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

 มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ได�ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนานักศึกษา ให�เป็นบัณฑิตท่ีำมีความพร�อมต่อ

โลกของการทำำางาน เพ่ือตอบรับกับส่ิงท่ีำจำาเป็นต่อศตวรรษท่ีำ 21 ท้ัำงแนวคิด ความรู� และทัำกษะในด�านต่าง ๆ โดย

ตระหนกัในการเปล่ียนแปลงรปูแบบการจดัการเรียนการสอน ซึ่ึง่ท่ีำผ่านมาได�มกีารออกแบบกรอบแนวคดิ สำาหรบั

การพัฒนาอาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทำางหลักสูตรต่าง ๆ ได�มีการมอบทุำน ในการ

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

วิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นการบรรยายท่ีำลดลง (2) วิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีำให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (3) การใช� ICT 

ในการเรียนการสอน และ (4) การวัดประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง 

 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�วิธีิปฏิิบัติท่ีำดีด�านการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวรรษท่ีำ 21 และการ

สนับสนุนด�านนวัตกรรมการเรียนการสอนสำาหรับอาจารย์มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ในปีการศึกษาท่ีำ 2562ซ่ึึ่ง

มหาวิทำยาลัยมีโครงการรวมท้ัำงหมด 5 รูปแบบ ได�แก่ โครงการ Type A เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning ท่ีำส่งเสริมให�อาจารย์ลดการบรรยายหน�าช้ันเรียน Type B เป็นการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom ท่ีำเน�นส่งเสริมให�อาจารย์นำาเน้ือหาส่วนบรรยายของตนสร�างเป็นส่ือในรูปแบบ Online โครงการ 

Type C เป็นทุำนส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชา โดยเป็นจุดเร่ิมต�นของการมอง ภาพรวมของ

การศึกษาอันเป็นหัวใจสำาคัญของการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type 

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

เป็นทุำนหัวข�อเปิดสำาหรับอาจารย์ท่ีำต�องการนำานวัตกรรมการเรียนรู�ใหม่มาทำดลองใช� และมีศักยภาพในการเป็นต�น

แบบท่ีำสามารถนำาไปขยายผลให�กับมหาวิทำยาลัยได�ในวงกว�าง

เกี�ยวกับศ้นย์นวัตกรรมการส่อนและการเรียนร้�

 มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ได�มีนโยบายในการจัดต้ังศูนย์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทัำกษะด�านการเรียนการสอนในศตวรรษท่ีำ 21 เพ่ือตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ โดยพันธิกิจหลักของ TLIC มี ท้ัำงหมด 3 ด�าน 

ได�แก่ ด�านท่ีำ 1 พัฒนา ค�นคว�า ทำดลอง และเผยแพร่ต�นแบบนวัตกรรมการเรียนรู�ท่ีำขับเคล่ือน ด�วยเทำคโนโลยี ด�าน

ท่ีำ 2 พัฒนาเทำคโนโลยีและบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทำธิิภาพ ลดข้ันตอน สร�างความโปร่งใสใน การบริหารการเรียน

การสอน และด�านท่ีำ 3 พัฒนาอาจารย์ เสริมสร�างทัำกษะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ีำ 21 โดยใช�เทำคโนโลยีเป็น

เคร่ืองมือสำาคัญ ประสานความร่วมมือกับส่วนงานท่ีำเก่ียวข�องเดิม ได�แก่ สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกอง

บริหารงานบุคคล เพ่ือให�การพัฒนาอาจารย์เกิดผลก�าวหน�าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธิรรม
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บทคัดย่อ

 การนำาแนวทำางการเรียนรู�ผา่นกระบวนการกิจกรรม (Activities-based Learning) และกิจกรรมในห�องเรียน

แบบกลับด�าน (Flipped Classroom) มาใช�สำาหรับการศึกษาแบบสหวิทำยาการน้ีมุ่งกระตุ�นให�ผู�เรียนสามารถเช่ือม

โยงองค์ความรู�จากศาสตร์ต่างๆ ผ่านการทำำากิจกรรมท้ัำงในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน เน่ืองจากความทำ�าทำายของ

การศึกษาแบบสหวิทำยาการ ประการแรก คือ การปรับความรู�พ้ืนฐานในศาสตร์ท่ีำจำาเป็นต่อกระบวนวิชาน้ันๆ และ

ประการท่ีำสอง คือ การบูรณาการเช่ือมโยงความรู�ต่างๆ เข�าด�วยกัน อันจะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนสามารถมองโลกได�

อย่างรอบด�านมากข้ึน สำาหรับกรณีศึกษาในคร้ังน้ี คือ กระบวนวิชาความม่ันคงด�านพลังงานในการเมืองโลก ท่ีำแต่

เดิมการเรียนการสอนยงัจำาเป็นต�องเน�นการบรรยาย (lecture) ในช้ันเรียน เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวิชาเก่ียวข�อง

กับ ‘พลังงาน’ ท้ัำงในส่วนของเทำคโนโลยีระบบพลังงานและห่วงโซ่ึ่อุปทำานพลังงานเป็นศาสตร์ท่ีำผู�เรียนสายรัฐศาสตร์

ขาดความคุ�นเคย การเรียนรู�ผ่านกระบวนการกิจกรรมท้ัำงในช้ันเรียนและช้ันเรียนแบบกลับด�านจึงถูกนำามาปรับใช� 

เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� การต้ังคำาถามโดยผู�เรียน และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุ่มผู�เรียน ซ่ึึ่งมีส่วน

ช่วยให�ผู�เรียนเห็นภาพรวมและสามารถนำาเอาศาสตร์ท่ีำตนเองถนัดมาประยุกต์ใช�ในการอธิิบายปรากฎีการณ์ท่ีำเกิด

ข้ึนได� โดยการทำำากิจกรรมท่ีำเน�นตัวผู�เรียนน้ีช่วยให�ผู�เรียนไม่รู�สึกว่าถูกยัดเยียดการมองโลกและการวิเคราะห์ตาม

กรอบแนวคิดท่ีำกำาหนดโดยผู�สอนอีกด�วย

คำาสำาคัญ: การเรียนรู�ผ่านกระบวนการกิจกรรม, กิจกรรมในห�องเรียนแบบกลับด�าน

1. บทนำา

 การศึกษาและการเรียนรู�แบบสหวิทำยาการ 

(Interdisciplinary Studies) น้ันมีจุดแข็งคือการมุ่ง

เน�นให�ผู�เรียนได�คิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและ

บูรณาการความรู�จากหลายศาสตร์ เพ่ือเช่ือมโยงองค์

ความรู�และสามารถเข�าใจโลกได�อยา่งรอบด�านมากข้ึน

กระบวนวิชาความม่ันคงด�านพลังงานในการเมืองโลก

นับว่าเป็นการศึกษาแบบสหวิทำยาการอย่างหน่ึง 

เน่ืองจากผู�เรียนจำาเป็นท่ีำจะต�องมีความรู�ความเข�าใจ

เก่ียวกับทำรัพยากรพลังงาน เทำคโนโลยีระบบพลังงาน

และห่วงโซ่ึ่อุปทำานพลังงานในระดับท่ีำเพียงพอท่ีำจะ

สามารถเข�าใจความสำาคัญของพลังงานต่อการเมือง

และความสัมพันธ์ิระหว่างประเทำศได� 

 ตามปกติแล�ว การเรียนการสอนในกระบวนวิชา

ความม่ันคงด�านพลังงานในการเมืองโลกน้ัน จำาเป็น

ต�องเน�นการบรรยาย (lecture) ในช้ันเรียนเป็นหลัก 

ด�วยเหตุผลสำาคัญ 2 ประการ คือ 1) เน่ืองจากเน้ือหา

กระบวนวิชาเก่ียวข�องกับ ‘พลังงาน’ โดยเฉพาะอย่าง



10        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ยิ่งประเด็นว่าด�วยเศรษฐกิจการเมืองและการค�าของ

ทำรัพยากรพลังงานระหว่างประเทำศท่ีำนักศึกษา

รัฐศาสตร์ขาดความคุ�นเคย ผู�เรียนบางส่วนจึงมีความ

กังวลกับการตีความคำาศัพท์ำเทำคนิคและการทำำาความ

เข�าใจต่อโครงสร�างระบบพลังงานของประเทำศ และ 2) 

การท่ีำเอกสารประกอบการสอนท้ัำงหมดเป็นภาษา

อังกฤษ ผู�สอนจึงต�องทำำาให�แน่ใจผู�เรียนสามารถเข�าใจ

บทำความวิจัยท่ีำผู�สอนเลือกให�และบทำความท่ีำผู�เรียน

เลือกอ่านได�ถูกต�องและเหมาะสมกับบริบทำ ดังน้ัน การ

บรรยายจึงช่วยให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจท่ีำอยู่ใน

ระดับใกล�เคียงกันมากพอท่ีำจะทำำากิจกรรมในช้ันเรียน

ร่วมกันต่อไปได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ 

 โดยท่ีำผ่านมา การทำำากิจกรรมในช้ันเรียน 

ประกอบไปด�วยการทำำาควิซึ่ผ่าน Kahoot เพ่ือตรวจ

สอบความรู�ความเข�าใจในข�อเท็ำจจริง และการทำำาควิซึ่ก

ลุ่ม เพ่ือค�นหาประเด็นท่ีำน่าสนใจเก่ียวกับบริบทำด�าน

พลังงานของแต่ละประเทำศและอภิปรายยุทำธิศาสตร์

ความม่ันคงท่ีำเหมาะสมต่อไป ซ่ึึ่งสัดส่วนเวลาท่ีำใช�ใน

กระบวนวิชาน้ี คือ บรรยาย 2 ใน 3 ของเวลาท้ัำงหมด 

ท่ีำเหลือจะเป็นการเรียนรู�ผ่านกิจกรรม ท้ัำงน้ี กิจกรรม

และส่ือการเรียนการสอนท่ีำใช�ในกระบวนวิชายังเน�น

การทำำาผ่านช้ันเรียนเป็นหลัก แม�จะมีการใช� CMU 

Online KC-moodle ในการแจกสไลด์ประกอบการ

บรรยายเพ่ือให�ผู�เรียนได�อ่านมาล่วงหน�า และมีการส่ง

งานและข�อสอบเทำคโฮมออนไลน์ก็ตาม

 ด�วยเหตุน้ี การนำาแนวทำางการเรียนรู�ผ่าน

กระบวนการกิจกรรม (Activities-based Learning) 

และกิจกรรมในห�องเรียนแบบกลับด�าน (Flipped 

Classroom) มาใช�กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� การต้ัง

คำาถามโดยผู�เรียน และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ของกลุ่มผู�เรียน ซ่ึึ่งยังจะมีส่วนช่วยให�ผู�เรียนเห็นภาพ

รวมและสามารถนำาเอาศาสตร์ท่ีำตนเองถนัดมา

ประยุกต์ใช�ในการอธิิบายปรากฎีการณ์ท่ีำเกิดข้ึนได�มาก

ข้ึนจึงเป็นเป้าหมายสำาคัญของการปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนในคร้ังน้ี 

2. แนวคิดและกระบวนการเรียนร้�

 สำาหรับภาคการศึกษา 1/2563 แนวคิดการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำมุ่งให�เกิด Active Learning 

น้ันจะใช�ประโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ใน

โปรแกรม Zoom เป็นเคร่ืองมือและ platform หลัก 

ด�วยเหตุผล 3 ด�าน คือ 1) ระยะเวลา 2) รูปแบบการ

ทำำากิจกรรม และ 3) การติดตามผลจากกระบวนการ

ส่งเสริม Active learning 

 ประการแรก ระบบออนไลน์น้ีจะช่วยลดระยะ

เวลาในการบรรยายลง (เน่ืองจากผู�เรียนได�ดูบันทึำกการ

บรรยายในหัวข�อท่ีำเก่ียวข�องก่อนเข�าเรียน) ทำำาให�ช่วง

เวลาในการเจอกันของผู�เรียนและผู�สอน สามารถเน�น

ไปท่ีำการทำำากิจกรรมในช้ันเรียนมากข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นการช่วยกันถมสไลด์ให�เต็ม การอภิปรายแบบควิ

ซึ่กลุ่มในโจทำย์ท่ีำผู�สอนกำาหนดหรือประเด็นท่ีำผู�เรียน

ช่วยกันต้ังข้ึนมา และการนำาเสนอผลการอภิปรายจาก

กลุ่มในช้ันเรียน เพ่ือวิเคราะห์แนวทำางต่าง ๆ ร่วมกัน 

โดยผู�สอนจะมีบทำบาทำเป็นผู�แนะนำาแนวทำางหรือโยน

ประเด็นท่ีำน่าสนใจเพ่ิมเติมให�กับนักศึกษามากกว่าเป็น

ศูนย์กลางการบรรยาย ซ่ึึ่งท่ีำผ่านมา ผู�สอนต�องใช�เวลา

กว่าคร่ึงหน่ึงในแต่ละคาบวิชาเพ่ือบรรยายสาระหลัก

ของหัวข�อน้ัน ๆ

 ประการต่อมา จากการสอนออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Zoom ในภาคการศึกษาท่ีำ 2/2562 พบว่า

เม่ือเรียนออนไลน ์ผู�เรียนมีความกล�ามากข้ึนท่ีำจะมีส่วน

ร่วมกับช้ันเรียน ท้ัำงจากการยกมือเพ่ือขอพูดตอบ และ

การส่งข�อความเพ่ืออภิปรายโต�เถียงกับเพ่ือนร่วมช้ัน

เรียน หรือส่งคำาถามเพ่ือเปิดประเด็นเสวนา ซ่ึึ่งในกรณี

ของการส่งข�อความน้ี ผู�สอนเห็นความเปล่ียนแปลง

อย่างมาก ในกรณีของผู�เรียนท่ีำเดิมทีำมักจะเขินอาย ไม่

กล�าพูดในช้ันเรียน (แต่สามารถเขียนตอบและวเิคราะห์

ได�ดี) โดยประโยชน์จากโปรแกรมในจุดน้ีจะช่วยให�ผู�

เรียนมีปฏิิสัมพันธ์ิในช้ันเรียนมากข้ึน ท้ัำงน้ี ท่ีำผ่านมาผู�

สอนแก�ปัญหาเหล่าน้ีโดยให�ผู�เรียนแบ่งกลุ่มยอ่ยในการ

อภิปราย และผู�สอนเดินวนรอบช้ันเรียนเพ่ือฟังการ



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       11

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

อภิปรายและพดูคุยกับนักศึกษาทีำละกลุ่ม (โดยจากการ

ประเมนิกระบวนวชิา นักศึกษามีความพอใจอยา่งมาก

และให�เหตุผลว่าสามารถถาม/คุยกับผู�สอนได�โดยไม่

ต�องเป็นท่ีำสนใจของคนท้ัำงห�อง) จากน้ัน จึงเลือกกลุ่ม

ท่ีำมีประเด็นน่าสนใจมานำาเสนอหน�าช้ันเพ่ือยกประเด็น

ถกเถียงร่วมกันและหาข�อสรุปเป็นบทำเรียนหลักของ

เน้ือหาในคาบเรียนน้ันๆ ด�วยเหตุน้ี ผู�สอนจึงมีความ

เห็นว่า โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์จะช่วยส่ง

เสริมการเรียนแบบ active learning ได� เน่ืองจากรูป

แบบและวิธีิการในการท่ีำส่วนร่วมกับช้ันเรียนน้ันมี

หลากหลายมากข้ึน ผู�เรียนสามารถเลือกวิธีิการท่ีำ

เหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคลและความถนัดของ

ตนเองได�อย่างเต็มท่ีำ

 ประการสุดทำ�าย การจัดการเรียนรู�แบบใหม่จะ

ช่วยส่งเสริมการติดตามผลจาก Active learning 

process แต่เดิมท่ีำผู�สอนต�องพกกระดาษโน�ต เพ่ือจด

บันทึำกไว�ว่าในการทำำากิจกรรมกลุ่ม มีนักศึกษาคนใดท่ีำ

มีความโดดเด่นมากกว่าคนอ่ืน หรือมีนักศึกษาคนใดท่ีำ

มิใคร่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในช้ันเรียนเท่ำาใดนัก ซ่ึึ่ง

หากคร้ังใดมิได�ทำำาการจัดบันทึำกไว� ย่อมจำาเป็นต�องให�

คะแนนตามกลุ่ม โดยการใช�โปรแกรมออนไลน์อย่าง 

Zoom น้ี จะช่วยให�การรายงานผลการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียนสามารถทำำาได�อยา่งมีประสิทำธิิภาพมากข้ึน อัน

จะทำำาให�ผู�สอนสามารถเพ่ิมสัดส่วนการประเมินผลการ

เรียนจากการเรียนการสอนแบบ active learning ได�

อย่างเป็นภวพิสัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ อีกท้ัำงผู�

เรียนเองก็สามารถติดตาม performance ในการเรียน

ของตนเองได�

 สำาหรับแนวทำางการทำำา Flipped-classroom 

คือ ผู�สอนบนัทึำกวิดีโอการบรรยายไว�ในระบบออนไลน์ 

ซ่ึึ่งผู�เรียนจะต�องดูและเรียนมาก่อนเข�าช้ันเรียน นอก

เหนือจากเดิมคือการอ่านบทำความ/ข่าวท่ีำเก่ียวข�อง

และทำำาสรุปส่งก่อนเข�าช้ันเรียน ข�อดีของแผนการน้ีคือ 

แต่เดิม ผู�เรียนต�องอ่านและทำำาสรุปบทำความ/เอกสาร

ตามความเข�าใจของตนเอง แต่หากผู�เรียนสามารถชม

บันทึำกวิดีโอการบรรยายก่อนเข�าเรียนได� อาจช่วยให�ผู�

เรียนสามารถเข�าใจเน้ือหาสาระของส่ิงอ่านได�ดีมากข้ึน 

และหากผู�เรียนมีคำาถามหรือมีประเด็นท่ีำตนเองพบเจอ

จากการศึกษานอกช้ันเรียน ท้ัำงจากบทำความ/ข่าวท่ีำ

อ่าน หรือจากการฟังบันทึำกการบรรยายของผู�สอน ก็

สามารถนำามาเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายในช้ัน

เรียน

 ตารางท่ีำ 1 ได�แสดงข�อมูลเปรียบเทีำยบการ

จัดการเรียนรู�แบบเดิมและแบบใหม่ โดยมีท้ัำงแนวทำาง

ท่ีำจะส่งเสริมให�เกิด active learning และการทำำา 

flipped classroom ซึ่ึ่งจะเห็นได�ว่ากิจกรรมเพ่ือให�

เกิด active learning น้ันยังคงไว�ตามรูปแบบเดิม แต่

เปล่ียน platform มาเป็นออนไลน์ท่ีำจะช่วยให�ผู�เรียน

ได� contribute ให�กับห�องเรียนในแบบท่ีำตนเองถนัด

มากข้ึน โดยท่ีำท้ัำงผู�สอนและผู�เรียนต่างสามารถข�อมูล

การมีส่วนร่วมได�

ตารางท่ี 1 เปรียบเทีำยบการจัดการเรียนรู�
หัวข้�อ การจััดการเรียน

ร้�แบบเดิม

การจััดการเรียน

ร้�แบบใหม่

Note

สัดส่วนการ

บรรยาย

2 ใน 3 ของ

ช่ัวโมงเรียน

น�อยท่ีำสุด หาก

การสอนใน

หัวข�อใดต�องมี

การบรรยาย ผู�

เรียนจะต�องดู

บันทึำกการ

บรรยายมาก่อน

เข�าห�องเรียน

หรือก่อนช่วง

เวลาเรียนใน

ระบบ

Flipped 

classroom

สัดส่วนการทำำา

กิจกรรมร่วมกัน

1 ใน 3 ของ

ช่ัวโมงเรียน

การเจอกัน

ระหว่างผู�สอน

และผู�เรียนจะ

เน�นส่งเสริมการ

ทำำากิจกรรมของ

ผู�เรียนเป็นหลัก

Active 

learning
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หัวข้�อ การจััดการเรียน

ร้�แบบเดิม

การจััดการเรียน

ร้�แบบใหม่

Note

รูปแบบการ

เรียนการสอน

• ผู�สอนเปิด

สไลด์ท่ีำมีหัวข�อ/

คำาถามหลักแล�ว

เว�นท่ีำว่างไว� เพ่ือ

ให�ผู�เรียนช่วยกัน

ตอบ เพ่ือเติม

สไลด์ให�เต็ม

ผู�เรียนเสวนา

ร่วมกันเพ่ือหา

กรณีศึกษาใน

หัวข�อท่ีำ

เก่ียวข�อง แล�ว

จึงแบ่งออก

เป็นกลุ่มย่อย

เพ่ือวิเคราะห์

ยุทำธิศาสตร์และ

แนวการกำาหนด

นโยบายใน

แต่ละ scenario 

 • ยังคงกิจกรรม

ในรูปแบบเดิมไว� 

แต่ใช�ประโยชน์

จากโปรแกรม 

Zoom คือ ให�ผู�

เรียนยกมือตอบ

ในระบบ ยกมือ

ขอปากกาเพ่ือ

เขียนในสไลด์ 

หรือพิมพ์

ข�อความ เพ่ือ

ร่วมเติมสไลด์ให�

เต็ม

ผู�เรียนเสวนา

ร่วมกันในห�อง

รวมเพ่ือหากรณี

ศึกษาในหัวข�อท่ีำ

เก่ียวข�อง แล�ว

จึงแบ่งออก

เป็นกลุ่มย่อย

และแยกกลุ่ม 

Zoom ย่อย

ออกไปเพ่ือ

วิเคราะห์

ยุทำธิศาสตร์และ

แนวการกำาหนด

นโยบายใน

แต่ละ scenario 

ซ่ึึ่งแต่ละกลุ่ม

สามารถใช� 

function ของ 

Zoom ในการ 

brainstorm ได�

Active 

learning

รูปแบบกิจกรรม มีท้ัำงกิจกรรม

เด่ียวแบบแข่ง

กัน (kahoot) 

กิจกรรมกลุ่ม 

(group quiz ใน

กระดาษฟลิป

ชาร์ทำ) และการ

ถกเถียงร่วมกัน

หน�าช้ันเรียน

• ยังคงกิจกรรม

แบบเดิมไว� แต่

ปรับให�มีความ

น่าสนใจมากข้ึน 

โดยใช�ประโยชน์

จากโปรแกรม

อย่าง Zoom 

และ facebook 

มาเสริม 

Active 

learning

หัวข้�อ การจััดการเรียน

ร้�แบบเดิม

การจััดการเรียน

ร้�แบบใหม่

Note

การเรียนรู�นอก

ช้ันเรียนหลัง

เรียน

สามารถถามผู�

สอนนอกช้ัน

เรียนได�

สามารถดูบันทึำก

การบรรยาย

และบันทึำก

กิจกรรมระหว่าง

เรียนย�อนหลังได� 

ในกรณีท่ีำตาม

เน้ือหาไม่ทัำน

หรือมีคำาถาม

Flipped 

classroom

2.1. กิจกรรมในการเรียนรู�

 การอภิปรายกลุ่ม หรือท่ีำจะเรียกกันในช้ันเรียน

ว่าการควิซึ่กลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีำผู�สอนได�ทำำาและ

ปรับปรุงรูปแบบในการสอนกระบวนวิชาน้ีตลอด 3 ปี

ท่ีำผ่านมา ซ่ึึ่งผู�สอนจะต้ังคำาถามปลายเปิดและ กำาหนด 

scenario ท่ีำต่างกันในแต่ละมุมมองของตัวแสดงในปฏิิ

สัมพันธ์ิน้ันๆ ไว� โดยผู�เรียนจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 

เพ่ืออภิปราย วิพากย์และวิเคราะห์ประเด็นๆ ต่าง โดย

มีผู�สอนเวียนแต่ละกลุ่มเพ่ือร่วมฟังและโยนประเด็น

ต่อยอดการอภิปรายให�แต่ละกลุ่มยอ่ย ก่อนท่ีำจะมีการ

หาข�อสรุปและนำาเสนอหน�าช้ันเรียน

 การอภิปรายกลุ่มยอ่ยน้ีช่วยให�ผู�เรียนได�ฝึึกการ

คิดวิเคราะห์ เสริมทัำกษะการพูดแสดงความคิดเห็น

อยา่งสร�างสรรค์ และเรียนรู�ท่ีำจะประนีประนอมในกรณี

ท่ีำความคิดเห็นไม่ตรงกัน นอกจากน้ี การนำาเสนอหน�า

ช้ันเรียนยังช่วยให�ผู�เรียนได�ฝึึกการพูดในท่ีำสาธิารณะ 

(ผู�สอนให�มีการเวียนกลุ่มและสลับเปล่ียนผู�รายงาน

หน�าช้ันในแต่ละคร้ัง) 

 นอกจากน้ี การกำาหนด scenario ด�านพลังงาน

ของแต่ละประเทำศและการกำาหนด ‘บทำบาทำ’ ของประ

เทำศน้ันๆ ในเวทีำเศรษฐกิจการเมืองของพลังงานโลก 

ยังช่วยให�ผู�เรียนไม่ยึดติดกับมุมมองความม่ันคงด�าน

พลังงานท่ีำเน�นประเทำศผู�นำาเข�ามากจนเกนิไป เน่ืองจาก

ในความเป็นจริงแล�วประเทำศผู�ส่งออกหรือประเทำศทำาง

ผ่านต่างก็มียุทำธิศาสตร์ความม่ันคงด�านพลังงานท่ีำน่า

สนใจไม่น�อยไปกว่ากัน
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2.2. บทำบาทำของเทำคโนโลยี ICT

 กระบวนวิชา 126334 ความม่ันคงด�านพลงังาน

ในการเมืองโลกน้ัน แต่เดิมใช� platform ของ CMU 

Online KC-Moodle เป็นกระดานหลักในการแจก

สไลด์ประกอบการสอน แจกบทำความและหนังสือท่ีำ

แนะนำาให�ผู�เรียนอ่านก่อนเข�าช้ันเรียนในแต่ละคร้ัง 

และส่งข�อสอบเทำคโฮม ซ่ึึ่งการใช�เทำคโนโลยี ICT ใน

ภาคการศึกษาท่ีำ 1/2563 น้ียังใช�การเรียนการสอน

ออนไลน์ด�วยโปรแกรม Zoom ซ่ึึ่งเป้าหมายหลักของ

การใช�โปรแกรมดงักล่าวน้ีมุ่งหวงัผลใน 2 ด�านคือ การ

ส่งเสริมให�เกิด active learning และ การทำำา flipped 

classroom 

 การใช�เทำคโนโลยี ICT เพ่ือส่งเสริมให�เกิด active 

learning น้ัน อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีำว่า เม่ือผู�

เรียนมีทำางเลือกมากข้ึนในการ interact กับคลาสเรียน 

ผู�เรียนก็จะสามารถเลือกวิธีิท่ีำตนเองมีความถนัดหรือมี

ความสบายใจมากท่ีำสุดได� กล่าวคือ ผู�เรียนสามารถ

เลือกท่ีำจะเปิดไมค์เพ่ือพูดตอบได� หรือจะเลือกส่งเป็น

ข�อความมาท่ีำกระดานแชทำรวมก็ได� โดยท่ีำผ่านมาผู�สอน

ต�องเจอกับปัญหาท่ีำว่าผู�เรียนยังไม่ค่อย ‘พูด’ ในช้ัน

เรียนรวม แต่จะพูดในการอภิปรายกลุ่มย่อย หรือพูด

กับผู�สอนหลังคาบเรียนมากกว่า ซ่ึึ่งเทำคโนโลยีจะมา

ช่วยเติมเต็มในจุดน้ีได�เป็นอย่างดี 

 การใช�เทำคโนโลยี ICT นอกจากจะเป็นประโยชน์

ต่อกิจกรรมการเรียนเพ่ือ active learning แล�ว ยัง

ช่วยผู�สอนในการติดตามและรวบรวมข�อมูลเพ่ือการ

ประเมินผล ซึ่ึง่ในอดตี ผู�สอนลังเลท่ีำจะปรบัสัดส่วนการ

ประเมนิผลการเรียนจากกจิกรรมในช้ันเรียนให�สูงกว่า 

20% เพราะตระหนักดีว่า มีผู�เรียนหลายคนท่ีำมีความ

รู�ความสามารถแต่ไม่สามารถทำำากิจกรรมในช้ันเรียนได�

อยา่งเต็มท่ีำ (ท้ัำงท่ีำเป็นผลจากปัญหาสุขภาพหรือบุคลิก

ส่วนตัว) และผู�สอนกังวลว่าการติดตามและรวบรวม

ข�อมูลเพ่ือการประเมินผลของผู�สอนน้ันยังมีความอัต

พิสัย กล่าวคือ ผู�สอนสังเกตและจดบันทึำกเอง การใช�

เทำคโนโลยีท่ีำมีการบันทึำกและรายงานผลจะช่วยให�ท้ัำง

ผู�สอนและผู�เรียนมีความม่ันใจมากข้ึนได�

 การเรียนการสอนด�วยโปรแกรม Zoom ยงัช่วย

ให�การทำำา flipped classroom ทำำาได�อย่างเต็ม

ประสิทำธิิภาพมากข้ึน โดยผู�สอนต้ังใจท่ีำจะบันทึำก 

lecture recording ของการบรรยายเก็บไว�ในระบบ 

เพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนก่อนท่ีำจะมาเจอกันในคาบเรียน 

ซ่ึึ่งจะสามารถให�เวลากับการเสวนาและอภิปรายกลุ่ม

ได�เต็มท่ีำ นอกจากน้ี ผู�เรียนยังสามารถชม recording 

ย�อนหลังในกรณีท่ีำยังมีประเด็นใดท่ีำตกหล่นหรือยังไม่

เข�าใจ อย่างไรก็ดี อีกหน่ึงเป้าประสงค์ของการใช� 

zoom recording คือ การบันทึำกการอภิปรายกลุ่ม

ยอ่ย เพ่ือให�ผู�เรียนท่ีำไม่ได�อยูใ่นกลุ่มน้ัน สามารถเข�าไป

ดูการอภิปรายในภายหลังได�

2.3. แนวคิดในการประเมินผล

 เน่ืองจากผู�สอนวางแผนการสอนโดยบูรณาการ 

flipped classroom และ active Learning เข�าด�วย

กัน โดยให�ผู�เรียนศึกษาด�วยตนเองจากบันทึำกการ

บรรยายของผู�สอน และจากบทำความวชิาการและขา่ว

เก่ียวกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันก่อนเข�าเรียน 

เพ่ือท่ีำกิจกรรมในช้ันเรียนจะเน�นให�เกิด active 

learning ซึ่ึง่การประเมนิผลในสว่นน้ีจะวดัจากรายงาน

การเข�าดูวิดีโอการบรรยายของผู�สอนและการส่งสรุป

เน้ือหาการบรรยายหรือการส่งสรุปเน้ือหาของ

บทำความท่ีำกำาหนดให�อ่าน  

 ในส่วนของการประเมินผลส่วน active 

learning น้ัน สำาหรับกิจกรรมถมสไลด์จะวัดจาก

ปริมาณการพดูตอบและการสง่ข�อความ รวมท้ัำงวัดจาก

คุณภาพของคำาตอบ การควิซึ่เด่ียว การอภิปรายกลุ่ม

และการนำาเสนอน้ันวัดผลตาม performance ของผู�

เรียน ซ่ึึ่งผู�สอนมีเกณฑ์การให�คะแนนท่ีำแจ�งให�ผู�เรียน

รับทำราบก่อนทำำากิจกรรม เช่น การตอบถูกต�อง การ

ตอบตรงคำาถาม การตอบโดยมีแนวคิด/ทำฤษฎีีรองรับ 

การตอบโดยมีการยกตัวอยา่งหรือกรณีศึกษาประกอบ

ได�อย่างถูกต�องและเหมาะสมกับบริบทำ หรือการตอบ

แบบท่ีำมีการทำำาการบ�านมาก่อน (เช่น มีการอ�างอิง

บทำความวิจัยรองรับ)
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3. ผลการดำาเนินการ

 ในภาคเรียนท่ีำ 1/2563 มีนักศึกษาลงทำะเบียน

เรียนวิชาความม่ันคงด�านพลังงานในการเมืองโลก

จำานวน 40 คน โดยเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ีำ 3-4 ท้ัำงจาก

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะ

ม นุษยศาสต ร์  คณะ สั งคมศาสต ร์ และคณะ

เศรษฐศาสตร์ ซ่ึึ่งการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยูใ่นรูป

แบบของการเรียนการสอนในช้ันเรียน (แบบเว�นระยะ

ห่างระหว่างกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส COVID-19) โดยในส่วนของผลการ

ดำาเนินการน้ีจะอธิิบายตามกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนคือ  

1) การ pre-test 2) การถมสไลด ์และ 3) การอภปิราย

กลุ่ม 

 จากการทำำา pre-test ในวันแรกของการศึกษา 

พบว่าผู�เรียนขาดความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับทำรัพยากร

พลังงาน ระบบพลังงาน ตลอดจนห่วงโซ่ึ่อุปทำาน

พลังงาน ผู�สอนจึงมอบหมายบทำความจำานวนหน่ึงให�ผู�

เรียน โดยเน�นยำ้าให�ผู�เรียนอ่านทำำาความเข�าใจ พร�อม

กับต้ังคำาถามกับตัวเองว่า พลังงานสำาคัญต่อการเมือง

ระหว่างประเทำศอย่างไร โดยให�จดบันทึำกไว�เพ่ือเป็น

ประเด็นในการทำำากิจกรรมถมสไลด์และการอภิปราย

กลุ่มต่อไป

 กิจกรรมการถมสไลด ์ท่ีำแต่เดิมวางแผนไว�ว่าจะ

เน�นการใช�โปรแกรม Zoom หากต�องจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ แต่เน่ืองจากการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาท่ีำ 1/2563 สำาหรับวิชาท่ีำมีผู�เรียนไม่ถึง 50 

คนน้ีสามารถจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามปกติ

ได� กิจกรรมการถมสไลด์ดังกล่าวน้ีจึงยังอยู่ในรูปแบบ

เดิมตามปกติ ซ่ึึ่งผลการดำาเนินโครงการในส่วนน้ีน้ันยงั

คงพบปญัหาในรปูแบบเดมิคือ ผู�เรียนบางสว่นยงัคงไม่

กล�าท่ีำจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนเทำ่าใด

นัก อย่างไรก็ดี แผนการดำาเนินการได�คาดการณ์ถึง

ความเป็นไปได�ในจุดน้ีไว�แล�ว จึงได�เตรียมการแก�ปัญหา

โดยเน�นกิจกรรมอภิปรายกลุ่มเข�ามาเติมเต็ม เพราะผู�

เรียนส่วนใหญ่ แม�จะลังเลท่ีำจะพูดหรือตอบในช้ันเรียน 

กลับสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได�ตามปกติ หาก

เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเล็ก

 การอภิปรายกลุ่มน้ันผู�สอนให�อิสระแก่ผู�เรียน

ในการเลือกกลุ่มและสมาชิกเอง เพ่ือท่ีำผู�เรียนจะได�มี

ความสะดวกใจท่ีำจะอภิปรายมากข้ึน โดยในบางคร้ัง ผู�

สอนจะ ‘เกล่ีย’ ผู�เรียนท่ีำมีความสามารถต่างกัน ให�อยู่

กลุ่มเดียวกันบ�าง เพ่ือเปิดโอกาสให�เกิดการเรียนรู�

ระหว่างผู�เรียนด�วยกัน 

 การอภิปรายกลุ่มน้ี ผู�สอนได�กำาหนด theme 

หลักในการแลกเปล่ียนความรู�ความคิดเห็นไว� แต่ผู�

เรียนแต่ละกลุ่มจะถูกกระตุ�นให�ต้ังคำาถามต่อยอด เพ่ือ

ให�การอภิปรายล่ืนไหลไปตามความคิดเห็นและความ

สนใจของผู�เรียนมากข้ึน โดยหลงัจากการอภปิรายกลุ่ม

ได�ข�อสรุปแล�ว แต่ละกลุ่มจะต�องส่งตัวแทำนเพ่ือนำา

เสนอผลการอภิปรายหน�าช้ันเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนใน

กลุ่มใหญ่ต่อไป 

   

 

 

เรียนการสอนในชั้นเรียน (แบบเวนระยะหางระหวาง

กันตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19) โดยในสวนของผลการดำเนินการนี ้จะ

อธิบายตามกลุมกิจกรรม 3 สวนคือ 1) การ pre-test 

2) การถมสไลด และ 3) การอภิปรายกลุม  

จากการทำ pre-test ในวันแรกของการศึกษา 

พบวาผูเรียนขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากร

พลังงาน ระบบพลังงาน ตลอดจนหวงโซอุปทาน

พลังงาน ผูสอนจึงมอบหมายบทความจำนวนหนึ่งให

ผู เร ียน โดยเนนย้ำใหผู เร ียนอานทำความเขาใจ 

พรอมกับตั้งคำถามกับตัวเองวา พลังงานสำคัญตอ

การเมืองระหวางประเทศอยางไร โดยใหจดบันทึกไว

เพื่อเปนประเด็นในการทำกิจกรรมถมสไลดและการ

อภิปรายกลุมตอไป 

กิจกรรมการถมสไลด ที่แตเดิมวางแผนไววาจะ

เนนการใชโปรแกรม Zoom หากตองจัดการเรียน

การสอนออนไลน แตเนื่องจากการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 สำหรับวิชาท่ีมีผูเรียนไมถึง 

50 คนนี้สามารถจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียน

ตามปกติได กิจกรรมการถมสไลดดังกลาวนี้จึงยังอยู

ในรูปแบบเดิมตามปกติ ซ่ึงผลการดำเนินโครงการใน

สวนนี้นั้นยังคงพบปญหาในรูปแบบเดิมคือ ผูเรียน

บางสวนยังคงไมกลาที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็น

ในชั้นเรียนเทาใดนัก อยางไรก็ดี แผนการดำเนินการ

ไดคาดการณถึงความเปนไปไดในจุดนี้ไวแลว จึงได

เตรียมการแกปญหาโดยเนนกิจกรรมอภิปรายกลุม

เขามาเติมเต็ม เพราะผูเรียนสวนใหญ แมจะลังเลท่ี

จะพูดหรือตอบในชั ้นเรียน กลับสามารถพูดแสดง

ความคิดเห็นไดตามปกติ หากเปนการพูดคุยกันใน

กลุมเล็ก 

การอภิปรายกลุมนั้นผูสอนใหอิสระแกผูเรียนใน

การเลือกกลุมและสมาชิกเอง เพื่อที่ผู เรียนจะไดมี

ความสะดวกใจที่จะอภิปรายมากขึ้น โดยในบางครั้ง 

ผูสอนจะ ‘เกลี่ย’ ผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน ให

อยูกลุมเดียวกันบาง เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรู

ระหวางผูเรียนดวยกัน  

การอภิปรายกลุมนี้ ผู สอนไดกำหนด theme 

หลักในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นไว แต

ผูเรียนแตละกลุมจะถูกกระตุนใหตั้งคำถามตอยอด 

เพื่อใหการอภิปรายลื่นไหลไปตามความคิดเห็นและ

ความสนใจของผู เร ียนมากขึ ้น โดยหลังจากการ

อภิปรายกลุมไดขอสรุปแลว แตละกลุมจะตองสง

ตัวแทนเพื่อนำเสนอผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนในกลุมใหญตอไป  

ภาพท่ี 1 ตัวอยางการอภิปรายกลุม 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางการนำเสนอ 
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  โดยหลังจากกิจกรรมถมสไลด์ การอภิปรายกลุ่ม

และการนำาเสนอแล�ว ผู�สอนจึงจะสรุปและถอดบทำ

เรียนจากกิจกรรมต่างๆ ให�กับผู�เรียนอีกคร้ัง ท้ัำงน้ี หาก

ในคร้ังใดท่ีำยังมีประเด็นท่ีำผู�เรียนมองข�าม ยังไม่ได�ข�อ

สรุปท่ีำชัดเจน หรือได�ข�อสังเกตท่ีำต่างจากแนวคิดของ

นักวิชาการสำาคัญๆ ผู�สอนยังจำาเป็นท่ีำจะต�องเข�ามาเติม

เต็มในส่วนน้ี เพ่ือให�ม่ันใจได�ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีำเกิดข้ี

นท้ัำงในและนอกช้ันเรียนมิได�มาเบียดเบียนการเรียนรู�

ตามวิชาการ 

4. บทสรุป

 การนำาแนวทำางการเรียนรู�ผ่านกระบวนการ

กิจกรรม (Activities-based Learning) และกิจกรรม

ในห�องเรียนแบบกลบัด�าน (Flipped Classroom) มา

ใช�ในการเรียนการสอนในคร้ังน้ีนับว่าได�ผลเป็นท่ีำน่า

พอใจเป็นอย่างยิ่ง ด�วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) 

แนวคิดห�องเรียนแบบกลับด�านช่วยกระตุ�นให�ผู�เรียน

คิดใคร่ครวญและหัดต้ังประเด็นคำาถามด�วยตนเอง ซ่ึึ่ง

ช่วยให�ผู�เรียนเช่ือมโยงและบูรณาการความรู�ต่างๆ ได� 

โดยไม่รู�สึกว่าถูกตีกรอบจนเกินไป และ 2) การเรียนรู�

ผ่านกิจกรรมอย่างการอภิปรายกลุ่มน้ัน ส่งเสริมให�ผู�

เรียนถ่ายทำอดความคิดและส่ือสารกับผู�อ่ืนได� ซ่ึึ่ง

นอกจากจะชว่ยตัวผู�เรียนเองแล�ว กิจกรรมดงักล่าวยงั

ช่วยให�ผู�เรียนคนอ่ืน ท่ีำอาจยังมีความรู�ความเข�าใจน�อย

กว่า สามารถเรียนรู�จากเพ่ือนไปพร�อมกันอีกด�วย ซ่ึึ่ง

จุดแข็งของกิจกรรมลักษณะน้ี คือ การช่วยลดปัญหา

ช่องว่างของความรู�ระหว่างผู�เรียนได�เป็นอย่างดี 
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การนำาแนวทาง Active Learning มาปรับใช้ในวิชา การถ่ายภาพสารคดี

กรรณ เกตุเวช
1ชื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

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

gun.ketwec@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 บทำความน้ีเป็นการสรุปสาระสำาคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนกระบวนวิชา “การถ่ายภาพสารคดี” 

จากการสอนแบบบรรยายควบคู่กับการแจกโจทำย์ฝึึกปฏิิบัติในอัตราส่วน บรรยาย 60 ฝึึกปฏิิบัติ 40 มาเป็นการ

สอนแบบ (Active Learning) โดยลดช่ัวโมงบรรยายเหลือไม่เกิน 4 สัปดาห์ (ไม่เกินรอยละ 30) ปรับเน้ือหาภาค

บรรยายให�กระชับและครอบคลมุเฉพาะท่ีำจำาเป็นต่อการสร�างสรรคภ์าพถ่ายสารคดี ซ่ึึ่งผลลัพธ์ิท่ีำได�จากการประเมนิ

การเรียนการสอนพบว่าผู�เรียนมีความพึงพอใจเฉล่ียตอ่การเรียนการสอนในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร�อยละ 98.29 

ในด�านองค์ความรู�ท่ีำผู�เรียนได�รบัจากการเรียนรู�ผา่นการลงมือทำำาสะทำ�อนผ่านการเสนอแผนการทำำางานผลลัพธ์ิของ

กระบวนวิชาท้ัำงในส่วนผลงานภาพถ่ายสารคดีและบทำความท่ีำสร�างข้ึนอยู่ในระดับมาตรฐานสามารถเผยแพร่และ

นำาเสนอสู่สาธิารณะได�คิดเป็นร�อยละ 90 ท้ัำงน้ีอัตราส่วนของผู�เรียนท่ีำไม่ผ่านการประเมิน (อักษร W และ F) คิด

เป็นอัตราส่วนท่ีำร�อยละ 5 ของแต่ละลำาดับอักษร ซ่ึึ่งอัตราการถอดและไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได�มีความแตกต่างอย่างมี

นัยยะสำาคัญเม่ือเปรียบเทีำยบกับการเรียนการสอนแบบเน�นบรรยาย

คำาสำาคัญ:  ภาพถ่ายสารคดี, ผลงานสร�างสรรค์, ทัำกษะการเรียนรู�, เรียนรู�ผ่านกิจกรรม

1. บทนำา

 เม่ือโลกเปล่ียนผ่านเข�าสู่การเปล่ียนแปลง

กระบวนทัำศน์และความรู�ต่าง ๆ จำาเป็นต�องปรับตาม

เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงแค่

การปรับปรุงเ น้ือหาให� เ ท่ำา กันเทำคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีำได�รับผลกระทำบโดยตรงจาก

การเปล่ียนผ่านยุคสมัย กระบวนวิชาการถ่ายภาพ

สารคดีจำาเป็นต�องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให�

สอดคล�องกับรูปแบบวิชาชีพและธิรรมชาติใหม่ของ

งานภาพถ่ายสารคดีท่ีำ เปล่ียนตามแพลตฟอร์ม 

(Platform) ซ่ึึ่งเทำคโนโลยกีารส่ือสารและอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพ์ซ่ึึ่งถูกทำำาให�ชะงัก (Disrupted) ด�วยพฤติกรรม

การบริโภคท่ีำต�องการความรวดเร็วของข�อมูลข่าวสาร 

ความต�องการเห็นสาระเน้ือหาท่ีำแตกต่างไม่จำาเจ ตาม

รูปแบบสุนทำรียศาสตร์ของผู�คนในยุคสมัย ส่ือสารรูป

แบบใหมเ่ป็นการนำาเสนอผ่าน Digital Platform และ

ผู�สร�างสรรค์ผลงานจำาเป็นต�องมีความสามารถหลาก

หลายและรอบด�านมากกว่าเดิม ในระดับผู�ประกอบ

การอาจเคยมองหา “ช่างภาพ” และ “นักเขียน” ช้ัน

เยีย่มมาทำำางานร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน (รวมถึงแนวโน�ม

ในอนาคต) การผลิตผู�เรียนท่ีำมีทัำกษะหลากหลาย “ถ่าย

ภาพด”ี “เขียนได�” “สัมภาษณเ์ป็น” บางแหง่อาจถาม

หาทัำกษะ “วีดีโอ” หรือ “ตัดต่อ” โดยคาดหวังไว�ว่าจะ

มีอยู่ในคน ๆ เดียว อาจเป็นเร่ืองปกติหากผู�ประกอบ

การมักมองหา “เป็ดโปร” หรือคนท่ีำมีทัำกษะรอบด�าน 

สามารถจัดการงานท่ีำแตกต่างกันได�หลายอย่าง (อีกท้ัำง
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ยังต�องอยู่ในระดับดีหรือยอดเยี่ยมข้ึนไป) การสอน

ทัำกษะท่ีำวันหน่ึงเคยเป็นของใหม่ แต่หากวันหน่ึงผ่าน

ไปอาจกลายเป็นส่ิงล�าสมัยกลายเป็นส่ิงท่ีำผู�สอนต�อง

คำานึงถึง ดังน้ันการสอนในปัจจุบันอาจจำาเป็นต�องให�

นำ้าหนักไปท่ีำการสร�างทัำกษะการเรียนรู� (Learning 

Skill) แทำนท่ีำผู�สอนจะครอบให�แต่เฉพาะความรู�เชิง

วิชาชีพหรือเน้ือหาเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว

2. โจัทย์ใหม่ เป้าหมายใหม่

 ในอดีต - ภาพสารคดีตัวแทำนของความจริงท่ีำ

ผู�คนเคยเช่ือถือกลับกลายเป็นเร่ืองโกหก ปัจจุบัน - 

ภาพสารคดีใช�ภาพแนวพรรณนาแบบเหนือจริง 

“Surreal” มาใช�เพ่ือช่วยวิพากและช่วยในการหาข�อ

เท็ำจจริง เม่ือยุคสมัยเปล่ียน เทำคโนโลยีเปล่ียน ทัำกษะ

และคุณลักษณะของส่ือเปล่ียน แม�กล�องถ่ายภาพจะ

พัฒนาไปไกล แต่ทำว่าเม่ือมองไปท่ีำส่ือ “ภาพถ่าย”  

(รวมถงึภาพเคล่ือนไหวท่ีำกล�องตัวเดียวกันสามารถผลิต

ได�) มันยงัคงทำำาหน�าท่ีำดังท่ีำ “ภาพถ่าย” ในยุคก่อนหน�า

ทำำาอยู่เช่นเดิม อาจมีคุณลักษณะบางประการท่ีำขยับ

ออกจากมายาคติเดิม ๆ ว่าภาพถ่ายน้ันเคยเช่ือถือได� 

เคยถูกใช�เป็นหลักฐาน ความจริงในภาพถ่ายท่ีำเคยเช่ือ

กันน้ัน อาจไมใ่ช่ความจรงิโดยสมบรูณ์เสมอไป รวมถงึ

คนดูรุ่นใหม่ท่ีำมปีระสบการณ์ทำางสายตามากข้ึน ฉลาด

และเฉียบคมท่ีำจะรู�เท่ำาทัำนการชักจูงผ่านภาพและตัว

อักษรดังน้ันผลงานท่ีำนำาเสนอจึงจำาเป็นต�องเช้ือเชิญให�

อ่านภาพ สร�างความน่าสนใจ ไม่ชัดเจนหรือยัดเยียด

จนเกนิไป เปดิโอกาสให�ผู�ชมพิจารณาความหมายและ

มุมมองตามประสบการณ์ส่วนตัวด�วยเหตุน้ีช่างภาพ

สารคดีแนวร่วมสมัย Contemporary / Neo-

Documentary) ในปัจจุบันจึงมีอิสระท่ีำจะหยิบยืมแค่

สไตลม์าใช�ในงานสารคดมีาใช� (Documentary Style) 

โดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวปฏิิบัติของงานภาพถ่าย

สารคดีแบบด่ังเดิมตามแนวทำางสัจนิยม (Realism) ซ่ึึ่ง

มุ่งสร�างภาพท่ีำเป็นจริง ปราศจากการปรุงแต่ง มีความ

เป็นภาวะวิสัย (Objectivity) งานสารคดีแบบด่ังเดิม

ถูกใช�งานมานับต้ังแต่ยุคบุกเบิกการถ่ายภาพ ปัจจุบัน

ได�ล่วงผ่านยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของการเล่าเร่ือง

ผ่านภาพถ่ายสารคดี งานช้ินสำาคัญท่ีำปรากฏิข้ึนตลอด

หลายทำศวรรษท่ีำผ่านมาล�วนได�พิสูจน์ให�เห็นแล�วว่ามี

กรณีพิพาทำถึงจริยธิรรมของช่างภาพต่อการนำาเสนอ

ความจริงมากมายนับไม่ถ�วน ภาพถ่ายสารคดีแนวร่วม

สมัยจึงลดทำอนความสุดโต่งของกรอบแนวคิดสัจนิยม 

แต่ยินยอมให�ช่างภาพสามารถประกอบสร�างความ

หมาย (ความจริง) ท่ีำต�องการข้ึนมาเองได� 

 การประกอบสร�างภาพแห่งความหมายข้ึนมา

ใหม่ยังคงใช�จริยธิรรมในการทำำางานเช่นเดิม (ไม่หลอก

ลวงหรือจงใจทำำาให�ผู�ชมเช่ือว่า ภาพเหล่าน้ันคือเหตุการ

จริง) ภาพท่ีำสร�างข้ึนใหม่ถูกใช�ทำำาหน�าท่ีำบอกเล่าเชิง

พรรณนาเร่ืองราว ภาพถ่ายดังกล่าวถูกเรียกว่าภาพเชิง

พรรณนา (Staged Photography) ซึ่ึง่เห็นได�ชัดว่าถูก

สร�างข้ึนอย่างจงใจ ไม่ใช่ของจริง ตัวภาพมีคุณลักษณะ

และบรรยากาศแบบการแสดง (Staged) มีความเป็น

เร่ืองแต่ง (Fiction) แสดงให�เห็นอย่างเด่นชัด ทำว่าใน

ความเป็นเร่ืองแต่งน้ันก็ไม่ได�ปราศจากร่องรอย หรือ

ตัดขาดจากความจริง (Fact) ไปเสียทำเีดียว ภาพมักถูก

ประกอบสร�างความหมายข้ึนโดยอ�างอิงจากข�อมูลท่ีำ

เป็นความจริง (Fact) ผู�ชมจะสามารถทำราบได�ผ่าน

การนำาเสนอได�อย่างตรงไปตรงมาว่าภาพเหล่าน้ันถูก 

“ประกอบสร�างข้ึนใหม”่ โดยลักษณะภาพท่ีำแสดงออก

แบบเหนือจริง อีกท้ัำงยังมักใช�การนำาเสนอแบบฉาก

ภาพยนตร์ สร�างคำาถามและชวนให�ผู�ชมตีความ 

มากกว่าจะบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมา รวมไปถึงการ

หยิบยืมรูปแบบการถ่ายภาพประเภทำอ่ืนเข�าสู่งาน

สารคดี เช่นการใช�ภาพหุ่นน่ิง (Still life) มาใช�ประกอบ 

รวมถงึรูปแบบการถา่ยภาพเชิงความคดิ (Conceptual 

Photography) เข�ามาสร�างมิติความหมายในตัวงาน

และรูปแบบการนำาเสนอได�มากกว่าเดิม 

 รูปแบบของภาพถา่ยสารคดใีนปัจจุบันแตกตา่ง

ไปจากงานภาพสารคดีตามขนบด่ังเดิม อาจมีเพียงจุด

มุ่งหมายของภาพสารคดีรวมถึงการใช�งานของภาพ

เหล่าน้ันท่ีำยงัไม่ถูกขยับออกจาก “เคร่ืองมือเพ่ือบันทึำก
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และถ่ายทำอดเร่ืองราว” การเปล่ียนแปลงสำาคัญอีก

ประการหน่ึงคือปลายทำาง (Platform) การนำาเสนอ 

ซ่ึึ่งงานภาพสารคดีเปล่ียนจากส่ิงพิมพ์ประเภทำ

นิตยสารหรือวารสารไปสู่การนำาเสนอท่ีำหลากหลาย

มากข้ึน ช่างภาพสารคดี (ผู�ผลิต) ท่ีำมีทัำกษะหลากหลาย

ยังสามารถผันตัวสู่บทำบาทำ ผู�ผลิตส่ืออิสระ (Content 

Provider) ในช่วงทำศวรรษท่ีำผ่านมาเราเห็นการ

เปล่ียนแปลงขององค์กรส่ือขนาดใหญ่ท่ีำต�องปรับตัวให�

เล็กลง ส่ิงพิมพ์เชิงสารคดีขนาดใหญ่หลายสำานักจำาต�อง

ปิดตัวลงหากไมย่อมปรบัตัวไปสู่พ้ืนท่ีำการนำาเสนอใหม่ 

ๆ รวมถึง แต่มีความหลากหลายมากข้ึน เห็นได�ชัดว่า

โลกปัจจุบันส่ือดิจิทัำล (Digital Content) คือพ้ืนท่ีำใหม่

ซ่ึึ่งใครก็สามารถเป็นผู�ผลิต (Publisher/Contributor) 

ได� อีกท้ัำงทัำกษะด�านภาษาท่ีำช่วยเปิดขีดความสามารถ

ในการทำำางานท่ีำไร�ข�อจำากัดด�านพ้ืนท่ีำ อาชีพผู�เร่ร่อน

ดิจิทัำล (Digital Nomad) ทำำาให�การเป็น Vlogger 

Blogger และ Streamer ท่ีำใช�ภาษาสากลได�ยิง่ช่วยให�

มีโอกาสท่ีำมากกว่า ดังน้ันหากการเรียนการสอนท่ีำ

เก่ียวข�องในด�านน้ีไม่มุ่งสร�างให�ผู�เรียนมีทัำกษะท่ีำหลาก

หลาย ไม่สามารถเป็นผู�ให�บริการเน้ือหา (content 

provider) อาจสร�างความยากลำาบากให�กับผู�เรียนหลัง

สำาเร็จการศึกษา และไมเ่ป็นการโยนภาระให�ระบบสห

กิจท่ีำจะต�องมาฝึึกฝึนว่าท่ีำบัณฑิตให�พร�อมทำำางานจริง

นอกจากการปรับเน้ือหาสาระของกระบวนวิชาท่ีำ

สำาคัญคือการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน

จากเดิมท่ีำเน�นการสอนเชิงบรรยายเพ่ือสร�าง (ความ

เข�าใจ) สาระของงานภาพถ่ายสารคดีไปสู่การผลิตนัก

สร�างสรรค์ (Content Provider) ผ่านการศึกษา

ค�นคว�าและพัฒนาแก�ปัญหาแบบข�ามศาสตร์ ส่งเสริม

ให�ผู�เรียนได�ลงมือฝึึกปฏิิบัติงานจริง มุ่งให�เรียนรู�และ

พัฒนากระบวนการคิดและผลิตผลงานเชิงสร�างสรรค์ 

เพ่ือนำาเสนอภาพถ่ายสารคดีประกอบบทำความ ท่ีำจะ

ส่งมอบเน้ือหาข�อมูลท่ีำถูกต�อง มีรูปแบบน่าสนใจ รวม

ถึงการใช�ประโยชน์จากส่ือและช่องทำางการส่ือสาร

ออนไลน์ท่ีำมีอยูใ่นตลาดปัจจุบันเพ่ือนำาเสนอผลงานให�

เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู�บริโภคในปัจจุบันได�อยา่ง

เหมาะสม คือเป็นเป้าหมายหลักในโครงการคร้ังน้ี 

3. ร้ปแบบกิจักรรม

 หลังจากบรรยายเน้ือหาท่ีำจำาเป็นแล�ว ช้ันเรียน

เปล่ียนรูปแบบการน่ังเป็นห�องนำาเสนอ เพ่ือจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิิบัติ ซ่ึึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตผล

งานสร�างสรรค์ “ภาพถ่ายสารคดีประกอบบทำความ” 

ผ่านการศึกษาค�นคว�าเพ่ือกำาหนดหัวข�อประชาชนให�

ความสนใจ หรือ เป็นประเด็นสำาคัญทำางสังคมในช่วง

เวลาบนพ้ืนท่ีำจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู�สอนลดบทำบาทำใน

ลักษณะผู�บรรยาย (Lecturer) ไปเป็นผู�ให�คำาแนะนำา 

(Coaching) เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�น

ท่ีำจะสร�างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการเรียนรู�ด�วย

ตนเองเ พ่ือผลิตโครงงาน (outcome-based 

education) ผ่านการปฏิิบัติการเรียนรู�ผ่านการทำำางาน

จริง (learning by doing) การเรียนภาคปฏิิบัติมีลำาดับ

ข้ันสำาคัญ 3 ส่วน ประกอบด�วย 1. ข้ันการค�นคว�า 

(Research) ศึกษาข�อมูลเพ่ือกำาหนดหัวข�อ การ

ทำบทำวนกรณีศึกษาชุดผลงานภาพถ่ายสารคดีท่ีำใกล�

เคียง สำารวจทำรัพยากรท่ีำมีศักยภาพในพ้ืนท่ีำเป้าหมาย 

2. ข้ันก่อนการสร�างสรรค์ (Pre-Production) เพ่ือ

วางแผนการดำาเนินงานและกำาหนดขอบเขต 3. ข้ันการ

พัฒนาผลงาน (Project Developing) เพ่ือผลิตภาพ

สารคดีและบทำความประกอบตามหัวข�อท่ีำสนใจ ท้ัำงน้ี

ตามแผนการสอนท่ีำกำาหนดไว� ข้ันตอนท่ีำ 1) และ 2) 

(สำาหรับปรับแก�หัวข�อท่ีำนำาเสนอให�เหมาะสม) ข้ันตอน

ดังกล่าวจะใช�ระยะเวลาไมเ่กิน 3 สัปดาหเ์พ่ือให�ผู�เรียน

มีระยะเวลาพัฒนาผลงานไม่น�อยกว่า 8 สัปดาห์ โดย

ตลอดระยะการพัฒนาหัวข�อฯ ผู�เรียนจะต�องเข�าร่วม

การนำาเสนอความคืบหน�าโครงงานสร�างสรรค์จำานวน 

3 คร้ัง และกิจกรรมสนทำนากลุ่ม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียน

รู�ข�อปัญหาและข�อเสนอแนะรว่มกัน 2 คร้ัง โดยในชว่ง

แรกใช�ห�องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ 

Google Classroom เน่ืองด�วยสถานการณ์ Covid-19 

หลังการประกาศผ่อนคลายมาตรการ (ช่วงสัปดาห์ท่ีำ 
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5) จึงกลับมาเข�าช้ันเรียนปกต ิเพ่ือทำำากิจกรรมกลุ่มตาม

แผนการสอนเดิม

4. ผลลัพธ์์

 กระบวนวชิาการถา่ยภาพสารคดมีีกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีำมุ่งไปท่ีำการฝึึกปฏิิบัติโดยกระบวนการ

ท้ัำงหมดมุ่งเสริมสร�างศักยภาพของผู�เรียนให�มีทัำกษะท่ีำ

พึงประสงค์ 3 ทัำกษะสำาคัญประกอบด�วย 1. ทัำกษะการ

เรียนรู� 2. ทัำกษะการส่ือสาร 3. ทัำกษะการคิดเชิง

สร�างสรรค์ ให�ผู�เรียนได�ฝึึกฝึนตนเองให�มีกรอบคิดท่ีำ

เปิดกว�างมีทัำศนคติท่ีำดีต่อสังคม มีคุณลักษณ์การเป็น

ประชากรโลก มีบุคลิกภาพท่ีำพึงประสงค์ในการทำำางาน

ร่วมกับผู�อ่ืน ในด�านของผลงานสร�างสรรค์ภาพถ่าย

สารคดีประกอบบทำความท่ีำประกอบด�วยส่ือภาพถ่าย

รวมถึงส่ือภาพเคล่ือนไหว (ไม่บังคับ) เพ่ือนำาเสนอผล

งานสร�างสรรค์สู่สาธิารณะในรูปแบบดิจิทัำล (digital 

content) ท้ัำงในรูปแบบเว็บไซึ่ต์และส่ือออนไลน์ โดย

ผู�สอนพัฒนาเว็บไซึ่ต์ของกระบวนวิชา สำาหรับเผยแพร่

และเก็บรวบรวมผลงานท่ีำจะเป็นประโยชน์ต่อการ

อ�างอิงและสืบค�นแก่ผู�เรียนและผู�สนใจต่อไปในอนาคต 

อีกท้ัำงผู�สอนมีแผนผลักดันผลงานให�เกิดการนำาเสนอ

ในรูปแบบนิทำรรศการภาพถ่ายขนาดย่อม ตัวอย่างรูป

แบบเว็บไซึ่ต์และผลงานภาพถ่ายสารคดี ผลลัพธ์ิใน

กระบวนวิชา นำามาทำดลองเผยแพร่สู่สาธิารณะในรูป

แบบเว็บไซึ่ต์

 

ภาพท่ีำ 1 ลิงค์เว็บไซึ่ต์ผลงาน

https://qrgo.page.link/W2hzR

 เน่ืองด�วยกระบวนวิชาได�รับงบสนับสนุนการ

ปรับปรุงรูปแบบการสอนจาก TLIC ซ่ึึ่งงบประมานส่วน

น้ีออกแบบให�นำาไปใช�สนับสนุนผู�เรียนให�สามารถพิมพ์

ภาพผลงานเพ่ือประกอบการนำาเสนอ รวมถึงจัดทำำา

หนังสือภาพจำานวนหน่ึง (on demand) เพ่ือเพ่ิมรูป

แบบการจดัเก็บ (Archival) และแพรผ่ลงานสร�างสรรค์ 

อีกท้ัำงการจดัทำำาส่ิงพิมพ์ยงัช่วยฝึึกฝึนทัำกษะการทำำางาน

ด�านการออกแบบและงานพิมพ์เพ่ิมเติม

5. การประเมินผล

 การประเมินผลการเรียนรู�สามารถทำำาได�โดย 

1.การประเมินจากกระบวนการและตัวผลงาน

สร�างสรรค์โดยตรง ซ่ึึ่งสะทำ�อนคุณภาพของผู�เรียน 

มาตรฐานการทำำางาน ความน่าสนใจของประเด็นท่ีำ

เลือกนำาเสนอ ความถูกต�องของข�อมูลท่ีำศึกษาค�นคว�า 

ความสมำ่าเสมอท่ีำลงพ้ืนท่ีำและพัฒนาผลงาน แนวทำาง

การแก�ปัญหาของผู�เรียน และความสมบูรณ์ของผลงาน

สร�างสรรค์ 2.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ผู�

เรียนมีทัำศนคติท่ีำดีต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

กิจกรรม แสดงให�เห็นถึงความใสใ่จ มีการเตรยีมพร�อม

ค�นคว�าเน้ือหา เปิดกว�างและรว่มแสดงออกถงึการแบ่ง

ปันองค์ความรู� ให�คำาแนะนำา ช่วยเหลือและส่งเสริม

เพ่ือนร่วมช้ันอ่ืน ๆ  ให�สามารถพัฒนาหรือแก�ไขปัญหา

ท่ีำพบร่วมกันได�

 ในด�านการประเมินการเรียนการสอนพบว่าผู�

เรียนมีความพึงพอใจเฉล่ียต่อการเรียนการสอนใน

ระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร�อยละ 98.29 ในด�านองค์ความ

รู�ท่ีำผู�เรียนได�รับจากการเรียนรู�ผ่านการลงมือทำำาสะทำ�อน

ผ่านการเสนอแผนการทำำางานผลลัพธ์ิของกระบวนวิชา

ท้ัำงในส่วนผลงานภาพถ่ายสารคดีและบทำความท่ีำสร�าง

ข้ึนอยูใ่นระดับมาตรฐานสามารถเผยแพร่และนำาเสนอ

สู่สาธิารณะได�คิดเป็นร�อยละ 90 ท้ัำงน้ีมีผู�เรียนท่ีำถอน

และไม่ผ่านกระบวนวิชา (อักษร W = 1 และ F = 1) 

คิดเป็นค่าเฉล่ียร�อยละ 5 จากจำานวนผู�เรียนท้ัำงหมด

6. สรุปและข้�อเสนอแนะ

 โดยสรุปการปรับรูปแบบการสอนในคร้ังน้ีจะไม่

เกิดข้ึน รวมถึงจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ  แก่ผู�เรียนหาก

ผู�สอนไม่ยอมเปิดใจรับวิธีิการใหม่ ๆ  การระบุหาเน้ือหา

 

 

   

 

 

ประชาชนใหความสนใจ หรือ เปนประเด็นสำคัญ

ทางสังคมในชวงเวลาบนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดย

ผูสอนลดบทบาทในลักษณะผูบรรยาย (Lecturer) 

ไปเปนผู ใหคำแนะนำ (Coaching) เพื ่อกระตุ นให

ผู เรียนมีความกระตือรือรนที่จะสรางสรรคผลงาน

ผานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองเพื่อผลิตโครงงาน 

(outcome-based education) ผานการปฏิบัติการ

เรียนรูผานการทำงานจริง (learning by doing) การ

เร ี ยนภาคปฏ ิบ ั ติ ม ี ล ำด ับข ั ้ นสำค ัญ 3  ส  วน 

ประกอบดวย 1. ขั้นการคนควา (Research) ศึกษา

ขอมูลเพื่อกำหนดหัวขอ การทบทวนกรณีศึกษาชุด

ผลงานภาพถายสารคดีที่ใกลเคียง สำรวจทรัพยากร

ที ่ม ีศ ักยภาพในพื ้นท่ีเปาหมาย 2. ขั ้นกอนการ

สร างสรรค (Pre-Production) เพื ่อวางแผนการ

ดำเนินงานและกำหนดขอบเขต 3. ขั ้นการพัฒนา

ผลงาน (Project Developing) เพ่ือผลิตภาพสารคดี

และบทความประกอบตามหัวขอที่สนใจ ทั้งนี้ตาม

แผนการสอนที ่กำหนดไว ขั ้นตอนที ่ 1) และ 2) 

(สำหร ับปร ับแกห ัวข อที ่นำเสนอใหเหมาะสม) 

ขั้นตอนดังกลาวจะใชระยะเวลาไมเกิน 3 สัปดาห

เพ่ือใหผูเรียนมีระยะเวลาพัฒนาผลงานไมนอยกวา 8 

สัปดาห โดยตลอดระยะการพัฒนาหัวขอฯ ผูเรียน

จะตองเขารวมการนำเสนอความคืบหนาโครงงาน

สรางสรรคจำนวน 3 ครั้ง และกิจกรรมสนทนากลุม 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอปญหาและขอเสนอแนะ

รวมกัน 2 ครั้ง โดยในชวงแรกใชหองเรียนออนไลน

ผานระบบ Zoom และ Google Classroom เนื่อง

ดวยสถานการณ Covid-19 หลังการประกาศผอน

คลายมาตรการ (ชวงสัปดาหที่ 5) จึงกลับมาเขาชั้น

เรียนปกติ เพ่ือทำกิจกรรมกลุมตามแผนการสอนเดิม 

 

ผลลัพธ 

กระบวนวิชาการถายภาพสารคดีมีกิจกรรมการ

เร ี ยนการสอนท ี ่ ม ุ  ง ไปท ี ่ กา รฝ  กปฏ ิบ ั ต ิ โ ดย

กระบวนการทั ้งหมดมุ งเสริมสรางศักยภาพของ

ผู เร ียนใหมีท ักษะที ่พ ึงประสงค 3 ทักษะสำคัญ

ประกอบดวย 1. ทักษะการเรียนรู  2. ทักษะการ

สื่อสาร 3. ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ใหผูเรียนได

ฝกฝนตนเองใหมีกรอบคิดท่ีเปดกวางมีทัศนคติท่ีดีตอ

ส ังคม ม ีค ุณล ักษณการเป นประชากรโลก มี

บุคลิกภาพที่พึงประสงคในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

ในด านของผลงานสร างสรรค ภาพถ ายสารคดี

ประกอบบทความที่ประกอบดวยสื่อภาพถายรวมถึง

สื่อภาพเคลื่อนไหว (ไมบังคับ) เพื่อนำเสนอผลงาน

สรางสรรคสู สาธารณะในรูปแบบดิจิทัล (digital 

content) ท้ังในรูปแบบเว็บไซตและสื่อออนไลน โดย

ผ ู สอนพัฒนาเว็บไซตของกระบวนวิชา สำหรับ

เผยแพรและเก็บรวบรวมผลงานที่จะเปนประโยชน

ตอการอางอิงและสืบคนแกผูเรียนและผูสนใจตอไป

ในอนาคต อีกทั้งผูสอนมีแผนผลักดันผลงานใหเกิด

การนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการภาพถายขนาด

ยอม ตัวอยางรูปแบบเว็บไซตและผลงานภาพถาย

สารคด ี ผลล ัพธ ในกระบวนว ิชา นำมาทดลอง

เผยแพรสูสาธารณะในรูปแบบเว็บไซต 

 

 
ภาพท่ี 1 ลิงคเว็บไซตผลงาน 

https://qrgo.page.link/W2hzR 
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ท่ีำล�าหลัง (Outdated) จากรูปแบบการสอนท่ีำเคยทำำา

มาจนคุ�นชิน (Comfort Zone) ให�พบ เพ่ือพิจารณา

ตัดออกหรือคงเหลือไว�แต่เน้ือหาโดยสรุป เฉพาะท่ีำ

จำาเป็น ผู�สอนอาจไม่สามารถติดตามเทำคโนโลยีท่ีำ

เปล่ียนแปลงรวดเร็วได� ทัำน แต่สามารถใช�การ

เปล่ียนแปลงน้ีเพ่ือเรียนรู�ร่วมกับผู�เรียน 

 ปัจจัยสำาคัญอีกประการคือการสร�างเป้าหมาย

ของวิชาท่ีำกว�าง ยืดหยุ่น และให�อิสระแก่ผู�เรียนในการ

กำาหนดรายละเอียดของงานตามท่ีำผู�เรียนสนใจ ผู�สอน

มีหน�าท่ีำมุ่งสร�างบรรยากาศและโอกาสท่ีำจะฝึึกฝึนผู�

เรียนให�มีทัำกษะการเรียนรู� (learning skill) และทัำกษะ

การคิดวิเคราะห์ ท่ีำจะสามารถนำาไปสู่การแก�ปัญหาท่ีำ

พบเจอจากสถานการณ์จริงได�ด�วยตนเอง

 ประโยชน์จากการเพ่ิมเวลาฝึึกปฏิิบัติงานตาม

หัวข�อท่ีำสนใจเพ่ือสร�างสรรค์ผลงานภาพถ่ายสารคดี 

การมีระยะเวลาการทำำางานเพ่ิมข้ึนแสดงให�เห็นถึง

คุณภาพของผลงานท่ีำเพ่ิมข้ึน รวมถึงลดความตึงเครียด

 

 

   

 

 

ประโยชนจากการลดชั่วโมงบรรยายลงแลวเพ่ิม

ระยะเวลาในการฝ กปฏ ิบ ัต ิ  ทำกล ุ  มว ิจารณ  

แลกเปลี่ยนปญหาและแนวทางการแกไขรวมกันเปน

ผลดีตอกระบวนการสรางสรรคของผูเรียนมากกวา

การเรียนในรูปแบบเนนการบรรยายอยางเห็นไดชัด  

อุปสรรคสำคัญประการเดียวที่พบในการเรียน

การสอนซ่ึงสะทอนผานผูเรียนและการเฝาสังเกตของ

ผูสอนคือการตองลงพื้นที่ฝกปฏิบัติงานภายใตการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงสรางขอจำกัดในการผลิต

ผลงานตามหัวขอที่ผู เรียนสนใจ โดยเฉพาะในชวง

แรกของการทดลองดำเนินงาน แตทวาผูเรียนรอยละ 

90 ยังสามารถแสดงความคืบหนาและพัฒนางานจน

จบอยางมีมาตรฐานได หลังจากมีประกาศผอนคลาย

การปดเมือง (Lock Down)

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางผลงานและการนำเสนอผลงานผานสื่อออนไลน 

 

เอกสารอางอิง 

 

กาจนา แกวเทพ. (2549). ศาสตร แห งส ื ่อและว ัฒนธรรมศึกษา. กร ุงเทพฯ: เอด ิสัน

 เพรสโปรดักส. 

ของผู�เรียนในการสร�างสรรค์ผลงานในกรณีท่ีำเกิด

อุปสรรคและต�องการเวลาในการแก�ไขผลงานให�

สมบูรณ์ 

 ประโยชน์จากการลดช่ัวโมงบรรยายลงแล�วเพ่ิม

ระยะเวลาในการฝึึกปฏิิบัติ ทำำากลุ่มวิจารณ์ แลกเปล่ียน

ปัญหาและแนวทำางการแก�ไขร่วมกันเป็นผลดีต่อ

กระบวนการสร�างสรรค์ของผู�เรียนมากกว่าการเรียน

ในรูปแบบเน�นการบรรยายอย่างเห็นได�ชัด 

 อุปสรรคสำาคัญประการเดียวท่ีำพบในการเรียน

การสอนซึ่ึ่งสะทำ�อนผ่านผู�เรียนและการเฝ้ึาสังเกตของ

ผู�สอนคือการต�องลงพ้ืนท่ีำฝึึกปฏิิบัติงานภายใต�การ

ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ึ่งสร�างข�อจำากัดในการ

ผลิตผลงานตามหัวข�อท่ีำผู�เรียนสนใจ โดยเฉพาะในชว่ง

แรกของการทำดลองดำาเนินงาน แต่ทำว่าผู�เรียนร�อยละ 

90 ยังสามารถแสดงความคืบหน�าและพัฒนางานจน

จบอย่างมีมาตรฐานได� หลังจากมีประกาศผ่อนคลาย

การปิดเมือง (Lock Down) 

ภาพท่ีำ 2 ตัวอย่างผลงานและการนำาเสนอผลงานผ่านส่ือออนไลน์
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โครงการจััดการเรียนร้้แบบใหม่ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 851207 

แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร

ข้วัญฟ้า  ศรีประพันธ์์1 

คณะการสื่อสารมวลชน, มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

ทำี่อยู่ 239/72 ตรอกหมู่บ้านสุเทำพ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทำพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50200 

E-mail: kwanfa.s@cmu.ac.th 

บทคัดย่อ

 โครงการน้ีฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�รูปแบบใหม่ ในกระบวนวิชา 851207 

แนวคิดและทำฤษฎีีทำางการส่ือสาร  คณะการส่ือสารมวลชน ภาคการศึกษาท่ีำ 2/2563  โดยมีนักศึกลงทำะเบียน 

53 คน ผู�สอนประยุกต์ใช�แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา  ได�แก่  การคิด

วิเคราะห์ทำางปัญญาแบบยืดหยุน่ (Cognitive Flexibility)   การคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบลดรูปแบบการเรียน

รู�แบบเฉ่ือยชา (Cognitive Minimalism)   และการเรียนรู�ผ่านเกม (Game-Based Learning Model)   

ผลการดำาเนินโครงการฯพบว่า  ประการแรก  การผลิตส่ือออนไลน์ และจัดสภาพแวดล�อมการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์   โดยมีแหล่งการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนออนไลน์   การบรรยาย และมีการแบ่งกลุ่มย่อย

ทำำางานออนไลน์  การจัดทำำาวิดิทัำศน์สรุปบทำเรียนออนไลน์  และการมีแบบทำดสอบออนไลน์    ประการท่ีำ 2  การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู�เน�นการคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility)  โดยเฉพาะการทำำา

กิจกรรมกลุ่ม  ท่ีำเน�นการประยุกต์ใช�ความรู�แนวคิดทำฤษฎีีเดิมในสถานการณ์ทำท่ีำเกิดข้ึนในปัจจุบัน  ท้ัำงน้ีกิจกรรม

การเรียนรู�ดังกล่าว  ทำำาให�นักศึกษารู�ถึงความสัมพันธ์ิของทำฤษฎีีกับสังคม  ประการท่ีำ 3 การจัดกิจกรรมการเรียน

รู�เน�นการคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบลดรูปแบบการเรียนรู�แบบเฉ่ือยชา (Cognitive Minimalism)  โดยให�

นักศึกษาทำำางานลักษณะงานโครงการท่ีำเช่ือมโยงทำฤษฎีีกับชีวิตประจำาวัน  โดยเฉพาะอย่างยิง่กิจกรรมการรายงาน

ตนเอง (Self-report) ท้ัำงน้ีกิจกรรมการเรียนรู�ดังกล่าว  ทำำาให�นักศึกษา เลือกเน้ือหาท่ีำตนเองสนใจศึกษา  และเกิด

การคิดเก่ียวกับทำฤษฎีีในรูปแบบใหม่  เพ่ือให�เข�าใจได�ง่ายมากข้ึน  ประการท่ีำ 4  กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านเกม 

(Game-Based Learning Model)   ผู�สอนกำาหนดสถานการณ์จำาลอง กติกาการแข่งขัน  และคิดวิเคราะห์ร่วม

กันท่ีำนำาไปสู่ข�อสรุปทำางทำฤษฎีีท่ีำกำาหนดไว�   ท้ัำงน้ีกิจกรรมการเรียนรู�ดังกล่าว  ทำำาให�นักศึกษาต่ืนตัวสนใจเรียนมาก

ข้ึน และเข�าใจเน้ือหาการเรียนพร�อมกัน   

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�แบบใหม่, การคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบยืดหยุ่น, การเรียนรู�ผ่านเกม

1. บทนำา

 การ จัดการ เรียนการสอนของในระดับ

อุดมศึกษา มีแนวโน�มเป็นไปตามแนวทำางของ

สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2551)  ท่ีำจัดทำำา

กรอบพัฒนาระบบ “การเรียรู�ของอุดมศึกษา”  โดย

เน�นการสร�างทำางเลือก  ข�อมูล  แรงจูงใจ  อุปกรณ์และ

สถานท่ีำ และให�ความสำาคัญกับผู�เรียนเป็นสำาคัญ   ขณะ

เดียวการจัดการเรียนการสอนของในระดับอุดมศึกษา  

ยงัได�รับอิทำธิิพลจากการเปล่ียนแปลงทำางเทำคโนโลยท่ีีำ

เกิดข้ึนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามถือโอกาสในการใช�
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เทำคโนโลยีพัฒนาส่ือการสอนออไนลน์ ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู�รูปแบบใหม่   ท้ัำงน้ีเพ่ิมผลลัพธ์ิเรียน

รู�ให�เกิดข้ึนกับนักศึกษา นอกจากน้ีผู�เรียนหรือนักศึกษา

มีแนวโน�มการเปล่ียนแปลงของชีวิตการทำำางานใน

อนาคตลักษณะการทำำางานไร�สังกัด หรือการทำำางาน

แบบมีหลายอาชีพตลอดช่วงอายุงาน ดังน้ันนอกจาก

ความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์แล�ว ผู�เรียนยังต�องมี

ความสามารถในการแก�ปัญหา  การส่ือสาร  การทำำางาน

เป็นหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ

การเรียนรู�อย่างต่อเน่ือง (สำานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา,  2551)  จากเหตุปัจจัยทำ�าทำายจากนโยบาย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา การเปล่ียนแปลงทำาง

เทำคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงของชีวิตการทำำางาน

ในอนาคต ดังน้ันผู�สอนในระดับอุดมศึกษาจึงจำาเป็น

ต�องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  

เพ่ือตอบสนองต่อบริบทำทำางสังคมท่ีำเปล่ียนแปลงไป 

2. หลักการและทฤษฎีท่ีนำามาใช�

 การคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบยืดหยุ่น 

(Cognitive Flexibility) Rand Spiro, P. Feltovitch 

& R. Coulson (อ�างอิงถึง Ma.Stella C. Tirol, 2021) 

มีข�อเสนอหลักของแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเก่ียว

กับการเรียนรู�  ว่าคือ  ความล่ืนไหลของความเฉลียว

ฉลาด (Fluid intelligence)  หมายถึง  บุคคลท่ีำมีความ

สามารถในการแก�ไขปัญหา  โดยให�มุมมองทำางเลือก

ใหม่ๆในสถานการณ์การเรียนรู�ของตนเองได� 

(Alternative in learning situation)  นอกจากน้ี เขา

ยังให�คำาอธิิบายเก่ียวกับการเรียนรู�ว่า เป็นความ

สามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช�ความรู�เดิมใน

สถานการณ์ใหม่  โดยเขาจะต�องเข�าใจและตระหนักบ

ถึงบริบทำแวดล�อมท่ีำเป็นไปได�รวมถึงเสนอแนวเลือก

ใหม่ต่อสถานการณ์ท่ีำเกิดข้ึน   ยิง่ไปกว่าน้ัน  เขาได�ระบุ

ว่า  วิธีิการสร�างการเรียนรู�เกิดข้ึนคือ  ต�องทำำาให�บุคคล

สามารถประยุกต์ใช�ความรู�เดิมในสถานการณ์ใหม่  โดย

ต�องให�ข�อมูลข่าวสารท่ีำมีมุมมองแตกต่างกัน  และมีการ

ยกกรณีตัวอย่างท่ีำหลากหลาย 

 การคดิวิเคราะหท์ำางปญัญาแบบลดรปูแบบการ

เรียนรู�แบบเฉ่ือยชา (Cognitive Minimalism) John 

Carroll (อ�างอิงถึง Ma.Stella C. Tirol, 2021) มีข�อ

เสนอหลักของแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับ

การเรียนรู�  ว่าคือ การลดปริมาณการอ่านและรูปแบบ

การเรียนรู�แบบเฉ่ือยชา แต่ผู�เรียนรู�ต�องสามารถเติม

เต็มข�อมูลข่าวสารท่ีำเขายังไม่มีความรู�ได�ในกิจกรรมการ

เรียนรู�ท่ีำออกแบบไว�   ท้ัำงน้ีเขาเสนอกระบวนการสร�าง

การเรียนรู�ว่า เน�นให�ผู�เรียนรู�มีส่วนร่วมในกิจกรรม

โดยตรง (learner-directed activity)  การเรียนรู�เช่ือม

โยงกับความเป็นจริงอย่างแนบแน่น (Learning and 

reality should be linked closely) และผู�เรียน

ทำำางานลักษณะงานโครงการท่ีำสอดคล�องกับสถาการณ์

ปัจจุบัน/ความเป็นจริง (realistic projects)  

 ตัวแบบการเรียนรู�ผ่านเกม (Game-Based 

Learning Model)   Shaffer, Halverson, Squire, 

& Gee (referred Jan L. Plass, 2015)  ให�นิยามรูป

แบบการเรียนรู�น้ี  ว่าคือ กระบวนการออแบบเกมเพ่ือ

ให�เกิดผลลัพธ์ิด�านการเรียนรู�  โดยในส่วนของ “เกม” 

คือ ระบบท่ีำผู�เล่นเข�ามาร่วมในความขัดแย�งท่ีำถูก

ออกแบบไว� (artificial conflict) มีการกำาหนดการวิธิ/ี

กฏิการแข่งขัน (rules) และการกำาหนดเง่ือนไขตัดสิน

ผลลพัธ์ิเชิงปริมาณท่ีำกำาหนดผู�แพ�-ชนะ (quantifiable 

outcome) โดยเขาได�ระบุถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของ

ตัวแบบการเรียนรู�ผ่านเกม คือ ความทำ�าทำาย  การตอบ

สนอง และการตอบกลับ นอกจากน้ี Jan L. Plass 

(2015) ยงักล่าวถึง ผลลัพธ์ิการเรียนรู�จากเกมว่า  ทำำาให�

เกิดประสบการณ์ท่ีำมีความเฉพาะเจาะจง (unique 

experience) ซ่ึึ่งจะเกิดข้ึนได�ก็ต่อเม่ือมีการออกแบบ

สภาพแวดล�อมการเรียนรู�   ต�องมีการกำาหนดเป้าหมาย

การเรียนรู�ท่ีำชัดเจน และการออกแบบการเล่นเกม-

กำาหนดเง่ือนไข-ผลลัพธ์ิ ท้ัำงหมดจึงจะส่งผลให�เกิด

ประสบการณ์การเรียนรู�ผ่านเกม ท่ีำมีคุณลักษณะของ

การเล่นสนุสนาน (playful characteristic) แตกต่าง

จากรูปแบบการเรียนรู�แบบด้ังเดิม    
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 การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ (Active 

Learning) ในศตวรรษท่ีำ 21 (Bonwell and  Eison 

อ�างถึงใน วิชัย เสวกงาม, 2559) ให�ความหมายว่า เป็น

กิจกรรมการเรียนการสอน (instructional activities) 

ท่ีำกระตุ�นในผู�เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  เกิดการกระ

ทำำาบางอย่าง คิดในกิจกรรมท่ีำเขากำาลังทำำาหรือมีส่วน

ร่วมอยู ่ ท้ัำงน้ีผู�เรียนต�องเปน็มากกวา่ผู�ฟัง  พวกเขาอาจ

จะต�องอ่าน  เขียน  ถกเถียง  หรือเข�าไปมีส่วนร่วมใน

การแก�ไขปัญหา  ส่ิงท่ีำสำาคัญคือ  การออกแบบกิจกรรม

ท่ีำดึงผู�เรียนให�เข�ามามีส่วนร่วม  ท้ัำงน้ีเพ่ือให�เกิดผลลัพธ์ิ

ด�านการพัฒนาทัำกษะการคิดอย่างเป็นระบบ/ข้ันตอน

แบบข้ันสอง (higher-order thinking tasks) โดย

เฉพาะอย่างยิง่ทัำกษะการคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  

และประเมินผล  

 นอกจากน้ี ปิยะพล  ทำรงอาจ (2563) อธิิบาย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  ประกอบ

ด�วย การเรียนรู�แบบ แลกเปล่ียนความคิด (think-pair-

share) การเรียนรู�แบบ ร่วมมือ (collaborative 

learning group) การเรียนรู�แบบ ทำบทำวนโดยผู�เรียน 

(student-led review sessions) การ เรียนรู�แบบใช�

เกม (games) การเรียนรู�แบบวิเคราะห์วีดีโอ (analysis 

or reactions to videos) การเรียนรู�แบบโต�วาทีำ 

(student debates) การเรียนรู�แบบผู�เรียนสร�างแบบ

ทำดสอบ (student generated exam questions) 

การเรียนรู�แบบ กระบวนการวิจัย (mini-research 

proposals or project) การเรียนรู�แบบกรณี ศึกษา 

(analyze case studies) การ เรียนรู�แบบการเขียน

บันทึำก (keeping journals or logs) การเรียนรู�แบบ

การเขียนจดหมายข่าว (write and produce)    

3. กระบวนการเรียนร้�ในการจััดการเรียนการสอน

แบบกระตือรือร�น (Active Learning)

3.1. กระบวนการเรียนรู�เน�นการคิดวิเคราะห์

ทำางปัญญาแบบยืดหยุ่น (Cognitive 

Flexibility)

 ผู�สอนได�ออกแบบกิจกรรม โดยเน�นหลักการ

เร่ืองความล่ืนไหลของความเฉลียวฉลาด (Fluid 

intelligence)  คือ  บุคคลมีความสามารถในการแก�ไข

ปัญหา และการประยุกต์ใช�ความรู�เดิมในสถานการณ์

ใหม่ โดยเขาจะต�องเข�าใจและตระหนักบถึงบริบทำ

แวดล�อมท่ีำเป็นไปได�รวมถึงเสนอแนวเลือกใหม่ต่อ

สถานการณ์ท่ีำเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม

สำาหรับนักศึกษาดังน้ี

  3.1.1 กิจกรรมการเรียนรู� 1: การวิเคราะห์

ความหมาย “การส่ือสาร” ผ่านสถานการณ์การส่ือสาร

ในชีวิตประจำาวัน

  -กำาหนดเป้าหมาย นักศึกษาสามารถอธิิบาย

ความหมาย “การส่ือสาร” 

 -ออกแบบกิจกรรม กำาหนดใบงานกิจกรรมการ

เรียนรู� โดยผู�สอนกำาหนดนักศึกษาเลือกสถานการณ์

การส่ือสารท่ีำล�มเหลวในชีวิตประจำาวัน จากน้ันให�

นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยของความล�มเหลว 

และข�อสรุปความหมาย “การส่ือสาร” จากสถานการณ์

ท่ีำกลุ่มตนเลือกเป็นกรณีตัวอย่าง   

 -รูปแบบ/วิธีิการจัดการเรียน เป็นกิจกรรมท่ีำเน�น

การถกเถียงและนำาเสนองานในช้ันเรียน (Group 

discussion and presentation) และบทำบาทำสมมติ 

(Play role)  โดยในวันท่ีำจัดกิจกรรมฯ นักศึกษาเข�า

กลุ่มระดมความคิดเห็น เพ่ือตัดสินใจเลือกสถานการณ์

ตัวอยา่ง กำาหนดบทำบาทำสมมติและบทำสนทำนา  ให�กับ

สมา ชิกก ลุ่ม ท่ีำสวมบทำบาทำของ ตัวละครตาม

สถานการณ์ตัวอย่าง  จากน้ันกลุ่มให�ข�อสรุปร่วมกัน

เก่ียวกับความหมาย และนำาเสนอตามวนัเวลานำาเสนอ

ในช้ันเรียน 

 ตัวอย่างการตอบใบงานกิจกรรมและนำาเสนอ

ของกลุ่ม  ระบุว่า  

 “สถานการณ์ความล�มเหลวทำางการส่ือสารท่ีำ

เกดิข้ึนท่ีำสนามบิน  ซ่ึึ่งเกิดข้ึนระหว่างคู่สนทำนา คือ  

ผู�โดยสารและพนักงานบริการบนอากาศยาน ในส่วน

ของการแสดงบทำบาทำสมมติ  ผู�แสดงเป็นผู�โดยสารจะ

เน�นไปท่ีำความด้ือดึง ในขณะท่ีำผู�สวมบทำบาทำพนักงาน 
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บริการฯ จะสนทำนาตอบเน้ือหาเน�นไปท่ีำกฎีระเบียบ  

และความเห็นอกเห็นใจท่ีำอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวผู�

โดยสารเอง โดยพนักงานบริการฯ ต�องมีการใช�กิริยา

ท่ำาทำาและนำ้าเสียงในการแก�ไขปัญหา”  

 ในส่วนของข�อสรุปความหมาย “การส่ือสาร” 

จากการสถาการณ์ตัวอย่าง  ระบุไว�ว่า

 “การส่ือสารให�ความเข�าใจท่ีำตรงกันท้ัำง 2 ฝึ�าย 

เป็นการใช�เหตุผล และพยายามหลีกเล่ียงอารมณ์”

 3.1.2 กิจกรรมการเรียนรู� 2 : การใช�ทำฤษฎีี

รากฐานทำางการส่ือสาร 7 ทำฤษฎีี วิเคราะห์สถานการณ์

ในสังคม

 -กำาหนดเป้าหมาย นักศึกษาสามารถประยุกต์

ใช�ทำฤษฎีีรากฐานทำางการส่ือสาร 7 ทำฤษฎีี เพ่ือการ

วิเคราะห์สถานการณ์ในสังคม  

 -ออกแบบกิจกรรม กำาหนดใบงานกิจกรรมการ

เรียนรู�  โดยผู�สอนมอบหมายทำฤษฎีีท่ีำแต่ละกลุ่มจะต�อง

รับผิดชอบกำาหนดคำาสำา คัญของแต่ละทำฤษฎีี ท่ีำ

นักศึกษาต�องศึกษาเพ่ิมเติมหลังการบรรยายในช้ัน

เรียน นำาเสนอ จากน้ันนักศึกษาเข�ากลุ่มระดมความคิด

เห็น เพ่ือตัดสินใจเลือกสถานการณ์ตัวอยา่ง  วิธีิการนำา

เสนอในรูปแบบต่างๆ และกำาหนดวันเวลานำาเสนอใน 

Zoom   

 -รูปแบบ/วิธีิการจัดการเรียน  การถกเถียงและ

นำาเสนองานในช้ันเรียน (Group discussion and 

presentation) กิจกรรมบทำบาทำสมมติ (Play role)  

หรือการเรียนรู�ผ่านเกม (game based learning) ตาม

ท่ีำแต่ละกลุ่มเลือกรูปแบบการนำาเสนอในช้ันเรียน  

ตัวอย่างการตอบใบงานกิจกรรมและนำาเสนอของกลุ่ม 

Socio - Phychological ภายหลังจากมีการถกเถียง

กันใกลุ่ม ระบุว่า พวกเขาจะใช�ทำฤษฎีีวิเคราะห์

สถานการณ์โควิดโดยเลือกการนำาเสนอแบบบทำบาทำ

สมมติของบุคคลในครอบครัว โดยนำาเสนอการแสดง

บทำบาทำสมมติใน Zoom พร�อมท้ัำงระบุโพสต์ข�อความ

ใบงานกิจกรรมใน MS Team Group มีตัวอย่างใบ

กิจกรรม  ท่ีำบางกลุ่มระบว่า   

 “เป็นการแสดงบทำบาทำสมมติระหว่างคนใน

ครอบครัว เก่ียวกับเร่ืองการให�ความสำาคัญของการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และวิธีิรการในการ

ป้องกัน  การกระทำำาของตัวละคร  คือ ลูกคนโตเป็นผู�

ท่ีำรับข่าวสารมาจากส่ือสังคมออนไลน ์มาบอกกลา่วให�

ครอบครัวเตรียมพร�อมรับมือเก่ียวกับปัญหาการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาท่ีำกำาลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

พร�อมท้ัำงการปรับตัวให�น�อมรับกับมาตรการของภาค

รัฐ พ่อ แม่ น�องๆเป็นผู�รับฟังและนำาไปปรับใช� อีกท้ัำง

เผยแพร่ให�กับคนในสังคมต่อไป สุดทำ�ายจะมีการถาม-

ตอบ เก่ียวกับเน้ือหาท่ีำสอดคล�องกับ Socio – 

Phychological Tradit ional Theory of 

Communication” 

 3.1.3  กิจกรรมการเรียนรู� 5 : การวิเคราะห์

บทำบาทำหน�าท่ีำของส่ือมวลชน (reflection of media 

roles) ตามทำฤษฎีีท่ีำเช่ือในพัลังอำานาจของส่ือมวลชน

 - กำาหนดเปา้หมาย  นักศึกษาสามารถประยกุต์

ใช�ทำฤษฎีีท่ีำเช่ือในพลังอำานาจของส่ือมวลชน วิเคราะห์

การทำำาหน�าท่ีำของส่ือมวลชน   

  - ออกแบบกิจกรรมใบกิจกรรมกำาหนดให�

นักศึกษาแต่ละละกลุ่ม เลือกองค์กรส่ือข่าวออนไลน์ 1 

ส่ือ โดยให�วิเคราะห์ตามทำฤษฎีีสังคมมวลชน 3 ประเด็น

คือ 1 อำานาจและความไม่เท่ำาเทีำยม วิเคราะห์ประเด็น

การครอบงำาส่ือจากการเมือง/เศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง

ข่าวประกอบ 2 การบูรณาการหรือเช่ือมโยงคนใน

สังคม และการสร�างอัตลักษณ์  

 -รูปแบบ/วิธีิการจัดการเรียน  การถกเถียงและ

นำาเสนองานในช้ันเรียนออนไลน์ (Group discussion 

and online presentation)  โดยนักศึกษาจะโพสต์

สไลด์การนำาเสนอใน MS Team Group จากน้ันผู�สอน 

ให�ข�อคิดเห็น  และคะแนนประเมิน

 ตัวอย่างการตอบใบงานกิจกรรมและนำาเสนอ

ของกลุ่มท่ีำเลือกวิเคราะห์การทำำาหน�าท่ีำในการนำาเสนอ

ข่าวช่อง ONE  ระบุว่า  

 “ส่ือมีบทำบาทำเก่ียวข�องอำานาจและความไม่เท่ำา
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เท่ีำยมกันในสังคม  โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับการ

ครอบงำาของส่ือจากอำานาจทำางการเมืองและเศรษฐกิจ  

โดยยกตัวอย่างข่าวประกอบกรณีการชุมนุมประทำ�วง

เพ่ือเรียกร�องประชาธิิปไตย  และการปฏิิรูปสถาบัน

พระหากษัตริย ์ ท่ีำเลือกเลือกท่ีำจะนำาเสนอข่าวสารจาก

มุมมองของรัฐบาล  มากกว่าจากกลุ่มนักศึกษาและ

ประชาชนผู�เรียกร�องประชาธิิปไตย” 

 3.1.4  กิจกรรมการเรียนรู� 6 : การวิเคราะห์

เทำคนิคการชวนเช่ือทำางการเมือง 

- กำาหนดเปา้หมาย   นักศึกษาสามารถประยกุต์ใช�หลัก

การการวิ เคราะห์การชวนเช่ือ (propaganda 

analysis) วิเคราะหก์ารชวนเช่ือทำางการเมอืงของไทำย 

 - ออกแบบกิจกรรม ใบกิจกรรมกำาหนดให�นักศึกษา

แต่ละละกลุ่ม อ่านบทำความ“หญิงช่ัวขายชาติ” ท่ีำแชร์

ไว�ใน MS Team Group  และฟังการบรรยายออนไลน์  

จากน้ันให�เข�ากลุ่มถกเถียงร่วมกันว่า มีการใช�เทำคนิค

การชวนเช่ือทำางการเมืองอย่างไร โดยใช�บทำความท่ีำ

เก่ียวข�องกับอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นกรณี

ตัวอย่างในการวิเคราะห์บทำความ “หญิงช่ัวขายชาติ” 

ท่ีำมาภาพประกอบจาก Casey Hynes, “Sexism in 

Thailand and the Campaign against Yingluck 

Shinawatra,” Chiang Rai Times, April 3, 2014,  

( Accessed July 18, 2015).  

 -รูปแบบ/วิธีิการจัดการเรียน  การถกเถียงและ

นำาเสนองานในช้ันเรียนออนไลน์ (Group discussion 

and online presentation)  โดยนักศึกษาจะโพสต์

สไลด์การนำาเสนอใน MS Team Group จากน้ันผู�สอน 

ให�ข�อคิดเห็น  และคะแนนประเมิน  ตัวอย่างการตอบ

ใบงานกิจกรรมและนำาเสนอของกลุ่มท่ีำเลือกวิเคราะห์

การชวนเช่ือทำางการเมืองกรณีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร ท่ีำระบุมีการใช�เทำคนิคการชวนเช่ือดังน้ี   

 “1. Name Calling: การต้ังฉายาว่า กะหร่ี และ 

อีโง่ ซ่ึึ่งความหมายของกะหร่ี คือ โสเภณี เป็นการลด

คุณค่าให�กับยิ่งลักษณ์  2, Testimonial : การกล่า

วอ�างไปยังบุคคลท่ีำ 3 โดยตรงคืออดีตนายกรัฐมนตรี

ทัำกษิณ ชินวัตร มีการอ�างว่า ยิ่งลักษณ์น้ัน เป็นหุ่นเชิด

ทำางการเมืองของทัำกษิณ เพียงเพราะว่ายิ่งลักษณ์น้ัน

เป็นน�องสาวของเขา เปน็การเพ่ิมความเกลยีดชังให�กับ

ก ลุ่ ม ค น บ า ง ส่ ว น ท่ีำ เ ก ลี ย ด ต ร ะ กู ล ชิ น วั ต ร 

Reproduction การเกลียดซึ่ำ้าๆ ตระกูลชินวัตรท่ีำ

ถ่ายทำอดจากทัำกษิณ สู่ ยิ่งลักษณ์

 3. Card Stacking: การหม่ินเกียรติ ยิ่งลักษณ์

ด�วยการกล่าวว่า เป็นกะหร่ี ซ่ึึ่งยังคงเป็นอาชีพท่ีำยังไม่

ได�ยอมรับในสังคมไทำย คนไทำยบางส่วนยังมองว่าผิด

จารีตประเพณี และเน่ืองจาก ประโยคบางส่วนท่ีำสุเทำพ 

ผู�นำาของกปปส.ท่ีำได�กล่าวออกมาน้ัน ว่าเขาเป็นกะหร่ี 

โดยไม่มีหลักฐานมาอ�างอิง เป็นเพียงแต่อารมณ์ ทำำาให�

ผู�อ่ืนเกลียดชัง

 4. Transfer การอ�างอิงถึงชาติ ซ่ึึ่งเป็นส่ิงท่ีำคน

ไทำยบางกลุ่มน้ันให�ความสำาคัญ ทำำาให�คนอ่ืนช่ือว่ายิ่ง

ลักษณ์น้ันทำำาลายชาติ จึงเกิดความเกลียดโดยไม่ลืมหู

ลืมตา”  

3.2. การคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบลดรูป

แบบการเรียนรู�แบบเฉ่ือยชา (Cognitive 

Minimalism)

 ผู�สอนได�ออกแบบกิจกรรม  โดยเน�นการเรียน

รู�ท่ีำเช่ือมโยงกับความเป็นจริงอยา่งแนบแน่น (Learning 

and reality should be linked closely) และผู�เรียน

ทำำางานลักษณะงานโครงการท่ีำสอดคล�องกับสถาการณ์

ปัจจุบัน/ความเป็นจริง (realistic projects)  โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมสำาหรับนักศึกษาดังน้ี

 3.2.1 กิจกรรมการเรียนรู� 3 : การวิเคราะห์การ

พัฒนาความสัมพันธ์ิตามกลุ่มทำฤษฎีีการส่ือสาร

ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำาวัน 

 -กำาหนดเป้าหมาย   เพ่ือให�นักศึกษาสามารถใช�

ทำฤษฎีีการส่ือสารระหว่างบุคคล วิเคราะห์การพัฒนา

ความสัมพันธ์ิของตนเองกับบุคคลรอบข�างได�

 -ออกแบบกจิกรรม   มอบหมายงานให�นกัศึกษา

เลือกคู่ความสัมพันธ์ิตนเองกับคนรอบข�าง เช่น ตนเอง

กับเพ่ือน หรือกับพ่อแม่ หรือคนรู�จัก จากน้ันให�
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วิเคราะห์ว่า ทำำาไมความสัมพันธ์ิน้ันสำาเร็จ/ล�มเหลว 

จากมุมมองทำฤษฎีีส่ือสารระหว่างบุคคล

 -วิธีิการ  การเขียนรายงานตนเอง (Self-report) 

กำาหนดส่งทำาง MS Team Group    ตัวอยา่งการเขียน

รายงานตนเอง ท่ีำเป็นการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ิ

ของตัวนักศึกษากับเพ่ือน  ระบุในรายงานว่า     

 “ความสัมพันธ์ิเรากับเพ่ือนใหม่ เม่ือเปิดเทำอม

วันแรกการจากการย�ายโรงเรียนจากท่ีำท่ีำไม่คุ�นเคยและ

ยงัทำำาตัวไม่ถูกเราจึงมองหาคนท่ีำคิดว่าจะเป็นเพ่ือนกับ

เราได�และเร่ิมต�นด�วยการทัำกว่าสวัสดี แนะนำาตัวหลัง

จากน้ันก็ถามช่ือเขากลับและวางแผนต่อว่าจะไปทำาน

ม้ือเท่ีำยงด�วยกัน ซ่ึึ่งเป็นการสนใจท่ีำจะเร่ิมต�นพัฒนาการ

ความสัมพันธ์ิกับคนแปลกหน�า (Uncertainty 

Reduction Theory)”

 3.2.2 กิจกรรมการเรียนรู� 7 : การนำาเสนอ

แนวคิด/คำาสำาคัญจากทำฤษฎีีการส่ือสาร  ผ่านภาพถา่ย

ในชีวิตปะจำาวัน  

 - กำาหนดเป้าหมาย   

 1. นักศึกษาสามารถให�คำาอธิิบายแนวคิด/คำา

สำาคัญจากทำฤษฎีีการส่ือสาร   

 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช�แนวคิด/คำา

สำาคัญจากทำฤษฎีีการส่ือสาร อธิิบายปราการณท์ำางการ

ส่ือสารในชีวิตประจำาวันได�    

 - ออกแบบกิจกรรม ใบกิจกรรมกำาหนดให�

นักศึกษาแต่ละคน  เลือกแนวคิด/คำาสำาคัญจากทำฤษฎีี

การส่ือสาร 1 แนวคิด/คำาสำาคัญ  โดยให�นักศึกษาสรุป

สาระสำาคัญ พร�อมถ่ายภาพปรากฏิการณ์ในชีวิต

ประจำาวันท่ีำสอดคล�องกับแนวคิดทำางการส่ือสารท่ีำ

ตนเองเลือกมา  

 -รูปแบบ/วิธีิการจัดการเรียน การายงานตนเอง 

(Self-report) โดยเน�นให�นักศึกษาทำำางานลกัษณะงาน

มอบหมายท่ีำสอดคล�องกับสถาการณ์ปัจจุบัน/ความ

เป็นจริง (realistic projects) กำาหนดส่งทำาง MS 

Team Assignment ตัวอย่างในรายงานตนเองของ

นักศึกษาท่ีำเลือกนำาเสนอทำฤษฎีีสังคมมวลชนด�วยภาพ 

Selfie ขณะเข�าร่วมชุมนุมประทำ�วงเพ่ือเรียกร�อง

ประชาธิิปไตย   หรือทำฤษฎีีการชวนเช่ือผ่านภาพฉลาก

กินแบ่งของรัฐบาล 

3.3. กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านเกม (Game-

Based Learning Model)   

 ผู�สอนมีประยุกต์ใช�ตัวแบบการเรียนรู�ผ่านเกม

มาออกแบบกิจกรรมกระบวนวิชา คือ  ความทำ�าทำาย  

การตอบสนอง  และการตอบกลับ  โดยเน�นการกำาหนด

เป้าหมายการเรียนรู�ท่ีำชัดเจน และการออกแบบการ

เล่นเกม-กำาหนดเง่ือนไข-ผลลัพธ์ิ มีรายละเอียดของ

กระบวนการเรียนรู�ในกิจกรรมของกระบวนวิชา  ดังน้ี  

กิจกรรมการเรียนรู� 4: การวิเคราะห์การส่ือสารในกลุ่ม

จากเกม   

 - กำาหนดเป้าหมาย   นักศึกษาสามารถอธิิบาย

ความหมาย “การส่ือสารระดับกลุ่ม” จากกจิกรรมเกม

ทำำายังไงให�รอดตาย...? 

 - ออกแบบกิจกรรม ใบกิจกรรมกำาหนดให�

นักศึกษาแตล่ะกลุ่ม ตัดสินใจรว่มกันเลือกอุปกรณท่ี์ำจะ

ทำำาให�รอดชีวิตจากสถานการณ์จำาลอง (scenario 

case)  โดยระบุสถานการณ์ว่า  

 “คุณและเพ่ือนเช่าเรือไปกลางมหาสมุทำร ทุำก

คนไม่มีประสบการณ์เดินเรือ/ขับเรือ เกิดเหตุไฟไหม�

เคร่ืองยนต์ระเบิด  ทำำาให�เรือค่อยว่ิงช�าลง  พวกคุณไม่รู�

ตำาแหน่งท่ีำต้ังท่ีำแน่นอน แต่มีข�อมูลสุดทำ�ายท่ีำบันทึำกไว�

ทำำาให�ทำราบว่า อยู่ ห่างจากฝัึ�งท่ีำใกล�ท่ีำสุด 1,000 

กิโลเมตร  ไม่มีสัญญาณโทำรศัพท์ำมือถือ อีกท้ัำงสัญญาณ

นำาทำางและอุปรกรณ์ติดต่อส่ือสารประจำาเรือถูกทำำาลาย

จากเหตุไฟไหม�    ส่ิงท่ีำต�องถกเถียงกันในกลุ่มคือ คุณ

และเพ่ือนจะต�องจัดการให�อุปกรณ์ 15 อย่าง ไม่ให�ถูก

ทำำาลายจากไฟไหม�  และเลือกนำาติดไปบนเรือยางกู�ชีพ

ท่ีำมีอยู ่4 ลำา โดยพิจารณาจากรายการส่ิงของท่ีำให� ไว� 

จากน้ันให�ระบุลักษณะเฉพาะของการส่ือสารในกลุ่ม  

และเหตุปัจจัยอะไรท่ีำทำำาให�การส่ือสารในกลุ่มประสบ

ผลสำาเร็จ”  

 -รูปแบบ/วิธีิการจัดการเรียน กำาหนดใบงาน

และแยกประชุมกลุ่มย่อยในการเรียนออนไลน์ผ่าน 
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Zoom เน�นการออกแบบการเลน่เกม-กำาหนดเง่ือนไข-

ผลลัพธ์ิตามแนวคิดของการเรียนรู�ผ่านเกม  โดยมีการ

ให�ค่าคะแนนส่ิงของท่ีำเลือกมา 15 รายการ  ซึ่ึง่สามารถ

ตัดสินได�ว่า กลุ่มใดจะรอดตายจากสถานการณ์จาก

ลอง นอกจากน้ี  ผู�สอนยังให�ความสำาคัญกับการถก

เถียงของนักศึกษาร่วมกัน ในประเด็นท่ีำเช่ือมโยงกับ

เน้ือหาทำฤษฎีีการส่ือสารระดับกลุ่ม   

3.4. ส่ือและสร�างสภาพแวดล�อมเพ่ือการสอน

แบบออนไลน์   

 3.4.1 เอกสารประการสอนและงานมอบหมาย

ออนไลน์ในระบบ MS Team

 ผู�สอนใช� MS Team Group เป็นเคร่ืองมือพ้ืน

ฐานในการจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารประกอบการ

สอน วิดีทัำน์หรือบทำความท่ีำเก่ียวข�อง  และงานตามท่ีำ

มอบหมายในแต่ละสัปดาห์  นอกจากน้ีผู�สอนยัง

สามารถให�ข�อคิดเห็น และคะแนนประเมินได�อย่าง

รวดเร็ว 

 3.4.2 การผลิตส่ือการสอนในรูปแบบของวิดี

ทัำศน์ออนไลน์ 

 ผู�สอนจัดทำำาวิดีทำัศน์สรุปเน้ือหาในแต่ละบทำ  

และเผยแพร่ไว�ใน MS Team Group เพ่ือให�นักศึกษา

สืบค�นได�ตามอัธิยาศัย  

 3.4.3 การทำดสอบย่อยออนไลน์ (Online quiz 

and assignment)

 ผู�สอนจัดทำำาแบบทำดสอบย่อย MS Form เพ่ือ

ทำบทำวนเน้ือหาภายหลังจากการฟังบรรยายออนไลน์  

และนำาเสนอกิจกรรมในแต่ละบทำ   เพ่ือติดตามผลการ

จัดการเรียนการสอน  ก่อนการสอบปลายภาคการ

ศึกษา

 3.4.4 การใช�แอปพลิเคชันเพ่ือกระตุ�นการมีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  ในช่วงการสอนออนไลน์  ผู�สอนต�องกระตุ�น

นักศึกษาอย่างมาก  เพ่ือการมีส่วนร่วมในการฟัง

บรรยาย  และร่วมกิจกรรมตามท่ีำออกแบบไว�   ท้ัำงน้ีผู�

สอนใช�การแบ่งกลุ่มย่อยผ่าน Zoom application 

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

 นอกจากน้ีผู�สอนเน�นการขอความร่วมมือให�

นักศึกษาเปิดหน�ากล�องตลอดการเรียน  และพยายาม

ใช�การส่ือสารสองทำางให�มากท่ีำสุด พยายามถามตอบ  

หรือให�ตอบข�อความไว�ในแชทำ โดยจะพยายามเรียกช่ือ

ผู�ท่ีำตอบคำาถามหรือแชทำทุำกคร้ัง  ท่ีำสำาคัญผู�สอนจะมีท่ำา

ท่ีำใช�ทัำกทำายร่วมกัน  ท้ัำงก่อนเรียนและเลิกเรียน

ออนไลน์ ท้ัำงน้ีเพ่ือให�เกิดความรู�สึกของการเป็นกลุ่มท่ีำ

เรียนร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ผู�สอนยังประยุกต์ใช� 

Poll application ในกรณีท่ีำต�องการความคิดเห็นของ

นักศึกษาท้ัำงหมด  เช่น  กรณกีารตดัสินใจวา่  ช่วงปลาย

ภาคการศึกษาจะให�จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

หรือห�องเรียน  เป็นต�น

4. ผลท่ีได�รับ 

4.1. วิธีิการการประเมินผลการเรียนรู�

 4.1.1 การประเมินการเรียรู�เชิงปริมาณ  มีการ

ออกแบบให�มีการประเมินแบบกลุ่ม  โดยผู�สอน และ

เพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม (peer evaluation)

 4.1.2 การประเมินผลเชิงคุณภาพ มีการ

ออกแบบให�มีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู�แบบกลุ่ม 

5 กิจกรรม และแบบรายบุคคล 2กิจกรรม นอกจากน้ี

ยังมีการประเมินผลการผลิตคลิปวิดีทัำศน์ และการ

ทำดสอบย่อยแบบออนไลน์ 

4.2. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีำเป็นเป้าหมาย

 4.2.1 ผลลัพธ์ิจากกระบวนการเรียนรู�เน�นการ

คิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบยืดหยุ่น (Cognitive 

Flexibility)

 ผู�สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ส่วนหน่ึง  

โดยเฉพาะการทำำากิจกรรมกลุ่ม  ท่ีำเน�นการประยุกต์ใช�

ความรู�แนวคิดทำฤษฎีีทำางการส่ือสารเดิมในสถานกา

รณ์ทำท่ีำเกิดข้ึนในปัจจุบัน จากการเก็บข�อมูลเชิง

คุณภาพจากนักศึกษา พบว่า นักศึกษา “รู�ถึงความ

สัมพันธ์ิของทำฤษฎีีกับสังคม” นอกจากน้ียังทำำาให�

นักศึกษา“สามารถวิเคราะห์จุดยืนของส่ือจากสำานัก

ต่าง ๆ ได� และเข�าใจการนำาเสนอในทิำศทำางของส่ือ”
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นอกจากน้ีรูปแบบการถกเถียงในกลุ่มและนำาเสนอใน

ช้ันเรียน พบว่า “สามารถฝึึกการทำำางานกลุ่มกับเพ่ือนๆ

คคนอ่ืนและสร�างความกล�าแสดงออกทำางความคิดให�

กับนักศึกษา และเวลานำาเสนอสามารถทำำาให�นักศึกษา

เข�าใจเน้ือหาของกลุ่มท่ีำนำาเสนอได�งา่ยข้ึน” อยา่งก็ตาม

นักศึกษามีข�อเสนอเก่ียวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มว่า 

“บางคร้ังการทำำางานกลุ่มอาจมีเพ่ือนบางคนท่ีำไม่ค่อย

ให�ความร่วมมือ อาจเป็นข�อท่ีำต�องตรวจสอบว่าแต่ละ

คนภายในกลุ่มทำำาหน�าท่ีำอะไรบ�าง”

 4.2.2  การคิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบลดรูป

แบบการเรียนรู�แบบเฉ่ือยชา (Cognitive Minimalism)

 ผู�สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ส่วนหน่ึง  ท่ีำ

เน�นให� นักศึกษาทำำางานลักษณะงานโครงการท่ีำ

สอดคล�องกับในชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กิจกรรมการรานงานตนเอง (Self-report) เก่ียวกับ

การพัฒนาความสัมพันธ์ิกับคนรอบข�าง และการนำา

เสนอทำฤษฎีีผ่านภาพถ่ายในชีวิตประจำาวัน จากการ

เก็บข�อมูลเชิงคุณภาพจากนักศึกษา  พบว่า “นักศึกษา

สามารถเลือกเน้ือหาท่ีำตนเองต�องการท่ีำจะส่ือสารออก

มาได� ทำำาให�ได�ลองคิดการส่ือสารทำฤษฎีีในรูปแบบใหม่

เพ่ือให�เข�าใจได�ง่ายมากข้ึน” นอกจากน้ียังทำำาให�

นักศึกษา “สามารถส่ือสารและเข�าใจการนำาเสนอเร่ือง

ราวผ่านรูปภาพได�”

  แต่อย่างไรก็ตาม  นักศึกษาได�ให�ข�อเสนอแนะ

ว่าควรปรบัปรุงเก่ียวกับรายละเอยีดในการมอบหมาย

งาน “อาจมีนักศึกษาเข�าใจผิดในเร่ืองของการทำำางาน

น้ี อาจจะต�องอธิิบายงานให�ชัดเจน” และนักศึกษาบาง

ส่วนยังเห็นว่า  มีข�อจำากัดในการถ่ายภาพนอกสถานท่ีำ

ด�วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 “ถ�า

สามารถถ่ายจากสถานการณ์จริง ๆ ได�จะดีมาก ๆ 

เพราะเราจะได�ภาพในการเล่าเร่ืองได�หลายมุมมองและ

มี movement ท่ีำมากข้ึน”

 4.2.3 กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านเกม (Game-

Based Learning Model)   

 ผู�สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ส่วนหน่ึง  ท่ีำ

เน�นการกำาหนดสถานการณ์จำาลอง กติกาการแข่งขัน  

และคิดวิเคราะห์ร่วมกันท่ีำนำาไปสู่ข�อสรุปทำางทำฤษฎีีท่ีำ

กำาหนดไว�  จากการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพจากนักศึกษา  

พบว่า “ทำำาให�นักศึกษามีการต่ืนตัวในการเรียนมากข้ึน 

ทำำาให�นักศึกษาสนใจเรียนและในขณะเดียวกันก็ได�

เน้ือหาการเรียนไปด�วย” อีกท้ัำงยังทำำาให�นักศึกษา  

“เข�าใจเน้ือหาได�เข�าใจมากข้ึน” อย่างไรก็ตามนักศึกษา

มีข�อเสนอแนะท่ีำควรปรับปรุง  โดยเห็นว่า  “การเล่น

เกมอาจจะต�องคำานึงถึงเวลาในช่ัวโมงเรียนว่าพอ

สำาหรับเกมน้ันหรือไม่ อาจจะต�องบริหารเวลาอีกสัก

หน่อย” และข�อจำากัดของการเล่นร่วมกันในรูปแบบ

ออนไลน์  “ถ�าเป็นเล่นเกมไม่อยากให�เล่นกันเป็นกลุ่ม

ค่ะ เพราะจากท่ีำเราเรียนออนไลน์ไป มันค่อนข�างยุ่ง

ยาก” 

 4.2.4 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่  

 แหล่งการรวบรวมเอกสารประกอบการสอน

ออนไลน์ จากการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ นักศึกษามี

ความเห็นว่า “มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในเวลาเรียน

มากๆ เพราะจะชว่ยในเข�าใจเน้ือหาท่ีำเรียนมากข้ึนและ

สามารถจดตามทัำนท่ีำอาจารย์บรรยายได�”  นอกจากน้ี  

นักศึกษายงัเห็นว่า  “สามารถกลับไปทำบทำวนบทำเรียน

ย�อนหลังได� และสไลด์แบบ short note ทำำาให�อ่าน

ง่าย”  อย่างไรก็ตามนักศึกษามีข�อเสนอแนะว่า “ บาง

สไลด์อาจจะต�องอธิิบานเพ่ิมเติม เผ่ือนักศึกษาจดตาม

ไม่ทัำนก็จะสามารถกลับได�อ่านเพ่ิมเติมในสไลด์และ

เข�าใจเน้ือหาได�” อีกท้ัำงการจัดให�มีการแปลเอกสาร

ประกอบการสอนเปน็ภาษาไทำย “อยากให�มภีาษาไทำย

เพ่ิมข้ึนในสไลด์คะ่ เพราะศัพท์ำมนัค่อนข�างเฉพาะทำทำาง

มาก ๆ อยากได�คำาแปลเพ่ิมข้ึน” 

 การบรรยาย และมีการแบ่งกลุ่มย่อยทำำางาน

ออนไลน์ใน Zoom จากการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ  

นักศึกษามีความเห็นว่า มีความสะดวกในการเข�าเรียน 

“สะดวกต่อการเรียนเพราะว่าสามารถเรียนได�ทุำกทีำ 

และนักศึกษาเข�าถึงการเรียนได�ง่าย”  และนักศึกษา
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ยงัสามารถทำำางานรว่มกันในกลุ่มได�  “ช่วยการแบง่เบา

งาน และระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม” อย่างไร

ก็ตามนักศึกษาให�ข�อเสนอแนะว่า  การเรียนออนไลน์

จะมีส่ิงรบกวนจากรอบข�างสูง  ทำำาให�ไม่มีสมาธิิในการ

เรียน “นักศึกษาอาจไม่ค่อยต้ังใจเรียน ไม่มีสมาธิิอยู่

กับตัวเอง อาจจะควบคุมยากและอาจมีปัญหาเร่ือง

อินเทำอร์เน็ตในการเรียนและส่ิงรบกวนรอบข�าง” 

นอกจากน้ีงานมอบหมายบางสว่นอาจจะเหมาะสมกบั

การเป็นงานรายบุคคล ”อาจจะยุ่งยากเร่ืองของ

กระบวนการการแบ่งกลุ่มนิดนึง และบางงานไม่ควร

เป็นงานกลุ่ม ควรเป็นงานเด่ียว”

 การจัดทำำาวิดิทัำศน์สรุปบทำเรียนออนไลน์ จาก

การเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ นักศึกษามีความเห็นว่า 

สามารถใช�ทำบทำวนและทำำาให�เข�าใจเน้ือหาท่ีำเรียนมาก

ข้ึน “สามารถกลับไปทำบทำวนเพ่ือเข�าใจเน้ือหาได�มาก

ข้ึน เพราะบางทีำอ่านสไลด์กับท่ีำจดอาจจะทำำาให�สับสน 

แต่พอได�คลิปสรุปมา ทำำาให�เข�าใจลัสามารถทำบทำวนได�

มากข้ึน ในช่วงใกล�สอบ”

4.3. ผลลัพธ์ิต่ออาจารย์ท่ีำเข�าร่วมโครงการ 

 ผู�สอนเรียนรู�การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ตามท่ีำออกแบบไว� โดยผู�สอนได�จัดทำำาใบงาน

กิจกรรม  ท่ีำกำาหนดวตัถุประสงค ์ และรายละเอยีดของ

กิจกรรมไว�อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตามเม่ือเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ท่ีำต�องจัดการ

เรียนการสอนออนไลน ์กิจกรรมตา่งท่ีำกำาหนดไว�ได�ปรับ

มาอยูใ่นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ ในขณะเดียวกัน  

ผู�สอนได�เรียนรู�การผลิตวิดีทัำศน์เพ่ิมเติม เพ่ือสรุป

เน้ือหาแต่ละกลุ่มวิชาออนไลน์ให�กับนักศึกษา  และจัด

ทำำาแบบทำดสอลออนไลน์ เพ่ือติดตามความเข�าใจต่อ

เน้ือหากระบวนวิชา ผลลัพธ์ิสุดทำ�ายท่ีำผู�สอนเกิดการ

เรียนรู� คือ ความต�องการพัฒนาเทำคนิคการสอน

ออนไลน์ ท่ีำต�องกระตุ�นให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

บรรยายและกิจกรรม  

5. สรุป และการข้ยายผล

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ

กระตือรือร�นท่ีำส่งผลให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู� ท่ีำผู�

สอนจะใช�เป็นแนวทำาง เพ่ือขยายผลในการจดัการเรียน

การสอนในกระบวนวิชาอ่ืน   มีดังน้ี  

 ประการแรก การผลติส่ือออนไลน ์และจัดสภาพ

แวดล�อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยมีแหล่ง

การรวบรวมเอกสารประกอบการสอนออนไลน์   การ

บรรยาย และมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยทำำางานออนไลน์  การ

จัดทำำาวิดิทัำศน์สรุปบทำเรียนออนไลน์ และการมีแบบ

ทำดสอบออนไลน์     

 ประการท่ีำ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เน�นการ

คิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบยืดหยุ่น (Cognitive 

Flexibility)  โดยเฉพาะการทำำากิจกรรมกลุ่ม  ท่ีำเน�น

การประยุกต์ใช�ความรู�แนวคิดทำฤษฎีีเดิมในสถานกา

รณ์ทำท่ีำเกิดข้ึนในปัจจุบัน ท้ัำงน้ีกิจกรรมการเรียนรู�ดัง

กล่าว  ทำำาให�นักศึกษารู�ถึงความสัมพันธ์ิของทำฤษฎีีกับ

สังคม

 ประการท่ีำ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เน�นการ

คิดวิเคราะห์ทำางปัญญาแบบลดรูปแบบการเรียนรู�แบบ

เฉ่ือยชา (Cognitive Minimalism) โดยให�นักศึกษา

ทำำางานลักษณะงานโครงการท่ีำเช่ือมโยงทำฤษฎีีกับชีวิต

ประจำาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการรานงาน

ตนเอง (Self-report) ท้ัำงน้ีกิจกรรมการเรียนรู�ดังกล่าว  

ทำำาให�นักศึกษา เลือกเน้ือหาท่ีำตนเองสนใจศึกษา  และ

เกิดการคิดเก่ียวกับทำฤษฎีีในรูปแบบใหม่  เพ่ือให�เข�าใจ

ได�ง่ายมากข้ึน  

 ประการท่ีำ 4 กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านเกม 

(Game-Based Learning Model)  ผู�สอนกำาหนด

สถานการณจ์ำาลอง กตกิาการแข่งขัน  และคดิวิเคราะห์

ร่วมกันท่ีำนำาไปสู่ข�อสรุปทำางทำฤษฎีีท่ีำกำาหนดไว� ท้ัำงน้ี

กิจกรรมการเรียนรู�ดังกล่าว  ทำำาให�นักศึกษาต่ืนตัวสนใจ

เรียนมากข้ึน และเข�าใจเน้ือหาการเรียนพร�อมกัน   
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บทคัดย่อ

 จิตวิทำยาความรักเป็นกระบวนวิชาเปิดใหม่ในปีการศึกษา 2562 ท่ีำได�รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำานวน

มาก การเรียนการสอนแบบ passive learning ไม่ได�ช่วยให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนมากนักในการ

สอนปีแรก ดังน้ันผู�สอนจึงเข�าร่วมโครงการ CMU 21st Century Learning แบบการจัดการเรียนการสอนกลับ

ด�านโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�เน้ือหาและทัำกษะรวมถึงคุณลักษณะท่ีำสำาคัญต่อการมีความรัก

ท่ีำราบร่ืนและสามารถรักได�อย่างมีสุขได�อย่างมีประสิทำธิิภาพมากข้ึน ท้ัำงน้ี นักศึกษาจำานวน 98 คนได�ลงทำะเบียน

เรียนวิชาน้ีจาก 2 ตอน โดยกระบวนการเรียนการสอนเน�นการสร�างแรงจูงใจให�กับนักศึกษามีการเรียนรู�แบบ 

active และสร�างสรรค์ด�วยการมีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�สอนกับผู�เรียนรวมถึงระหว่างนักศึกษาด�วยกันเอง การจัด

ส่ือการเรียนการสอนมีท้ัำงเอกสาร คลิปประกอบการสอน ส่ือแนะนำานอกตำารา และการทำำากิจกรรมท้ัำงในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน เช่น ทำำาแบบประเมินทำางจิตวิทำยา การจับคู่หรือจับกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสำารวจ

ความคิดเห็นจากนอกช้ันเรียน การเสวนาจากแขกรับเชิญ แบบฝึึกหัดวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นต�น และตอนทำ�าย

ของการเรียนได�มีมอบหมายงานให�ผู�เรียนได�บูรณาการความรู�และทัำกษะท่ีำเรียนรู�ไป คือ งานกลุ่มโครงการ “กามเทำพ

ฝึึกหัด” และงานเด่ียว “mind map of love growth” เพ่ือบูรณาการแล�วประยุกต์ใช�กับชีวิตจริง กิจกรรมต่าง 

ๆ ในบรรยายกาศการเรียนการสอนเหล่าน้ีช่วยส่งผลให�นักศึกษาได�มีการเรียนรู�ความรักในมิติต่าง ๆ  ได�รู�จัก เข�าใจ 

ยอมรับตนเองมากข้ึนและนำาไปสู่ความรักตนเอง และต่อผู�อ่ืนได�จนกระท่ัำงสามารถ “รักเป็น” ได�ในท่ีำสุดซ่ึึ่งเป็น

เป้าหมายหลักของวิชาจิตวิทำยความรักน้ี

คำาสำาคัญ:  จิตวิทำยาความรัก, ห�องเรียนกลับด�าน

1. บทนำา

 กระบวนวิชาจิตวิทำยาความรักเป็นวิชาเลือกเสรี

ท่ีำได�รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำานวนมาก 

เน่ืองจากเร่ืองของความรักเป็นส่ิงสำาคัญต่อชีวิตโดย

เฉพาะในกลุ่มของนกัศึกษาซ่ึึ่งอยูใ่นวัยท่ีำให�ความสำาคัญ

กับเร่ืองของความรักและความสัมพันธ์ิเป็นหลัก ดังน้ัน

นักศึกษาจึงมีความต�องการท่ีำจะเข�าใจถึงความรักและ

จิตวิทำยาเพ่ือนำาไปใช�กับชีวิตรักของตนเองให�เป็นไป

อย่างราบร่ืน ท้ัำงน้ีเป็นท่ีำทำราบกันดีว่า ถึงแม�ความรัก

เป็นส่ิงท่ีำไม่สามารถกำาหนดหรือควบคุมบังคับได� แต่

การมีความรักท่ีำราบร่ืนก็ยังเป็นส่ิงท่ีำสามารถสร�างให�

เกิดข้ึนได�โดยอาศัยความรู� ความเข�าใจ การพัฒนา

คุณลักษณะท่ีำจำาเป็น ได�แก่ การรู�จักเข�าใจและยอมรับ

ตนเองเพ่ือเรียนรู�ท่ีำจะรักตนเอง รวมถึงการรู�จักเข�าใจ

และยอมรับผู�อ่ืน นอกจากน้ียังต�องมีทัำกษะท่ีำสำาคัญใน

การดูแลความรักความสัมพันธ์ิด�วย เช่น การเปิดเผย
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ตนเอง การส่ือสาร เป็นต�น ดังน้ัน ผู�สอนจึงเห็นความ

สำาคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในวิชา

จิตวิทำยาความรักให�เป็นไปอย่างมีประสิทำธิิภาพนอก

เหนือจากการสอนแบบประเพณีนิยมเพ่ือให�ผู�เรียนได�

พัฒนาคุณลักษณะสำาคัญเหล่าน้ัน ท้ัำงน้ี การใช�การเรียน

รู�แบบห�องเรียนกลับด�านนับเป็นวิธีิการท่ีำเหมาะสม 

เน่ืองจากนักศึกษาจะได�เรียนรู�ตนเอง ผู�อ่ืน และความ

รักในมิติต่าง ๆ ผ่านแหล่งข�อมูลท่ีำหลากหลายผ่าน

ประสบการณ์ตรงและทำางอ�อมในแต่ละหัวข�อเน้ือหา

วิชา ผู�สอนเช่ือม่ันว่า ด�วยกระบวนการเรียนรู�แบบสร�าง

สมประสบการณ์ (experiential learning) ผ่าน

ห�องเรียนกลับด�านจะสามารถช่วยให�นักศึกษาบรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีคอื 1) สามารถเรียนรู�ท่ีำจะเข�าใจ

ตนเอง และสามารถยอมรับแล�วรักตนเองได�อย่าง

แทำ�จริงซ่ึึ่งเป็นจุดเร่ิมต�นสำาคัญของการมีรักอย่าง

เป็นสุข 2) สามารถเรียนรู�ท่ีำจะเข�าใจและยอมรับผู�อ่ืน

ท่ีำแตกต่างจากตนเองได�โดยเฉพาะในแง่ของความรักท่ีำ

ช่วยให�ความสัมพันธ์ิเป็นไปอย่างราบร่ืน 3) พัฒนา

คุณลักษณะและทำักษะสำาคัญซ่ึึ่งช่วยให�นักศึกษา  

“รักเป็น”อย่างแทำ�จริง ท้ัำงน้ี การบรรลุวัตถุประสงค์ท้ัำง

สามข�อน้ีจะสามารถช่วยให�นักศึกษาใช�ชีวิตของตนเอง

ได�อย่างสมดุลท้ัำงในปัจจุบันและอนาคตและสามารถ

ส่งผลต่อความสุขของคนทีำอยู่แวดล�อมและสังคมได�

เช่นกัน

2. หลักการและทฤษฎีท่ีนำามาใช�

      หลักการและทำฤษฎีีสำาคัญท่ีำนำามาใช�ในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทำยาความรักแบบ

ห�องเรียนกลับด�าน ได�แก่

2.1. ทำฤษฎีีจิตวิทำยาความรัก

 แนวคิดทำฤษฎีีจิตวิทำยาท่ีำเก่ียวข�องกับความรัก

ความสัมพันธ์ิมีหลายประเด็น สำาหรับประเด็นหลักท่ีำ

ใช�ในการพัฒนาเน้ือหาสำาหรับกระบวนวิชาจิตวิทำยา

ความรักมุ่งเน�นไปท่ีำความรักความสัมพันธ์ิ 3 ระยะ 

ได�แก่ ระยะเร่ิมต�นความรักความสัมพันธ์ิ โดยเน้ือหา

เน�นไปท่ีำการทำำาความเข�าใจทำฤษฎีีพ้ืนฐานเก่ียวกับ

ความรัก ปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยแวดล�อมท่ีำ

เก่ียวข�องกับความรัก ความหลงและกามารมณ์ การ

เร่ิมต�นพัฒนาความสมัพันธ์ิ ระยะท่ีำสองคอื หนทำางของ

ความรักท่ีำดำาเนินมาในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากได�คน

สองคนได�เร่ิมความสมัพันธ์ิรักกันแล�ว เช่น การแอบรกั 

ความรักแบบชาย-หญิง ความรักในกลุ่ม LGBTQ รัก

ต่างวัย รักไร�พรมแดน รักทำางไกล ความสัมพันธ์ิแบบ

เปิดกว�าง เป็นต�น และระยะสุดทำ�ายปลายทำางของ

ความรักในรูปแบบต่าง ๆ ได�แก่ ความไม่สมหวังในรัก 

การอยู่เป็นโสด การเลือกคู่ ซ่ึึ่งเม่ือได�เรียนรู�ครบ

กระบวนวิชาแล�วนักศึกษาจะสามารถขยายมุมมองต่อ

ความรักท่ีำมีต่อตนเอง และผู�อ่ืนได�อยา่งกว�างขวาง และ

ด�วยทัำศนะท่ีำกว�างข้ึนน้ีจะช่วยให�นักศึกษาเข�าใจ 

สามารถเปิดใจกว�างยอมรับความแตกต่างระหว่าง

ตนเองและผู�อ่ืน ซ่ึึ่งเป็นประตูบานแรกท่ีำช่วยให�มีความ

รักความสัมพันธ์ิท่ีำราบร่ืน

2.2. การเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน

 การจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับ

ด�านในวิชาจิตวิทำยาความรักอิงหลักท่ัำวไปของ

ห�องเรียนกลับด�าน” (The Flipped Learning 

Network, 2014) ท่ีำใช�วิธีิการ ท่ีำช่วยให�ผู�สอนสามารถ

ใช�วิธีิการท่ีำหลากหลายมาสง่เสรมิการเรียนรู�ของผู�เรียน

แต่ละคนโดยอาศัยส่ิงแวดล�อมท่ีำไม่หยุดน่ิงและเอ้ือให�

มีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�เรียนกับส่ิงแวดล�อม โดยผู�สอน

เป็นผู�แนะนำาผู�เรียนให�มีส่วนร่วมเรียนรู�และประยุกต์

ใช�ส่ิงท่ีำได�เรียนรู�อย่างสร�างสรรค์ ท้ัำงน้ี หลักสำาคัญ 4 

ประการของห�องเรียนกลับด�านคือ 1) ส่ิงแวดล�อมท่ีำ

ยืดหยุ่นต่อการเรียนรู� 2) วัฒนธิรรมการเรียนรู�ท่ีำเน�น

ให�ผู�เรียนมีโอกาสเรียนรู�อย่างกว�างขวางลึกซ้ึึ่งในหัวข�อ

ต่าง ๆ  3) เน้ือหาท่ีำมุ่งเน�นให�เข�าใจถึงแก่น (intentional 

content) ในเร่ืองท่ีำเรียนรู� และ 4) ผู�สอนเป็นมืออาชีพ

โดยสามารถสอน ช้ีแนะ ให� feedback อดทำน และ

ดูแลช้ันเรียนให�ดำาเนินไปอย่างราบร่ืน ท้ัำงน้ี การเรียน

การสอนน้ีสามารถปรับเข�ากับ Bloom taxonomy 

แบบกลับหัว ดังรูปท่ีำ 1 
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รูปท่ีำ 1 ห�องเรียนกลับด�านกับ Bloom’s Taxonomy

ท่ีำมา: www. https://omerad.msu.edu/

     จากรูปท่ีำ 1 แสดงให�เห็นว่า ก่อนเข�าช้ันเรียนผู�เรียน

จะได�เรียนรู�ระดับการจดจำาและเข�าใจโดยผ่านการอ่าน

เอกสาร ตำาราหรือส่ือประกอบการสอนล่วงหน�าตามท่ีำ

ผู�สอนจัดหาหรือแนะนำา จากน้ันในช้ันเรียน ผู�เรียนจะ

ได�ทำำากิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีำช่วยให�ผู�เรียนได�ฝึึกประยกุต์และ

วิเคราะห์ตามพ้ืนฐานเน้ือหาท่ีำได�เรียนรู�มาตอนก่อนเข�า

ช้ันเรียน และหลังจบการเรียนในช้ันเรียนแล�ว ผู�เรียน

จะได�รับแบบฝึึกหัดหรืองานท่ีำอาจารย์มอบหมายท้ัำง

งานเด่ียวและงานกลุ่มให�หัดประเมินและคิดสร�างสรรค์

ผลงานท่ีำอ�างอิงจากส่ิงท่ีำได�เรียนรู�มาแล�วท้ัำงระหว่าง

เรียนและเม่ือตอนทำ�ายเม่ือเรียนครบทุำกเน้ือหาแล�วเพ่ือ

เป็นการบูรณาการความรู� ความเข�าใจ และทัำกษะ

ท้ัำงหมดท่ีำได�เรียนรู�ไป จึงกล่าวได�ว่า ผู�เรียนสามารถ

เรียนรู�และพัฒนาความคิดได�ในทุำกระดับช้ัน

3. ร้ปแบบการจััดการเรียนการสอน

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียน

กลับด�านอิงตามหลัก 4 ประการดังท่ีำกล่าวมาในข�อท่ีำ 

2.2 โดยมีวิธีิการและส่ือการเรียนการสอนท่ีำหลายรูป

แบบท้ัำงในห�องเรียนและนอกห�องเรียนเพ่ือให�บรรลุ

วัตถุประสงค์หลักของกระบวนวิชาและวัตถุประสงค์

เฉพาะของแต่ละบทำ นอกจากน้ียังพิจารณาไปตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์โดยเฉพาะการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกท่ีำสองท่ีำเกิดข้ึนในช่วง

ต�นจนปลายภาคการศึกษา ท่ีำ  2/2563 ท้ัำ ง น้ี 

มหาวิทำยาลัยได�จัดทำำากลุ่มนักศึกษาไว�ตามการลง

ทำะเบียนเรียนไว�ใน Microsoft team ต้ังแต่เร่ิมภาค

การศึกษาซ่ึึ่งเป็นช่องทำางสำาคัญในการเรียนการสอน 

โดยรูปแบบการสอนท่ัำวไปมีดังน้ี

 3.1 การศึกษาด�วยตนเอง (self-study) ก่อน

เข�าช้ันเรียน นักศึกษาจะได�เรียนรู�เน้ือหาจากเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หรือคลิป หรือส่ือท่ีำอาจารย์

ผู�สอนแนะนำา โดยข�อมูลท้ัำงหมดจะ upload ไว�ใน 

Microsoft team ของแต่ละตอน หากนักศึกษา    

ต�องการคำาอธิิบายเพ่ิมเติมก็สามารถสอบถามทำาง

อาจารย์ผู�สอนได�ท้ัำงทำาง Microsoft team, email 

โทำรศัพท์ำหรือท่ีำห�องทำำางานของอาจารย์ผู�สอน

    รูปท่ีำ 2 ตัวอย่างคลิปประกอบการเรียนการสอน

 3.2 การสอบย่อย (quiz) ก่อนเร่ิมทำำากิจกรรม

ในช้ันเรียน นักศึกษาจะได�ทำำาข�อสอบย่อยในเน้ือหาท่ีำ

ได�ศึกษาก่อนเข�าช้ันเรียนเพ่ือประเมินความรู�ความ

เข�าใจในส่ิงท่ีำได�เรียนรู�ด�วยตนเองมาผ่านโปรแกรม 

google form ท้ัำงน้ีผู�สอนได�ปรับเปล่ียนรูปแบบส่ือท่ีำ

ใช�ในการสอบย่อยจากกระดาษมาเป็นการใช�คลิปแทำน

เพ่ือเอ้ือให�ข�อมูลในโจทำย์มีความหลากหลายและ

ครอบคลุมมากกว่าข�อมูลโจทำย์ท่ีำเป็นการเขียนบรรยาย 

เช่น ให�นักศึกษาดู music video ท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหา

สอบย่อยแล�วตอบคำาถาม (ดังรูปท่ีำ 3) นักศึกษาดูเพลง 

“คนมีเสน่ห์” ของพ่ีป้าง นครินทำร์ ก่ิงศักด์ิ แล�วให�

นักศึกษาตอบเหตุของการหลงรักระหว่างกัน (สอบ

ย่อยหัวข�อเร่ืองการหลงรัก) 

   

 

 

ซ ึ ่ ง เป  นประต ูบานแรกท ี ่ ช  ว ย ให  ม ี คว ามรั ก

ความสัมพันธท่ีราบรื่น 

2.2 การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับ

ด านในว ิชาจ ิตว ิทยาความร ักอิงหล ักทั ่วไปของ

ห อง เร ี ยนกล ับด  าน” (The Flipped Learning 

Network, 2014) ท่ีใชวิธีการ ท่ีชวยใหผูสอนสามารถ

ใชวิธีการที ่หลากหลายมาสงเสริมการเรียนรู ของ

ผูเรียนแตละคนโดยอาศัยสิ่งแวดลอมที่ไมหยุดนิ่ง

และเอ ื ้ อ ให ม ีปฏ ิส ัมพ ันธ  ระหว  างผ ู  เ ร ียนกับ

สิ่งแวดลอม โดยผูสอนเปนผูแนะนำผูเรียนใหมีสวน

รวมเร ียนรู และประยุกตใชส ิ ่งที ่ไดเร ียนรู อยาง

สรางสรรค ท้ังนี้ หลักสำคัญ 4 ประการของหองเรียน

กลับดานคือ 1) สิ่งแวดลอมที่ยืดหยุนตอการเรียนรู 

2) วัฒนธรรมการเรียนรู ที ่เนนใหผู เรียนมีโอกาส

เรียนรู อยางกวางขวางลึกซึ ้งในหัวขอตาง ๆ 3) 

เน ื ้อหาที ่ม ุ  งเน นใหเข าใจถึงแกน ( intentional 

content) ในเรื ่องที ่เรียนรู  และ 4) ผู สอนเปนมือ

อาชีพโดยสามารถสอน ชี้แนะ ให feedback อดทน 

และดูแลชั้นเรียนใหดำเนินไปอยางราบรื่น ทั้งนี้ การ

เร ียนการสอนน ี ้สามารถปร ับเข  าก ับ Bloom 

taxonomy แบบกลับหัว ดังรูปท่ี 1  

 

รูปท่ี 1 หองเรียนกลับดานกับ Bloom’s Taxonomy 

ท่ีมา: www. https://omerad.msu.edu/ 

     จากรูปที ่ 1 แสดงใหเห็นวา กอนเขาชั ้นเรียน

ผูเรียนจะไดเรียนรูระดับการจดจำและเขาใจโดยผาน

การอานเอกสาร ตำราหรือสื ่อประกอบการสอน

ลวงหนาตามท่ีผูสอนจัดหาหรือแนะนำ จากนั้นในชั้น

เรียน ผูเรียนจะไดทำกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยใหผูเรยีน

ไดฝกประยุกตและวิเคราะหตามพื้นฐานเนื้อหาที่ได

เรียนรูมาตอนกอนเขาชั้นเรียน และหลังจบการเรียน

ในชั้นเรียนแลว ผูเรียนจะไดรับแบบฝกหัดหรืองานท่ี

อาจารยมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุมใหหัด

ประเมินและคิดสรางสรรคผลงานที่อางอิงจากสิ่งท่ี

ไดเรียนรูมาแลวทั้งระหวางเรียนและเมื่อตอนทาย

เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแลวเพื่อเปนการบูรณาการ

ความรู ความเขาใจ และทักษะทั้งหมดที่ไดเรียนรูไป 

จึงกลาวไดว า ผู เร ียนสามารถเรียนรู และพัฒนา

ความคิดไดในทุกระดับชั้น 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียน

กลับดานอิงตามหลัก 4 ประการดังท่ีกลาวมาในขอท่ี 

2.2 โดยมีวิธีการและสื ่อการเรียนการสอนท่ีหลาย

รูปแบบทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื ่อให

บรรล ุว ัตถ ุประสงคหล ักของกระบวนว ิชาและ

วัตถุประสงคเฉพาะของแตละบท นอกจากนี ้ยัง

พิจารณาไปตามความเหมาะสมของสถานการณ

โดยเฉพาะการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอก

ที่สองที่เกิดขึ้นในชวงตนจนปลายภาคการศึกษาท่ี 

2/2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทำกลุมนักศึกษาไว

ตามการลงทะเบียนเร ียนไวใน Microsoft team 

ตั้งแตเริ่มภาคการศึกษาซึ่งเปนชองทางสำคัญในการ

เรียนการสอน โดยรูปแบบการสอนท่ัวไปมีดังนี้ 

 

 

   

 

 

3.1 การศึกษาดวยตนเอง (self-study) กอน

เขาชั้นเรียน นักศึกษาจะไดเรียนรูเนื้อหาจากเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หรือคลิป หรือสื ่อท่ี

อาจารยผูสอนแนะนำ โดยขอมูลท้ังหมดจะ upload 

ไวใน Microsoft team ของแตละตอน หากนักศึกษา    

ตองการคำอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามทาง

อาจารยผู สอนไดทั ้งทาง Microsoft team, email 

โทรศัพทหรือท่ีหองทำงานของอาจารยผูสอน 

    รูปท่ี 2 ตัวอยางคลิปประกอบการเรียนการสอน 
 

3.2 การสอบยอย (quiz) กอนเริ่มทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดทำขอสอบยอยในเนื้อหาท่ี

ไดศึกษากอนเขาชั้นเรียนเพื่อประเมินความรูความ

เขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเองมาผานโปรแกรม 

google form ท้ังนี้ผูสอนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อท่ี

ใชในการสอบยอยจากกระดาษมาเปนการใชคลิป

แทนเพื่อเอื ้อใหขอมูลในโจทยมีความหลากหลาย

และครอบคลุมมากกวาขอมูลโจทยที่เปนการเขียน

บรรยาย เช น  ให น ั กศ ึ กษาดู  music video ท่ี

เกี่ยวของกับเนื้อหาสอบยอยแลวตอบคำถาม (ดังรูป

ที ่ 3) นักศึกษาดูเพลง “คนมีเสนห” ของพี ่ป าง 

นครินทร กิ่งศักดิ์ แลวใหนักศึกษาตอบเหตุของการ

หลงรักระหวางกัน (สอบยอยหัวขอเรื่องการหลงรัก)  

 

 
   รูปท่ี 3 ตัวอยางสอบยอยกอนเริ่มกิจกรรมในหอง 

3.3 กิจกรรมในชั ้นเรียน ผูสอนไดนำวิธีการ

และสื ่อการเรียนการสอนที ่หลากหลายมาใชใน

ห อง เร ี ยนกล ับด  าน  โดย เล ื อกก ิ จกรรมตาม

วัตถุประสงคของการเรียนรู ไดแก 

3.3.1 กิจกรรมเพื ่อการสรางความรู ความ

เขาใจแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาความรัก อาศัย

การเร ียนร ู ผ านการอภิปรายกลุ มในประเด ็นท่ี

เก่ียวของกับเนื้อหา การใชแบบวัดทางจิตวิทยา ตาม

ทฤษฎีที่เรียนไป รวมถึงการดูสารคดีเพื่อวิเคราะห

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การดูสารคดีเก่ียวกับ

รักสามเสาและความไมสมหวังในรักจาก Netflix 

เรื่อง American murder: The family next door 

ฆาตกรรมจริงที ่เกิดจากการนอกใจของสามีที ่ฆา

ภรรยาและลูกสาวสองคนของตน (รูปท่ี 4) 

 

รูปที่ 4 สารคดีประกอบการเรียนเรื ่องการนอกใจ   

American murder: The family next door 
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   รูปท่ีำ 3 ตัวอย่างสอบย่อยก่อนเร่ิมกิจกรรมในห�อง

 3.3 กิจกรรมในช้ันเรียน ผู�สอนได�นำาวิธีิการและ

ส่ือการเรียนการสอนท่ีำหลากหลายมาใช�ในห�องเรียน

กลับด�าน โดยเลือกกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู� ได�แก่

 3.3.1 กิจกรรมเพ่ือการสร�างความรู�ความเข�าใจ

แนวคิดทำฤษฎีีทำางจิตวิทำยาความรัก อาศัยการเรียนรู�

ผ่านการอภิปรายกลุ่มในประเด็นท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหา 

การใช�แบบวัดทำางจิตวิทำยา ตามทำฤษฎีีท่ีำเรียนไป รวม

ถึงการดสูารคดเีพ่ือวิเคราะหป์ระเดน็ต่าง ๆ  ท่ีำเก่ียวข�อง 

เช่น การดูสารคดีเก่ียวกับรักสามเส�าและความไม่

สมหวังในรักจาก Netflix เร่ือง American murder: 

The family next door ฆาตกรรมจริงท่ีำเกิดจากการ

นอกใจของสามีท่ีำฆ่าภรรยาและลูกสาวสองคนของตน 

(รูปท่ีำ 4)

รูปท่ีำ 4 สารคดีประกอบการเรียนเร่ืองการนอกใจ   

American murder: The family next door

 3.3.2 กิจกรรมเพ่ือการรู�จัก เข�าใจ และยอมรับ

ตนเอง ท่ีำนำาไปสู่การรักตนเองอย่างแทำ�จริงซ่ึึ่งเป็นหัวใจ

สำาคัญก่อนรักผู�อ่ืนได�อยา่งเป็นสุข กิจกรรมเน�นสำารวจ

ตนเองอย่างเปิดใจกว�าง เช่น การหานิยามหรือข�อความ

ความรักท่ีำโดนใจของตนเองมานำาเสนอหน�าช้ันแล�วให�

เพ่ือนร่วมช้ันลงคะแนนเสียงว่านิยามใดท่ีำชอบมาก

ท่ีำสุดซ่ึึ่งผู�ชนะได�รับรางวัลจากอาจารย์ ตัวอย่างนิยาม

ความรักท่ีำได�รับรางวัลของ section 1 คือ 

 “…มีใครคนหน่ึงบอกว่า หากต�องการทำำาให�ใคร

สักคนตกหลุมรัก จงทำำาให�เขาหัวเราะ แต่กลับกลาย

เป็นว่าทุำกคร้ังท่ีำเขาหัวเราะ ผมตา่งหากท่ีำตกหลมุรัก…” 

 หรือการทำำาแบบประเมินทำางจิตวิทำยาเพ่ือ

สำารวจคุณลักษณะท่ีำเก่ียวข�องกับความรักของตนเอง 

เช่น แบบวัดประเภทำความรักตามทำฤษฎีีแม่สี แบบวัด

รูปแบบความผูกพัน (attachment style) แบบ

ประเมินคุณค่าแห่งตน (self-esteem) แบบวัดความ

เป็นหญิง-ชายในตน (feminine vs masculine scale) 

แบบประเมินความกลัวเป็นโสด เป็นต�น ผลคะแนนท่ีำ

ได�ช่วยให�นักศึกษาได�ตระหนักรู�ว่าตนเองเป็นเช่นไร

และส่ิงเหล่าน้ีสามารถส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ิ

ของตนเองอย่างไร ต�องปรับปรุงตนเองอย่างไร เช่น

เดียวกับการทำำาภาพเหมือนความรักของฉัน (my self-

portrait of love) ท่ีำเปิดโอกาสให�ได�นักศึกษาได�

วิเคราะห์และรับรู�ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตนต่อความรัก 

ตัวอย่างดังแสดงในรูปท่ีำ 5 แล�วจับคู่แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น

  

  

   รูปท่ีำ 5 ตัวอย่างงาน my self-portrait of love

 3.3.3 กิจกรรมเพ่ือการรู�จัก เข�าใจและยอมรับ

ผู�อ่ืน เพ่ือการเปิดใจกว�างยอมรับความแตกต่างของผู�

อ่ืนอย่างท่ีำเขาเป็นอันเป็นส่ิงสำาคัญต่อความรักท่ีำดีงาม 

กิจกรรมเน�นการจับคู่หรือจับกลุ่มพูดคุยอภิปราย

 

 

   

 

 

3.1 การศึกษาดวยตนเอง (self-study) กอน

เขาชั้นเรียน นักศึกษาจะไดเรียนรูเนื้อหาจากเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หรือคลิป หรือสื ่อท่ี

อาจารยผูสอนแนะนำ โดยขอมูลท้ังหมดจะ upload 

ไวใน Microsoft team ของแตละตอน หากนักศึกษา    

ตองการคำอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามทาง

อาจารยผู สอนไดทั ้งทาง Microsoft team, email 

โทรศัพทหรือท่ีหองทำงานของอาจารยผูสอน 

    รูปท่ี 2 ตัวอยางคลิปประกอบการเรียนการสอน 
 

3.2 การสอบยอย (quiz) กอนเริ่มทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดทำขอสอบยอยในเนื้อหาท่ี

ไดศึกษากอนเขาชั้นเรียนเพื่อประเมินความรูความ

เขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเองมาผานโปรแกรม 

google form ท้ังนี้ผูสอนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อท่ี

ใชในการสอบยอยจากกระดาษมาเปนการใชคลิป

แทนเพื่อเอื ้อใหขอมูลในโจทยมีความหลากหลาย

และครอบคลุมมากกวาขอมูลโจทยที่เปนการเขียน

บรรยาย เช น  ให น ั กศ ึ กษาดู  music video ท่ี

เกี่ยวของกับเนื้อหาสอบยอยแลวตอบคำถาม (ดังรูป

ที ่ 3) นักศึกษาดูเพลง “คนมีเสนห” ของพี ่ป าง 

นครินทร กิ่งศักดิ์ แลวใหนักศึกษาตอบเหตุของการ

หลงรักระหวางกัน (สอบยอยหัวขอเรื่องการหลงรัก)  

 

 
   รูปท่ี 3 ตัวอยางสอบยอยกอนเริ่มกิจกรรมในหอง 

3.3 กิจกรรมในชั ้นเรียน ผูสอนไดนำวิธีการ

และสื ่อการเรียนการสอนที ่หลากหลายมาใชใน

ห อง เร ี ยนกล ับด  าน  โดย เล ื อกก ิ จกรรมตาม

วัตถุประสงคของการเรียนรู ไดแก 

3.3.1 กิจกรรมเพื ่อการสรางความรู ความ

เขาใจแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาความรัก อาศัย

การเร ียนร ู ผ านการอภิปรายกลุ มในประเด ็นท่ี

เก่ียวของกับเนื้อหา การใชแบบวัดทางจิตวิทยา ตาม

ทฤษฎีที่เรียนไป รวมถึงการดูสารคดีเพื่อวิเคราะห

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การดูสารคดีเก่ียวกับ

รักสามเสาและความไมสมหวังในรักจาก Netflix 

เรื่อง American murder: The family next door 

ฆาตกรรมจริงที ่เกิดจากการนอกใจของสามีที ่ฆา

ภรรยาและลูกสาวสองคนของตน (รูปท่ี 4) 

 

รูปที่ 4 สารคดีประกอบการเรียนเรื ่องการนอกใจ   

American murder: The family next door 

 

 

   

 

 

3.1 การศึกษาดวยตนเอง (self-study) กอน

เขาชั้นเรียน นักศึกษาจะไดเรียนรูเนื้อหาจากเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หรือคลิป หรือสื ่อท่ี

อาจารยผูสอนแนะนำ โดยขอมูลท้ังหมดจะ upload 

ไวใน Microsoft team ของแตละตอน หากนักศึกษา    

ตองการคำอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามทาง

อาจารยผู สอนไดทั ้งทาง Microsoft team, email 

โทรศัพทหรือท่ีหองทำงานของอาจารยผูสอน 

    รูปท่ี 2 ตัวอยางคลิปประกอบการเรียนการสอน 
 

3.2 การสอบยอย (quiz) กอนเริ่มทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดทำขอสอบยอยในเนื้อหาท่ี

ไดศึกษากอนเขาชั้นเรียนเพื่อประเมินความรูความ

เขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเองมาผานโปรแกรม 

google form ท้ังนี้ผูสอนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อท่ี

ใชในการสอบยอยจากกระดาษมาเปนการใชคลิป

แทนเพื่อเอื ้อใหขอมูลในโจทยมีความหลากหลาย

และครอบคลุมมากกวาขอมูลโจทยที่เปนการเขียน

บรรยาย เช น  ให น ั กศ ึ กษาดู  music video ท่ี

เกี่ยวของกับเนื้อหาสอบยอยแลวตอบคำถาม (ดังรูป

ที ่ 3) นักศึกษาดูเพลง “คนมีเสนห” ของพี ่ป าง 

นครินทร กิ่งศักดิ์ แลวใหนักศึกษาตอบเหตุของการ

หลงรักระหวางกัน (สอบยอยหัวขอเรื่องการหลงรัก)  

 

 
   รูปท่ี 3 ตัวอยางสอบยอยกอนเริ่มกิจกรรมในหอง 

3.3 กิจกรรมในชั ้นเรียน ผูสอนไดนำวิธีการ

และสื ่อการเรียนการสอนที ่หลากหลายมาใชใน

ห อง เร ี ยนกล ับด  าน  โดย เล ื อกก ิ จกรรมตาม

วัตถุประสงคของการเรียนรู ไดแก 

3.3.1 กิจกรรมเพื ่อการสรางความรู ความ

เขาใจแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาความรัก อาศัย

การเร ียนร ู ผ านการอภิปรายกลุ มในประเด ็นท่ี

เก่ียวของกับเนื้อหา การใชแบบวัดทางจิตวิทยา ตาม

ทฤษฎีที่เรียนไป รวมถึงการดูสารคดีเพื่อวิเคราะห

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การดูสารคดีเก่ียวกับ

รักสามเสาและความไมสมหวังในรักจาก Netflix 

เรื่อง American murder: The family next door 

ฆาตกรรมจริงที ่เกิดจากการนอกใจของสามีที ่ฆา

ภรรยาและลูกสาวสองคนของตน (รูปท่ี 4) 

 

รูปที่ 4 สารคดีประกอบการเรียนเรื ่องการนอกใจ   

American murder: The family next door 

   

 

 

3.3.2 กิจกรรมเพื ่อการร ู จ ัก เข าใจ และ

ยอมรับตนเอง ท่ีนำไปสูการรักตนเองอยางแทจริงซ่ึง

เปนหัวใจสำคัญกอนรักผูอ่ืนไดอยางเปนสุข กิจกรรม

เนนสำรวจตนเองอยางเปดใจกวาง เชน การหา

นิยามหรือขอความความรักที่โดนใจของตนเองมา

นำเสนอหนาชั้นแลวใหเพื่อนรวมชั้นลงคะแนนเสียง

วานิยามใดที่ชอบมากที่สุดซึ่งผูชนะไดรับรางวัลจาก

อาจารย ตัวอยางนิยามความรักที่ไดรับรางวัลของ 

section 1 คือ  

“…มีใครคนหนึ่งบอกวา หากตองการทำใหใคร

ส ักคนตกหลุมร ัก จงทำให เขาหัวเราะ แตกลับ

กลายเปนวาทุกครั้งที่เขาหัวเราะ ผมตางหากที ่ตก

หลุมรัก…”  

หรือการทำแบบประเมินทางจิตว ิทยาเพ่ือ

สำรวจคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับความรักของตนเอง 

เชน แบบวัดประเภทความรักตามทฤษฎีแมสี แบบ

วัดรูปแบบความผูกพัน (attachment style) แบบ

ประเมินคุณคาแหงตน (self-esteem) แบบวัดความ

เป นหญ ิง -ชายในตน ( feminine vs masculine 

scale) แบบประเมินความกลัวเปนโสด เปนตน ผล

คะแนนที่ไดชวยใหนักศึกษาไดตระหนักรูวาตนเอง

เปนเชนไรและสิ่งเหลานี้สามารถสงผลตอความรัก

ความสัมพันธของตนเองอยางไร ตองปรับปรุงตนเอง

อยางไร เชนเดียวกับการทำภาพเหมือนความรักของ

ฉัน (my self-portrait of love) ท่ีเปดโอกาสใหได

นักศึกษาไดวิเคราะหและรับรูถึงจุดแข็งจุดออนของ

ตนตอความรัก ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 5 แลวจับคู

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

   

   

 

   รูปท่ี 5 ตัวอยางงาน my self-portrait of love 

 

3.3.3 กิจกรรมเพ่ือการรูจัก เขาใจและยอมรับ

ผูอื่น เพ่ือการเปดใจกวางยอมรับความแตกตางของ

ผูอื่นอยางที่เขาเปนอันเปนสิ่งสำคัญตอความรักที่ดี

งาม ก ิจกรรมเน นการจ ับคู หร ือจ ับกล ุ มพูดคุย

อภิปรายระหวางกันในประเด็นท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ี

เรียน (รูปท่ี 6)                                            

 

 รูปท่ี 6 การจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 
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ระหว่างกันในประเด็นท่ีำเก่ียวข�องกับหัวข�อท่ีำเรียน (รูป

ท่ีำ 6)                                           

 รูปท่ีำ 6 การจับคู่แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน

 รวมถึงการสำารวจความคิดเห็นของบุคคล

ภายนอกในประเด็นอ่อนไหว เช่น การมีความสัมพันธ์ิ

แบบเปิดกว�าง (open relationship) ท่ีำมีคู่นอนได�

หลายคน (รูปท่ีำ 7) มานำาเสนอในช้ันเรียนผ่าน menti-

meter แล�วร่วมการอภิปรายกลุ่ม

รูปท่ีำ 7 เหตุผลท่ีำคนเห็นด�วยกับ open relationship

     นอกจากน้ีได�มีการจัดเสวนาออนไลน์กับแขกรับ

เชิญพิเศษท่ีำอยูต่่างประเทำศผ่านโปรแกรม Zoom เพ่ือ

เปิดประสบการณ์ทำางอ�อมของนักศึกษาในหัวข�อท่ีำ

เรียนรู� เช่น รักไร�พรมแดนและรักต่างวัย ท่ีำมีแขกรับ

เชิญเป็นผู�หญิงไทำยท่ีำแต่งงานกับชาวเยอรมัน 

เนเธิอร์แลนด์และออสเตรเลีย ท่ีำบางคู่เป็นรักต่างวัย

ด�วย (รูปท่ีำ 8) 

รูปท่ีำ 8 โปสเตอร์เสวนารักไร�พรมแดน

 3.3.4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและ

ทัำกษะสำาคัญต่อการมีความรัก เป็นกิจกรรมท่ีำเน�นให�

นักศึกษาได�พัฒนาคุณลักษณะหรือทัำกษะท่ีำสำาคัญต่อ

การมีความรัก ได�แก่ ทัำกษะเร่ิมต�นสร�างมิตรภาพ จาก

กิจกรรม “นักสืบความสัมพันธ์ิ” (ณฐวัฒน์ ล่องทำอง, 

2560) ในช่ัวโมงแรกของการเรียนเพ่ือให�กล�าท่ีำจะ

ทัำกทำายหรือเร่ิมสนทำนากับคนท่ีำไม่คุ�นเคยซ่ึึ่งเป็นประตู

บานแรกในการเร่ิมต�นความสัมพันธ์ิ หรือการฝึึกเปิด

เผยตนเอง (self-disclosure) ท่ีำเป็นปัจจัยสำาคัญทีำสุด

ประการหน่ึงของการสร�างความใกล�ชิดสนิทำสนม

ระหว่างบุคคล โดยใช�กิจกรรมท่ีำมาจากการทำดลองทำาง

จิตวิทำยาอันโด่งดังเร่ืองการพัฒนาความสัมพันธ์ิคอื 36 

questions to love ท่ีำให�คนท่ีำไม่คุ�นเคยจับคู่ถาม

คำาถามและตอบกันโดยเปิดเผยตัวตนทีำละน�อยจนถึง

ข้ันลึกซ้ึึ่งแล�วเกิดความใกล�ชิดกันมากข้ึน นอกจากน้ีมี

กิจกรรมท่ีำเสริมสร�างคุณลักษณะของนักศึกษาเร่ืองการ

เห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) คือ ขุมทำรัพย์ของ

ฉัน (ณฐวัฒน์ ล่องทำอง, 2560) ท่ีำช่วยให�นักศึกษา

ตระหนักถึงส่ิงดีท่ีำตนเองเป็นหรือมีหรือสามารถทำำาได�

เน่ืองจากคนท่ีำมองเห็นว่าตนเองมีค่าจะสามารถมีความ

รักได�อย่างม่ันใจซ่ึึ่งส่งเสริมความรักท่ีำม่ันคง อีก

กิจกรรมท่ีำส่งเสริมทัำกษะการสร�างความสัมพันธ์ิในยุค

ศตวรรษท่ีำ 21 คือ การฝึึกทำำา profile สำาหรับการหา

คู่ออนไลน์ โดยนักศึกษา (ท่ีำสมัครใจ) ได�ฝึึกจัดทำำา 

profile ใน Tinder application ตามท่ีำเรียนไป แล�ว

ดูผลลัพธ์ิท่ีำได�รับตามเน้ือหาท่ีำเรียนในหัวข�อรักทำางไกล

เร่ือง dating online ตัวอย่างดังรูปท่ีำ 9  

   

 

 

3.3.2 กิจกรรมเพื ่อการร ู จ ัก เข าใจ และ

ยอมรับตนเอง ท่ีนำไปสูการรักตนเองอยางแทจริงซ่ึง

เปนหัวใจสำคัญกอนรักผูอ่ืนไดอยางเปนสุข กิจกรรม

เนนสำรวจตนเองอยางเปดใจกวาง เชน การหา

นิยามหรือขอความความรักที่โดนใจของตนเองมา

นำเสนอหนาชั้นแลวใหเพื่อนรวมชั้นลงคะแนนเสียง

วานิยามใดที่ชอบมากที่สุดซึ่งผูชนะไดรับรางวัลจาก

อาจารย ตัวอยางนิยามความรักที่ไดรับรางวัลของ 

section 1 คือ  

“…มีใครคนหนึ่งบอกวา หากตองการทำใหใคร

ส ักคนตกหลุมร ัก จงทำให เขาหัวเราะ แตกลับ

กลายเปนวาทุกครั้งที่เขาหัวเราะ ผมตางหากที ่ตก

หลุมรัก…”  

หรือการทำแบบประเมินทางจิตว ิทยาเพ่ือ

สำรวจคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับความรักของตนเอง 

เชน แบบวัดประเภทความรักตามทฤษฎีแมสี แบบ

วัดรูปแบบความผูกพัน (attachment style) แบบ

ประเมินคุณคาแหงตน (self-esteem) แบบวัดความ

เป นหญ ิง -ชายในตน ( feminine vs masculine 

scale) แบบประเมินความกลัวเปนโสด เปนตน ผล

คะแนนที่ไดชวยใหนักศึกษาไดตระหนักรูวาตนเอง

เปนเชนไรและสิ่งเหลานี้สามารถสงผลตอความรัก

ความสัมพันธของตนเองอยางไร ตองปรับปรุงตนเอง

อยางไร เชนเดียวกับการทำภาพเหมือนความรักของ

ฉัน (my self-portrait of love) ท่ีเปดโอกาสใหได

นักศึกษาไดวิเคราะหและรับรูถึงจุดแข็งจุดออนของ

ตนตอความรัก ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 5 แลวจับคู

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

   

   

 

   รูปท่ี 5 ตัวอยางงาน my self-portrait of love 

 

3.3.3 กิจกรรมเพ่ือการรูจัก เขาใจและยอมรับ

ผูอื่น เพ่ือการเปดใจกวางยอมรับความแตกตางของ

ผูอื่นอยางที่เขาเปนอันเปนสิ่งสำคัญตอความรักที่ดี

งาม ก ิจกรรมเน นการจ ับคู หร ือจ ับกล ุ มพูดคุย

อภิปรายระหวางกันในประเด็นท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ี

เรียน (รูปท่ี 6)                                            

 

 รูปท่ี 6 การจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 
 

 

 

   

 

 

ร ว ม ถ ึ ง ก า ร ส ำ ร ว จ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง

บุคคลภายนอกในประเด็นออนไหว เช น การมี

ความสัมพันธแบบเปดกวาง (open relationship) 

ที่มีคู นอนไดหลายคน (รูปที ่ 7) มานำเสนอในชั้น

เรียนผาน menti-meter แลวรวมการอภิปรายกลุม 

รูปท่ี 7 เหตุผลท่ีคนเห็นดวยกับ open relationship 

     นอกจากนี้ไดมีการจัดเสวนาออนไลนกับแขกรับ

เชิญพิเศษที่อยูตางประเทศผานโปรแกรม Zoom 

เพ่ือเปดประสบการณทางออมของนักศึกษาในหัวขอ

ที่เรียนรู เชน รักไรพรมแดนและรักตางวัย ที่มีแขก

รับเชิญเปนผู หญิงไทยที ่แตงงานกับชาวเยอรมัน 

เนเธอรแลนดและออสเตรเลีย ท่ีบางคูเปนรักตางวัย

ดวย (รูปท่ี 8)  

 รูปท่ี 8 โปสเตอรเสวนารักไรพรมแดน 

3.3.4 กิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะสำคัญตอการมีความรัก เปนกิจกรรมท่ีเนนให

นักศึกษาไดพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่สำคัญตอ

การมีความรัก ไดแก ทักษะเริ ่มตนสรางมิตรภาพ 

จากกิจกรรม “นักสืบความสัมพันธ” (ณฐวัฒน ลอง

ทอง, 2560) ในชั่วโมงแรกของการเรียนเพ่ือใหกลาท่ี

จะทักทายหรือเริ่มสนทนากับคนที่ไมคุนเคยซึ่งเปน

ประตูบานแรกในการเริ่มตนความสัมพันธ หรือการ

ฝกเปดเผยตนเอง (self-disclosure) ที่เปนปจจัย

สำคัญทีสุดประการหนึ่งของการสรางความใกลชิด

สนิทสนมระหวางบุคคล โดยใชกิจกรรมท่ีมาจากการ

ทดลองทางจ ิตว ิทยาอันโด งด ังเร ื ่องการพัฒนา

ความสัมพันธคือ 36 questions to love ที่ใหคนท่ี

ไมคุ นเคยจับคูถามคำถามและตอบกันโดยเปดเผย

ตัวตนทีละนอยจนถึงขั้นลึกซึ้งแลวเกิดความใกลชิด

ก ันมากขึ ้น นอกจากนี ้ม ีก ิจกรรมที ่ เสร ิมสร าง

คุณลักษณะของนักศึกษาเรื ่องการเห็นคุณคาใน

ตน เอง  ( self-esteem)  ค ื อ  ข ุ มทร ัพย  ของ ฉัน 

(ณฐว ัฒน  ล องทอง , 2560) ท ี ่ช วยใหน ักศ ึกษา

ตระหนักถึงสิ่งดีท่ีตนเองเปนหรือมีหรือสามารถทำได

เนื่องจากคนที่มองเห็นวาตนเองมีคาจะสามารถมี

ความรักไดอยางม่ันใจซ่ึงสงเสริมความรักท่ีม่ันคง อีก

กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการสรางความสัมพันธในยุค

ศตวรรษที่ 21 คือ การฝกทำ profile สำหรับการหา

คูออนไลน โดยนักศึกษา (ที่สมัครใจ) ไดฝกจัดทำ 

profile ใน Tinder application ตามท่ีเรียนไป แลว

ดูผลลัพธที ่ไดร ับตามเนื ้อหาที ่ เร ียนในหัวขอรัก

ทางไกลเรื่อง dating online ตัวอยางดังรูปท่ี 9   

รูปท่ี 9 ตัวอยางการทำโปรไพล tinder ของนักศึกษา 

 

 

   

 

 

ร ว ม ถ ึ ง ก า ร ส ำ ร ว จ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง

บุคคลภายนอกในประเด็นออนไหว เช น การมี

ความสัมพันธแบบเปดกวาง (open relationship) 

ที่มีคู นอนไดหลายคน (รูปที ่ 7) มานำเสนอในชั้น

เรียนผาน menti-meter แลวรวมการอภิปรายกลุม 

รูปท่ี 7 เหตุผลท่ีคนเห็นดวยกับ open relationship 

     นอกจากนี้ไดมีการจัดเสวนาออนไลนกับแขกรับ

เชิญพิเศษที่อยูตางประเทศผานโปรแกรม Zoom 

เพ่ือเปดประสบการณทางออมของนักศึกษาในหัวขอ

ที่เรียนรู เชน รักไรพรมแดนและรักตางวัย ที่มีแขก

รับเชิญเปนผู หญิงไทยที ่แตงงานกับชาวเยอรมัน 

เนเธอรแลนดและออสเตรเลีย ท่ีบางคูเปนรักตางวัย

ดวย (รูปท่ี 8)  

 รูปท่ี 8 โปสเตอรเสวนารักไรพรมแดน 

3.3.4 กิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะสำคัญตอการมีความรัก เปนกิจกรรมท่ีเนนให

นักศึกษาไดพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่สำคัญตอ

การมีความรัก ไดแก ทักษะเริ ่มตนสรางมิตรภาพ 

จากกิจกรรม “นักสืบความสัมพันธ” (ณฐวัฒน ลอง

ทอง, 2560) ในชั่วโมงแรกของการเรียนเพ่ือใหกลาท่ี

จะทักทายหรือเริ่มสนทนากับคนที่ไมคุนเคยซึ่งเปน

ประตูบานแรกในการเริ่มตนความสัมพันธ หรือการ

ฝกเปดเผยตนเอง (self-disclosure) ที่เปนปจจัย

สำคัญทีสุดประการหนึ่งของการสรางความใกลชิด

สนิทสนมระหวางบุคคล โดยใชกิจกรรมท่ีมาจากการ

ทดลองทางจ ิตว ิทยาอันโด งด ังเร ื ่องการพัฒนา

ความสัมพันธคือ 36 questions to love ที่ใหคนท่ี

ไมคุ นเคยจับคูถามคำถามและตอบกันโดยเปดเผย

ตัวตนทีละนอยจนถึงขั้นลึกซึ้งแลวเกิดความใกลชิด

ก ันมากขึ ้น นอกจากนี ้ม ีก ิจกรรมที ่ เสร ิมสร าง

คุณลักษณะของนักศึกษาเรื ่องการเห็นคุณคาใน

ตน เอง  ( self-esteem)  ค ื อ  ข ุ มทร ัพย  ของ ฉัน 

(ณฐว ัฒน  ล องทอง , 2560) ท ี ่ช วยใหน ักศ ึกษา

ตระหนักถึงสิ่งดีท่ีตนเองเปนหรือมีหรือสามารถทำได

เนื่องจากคนที่มองเห็นวาตนเองมีคาจะสามารถมี

ความรักไดอยางม่ันใจซ่ึงสงเสริมความรักท่ีม่ันคง อีก

กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการสรางความสัมพันธในยุค

ศตวรรษที่ 21 คือ การฝกทำ profile สำหรับการหา

คูออนไลน โดยนักศึกษา (ที่สมัครใจ) ไดฝกจัดทำ 

profile ใน Tinder application ตามท่ีเรียนไป แลว

ดูผลลัพธที ่ไดร ับตามเนื ้อหาที ่ เร ียนในหัวขอรัก

ทางไกลเรื่อง dating online ตัวอยางดังรูปท่ี 9   

รูปท่ี 9 ตัวอยางการทำโปรไพล tinder ของนักศึกษา 
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รูปท่ีำ 9 ตัวอย่างการทำำาโปรไพล์ tinder ของนักศึกษา

      กิจกรรมปิดทำ�ายสำาหรับวิชาจิตวิทำยาความรัก

เป็นการเสวนาออนไลน์ประกอบบทำการดูแลความรัก

ให�ยัง่ยืน ท่ีำได�เชิญ “น้ิวกลม” คุณสราวุธิ เฮ�งสวัสด์ินัก

เขียนช่ือดังในปัจจุบนัและเป็นหน่ึงในนักเขียนในดวงใจ

ของนักศึกษาหรือผู�ใหญ่วัยทำำางานท่ีำมีผลงานอันท่ีำ

ยอมรับอย่างแพร่หลายในเชิงจิตวิทำยาเชิงบวก 

(positive psychology) พูดคุยผ่านโปรแกรม Zoom 

และถ่ายทำอดผ่าน Facebook live ในหัวข�อ “รัก

อย่างไรให�ใจเป็นสุข..กับน้ิวกลม” นาน 2 ช่ัวโมงโดย

ได�พูดคุยในเร่ืองของความรักหลายประเด็นและ

เก่ียวข�องในเน้ือหาท่ีำเรียนท้ัำงหมด (รูปท่ีำ 8) ท้ัำงน้ี 

นักศึกษาและผู�ชมให�ความสนใจเข�าชม 14,000 คร้ัง

รูปท่ีำ 10 เสวนาเร่ืองรักอย่างไรให�ใจสุข...กับน้ิวกลม

4. ผลท่ีได�รับ

 วิชาจิตวิทำยาความรักในภาคการศึกษาท่ีำ 

2/2563 มีจำานวน 2 ตอน ซ่ึึ่งจำานวนนักศึกษาท่ีำลง

ทำะเบียนท้ัำงหมดคือ 98 คน ต้ังแต่ช้ันปี 2-5 โดยการ

เรียนการสอนของภาคการศกึษาน้ีเป็นไปท้ัำงแบบในช้ัน

เรียนและแบบออนไลน์เน่ืองจากมีการระบาดของไวรัส

โควิด 19 ดังน้ัน ผู�สอนจึงมีการจัดประเมินผลของการ

เรียนการสอนเป็นระยะ ๆ ผ่านแบบสอบถามข�อมูล

ย�อนกลับ (feedback) ของแต่ละกิจกรรม และ

ประเมินผลลัพธ์ิสุดทำ�ายของการเรียนการสอนโดยยึด

ตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข�อของการเรียนการสอนของ

รายวิชาน้ี ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี ดังน้ี

งานบ้รณาการการเรียนร้�ส่้การประยุกต์ใช� 

    ผู�เรียนได�รับการมอบหมายงานเพ่ือการบูรณาการ

ความรู�หรือทัำกษะและคุณลักษณะท่ีำได�เรียนรู�ตลอด

ภาคการศึกษาเพ่ือฝึึกประยุกต์ใช�จริง ได�แก่ งานเด่ียว 

mind-map of love growth และงานกลุ่มโครงการ

กามเพทำฝึึกหัด (On becoming a cupid) เพ่ือเสริม

สร�างความรักความสัมพันธ์ิให�ดีข้ึน

4.1. ผลต่อผู�เรียน 

 4.1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองตาม

วัตถุประสงคข์องการเรียนรู�ในแตล่ะบทำเรียน อาทำ ิการ

เรียนรู�คุณลักษณะหรือทัำกษะสำาคัญต่อความรัก เช่น 

การเปิดเผยตนเองเพ่ือเป็นการเร่ิมต�นสร�างมิตรภาพ

หรือสร�างความสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืนซ่ึึ่งนักศึกษาได�บอกกับ

อาจารย์ผู�สอนหลังทำำากิจกรรมว่า                   

  “…ปกติแล�วผมเป็นพวกเก็บตัว (introvert) ข้ี

อายและไม่กล�าพูดคุยกับคนอ่ืน แต่พอได�ทำำากิจกรรม

น้ี (36 questions to love) ผมพบว่า มันไม่ยากเลย

ท่ีำจะพูดคุยกับคนอ่ืนก่อน แล�วผมยงัได�รู�ว่า จริง ๆ  แล�ว

เพ่ือนคนอ่ืนน้ันก็น่ารักกว่าท่ีำผมคิด…” โดยนักศึกษา 

100% ท่ีำเข�าร่วมกิจกรรมน้ีได�ประเมนิว่า รู�สึกสนิทำสนม

กับเพ่ือนท่ีำจับคู่กับตนเองมากกว่าเดิม ได�รู�จักแง่มุม 

ดี ๆ  จากคู่ของตน ขณะท่ีำการเปิดมุมมองเก่ียวกับความ

รักเพ่ือพัฒนาตนเองจากการเสวนากบัน้ิวกลมกเ็ป็นไป

ได�อย่างดีมาก (รูปท่ีำ 11)

 

 

   

 

 

ร ว ม ถ ึ ง ก า ร ส ำ ร ว จ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง

บุคคลภายนอกในประเด็นออนไหว เช น การมี

ความสัมพันธแบบเปดกวาง (open relationship) 

ที่มีคู นอนไดหลายคน (รูปที ่ 7) มานำเสนอในชั้น

เรียนผาน menti-meter แลวรวมการอภิปรายกลุม 

รูปท่ี 7 เหตุผลท่ีคนเห็นดวยกับ open relationship 

     นอกจากนี้ไดมีการจัดเสวนาออนไลนกับแขกรับ

เชิญพิเศษที่อยูตางประเทศผานโปรแกรม Zoom 

เพ่ือเปดประสบการณทางออมของนักศึกษาในหัวขอ

ที่เรียนรู เชน รักไรพรมแดนและรักตางวัย ที่มีแขก

รับเชิญเปนผู หญิงไทยที ่แตงงานกับชาวเยอรมัน 

เนเธอรแลนดและออสเตรเลีย ท่ีบางคูเปนรักตางวัย

ดวย (รูปท่ี 8)  

 รูปท่ี 8 โปสเตอรเสวนารักไรพรมแดน 

3.3.4 กิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะสำคัญตอการมีความรัก เปนกิจกรรมท่ีเนนให

นักศึกษาไดพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่สำคัญตอ

การมีความรัก ไดแก ทักษะเริ ่มตนสรางมิตรภาพ 

จากกิจกรรม “นักสืบความสัมพันธ” (ณฐวัฒน ลอง

ทอง, 2560) ในชั่วโมงแรกของการเรียนเพ่ือใหกลาท่ี

จะทักทายหรือเริ่มสนทนากับคนที่ไมคุนเคยซึ่งเปน

ประตูบานแรกในการเริ่มตนความสัมพันธ หรือการ

ฝกเปดเผยตนเอง (self-disclosure) ที่เปนปจจัย

สำคัญทีสุดประการหนึ่งของการสรางความใกลชิด

สนิทสนมระหวางบุคคล โดยใชกิจกรรมท่ีมาจากการ

ทดลองทางจ ิตว ิทยาอันโด งด ังเร ื ่องการพัฒนา

ความสัมพันธคือ 36 questions to love ที่ใหคนท่ี

ไมคุ นเคยจับคูถามคำถามและตอบกันโดยเปดเผย

ตัวตนทีละนอยจนถึงขั้นลึกซึ้งแลวเกิดความใกลชิด

ก ันมากขึ ้น นอกจากนี ้ม ีก ิจกรรมที ่ เสร ิมสร าง

คุณลักษณะของนักศึกษาเรื ่องการเห็นคุณคาใน

ตน เอง  ( self-esteem)  ค ื อ  ข ุ มทร ัพย  ของ ฉัน 

(ณฐว ัฒน  ล องทอง , 2560) ท ี ่ช วยใหน ักศ ึกษา

ตระหนักถึงสิ่งดีท่ีตนเองเปนหรือมีหรือสามารถทำได

เนื่องจากคนที่มองเห็นวาตนเองมีคาจะสามารถมี

ความรักไดอยางม่ันใจซ่ึงสงเสริมความรักท่ีม่ันคง อีก

กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการสรางความสัมพันธในยุค

ศตวรรษที่ 21 คือ การฝกทำ profile สำหรับการหา

คูออนไลน โดยนักศึกษา (ที่สมัครใจ) ไดฝกจัดทำ 

profile ใน Tinder application ตามท่ีเรียนไป แลว

ดูผลลัพธที ่ไดร ับตามเนื ้อหาที ่ เร ียนในหัวขอรัก

ทางไกลเรื่อง dating online ตัวอยางดังรูปท่ี 9   

รูปท่ี 9 ตัวอยางการทำโปรไพล tinder ของนักศึกษา 

   

 

 

      กิจกรรมปดทายสำหรับวิชาจิตวิทยาความรัก

เปนการเสวนาออนไลนประกอบบทการดูแลความรัก

ใหยั่งยืน ที่ไดเชิญ “นิ้วกลม” คุณสราวุธ เฮงสวัสดิ์

นักเขียนชื่อดังในปจจุบันและเปนหนึ่งในนักเขียนใน

ดวงใจของนักศึกษาหรือผูใหญวัยทำงานที่มีผลงาน

อันที่ยอมรับอยางแพรหลายในเชิงจิตวิทยาเชิงบวก 

(positive psychology)  พ ูดค ุ ยผ  าน โปรแกรม 

Zoom และถายทอดผาน Facebook live ในหัวขอ 

“รักอยางไรใหใจเปนสุข..กับนิ้วกลม” นาน 2 ชั่วโมง

โดยไดพูดคุยในเรื่องของความรักหลายประเด็นและ

เกี่ยวของในเนื ้อหาที่เรียนทั ้งหมด (รูปที่ 8) ทั้งนี้ 

นักศึกษาและผูชมใหความสนใจเขาชม 14,000 ครั้ง 

รูปท่ี 10 เสวนาเรื่องรักอยางไรใหใจสุข...กับนิ้วกลม 

4. ผลท่ีไดรับ 

ว ิชาจ ิตว ิทยาความร ักในภาคการศ ึกษาท่ี 

2/2563 มีจำนวน 2 ตอน ซึ ่งจำนวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนทั้งหมดคือ 98 คน ตั้งแตชั้นป 2-5 โดย

การเรียนการสอนของภาคการศึกษานี้เปนไปท้ังแบบ

ในชั้นเรียนและแบบออนไลนเนื่องจากมีการระบาด

ของไวร ัสโคว ิด 19 ด ังน ั ้น ผ ู สอนจ ึงม ีการจัด

ประเมินผลของการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ ผาน

แบบสอบถามขอมูลยอนกลับ (feedback) ของแต

ละกิจกรรม และประเมินผลลัพธสุดทายของการ

เรียนการสอนโดยยึดตามวัตถุประสงคหลัก 4 ขอ

ของการ เ ร ี ยนการสอนของรายว ิ ชาน ี ้  ด ั ง มี

รายละเอียดตอไปนี้ ดังนี้ 

    3.4 งานบูรณาการการเรียนรูสูการประยุกตใช  

    ผูเรียนไดรับการมอบหมายงานเพื่อการบูรณาการ

ความรูหรือทักษะและคุณลักษณะที่ไดเรียนรูตลอด

ภาคการศึกษาเพื ่อฝกประยุกตใชจริง ไดแก งาน

เดี ่ยว mind-map of love growth และงานกลุม

โครงการกามเพทฝกหัด (On becoming a cupid) 

เพ่ือเสริมสรางความรักความสัมพันธใหดีข้ึน 

4.1 ผลตอผูเรียน  

    4.1.1 น ักศ ึกษาสามารถพ ัฒนาตนเองตาม

วัตถุประสงคของการเรียนรูในแตละบทเรียน อาทิ 

การเรียนรูคุณลักษณะหรือทักษะสำคัญตอความรัก 

เชน การเปดเผยตนเองเพื ่อเปนการเริ ่มตนสราง

มิตรภาพหรือสรางความสัมพันธกับผูอื่นซึ่งนักศึกษา

ได บอกก ับอาจารย ผ ู  สอนหล ั งทำก ิจกรรมว า                     

“…ปกติแลวผมเปนพวกเก็บตัว (introvert) ข้ีอาย

และไมกลาพูดคุยกับคนอื่น แตพอไดทำกิจกรรมนี้ 

(36 questions to love) ผมพบวา มันไมยากเลยท่ี

จะพูดคุยกับคนอ่ืนกอน แลวผมยังไดรูวา จริง ๆ แลว

เพื่อนคนอื่นนั้นก็นารักกวาที่ผมคิด…” โดยนักศึกษา 

100% ที่เขารวมกิจกรรมนี้ไดประเมินวา รูสึกสนิท

สนมกับเพื่อนที่จับคูกับตนเองมากกวาเดิม ไดรูจัก

แงมุมดี ๆ จากคู ของตน ขณะที ่การเปดมุมมอง

เกี่ยวกับความรักเพื่อพัฒนาตนเองจากการเสวนากับ

นิ้วกลมก็เปนไปไดอยางดีมาก (รูปท่ี 11) 
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รูปท่ีำ 11 ผลการเสวนารักอย่างไรให�ใจสุขกับน้ิวกลม

      นอกจากน้ียังพบว่า นักศึกษาสามารถพัฒนาทัำกษะ

การสร�างความสัมพันธ์ิใหม่ ๆ จากกิจกรรมท่ีำทำำา เช่น 

Tinder ดังรูปท่ีำ 12

   รูปท่ีำ 12 ผลการทำำากิจกรรม tinder

     

      ในแง่ของวัตถุประสงค์ของการเข�าใจและยอมรับ

คนอ่ืนท่ีำแตกต่างจากตนเองโดยเฉพาะในด�านความรัก

ความสัมพันธ์ิ นักศึกษาเรียนรู�ได�เป็นอย่างดี อาทิำ ผล

การเข�าร่วมเสวนากับแขกพิเศษหัวข�อ “...ให�รักนำาทำาง

ใจไปหาเธิอ...” ท่ีำมีความพึงพอใจมากถึง 97 % พร�อม

กับให�เหตุผลต่าง ๆ เช่น 

       “…เห็นภาพจริงของการใช�ชีวิตต่างแดนว่าเป็น

แบบไหน ความรักแบบระยะไกล การใช�ชีวิตท่ีำอาจแตก

ต่างจากความรักในแบบอ่ืน…”    

       “…ได�มุมมองใหม่ๆเก่ียวกับความรัก ถึงแม�

นักศึกษาเองมีแฟนเป็นคนไทำยอยูแ่ล�วก็รู�สึกว่าไม่ว่าจะ

คนสัญชาติไหน สุดทำ�ายแล�วทุำกคนก็เป็นมนุษย์คนนึง 

ท่ีำอาจจะมีการแตกต่างทำางด�านทัำศนคติ การเติบโตท่ีำ

แตกต่างกัน เม่ือเรามาเจอกันและรักกันก็ต�องใช�ความ

เข�าใจเป็นพ้ืนฐานในทุำกความรัก…”

     ในขณะเดียวกันนักศึกษาได�รู�จักตนเองและผู�อ่ืน

มากข้ึน เช่น การทำำากิจกรรม “ขุมทำรัพย์ของฉัน” ท่ีำได�

เห็นส่ิงดี ๆ ของตนเองรวมถึงเห็นคุณค่าของผู�อ่ืน (รูป

ท่ีำ 13)

  รูปท่ีำ 13 ผลสะทำ�อนจากกิจกรรมขุมทำรัพย์ของฉัน

 4.1.2 ผลลัพธ์ิตาม Bloom’s taxonomy เห็น

ได�ว่า นักศึกษาสามารถได�รับความรู� แล�วนำาไป

ประยุกต์ใช�รวมถึงวิเคราะห์เร่ืองราวของความรักของ

ตนเองหรือผู�อ่ืนได�เป็นอย่างดี ตามท่ีำสะทำ�อนจากงาน 

mind-map of love growth, ดังรูปท่ีำ 14 

 รูปท่ีำ 14 mind-map of love growth ผู�มีความรัก

  

     หรือจากงาน my self-portrait of love (รูปท่ีำ 5) 

และงานกลุ่มโครงการ “กามเทำพฝึึกหัด” (On 

Becoming a Cupids) ท่ีำให�กลุ่มนักศึกษาหาบุคคล

เป้าหมายแล�วทำำาหน�าท่ีำเป็นเสมือนกามเทำพท่ีำต�องช่วย

ให�บุคคลเป้าหมายมี (โอกาส) มีรักท่ีำดี แล�วส่งผลงาน

เป็นรายงานพร�อมคลิปมานำาเสนอในช้ันเรียนในทำ�าย

ภาคการศึกษา ซ่ึึ่งแต่ละกลุ่มสามารถทำำาได�อย่างดีใน

การนำาส่ิงท่ีำได�เรียนรู�ในวิชาจิตวิทำยาความรักไป

ประยุกต์ใช�ได�จริงท้ัำงกับตนเองและผู�อ่ืน ดังรูปท่ีำ 15 (ดู

คลิปแนบเพ่ิมเติม) 

   

 

 

      กิจกรรมปดทายสำหรับวิชาจิตวิทยาความรัก

เปนการเสวนาออนไลนประกอบบทการดูแลความรัก

ใหยั่งยืน ที่ไดเชิญ “นิ้วกลม” คุณสราวุธ เฮงสวัสดิ์

นักเขียนชื่อดังในปจจุบันและเปนหนึ่งในนักเขียนใน

ดวงใจของนักศึกษาหรือผูใหญวัยทำงานที่มีผลงาน

อันที่ยอมรับอยางแพรหลายในเชิงจิตวิทยาเชิงบวก 
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“รักอยางไรใหใจเปนสุข..กับนิว้กลม” นาน 2 ชั่วโมง
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นักศึกษาและผูชมใหความสนใจเขาชม 14,000 ครั้ง 

รูปท่ี 10 เสวนาเรื่องรักอยางไรใหใจสุข...กับนิ้วกลม 

4. ผลท่ีไดรับ 

ว ิชาจ ิตว ิทยาความร ักในภาคการศ ึกษาท่ี 

2/2563 มีจำนวน 2 ตอน ซึ ่งจำนวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนทั้งหมดคือ 98 คน ตั้งแตชั้นป 2-5 โดย

การเรียนการสอนของภาคการศึกษานี้เปนไปท้ังแบบ

ในชั้นเรียนและแบบออนไลนเนื่องจากมีการระบาด

ของไวร ัสโคว ิด 19 ด ังน ั ้น ผ ู สอนจ ึงม ีการจัด
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รายละเอียดตอไปนี้ ดังนี้ 

    3.4 งานบูรณาการการเรียนรูสูการประยุกตใช  

    ผูเรียนไดรับการมอบหมายงานเพื่อการบูรณาการ

ความรูหรือทักษะและคุณลักษณะที่ไดเรียนรูตลอด

ภาคการศึกษาเพื ่อฝกประยุกตใชจริง ไดแก งาน

เดี ่ยว mind-map of love growth และงานกลุม

โครงการกามเพทฝกหัด (On becoming a cupid) 

เพ่ือเสริมสรางความรักความสัมพันธใหดีข้ึน 

4.1 ผลตอผูเรียน  

    4.1.1 น ักศ ึกษาสามารถพ ัฒนาตนเองตาม

วัตถุประสงคของการเรียนรูในแตละบทเรียน อาทิ 

การเรียนรูคุณลักษณะหรือทักษะสำคัญตอความรัก 

เชน การเปดเผยตนเองเพื ่อเปนการเริ ่มตนสราง

มิตรภาพหรือสรางความสัมพันธกับผูอื่นซึ่งนักศึกษา

ได บอกก ับอาจารย ผ ู  สอนหล ั งทำก ิจกรรมว า                     

“…ปกติแลวผมเปนพวกเก็บตัว (introvert) ข้ีอาย

และไมกลาพูดคุยกับคนอื่น แตพอไดทำกิจกรรมนี้ 

(36 questions to love) ผมพบวา มันไมยากเลยท่ี

จะพูดคุยกับคนอ่ืนกอน แลวผมยังไดรูวา จริง ๆ แลว

เพื่อนคนอื่นนั้นก็นารักกวาที่ผมคิด…” โดยนักศึกษา 

100% ที่เขารวมกิจกรรมนี้ไดประเมินวา รูสึกสนิท

สนมกับเพื่อนที่จับคูกับตนเองมากกวาเดิม ไดรูจัก

แงมุมดี ๆ จากคู ของตน ขณะที ่การเปดมุมมอง

เกี่ยวกับความรักเพื่อพัฒนาตนเองจากการเสวนากับ

นิ้วกลมก็เปนไปไดอยางดีมาก (รูปท่ี 11) 

 
 

รูปท่ี 11 ผลการเสวนารักอยางไรใหใจสุขกับนิ้วกลม 

 

 

   

 

 

      นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาสามารถพัฒนา

ทักษะการสรางความสัมพันธใหม ๆ จากกิจกรรมท่ี

ทำ เชน Tinder ดังรูปท่ี 12 

   รปูที ่12 ผลการทาํกจิกรรม tinder 
      

      ในแง ของว ัตถ ุประสงคของการเข าใจและ

ยอมรับคนอ่ืนท่ีแตกตางจากตนเองโดยเฉพาะในดาน

ความรักความสัมพันธ นักศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี 

อาทิ ผลการเขารวมเสวนากับแขกพิเศษหัวขอ “...ให

รักนำทางใจไปหาเธอ...” ที่มีความพึงพอใจมากถึง 

97 % พรอมกับใหเหตุผลตาง ๆ เชน  

       “…เห็นภาพจริงของการใชชีวิตตางแดนวาเปน

แบบไหน ความรักแบบระยะไกล การใชชีวิตที่อาจ

แตกตางจากความรักในแบบอ่ืน…”     

       “…ไดมุมมองใหมๆเกี ่ยวกับความรัก ถึงแม

นักศึกษาเองมีแฟนเปนคนไทยอยูแลวก็รูสึกวาไมวา

จะคนสัญชาติไหน สุดทายแลวทุกคนก็เปนมนุษย

คนนึง ที่อาจจะมีการแตกตางทางดานทัศนคติ การ

เติบโตที่แตกตางกัน เมื่อเรามาเจอกันและรักกันก็

ตองใชความเขาใจเปนพ้ืนฐานในทุกความรัก…” 

     ในขณะเดียวกันนักศึกษาไดรูจักตนเองและผูอ่ืน

มากขึ้น เชน การทำกิจกรรม “ขุมทรัพยของฉัน” ท่ี

ไดเห็นสิ่งดี ๆ ของตนเองรวมถึงเห็นคุณคาของผูอ่ืน 

(รูปท่ี 13) 

 

  รูปท่ี 13 ผลสะทอนจากกิจกรรมขุมทรัพยของฉัน 
      

        4.1.2 ผลล ัพธ ตาม Bloom’s taxonomy 

เห็นไดวา นักศึกษาสามารถไดรับความรู แลวนำไป

ประยุกตใชรวมถึงวิเคราะหเรื่องราวของความรักของ

ตนเองหรือผูอ่ืนไดเปนอยางดี ตามท่ีสะทอนจากงาน 

mind-map of love growth, ดังรูปท่ี 14  
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       หรือจากงาน my self-portrait of love (รูป

ที่ 5) และงานกลุมโครงการ “กามเทพฝกหัด” (On 

Becoming a Cupids) ที่ใหกลุมนักศึกษาหาบุคคล

เปาหมายแลวทำหนาที่เปนเสมือนกามเทพที่ตอง

ชวยใหบุคคลเปาหมายมี (โอกาส) มีรักท่ีดี แลวสงผล

งานเปนรายงานพรอมคลิปมานำเสนอในชั้นเรียนใน
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(ดูคลิปแนบเพ่ิมเติม)  

 

 

 

   

 

 

      นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาสามารถพัฒนา

ทักษะการสรางความสัมพันธใหม ๆ จากกิจกรรมท่ี

ทำ เชน Tinder ดังรูปท่ี 12 

   รปูที ่12 ผลการทาํกจิกรรม tinder 
      

      ในแง ของว ัตถ ุประสงคของการเข าใจและ

ยอมรับคนอ่ืนท่ีแตกตางจากตนเองโดยเฉพาะในดาน

ความรักความสัมพันธ นักศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี 

อาทิ ผลการเขารวมเสวนากับแขกพิเศษหัวขอ “...ให

รักนำทางใจไปหาเธอ...” ที่มีความพึงพอใจมากถึง 

97 % พรอมกับใหเหตุผลตาง ๆ เชน  

       “…เห็นภาพจริงของการใชชีวิตตางแดนวาเปน
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ที่ 5) และงานกลุมโครงการ “กามเทพฝกหัด” (On 

Becoming a Cupids) ที่ใหกลุมนักศึกษาหาบุคคล

เปาหมายแลวทำหนาที่เปนเสมือนกามเทพที่ตอง

ชวยใหบุคคลเปาหมายมี (โอกาส) มีรักท่ีดี แลวสงผล

งานเปนรายงานพรอมคลิปมานำเสนอในชั้นเรียนใน

ทายภาคการศึกษา ซึ่งแตละกลุมสามารถทำไดอยาง

ดีในการนำสิ่งที่ไดเรียนรูในวิชาจิตวิทยาความรักไป

ประยุกตใชไดจริงท้ังกับตนเองและผูอื่น ดังรูปที่ 15 

(ดูคลิปแนบเพ่ิมเติม)  

 

 

 

   

 

 

      นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาสามารถพัฒนา

ทักษะการสรางความสัมพันธใหม ๆ จากกิจกรรมท่ี

ทำ เชน Tinder ดังรูปท่ี 12 

   รปูที ่12 ผลการทาํกจิกรรม tinder 
      

      ในแง ของว ัตถ ุประสงคของการเข าใจและ

ยอมรับคนอ่ืนท่ีแตกตางจากตนเองโดยเฉพาะในดาน

ความรักความสัมพันธ นักศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี 

อาทิ ผลการเขารวมเสวนากับแขกพิเศษหัวขอ “...ให

รักนำทางใจไปหาเธอ...” ที่มีความพึงพอใจมากถึง 

97 % พรอมกับใหเหตุผลตาง ๆ เชน  

       “…เห็นภาพจริงของการใชชีวิตตางแดนวาเปน

แบบไหน ความรักแบบระยะไกล การใชชีวิตที่อาจ

แตกตางจากความรักในแบบอ่ืน…”     

       “…ไดมุมมองใหมๆเกี ่ยวกับความรัก ถึงแม

นักศึกษาเองมีแฟนเปนคนไทยอยูแลวก็รูสึกวาไมวา

จะคนสัญชาติไหน สุดทายแลวทุกคนก็เปนมนุษย

คนนึง ที่อาจจะมีการแตกตางทางดานทัศนคติ การ

เติบโตที่แตกตางกัน เมื่อเรามาเจอกันและรักกันก็

ตองใชความเขาใจเปนพ้ืนฐานในทุกความรัก…” 

     ในขณะเดียวกันนักศึกษาไดรูจักตนเองและผูอ่ืน

มากขึ้น เชน การทำกิจกรรม “ขุมทรัพยของฉัน” ท่ี

ไดเห็นสิ่งดี ๆ ของตนเองรวมถึงเห็นคุณคาของผูอ่ืน 

(รูปท่ี 13) 

 

  รูปท่ี 13 ผลสะทอนจากกิจกรรมขุมทรัพยของฉัน 
      

        4.1.2 ผลล ัพธ ตาม Bloom’s taxonomy 

เห็นไดวา นักศึกษาสามารถไดรับความรู แลวนำไป

ประยุกตใชรวมถึงวิเคราะหเรื่องราวของความรักของ

ตนเองหรือผูอ่ืนไดเปนอยางดี ตามท่ีสะทอนจากงาน 

mind-map of love growth, ดังรูปท่ี 14  

 รูปท่ี 14 mind-map of love growth ผูมีความรัก 
 

       หรือจากงาน my self-portrait of love (รูป

ที่ 5) และงานกลุมโครงการ “กามเทพฝกหัด” (On 

Becoming a Cupids) ที่ใหกลุมนักศึกษาหาบุคคล

เปาหมายแลวทำหนาที่เปนเสมือนกามเทพที่ตอง

ชวยใหบุคคลเปาหมายมี (โอกาส) มีรักท่ีดี แลวสงผล

งานเปนรายงานพรอมคลิปมานำเสนอในชั้นเรียนใน

ทายภาคการศึกษา ซึ่งแตละกลุมสามารถทำไดอยาง

ดีในการนำสิ่งที่ไดเรียนรูในวิชาจิตวิทยาความรักไป

ประยุกตใชไดจริงท้ังกับตนเองและผูอื่น ดังรูปที่ 15 

(ดูคลิปแนบเพ่ิมเติม)  
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    4.1.3 ผลลัพธ์ิภาพรวมต่อผู�เรียน ท้ัำงน้ีผู�สอนได�

ประเมินผลลัพธ์ิเชิงภาพรวมโดยมีการเปรียบเทีำยบ

ความคาดหวังของผู� เรียนก่อนและหลังเรียนจบ

กระบวนวิชา ก่อนเร่ิมเรียนผู�สอนได�ให�นักศึกษาบอก

ความคาดหวังต่อวิชาหน�าช้ันเรียนท่ีำส่วนใหญ่อยาก

รู�จักความรักให�มากข้ึน อยากพัฒนาทัำกษะสำาคัญใน

การมีความรักท่ีำราบร่ืนหรือเร่ิมต�นความสัมพันธ์ิ และ

วิธีิการรักษาแผลใจเพ่ือเร่ิมต�นความรักคร้ังใหม่ และ

ในช่ัวโมงสุดทำ�ายได�ให�นักศึกษาตอบคำาถาม 2 ข�อโดย

ไม่ต�องลงช่ือผู�เขียน คือ 

      1) นักศึกษาได�ตามท่ีำคาดหวังหรือไม่ คำาตอบ

จากนักศึกษาคือ 99% เป็นไปตามคาดหวัง 1% ต่าง

จากท่ีำคาดหวังแต่เป็นไปในทำางท่ีำดี

     2) อยากบอกอะไรกับอาจารย์ ตัวอย่างคำาตอบ

ได�แก่

 “..อยากลงเรียนวิชาน้ีทุำกเทำอมเลยครับ ชอบ

มาก ต�องขอบคุณอาจารย์ท่ีำเปิดสอนวิชาน้ีนะครับ 

ทำำาให�เข�าใจโลกของความรักมากข้ึน ได�ทำำาใจได�เร็วข้ึน 

และทำำาให�ตัวผมน้ันลืมได�ง่ายมากข้ึนและได�เรียนรู�

ความรักทุำกมุมมอง...Move on แล�วนะครับ ^^…” 

 “...เป็นวิชาท่ีำน่าสนใจดีค่ะ ได�เรียนรู�ทำฤษฎีี

หลายอย่าง ชอบกิจกรรมท่ีำได�ฟังกับพ่ีเอ๋ น้ิวกลมมาก

ท่ีำสุดเพราะได�เรียนรู�ถึงความรักจริงๆ ในมุมมองความ

เป็นจริง เข�าใจมากข้ึน อยากขอบคุณอาจารย์ท่ีำใจเย็น 

มีเหตุผลมาก ๆ เลยค่ะ ใจดีมาก 10 10 เลยค่ะวิชาน้ี 

AAA เป็นไปแบบท่ีำคาดหวังค่ะ...”

 “...ได�ความรู�ใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ๆ ท่ีำสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช�ในประจำาวันได�จริง ได�เข�าใจถึงความ

รู�สึก มุมมองความคิดของคนอ่ืนมากข้ึน ชอบตัว

กิจกรรมท่ีำให�ทำำา ให�รู�จักคนอ่ืน แลกเปล่ียนความคิด 

ประสบการณ์กันมากข้ึน ทำำาให�เร่ืองบางเร่ืองก็เปล่ียน

มุมมองการคิดใหม่ ได�รู�จักตัวเองมากข้ึน รู�สึกว่า มา

เรียนวิชาน้ีได�ความรู�เยอะมาก เอาส่ิงท่ีำเรียนไปแนะนำา

เพ่ือน ให�คำาปรึกษาหลาย ๆ อย่าง...”

 “...เปน็ไปอยา่งท่ีำคาดหวังครับผม ก็ได�เข�าใจวิธีิ

การรักผู�อ่ืนได�ดีมากข้ึน เข�าใจวิถีชีวิตต่าง ๆ ตามท่ีำผม

ต�องการ ชอบครับชอบ ซ่ึึ่งวิชาจิตวิทำยาเป็นวิชาท่ีำผม

ชอบครับเพราะทุำกคร้ังหลังเรียนจบ ผมมักได�เรียนรู�

บางส่ิงท่ีำแปลกใหม่อยูเ่สมอครับ ขอบคุณครับ...”

 “...ดีค่ะ รายวิชามีเน้ือหาท่ีำน่าสนใจตรงกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ทำำาให�เข�าถึงเน้ือหาได�ง่ายและ

ได�เปิดมุมมองใหม่เก่ียวกับส่ิงท่ีำไม่ได�รู�หลายออย่างค่ะ 

อีกอย่างคือ อาจารย์จัดกิจกรรมท่ีำหลากหลายทำำาให�ต่ืน

เต�นในการมาเรียนทุำกคร้ังค่ะ...”

 “...อย่างแรกคือ การปรับมุมมองได�รับมุมมอง

ความรักในรูปแบบใหม่ ๆ กล�าท่ีำจะเปิดใจในความรัก

มากข้ึน ท่ีำสำาคัญเลยคือ หลังจากเรียนไปแล�วได�เรียนรู�

ตนเอง ยอมท่ีำจะเปิดใจอีกคร้ัง ตอนน้ีมีแฟนแล�วครับ

ต�องขอบคุณกระบวนวิชาน้ีมาก ๆ เลยครับ…”

 “..ขอบคุณท่ีำสร�างวิชาดี ๆ เป็นอีกคลาสนึงท่ีำ

อย่างน�อยก็ได�รักตัวเองได�มากข้ึน ดีกว่าเดิม..”

 “...กิจกรรมในห�องเรียนหลายกิจกรรมค่อนข�าง

แปลกใหม่สำาหรับตัวเรา เช่น คำาถาม 36 ข�อ โดยสรุป

แล�วดีใจมากท่ีำเลือกลงวิชาน้ีในเทำอมสุดทำ�ายของชีวิต

มหาวิทำยาลัย เป็นวิชาท่ีำเปิดประสบการณ์และมุมมอง

ความคิดเก่ียวกับความรักได�ลองทำำาส่ิงใหม่ ๆ อีกท้ัำง

ชอบการ support นักเรียนของอาจารย์มาก ๆ ไม่ว่า

ตอบหรือพูดอะไรก็ไม่เคยบอกวา่ผิดเลยทำำาให�รู�สึกกล�า

ท่ีำจะตอบ…”

 “...วิชาน้ีเปิดมุมมองความรักให�ตัวหนูมาก 

เพราะหนไูม่ได�ให�ความสำาคัญกับเร่ืองรักมากนัก หลาย

คร้ังท่ีำรู�สึกตัวอีกทีำจิตวิญญาณมันก็แห�งแล�งเหลือเกิน 
   

 

 

         รูปท่ี 15 โครงการกามเทพฝกหัด 

    4.1.3 ผลลัพธภาพรวมตอผูเรียน ทั้งนี้ผูสอนได

ประเมินผลลัพธเชิงภาพรวมโดยมีการเปรียบเทียบ

ความคาดหวังของผู เร ียนกอนและหลังเร ียนจบ

กระบวนวิชา กอนเริ่มเรียนผูสอนไดใหนักศึกษาบอก

ความคาดหวังตอวิชาหนาชั้นเรียนที่สวนใหญอยาก

รูจักความรักใหมากขึ้น อยากพัฒนาทักษะสำคัญใน

การมีความรักท่ีราบรื่นหรือเริ่มตนความสัมพันธ และ

วิธีการรักษาแผลใจเพื่อเริ่มตนความรักครั้งใหม และ

ในชั่วโมงสุดทายไดใหนักศึกษาตอบคำถาม 2 ขอโดย

ไมตองลงชื่อผูเขียน คือ  

     1) นักศึกษาไดตามที ่คาดหวังหรือไม คำตอบ

จากนักศึกษาคือ 99% เปนไปตามคาดหวัง 1% ตาง

จากท่ีคาดหวังแตเปนไปในทางท่ีดี 

    2) อยากบอกอะไรกับอาจารย ตัวอยางคำตอบ

ไดแก 

“..อยากลงเรียนวิชานี้ทุกเทอมเลยครับ ชอบมาก 

ตองขอบคุณอาจารยที่เปดสอนวิชานี้นะครับ ทำให

เขาใจโลกของความรักมากข้ึน ไดทำใจไดเร็วข้ึน และ

ทำใหตัวผมนั้นลืมไดงายมากขึ้นและไดเรียนรูความ

รักทุกมุมมอง...Move on แลวนะครับ ^^…”  

“...เปนวิชาที่นาสนใจดีคะ ไดเรียนรูทฤษฎีหลาย

อยาง ชอบกิจกรรมที่ไดฟงกับพี่เอ นิ้วกลมมากที่สุด

เพราะไดเรียนรูถึงความรักจริงๆ ในมุมมองความเปน

จริง เขาใจมากขึ้น อยากขอบคุณอาจารยที่ใจเย็น มี

เหตุผลมาก ๆ เลยคะ ใจดีมาก 10 10 เลยคะวิชานี้ 

AAA เปนไปแบบท่ีคาดหวังคะ...” 

“...ไดความรูใหม ๆ มุมมองใหม ๆ ที่สามารถนำไป

ประยุกตใชในประจำวันไดจริง ไดเขาใจถึงความรูสึก 

มุมมองความคิดของคนอ่ืนมากข้ึน ชอบตัวกิจกรรมท่ี

ให ทำ  ให  ร ู  จ ั กคนอ ื ่ น  แลกเปล ี ่ ยนความ คิด 

ประสบการณกันมากข้ึน ทำใหเรื่องบางเรื่องก็เปลี่ยน

มุมมองการคิดใหม ไดรูจักตัวเองมากขึ้น รูสึกวา มา

เรียนวิชานี ้ไดความรู เยอะมาก เอาสิ ่งที ่เร ียนไป

แนะนำเพ่ือน ใหคำปรึกษาหลาย ๆ อยาง...” 

“...เปนไปอยางที่คาดหวังครับผม ก็ไดเขาใจวิธีการ

รักผูอื่นไดดีมากขึ้น เขาใจวิถีชีวิตตาง ๆ ตามที่ผม

ตองการ ชอบครับชอบ ซึ่งวิชาจิตวิทยาเปนวิชาที่ผม

ชอบครับเพราะทุกครั้งหลังเรียนจบ ผมมักไดเรียนรู

บางสิ่งท่ีแปลกใหมอยูเสมอครับ ขอบคุณครับ...” 

“. . .ด ีค ะ รายว ิชาม ี เน ื ้อหาท ี ่น  าสนใจตรงกับ

สถานการณในปจจุบัน ทำใหเขาถึงเนื้อหาไดงายและ

ไดเปดมุมมองใหมเก่ียวกับสิ่งท่ีไมไดรูหลายออยางคะ 

อีกอยางคือ อาจารยจัดกิจกรรมที่หลากหลายทำให

ตื่นเตนในการมาเรียนทุกครั้งคะ...” 

“...อยางแรกคือ การปรับมุมมองไดรับมุมมองความ

รักในรูปแบบใหม ๆ กลาที่จะเปดใจในความรักมาก

ขึ้น ที่สำคัญเลยคือ หลังจากเรียนไปแลวไดเรียนรู

ตนเอง ยอมท่ีจะเปดใจอีกครั้ง ตอนนี้มีแฟนแลวครับ

ตองขอบคุณกระบวนวิชานี้มาก ๆ เลยครับ…” 

“..ขอบคุณที่สรางวิชาดี ๆ เปนอีกคลาสนึงที่อยาง

นอยก็ไดรักตัวเองไดมากข้ึน ดีกวาเดิม..” 

“...กิจกรรมในหองเรียนหลายกิจกรรมคอนขาง

แปลกใหมสำหรับตัวเรา เชน คำถาม 36 ขอ โดย

สรุปแลวดีใจมากที่เลือกลงวิชานี้ในเทอมสุดทายของ

ชีวิตมหาวิทยาลัย เปนวิชาที่เปดประสบการณและ



40        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ถึงแม�คราวแรกหนูไม่ได�ใส่ใจอยากเรียนวิชาน้ี เพียงแค่

เรียนให�ครบหน่วยกิต แต่ ณ ตอนน้ีได�รับความรู�เชิงลึก

ในเร่ืองรักมากข้ึน แง่มุมหลากหลายข้ึนปรับใช�กับชีวิต

ประจำาวันและอนาคต…”

 4.2 ผลต่อผู�สอน วิชาจิตวิทำยาความรักเป็นวิชา

ใหม่ท่ีำเข�าร่วมโครงการห�องเรียนกลับด�าน ดังน้ันจึง

จำาเป็นต�องจัดเตรียมท้ัำงเน้ือหาและกิจกรรมท่ีำครบถ�วน

หลากหลายเพ่ือให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชาซ่ึึ่งทำ�าทำายมากสำาหรับผู�สอนมือใหม่ท่ีำเป็น 

Generation X ซ่ึึ่งคุ�นเคยการสอนแบบด้ังเดิม อย่างไร

ก็ตามเม่ือได�ลงมือทำำา ผู�สอนได�เรียนรู�ส่ิงใหม่ ท้ัำงความ

รู� ทัำกษะ มุมมองในการสอนและ”ความเป็นครูท่ีำแทำ�

จริง” โดยเฉพาะเม่ือได�รับข�อมูลย�อนกลบัจากนักศึกษา

ท้ัำงแบบตัวอักษรและพฤติกรรมดังท่ีำยกตัวอย่างมา 

ท้ัำงหมดน้ีทำำาให�ผู�สอนได�ประจักษ์แก่ตนเองว่า “...ใน

โลกน้ีไม่มีใครข้ีเกียจ หากเขาได�ทำำาในส่ิงท่ีำเขารัก...” 

เพราะนกัศึกษาต้ังใจเรียนกันมาก มาเข�าเรียนไมต่ำ่ากวา่ 

80% ทุำกคร้ังโดยไม่มีการเช็คช่ือ กระตือรือร�นในการ

ทำำากิจกรรม ท่ีำสำาคัญ “ครู”เป็นเสมือนคนต�นแบบท่ีำครู

เป็นอยา่งไรลกูศิษยก็์จะเป็นอยา่งน้ัน ถ�าครรัูกและเปดิ

ใจกว�างยอมรับเขา เขาก็พร�อมท่ีำจะเป็นเช่นกันเพราะ

ทุำกคนมีความรักอยูใ่นหัวใจ ไม่ว่าคน ๆ  น้ันจะเป็นหนุ่ม

ห�าวท่ีำดูไม่ยอมใคร หรือสาว “อินด้ี”ท่ีำน่ังเรียนด�วย

สีหน�าไร�อารมณ์ตลอดเวลาจนไม่รู�ว่าเธิอชอบหรือ

เข�าใจส่ิงท่ีำสอนไปรึเปล่า แต่เม่ือวันสุดทำ�ายมาถึงผู�สอน

จึงได�รู�ว่า ความรักในหัวใจของเขาเหล่าน้ันได�เบ่งบาน

แล�ว และพวกเขาน้ัน “รักเป็น” ในท่ีำสุด ดังท่ีำหนุ่ม ๆ 

มาขอถ่ายรูปกับครูวันสุดทำ�าย และพร�อมกันกับ

ข�อความท่ีำสาวอินด้ีส่งมาถึงครูของเธิอ

    บทสรุป การเรียนการสอนวิชาจิตวิทำยาความ

รักแบบห�องเรียนกลับด�านบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีำต้ัง

ไว� ความทำ�าทำายคือ ความผนัผวนจากโควดิ-19  ผู�สอน

ขอขอบคุณ TLIC จากใจท่ีำให�โอกาสเพ่ือเรียนรู�สำาคัญ

สำาหรับการเป็น “ครู” ในศตวรรษท่ีำ 21 คร้ังน้ี 

5. เอกสารอ�างอิง

 [1] Office of Medical Education Research and Development, Michigan state university, 

(2021). What, Why, and How to Implement a Flipped Classroom Model, available online: https://

omerad.msu.edu/teaching/teaching-strategies/27-teaching/162-what-why-and-how-to-

implement-a-flipped-classroom-model

 [2] ณฐวัฒน์ ล่องทำอง. (2560). กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตวิทำยากับชีวิตประจำาวัน. 
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บทคัดย่อ

 การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทำยาการเป็นกระบวนการเช่ือมโยงองค์ความรู�ทำางวิชาการสู่การ

เรียนรู�เชิงประสบการณ์และสร�างกระบวนการส่งผ่านองค์ความรู�เหล่าน้ันให�เกิดประโยชน์กับชุมชน ท่ำามกลาง

ความหลากหลายของความรู� ทัำกษะและทัำศนคติของนักศึกษาในกระบวนวิชา 100222 โลกศึกษากับการเรียนรู�

ตลอดชีวิตและกระบวนวชิา 071420 การประยกุต์ใช�ส่ือทำางสงัคมศึกษา นำาไปสู่การปรับเปล่ียนการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการท่ีำผู�เรียนเป็นสำาคัญ ประกอบด�วย การวเิคราะหเ์อกสาร การอบรมเชิงปฏิิบัติการ การสร�างชมุชนสืบ

สอบทำางปรัชญา การลงพ้ืนท่ีำภาคสนามเพ่ือสร�างการเรียนรู�เชิงประสบการณ์ กระบวนการเดินเมือง การใช�เคร่ือง

มือศึกษาชุมชน  

 ซ่ึึ่งกระบวนการดังกล่าวสร�างการเปล่ียนแปลงให�กับผู�สอนเป็นผู�อำานวยความสะดวก และสร�างโจทำย์ในการ

แก�ปัญหาร่วมกันของผู�เรียนผ่านหมุดหมายท่ีำนักศึกษาเลือก อีกท้ัำงสร�างทำางออกตามลีลาการเรียนรู�บนพ้ืนฐาน

ของศักยภาพผู�เรียนซ่ึึ่งสร�างความชัดเจนในเชิงวิชาการผ่านการเรียนรู�เชิงประสบการณ์และสร�างความร่วมมือกับ

โรงเรียนและชุมชนเพ่ือนำาไปปรับใช�กับวิชาชีพของตนในอนาคต  

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทำยาการ, พลเมือง, การคิดเชิงออกแบบ 

1. บทนำา

   การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทำยาการ

เป็นกระบวนการสำาคัญท่ีำจะเช่ือมโยงความรู�เชิง

วิชาการสู่บริบทำของอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีำเพ่ือให�นักศึกษา

นำากระบวนการท่ีำได�ไปสู่การสร�างโอกาสเพ่ือโรงเรียน

และชุมชน การเรียนรู�ข�ามศาสตร์จึงเป็นส่ิงจำาเป็นใน

กระบวนการทำำางานแบบองค์รวม 

 เน่ืองจากประเด็นในบริบทำจริงมีความซัึ่บซึ่�อน

และหลากหลาย การสร�างทำางออกร่วมกันบนฐาน

ธิรรมชาติวิชาเชิงบูรณาการจึงมีความสำาคัญอย่างยิง่ใน

บริบทำปัจจุบันและสร�างการเปล่ียนแปลงเชิงพลเมือง

ท่ีำมีความรับผิดชอบ พลเมืองท่ีำมีส่วนร่วมและพลเมือง

ท่ีำมุ่งเน�นความเป็นธิรรมในสังคม

2. หลักการและหรือทฤษฎีท่ีนำามาใช�

  การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานผ่านโครงงาน 

(Community Based Learning) (William N 

Bender:2012 ) Planning for PBL Essential 

ประกอบด�วยข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 A Project Anchor : หมุดหมายหรือจุดสำาคัญ

ของโครงงาน A Driving Question : การขับเคล่ือน

ด�วยประเด็นคำาถาม  Student Choice and Student 

Voice : การเลือกประเด็นจากผู�เรียน  Specific 
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process for Investigation and Research : 

กระบวนการเฉพาะเพ่ือการแสวงหาคำาตอบและ

การวิจัย  Student Inquiry and Innovation :  การ

สืบสอบและนวัตกรรม Collaboration and 

Teamwork : การเรียนรู�แบบร่วมมือ มีความเป็น

ทีำมOpportunities for Reflection : โอกาสใน

การสะทำ�อนคิด  Feedback and Revision : การให�

ข�อมูลย�อนกลับและการทำบทำวน Public Presentation 

of the Project Result : 

การนำาเสนอผลข้องการดำาเนินงาน

 -การเรียนรู�เชิงบริการ (Service Learning) 

Service Learning & Leadership : Academic 

Service-Learning .University of Nevada 2012 

 การเรียนรู�เชิงบริการเป็นกลยุทำธ์ิการเรียนรู�เชิง

รุกท่ีำสำาคัญและสร�างประสบการณใ์นการเรียนการสอน

สำาหรับท้ัำงนักศึกษาและคณาจารย์ เพ่ือผสมผสาน

ระหว่างการเรียนรู�ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมซ่ึึ่ง

ประกอบด�วย ความตระหนักและความเข�าใจใน

กระบวนการพลเมอืงศึกษา อาสาสมคัรและการมส่ีวน

ร่วมกับชุมชน การฝึึกงานและการลงพ้ืนท่ีำภาคสนาม 

-หลักพหุปัญญา ( Multiple Intelligences) ของ 

Howard Gardner (อ�างใน Mindy L.Kornhaber, 

Edward Garcia Fierrors, Shirley A.Veenema 

2004:5-6) (โกวิทำ ประวาลพฤกษ์,134 : 2553)

ซ่ึึ่งมีรายละเอียดดังน้ี          

 1. Linguistic intelligence ปัญญาทำาง ด�าน

ภาษา 

 2. Logical-mathematic intelligences 

ปัญญาทำางด�านตรรกะและคณิตศาสตร์ 

 3. Spatial intelligence ปัญญาด�านมิติ

สัมพันธ์ิ  

 4. Musical intelligence ปัญญาด�านดนตรี 

 5. Bodily-kinesthetic intelligence ปัญญา

ด�านการเคล่ือนไหวร่างกาย  

 6. Intrapersonal intelligence ปัญญาด�าน

เข�าใจตนเอง

 7. Interpersonal intelligence ปัญญาด�าน

ปฎิีสัมพันธ์ิและมนุษยสัมพันธ์ิ  

 8. Naturalist intelligence ปัญญาด�าน

ธิรรมชาติ  

 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) Hasso 

Platther,Scott Doorley, Sarah Holcomb, Perry 

Klebahn, Kathryn Segovia, and Jeremy Utley. 

2018  ประกอบด�วย 

 Empathy การเข�าใจในประเดน็และปญัหา การ

เอาใจใส่เป็นรากฐานของการออกแบบท่ีำเน�นปัญหาผู�

ใช�เฉพาะบนฐานของมนุษยนิยมผ่านการเรียนรู�คุณค่า

Define การค�นพบความเข�าใจต่อความต�องการและ

ข�อมูลเชิงลึกของผู�ใช�และกำาหนดขอบเขตต่อความ

หมายซ่ึึ่งเป็นรากฐานท่ีำสำาคัญในการออกแบบท่ีำสมัพันธ์ิ

กับบริบทำของผู�ใช�นวัตกรรม

 Ideate หมายถึงทำางเลือกในการออกแบบท่ีำ

ชัดเจนทำางความคิด นำาไปสู่กระบวนการขยายวงกว�าง

ในแนวคิดและผลลัพธ์ิ เป้าหมายของความคิดท่ีำนำาไป

สู่การสร�างต�นแบบเพ่ือทำดสอบกับผู�ใช�

 Prototype เป็นการสร�างต�นแบบท่ีำสามารถ

สัมผัสและโต�ตอบได�กับผู�ใช� การเข�าใจความต�องการท่ีำ

ลึกซ้ึึ่งยิง่ข้ึนและทำำาให�เกิดความสำาเร็จต่อแนวทำางแก�ไข

ปัญหาท่ีำเกิดข้ึน 

 Test การทำดสอบเปน็โอกาสในการรวบรวมข�อ

เสนอแนะปรบัแต่งวิธีิการแก�ปัญหาและดำาเนินการเพ่ือ

เรียนรู�เก่ียวกับผู�ใช�นวัตกรรม

 พลเมอืง (Citizen) Joel Westheimer.Joseph 

Kahne.2004 นำาเสนอวิสัยทัำศน์สามประการเก่ียวกับ“ 

ความเป็นพลเมือง” ประกอบด�วย พลเมืองท่ีำมีความ

รับผิดชอบส่วนบุคคล(The Personally Responsible 

Citizen) พลเมืองท่ีำมีส่วนร่วม (The Participatory 

Citizen)และพลเมืองท่ีำมุ่งเน�นความยุติธิรรม 

 การสืบสอบเชิงปรัชญา (Community of 

Philosophical Enquiry (CoPE) ซ่ึึ่งประกอบด�วย 5 

ข้ันตอนท่ีำต้ังคำาถามและถกเถียงบนหลักการแห่ง
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เหตุผลกับปรากฎีการณ์ท่ีำเกิดข้ึนในสังคม ได�แก่ 

Preparation : การเตรียมพร�อม Stimulus : การกระ

ตุ�น Question : การสร�างคำาถาม Dialogue : การ

สนทำนาและ Reflection : การสะทำ�อนคิด

กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในกระบวนวิชา

2.1. วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 ชุมชนการสืบสอบเชิงปรัชญา ( Community 

of Philosophical Enquiry (COPE) ) ประกอบด�วย 

5 ข้ันตอนท่ีำต้ังคำาถามและถกเถียงบนหลักการแห่ง

เหตุผลกับปรากฏิการณ์ท่ีำเกิดข้ึนในสังคม ได�แก่  

Preparation : การเตรียมพร�อม Stimulus : การกระ

ตุ�น Question : การสร�างคำาถาม Dialogue : การ

สนทำนาและ Reflection : การสะทำ�อนคิด ทำำาให�

นักศึกษาฝึึกการวิเคราะห์เพ่ือสะทำ�อนมุมมองและการ

แลกเปล่ียนประเด็นกับเพ่ือนร่วมช้ันนำาไปสู่มิติทำาง

ความคิดหรือทำางเลือกต่อสถานการณ์น้ันๆอย่างหลาก

หลาย

 การเข�าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู�

เวทีำถอดบทำเรียน 

 สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.) เปิดโอกาส

ให�นักศึกษาสังเกตการณ์และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู�

เวทีำการถอดบทำเรียนการขับเคล่ือนงานการรู�เท่ำาทัำนส่ือ 

สารสนเทำศและดิจิทัำล เพ่ือสร�างเมืองของทุำกคน MIDL 

for Inclusive Cities 2020 กับภาคีเครือข่ายและปรับ

แนวความคิดสำาหรับการก่อรูปโครงงานท่ีำสัมพันธ์ิกับ

บริบทำชุมชน 

ภาพท่ีำ 1 เวทีำการถอดบทำเรียนการขับเคล่ือนงานการ

รู�เท่ำาทัำนส่ือ สารสนเทำศและดิจิทัำล เพ่ือสร�างเมืองของ

ทุำกคน MIDL for Inclusive Cities 202

กระบวนการเดินเมือง 

สร�างกระบวนการเรียนรู� เ ก่ียวกับการส่ือสารท่ีำ

เก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีำสาธิารณะและกระบวนการเรียนรู�

ข�ามศาสตร์กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบส่ิงแวดล�อม  มหาวิทำยาลัยแม่โจ� ในโครงการ 

“ราชดำาเนิน เดินเมือง”Chiang Mai City of 

Happiness Workshop 2020 Workshop for urban 

communities in Chiang Mai Municipality เพ่ือ

นำาไปปรับใช�กับโครงงานของตน 

ภาพท่ีำ 2 กระบวนการเดินเมืองและการส่ือสารเชิง

พ้ืนท่ีำ

2.2. การวิเคราะห์เน้ือหา 

 การวิเคราะห์ประเด็น Locality : Nation : 

Globalization จากหนังสือรวมบทำความ “ ครูผู�สร�าง

พลเมือง” มูลนิธิิการศึกษาเพ่ือสร�างพลเมืองและมูลนิธิิ

ฟรีดริค เอแบร์ทำ

 การวิเคราะห์ภาพยนตร์ต่างประเทำศในประเด็น

การรู�เท่ำาทัำนส่ือ สารสนเทำศและดิจิทัำล( Media 

Information and Digital Literacy) และเชิง

เทำคนิค(Technique) 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาบทำความและงาน

วิจัยท้ัำงในประเทำศและนานาชาติ

2.3. การลงพ้ืนท่ีำภาคสนามเพ่ือทำดลองใช�เคร่ือง

มือศึกษาชุมชน

 ในศกึษาอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีำและสงัเคราะหอ์งค์

ความรู�ท่ีำได�ขับเคล่ือนและประยุกต์ใช�สำาหรับการ

ออกแบบโครงงาน โดยได� รับความ รู� จากทีำม

   

 

 

Ideate หมายถึงทางเลือกในการออกแบบท่ีชัดเจน

ทางความคิด นำไปสูกระบวนการขยายวงกวางใน

แนวคิดและผลลัพธ เปาหมายของความคิดท่ีนำไปสู

การสรางตนแบบเพ่ือทดสอบกับผูใช 

Prototype เปนการสรางตนแบบท่ีสามารถสัมผัส

และโตตอบไดกับผูใช การเขาใจความตองการท่ี

ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนและทำใหเกิดความสำเร็จตอแนว

ทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  

Test การทดสอบเปนโอกาสในการรวบรวม

ขอเสนอแนะปรับแตงวิธีการแกปญหาและ

ดำเนินการเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับผูใชนวัตกรรม 

พลเมือง (Citizen) Joel Westheimer.Joseph 

Kahne.2004 นำเสนอวิสัยทัศนสามประการ

เก่ียวกับ“ ความเปนพลเมือง” ประกอบดวย 

พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบสวนบุคคล(The 

Personally Responsible Citizen) พลเมืองท่ีมี

สวนรวม (The Participatory Citizen)และพลเมือง

ท่ีมุงเนนความยุติธรรม  

การสืบสอบเชิงปรัชญา (Community of 

Philosophical Enquiry (CoPE) ซ่ึง

ประกอบดวย 5 ข้ันตอนท่ีตั้งคำถามและถกเถียงบน

หลักการแหงเหตุผลกับปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม ไดแก Preparation : การเตรียมพรอม 

Stimulus : การกระตุน Question : การสราง

คำถาม Dialogue : การสนทนาและ Reflection : 

การสะทอนคิด 

2. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

 

วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม 

 

ชุมชนการสืบสอบเชิงปรัชญา ( Community of  

Philosophical Enquiry (COPE) ) ประกอบดวย 

5 ข้ันตอนท่ีตั้งคำถามและถกเถียงบนหลักการ

แหงเหตุผลกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ไดแก  Preparation : การเตรียมพรอม 

Stimulus : การกระตุน Question : การสราง

คำถาม Dialogue : การสนทนาและ Reflection 

: การสะทอนคิด ทำใหนักศึกษาฝกการวิเคราะห

เพ่ือสะทอนมุมมองและการแลกเปลี่ยนประเด็น

กับเพ่ือนรวมชั้นนำไปสูมิติทางความคิดหรือ

ทางเลือกตอสถานการณนั้นๆอยางหลากหลาย 

การเขารวมสังเกตการณและแลกเปล่ียนเรียนรู

เวทีถอดบทเรียน  

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เปดโอกาสให

นักศึกษาสังเกตการณและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เวทีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานการรูเทา

ทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือสรางเมืองของ

ทุกคน MIDL for Inclusive Cities 2020 กับ

ภาคีเครือขายและปรับแนวความคิดสำหรับการ

กอรูปโครงงานท่ีสัมพันธกับบริบทชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 1 เวทีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานการ

รูเทาทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือสรางเมือง

ของทุกคน MIDL for Inclusive Cities 202 

กระบวนการเดินเมือง  

สรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการสื่อสารท่ี

เก่ียวของกับพ้ืนท่ีสาธารณะและกระบวนการเรียนรู

ขามศาสตรกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยแมโจ ใน

โครงการ “ราชดำเนิน เดินเมือง”Chiang Mai City 

of Happiness Workshop 2020 Workshop for 

urban communities in Chiang Mai 

Municipality เพ่ือนำไปปรับใชกับโครงงานของตน  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการเดินเมืองและการสื่อสาร

เชิงพ้ืนท่ี 

การวิเคราะหเนื้อหา  

การวิเคราะหประเด็น Locality : Nation : 

Globalization จากหนังสือรวมบทความ “ ครู

ผูสรางพลเมือง” มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสราง

พลเมืองและมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 

การวิเคราะหภาพยนตรตางประเทศในประเด็น

การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล( Media 

Information and Digital Literacy) และเชิง

เทคนิค(Technique)  

การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาบทความและ

งานวิจัยท้ังในประเทศและนานาชาติ 

 

การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือทดลองใชเครื่องมือ

ศึกษาชุมชน 

ในศึกษาอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีและสังเคราะหองค

ความรูท่ีไดขับเคลื่อนและประยุกตใชสำหรับการ

ออกแบบโครงงาน โดยไดรับความรูจากทีม

ศึกษานิเทศก สพม. 34 และชุมชนบานเหมืองกุง 

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การลงพ้ืนท่ีภาคสนามและทดลองใช

เครื่องมือศึกษาชุมชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการผลิตสื่อโดย

วิทยากรท่ีเชี่ยวชาญดานสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีมารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูประเด็นการเรียนรูผานสื่อใหมกับนักศึกษา 

อีกท้ังประเมินสื่อ สารสนเทศท่ีนักศึกษาผลิตเพ่ือ

นำไปใชกับโรงเรยีนและชุมชน 
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ศึกษานิเทำศก์ สพม. 34 และชุมชนบ�านเหมืองกุง 

อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ีำ 3 การลงพ้ืนท่ีำภาคสนามและทำดลองใช�เคร่ือง

มือศึกษาชุมชน

2.4. การอบรมเชิงปฏิิบัติการ

 การอบรมเชิงปฏิิบัตกิารสำาหรับการผลิตส่ือโดย

วิทำยากรท่ีำเช่ียวชาญด�านสารสนเทำศและการส่ือสาร 

มหาวิทำยาลัยแม่โจ� ท่ีำมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู�ประเด็น

การเรียนรู�ผ่านส่ือใหม่กับนักศึกษา

อีกท้ัำงประเมินส่ือ สารสนเทำศท่ีำนักศึกษาผลิตเพ่ือนำาไป

ใช�กับโรงเรียนและชุมชน

ภาพท่ีำ 4  : นำาเสนอและเช่ือมโยงองค์ความรู�จาก

นักศึกษาท้ัำง 2 กระบวนวิชาเพ่ือปรับกระบวนการเรียน

รู�ในสถานการณ์โควิด 19 สถานการณ์ Interdisciplinary 

Community Based Learning : Online Platform 

2.5. ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทำยาการ 

(Interdisciplinary Community Based Learning) 

ผ่านโครงงาน Planning for PBL Essential (William 

N Bender:2012 ) ประกอบด�วยข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

A Project Anchor : หมุดหมายหรือจุดสำาคัญของ

โครงงาน A Driving Question : การขับเคล่ือนด�วย

ประเด็นคำาถาม  Student Choice and Student 

Voice : การเลือกประเด็นจากผู�เรียน  Specific 

process for Investigation and Research : 

กระบวนการเฉพาะเพ่ือการแสวงหาคำาตอบและ

 การวิจัย  Student Inquiry and Innovation 

:  การสืบสอบและนวัตกรรม Collaboration and 

Teamwork : การเรียนรู�แบบร่วมมือ มีความเป็น

ทีำมOpportunities for Reflection : โอกาสในการ

สะทำ�อนคิด  Feedback and Revision : การให�ข�อมูล

ย�อนกลับและการทำบทำวน Public Presentation of 

the Project Result :

3. การนำาเสนอผลข้องการดำาเนินงาน

 กระบวนการท่ีำทำำาให�นักศึกษามาส่วนร่วมในการ

เรียนรู� (Active Learning)

 นักศึกษาปรับตัวกับกระบวนการเรียนรู�ท่ีำหลาก

หลายและย�อนคิดทำบทำวนกระบวนการเรียนรู�ท่ีำก�าวสู่

โลกแห่งความเป็นจริง การออกแบบโครงงานด�วย

ความร่วมมือของนักศึกษาทำำาให�สามารถเลือกบทำบาทำ

และลีลาการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมกับความสามารถ เห็น

คุณค่าของตนเองท่ีำใช�ศักยภาพในการสร�างความสำาเร็จ

ให�กับทีำมผ่านการเรียนรู�แบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) และเช่ือมโยงองค์ความรู�เหล่าน้ันไปสร�าง

ประโยชน์ให�กับชุมชนผ่านศาสตร์วิชาของตน เช่น 

สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาศาสตร์ วิทำยาศาสตร์ 

เป็นต�น  อีกท้ัำงเปล่ียนมุมมองใน

 เชิงปัจเจกชนไปสู่มมุมองเชิงโครงสร�าง เช่ือมโยง

ความเป็นพลเมืองศึกษาในมิติการเรียนรู� ผ่าน

ประสบการณ ์(Experiential Learning) เพ่ือสร�างการ

เปล่ียนแปลงให�กับสังคม 

 ซ่ึึ่งประกอบด�วยโครงงานจำานวน 5 โครงงาน

ดังน้ี

 -วรรณกรรมแผนท่ีำชุมชน (Engeki Quest) ภูมิ

วัฒนธิรรมผ้ึงโก๋น ชุมชนแม่ตอนหลวง อำาเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 1 เวทีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานการ

รูเทาทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือสรางเมือง

ของทุกคน MIDL for Inclusive Cities 202 

กระบวนการเดินเมือง  

สรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการสื่อสารท่ี

เก่ียวของกับพ้ืนท่ีสาธารณะและกระบวนการเรียนรู

ขามศาสตรกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยแมโจ ใน

โครงการ “ราชดำเนิน เดินเมือง”Chiang Mai City 

of Happiness Workshop 2020 Workshop for 

urban communities in Chiang Mai 

Municipality เพ่ือนำไปปรับใชกับโครงงานของตน  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการเดินเมืองและการสื่อสาร

เชิงพ้ืนท่ี 

การวิเคราะหเนื้อหา  

การวิเคราะหประเด็น Locality : Nation : 

Globalization จากหนังสือรวมบทความ “ ครู

ผูสรางพลเมือง” มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสราง

พลเมืองและมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 

การวิเคราะหภาพยนตรตางประเทศในประเด็น

การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล( Media 

Information and Digital Literacy) และเชิง

เทคนิค(Technique)  

การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาบทความและ

งานวิจัยท้ังในประเทศและนานาชาติ 

 

การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือทดลองใชเครื่องมือ

ศึกษาชุมชน 

ในศึกษาอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีและสังเคราะหองค

ความรูท่ีไดขับเคลื่อนและประยุกตใชสำหรับการ

ออกแบบโครงงาน โดยไดรับความรูจากทีม

ศึกษานิเทศก สพม. 34 และชุมชนบานเหมืองกุง 

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การลงพ้ืนท่ีภาคสนามและทดลองใช

เครื่องมือศึกษาชุมชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการผลิตสื่อโดย

วิทยากรท่ีเชี่ยวชาญดานสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีมารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูประเด็นการเรียนรูผานสื่อใหมกับนักศึกษา 

อีกท้ังประเมินสื่อ สารสนเทศท่ีนักศึกษาผลิตเพ่ือ

นำไปใชกับโรงเรยีนและชุมชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  : นำเสนอและเชื่อมโยงองคความรูจาก

นั ก ศึ ก ษ า ท้ั ง  2 ก ร ะ บ ว น วิ ช า เ พ่ื อ ป รั บ

กระบวนการเรียนรู ในสถานการณ โควิด 19 

สถานการณ  Interdisciplinary Community 

Based Learning : Online Platform  

 

ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม 

การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary Community Based 

Learning) ผานโครงงาน Planning for PBL 

Essential (William N Bender:2012 ) 

ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้  

A Project Anchor : หมุดหมายหรือจุดสำคัญ

ของโครงงาน A Driving Question : การ

ขับเคลื่อนดวยประเด็นคำถาม  Student 

Choice and Student Voice : การเลือก

ประเด็นจากผูเรียน  Specific process for 

Investigation and Research : กระบวนการ

เฉพาะเพ่ือการแสวงหาคำตอบและ 

การวิจัย  Student Inquiry and Innovation :  

การสืบสอบและนวัตกรรม Collaboration and 

Teamwork : การเรียนรูแบบรวมมือ มีความ

เปนทีมOpportunities for Reflection : โอกาส

ในการสะทอนคิด  Feedback and Revision : 

การใหขอมูลยอนกลบัและการทบทวน Public 

Presentation of the Project Result : 

 การนำเสนอผลของการดำเนินงาน 

2 กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามาสวนรวม

ในการเรียนรู (Active Learning) 

นักศึกษาปรับตัวกับกระบวนการเรียนรูท่ี

หลากหลายและยอนคิดทบทวนกระบวนการ

เรียนรูท่ีกาวสูโลกแหงความเปนจริง การ

ออกแบบโครงงานดวยความรวมมือของนักศึกษา

ทำใหสามารถเลือกบทบาทและลีลาการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับความสามารถ เห็นคุณคาของตนเอง

ท่ีใชศักยภาพในการสรางความสำเร็จใหกับทีม

ผานการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) และเชื่อมโยงองคความรูเหลานั้นไป

สรางประโยชนใหกับชุมชนผานศาสตรวิชาของ

ตน เชน สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาศาสตร 

วิทยาศาสตร เปนตน  อีกท้ังเปลี่ยนมุมมองใน 

เชิงปจเจกชนไปสูมุมมองเชิงโครงสราง เชื่อมโยง

ความเปนพลเมืองศึกษาในมิติการเรียนรูผาน

ประสบการณ (Experiential Learning) เพ่ือ

สรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคม  

ซ่ึงประกอบดวยโครงงานจำนวน 5 โครงงานดังนี้ 

-วรรณกรรมแผนท่ีชุมชน (Engeki Quest) ภูมิ

วัฒนธรรมผึ้งโกน ชุมชนแมตอนหลวง อำเภอ
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 -Team Teaching ของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษาและพลศึกษา การเรียนรู�โภชนาการ:พืช

พรรณและแหล่งอาหารผ่านโครงการเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวันตามพระราชดำาริ โรงเรียนในกองกำากับ

การตำารวจตระเวนชายแดนบ�านหนองแขม อำาเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 -เส�นทำางภูมิวัฒนธิรรมผ�าทำอปกาเกอะญอ 

ชุมชนบ�านจันทำร์-ห�วยบง อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ สำาหรับผู�เรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทำยาและสังคมศึกษา 

 -แหล่งการเรียนรู�สำาหรับแผนท่ีำเส�นทำางอาหาร

ปลอดภัย เพ่ือเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู�สู่เด็กๆใน

พ้ืนท่ีำ จากความร่วมมือของผู�คนในชุมชนผ่านมิติความ

ม่ันคงทำางด�านอาหารในสถานการณ์โควิด 19 ชุมชน

บ�านแม่จ�อง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนข�าวกำ่าดอยสะเก็ด ชุมชน

บ�านลวงเหนือ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพท่ีำ 5 กระบวนการลงพ้ืนท่ีำเพ่ือเก็บข�อมูลภาคสนาม

และออกแบบโครงงานสำาหรับผู�เรียนและชุมชน ณ 

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายดนบ�านหนองแขม อำาเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพท่ีำ 6 เวปไซึ่ด์แผนท่ีำเส�นทำางอาหารปลอดภัยท่ีำ

นักศึกษาจัดทำำาสำาหรับสร�างกระบวนการเรียนรู�กับ

เด็กๆในชุมชนบ�านแม่จ�อง

 กระบวนการท่ีำสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต

ให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

 ความรู�เชิงวิชาการ (Academic Study) นำาไป

สู่ความร่วมมือท่ีำสร�างประโยชน์กับชุมชน(Civic 

Engagement )  การ เรียน รู� เชิ งสหวิทำยาการ 

(Interdisciplinary) 

 “การเข�าใจและรู�เท่ำาทัำนตนเอง ขณะท่ีำเพ่ือน

แบ่งปันชุดความคิดท่ีำไม่ตรงกับข�าพเจ�า ข�าพเจ�าจะ

วางแผนระบบคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือเสนอข�อคิดเห็นท่ีำ

ตรงกันข�ามอย่างสันติวิธีิ” นักศึกษา1 

 “เพ่ือนร่วมช้ันท่ีำมาจากหลากหลายสาขาวิชา 

ทำำาให�ปรับตัวในการสร�างมุมมองความแตกต่าง การ

สร�างพลเมืองท่ีำมีความเคารพความคิดเห็นของผู�อ่ืน

เป็นโจทำย์ท่ีำทำ�าทำายต่อการเป็นครูในอนาคตและเป็น

แนวทำางท่ีำสำาคัญของการเรียนรู�ร่วมกันในวิชาชีพต่อ

ไป” นักศึกษา 2

 “มุมมองของการมองโลกของดิฉันเปล่ียนไป 

ทำำาให�ได�กลับมาคิดและไตร่ตรองว่าในอนาคตเราจะ

เป็นครูท่ีำเข�าใจผู�เรียนและช่วยส่งเสริมให�ผู�เรียนถึงฝัึ�ง

ฝัึนอย่างไร” นักศึกษา 3

 “การเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐานและนำาไปสู่

การคิดเชิงออกแบบโดยการลงพ้ืนท่ีำชุมชนเพ่ือเช่ือมโยง

อัตลักษณ์ความโดดเด่นของพ้ืนท่ีำไปสู่นวัตกรรม ทำำาให�

เช่ือมโยงการคิดเชิงระบบท่ีำสามารถประยุกต์ใช�ความรู�

เชิงสหวิทำยาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ” นักศึกษา 4

 “อาจารย์จะให�ประเด็นทำางสังคมมาแล�ว

นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น ทำำาให�เกิดการ

วิเคราะห์ประเด็นท่ีำหลากหลายเพ่ือเข�าใจบริบทำอย่าง

ถ่องแทำ� และพบทำางออกร่วมกันจากการร่วมมือต่าง

ศาสตร์วิชา” นักศึกษา 5

 “การต้ังคำาถามเชิงวิพากษ์ท่ีำทำำาให�ผู�เรียนไม่ต�อง

เรียนรู�แบบผลิตซึ่ำ้าท่ีำเป็นการช้ีนำาคำาถามว่าถูกหรือผิด 

 

 

   

 

 

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   

-Team Teaching ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม

ศึกษาและพลศึกษา การเรียนรูโภชนาการ:พืช

พรรณและแหลงอาหารผานโครงการเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวันตามพระราชดำริ โรงเรียนในกอง

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

-เสนทางภูมิวัฒนธรรมผาทอปกาเกอะญอ ชุมชน

บานจันทร-หวยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม สำหรับผูเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยาและสังคมศึกษา  

-แหลงการเรียนรูสำหรับแผนท่ีเสนทางอาหาร

ปลอดภัย เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูสู

เด็กๆในพ้ืนท่ี จากความรวมมือของผูคนในชุมชน

ผานมิติความม่ันคงทางดานอาหารในสถานการณ

โควิด 19 ชุมชนบานแมจอง อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม  

-การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนขาวก่ำดอยสะเก็ด 

ชุมชนบานลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กระบวนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล

ภาคสนามและออกแบบโครงงานสำหรับผูเรียนและ

ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายดนบานหนอง

แขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 เวปไซดแผนท่ีเสนทางอาหารปลอดภัย

ท่ีนักศึกษาจัดทำสำหรับสรางกระบวนการเรียนรู

กับเด็กๆในชุมชนบานแมจอง 

กระบวนการท่ีสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

ใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

ความรูเชิงวิชาการ (Academic Study) นำไปสู

ความรวมมือท่ีสรางประโยชนกับชุมชน(Civic 

Engagement) การเรียนรูเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary)  

“การเขาใจและรูเทาทันตนเอง ขณะท่ีเพ่ือน

แบงปนชุดความคิดท่ีไมตรงกับขาพเจา ขาพเจา

จะวางแผนระบบคิดอยางมีเหตุผลเพ่ือเสนอ

ขอคิดเห็นท่ีตรงกันขามอยางสันติวิธี” นักศึกษา1  

“เพ่ือนรวมชั้นท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชา ทำ

ใหปรับตัวในการสรางมุมมองความแตกตาง การ

สรางพลเมืองท่ีมีความเคารพความคิดเห็นของ

 

 

   

 

 

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   

-Team Teaching ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม

ศึกษาและพลศึกษา การเรียนรูโภชนาการ:พืช

พรรณและแหลงอาหารผานโครงการเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวันตามพระราชดำริ โรงเรียนในกอง

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

-เสนทางภูมิวัฒนธรรมผาทอปกาเกอะญอ ชุมชน

บานจันทร-หวยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม สำหรับผูเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยาและสังคมศึกษา  

-แหลงการเรียนรูสำหรับแผนท่ีเสนทางอาหาร

ปลอดภัย เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูสู

เด็กๆในพ้ืนท่ี จากความรวมมือของผูคนในชุมชน

ผานมิติความม่ันคงทางดานอาหารในสถานการณ

โควิด 19 ชุมชนบานแมจอง อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม  

-การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนขาวก่ำดอยสะเก็ด 

ชุมชนบานลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กระบวนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล

ภาคสนามและออกแบบโครงงานสำหรับผูเรียนและ

ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายดนบานหนอง

แขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 เวปไซดแผนท่ีเสนทางอาหารปลอดภัย

ท่ีนักศึกษาจัดทำสำหรับสรางกระบวนการเรียนรู

กับเด็กๆในชุมชนบานแมจอง 

กระบวนการท่ีสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

ใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

ความรูเชิงวิชาการ (Academic Study) นำไปสู

ความรวมมือท่ีสรางประโยชนกับชุมชน(Civic 

Engagement) การเรียนรูเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary)  

“การเขาใจและรูเทาทันตนเอง ขณะท่ีเพ่ือน

แบงปนชุดความคิดท่ีไมตรงกับขาพเจา ขาพเจา

จะวางแผนระบบคิดอยางมีเหตุผลเพ่ือเสนอ

ขอคิดเห็นท่ีตรงกันขามอยางสันติวิธี” นักศึกษา1  

“เพ่ือนรวมชั้นท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชา ทำ

ใหปรับตัวในการสรางมุมมองความแตกตาง การ

สรางพลเมืองท่ีมีความเคารพความคิดเห็นของ
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แต่เป็นการเปิดโอกาสให�ผู�เรียนตอบคำาถามตามท่ีำตน

เข�าใจและเสนอมุมมองเพ่ือแลกเปล่ียนเพ่ือให�เกิด

ความเป็นธิรรมแก่ผู�เรียน” นักศึกษา 6

ภาพท่ีำ 7 กระบวนการเรียนรู�ข�ามศาสตร์ของนักศึกษา

ต่างสาขาวิชาท่ีำเรียนรู�ร่วมกันสร�างสรรค์โครงงานเพ่ือ

โรงเรียนและชุมชน

4. อธิ์บายผลท่ีได�รับ 

 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาและ

การประเมินผลตามสภาพจริง

 1.การเรียนรู�แบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) ผ่านการเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสห

วิทำยาการและการเรียนรู�ผ่านการลงพ้ืนท่ีำภาคสนาม 

30% 

   2.กิจกรรมยอ่ยระหว่างภาคเรียน ประกอบด�วย 

การสนทำนากลุ่ม (Discussion Group)  การนำาเสนอ

และอภิปรายในระบบออนไลน์ กระบวนการกลุ่ม 

(Group Project) การสนทำนากลุ่ม (Discussion 

Group) การนำาเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน 

(Presentation) การสะทำ�อนคิด (Reflection) 30 %

3.การเข�าช้ันเรียนและการมส่ีวนร่วมในช้ันเรียน 10 %

4.การประเมินผลจากการประมวลความรู�ผ่านการสอบ

ปลายภาคเรียน30 %

4.1. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีำเป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วมในโครงการ

 จากความร่วมมือเชิงสหวิทำยาการนักศึกษา

ดำาเนินโครงงานเพ่ือสร�างกระบวนการเรียนรู�กับชุมชน

และเผยแพร่กระบวนการสู่สาธิารณะท้ัำงระดับชาติและ

นานาชาติดังน้ี 

 -งานภูมิวัฒนธิรรมผ�าทำอปกาเกอะญอ ชุมชน

วัดจันทำร์ ห�วยบง นำาเสนอการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หัวข�อ“Social Enterprise: Cultural 

Landscape of Hill Tribe Weaving Culture” ใน

การประชุมวิชาการ  The Annual Meeting of 

ASEAN and Asia for Educational Research 2021 

Chiba University ,Japan

 -โครงงานวรรณกรรมแผนท่ีำชุมชนผ่านผ้ึงโก๋น 

ชุมชนบ�านแม่ตอนหลวง ตำาบลเทำพเสด็จ อำาเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมวิชาการ

และพัฒนานักเขียนรุ่นใหม่ 2564: สหวิทำยาการใน

กระแสธิารแหง่ความเปล่ียนแปลง  ประเดน็การศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคม จัดโดย วารสารรูสะมิแล มหาวิทำยาลัย

สงขลานครินทำร์ วิทำยาเขตปัตตานี

 -โครงงาน Team Teaching ของนกัศึกษาสาขา

วิชาสังคมศึกษาและพลศึกษาผ่านการเรียนรู�

โภชนาการ:พชืพรรณและแหลง่อาหารโครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชดำาริ โรงเรียนในกอง

กำากับการตำารวจตระเวนชายแดนบ�านหนองแขม 

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำาเสนองานในหัวข�อ

การเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐาน (Project Based 

Learning) : นวัตกรรมการเรียนรู�ทำางการศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทำยาลัยราชภัฏิเชียงใหม่

 -โครงงานแผนท่ีำเส�นทำางอาหารปลอดภัย ชุมชน

บ�านแม่จ�อง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่และ

โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข�าวกำ่าดอยสะเก็ด 

ชุมชนบ�านลวงเหนือ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ นำาเสนองานในประเด็น "พลเมืองศึกษากับ

การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทำยาการ"

 โครงการเตรียมความพร�อมเติมเต็มศักยภาพ

ความเป็นครูสู่การพัฒนาท่ีำยัง่ยืน จัดโดยหน่วยพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

   

 

 

ผูอ่ืนเปนโจทยท่ีทาทายตอการเปนครูในอนาคต

และเปนแนวทางท่ีสำคัญของการเรียนรูรวมกัน

ในวิชาชีพตอไป” นักศึกษา 2 

“มุมมองของการมองโลกของดิฉันเปลี่ยนไป ทำ

ใหไดกลับมาคิดและไตรตรองวาในอนาคตเราจะ

เปนครูท่ีเขาใจผูเรียนและชวยสงเสริมใหผูเรียน

ถึงฝงฝนอยางไร” นักศึกษา 3 

 

“การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานและนำไปสู

การคิดเชิงออกแบบโดยการลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือ

เชื่อมโยงอัตลักษณความโดดเดนของพ้ืนท่ีไปสู

นวัตกรรม ทำใหเชื่อมโยงการคิดเชิงระบบท่ี

สามารถประยุกตใชความรูเชิงสหวิทยาการ

รวมกับศาสตรอ่ืนๆ” นักศึกษา 4 

“อาจารยจะใหประเด็นทางสังคมมาแลว

นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็น ทำใหเกิดการ

วิเคราะหประเด็นท่ีหลากหลายเพ่ือเขาใจบริบท

อยางถองแท และพบทางออกรวมกันจากการ

รวมมือตางศาสตรวิชา” นักศึกษา 5 

“การตั้งคำถามเชิงวิพากษท่ีทำใหผูเรียนไมตอง

เรียนรูแบบผลิตซ้ำท่ีเปนการชี้นำคำถามวาถูก

หรือผิด แตเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนตอบ

คำถามตามท่ีตนเขาใจและเสนอมุมมองเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูเรียน” 

นักศึกษา 6 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 กระบวนการเรียนรูขามศาสตรของ

นักศึกษาตางสาขาวิชาท่ีเรียนรูรวมกันสรางสรรค

โครงงานเพ่ือโรงเรียนและชุมชน 

 

 

3 อธิบายผลท่ีไดรับ  

 

วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

และการประเมินผลตามสภาพจริง 

 1.การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) ผานการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน

เชิงสหวิทยาการและการเรียนรูผานการลงพ้ืนท่ี

ภาคสนาม 30 %  

   2.กิจกรรมยอยระหวางภาคเรียน 

ประกอบดวย การสนทนากลุม (Discussion 

Group)  การนำเสนอและอภิปรายในระบบออนไลน 

กระบวนการกลุม (Group Project) การสนทนา

กลุม (Discussion Group) การนำเสนอและ

อภิปรายในชั้นเรียน (Presentation) การสะทอนคิด 

(Reflection) 30 % 

3.การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 10 % 

4.การประเมินผลจากการประมวลความรูผาน

การสอบปลายภาคเรียน30 % 

 

ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเปนเปาหมาย/เขารวมใน

โครงการ 
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4.2. ผลลัพธ์ิต่อคณาจารย์ท่ีำเข�าร่วมโครงการ

 -สร�างกระบวนการ  R2R Routine to 

Research พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัยและการ

ออกแบบหลักสูตรบูรณาการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทำพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบการทำดสอบ

ทำางการศึกษาแบบดิจิทัำล (National Digital Testing 

Platform) เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน โดยได�รับทุำนจาก

สำานักทำดสอบแห่งชาติ(สทำศ)

 -สร�างกระบวนการเปล่ียนแปลงด�านการเรียน

การสอนและปรับใช�กับโครงการการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาครูเพ่ือรองรับโรงเรียนพ้ืนท่ีำนวัตกรรมการ

ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัยกลไกการขับ

เคล่ือนระบบการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร�าง

สมรรถนะครูในพ้ืนท่ีำนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่

 -แลกเปล่ียนเรียนรู�บทำเรียนท่ีำได�รับจากการ

สร�างกระบวนการเรียนรู�กับนักศึกษาในการประชุมเชิง

ปฏิิบัติการเพ่ือรับฟังข�อคิดเห็นต่อร่างเคร่ืองมือการ

พัฒนาทัำกษะการเรียนรู�การรู�เท่ำาทัำนส่ือ สารสนเทำศ

และดิจิทัำล : ระดับมัธิยมศึกษาโดยมหาวิทำยาลัย

ศิลปากรและกสทำช.

 -นำาองค์ความรู�และสังเคราะห์ประเด็นท่ีำได�สร�าง

กระบวนการอบรมเชิงปฏิิบัติการส่ือสร�างสรรค์ 

Storytelling : Media Information & Digital 

Literacy และ Interdisciplinary Community 

Based Learning ในโครงการใจสร�างเมืองแก่นักเรียน

ระดับมัธิยมในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึึ่งสนับสนุนโดย

สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.)

5. สรุป

5.1. บทำเรียนท่ีำได�รับ 

 ได�เรียนรู�ร่วมกับนักศึกษาในเชิงสหวิทำยาการ

ตามปรัชญาการเรียนรู�มนุษยนิยมท่ีำปรับลักษณะการ

เรียนรู�ผ่านศักยภาพของนักศึกษา ก�าวจากพ้ืนท่ีำ

ปลอดภัยและใช�ความรู�จากศาสตร์ต่างๆท่ีำหลากหลาย

ในการสร�างสรรค์สังคม รับรู�มิติมุมมองของผู�เรียน

ระดับอุดมศึกษาท่ีำเช่ือมโยงผ่านการเรียนรู� เชิง

ประสบการณ์แก่ผู�เรียนระดับมัธิยมและประถมศึกษา 

รวมท้ัำงผสานองค์ความรู�เหล่าน้ันเพ่ือสร�างคุณค่าและ

ความตระหนกัแก่ชุมชน ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียน

รู� ท่ีำ รู� เท่ำาทัำนตนเองและผู�คนผ่านการรู� เท่ำาทัำนส่ือ 

สารสนเทำศและดิจิทัำลและพลังพลเมือง 

5.2. แนวทำางในการขยายผล

 นักศึกษาสร�างกระบวนการเรียนรู�แก่ผู�เรียน

ระดับมัธิยมในโครงการส่ือใหม่ : ประชาธิิปไตยและ

ความเท่ำาเทีำยมในมิติโลกาภิวัตน์  กิจกรรมการแข่งขัน

ออนไลน์ เปิดกล่องชอล์ก คร้ังท่ีำ 18 “Lifelong 

Learning เพราะการเรียนรู�ไม่มีท่ีำส้ินสุด” โดยคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

ภาพท่ีำ  8  การสร�างธุิรกิจประกอบการเพ่ือสังคมใน

งาน CHIANG MAI DESIGN WEEK 2020

ภูมิวัฒนธิรรมผ�าทำอปกาเกอะญอ ชุมชนบ�านจันทำร์-

ห�วยบง อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 -นักศึกษาในกระบวนวิชาต่อยอดประเด็นใน

การอบรมเชิงปฏิิบัติการ Sustainable Development 

Goal Workshop : ACTS of Chiang Mai University 

and University of Makati (Thailand-Philippines) 

ร่วมกับ Professor Tessie Sagadraca Social 

Studies Major Faculty of Education University 

of Makati Philippines จำานวน 6 คร้ังเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู�และสร�างความร่วมมือในอนาคต 

   

 

 

สารสนเทศและดิจิทัล : ระดับมัธยมศึกษาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากรและกสทช. 

-นำองคความรูและสังเคราะหประเด็นท่ีไดสราง

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสรางสรรค 

Storytelling : Media Information & Digital 

Literacy และ Interdisciplinary Community 

Based Learning ในโครงการใจสรางเมืองแก

นักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึง

สนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 

 

สรุป 

บทเรียนท่ีไดรับ  

ไดเรียนรูรวมกับนักศึกษาในเชิงสหวิทยาการตาม

ปรัชญาการเรียนรูมนุษยนิยมท่ีปรับลักษณะการ

เรียนรูผานศักยภาพของนักศึกษา กาวจากพ้ืนท่ี

ปลอดภัยและใชความรูจากศาสตรตางๆท่ี

หลากหลายในการสรางสรรคสังคม รับรูมิติ

มุมมองของผูเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีเชื่อมโยง

ผานการเรียนรูเชิงประสบการณแกผูเรียนระดับ

มัธยมและประถมศึกษา รวมท้ังผสานองคความรู

เหลานั้นเพ่ือสรางคุณคาและความตระหนักแก

ชุมชน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูท่ีรูเทาทัน

ตนเองและผูคนผานการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ

และดิจิทัลและพลังพลเมือง  

แนวทางในการขยายผล 

นักศึกษาสรางกระบวนการเรียนรูแกผูเรียนระดับ

มัธยมในโครงการสื่อใหม : ประชาธิปไตยและ

ความเทาเทียมในมิติโลกาภิวัตน  กิจกรรมการ

แขงขันออนไลน เปดกลองชอลก ครั้งท่ี 18 

“Lifelong Learning เพราะการเรียนรูไมมีท่ี

สิ้นสุด” โดยคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8  การสรางธุรกิจประกอบการเพ่ือสังคม

ในงาน CHIANG MAI DESIGN WEEK 2020 

ภูมิวัฒนธรรมผาทอปกาเกอะญอ ชุมชนบาน

จันทร-หวยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม 

 

-นักศึกษาในกระบวนวิชาตอยอดประเด็นในการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Sustainable 

Development Goal Workshop : ACTS of 

Chiang Mai University and University of 

Makati (Thailand-Philippines) รวมกับ 

Professor Tessie Sagadraca Social Studies 

Major Faculty of Education University of 

Makati Philippines จำนวน 6 ครั้งเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือใน

อนาคต  
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6. ปัญหาและอุปสรรค

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ในเบ้ืองต�น

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 

100221 การศกึษาเพ่ือการพฒันาชุมชนและกระบวน

วิชา 071420 การประยุกต์ใช�ส่ือทำางสังคมศึกษา แต่

เน่ืองด�วยนักศึกษามีความต�องการและมีความจำาเป็น

ต�องลงทำะเบียนเรียนกระบวนวิชา 100222 โลกศึกษา

เพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิต จึงต�องปรับการบูรณาการ

ข�ามกระบวนวชิาท่ีำเน�น Outcome-based Education 

สู่สองกระบวนวิชาท่ีำกล่าวมาข�างต�น 

 ธิรรมชาติของนักศึกษากระบวนวิชา 100222 

โลกศึกษาเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิต ซ่ึึ่งเป็นหมวดวิชา

เฉพาะวิชาแกน(วิชาชีพครู-วิชาเลือก) จึงมีนักศึกษาท่ีำ

มีความหลากหลายสาขาวิชา ประกอบด�วย สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา

วิทำยาศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และกระบวน

วิชา 100420 การประยุกต์ใช�ส่ือทำางสังคมศึกษา เป็น

วิชาการสอน (วิชาเอก-วิชาบังคับ) ของสาขาวิชา

สังคมศึกษา การสร�างกระบวนการกลุ่มเพ่ือการเรียน

รู�ร่วมกันจึงมีระบบคิด (Mindset) ท่ีำแตกต่างกันตาม

ธิรรมชาตวิิชา จึงต�องใช�เวลาและการเปิดโอกาสในการ

ปรับตัวเข�าหากัน 

 กระบวนการเรียนรู�ใช�วิธีิวิทำยาหลักผ่านการ

เรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทำยาการ ซ่ึึ่งมีองค์

ประกอบสำา คัญ ได�แ ก่  สาระวิชาเชิง วิชาการ 

(Academic Study) ประสบการณ์ผ่านการปฏิิบัติ 

(Practical Experience) และการสร�างกระบวนการ

กับชุมชน (Civic Engagement) แต่เน่ืองด�วย

สถานการณ์ COVID 19 ทำำาให�เกิดความล่าช�าและข�อ

จำากัดในการปฏิิบัติการในพ้ืนท่ีำจึงต�องปรับรูปแบบให�

สอดคล�องกับสถานการณ์และปรับบางกิจกรรมเข�าสู่

ระบบออนไลน์ 
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การจััดการเรียนร้้เชิงรุกและการเรียนร้้แบบห้องเรียนกลับ 

ด้วยเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนร้้ข้องนักศึกษา

ณัชชา กมล
ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

natcha.ka@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 บทำความฉบับน้ี ผู�เขียนต�องการนำาเสนอกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำดำาเนินการกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทำยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 53 คน ผ่านการ

ออกแบบ จัดการเรียนรู� และสะทำ�อนผลการจัดการเรียนรู�โดยใช�แนวคิดการจัดการเรียนรู�เชิงรุก(Active learning) 

และการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) ด�วยเทำคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของ

นักศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพฒันานักศึกษาให�เป็นผู�เรียนท่ีำเรียนรู�อย่างมีความหมาย มีความเข�าใจเชิงลึก และ

มีความคงทำนในการเรียน เปิดโอกาสให�นักศึกษาได�เรียนรู�ด�วยตัวเองผ่านการปฏิิบัติจริง ซ่ึึ่งการจัดการเรียนรู�เชิง

รุกท่ีำเน�นให�นักศึกษาได�ลงมือปฏิิบัติด�วยตนเองผ่านรูปแบบและเทำคนิคการสอนท่ีำหลากหลาย โดยผู�สอนเปล่ียน

บทำบาทำจากผู�ส่งผ่านความรู�ไปสู่การเป็นผู�อำานวยความสะดวกในการกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน การ

เรียนรู�แบบห�องเรียนกลับผ่านแหล่งเรียนรู�ออนไลน์ท่ีำผู�สอนสร�างข้ึนยังช่วยให�การเรียนรู�ของผู�เรียนไม่มีท่ีำส้ินสุด 

สามารถเรียนรู�ได�ทุำกท่ีำทุำกเวลาและยังเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู�ท่ีำให�ความรู�เชิงทำฤษฎีีผ่านการบรรยายในช้ันเรียน

เป็นการเรียนรู�นอกเวลาเรียน โดยนำาความรู�ท่ีำได�มาต่อยอดกิจกรรมปฏิิบัติในช้ันเรียน นอกจากน้ี การใช�เทำคนิค

การประเมินเพ่ือการเรียนรู�ยงัเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีำมีความสำาคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงการเรียน

รู�ของนักศึกษาได�เป็นอยา่งดี ส่งเสริมให�นักศึกษาพัฒนาทัำกษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ท่ีำเน�นการพัฒนาทัำกษะ

การคิด การส่ือสาร ความคิดสร�างสรรค์ เทำคโนโลยี เป็นต�น ให�เป็นผู�เรียนท่ีำมีศักยภาพอย่างแทำ�จริงและเรียนรู�ได�

ตลอดชีวิต

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�เชิงรุก การเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน เทำคนิคการประเมินเพ่ือการเรียนรู�

1. บทนำา

 การจัดการเรียนรู�ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 

เ ป็นกระบวนการ ท่ีำสร� า ง ให� ผู� เ รี ยนได� รับมวล

ประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู�เชิงรุก(Active 

learning) ท่ีำเน�นให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติด�วยตนเอง

ผ่านรูปแบบและเทำคนิคการสอนท่ีำหลากหลาย โดยผู�

สอนเปล่ียนบทำบาทำจากผู�ส่งผ่านความรู�ไปสู่การเป็นผู�

อำานวยความสะดวกในการกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ใน

กิจกรรมต่าง ๆ  จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู�ใน

กระบวนวิชา 065333 การจัดการเรียนรู�คณิตศาสตร์

ในระดับมัธิยมศึกษาท่ีำผ่านมาพบวา่ การจดัการเรียนรู�

ยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่ำาท่ีำควร ซ่ึึ่งเกิดจากปัจจัย

ต่าง ๆ ดังน้ี 

 ปัจจัยแรก กระบวนวิชาท่ีำเป็นวิชาบรรยาย
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จำานวน 2 หน่วยกิต 30 ช่ัวโมง แต่ลักษณะของวิชาน้ัน

เน�นให�ผู�เรียนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู�

คณิตศาสตร์ได� น่ันคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำเกิด

ข้ึนต�องเน�นท้ัำงการบรรยายเชิงทำฤษฎีีและการปฏิิบัติท่ีำ

นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู�คณิตศาสตร์ให�

กับนักเรียนได� ซ่ึึ่งเวลาเรียนท่ีำกำาหนดไว� 30 ช่ัวโมงจึง

ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมท้ัำงทำฤษฎีีและปฏิิบัติใน

ขณะเดียวกัน ปัจจัยท่ีำ 2 กิจกรรมในภาคปฏิิบัติยังไม่

เพียงพอ เน่ืองจากผู�สอนกังวลกับเน้ือหาเชิงทำฤษฎีีจึง

บรรยายเน้ือหาในช้ันเรียนท้ัำงหมดทำำาให�เวลาในการ

เรียนรู�จากการปฏิิบัติน�อย ผู�เรียนมีโอกาสในการแลก

เปล่ียนเรียนรู�ร่วมกันน�อยลง กิจกรรมท่ีำเน�นการ

อภิปรายร่วมกันมีน�อยลง ประการท่ีำ 3 การนำาเสนอ

เน้ือหาเชิงทำฤษฎีีไม่น่าสนใจถึงแม�ผู�สอนจะนำาเน้ือหา

ท้ัำงหมดไปลงในออนไลน์เพ่ือให�ผู�เรียนได�ศึกษามาก่อน

เข�าช้ันเรียน แต่ผู�เรียนไม่ศึกษามา ผู�สอนจึงจำาเป็นต�อง

บรรยายเน้ือหาดังกล่าวในช้ันเรียนก่อนทำำากิจกรรม

ปฏิิบัติ เพราะผู�เรียนจะปฏิิบัติกิจกรรมได�น้ัน ผู�เรียน

ต�องเข�าใจหลักการมาก่อน ประการสุดทำ�าย รูปแบบ

การจัดกิจกรรมยังไม่เร�าความสนใจและไม่เป็นระบบท่ีำ

ชัดเจนท้ัำงการส่ังงาน การวัดและประเมินผลส่งผล

ให�การขับเคล่ือนการเรียนรู�ไม่ประสบผลสำาเร็จ 

 ดังน้ัน ผู�สอนจึงนำาข�อมูลดังกล่าวข�างต�นมา

วิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ลักษณะผู�เรียนท่ีำเป็นก

ลุ่มคน Generation Z หรือ Gen-Z ท่ีำมีลักษณะโดด

เด่นคือ เรียนรู�ผ่านสังคมดิจิตัล มีการติดต่อส่ือสารไร�

สาย เน�นส่ือบันเทิำงต่าง ๆ จนถูกเรียกว่า Digital in 

their DNA  หรือคนกลุ่มติดโลกออนไลน์ ซ่ึึ่งแตกต่าง

จากลักษณะของผู�สอนโดยส้ินเชิงท่ีำไม่เก่งในเร่ือง

เทำคโนโลย ีและเน�นการสอนท่ีำเข�มงวดมากกวา่การเน�น

ความบันเทิำง ดังน้ัน ผู�สอนจึงได�ปรับตัวและปรับ

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับผู�

เรียนและมีความยดืหยุน่ท้ัำงกับตัวผู�สอนเองและผู�เรียน  

โดยคาดหวังว่า การปรับเปล่ียนคร้ังน้ีจะส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการจัดการเรียนรู�สำาหรับการพัฒนาทัำกษะใน

ศตวรรษท่ีำ 21 ของผู�เรียน 

2. หลักการและทฤษฎีท่ีนำามาใช�

 การจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ีำ 21 ท่ีำนำามาใช�คือ การเรียนรู�เชิงรุก(Active 

learning) และการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped Classroom) ด�วยเทำคนิคการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยเน�นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำหลากหลาย เพ่ือกระตุ�นการคิด 

การอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน ผสมผสานกับการนำา

เทำคโนโลยีมาใช�กับการเรียนรู� การเรียนรู�แบบห�องเรียน

กลับด�านท่ีำเน�นให�ผู�เรียนศึกษาเน้ือหาในรูปแบบวิดีโอ

บรรยายของผู�สอน หรือเอกสาร E-book ท่ีำมีความน่า

สนใจมาจากท่ีำบ�าน และในเวลาเรียนเน�นการต่อยอด

การเรียนรู�ผ่านกิจกรรมท้ัำงกิจกรรมกลุ่มและเด่ียว โดย

ผู�สอนเป็นผู�คอยให�ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ ซ่ึึ่งแนวคิด

ห�องเรียนกลับด�านน้ันมีข้ันตอนท่ีำสำาคัญ ๆ  (วิจารณ์ พา

นิช; 2556; Hamdan, McKnight, McKnight, & 

Arfstrom, 2013)  ได�แก่ (1) การอธิิบายผู�เรียนให�

ทำราบถึงวิธีิการเรียนแบบใหม่และเตรียมผู�เรียนให�

ศึกษาเน้ือหาท่ีำบ�านก่อนถึงคาบเรียน (2) การใช�

 ส่ือออนไลน์ในการเรียนท่ีำแตกต่างกันไปเพ่ือ

ช่วยให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทำางการเรียน (3) ผู�

เรียนสะทำ�อนความคิดท่ีำได� และต้ังคำาถามท่ีำน่าสนใจ

หรือยังไม่เข�าใจ (4) ผู�สอนรวบรวมคำาถามท่ีำผู�เรียนต้ัง

และร่วมกันตอบคำาถามในคาบเรียนเพ่ือให�เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู� (5) ผู�เรียนทำำากิจกรรมโดยผู�สอน

คอยดูแล ให�คำาปรึกษา และเช่ือมโยงความรู�ตามความ

จำาเป็นและ (6) ประเมินการเรียนรู� 

 ซ่ึึ่งการประเมนิการเรียนรู�ในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู�คร้ังน้ี ผู�สอนเน�นการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู�ของนักศึกษา จากแนวคิดการประเมินตาม

สภาพจริง(Authentic assessment) ท่ีำเน�นท้ัำงการ

ประเมินผลการเรียนรู� (Assessment of learning: 

AoL) การประเมินเพ่ือการเรียนรู� (Assessment for 

learning: AfL) และการประเมินขณะเรียนรู� 

(Assessment as learning: AaL) โดย การประเมิน
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ผลการเรียนรู� (Assessment of learning: AoL) มุ่ง

วัดส่ิงท่ีำผู�เรียนได�เรียนรู�เพ่ือนำามาตัดสินว่า ผู�เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู�หรือไม่ หรือเรียกว่า การ

ประเมินผลสัมฤทำธ์ิิทำางการเรียนของผู�เรียนเพ่ือสรุป

ผลการเรียนรู� (Summative evaluation) ส่วนการ

ประเมินเพ่ือการเรียนรู� (Assessment for learning: 

AfL) เป็นการประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู� 

(Formative assessment) เพ่ือนำาข�อมูลมาสะทำ�อน

กลับให�กับผู�เรียน ในการกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เรียน 

และนำาข�อมูลมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู�ของผู�สอน

เอง และการประเมินท่ีำเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู� 

(Assessment as learning: AaL) ซึ่ึง่กิจกรรม Active 

Learning จะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�แลกเปล่ียนเรียน

รู�ร่วมกับผู�สอน เพ่ือนร่วมช้ันเรียน ทำำาให�ผู�เรียนได�

ประเมินตัวเอง เพ่ือวิเคราะห์การเรียนรู�ของตนเอง 

และปรับปรุงการเรียนรู�ของตนเอง ดังน้ัน การเรียนรู�

เชิงรุก(Active learning) และการเรียนรู�แบบห�องเรียน

กลับด�าน (Flipped Classroom) ด�วยเทำคนิคการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาจึงถูกนำามา

ปรับใช�ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว เพ่ือ

เสริมสร�างการเรียนรู�ตลอดชีวิต (Smart learning)

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในกระบวนวิชา

 การจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาน้ี ใช�การ

จัดการเรียนรู�ท่ีำหลากหลายตามแนวคิดการเรียนรู�เชิง

รุก(Active learning) และการเรียนรู�แบบห�องเรียน

กลับด�าน (Flipped Classroom) ด�วยเทำคนิคการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู�สำาหรับวิชาน้ี อยู่บน

คำาถามท่ีำว่า ทำำาอยา่งไรผู�เรียนจะได�เรียนรู�ท้ัำงทำฤษฎีีและ

ปฏิิบัติได�อย่างเต็มตามศักยภาพในเวลาจำากัด ทำำา

อย่างไรผู�เรียนจะได�แลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกันท้ัำงใน

เวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ทำำาอย่างไรท่ีำจะทำำาให�ผู�

เรียนได�ใช�กระบวนการคิดข้ันสูง(Higher order 

thinking) ในการเรียนรู� ดังน้ัน ผู�สอนได�ดำาเนินการ

ดังน้ี

3.1. การออกแบบเน้ือหาและเอกสารประกอบ

การสอน

 ผู�สอนเร่ิมต�นตอบคำาถามดังกล่าวข�างต�นด�วย

การสร�างแหล่งข�อมูลออนไลน์ท่ีำน่าสนใจ ทัำนสมัย

สำาหรับนักศึกษาในวิชา เพ่ือท่ีำนักศึกษาสามารถท่ีำจะ

เข�าไปศึกษา ส่งงานได�ทุำกท่ีำทุำกเวลาผ่านออนไลน์ในเว็ป

ไซึ่ต์กระบวนวิชาน้ีในรูป Google sites ซ่ึึ่งเป็นการส

ร�างเว็ปไซึ่ต์ผ่าน Google Apps for education ท่ีำ

มหาวทิำยาลัยสนับสนุน โดยสร�างเว็ปไซึ่ต์ให�น่าสนใจ มี

สีสันสวยงามน่าเรียน ดังรูปท่ีำ 1

   

รูปท่ีำ 1 แสดงหน�าเพจกระบวนวิชา 065333

 

 จากรูปท่ีำ 1 หน�าเพจกระบวนวิชาท่ีำแสดงข�อมูล

ของกระบวนวิชา Course syllabus ข�อมูลผู�สอน 

ข�อมูลเน้ือหาท่ีำสอน ภาระงานหรือช้ินงานท่ีำมอบหมาย 

การส่งงาน เป็นต�น

   ในเว็ปไซึ่ต์ดังกล่าว ผู�สอนแชร์เว็ปไซึ่ต์ให�ผู�เรียน

ทุำกคนเข�าไปศึกษาเอกสารเน้ือหา การส่ังงาน และ

เกณฑ์การประเมินท้ัำงในรูปการวางเน้ือหาในเพจ

โดยตรง ทำำาในรูปไฟล์ PDF และ word ท่ีำนักศึกษา

สามารถ Download หรือปร้ินส์ได�ตามต�องการ 

การนำาเสนอผ่าน e-book และคลิปวีดิโอต่าง ๆ รวม

ท้ัำงการลงช่ือเข�าช้ันเรียนผ่าน Google form ท่ีำนำาไป

วางในเพจ เป็นต�น และยังเช่ือมการส่งงานออนไลน์ไป

ยัง Google drive เพ่ือง่ายกับนักศึกษาในการส่งงาน 

ศึกษา และประเมินช้ินงานเพ่ือนดังรูปท่ีำ 2 โดยผู�สอน

สามารถกำาหนดสถานะผู�เรียนได�ตามความเหมาะสม

ของแต่ละเอกสาร

 

 

   

 

 

มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยสรางเว็ปไซตใหนาสนใจ 

มีสีสันสวยงามนาเรียน ดังรูปท่ี 1 

 

  
รูปท่ี 1 แสดงหนาเพจกระบวนวิชา 065333 

  

จากรูปท่ี 1 หนาเพจกระบวนวิชาท่ีแสดงขอมูล

ของกระบวนวิชา Course syllabus ขอมูลผูสอน 

ขอมูลเนื้อหาท่ีสอน ภาระงานหรือชิ้นงานท่ี

มอบหมาย การสงงาน เปนตน 

  ในเว็ปไซตดังกลาว ผูสอนแชรเว็ปไซตใหผูเรียน

ทุกคนเขาไปศึกษาเอกสารเนื้อหา การสั่งงาน และ

เกณฑการประเมินท้ังในรูปการวางเนื้อหาในเพจ

โดยตรง ทำในรูปไฟล PDF และ word ท่ีนักศึกษา

สามารถ Download หรือปริ้นสไดตามตองการ การ

นำเสนอผาน e-book และคลิปวีดิโอตาง ๆ รวมท้ัง

การลงชื่อเขาชั้นเรียนผาน Google form ท่ีนำไป

วางในเพจ เปนตน และยังเชื่อมการสงงานออนไลน

ไปยัง Google drive เพ่ืองายกับนักศึกษาในการสง

งาน ศึกษา และประเมินชิ้นงานเพ่ือนดังรูปท่ี 2 โดย

ผูสอนสามารถกำหนดสถานะผูเรียนไดตามความ

เหมาะสมของแตละเอกสาร 

 

 
รูปท่ี 2 หนาเพจภาระงานท่ีมอบหมายและการสง

งาน 

เนื้อหาเชิงทฤษฎีสวนใหญเกือบ 80% ถูกจัดทำ

ในรูปคลิปวีดิโอและ 20% นำมาจาก YouTube 

แลวนำไปวางบน Google sitesกระบวนวิชา เพ่ือให

นักศึกษาไดเขาไปศึกษาลวงหนากอนการทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน โดยคลิปวีดิโอมีความยาวไมเกิน 10 นาที 

เปนการนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอ ดังรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางคลิปเนื้อหาวิชาท่ีวางในเว็ปไซต

กระบวนวิชา 

 

จากรูปท่ี 3 ผูสอนนำเสนอเนื้อหาผานคลิปวีดิโอ 

ซ่ึงการนำเสนอเนื้อหาในรูปคลิปวีดิโอขางตน ยังเปน

ตนแบบใหนักศึกษาในการทำชิ้นงานสงในรูปคลิป

วีดิโอดวยดังตัวอยางผลงานนักศึกษาในรูปท่ี 4  
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รูปท่ีำ 2 หน�าเพจภาระงานท่ีำมอบหมายและการส่งงาน

เน้ือหาเชิงทำฤษฎีีส่วนใหญ่เกือบ 80% ถูกจัดทำำาในรูป

คลิปวีดิโอและ 20% นำามาจาก YouTube แล�วนำาไป

วางบน Google sitesกระบวนวิชา เพ่ือให�นักศึกษา

ได�เข�าไปศึกษาลว่งหน�าก่อนการทำำากิจกรรมในช้ันเรียน 

โดยคลิปวีดิโอมีความยาวไม่เกิน 10 นาทีำ เป็นการนำา

เสนอเน้ือหาในแต่ละหัวข�อ ดังรูปท่ีำ 3 

  

รูปท่ีำ 3 ตัวอย่างคลิปเน้ือหาวิชาท่ีำวางในเว็ปไซึ่ต์

กระบวนวิชา

 จากรูปท่ีำ 3 ผู�สอนนำาเสนอเน้ือหาผ่านคลิปวีดิโอ 

ซ่ึึ่งการนำาเสนอเน้ือหาในรูปคลิปวีดิโอข�างต�น ยัง

เป็นต�นแบบให�นักศึกษาในการทำำาช้ินงานส่งในรูปคลิป

วีดิโอด�วยดังตัวอย่างผลงานนักศึกษาในรูปท่ีำ 4 

 

 

 รูปท่ีำ 4 ตัวอย่างคลิปวีดิโอท่ีำนักศึกษาสร�างข้ึน

 จากการประเมินช้ินงานคลิปวีดิโอเร่ืองเทำคนิค

การสอนคณิตศาสตร์ท่ีำนักศึกษาแต่ละกลุ่มนำาเสนอน้ัน 

ถือเป็นคลิปวีดิโอท่ีำน่าสนใจ มีเทำคนิคลูกเล่นท่ีำหลาก

หลายไม่น่าเบ่ือ เน้ือหาท่ีำนำาเสนอกระชับน่าสนใจ 

ทำำาให�ผู�สอนได�เห็นศักยภาพด�านเทำคโนโลยขีองผู�เรียน

ท่ีำจะไปทำำาหน�าท่ีำครูในอนาคตได�ชัดเจนข้ึน 

นอกจากน้ี ผู�สอนยังได�จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือ

ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ดังน้ี

แบบประเมินออนไลน์ โดยแบบประเมินออนไลน์ผู�

สอนเลือกใช�โปรแกรมท่ีำหลากหลายตามความเหมาะ

สมของงานดังน้ี

 1. Google form ใช�ประเมินการเข�าช้ันเรียน 

และใช�ประเมินช้ินงานท่ีำต�องการผลการประเมินและ

ข�อเสนอแนะ โดยมีเกณฑ์การประเมิน(Scoring 

rubrics) แนบแตล่ะช้ินงาน เพ่ือใช�ประเมนิร่วมกัน  ดัง

รูปท่ีำ 5

 

รูปท่ีำ 5 แสดงการใช� Google form ในการประเมิน

การเข�าช้ันเรียน 

 2. Nearpod, Quizizz และ Kahoot ใช�ประเมนิ

ในรูป Quiz ส้ัน ๆ 5-6 ข�อ เพ่ือตรวจสอบความรู�ของ

ผู�เรียนก่อนเร่ิมกิจกรรมในช้ันเรียนในแตล่ะเน้ือหาและ

เร�าความสนใจของผู�เรียน ซ่ึึ่งโปรแกรมแต่ละชนิดมี

ความนา่สนใจสามารถใช�ท้ัำง Online และ Onsite และ

รู�ผลคะแนนได�ทัำนทีำ ดังรูปท่ีำ 6 

 

 

 

   

 

 

มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยสรางเว็ปไซตใหนาสนใจ 

มีสีสันสวยงามนาเรียน ดังรูปท่ี 1 

 

  
รูปท่ี 1 แสดงหนาเพจกระบวนวิชา 065333 

  

จากรูปท่ี 1 หนาเพจกระบวนวิชาท่ีแสดงขอมูล

ของกระบวนวิชา Course syllabus ขอมูลผูสอน 

ขอมูลเนื้อหาท่ีสอน ภาระงานหรือชิ้นงานท่ี

มอบหมาย การสงงาน เปนตน 

  ในเว็ปไซตดังกลาว ผูสอนแชรเว็ปไซตใหผูเรียน

ทุกคนเขาไปศึกษาเอกสารเนื้อหา การสั่งงาน และ

เกณฑการประเมินท้ังในรูปการวางเนื้อหาในเพจ

โดยตรง ทำในรูปไฟล PDF และ word ท่ีนักศึกษา

สามารถ Download หรือปริ้นสไดตามตองการ การ

นำเสนอผาน e-book และคลิปวีดิโอตาง ๆ รวมท้ัง

การลงชื่อเขาชั้นเรียนผาน Google form ท่ีนำไป

วางในเพจ เปนตน และยังเชื่อมการสงงานออนไลน

ไปยัง Google drive เพ่ืองายกับนักศึกษาในการสง

งาน ศึกษา และประเมินชิ้นงานเพ่ือนดังรูปท่ี 2 โดย

ผูสอนสามารถกำหนดสถานะผูเรียนไดตามความ

เหมาะสมของแตละเอกสาร 

 

 
รูปท่ี 2 หนาเพจภาระงานท่ีมอบหมายและการสง

งาน 

เนื้อหาเชิงทฤษฎีสวนใหญเกือบ 80% ถูกจัดทำ

ในรูปคลิปวีดิโอและ 20% นำมาจาก YouTube 

แลวนำไปวางบน Google sitesกระบวนวิชา เพ่ือให

นักศึกษาไดเขาไปศึกษาลวงหนากอนการทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน โดยคลิปวีดิโอมีความยาวไมเกิน 10 นาที 

เปนการนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอ ดังรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางคลิปเนื้อหาวิชาท่ีวางในเว็ปไซต

กระบวนวิชา 

 

จากรูปท่ี 3 ผูสอนนำเสนอเนื้อหาผานคลิปวีดิโอ 

ซ่ึงการนำเสนอเนื้อหาในรูปคลิปวีดิโอขางตน ยังเปน

ตนแบบใหนักศึกษาในการทำชิ้นงานสงในรูปคลิป

วีดิโอดวยดังตัวอยางผลงานนักศึกษาในรูปท่ี 4  

 

 

 

 

 

   

 

 

มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยสรางเว็ปไซตใหนาสนใจ 

มีสีสันสวยงามนาเรียน ดังรูปท่ี 1 

 

  
รูปท่ี 1 แสดงหนาเพจกระบวนวิชา 065333 

  

จากรูปท่ี 1 หนาเพจกระบวนวิชาท่ีแสดงขอมูล

ของกระบวนวิชา Course syllabus ขอมูลผูสอน 

ขอมูลเนื้อหาท่ีสอน ภาระงานหรือชิ้นงานท่ี

มอบหมาย การสงงาน เปนตน 

  ในเว็ปไซตดังกลาว ผูสอนแชรเว็ปไซตใหผูเรียน

ทุกคนเขาไปศึกษาเอกสารเนื้อหา การสั่งงาน และ

เกณฑการประเมินท้ังในรูปการวางเนื้อหาในเพจ

โดยตรง ทำในรูปไฟล PDF และ word ท่ีนักศึกษา

สามารถ Download หรือปริ้นสไดตามตองการ การ

นำเสนอผาน e-book และคลิปวีดิโอตาง ๆ รวมท้ัง

การลงชื่อเขาชั้นเรียนผาน Google form ท่ีนำไป

วางในเพจ เปนตน และยังเชื่อมการสงงานออนไลน

ไปยัง Google drive เพ่ืองายกับนักศึกษาในการสง

งาน ศึกษา และประเมินชิ้นงานเพ่ือนดังรูปท่ี 2 โดย

ผูสอนสามารถกำหนดสถานะผูเรียนไดตามความ

เหมาะสมของแตละเอกสาร 

 

 
รูปท่ี 2 หนาเพจภาระงานท่ีมอบหมายและการสง

งาน 

เนื้อหาเชิงทฤษฎีสวนใหญเกือบ 80% ถูกจัดทำ

ในรูปคลิปวีดิโอและ 20% นำมาจาก YouTube 

แลวนำไปวางบน Google sitesกระบวนวิชา เพ่ือให

นักศึกษาไดเขาไปศึกษาลวงหนากอนการทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน โดยคลิปวีดิโอมีความยาวไมเกิน 10 นาที 

เปนการนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอ ดังรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางคลิปเนื้อหาวิชาท่ีวางในเว็ปไซต

กระบวนวิชา 

 

จากรูปท่ี 3 ผูสอนนำเสนอเนื้อหาผานคลิปวีดิโอ 

ซ่ึงการนำเสนอเนื้อหาในรูปคลิปวีดิโอขางตน ยังเปน

ตนแบบใหนักศึกษาในการทำชิ้นงานสงในรูปคลิป

วีดิโอดวยดังตัวอยางผลงานนักศึกษาในรูปท่ี 4  

 

 

 

 

 

   

 

 

มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยสรางเว็ปไซตใหนาสนใจ 

มีสีสันสวยงามนาเรียน ดังรูปท่ี 1 

 

  
รูปท่ี 1 แสดงหนาเพจกระบวนวิชา 065333 

  

จากรูปท่ี 1 หนาเพจกระบวนวิชาท่ีแสดงขอมูล

ของกระบวนวิชา Course syllabus ขอมูลผูสอน 

ขอมูลเนื้อหาท่ีสอน ภาระงานหรือชิ้นงานท่ี

มอบหมาย การสงงาน เปนตน 

  ในเว็ปไซตดังกลาว ผูสอนแชรเว็ปไซตใหผูเรียน

ทุกคนเขาไปศึกษาเอกสารเนื้อหา การสั่งงาน และ

เกณฑการประเมินท้ังในรูปการวางเนื้อหาในเพจ

โดยตรง ทำในรูปไฟล PDF และ word ท่ีนักศึกษา

สามารถ Download หรือปริ้นสไดตามตองการ การ

นำเสนอผาน e-book และคลิปวีดิโอตาง ๆ รวมท้ัง

การลงชื่อเขาชั้นเรียนผาน Google form ท่ีนำไป

วางในเพจ เปนตน และยังเชื่อมการสงงานออนไลน

ไปยัง Google drive เพ่ืองายกับนักศึกษาในการสง

งาน ศึกษา และประเมินชิ้นงานเพ่ือนดังรูปท่ี 2 โดย

ผูสอนสามารถกำหนดสถานะผูเรียนไดตามความ

เหมาะสมของแตละเอกสาร 

 

 
รูปท่ี 2 หนาเพจภาระงานท่ีมอบหมายและการสง

งาน 

เนื้อหาเชิงทฤษฎีสวนใหญเกือบ 80% ถูกจัดทำ

ในรูปคลิปวีดิโอและ 20% นำมาจาก YouTube 

แลวนำไปวางบน Google sitesกระบวนวิชา เพ่ือให

นักศึกษาไดเขาไปศึกษาลวงหนากอนการทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน โดยคลิปวีดิโอมีความยาวไมเกิน 10 นาที 

เปนการนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอ ดังรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางคลิปเนื้อหาวิชาท่ีวางในเว็ปไซต

กระบวนวิชา 

 

จากรูปท่ี 3 ผูสอนนำเสนอเนื้อหาผานคลิปวีดิโอ 

ซ่ึงการนำเสนอเนื้อหาในรูปคลิปวีดิโอขางตน ยังเปน

ตนแบบใหนักศึกษาในการทำชิ้นงานสงในรูปคลิป

วีดิโอดวยดังตัวอยางผลงานนักศึกษาในรูปท่ี 4  

 

 

 

   

 

 

 รูปท่ี 4 ตัวอยางคลิปวีดิโอท่ีนักศึกษาสรางข้ึน 

 

จากการประเมินชิ้นงานคลิปวีดิโอเรื่องเทคนิค

การสอนคณิตศาสตรท่ีนักศึกษาแตละกลุมนำเสนอ

นั้น ถือเปนคลิปวีดิโอท่ีนาสนใจ มีเทคนิคลูกเลนท่ี

หลากหลายไมนาเบื่อ เนื้อหาท่ีนำเสนอกระชับ

นาสนใจ ทำใหผูสอนไดเห็นศักยภาพดานเทคโนโลยี

ของผูเรียนท่ีจะไปทำหนาท่ีครูในอนาคตไดชัดเจนข้ึน  

นอกจากนี้ ผูสอนยังไดจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม

เพ่ือประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 

แบบประเมินออนไลน โดยแบบประเมินออนไลน

ผูสอนเลือกใชโปรแกรมท่ีหลากหลายตามความ

เหมาะสมของงานดังนี้ 

1. Google form ใชประเมินการเขาชั้นเรียน  

และใชประเมินชิ้นงานท่ีตองการผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะ โดยมีเกณฑการประเมิน(Scoring 

rubrics) แนบแตละชิ้นงาน เพ่ือใชประเมินรวมกัน  

ดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงการใช Google form ในการประเมิน

การเขาชั้นเรียน  

 

2. Nearpod, Quizizz และ Kahoot ใช 

ประเมินในรูป Quiz สั้น ๆ 5-6 ขอ เพ่ือตรวจสอบ

ความรูของผูเรียนกอนเริ่มกิจกรรมในชั้นเรียนในแต

ละเนื้อหาและเราความสนใจของผูเรียน ซ่ึงโปรแกรม

แตละชนิดมีความนาสนใจสามารถใชท้ัง Online 

และ Onsite และรูผลคะแนนไดทันที ดังรูปท่ี 6  

 

 

 

 
 รูปท่ี 6 ตัวอยาง Quiz ท้ังในรูป Online และ 

Onsite 

  

    นอกจากนี้ ยังมีการประเมินในลักษณะการโหวต

คะแนนทางออนไลนผานโปรแกรม Mentimeter 

เปนตน  

การจัดทำกลุมสื่อสารผาน Facebook เพ่ือใช

เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับผูเรียนนอกเวลาเรียน 

การโหวตความคิดเห็น เปนตน  

การทำใบกิจกรรม ใบงาน ในรูปไฟล PDF และ 

Word วางบนเว็ปไซตเพ่ืองายกับนักศึกษาในการนำ

ไฟลไปทำชิ้นงาน  

3.2 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอน 

เม่ือการจัดเตรียมเอกสารการสอน แหลงเรียนรู

ตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงงายสำหรับผูสอนในการ

จัดการเรียนรูตอไป  ซ่ึงในการจัดการเรียนรู ใน

กระบวนวิชานี้ ใชการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก(Active learning) และ

   

 

 

 รูปท่ี 4 ตัวอยางคลิปวีดิโอท่ีนักศึกษาสรางข้ึน 

 

จากการประเมินชิ้นงานคลิปวีดิโอเรื่องเทคนิค

การสอนคณิตศาสตรท่ีนักศึกษาแตละกลุมนำเสนอ

นั้น ถือเปนคลิปวีดิโอท่ีนาสนใจ มีเทคนิคลูกเลนท่ี

หลากหลายไมนาเบื่อ เนื้อหาท่ีนำเสนอกระชับ

นาสนใจ ทำใหผูสอนไดเห็นศักยภาพดานเทคโนโลยี

ของผูเรียนท่ีจะไปทำหนาท่ีครูในอนาคตไดชัดเจนข้ึน  

นอกจากนี้ ผูสอนยังไดจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม

เพ่ือประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 

แบบประเมินออนไลน โดยแบบประเมินออนไลน

ผูสอนเลือกใชโปรแกรมท่ีหลากหลายตามความ

เหมาะสมของงานดังนี้ 

1. Google form ใชประเมินการเขาชั้นเรียน  

และใชประเมินชิ้นงานท่ีตองการผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะ โดยมีเกณฑการประเมิน(Scoring 

rubrics) แนบแตละชิ้นงาน เพ่ือใชประเมินรวมกัน  

ดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงการใช Google form ในการประเมิน

การเขาชั้นเรียน  

 

2. Nearpod, Quizizz และ Kahoot ใช 

ประเมินในรูป Quiz สั้น ๆ 5-6 ขอ เพ่ือตรวจสอบ

ความรูของผูเรียนกอนเริ่มกิจกรรมในชั้นเรียนในแต

ละเนื้อหาและเราความสนใจของผูเรียน ซ่ึงโปรแกรม

แตละชนิดมีความนาสนใจสามารถใชท้ัง Online 

และ Onsite และรูผลคะแนนไดทันที ดังรูปท่ี 6  

 

 

 

 
 รูปท่ี 6 ตัวอยาง Quiz ท้ังในรูป Online และ 

Onsite 

  

    นอกจากนี้ ยังมีการประเมินในลักษณะการโหวต

คะแนนทางออนไลนผานโปรแกรม Mentimeter 

เปนตน  

การจัดทำกลุมสื่อสารผาน Facebook เพ่ือใช

เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับผูเรียนนอกเวลาเรียน 

การโหวตความคิดเห็น เปนตน  

การทำใบกิจกรรม ใบงาน ในรูปไฟล PDF และ 

Word วางบนเว็ปไซตเพ่ืองายกับนักศึกษาในการนำ

ไฟลไปทำชิ้นงาน  

3.2 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอน 

เม่ือการจัดเตรียมเอกสารการสอน แหลงเรียนรู

ตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงงายสำหรับผูสอนในการ

จัดการเรียนรูตอไป  ซ่ึงในการจัดการเรียนรู ใน

กระบวนวิชานี้ ใชการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก(Active learning) และ
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 รูปท่ีำ 6 ตัวอย่าง Quiz ท้ัำงในรูป Online และ Onsite

    นอกจากน้ี ยังมีการประเมินในลักษณะการโหวต

คะแนนทำางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mentimeter 

เป็นต�น 

 การจัดทำำากลุ่มส่ือสารผ่าน Facebook เพ่ือใช�

เป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับผู�เรียนนอกเวลาเรียน 

การโหวตความคิดเห็น เป็นต�น 

การทำำาใบกิจกรรม ใบงาน ในรูปไฟล์ PDF และ Word 

วางบนเว็ปไซึ่ต์เพ่ือง่ายกับนักศึกษาในการนำาไฟลไ์ปทำำา

ช้ินงาน 

3.2. วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนการสอน

 เม่ือการจัดเตรียมเอกสารการสอน แหล่งเรียน

รู�ต่าง ๆ เรียบร�อยแล�ว จึงง่ายสำาหรับผู�สอนในการ

จัดการเรียนรู�ต่อไป ซ่ึึ่งในการจัดการเรียนรู�ในกระบวน

วิชาน้ี ใช�การจัดการเรียนรู�ท่ีำหลากหลายตามแนวคิด

การเรียนรู�เชิงรุก(Active learning) และการเรียนรู�

แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) ด�วย

เทำคนคิการประเมนิเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา 

เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ท้ัำงนอกและในเวลาเรียนดังราย

ละเอียดต่อไปน้ี

 1. การเรียนรู�นอกช้ันเรียนผ่านคลิปวีดิโอ 

 เอกสารในรปู e-book PDF เปน็ต�น เม่ือเข�าช้ัน

เรียน ผู�สอนตรวจสอบความรู� (Quiz) ท่ีำศึกษามาผ่าน

โปรแกรม Nearpod, Quizizz, Kahoot และการตอบ

คำาถามในช้ันเรียน ก่อนเร่ิมกิจกรรมปฏิิบัต ิดังตัวอยา่ง 

e-book ในรูปท่ีำ 7

 

รูปท่ีำ 7 แสดงการวาง e-book บนเว็ปไซึ่ต์กระบวนวิชา

 2. การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา(Case study) 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำผู�สอนเตรียมกรณี

ศึกษามาให�ผู�เรียนได�วิเคราะห์ท้ัำงแบบเด่ียวและกลุ่ม 

จากน้ันอภิปรายร่วมกันโดยใช�การเรียนรู�แบบร่วมมือ 

(Cooperative Learning) ด�วยเทำคนิค Think Pair 

Share, Think Pair Square หรือในรูปของ Small 

Group Discussion หรือ Whole class discussion 

แล�วแต่กรณี ดังตัวอย่างรูปท่ีำ 8

  

รูปท่ีำ 8 แสดงการวิเคราะห์ส่ือการสอนท่ีำรุ่นพ่ีฝึึกสอน

สร�างและนำาไปใช�สอนนักเรียนจริง

 จากรูปนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะวิเคราะห์ส่ือการ

สอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู� โดยตัวแทำนเพ่ือน

แต่ละกลุ่มจะร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู�และบันทึำกความ

คิดเห็นของเพ่ือน เพ่ือนำากลับไปแลกเปล่ียนกับเพ่ือน

กลุ่มตนเอง ซ่ึึ่งเป็นกิจกรรมท่ีำผู�สอนปรับข้ันตอนการ

เรียนแบบร่วมมือในรูป Jigsaw มาใช� 

 3. การเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม

(Group work) โดยการมอบหมายงานให�ผู�เรียนปฏิิบัติ

กิจกรรมในเวลาเรียน ผู�สอนทำำาหน�าท่ีำให�ความแนะนำา

ในแต่ละกลุ่ม เช่น กิจกรรมการออกแบบโครงสร�าง

รายวิชา การเขียนหน่วยการเรียนรู� ซ่ึึ่งการทำำาช้ินงาน

ดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่แล�วเสร็จในเวลาเรียน จึงมีการ

   

 

 

 รูปท่ี 4 ตัวอยางคลิปวีดิโอท่ีนักศึกษาสรางข้ึน 

 

จากการประเมินชิ้นงานคลิปวีดิโอเรื่องเทคนิค

การสอนคณิตศาสตรท่ีนักศึกษาแตละกลุมนำเสนอ

นั้น ถือเปนคลิปวีดิโอท่ีนาสนใจ มีเทคนิคลูกเลนท่ี

หลากหลายไมนาเบื่อ เนื้อหาท่ีนำเสนอกระชับ

นาสนใจ ทำใหผูสอนไดเห็นศักยภาพดานเทคโนโลยี

ของผูเรียนท่ีจะไปทำหนาท่ีครูในอนาคตไดชัดเจนข้ึน  

นอกจากนี้ ผูสอนยังไดจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม

เพ่ือประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 

แบบประเมินออนไลน โดยแบบประเมินออนไลน

ผูสอนเลือกใชโปรแกรมท่ีหลากหลายตามความ

เหมาะสมของงานดังนี้ 

1. Google form ใชประเมินการเขาชั้นเรียน  

และใชประเมินชิ้นงานท่ีตองการผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะ โดยมีเกณฑการประเมิน(Scoring 

rubrics) แนบแตละชิ้นงาน เพ่ือใชประเมินรวมกัน  

ดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงการใช Google form ในการประเมิน

การเขาชั้นเรียน  

 

2. Nearpod, Quizizz และ Kahoot ใช 

ประเมินในรูป Quiz สั้น ๆ 5-6 ขอ เพ่ือตรวจสอบ

ความรูของผูเรียนกอนเริ่มกิจกรรมในชั้นเรียนในแต

ละเนื้อหาและเราความสนใจของผูเรียน ซ่ึงโปรแกรม

แตละชนิดมีความนาสนใจสามารถใชท้ัง Online 

และ Onsite และรูผลคะแนนไดทันที ดังรูปท่ี 6  

 

 

 

 
 รูปท่ี 6 ตัวอยาง Quiz ท้ังในรูป Online และ 

Onsite 

  

    นอกจากนี้ ยังมีการประเมินในลักษณะการโหวต

คะแนนทางออนไลนผานโปรแกรม Mentimeter 

เปนตน  

การจัดทำกลุมสื่อสารผาน Facebook เพ่ือใช

เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับผูเรียนนอกเวลาเรียน 

การโหวตความคิดเห็น เปนตน  

การทำใบกิจกรรม ใบงาน ในรูปไฟล PDF และ 

Word วางบนเว็ปไซตเพ่ืองายกับนักศึกษาในการนำ

ไฟลไปทำชิ้นงาน  

3.2 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอน 

เม่ือการจัดเตรียมเอกสารการสอน แหลงเรียนรู

ตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงงายสำหรับผูสอนในการ

จัดการเรียนรูตอไป  ซ่ึงในการจัดการเรียนรู ใน

กระบวนวิชานี้ ใชการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก(Active learning) และ

 

 

   

 

 

การเรี ยนรู แบบห องเรียนกลับ ด าน  (Flipped 

Classroom) ดวยเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท้ังนอก

และในเวลาเรียนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การเรียนรูนอกชั้นเรียนผานคลิปวีดิโอ  

เอกสารในรูป e-book PDF เปนตน เม่ือเขาชั้นเรียน 

ผูสอนตรวจสอบความรู (Quiz) ท่ี ศึกษามาผาน

โปรแกรม Nearpod, Quizizz, Kahoot และการ

ตอบคำถามในชั้นเรียน กอนเริ่มกิจกรรมปฏิบัติ ดัง

ตัวอยาง e-book ในรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 แสดงการวาง e-book บนเว็ปไซตกระบวน

วิชา 

 

2.  การเรียนรูผานกรณีศึกษา(Case study)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนเตรียม

กรณีศึกษามาใหผูเรียนไดวิเคราะหท้ังแบบเดี่ยวและ

กลุม จากนั้นอภิปรายรวมกันโดยใชการเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative Learning) ดวยเทคนิค Think 

Pair Share, Think Pair Square หรือในรูปของ 

Small Group Discussion หรอื Whole class 

discussion แลวแตกรณี ดังตัวอยางรูปท่ี 8 

   
รูปท่ี 8 แสดงการวิเคราะหสื่อการสอนท่ีรุนพ่ีฝกสอน

สรางและนำไปใชสอนนักเรียนจริง 

 

จากรูปนักศึกษาแตละกลุมจะวิเคราะหสื่อ

การสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู โดยตัวแทน

เพ่ือนแตละกลุมจะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและบันทึก

ความคิดเห็นของเพ่ือน เพ่ือนำกลับไปแลกเปลี่ยนกับ

เพ่ือนกลุมตนเอง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีผูสอนปรับ

ข้ันตอนการเรยีนแบบรวมมือในรูป Jigsaw มาใช  

3. การเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม 

(Group work) โดยการมอบหมายงานใหผู เรียน

ปฏิบัติกิจกรรมในเวลาเรียน ผูสอนทำหนาท่ีใหความ

แนะนำในแตละกลุม เชน กิจกรรมการออกแบบ

โครงสรางรายวิชา การเขียนหนวยการเรียนรู ซ่ึงการ

ทำชิ้นงานดังกลาวสวนใหญไมแลวเสร็จในเวลาเรียน 

จึงมีการกำหนดสงงานออกไปประมาณ 1-2 สัปดาห 

เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมนอกเวลาเรียน

ตอไป ซ่ึงเปนการยืดหยุนเรื่องการสงงาน ดังรูปท่ี 9 

 

  
         รูปท่ี 9 แสดงการทำกิจกรรมกลุม 

 

4. กิจกรรมโตวาที(Debate) เปนกิจกรรมท่ี 

ตองการใหผูเรียนแตละกลุมไดเรียนรู วิเคราะหและ

ประเมินชิ้นงานเพ่ือน หาจุดเดนจุดดอยของชิ้นงาน

ดังกลาว จากนั้นใหตัวแทนแตละกลุมยอยโตวาทีแขง

กันเพ่ือหากลุมท่ีชนะผานการโหวตใหคะแนนดวย

โปรแกรม Mentimeter ซ่ึงนักศึกษาท้ังกระบวนวิชา

 

 

   

 

 

การเรี ยนรู แบบห องเรียนกลับ ด าน  (Flipped 

Classroom) ดวยเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท้ังนอก

และในเวลาเรียนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การเรียนรูนอกชั้นเรียนผานคลิปวีดิโอ  

เอกสารในรูป e-book PDF เปนตน เม่ือเขาชั้นเรียน 

ผูสอนตรวจสอบความรู (Quiz) ท่ี ศึกษามาผาน

โปรแกรม Nearpod, Quizizz, Kahoot และการ

ตอบคำถามในชั้นเรียน กอนเริ่มกิจกรรมปฏิบัติ ดัง

ตัวอยาง e-book ในรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 แสดงการวาง e-book บนเว็ปไซตกระบวน

วิชา 

 

2.  การเรียนรูผานกรณีศึกษา(Case study)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนเตรียม

กรณีศึกษามาใหผูเรียนไดวิเคราะหท้ังแบบเดี่ยวและ

กลุม จากนั้นอภิปรายรวมกันโดยใชการเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative Learning) ดวยเทคนิค Think 

Pair Share, Think Pair Square หรือในรูปของ 

Small Group Discussion หรอื Whole class 

discussion แลวแตกรณี ดังตัวอยางรูปท่ี 8 

   
รูปท่ี 8 แสดงการวิเคราะหสื่อการสอนท่ีรุนพ่ีฝกสอน

สรางและนำไปใชสอนนักเรียนจริง 

 

จากรูปนักศึกษาแตละกลุมจะวิเคราะหสื่อ

การสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู โดยตัวแทน

เพ่ือนแตละกลุมจะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและบันทึก

ความคิดเห็นของเพ่ือน เพ่ือนำกลับไปแลกเปลี่ยนกับ

เพ่ือนกลุมตนเอง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีผูสอนปรับ

ข้ันตอนการเรยีนแบบรวมมือในรูป Jigsaw มาใช  

3. การเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม 

(Group work) โดยการมอบหมายงานใหผู เรียน

ปฏิบัติกิจกรรมในเวลาเรียน ผูสอนทำหนาท่ีใหความ

แนะนำในแตละกลุม เชน กิจกรรมการออกแบบ

โครงสรางรายวิชา การเขียนหนวยการเรียนรู ซ่ึงการ

ทำชิ้นงานดังกลาวสวนใหญไมแลวเสร็จในเวลาเรียน 

จึงมีการกำหนดสงงานออกไปประมาณ 1-2 สัปดาห 

เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมนอกเวลาเรียน

ตอไป ซ่ึงเปนการยืดหยุนเรื่องการสงงาน ดังรูปท่ี 9 

 

  
         รูปท่ี 9 แสดงการทำกิจกรรมกลุม 

 

4. กิจกรรมโตวาที(Debate) เปนกิจกรรมท่ี 

ตองการใหผูเรียนแตละกลุมไดเรียนรู วิเคราะหและ

ประเมินชิ้นงานเพ่ือน หาจุดเดนจุดดอยของชิ้นงาน

ดังกลาว จากนั้นใหตัวแทนแตละกลุมยอยโตวาทีแขง

กันเพ่ือหากลุมท่ีชนะผานการโหวตใหคะแนนดวย

โปรแกรม Mentimeter ซ่ึงนักศึกษาท้ังกระบวนวิชา



54        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กำาหนดส่งงานออกไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือให�ผู�

เรียนได�ปฏิิบัติกิจกรรมกลุ่มนอกเวลาเรียนต่อไป ซ่ึึ่ง

เป็นการยืดหยุ่นเร่ืองการส่งงาน ดังรูปท่ีำ 9

         รูปท่ีำ 9 แสดงการทำำากิจกรรมกลุ่ม

 4. กิจกรรมโต�วาทีำ(Debate) เป็นกิจกรรมท่ีำ

ต�องการให�ผู�เรียนแต่ละกลุ่มได�เรียนรู� วิเคราะห์และ

ประเมินช้ินงานเพ่ือน หาจุดเด่นจุดด�อยของช้ินงานดงั

กล่าว จากน้ันให�ตัวแทำนแต่ละกลุ่มย่อยโต�วาทีำแข่งกัน

เพ่ือหากลุ่มท่ีำชนะผ่านการโหวตให�คะแนนด�วย

โปรแกรม Mentimeter ซ่ึึ่งนักศึกษาท้ัำงกระบวนวิชา

ช่ืนชอบกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังรูปท่ีำ 10 

และ 11

     

   รูปท่ีำ 10 แสดงกิจกรรมการโต�วาทีำ

 

    รูปท่ีำ 11 แสดงผลการโหวตกลุ่มชนะผ่านโปรแกรม 

Mentimeter 

 5. การเรียนรู�โดยใช�บทำบาทำสมมุติ(Role play) 

และสถานการณ์จำาลอง (Simulation) ในการทำดลอง

สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธิยมศึกษา โดยเพ่ือนร่วมช้ัน

เรียนแสดงบทำบาทำสมมุติเป็นนักเรียนในระดับช้ัน 

ต่าง ๆ ซ่ึึ่งเป็นการเรียนรู�โดยการสอน (Learning by 

Teaching) ดังรูปท่ีำ 12

 

รูปท่ีำ 12 แสดงกิจกรรมบทำบาทำสมมุติและสถานการณ์

จำาลองในการทำดลองสอนคณิตศาสตร์เพ่ือนร่วมช้ัน

เรียน

      จากรูปท่ีำ 12 นักศึกษาแต่ละกลุ่มจำานวน 9 กลุ่ม

ได�รับมอบหมายให�ออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู�

คณิตศาสตร์ และสะทำ�อนผลการจัดกิจกรรมการเรียน

รู�ร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC (Professional 

learning community)นักศึกษากลุ่มท่ีำเหลือทำำาหน�าท่ีำ

เป็นนักเรียนในการทำดลองสอน ร่วมสังเกตช้ันเรียนกับ

ผู�สอน ซ่ึึ่งผู�สอนร่วมเรียนรู�ไปพร�อมกับนักศึกษา ดังรูป

ท่ีำ 13 และ 14 

  

รูปท่ีำ 13 แสดงการทำดลองสอนโดยผู�สอนและนักศึกษา

บางส่วนร่วมสังเกตช้ันเรียน 

 

 

   

 

 

การเรี ยนรู แบบห องเรียนกลับ ด าน  (Flipped 

Classroom) ดวยเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท้ังนอก

และในเวลาเรียนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การเรียนรูนอกชั้นเรียนผานคลิปวีดิโอ  

เอกสารในรูป e-book PDF เปนตน เม่ือเขาชั้นเรียน 

ผูสอนตรวจสอบความรู (Quiz) ท่ี ศึกษามาผาน

โปรแกรม Nearpod, Quizizz, Kahoot และการ

ตอบคำถามในชั้นเรียน กอนเริ่มกิจกรรมปฏิบัติ ดัง

ตัวอยาง e-book ในรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 แสดงการวาง e-book บนเว็ปไซตกระบวน

วิชา 

 

2.  การเรียนรูผานกรณีศึกษา(Case study)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนเตรียม

กรณีศึกษามาใหผูเรียนไดวิเคราะหท้ังแบบเดี่ยวและ

กลุม จากนั้นอภิปรายรวมกันโดยใชการเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative Learning) ดวยเทคนิค Think 

Pair Share, Think Pair Square หรือในรูปของ 

Small Group Discussion หรอื Whole class 

discussion แลวแตกรณี ดังตัวอยางรูปท่ี 8 

   
รูปท่ี 8 แสดงการวิเคราะหสื่อการสอนท่ีรุนพ่ีฝกสอน

สรางและนำไปใชสอนนักเรียนจริง 

 

จากรูปนักศึกษาแตละกลุมจะวิเคราะหสื่อ

การสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู โดยตัวแทน

เพ่ือนแตละกลุมจะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและบันทึก

ความคิดเห็นของเพ่ือน เพ่ือนำกลับไปแลกเปลี่ยนกับ

เพ่ือนกลุมตนเอง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีผูสอนปรับ

ข้ันตอนการเรยีนแบบรวมมือในรูป Jigsaw มาใช  

3. การเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม 

(Group work) โดยการมอบหมายงานใหผู เรียน

ปฏิบัติกิจกรรมในเวลาเรียน ผูสอนทำหนาท่ีใหความ

แนะนำในแตละกลุม เชน กิจกรรมการออกแบบ

โครงสรางรายวิชา การเขียนหนวยการเรียนรู ซ่ึงการ

ทำชิ้นงานดังกลาวสวนใหญไมแลวเสร็จในเวลาเรียน 

จึงมีการกำหนดสงงานออกไปประมาณ 1-2 สัปดาห 

เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมนอกเวลาเรียน

ตอไป ซ่ึงเปนการยืดหยุนเรื่องการสงงาน ดังรูปท่ี 9 

 

  
         รูปท่ี 9 แสดงการทำกิจกรรมกลุม 

 

4. กิจกรรมโตวาที(Debate) เปนกิจกรรมท่ี 

ตองการใหผูเรียนแตละกลุมไดเรียนรู วิเคราะหและ

ประเมินชิ้นงานเพ่ือน หาจุดเดนจุดดอยของชิ้นงาน

ดังกลาว จากนั้นใหตัวแทนแตละกลุมยอยโตวาทีแขง

กันเพ่ือหากลุมท่ีชนะผานการโหวตใหคะแนนดวย

โปรแกรม Mentimeter ซ่ึงนักศึกษาท้ังกระบวนวิชา

   

 

 

ชื่นชอบกิจกรรมดังกลาวเปนอยางมาก ดังรูปท่ี 10 

และ 11 

   

 
   รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมการโตวาที 

 
    รูปท่ี 11 แสดงผลการโหวตกลุมชนะผานโปรแกรม 

Mentimeter  

 

5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role  

play) และสถานการณจำลอง (Simulation) ในการ

ทดลองสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยเพ่ือน

รวมชั้นเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนนักเรียนใน

ระดับชั้นตาง ๆ ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการสอน 

(Learning by Teaching) ดังรูปท่ี 12 

 
รูป ท่ี  12  แสด ง กิ จก รรมบ ท บ าท สม มุ ติ แ ล ะ

สถานการณจำลองในการทดลองสอนคณิตศาสตร

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

      จากรูป ท่ี  12 นักศึกษาแตละกลุม

จำนวน 9 กลุมไดรับมอบหมายใหออกแบบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร และ

สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ร ว ม กั น ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC 

( Professional learning community)

นักศึกษากลุมท่ีเหลือทำหนาท่ีเปนนักเรียน

ในการทดลองสอน รวมสังเกตชั้นเรียนกับ

ผูสอน ซ่ึงผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมกับ

นักศึกษา ดังรูปท่ี 13 และ 14  

  
รูปท่ี 13 แสดงการทดลองสอนโดยผูสอน

และนักศึกษาบางสวนรวมสังเกตชั้นเรียน  

 

 

   

 

 

ชื่นชอบกิจกรรมดังกลาวเปนอยางมาก ดังรูปท่ี 10 

และ 11 

   

 
   รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมการโตวาที 

 
    รูปท่ี 11 แสดงผลการโหวตกลุมชนะผานโปรแกรม 

Mentimeter  

 

5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role  

play) และสถานการณจำลอง (Simulation) ในการ

ทดลองสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยเพ่ือน

รวมชั้นเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนนักเรียนใน

ระดับชั้นตาง ๆ ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการสอน 

(Learning by Teaching) ดังรูปท่ี 12 

 
รูป ท่ี  12  แสด ง กิ จก รรมบ ท บ าท สม มุ ติ แ ล ะ

สถานการณจำลองในการทดลองสอนคณิตศาสตร

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

      จากรูป ท่ี  12 นักศึกษาแตละกลุม

จำนวน 9 กลุมไดรับมอบหมายใหออกแบบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร และ

สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ร ว ม กั น ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC 

( Professional learning community)

นักศึกษากลุมท่ีเหลือทำหนาท่ีเปนนักเรียน

ในการทดลองสอน รวมสังเกตชั้นเรียนกับ

ผูสอน ซ่ึงผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมกับ

นักศึกษา ดังรูปท่ี 13 และ 14  

  
รูปท่ี 13 แสดงการทดลองสอนโดยผูสอน

และนักศึกษาบางสวนรวมสังเกตชั้นเรียน  

 

 

   

 

 

ชื่นชอบกิจกรรมดังกลาวเปนอยางมาก ดังรูปท่ี 10 

และ 11 

   

 
   รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมการโตวาที 

 
    รูปท่ี 11 แสดงผลการโหวตกลุมชนะผานโปรแกรม 

Mentimeter  

 

5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role  

play) และสถานการณจำลอง (Simulation) ในการ

ทดลองสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยเพ่ือน

รวมชั้นเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนนักเรียนใน

ระดับชั้นตาง ๆ ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการสอน 

(Learning by Teaching) ดังรูปท่ี 12 

 
รูป ท่ี  12  แสด ง กิ จก รรมบ ท บ าท สม มุ ติ แ ล ะ

สถานการณจำลองในการทดลองสอนคณิตศาสตร

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

      จากรูป ท่ี  12 นักศึกษาแตละกลุม

จำนวน 9 กลุมไดรับมอบหมายใหออกแบบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร และ

สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ร ว ม กั น ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC 

( Professional learning community)

นักศึกษากลุมท่ีเหลือทำหนาท่ีเปนนักเรียน

ในการทดลองสอน รวมสังเกตชั้นเรียนกับ

ผูสอน ซ่ึงผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมกับ

นักศึกษา ดังรูปท่ี 13 และ 14  

  
รูปท่ี 13 แสดงการทดลองสอนโดยผูสอน

และนักศึกษาบางสวนรวมสังเกตชั้นเรียน  

 

 

   

 

 

ชื่นชอบกิจกรรมดังกลาวเปนอยางมาก ดังรูปท่ี 10 

และ 11 

   

 
   รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมการโตวาที 

 
    รูปท่ี 11 แสดงผลการโหวตกลุมชนะผานโปรแกรม 

Mentimeter  

 

5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role  

play) และสถานการณจำลอง (Simulation) ในการ

ทดลองสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยเพ่ือน

รวมชั้นเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนนักเรียนใน

ระดับชั้นตาง ๆ ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการสอน 

(Learning by Teaching) ดังรูปท่ี 12 

 
รูป ท่ี  12  แสด ง กิ จก รรมบ ท บ าท สม มุ ติ แ ล ะ

สถานการณจำลองในการทดลองสอนคณิตศาสตร

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

      จากรูป ท่ี  12 นักศึกษาแตละกลุม

จำนวน 9 กลุมไดรับมอบหมายใหออกแบบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร และ

สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ร ว ม กั น ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC 

( Professional learning community)

นักศึกษากลุมท่ีเหลือทำหนาท่ีเปนนักเรียน

ในการทดลองสอน รวมสังเกตชั้นเรียนกับ

ผูสอน ซ่ึงผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมกับ

นักศึกษา ดังรูปท่ี 13 และ 14  

  
รูปท่ี 13 แสดงการทดลองสอนโดยผูสอน

และนักศึกษาบางสวนรวมสังเกตชั้นเรียน  
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รูปท่ีำ 14 แสดงการสะทำ�อนผลการจัดกิจกรรมการเรียน

รู�โดยผู�สอนร่วมสะทำ�อนผล 

 6. การลงพ้ืนท่ีำภาคสนาม(Field Experience) 

 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�คณิตศาสตร์โดย

การสอนนักเรียนในช้ันเรียนจริง ผ่านการเรียนรู�ร่วมกัน

ด�วยกระบวนการ PLC โดยผู�สอนและครูประจำาการใน

โรงเรียนร่วมสังเกตช้ันเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู�กับ

นักศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ

กิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง ดังรูป

ท่ีำ  15 และ  16 ซ่ึึ่งก่อนการลงพ้ืนท่ีำ นักศึกษาจะศึกษา

ข�อมูลของนักเรียนผ่านการ Zoom กับครูผู�สอน 

เน่ืองจากเป็นช่วงการระบาดของโควิทำ 

 

 

รูปท่ีำ 15 แสดงการสอนจริงของนักศึกษาในช้ันเรียน

ระดับมัธิยมศึกษา

 

รูปท่ีำ 16 แสดงการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู�ของผู�สอน 

ครูประจำาการ และนักศึกษา

 7. การเรียนรู�จากผู�เช่ียวชาญ เป็นการจัด

 กิจกรรมการเรียนรู�โดยการเชิญศึกษานิเทำศก์มา

ให�ความรู�เก่ียวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับ

มัธิยมศึกษา การออกแบบหลักสูตรระดับการเรียนการ

สอนในแต่ละโรงเรียน บริบทำโรงเรียน บทำบาทำหน�าท่ีำ

ของครูคณิตศาสตร์ เป็นต�น เพ่ือให�ผู�เรียนได�เข�าใจ

บทำบาทำหน�าท่ีำของครู การเตรียมความพร�อมในการ

เป็นครูในอนาคต ดังรูปท่ีำ 17

 

รูปท่ีำ 17 แสดงการบรรยายโดยผู�เช่ียวชาญ

 8. การจัดการเรียนรู�ออนไลน์(Online) ผ่าน 

Zoom ท่ีำยังคงกิจกรรมเหมือนกับการจัดกิจกรรม 

Onsite โดยผู�สอนเร่ิมต�นกิจกรรมด�วยการ Quiz ผ่าน

ออนไลน์ด�วยโปรแกรม Nearpod, Quizizz และ 

Kahoot สลบักันในแต่ละคาบ จากน้ัน ใช�การถามตอบ

เพ่ือเตรียมความพร�อมในการทำำากิจกรรมกลุ่ม จัดกลุ่ม

ผู�เรียนเข�าห�อง(Breakout room) ผู�สอนทำำาหน�าท่ีำ

เข�าไปสังเกต ให�คำาแนะนำาในแต่ละห�อง หลังจากน้ัน 

นำาเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกันในห�องรวม

 จากท่ีำกล่าวมาข�างต�นน้ัน วิธีิ/กิจกรรมการเรียน

รู� ท่ีำผู�สอนใช�จะเน�นการนำาทำฤษฎีีไปปฏิิบัติจริงท้ัำง

กิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม โดยความรู�เชิงทำฤษฎีีเน�นให�ผู�

เรียนได�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง ผู�สอนตรวจสอบความ

รู�ผ่านการ Quiz ในแต่ละเน้ือหา ก่อนต่อยอดความรู�สู่

การปฏิิบัติจริง ซ่ึึ่งการปฏิิบัติกิจกรรมในช้ันเรียนน้ัน 

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู� ตลอดภาค

การศึกษา เน�นการแลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกัน โดยใช�

กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด

วิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง โดยการอภิปรายร่วม

กัน การสะทำ�อนคิด การทำำาช้ินงานร่วมกัน เป็นต�น 

   

 

 

ชื่นชอบกิจกรรมดังกลาวเปนอยางมาก ดังรูปท่ี 10 

และ 11 

   

 
   รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมการโตวาที 

 
    รูปท่ี 11 แสดงผลการโหวตกลุมชนะผานโปรแกรม 

Mentimeter  

 

5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role  

play) และสถานการณจำลอง (Simulation) ในการ

ทดลองสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยเพ่ือน

รวมชั้นเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนนักเรียนใน

ระดับชั้นตาง ๆ ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการสอน 

(Learning by Teaching) ดังรูปท่ี 12 

 
รูป ท่ี  12  แสด ง กิ จก รรมบ ท บ าท สม มุ ติ แ ล ะ

สถานการณจำลองในการทดลองสอนคณิตศาสตร

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

      จากรูป ท่ี  12 นักศึกษาแตละกลุม

จำนวน 9 กลุมไดรับมอบหมายใหออกแบบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร และ

สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ร ว ม กั น ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC 

( Professional learning community)

นักศึกษากลุมท่ีเหลือทำหนาท่ีเปนนักเรียน

ในการทดลองสอน รวมสังเกตชั้นเรียนกับ

ผูสอน ซ่ึงผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมกับ

นักศึกษา ดังรูปท่ี 13 และ 14  

  
รูปท่ี 13 แสดงการทดลองสอนโดยผูสอน

และนักศึกษาบางสวนรวมสังเกตชั้นเรียน  

 

 

 

 

   

 

 

รูป ท่ี  14 แสดงการสะทอนผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนรวมสะทอน

ผล  

6. การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม(Field Experience)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการ

สอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง ผานการเรียนรูรวมกัน

ดวยกระบวนการ PLC โดยผูสอนและครูประจำการ

ในโรงเรียนรวมสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาแตละกลุมรวมกันออกแบบ

กิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ดังรูป

ท่ี  15 และ  16 ซ่ึงกอนการลงพ้ืนท่ี นักศึกษาจะ

ศึกษาขอ มูลของนั ก เรียนผ านการ Zoom กับ

ครูผูสอน เนื่องจากเปนชวงการระบาดของโควิท  

 

 
รูปท่ี 15 แสดงการสอนจริงของนักศึกษาใน

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
รูปท่ี 16 แสดงการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของผูสอน ครูประจำการ และนักศึกษา 

 

7. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เปนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูโดยการเชิญศึกษานิเทศกมาให

ความรู เก่ียวกับหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษา การออกแบบหลักสูตรระดับการเรียน

การสอนในแตละโรงเรียน บริบทโรงเรียน บทบาท

หนาท่ีของครูคณิตศาสตร เปนตน เพ่ือใหผูเรียนได

เขาใจบทบาทหนาท่ีของครู การเตรียมความพรอม

ในการเปนครูในอนาคต ดังรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 17 แสดงการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

8. การจัดการเรียนรูออนไลน(Online) ผาน  

Zoom ท่ียังคงกิจกรรมเหมือนกับการจัดกิจกรรม 

Onsite โดยผูสอนเริ่มตนกิจกรรมดวยการ Quiz 

ผานออนไลนดวยโปรแกรม Nearpod, Quizizz 

และ Kahoot สลับกันในแตละคาบ จากนั้น ใชการ

ถามตอบเพ่ือเตรียมความพรอมในการทำกิจกรรม

กลุ ม  จั ดกลุ มผู เรียน เข าห อง(Breakout room) 

ผูสอนทำหนาท่ีเขาไปสังเกต ใหคำแนะนำในแตละ

หอง หลังจากนั้น นำเสนอผลงานและอภิปราย

รวมกันในหองรวม 

 

จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น วิธี/กิจกรรมการเรียนรู

ท่ีผูสอนใชจะเนนการนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงท้ัง

กิจกรรมเดี่ยวและกลุม โดยความรูเชิงทฤษฎีเนนให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูสอนตรวจสอบ

ความรูผานการ Quiz ในแตละเนื้อหา กอนตอยอด

ความรูสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น

 

 

   

 

 

รูป ท่ี  14 แสดงการสะทอนผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนรวมสะทอน

ผล  

6. การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม(Field Experience)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการ

สอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง ผานการเรียนรูรวมกัน

ดวยกระบวนการ PLC โดยผูสอนและครูประจำการ

ในโรงเรียนรวมสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาแตละกลุมรวมกันออกแบบ

กิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ดังรูป

ท่ี  15 และ  16 ซ่ึงกอนการลงพ้ืนท่ี นักศึกษาจะ

ศึกษาขอ มูลของนั ก เรียนผ านการ Zoom กับ

ครูผูสอน เนื่องจากเปนชวงการระบาดของโควิท  

 

 
รูปท่ี 15 แสดงการสอนจริงของนักศึกษาใน

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
รูปท่ี 16 แสดงการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของผูสอน ครูประจำการ และนักศึกษา 

 

7. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เปนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูโดยการเชิญศึกษานิเทศกมาให

ความรู เก่ียวกับหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษา การออกแบบหลักสูตรระดับการเรียน

การสอนในแตละโรงเรียน บริบทโรงเรียน บทบาท

หนาท่ีของครูคณิตศาสตร เปนตน เพ่ือใหผูเรียนได

เขาใจบทบาทหนาท่ีของครู การเตรียมความพรอม

ในการเปนครูในอนาคต ดังรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 17 แสดงการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

8. การจัดการเรียนรูออนไลน(Online) ผาน  

Zoom ท่ียังคงกิจกรรมเหมือนกับการจัดกิจกรรม 

Onsite โดยผูสอนเริ่มตนกิจกรรมดวยการ Quiz 

ผานออนไลนดวยโปรแกรม Nearpod, Quizizz 

และ Kahoot สลับกันในแตละคาบ จากนั้น ใชการ

ถามตอบเพ่ือเตรียมความพรอมในการทำกิจกรรม

กลุ ม  จั ดกลุ มผู เรียน เข าห อง(Breakout room) 

ผูสอนทำหนาท่ีเขาไปสังเกต ใหคำแนะนำในแตละ

หอง หลังจากนั้น นำเสนอผลงานและอภิปราย

รวมกันในหองรวม 

 

จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น วิธี/กิจกรรมการเรียนรู

ท่ีผูสอนใชจะเนนการนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงท้ัง

กิจกรรมเดี่ยวและกลุม โดยความรูเชิงทฤษฎีเนนให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูสอนตรวจสอบ

ความรูผานการ Quiz ในแตละเนื้อหา กอนตอยอด

ความรูสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น

 

 

   

 

 

รูป ท่ี  14 แสดงการสะทอนผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนรวมสะทอน

ผล  

6. การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม(Field Experience)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการ

สอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง ผานการเรียนรูรวมกัน

ดวยกระบวนการ PLC โดยผูสอนและครูประจำการ
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ศึกษาขอ มูลของนั ก เรียนผ านการ Zoom กับ

ครูผูสอน เนื่องจากเปนชวงการระบาดของโควิท  

 

 
รูปท่ี 15 แสดงการสอนจริงของนักศึกษาใน

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
รูปท่ี 16 แสดงการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของผูสอน ครูประจำการ และนักศึกษา 

 

7. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เปนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูโดยการเชิญศึกษานิเทศกมาให

ความรู เก่ียวกับหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษา การออกแบบหลักสูตรระดับการเรียน

การสอนในแตละโรงเรียน บริบทโรงเรียน บทบาท

หนาท่ีของครูคณิตศาสตร เปนตน เพ่ือใหผูเรียนได

เขาใจบทบาทหนาท่ีของครู การเตรียมความพรอม

ในการเปนครูในอนาคต ดังรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 17 แสดงการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

8. การจัดการเรียนรูออนไลน(Online) ผาน  

Zoom ท่ียังคงกิจกรรมเหมือนกับการจัดกิจกรรม 

Onsite โดยผูสอนเริ่มตนกิจกรรมดวยการ Quiz 

ผานออนไลนดวยโปรแกรม Nearpod, Quizizz 

และ Kahoot สลับกันในแตละคาบ จากนั้น ใชการ

ถามตอบเพ่ือเตรียมความพรอมในการทำกิจกรรม

กลุ ม  จั ดกลุ มผู เรียน เข าห อง(Breakout room) 

ผูสอนทำหนาท่ีเขาไปสังเกต ใหคำแนะนำในแตละ

หอง หลังจากนั้น นำเสนอผลงานและอภิปราย

รวมกันในหองรวม 

 

จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น วิธี/กิจกรรมการเรียนรู

ท่ีผูสอนใชจะเนนการนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงท้ัง

กิจกรรมเดี่ยวและกลุม โดยความรูเชิงทฤษฎีเนนให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูสอนตรวจสอบ

ความรูผานการ Quiz ในแตละเนื้อหา กอนตอยอด

ความรูสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
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3.3. กระบวนการท่ีำทำำาให�นักศึกษามีสว่นร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning) และสร�าง

ทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต(Lifelong 

Learning)

 ในการออกแบบกิจกรรมการการเรียนตลอด

ภาคเรียนน้ัน ผู�สอนได�วางแผนกิจกรรมการเรียนรู� รูป

แบบการจัดการเรียนรู� ภาระงาน/ช้ินงาน ตลอดจนการ

วัดประเมินผลการเรียนรู�ก่อนการเปิดภาคเรียน เม่ือ

พบกับนักศึกษาในคาบแรก ผู�สอนนำาเสนอแผนการ

จัดการเรียนการสอน(Course syllabus) เพ่ือให�

นักศึกษาร่วมกันพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการ

จัดการเรียนรู�ดังกล่าว ซ่ึึ่งเป็นการเปิดโอกาสให�

นักศึกษาได�มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ร่วม

พิจารณาภาระงานท่ีำมอบหมายว่าเหมาะสมหรือไม่ 

อัตราส่วนนำ้าหนักคะแนนในแต่ละช้ินงาน เป็นต�น 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ทุำกคร้ัง ผู�สอนทำำา

หน�าท่ีำเป็นท้ัำงผู�อำานวยความสะดวก ผู�สนับสนุนให�เกิด

การเรียนรู� ผู�ให�คำาแนะนำาช่วยเหลือ และผู�ร่วมเรียนรู� 

เพ่ือเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�เรียนรู�ด�วยตนเองผ่าน

การปฏิิบัติกิจกรรมในแต่ละคร้ัง และนำาผลการปฏิิบัติ

กิจกรรมมาอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกันท้ัำงช้ัน 

ซ่ึึ่งส่ิงท่ีำผู�สอนพยายามท่ีำจะกระตุ�นการเรียนรู�ให�กับ

นักศึกษาคือ สร�างความเช่ือม่ันในการเรียนรู�ให�กับ

นักศึกษาว่า สามารถสร�างองคค์วามรู�ด�วยตนเองได�โดย

ไม่จำาเป็นต�องรอรับความรู�จากผู�สอนเสมอไป น่ันคือ 

ความรู�ท่ีำไม่จำาเป็นต�องมาจากผู�สอนเสมอไป การเรียน

รู�สามารถเกิดข้ึนได�ด�วยตัวผู�เรียนเอง จากแหล่งเรียนรู�

รอบตัวผู�เรียน จากเพ่ือนร่วมช้ันเรียน จากผู�เช่ียวชาญ 

แม�กระท้ัำงกับนักเรียนท่ีำผู�เรียนได�ไปทำดลองสอนในช้ัน

เรียน ท่ีำถือเป็นแหล่งเรียนรู�ช้ันดีท่ีำผู�เรียนได�เรียนรู� 

เน่ืองจากการลงพ้ืนท่ีำสนามในโรงเรียนโดยการรว่มกัน

ออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตัวของนักศึกษา

เอง และสะทำ�อนผลการจัดการเรียนรู�รว่มกันกับผู�สอน 

ครูประจำาการท่ีำมีความเช่ียวชาญ ส่งผลให�ผู�เรียนเกิด

การเรียนรู�โดยตรงจากสถานการณ์จริง ดังรูปท่ีำ 18

  

รูปท่ีำ 18 แสดงการสอนนักเรียนของนักศึกษาและการ

ร่วมสังเกตช้ันเรียน

 ดังน้ัน จึงกล่าวได�ว่า การจัดการเรียนรู�ตลอด

ภาคเรียน ผู�สอนได�มีกระบวนการท่ีำทำำาให�ผู�เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู�และช่วยสร�างทำกัษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิตให�กับผู�เรียนอย่างแทำ�จริง

4. ผลท่ีได�รับ                                                            

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตลอดภาคการ

ศึกษา นอกจากการจัดการเรียนรู�ท่ีำหลากหลายตาม

แนวคิดการเรียนรู�เชิงรุก(Active learning) และการ

เรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) 

ด�วยเทำคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของ

นักศึกษา ผู�สอนยงัสะทำ�อนผลการจดักิจกรรมการเรียน

รู�ทุำกคร้ัง เพ่ือนำาข�อมูลท่ีำได�มาปรับกิจกรรมการเรียนรู�

ในคาบต่อไป ซึ่ึ่งเป็นการนำาแนวคิด Classroom 

action research: CAR มาปรับใช�ผ่านวงจรPAOR 

(Kemmis and McTaggart, 1992) คือ การ

วางแผน(Plan) การปฏิิบัติตามแผน(Act) การสังเกต

การปฏิิบัติ (Observe) และการสะทำ�อนผลการปฏิิบัติ 

(Reflect) เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู� ช้ินงานท่ีำ

ม อ บ ห ม า ย  ก า ร ใ ห� ค ะ แ น น ช้ิ น ง า น เ ป็ น ต� น  

ซ่ึึ่งกระบวนการดังกล่าวข�างต�นถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การประเมินตามสภาพจริงในด�านการประเมินเพ่ือการ

เรียนรู� (assessment for learning: AfL) เพ่ือนำาข�อมูล

มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู�ของผู�สอนเอง เช่น การ

ปรับเปล่ียนนำ้าหนักคะแนนและภาระงานในช้ินงาน

ทำดลองสอน เพ่ือลดภาระงานให�น�อยลง การปรับ

เปล่ียนกิจกรรมกลุ่มใหญ่เป็นกิจกรรมคู่ในการสร�าง

หน่วยการเรียนรู�ย่อย เพ่ือผู�เรียนจะได�วิเคราะห์กรอบ

เน้ือหาคณิตศาสตร์ในเชิงลึกมากข้ึน และได�มีโอกาส

   

 

 

เรียนนั้น เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

ตลอดภาคการศึกษา เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ร วม กัน  โดย ใชกระบวนการคิดวิ เคราะห  คิด

สังเคราะห การคิดวิจารณญาณ การคิดไตรตรอง 

โดยการอภิปรายรวมกัน การสะทอนคิด การทำ

ชิ้นงานรวมกัน เปนตน  

3.3 กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) และสราง

ทักษะการเรี ยน รู ต ลอด ชี วิต (Lifelong 

Learning) 

ในการออกแบบกิจกรรมการการเรียนตลอดภาค

เรียนนั้น  ผูสอนไดวางแผนกิจกรรมการเรียนรู  

รูปแบบการจัดการเรียนรู  ภ าระงาน/ชิ้น งาน 

ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรูกอนการเปด

ภาคเรียน เม่ือพบกับนักศึกษาในคาบแรก ผูสอน

นำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน(Course 

syllabus) เพ่ือใหนักศึกษารวมกันพิจารณาเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูดังกลาว ซ่ึงเปนการ

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอน รวมพิจารณาภาระงานท่ีมอบหมายวา

เหมาะสมหรือไม อัตราสวนน้ำหนักคะแนนในแตละ

ชิ้นงาน เปนตน  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง ผูสอนทำ

หนาท่ีเปนท้ังผูอำนวยความสะดวก ผูสนับสนุนให

เกิดการเรียนรู ผูใหคำแนะนำชวยเหลือ และผูรวม

เรียนรู  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูดวย

ตนเองผานการปฏิบัติกิจกรรมในแตละครั้ง และนำ

ผลการปฏิบัติกิจกรรมมาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันท้ังชั้น ซ่ึงสิ่งท่ีผูสอนพยายามท่ีจะกระตุนการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาคือ สรางความเชื่อม่ันในการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาวา สามารถสรางองคความรู

ดวยตนเองไดโดยไมจำเปนตองรอรับความรูจาก

ผูสอนเสมอไป นั่นคือ ความรูท่ีไมจำเปนตองมาจาก

ผูสอนเสมอไป การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดดวยตัว

ผูเรียนเอง จากแหลงเรียนรูรอบตัวผูเรียน จากเพ่ือน

รวมชั้นเรียน จากผูเชี่ยวชาญ แมกระท้ังกับนักเรียน

ท่ีผูเรียนไดไปทดลองสอนในชั้นเรียน ท่ีถือเปนแหลง

เรียนรูชั้นดีท่ีผูเรียนไดเรียนรู เนื่องจากการลงพ้ืนท่ี

สนามในโรงเรียนโดยการรวมกันออกแบบ จัด

กิจกรรมการเรียนรูดวยตัวของนักศึกษาเอง และ

สะทอนผลการจัดการเรียนรูรวมกันกับผูสอน ครู

ประจำการท่ีมีความเชี่ยวชาญ สงผลใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูโดยตรงจากสถานการณจริง ดังรูปท่ี 18 

 
รูปท่ี 18 แสดงการสอนนักเรียนของนักศึกษา

และการรวมสังเกตชั้นเรียน 

 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา การจัดการเรียนรูตลอดภาค

เรียน ผูสอนไดมีกระบวนการท่ีทำใหผูเรียนมีสวน

รวมในการเรียนรูและชวยสรางทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตใหกับผูเรียนอยางแทจริง 

4 ผลท่ีไดรับ                                                             

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดภาค

การศึกษา นอกจากการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก(Active learning) และ

การเรี ยนรู แบบห องเรียนกลับ ด าน  (Flipped 

Classroom) ดวยเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษา ผูสอนยังสะทอนผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาปรับ

กิจกรรมการเรียนรูในคาบตอไป ซ่ึงเปนการนำ
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ลงมือปฏิิบัติกิจกรรมด�วยตนเองมากกว่าการทำำา

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ อีกท้ัำงยังช่วยให�ผู�สอนได�ประเมินผู�

เรียนรายบุคคลได�ง่ายกว่าการประเมินผู�เรียนจากกลุ่ม

ใหญ่ การปรับขยายช่วงเวลาส่งงานให�เหมาะสมกับ

บริบทำจริง เป็นต�น ส่ิงเหล่าน้ีสง่ผลให�นักศึกษาพึงพอใจ

กับภาระงานท่ีำถงึแม�จะมจีำานวนมากแตนั่กศึกษายนิดี

ท่ีำจะทำำาช้ินงานต่าง ๆ 

 นอกจากผู�สอนใช�การประเมนิเพ่ือการเรียนรู�ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรู�ของผู�สอนเองแล�ว ผู�

สอนยังใช�การประเมินเพ่ือการเรียนรู� (Assessment 

for learning: AfL) เพ่ือสะทำ�อนกลับ(Feedback) ให�

กับผู�เรียนในทำุกกิจกรรม ทุำกช้ินงาน รวมท้ัำงการเปิด

โอกาสให�เพ่ือนร่วมช้ันเรียน ครูประจำาการได�สะทำ�อน

ผลให�นักศึกษา ส่งผลให�นักศึกษาได�พัฒนาและ

ปรับปรุงตนเองอย่างสมำ่าเสมอตลอดการเรียน 

 ภาพรวมของการจัดการเรียนรู�ตลอดภาคเรียน

เป็นกิจกรรมเชิงรุก(Active learning) โดยเน�นการเปดิ

โอกาสให�ผู�เรียนได�แลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกับผู�สอน 

เพ่ือนร่วมช้ันเรียน และครูประจำาการ ทำำาให�ผู�เรียนได�

ประเมินตัวเอง เพ่ือวิเคราะห์การเรียนรู�ของตนเอง 

และปรับปรุงการเรียนรู�ของตนเอง เช่น กิจกรรมกลุ่ม

การวิเคราะห์ช้ินงานกลุ่มเพ่ือนท่ีำออกแบบคำาอธิิบาย

รายวิชา โครงสร�างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู�

คณิตศาสตร์ในระดับช้ันเดียวกัน ทำำาให�ผู�เรียนได�เรียน

รู�แนวคิดในการออกแบบของกลุ่มเพ่ือน ซ่ึึ่งกิจกรรมน้ี

ส่งผลให�ผู�เรียนได�สะทำ�อนผลงานของตนเอง รู�จุดเด่น

จุดด�อยของผลงานตนเอง เป็นต�น ดังรูปท่ีำ 19

  

รูปท่ีำ 19 แสดงการอภิปรายวิเคราะห์ช้ินงานเพ่ือน

 กิ จ ก ร ร ม ท่ีำ นั ก ศึ ก ษ า ช อ บ ม า ก ท่ีำ สุ ด ใ น

กระบวนการเรียนรู�ตลอดภาคเรียน คือ กิจกรรมการ

ลงพ้ืนท่ีำสอนนักเรียนในช้ันเรียนจริง เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมท่ีำนักศึกษาได�ลงมือปฏิิบัติในฐานะครูผู�สอน

คณิตศาสตร์ท่ีำแทำ�จริง ได�เรียนรู�ร่วมกันท้ัำงจากเพ่ือน

กลุ่มเดียวกัน เพ่ือนร่วมช้ันเรียน ผู�สอน ครูประจำาการ

และนกัเรียน ได�มีการสะทำ�อนผลการจดัการเรียนรู�ร่วม

กันดังความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการทำำากิจกรรมดัง

กล่าว เช่น “ได�เห็นมุมมองของเพ่ือนหลายๆด�านใน

ตอนท่ีำสะทำ�อนความคิด บางจุดเราอาจคิดไม่ถึงแต่

เพ่ือนสามารถมองเห็นได�”  “ได�ฝึึกประสบการณ์ตรง 

เห็นปัญหาจรงิจากการลงสอน” “เปน็การได�ดแูผนของ

กลุ่มเพ่ือนว่ามีข�อผิดพลาดตรงไหน และนำามาเปรียบ

เทีำยบกับของเรา ทำำางานแผนของเราให�ดีข้ึน” “ได�

วางแผนจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการPLC 

ร่วมกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม เป็นการฝึึกฝึนไปในตัว ได�

นำาความรู�ท่ีำเรียนรู�มาใช�ในการคิดวางแผนในคร้ังน้ี และ

ได�ไปจดักิจกรรมเรียนรู�ท่ีำโรงเรียนจริง รวมถงึได�สะทำ�อน

การจัดการเรียนการสอนหลังการสอน เพ่ือจะได�รู�ถึง

จุดบกพร่อง ข�อดี ข�อเสีย เพ่ือจะนำาไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนต่อไปในอนาคต” เป็นต�น 

 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีำดังกล่าวใช�การประเมินตาม

สภาพจริงท้ัำง 3 ด�านคือการประเมินผลการเรียนรู� 

(Assessment of learning: AoL) โดยการให�คะแนน

เพ่ือนำาไปตัดสินผลการเรียน ดังรูปท่ีำ 20 

 

รูปท่ีำ 20 แสดงสัดส่วนคะแนนเพ่ือตัดสินผลการเรียน

ในช้ินงานท่ีำ 8 

 การประเมินเพ่ือการเรียนรู� (Assessment for 

learning: AfL) โดยการให�ข�อมูลย�อนกลับให�กับผู�เรียน 

และการประเมินขณะเรียนรู� (Assessment as 

learning: AaL) ซึ่ึ่งเป็นการประเมินตนเองจากการ

เรียนรู�ร่วมกับผู�สอน เพ่ือนร่วมช้ันเรียน ครูประจำาการ

ในโรงเรียน นักเรียน เพ่ือมาปรับปรุงการเรียนรู�ของผู�

 

 

   

 

 

แนว คิ ด  Classroom action research: CAR มา

ปรับใชผานวงจรPAOR (Kemmis and McTaggart, 

1992) คือ การวางแผน(Plan) การปฏิบัติตามแผน

(Act) การสังเกตการปฏิบัติ (Observe) และการ

สะท อนผลการปฏิ บั ติ  (Reflect) เพ่ื อปรับปรุ ง

กิจกรรมการเรียนรู  ชิ้นงานท่ีมอบหมาย การให

คะแนนชิ้นงานเปนตน ซ่ึงกระบวนการดังกลาว

ขางตนถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพ

จ ริ ง ใน ด า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ก า ร เรี ย น รู  

(assessment for learning: AfL) เพ่ือนำขอมูลมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูสอนเอง เชน การ

ปรับเปลี่ยนน้ำหนักคะแนนและภาระงานในชิ้นงาน

ทดลองสอน เพ่ือลดภาระงานใหน อยลง การ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกลุมใหญเปนกิจกรรมคูในการ

สรางหนวยการเรียนรูยอย เพ่ือผูเรียนจะไดวิเคราะห

กรอบเนื้อหาคณิตศาสตรในเชิงลึกมากข้ึน และไดมี

โอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองมากกวาการ

ทำกิจกรรมกลุมใหญ  อีกท้ังยังชวยใหผู สอนได

ประเมินผู เรียนรายบุคคลไดงายกวาการประเมิน

ผูเรียนจากกลุมใหญ การปรับขยายชวงเวลาสงงาน

ใหเหมาะสมกับบริบทจริง เปนตน สิ่งเหลานี้สงผลให

นักศึกษาพึงพอใจกับภาระงานท่ีถึงแมจะมีจำนวน

มากแตนักศึกษายินดีท่ีจะทำชิ้นงานตาง ๆ  

นอกจากผูสอนใชการประเมินเพ่ือการเรียนรูใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูสอนเองแลว 

ผูสอนยังใชการประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment 

for learning: AfL) เพื่อสะทอนกลับ(Feedback) ใหกับ

ผูเรียนในทุกกิจกรรม ทุกชิ้นงาน รวมทั้งการเปดโอกาส

ใหเพื่อนรวมชั้นเรียน ครูประจำการไดสะทอนผลให

นักศึกษา สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาและปรับปรุง

ตนเองอยางสม่ำเสมอตลอดการเรียน  

ภาพรวมของการจัดการเรียนรูตลอดภาคเรียน

เปนกิจกรรมเชิงรุก(Active learning) โดยเนนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ

ผูสอน เพ่ือนรวมชั้นเรียน และครูประจำการ ทำให

ผูเรียนไดประเมินตัวเอง เพ่ือวิเคราะหการเรียนรูของ

ตนเอง และปรับปรุงการเรียนรูของตนเอง เชน 

กิจกรรมกลุมการวิ เคราะหชิ้นงานกลุมเพ่ือนท่ี

ออกแบบคำอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชาและ

หนวยการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นเดียวกัน ทำ

ใหผูเรียนไดเรียนรูแนวคิดในการออกแบบของกลุม

เพ่ือน ซ่ึงกิจกรรมนี้สงผลใหผูเรียนไดสะทอนผลงาน

ของตนเอง รูจุดเดนจุดดอยของผลงานตนเอง เปน

ตน ดังรูปท่ี 19 

 
รูปท่ี 19 แสดงการอภิปรายวิเคราะหชิ้นงานเพ่ือน 

 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ช อ บ ม า ก ท่ี สุ ด ใน

กระบวนการเรียนรูตลอดภาคเรียน คือ กิจกรรมการ

ลงพ้ืนท่ีสอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง เนื่องจากเปน

กิจกรรมท่ีนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติในฐานะครูผูสอน

คณิตศาสตรท่ีแทจริง ไดเรียนรูรวมกันท้ังจากเพ่ือน

กลุ ม เดี ย ว กัน  เพ่ื อนร วมชั้ น เรี ยน  ผู สอน  ครู

ประจำการและนักเรียน ไดมีการสะทอนผลการ

จัดการเรียนรูรวมกันดังความคิดเห็นของนักศึกษาตอ

การทำกิจกรรมดังกลาว เชน “ไดเห็นมุมมองของ

เพื่อนหลายๆดานในตอนที่สะทอนความคิด บางจุด

เราอาจคิดไมถึงแตเพื่อนสามารถมองเห็นได”  “ได

ฝกประสบการณตรง เห็นปญหาจริงจากการลง

สอน” “เป นการได ด ูแผนของกลุ ม เพื ่อนว าม ี

   

 

 

ขอผิดพลาดตรงไหน และนำมาเปรียบเทียบกับของ

เรา ทำงานแผนของเราให ด ีขึ ้น” “ได วางแผน

จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการPLC รวมกับ

เพื่อนสมาชิกในกลุม เปนการฝกฝนไปในตัว ไดนำ

ความรูท่ีเรียนรูมาใชในการคิดวางแผนในครั้งนี้ และ

ไดไปจัดกิจกรรมเรียนรู ที ่โรงเรียนจริง รวมถึงได

สะทอนการจัดการเรียนการสอนหลังการสอน เพื่อ

จะไดรู ถ ึงจุดบกพรอง ขอดี ขอเสีย เพื ่อจะนำไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไปในอนาคต” เปนตน  

กิจกรรมลงพ้ืนท่ีดังกลาวใชการประเมินตาม

สภาพจริงท้ัง 3 ดานคือการประเมินผลการเรียนรู 

(Assessment of learning: AoL) โ ด ย ก า ร ให

คะแนนเพ่ือนำไปตัดสินผลการเรียน ดังรูปท่ี 20  

 
รูปท่ี 20 แสดงสัดสวนคะแนนเพ่ือตัดสินผลการเรียน

ในชิ้นงานท่ี 8  

 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment for 

learning: AfL) โดยการใหขอมูลยอนกลับให กับ

ผูเรียน และการประเมินขณะเรียนรู (Assessment 

as learning: AaL) ซ่ึงเปนการประเมินตนเองจาก

การเรียนรูรวมกับผูสอน เพ่ือนรวมชั้นเรียน ครู

ประจำการในโรงเรียน นักเรียน เพ่ือมาปรับปรุงการ

เรียนรูของผูเรียนเอง ดังรูปท่ี 21 

      

 
รูปท่ี 21 แสดงสะทอนคิดของนักศึกษาท่ีแสดงให

เห็นการประเมินตนเอง 

 

จากการจัดกิจกรรมกระบวนวิชา 06533 ตลอด

ภาคเรียน ผูสอนกำหนดอัตราสวนการใหคะแนนเปน

สองสวนใหญ ๆ คือ คะแนนจากการทำกิจกรรม 

ชิ้นงานตาง ๆ(Formative assessment) 80% และ

ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ( Summative 

assessment) 20% ดังรูปท่ี 22 

  
รูปท่ี 22 แสดงอัตราสวนคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

ในสวนของคะแนนจากการทำกิจกรรม ชิ้นงาน

ตาง ๆ(Formative assessment) 80% ยังไดแจง

รายละเอียดงานออกเปนสัดสวนท่ีชัดเจนดังรูปท่ี 23 
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เรียนเอง ดังรูปท่ีำ 21

       

รูปท่ีำ 21 แสดงสะทำ�อนคิดของนักศึกษาท่ีำแสดงให�เห็น

การประเมินตนเอง

 จากการจัดกิจกรรมกระบวนวิชา 06533 ตลอด

ภาคเรียน ผู�สอนกำาหนดอัตราส่วนการให�คะแนนเป็น

สองส่วนใหญ่ ๆ คือ คะแนนจากการทำำากิจกรรม ช้ิน

งานต่าง ๆ(Formative assessment) 80% และ

คะแนนจากการทำดสอบ(Summative assessment) 

20% ดังรูปท่ีำ 22

  

รูปท่ีำ 22 แสดงอตัราส่วนคะแนนวัดผลสัมฤทำธ์ิิทำางการ

เรียน

 ในส่วนของคะแนนจากการทำำากิจกรรม ช้ินงาน

ต่าง ๆ (Formative assessment) 80% ยังได�แจงราย

ละเอียดงานออกเป็นสัดส่วนท่ีำชัดเจนดังรูปท่ีำ 23

 

รูปท่ีำ 23 แสดงภาระงานและสัดส่วนคะแนนในการ

ประเมินผล(Formative assessment)

 ในการประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนในแต่ละ

ช้ินงานน้ัน ผู�สอนและผู�เรียนยังได�ร่วมกันออกแบบ

เกณฑ์การประเมินสำาหรับแต่ละช้ินงาน เน่ืองจากบาง

ช้ินงานผู�ประเมินไม่เพียงแต่เป็นผู�สอน แต่เพ่ือนร่วม

ช้ันเรียนยังทำำาหน�าท่ีำผู�ประเมินด�วย ดังรูปท่ีำ 24

  

รูปท่ีำ 24 แสดงการประเมินช้ินงานกลุ่มเพ่ือนของ

นักศึกษาโดยใช�เกณฑ์การประเมินท่ีำสร�างข้ึนร่วมกัน

 จากการสังเกตการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

พบว่า นักศึกษาขาดเรียนน�อยมาก ส่วนใหญ่นักศึกษา

จะเข�าช้ันเรียนทุำกคาบ ท้ัำงน้ีอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 

เช่น มีการ Quiz ทุำกคาบแล�วนำาคะแนนไปใช�เป็น

คะแนนสะสมในส่วนของการทำำากิจกรรมในช้ันเรียน 

การจัดการเรียนรู�ทุำกคร้ังเป็นการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

มีการปฏิิบัติกิจกรรมทำุกคาบ ซึ่ึ่งทุำกกิจกรรมจะมีการ

ส่งงานเม่ือกิจกรรมเสร็จส้ิน ดังน้ัน ถ�าผู�เรียนขาดเรียน

จะทำำาให�ผู�เรียนไม่ได�ร่วมทำำาช้ินงานดังกล่าว เป็นต�น 

ผลลพัธ์ิท่ีำเกิดข้ึนกับผู�เรียนท่ีำเห็นได�ชัดเจนคอื ความเช่ือ
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เรียนรู�คณิตศาสตร์ด�วยตนเองท่ีำไม่ได�ขอคำาแนะนำาจาก

ผู�สอน ผู�สอนเป็นเพียงผู�ร่วมสังเกตช้ันเรียนและ

สะทำ�อนผลการจัดการเรียนรู� นอกจากน้ียังพบว่า 

 ผู�เรียนพร�อมอาสาในการสอนให�เพ่ือนร่วมช้ันได�เรียน

รู� ได�เห็นรอยยิ้มของการแลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกัน 

 ผู�เรียนมีความคิดสร�างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู�ทำำาให�ช้ันเรียนคณิตศาสตร์มีความน่าต่ืนเต�น 

สนุกสนานและได�รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอยา่ง

ดี ดังรูปท่ีำ 25    

 

 

ขอผิดพลาดตรงไหน และนำมาเปรียบเทียบกับของ

เรา ทำงานแผนของเราให ด ีขึ ้น” “ได วางแผน

จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการPLC รวมกับ

เพื่อนสมาชิกในกลุม เปนการฝกฝนไปในตัว ไดนำ

ความรูท่ีเรียนรูมาใชในการคิดวางแผนในครั้งนี้ และ

ไดไปจัดกิจกรรมเรียนรู ที ่โรงเรียนจริง รวมถึงได

สะทอนการจัดการเรียนการสอนหลังการสอน เพื่อ

จะไดรู ถ ึงจุดบกพรอง ขอดี ขอเสีย เพื ่อจะนำไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไปในอนาคต” เปนตน  

กิจกรรมลงพ้ืนท่ีดังกลาวใชการประเมินตาม

สภาพจริงท้ัง 3 ดานคือการประเมินผลการเรียนรู 

(Assessment of learning: AoL) โ ด ย ก า ร ให

คะแนนเพ่ือนำไปตัดสินผลการเรียน ดังรูปท่ี 20  

 
รูปท่ี 20 แสดงสัดสวนคะแนนเพ่ือตัดสินผลการเรียน

ในชิ้นงานท่ี 8  

 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment for 

learning: AfL) โดยการใหขอมูลยอนกลับให กับ

ผูเรียน และการประเมินขณะเรียนรู (Assessment 

as learning: AaL) ซ่ึงเปนการประเมินตนเองจาก

การเรียนรูรวมกับผูสอน เพ่ือนรวมชั้นเรียน ครู

ประจำการในโรงเรียน นักเรียน เพ่ือมาปรับปรุงการ

เรียนรูของผูเรียนเอง ดังรูปท่ี 21 

      

 
รูปท่ี 21 แสดงสะทอนคิดของนักศึกษาท่ีแสดงให

เห็นการประเมินตนเอง 

 

จากการจัดกิจกรรมกระบวนวิชา 06533 ตลอด

ภาคเรียน ผูสอนกำหนดอัตราสวนการใหคะแนนเปน

สองสวนใหญ ๆ คือ คะแนนจากการทำกิจกรรม 

ชิ้นงานตาง ๆ(Formative assessment) 80% และ

ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ( Summative 

assessment) 20% ดังรูปท่ี 22 

  
รูปท่ี 22 แสดงอัตราสวนคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

ในสวนของคะแนนจากการทำกิจกรรม ชิ้นงาน

ตาง ๆ(Formative assessment) 80% ยังไดแจง

รายละเอียดงานออกเปนสัดสวนท่ีชัดเจนดังรูปท่ี 23 
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จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการPLC รวมกับ
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รูปท่ี 20 แสดงสัดสวนคะแนนเพ่ือตัดสินผลการเรียน

ในชิ้นงานท่ี 8  

 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment for 

learning: AfL) โดยการใหขอมูลยอนกลับให กับ

ผูเรียน และการประเมินขณะเรียนรู (Assessment 

as learning: AaL) ซ่ึงเปนการประเมินตนเองจาก

การเรียนรูรวมกับผูสอน เพ่ือนรวมชั้นเรียน ครู

ประจำการในโรงเรียน นักเรียน เพ่ือมาปรับปรุงการ

เรียนรูของผูเรียนเอง ดังรูปท่ี 21 

      

 
รูปท่ี 21 แสดงสะทอนคิดของนักศึกษาท่ีแสดงให

เห็นการประเมินตนเอง 

 

จากการจัดกิจกรรมกระบวนวิชา 06533 ตลอด

ภาคเรียน ผูสอนกำหนดอัตราสวนการใหคะแนนเปน

สองสวนใหญ ๆ คือ คะแนนจากการทำกิจกรรม 

ชิ้นงานตาง ๆ(Formative assessment) 80% และ

ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ( Summative 

assessment) 20% ดังรูปท่ี 22 

  
รูปท่ี 22 แสดงอัตราสวนคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

ในสวนของคะแนนจากการทำกิจกรรม ชิ้นงาน

ตาง ๆ(Formative assessment) 80% ยังไดแจง

รายละเอียดงานออกเปนสัดสวนท่ีชัดเจนดังรูปท่ี 23 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 23 แสดงภาระงานและสัดสวนคะแนนใน

การประเมินผล(Formative assessment) 

 

ในการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในแตละ

ชิ้นงานนั้น ผูสอนและผูเรียนยังไดรวมกันออกแบบ

เกณฑการประเมินสำหรับแตละชิ้นงาน เนื่องจาก

บางชิ้นงานผูประเมินไมเพียงแตเปนผูสอน แตเพ่ือน

รวมชั้นเรียนยังทำหนาท่ีผูประเมินดวย ดังรูปท่ี 24 

 

  
รูปท่ี 24 แสดงการประเมินชิ้นงานกลุมเพ่ือนของ

นักศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินท่ีสรางข้ึนรวมกัน 

 

จากการสังเกตการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

พบวา นั ก ศึกษาขาดเรียนนอยมาก สวนใหญ

นักศึกษาจะเขาชั้นเรียนทุกคาบ ท้ังนี้อาจเกิดจาก

ปจจัยต าง ๆ เชน  มีการ Quiz ทุกคาบแลวนำ

คะแนนไปใชเปนคะแนนสะสมในสวนของการทำ

กิจกรรมในชั้นเรียน การจัดการเรียนรูทุกครั้งเปน

การจัดการเรียนรูเชิงรุก มีการปฏิบัติกิจกรรมทุก

คาบ ซ่ึงทุกกิจกรรมจะมีการสงงานเม่ือกิจกรรมเสร็จ

สิ้น ดังนั้น ถาผูเรียนขาดเรียนจะทำใหผูเรียนไมได

รวมทำชิ้นงานดังกลาว เปนตน  

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ีเห็นไดชัดเจนคือ 

ความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองในการออกแบบ

และจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยตนเองท่ีไมไดขอ

คำแนะนำจากผูสอน ผูสอนเปนเพียงผูรวมสังเกตชั้น

เรียนและสะทอนผลการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยัง

พบวา ผูเรียนพรอมอาสาในการสอนใหเพ่ือนรวมชั้น

ไดเรียนรู ไดเห็นรอยยิ้มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูทำใหชั้นเรียนคณิตศาสตรมีความ

นาตื่นเตน สนุกสนานและไดรับความสนใจจาก

นักเรียนเปนอยางดี ดังรูปท่ี 25  

 

 

 
รูปท่ี 25 แสดงกิจกรรมท่ีเปนผลลัพธท่ีเกิด

ข้ึนกับนักศึกษา 

 

นอกจากนี้ ผูเรียนยังไดสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรู 

ดังรูปท่ี 26 
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รวมทำชิ้นงานดังกลาว เปนตน  

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ีเห็นไดชัดเจนคือ 
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รูปท่ีำ 25 แสดงกิจกรรมท่ีำเป็นผลลัพธ์ิท่ีำเกิดข้ึนกับ

นักศึกษา

 นอกจากน้ี ผู�เรียนยงัได�สะทำ�อนส่ิงท่ีำได�เรียนรู� ดัง

รูปท่ีำ 26

 

 

รูปท่ีำ 26 แสดงการสะทำ�อนคิดท่ีำแสดงถึงผลลัพธ์ิท่ีำเกิด

ข้ึนจากการเรียนกระบวนวิชา 065333

 จากการประเมินกระบวนวิชาของนักศึกษา พบ

ว่า นักศึกษาให�ผลการประเมินในระดับดี ได�คะแนน

เฉล่ีย 4.08 คิดเป็นร�อยละ 81.50 ซ่ึึ่งเป็นตัวสะทำ�อนท่ีำ

ผู�สอนจะต�องพัฒนาการจัดการเรียนรู�วิชาดังกล่าวให�

มีประสิทำธิิภาพมากข้ึนเร่ือย ๆ 

 ผลลัพธ์ิท่ีำเกิดข้ึนกับผู�สอนตลอดการจัดกิจกรรม 

ทำำาให�ผู�สอนตระหนักว่า การออกแบบกิจกรรมใด ๆ 

ก็ตาม ถ�าออกแบบกิจกรรมให�เหมาะสม และสอดคล�อง

กับความต�องการ ความสนใจของผู�เรียน จะทำำาให�การ

จัดการเรียนรู�ประสบความสำาเร็จ ซ่ึึ่งการพยายามท่ีำจะ

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู�ให�ทัำนสมัย และเหมาะสม

กับบริบทำท่ีำเกิดข้ึนในปัจจุบัน ทำำาให�ผู�สอนมีความ

ยดืหยุน่ในตัวเองมากข้ึน การทำำาหน�าท่ีำในการเป็นผู�ร่วม

เรียนรู�ไปกับผู�เรียนทำำาให�เห็นมุมมองท่ีำแตกต่างในตัวผู�

เรียนท่ีำอยู่ใน Generation ท่ีำต่างจากผู�สอน ส่ิงเหล่าน้ี

ถือเป็นการเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึนกับผู�สอน 

5. สรุป

 การจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาน้ี มีท้ัำง

กิจกรรมในส่วนท่ีำประสบความสำาเร็จและมีจุดบกพร่อง

ท่ีำจะนำาไปใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ให�ดียิง่ๆ ข้ึนต่อไป 

ซ่ึึ่งจากการจัดกิจกรรมในกระบวนวิชาน้ีทำำาให�ได�รับ

ความรู�และมุมมองต่าง ๆ ท่ีำหลากหลาย 

5.1. บทำเรียนท่ีำได�รับ

 การเรียนรู�ท่ีำไม่จำาเป็นต�องมาจากผู�สอนเสมอไป 

การเรียนรู�สามารถเกิดข้ึนจากบริบทำรอบตัวผู�เรียนและ

จากตัวผู�เรียนเอง ดังน้ัน แหล่งเรียนรู�จึงไม่จำาเป็นต�อง

มาจากผู�สอนเท่ำาน้ัน ผู�สอนมีหน�าท่ีำออกแบบ อำานวย

ความสะดวก สนับสนุนและกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� 

และร่วมเรียนรู�ไปกับผู�เรียน นอกจากน้ี การเรียนรู�ยัง

สามารถเกิดได�ทุำกท่ีำทุำกเวลาข้ึนอยู่กับความต�องการ

และความสนใจของผู�เรียน 

 การเช่ือมโยงความรู�เชิงทำฤษฎีีสู่การปฏิิบัติจะ

ทำำาให�ผู�เรียนเรียนรู�ได�อย่างลึกซ้ึึ่งและคงทำนตลอดไป 

นอกจากน้ี เทำคโนโลยียงัช่วยขับเคล่ือนการเรียนรู�ให�ผู�

เรียนเรียนรู�ไม่มีท่ีำส้ินสุด ถือเป็นการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning)

5.2. แนวทำางการขยายผล

 การนำารูปแบบการจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชา

น้ีไปขยายผลกับการจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาอ่ืน 

ๆ ท้ัำงในกระบวนวชิาท่ีำตนเองรบัผิดชอบ ซึ่ึง่ผลตอบรบั

จากนักศึกษาเป็นไปในแนวทำางท่ีำดี นักศึกษาสร�างช้ิน

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 23 แสดงภาระงานและสัดสวนคะแนนใน

การประเมินผล(Formative assessment) 

 

ในการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในแตละ

ชิ้นงานนั้น ผูสอนและผูเรียนยังไดรวมกันออกแบบ

เกณฑการประเมินสำหรับแตละชิ้นงาน เนื่องจาก

บางชิ้นงานผูประเมินไมเพียงแตเปนผูสอน แตเพ่ือน

รวมชั้นเรียนยังทำหนาท่ีผูประเมินดวย ดังรูปท่ี 24 

 

  
รูปท่ี 24 แสดงการประเมินชิ้นงานกลุมเพ่ือนของ

นักศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินท่ีสรางข้ึนรวมกัน 

 

จากการสังเกตการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

พบวา นั ก ศึกษาขาดเรียนนอยมาก สวนใหญ

นักศึกษาจะเขาชั้นเรียนทุกคาบ ท้ังนี้อาจเกิดจาก

ปจจัยต าง ๆ เชน  มีการ Quiz ทุกคาบแลวนำ

คะแนนไปใชเปนคะแนนสะสมในสวนของการทำ

กิจกรรมในชั้นเรียน การจัดการเรียนรูทุกครั้งเปน

การจัดการเรียนรูเชิงรุก มีการปฏิบัติกิจกรรมทุก

คาบ ซ่ึงทุกกิจกรรมจะมีการสงงานเม่ือกิจกรรมเสร็จ

สิ้น ดังนั้น ถาผูเรียนขาดเรียนจะทำใหผูเรียนไมได

รวมทำชิ้นงานดังกลาว เปนตน  

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ีเห็นไดชัดเจนคือ 

ความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองในการออกแบบ

และจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยตนเองท่ีไมไดขอ

คำแนะนำจากผูสอน ผูสอนเปนเพียงผูรวมสังเกตชั้น

เรียนและสะทอนผลการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยัง

พบวา ผูเรียนพรอมอาสาในการสอนใหเพ่ือนรวมชั้น

ไดเรียนรู ไดเห็นรอยยิ้มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูทำใหชั้นเรียนคณิตศาสตรมีความ

นาต่ืนเตน สนุกสนานและไดรับความสนใจจาก

นักเรียนเปนอยางดี ดังรูปท่ี 25  

 

 

 
รูปท่ี 25 แสดงกิจกรรมท่ีเปนผลลัพธท่ีเกิด

ข้ึนกับนักศึกษา 

 

นอกจากนี้ ผูเรียนยังไดสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรู 

ดังรูปท่ี 26 

   

 

 

 

 
รูปท่ี 26 แสดงการสะทอนคิดท่ีแสดงถึงผลลัพธ

ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนกระบวนวิชา 065333 

 

จากการประเมินกระบวนวิชาของนักศึกษา 

พบวา นักศึกษาใหผลการประเมินในระดับดี ได

คะแนนเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.50 ซ่ึงเปนตัว

สะทอนท่ีผูสอนจะตองพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชา

ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ  

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูสอนตลอดการจัดกิจกรรม 

ทำใหผูสอนตระหนักวา การออกแบบกิจกรรมใด ๆ 

ก็ตาม  ถาออกแบบกิจกรรมให เหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการ ความสนใจของผูเรียน 

จะทำใหการจัดการเรียนรูประสบความสำเร็จ ซ่ึงการ

พยายามท่ีจะปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหทันสมัย 

และเหมาะสมกับบริบทท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ทำให

ผูสอนมีความยืดหยุนในตัวเองมากข้ึน การทำหนาท่ี

ในการเปนผูรวมเรียนรูไปกับผูเรียนทำใหเห็นมุมมอง

ท่ีแตกตางในตัวผูเรียนท่ีอยูใน Generation ท่ีตาง

จากผูสอน สิ่งเหลานี้ถือเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูสอน  

5 สรุป 

การจัดการเรียนรู ในกระบวนวิชานี้  มี ท้ั ง

กิ จกรรม ในส วน ท่ี ประสบความสำ เร็จและ มี

จุดบกพรองท่ีจะนำไปใชในการพัฒนาการเรียนรูใหดี

ยิ่งๆ ข้ึนตอไป ซ่ึงจากการจัดกิจกรรมในกระบวนวิชา

นี้ทำใหไดรับความรูและมุมมองตาง ๆ ท่ีหลากหลาย  

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

การเรียนรูท่ีไมจำเปนตองมาจากผูสอนเสมอไป 

การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนจากบริบทรอบตัวผูเรียน

และจากตัวผู เรียนเอง ดังนั้น แหลงเรียนรูจึงไม

จำเปนตองมาจากผูสอนเทานั้น ผูสอนมีหนาท่ี

ออกแบบ อำนวยความสะดวก สนับสนุนและกระตุน

ให เกิดการเรียนรู  และรวมเรียนรู ไป กับผู เรียน 

นอกจากนี้ การเรียนรูยังสามารถเกิดไดทุกท่ีทุกเวลา

ข้ึนอยูกับความตองการและความสนใจของผูเรียน  

การเชื่อมโยงความรูเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติจะ

ทำใหผูเรียนเรียนรูไดอยางลึกซ้ึงและคงทนตลอดไป 

นอกจากนี้ เทคโนโลยียังชวยขับเคลื่อนการเรียนรูให

ผูเรียนเรียนรูไมมีท่ีสิ้นสุด ถือเปนการเรียนรูตลอด

ชีวิต(Lifelong Learning) 

5.2 แนวทางการขยายผล 

การนำรูปแบบการจัดการเรียนรูในกระบวน

วิชานี้ไปขยายผลกับการจัดการเรียนรูในกระบวน

วิชาอ่ืน ๆ ท้ังในกระบวนวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึง

ผลตอบรับจากนักศึกษาเปนไปในแนวทางท่ีดี  

นักศึกษาสรางชิ้นงานท่ีสรางสรรคในหลากหลาย

ชิ้นงาน สวนการขยายผลไปยังคณาจารยท่ีสนใจ 

ตลอดจนครูประจำการใน โรงเรียนนั้ น  ได ให

คำปรึกษาและแนะนำท้ังการทำ Google sites การ

สราง Quiz บนออนไลน เปนตน  

5.3 ปญหาและอุปสรรค 
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งานท่ีำสร�างสรรค์ในหลากหลายช้ินงาน ส่วนการขยาย

ผลไปยังคณาจารย์ท่ีำสนใจ ตลอดจนครูประจำาการใน

โรงเรียนน้ัน ได�ให�คำาปรึกษาและแนะนำาท้ัำงการทำำา 

Google sites การสร�าง Quiz บนออนไลน์ เป็นต�น 

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 การจัดการเรียนรู�ตลอดภาคเรียนพบปัญหาและ

อุปสรรคดังน้ี

 -ผู�เรียนมีจำานวนมาก โดยมีนักศึกษา 2 ตอน

รวม 53 คน โดยแต่ละตอนจำานวนนักศึกษาไม่เท่ำากัน 

ซ่ึึ่งตอนท่ีำ 1 มีนักศึกษา 19 คน ขณะท่ีำตอนท่ีำ 2 มี

นักศึกษา 34 คน ส่งผลให�การบริหารจัดการเก่ียวกับ

กิจกรรมการเรียนรู�ร่วมกันยาก บางคร้ัง ผู�สอนจัด

กิจกรรมในวนัพุธิ เพ่ือท่ีำผู�เรียนท้ัำง 2 ตอนได�เรียนรู�ร่วม

กัน นอกจากน้ี เวลาท่ีำใช�ในแต่ละตอนยังไม่เท่ำากัน 

ทำำาให�กิจกรรมการเรียนรู�สำาหรับผู�เรียนอีกตอนช�ากว่า

อีกกลุ่ม 

 -ความรู� พ้ืนฐานท่ีำแตกต่างกันของผู� เรียน 

เ น่ืองจากภาคเรียนท่ีำสอนมีนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทำยาศาสตร์ร่วมเรียนด�วยในตอนท่ีำ 

1 ซ่ึึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่มีพ้ืนฐานเก่ียวกับ

หลักสูตร การจดัการเรียนรู�เหมือนนักศึกษาคณะศึกษา

ศาสตร์ จึงส่งผลต่อการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู�

ท่ีำไปได�ช�า และนักศึกษาไม่มีความรู�ท่ีำเพียงพอต่อการ

ปฏิิบัติกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ี นักศึกษาไม่คุ�นเคย

การการจัดการเรียนรู�ท่ีำต�องร่วมตอบคำาถาม อภิปราย 

ส่งผลให�นักศึกษาบางส่วนไม่ชอบการเรียนรู�ในรูปแบบ

ดังกล่าว โดยต�องการให�ผู�สอนบรรยายมากกว่าให�ทำำา

กิจกรรม 

 - เวลาท่ีำใช�ในการเรียนตลอดภาคการศึกษาน�อย

เม่ือเทีำยบกับขอบข่ายของเน้ือหา จึงส่งผลให�ภาระงาน

มีปริมาณมาก และนักศึกษาก็มีภาระงานจากหลาก

หลายกระบวนวิชาจึงทำำาให�นักศึกษาทำำางานไม่ทัำนส่ง

ตามเวลาท่ีำกำาหนด ซ่ึึ่งผู�สอนได�ปรับแก�ในส่วนภาระ

งานและขยายเวลาในการส่งงาน

 ซ่ึึ่งปัญหาทุำกอย่างข�างต�น ผู�สอนได�นำาข�อมูลมา

ใช�ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู�ในภาคการศึกษา

หน�า โดยการแบ่งกลุ่มตอนท่ีำเรียนให�ชัดเจนสำาหรับ

กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิทำยาศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษา

จากคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือจะได�ออกแบบการเรียนรู�

ให�สอดคล�องและเหมาะสมกับผู�เรียนซ่ึึ่งเป็นไปตาม 

พรบ. การศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีำเน�นผู�เรียนเป็น

สำาคัญ นอกจากน้ี ผู�สอนยงัปรับลดภาระงานให�เหมาะ

สมกับจำานวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา 
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บทคัดย่อ

 รายงานการจัดการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom ร่วมกับ Active Learning ฉบับน้ี ได�นำาเสนอแนวคิด

และวิธีิการนำาการจัดการเรียนรู�ดังกล่าวมาปรับใช�กับกระบวนวิชา ICT Economics and Telecommunications 

Policy ท่ีำช้ันเรียนเป็นแบบออนไลน์ 100% โดยมุ่งหมายให�ผู�เรียนได�ฝึึกการนำาความรู�ทำางเศรษฐศาสตร์ไปใช�

ประโยชน์ในชีวิตจริงผ่านการเรียนรู�แบบร่วมมือ เพ่ือฝึึกให�รับฟังความคิดเห็นของผู�อ่ืน นำาไปสู่การพัฒนาทัำกษะ

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร�างสรรค์ และสร�างนิสัยใฝึ�รู� ซ่ึึ่งผู�วิจัยได�พัฒนาปรับปรุงและเปล่ียน

กระบวนทัำศน์ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�เหมาะกับช้ันเรียนออนไลน์ มิใช่นำาการเรียนออนไลน์มาใช�เพียง

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือแก�ปัญหาในสภาวะ Social distancing เท่ำาน้ัน แต่เป็นการนำาเอาศักยภาพของความเป็นออนไลน์

ในส่วนท่ีำเหนือกว่าห�องเรียนปกติมาใช�ให�เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนรู�

คำาสำาคัญ:  เศรษฐศาสตร์ไอซีึ่ทีำ, การจัดการเรียนรู�ออนไลน์, ห�องเรียนกลับด�าน, Flipped classroom

1. บทนำา

 แนวคิดของห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) เป็นกลยุทำธ์ิท่ีำผสมผสานระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�แบบมีปฏิิสัมพันธ์ิ (Interaction)  

ในช้ันเรียน กับการจัดการเรียนรู�ออนไลน์ โดยการนำา

เน้ือหาส่วนบรรยายมานำาเสนอผ่านส่ือเทำคโนโลยี

หลากหลายรูปแบบ เช่น Video Lecture เพ่ือให�ผู�

เรียนศึกษาตามอัธิยาศัยก่อนเข�าช้ันเรียน ซ่ึึ่งจะช่วยส่ง

เสริมให�ผู�เรียนได�มีเวลาปฏิิบัติกิจกรรมการเรียนรู�แบบ

มีปฏิิสัมพันธ์ิ Face-to-face ระหว่างผู�สอนและผู�เรียน

ในช้ันเรียนเพ่ิมข้ึน ได�พัฒนาทัำกษะ ประสบการณ์ และ

ทำำาให�ผู�เรียนเรียนรู�อย่างมีความหมายมากข้ึน [1]–[5]

กระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ไอซีึ่ทีำและนโยบาย

โทำรคมนาคม เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรเศรษฐ

ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ท่ีำมุ่งเน�นการ

พัฒนาทัำกษะผู� เรียนในด�านการวิเคราะห์ตลาด 

พฤติกรรมผู�บริโภค ผู�ให�บริการ หน่วยงานกำากับดูแล 

ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ผลกระทำบและ

การปรับตัวทำางเศรษฐกิจและสังคมท่ีำเกิดจากการ

พัฒนาไอซีึ่ทีำ บนพ้ืนฐานของทำฤษฎีีทำางเศรษฐศาสตร์ 

มุมมองทำางสังคมและจิตวิทำยา ผู�สอนจึงได�วางแผนการ

จัดการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบ Flipped Classroom ท่ีำ

ผู�เรียนจะได�มีเวลาในช้ันเรียนมากยิ่งข้ึนเพ่ือพัฒนา

ทัำกษะต่าง ๆ ดังกล่าว
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 แต่เน่ืองจากผลกระทำบจากสถานการณ์การ

ระบาดของ Covid-19 ท่ีำทำำาให�ไม่สามารถเปิดสอนใน

ช้ันเรียนปกติได� และยังมีผู�เรียนส่วนหน่ึงท่ีำเป็นชาวต่าง

ชาติ ท่ีำไม่สามารถเดินทำางกลับเข�ามาในประเทำศไทำย 

ดังน้ัน ความทำ�าทำายสำาหรับการพัฒนาการจัดการเรียน

รู�ในคร้ังน้ีคือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�แบบ 

Flipped Classroom เพ่ือส่งเสริม Active Online 

Learning ให�กับกลุ่มผู�เรียนท่ีำซ่ึึ่งจริง ๆ แล�วมีความ

ต�องการเรียนแบบ Offline แต่จำาเป็นต�องเข�าช้ันเรียน

แบบ Distance Learning ให�มีความรู�สึกว่ายังคงมี

ปฏิิสัมพันธ์ิโดยตรงกับผู�สอนและเพ่ือนร่วมช้ันเรียนอยู่

ตลอดเวลา

2. กรอบแนวคิดการจััดการเรียนร้�

 ลักษณะเฉพาะของ Flipped Classroom คือ

การใช�ส่ือเทำคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสำาหรับการศึกษา

เน้ือหาความรู�นอกช้ันเรียน เพ่ือเอ้ือให�ผู�เรียนมีเวลา

ร่วม Active Learning ในช้ันเรียนเพ่ิมมากข้ึน

 สำาหรับกิจกรรมนอกช้ันเรียน ผู�เรียนได�ศึกษา

ทำฤษฎีี เน้ือหาวิชา รวมไปถึงประเด็นอภิปราย ในรูป

แบบวีดิโอคลิป ท้ัำงท่ีำผู�สอนได�จัดทำำาข้ึนเองและท่ีำมีอยู่

ในแหล่งเรียนรู�ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�

พ้ืนฐาน และเตรียมข�อมูลท่ีำจำาเป็นก่อนท่ีำจะมา

อภิปรายกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ซ่ึึ่ง Suzie William [6] 

ได�ให�คำาแนะนำาไว�ว่า วีดิโอคลิป ท่ีำมีประสิทำธิิภาพท่ีำสุด 

ควรมีความยาวอยูใ่นช่วง 5-10 นาทีำ

 วีดิโอคลิป ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยทำบทำวนบทำเรียน

หลังเรียน ท่ีำจะช่วยเสริมสร�างความคงทำนในการเรียน

รู� เ พ่ือพัฒนาทัำกษะของผู� เรียนให� ไปถึง ข้ันการ

สังเคราะห์และประเมินค่า ผ่านกิจกรรมการเขียน

สะทำ�อนคิด Research-based และ Project-based 

activities

รูปท่ีำ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู�แบบ Flipped-

classroom เพ่ือส่งเสริม Active Online Learning

ทีั�มา: ผูู้้วิจั์ย์

 สำาหรับกิจกรรมในช้ันเรียน มีเป้าหมายเพ่ือฝึึก

ให�ผู�เรียนรู�จักรับฟังความคิดเห็นของผู�อ่ืน นำาไปสู่การ

พัฒนาทัำกษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คิดสร�างสรรค์ และสร�างนิสัยใฝึ�รู� ภายใต�บรรยากาศท่ีำ

เอ้ือต่อการเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให�เกิดการ

ร่วมมือในกลุ่มผู�เรียนท้ัำงระหว่างนักศึกษาไทำย และ

นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงการมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอน ผู�

เช่ียวชาญภายนอก และบคุคลท่ัำวไป ผ่านกิจกรรมการ

อภิปราย การนำาเสนอ การสมัมนาออนไลน ์การอบรม

เชิงปฏิิบัติการ และ Teleconference

 กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยให�ผู�เรียนได�ฝึึกนำาความ

รู�ทำางเศรษฐศาสตร์มาอธิิบาย และอภิปรายสภาพ

ความเป็นจริงของตลาดโทำรคมนาคม ท่ีำจะสะทำ�อนให�

เห็นการนำาความรู�ไปใช�ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู�เรียน 
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2.1. กิจกรรมการเรียนรู�นอกช้ันเรียน

ผู�สอนจัดทำำาวีดิโอคลิปในหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี

 1) ผู�สอนเล่าประเด็นข�อขัดแย�งในระบบนเิวศน์

ของตลาดโทำรคมนาคม เพ่ือให�ผู�เรียนได�ศึกษาก่อนเข�า

ช้ันเรียน และท้ิำงทำ�ายวีดิโอคลิปด�วยประเด็นอภิปราย

ด�านการกำากับดูแล และข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

รูปท่ีำ 2 วีดิโอคลิปบรรยายโดยผู�สอน

 2) ผู�สอนเล่าประเด็นความขัดแย�งระหว่างผลท่ีำ

คาดหวังจากการนำาเทำคโนโลยเีข�ามาใช�เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกจิ กับผลท่ีำเกิดข้ึนจรงิในข�อมูลการเจรญิเติบโต

ทำางเศรษฐกจิ (Productivity Paradox) เพ่ือให�ผู�เรียน

ได�ศึกษาก่อนเข�าช้ันเรียน และท้ิำงทำ�ายวีดิโอคลิปด�วย

ประเด็นอภิปรายถึงมุมมองด�านผลกระทำบท้ัำงผลดีและ

ผลเสีย ท้ัำงทำางตรงและทำางอ�อม ของการใช�เทำคโนโลยี

สำาหรับท้ัำงสองประเด็นการเรียนรู�น้ี ผู�เรียนจะได�มี

โอกาสเตรียมตัว ศึกษาค�นคว�า หาข�อมูลเพ่ิมเติมก่อน

ท่ีำจะมาร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน เน่ืองจากเป็น

ประเด็นท่ีำไม่มีคำาตอบท่ีำถูกหรือผิด แต่ความน่าเช่ือถือ

ของคำาตอบจะข้ึนอยูกั่บเหตุผลสนับสนุน ซ่ึึ่งผู�เรียนจะ

ต�องตัดสิน ประเมินค่า และเลือกข�างมาก่อนแล�วด�วย

ตนเองโดยอาศัยข�อมูลท่ีำหาได�และประสบการณ์ส่วน

ตัว แต่เม่ือได�มาฟังเพ่ือนร่วมช้ันเรียนท่ีำอาจจะสืบค�น 

พบข�อมูลในแง่มุมอ่ืน ๆ ก็จะทำำาให�ผู�เรียนได�พัฒนา

ทัำกษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึึก

ท่ีำจะรับฟังและยอมรับความคิดของผู�อ่ืน ถ�ามีเหตุผลท่ีำ

ดีกว่า

 3) ผู�สอนทำำาวีดิโอคลิปบทำสัมภาษณ์พนักงาน

ธินาคารแห่งหน่ึง ท่ีำเล่าประสบการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริงใน

การทำำางาน ในหัวข�อ Digital Literacy and the Use 

of ICT เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค

ด�านการเข�าถึงการใช�งานเทำคโนโลยีสารสนเทำศใน

สังคมยุคปัจจุบัน 

เม่ือผู�เรียนรับชมและรับฟังจบแล�ว ให�ผู�เรียนเขียน

สะทำ�อนคิด และอภิปรายส่ิงท่ีำได�เรียนรู� และความ

ตระหนักรู�ในประเด็นการใช�งานไอซีึ่ทีำ

   

รูปท่ีำ 3 วีดิโอคลิปบทำสัมภาษณ์ ในหัวข�อ

Digital Literacy and the Use of ICT

 4) ผู�สอนสรุปความคิดรวบยอดในประเด็น

ปัญหาความเหล่ือมลำ้าทำางดิจิทัำล ในรูปแบบของวีดิโอ

คลิปเพ่ือให�ผู�เรียนได�ศึกษาทำบทำวนหลงัเรียน เน่ืองจาก

เน้ือหาในประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ีำผู�เรียนได�ศึกษาหลัก

การและแนวทำางต่าง ๆ  ท่ีำรัฐบาลในประเทำศต่าง ๆ  ท่ัำว

โลกได�ใช�เพ่ือแก�ปัญหา ดังน้ัน ผู�วิจัยจึงมีความประสงค์

ท่ีำจะเสริมสร�างความคงทำนให�กับความรู�ในประเด็นน้ี

แก่ผู�เรียน

2.2. การจัดการเรียนรู�ในช้ันเรียนออนไลน์ – 

Active Online Learning

 เม่ือผู�สอนนำาเน้ือหาบรรยายบางส่วนไปไว�ในวี

ดิโอคลิปท่ีำผู�เรียนได�ศึกษาตามอัธิยาศัยมาก่อนเข�าช้ัน

เรียน ทำำาให�มีเวลาทำำากิจกรรมในช้ันเรียนมากข้ึน แต่

เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของ Covid-19 ทำำาให�

ไม่สามารถจัดช้ันเรียนแบบปกติได� ซ่ึึ่งนอกเหนือจาก

การอภิปรายในประเด็นท่ีำอยู่ในวีดิโอคลิปแล�ว ผู�วิจัย

ได�จัด Active Online Activity ดังน้ี

กิจักรรมท่ี 1: วิเคราะห์พฤติกรรมผู�บริโภค

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจ

ในการประยกุต์ใช�ทำฤษฎีีเพ่ือการอธิิบายพฤติกรรมของ

ผู�บริโภคด�วยข�อมูลจริง แล�ววิเคราะห์พฤติกรรมผู�

บริโภค เพ่ือสังเคราะห์ต่อยอดความคิดสู่การพัฒนาแอ

พลิเคช่ันมือถือ

   

 

 

บุคคลทั่วไป ผานกิจกรรมการอภิปราย การนำเสนอ 

การสัมมนาออนไลน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 

Teleconference 

กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหผูเรียนไดฝกนำความรู

ทางเศรษฐศาสตรมาอธิบาย และอภิปรายสภาพ

ความเปนจริงของตลาดโทรคมนาคม ท่ีจะสะทอนให

เห็นการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริงของ

ผูเรียน  

2.1 กิจกรรมการเรียนรูนอกช้ันเรียน 

ผูสอนจัดทำวีดิโอคลิปในหลากหลายรูปแบบ 

ดังนี้ 

1) ผูสอนเลาประเด็นขอขัดแยงในระบบนิเวศน

ของตลาดโทรคมนาคม เพื่อใหผูเรียนไดศึกษากอน

เขาชั ้นเรียน และทิ ้งทายวีดิโอคลิปดวยประเด็น

อภิปรายดานการกำกับดูแล และขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย 

 
รูปท่ี 2 วีดิโอคลิปบรรยายโดยผูสอน 

 

2)  ผูสอนเลาประเด็นความขัดแยงระหวางผล

ที่คาดหวังจากการนำเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ กับผลที่เกิดขึ้นจริงในขอมูลการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Productivity Paradox) 

เพื่อใหผูเรียนไดศึกษากอนเขาชั้นเรียน และทิ้งทาย

ว ีด ิโอคลิปดวยประเด็นอภิปรายถึงมุมมองดาน

ผลกระทบทั ้งผลดีและผลเส ีย ท ั ้งทางตรงและ

ทางออม ของการใชเทคโนโลย ี

สำหรับทั้งสองประเด็นการเรียนรูนี้ ผูเรียนจะ

ไดมีโอกาสเตรียมตัว ศึกษาคนควา หาขอมูลเพ่ิมเติม

กอนที่จะมารวมกันอภิปรายในชั้นเรียน เนื่องจาก

เปนประเด็นที ่ไมมีคำตอบที่ถูกหรือผิด แตความ

นาเชื่อถือของคำตอบจะขึ้นอยูกับเหตุผลสนับสนุน 

ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสิน ประเมินคา และเลือกขางมา

กอนแลวดวยตนเองโดยอาศัยขอมูลที ่หาไดและ

ประสบการณสวนตัว แตเมื่อไดมาฟงเพื่อนรวมชั้น

เรียนท่ีอาจจะสืบคน พบขอมูลในแงมุมอ่ืน ๆ ก็จะทำ

ใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิด

อยางมีว ิจารณญาณ ฝกที ่จะร ับฟงและยอมรับ

ความคิดของผูอ่ืน ถามีเหตุผลท่ีดีกวา 

3) ผูสอนทำวีดิโอคลิปบทสัมภาษณพนักงาน

ธนาคารแหงหนึ่ง ท่ีเลาประสบการณที่เกิดขึ้นจริงใน

การทำงาน ในหัวข อ Digital Literacy and the 

Use of ICT เพื่อใหผูเรียนเขาใจปจจัยสงเสริมและ

อ ุปสรรคด านการเข าถ ึงการใช งานเทคโนโลยี

สารสนเทศในสังคมยุคปจจุบัน  

เมื่อผู เรียนรับชมและรับฟงจบแลว ใหผู เรียน

เขียนสะทอนคิด และอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรู และ

ความตระหนักรูในประเด็นการใชงานไอซีที 

  
รูปท่ี 3 วีดิโอคลิปบทสัมภาษณ ในหัวขอ 

Digital Literacy and the Use of ICT 

 

 4) ผูสอนสรุปความคิดรวบยอดในประเด็น

ปญหาความเหลื ่อมล้ำทางดิจิทัล ในรูปแบบของ

วีดิโอคลิปเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาทบทวนหลังเรียน 

เนื่องจากเนื้อหาในประเด็นนี้เปนประเด็นที่ผูเรียนได

ศ ึกษาหลักการและแนวทางตาง ๆ ที ่ร ัฐบาลใน
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ผู�สอนเร่ิมต�นจากการเช่ือมโยงประเด็นจากวีดิโอคลิป

เร่ือง Digital Literacy and the Use of ICT ไปสู่

ทำฤษฎีีการแพร่กระจายนวัตกรรม จากน้ันให�ผู�เรียนทำำา

แบบสอบถาม เกบ็ข�อมูลการใช� Mobile Application 

เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู�บริโภค ปัจจัยท่ีำมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือก หรือไม่เลือกใช� Mobile App ต่าง ๆ 

แล�วนำาเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู�กับเพ่ือนร่วมช้ันเรียน

ประกอบ Infographic

กิจักรรมท่ี 2: การอบรมเชิงปฏิิบัติการสร�าง Mobile 

App

 วัตถุประสงค์  เ พ่ือให� ผู� เรียนตระหนักถึง

ประโยชน์ของการวิจัยและพัฒนา

 ต่อเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีำ 1 ท่ีำผู�เรียนได�เข�าใจ

พฤติกรรมของผู�บริโภคแล�วว่ากลุ่มเป้าหมาย ชอบ หรือ 

ไม่ชอบ Mobile App ท่ีำมีลักษณะอย่างไร ปัจจัยอะไร

บ�างท่ีำมีผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช� Mobile App จึงได�

กำาหนดให�ผู�เรียนนำาข�อมูลและผลการวิเคราะห์น้ัน

พัฒนา Mobile App ของตนเอง และนำาเสนอแนวคิด

ผ่าน Infographic เพ่ือเป็นพิมพ์เขียว จากน้ันให�ผู�เรียน

จับกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน เลือกแนวคิด Mobile 

App ของสมาชิกในกลุ่มท่ีำคิดว่ามีความน่าสนใจ และ

มีแนวโน�มจะเป็นท่ีำสนใจของกลุ่มลูกค�า โดยผู�สอนได�

กำาหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค�า (Target) คือ “กลุ่ม

นักศึกษาช้ันปีท่ีำ 3 เพศหญิง ชาวญ่ีปุ�น” 

 ผู�สอนได�ขอความอนุเคราะห์จากอุทำยาน

วิทำยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดทีำมผู�สอนการสร�างแอพพลิ

เคช่ันมือถืออย่างง่าย (User Interface: UX/UI) ตาม

แนวคิดท่ีำแต่ละกลุ่มนำาเสนอ เพ่ือแสดงให�เห็นว่า

แนวคดิน้ัน ๆ  คิดอยูบ่นพ้ืนฐานของความเปน็จริง และ

สามารถทำำาให�เกิดข้ึนจริงได� (Feasible)

กิจักรรมท่ี 3: ขาย Mobile App

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร�างบรรยากาศ จำาลอง

สถานการณ์ให�ผู�เรียนเสนอขายไอเดีย Mobile App 

ให�กับกลุ่มลูกค�า และนักลงทุำนเพ่ือทำดลองตลาด

 เม่ือผู�เรียนได�เรียนการสร�าง และจัดทำำาโมเดล 

User Interface (UX/UI) ของตนเองอยา่งเป็นรูปเป็น

ร่างแล�ว ผู�เรียนได�นำาเสนอ Mobile App แก่นักลงทุำน 

(ผู�เช่ียวชาญภายนอก) และพบปะกลุ่มลูกค�าซ่ึึ่งเป็น

นักศึกษาช้ันปีท่ีำ 3 เพศหญิงชาวญ่ีปุ�น จาก Tsuda 

U n i v e r s i t y  ป ร ะ เ ทำ ศ ญ่ี ปุ� น  ผ่ า น ก า ร จั ด 

Teleconference โดยเป็นการจำาลองสถานการณ์ให�

ผู�เรียนเสนอขายไอเดีย Mobile App ของตนเองเพ่ือ

เข�าสู่ตลาด เช่น App Store หรอื Google Play Store

นักศึกษาจาก Tsuda University ทำำาการโหวตเพ่ือให�

คะแนนแต่ละกลุ่ม และโหวตเพ่ือคัดเลือก Mobile 

App ท่ีำดีท่ีำสุด 2 อันดับ

  

 

รูปท่ีำ 4 โปสเตอร์กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมผู�บริโภค 

ออกแบบ สร�าง และขาย Mobile Apps
   

 

 

Tsuda University ประเทศญ ี ่ป ุ  น  ผ  านการจัด 

Teleconference โดยเปนการจำลองสถานการณ

ใหผูเรียนเสนอขายไอเดีย Mobile App ของตนเอง

เพ่ือเขาสูตลาด เชน App Store หรือ Google Play 

Store 

นักศึกษาจาก Tsuda University ทำการโหวต

เพื ่อใหคะแนนแตละกลุ ม และโหวตเพื ่อคัดเลือก 

Mobile App ท่ีดีท่ีสุด 2 อันดับ 

  

 
รูปท่ี 4 โปสเตอรกิจกรรมวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

ออกแบบ สราง และขาย Mobile Apps 

กิจกรรมท่ี 4: วิเคราะหบทบาทของไอซีที 

วัตถุประสงค เพื่อใหผู เรียนวิเคราะหประเด็น

ปญหาสังคม และอภิปรายถึงบทบาทของไอซีทีท่ี

สามารถเขามามีสวนชวยในการแกปญหาสังคมนั้น ๆ 

ผูเรียนไดเลือกศึกษาและวิเคราะหประเด็นท่ี

เปนปญหาสังคมที่ตนเองและกลุมสนใจ 1 ประเด็น

ปญหา เพ่ืออภิปรายถึงบทบาทของไอซีทีท่ีมีสวนชวย

ในการแกปญหาสังคมนั ้น แลวจัดทำวีดิโอคลิป

นำเสนอประกอบ PowerPoint และรวมรับชมวีดโิอ

คลิป อภิปรายรวมกับเพ่ือนและผูสอนในชั้นเรียน 

 

กิจกรรมที่ 5: สัมมนาออนไลน (Webinar) 

รวมกับผูเช่ียวชาญภายนอก 

วัตถุประสงค เพื ่อใหผู เร ียนมีความรู  ความ

เขาใจสาระการเรียนรู จากผู เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง 

และเพ่ือเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู 

 
รูปท่ี 5 โปสเตอรการจัด Webinar หัวขอ 

“Personal Information and Privacy” 

 

ผูสอนเชิญวิทยากรผูเชี ่ยวชาญภายนอกที่มี

ความเช ี ่ยวชาญเฉพาะทาง จัดเป นการสัมมนา

ออนไลน โดยผูสอนทำหนาที่เปน Moderator เพ่ือ

ดำเนินรายการ และคอยกระตุนใหผู เรียนตั้งใจฟง 

คิดตาม ตั้งคำถาม และอภิปรายรวมกับวิทยากร 



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       65

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กิจักรรมท่ี 4: วิเคราะห์บทำบาทำของไอซีึ่ทีำ

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให�ผู�เรียนวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาสังคม และอภิปรายถึงบทำบาทำของไอซีึ่ทำีท่ีำ

สามารถเข�ามามีส่วนช่วยในการแก�ปัญหาสังคมน้ัน ๆ

 ผู�เรียนได�เลือกศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นท่ีำ

เป็นปัญหาสังคมท่ีำตนเองและกลุ่มสนใจ 1 ประเด็น

ปัญหา เพ่ืออภิปรายถึงบทำบาทำของไอซีึ่ทีำท่ีำมีส่วนช่วย

ในการแก�ปญัหาสงัคมน้ัน แล�วจัดทำำาวีดิโอคลปินำาเสนอ

ประกอบ PowerPoint และร่วมรับชมวีดิโอคลิป 

อภิปรายร่วมกับเพ่ือนและผู�สอนในช้ันเรียน

กิจักรรมท่ี 5: สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ร่วมกับผู�

เช่ียวชาญภายนอก

 วัตถุประสงค ์เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจ

สาระการเรียนรู�จากผู�เช่ียวชาญเฉพาะทำาง และเพ่ือ

เป็นการเปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู�

 

 

รูปท่ีำ 5 โปสเตอร์การจัด Webinar หัวข�อ

“Personal Information and Privacy”

 ผู�สอนเชิญวิทำยากรผู�เช่ียวชาญภายนอกท่ีำมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทำาง จัดเป็นการสัมมนาออนไลน์ 

โดยผู�สอนทำำาหน�าท่ีำเป็น Moderator เพ่ือดำาเนิน

รายการ และคอยกระตุ�นให�ผู�เรียนต้ังใจฟัง คิดตาม ต้ัง

คำาถาม และอภิปรายร่วมกับวิทำยากร

2.3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู�

 กระบวนวิชาน้ีใช�วิธีิการวัดและประเมินผลแบบ 

Performance Assessment เพ่ือให�ได�ผลประเมินท่ีำ

บ่งบอกคุณภาพของผลผลิตอย่างแทำ�จริง คือ ประเมิน

พฤติกรรมท่ีำเกิดจากการนำาความรู�และทัำกษะท่ีำได�จาก

การเรียนรู� ไปใช�ในสถานการณ์ท่ีำเป็นชีวิตจริง โดยได�

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) คะแนนร�อย

ละ 70 ท่ีำประเมินการโหวตให�คะแนนโดยเพ่ือน (Peer 

assessment) และ (2) คะแนนร�อยละ 30 เป็น 

คะแนนท่ีำประเมินจากผู�สอน

 คะแนนส่วน Peer assessment ได�จากบทำบาทำ

การเป็นผู�นำาเสนอในกิจกรรมการนำาเสนอปากเปล่า 

ผลงาน Infographic การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

การตอบคำาถาม และการให�ความร่วมมือในการทำำา

กิจกรรมกลุ่ม

 คะแนนส่วนท่ีำได�จากผู�สอน เป็นการประเมินใน

บทำบาทำการเป็นผู�ฟังท่ีำดี ได�จากการถามคำาถามท่ีำมี

คุณภาพและแสดงความคิด เ ห็น ท่ีำสร� า งสรร ค์ 

(Constructive) – คำาถามท่ีำถามเน้ือหาความรู�ท่ีำผู�

บรรยายได�กล่าวไปแล�ว (1 คะแนน)  คำาถามเพ่ือถาม

ความเข�าใจและประยุกต์ใช� (2 คะแนน) คำาถาม

วิเคราะห์ (3 คะแนน)  และ คำาถามให�ผู�บรรยาย

สังเคราะห์และเชิงนโยบาย (4 คะแนน)

 คะแนนการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ได�จากการ

โต�ตอบ การแสดงความคิดเห็น และการต้ังคำาถาม ใน

ระหว่างเรียนและการส่งผลงานท่ีำได�รับมอบหมายตาม

กำาหนดเวลาในแต่ละคร้ัง

 การสอบเพ่ือวัดและประเมินผล ประกอบด�วย  

 (1) Writing part เป็นข�อสอบท่ีำให�ผู�เรียนเขียน

วิเคราะห์ และอภิปราย จำานวน 1 ข�อคำาถาม 

 (2) Interview part เป็นการสอบท่ีำให�ผู�เรียน

ตอบแบบปากเปล่า จำานวน 4 ข�อคำาถาม โดยจะทำำาการ

สัมภาษณ์ผู�เรียนเป็นรอบ รอบละ 4 คน เพ่ือจะ

หมุนเวียนกันเป็นผู�ตอบคนแรก คนท่ีำสอง สาม และส่ี 

โดยเง่ือนไขของการสอบคือ ผู�ตอบคนแรกจะมีเวลา 

1-2 นาทำใีนตอบคำาถาม จากน้ันผู�ตอบคนถดัมาจะต�อง

พยายามพูดเสริม หรือแสดงความคิดเห็นท่ีำดีกว่า (เพ่ือ

เรียกคะแนน) การจัดการสอบในรูปแบบน้ีก็เพ่ือให�

เหมาะกับสภาพช้ันเรียนออนไลน์ และท่ีำสำาคัญ ผู�เรียน

   

 

 

Tsuda University ประเทศญ ี ่ป ุ  น  ผ  านการจัด 

Teleconference โดยเปนการจำลองสถานการณ

ใหผูเรียนเสนอขายไอเดีย Mobile App ของตนเอง

เพ่ือเขาสูตลาด เชน App Store หรือ Google Play 

Store 

นักศึกษาจาก Tsuda University ทำการโหวต

เพื ่อใหคะแนนแตละกลุ ม และโหวตเพื ่อคัดเลือก 

Mobile App ท่ีดีท่ีสุด 2 อันดับ 

  

 
รูปท่ี 4 โปสเตอรกิจกรรมวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

ออกแบบ สราง และขาย Mobile Apps 

กิจกรรมท่ี 4: วิเคราะหบทบาทของไอซีที 

วัตถุประสงค เพื่อใหผู เรียนวิเคราะหประเด็น

ปญหาสังคม และอภิปรายถึงบทบาทของไอซีทีท่ี

สามารถเขามามีสวนชวยในการแกปญหาสังคมนั้น ๆ 

ผูเรียนไดเลือกศึกษาและวิเคราะหประเด็นท่ี

เปนปญหาสังคมที่ตนเองและกลุมสนใจ 1 ประเด็น

ปญหา เพ่ืออภิปรายถึงบทบาทของไอซีทีท่ีมีสวนชวย

ในการแกปญหาสังคมนั ้น แลวจัดทำวีดิโอคลิป

นำเสนอประกอบ PowerPoint และรวมรับชมวีดโิอ

คลิป อภิปรายรวมกับเพ่ือนและผูสอนในชั้นเรียน 

 

กิจกรรมที่ 5: สัมมนาออนไลน (Webinar) 

รวมกับผูเช่ียวชาญภายนอก 

วัตถุประสงค เพื ่อใหผู เร ียนมีความรู  ความ

เขาใจสาระการเรียนรู จากผู เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง 

และเพ่ือเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู 

 
รูปท่ี 5 โปสเตอรการจัด Webinar หัวขอ 

“Personal Information and Privacy” 

 

ผูสอนเชิญวิทยากรผูเชี ่ยวชาญภายนอกที่มี

ความเช ี ่ยวชาญเฉพาะทาง จัดเป นการสัมมนา

ออนไลน โดยผูสอนทำหนาที่เปน Moderator เพ่ือ

ดำเนินรายการ และคอยกระตุนใหผู เรียนตั้งใจฟง 

คิดตาม ตั้งคำถาม และอภิปรายรวมกับวิทยากร 
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ได�เรียนรู�จากคำาตอบของเพ่ือน รู�จักฟังคิดตามแล�วต่อย

อดความคิด มีความคิดท่ีำกว�างขวางข้ึน ไม่ยดึติดกับคำา

ตอบท่ีำตนเองรู�มาหรืออ่านมาเพียงอย่างเดียว

3. การจััดการช้ันเรียนและการใช� Digital Tools

 กระบวนวิชาน้ีได�ใช� Digital Tools ท่ีำหลาก

หลายประกอบกัน เพ่ือจัดการช้ันเรียนและส่ือสารกับ

ผู�เรียน

 1) MS Team ใช�เพ่ือส่ือสารกับผู�เรียน สร�าง 

Assignment และลงวดิีโอคลิปให�ผู�เรียนได�ศึกษานอก

ช้ันเรียน

 2) Zoom ใช�เป็นช่องทำางหลักในการพบปะผู�

เรียนในเวลาเรียน จัดกิจกรรม Active Online 

Learning ประกอบกับการใช� Zoom Chat Room 

ช่วยให�มีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�เรียนในแต่ละคาบเรียน เช่นผู�

สอนต้ังคำาถามถามความคิดเห็น แล�วให�ผู�เรียนพิมพ์

ตอบ หรือกรณีผู�เรียนมีข�อสงสัยแล�วไม่กล�าเปิด

ไมโครโฟนพูด

 3) Facebook Fanpage: Leave Our 

Comfort Zone 

(https://www.facebook.com/cmse.cmu/) 

 ใช�เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ผลงานของ

นักศึกษาสู่สาธิารณชน ไมว่่าจะเปน็การนำาเสนอผลงาน 

Infographic เพ่ือเปิดโหวต และการทำำา Live สดของ

กิจกรรม Teleconference ขายแนวคิด Mobile 

application 

 4) Wheelofnames.com เป็นตัวช่วยสร�าง

ความต่ืนเต�น สนุกสนาน ใช�เม่ือต�องการสุ่มผู�เรียนให�

นำาเสนอผลงาน

 

       รูปท่ีำ 6 Wheel of Names

4. ผลงานจัากการจััดการเรียนร้�แบบ Flipped 

Classroom ร่วมกับ Active Online Learning

Flipped Classroom

 การจัดทำำาวีดิโอคลิปเพ่ือให�ผู�เรียนได�ศึกษาตาม

อัธิยาศัยมาก่อนเข�าช้ันเรียน ช่วยให�ผู�เรียนได�มีโอกาส

ศึกษาค�นคว�า เตรียมข�อมูลมาก่อนเพ่ือเปิดโอกาสให�

ตนเองได�มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอภิปรายในช้ันเรียน

มากข้ึน

Active Online Learning

 กิจกรรมท่ีำ 1, 2, และ 3 เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง

ท่ีำทำำาให�ผู�เรียนได�เรียนรู�และเห็นความสำาคัญของการ

วิจัยและพัฒนา ผู�เรียนได�ลงมือทำำากิจกรรมต้ังแต่การ

ออกแบบกรอบแนวคิดเพ่ือเก็บข�อมูลผู�บริโภค ซ่ึึ่งกลุ่ม

ผู�เรียนเลือกกรณีศึกษาเองตามความสนใจ และ

วิเคราะห์ข�อมูลตามทำฤษฎีีท่ีำได�ศึกษา นำาเสนอและ

อภิปรายผลร่วมกับเพ่ือนในช้ันเรียน 

 

รูปท่ีำ 7 ตัวอย่างผลงานจากกิจกรรมท่ีำ 3

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู�บริโภค

     

รูปท่ีำ 8 ตัวอย่างผลงานการออกแบบแนวคิด

เพ่ือสร�าง Mobile Application

   

 

 

ผลงาน Infographic เพ่ือเปดโหวต และการทำ Live 

สดของก ิจกรรม Teleconference ขายแนวคิด 

Mobile application  

4) Wheelofnames.com เปนตัวชวยสราง

ความตื่นเตน สนุกสนาน ใชเม่ือตองการสุมผูเรียนให

นำเสนอผลงาน 

 
รูปท่ี 6 Wheel of Names 

4 ผลงานจากการจัดการเรียนรูแบบ Flipped 

Classroom รวมกับ Active Online Learning 

Flipped Classroom 

การจัดทำวีดิโอคลิปเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาตาม

อัธยาศัยมากอนเขาชั ้นเรียน ชวยใหผู เรียนไดมี

โอกาสศึกษาคนควา เตรียมขอมูลมากอนเพื่อเปด

โอกาสใหตนเองไดมีสวนรวมในกิจกรรมการอภิปราย

ในชั้นเรียนมากข้ึน 

Active Online Learning 

กิจกรรมที่ 1, 2, และ 3 เปนกิจกรรมตอเนื่องท่ี

ทำใหผูเรียนไดเรียนรูและเห็นความสำคัญของการ

วิจัยและพัฒนา ผูเรียนไดลงมือทำกิจกรรมตั้งแตการ

ออกแบบกรอบแนวคิดเพื่อเก็บขอมูลผูบริโภค ซ่ึง

กลุมผูเรียนเลือกกรณีศึกษาเองตามความสนใจ และ

วิเคราะหขอมูลตามทฤษฎีที่ไดศึกษา นำเสนอและ

อภิปรายผลรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน  

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางผลงานจากกิจกรรมท่ี 3 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค 

    
รูปท่ี 8 ตัวอยางผลงานการออกแบบแนวคิด 

เพ่ือสราง Mobile Application 

 

ผูเรียนไดนำผลจากการวิเคราะหมาพัฒนาสราง 

product ซึ ่งในที ่น ี ้ค ือ Mobile application ของ

ตนเอง โดยวางแผนในรูปแบบของ Infographic 

กอนที่จะลงมือสราง User interface ขึ้นมาจริง ๆ 

   

 

 

ผลงาน Infographic เพ่ือเปดโหวต และการทำ Live 

สดของก ิจกรรม Teleconference ขายแนวคิด 

Mobile application  

4) Wheelofnames.com เปนตัวชวยสราง

ความตื่นเตน สนุกสนาน ใชเม่ือตองการสุมผูเรียนให

นำเสนอผลงาน 

 
รูปท่ี 6 Wheel of Names 

4 ผลงานจากการจัดการเรียนรูแบบ Flipped 

Classroom รวมกับ Active Online Learning 

Flipped Classroom 

การจัดทำวีดิโอคลิปเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาตาม

อัธยาศัยมากอนเขาชั ้นเรียน ชวยใหผู เรียนไดมี

โอกาสศึกษาคนควา เตรียมขอมูลมากอนเพื่อเปด

โอกาสใหตนเองไดมีสวนรวมในกิจกรรมการอภิปราย

ในชั้นเรียนมากข้ึน 

Active Online Learning 

กิจกรรมที่ 1, 2, และ 3 เปนกิจกรรมตอเนื่องท่ี

ทำใหผูเรียนไดเรียนรูและเห็นความสำคัญของการ

วิจัยและพัฒนา ผูเรียนไดลงมือทำกิจกรรมตั้งแตการ

ออกแบบกรอบแนวคิดเพื่อเก็บขอมูลผูบริโภค ซ่ึง

กลุมผูเรียนเลือกกรณีศึกษาเองตามความสนใจ และ

วิเคราะหขอมูลตามทฤษฎีที่ไดศึกษา นำเสนอและ

อภิปรายผลรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน  
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ผู� เรียนได�นำาผลจากการวิเคราะห์มาพัฒนาสร�าง 

product ซ่ึึ่งในท่ีำน้ีคือ Mobile application ของ

ตนเอง โดยวางแผนในรูปแบบของ Infographic ก่อน

ท่ีำจะลงมือสร�าง User interface ข้ึนมาจริง ๆ (มีท้ัำงผู�

เรียนท่ีำเข�าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการแบบ On-

site และ Online ไปพร�อม ๆ กัน)

 

รูปท่ีำ 9 การอบรมเชิงปฏิิบัติการสร�าง Mobile App

User Interface (UX/UI)

 และเม่ือสร�างตัวแบบ Mobile App แล�ว จึงนำา

เสนอ ให�กับลูกค�ากลุ่มเป้าหมายและนักลงทุำน อธิิบาย

จุดเด่นของ Mobile App ของกลุ่มเพ่ือให�ขายได�

 

รูปท่ีำ 10 QR code เพ่ือเข�าชมกิจกรรมสถานการณ์

จำาลอง

 ขายไอเดีย Mobile Application ให�กับลูกค�า

และนักลงทุำน (Teleconference)

 กิจกรรมท่ีำ 4 การจัด Teleconference ร่วม

กับอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและ

มีเดียจาก Tsuda University ประเทำศญ่ีปุ�น และ 

กิจกรรมท่ีำ 5 การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โดย

วิทำยากร นักกฎีหมายกฤษฎีีกา จากสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีีกา เป็นกิจกรรมท่ีำเพ่ิมเติมข้ึนมาจาก

แผนการจัดการเรียนรู�เดิมท่ีำวางไว� เน่ืองจากผู�วิจัยเล็ง

เห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะ

ส่งผลกระทำบให�ผู�เรียนไม่รู�สึกถึงความแตกตา่งระหว่าง

การดูวีดิโอคลิปนอกช้ันเรียน และพบผู�สอนในช้ันเรียน

ท่ีำเป็นการพบปะผู�สอนแตเ่พียงในหน�าจอคอมพวิเตอร์ 

ผู�วิจัยจึงได�แทำรกกิจกรรมท้ัำงสองกิจกรรมน้ี เพ่ือให�ผู�

เรียนได�เปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู� แต่กลับกลายเป็น

ว่า กิจกรรมท้ัำงสองน้ีเป็นกิจกรรมท่ีำผู�เรียนในช้ันเรียน

ออนไลน์มีความรู�สึกพึงพอใจมาก ผู�เรียนร่วมนำาเสนอ 

อภิปรายในกิจกรรม Teleconference ด�วยความ

สนุกสนาน และต่ืนเต�นท่ีำได�พบปะเพ่ือนนักศึกษาจาก

ประเทำศญ่ีปุ�น และผู�เรียนได�กล่าวในแบบประเมิน

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ว่า อยากให�มีกิจกรรมในรูป

แบบ Webinar อีก “… I think keep coming up 

with this style of seminar is really interesting 

and knowledgeable”

 ผลการประเมินทัำศนคติและความพึงพอใจของ

ผู�เรียนท่ีำมีต่อกระบวนวิชา พบว่า ผู�เรียนมีความพึง

พอใจในกระบวนวชิา 4.94/5 โดยมีความพงึพอใจด�าน 

“วิธิีการสอนท่ีำกระตุ�นให�นักศึกษาได� ฝึึกการคิด 

วิเคราะห์ และแก�ปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณในเน้ือหา

ท่ีำสอน” และ “ความครบถ�วนของเน้ือหาการสอน” 

มากท่ีำสุดคือ 4.97/5 คิดเป็นร�อยละ 99.43

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ และข�อคิด

เห็นของผู�เรียนสามารถสรุปได�ว่าผู�เรียนมีความสุข รู�สึก

สนุกและกระตือรือร�นในการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมท่ีำได�มี

ส่วนร่วมและลงมือปฏิิบัติจริง ส่งผลให�ผู�เรียนเห็น

ประโยชน์และสามารถเช่ือมโยงทัำกษะความรู�ท่ีำได�รับ

กับการนำาไปใช�ประโยชน์ในชีวิตจริงได�

5. ถอดบทเรียน

 การจัดการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom 

ช่วยส่งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล ผู�เรียนมีเวลาศึกษาเน้ือหาการเรียน

ผ่านวีดีโอออนไลน์ จะดูก่ีคร้ังก็ได� เม่ือใดและท่ีำใดก็ได� 

สามารถปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือนหรือผู�สอนด�วย

โปรแกรมสนทำนาออนไลน์ก็ได� สามารถสืบค�นข�อมูล

เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู�อ่ืน ๆ ก็ได� ซ่ึึ่งเม่ือได�จัด 

Flipped Classroom ร่วมกับ Active Learning ใน

ช้ันเรียนออนไลน์ ทำำาให�พบว่า ผู�สอนจะต�องนำาเอา

 

 

   

 

 

(มีทั้งผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบ On-site และ Online ไปพรอม ๆ กัน) 

 
รูปท่ี 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง Mobile App 

User Interface (UX/UI) 

 

และเม่ือสรางตัวแบบ Mobile App แลว จึงนำเสนอ 

ใหกับลูกคากลุ มเปาหมายและนักลงทุน อธิบาย

จุดเดนของ Mobile App ของกลุมเพ่ือใหขายได 

 
รูปท่ี 10 QR code เพ่ือเขาชมกิจกรรมสถานการณจำลอง 

ขายไอเดยี Mobile Application ใหกับลูกคาและนักลงทุน 

(Teleconference) 

 

กิจกรรมท่ี 4 การจัด Teleconference รวมกับ

อาจารยและนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและมีเดีย

จาก Tsuda University ประเทศญี่ปุน และ กิจกรรม

ที่ 5 การสัมมนาออนไลน (Webinar) โดยวิทยากร 

นักกฎหมายกฤษฎีกา จากสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เปนกิจกรรมท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจากแผนการ

จัดการเรียนรูเดิมที่วางไว เนื่องจากผูวิจัยเล็งเห็นวา

สถานการณแพรระบาดของ Covid-19 อาจจะสงผล

กระทบใหผูเรียนไมรูสึกถึงความแตกตางระหวางการ

ดูวีดิโอคลิปนอกชั้นเรียน และพบผูสอนในชั้นเรียนท่ี

เปนการพบปะผูสอนแตเพียงในหนาจอคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยจึงไดแทรกกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้ เพื่อให

ผู เร ียนไดเปลี ่ยนบรรยากาศการเรียนรู  แตกลับ

กลายเปนวา กิจกรรมทั้งสองนี้เปนกิจกรรมที่ผูเรียน

ในชั้นเรียนออนไลนมีความรูสึกพึงพอใจมาก ผูเรียน

รวมนำเสนอ อภิปรายในกิจกรรม Teleconference 

ดวยความสนุกสนาน และตื่นเตนที่ไดพบปะเพื่อน

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุน และผูเรียนไดกลาวใน

แบบประเมินกิจกรรมสัมมนาออนไลนวา อยากใหมี

กิจกรรมในรูปแบบ Webinar อีก “… I think keep 

coming up with this style of seminar is really 

interesting and knowledgeable” 

ผลการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอกระบวนวิชา พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจในกระบวนวิชา 4.94/5 โดยมีความพึงพอใจ

ดาน “วิธีการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาไดฝกการคิด 

ว ิเคราะห และแกปญหาอยางมีว ิจารณญาณใน

เนื้อหาที่สอน” และ “ความครบถวนของเนื้อหาการ

สอน” มากท่ีสุดคือ 4.97/5 คิดเปนรอยละ 99.43 

จากผลการประเม ินความพ ึ งพอใจ และ

ขอคิดเห็นของผู เร ียนสามารถสรุปไดวาผู เร ียนมี

ความสุข รูสึกสนุกและกระตือรือรนในการเรียนรู

ผานกิจกรรมที ่ไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง 

สงผลใหผูเรียนเห็นประโยชนและสามารถเชื่อมโยง

ทักษะความรูท่ีไดรับกับการนำไปใชประโยชนในชีวิต

จริงได 

5 ถอดบทเรียน 

การจัดการเรียนรู แบบ Flipped Classroom 

ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล ผูเรียนมีเวลาศึกษาเนื้อหาการเรียน

ผานวีดีโอออนไลน จะดูกี่ครั้งก็ได เมื่อใดและที่ใดก็

ได สามารถปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนหรือผูสอนดวย

 

 

   

 

 

(มีทั้งผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบ On-site และ Online ไปพรอม ๆ กัน) 

 
รูปท่ี 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง Mobile App 

User Interface (UX/UI) 

 

และเม่ือสรางตัวแบบ Mobile App แลว จึงนำเสนอ 

ใหกับลูกคากลุ มเปาหมายและนักลงทุน อธิบาย

จุดเดนของ Mobile App ของกลุมเพ่ือใหขายได 

 
รูปท่ี 10 QR code เพ่ือเขาชมกิจกรรมสถานการณจำลอง 

ขายไอเดยี Mobile Application ใหกับลูกคาและนักลงทุน 

(Teleconference) 

 

กิจกรรมท่ี 4 การจัด Teleconference รวมกับ

อาจารยและนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและมีเดีย

จาก Tsuda University ประเทศญี่ปุน และ กิจกรรม

ที่ 5 การสัมมนาออนไลน (Webinar) โดยวิทยากร 

นักกฎหมายกฤษฎีกา จากสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เปนกิจกรรมท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจากแผนการ

จัดการเรียนรูเดิมที่วางไว เนื่องจากผูวิจัยเล็งเห็นวา

สถานการณแพรระบาดของ Covid-19 อาจจะสงผล

กระทบใหผูเรียนไมรูสึกถึงความแตกตางระหวางการ

ดูวีดิโอคลิปนอกชั้นเรียน และพบผูสอนในชั้นเรียนท่ี

เปนการพบปะผูสอนแตเพียงในหนาจอคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยจึงไดแทรกกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้ เพื่อให

ผู เร ียนไดเปลี ่ยนบรรยากาศการเรียนรู  แตกลับ

กลายเปนวา กิจกรรมทั้งสองนี้เปนกิจกรรมที่ผูเรียน

ในชั้นเรียนออนไลนมีความรูสึกพึงพอใจมาก ผูเรียน

รวมนำเสนอ อภิปรายในกิจกรรม Teleconference 

ดวยความสนุกสนาน และตื่นเตนที่ไดพบปะเพื่อน

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุน และผูเรียนไดกลาวใน

แบบประเมินกิจกรรมสัมมนาออนไลนวา อยากใหมี

กิจกรรมในรูปแบบ Webinar อีก “… I think keep 

coming up with this style of seminar is really 

interesting and knowledgeable” 

ผลการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอกระบวนวิชา พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจในกระบวนวิชา 4.94/5 โดยมีความพึงพอใจ

ดาน “วิธีการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาไดฝกการคิด 

ว ิเคราะห และแกปญหาอยางมีว ิจารณญาณใน

เนื้อหาที่สอน” และ “ความครบถวนของเนื้อหาการ

สอน” มากท่ีสุดคือ 4.97/5 คิดเปนรอยละ 99.43 

จากผลการประเม ินความพ ึ งพอใจ และ

ขอคิดเห็นของผู เร ียนสามารถสรุปไดวาผู เร ียนมี

ความสุข รูสึกสนุกและกระตือรือรนในการเรียนรู

ผานกิจกรรมที ่ไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง 

สงผลใหผูเรียนเห็นประโยชนและสามารถเชื่อมโยง

ทักษะความรูท่ีไดรับกับการนำไปใชประโยชนในชีวิต

จริงได 

5 ถอดบทเรียน 

การจัดการเรียนรู แบบ Flipped Classroom 

ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล ผูเรียนมีเวลาศึกษาเนื้อหาการเรียน

ผานวีดีโอออนไลน จะดูกี่ครั้งก็ได เมื่อใดและที่ใดก็

ได สามารถปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนหรือผูสอนดวย
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ศักยภาพของความเป็นออนไลน์ในส่วนท่ีำเหนือกว่า

ห�องเรียนปกติมาใช�ให�เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

จัดการเรียนรู� มิใช่นำาการเรียนออนไลน์มาใช�เพียงเพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือแก�ปัญหาในสภาวะ Social distancing 

เท่ำาน้ัน กล่าวคือ เม่ือต�องออนไลน์แล�วก็ต�องไปให�สุด

 1) มีวีดิโอคลิปส้ัน ๆ ประมาณ 5-10 นาทีำ  

เพ่ือ  (1) เกร่ินนำาและต้ังประเด็นปัญหาเพ่ือผู�เรียนได�

ศึกษามาก่อนเข�าช้ันเรียน และมีเวลาเตรียมข�อมูลเพ่ือ

มาอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน (2) สรุปสาระ ประเด็น

สำาคัญของทำฤษฎีีและเน้ือหาเพ่ือให�ผู� เรียนศึกษา 

ย�อนหลัง

 2) สร�างความแปลกใหม่ในแต่ละหัวข�อการเรียน

รู� สรรหากิจกรรมท่ีำแตกต่างไม่จำาเจ

 3) จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โดยเชิญ

วิทำยากรท่ีำมีความเช่ียวชาญภายนอก เป็นการเปล่ียน

บรรยากาศในการเรียนให�ผู�เรียนได�พบปะผู�เช่ียวชาญ

เฉพาะทำาง ซ่ึึ่งจะทำำาให�ผู�เรียนมีความต้ังใจฟังมากเป็น

พิเศษ โดยผู�สอนต�องรับบทำบาทำเป็น Moderator เช่ือม

โยงระหว่างวิทำยากรและผู� เรียน พร�อมท้ัำงเป็น 

Facilitator ท่ีำจะกระตุ�นให�ผู�เรียนต้ังใจฟัง คิดตาม ต้ัง

คำาถาม และอภิปรายร่วมกับวิทำยากรเพ่ือให�ได�

ประโยชน์สูงสุด

 4) จัดให�มี Teleconference ร่วมกับบุคคล 

ภายนอก จัดสถานการณ์ให�ผู�เรียนต�องรับบทำบาทำเป็น

ท้ัำงผู�นำาเสนอ ผู�ฟัง หรือมีการโต�ตอบเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู� โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ�าหากผู�ร่วมกิจกรรมเป็น

นักศึกษาจากมหาวทิำยาลัยอ่ืน หรือจากตา่งประเทำศ ก็

จะทำำาให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�น สนุกสนาน และ

ต้ังใจทำำากิจกรรมมากยิง่ข้ึน

 5) การจัดการเรียนรู�แบบ Live สด ยังคงเป็นท่ีำ

ต�องการของผู�เรียนและมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก 

เพ่ือรักษากิจวัตร สร�างวินัยในการเรียนของผู�เรียน อีก

ท้ัำงเป็นการสร�างความคุ�นเคยระหว่างผู�สอนและ

ระหว่างกลุ่มผู�เรียนด�วยกัน และผู�สอนสามารถ

ทำำาความเข�าใจ หรือแก�ไขปัญหาความเข�าใจของผู�เรียน

ได�อย่างทัำนท่ำวงทีำ

 6) ปรับทัำศนคติผู�สอนและให�เวลากับผู�เรียนมาก

ข้ึน ผู�สอนต�องเข�าใจว่า ผู�เรียนจะมีอิสระในการบริหาร

เวลามากข้ึนเม่ือมีการเรียนออนไลน์ ในขณะท่ีำผู�สอนมี

วีดิโอคลิปให�ผู�เรียนได�ศึกษานอกเวลาเรียน ผู�สอนเอง

ก็จะต�องเตรียมพร�อมรับมือ คอยช่วยเหลือให�คำา

แนะนำากับผู�เรียนนอกเวลาเรียนเช่นเดียวกัน ในช่วง

ของการปรับตัว ผู�สอนจะมีความรู�สึกถึงความไม่เป็น

ส่วนตัวนอกเวลา แตผู่�สอนจะต�องปรบัเปล่ียนทัำศนคติ

ก่อนว่าในขณะท่ีำผู�เรียนสอบถามปัญหานอกเวลาเรียน

น้ัน ผู�เรียนกำาลังให�ความสนใจกับเน้ือหาวิชาน้ันอยู ่ซ่ึึ่ง

เป็นส่ิงท่ีำดีมาก ผู�สอนต�องให�ความสำาคัญกับความไม่

เข�าใจเล็ก ๆ น�อย ๆ คอยกระตุ�นผู�เรียน สังเกตความ

เข�าใจของผู�เรียน เม่ือผู�เรียนมีปัญหาก็ต�องวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาท่ีำมีต่อความเข�าใจของผู�เรียน ซ่ึึ่งปกติ

แล�วผู�เรียนแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน

6. ข้�อเสนอแนะในการจััดกิจักรรมคร้ังต่อไป

 กิจกรรมท่ีำนำามาใช�ในกระบวนวิชาน้ีเป็นเพียง

บางส่วนของกิจกรรมสำาหรับ Active Online 

Learning ท่ีำใช�ร่วมกับ Flipped Classroom ซ่ึึ่งผู�วิจัย

เลือกนำามาใช�เพ่ือให�เหมาะสมกับจุดประสงค์ของ

กระบวนวิชา เวลาเรียน และจำานวนผู�เรียน ท้ัำงน้ี ยังมี

กิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีำสามารถนำามาใช�เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียน

มีส่วนร่วมช้ันเรียนออนไลน์ได� เช่น การเล่นเกมตอบ

ปัญหาออนไลน์ การจัดโต�วาทีำออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์ให�แก่ผู� เรียน ผู�สอนสามารถเพ่ิม 

engagement นอกช้ันเรียนให�มากข้ึนได�โดยการสร�าง 

hashtag ของกระบวนวิชา แล�วให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมใน

การแชร์ความรู�ท่ีำได�ไปพบเห็นมาร่วมกัน เพ่ือสร�าง

ความรู�สึกเป็นส่วนหน่ึงของช้ันเรียน

7. กิตติกรรมประกาศ 

 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณสำานักบริการเทำคโนโลยี

สารสนเทำศ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ท่ีำได�กรุณามอบทุำน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในคร้ังน้ี ขอ

ขอบคุณอุทำยานวิทำยาศาสตร์และเทำคโนโลยี 
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มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทำ แอสซีึ่สตูดิโอ จำากัด 

ท่ีำได�จัดอบรมเชิงปฏิิบัติการ การสร�าง Mobile App 

ให�แก่นักศึกษา ขอขอบคุณ คุณปาณัสมา       ศรีสวัสด์ิ 

สำาหรับบทำสัมภาษณ์ในหัวข�อ Digital Literacy and 

the Use of ICT คุณนันท์ำชญาน์ ชาญณรงค์ (Ass. 

iur.) นักกฎีหมายกฤษฎีีกา สำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีีกา ท่ีำได�ให�ความอนเุคราะห์เป็นวิทำยากรบรรยาย 

ร่วมวัดผลและประเมินผลผู�เรียนในหัวข�อ Personal 

Information and Privacy และขอขอบคณุ Dr. John 

W. Cheng จาก Tsuda University ประเทำศญ่ีปุ�นท่ีำ

ร่วมจัด Teleconference ระหว่างนักศึกษา รวมท้ัำง

ได�ช้ีแนะแนวทำางการพัฒนากิจกรรมร่วมกันในการ

จัดการเรียนรู�คร้ังต่อ ๆ ไป เพ่ือให�เกิดการนำาไปใช�

ประโยชน์ได�จริงอย่างเป็นรูปธิรรม
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 บทำความน้ีเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่วิชา New Media and Cyber 

Culture สำาหรับนักศึกษาช้ันปีท่ีำ 3 ปีการศึกษา 2563 สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดทำำาข้ึนเพ่ือนำาเสนอต่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับ

ศตวรรษ ท่ีำ 21  ประจำาปีการศึกษา 2563

คำาสำาคัญ:  New Media and Cyber Culture 2563, โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�อง

กับศตวรรษ ท่ีำ 21, การเรียนผ่านส่ือมัลติมีเดีย    

1. บทนำา

 เน่ืองจากวิชา New Media and Cyber 

Culture มีสาระสำาคัญในการศึกษาส่ือใหม่ในชีวิต

ประจำาวันผ่านการวิเคราะห์สังคมและวัฒนธิรรม อาทิำ 

เครือข่ายและอินเทำอร์เน็ต วัฒนธิรรมไซึ่เบอร์ 

วัฒนธิรรมดจิิทัำล รวมไปถงึความจรงิเสมอืน ซึ่ึง่มีความ

สำาคัญอยา่งยิง่ยวดต่อปรากฏิการณ์ของสังคมมนุษยใ์น

โลกยุคปัจจุบันและอนาคต

 เน่ืองจากวิชาNew Media and Cyber  

Culture เป็นวิชาท่ีำมีเน้ือหาทำางการบรรยายท้ัำงหมด

ซ่ึึ่งเน�นหนักในภาคทำฤษฎีีและปรัชญา ซ่ึึ่งบ่อยคร้ังทำำา

ให�เกิดความยากลำาบากในการทำำาความเข�าใจในองค์

ความรู�ของนักศึกษา ผู�สอนมีความเห็นต่อการปรับ

เปล่ียนรูปแบบของการเรียนโดยลดจำานวนการบรร

ยายในห�องลง เปล่ียนคาบเรียนให�นักศึกษาได�ใช�เวลา

กับการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมนอกสถานท่ีำและการถก

เถียงเพ่ือให�เกิดความเข�าใจต่อปรากฏิการณ์ท่ีำเกิดข้ึน

จริงในสังคมของเน้ือหาวิชา ซ่ึึ่งจะช่วยเติมเต็มความ

เข�าใจในองค์ความรู�ภาคทำฤษฎีียิ่งข้ึน

 ด�วยเหตุผลข�างต�นน้ีผู�สอนได�พิจารณาถึงความ

สำาคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนให�สอดคล�อง

กับองค์ความรู�ท่ีำนักศึกษาสามารถนำาไปปรับใช�ในชีวิต

ประจำาวันได� และประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันซ่ึึ่ง

ระบบการศึกษาได�รับผลกระทำบจากโรคระบาด โดย

เล็งเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning น้ันเป็นการให�ความสำาคัญต่อการใช�

เทำคโนโลยีในการเรียนรู� เป็นกระบวนการศึกษาท่ีำมี

บทำบาทำสำาคัญต่อการศึกษากระบวนวิชาน้ีซ่ึึ่งเน�นยำ้า

อย่างยิ่งยวดต่อวัฒนธิรรมไซึ่เบอร์และการใช�งานนิว

มีเดีย

 โดยผู�สอนได�วางรูปแบบขององค์ความรู�เชิง

ทำฤษฎีีในระดับท่ีำเหมาะสมต่อการทำำาความเข�าใจในการ

เปล่ียนผ่านของสังคมมนุษยท่ี์ำผูกติดกับพัฒนาการของ

เทำคโนโลยี โดยท่ีำปฏิิเสธิไม่ได�ว่าในสังคมของวัฒนธิรรม

ไซึ่เบอรน้ั์น ความเปน็ปัจเจกบุคคลและการเรียนรู�ด�วย

ตัวเองน้ันเข�ามามีบทำบาทำอย่างสำาคัญ
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2. หลักการ

 วิชา New Media and Cyber Culture ในปี

การศึกษา 2563 ได�นำาแนวคิดของระบบการเรียนรู�รูป

แบบใหมท่ี่ำอิงกับการศึกษาผ่านเทำคโนโลยส่ืีอ เพ่ือให�มี

ความสอดคล�องกับเน้ือหาวิชาซ่ึึ่งเก่ียวเน่ืองกับอิทำธิิพล

ของส่ือใหม่ท่ีำส่งผลต่อชีวิตสังคมและวัฒนธิรรมมนุษย์ 

โดยในการทำดลองจดัการเรียนรู�ในคร้ังแรกน้ันได�จัดให�

มีสัดส่วนของ Active Learning และการศึกษาด�วย

ตนเองกว่า 40% ในขณะท่ีำยังคงรูปแบบการศึกษาใน

ช้ันเรียนท่ีำ 60% โดยประมาณ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ

ให�นักศึกษาได�มองเห็นปรากฏิการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริงใน

สังคมผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วมต่อปรากฏิการณ์

ของวัฒนธิรรมไซึ่เบอร์ ซ่ึึ่งจะช่วยเสริมสร�างความเข�าใจ

ในภาคทำฤษฎีีได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ

 กระบวนการเรียนรู�รูปแบบใหม่ท่ีำนำามาปรับใช�

กับการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปด�วยกิจกรรมสัมมนา

และการค�นคว�านอกสถานท่ีำ การศึกษาผ่านส่ือ เช่น 

ภาพยนตร์ การใช�งานอินเตอร์เน็ตเชิงสร�างสรรค์ต่อ

กระบวนการศึกษา อาทิำ การใช�โซึ่เชียลมีเดียในการเป็น

พ้ืนท่ีำในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู�สอนและนักศึกษา 

รวมถึงการกระจายเอกสารและข�อมูลท่ีำเก่ียวเน่ืองต่อ

การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษานอกช้ันเรียนของ

นักศึกษา การกระตุ�นให�นักศึกษาใช�โซึ่เชียลมีเดียใน

การศกึษาและค�นคว�า และการใช�งานจรงิต่อเทำคโนโลยี

ท่ีำมีอิทำธิิพลต่อวัฒนธิรรมไซึ่เบอร์

 การลงพ้ืนท่ีำทัำศนศึกษาเชิงปฏิิบัติและการเข�า

ร่วมกิจกรรมเสวนา รวมถึงการค�นคว�าด�วยตัวเองของ

นักศึกษานอกจากจะสามารถส่งเสริมความเข�าใจใน

ภาคทำฤษฎีีและปรากฏิการณ์มากยิง่ข้ึน ท้ัำงยงัสามารถ

สร�างแรงบันดาลใจและกระตุ�นความสนใจของ

นักศึกษาท่ีำจะนำาพาไปสู่ประเด็นการค�นคว�าต่อยอดใน

วิชาสัมมนาในช้ันปีท่ีำ 4 รวมไปถึงการศึกษาในระดับท่ีำ

สูงข้ึน ในขณะท่ีำการศึกษาผ่านส่ืออย่างภาพยนตร์น้ัน

ปฏิิเสธิไม่ได�ว่าเป็นวิธีิการท่ีำประสบผลสำาเร็จอย่าง

ยิง่ยวดในการสร�างความสนใจและสร�างความเช่ือมโยง

ต่อองค์ความรู�ของนักศึกษา ทำ�ายท่ีำการนำาเสนอการ

ค�นคว�าของนักศึกษาในรูปแบบวิดีโอซ่ึึ่งทำำาการเผยแพร่

ต่อสาธิารณะน้ันสามารถสร�างองค์ความรู�ต่อสาธิารณะ

ในการศึกษาและนำาไปประยุกต์ต่อยอดได�

 การศึกษารูปแบบใหม่ในวิชา New Media and 

Cyber Culture คร้ังน้ี นักศึกษาจะสามารถมอง

ปรากฏิการณ์ทำางสังคม เทำคโนโลยีและใช�มันในเชิง

วิพากษ์ อันจะก่อให�เกิดประโยชน์ในเชิงบวกต่อสังคม

โดยรวมมากข้ึน หรือกล่าวได�ว่านักศึกษาเป็นผู�ใช�และ

สามารถวิพากษ์เทำคโนโลยี มากกว่าเป็นเพียงผู�รับใช�

เทำคโนโลยี

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในรายวิชา

3.1. การศึกษาผ่านส่ือภาพยนตร์

 นักศึกษารับชมภาพยนตร์และสารคดีท่ีำมีเน้ือหา

เก่ียวเน่ืองกับการศึกษาวัฒนธิรรมไซึ่เบอร์ อาทิำ Blade 

Runner, Summer Wars, Ghost in the Shell, 

Total Recallและ Citizenfour ท้ัำงในช้ันเรียนและ

การบ�านนอกช้ันเรียนซ่ึึ่งภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะถูก

เลือกฉายให�สอดคล�องกับเน้ือหาทำฤษฎีี เช่นเร่ือง 

Citizenfour โยงกับประเด็น Surveillance, เร่ือง 

Blade Runner โยงกับประเด็น Cyborg และ 

Prosthetic Memory , เร่ือง Summer Wars โยงกับ

เน้ือหาเก่ียวกับ Virtual Reality and Community 

โดยหลังจากการชมภาพยนตร์ นักศึกษาได�มีส่วนร่วม

ในการเสวนาถกเถียงทำางความคิดและแสดงความเห็น

เช่ือมโยงองค์ความรู�ระหว่างภาคทำฤษฎีี ภาพยนตร์ 

และประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษาผ่านส่ือบันเทิำงท่ีำ

เข� า ถึ ง ง่ าย เช่นภาพยนตร์ น้ันสามารถกระตุ�น

กระบวนการ เ รี ยน รู� ขอ ง นัก ศึกษา ได� อย่ า ง มี

ประสิทำธิิภาพ รวมถึงอาจเปล่ียนมุมมองของนักศึกษา

ต่อส่ือบันเทิำงในเชิงวิพากษ์มากข้ึน

3.2. การลงพ้ืนท่ีำทัำศนศึกษาและการเข�าร่วม

กิจกรรมเสวนาของนกัศึกษาประกอบด�วย

 การทำดลองใช�อุปกรณ์ VR (Virtual Reality) 

ในการเล่นเกมส์และใช�งานโปรแกรมโซึ่เชียลมีเดียรูป
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แบบใหม่ Vrchat กิจกรรมการทำดลองสัมผัสเทำคโนโลยี 

AR ( Augmented Reality) ข้ันพ้ืนฐานผา่นเกมส์โปเก

มอน โก และ AR Photography เพ่ือสร�างความเข�าใจ

และการเช่ือมโยงระหว่างภาคทำฤษฎีีและประสบการณ์

จริงต่อเทำคโนโลยี

 นิทำรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปิน จัน เพ็ญ

จันทำร์ ลาซูึ่ส จัดข้ึนท่ีำห�องแกลเลอร่ีสาขาวิชาส่ือศิลปะ

และการออกแบบส่ือ ซ่ึึ่งผลงานมีความเก่ียวเน่ืองกับ

ประเด็นของมนุษย์และอินเตอร์เน็ต นักศึกษาได�ร่วม

ฟังเสวนาแนวคดิการทำำางานและความคดิของศิลปินท่ีำ

เก่ียวกับอิทำธิิพลของเทำคโนโลยีต่อสังคม และได�มีส่วน

ร่วมซัึ่กถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับศิลปิน การเข�า

ร่วมกิจกรรมน้ีมีส่วนช่วยสร�างความเข�าใจในการ

ประยุกต์แนวความคิดเชิงทำฤษฎีีและวิพากษ์เพ่ือใช�ใน

การสร�างงานศิลปะนิวมีเดียและการสร�างสรรค์ส่ือ

3.3. การค�นคว�า

 ผู�สอนมอบหมายให�นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำำาการ

ค�นคว�าปลายภาคในหัวข�อ "ปรากฏิการณ์วัฒนธิรรม

ไซึ่เบอร์ในสังคมไทำย" เพ่ือนำาเสนอในรูปแบบของมัลติ

มีเดียพรีเซึ่นเทำช่ัน โดยนักศึกษาค�นคว�าในประเด็นท่ีำ

ตนเองสนใจในเร่ืองความสัมพันธ์ิระหว่างเทำคโนโลยี

ใหม่ อินเตอร์เน็ต และสังคมอาทิำ Bitcoin, Fake News 

and Cyber Propaganda, Internet Surveillance 

และ Virtual Reality Social Media โดยท่ีำนักศึกษา

แต่ละกลุ่มทำำาการค�นคว�าท้ัำงภาคทำฤษฎีี ข�อมูลและ

ข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต และการใช�งานจริงใน

เทำคโนโลยเีหล่าน้ัน กระบวนการการค�นคว�าน้ีนอกจาก

จะฝึึกฝึนทำกัษะ วิธีิคิดและการปฏิิบัติในการค�นคว�าเชิง

วิชาการแล�ว ยังช่วยให�นักศึกษาเข�าใจถึงการทำำางาน

ของเทำคโนโลยีใหม่ท่ีำส่งผลต่อสังคมมนุษย์ในการเกิด

รูปแบบวัฒนธิรรมใหม่น่ันคือวัฒนธิรรมไซึ่เบอร์ ทำ�าย

ท่ีำสุดจะมีส่วนช่วยให�นักศึกษาใช�ชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ

3.4. มัลติมีเดียพรีเซึ่นเทำช่ัน

 นักศึกษานำาผลลัพธ์ิจากการค�นคว�ามานำาเสนอ

ในรูปแบบของมัลติมเีดียพรีเซึ่นเทำช่ัน โดยการประยกุต์

เ น้ื อหาจากการค� นคว� ามาอ ธิิบาย ในรูปแบบ 

Information Video ท่ีำเข�าใจง่ายเพ่ือนำาเสนอข�อมูลท่ีำ

มีประโยชน์ต่อสาธิารณะชนท่ัำวไป โดยใช�ทัำกษะของ

การศึกษาและทำำางานนิวมีเดียมาใช�ประโยชน์  ท้ัำงน้ี 

Information Video ของนกัศึกษาได�จัดแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของนิทำรรศการ Media Arts Festival 2020 ซ่ึึ่ง

เป็นนิทำรรศการศิลปะสำาคัญประจำาปีของนักศึกษา

สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะวิจิตรศิลป์ 

จัดข้ึนท่ีำหอศิลปวัฒนธิรรมมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

กระบวนการการจัดทำำามัลติมีเดียพรีเซึ่นเทำช่ันช่วย

ฝึึกฝึนทัำกษะในการนำาเสนอข�อมูลเชิงวิชาการท่ีำเข�าใจ

ง่ายสามารถส่ือสารต่อสาธิารณชนในวงกว�าง รวมถึง

การประยุกต์ส่ือนิวมีเดียท่ีำเข�ามาเป็นตัวกลางในการนำา

เสนอข�อมูล ซ่ึึ่งส่ือนิวมีเดียน้ันเป็นท้ัำงปัจจุบันและ

อนาคตของงานวิชาการ

4. วิธี์การประเมินผลการเรียนร้�ข้องนักศึกษา

4.1. บทำความวิเคราะห์ทำางภาคทำฤษฎีีกลาง

ภาค โดยมีสัดส่วน 30%

 ประเมินผลผ่านความเข�าใจของนักศึกษาใน

เน้ือหาการเรียนผ่านความถกูต�องในการวเิคราะหภ์าค

ทำฤษฎีี  

4.2. บทำความวิเคราะห์จากการค�นคว�าปลาย

ภาคในหัวข�อ "ปรากฏิการณ์วัฒนธิรรม

ไซึ่เบอร์ในสังคมไทำย" โดยมีสัดส่วน 40%

 ประเมินผลผ่านความถูกต�องและลุ่มลึกของท้ัำง

ประเดน็และเน้ือหาของการค�นคว�า นักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์และนำาเสนอประเด็นท่ีำมีความเป็นปัจจุบัน

และส่งอิทำธิิพลต่อระบบสังคมมนุษย์อย่างมีนัย

ยะสำาคัญ รวมถึงสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่าง

ภาคทำฤษฎีีและปรากฏิการณ์ได�อย่างเป็นเหตุเป็นผล

4.3. พรีเซึ่นเทำช่ันรูปแบบมัลติมีเดียจากการ

ค�นคว�า โดยมีสัดส่วน 20%

 ประเมินผลผ่านความสามารถในการส่ือสาร

ข�อมูลการค�นคว�าเชิงวิชาการต่อสาธิารณะชนได�โดย
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ง่าย โดยไม่ลดทำอนคุณภาพของเน้ือหา รวมถึงความ

คิดสร�างสรรค์ในการใช�ส่ือมัลติมีเดียในการนำาเสนอ

งาน 

4.4. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยมีสัดส่วน 

10%

 ประเ มินผลผ่านความกระตือรือร�นของ

นักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดง

ความเห็น การเข�าร่วมกิจกรรม ความใส่ใจต่อส่ิงท่ีำได�

รับมอบหมาย โดยผ่านการสังเกตของผู�สอน

5. ข้�อม้ลท่ีใช�ในการประเมินผล

 จำานวนผลงานการค�นคว�าและมลัติมีเดียพรีเซึ่น

เทำช่ันจำานวน 6 ผลงาน จาก นักศึกษา 6 กลุ่ม

 ผู�สอนมีข�อสังเกตว่านักศึกษาจะให�ความสนใจ

การเรียนผ่านส่ือภาพยนตร์ท่ีำทำำาการสอนในช้ันเรียน

มากกว่าการศึกษาด�วยตนเอง เช่นเดียวกับนักศึกษามี

ความกระตือรือร�นและให�ความร่วมมือในการเข�าร่วม

กิจกรรมและร่วมเสวนาท้ัำงในและนอกสถานท่ีำเป็น

อย่างดี รวมถึงนักศึกษาบางคนมีการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมทำางการศกึษาในทำศิทำางท่ีำดข้ึีนผ่านการเรียน

ผ่านส่ือและกิจกรรมเม่ือสังเกตเปรียบเทีำยบกับการ

เรียนรูปแบบเก่าในวิชาอ่ืนๆ

ผลคะแนนของนักศึกษาอยูใ่นเกณฑ์ท่ีำดีข้ึนเล็กน�อยเม่ือ

เปรยีบเทีำยบกับคะแนนของวชิาเดียวกันในปีการศึกษา

ก่อนหน�า

6. ภาพถ่ายกิจักรรมและผลงาน

 

 

 

 

รูปท่ีำ 1 นิทำรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปิน จัน เพ็ญ

จันทำร์ ลาซูึ่ส และการเสวนากับศิลปิน จัดข้ึนท่ีำห�อง

แกลเลอร่ีสาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ

 

รูปท่ีำ 2 นิทำรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปิน จัน เพ็ญ

จันทำร์ ลาซูึ่ส และการเสวนากับศิลปิน จัดข้ึนท่ีำห�อง

แกลเลอร่ีสาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ

 

รูปท่ีำ 3 มัลติมีเดียพรีเซึ่นเทำช่ันซ่ึึ่งแสดงภายในงาน 

Media Arts and Design Festival ระหว่างวันท่ีำ 29 

ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 ท่ีำหอศิลปวัฒนธิรรม

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ จำานวนผลงานวิดีโอ 6 ช้ิน
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รูปที่ 1 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ

จันทร ลาซูส และการเสวนากับศิลปน จัดขึ้นที่หอง

แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

 

 
 

รูปที่ 2 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวนผลงานวิดีโอ 6 ชิ้น 

 

 
 

รูปท่ี 4 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวนผลงานวิดีโอ 6 ชิ้น 

7 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการ 

การผสมผสานระหวางการเรียนรูภาคทฤษฎี 

การเรียนรูผานสื่อ และกิจกรรมการมีสวนรวมของ

นักศึกษาชวยลดทอนความยากของเนื้อหาวิชาและ

สรางกำลังใจในการเรียน ซึ่งสงผลทำใหนักศึกษามี

ความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทฤษฎีเขา

กับปรากฏการณจริง 

กิจกรรมการเสวนาตางๆชวยสรางความมั่นใจ

ในการแสดงความเห็นและการถกเถียงในเนื ้อหา

วิชาการท้ังระหวางนักศึกษาและอาจารย 

นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการคิดและวิเคราะหอยาง

เปนระบบผานการกระบวนการคนควาและการ

ประยุกตเนื้อหาวิชาการสูการเผยแพรตอสาธารณะ 

   

 

 

 
 

รูปที่ 1 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ

จันทร ลาซูส และการเสวนากับศิลปน จัดขึ้นที่หอง

แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
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7 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการ 

การผสมผสานระหวางการเรียนรูภาคทฤษฎี 

การเรียนรูผานสื่อ และกิจกรรมการมีสวนรวมของ

นักศึกษาชวยลดทอนความยากของเนื้อหาวิชาและ

สรางกำลังใจในการเรียน ซึ่งสงผลทำใหนักศึกษามี

ความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทฤษฎีเขา

กับปรากฏการณจริง 

กิจกรรมการเสวนาตางๆชวยสรางความมั่นใจ

ในการแสดงความเห็นและการถกเถียงในเนื ้อหา

วิชาการท้ังระหวางนักศึกษาและอาจารย 

นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการคิดและวิเคราะหอยาง

เปนระบบผานการกระบวนการคนควาและการ

ประยุกตเนื้อหาวิชาการสูการเผยแพรตอสาธารณะ 
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แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
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จันทร ลาซูส และการเสวนากับศิลปน จัดขึ้นที่หอง
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การผสมผสานระหวางการเรียนรูภาคทฤษฎี 

การเรียนรูผานสื่อ และกิจกรรมการมีสวนรวมของ

นักศึกษาชวยลดทอนความยากของเนื้อหาวิชาและ
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ความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทฤษฎีเขา

กับปรากฏการณจริง 

กิจกรรมการเสวนาตางๆชวยสรางความมั่นใจ

ในการแสดงความเห็นและการถกเถียงในเนื ้อหา

วิชาการท้ังระหวางนักศึกษาและอาจารย 

นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการคิดและวิเคราะหอยาง

เปนระบบผานการกระบวนการคนควาและการ

ประยุกตเนื้อหาวิชาการสูการเผยแพรตอสาธารณะ 
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แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

 

 
 

รูปที่ 2 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ

จันทร ลาซูส และการเสวนากับศิลปน จัดขึ้นที่หอง

แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

 

รูปท่ี 3 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน 

Media Arts and Design Festival ระหวางวันท่ี 29 

ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 ท่ีหอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวนผลงานวิดีโอ 6 ชิ้น 

 

 
 

รูปท่ี 4 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน 

Media Arts and Design Festival ระหวางวันท่ี 29 

ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 ท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวนผลงานวิดีโอ 6 ชิ้น 
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7. ผลลัพธ์์ต่อนักศึกษาท่ีเข้�าร่วมในโครงการ

 การผสมผสานระหว่างการเรียนรู�ภาคทำฤษฎีี 

การเรียนรู�ผ่านส่ือ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาช่วยลดทำอนความยากของเน้ือหาวิชาและ

สร�างกำาลังใจในการเรียน ซ่ึึ่งส่งผลทำำาให�นักศึกษามี

ความเข�าใจและสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาทำฤษฎีีเข�ากับ

ปรากฏิการณ์จริง

 กิจกรรมการเสวนาต่างๆช่วยสร�างความม่ันใจ

ในการแสดงความเห็นและการถกเถียงในเน้ือหา

วิชาการท้ัำงระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

 นักศึกษาได�เรียนรู�วิธีิการคดิและวเิคราะหอ์ยา่ง

เป็นระบบผ่านการกระบวนการค�นคว�าและการ

ประยุกต์เน้ือหาวิชาการสู่การเผยแพร่ต่อสาธิารณะ

 นักศึกษาเข�าใจในรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ท่ีำ

การศึกษาด�วยตนมีความสำาคัญเท่ำาเทีำยมกับการเรียน

รู�ในห�องเรียน ความสำาคัญของความรับผิดชอบต่อส่ิง

ท่ีำได�รับมอบหมายท้ัำงก่อนและหลังการเรียนในช้ันเรียน 

ซ่ึึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร�อมในการ

เรียนในระดับท่ีำสูงข้ึนและการศึกษาในต่างประเทำศ

8. ผลลัพธ์์ต่อคณาจัารย์ท่ีเข้�าร่วมโครงการ

 ผู�สอนเรียนรู�ข�อมูลและเน้ือหาทำางการศึกษา

ใหม่ๆเพ่ิมข้ึนผ่านการค�นคว�าและการแสดงความเห็น

ในช้ันเรียนของนักศึกษา

 ผู�สอนมีปฏิิสัมพันธ์ิและสร�างความเข�าใจต่อ

นักศึกษามากข้ึนผ่านการทำำากิจกรรมและเสวนาต่างๆ

ผู�สอนเปิดรับความเห็นของนักศึกษาผ่านการเสวนา

9. บทเรียนท่ีได�รับ

 ระบบการเรียนรู�รูปแบบใหม่สามารถนำามาปรับ

ใช�กับการศึกษาวิชาท่ีำเน�นทำฤษฎีีได�เป็นอย่างดี โดยท่ีำ

สามารถลดทำอนความตึงเครียดและความยากของ

เน้ือหาลงได� ทำว่าต�องนำามาปรับใช�อย่างค่อยเป็นค่อย

ไปไม่ยัดเยียดการเปล่ียนแปลงภายในคร้ังเดียวให�กับ

นักศึกษา

 วิชาเรียนในสาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ

หลายวิชาสามารถนำามาปรับใช�กับกระบวนการเรียน

แบบรู�แบบใหม่ได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวิชาท่ีำเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาความสัมพันธ์ิ

ของมนุษย์และเทำคโนโลยี

 ส่ือมัลติมีเดียและเทำคโนโลยมีีบทำบาทำสำาคัญกับ

การศึกษาไม่เพียงแต่ในฐานะของคลังความรู�ในการ

สืบค�นข�อมูล แต่ยังเป็นเคร่ืองมือและตัวกลางท่ีำสำาคัญ

ในการถ่ายทำอดองค์ความรู�เชิงประยุกต์สู่สาธิารณะท่ีำ

สร�างความเข�าใจแก่ผู�รับสาร ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 

หรือมัลติมีเดียพรีเซึ่นเทำช่ันในรูปแบบต่างๆ

10. แนวทางในการข้ยายผล

 สามารถนำาบทำเรียนและข�อสรุปจากโครงการน้ี

ไปปรับปรุงในปีการศึกษาหน�า รวมถึงนำากระบวนการ

การเรียนรู�แบบใหม่น้ีไปปรับใช�กับวิชาทำฤษฎีีอ่ืนๆท่ีำผู�

สอนรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน

ผ่านส่ือภาพยนตร์ กิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมการ

ใช�เคร่ืองมือส่ือ และการค�นคว�า นำาเสนองานในรูปแบบ

มัลติมีเดีย

 ในอนาคตอาจมีการนำามัลติมีเดียพรีเซึ่นเทำช่ันท่ีำ

จัดทำำาโดยนักศึกษาทำำาการเผยแพร่ผ่านช่องทำาง

ออนไลน์ เช่น Youtube เพ่ือเป็นการขยายองค์ความ

รู�สู่วงท่ีำกว�างมากข้ึน

11. ปัญหาและอุปสรรค

 นักศึกษาขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน ขาดความกล�าในแสดงความเห็นและแลก

เปล่ียน
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การจััดการเรียนร้้เชิงรุก (Active Learning) 

ในรายวิชาหลักส้ตรการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียน

ประไพลิน  จัันทน์หอม1 

1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

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

prapailin.j@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาหลักสูตรการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียนเน�นกิจกรรมให�ผู�

เรียนได�สร�างความรู�จากการฝึึกรวบรวม สืบค�น วิเคราะห์ข�อมูลด�วยตนเอง และออกแบบบทำเรียนให�สอดคล�องเช่ือมโยงกับ

สถานการณ์ในชีวิตจริง ร่วมกับเทำคนิคการจัดข�อมูลด�วยกราฟิก การฝึึกสร�างหลักสูตรรายวิชาท่ีำให�นักศึกษาได�นำาความรู�มา

ลงมือปฏิิบัติจริง ซ่ึึ่งจะช่วยสร�างความเข�าใจในเน้ือหาได�อยา่งเป็นรูปธิรรม โดยความสำาเร็จในการเรียนรู�มีพฤติกรรมการเรียน

รู�ของผู�เรียนเป็นปัจจัยร่วมสำาคัญ

คำาสำาคัญ:  Active Learning , หลักสูตร, การสอนศิลปศึกษา 

1. บทนำา

 ศิลปศึกษาเป็นคำาท่ีำใช�เรียกกระบวนการจัดการ

สอนด�านศิลปะให�แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

และมัธิยมศึกษาคล�ายกับวิชาสามัญวิชาหน่ึง โดยส่ง

เสริมให�นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ท่ีำสมบูรณ์  มีความ

ช่ืนชมในผลงานศิลปกรรมท่ีำบรรพบุรุษได�สร�างไว� และ

มีความสำานึกในความเปล่ียนแปลงของรูปแบบศิลปะ

ท่ีำนำามาประยุกต์ใช�สำาหรับสังคมในปัจจุบัน โดยมิได�

คาดหวังจะให�นักเรียนเป็นศิลปินแต่อย่างใด และ

เป็นการจัดการศึกษาด�านศลิปะให�สำาหรบันักเรียนทุำก

คน (อารี  สุทำธิิพันธ์ิ , 2551:104)โดยศิลปศึกษามี

ลักษณะทัำบซึ่�อนกันของพ้ืนท่ีำทำางศิลปะและพ้ืนท่ีำ

ทำางการศกึษา ท้ัำงของการจดัระบบการศกึษาในระดบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของอุดมศึกษา  ซ่ึึ่งเป็นเร่ือง

ของการผลิตบุคลากรทำางการศึกษาเพ่ือมาสอน

ศิลปศึกษาท่ีำมีความเข�าใจในเป้าหมายของศิลปศึกษา

อย่างลึกซ้ึึ่ง (วิรัช ปิ�นแก�ว , 2554 ) ดังน้ันวิชาศิลปะ

หรือศิลปศึกษาจึงได�รับการบรรจุอยู่เป็นส่วนหน่ึงใน

หลักสูตรการศึกษาในทุำกระดับช้ัน ทำำาหน�าท่ีำสำาคัญใน

การพัฒนาบุคลากรของชาติทุำกระดับมีความรู�ทำาง

วิชาการ มีลักษณะนิสัยทำางสุนทำรียภาพ  มีทัำกษะใน

การทำำางานและความคิดริเร่ิมสร�างสรรค์

 รายวิชาหลักสูตรการสอนศลิปศึกษาในโรงเรยีน 

เป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชาการ

สอนวชิาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศิลปศึกษา) 

จำานวน 3 (3-0-0) หนว่ยกิต ซ่ึึ่งเปน็วิชาท่ีำมีการบรรยาย

ท้ัำงหมด  มีเป้าหมายคือ ต�องการให�นักศึกษาครูศิลปะ

มีความเข�าใจในเป้าหมายของหลักสูตรศิลปศึกษา รวม

ถึงมีความสามารถในการออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู�วิชาศิลปะ(ทัำศนศิลป์) ในระดับต่าง ๆ ได�

สอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และหลักการของศิลปศึกษา
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ในการออกแบบการสอน ชนาธิิป พรกุล (2561) กล่าว

ถึงความรู�พ้ืนฐานสำาคัญท่ีำครูจะต�องทำำาความเข�าใจ 

ได�แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

ทำฤษฎีีการเรียนรู�ร่วมสมัยและวิธีิสอน  ซ่ึึ่งเป็นส่ิงท่ีำครู

ทุำกคนจำาเป็นต�องรู� นอกจากน้ียังประกอบด�วยเทำคนิค

การสอนและรูปแบบการสอนท่ีำจะเป็นส่วนเสริมช่วย

ทำำาให�ครูออกแบบการสอนได�หลากหลายและน่าสนใจ   

เพ่ือให�นักศึกษาสามารถบรรลุจุดประสงค์ของรายวิชา

ได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ ดังน้ันในข�อกำาหนดของ

รายวิชา (Course Specification) หรือ มคอ.3 รายวิชา 

ศ.ศป. 317 (061317) หลกัสูตรการสอนศลิปศึกษาใน

โรงเรียน จึงมีเง่ือนไขในการลงทำะเบยีนท่ีำนักศึกษาต�อง

ผ่านการเรียน และการประเมินจากรายวิชาในกลุ่ม

วิชาชีพครู คือ ศ.ช.111 (100111)  หลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู�แนวใหม่ (Curriculum and Learning 

Management in Modern Trends) หรือตามความ

เห็นชอบของภาควิชา  ในภาคการศึกษา 1/2563 น้ี

นักศึกษาท่ีำลงทำะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาท่ีำเลือกเรียน

วิชาโทำศิลปศึกษาท่ีำไม่ได�ศึกษาในหลักสูตรศึกษา

ศาสตร์บัณฑิต ทำำาให�ขาดความรู�ทำางวิชาชีพด�านการ

สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู�พ้ืนฐานด�านหลักสูตร 

จากสถิติท่ีำผ่านมาปัญหาสำาหรับนักศึกษาต่างคณะท่ีำ

เลือกเรียนวิชาโทำศิลปศึกษา หรือนักศึกษาศิลปศึกษา

บางคนท่ีำยังขาดความเข�าใจพ้ืนฐานท่ีำจำาเป็นเก่ียวกับ

หลักสูตร ส่งผลต่อความเข�าใจในกระบวนการออกแบบ

บทำเรียนให�มีคุณภาพ โดยพบว่านักศึกษาส่วนมากไม่

สามารถแสดงความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบ

สำาคัญต่าง ๆ  ในหลักสูตรไปวิเคราะห์เพ่ือออกแบบบทำ

เรียนท่ีำนำาไปสู่แผนการจัดการเรียนรู�ในทุำกระดับได�

อย่างสอดคล�องเหมาะสม

 เพ่ือเป็นการประยุกต์ใช�เทำคโนโลยีสนับสนุน

การเรียนรู�ของผู�เรียนในรายวิชาฯ มีการใช� Google 

Classroom Application มาช่วยเสริมในระบบการ

จัดการเรียนรู� เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผู�เรียน

และผู�สอนในการแสดงข�อมูลเน้ือหา สไลด์และเอกสาร

อ่านเพ่ิมเติม เพ่ือให�นักศึกษาสามารถติดตามกิจกรรม

การเรียนการสอน และทำบทำวนบทำเรียนด�วยตัวเองได�

นอกเวลา รวมถึงเป็นหลักฐานในการมอบหมายงานท่ีำ

ให�รายละเอียดของงาน ขอบเขตเวลาในการส่งงาน 

เกณฑ์การประเมินผลงานแต่ละช้ิน และแสดงผลการ

ประเมินคะแนน รวมถึงการให�คำาวิจารณ์ในการทำำางาน

แก่นักศึกษาในแต่ละงานเพ่ือเป็นข�อมูลป้อนกลับแก่ผู�

เรียนไปพัฒนาปรับปรุงได�ต่อไป

รูปท่ีำ1 เวปเพจแอปพริเคช่ัน Google Classroom ท่ีำ

ใช�เป็นระบบการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาฯ

2. กรอบแนวคิดทฤษฎีในการจััดการเรียนร้�

 การพัฒนาให�นักศึกษามีความเข�าใจในเน้ือหา

ด�านหลักสูตรท่ีำซัึ่บซึ่�อน และสามารถเช่ือมโยงสู่การ

ออกแบบแผนการสอนได�อย่างสอดคล�อง  โดยจัด

กิ จ ก ร ร ม ใ ห� ผู� เ รี ย น ไ ด� ส ร� า ง ค ว า ม รู� ด� ว ย

ตนเอง(constructivism)  ตามแนวทำางในการจัดการ

เรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ซ่ึึ่งเป็นวิธีิการท่ีำให�ผู�

เรียนได�มีส่วนร่วมในการเรียนรู�อย่างต่ืนตัว และเป็นผู�

จัดกระทำำาข�อมูลหรือมีประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือสร�าง

ความหมายให�กับส่ิงน้ันด�วยตัวเอง โดยการให�ผู�เรียน

อยูใ่นบริบทำจริง (ทิำศนา แขมมณี, 2550: 94 ) ประกอบ

ด�วยกิจกรรมกลุ่มในช้ันเรียน เพ่ือเป็นการมีส่วนร่วม

ทำางสงัคม หรอืการสะทำ�อนคดิจากการปฏิิบัติงาน เชน่ 

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู�ศิลปะ โดยให�

ผู�เรียนได�แสดงความคดิเห็นจากประสบการณต์รงของ

ตนเองแลกเปล่ียนกับเพ่ือน และจากการเก็บข�อมูล

สัมภาษณ์ประสบการณก์ารเรียนรู�ศิลปะของบคุคลใน

ช่วงวัยท่ีำแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาการ

จัดการเรียนรู�ศิลปะในแต่ละยุด วิเคราะห์ปัญญาร่วม

กับประสบการณ์ของตนเอง และนำาเสนอแนวทำางแก�

 

 

   

 

 

บัณฑิต (ศิลปศึกษา) จำนวน 3 (3-0-0) หนวยกิต ซ่ึง

เปนวิชาที ่มีการบรรยายทั ้งหมด  มีเปาหมายคือ 

ตองการใหน ักศ ึกษาคร ูศ ิลปะมีความเข าใจใน

เป าหมายของหล ักส ูตรศ ิลปศ ึกษา รวมถ ึ ง มี

ความสามารถในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู

วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป) ในระดับตาง ๆ ไดสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ

หลักการของศิลปศึกษา 

ในการออกแบบการสอน ชนาธ ิป พรกุล 

(2561) กลาวถึงความรูพื้นฐานสำคัญท่ีครูจะตองทำ

ความเข าใจ ได แก  พระราชบัญญัต ิการศ ึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542   ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย

และวิธ ีสอน  ซึ ่งเปนสิ ่งท่ีครูท ุกคนจำเปนตองรู  

นอกจากนี ้ย ังประกอบดวยเทคนิคการสอนและ

รูปแบบการสอนท่ีจะเปนสวนเสริมชวยทำใหครู

ออกแบบการสอนได หลากหลายและน าสนใจ   

เพื ่อใหน ักศึกษาสามารถบรรลุจ ุดประสงคของ

รายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นในขอกำหนด

ของรายวิชา (Course Specification) หรือ มคอ.3 

รายวิชา ศ.ศป. 317 (061317)   หลักสูตรการสอน

ศิลปศึกษาในโรงเรียน จึงมีเง่ือนไขในการลงทะเบียน

ท่ีนักศึกษาตองผานการเรียน และการประเมินจาก

ร า ย ว ิ ช า ใ น ก ล ุ  ม ว ิ ช า ช ี พ ค ร ู  ค ื อ  ศ . ช .111 

(100111)  หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแนวใหม 

(Curriculum and Learning Management in 

Modern Trends) หร ือตามความเห็นชอบของ

ภาควิชา  ในภาคการศึกษา 1/2563 นี้นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโท

ศิลปศึกษาท่ีไมไดศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต ทำใหขาดความรูทางวิชาชีพดานการสอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูพื้นฐานดานหลักสูตร จาก

สถิติท่ีผานมาปญหาสำหรับนักศึกษาตางคณะท่ีเลือก

เรียนวิชาโทศิลปศึกษา หรือนักศึกษาศิลปศึกษาบาง

คนท่ียังขาดความเขาใจพื ้นฐานที ่จำเปนเกี ่ยวกับ

หลักส ูตร ส งผลตอความเขาใจในกระบวนการ

ออกแบบบทเรียนใหมีคุณภาพ โดยพบวานักศึกษา

สวนมากไมสามารถแสดงความเชื ่อมโยงระหวาง

องคประกอบสำคัญตาง ๆ ในหลักสูตรไปวิเคราะห

เพื ่อออกแบบบทเรียนที ่นำไปสู แผนการจัดการ

เรียนรูในทุกระดับไดอยางสอดคลองเหมาะสม 

เพื่อเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุน

การเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาฯ มีการใช Google 

Classroom Application มาชวยเสริมในระบบการ

จัดการเรียนรู เพื ่อเปนเครื ่องมือสื ่อสารระหวาง

ผูเรียนและผูสอนในการแสดงขอมูลเนื้อหา สไลด

และเอกสารอานเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

ติดตามกิจกรรมการเร ียนการสอน และทบทวน

บทเรียนดวยตัวเองไดนอกเวลา รวมถึงเปนหลักฐาน

ในการมอบหมายงานท่ีให รายละเอียดของงาน 

ขอบเขตเวลาในการสงงาน เกณฑการประเมินผล

งานแตละชิ ้น และแสดงผลการประเมินคะแนน 

รวมถึงการใหคำวิจารณในการทำงานแกนักศึกษาใน

แตละงานเพื ่อเปนขอมูลปอนกลับแกผู  เร ียนไป

พัฒนาปรับปรุงไดตอไป 

รูปท่ี1 เวปเพจแอปพริเคช่ัน Google Classroom ท่ีใชเปน

ระบบการจัดการเรยีนรูในรายวิชาฯ 
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ปัญหา หรือการแสดงความคิดเห็นจากคลิปวีดโอท่ีำ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู�ของต่างประเทำศ  ตามโจทำย์

หัวข�อต่าง ๆ หรือกิจกรรมระยะยาวท่ีำซัึ่บซึ่�อนข้ึน เช่น 

การแสดงบทำบาทำสมมุติ (role-play) การเรียนรู�แบบ

สืบสอบ(inquiry learning) การเรียนรู�แบบใช�ปัญหา

เป็นฐาน (problem-based learning) การเรียนรู�จาก

กรณี ศึกษา (case  s tudy )  การระดมสมอง 

(brainstorming) และการอภิปราย (discussion) 

เป็นต�น (Center for Educational Innovation, 

2019 )  โดยในรายวิชาฯ ได�มกีารออกแบบให�กจิกรรม

มีความเช่ือมโยงกับประสบการณ์ตรงท่ีำผ่านมาของ

นักศึกษา รวมถึงการจำาลองสถานการณ์ในชีวิตประจำา

วันตามบริบทำจริงของนักศึกษา ซ่ึึ่งจากเดิมกิจกรรม

ต่าง ๆ เน�นการให�ข�อมูลความรู�ผ่านการบรรยาย และ

เรียนรู�ทำฤษฎีีหลักการท่ีำเก่ียวกับหลักสูตรตามเอกสาร 

ท่ีำขาดการเช่ือมโยงกับประสบการณ์ของนักศึกษา ท้ัำง 

ๆ ท่ีำนักศึกษาทุำกคนคือผลผลิตของหลักสูตรการศึกษา

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาก่อน

3. กิจักรรมการเรียนร้�เชิงรุก (Active Learning) 

ในรายวิชาหลักส้ตรการสอนศิลปศึกษาฯ ได�มีการจััด

กิจักรรมในลักษณะต่าง ๆ  ดังน้ี

3.1. การเตรียมความรู�พ้ืนฐาน

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร�อมแก่นักศึกษาใน

การเรียนรู�เน้ือหาเฉพาะด�านหลักสูตรศิลปศึกษาได�

อย่างมีประสิทำธิิภาพ และจากเง่ือนไขในการลง

ทำะเบียนท่ีำกำาหนดไว�ให�นักศึกษาต�องผ่านรายวิชาพ้ืน

ฐานด�านหลักสูตรมาก่อน  กิจกรรมในรายวิชาก่อนเร่ิม

เข�าสู่บทำเรียนด�านศิลปศึกษา ทำางผู�สอนจึงมอบหมาย

ให�นักศึกษาไปศกึษาความรู�พ้ืนฐานด�านหลกัสูตร จาก

หัวข�อความรู�พ้ืนฐานด�านหลักสูตร ซ่ึึ่งเป็นหัวข�อแรก

ในเวปเพจ Google Classroom ของรายวิชาฯ ท่ีำ

เตรียมข�อมูลท่ีำจำาเป็นแก่นกัศึกษา ในการศึกษาเน้ือหา

พ้ืนฐานท่ีำจำาเปน็ด�วยตนเองกอ่นท่ีำจะเร่ิมเข�าสู่บทำเรยีน

ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา และให�

นักศึกษาทำำาการทำดสอบความเข�าใจทำ�ายบทำเรียนด�วย

การใช�แอปพริเคช่ัน Google Form  ในการประเมิน

ความพร�อมของนักศึกษาจากการเรียนรู�ในเน้ือหาพ้ืน

ฐานด�วยตนเองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์แรกของ

การเปิดภาคการศึกษา

 นอกจากเอกสารท่ีำเตรียมไว� ส่ือการสอนใน

รายวิชายังมีการใช�ข�อมูลกราฟิก (Infographic) ท่ีำมี

การสรุปเน้ือหาจัดทำำาเป็นส่ือประกอบการเรียนรู� ท่ีำ

ออกแบบมาจากเวป www.canva.com ซึ่ึง่ใช�งานง่าย

และช่วยผลิตส่ือกราฟิกในแบบต่าง ๆ ให�สวยงามได�

จากแม่แบบท่ีำมีให�เลือกใช�หลากหลาย และสามารถ

แนะนำาให�นักศึกษานำาไปใช�ในการทำำางานกราฟิกอ่ืน ๆ  

ได�ต่อไป

รูปท่ีำ 2 Infographic สรุปเน้ือหาความรู�พ้ืนฐานด�าน

หลักสูตร

3.2. การเช่ือมโยงความรู�กับประสบการณ์จริง

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให�มีความ

เช่ือมโยงกับประสบการณ์ในการเรียนรู�ของนักศึกษา

 

 

   

 

 

นอกจากเอกสารที ่เตรียมไว สื ่อการสอนใน

รายวิชายังมีการใชขอมูลกราฟก (Infographic) ที่มี

การสรุปเนื้อหาจัดทำเปนสื่อประกอบการเรียนรู ท่ี

ออกแบบมาจากเวป www.canva.com ซึ่งใชงาน

งายและชวยผลิตสื่อกราฟกในแบบตาง ๆ ใหสวยงาม

ไดจากแมแบบที ่ม ีให เล ือกใชหลากหลาย และ

สามารถแนะนำใหนักศึกษานำไปใชในการทำงาน

กราฟกอ่ืน ๆ ไดตอไป 

รูปท่ี 2 Infographic สรุปเน้ือหาความรูพ้ืนฐานดาน

หลักสตูร 

3.2 การเช่ือมโยงความรูกับประสบการณจริง 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี

ความเชื ่อมโยงกับประสบการณในการเรียนรูของ

น ักศ ึกษากับห ัวข  อต  าง  ๆ ในบทเร ียน   เชน  

การศึกษาคลิปวีดีโอจากรายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวกับ

สถานการณการศึกษาของไทย  การเปรียบเทียบ

หลักสูตรของตนเองท่ีกำลังศึกษาอยูกับหลักสูตรจาก

สถาบันอื่นที่บัณฑิตจากหลักสูตรนั้น ๆ มีโอกาสจะ

กลายเปนคู แข งในการทำงานของนักศึกษาใน

ตลาดแรงงาน รวมถึงการสำรวจประสบการณใน

การศึกษาที ่ผ านมาของตนเอง แลวใหนักศึกษา

สะทอนความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ จากคำถามท่ี

กำหนดให เพื่อกระตุนความเขาใจในดานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณปจจุบัน 

ใหน ักศึกษาไดเช ื ่อมโยงกับความรู พ ื ้นฐานดาน

หลักสูตรในการตอบคำถามในแตละหัวขอ และสราง

ความตระหนักใหผู เรียนไดรับรู ถึงความสำคัญของ

หลักสูตรวาเกี่ยวของกับชีวิตจริงและเชื่อมโยงสงผล

ตออนาคตอยางเปนรูปธรรม 

3.3 การรวบรวม วิเคราะหและจัดกระทำขอมูล

ดวยตนเอง 

นักศึกษาใชทักษะการสืบคน รวบรวมขอมูลจาก

แหล งข อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับหล ักส ูตร ท ั ้ งจาก

อินเตอรเน็ต การสัมภาษณ การสังเกต การสำรวจ 

แลวนำขอมูลเหลานั ้นมาวิเคราะห เปรียบเทียบ 

จัดระบบ เพ่ือนำเสนอผลการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 

ตามหัวข อของบทเร ียน เช น การเปร ียบเทียบ

วิวัฒนาการหลักสูตรศิลปะของไทยและของตะวันตก  

และเชื่อมโยงสถานการณที่เกิดขึ้นจริงทางสังคมกับ

ทฤษฎีหลักการทางวิชาการ เชน หัวขอความหมาย

ของศิลปศึกษาไดกำหนดใหนักศึกษาสัมภาษณความ

คิดเห็นของกลุมคนที่มีบริบทที่แตกตางกัน เกี่ยวกับ

ความหมาย ความสำคัญของศิลปศึกษา รวมถึง

ประสบการณในการเรียนศิลปะที่ผานมา แลวนำมา

สรุปเปนขอมูลถึงความเขาใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอ

ศิลปศึกษาแลวเปรียบเทียบกับความหมาย และ
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กับหัวข�อต่าง ๆ  ในบทำเรียน  เช่น  การศึกษาคลิปวีดีโอ

จากรายการโทำรทัำศน์ท่ีำเก่ียวกับสถานการณ์การศึกษา

ของไทำย  การเปรียบเทีำยบหลักสูตรของตนเองท่ีำกำาลัง

ศึกษาอยู่กับหลักสูตรจากสถาบันอ่ืนท่ีำบัณฑิตจาก

หลักสูตรน้ัน ๆ มีโอกาสจะกลายเป็นคู่แข่งในการ

ทำำางานของนักศึกษาในตลาดแรงงาน รวมถึงการ

สำารวจประสบการณ์ในการศึกษาท่ีำผ่านมาของตนเอง 

แล�วให�นักศึกษาสะทำ�อนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  

จากคำาถามท่ีำกำาหนดให� เพ่ือกระตุ�นความเข�าใจในด�าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

ปัจจุบัน ให�นักศึกษาได�เช่ือมโยงกับความรู�พ้ืนฐานด�าน

หลักสูตรในการตอบคำาถามในแต่ละหัวข�อ และสร�าง

ความตระหนักให�ผู�เรียนได�รับรู�ถึงความสำาคัญของ

หลักสูตรว่าเก่ียวข�องกับชีวิตจริงและเช่ือมโยงส่งผลต่อ

อนาคตอย่างเป็นรูปธิรรม

3.3. การรวบรวม วิเคราะห์และจัดกระทำำา

ข�อมูลด�วยตนเอง

 นักศึกษาใช�ทัำกษะการสืบค�น รวบรวมข�อมูลจาก

แหล่งข�อมูลท่ีำเก่ียวข�องกับหลักสูตร ท้ัำงจากอินเตอร์เน็ต 

การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำารวจ แล�วนำาข�อมูล

เหล่าน้ันมาวิเคราะห์ เปรียบเทีำยบ จัดระบบ เพ่ือนำา

เสนอผลการเรยีนรู�ในรูปแบบตา่ง ๆ  ตามหวัข�อของบทำ

เรียน เช่น การเปรียบเทีำยบวิวัฒนาการหลักสูตรศิลปะ

ของไทำยและของตะวันตก  และเช่ือมโยงสถานการณ์

ท่ีำเกิดข้ึนจริงทำางสังคมกับทำฤษฎีีหลักการทำางวิชาการ 

เช่น หัวข�อความหมายของศิลปศึกษาได�กำาหนดให�

นักศึกษาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีำมีบริบทำ

ท่ีำแตกต่างกัน เก่ียวกับความหมาย ความสำาคัญของ

ศิลปศึกษา รวมถึงประสบการณ์ในการเรียนศิลปะท่ีำ

ผ่านมา แล�วนำามาสรุปเป็นข�อมูลถึงความเข�าใจของ

บุคคลท่ัำวไปท่ีำมีต่อศิลปศึกษาแล�วเปรียบเทีำยบกับ

ความหมาย และแนวทำางการจัดการเรียนรู�ศิลปะตาม

หลักวิชาการ อันเป็นการแสดงให�เห็นถึงความสำาคัญ

ของการนำาหลักสูตรไปใช�ปฏิิบัติจริงท่ีำสะทำ�อนถึง

แนวคิด ความเช่ือทำางปรัชญาของผู�จัดการศึกษา และ

ส่งผลต่อมุมมองและการรับรู�ของผู�เรียนท่ีำมีต่อวิชา

ศิลปะในแต่ละยุคสมัย สะทำ�อนความเข�าใจท่ีำคลาด

เคล่ือนใน เป้าหมายและการจัดการเรียนรู�ศิลปะท่ีำเกิด

ข้ึนจริง ซ่ึึ่งจะทำำาให�นกัศึกษาเห็นความสำาคัญของความ

รู�ทำางวิชาการท่ีำนำาไปสู่การปฏิิบัติท่ีำมีประสิทำธิิภาพ 

ต่อไป

 ในการพัฒนาให�นักศึกษาเกิดการสร�างความ

หมายมโนทัำศน์ท่ีำเป็นนามธิรรมท่ีำซัึ่บซึ่�อน  โดยใช�การ

จัดการเรียนรู�แบบเน�นมโนทัำศน์  (Concept-based 

Learning)  ด�วยกิจกรรมท่ีำให�ผู�เรียนได�ฝึึกสร�างความ

รู�ด�วยตนเองผ่านการวิเคราะห์และสรุปสาระสำาคัญ

จากเอกสารท่ีำกำาหนดให� โดยเลือกคำาสำาคัญ(Key 

words)จากเน้ือหา แล�วนำาคำาเหล่าน้ันมาจัดระบบ

แสดงการเช่ือมโยงมโนทัำศน์ตามความเข�าใจ แล�วนำา

เสนอด�วยการจัดแสดงข�อมูลเชิงภาพ (Graphic 

Organizer) โดยเป็นเทำคนิคในการเรียนรู�ท่ีำช่วยให�

นักศึกษาได�ลงมือจัดกระทำำาข�อมูลท่ีำเป็นนามธิรรมให�

ถูกนำามาสร�างเป็นข�อสรุปความรู�ตามความเข�าใจท่ีำเป็น

รูปธิรรม

รูปท่ีำ 3 เทำคนิคการจัดข�อมูลเชิงภาพ ( Graphic 

Organizer) เพ่ือสร�างความเข�าใจในมโนทัำศน์

3.4. การออกแบบหลักสูตรรายวิชา แผนการ

จัดการเรียนรู�ศิลปะ และการแสดงบทำบาทำ

สุมมติ

 เพ่ือให�นักศึกษาเกดิความใจในทำฤษฎีี หลกัการ

เน้ือหาด�านหลักสูตร โดยให�ผู�เรียนได�นำาความรู�ด�าน

การพัฒนาหลักสูตรมาใช�ผ่านการเรียนรู�แบบใช�โครง

งานเป็นฐาน (Project Based Learning)  ด�วยการ

   

 

 

แนวทางการจัดการเรียนรูศิลปะตามหลักวิชาการ 

อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการนำ

หลักสูตรไปใชปฏิบัติจริงที่สะทอนถึงแนวคิด ความ

เชื ่อทางปรัชญาของผู จัดการศึกษา และสงผลตอ

มุมมองและการรับรูของผูเรียนที่มีตอวิชาศิลปะใน

แตละยุคสมัย สะทอนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนใน 

เปาหมายและการจัดการเรียนรูศิลปะที่เกิดขึ้นจริง 

ซึ่งจะทำใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของความรูทาง

วิชาการท่ีนำไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

ในการพ ัฒนาให น ั กศ ึ กษา เก ิดการสร  าง

ความหมายมโนทัศนที่เปนนามธรรมที่ซับซอน  โดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบเนนมโนทัศน  (Concept-

based Learning)  ดวยกิจกรรมท่ีใหผู เรียนไดฝก

สรางความรูดวยตนเองผานการวิเคราะหและสรุป

สาระสำคัญจากเอกสารท่ีกำหนดให โดยเลือกคำ

สำคัญ(Key words)จากเนื้อหา แลวนำคำเหลานั้น

มาจัดระบบแสดงการเชื่อมโยงมโนทัศนตามความ

เขาใจ แลวนำเสนอดวยการจัดแสดงขอมูลเชิงภาพ 

(Graphic Organizer) โดยเปนเทคนิคในการเรียนรู

ที ่ช วยใหนักศึกษาไดลงมือจัดกระทำขอมูลที่เปน

นามธรรมใหถูกนำมาสรางเปนขอสรุปความรูตาม

ความเขาใจท่ีเปนรูปธรรม 

รูปท่ี 3 เทคนิคการจัดขอมูลเชิงภาพ ( Graphic Organizer) 

เพ่ือสรางความเขาใจในมโนทัศน 

 3.4 การออกแบบหลักสูตรรายวิชา แผนการ

จัดการเรียนรูศิลปะ และการแสดงบทบาทสุมมติ 

เพื่อใหนักศึกษาเกิดความใจในทฤษฎี หลักการ

เนื้อหาดานหลักสูตร โดยใหผูเรียนไดนำความรูดาน

การพัฒนาหลักสูตรมาใชผานการเรียนรู แบบใช

โครงงานเปนฐาน (Project Based Learning)  ดวย

การมอบหมายใหนักศึกษาออกแบบรายวิชา ที่เสริม

การเร ียนร ู  ในหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื ้นฐาน ฯ โดยใหน ักศึกษากำหนดจุดประสงค 

เนื ้อหา โครงสรางรายวิชาท่ีใชความรู ทักษะท่ี

นักศึกษามีความมั่นใจวามีความรูความเชี่ยวชาญ  

รวมท้ังการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดนำไป

แสดงบทบาทสมมุติในคลิปวีดีโอการสอน เพื่อใหมี

ประสบการณในการรับบทบาทเปนครูผูสอน อันเปน

การสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสำคัญ

ของการลงมือปฏิบัติท่ีนำไปสูความเขาใจท่ีลึกซ้ึง   

ก ิจกรรมการสร างหล ักส ูตรรายว ิชาของ

นักศึกษา เปนการมอบหมายชิ ้นงานระยะยาวท่ี

ผู สอนใชการติดตามความกาวหนาของงานทีละ

ขั้นตอน ที่มีการกำหนดจุดประสงคของการทำงานที

ละขั ้นใหน ักศึกษาสงงานทุกสัปดาหในเวปเพจ 

Google Classroom  และรับทราบขอแนะนำใน

การปรับปรุงแกไขจนสมบูรณกอนท่ีจะดำเนินการใน

ขั้นตอนตอไป โดยผูสอนทำหนาที่เปนโคช(Coach) 

ท่ีใหคำแนะนำวิจารณชิ้นงาน แจงขอบกพรองและ

สามารถตรวจสอบความเข าใจในเน ื ้อหาของ

นักศึกษาเปนรายบุคคลไดละเอียดยิ ่งข ึ ้น  โดย

นักศึกษาแตละคนรับผิดชอบความกาวหนาในงาน

ของตนเองจนจบกระบวนการ  ซึ่งในชวงการจัดการ

เรียนรู แบบใชโครงงานเปนฐานนี ้  นักศึกษาไม

จำเปนตองมาเขาชั้นเรียนพรอมกันในทุก ๆ ครั้งตาม
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มอบหมายให�นักศึกษาออกแบบรายวิชา ท่ีำเสริมการ

เรียนรู�ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฯ 

โดยให�นักศึกษากำาหนดจุดประสงค์ เน้ือหา โครงสร�าง

รายวิชาท่ีำใช�ความรู� ทัำกษะท่ีำนักศึกษามีความม่ันใจว่า

มีความรู�ความเช่ียวชาญ  รวมท้ัำงการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู�ท่ีำได�นำาไปแสดงบทำบาทำสมมุติในคลิป

วีดีโอการสอน เพ่ือให�มีประสบการณ์ในการรับบทำบาทำ

เป็นครูผู�สอน อันเป็นการสร�างความตระหนักให�

นักศึกษาเห็นความสำาคัญของการลงมือปฏิิบัติท่ีำนำาไป

สู่ความเข�าใจท่ีำลึกซ้ึึ่ง  

 กิจกรรมการสร�างหลักสูตรรายวิชาของ

นักศึกษา เป็นการมอบหมายช้ินงานระยะยาวท่ีำผู�สอน

ใช�การติดตามความก�าวหน�าของงานทีำละข้ันตอน ท่ีำมี

การกำาหนดจุดประสงค์ของการทำำางานทีำละข้ันให�

นักศึกษาส่งงานทุำกสัปดาห์ในเวปเพจ Google 

Classroom  และรับทำราบข�อแนะนำาในการปรับปรุง

แก�ไขจนสมบูรณ์ก่อนท่ีำจะดำาเนินการในข้ันตอนต่อไป 

โดยผู�สอนทำำาหน�าท่ีำเป็นโค�ช(Coach) ท่ีำให�คำาแนะนำา

วิจารณ์ช้ินงาน แจ�งข�อบกพร่องและสามารถตรวจสอบ

ความเข�าใจในเน้ือหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได�

ละเอียดยิง่ข้ึน  โดยนักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบความ

ก�าวหน�าในงานของตนเองจนจบกระบวนการ ซึ่ึ่งใน

ช่วงการจัดการเรียนรู�แบบใช�โครงงานเป็นฐานน้ี  

นักศึกษาไม่จำาเป็นต�องมาเข�าช้ันเรียนพร�อมกันใน 

ทุำก ๆ  คร้ังตามตารางเวลาเรียน  แต่มีการนัดเวลาเพ่ือ

ปรึกษาและติดตามงานโดยตรงกับอาจารย์ผู�สอนใน

เวลาท่ีำสะดวกพร�อมกันท้ัำง 2 ฝึ�าย แต่ยังมีการนัดเข�า

ช้ันเรียนในวันท่ีำมีการเร่ิมข้ันตอนการทำำางานใหม่ และ

มีการสะทำ�อนข�อผิดพลาดของนักศึกษาจากการทำำา

กิจกรรมในภาพรวม  เพ่ือทำำาให�เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู� และทำำาให�การพบปะในช้ันเรียนสามารถลดลง

ได�ประมาณ 20-30% 

 เม่ือนักศึกษาสามารถจัดทำำาโครงสร�างรายวิชา

ท่ีำท่ีำสมบูรณ์แล�ว ให�จัดทำำาแผนการสอนรายคร้ังเพ่ือใช�

ในการทำดลองสอนผ่านคลิปวีดีโอการสอน 1 คร้ัง  ตาม

แผนการสอนท่ีำได�ออกแบบไว� แล�วบันทึำกตัดต่อเป็น

คลิปวีดีโอส่งพร�อมกับบันทึำกหลังการสอน ท่ีำมีการ

ประเมินตนเอง สะทำ�อนความรู�สกึจากกิจกรรมท่ีำแม�วา่

จะไมมี่ผู�เรียน  เพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจความสมัพันธ์ิของ

องค์ประกอบระดับต่าง ๆ   ในหลักสูตรท่ีำนำาไปสู่การนำา

ไปใช�อยา่งเป็นรูปธิรรม จากประสบการณ์ตรงในฐานะ

ครูผู�สร�างและใช�หลักสูตรด�วยตนเอง

รูปท่ีำ 4 คลิปวีดีโอการสอนออนไลน์ของนักศึกษาท่ีำส่ง

งานใน Google Classroom

บทบาทข้องเทคโนโลยี

 เทำคโนโลยท่ีีำมีบทำบาทำในกิจกรรมการเรยีนการ

สอนอย่างมาก ประกอบด�วยแอปพริเคช่ันฟรีท่ีำไม่เสีย

ค่าใช�จ่าย (Free Application) ดังน้ี

 Google Classroom เป็นห�องเรียนเสมือน 

(Virtual Classroom) ท่ีำใช�ติดต่อส่ือสารให�ข�อมูลแก่ 

นักศึกษา รวมถึงการมอบหมายงาน การส่งงานและ

การสะทำ�อนกลับผลการประเมินในแต่ละหัวข�อ อีกท้ัำง

นักศึกษาสามารถใช�ติดตามการเรียนการสอนภายหลัง

ได�หากไม่ได�มาเข�าช้ันเรียน 

 Google Form ใช�ในการทำำาแบบสำารวจ และ

แบบทำดสอบผู�เรียน หลังการศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง 

แล�วเข�าไปทำำาแบบทำดสอบหลังการเรียนเพ่ือรับการ

ประเมิน

 Microsoft Paint ในกิจกรรมการสร�างแผนผัง

มโนทัำศน์ จากการวิเคราะห์คำาสำาคัญในบทำเรียน นำามา

จัดตำาแหน่ง แล�วเช่ือมโยงความสมัพันธ์ิของคำา โดยต่อ

เติมองค์ประกอบเพ่ิมเติมให�เป็นแผนผังภาพท่ีำสะทำ�อน

ความเข�าใจในเน้ือหาของผู�เรียน แล�วนำาไปพัฒนาเป็น

แผนภาพท่ีำสมบูรณ์ข้ึนต่อไป (ดังรูปท่ีำ 3)

 

 

   

 

 

ตารางเวลาเรียน  แตมีการนัดเวลาเพื่อปรึกษาและ

ติดตามงานโดยตรงกับอาจารยผ ู สอนในเวลาท่ี

สะดวกพรอมกันทั้ง 2 ฝาย แตยังมีการนัดเขาชั้น

เรียนในวันที่มีการเริ่มขั้นตอนการทำงานใหม และมี

การสะทอนขอผิดพลาดของนักศึกษาจากการทำ

กิจกรรมในภาพรวม  เพื่อทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู และทำใหการพบปะในชั้นเรียนสามารถลดลง

ไดประมาณ 20-30%  

เม่ือนักศึกษาสามารถจัดทำโครงสรางรายวิชาท่ี

ที่สมบูรณแลว ใหจัดทำแผนการสอนรายครั้งเพื่อใช

ในการทดลองสอนผานคลิปวีดีโอการสอน 1 ครั้ง  

ตามแผนการสอนที่ไดออกแบบไว แลวบันทึกตัดตอ

เปนคลิปวีดีโอสงพรอมกับบันทึกหลังการสอน ที่มี

การประเมินตนเอง สะทอนความรูสึกจากกิจกรรมท่ี

แม ว าจะไม ม ีผ ู  เร ียน  เพ ื ่อให น ักศ ึกษาเข าใจ

ความสัมพันธขององคประกอบระดับตาง ๆ  ใน

หลักสูตรท่ีนำไปสูการนำไปใชอยางเปนรูปธรรม จาก

ประสบการณตรงในฐานะครูผูสรางและใชหลักสูตร

ดวยตนเอง 

รูปท่ี 4 คลิปวีดีโอการสอนออนไลนของนักศึกษาท่ีสงงานใน 

Google Classroom 

บทบาทของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีที ่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมาก ประกอบดวยแอปพริเคชั่นฟรีท่ี

ไมเสียคาใชจาย (Free Application) ดังนี้ 

Google Classroom  เปนหองเรียนเสมือน 

(Virtual Classroom) ที่ใชติดตอสื่อสารใหขอมูลแก 

นักศึกษา รวมถึงการมอบหมายงาน การสงงานและ

การสะทอนกลับผลการประเมินในแตละหัวขอ อีก

ทั ้งนักศึกษาสามารถใชติดตามการเรียนการสอน

ภายหลังไดหากไมไดมาเขาชั้นเรียน  

Google Form ใชในการทำแบบสำรวจ และ

แบบทดสอบผูเรียน หลังการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

แลวเขาไปทำแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อรับการ

ประเมิน 

Microsoft Paint ในกิจกรรมการสรางแผนผัง

มโนทัศน จากการวิเคราะหคำสำคัญในบทเรียน 

นำมาจัดตำแหนง แลวเชื่อมโยงความสัมพันธของคำ 

โดยตอเติมองคประกอบเพ่ิมเติมใหเปนแผนผังภาพท่ี

สะทอนความเขาใจในเนื้อหาของผูเรียน แลวนำไป

พัฒนาเปนแผนภาพท่ีสมบูรณข้ึนตอไป (ดังรูปท่ี 3) 

Zoom Cloud Meeting เนื่องจากสถานการณ

การระบาดของโรค Covid-19  กิจกรรมการเรียน

การสอนในระยะแรกไม ม ีการพบปะระหว  าง

นักศึกษาและอาจารยในชั้นเรียน แตใชการบรรยาย

ผานโปรแกรม Zoom ตามตารางกิจกรรมควบคูกับ

การใช Google Classroom ท่ีเปนระบบบรหิารการ

เรียนการสอน 

4. ผลการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 1/2563 จำนวนนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนจำนวน 11 คน มีนักศึกษาที่รวม

ก ิจกรรมตลอดภาคการศ ึกษาจนได ร ับผลการ

ประเมิน จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.63  มีผล

การประเมิน ดังนี้ 
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 Zoom Cloud Meeting เน่ืองจากสถานการณ์

การระบาดของโรค Covid-19  กิจกรรมการเรียนการ

สอนในระยะแรกไม่มีการพบปะระหว่างนักศึกษาและ

อาจารย์ในช้ันเรียน แต่ใช�การบรรยายผ่านโปรแกรม 

Zoom ตามตารางกิจกรรมควบคู่กับการใช� Google 

Classroom ท่ีำเป็นระบบบริหารการเรียนการสอน 

4. ผลการจััดการเรียนการสอน

 ในปีการศึกษา 1/2563 จำานวนนักศึกษาลง

ทำะเบยีนเรียนจำานวน 11 คน มีนักศึกษาท่ีำร่วมกิจกรรม

ตลอดภาคการศึกษาจนได�รับผลการประเมิน จำานวน 

7 คน คิดเป็นร�อยละ 63.63  มีผลการประเมิน ดังน้ี

รูปท่ีำ 5 แผนภูมิแสดงการประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษา

 ผลการประเมินแสดงว่านักศึกษาได�เกิดการ

เรียนรู�ตามจุดประสงค์อยูใ่นระดับมาก(B+) โดยมีราย

ละเอียดสัดส่วนของการประเมินและค่าคะแนนเฉล่ีย

ของนักศึกษา ดังน้ี
การประเมิน สัดส่วน

คะแนน

ค่า

คะแนน

เฉล่ีย
ระหว่างภาคเรียน 80 51.95

1.1 การศึกษาด�วยตนเองและทำำา

แบบทำดสอบ

15 7.24

1.2 การมอบหมายงานระหว่าง

เรียน

30 18.71

1.3 การสร�างหลักสูตรรายวิชาและ

ทำดลองสอน

25 20.33

1.4 การเข�าช้ันเรียน 10 7.21
การทำดสอบ 20

2.1 กลางภาคการศึกษา 10 5.66
2.2 ปลายภาคการศึกษา 10 6.61
รวม 100 65.79

ตารางท่ีำ 1 สัดส่วนการประเมินและค่าคะแนนเฉล่ีย

ของนักศึกษา

 สัดส่วนของคะแนนในรายวิชาเปน็ไปตามเกณฑ์

ของโครงการฯ ท่ีำให�มีคะแนนการประเมินจากกิจกรรม 

Active Learning ไม่น�อยกว่าร�อยละ 30 ของคะแนน

ท้ัำงหมด นักศึกษาได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีผู�ตอบแบบสอบถามจำานวน 5 คน 

คิดเป็นร�อยละ 71.42  มีรายละเอียด ดังน้ี 
ประเด็นคำาถาม ค่าเฉล่ียความ

คิดเห็น
ภาพรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 4.8
กิจกรรมในรายวิชาเป็นประโยชน์และ

เก่ียวข�องกับงานของนักศึกษา

4.8

การเรียนรู�จากการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

3.8

ความพึงพอใจท่ีำมีต่อผู�สอน 4.8

ตารางท่ีำ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวม

ท่ีำมีการให�ค่าระดับ 5 ระดับ (1 น�อยท่ีำสุด / 5 มากท่ีำสุด)   

นักศึกษาคิดว่ากิจกรรมท่ีำจัดข้ึนมีประโยชน์และ

เก่ียวข�องกบังานของนกัศึกษา และมคีวามพงึพอใจตอ่

ผู�สอนอยู่ในระดับมากท่ีำสุด (X= 4.8) 

 รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม Active Learning 

อยู่ในสัดส่วนของการมอบหมายงานระหว่างเรียน ซ่ึึ่ง

เป็นการเรียนรู�เน้ือหาในหวัข�อต่าง ๆ  เพ่ือเตรยีมความ

พร�อมสู่โครงงานสร�างรายวิชาตามความถนดัและความ

สนใจ  จากการสำารวจผู�เรียนว่ากิจกรรมท่ีำจัดข้ึนว่าช่วย

ทำำาให�เกิดการเรียนรู�ตามหัวข�อของบทำเรียน และควร

ใช� ในการเรียนการสอนอีกในคร้ังต่อไปหรือไม่ 

นักศึกษาได�ให�ความคิดเห็นดังน้ี

กิจกรรม  Active Learning หัวข�อบทำเรียน ค่าเฉล่ีย

ความคิด

เห็น

การศึกษาด�วยตนเองแล�ว

ทำำาแบบทำดสอบใน 

Google Form

ความรู�พ้ืนฐานด�าน

หลักสูตร

4.2
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กิจกรรม  Active Learning หัวข�อบทำเรียน ค่าเฉล่ีย

ความคิด

เห็น

สะทำ�อนคิดและอภิปราย 

clip VDO การศึกษาใน

ประเทำศ

สภาพปัญหาการ

จัดการศึกษา

3.8

การเปรียบเทีำยบหลักสูตร

ของตนเองและคู่แข่ง

องค์ประกอบ

หลักสูตร

4.0

การสัมภาษณ์สำารวจ

ประสบการณ์และความ

คิดเก่ียว กับการสอน

ศิลปะในโรงเรียน จากคน

วัยแตกต่าง

แนวคิดการสอน

ศิลปศึกษา 

วิวัฒนาการ

หลักสูตรและ

สภาพการสอน

ศิลปศึกษาแต่ละ

ยุค

4.4

Timeline เปรียบเทีำยบ

หลักสูตรศิลปศึกษาตะวัน

ตกและของไทำย

วิวัฒนาการของ

หลักสูตรการสอน

ศิลปศึกษา

4.0

เทำคนิคการวิเคราะห์“Key 

Words" แล�วสร�างแผนผัง

มโนทัำศน์ 

ศิลปศึกษาใน

หลักสูตรแกน

กลางฯ

4.4

โครงงานการสร�าง

หลักสูตรรายวิชา

การพัฒนา

หลักสูตร

4.2

การทำดลองสอนจากการ

ออกแบบรายวิชาของ

ตนเอง

แผนการจัดการ

เรียนรู�และการ

ประเมินผลการ

จัดการเรียนรู�

4.4

ตารางท่ีำ 3 ค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับ

กิจกรรม Active Learning ในการชว่ยให�เกิดการเรียน

รู�และคิดว่าควรนำาไปใช�ในคร้ังต่อไป

 ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรม 

Active Learning ท่ีำจัดข้ึนท้ัำงหมด 8 กิจกรรม นักศึกษา

มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมการสัมภาษณ์กลุ่มคนท่ีำมี

ความแตกต่าง เพ่ือสำารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนยุคต่างๆ  

เทำคนิคการวิเคราะห์คำาสำาคัญเพ่ือสร�างผังมโนทัำศน์ 

และการทำดลองสอนจากการออกแบบหลักสูตร

รายวิชาของตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีำช่วยทำำาให�เกิดการ

เรียนรู�มากท่ีำสุด และควรเป็นกิจกรรมท่ีำยังคงมีในการ

สอนในคร้ังต่อไป (X = 4.4) 

 นอกจากน้ีนักศึกษายังให�ข�อมูลว่า ได�บรรลุจุด

ประสงค์การเรียนรู�ตามความต้ังใจไว� และได�รับ

ประโยชนท่ี์ำนำาไปใช�ได�ในชวิีตประจำาวัน และอธิิบายถึง

การเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึน ดังน้ี

 “การทำำางานเป็นระบบ ผลท่ีำได�คือบรรลุตามท่ีำ

คิดเพราะ จากการเรียนทำำาให�รู�จักการลำาดับความคิด 

การดึงเฉพาะตัวคีย์หลักของส่ิงต่าง ๆ ท่ีำจะทำำา ทำำาให�

จัดการการทำำางานแบบเป็นระบบมากข้ึนกว่าเดิมมาก 

และรู�สึกแอคทีำฟในเวลาเรียนมากกว่าแบบเดิม” 

 นักศึกษาท่ีำตอบแบบสอบถามลำาดับท่ีำ 2

 และบางคนกล่าวว่า “รู�สึกว่าเป็นวิชาท่ีำ active 

มากท่ีำสุดแล�ว มีการคุยแลกเปล่ียนความรู�กันเสมอ”  

และให�ความเห็นตรงกันอย่างน�อย 3 คนว่าการเรียน

ในห�องเรียนเข�าใจบทำเรียนได� ง่ายกว่าการเรียน

ออนไลน์ในช่วงแรกของการเปิดภาคการศึกษาสำาหรับ

ข�อจำากัดในการจัดกิจกรรม มีนักศึกษา 2 คน สะทำ�อน

ว่ามีปัญหาในการส่งงานด�วย Google Classroom

5. อภิปรายผล  ข้�อจัำากัด และข้�อเสนอแนะในการ

จััดการเรียนร้�

 จากผลการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาหลักสูตร

การสอนศิลปศึกษาฯ  นักศึกษาได�รับการประเมินผล

การเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (สูงกว่า C+) แสดง

ว่าการจัดการเรียนรู�ด�วยกิจกรรมActive Learning 

สามารถพัฒนาผลสัมฤทำธ์ิิทำางการเรียนของนักศึกษา

ให�บรร ลุ จุดประสง ค์ ในการ เ รี ยน รู� ไ ด� อย่ า ง มี

ประสิทำธิิภาพ  สอดคล�องกับปรียา สมพืช (2559)  

ท่ีำกล่าวว่าการเรียนรู�เชิงรุกมีบทำบาทำช่วยให�ผลสัมฤทำธ์ิิ
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ทำางการเรียนของผู�เรียนสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นกิจกรรม

ท่ีำ ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู� เ รียนในหลายมิ ติ  

จากกิจกรรมท่ีำเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิิบัติ 

ได�แก่ การอ่าน การสืบค�น การอภิปราย การสรุป และ

สร�างความรู� การเขียน การนำาเสนอมากกว่าเป็นผู�รับ

ฟังความรู�จากครูเพียงผู�เดียว (พิมพ์พันธ์ิ เดชะคุปต์ 

และพเยาว์  ยินดีสุข, 2559 อ�างถึงในสมเกียรติ  อินทำ

สิงห์, 2563 : 116)  โดยในรายวิชา ฯ มีสัดส่วนคะแนน

ในการประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก(Active 

Learning)  มากกว่าร�อยละ 30 ทำำาให�นักศึกษาต�องมี

ส่วนร่วมในการสร�างความรู�ทำำาให�เกิดความเข�าใจจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีำกำาหนดให�มากกว่าการรับความรู�ใน

การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกิจกรรมการสร�าง

หลักสูตรรายวิชา ท่ีำทำำาให�นักศึกษาได�นำาความรู�มา

ลงมือปฏิิบัติใช�จริงตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผู�

เรียนได�มีโอกาสเลอืกออกแบบรายวิชาท่ีำสอดคล�องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ตามความ

เช่ียวชาญของตนเอง  อันเป็นกิจกรรมท่ีำเน�นผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยสุรางค์ โค�วตระกูล (2553) กล่าวว่า

ธิรรมชา ติของการ เ รียน รู� ต� อ ง มี ผู� เ รี ยน เ ป็น ผู�

กระทำำา(active) ผู�เรียนต�องมีเป้าหมายในการเรียนรู�  

สร�างความรู�โดยการเช่ือมโยงข�อมูลข่าวสารใหม่กับ

ความรู�เดิม มีการตรวจสอบปรับปรุงการคิดให�เหมาะ

สมกับปัญหา และสภาพแวดล�อมของการเรียนรู�มี

ความหมายคล�ายคลึงกับชีวิตจริง  โดยนักศึกษามีความ

คิดเห็นว่ากิจกรรมท่ีำจดัข้ึนมีประโยชนแ์ละเก่ียวข�องกบั

งานของนักศึกษา และในระหว่างดำาเนินการออกแบบ

รายวิชา มีครูเป็นผู�ให�คำาแนะนำา ช้ีแนะ กระตุ�นหรือ

อำานวยความสะดวกให�ผู�เรียนได�เกิดการเรียนรู�ผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแลกเปล่ียน

เรียนรู�ระหว่างผู�เรียนและการนำาเสนอข�อมูล ผู�เรียนได�

แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู�อย่างต่อเน่ืองในการทำำางานร่วมกันกับครู และ

รับผิดชอบต่อบทำบาทำหน�าท่ีำของตน (วารินท์ำพร ฟัน

เฟ่�องฟู, 2562)  

 กิจกรรมท่ีำผู�เรียนความพึงพอใจมากท่ีำสุดว่าช่วย

ทำำาให�เกิดการเรียนรู�ได�ดี และควรนำาไปใช�จัดกิจกรรม

ในการสอนในคร้ังต่อไป คือ กิจกรรมการสัมภาษณ์

กลุ่มคนท่ีำมีความแตกต่าง เพ่ือนำาข�อมูลดิบท่ีำได�มาสรุป

เป็นภาพรวมของการสอนศิลปะในโรงเรียน และ

เทำคนิคการวิเคราะห์คำาสำาคัญจากเน้ือหาในบทำเรียน 

เพ่ือสร�างผังมโนทัำศน์ ซ่ึึ่งเป็นกิจกรรมท่ีำทำำาให�นักศึกษา

ได� จั ดกระทำำา ข� อ มู ลด� ว ยตน เอง  โดย มีความ

ใส่ใจ(attention) ในข�อมูลท่ีำรับเข�ามาทำางประสาทำ

สัมผัสทำำาให�เกิดการรับรู�ข�อมูล แล�วใช�เทำคนิควิธีิการ

เรียนรู�มโนทัำศนด�วยการอุปนัย (Inductive) จากการ

สรุปความคิดรวบยอดจากข�อมูลท่ีำมีลักษณะร่วมกัน 

หรือใช�กราฟิกในการช่วยสร�างความรู�ความเข�าใจสรุป

ให�เห็นองค์ประกอบของข�อมูลต่าง ๆ และเห็น

โครงสร�างการเรียงลำาดับความสัมพันธ์ิของข�อมูลอย่าง

เป็นระบบ (ทิำศนา แขมมณี,2550 และ นาตยา  ปิลัน

ธินานนท์ำ,2542 ) ซ่ึึ่งเป็นความเข�าใจจากการสร�าง

ความรู�ด�วยตนเอง

 การทำดลองสอนจากการออกแบบหลักสูตร

รายวิชาท่ีำนักศึกษามีความเห็นว่า ทำำาให�เกิดการเรียนรู�

ได�ดีมากเชน่กัน  เปน็กิจกรรมท่ีำผู�เรียนได�แสดงบทำบาทำ

สมมุติ (Role playing) เป็นครูผู�สอนในสถานการณ์ท่ีำ

ใกล�เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความ

รู�สึกนึกคิดของตน แล�วนำาเอาการแสดงออก ท้ัำงด�าน

ความรู� ความคิด ความรู�สึก และพฤติกรรมท่ีำสังเกตพบ

มาเป็นข�อมูลในการอภิปราย เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการ

เรียนรู�ตามวัตถุประสงค์ (สมเกียรติ  อินทำสิงห์, 2563: 

224) การทำดลองสอนทำำาให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�

จากสถานการณ์จำาลองท่ีำสามารถให�ภาพ และทำำาให�

เกิดความรู�สึกถึงความซัึ่บซึ่�อนในการทำำางานในฐานะ

ครูท่ีำต�องรับผิดชอบการเรียนรู�ของผู�เรียน

  ข�อสังเกตในการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาฯ พบ

ว่ามีนักศึกษาลงทำะเบยีนจำานวน 11 คน แตมี่นักศึกษา

ถอนออกจากรายวิชาจำานวน 4 คน (Withdraw)ก่อน
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จบภาคการศกึษา คิดเป็นร�อยละ 36.36 ซึ่ึง่เป็นจำานวน

ค่อนข�างสูง  สาเหตุเน่ืองจากนักศึกษาส่วนหน่ึงไม่

สามารถเข�าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได�อย่าง

สมำ่าเสมอ และเปน็กิจกรรมท่ีำนกัศึกษาต�องรบัผิดชอบ

การเรยีนรู�ของตนเอง แล�วสะทำ�อนผลการศกึษาในการ

อภิปรายประเด็นต่าง ๆ  ในช้ันเรียน โดยไม่ได�เป็นเพียง

ผู�รับข�อมูลเพียงฝึ�ายเดียว  อีกท้ัำงช่วงเวลาในการเรียน

ตามตารางเร่ิมต�นในคาบแรกของวัน ซ่ึึ่งถนอมพร   

เลาหจรัสแสง (2555 อ�างถึงในถนอมพร เลาหจรัส

แสง,2561 หน�า 40 ) ได�กล่าวถึงคุณลักษณะจำาเป็น

ของผู�เรียนยุคศตวรรษท่ีำ 21 ข�อแรกได�แก่ ความรับผิด

ชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู� (Autonomous 

Learning) ซ่ึึ่งผู�เรียนต�องมีความสามารถในการ

วางแผนการเรียนรู�ของตนเอง ต้ังเป้าหมายการเรียนรู�

ของตน รู�จักวิธีิการไปถึงเป้าหมายน้ัน ๆ  อย่างยืดหยุน่ 

ตลอดจนมีวินัยในการเรียนรู�ของตนเอง โดยท่ีำไม่ต�อง

ให�มีผู�ใดมาบังคับ มีความเป็นผู�ใหญ่ภายในตนเอง ซ่ึึ่ง

จัดว่าเป็นส่ิงสำาคัญอันดับแรกและเป็นทัำกษะท่ีำต�องการ

การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (active Learning) จึงเป็น

แนวทำางในการจัดการเรียนรู�ท่ีำมีประสิทำธิิภาพต่อการ

พัฒนานักศึกษาอย่างแทำ�จริง แต่ความสำาเร็จท่ีำจะเกิด

ข้ึนมีบทำบาทำหน�าท่ีำความรับผิดชอบของท้ัำงผู�สอนและ

ผู�เรียนเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาในยุคแห่งการ
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บทคัดย่อ

 บทำความน้ีนำาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนด�านสังคมและวัฒนธิรรมท่ีำบูรณาการกับการพัฒนาทัำกษะใน

การเรียนภาษาต่างประเทำศ และ soft skills ท่ีำจำาเป็นในศตวรรษท่ีำ 21 ไม่ว่าจะเป็นทัำกษะการคิดวิพากษ์ การเป็น

ผู�นำาและผู�ตามท่ีำดี การบรรลหุน�าท่ีำท่ีำได�รับมอบหมาย และทำกัษะการนำาเสนองานตอ่สาธิารณะ ผ่านการทำำากิจกรรม

การอ่านแบบ literature circles และกิจกรรมกลุ่มในช้ันเรียน กระบวนวิชาน้ีเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลางด�วยการ

เรียนการสอนแบบ active Learning ตลอดภาคการศกึษา และใช�เทำคโนโลยสีารสนเทำศมาช่วยในการจัดการเรียน

การสอนและการจดจำาคำาศัพท์ำในบทำอ่านของผู�เรียน ผลการจัดการสอนดังกล่าวพบว่า ผู�เรียนมีความรู�ในเน้ือหา

ท่ีำเรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีำกำาหนดไว� และสามารถประยุกต์ใช�ความรู�ท่ีำได�มาวิเคราะห์สถานการณ์ทำางสังคมและ

วัฒนธิรรมของตนเองได� อีกท้ัำงผู�เรียนยังได�พัฒนาทัำกษะท่ีำจำาเป็นในศตวรรษท่ีำ 21 ผ่านการเรียนกระบวนวิชาน้ีได�

อย่างมีประสิทำธิิภาพ

คำาสำาคัญ:  literature circle, active learning, 21st soft skills, สังคมและวัฒนธิรรมญ่ีปุ�น, การสอนภาษา

ญ่ีปุ�น

1. บทนำา

 ในการเรียนการสอนวิชาทำางสังคมและ

วัฒนธิรรมแบบเดิม มักเน�นท่ีำการบรรยายโดยผู�สอน 

หรือเน�นให�ผู�เรียนอ่านบทำอ่านท่ีำเป็นเน้ือหาเดียวกันท้ัำง

ช้ันเรียน โดยผู�เรียนมักจะเป็น “ผู�รับ” (passive) เพียง

อย่างเดียว ซ่ึึ่งหากช้ันเรียนมีผู�เรียนจำานวนมากผู�เรียน

ส่วนหน่ึงมักไม่ได�แสดงความคิดเห็นหรือถามคำาถาม 

หรือแม�จะมีความเห็นแต่ก็มักจะไม่แสดงออก เน่ือง

ด�วยบรรยากาศในห�องเรียนทำำาให�การแสดงความเห็น

ทีำละคนเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะผู�เรียนท่ีำน่ังหลังห�อง 

แทำบจะไม่มีส่วนร่วมในช้ันเรียนเลย

 ผู�เขียนจึงได�ทำดลองปรับรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนเป็นการเน�นการเรียนรู�แบบ active 

learning โดยประยุกต์ใช�ทำฤษฎีีการอ่านแบบ 

Literature Circles (Daniels:1994, 2002, 2004) - 

ต่อไปน้ีเรียกว่า LC -  ซ่ึึ่งเป็นกิจกรรมท่ีำเน�นผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยแบ่งผู�เรียนเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือแบ่งกัน

อ่านงานเขียนแล�วนำามานำาเสนอและอภิปรายร่วมกัน

ในช้ันเรียน โดยผู�สอนจะทำำาหน�าท่ีำเป็นเพียง ผู�คอยให�

ความช่วยเหลือหรือแนะนำา (facilitator) เท่ำาน้ัน 

 จุดเด่นประการหน่ึงของ LC คือการกำาหนดให�

แต่ละกลุ่มต�องกำาหนดบทำบาทำสมาชิกในกลุ่ม โดย 

Daniels (2002, p. 103) ได�เสนอบทำบาทำไว�ท้ัำงหมด 

8 ชนิดด�วยกัน ได�แก่ 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 ซึ่ึง่การกำาหนดบทำบาทำ

เช่นน้ี นอกจากจะทำำาให�ผู�เรียนรู�สึกว่าตนมหีน�าท่ีำท่ีำต�อง

รับผิดชอบแล�วยังเป็นการให�ผู�เรียนสามารถพูดคุยกัน

ในกลุ่มได�อยา่งเป็นกันเองและเพ่ิมโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นของผู�เรียนแต่ละคน สร�างบรรยากาศการ

เรียนท่ีำสนุกสนานมากข้ึน

 อยา่งไรก็ดี การนำากิจกรรมการอ่านแบบ LC มา

ประยุกต์ใช�ในกระบวนวิชาน้ี ท่ีำเน�นการเรียนรู�เก่ียวกับ

สังคมและวัฒนธิรรมญ่ีปุ�นน้ัน นอกจากวัตถุประสงค์

เพ่ือเน�นบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างผู�เรียนแล�ว ยัง

มีวัตถุประสงค์ให�ผู�เรียนได�ฝึึกทัำกษะการคิดวิเคราะห์ 

การคดิวิพากษ์และการอภปิรายแลกเปล่ียนข�อคิดเห็น

กันในกลุ่มก่อนนำาไปนำาเสนอหน�าช้ันและสะทำ�อนคิด

กันและกันท้ัำงช้ันเรียนได� รวมถึงทัำกษะการสืบค�นข�อมูล

ผ่านใบงาน (task) ท่ีำได�รับมอบหมาย ผู�เขียนจึงได�เลือก 

5 บทำบาทำตามจำานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มและปรับ

ใช�ให�เหมาะกับวัตถุประสงค์ท่ีำต้ังไว�ดังจะได�กล่าว

ละเอียดต่อไปในหัวข�อท่ีำ 2.2

2. ข้�อม้ลพ้ืนฐานข้องการจััดการเรียนการสอน

 กระบวนวิชา”018361 สังคมและวัฒนธิรรม

ญ่ีปุ�นร่วมสมัย” เป็นกระบวนวิชาเอกบังคับสำาหรับผู�

เรียนช้ันปีท่ีำ 3 สาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ�น ซ่ึึ่งแต่ละช้ันปี

จะมีผู�เรียนราว 30-35 คน โดยในภาคการศึกษาท่ีำ 

2/2563 น้ี มีผู�เรียนวิชาเอกช้ันปีท่ีำ 3 ท่ีำลงทำะเบียนเรียน

ท้ัำงหมด 30 คน ซ่ึึ่งถือเป็นส่ิงแวดล�อมท่ีำดีในการแบ่ง

กลุ่มทำำากิจกรรมเน่ืองจากจะได�มีจำานวนผู�เรียนท่ีำเท่ำา

กันทุำกกลุ่ม

2.1. ตำาราท่ีำใช�

 โดยทำฤษฎีีของ LC แล�ว ผู�เรียนจะเป็นผู�เลือก

งานเขียนมาอ่านร่วมกัน แต่ในกระบวนวิชาน้ี ผู�เขียน

ได�นำามาปรับใช�โดยผู�เขียนเป็นผู�กำาหนดบทำอ่านให�ผู�

เรียนเพ่ือความสอดคล�องกับผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของ

กระบวนวิชา โดยในภาคการศึกษาน้ีผู�เขียนใช�ตำารา

ภาษาญ่ีปุ�น “Japan Up Close : 15 Lessons on 

Society and Culture in Japanese” ของสำานักพิมพ์ 

Japan Times ตีพิมพ์เม่ือปี ค.ศ.2019 ตำาราดังกล่าว

มีบทำอ่านภาษาญ่ีปุ�นท้ัำงหมด 15 Units อาทิำเช่น 

ภูมิศาสตร์ของประเทำศญ่ีปุ�น ประวัติศาสตร์ วัฒนธิรรม

การกนิ วิทำยาศาสตรแ์ละเทำคโนโลย ีวัฒนธิรรมด้ังเดมิ 

วัฒนธิรรมป๊อปและอนิเมะ เป็นต�น แต่ละ Unit แบ่ง

เป็น 2 ส่วน (section) โดยส่วนท่ีำ 1 เป็นบทำอ่านแยก

เป็นหัวข�อ พร�อม task ทำ�ายหัวข�อ ส่วนท่ีำ 2 เป็นบทำ

สนทำนาท่ีำเก่ียวข�องกับหัวเร่ืองใน Unit น้ัน ๆ โดยผู�

เขียนได�กำาหนดให�ผู�เรียนนำาบทำสนทำนาใน section ท่ีำ 

2 น้ีมาแสดงบทำบาทำสมมติ (role play) ตำาราน้ีแต่ละ 

Unit จะมีจำานวนหน�าท้ัำงหมด 6-7 หน�า ปริมาณเน้ือ

เร่ืองท่ีำผู�เรียนแต่ละกลุ่มจะอ่านน้ันจึงอยูท่ี่ำกลุ่มละเพียง

ราว 10 – 15  บรรทัำด ซ่ึึ่งอยู่ในระดับท่ีำไม่เป็นภาระแก่

ผู�เรียนจนเกินไป สอดคล�องกับวัตถุประสงค์ของการ

จัดการเรียนรู�รูปแบบใหม่ท่ีำเน�นให�ผู�เรียนต้ังคำาถามและ

ตอบคำาถามในประเด็นท่ีำเช่ือมโยงกับเน้ือหาซ่ึึ่งต�อง

อาศัยการสืบค�นข�อมูล การคิดวิพากษ์ และการ

อภิปรายกันในกลุ่ม นอกจากน้ีจุดเด่นของตำาราคือมี

รูปภาพมาก มีข�อมูลเป็นตารางและกราฟท่ีำอ่านไม่ยาก

นักและตำาราถูกผลิตมาสำาหรับชาวต่างชาติท่ีำเรียน

ภาษาญ่ีปุ�นข้ันกลาง ระดับภาษาญ่ีปุ�นในบทำอ่านจึง

เหมาะสมกับผู�เรียนวิชาเอกภาษาญ่ีปุ�นช้ันปีท่ีำ 3 

 

รูปท่ีำ 1 แสดงตัวอย่างของตำาราท่ีำใช�

   

 

 

การสืบคนขอมูล การคิดวิพากษ และการอภิปราย

กันในกลุม นอกจากนี้จุดเดนของตําราคือมีรูปภาพ

มาก มีขอมูลเปนตารางและกราฟที่อานไมยากนัก

และตําราถูกผลิตมาสําหรับชาวตางชาติที ่ เร ียน

ภาษาญี่ปุนขั้นกลาง ระดับภาษาญี่ปุนในบทอานจึง

เหมาะสมกับผูเรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุนชั้นปท่ี 3  

 

รูปท่ี 1 แสดงตัวอยางของตําราท่ีใช 

2.2 การแบงบทบาทของผูเรียน 

ผูเขียนใหผูเรียนแบงกลุมเองกลุมละ 5 คนตั้งแต

วันแรกท่ีเขาชั้นเรียน รวมเปนจํานวนท้ังหมด 6 กลุม 

โดยผูเขียนแจงผู เรียนวา กลุ ม 5 คนนี ้จะตองอยู

ดวยกันไปตลอดภาคการศึกษาแตจะตองมีการสลับ

บทบาทรับผิดชอบประจํากลุมไมใหซํ้ากัน โดยใน 8 

บทบาทของ Daniels ผูเขียนไดเลือกมา 5 บทบาท

ตามจํานวนของสมาชิกกลุ ม และไดปรับใหแตละ

บทบาทและความรับผิดชอบตามหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 

2.2.1 ผูดำเนินกิจกรรม (Connector):  

เปนตัวแทนของกลุ มในครั ้งนั ้น ๆ โดยเปนผู

ดําเนินกิจกรรมกลุมในภาพรวม ซักถามและรวบรวม

ความเห็น เปนพิธีกรในการนําเสนอหนาชั้น เปนตน  

2.2.2 ผูสรุปเนื้อหา (Summarizer):  

เปนผูจับประเด็นท่ีเก่ียวของกับบทอานแลวนํามา

สรปุและอภิปรายรวมกับคนในกลุม 

2.2.3 ผ ู  ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ป ร ะ เ ด ็ น ก ิ จ ก ร ร ม 

(Researcher):  

ทํา task ที่ไดรับมอบหมายในแตละครั้ง เนนการ

สืบคนขอมูลเพ่ิมเติม  

2.2.4 ผูหาประเด็นเช่ือมโยง (Questioner):  

เป นผ ู หาประเด ็นคําถามที ่เก ี ่ยวก ับบทอาน 

เชื ่อมโยงไอเดียในบทอานกับประเด็นใกลตัว ใน

ชีวิตประจําวัน หรือในบริบทของสังคมไทย พรอมหา

คําตอบท่ีไดคนความา 

2.2.5 ผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบคำศ ัพท   (Vocabulary 

enricher / Word wizard):  

เปนผูเตรียมคลังคําศัพทของบทอานจากเอกสาร

ที ่ผู สอนแจกให อาจไมตองถึงกับทองจํา แตตอง

สามารถแปลคําศัพทใหแกสมาชิกในกลุมไดทันทวงที

ขณะทํากิจกรรม LC โดยบทบาทนี้จะสนับสนุนผูท่ี

เปน summarizer ในการชวยกันสรุปเนื้อหา 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.1 กระบวนการกอนเริ่มช้ันเรียน 

ผูเขียนใช Google Classroom เปนชองทางใน

การแชร assessments และ assignments ใหแก
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2.2. การแบ่งบทำบาทำของผู�เรียน

 ผู�เขียนให�ผู�เรียนแบ่งกลุ่มเองกลุ่มละ 5 คนต้ังแต่

วันแรกท่ีำเข�าช้ันเรียน รวมเป็นจำานวนท้ัำงหมด 6 กลุ่ม 

โดยผู�เขียนแจ�งผู�เรียนว่า กลุ่ม 5 คนน้ีจะต�องอยู่ด�วย

กันไปตลอดภาคการศึกษาแต่จะต�องมีการสลับ

บทำบาทำรับผิดชอบประจำากลุ่มไม่ให�ซึ่ำ้ากัน โดยใน 8 

บทำบาทำของ Daniels ผู�เขียนได�เลือกมา 5 บทำบาทำตาม

จำานวนของสมาชิกกลุ่ม และได�ปรับให�แต่ละบทำบาทำ

และความรับผิดชอบตามหน�าท่ีำดังต่อไปน้ี

 2.2.1 ผู�ดำาเนินกิจกรรม (Connector): 

 เป็นตัวแทำนของกลุ่มในคร้ังน้ัน ๆ โดยเป็นผู�

ดำาเนินกิจกรรมกลุ่มในภาพรวม ซัึ่กถามและรวบรวม

ความเห็น เป็นพิธีิกรในการนำาเสนอหน�าช้ัน เป็นต�น 

 2.2.2 ผู�สรุปเน้ือหา (Summarizer): 

 เป็นผู�จับประเด็นท่ีำเก่ียวข�องกับบทำอ่านแล�วนำา

มาสรุปและอภิปรายร่วมกับคนในกลุ่ม

 2 . 2 . 3  ผู� รั บ ผิ ดชอบประ เ ด็น กิ จกร รม 

(Researcher): ทำำา task ท่ีำได�รับมอบหมายในแต่ละ

คร้ัง เน�นการสืบค�นข�อมูลเพ่ิมเติม 

 2.2.4 ผู�หาประเด็นเช่ือมโยง (Questioner): 

เป็นผู�หาประเด็นคำาถามท่ีำเก่ียวกับบทำอ่าน เช่ือมโยงไอ

เดียในบทำอ่านกับประเด็นใกล�ตัว ในชีวิตประจำาวัน 

หรือในบริบทำของสังคมไทำย พร�อมหาคำาตอบท่ีำได�

ค�นคว�ามา

 2.2.5 ผู�รับผิดชอบคำาศัพท์ำ (Vocabulary 

enricher / Word wizard): 

 เป็นผู� เตรียมคลังคำาศัพท์ำของบทำอ่านจาก

เอกสารท่ีำผู�สอนแจกให� อาจไม่ต�องถึงกับท่ำองจำา แต่

ต�องสามารถแปลคำาศัพท์ำให�แก่สมาชิกในกลุ่มได�ทัำน

ท่ำวงทีำขณะทำำากิจกรรม LC โดยบทำบาทำน้ีจะสนับสนุน

ผู�ท่ีำเป็น summarizer ในการช่วยกันสรุปเน้ือหา

3. กระบวนการจััดการเรียนการสอน

3.1. กระบวนการก่อนเร่ิมช้ันเรียน

 ผู�เขียนใช� Google Classroom เปน็ช่องทำางใน

การแชร์ assessments และ assignments ให�แก่ผู�

เรียน โดย แยกตาม”Topic” ของ Google Classroom 

ได�ดังต่อไปน้ี 

 1) Quizlet ลิงก์แอพลิเคชัน flashcards ท่ีำผู�

สอนทำำาไว�ล่วงหน�า รวมคำาศัพท์ำท่ีำแปลเป็นภาษาไทำย

ของแต่ละ Unit เพ่ิมเติมจากฉบับกระดาษท่ีำแจกในช้ัน

เรียน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให�ผู�เรียนจดจำาคำาศัพท์ำ

 2) ใบงาน (task) ของแต่ละ Unit โดยผู�เขียน

จะอัปโหลดให�แต่ละกลุ่มภายในวันอาทำิตย์ของทำุก

สัปดาห์ เพ่ือให�ผู�เรียนได�เตรียมตัวมาล่วงหน�าก่อนทำำา

กิจกรรมในช้ันเรียนในวันอังคาร

 3) คำาถามทำ�าย Unit เป็นคำาถามส้ันๆ แบบ

ปรนัยท่ีำอยู่ทำ�ายตำาราเพ่ือทำบทำวนเน้ือหาในภาพรวม

ของแต่ละ Unit โดยผู�เขียนทำำาเป็น Google Form 

แล�วให�ผู�เรียนเข�าไปทำำาส่งหลังจบการเรียนแต่ละ Unit 

 4) ผลการประเมินการนำาเสนอของเพ่ือนร่วม

ช้ัน และผลการประเมินการทำำางานในทีำม ทุำกสัปดาห์

ผู�เขียนจะสรุปผลการประเมินเป็นไฟล์ Excel จำานวน 

2 ไฟล์ โดยไฟล์แรกคือผลการประเมินการนำาเสนอจาก

เพ่ือนร่วมช้ันแยกเป็นกลุ่มแชร์ให�ผู�เรียนทุำกคนเห็น  

(รูปท่ีำ 2) และไฟล์ท่ีำสองคือผลการประเมินการทำำางาน

ในกลุ่ม แชร์เฉพาะผู�เรียนท่ีำเป็นสมาชิกในกลุ่มน้ันๆ  

(รูปท่ีำ 3)

 

รูปท่ีำ 2 ตัวอย่างผลการประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน

 

 

 

   

 

 

ผ ู  เ ร ี ยน  โดย  แยกตาม”Topic” ของ  Google 

Classroom ไดดังตอไปนี้  

1) Quizlet ลิงกแอพลิเคชัน flashcards ท่ีผูสอน

ทําไวลวงหนา รวมคําศัพทที่แปลเปนภาษาไทยของ

แตละ Unit เพิ่มเติมจากฉบับกระดาษที่แจกในชั้น

เรียน เพ่ือเปนเครื่องมือใหผูเรียนจดจําคําศัพท 

2) ใบงาน (task) ของแตละ Unit โดยผูเขียนจะ

อัปโหลดใหแตละกลุ มภายในวันอาทิตยของทุก

สัปดาห เพ่ือใหผูเรียนไดเตรียมตัวมาลวงหนากอนทํา

กิจกรรมในชั้นเรียนในวันอังคาร 

3) คําถามทาย Unit เปนคําถามสั้นๆ แบบปรนัย

ที่อยูทายตําราเพื่อทบทวนเนื้อหาในภาพรวมของแต

ละ Unit โดยผูเขียนทําเปน Google Form แลวให

ผูเรียนเขาไปทําสงหลังจบการเรียนแตละ Unit  

4) ผลการประเมินการนําเสนอของเพื่อนรวมชั้น 

และผลการประเมินการทํางานในทีม ทุกสัปดาห

ผูเขียนจะสรุปผลการประเมินเปนไฟล Excel จํานวน 

2 ไฟล โดยไฟลแรกคือผลการประเมินการนําเสนอ

จากเพื่อนรวมชั้นแยกเปนกลุมแชรใหผูเรียนทุกคน

เห็น (รูปที่ 2)  และไฟลที่สองคือผลการประเมินการ

ทํางานในกลุม แชรเฉพาะผูเรียนท่ีเปนสมาชิกในกลุม

นั้นๆ (รูปท่ี 3) 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางผลการประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางผลการประเมินในกลุม (สีสมคือ

สวนท่ีผูเรียนประเมินตนเอง สีเขียวคือผลท่ีเพ่ือนใน

กลุมประเมิน) 

 

5) อีบุกหรือวิดิโอ สําหรับอานหรือดูเพ่ิมเติม โดย

ขอมูลสวนนี้มักจะมาจากการท่ีผูเรียนอภิปรายในชั้น

เรียนแลวเชื่อมโยงไปยังขอมูลหรือประเด็นอื่นนอก

บทเรียน ผูเขียนก็จะเสริมวามีหนังสือหรือวิดิโอท่ี

เกี่ยวของกับเรื่องนี้ แลวอัปโหลดใหผูเรียนไดเขามา

ศึกษาเพ่ิมเติมตามความสนใจ 

6) หนากระดาษสีของตํารา เนื่องจากผูเรียนมี

เพียงตําราฉบับถายเอกสารขาว-ดํา ผูเขียนจึงสแกน

เฉพาะหนาที ่มีภาพสีเปนไฟล pdf เพื ่อใหผู เรียน

สามารถเปดดูเฉพาะหนาสีได แตมีผูเรียนบางสวน

สับสนวาผูเขียนแชรตําราทั้งเลมในรูปแบบอีบุก ซ่ึง

ผูเขียนไมสามารถทําไดเนื่องดวยปญหาลิขสิทธิ์ของ

ตําราที่สํานักพิมพในประเทศญี่ปุนไดอนุญาตใหใช
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รูปท่ีำ 3 ตัวอย่างผลการประเมินในกลุ่ม (สีส�มคือส่วน

ท่ีำผู�เรียนประเมินตนเอง สีเขียวคือผลท่ีำเพ่ือนในกลุ่ม

ประเมิน)

 5) อีบุ๊กหรือวิดิโอ สำาหรับอ่านหรือดูเพ่ิมเติม 

โดยข�อมูลส่วนน้ีมักจะมาจากการท่ีำผู�เรียนอภิปรายใน

ช้ันเรียนแล�วเช่ือมโยงไปยังข�อมูลหรือประเด็นอ่ืนนอก

บทำเรียน ผู�เขียนก็จะเสริมว่ามีหนังสือหรือวิดิโอท่ีำ

เก่ียวข�องกับเร่ืองน้ี แล�วอัปโหลดให�ผู�เรียนได�เข�ามา

ศึกษาเพ่ิมเติมตามความสนใจ

 6) หน�ากระดาษสีของตำารา เน่ืองจากผู�เรียนมี

เพียงตำาราฉบับถ่ายเอกสารขาว-ดำา ผู�เขียนจึงสแกน

เฉพาะหน�าท่ีำมีภาพสีเป็นไฟล์ pdf เพ่ือให�ผู�เรียน

สามารถเปิดดูเฉพาะหน�าสีได� แต่มีผู�เรียนบางส่วน

สับสนว่าผู�เขียนแชร์ตำาราท้ัำงเล่มในรูปแบบอีบุ๊ก ซ่ึึ่งผู�

เขียนไม่สามารถทำำาได�เน่ืองด�วยปัญหาลิขสิทำธ์ิิของตำารา

ท่ีำสำานักพิมพ์ในประเทำศญ่ีปุ�นได�อนุญาตให�ใช�ทำำาซึ่ำ้าเพ่ือ

ใช�ในการเรียนการสอนได�เฉพาะกลุ่มท่ีำจำากัดไว�

 7) การส่งงานปลายภาค (Take-home Exam)

  ผู�เรียนต�องส่ง Take-home Exam เม่ือส้ินสุด

การเรียนการสอน โดยผู�เขียนได�กำาหนดโจทำย์คำาถาม

ในลกัษณะคำาถามปลายเปดิไห�ผู�เรียนตอบข�อเดียวกัน

ท้ัำงช้ันเรียน โดยคำาตอบจะต�องไม่ตำ่ากว่า 5 หน�าแต่ไม่

เกิน 10 หน�ารวมตาราง กราฟ และรูปภาพ(หากมี) 

ตามการต้ังหน�าค่ากระดาษท่ีำกำาหนดไว� โดยผู�เขียนใช�

ความสามารถ “plagiarism checking” และความ

สามารถ “rubric criteria” ของ Google classroom 

เพ่ือลดโอกาสการลอกเลียนทำางวรรณกรรมโดยไม่

ต้ังใจของผู�เรียน และเพ่ือให�ผู�เรียนทำราบเกณฑป์ระเมนิ

ท่ีำผู�เขียนใช� 

 

รูปท่ีำ 4 แสดง rubric criteria ใน Google classroom 

ท่ีำผู�สอนสามารถกำาหนดและสร�างได�เอง

 

รูปท่ีำ 5 คำาช้ีแจงเก่ียวกับรายงานปลายภาค

3.2. กระบวนการในช้ันเรียน

 การเรียนการสอนจะมทุีำกวันอังคารและวนัศุกร์

เวลา 11:00-12:30 น.โดยผู�เขียนกำาหนดให�ทุำกวัน

 

 

   

 

 

ผ ู  เ ร ี ยน  โดย  แยกตาม”Topic” ของ  Google 

Classroom ไดดังตอไปนี้  

1) Quizlet ลิงกแอพลิเคชัน flashcards ท่ีผูสอน

ทําไวลวงหนา รวมคําศัพทที่แปลเปนภาษาไทยของ

แตละ Unit เพิ่มเติมจากฉบับกระดาษที่แจกในชั้น

เรียน เพ่ือเปนเครื่องมือใหผูเรียนจดจําคําศัพท 

2) ใบงาน (task) ของแตละ Unit โดยผูเขียนจะ

อัปโหลดใหแตละกลุ มภายในวันอาทิตยของทุก

สัปดาห เพ่ือใหผูเรียนไดเตรียมตัวมาลวงหนากอนทํา

กิจกรรมในชั้นเรียนในวันอังคาร 

3) คําถามทาย Unit เปนคําถามสั้นๆ แบบปรนัย

ที่อยูทายตําราเพื่อทบทวนเนื้อหาในภาพรวมของแต

ละ Unit โดยผูเขียนทําเปน Google Form แลวให

ผูเรียนเขาไปทําสงหลังจบการเรียนแตละ Unit  

4) ผลการประเมินการนําเสนอของเพื่อนรวมชั้น 

และผลการประเมินการทํางานในทีม ทุกสัปดาห

ผูเขียนจะสรุปผลการประเมินเปนไฟล Excel จํานวน 

2 ไฟล โดยไฟลแรกคือผลการประเมินการนําเสนอ

จากเพื่อนรวมชั้นแยกเปนกลุมแชรใหผูเรียนทุกคน

เห็น (รูปที่ 2)  และไฟลที่สองคือผลการประเมินการ

ทํางานในกลุม แชรเฉพาะผูเรียนท่ีเปนสมาชิกในกลุม

นั้นๆ (รูปท่ี 3) 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางผลการประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน 
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ทําซํ ้าเพื ่อใชในการเรียนการสอนไดเฉพาะกลุมท่ี

จํากัดไว 

7) การสงงานปลายภาค (Take-home Exam) 

 ผู เรียนตองสง Take-home Exam เมื ่อสิ ้นสุด

การเรียนการสอน โดยผูเขียนไดกําหนดโจทยคําถาม

ในลักษณะคําถามปลายเปดไห ผ ู  เร ียนตอบขอ

เดียวกันทั้งชั้นเรียน โดยคําตอบจะตองไมตํ่ากวา 5 

หนาแตไมเกิน 10 หนารวมตาราง กราฟ และรูปภาพ

(หากมี) ตามการตั้งหนาคากระดาษที่กําหนดไว โดย

ผู เขียนใชความสามารถ “plagiarism checking” 

และความสามารถ “rubric criteria” ของ Google 

classroom เพ ื ่ อลดโอกาสการลอกเล ี ยนทาง

วรรณกรรมโดยไมตั้งใจของผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียน

ทราบเกณฑประเมินท่ีผูเขียนใช  

 

รูปท่ี 4 แสดง rubric criteria ใน Google 

classroom ท่ีผูสอนสามารถกําหนดและสรางไดเอง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 คําชี้แจงเก่ียวกับรายงานปลายภาค 
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อังคารเป็นวันสอบย่อยคำาศัพท์ำจากน้ันจึงแบ่งกลุ่มทำำา

กิจกรรม LC และวันศุกร์เป็นวันนำาเสนองานท่ีำได�จาก

การทำำากิจกรรมในวันอังคาร

 ในช้ันเรียนวันอังคาร: จะสอบยอ่ยคำาศัพท์ำภาษา

ญ่ีปุ�นท่ีำปรากฏิในบทำอา่นจำานวน 20 คำา โดยผู�สอนแจก

กระดาษเปลา่ขนาด A5 ให�ผู�เรียน จากน้ันฉายตัวอักษร

คันจิข้ึนสไลด์ ผู�เรียนจะต�องเขียนคำาอ่านคันจิและคำา

แปลของคำาศัพท์ำ โดยให�เวลาข�อละ 30 วินาทีำ ดังน้ัน 

ทุำกวันอังคารจะใช�เวลาไปกบัการสอบยอ่ยเปน็เวลา 10 

นาทีำ จากน้ันจะเป็นเวลาของการทำำากิจกรรมกลุ่มโดย

ผู�สอนจะแจกใบงานและกระดาษเปล่าให�แต่ละกลุ่ม 

เพ่ือให�สมาชิกในกลุ่มกำาหนดบทำบาทำกันเองในคร้ังน้ัน 

และนำาส่งผู�เขียน

 

รูปท่ีำ 4 ภาพช้ันเรียนในวันอังคาร

 ในช้ันเรียนวันศุกร์: นำาเสนอกลุ่มละ 8-10 นาทีำ 

จำานวน 5 กลุ่ม และอีก 1 กลุ่มจะต�องแสดงบทำบาทำ

สมมติ (แสดงละคร) โดยก่อนนำาเสนอ ผู�เรียนทุำกคน

ต�องเปิดแบบประเมินใน Google form ท่ีำผู�เขียนทำำาไว� 

เพ่ือประเมินการนำาเสนอของเพ่ือนร่วมช้ัน (peer-

review) ซ่ึึ่งการนำาเสนอน้ันแต่ละกลุ่มจะต�องอธิิบาย

หรือสรุปเน้ือหาของบทำอ่านในส่วนท่ีำกลุ่มตนได�รับมอบ

หมายก่อน จากน้ันจึงนำาเสนอ task ท่ีำกำาหนดในใบงาน 

จากน้ันจึงเสนอประเด็นคำาถามหรือข�อสังเกตท่ีำเช่ือม

โยงกับเน้ือหาท่ีำได�รับ ตัวอยา่งเช่น ใน Unit ท่ีำเก่ียวข�อง

กับการศึกษาในประเทำศญ่ีปุ�น กลุ่มท่ีำ 1 ได�รับบทำอ่าน

ท่ีำเก่ียวกับการศึกษาระดับช้ันประถมของญ่ีปุ�น หลัง

สรุปเน้ือหาท่ีำอยู่ในบทำอ่านแล�ว นำาเสนอ task ท่ีำ

กำาหนดให�สืบค�นข�อมูลวิชาท่ีำสอนในช้ันประถมของ

ประเทำศตน (ในท่ีำน้ีคือประเทำศไทำย) จากน้ัน เป็นการ

นำาเสนอคำาถามหรือประเด็นเช่ือมโยงท่ีำทำางกลุ่มไป

ค�นคว�ามา ตัวอย่างจริงคือ ทำำาไมโรงเรียนไทำยจึงมีการ

เรียนลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียน ในขณะท่ีำญ่ีปุ�นไม่ได�

กำาหนดว่าต�องเรียนในโรงเรียน เป็นต�น

 

รูปท่ีำ 5 ภาพช้ันเรียนในวันศุกร์

4. สรุปผลท่ีได�รับ

 จากการสำารวจโดยให�ผู�เรียนตอบแบบสอบถาม

ทำ�ายเทำอม พบว่ากิจกรรมท่ีำนำาไปสู่ผลลัพธ์ิการเรียนรู�

ของผู�เรียนมีดังน้ี  (สามารถดูรายละเอียดผลสำารวจ

ท้ัำงหมดได�ท่ีำน่ี https://cmu.to/PJtbC )

4.1. กิจกรรมการอ่าน Literature Circle 

 ผู�เรียนได�พัฒนาทัำกษะการอ่านภาษาญ่ีปุ�นข้ัน

กลาง ด�วยการช่วยเหลือกันและกัน  การฝึึกคิดวิพากษ์ 

และการแสดงความคิดเห็น และการรับผิดชอบใน

หน�าท่ีำท่ีำได�รับมอบหมาย การทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน

4.2. กิจกรรมการนำาเสนอหน�าช้ันเรียน 

 ผู�เรียนพัฒนาทัำกษะการนำาเสนอต้ังแต่การเตรี

ยมสไลด์ การสืบค�นข�อมูลทำางอินเตอร์เน็ต ไปจนถึง

การฝึึกทัำกษะในการพูดนำาเสนอ และสร�างสรรค์โครง

 

 

   

 

 

3.2 กระบวนการในช้ันเรียน 

การเรียนการสอนจะมีทุกวันอังคารและวันศุกร

เวลา 11:00-12:30 น.โดยผูเขียนกําหนดใหทุกวัน

อังคารเปนวันสอบยอยคําศัพทจากนั้นจึงแบงกลุมทํา

กิจกรรม LC และวันศุกรเปนวันนําเสนองานท่ีไดจาก

การทํากิจกรรมในวันอังคาร 

ในช ั ้นเร ียนวันอังคาร: จะสอบยอยคําศ ัพท

ภาษาญี่ปุนท่ีปรากฏในบทอานจํานวน 20 คํา โดย

ผูสอนแจกกระดาษเปลาขนาด A5 ใหผูเรียน จากนั้น

ฉายตัวอักษรคันจิขึ ้นสไลด ผู เรียนจะตองเขียนคํา

อานคันจิและคําแปลของคําศัพท โดยใหเวลาขอละ 

30 วินาที ดังนั้น ทุกวันอังคารจะใชเวลาไปกับการ

สอบยอยเปนเวลา 10 นาที จากนั้นจะเปนเวลาของ

การทํากิจกรรมกลุ มโดยผู สอนจะแจกใบงานและ

กระดาษเปลาใหแตละกลุม เพื่อใหสมาชิกในกลุม

กําหนดบทบาทกันเองในครั้งนั้น และนําสงผูเขียน 

 

รูปท่ี 4 ภาพชั้นเรียนในวันอังคาร 

ในชั้นเรียนวันศุกร: นําเสนอกลุมละ 8-10 นาที 

จํานวน 5 กลุม และอีก 1 กลุมจะตองแสดงบทบาท

สมมติ (แสดงละคร) โดยกอนนําเสนอ ผูเรียนทุกคน

ตองเปดแบบประเมินใน Google form ที่ผูเขียนทํา

ไว เพ่ือประเมินการนําเสนอของเพ่ือนรวมชั้น (peer-

review) ซ่ึงการนําเสนอนั้นแตละกลุมจะตองอธิบาย

หรือสรุปเนื้อหาของบทอานในสวนที่กลุมตนไดรับ

มอบหมายกอน จากนั้นจึงนําเสนอ task ท่ีกําหนดใน

ใบงาน จากนั้นจึงเสนอประเด็นคําถามหรือขอสังเกต

ท่ีเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีไดรับ ตัวอยางเชน ใน Unit ท่ี

เกี ่ยวของกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ น กลุมที่ 1 

ไดรับบทอานที่เกี ่ยวกับการศึกษาระดับชั้นประถม

ของญี ่ป ุ น หลังสรุปเนื ้อหาที ่อยู ในบทอานแลว 

นําเสนอ task ที่กําหนดใหสืบคนขอมูลวิชาที่สอนใน

ชั้นประถมของประเทศตน (ในท่ีนี้คือประเทศไทย) 

จากนั ้น เป นการนําเสนอค ําถามหร ือประเด็น

เชื ่อมโยงที ่ทางกลุ มไปคนความา ตัวอยางจริงคือ 

ทําไมโรงเรียนไทยจึงมีการเรียนลูกเสือเนตรนารีใน

โรงเรียน ในขณะที่ญี่ปุนไมไดกําหนดวาตองเรียนใน

โรงเรียน เปนตน 
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งานท่ีำเกิดจากการทำำา task ในแต่ละคร้ัง เช่น การแต่ง
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รูปท่ีำ 6 ตัวอย่างการออกแบบสถานีริมทำางใน
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รูปท่ีำ 7 ผลงานกลอนเซึ่นริวบางส่วนของผู�เรียน

4.4. การใช�แอพลิเคชัน Quizlet ในการช่วย
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4 สรุปผลท่ีไดรับ 

จากการสํารวจโดยใหผูเรียนตอบแบบสอบถาม

ทายเทอม พบวากิจกรรมที่นําไปสูผลลัพธการเรยีนรู

ของผูเรียนมีดังนี้  (สามารถดูรายละเอียดผลสํารวจ

ท้ังหมดไดท่ีนี่ https://cmu.to/PJtbC ) 

4.1 กิจกรรมการอาน Literature Circle  

ผู เรียนไดพัฒนาทักษะการอานภาษาญี่ปุ นข้ัน

กลาง ดวยการชวยเหลือกันและกัน  การฝกคิด

ว ิพากษ และการแสดงความค ิดเห ็น และการ

รับผิดชอบในหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย การทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

4.2 กิจกรรมการนำเสนอหนาช้ันเรียน  

ผูเรียนพัฒนาทักษะการนําเสนอตั้งแตการเตรียม

สไลด การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ไปจนถึงการ

ฝกทักษะในการพูดนําเสนอ และสรางสรรคโครงงาน

ท่ีเกิดจากการทํา task ในแตละครั้ง เชน การแตงบท

กลอนเซนริว（川柳）ที่ฉันทลักษณคลายไฮขุแต

เนนความขําขัน หรือการออกแบบสถานีรายทางตาม

โมเดลแบบญี ่ป ุ น ว ิธ ีการแกไขปญหาสังคมของ

ประเทศญี่ปุ นที ่สามารถประยุกตใชในบริบทของ

ส ังคมและว ัฒนธรรมไทยได  ข อม ูลในประเด็น

เดียวกันในเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย เปนตน 

โดยผูเรียนตอบวาวิชานี้มีประโยชนในอนาคตตอตัว

ผูเรียนเองในระดับดีมาก 55.2% และอยูในระดับดี 

37.9% 

4.3 กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติท่ีผู เรียน

ตองจำบทสนทนาเปนภาษาญ่ีปุน  

นอกจากจะเปนการฝกทักษะการพูดภาษาญี่ปุน

แลว ยังทําใหผูเรียนไดฝกการแสดงออก และทําให

ผูรับชมเห็นภาพเพ่ิมความเขาใจเก่ียวกับหัวขอในครั้ง

นั้นๆ มากข้ึน  

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางการออกแบบสถานีร ิมทางใน

ประเทศไทยโดยผูเรียน 

 

  

รูปท่ี 7 ผลงานกลอนเซนริวบางสวนของผูเรียน 

 

4.4 การใชแอพลิเคชัน Quizlet ในการชวย

จดจำคำศัพท  

ผูเรียนใหความเห็นวาการที่ผู เขียนทํา Quizlet 

ให ทําใหผูเรียนจําคําศัพทไดสะดวกและดีขึ้น มีคลัง

คําศัพทที่เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชประโยชนในวิชา
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4.4 การใชแอพลิเคชัน Quizlet ในการชวย

จดจำคำศัพท  

ผูเรียนใหความเห็นวาการที่ผู เขียนทํา Quizlet 

ให ทําใหผูเรียนจําคําศัพทไดสะดวกและดีขึ้น มีคลัง

คําศัพทที่เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชประโยชนในวิชา
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ตามท่ีำคาดหวัง โดยเฉพาะการนำาคะแนนการนำาเสนอ

ท่ีำผู�เรียนประเมินกันเองมาคิดเป็นสัดส่วน 10% ของ

การวัดและประเมินผล เน่ืองจากหากมีผู�เรียนท่ีำขาด

เรียน จำานวนผู�ประเมินของแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ำากัน

ทัำนทีำ คะแนนเฉล่ียท่ีำแต่ละกลุ่มจะได�รับจึงไม่เท่ำากัน ผู�

สอนจึงคิดว่าจะไม่ใช�วิธีิน้ีในภาคการศึกษาต่อๆ ไป 

เพราะได�ตระหนักแล�วว่าจำานวนผู�เรียนท่ีำจะประเมิน

เป็นปัจจัยท่ีำไม่สามารถควบคุมได� แต่จะผู�สอนจะยงัคง

ให�ผู�เรียนประเมินกันเองอยู่ โดยมีคะแนนให�ผู�เรียนท่ีำ

เข�าทำำาการประเมินแต่จะไม่นำาคะแนนท่ีำแต่ละกลุ่มได�

รับมาวัดและประเมินผล 

5.2. การเพ่ิมสัดส่วนการบรรยาย

 ในภาคการศึกษาท่ีำ 2/63 น้ี มีวันหยุดท่ีำตรงกับ

วันอังคารและวันศุกร์จำานวนมาก ประกอบกับ

สถานการณ์โควิด 19 ทำำาให�นัดวันเวลาท่ีำจะสอนเสริม

ได�ยาก ทำำาให�ผู�เขียนต�องปรับเปล่ียนเป็นการบรรยาย 

4 Unit จาก 15 Unit แทำนการเรียนการสอนแบบ 

active learning 100% ตามท่ีำได�วางแผนไว�ว่าจะมี

การบรรยายเพียง 5% ของคาบเรียน แต่ผลจาก

แบบสอบถาม มีผู�เรียนให�ความเห็นว่าอยากให�เพ่ิมการ

บรรยายและลดการนำาเสนองานลงเพราะมีภาระงาน

วิชาอ่ืนเพ่ิมข้ึนอาจจะด�วยสถานการณ์โควิด 19 ทำำาให�

ผู�เรียนเหน่ือยสะสม และมีผู�เรียนท่ีำให�ความเห็นว่าพึง

พอใจกับเน้ือหาการบรรยายจึงอยากให�มีเพ่ิม

5.3. อุปสรรคด�านเวลาและสถานท่ีำ และความ

ทำ�าทำายของการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์

  ในปีน้ีมีผู�เรียนท่ีำเรียนวิชาโทำท่ีำคณะบริหารธุิรกิจ

จำานวนหน่ึง (5-6 คน) ทำำาให�ผู�เรียนใช�เวลาเดินทำาง

มายังห�องเรียนซ่ึึ่งอยูท่ี่ำตึกคณะมนุษยศาสตร์ ทำำาให�กว่า

จะเร่ิมช้ันเรียนได�จะเสียเวลาไปประมาณ 10 - 15 นาทีำ 

โดยเฉพาะในวันศุกร์ท่ีำเป็นวันท่ีำมีการนำาเสนอส่งผลให�

เวลาการนำาเสนอไม่เพียงพอ หรือไม่มีเวลาถามตอบ

หรืออภิปรายของเพ่ือนรว่มช้ันหลงันำาเสนอ หรอืผู�สอน

แทำบไม่ได�มีโอกาสเสริมขัอมูลในด�านต่างๆ หลังนำา

เสนอเลย เน่ืองจากจะต�องเร่งทำำาเวลาให�แต่ละกลุ่มนำา

เสนอได�ครบภายในเวลา 12:30 น. เน่ืองจากหากเกิน

เวลา ผู�เรียนจะบ่นว่าไม่มีเวลาทำานข�าวเท่ีำยงเพราะต�อง

เรียนต่อในเวลา 13:00 น.

 ในแง่น้ี การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ช่วยได�มาก แต่ต�องเป็นการประกาศให�ทุำกกระบวนวิชา

เรียนออนไลน์ เหมือนๆ กัน ดัง เช่นประกาศ

มหาวิทำยาลัยเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ในช่วง

เดือนมกราคมก่อนสอบกลางภาค โดยผู�เขียนพบว่า 

การเรียนการสอนออนไลน์ในกระบวนวิชาน้ี มีผลกระ

ทำบต่อกิจกรรมการแสดงละครหรือบทำบาทำสมมติมาก

ท่ีำสุด เพราะกิจกรรมน้ีถือเป็นสีสันท่ีำผู�เรียนจะชอบมาก

ท่ีำได�เห็นเพ่ือนแสดงหน�าช้ัน แต่ต�องตัดออกไปเม่ือมี

การเรียนออนไลน์ โดยผู�สอนให�ผู�เรียนเปล่ียนเป็นการ

สรุปเน้ือหาในบทำสนทำนาแทำน แต่ก็มีผู�เรียนบางกลุ่ม 

ท่ีำพยายามจะทำำาให�มีสีสันของการแสดงละครอยู่บ�าง 

เช่น โดยการแต่งหน�าทำำาผมให�เข�ากับหัวข�อท่ีำกำาลังนำา

เสนอ เช่น กลุ่มท่ีำได�รับมอบหมายให�นำาเสนอเร่ืองบทำ

กวีโบราณ ผู�เรียนท่ีำเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันจะนัด

กันเกล�าผมท้ัำงกลุ่มและแต่งหน�าแบบชาวญ่ีปุ�นโบราณ

และขับร�องบทำกวีโบราณก่อนนำาเสนอ (รูปท่ีำ 8 และ

รูปท่ีำ 9) หรือบางกลุ่มจะมอบหมายให�เพ่ือนคนใดคน

หน่ึงแสดงละครผ่านทำางออนไลน์และสมาชิกท่ีำเหลือ

จะเป็นผู�บรรยายฉากหรือสรุป  ซ่ึึ่งเป็นส่ิงท่ีำผู�สอน

ประทัำบใจท่ีำสุดท่ีำผู�เรียนสามารถเปล่ียนวิกฤตให�เป็น

โอกาส ในการพลิกแพลงให�การเรียนการสอนออนไลน์

มีสีสันใกล�เคียงกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน

 

รูปท่ีำ 8 การนัดกันแต่งหน�าของกลุ่มท่ีำนำาเสนอเร่ืองบทำ

   

 

 

5.3 อุปสรรคดานเวลาและสถานท่ี และความทา

ทายของการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ

ออนไลน 

 ในปนี้มีผูเรียนที่เรียนวิชาโทที่คณะบริหารธุรกิจ

จํานวนหนึ่ง (5-6 คน) ทําใหผูเรียนใชเวลาเดินทาง

มายังหองเรียนซึ่งอยูที่ตึกคณะมนุษยศาสตร ทําให

กวาจะเริ่มชั้นเรียนไดจะเสียเวลาไปประมาณ 10 - 

15 นาที โดยเฉพาะในวันศุกรท ี ่ เป นว ันที ่ม ีการ

นําเสนอสงผลใหเวลาการนําเสนอไมเพียงพอ หรือไม

มีเวลาถามตอบหรืออภิปรายของเพื่อนรวมชั้นหลัง

นําเสนอ หรือผูสอนแทบไมไดมีโอกาสเสริมขัอมูลใน

ดานตางๆ หลังนําเสนอเลย เนื่องจากจะตองเรงทํา

เวลาใหแตละกลุมนําเสนอไดครบภายในเวลา 12:30 

น. เนื่องจากหากเกินเวลา ผูเรียนจะบนวาไมมีเวลา

ทานขาวเท่ียงเพราะตองเรียนตอในเวลา 13:00 น. 

ในแงนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ชวยไดมาก แตตองเปนการประกาศใหทุกกระบวน

วิชาเรียนออนไลนเหมือนๆ กัน ดังเชนประกาศ

มหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ในชวง

เดือนมกราคมกอนสอบกลางภาค โดยผูเขียนพบวา 

การเร ียนการสอนออนไลนในกระบวนวิชานี ้ มี

ผลกระทบตอกิจกรรมการแสดงละครหรือบทบาท

สมมติมากท่ีสุด เพราะกิจกรรมนี้ถือเปนสีสันท่ีผูเรียน

จะชอบมากที่ไดเห็นเพื่อนแสดงหนาชั้น แตตองตัด

ออกไปเมื่อมีการเรียนออนไลน โดยผูสอนใหผูเรียน

เปลี่ยนเปนการสรุปเนื้อหาในบทสนทนาแทน แตก็มี

ผู เรียนบางกลุม ที่พยายามจะทําใหมีสีสันของการ

แสดงละครอยูบาง เชน โดยการแตงหนาทําผมใหเขา

กับหัวขอท่ีกําลังนําเสนอ เชน กลุมท่ีไดรับมอบหมาย

ใหนําเสนอเรื่องบทกวีโบราณ ผูเรียนท่ีเปนสมาชิกใน

กลุมเดียวกันจะนัดกันเกลาผมทั้งกลุมและแตงหนา

แบบชาวญี่ปุนโบราณและขับรองบทกวีโบราณกอน

นําเสนอ (รูปที ่ 8 และรูปที ่ 9) หรือบางกลุ มจะ

มอบหมายใหเพ่ือนคนใดคนหนึ่งแสดงละครผานทาง

ออนไลนและสมาชิกที่เหลือจะเปนผูบรรยายฉาก

หรือสรุป  ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอนประทับใจที่สุดท่ีผูเรียน

สามารถเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ในการพลิกแพลง

ใหการเรียนการสอนออนไลนมีสีสันใกลเคียงกับการ

เรียนการสอนในชั้นเรยีน 

 

รูปท่ี 8 การนัดกันแตงหนาของกลุมท่ีนําเสนอ

เรื่องบทกวีโบราณของญี่ปุนทางออนไลน 

 

 

รูปท่ี 9 ผูเรียนขับรองบทกวีโบราณขณะนําเสนอ

เรื่องบทกวีโบราณของญี่ปุนทางออนไลน 

 

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถกลับเขามา

เรียนในชั้นไดตามแตการจัดการของแตละกระบวน

วิชา ผูสอนจึงใหผูเรียนโหวตวา อยากกลับมาเรียนใน
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กวีโบราณของญ่ีปุ�นทำางออนไลน์

 

รูปท่ีำ 9 ผู�เรียนขับร�องบทำกวีโบราณขณะนำาเสนอเร่ือง

บทำกวีโบราณของญ่ีปุ�นทำางออนไลน์

 เม่ือมหาวิทำยาลัยประกาศให�สามารถกลับเข�า

มาเรียนในช้ันได�ตามแตก่ารจัดการของแตล่ะกระบวน

วิชา ผู�สอนจึงให�ผู�เรียนโหวตว่า อยากกลับมาเรียนใน

ช้ันเรียนหรืออยากเรียนออนไลน์เช่นเดิม โดยเปิดให�

โหวตผ่านช่องทำาง LINE และโหวตแบบไม่เปิดเผยช่ือ 

(anonymous) และสามารถเลือกท้ัำง 2 ชอยส์ได� ผล

ปรากฏิวา่ แม�คะแนนโหวตวา่อยากกลบัมาเรียนในช้ัน

เรียนมีจำานวนมากกว่า แต่คะแนนโหวตว่าอยากเรียน

ออนไลน์ก็มีพอๆ กัน ต่างกันเพียง 2 คะแนน ซ่ึึ่งผู�สอน

ตีความว่า ลักษณะการจดัการเรียนการสอนของวชิาน้ี 

สามารถรองรับท้ัำงการเรียนในห�องและการเรียน

ออนไลน์ได� หากมีเน้ือหาท่ีำผู�เรียนสนใจและมีกิจกรรม

ท่ีำสร�างความสนุกสนานทำำาให�ผู�เรียนสนุกไปด�วยได� ผู�

เรียนจะพลิกแพลงได�เอง 

 ดังน้ัน จึงกล่าวได�ว่า สถานการณ์โรคระบาดท่ีำ

ทำำาให�ต�องเรียนออนไลน์ มีผลกระทำบกับการจัดการ

เรียนการสอนของกระบวนวิชาน้ีน�อย ไม่ว่าจะเป็นวัน

อังคารท่ีำใช� breakout room ของ Zoom ในการทำำา

กิจกรรม LC หรือวันศุกร์ท่ีำให�แต่ละกลุ่มนำาเสนอ

ออนไลน์ แต่จากเสียงสะทำ�อนของผู�เรียน ผู�สอนคิดว่า

อุปสรรคสำาคัญท่ีำสุดของการเรียนการสอนออนไลน์ใน

ต�นศตวรรษท่ีำ 21 ในประเทำศกำาลังพัฒนาอย่าง

ประเทำศไทำย อยู่ท่ีำความเหล่ือมลำ้าในการเข�าถึง

ทำรัพยากรของผู�เรียนมาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของอุปกรณ์ หรืออินเตอร์เน็ต เช่น ซิึ่มการ์ดท่ีำ

มหาวิทำยาลัยให�ลงทำะเบียนรับฟรี จนเม่ือเข�าเดือน

กุมภาพันธ์ิกลับมาเรียนในห�องแล�ว ผู�เรียนท่ีำไปลง

ทำะเบียนบอกว่ายงัไม่ได�รับ ท่ีำผ่านมาผู�เรียนจึงต�องเสีย

ค่าใช�จ่ายไปซ้ืึ่อซิึ่มเอง หรือคอมพิวเตอร์ท่ีำคณะฯ จัดหา

ให�ยืมก็หมดไปอย่างรวดเร็ว หรือการจัดสอบโดยใช� 

Safe Exam Browser ท่ีำผู�สอนได�ทำดลองใช�ในการสอบ

ย่อยในกระบวนวิชาน้ี  ผู�เรียนต�องไปจัดหาอุปกรณ์ท่ีำ

ใช�สอบเพ่ิมเติมจากอุปกรณ์ท่ีำใช�เป็นกล�อง หรือผู�เรียน

ท่ีำใช�แอนดรอยด์ก็ต�องไปจัดหาอุปกรณ์เพ่ิม เป็นต�น ส่ิง

เหล่าน้ีต่างหากท่ีำเป็นเร่ืองทำ�าทำายท่ีำสุดของเราทุำกคนใน

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ีำ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หากเราจะเปล่ียนผ่านไปสู่การเรียนการสอนทำาง

   

 

 

5.3 อุปสรรคดานเวลาและสถานท่ี และความทา

ทายของการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ

ออนไลน 

 ในปนี้มีผูเรียนที่เรียนวิชาโทที่คณะบริหารธุรกิจ

จํานวนหนึ่ง (5-6 คน) ทําใหผูเรียนใชเวลาเดินทาง

มายังหองเรียนซึ่งอยูที่ตึกคณะมนุษยศาสตร ทําให

กวาจะเริ่มชั้นเรียนไดจะเสียเวลาไปประมาณ 10 - 

15 นาที โดยเฉพาะในวันศุกรท ี ่ เป นว ันที ่ม ีการ

นําเสนอสงผลใหเวลาการนําเสนอไมเพียงพอ หรือไม

มีเวลาถามตอบหรืออภิปรายของเพื่อนรวมชั้นหลัง

นําเสนอ หรือผูสอนแทบไมไดมีโอกาสเสริมขัอมูลใน

ดานตางๆ หลังนําเสนอเลย เนื่องจากจะตองเรงทํา

เวลาใหแตละกลุมนําเสนอไดครบภายในเวลา 12:30 

น. เนื่องจากหากเกินเวลา ผูเรียนจะบนวาไมมีเวลา

ทานขาวเท่ียงเพราะตองเรียนตอในเวลา 13:00 น. 

ในแงนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ชวยไดมาก แตตองเปนการประกาศใหทุกกระบวน

วิชาเรียนออนไลนเหมือนๆ กัน ดังเชนประกาศ

มหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ในชวง

เดือนมกราคมกอนสอบกลางภาค โดยผูเขียนพบวา 

การเร ียนการสอนออนไลนในกระบวนวิชานี ้ มี

ผลกระทบตอกิจกรรมการแสดงละครหรือบทบาท

สมมติมากท่ีสุด เพราะกิจกรรมนี้ถือเปนสีสันท่ีผูเรียน

จะชอบมากที่ไดเห็นเพื่อนแสดงหนาชั้น แตตองตัด

ออกไปเมื่อมีการเรียนออนไลน โดยผูสอนใหผูเรียน

เปลี่ยนเปนการสรุปเนื้อหาในบทสนทนาแทน แตก็มี

ผู เรียนบางกลุม ที่พยายามจะทําใหมีสีสันของการ

แสดงละครอยูบาง เชน โดยการแตงหนาทําผมใหเขา

กับหัวขอท่ีกําลังนําเสนอ เชน กลุมท่ีไดรับมอบหมาย

ใหนําเสนอเรื่องบทกวีโบราณ ผูเรียนท่ีเปนสมาชิกใน

กลุมเดียวกันจะนัดกันเกลาผมทั้งกลุมและแตงหนา

แบบชาวญี่ปุนโบราณและขับรองบทกวีโบราณกอน

นําเสนอ (รูปที ่ 8 และรูปที ่ 9) หรือบางกลุ มจะ

มอบหมายใหเพ่ือนคนใดคนหนึ่งแสดงละครผานทาง

ออนไลนและสมาชิกที่เหลือจะเปนผูบรรยายฉาก

หรือสรุป  ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอนประทับใจที่สุดท่ีผูเรียน

สามารถเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ในการพลิกแพลง

ใหการเรียนการสอนออนไลนมีสีสันใกลเคียงกับการ

เรียนการสอนในชั้นเรยีน 

 

รูปท่ี 8 การนัดกันแตงหนาของกลุมท่ีนําเสนอ

เรื่องบทกวีโบราณของญี่ปุนทางออนไลน 

 

 

รูปท่ี 9 ผูเรียนขับรองบทกวีโบราณขณะนําเสนอ

เรื่องบทกวีโบราณของญี่ปุนทางออนไลน 

 

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถกลับเขามา

เรียนในชั้นไดตามแตการจัดการของแตละกระบวน

วิชา ผูสอนจึงใหผูเรียนโหวตวา อยากกลับมาเรียนใน

ออนไลน์.
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บทคัดย่อ

 ทัำกษะการอ่านมีความสำาคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นทัำกษะพ้ืนฐานสำาคัญท่ีำทำำาให�รู�ข�อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ การอ่านจึงเป็นการพัฒนาตนเอง ท้ัำงด�านการศึกษา พัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิต การจัดการเรียนการสอนอา่นในปัจจุบันมีความจำาเป็นอยา่งยิง่ท่ีำต�องปรบัเปล่ียนเพ่ือให�เกิดความเท่ำา

ทัำนกับการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 ซ่ึึ่งในรายวิชาวิธีิวิทำยาการอา่นเพ่ือการศกึษาน้ี เดิมเป็นวิชาท่ีำมเีน้ือหา

ในลักษณะการบรรยายเก่ียวกับหลักการอ่าน หลักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู�จากส่ิง ท่ีำอ่าน ผู�สอนจึง

มีความสนใจท่ีำจะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน ในรูปแบบท่ีำมุ่งให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากการ

ปฏิิบัติจริง (Learning by doing) ตามหลักการของ Active Learning โดยนำาแนวคิดเก่ียวกับการใช�กิจกรรมเป็น

ฐาน (Active-Base Learning) ให�ผู�เรียนได�ศึกษาเรียนรู�หลักการอ่านประเภทำต่าง ๆ ฝึึกอ่านในใจและอ่านออก

เสียงด�วยกิจกรรมท่ีำน่าสนใจ มีการศึกษา สำารวจ (Discovery Learning) สภาพปัญหาการสอนอ่านในระดับการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่ข้ันตอนการค�นคว�า และร่วมกันคิดค�นวิธีิการหรือกิจกรรมท่ีำช่วยส่งเสริมทัำกษะการอ่านอย่าง

มีประสิทำธิิภาพ (Project Base Learning) โดยมีผู�สอนคอยเป็นผู�อำานวยความสะดวก (facilitator) และให�คำา

แนะนำา (Mentor) แก่ผู�เรียนในการออกแบบและสร�างช้ินงาน ท้ัำงน้ีช้ินงานต่างๆ หรืองานท่ีำได�รับมอบหมายน้ันจะ

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ฝึึกทัำกษะการใช�เทำคโนโลยีและส่ือ ICT ท่ีำสำาคัญต่อการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ตลอดจน

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมสะทำ�อนผลการเรียนรู�หลังการปฏิิบัติกิจกรรม (After Action Review, AAR) ร่วม

กันเพ่ือเป็นการทำบทำวนฝึึกกระบวนการคิดไตร่ตรองการเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึน   ผลจากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนรายวิชาวิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษาด�วยกระบวนการ Active Learning ร่วมกับการบูรณา

การส่ือ ICT เพ่ือการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 พบว่ารูปแบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมทัำกษะการอ่านของผู�

เรียนอย่างมีประสิทำธิิภาพ อีกท้ัำงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีำรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

Covid-19 ได�เป็นอย่างดีและผู�เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท้ัำงด�านตัวผู�สอนและด�านการจัด

กิจกรรมของรายวิชาน้ีในระดับดีมาก 

คำาสำาคัญ:   วิธีิวิทำยาการอ่าน, Active Learning, การบูรณาการส่ือ ICT, การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 
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บทนำา

 เน่ืองด�วยสถานการณ์การแพร่เช้ือโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนท่ีำผ่านมา 

ส่งผลให�ต�องปรับรูปแบบการเรียนการสอนท้ัำง ในรูป

แบบการเรียนการสอนในช้ันเรียน (on site)  และการ

จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ (online) 

 ผสมผสานกั นตามความ เหมาะสมกั บ

สถานการณ์และความปลอดภัยของทุำกคน อีกท้ัำงโลก

ในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงความรู�อย่าง

ต่อเน่ือง ดังปรากฏิเป็นทัำกษะแห่งอนาคตใหม่ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 (21st Century Skills) ท่ีำมีการดำารงชีวิต

ท่ำามกลางโลกแห่งเทำคโนโลยี และส่งผลสำาคัญต่อการ

จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันให�สอดรับกับนโยบาย

การจัดการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 โดยการ

สอนท่ีำเน�นเพียงการถ่ายทำอดความรู�จากผู�สอนไปสู่ผู�

เรียนทำางเดียวน้ันไม่เพียงพออีกต่อไป การเรียนในยุค

ใหม่ต�องเน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ท่ีำมีทัำกษะในการเรียนรู� เป็น

ผู�เรียนเชิงรุก (Active learning) มีความกระตือรือร�น

มากกว่าแบบเดิมท่ีำคอยรับแต่เน้ือหาจากผู�สอนเท่ำาน้ัน 

ในขณะเดียวกันผู�สอนเองก็ต�องปรับเปล่ียนท้ัำงวิธีิการ

จัดการเรียนรู� บทำบาทำผู�สอนผา่นการใช�เทำคโนโลยแีละ

ส่ือ ICT เพ่ือให�เหมาะสมกับผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 

ด�วยเหตุผลและความเปล่ียนแปลงคร้ังสำาคัญดังกล่าว

ท่ีำเกิดข้ึน ผู�เขียนจึงได�ศึกษาหารูปแบบเพ่ือปรับเปล่ียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิธีิวิทำยาการ

อ่านเพ่ือการศึกษาน้ีข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ให�สอดคล�องกับความเปล่ียนแปลงแห่ง

ศตวรรษท่ีำ 21คือ เปล่ียนการเรียนรู�จากการฟังผู�สอน

บรรยาย (Learning by lecture) เป็นการเรียนรู�ท่ีำให�

ผู�เรียนได�ปฏิิบัติจริง (Learning by doing) โดยนำา

แนวคิดเก่ียวกับการใช�กิจกรรมเป็นฐาน (Active-Base 

Learning) ให�ผู�เรียนได�ศึกษาเรียนรู�หลักการอ่าน

ประเภทำต่าง ๆ ผ่านการศึกษา สำารวจ (Discovery 

Learning) สภาพปัญหาการสอนอ่านในระดับการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่ข้ันตอนการค�นคว�า และร่วมกัน

คิดค�นวิธีิการหรือกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�โครงงาน

เป็นฐาน (Project Base Learning) เพ่ือช่วยส่งเสริม

ทัำกษะการอ่านอย่างมีประสิทำธิิภาพ 

1. ร้ปแบบการจััดกิจักรรมการเรียนการสอน

รายวิชาวิธี์วิทยาการอ่านเพ่ือการศึกษา

 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา 067202 วิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษา ผู�

สอนได�วิเคราะห์เน้ือหาท่ีำปรากฎีในคำาอธิิบายรายวิชา

ร่วมกับสังเคราะห์หลักการจัดการเรียน   การสอน

สำาหรับผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 พบว่าทัำกษะท่ีำสำาคัญ

และสามารถนำามาบรูณาการกบัรายวิชาน้ีอยา่งเหมาะ

สม ได�แก่ ทัำกษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning 

and innovation skills) ทัำกษะด�านความรว่มมือ การ

ทำำา ง า น เ ป็ น ทีำ ม แ ล ะ มี ภ า ว ะ ค ว า ม เ ป็ น ผู� นำา 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทัำกษะการรู�เท่ำาทัำนส่ือ เทำคโนโลยีสารสนเทำศ หรือท่ีำ

เ รี ยก ว่ า  การ รู�  I CT  ( I n fo rmat ion  and 

Communications Technology literacy) ตลอดจน

มีทัำกษะชีวิตและทำักษะในอาชีพ (Life and career 

skills) นอกจากน้ีผู�สอนยังได�ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู�ภายใต�หลักการของ Active Learning ด�วย

วัตถุประสงค์เพ่ือเน�นให�ผู�เรียนได�มีบทำบาทำเชิงรุก ได�

เรียนรู�จากการปฏิิบัติจริง ซ่ึึ่งมีการระบุรายละเอียด

สัดส่วนของกิจกรรมท่ีำจะจัดข้ึนตลอดภาคการเรียนท่ีำ 

1/2563 ดังน้ี Activity Base Learning (20%), 

Discovery Learning (20%) และ Project Base 

Learning (30%) คิดเป็น 70% ของเวลาในคาบเรียน

จริง 

2. การบ้รณาการส่ือ ICT เพ่ือการเรียนร้�ข้องผ้�เรียน

ในศตวรรษท่ี 21

 ด�วยสถานการณ์การแพร่เช้ือโรคระบาดไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีำได�กล่าวไปข�างต�น ส่งผล

ให�สถานศึกษาท่ัำวประเทำศไมส่ามารถจดั การเรียนการ

สอนในช้ันเรียนได�ตามปกติ อีกท้ัำงเพ่ือเป็นการปรับ
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เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหมท่ี่ำสอดรับกับ

การเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 ผู�สอนจึงได�นำา

เทำคโนโลยี ส่ือ ICT มาใช�ในการจัดการเรียนการสอน

ผ่านช่องทำางต่าง ๆ  ได�แก่ Program Zoom, Microsoft 

teams, Facebook และ Line เพ่ือเป็นช่องทำางหลัก

ในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู�สอนและผู�เรียน และใช�

เป็นช่องทำางในการนำาเสนอเน้ือหาส่วนท่ีำเป็นหลักการ

ทำฤษฎีีต่าง ๆ รวมท้ัำงแบบฝึึกทัำกษะ กระดานสนทำนา

ซัึ่กถามข�อสงสัย รวมท้ัำงการนำาเสนอช้ินงานและ

กิจกรรมท้ัำงรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มของผู�เรียน เช่น        

การนำาเสนอ VDO clip การฝึึกทำักษะการอ่านแบบ   

ต่าง ๆ , การนำาเสนอผลการสังเคราะห์ตัวช้ีวัด    สาระ

การอ่านตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน, 

การนำาเสนอผลงานการศึกษาบุคคลต�นเร่ืองท่ีำประสบ

ความสำาเร็จจากการอ่าน “ฉันอ่าน...ฉันจึงเป็น”ฯลฯ 

นอกจากน้ียงัมีการใช�เทำคโนโลย ีICT ปรากฎีในข้ันการ

สรุปบทำเรียน และประเมินผลกิจกรรม (feedback 

reflection) โดยผู�เรียนจะร่วมกันแสดงความคิดเห็น

และประเมินความรู�ความเข�าใจผ่าน Application 

Flinga และ MentiMeter

 

รูปท่ีำ 1 ตัวอย่างการนำาเสนอผลงานกลุ่มเก่ียวกับบุคคล

ต�อนแบบ “ฉันอ่าน...ฉันจึงเป็น” ผ่านช่องทำาง 

Facebook group วิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษา

 

รูปท่ีำ 2 ตัวอย่างการนำาเสนอผลงานกลุ่มเก่ียว

กับApplications ส่งเสริมการอ่าน ผ่านช่องทำาง 

Facebook group วิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษา

3. บทบาทผ้�สอนในการจััดกิจักรรมการเรียน 

การสอนรายวิชาวิธี์วิทยาการอ่านเพ่ือการศึกษา

 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน

น้ี ผู�สอนได�ออกแบบกิจกรรมตามหลักการของ Active 

Learning ท่ีำมุ่งให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริง (Learning 

by doing)  และต�องคำานึงถึงการปลูกฝัึงทัำกษะการ

ทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน อีกท้ัำงมีการบูรณาการส่ือ ICT ให�

ผู�เรียนได�เรียนรู�การใช�นวัตกรรมเพ่ืออำานวยความ

สะดวกในการศึกษา ค�นคว�าแหล่งเรียนรู�ตลอดจน

สามารถนำาเสนอผลงานหรือช้ินงานผ่านเทำคโนโลยี

สมัยใหม่ได�อยา่งน่าสนใจ จะเห็นได�ว่าผู�สอนมีบทำบาทำ

ท่ีำเปล่ียนไปจากเดิม ไม่เน�นการบรรยายเน้ือหาอีกต่อ

ไป แต่จะคอยเป็นผู�อำานวยความสะดวก (facilitator) 

และผู�ให�คำาแนะนำา (Mentor) แก่ผู� เรียนในการ

ออกแบบและสร�างช้ินงาน ท้ัำงน้ีผู�สอนได�นำาแนวคิดของ

การเรียนรู�เชิงรุกมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนในข้ันต่าง ๆ ดังน้ี

 3.1 การเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐาน (Active-

Base Learning) 20% ผู�สอนออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนได�ศึกษาหลักการอ่านประเภทำต่าง 

   

 

 

ตลอดภาคการเรียนที่ 1/2563 ดังนี้ Activity Base 

Learning (20%), Discovery Learning (20%) และ 

Project Base Learning (30%) คิดเปน70% ของ

เวลาในคาบเรียนจริง  

2. การบูรณาการสื ่อ ICT เพื ่อการเร ียนร ู ของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ดวยสถานการณการแพรเชื ้อโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดกลาวไปขางตน 

ส งผลใหสถานศึกษาทั ่วประเทศไม สามารถจัด     

การเรียนการสอนในชั้นเรียนไดตามปกติ อีกทั้งเพ่ือ

เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแนว

ใหมที่สอดรับกับการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ผูสอนจึงไดนำเทคโนโลยี สื่อ ICT มาใชในการ

จัดการเร ียนการสอนผานชองทางตาง ๆ ไดแก 

Program Zoom,  Microsoft teams, Facebook 

และ Line เพื่อเปนชองทางหลักในการติดตอสื่อสาร

ระหวางผูสอนและผูเรียน และใชเปนชองทางในการ

นำเสนอเนื ้อหาสวนที ่เปนหลักการทฤษฎีตาง ๆ 

รวมทั ้งแบบฝกทักษะ กระดานสนทนาซักถามขอ

สงสัย รวมทั้งการนำเสนอชิ ้นงานและกิจกรรมท้ัง

รายบ ุคคลและก ิจกรรมกล ุ มของผ ู  เร ียน เชน        

การนำเสนอ VDO clip การฝกทักษะการอานแบบ   

ตาง ๆ, การนำเสนอผลการส ังเคราะห ต ัวชี้ วัด    

สาระการอานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, การนำเสนอผลงานการศึกษาบุคคลตนเรื่อง

ที่ประสบความสำเร็จจากการอาน “ฉันอาน...ฉันจึง

เปน”ฯลฯ นอกจากนี ้ย ังมีการใชเทคโนโลยี ICT 

ปรากฎในขั ้นการสรุปบทเรียน และประเมินผล

กิจกรรม (feedback reflection) โดยผ ู  เร ียนจะ

รวมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินความรูความ

เขาใจผาน Application Flinga และ MentiMeter 

 

 
รูปท่ี 1 ตัวอยางการนำเสนอผลงานกลุมเก่ียวกับ

บุคคลตอนแบบ “ฉันอาน...ฉันจึงเปน” ผานชองทาง 

Facebook group วิธีวิทยาการอานเพ่ือการศึกษา 

 

 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางการนำเสนอผลงานกลุมเก่ียวกับ

Applications สงเสริมการอาน ผานชองทาง 

Facebook group วิธีวิทยาการอานเพ่ือการศึกษา 
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เวลาในคาบเรียนจริง  

2. การบูรณาการสื ่อ ICT เพื ่อการเร ียนร ู ของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ดวยสถานการณการแพรเชื ้อโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดกลาวไปขางตน 
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Program Zoom,  Microsoft teams, Facebook 
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ระหวางผูสอนและผูเรียน และใชเปนชองทางในการ

นำเสนอเนื ้อหาสวนที ่เปนหลักการทฤษฎีตาง ๆ 

รวมทั ้งแบบฝกทักษะ กระดานสนทนาซักถามขอ

สงสัย รวมทั้งการนำเสนอชิ ้นงานและกิจกรรมท้ัง

รายบ ุคคลและก ิจกรรมกล ุ มของผ ู  เร ียน เชน        
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ๆ และจัดทำำา  VDO clip เสนอผลงานการฝึึกอ่านใน

ใจและอ่านออกเสียง รวมท้ัำงการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียน

ฝึึกคิดวิเคราะห์ตัวช้ีวัดสาระการอ่านภาษาไทำยจาก

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจะได�เห็น

ภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนอ่านให�แก่ผู�เรียน

ทุำกระดับช้ันและนำาเสนอผลงานในรูปแบบแผ่นพับ

ขนาดไม่เกิน A4 ด�วยโปรแกรม Canva , power point 

หรือ slide share ตามความสนใจแล�วนำามาแลก

เปล่ียนกันผ่าน Facebook group วิธีิวิทำยาการอ่าน

เพ่ือการศึกษา

 3 .2  การเรียน รู� ด� วยการศึกษา สำารวจ 

(Discovery Learning) 20% ผู�สอนได�มอบหมายงาน

ให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาสภาพปญัหาการสอนอา่น

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล�วนำาเสนอในรูปแบบ

บทำความ นอกจากน้ียังมีกิจกรรม Walk rally 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการอ่านท่ีำเกิดข้ึนจากหลาย

ปัจจัย เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนได�มีกิจกรรมการเคล่ือนไหว 

และมีปฏิิสัมพันธ์ิกับเพ่ือนในช้ันเรียนอีกท้ัำงเป็นการ

สร�างบรรยากาศในการเรียนรู�ท่ีำสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ

อีกด�วย

 

รูปท่ีำ 3 กิจกรรม Walk rally วิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาการอ่าน (ก)

 

รูปท่ีำ 4 กิจกรรม Walk rally วิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาการอ่าน (ข)

 3.3 การเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐาน (Project 

Base Learning) 30% ในส่วนน้ีผู�สอนได�ออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีำมุ่งให�ผู�เรียน    ได�

เช่ือมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงสู่การเรียนรู�ค�นหา

คำาตอบด�วยการลงมือ ค�นคว�า ปฏิิบัติจริง  เพ่ือเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนได�มีประสบการณ์ตรง ได�เรียนรู�วิธีิการ

แก�ปัญหา ผ่านการวางแผน ฝึึกการทำำางานเป็นทีำม และ

การคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ ได�แก่กิจกรรมการ

ศึกษาบุคคลต�นแบบท่ีำประสบความสำาเร็จจากการอ่าน 

“ฉันอ่าน...ฉันจึงเป็น” จากน้ันให�เสนอแนวทำางการ

ปรับประยุกต์ใช�กับวิชาชีพครู แล�วนำาเสนอในรูปแบบ

การแสดงบทำบาทำสมมุติ (Role play) หรือนำาเสนอ

ผ่านโปรแกรมภาพเคล่ือนไหวท่ีำน่าสนใจ นอกจากน้ียัง

ได�มอบหมายงานให�ผู�เรียนค�นคว�า และร่วมกันคิดค�น

วิธีิการหรือออกแบบกิจกรรมท่ีำช่วยส่งเสริมทัำกษะการ

อ่านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่

ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธิยมศึกษาอย่างมี

ประสิทำธิิภาพโดยบูรณาการใช�เทำคโนโลยีส่ือ ICT 

ประกอบกิจกรรมน้ัน ๆ

 

 

 

   

 

 

3. บทบาทผู สอนในการจัดก ิจกรรมการเร ียน    

การสอนรายวิชาวิธีวิทยาการอานเพ่ือการศึกษา 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อานนี้ ผูสอนไดออกแบบกิจกรรมตามหลักการของ 

Active Learning ที่มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

(Learning by doing)  และตองคํานึงถึงการปลูกฝง

ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น อีกทั้งมีการบูรณาการ

สื ่อ ICT ใหผู เร ียนไดเรียนรูการใชนวัตกรรมเพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการศึกษา คนควาแหลง

เรียนรูตลอดจนสามารถนำเสนอผลงานหรือชิ้นงาน

ผานเทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางนาสนใจ จะเห็นไดวา

ผู สอนมีบทบาทที ่เปลี ่ยนไปจากเดิม ไมเนนการ

บรรยายเนื ้อหาอีกตอไป แตจะคอยเปนผู อํานวย

ความสะดวก (facilitator) และผู ให ค ํ าแนะน ํา 

(Mentor) แก ผ ู  เร ียนในการออกแบบและสร าง

ชิ้นงาน ท้ังนี้ผูสอนไดนําแนวคิดของการเรียนรูเชิงรุก

มาบูรณาการกับกิจกรรมการเร ียนการสอนใน      

ข้ันตาง ๆ ดังนี ้

3.1 การเร ียนร ู  โดยใชก ิจกรรมเปนฐาน 

(Active-Base Learning)  20% ผ ู  ส อนออกแบบ

กิจกรรมการเร ียนรู เพื ่อใหผ ู  เร ียนไดศ ึกษาหลัก     

การอานประเภทตาง ๆ และจัดทํา  VDO clip เสนอ

ผลงานการฝกอานในใจและอานออกเสียง รวมท้ัง

การจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหตัวชี้วัดสาระ

การอานภาษาไทยจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดเห็นภาพรวมในการจัดการเรียน

การสอนอานใหแกผูเรียนทุกระดับชั้นและนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบแผนพับขนาดไมเกิน A4 ดวย

โปรแกรม Canva , power point หรือ slide share 

ตามความสนใจแล วน ํามาแลกเปลี ่ยนก ันผ าน 

Facebook group วิธีวิทยาการอานเพ่ือการศึกษา 

3.2 การเร ียนร ู ด วยการศ ึกษา ส ํารวจ 

(Discovery Learning) 20% ผ ู สอนไดมอบหมาย

งานใหนักศึกษาแตละกลุมศึกษาสภาพปญหาการ

สอนอานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวนําเสนอ

ในรูปแบบบทความ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Walk 

rally วิเคราะหสาเหตุของปญหาการอานที่เกิดข้ึน

จากหลายปจจัย เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดมีกิจกรรม

การเคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในชั้นเรียน

อีกทั ้งเป นการสรางบรรยากาศในการเร ียนร ู  ท่ี

สนุกสนาน ไมนาเบื่ออีกดวย 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรม Walk rally วิเคราะหสาเหตุ 

ของปญหาการอาน (ก) 

 
รูปท่ี 4 กิจกรรม Walk rally วิเคราะหสาเหตุ 

ของปญหาการอาน (ข) 
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รูปท่ี 4 กิจกรรม Walk rally วิเคราะหสาเหตุ 
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รูปท่ีำ 5 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมท่ีำช่วยส่งเสริม

ทัำกษะการอ่านอย่างมีประสิทำธิิภาพ (ก)

 

รูปท่ีำ 6 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมท่ีำช่วยส่งเสริม

ทัำกษะการอ่านอย่างมีประสิทำธิิภาพ (ข)

 

รูปท่ีำ 7 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมท่ีำช่วยส่งเสริม

ทัำกษะการอ่านอย่างมีประสิทำธิิภาพ (ค)

 

รูปท่ีำ 8 มอบรางวัลแก่ผู�เรียนท่ีำได�คะแนนสูงสุด

ในการนำาเสนอกิจกรรมพัฒนาทัำกษะการอ่าน

4. การวัดและประเมินผล

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา   

067202 วิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษา มีการประเมิน

ผลโดยให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมกับผู�สอนในการประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู�ในช้ันเรียน เพ่ือให�เห็นมุมมองการ

ประเมินท่ีำหลากหลาย ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมสะทำ�อนผล

การเรียนรู�หลังการปฏิิบัติกิจกรรม (After Action 

Review, AAR) ร่วมกันเพ่ือเป็นการทำบทำวนฝึึก

กระบวนการคิดไตร่ตรองการเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึนจากการ

ศึกษา คิดค�นและออกแบบกิจกรรมพัฒนาทัำกษะการ

อ่านอย่างมีประสิทำธิิภาพ

 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัง

กล่าว พบว่ากิจกรรมท่ีำจัดข้ึนประกอบด�วย Activity 

Base Learning (20%), Discovery Learning (20%) 

และ Project Base Learning (30%) คิดเป็น 70% 

ของเวลาในคาบเรียนจริง ผู�เรียนมีคะแนนผลสัมฤทำธ์ิิ

ด�านการอ่านผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 

ร�อยละ 89 ของจำานวนผู�เรียนท้ัำงหมด

 อีกท้ัำงผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวว่า เป็นรูปแบบ     

ท่ีำ ช่วยส่งเสริมทัำกษะการอ่านของผู� เรียนอย่าง          

มีประสิทำธิิภาพ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีำ    

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ฝึึกความคิดสร�างสรรค์ ได�ฝึึก

ทัำกษะการอ่านจากการปฏิิบัติจริง ได�ฝึึกการทำำางาน

ร่วมกลุ่มกับเพ่ือน ๆ ได�แลกเปล่ียนเรียนรู�เทำคโนโลยี

   

 

 

3.3 การเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project 

Base Learning) 30% ในสวนนี้ผู สอนไดออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ งใหผู เร ียน    

ไดเชื ่อมโยงประสบการณจากชีวิตจริงสูการเรียนรู

ค นหาคําตอบดวยการลงมือ คนควา ปฏิบัติจริง    

เพื ่อเปดโอกาสใหผ ู  เร ียนไดม ีประสบการณตรง      

ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา ผานการวางแผน ฝกการ

ทํางานเปนทีม และการคิดเชิงวิพากษอยางเปน

ระบบ ได แกก ิจกรรมการศึกษาบุคคลตนแบบ         

ที่ประสบความสําเร็จจากการอาน “ฉันอาน...ฉันจึง

เปน” จากนั้นใหเสนอแนวทางการปรับประยุกตใช

ก ับว ิชาชีพครู แลวนําเสนอในรูปแบบการแสดง

บทบาทสมม ุต ิ  (Role play)  หร ือน ํา เสนอผ าน

โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังได

มอบหมายงานใหผูเรียนคนควา และรวมกันคิดคน

วิธีการหรือออกแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริมทักษะ

การอานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาอยาง  

มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการใชเทคโนโลยีสื ่อ ICT 

ประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ก) 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ข) 
 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ค) 

 
รูปท่ี 8 มอบรางวัลแกผูเรียนท่ีไดคะแนนสูงสุด 

ในการนำเสนอกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน 
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ทํางานเปนทีม และการคิดเชิงวิพากษอยางเปน

ระบบ ได แกก ิจกรรมการศึกษาบุคคลตนแบบ         

ที่ประสบความสําเร็จจากการอาน “ฉันอาน...ฉันจึง

เปน” จากนั้นใหเสนอแนวทางการปรับประยุกตใช

ก ับว ิชาชีพครู แลวนําเสนอในรูปแบบการแสดง

บทบาทสมม ุต ิ  (Role play)  หร ือน ํา เสนอผ าน

โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังได

มอบหมายงานใหผูเรียนคนควา และรวมกันคิดคน

วิธีการหรือออกแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริมทักษะ

การอานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาอยาง  

มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการใชเทคโนโลยีสื ่อ ICT 

ประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ก) 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ข) 
 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม

ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ค) 

 
รูปท่ี 8 มอบรางวัลแกผูเรียนท่ีไดคะแนนสูงสุด 

ในการนำเสนอกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน    

 

 

3.3 การเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project 

Base Learning) 30% ในสวนนี้ผู สอนไดออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ งใหผู เร ียน    

ไดเชื ่อมโยงประสบการณจากชีวิตจริงสูการเรียนรู

ค นหาคําตอบดวยการลงมือ คนควา ปฏิบัติจริง    

เพื ่อเปดโอกาสใหผ ู  เร ียนไดม ีประสบการณตรง      

ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา ผานการวางแผน ฝกการ

ทํางานเปนทีม และการคิดเชิงวิพากษอยางเปน

ระบบ ได แกก ิจกรรมการศึกษาบุคคลตนแบบ         

ที่ประสบความสําเร็จจากการอาน “ฉันอาน...ฉันจึง

เปน” จากนั้นใหเสนอแนวทางการปรับประยุกตใช

ก ับว ิชาชีพครู แลวนําเสนอในรูปแบบการแสดง

บทบาทสมม ุต ิ  (Role play)  หร ือน ํา เสนอผ าน

โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังได
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ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ค) 
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ในการนำเสนอกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน 
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การอานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ส่ือ ICT ท่ีำหลากหลายกับเพ่ือน ๆ อีกท้ัำงเป็นรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีำรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค Covid-19 ได�เป็นอย่างดี

 นอกจากน้ีผู�เรียนยังได�มีโอกาสเผยแพร่องค์ความ

รู�และช้ินงานท่ีำเกิดข้ึนจากการเรียนรู� ในรายวิชาน้ี โดย

ได�เข�าร่วมจัดนิทำรรศการแสดง ผลงานเก่ียวกับทัำกษะการ

อ่าน  และการแนะนำา  App l i c a t i on  I CT  

ท่ีำช่วยส่งเสริมทัำกษะการอ่าน ภายในงานการประกวด

อ่านออกเสียงภาษาไทำย ในหัวข�อ “พระบรมราโชวาทำ

และพระราชดำารัส  ในหลวงรัชกาลท่ีำ 9” ณ ศูนย์การค�า

พันธ์ุิทิำพย์พลาซ่ึ่า เชียงใหม่ จัดข้ึนโดยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ีำ 13 ตุลาคม 2563  

ท่ีำผ่านมา

 

รูปท่ีำ 9 ตัวแทำนนักศึกษาจากรายวิชา 067202 

เข�าร่วมจัดนิทำรรศการแสดงผลงานส่งเสริมการอ่าน 

 

รูปท่ีำ 10 คณะครูและนักเรียนท่ีำมาเยี่ยมชม

นิทำรรศการแสดงผลงานส่งเสริมการอ่าน 

รูปท่ีำ 11 นิทำรรศการแสดงผลงานส่งเสริมการอ่าน 

ณ ศูนย์การค�าพันธ์ุิทิำพย์พลาซ่ึ่า 

 และจากผลคะแนนจากประเมินรายวิชา 

067202       วิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษา ในระบบ 

CMU MIS ประจำาภาคเรียนท่ีำ 1/2563 พบว่าผู�เรียนมี

ความ   พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ท้ัำงด�านตัวผู�สอนและด�านการจัดกิจกรรมของรายวิชา

น้ีในระดับดีมาก คิดเป็น 4.70 คะแนน และ 4.54 

คะแนน ตามลำาดับ

5. บทสรุป

 การจัดการเรียนการสอนอ่านในปัจจุบัน มีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีำต�องปรับเปล่ียนเพ่ือให�เกิดความเทำ่า

ทัำนกับการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 อีกท้ัำง

เพ่ือให�เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีำเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 

ผลจากการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาวิธีิวิทำยาการอ่านเพ่ือการศึกษาน้ี ได�ส่งเสริม

ทัำกษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning and 

innovation skills) ทัำกษะด�านความร่วมมือ การ

ทำำา ง า น เ ป็ น ทีำ ม แ ล ะ มี ภ า ว ะ ค ว า ม เ ป็ น ผู� นำา 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทัำกษะการรู�เท่ำาทัำนส่ือ เทำคโนโลยีสารสนเทำศ หรือท่ีำ

เ รี ยก ว่ า  การ รู�  I CT  ( I n fo rmat ion  and 

Communications Technology literacy) ตลอดจน

มีทัำกษะชีวิตและทำักษะในอาชีพ (Life and career 

skills) อันเป็นทัำกษะสำาคัญของของผู�เรียนในศตวรรษ

ท่ีำ 21 จึงนับว่าเป็นการเรียนรู�แบบใหม ่ท่ีำจะชว่ยกระตุ�น

 

 

   

 

 

4.การวัดและประเมินผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา   

067202 วิธ ีว ิทยาการอานเพื ่อการศึกษา มีการ

ประเมินผลโดยใหผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการ

ประเมินกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน เพื่อใหเห็น

มุมมองการประเมินที่หลากหลาย ผูเรียนไดมีสวน

รวมสะทอนผลการเรียนรูหลังการปฏิบัติกิจกรรม 

(After Action Review, AAR) รวมกันเพื่อเปนการ

ทบทวนฝกกระบวนการคิดไตรตรองการเรียนรู ท่ี

เกิดขึ้นจากการศึกษา คิดคนและออกแบบกิจกรรม

พัฒนาทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดังกล าว พบวาก ิจกรรมที ่จ ัดข ึ ้นประกอบดวย 

Activity Base Learning (20%), Discovery 

Learning (20%) แ ล ะ  Project Base Learning 

(30%) คิดเป น70% ของเวลาในคาบเร ียนจริง 

ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิด์านการอานผานเกณฑใน

ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 89 ของจำนวนผูเรียน

ท้ังหมด 

 อีกทั้งผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนดังกลาววา เปนรูปแบบ    

ที ่ช วยสงเสร ิมทักษะการอานของผ ู  เร ียนอยาง         

มีประสิทธิภาพ เปนการจัดการเร ียนการสอนท่ี   

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกความคิดสรางสรรค ไดฝก

ทักษะการอานจากการปฏิบัติจริง ไดฝกการทำงาน

รวมกลุมกับเพื่อน ๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยี

สื่อ ICT ที่หลากหลายกับเพื่อน ๆ อีกทั้งเปนรูปแบบ

การเรียนการสอนที ่รองรับสถานการณการแพร

ระบาดของโรค Covid-19 ไดเปนอยางดี 

 

 นอกจากนี ้ผ ู  เร ียนยังได ม ีโอกาสเผยแพร    

องคความรูและชิ ้นงานที ่เก ิดขึ ้นจากการเรียนรู      

ในรายวิชานี้ โดยไดเขารวมจัดนิทรรศการแสดง 

ผลงานเกี ่ยวกับทักษะการอาน และการแนะนำ 

Application ICT ที ่ช วยส งเสร ิมทักษะการอ าน 

ภายในงานการประกวดอานออกเสียงภาษาไทย    

ในหัวขอ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส    

ในหลวงรัชกาลท่ี 9” ณ ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา 

เชียงใหม จัดขึ ้นโดยองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2563 ท่ีผานมา 

 
รูปท่ี 9 ตัวแทนนักศึกษาจากรายวิชา 067202  

เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน  

 
รูปท่ี 10 คณะครูและนักเรียนท่ีมาเยี่ยมชม 

นิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน  
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ดังกล าว พบวาก ิจกรรมที ่จ ัดข ึ ้นประกอบดวย 

Activity Base Learning (20%), Discovery 

Learning (20%) แ ล ะ  Project Base Learning 

(30%) คิดเป น70% ของเวลาในคาบเร ียนจริง 
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ที ่ช วยสงเสร ิมทักษะการอานของผ ู  เร ียนอยาง         

มีประสิทธิภาพ เปนการจัดการเร ียนการสอนท่ี   

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกความคิดสรางสรรค ไดฝก

ทักษะการอานจากการปฏิบัติจริง ไดฝกการทำงาน

รวมกลุมกับเพื่อน ๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยี

สื่อ ICT ที่หลากหลายกับเพื่อน ๆ อีกทั้งเปนรูปแบบ

การเรียนการสอนที ่รองรับสถานการณการแพร

ระบาดของโรค Covid-19 ไดเปนอยางดี 

 

 นอกจากนี ้ผ ู  เร ียนยังได ม ีโอกาสเผยแพร    

องคความรูและชิ ้นงานที ่เก ิดขึ ้นจากการเรียนรู      

ในรายวิชานี้ โดยไดเขารวมจัดนิทรรศการแสดง 

ผลงานเกี ่ยวกับทักษะการอาน และการแนะนำ 

Application ICT ที ่ช วยส งเสร ิมทักษะการอ าน 

ภายในงานการประกวดอานออกเสียงภาษาไทย    

ในหัวขอ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส    

ในหลวงรัชกาลท่ี 9” ณ ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา 

เชียงใหม จัดขึ ้นโดยองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2563 ท่ีผานมา 

 
รูปท่ี 9 ตัวแทนนักศึกษาจากรายวิชา 067202  

เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน  

 
รูปท่ี 10 คณะครูและนักเรียนท่ีมาเยี่ยมชม 

นิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน  
   

 

 

รูปท่ี 11 นิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน  

ณ ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา  

และจากผลคะแนนจากประเมินรายวิชา 067202       

วิธีวิทยาการอานเพื่อการศึกษา ในระบบ CMU MIS 

ประจำภาคเรียนที ่ 1/2563 พบวาผู เรียนมีความ   

พึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งดาน

ตัวผูสอนและดานการจัดกิจกรรมของรายวิชานี้ใน

ระด ับด ีมาก ค ิดเป น  4.70 คะแนน และ 4.54 

คะแนน ตามลำดับ 

 

บทสรุป 

การจัดการเรียนการสอนอานในปจจุบัน    

มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิด

ความเทาทันกับการเรียนรูของผู เรียนในศตวรรษ    

ที่ 21 อีกทั้งเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

อยางรวดเร็ว ผลจากการออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนรายวิชาวิธ ีว ิทยาการอานเพ่ือ

การศึกษาน ี ้  ได ส งเสร ิมท ักษะการเร ียนร ู และ

นว ั ต ก ร รม  (Learning and innovation skills) 

ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและมี

ภาวะความเปนผูนํา (Collaboration, Teamwork 

and Leadership) ทักษะการรูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือที่เรียกวา การรู ICT (Information      

and Communications Technology literacy) 

ตลอดจนมีทักษะชีวิตและทักษะในอาชีพ (Life and 

career skills) อันเปนทักษะสำคัญของของผูเรียนใน 

ศตวรรษที ่ 21 จึงนับวาเปนการเรียนรู แบบใหม      

ท่ีจะชวยกระตุ นใหผ ู  เร ียนเกิดการคนควาอยาง

กระตือร ือร นและจะได ฝ กการใชท ักษะการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค และ

ทักษะการสรางความรวมมือกับเพื่อนรวมชั้นเพ่ือ 

วางแผน ออกแบบประยุกตใชความรูมาสูกิจกรรม

สงเสริมทักษะการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณศูนยนวัตกรรมการสอนและ

การเร ียนรู   สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหมที ่ไดกรุณามอบทุน

สนับสนุนในโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนแบบใหมท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ประจำป 

2563 และขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

รหัส 63 ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 067202 

วิธ ีว ิทยาการอานเพื ่อการศึกษา ภาคเร ียนที ่ 1 

ประจำปการศึกษา 2563 ที ่ ได ให ความร วมมือ   

ตั ้งใจเรียน เปนผูเรียนที ่ดีและเอาใจใสตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนอยางดี

เสมอมา  
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ให�ผู�เรียนเกิดการค�นคว�าอย่างกระตือรือร�นและจะได�

ฝึึกการใช�ทัำกษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด

สร�างสรรค์ และทัำกษะการสร�างความร่วมมือกับเพ่ือน

ร่วมช้ันเพ่ือ

 วางแผน ออกแบบประยุกต์ใช�ความรู�มาสู่

กิจกรรมส่งเสริมทัำกษะการอ่านได�อยา่งมีประสิทำธิิภาพ

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� สำานักบริการเทำคโนโลยีสารสนเทำศ (TLIC) 

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ท่ีำได�กรุณามอบทุำนสนับสนุนใน

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีำ

สอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ประจำาปี 2563 และขอ

ขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทำย รหัส 63 ทุำกคนท่ีำ

ลงทำะเบียนเรียนรายวิชา 067202 วิธีิวิทำยาการอ่าน

เพ่ือการศึกษา ภาคเรียนท่ีำ 1 ประจำาปีการศึกษา 2563 

ท่ีำได�ให�ความร่วมมือ   ต้ังใจเรียน เป็นผู�เรียนท่ีำดีและ

เอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด

ภาคเรียนอย่างดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ

 วิชาจิตวิทำยากับชีวิตประจำาวัน มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถประยุกต์ความรู�ด�านจิตวิทำยา

มาใช�ให�เกิดประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงมีลักษณะเป็นกิจกรรม มุ่งเน�นให�ผู�

เรียนมีส่วนร่วมโดยใช�วิธีิการต่างๆ ซ่ึึ่งผู�เรียนจำาเป็นต�องเรียนรู�เน้ือหาจากนอกช้ันเรียนในรูปแบบ Flipped – 

Classroom โดยใช�ระบบ THAIMOOC ก่อนท่ีำจะเข�าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน นับได�ว่า เป็นการเรียนรู�แบบ Active 

Learning ซ่ึึ่งมีความสอดคล�องกับแนวคิดของการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ท้ัำงน้ี จากการสำารวจความคิดเห็นของ

นักศึกษาเก่ียวกับการดำาเนินการเรียนการสอนด�วยแนวทำางข�างต�น ปรากฏิว่า นักศึกษามีความสนใจ ช่ืนชอบ ทำำาให�

มีแรงจูงใจในการเรียนรู� และมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน นอกจากน้ัน ยังมีความพึง

พอใจในรูปแบบการเรียนค่อนข�างมาก รวมท้ัำงมีแนวโน�มจะแนะนำาให�เพ่ือนมาเรียนในรายวิชาน้ีด�วย

คำาสำาคัญ:  Flipped – Classroom, THAIMOOC, Active Learning

1. บทนำา

 วิชาจิตวิทำยากับชีวิตประจำาวัน มีวัตถุประสงค์

สำาคัญคือ เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถประยุกต์ความรู�ด�าน

จิตวิทำยามาใช�ให�เกิดประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน นอกจากเน้ือหาตามแนวคิดทำฤษฎีีทำาง

จิตวิทำยาท่ีำผู�เรียนต�องมีความรู�ความเข�าใจแล�ว ยังต�อง

สามารถเช่ือมโยงความรู�เหล่าน้ันเข�ากับสถานการณ์ท่ีำ

เกิดข้ึนในชีวิตของตนเองด�วย ด�วยเหตุน้ี การเรียนการ

สอนจงึควรมีลักษณะเป็นกิจกรรม โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียน

มีส่วนร่วมโดยใช�วิธีิการต่างๆ ได�แก่ การทำำาแบบ

ทำดสอบทำางจิตวิทำยา การอภิปรายกลุ่ม การแลก

เปล่ียนความคิดเห็น และการระดมสมอง เพ่ือให�

นักศึกษาเกิดการต้ังคำาถาม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และ

เกิดมุมมองท่ีำแตกต่างหลากหลาย ซ่ึึ่งจะทำำาให�มีความ

สามารถนำาความรู�ท่ีำได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน์ และเป็น

แนวทำางในการดำา เ นิน ชี วิตได�อย่ าง มี คุณภาพ  

มีความสุข และประสบความสำาเร็จในชีวิตตาม

เป้าประสงค์ของการศึกษาในรายวิชาน้ี

 อย่างไรก็ตาม วิชาจิตวิทำยากับชีวิตประจำาวัน 

เป็นกระบวนวิชาในกลุ่มศึกษาท่ัำวไป และเป็นรายวิชา

ท่ีำมีนักศึกษาลงทำะเบียนเรียนเป็นจำานวนมาก โดยเฉล่ีย

ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีนักศึกษาลงทำะเบียนไม่ตำ่า

กว่าหน่ึงพันคน แม�ในแต่ละภาคการศึกษา ภาควิชา

จิตวิทำยาจะเปิดรายวิชาน้ีหลายตอน (section) แต่ก็

ยังมีหลายตอนท่ีำมีนักศึกษาลงทำะเบียนเรียนมากกว่า 

100 คน ทำำาให�อาจารยผู์�สอนประสบความยากลำาบาก

ในการจัดกิจกรรม และทำำาได�เพียงเน�นการบรรยาย

เน้ือหาเป็นหลัก และไม่มีเวลาในการจัดกิจกรรมให�

นักศึกษาอย่างเพียงพอ ซ่ึึ่งอาจส่งผลให�ไม่สามารถ

บรรลุเป้าประสงค์ของรายวิชาตามท่ีำระบุไว�ข�างต�นได�

2. หลักการเรียนการสอน และการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้น

 การเรียนการสอนในรปูแบบด้ังเดิม คือ อาจารย์
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เป็นผู�ทำำาหน�าท่ีำบรรยาย ออกข�อสอบ และมอบหมาย

งาน ในขณะท่ีำนักศึกษาเป็นผู�ฟัง มีหน�าท่ีำอ่านตำารา

เรียน ทำบทำวนเน้ือหาเพ่ือเตรียมตัวสอบ และทำำางานท่ีำ

ได�รับมอบหมาย แม�ว่าการเรียนการสอนรูปแบบน้ี จะ

ทำำาให�นักศึกษาท่ีำมีแรงจูงใจในการเรียน ได�รับความรู� 

แนวคิด และทำฤษฎีีทำางจิตวิทำยาจากตำาราอย่างเต็มท่ีำ 

รวมท้ัำงเป็นรูปแบบท่ีำอาจารย์ผู�สอนสามารถบริหาร

จัดการช้ันเรียนได�ไม่ยาก โดยเฉพาะในช้ันเรียนท่ีำมี

นักศึกษาจำานวนมาก แต่อาจไม่สามารถกระตุ�นให�

นักศึกษาท่ีำมีแรงจูงใจในการเรียนน�อย รวมท้ัำง อาจไม่

สามารถช้ีชวนให�นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และเช่ือมโยง

เน้ือหาทำางจิตวิทำยามาใช�ให�เกิดประโยชน์ในชีวิต

ประจำาวันได� ดังน้ัน ทีำมอาจารยภ์าควิชาจิตวิทำยาผู�สอน

รายวิชาน้ี จึงได�หารือกันบ่อยคร้ัง เพ่ือปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบ และแนวทำางการสอนอย่างต่อเน่ือง ให�

นักศึกษาสามารถนำาความรู�ไปใช�ได�ในชีวิตประจำาวันได� 

ตามเป้าหมายของรายวิชาน้ี จนกระท่ัำงในปีการศึกษา 

2562 รายวิชาจิตวิทำยากับชีวิตประจำาวัน ก็มีรูปแบบ

การสอนท่ีำชัดเจนข้ึน โดยมีกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีำ

ครอบคลุมเน้ือหา สามารถกระตุ�นให�นักศึกษาเกิด

ความสนุก มีแรงจูงใจในการเรียน รวมท้ัำงสามารถช้ี

ชวนให�นักศึกษาเกิดความคิดเชิงวิพากษ์ มีการต้ัง

คำาถามท่ีำน่าสนใจ มีการฝึึกวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ 

รวมท้ัำงสามารถนำาความรู�ไปใช�ให�เกิดประโยชน์ในชีวิต

ประจำาวันได�

 อย่างไรก็ตาม รูปแบบการสอนดังกล่าวย่อมส่ง

ผลให�อาจารย์ผู�สอนมีเวลาในการบรรยายเน้ือหาน�อย

ลง ดังน้ัน จึงจำาเป็นต�องให�นักศึกษาเรียนรู�เน้ือหาด�วย

ตนเองผ่านส่ือต่างๆ ในลักษณะ Flipped Classroom 

ล่วงหน�า แล�วนำาความรู�ท่ีำได�มาแลกเปล่ียน พูดคุย ทำำา

กิจกรรมในช้ันเรียน โดยมีอาจารย์ทำำาหน�าท่ีำเป็นผู�

ดำาเนินกระบวนการ และให�นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู� ซ่ึึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู�แบบ Active 

Learning น่ันเอง

 สำาหรับรายละเอยีดของรูปแบบการเรียนรู�และ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีำดำาเนินการภายใต�โครงการส่งเสริม

การจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 

21 ประจำาปีการศึกษา 2553 สามารถอธิิบายได� ดังน้ี

 2 .1  การ เรียนด� วยตนเอง  ผ่ านระบบ 

THAIMOOC

 คือการมอบหมายให�นักศึกษาทุำกคน เรียนรู�ด�วย

ตนเอง ผ่านทำางระบบ THAIMOOC1 รายวิชาจิตวิทำยา

กับชีวิตประจำาวัน (CMU007) แล�วดำาเนินการตามท่ีำ

กำาหนดไว� ในแต่ละบทำ อันได�แก่ (1)ดูคลิปบรรยาย

เน้ือหา (2)อ่านเน้ือหาผ่านไฟล์ท่ีำแนบไว�ในระบบ (3)

ตอบคำาถาม / ทำำาแบบสำารวจ / แบบประเมิน / แบบ

ทำดสอบทำางจิตวิทำยา และทำำาการบ�านท่ีำได�รับมอบ

หมายผ่านระบบ ซึ่ึง่นักศึกษาจะได�ความรู�ท่ีำสามารถนำา

มาใช�ตอบคำาถามและทำำากิจกรรมในช้ันเรียนได� ท้ัำงน้ี 

เม่ือนักศึกษาดำาเนินการทุำกกิจกรรมเสร็จส้ินท้ัำงหมด ก็

จะสามารถ download ประกาศนียบตัรเพ่ือยนืยนัว่า 

สำาเร็จการศึกษาในระบบเรียบร�อยแล�ว

 2.2 การมีส่วนร่วมทำำากิจกรรมในช้ันเรียน

 ในทุำกคาบเรียน อาจารย์ผู�สอนจะเป็นผู�ดำาเนิน

กิจกรรมท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหาวิชาในบทำเรียนน้ันๆ เช่น 

การตอบคำาถามก่อนเรียน (ท่ีำนักศึกษาได�เรียนรู�มาล่วง

หน�าผ่านระบบ THAIMOOC) การอภิปรายกลุ่ม การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมท้ัำงการทำำาแบบทำดสอบ

ทำางจิตวิทำยา ซ่ึึ่งหลักการสำาคัญสำาหรับการทำำากิจกรรม

ในช้ันเรียนก็คือ การให�นักศึกษาทุำกคนมีส่วนร่วมใน

การเสนอ แบ่งปัน และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือ

ให�นักศึกษาได�เปิดมุมมองของตนเองให�กว�างขวางมาก

ยิ่งข้ึน หลังจากน้ัน อาจารย์ผู�สอนจะทำำาหน�าท่ีำสรุป

เน้ือหาท่ีำสำาคัญ และอธิิบายปรากฏิการณ์ท่ีำเกิดข้ึนใน

ช้ันเรียนและเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคม โดยเช่ือมโยง

เข�ากับแนวคิด ทำฤษฎีีทำางจิตวิทำยา จะเห็นได�ว่า 

อาจารย์จะลดระยะเวลาในการบรรยายลง (มอบหมาย

ให�นักศึกษาไปศกึษาด�วยตนเองผา่นระบบ) แล�วมุ่งเน�น

ให�นักศึกษาเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู� โดยอาจารย์จะ

เป็นผู�ดำาเนินกระบวนการกิจกรรมต่างๆ และกระตุ�น
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ให�นักศึกษาเกิดการต้ังคำาถาม คิดวิเคราะห์ ให�เกิดการ

เรียนรู�

  2.3 การบันทึำกการเรียนรู�

 เม่ือเสรจ็ส้ินการเรียนการสอนในแตล่ะบทำเรียน 

นักศึกษาจะต�องทำำาการบนัทึำกส่ิงท่ีำตนเองได�รบัจากการ

เรียนรู� โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได�แก่ (1)บันทึำก

ความรู�สึกของตนเองท่ีำมต่ีอบทำเรียน (2)การเรียนรู�ท่ีำได�

รับจากแต่ละบทำเรียน และ(3)ส่ิงท่ีำจะนำาไปใช�จากแต่ละ

บทำเรียน

 กิจกรรมน้ี จะช่วยให�นักศึกษาได�ค�นหาส่ิงท่ีำ

ตนเองได�รับจากความรู�ท่ีำเกิดข้ึน ให�นักศึกษาได�สังเกต

จิตใจตนเองว่า ตนเองเกิดอารมณ์ ความรู�สึก และมีมุม

มองอยา่งไรต่อแนวคิดของนักจิตวิทำยา ทำำาให�นักศึกษา

ได�ทำบทำวนว่าตนเองเรียนรู�อะไรบ�าง ส่ิงท่ีำได�เรียนรู�น้ัน

มีความเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตของตนอย่างไร และท่ีำผ่าน

มาตนเองมีพฤติกรรมและกระบวนการทำางจิตอย่างไร 

รวมท้ัำงให�นักศึกษาได�วางแผนว่า จากความรู�ท่ีำได�ดัง

กล่าว จะนำาไปพัฒนาให�เกิดประโยชน์แก่ตนเอง คน

รอบข�าง และสังคมโดยรวมได�อย่างไรบ�าง

 2.4 งานกลุ่ม

 กิจกรรมท่ีำกล่าวมาข�างต�น ล�วนแล�วแต่เป็นงาน

ท่ีำต�องรับผิดชอบตนเอง ทำำางานคนเดียวโดยไม่จำาเป็น

ต�องอาศัยความร่วมมือหรือทัำกษะทำางสังคมมากนัก 

อยา่งไรก็ตาม โดยท่ัำวไปแล�วมนุษย์จำาเป็นมีปฏิิสัมพันธ์ิ

กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมซ่ึึ่งนับเป็นทัำกษะสำาคัญประการ

หน่ึงสำาหรับนักศึกษาท่ีำจะต�องเข�าสู่โลกของการทำำางาน

และการประกอบอาชีพในอนาคต

 ดังน้ัน จึงมีการมอบหมายให�นักศึกษารวมกลุ่ม

กันไปศึกษาเน้ือหาทำางจิตวิทำยาในหัวข�อท่ีำอาจารย์

กำาหนด แต่เน้ือหาท่ีำนักศึกษาจะศึกษามาน้ัน ต�องนอก

เหนือไปจากเน้ือหาท่ีำปรากฏิในตำาราเรียนและ

หลักสูตรท่ีำอาจารย์ใช�ในการบรรยาย แล�วนำาเน้ือหา

เหล่าน้ันมานำาเสนอให�อาจารย์และเพ่ือนๆ ได�ฟังโดย

จัดทำำาเป็นคลิปวิดีโอ ซ่ึึ่งต�องอาศัยความคิดสร�างสรรค์

ในการนำาเสนอเป็นอย่างมาก หลังจากน้ันอาจารย์จึง

ทำำาหน�าท่ีำในการสรุป และให�ข�อแนะนำาเก่ียวกับหลัก

การ แนวคิด ทำฤษฎีีท่ีำนักศึกษานำาเสนอ

กิจกรรมน้ีนอกจากเปน็การให�นกัศึกษาได�รับความรู�ท่ีำ

แตกต่างจากตำาราเรียนแล�ว ยังเป็นการฝึึกทัำกษะการ

ทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน การปรับตัวเข�ากับทีำมงาน การ

พัฒนาความคิดริเร่ิมสร�างสรรค์ รวมท้ัำงเป็นการฝึึกฝึน

ให�นักศึกษาเป็นผู�ท่ีำมีทัำกษะการค�นคว�าข�อมูล ซ่ึึ่งเป็น

ทัำกษะสำา คัญสำาหรับการเรียนรู�ตลอดชี วิตด�วย 

(Lifelong Learning)

3. ผลท่ีเกิดข้ึ้นจัากร้ปแบบการเรียนร้�

 ผลท่ีำเกิดข้ึนหลังจากปรับรูปแบบการเรียนการ

สอน ด�วยแนวทำางท่ีำระบุข�างต�น สามารถจำาแนกได�เป็น 

3 ประเด็นท่ีำสำาคัญ ดังน้ี

 3.1 ผลการสอบ และการประเมินลำาดับข้ัน 

(เกรด) ของนักศึกษา

 เม่ือนำาคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบ

ปลายภาคของนักศึกษา 4 ภาคการศึกษา ได�แก่ ปีการ

ศึกษา 2562 ท้ัำงภาคเรียนท่ีำ 1 และภาคเรียนท่ีำ 2 ท่ีำยัง

มิได�เข�าโครงการ Active Learning + Flipped 

Classroom กับปีการศึกษา 2563 ท้ัำงภาคเรียนท่ีำ 1 

และภาคเรียนท่ีำ 2 ท่ีำได�ดำาเนินโครงการเรียบร�อยแล�ว 

ปรากฏิว่า คะแนนสอบของนักศึกษาท้ัำง 4 ภาคการ

ศึกษา มีความใกล�เคียงกัน คือมีค่าเฉล่ียประมาณร�อย

ละ 70 – 75 คะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค จึง

สามารถสรุปได�ว่า การปรับรูปแบบการเรียนรู�ไม่น่าจะ

มีผลต่อคะแนนสอบของนกัศึกษามากนกั นอกจากน้ัน 

การประเมินลำาดับข้ัน (เกรด) ของนักศึกษา เปรียบ

เทีำยบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 

ก็มีสัดส่วนของลำาดับข้ันไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ

คะแนนสอบ

 3.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

 จากรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมของนักศึกษา โดยอาจารยผู์�สอนแต่ละตอน พบวา่ 

เม่ือนักศึกษาได�เรียนรู�เน้ือหาล่วงหน�าก่อนเข�าช้ันเรียน

ผ่านระบบ THAIMOOC นักศึกษามีความกล�าและ



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       103

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ความต�องการท่ีำจะแสดงความคิดเห็นมากข้ึน รวมท้ัำง

สามารถท่ีำจะตอบคำาถามและแบ่งปันประสบการณ์

ส่วนตัวโดยเช่ือมโยงแนวคิดทำฤษฎีีทำางจิตวิทำยาได�มาก

ข้ึน อาจเน่ืองมาจากความม่ันใจท่ีำเพ่ิมข้ึนเม่ือได�เรียนรู�

เน้ือหามาก่อน รวมท้ัำงนักศึกษามีเวลาในการทำบทำวน

เหตุการณ์ในชีวิตของตนเอง และได�ไตร่ตรองอย่าง

ถ่ีถ�วนก่อนท่ีำจะเข�าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน ซ่ึึ่ง

พฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าวช่วยให�ช้ันเรียนมี

บรรยากาศท่ีำส่งเสริมให�เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู�มาก

ข้ึนด�วย โดยมีนักศึกษาหลายคนให� Feedback ว่า 

ปัญหาท่ีำแลกเปล่ียนกันในช้ันเรียนน้ัน มีความ

สอดคล�องคล�ายคลึงกับประสบการณ์และสถานการณ์

ในชีวิตของตนเอง ทำำาให�ตนเองมีความพร�อมท่ีำจะแบ่ง

ปันประสบการณ์ของตนในช้ันเรียนมากข้ึนด�วย

 3.3 ความคิดเห็น และความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีำมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

 แม�วา่พฤติกรรมการมีสว่นร่วมของนักศึกษาโดย

ภาพรวมจะมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ

นักศึกษากลับมีความแตกต่างหลากหลาย มีท้ัำงทำาง

บวกและทำางลบต่อรูปแบบการสอนน้ี ในจำานวนใกล�

เคียงกัน โดยจะขอยกตัวอย่างความคิดเห็นของ

นักศึกษามาพอสังเขป ดังน้ี

 ความคิดเห็นในทำางลบ เช่น “ไม่อยากมีงาน

กลุ่ม” “ไม่ชอบท่ีำมีงานเยอะเกินไป” ส่วนความคิดเห็น

ทำางบวก เช่น “อยากฟังความคิดเห็นของเพ่ือน” 

“ขอบคุณทุำกคนท่ีำเข�ามาทำำาให�ชีวิตมีสีสัน” “ช่วยตอบ

ปัญหาเร่ืองท่ีำคาใจเก่ียวกับโลกภายนอกท่ีำต�องเติบโต

ไปพบเจอ” เป็นต�น

 สำาหรับความพึงพอใจของนักศึกษาจะขอนำา

เสนอในรูปแบบของตารางสำารวจทัำศนคติ โดยมี

นักศึกษาตอบแบบสำารวจในภาคเรียนท่ีำ 1 จำานวน 411 

คน คิดเป็นร�อยละ 44.2 ของนักศึกษาท่ีำลงทำะเบียน

เรียนท้ัำงหมด และในภาคเรียนท่ีำ 2 มีนักศึกษาตอบแบบ

สำารวจจำานวน 369 คน คิดเป็นร�อยละ 35.7 ของ

นักศึกษาท่ีำลงทำะเบียนเรียนท้ัำงหมด โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี

 - การเรียนรู�ผ่าน THAIMOOC และกิจกรรมใน

ช้ันเรียน เป็นส่ิงท่ีำน่าสนใจสำาหรับฉัน สำาหรับข�อคำาถาม

น้ี ในภาคเรียนท่ีำ 1 คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียเท่ำากับ 

3.80 และในภาคเรียนท่ีำ 2 คะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย

เท่ำากับ 3.78

 - ฉันชอบการเรียนรู�แบบน้ี สำาหรับข�อคำาถามน้ี 

ในภาคเรียนท่ีำ 1 คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียเท่ำากับ 

3.65 และในภาคเรียนท่ีำ 2 คะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย

เท่ำากับ 3.69

 - โดยรวมฉันมีความพอใจในการเรียนรู�วิชาน้ี 

สำาหรับข�อคำาถามน้ี ในภาคเรียนท่ีำ 1 คะแนนความคิด

เห็นเฉล่ียเท่ำากับ 3.81 และในภาคเรียนท่ีำ 2 คะแนน

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ำากับ 3.90

 - ฉันจะแนะนำาให�เพ่ือนมาเรียนวิชาน้ี สำาหรับ

ข�อคำาถามน้ี ในภาคเรียนท่ีำ 1 คะแนนความคดิเห็นเฉล่ีย

เท่ำากับ 3.77 และในภาคเรียนท่ีำ 2 คะแนนความคิด

เห็นเฉล่ียเท่ำากับ 4.19

ท้ัำงน้ี เกณฑ์การแปลผลคะแนนทำัศนคติของนักศึกษา 

ท่ีำมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน มีดังน้ี

 * 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่จริงเลย

 * 1.81 – 2.60 หมายถึง ค่อนข�างไม่จริง

 * 2.61 – 3.40 หมายถึง จริงคร่ึงหน่ึง

 * 3.41 – 4.20 หมายถึง ค่อนข�างจริง

 * 4.21 – 5.00 หมายถึง จริงท่ีำสุด

 จากคะแนนของข�อคำาถามข�างต�น เม่ือพิจารณา

ตามเกณฑ์การแปลผลแล�ว พบว่า นักศึกษาทัำศนคติ

และความคดิเห็นสำาหรับทุำกข�อคำาถามในระดบั “ค่อน

ข�างจริง” ทุำกข�อ

4. ปัญหา และอุปสรรค

 4.1 อุปสรรคโรคระบาด ไวรัสโคโรนา

 จากสถานการณ์โรคระบาดท่ีำเกิดจากเช้ือไวรัส

โคโรนา (COVID – 19) ท่ีำเกิดข้ึนในประเทำศไทำยและ

ท่ัำวโลก ทำำาให�มีช่วงเวลาระหว่างดำาเนินโครงการรูป

แบบการเรียนการสอนน้ี ต�องใช�ระบบออนไลน ์โดยไม่
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สามารถจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนในห�องเรียน

ได� ซ่ึึ่งกลายเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเรียนรู� โดย

เฉพาะการอภิปรายกลุ่มและการแลกเปล่ียนความคิด

เห็น ท่ีำทำำาให�การมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นไปด�วย

ความยากลำาบาก

 จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียว

กับเร่ืองน้ี นักศึกษาระบุว่า การเรียนออนไลนท์ำำาให�รู�สึก

เบ่ือ เรียนไม่รู�เร่ือง อินเตอร์เน็ตมีปัญหา ช�า และหลุด

บ่อย รวมท้ัำงการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์

ในบางคร้ัง ก็ไม่สามารถทำำาได�อย่างราบร่ืน

 นอกจากน้ัน การทำำารายงานกลุ่มก็ต�องประสบ

กับปัญหาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ นักศึกษาไม่สามารถ

รวมตัวเพ่ือปรึกษาหารือกันได�อยา่งสะดวก ไม่สามารถ

บันทึำกภาพวดีิโอร่วมกันได� ทำำาได�เพียงพูดคุยผ่านระบบ

ออนไลน์ และจัดทำำาการนำาเสนอโดยใช� Animation 

เท่ำาน้ัน ซ่ึึ่งเช่ือว่า หากนักศึกษาสามารถพบปะพูดคุย

กันได�ตามปกติ นักศึกษาจะสามารถแสดงศักยภาพได�

มากกว่าน้ี และผลงานของนักศึกษาก็น่าจะมีความน่า

สนใจมากข้ึนด�วย

 อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาหลายคนระบุว่า การ

เรียนผ่านระบบออนไลน์ทำำาให�ตนเองกล�าแสดงความ

คิดเห็นมากข้ึน และมีความกล�าท่ีำจะสอบถามอาจารย์

มากกว่าการพบเจอกันในช้ันเรียน

 4.2 ปัญหาความทัำบซึ่�อนของเน้ือหา

 จากรูปแบบการเรียนผ่านระบบ THAIMOOC 

ท่ีำทำำาให�นักศึกษาได�เรียนรู�เน้ือหาล่วงหน�าก่อนเข�ามา

ร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน แม�จะช่วยให�นักศึกษามีส่วน

ร่วมและสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสู่การประยุกต์ใช�ใน

ชีวิตประจำาวันได�มากข้ึน แต่ข�อจำากัดสำาคัญก็คือ 

เน้ือหาในตำาราตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น 12 บทำ ขณะ

ท่ีำเน้ือหาใน THAIMOOC แบ่งออกเป็น 10 บทำ 

เน่ืองจากในระบบ THAIMOOC มีการควบรวมเน้ือหา

บางบทำเข�าด�วยกัน ทำำาให�นักศึกษาเกิดความสับสน และ

ส่งผลต่อการตอบคำาถามก่อนเรียนของนักศึกษา

 4.3 ปัญหาความแตกต่างของกิจกรรม

 กิจกรรมสำาหรับการเรียนการสอนท้ัำงกระบวน

วิชา เช่น การทำำางานกลุ่ม การบันทึำกการเรียนรู� และ

การเรียนรู�ด�วยตนเองผ่านระบบ THAIMOOC มีการ

มอบหมายเหมือนกันสำาหรับนักศึกษาทุำกตอนเรียน 

ทำำาให�แนวทำางการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมี

ความสอดคล�องกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนากิจกรรม

ย่อยในแต่ละบทำเรียน อาจารย์ผู�สอนในแต่ละตอน

เรียนต�องออกแบบและพัฒนากิจกรรมด�วยตนเอง จึง

ทำำาให�รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละตอนเรียนมีความ

แตกต่างกัน ซ่ึึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู�ของนักศึกษา 

และอาจส่งผลต่อการประเมินกระบวนการจัดการเรียน

การสอนของกระบวนวิชาน้ีในภาพรวมได�

 แนวทำางการจัดการอุปสรรคสำาหรับปัญหา

ความทัำบซึ่�อนของเน้ือหา คือ อาจารย์ผู�สอนต�อง

อธิิบายและช้ีแจงนักศึกษาอย่างชัดเจน เก่ียวกับความ

สอดคล�องและความแตกต่างระหว่างการแบ่งเน้ือหา

ในตำาราตามหลักสูตร กับการแบ่งเน้ือหาในระบบ 

THAIMOOC เพ่ือให�นักศึกษาเกิดความเข�าใจ ป้องกัน

มิให�เกิดความสับสน และสามารถตอบคำาถามก่อนเข�า

ช้ันเรียนได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ

 สำาหรับปัญหาความแตกต่างของกิจกรรม ควร

มีการแลกเปล่ียนและแบ่งปันรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนระหวา่งอาจารยผู์�สอนในแตล่ะตอน 

เพ่ือร่วมกันพัฒนากิจกรรมท่ีำมีประสิทำธิิภาพ และทำำาให�

เกิดความสอดคล�องกันในแนวทำางการจัดกิจกรรมยอ่ย

ในแต่ละบทำเรียน

5. สรุป

 รูปแบบการเรียนการสอน Active Learning 

โดยการให�นักศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองในลักษณะ 

Flipped Classroom ก่อนเข�าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ได�แก่ การพูดคุย แบ่งปันและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

อภิปรายกลุ่ม และการทำำาแบบทำดสอบทำางจติวิทำยา ใน

ช้ันเรียน เป็นรูปแบบท่ีำช่วยให�นักศึกษามีส่วนร่วมมาก

ข้ึน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู� กระตุ�นให�นักศึกษาต้ัง
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คำาถามเชิงวิพากษ์ และพร�อมท่ีำจะแสดงความคิดเห็น

มากข้ึน รวมท้ัำงสามารถวิเคราะห์เน้ือหา เช่ือมโยงเข�า

กับประสบการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน และนำา

มาประยุกต์ให�เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได�

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนรู�น้ี อาจไม่ส่งผลต่อ

คะแนนสอบและลำาดับข้ันผลการเรียนของนักศึกษา 

รวมท้ัำงความคดิเห็นและความพงึพอใจต่อรูปแบบการ

เรียนน้ี ก็ยังมีความหลากหลายแตกต่างกันไป  

ตามความคาดหวังและความต�องการของนักศึกษา

แต่ละคน

 การเรียนการสอนในรูปแบบน้ี หากมีโอกาสทำำา

กิจกรรม อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์กันในช้ันเรียน ย่อมมีประสิทำธิิภาพ

มากกว่าทำำากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ แต่ระหว่าง

ดำาเนินโครงการน้ี จำาต�องพบอุปสรรคท่ีำทำำาให�ไม่

สามารถจัด กิจกรรมในช้ันเรียนได�  อาจทำำาให�

ประสิทำธิิภาพการเรียนการสอนลดลง

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอบคณุอาจารยผู์�สอนรายวิชาจิตวิทำยากับชีวิต

ประจำาวันทุำกท่ำาน ท่ีำได�ทุ่ำมเทำจัดกิจกรรมต่างๆ ให�กับ

นักศึกษาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย รวมท้ัำงเสีย

สละเวลาในการรวบรวมและส่งต่อข�อมูลมาให�ได�จัดทำำา

รายงานฉบับน้ี

 ขอบคุณอาจารย์และผู�ปฏิิบัติงานทุำกท่ำานใน 

Teaching & Learning Innovation Center 

Chiangmai University (TLIC) ท่ีำให�การสนับสนุน

โครงการ รวมท้ัำงช้ีแนะแนวทำางท่ีำมีคุณค่ามากมาย จน

การดำาเนินโครงการคร้ังน้ี ผ่านพ�นไปได�ด�วยดี

 ขอบคุณนักศึกษาผู�ลงทำะเบียนเรียนรายวิชา

จิตวิทำยากับชีวิตประจำาวันทุำกคน ท่ีำมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู� และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในคร้ังน้ี

 

7. เอกสารอ�างอิง

 [1]  โครงการมหาวิทำยาลัยไซึ่เบอร์ไทำย (Thailand Cyber University) กระทำรวงการอดุมศึกษา วิทำยาศาสตร์ 

และนวัตกรรม (2563). รายวิชาจิตวิทำยากับชีวิตประจำาวัน, [ระบบออนไลน์], https://thaimooc.org/
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ห้องเรียนกลับด้าน : การเรียนร้้แบบ Active Learning  

กับการเรียนวิชามวยไทยศึกษา

พิชัยณรงค์ กงแก้ว
1ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

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

pichainarong.kong@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 รูปแบบการการจัดการเรียนแบบห�องเรียนกลับด�าน (The Flipped Classrooms)  เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีำ

กำาลังได�รับความสนใจ สามารถพฒันาศักยภาพท่ีำมอียูเ่ดิมให�มากข้ึนจนเปน็ความเช่ียวชาญ เปน็การเปล่ียนมุมมอง

ความคิดใหม่ ปรับเปล่ียนทัำศนคติและพฤติกรรมจากการสอนแบบเดิมไปสู่การสอนในรูปแบบใหม่ เป็นการสร�าง

บรรยากาศและสร�างสรรค์พ้ืนท่ีำการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดยการจัดการเรียนการ

สอนท่ีำยึดผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการเรียนรู�แบบ Active Learning  จะช่วยเสริมสร�างประสิทำธิิภาพ

การเรียนของผู�เรียนให�เกิดข้ึนได�ภายใต�สถานการณข์องสังคมท่ีำแปรเปล่ียนไป โดยในการจดัการเรียนรู�วิชามวยไทำย

ศึกษาน้ันได�มีการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีำส่งเสริมให�ผู�เรียนได�ศึกษาท้ัำงในและนอกช้ันเรียน

สามารถค�นคว�าข�อมูล ความรู�จากแหล่งความรู�ต่าง ๆท้ัำงตัวบุคคลท่ีำมีความรู� ความเช่ียวชาญ และจากเอกสาร

หนังสือมวยไทำย มรดกทำางภูมิปัญญาวิวัฒนาการสู่การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดยผู�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย

ณรงค์ กงแก�ว ท่ีำมีการจัดทำำาเป็นเอกสารและหนังสืออิเลคทำรอนิค (E Book) ให�ผู�เรียนสามารถศึกษา ค�นคว�า 

ทำบทำวนท้ัำงในและนอกเวลาเรียน การใช�ส่ือออนไลน์ท้ัำง ZOOM, Microsoft Teams (MS), Face Book, Line, 

YouTube เป็นต�น เป็นช่องทำางในการส่ือสารการจัดการเรียนการสอนกับผู�เรียน 

 ผู�เรียนจะต�องศึกษาค�นคว�าความรู�จากการบรรยายในช้ันเรียนประกอบกับการเรียนรู�นอกช้ันเรียนจากส่ือ

การสอนออนไลนท่ี์ำสร�างข้ึน แล�วนำามาฝึึกปฏิิบัติในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงแก�ไข ต่อยอดความรู� หรือสร�างความเข�าใจ

ร่วมกัน เป็นการลดเวลาในการบรรยายในช้ันเรียนลงและส่งเสริมให�ผู�เรียนเป็นผู�มีทัำกษะในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

โดยในการประเมินผลในส่วนของ Active Learning จะเป็นการประเมินโดยให�ผู�เรียนได�แสดงผลในการพัฒนา

ตนเองในการปฏิิบัติทัำกษะต่างของมวยไทำย และในส่วนของ Flipped-Classroom จะให�ผู�เรียนได�ศึกษาความรู�

ของมวยไทำยแล�วนำามานำาเสนอ อภิปรายกลุ่ม รวมท้ัำงการสอบปลายภาค แล�วนำามาเสนอในช้ันเรียนหรือส่งทำาง

ช่องทำางส่ือออนไลน์ โดยให�ความสำาคัญในการเรียนรู�ของผู�เรียนโดยการลงมือกระทำำาและเรียนรู�ด�วยตนเองในการ

ฝึึกปฏิิบัติในทุำก ๆการเรียนรู�

คำาสำาคัญ: 1.ห�องเรียนกลับด�าน 2. Active Learning 3. มวยไทำย 



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       107

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

1. บทนำา

 การศึกษาในศตวรรษท่ีำ 21 เป็นส่ิงท่ีำกล่าวถึงกัน

มาอย่างมากมายในวงการการศึกษาสมัยใหม่ และ

ปัจจุบันหลาย ๆประเทำศต่างก็มีความมุ่งม่ันและ

พยายามยกระดับการศึกษาให�เป็นไปในแนวทำางท่ีำ

สอดคล�องกับการศึกษาในศตวรรษท่ีำ 21 เพ่ือตอบ

สนองกับวิถีการพัฒนาของโลกท่ีำเปล่ียนไปในปัจจุบัน

และในอนาคตการศึกษาในศตวรรษท่ีำ 21 เป็นการ

ศึกษาท่ีำเน�นการจัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให�ผู�เรียนสร�างองค์ความรู�และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความสนใจ ความสามารถและ

ความถนัดของผู�เรียน โดยใช�กระบวนการคิดและการ

ทำำางานแบบร่วมมือ รวมถึงใช�ประโยชน์จากเทำคโนโลยี 

เพ่ือให�ผู�เรียนมปีฏิิสมัพันธ์ิและมีสว่นร่วมในการเรียนรู� 

แยกแยะข�อมูลท่ีำเหมาะสม สามารถนำาองค์ความรู�ท่ีำได�

ไปประยุกต์ใช�ได�อย่างเป็นรูปธิรรม ซ่ึึ่งการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 น้ี จะปรับเปล่ียนบทำบาทำของครูผู�สอน 

จากการเป็นผู�สอนและป้อนความรู� ให�กลายเป็นผู�

อำานวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู� เพ่ือทำำาหน�าท่ีำ

ส่งเสริมให�ผู�เรียนสร�างองค์ความรู�และนวัตกรรมได�ด�วย

ตัวเอง โดยใช�การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู�และ

การวัดผลท่ีำหลากหลายสอดคล�องกับศักยภาพของผู�

เรียนแต่ละคน ซึ่ึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการศึกษาท่ีำสร�าง

มาเพ่ือตอบสนองกับการพัฒนาตามแนวทำางของการ

ศึกษาในศตวรรษท่ีำ 21 ซ่ึึ่งหน่ึงในน้ันคือการจัดการ

เรียนการสอน ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped-

Classroom) ท่ีำส่งเสริมการเรียนรู�แบบ Active 

Learning

 ในการเรียนการสอนยุคปัจจุบันได�มีรู�แบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีำหลากหลาย ท่ีำใช�นำามาส่งเสริม

และแก�ปัญหาการจัดการศึกษาในด�านต่างๆ อย่างต่อ

เน่ือง ท้ัำงน้ีเพ่ือมุ่งเน�นพัฒนาผู�เรียนให�เกิดคุณลักษณะ

ต่างๆ ท่ีำต�องการในยคุปัจจุบัน ท่ีำมีความเจริญก�าวหน�า

ด�านเทำคโนโลยีและมีการ ส่ือสารส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของแหล่งสารสนเทำศและความรู�ในสังคม 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงต�องปรับเปล่ียนให�

สอดคล�องกับกระบวนทัำศน์การเรียนรู�ใหม่ เพ่ือให�ผู�

เรียนเป็นบุคคลท่ีำมีความสามารถแสวงหาความรู�ได�

ด�วยตนเอง โดยเฉพาะความสามารถในการใช�

เทำคโนโลยีในการแสวงหาความรู�ได�อยา่งเต็มท่ีำ (สุมาลี 

ชัยเจริญและคณะ. 2551) การท่ีำจะพัฒนาประชากร

ไทำยให�มีคุณลักษณะดังกล่าวได�อธิิบายสาระสำาคัญไว�

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีำ

ให�ความสำาคัญในการจัดการศึกษาท่ีำเน�นผู�เรียนเป็น

สำาคัญ โดยในหมวด 1 มาตรา 8 การจัดการศึกษา

เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียน

รู�อย่างต่อเน่ือง หมวด 4 มาตรา 22 หลักการจัดการ

ศึกษาต�องยึดหลักท่ีำว่าผู�เรียนมีความสำาคัญท่ีำสุด และ

มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู�ต�องจัดเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจ ความถนัดและ

ความแตกต่างของผู�เรียน ฝึึกทัำกษะกระบวนการคิด 

การจดัการ การเผชญิสถานการณ ์และประยกุต์ใช�เพ่ือ

ป้อง กันและแก� ปัญหา  ให� ผู� เ รี ยน เรียน รู� จ าก 

ประสบการณ์จริงการฝึึกปฏิิบัติให�ทำำาได� คิดเป็นทำำาเป็น 

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545) 

การเรียนรู�ในสถานศึกษายุคสมัยศตวรรษเดิมครูมีหน�า

ท่ีำสอนหรอืส่ังสอนผู�เรียนให�ความรู� หากแตรู่ปแบบการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 แตกต่างออกไปอย่างส้ินเชิง 

ดังคำากล่าวท่ีำวา่ การศกึษาท่ีำมคุีณภาพน้ันครูต�อง “ก�าว

ข�ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู� “ทัำกษะเพ่ือการดำารง

ชีวิตในศตวรรษท่ีำ 21” (21st Century Skills) ท่ีำครู

สอนไม่ได� นักเรียนต�องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่า ครูต�อง

ไม่สอนแต่ต�องออกแบบการเรียนรู� และอำานวยความ

สะดวก (facilitate) การเรียนรู� ให�นักเรียนเรียนรู�จาก

การเรียนแบบลงมอืทำำา หรือปฏิิบัติแล�วการเรียนรู�ก็จะ

เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู�แบบ

น้ีเรียกว่า PBL (Project-Based Learning) (วิจารณ์ 

พานิช, 2556 : 9)

 ห ลัก สูตรสาขา วิชาพลศึกษา ภาค วิชา
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อาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ได�มีการกำาหนดให�

รายวิชา 057298 มวยไทำยศึกษา จำานวน 2 หน่วยกิต 

เป็นรายวิชาเอกบังคับ ซ่ึึ่งนักศึกษาจะต�องลงทำะเบียน

เรียนทุำกคน และมนัีกศึกษาท่ีำเรียนจำานวนมากกวา่ 20 

คนต่อภาคการศึกษา โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติ 

กติกา การไหว�ครู แม่ไม�และลูกไม�มวยไทำย ทัำกษะและ

เทำคนิคมวยไทำยข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง การชกบนเวทำี

และการตัดสิน 

 การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนวิชามวยไทำยให�สามารถบรรยายและฝึึกปฏิิบัติ

ได�ท้ัำงในการจัดการเรียนการสอนในห�องเรียนและ

สามารถพัฒนาสู่การเรียนการการสอนแบบออนไลน์ 

หรือ Flipped Classroom มีความสำาคัญอยา่งยิง่ท่ีำจะ

ทำำาให�ห�องเรียนเกิดมิติใหม่ในศตวรรษท่ีำ 21 ซ่ึึ่งผู�สอน

สามารถสร�างส่ือการสอนแบบหนังสืออิเคทำรอนิค (E 

Book) หรือวิดีโอเพ่ือลดการบรรยายหน�าช้ันเรียนได� 

โดยมีเคร่ืองมือ Social Media เช่น Facebook, Line, 

MS Team, Online Discussion, ZOOM, You Tube 

เป็นต�น

 ความเช่ือมโยงห�องเรียนกลับด�านกับการเรียนรู�

ในศตวรรษท่ีำ 21” (21st Century Skills)

 ฐานิตา ล่ิมวงศ์ และยุพาภรณ์ แสงฤทำธ์ิิ (2562) 

ได�กล่าวว่า ห�องเรียนกลับด�านเป็นรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีำผู�สอนทำำาวิดีทัำศน์ วีดีโอ หรือส่ือการสอนอ่ืน 

ๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให�ผู�เรียนศึกษาเน้ือหาด�วย

ตนเองจากท่ีำบ�านก่อนเข�าช้ันเรียน และทำบทำวนเน้ือหา 

ทำำากิจกรรม หรือตอบข�อปัญหาซัึ่กถามในช้ันเรียน โดย

ผู�สอนมีหน�าท่ีำเพียงช่วยแนะนำา (Coaching) ไม่ใช่เป็น

ผู�บรรยายหน�าช้ันเรียนแบบเดิมอีกต่อไป ห�องเรียน

กลับด�านเป็นรูปแบบการสอนหน่ึงท่ีำตอบสนองการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21” กล่าวคือ เป็นการสอนท่ีำผู�

สอนให�ผู�เรียนศึกษาเน้ือหาสาระความรู�หลักพัฒนา

ตนเองตามความสามารถและสติปัญญาของแต่ละ

บุคคล ทำำาให�ผู�เรียนเกิดทัำกษะการเรียนรู� ทัำกษะการใช�

ส่ือเทำคโนโลยี มีการบูรณาการความคิดเน้ือหาสาระ

หลักท่ีำตนศึกษามาผสมผสานกับทัำกษะเพ่ือการดำารง

ชีวิตก่อเกิดนวัตกรรมได� โดยมีผู�สอนทำำาหน�าท่ีำช่วย

เหลือให�คำาแนะนำา (Coaching) ทำำากิจกรรมต่าง ๆ  ถาม

ตอบปัญหาข�อสงสัยเพ่ิมเติม ทำำาให�ผู�เรียนเกิดการ

พัฒนาทัำกษะการเรียนรู�และนวัตกรรม  

 ห�องเรียนกลับด�านทำำาให�เกิดทัำกษะการเรียนรู�

สำาหรับศตวรรษท่ีำ 21 ดังน้ี

 1) ทัำกษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning 

and Innovation Skills) 

 2) ทัำกษะสารสนเทำศ ส่ือ และเทำคโนโลยี 

(Information Media and Technology Skill) 

 3) ทัำกษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career 

Skills) 

 องคป์ระกอบสำาคัญ ห�องเรียนกลบัด�านสำาหรบั

ศตวรรษท่ีำ 21

 1) ผู�เรียน ศึกษาเน้ือหาสาระก่อนเข�าช้ันเรียน 

ฝึึกต้ังคำาถามและหาคำาตอบเพ่ือให�เข�าใจเน้ือหาอย่าง

ลึกซ้ึึ่ง ทำำาให�เกิดการเรียนรู�ท่ีำนำาไปสู่การสรุปความรู� 

การพัฒนาทัำกษะการเรียนรู�ด�านต่าง ๆจนเกิดเป็น

นวัตกรรมใหม่ 

 2) ผู�สอน ต�องเปล่ียนบทำบาทำจากเดิมท่ีำเป็นผู�

สอนเพียงอย่างเดียว เป็นผู�อำานวยความสะดวก 

(facilitator) ผู�ให�คำาแนะนำา (coaching) เสริมทัำกษะ

การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 เสริมพลังด�านบวกแรง

สร�างแรงบันดาลใจ แก่ผู�เรียนให�เรียนรู�ด�วยตนเอง 

 3) วิธีิการสอน/กิจกรรมการสอน ผู�สอนต�อง

วางแผนออกแบบการสอนรูปแบบการสอน วิธีิการ

สอน หรือกิจกรรมท่ีำเหมาะสมกับรายวิชาและผู�เรียน 

ด�วยเหตุผลท่ีำว่าเน้ือหาแต่ละวิชามีเหตุผล ความจำาเป็น

และปัจจัย ท่ีำทำำาให�การออกแบบการสอนแตกต่างกัน

ออกไป ดังท่ีำ อพัชชา ช�างขวัญยืน และทิำพรัตน์ สิทำธิิ

วงศ์ (2559, 1344-53) ได�วิจัยหาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านร่วมกับการเรียน

รู�แบบโครงงาน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทำศข้ัน
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พ้ืนฐาน สำาหรับปริญญาตรี และได�ผลคุณภาพอยู่ใน

ระดับดี เน่ืองจากรายวิชาศึกษาท่ัำวไปน้ันมีผู�เรียน

จำานวนมาก การจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�

น้ัน ไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในห�องเรียนได� จึงต�อง

มีการจัดกิจกรรมท้ัำงในและนอกห�องเรียน โดยรูปแบบ

ท่ีำเหมาะสมกับการเรียนรู�ในรายวิชาศึกษาท่ัำวไปคือรูป

แบบการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลบัด�านรว่มกับ

การเรียนรู�แบบโครงงาน

 4) ส่ือการสอน ส่ือท่ีำเหมาะสมกับผู�เรียนและ

เน้ือหาวิชา เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีำทำำาให�การเรียนการสอน

ประสบผลสำาเร็จ การเลือกส่ือการสอนห�องเรียนกลับ

ด�านสำาหรับศตวรรษท่ีำ 21 ต�องคำานึงถึงความเหมาะสม 

ความสนใจ ตอบสนองความต�องการของผู�เรียนท่ีำหลาก

หลาย และสามารถพฒันาทำกัษะการเรียนรู�ด�านต่าง ๆ  

ควบคู่กับการดำารงชีวิต โดยอาศัยระบบเทำคโนโลยี

ประเภทำ วิดีโอบันทึำก ส่ือบันทึำกเสียง (Podcasts) การ

ใช�ส่ือ Websites หรือส่ือออนไลน์ Chats สนับสนุน

ทำำา ให� ผู� เ รียนเ กิดการบูรณาการเรียน รู� อ ย่าง มี

ประสิทำธิิภาพสูงสุด

 5) การประเมินผล ต�องออกแบบการวัดและ

ประเมินผลให�เหมาะสมกับกิจกรรม ภาระงาน 

การบ�าน หรือผลงาน ท่ีำผู�สอนกำาหนด โดยใช�เกณฑ์

กำาหนดระดับคุณภาพของผู�เรียนตามคะแนนท่ีำได�

2. การวัดและประเมินผลการเรียนร้�

 Jonathan Bergmann and Aron Sams 

(2012) ได�กล่าวถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู�

ภายใต�การกลบัด�านช้ันเรียนมีท้ัำงการประเมนิเพ่ือการ

พัฒนา (Formative Assessment) ซ่ึึ่งเป็นฐานสำาคัญ

ในการพัฒนาและสร�างความรู�ความเข�าใจโดยผู�เรียน

เข�าใจแก่นความรู�หลัก ในขณะท่ีำอยู่ในกระบวนการ

เรียนรู�เพ่ือวางแผนตอ่ไป และการประเมนิผลรวบยอด 

(Summative Assessment) เพ่ือตัดสินผลว่าผู�เรียน

มีความรู�ความสามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์การเรียน

รู�ท่ีำเป็นเป้าหมายหรือไม่ การวัดและประเมนิผลมีความ

ยืดหยุ่นหลากหลายท้ัำงรูปแบบ วิธีิการและระยะเวลา

เพ่ือช่วยให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ตามศักยภาพของ

ตนเอง ดังน้ี

 1) วัดและประเมินผลด�วยวิธีิการท่ีำหลากหลาย 

เช่น การทำดสอบ การปฏิิบัติทำดลองช้ินงาน เพ่ือ

ประเมินนักเรียนได�ตรงตามจุด ประสงค์ท่ีำกำาหนด

 2 )  มี ก า ร จั ดทำำา ข� อ สอบหลาย ชุ ดแ ต่ มี

วัตถุประสงค์เดียวกัน วัดและประเมินผลซึ่ำ้า เพ่ือเพ่ิม

โอกาสให�ผู�เรียนได�ปรับปรุงพัฒนาตนเองให�ยิง่ข้ึน

 3) ใช�เทำคโนโลยีช่วยในการวัดและประเมินผล 

การใช�คอมพิวเตอร์ช่วยในการเลือกข�อสอบและตรวจ

ให�คะแนนจะชว่ยลดภาระงานของผู�สอนเป็นอยา่งมาก 

และทำราบผลได�อย่างรวดเร็ว

 4) ใช�ผลการประเมนิเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� หลัง

การประเมนิแต่ละคร้ัง ผู�สอนกจ็ะพิจารณาวา่มีส่ิงใดท่ีำ

ต�องได�รับการพัฒนาให�ตรงกับผู�เรียนแต่ละคน

3. ประโยชน์จัากการเรียนแบบห�องเรียนกลับด�าน

 ชนสิทำธ์ิิ สิทำธ์ิิสูงเนิน (2560) ได�กล่าวถึงคุณ

ประโยชน์ของการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped Classroom) ตามท่ีำJonathan Bergmann 

and Aaron Sams กล่าวไว� สรุปได�ดังน้ี 

 1. เพ่ือเปล่ียนวิธีิการสอนของผู�สอน จากการ

บรรยายหน�าช้ันเรียนไปเป็นผู�ฝึึกการทำำากิจกรรมอ่ืนใน

ช้ันเรียนหรืออาจเรียกว่าเป็นครูติวเตอร์

 2. เพ่ือใช�เทำคโนโลยีการเรียนท่ีำผู�เรียนสมัยใหม่

ชอบ โดยใช�ส่ือ ICT ซ่ึึ่งกล่าวได�ว่าเป็นการนำาโลกของ

โรงเรียนเข�าสู่โลกของผู�เรียนซ่ึึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัล

 3. ช่วยเหลือผู�เรียนท่ีำมีงานยุ่ง มีกิจกรรมมาก 

โดยเข�าไปช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู�โดยใช�บทำสอน

ท่ีำสอนด�วยวีดิทัำศน์อยูบ่นอินเทำอร์เน็ต (Internet) ช่วย

ให�ผู�เรียนไว�ล่วงหน�าหรือเรียนตามช้ันเรียนได�ง่ายข้ึน 

รวมท้ัำงเปน็การฝึึกผู�เรียนให�รู�จัดการจดัเวลาของตนเอง

 4. ช่วยเหลือผู�เรียนอ่อนให�ขวนขวายหาความรู� 

ในช้ันเรียนปกติผู�เรียนเหล่าน้ีจะถูกทำอดท้ิำงแต่ใน

ห�องเรียนกลับด�านผู�เรียนจะได�รับการเอาใจใส่จากผู�

สอนมากท่ีำสุดโดยอัตโนมัติ  
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 5. ช่วยเหลือผู�เรียนท่ีำมีความสามารถแตกต่าง

กันให�ก�าวหน�าในการเรียนตามความสามารถของ

ตนเอง 

 6. ช่วยให�ผู�เรียนสามารถหยุดและทำบทำวนด�วย

ตนเองได�ทำำาให�จัดเวลาเรียนตามท่ีำตนพอใจ เบ่ือก็หยุด

พักได� สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได�

 7. ช่วยให�เกิดปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�เรียนกับผู�

สอนเพ่ิมข้ึน เป็นการประสานการใช�ประโยชน์ระหว่าง

การเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน�า 

ช่วยเปล่ียนและเพ่ิมบทำบาทำของผู�สอนให�เป็นท้ัำงพ่ีเล้ียง 

(Mentor) เพ่ือน เพ่ือนบ�าน (Neighbor) และผู�

เช่ียวชาญ (Expert)

 8. ช่วยให�ผู�สอนรู�จักผู�เรียนดีข้ึน กระตุ�นให�เกิด

แรงบันดาลใจ (Inspire) ให�กำาลังใจ รับฟังและช่วย

เหลือ ส่งเสริมผู�เรียนซ่ึึ่งเป็นมิติสำาคัญท่ีำจะช่วยเสริม

พัฒนาการทำางการเรียน

 9. ช่วยเพ่ิมปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างเพ่ือนผู�เรียนด�วย

กันเอง จากกิจกรรมทำางการเรียนท่ีำ ผู�เรียนสามารถท่ีำ

จะช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึึ่งกันและกันได� ส่งผลต่อเด็กท่ีำ

เอาใจใส่การเรียน ปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างนักเรียนด�วยกัน

จะเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ

 10. ช่วยให�เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตาม

ปกติแล�วในช้ันเรียนเดียวกันจะมีเด็กท่ีำมีความแตกต่าง

กันมาก มีความถนัดและความชอบท่ีำแตกต่างกัน ดัง

น้ันการจัดกิจกรรมการสอนแบบห�องเรียนกลับทำางจะ

ช่วยให�ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู�เรียนแต่ละคน เพ่ือ

ด�วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด�วยจุดแข็งของแต่ละ

คน

 11. เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการ

ห�องเรียน ช่วยเปิดช่องให�ผู�สอนสามารถจัดการช้ัน

เรียนได�ตามความต�องการท่ีำจะทำำา ในเชิงสร�างสรรค์ 

เพ่ือสร�างคุณภาพแก่ช้ันเรียน 

 12. เปล่ียนคำาสนทำนากับพ่อแม่ ประสานความ

สัมพันธ์ิท่ีำดีระหว่างโรงเรียนกับผู�ปกครอง ซ่ึึ่งการรับ

ทำราบและแลกเปล่ียนความรู�ร่วมกันจะทำำาให�ผู�เรียน

เกิดการเรียนรู�ท่ีำดีได�

 13. ช่วยให�เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา 

การใช�ห�องเรียนแบบกลับทำางโดยนำาสาระคำาสอนไปไว�

ในวีดิทัำศน์นำาไปเผยแพร่ทำางอินเทำอร์เน็ต เป็นการเปิด

เผยเน้ือหาสาระทำางการเรียนให�สาธิารณชนได�ทำราบ 

สร�างความเช่ือม่ันในคุณภาพการเรียนการสอนให�ผู�

ปกครองทำราบ

4. การฝึึกทักษะมวยไทย

 พิชัยณรงค์ กงแก�ว (2562) ได�กล่าวว่า ในการ

ฝึึกมวยไทำยจำาเป็นต�องมีความรู�ความเข�าใจหลักพ้ืน

ฐานก่อน เพราะเป็นทัำกษะเบ้ืองต�นการเรียนแม่ไม�

มวยไทำยและกลมวย เพ่ือนำาไปสู่การมีทัำกษะในข้ันสูง

ต่อไป ซ่ึึ่งมีลักษณะดังน้ี

 การตัุ�งท่ัาจ์ดมวย์

 การต้ังท่ำาจดมวย หมายถึง การวางเข่า การ

วางมือให�ถูกต�องตามหลักการฝึึก ซ่ึึ่งในการจดมวยน้ัน 

ต�องทำราบเหล่ียมมวยด�วย เหล่ียมมวย หมายถึง การ

แสดงการใช�มอืและเทำ�าท่ีำถนัด ออกมาให�เห็น โดยปกติ

มวยจะมี ๒ เหล่ียม คือ เหล่ียมซึ่�าย และเหล่ียมขวา

 การวางตุำาแหน่งอวัย์วะ

 การวางตำาแหน่งของอวัยวะท่ีำได�จดมวย หมาย

ถึง การกำาหมัด วางเทำ�า มือ และลำาตัว 

 การใช้หมัด เท้ัา เข่า ศอก

      เป็นทัำกษะพ้ืนฐานของกีฬามวยไทำยท่ีำมีอยู่

มากมายหลายแบบ ซ่ึึ่งครูมวยต่างๆ ได�คิดค�นข้ึนมาใช� 

และได�นำามาเขียน หรือบันทึำกไว� เพ่ือประโยชน ์ในการ

เรียนการสอนวิชามวยไทำยในปัจจุบัน

 ทัำกษะการใช�หมัด เช่น หมัดตรง หมัดตัด หมัด

ตวัด หมัดเสย หมัดเหว่ียง หมัดโขก

 ทัำกษะการใช�เทำ�า แบ่งออกเป็น การเตะ และ

การถีบ สำาหรับการเตะน้ัน  เช่น เตะตรง เตะเฉียงเตะ

ตัด เตะตวัด เตะกลับหลัง ส่วนการถีบ เช่น ถีบตรง ถีบ

ข�าง ถีบกลับหลัง ถีบจิก ถีบส�น

 ทัำกษะการใช�เข่า เช่น เข่าตรง เข่าเฉียง เข่าตัด 

เข่าโค�ง เข่าลอย
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 ทัำกษะการใช�ศอก เช่น ศอกตี ศอกตัด ศอกงัด 

ศอกพุ่ง ศอกกระทุำ�ง ศอกกลับ

การเค์ลื�อนทีั�

 การเคล่ือนท่ีำ หรือการเคล่ือนไหว เป็นพ้ืนฐาน

ของมวยไทำย ท้ัำงการรุกและการรับ การก�าวย่างใน

ทิำศทำางต่าง ๆโดยการเคล่ือนท่ีำในการฝึึกมวยไทำยจะมี

ท้ัำงการรุกและถอยเป็นเส�นตรง, การรุกและถอยฉาก 

และการเคล่ือนท่ีำเป็นวงกลม

 ในการฝึึกปฏิิบัติทัำกษะมวยไทำยมีความจำาเป็น

อยา่งยิง่ท่ีำผู�เรียนจะต�องทำำาการฝึึกฝึนเป็นประจำาท้ัำงใน

และนอกห�องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึึกทำบทำวน

หรือศึกษาข�อมูลล่วงหน�า ดังน้ันการจัดการเรียนการ

สอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped-Classroom) 

ท่ีำส่งเสริมการเรียนรู�แบบ Active Learning จึงเป็น

แนวทำางในการพัฒนาศักยภาพของผู�เรียนในการเรียน

วิชามวยไทำยได�เป็นอย่างดี

5. ร้ปแบบการเรียนแบบ “ห�องเรียนกลับด�าน”ใน

การจััดการเรียนร้�วิชามวยไทยศึกษา

 วสันต์ ศรีหิรัญ (2560) ได�กล่าวถึง แนวคิดของ

ห�องเรียนกลับด�านโดยเปรียบเทีำยบให�เห็นถึงรูปแบบ

ของการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด�าน (Flipped 

Learning) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

เดิม (Traditional Learning) กล่าวคือการจัดการเรียน

การสอนแบบห�องเรียนกลับด�านน้ันจะมุ่งเน�นการ

สร�างสรรค์องค์ความรู�ด�วยตัวผู�เรียนเองตามทัำกษะ 

ความรู�ความสามารถและสติปัญญาของเอกัตบุคคล 

(Individualized Competency) ตามอัตราความ 

สามารถทำางการเรียนแต่ละคน (Self-Paced) จากมวล

ประสบการณ์ท่ีำผู�สอนจัดให�ผ่านส่ือเทำคโนโลยี ICT 

หลากหลายประเภทำในปัจจุบัน และเป็นลักษณะการ

เรียนรู�จากแหล่งเรียนรู�นอกช้ันเรียนอย่างอิสระท้ัำงใน

ด�านความคิดและ      วิธีิปฏิิบัติ 

 ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทำย

ศึกษาน้ันผู�สอนได�เน�นการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Student Centered Learning โดยการจัดกิจกรรม

แบบ Active Learning ท่ีำเป็นกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีำเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิิสัมพันธ์ิกับ

กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติด�วยตนเองโดย

การนำาความรู�ในช้ันเรียนไปฝึึกต่อเพ่ือเพ่ิมสักยภาพใน

การศึกษา ค�นคว�า ทำบทำวน (Review) และการฝึึก

ปฏิิบัตินอกช้ันเรียน (Flipped-Classroom)   ในการ

ปฏิิบัติทัำกษะมวยไทำยท้ัำงการใช�หมัด เทำ�า เข่า ศอก, แม่

ไม�มวยไทำย, ลูกไม�มวยไทำย, การเป็นผู�ฝึึก (เทำรนเนอร์) 

ในการล่อเป้ามวยไทำย ซ่ึึ่งผู�สอนได�ใช�ท้ัำง ZOOM, 

Microsoft Teams (MS), Face Book, Line, You 

Tube เป็นต�น เป็นช่องทำางในการส่ือสารเพ่ิมเติมกับผู�

เรียน โดยการส่งผลการปฏิิบัติเป็นคลิปออนไลน์ มายงั 

Face Book กลุ่มวิชามวยไทำย เป็นต�น ส่วนการปฏิิบัติ

ในช้ันเรียนได�เรียนรู�ท้ัำงการเป็นผู�ตัดสิน การใช�ทัำกษะ

ในการชกมวยไทำย การเป็พ่ีเล้ียงนักมวย เป็นต�น

 

   

 

 

รูปแบบการเรียนแบบ “หองเรียนกลับดาน”ในการ

จัดการเรียนรูวิชามวยไทยศึกษา 

วสันต ศรีหิรัญ (2560) ไดกลาวถึง แนวคิดของ

หองเรียนกลับดานโดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงรูปแบบ

ของการจ ัดการเร ียนการสอนแบบกล ับด  าน 

(Flipped Learning) กับรูปแบบการจัดการเร ียน

การสอนแบบเดิม (Traditional Learning) กลาวคือ

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานนั้น

จะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียน

เองตามทักษะ ความรูความสามารถและสติปญญา

ของเอกัตบุคคล (Individualized Competency) 

ตามอัตราความ สามารถทางการเรียนแตละคน 

(Self-Paced) จากมวลประสบการณท่ีผู สอนจัดให

ผ านส ื ่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทใน

ปจจุบัน และเปนลักษณะการเรียนรูจากแหลงเรียนรู

นอกชั ้นเรียนอยางอิสระทั ้งในดานความคิดและ      

วิธีปฏิบัติ  

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทย

ศึกษานั้นผูสอนไดเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Student Centered Learning โดยการจัดกิจกรรม

แบบ Active Learning ท่ีเปนกระบวนการเรียนการ

สอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติดวยตนเองโดย

การนำความรูในชั้นเรียนไปฝกตอเพื่อเพิ่มสักยภาพ

ในการศึกษา คนควา ทบทวน (Review) และการฝก

ปฏ ิ บ ั ต ิ น อกช ั ้ น เ ร ี ย น  ( Flipped-Classroom)            

ในการปฏิบัติทักษะมวยไทยทั้งการใชหมัด เทา เขา 

ศอก, แมไมมวยไทย, ลูกไมมวยไทย, การเปนผูฝก 

(เทรนเนอร) ในการลอเปามวยไทย ซ่ึงผูสอนไดใชท้ัง 

ZOOM, Microsoft Teams (MS), Face Book, 

Line, You Tube เปนตน เปนชองทางในการสื่อสาร

เพิ่มเติมกับผูเรียน โดยการสงผลการปฏิบัติเปนคลิป

ออนไลน มายัง Face Book กลุมวิชามวยไทย เปนตน 

สวนการปฏิบัต ิในชั ้นเรียนไดเร ียนรูท ั ้งการเปน         

ผู ตัดสิน การใชทักษะในการชกมวยไทย การเปน     

พ่ีเลี้ยงนักมวย เปนตน 

 
การเปนผูตัดสิน 

 
การใชทักษะในการชกมวยไทย 

 
การเปนพ่ีเลี้ยงนักมวย 
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 นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแล�ว   

ยงัมีการส่งเสริมให�ผู�เรียนได�มีการเรียนรู�ในช้ันเรียนโดย

การเชิญผู�เช่ียวชาญทำางด�านกีฬามวยไทำยเข�ามา

ถ่ายทำอดความรู�และกระตุ�นความสนใจของผู�เรียนให�มี

เ พ่ิมมากยิ่ง ข้ึน และเป็นการแชร์ความรู�จากผู� มี

ประสบการณจ์ริงในกฬีามวยไทำยท้ัำงการฝึึกทำกัษะการ

ปลำ้าคอ การฝึึกการตัดสิน การฝึึกทำักษะการชกมวย

ไทำย การเรียนรู�กติกามวยไทำย เป็นต�น

 

 

 ส่วนการเรียนรู�เพ่ิมเติมนอกห�องเรียนจากการ

จัดการเรียนการสอนตามปกติแล�ว ยังมีการเพ่ิมเติม

ความรู�จากแหล่งความรู�อ่ืน โดยการจัดทำำาโครงการ

อบรมครูมวยไทำย โดยเชิญวิทำยากรผู�ทำรงคุณวุฒิจาก

สมาคมกีฬามวยไทำยและมวยโบราณ มาเป็นผู�ถ่ายทำอด

ความรู� ซ่ึึ่งผู�เรียนจะได�นำาความรู� ความสามารถ จาก

การศึกษา ค�นคว�า ทำบทำวนของตนเองจากการเรียนรู�

มาปฏิิบัติและแลกเปล่ียนความรู�ซ่ึึ่งกันและกัน

 

 

   

 

 

รูปแบบการเรียนแบบ “หองเรียนกลับดาน”ในการ

จัดการเรียนรูวิชามวยไทยศึกษา 

วสันต ศรีหิรัญ (2560) ไดกลาวถึง แนวคิดของ

หองเรียนกลับดานโดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงรูปแบบ

ของการจ ัดการเร ียนการสอนแบบกล ับด  าน 

(Flipped Learning) กับรูปแบบการจัดการเร ียน

การสอนแบบเดิม (Traditional Learning) กลาวคือ

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานนั้น

จะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียน

เองตามทักษะ ความรูความสามารถและสติปญญา

ของเอกัตบุคคล (Individualized Competency) 

ตามอัตราความ สามารถทางการเรียนแตละคน 

(Self-Paced) จากมวลประสบการณท่ีผู สอนจัดให

ผ านส ื ่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทใน

ปจจุบัน และเปนลักษณะการเรียนรูจากแหลงเรียนรู

นอกชั ้นเรียนอยางอิสระทั ้งในดานความคิดและ      

วิธีปฏิบัติ  

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทย

ศึกษานั้นผูสอนไดเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Student Centered Learning โดยการจัดกิจกรรม
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นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแลว   

ยังมีการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการเรียนรูในชั้นเรียน

โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานกีฬามวยไทยเขามา

ถายทอดความรูและกระตุนความสนใจของผูเรียนให

มีเพิ ่มมากยิ ่งขึ ้น และเปนการแชรความรู จากผูมี

ประสบการณจริงในกีฬามวยไทยทั้งการฝกทักษะ

การปล้ำคอ การฝกการตัดสิน การฝกทักษะการชก

มวยไทย การเรียนรูกติกามวยไทย เปนตน 
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จัดการเรียนการสอนตามปกติแลว ยังมีการเพิ่มเติม

ความรูจากแหลงความรูอื่น โดยการจัดทำโครงการ

อบรมครูมวยไทย โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก

สมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ มาเป นผู

ถ  ายทอดความรู  ซ ึ ่ งผ ู  เ ร ี ยนจะได นำความรู  

ความสามารถ จากการศึกษา คนควา ทบทวนของ

ตนเองจากการเรียนรู มาปฏิบัต ิและแลกเปลี ่ยน

ความรูซ่ึงกันและกัน 

 
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ 

 
การฝกทาไหวครมูวยไทย 
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6. สรุป (Conclusions)

 รูปแบบการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped Classroom)  : การเรียนรู�แบบ Active 

Learning  กับการเรียนวิชามวยไทำยในศตวรรษท่ีำ 21st 

Century Skills นับเป็นแนวทำางการเรียนรู�ใหม่ท่ีำเหมาะ

สมกับศตวรรษน้ีเป็นอย่างมาก ด�วยยุคสมัยท่ีำโลกก�าว

กระโดดเข�าสู่ระบบส่ือเทำคโนโลยีเต็มตัว ระบบ

อินเตอร์เน็ต การส่ือสาร ระบบออนไลน์ต่าง ๆ เข�ามามี

บทำบาทำต่อการดำารงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างย่ิง จึงต�องมีการ

ประยุกต์ใช�เทำคโนโลยีในปัจจุบันในการส่งเสริมการเรียน

รู�ของผู�เรียน เน�นทัำกษะการคิดในข้ันสูงการคิดวิเคราะห์ 

การคิดสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช�ซ่ึึ่งเหมาะสมกับ

การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันท่ีำต�องการพัฒนา

คนในสังคมไทำย ให�มีคุณลักษณะพร�อมสำาหรับการดำารง

ชีวิตและรับมือความเปล่ียนแปลงท่ีำจะเกิดข้ึนในอนาคต

เน่ืองด�วยโลกท่ีำไร�พรมแดน การเรียนรู�จึงไม่ได�จำากัดอยู่

เพียงรอบตัวอีกต่อไป เพราะฉะน้ันการเลือกใช�ส่ือการ

สอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ     ส่ือสารสนเทำศอ่ืน 

ๆ ท่ีำเหมาะสมมาใช�เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนจึง

เป็นส่ิงสำาคัญท่ีำช่วยเพ่ิมประสิทำธิิภาพการเรียนรู�ของผู�

เรียน ซ่ึึ่งผู�สอนได�ใช�ท้ัำง ZOOM, Microsoft Teams 

(MS), Face Book, Line, You Tube เป็นต�น เป็นช่อง

ทำางในการส่ือสารกับผู�เรียน ซ่ึึ่งในการสร�างสรรค์ส่ิงใหม่

ท่ีำทำำาให�เกิดการพัฒนา(undeveloped) และนวัตกรรม 

(innovation) จากส่ือการเรียนการสอนสำาคัญท่ีำใช�ใน

การกลับด�านช้ันเรียนคือ หนังสืออิเลคทำรอนิค (E Book) 

หนังสือ มวยไทำย มรดกทำางภูมิปัญญาวิวัฒนาการสู่การ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดย ผู�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย

ณรงค์ กงแก�ว ท่ีำได�จัดทำำาและพัฒนาข้ึนมาซ่ึึ่งเป็นฐาน

ข�อมูลสำาคัญในการพัฒนาและสร�างความรู�ความเข�าใจ

แก่ผู�เรียน และการประเมินผลรวบยอด เพ่ือประเมินผล

ว่าผู�เรียนมีความรู�ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

การเรียนรู�ท่ีำเป็นเป้าหมายหรือไม่ของผู�เรียนในแต่ละคน

หากเกิดปัญหาแก่ผู�เรียนเพ่ือช่วยให�ผู�เรียนสามารถเรียน

รู�ได�ความถนัค ความแตกต่าง และตามศักยภาพของ 

ผู�เรียน
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การฝกปฏิบัติทักษะมวยไทย 

 
การมอบตัวเปนศิษย 

 
การรับใบประกาศรับรองจากสมาคมฯ 

 

สรุป (Conclusions) 

ร ูปแบบการสอนแบบหองเร ียนกล ับด าน 

(Flipped Classroom)  : การเรียนรู แบบ Active 

Learning  กับการเรียนวิชามวยไทยในศตวรรษท่ี 

21st Century Skills นับเปนแนวทางการเร ียนรู

ใหมที่เหมาะสมกับศตวรรษนี้เปนอยางมาก ดวยยุค

สมัยที่โลกกาวกระโดดเขาสูระบบสื่อเทคโนโลยีเต็ม

ตัว ระบบอินเตอรเน็ต การสื่อสาร ระบบออนไลน

ตาง ๆ เขามามีบทบาทตอการดำรงชีวิตมนุษยเปน

อยางยิ ่ง จึงตองมีการประยุกตใช เทคโนโลยีใน

ปจจุบันในการสงเสริมการเรียนรูของผู เรียน เนน

ทักษะการคิดในขั ้นสูงการคิดว ิเคราะห การคิด

สังเคราะห และการประยุกตใชซึ่งเหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันที่ตองการพัฒนา

คนในสังคมไทย ใหมีคุณลักษณะพรอมสำหรับการ

ดำรงชีวิตและรับมือความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตเนื ่องดวยโลกที ่ไรพรมแดน การเรียนรู จึง

ไมไดจำกัดอยูเพียงรอบตัวอีกตอไป เพราะฉะนั้นการ

เลือกใชสื ่อการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต หรือ     

สื่อสารสนเทศอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาใชเปนเครื่องมือ

ในการเรียนการสอนจึงเปนสิ ่งสำคัญที ่ช วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงผูสอนไดใชท้ัง 

ZOOM, Microsoft Teams (MS), Face Book, 

Line, You Tube เปนตน เปนชองทางในการสื่อสาร

กับผูเรียน ซ่ึงในการสรางสรรคสิ่งใหมท่ีทำใหเกิดการ

พัฒนา(undeveloped) และนวัตกรรม (innovation) 

จากสื่อการเรียนการสอนสำคัญที่ใชในการกลับดาน

ชั้นเรียนคือ หนังสืออิเลคทรอนิค (E Book) หนังสือ 

มวยไทย มรดกทางภูมิปญญาวิว ัฒนาการสู การ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.

พิชัยณรงค กงแกว ท่ีไดจัดทำและพัฒนาขึ้นมาซ่ึง

เปนฐานขอมูลสำคัญในการพัฒนาและสรางความรู

ความเขาใจแกผูเรียน และการประเมินผลรวบยอด 

เพ่ือประเมินผลวาผูเรียนมีความรูความสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่เปนเปาหมายหรือไม

ของผูเรียนในแตละคนหากเกิดปญหาแกผูเรียนเพ่ือ

ชวยใหผู เรียนสามารถเรียนรู ไดความถนัค ความ

แตกตาง และตามศักยภาพของผูเรียน 
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�แบบชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญาเพ่ือการสร�างพลเมืองในศตวรรษท่ีำ 21 เป็นกระ

บวนการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำนำาไปใช�ในการสอนในกระบวนวิชา 100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพ่ือความ

เป็นพลเมืองช้ันเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำารูปแบบกระบวนการเรียนรู�ท่ีำเรียกว่า

ชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญาไปปรับใช�เป็นกิจกรรมหลักในช้ันเรียน ซ่ึึ่งมีรูปแบบการเรียนรู�ท่ีำเน�นผู�เรียนเป็น

หลักและมุ่งเน�นให�ผู�เรียนสืบค�นความรู�ด�วยตวัเองและนำาไปแลกเปล่ียนความรู�ร่วมกันในช้ันเรียน โดยเก่ียวข�องกับ

การต้ังคำาถาม การถกเถียง และการสร�างบทำสนทำนาบนฐานคิดแบบ 4C คือการคิดเชิงวิพากษ์ด�วยเหตุและผล 

(critical thinking) การคิดอย่างสร�างสรรค์ (creative thinking) การคิดอย่างใส่ใจ (caring thinking) และการ

คิดอย่างมีส่วนร่วม (collaborative thinking) และเสริมสร�างทัำกษะส่ีด�านคือทัำกษะการสร�างมโนทัำศน์ (concept 

formation skills) ทัำกษะการสืบสอบ (inquiry skills) ทัำกษะการใช�เหตุผล (reasoning skills) และทัำกษะการ

แปลความ (translation skills) ท้ัำงน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมและเตรียมพร�อมผู�เรียนให�เป็นนักคิดท่ีำดี มีทัำกษะชีวิต รู�

เท่ำาทัำน เป็นพลเมืองท่ีำมีประสิทำธิิภาพ และตระหนักรู�พลวัตโลกสมัยใหม่ในศตวรรษท่ีำ 21

คำาสำาคัญ:  ชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญา, การเรียนรู�, พลเมือง

1. บทนำา

 ไม่ว่าจะรู�ตัวหรือไม่ก็ตามเด็กในศตวรรษท่ีำ 21 

เป็นเด็กท่ีำเกิดและเติบโตข้ึนพร�อมกับปัญหาและความ

ขัดแย�งท่ีำส่ังสมมาต้ังแต่ศตวรรษก่อนหน�า เช่น ปัญหา

ขัดแย�งทำางเศรษฐกิจและการเมืองจนนำาไปสู่สงคราม

การค�าระหว่างประเทำศ ปัญหาสังคมท่ีำสืบเน่ืองจากโลก

ไร�พรมแดนท่ีำคนทุำกคนบนโลกใบน้ีสามารถเช่ือมต่อกัน

ได�ง่ายดาย การไหลบ่าของข�อมูลข่าวสารอย่างมากมาย

ท่ีำขาดการคัดกรองท่ีำเหมาะสม ปัญหาความเหล่ือมลำ้า

ทำางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาส่ิงแวดล�อมและ

ทำรัพยากรธิรรมชาติ และในยุคดิจิทัำลท่ีำความก�าวหน�า

ด�านเทำคโนโลยีจนนำาไปสู่ความพลิกผัน (disruption) 

ในด�านต่าง ๆ  ส่ิงเหล่าน้ีคือความทำ�าทำายของการศึกษา

ท่ีำจะสร�างเยาวชนให�มีกระบวนการคิดและวิธีิปฏิิบัติ

อยา่งไรท้ัำงต่อตนเองและสงัคมเพ่ือให�โลกใบน้ีสามารถ

ดำาเนินต่อไปได� 

 ท่ำามกลางสภาวะดังกล่าวการศึกษาจึงมีส่วน

อยา่งสำาคัญในการเสริมสร�างและปลูกฝัึงทัำกษะท้ัำงด�าน

ความรู� ความคิด และการปฏิิบัติแก่เยาวชนเพ่ือให�รู�

เท่ำาทัำนต่อความซัึ่บซึ่�อนของปัญหา โดยเฉพาะการ

สร�างสำานึกของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมใน

ฐานะพลเมือง

 ความรับผิดชอบเป็นส่ิงสำาคัญต่อการสร�าง

พลเมืองเพราะจะทำำาให�เยาวชนมีสำานึกในหน�าท่ีำและ
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บทำบาทำของตนเองซ่ึึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีำสำาคัญในการ

พัฒนาประเทำศ ดังน้ันการปลูกฝัึงสำานึกความรับผิด

ชอบท้ัำงต่อตนเองและสังคมให�เกิดข้ึนในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนจงึเป็นส่ิงสำาคัญ กิจกรรมการเรียนรู�ในช้ันเรียน

จึงถูกนำามาใช�เพ่ือกระตุ�นและสร�างกระบวนการคิด

ผ่านการสืบสอบความรู�ด�วยตัวของผู�เรียนเอง โดยมีรูป

แบบกิจกรรมประกอบด�วยสองส่วนคือ ส่วนการศึกษา

เชิงองค์ความรู� (knowledge) และกิจกรรมการเรียน

ซ่ึึ่งออกแบบโดยใช�กรอบแนวคิดปรัชญาสำาหรับเด็ก 

(P4C) และแนวคิดการเรียนรู�ชุมชนแห่งการสืบสอบ

ทำางปรัชญา (CoPI) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให�ผู�เรียน

สามารถอธิิบาย วิเคราะห์ เข�าใจ สร�างคำาถาม แสดง

ความคิดและสะทำ�อนคิดต่อมโนทัำศน์หลักคือความรับ

ผิดชอบของพลเมือง 

2. แนวคิดการเรียนร้�ชุมชนแห่งการสืบสอบทาง

ปรัชญา (CoPI)

 แนวคิดการเรียนรู�ชุมชนแห่งการสืบสอบทำาง

ปรัชญา (community of philosophical inquiry 

- CoPI) เป็นการเรียนรู�ท่ีำพัฒนาจากฐานของการเรียน

การสอนการสอนโดย ใช� ป รั ชญาสำาห รับ เ ด็ ก 

(philosophy for children - P4C) พัฒนาข้ึนโดยแม

ทำธิิว ลิปแมน (Matthew Lipman) ท่ีำมุ่งเน�นการสอน

เพ่ือการคิด (teaching for thinking)[1] ปรัชญา

สำาหรับเด็กเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กใน 

3 ด�านคือ คือ การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 

การคิดเชิงสร�างสรรค์ (creative thinking) และการ

คิดเชิงอาทำร (caring thinking) โดยมุ่งเน�นให�เด็กเรียน

รู�การคิดได�ด�วยตนเองผ่านส่ือเร่ืองเล่าหรือนิทำาน 

(stories) เพราะนิทำานเป็นเคร่ืองมือท่ีำดีท่ีำช่วยกระตุ�น

ให�เด็กคิดด�วยตนเอง เกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์

ด�วยการสืบสอบ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสร�างชุมชนความ

รู� (community of knowledge) อาศัยกรอบแนวคิด

ของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ท่ีำเสนอว่าชุมชน 

(community) การส่ือสาร (communication) และ

การอยูห่รือมีร่วมกัน (common) น้ันสัมพันธ์ิกันอย่าง

แนบแน่น[2] การเรียนรู�ผ่านการส่ือสารของผู�เรียนโดย

มีเป้าหมายและต้ังคำาถามร่วมกันจึงเป็นส่ิงท่ีำทำำาให�เกิด

ชุมชน และการอยู่ในชุมชนทำำาให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ชุด

ความหมายและคุณค่าท่ีำชุมชนยึดถือร่วมกัน แต่ใน

ชุมชนแห่งการสืบสอบน้ันผู�เรียนไม่จำาเป็นต�องยอมรับ

ชุดความหมายน้ันแต่เพียงฝึ�ายเดียว เพราะผู�เรียนจะมี

ส่วนในการสร�างความหมาย (meaning-making) ร่วม

กันในสังคมด�วย[3] ท้ัำงยงัส่งเสริมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ถึง

การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิิปไตยด�วยการคิดท่ีำ

ห่วงใยผู�อ่ืน มีการประนีประนอมกัน การเคารพความ

คิดเห็นท่ีำแตกต่าง และเรียนรู�ความหลากหลายทำาง

สังคมด�วย

 สำาหรับวิธีิการท่ีำใช�ในการสอนปรัชญาสำาหรับ

เด็กคือ การนำาการสืบสอบทำางปรัชญา (philosophical 

inquiry) ไปใช�ในชุมชนแห่งการสืบสอบ (community 

of inquiry)  ซ่ึึ่งวิธีิการน้ีจะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�

สนทำนาแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือทำำาความเข�าใจเก่ียว

กับเร่ืองท่ีำเรียน การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการสืบสอบ

จะช่วยให�ผู�เรียนสามารถคิดต้ังคำาถามเพ่ือแก�ไขปัญหา

ต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม และในการอภิปรายจะกระตุ�น

ให�ผู�เรียนเกิดการคิดและแสดงความคดิเห็นของตนเอง

พร�อมกบัแลกเปล่ียนความคดิเห็นร่วมกัน ทำำาให�ผู�เรียน

มองเห็นและพิจารณาความเข�าใจท่ีำผิดพลาด และสร�าง

ความเข�าใจของตนเองข้ึนมาใหม่ ซ่ึึ่งวิธีิการน้ีจะช่วย

สร�างความม่ันใจในตนเอง ความกล�าแสดงความคิด

เห็น เต็มใจในการรับฟังผู�อ่ืน และยินดีรับฟังความคิด

เห็นท่ีำแตกต่างให�แก่ผู�เรียนได�เป็นอย่างดี 

 การนำาชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญา 

(CoPI) ไปใช�เพ่ือพัฒนาทัำกษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 

21 และการคิดเชิงวิพากษ์แก่ผู� เรียนได�อย่างมี

ประสิทำธิิภาพน้ัน ผู�สอนจะต�องมีความเข�าใจเก่ียวกับ

องค์ประกอบสำาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การ

จัดห�องเรียนท่ีำเปิดโอกาสให�ผู�เรียนทุำกคนมีส่วนร่วม 

โดยผู�เรียนและผู�สอนจะน่ังในลักษณะคร่ึงวงกลม 
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เพราะจะช่วยสร�างบรรยากาศให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมใน

การสนทำนา ทุำกคนสามารถมองเห็นและได�ยินเสียงกัน

อย่างชัดเจน สำาหรับห�องเรียนท่ีำมีผู�เรียนจำานวนมากผู�

สอนควรแบ่งผู�เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 12-16 คน เพ่ือให�ผู�

เรียนมีโอกาสสนทำนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยา่ง

ท่ัำวถึง

    

รูปท่ีำ 1 การจัดห�องเรียนในระหว่างดำาเนินกิจกรรม

 ประการท่ีำสอง การกระตุ�นให�ผู�เรียนถามคำาถาม

และกระตุ�นการคิดเชิง วิพากษ์ผ่านตัวกระตุ�น 

(stimulus) เช่น บทำความ นิยายหรือนิทำานส้ัน ๆ 

ภาพยนตร์ ภาพถ่าย งานศิลปะ หรือคลิปวิดีโอ ตัว

กระตุ�นต�องมีลักษณะกระตุ�นความสงสัยหรือเป็นการ

ชวนต้ังคำาถามอย่างมีเป้าหมายแก่ผู�เรียน โดยผู�เรียน

สามารถพูดคุยถกเถียงในประเด็นคำาถามได�อยา่งอิสระ 

ท่ีำสำาคัญคือผู�สอนต�องหลีกเล่ียงการสร�างประเด็นเพ่ือ

ช้ีนำาเพ่ือให�ผู�เรียนได�คิดและเกิดการวิพากษ์ในประเด็น

ต่าง ๆ เองให�มากท่ีำสุด

 ประการท่ีำสาม การสนับสนุนให�ผู�เรียนแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือให�มีความเข�าใจชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ

เร่ืองท่ีำกำาลังอภิปรายผ่านการถกเถียง (discussion) 

และการสร�างบทำสนทำนา (dialogue) เพราะกิจกรรม

การสบืสอบทำางปรชัญาจะมีรูปแบบการเรียนรู�ท่ีำเน�นผู�

เรียนเป็นหลัก และเน�นการเรียนรู�แบบการต้ังคำาถาม

และสืบสอบหาคำาตอบอย่างมีเป้าหมาย โดยกำาหนด

สมมติฐานการคิดบนฐานคิดเชิงวิพากษ์แบบ 4C คือ 

การคิดเชิงวิพากษ์ด�วยเหตุและผล (critical thinking) 

การคิดอย่างสร�างสรรค์ (creative thinking) การคิด

อย่างใส่ใจ (caring thinking) และ การคิดอย่างมีส่วน

ร่วม (collaborative thinking) ซ่ึึ่งเป็นไปตามกรอบ

คิดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ในกระบวนการน้ันผู�

สอนจะทำำาหน�าท่ีำเป็นกระบวนกรด�วยการกระตุ�นให�ผู�

เรียนแสดงความคิดเห็น พูดคุยและถามคำาถามเก่ียว

กับความคิดเห็นท่ีำแตกตา่งเพ่ือนำาไปสู่การพดูคุยเชิงลึก

ในลักษณะของการคิดและแลกเปล่ียนความคิดบนพ้ืน

ฐานของการยอมรับและรับฟังความคิดท่ีำแตกต่างและ

หลากหลาย โดยไม่นำาความคิดของตนหรือด่วนตัดสิน

ในเร่ืองท่ีำฟัง ท้ัำงน้ีเพ่ือให�กิจกรรมน้ีมลัีกษณะเปน็ “การ

คิดเก่ียวกับการคิด” เพ่ือฝึึกทัำกษะการคิดเชิงวิพากษ์

จุดเด่นของชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญาคือ

แนวทำางการเรียนการสอนท่ีำเหมาะแก่การศึกษาใน

ศตวรรษท่ีำ 21 เพราะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีำให�ผู�เรียนได�มี

โอกาสคิดได�ด�วยตนเองด�วยการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีำ

ทำำาให�ผู�เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนความคิด

เห็นและเผชิญกับความหลากหลายทำางความคิด ซ่ึึ่ง

ทำำาให�ห�องเรียนกลายเป็นสังคมขนาดย่อส่วน[4] ท่ีำพวก

เขาจะได�พัฒนาทัำศนคติ และความเป็นตัวแสดง 

(agency) ด�วยการเป็นเจ�าของการเรียนรู�ของตัวเอง

และนำาไปสู่การมีส่วนร่วมทำางสังคมด�านต่าง ๆ ได�ใน

ชีวิตจริง

3. กระบวนการจััดการเรียนร้�ในช้ันเรียน

 การจัดการเรียนรู�ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 

ท่ีำนำาไปใช�ในการจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 100110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพ่ือความเปน็พลเมืองช้ันเลิศ 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ได�นำาแนวคดิ

การสืบสอบทำางปรัชญาไปใช�ออกแบบกิจกรรมในช้ัน

เรียน ท้ัำงน้ีเพ่ือส่งเสริมผู�เรียนด�านการคดิ การแก�ปัญหา 

การใช�เหตุผล และการเป็นพลเมืองท่ีำมีประสิทำธิิภาพ[5]

3.1 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน มีลักษณะ

เป็นการเรียนรู�แบบ active learning กล่าวคือ การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�กรอบแนวคิดชุมชน

แห่งการสืบสอบทำางปรัชญา (CoPI) ซ่ึึ่งมุ่งเน�นการ

พัฒนาทัำกษะการคิดของผู�เรียนผ่านกระบวนการทำาง

ปรัชญาท่ีำผู�เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอน

   

 

 

ทำความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน การมีสวนรวมใน

ชุมชนแหงการสืบสอบจะชวยใหผูเรียนสามารถคิด

ตั ้งคำถามเพื ่อแกไขปญหาตาง ๆ แบบมีสวนรวม 

และในการอภิปรายจะกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด

และแสดงความค ิด เห ็นของตนเองพร  อม กับ

แลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นร วมกัน ทำให ผ ู  เร ียน

มองเห็นและพิจารณาความเขาใจที่ผิดพลาด และ

สรางความเขาใจของตนเองข้ึนมาใหม ซ่ึงวิธีการนี้จะ

ชวยสรางความมั่นใจในตนเอง ความกลาแสดงความ

คิดเห็น เต็มใจในการรับฟงผูอ่ืน และยินดีรับฟงความ

คิดเห็นท่ีแตกตางใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี  

การนำช ุมชนแหงการส ืบสอบทางปร ัชญา 

(CoPI) ไปใชเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 และการคิดเชิงวิพากษแกผู เรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับ

องคประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก 

การจัดหองเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวน

รวม โดยผู เร ียนและผู สอนจะนั ่งในลักษณะครึ่ง

วงกลม เพราะจะชวยสรางบรรยากาศใหผู เร ียนมี

สวนรวมในการสนทนา ทุกคนสามารถมองเห็นและ

ไดยินเสียงกันอยางชัดเจน สำหรับหองเรียนที ่ มี

ผูเรียนจำนวนมากผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก 

12-16 คน เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง 

    
รูปท่ี 1 การจัดหองเรียนในระหวางดำเนินกิจกรรม 

ประการท่ีสอง การกระตุนใหผูเรียนถามคำถาม

และกระต ุ นการค ิดเช ิงว ิพากษผ านต ัวกระตุน 

(stimulus) เชน บทความ นิยายหรือนิทานสั ้น ๆ 

ภาพยนตร ภาพถาย งานศิลปะ หรือคลิปวิด ีโอ 

ตัวกระตุนตองมีลักษณะกระตุนความสงสัยหรือเปน

การชวนตั้งคำถามอยางมีเปาหมายแกผู เรียน โดย

ผูเรียนสามารถพูดคุยถกเถียงในประเด็นคำถามได

อยางอิสระ ที่สำคัญคือผูสอนตองหลีกเลี่ยงการสราง

ประเด็นเพื่อชี ้นำเพื่อใหผู เรียนไดคิดและเกิดการ

วิพากษในประเด็นตาง ๆ เองใหมากท่ีสุด 

ประการที่สาม การสนับสนุนใหผู เรียนแสดง

ความคิดเห็นเพื่อใหมีความเขาใจชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ

เรื่องที่กำลังอภิปรายผานการถกเถียง (discussion) 

และการสรางบทสนทนา (dialogue) เพราะกิจกรรม

การสืบสอบทางปรัชญาจะมีรูปแบบการเรียนรูที่เนน

ผู เร ียนเปนหลัก และเนนการเรียนรูแบบการตั้ง

คำถามและสืบสอบหาคำตอบอยางมีเปาหมาย โดย

กำหนดสมมติฐานการคิดบนฐานคิดเชิงวิพากษแบบ 

4C คือ การคิดเชิงวิพากษดวยเหตุและผล (critical 

thinking) การค ิ ดอย  า งส ร  า งส ร รค  (creative 

thinking) การคิดอยางใสใจ (caring thinking) และ 

การคิดอยางมีสวนรวม (collaborative thinking) 

ซึ่งเปนไปตามกรอบคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ในกระบวนการนั้นผูสอนจะทำหนาท่ีเปนกระบวนกร

ดวยการกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น พูดคุย

และถามคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกตางเพ่ือ

นำไปสูการพูดคุยเชิงลึกในลักษณะของการคิดและ

แลกเปลี่ยนความคิดบนพื้นฐานของการยอมรับและ

รับฟงความคิดที่แตกตางและหลากหลาย โดยไมนำ

ความคิดของตนหรือดวนตัดสินในเรื ่องที่ฟง ทั้งนี้
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และระหว่างผู�เรียนด�วยกันเอง ผ่านกิจกรรมการต้ัง

คำาถามหรือการต้ังโจทำย์ต่อสถานการณ์หรือประเด็นใด

ประเด็นหน่ึง เพ่ือสนับสนุนให�ผู�เรียนเกิดการคิดเชิง

วิเคราะห์ การวิพากษ์ปัญหา และการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นผ่านการสืบค�นความรู�ด�วยตนเองร่วมกับเพ่ือน

ร่วมช้ัน พร�อมท้ัำงแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน

ในช้ันเรียน ซ่ึึ่งการเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ต้ังคำาถามใน

ลักษณะของชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญาในช้ัน

เรียนน้ันเป็นการเสริมสร�างสมรรถนะทำางการเรียนรู� 

และสร�างประสิทำธิิภาพด�านการเรียนแก่ผู�เรียนจาก

การนำากระบวนการของการกระตุ�นคิดเพ่ือการสืบค�น

หาความรู�ด�วยตนเอง ทำำาให�ผู�เรียนเกิดความเข�าใจใน

เร่ืองท่ีำเรียนมากกว่าการจำาเน้ือหาและการต้ังคำาถาม

ต่อสภาพการณ์ใด ๆ  ยอ่มเป็นการส่งเสริมกระบวนการ

คิดแก่ผู�เรียนได�เช่นกัน 

    

        รูปท่ีำ 2 การสร�างวงสนทำนาในช้ันเรียน

 ท่ีำสำาคัญอีกประการหน่ึงคือ การเรียนรู�โดยการ

ใช�วงสนทำนาและการต้ังโจทำย์คำาถามในช้ันเรียนยังจะ

นำาไปสู่การเปล่ียนแปลงจากรูปแบบการสอนท่ีำมีครู

เป็นศูนย์กลาง (teacher-centered) ของความรู�โดย

ผู�สอนจะเป็นผู�กำาหนดกระบวนการเรียนรู�ท้ัำงหมด เช่น

กำาหนดหัวข�อความรู�และใช�วิธีิการบอกเน้ือหาแก่ผู�

เรียนโดยตรงตามแบบการศึกษาแบบฝึากธินาคาร 

(the banking concept in education)[6] ไปสู่การ

ท่ีำผู�เรียนสามารถสร�างการเรียนรู�แบบใช�ตนเองเป็น

ศูนยก์ลาง (learner-centered) และมเีสรีภาพในการ

เลือกการเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง การสอนแบบให�ผู�เรียน

ต้ังคำาถามต่อการเรียนรู�ด�วยตนเองจึงเป็นการให�ความ

สำาคัญแก่ความรู�เชิงอัตนัย (subjective knowledge)

[7] เช่น ความรู�ท่ีำเกิดจากการสืบค�นด�วยตนเอง และ

ส่งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาตัวเองอย่างเต็มท่ีำให�รู�จักใช�

เสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจของตนด�วย ดังน้ันการสอนด�วยวิธีิการต้ัง

คำาถามและการสืบค�นคำาตอบในช้ันเรียนตามแนวคิด

ชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญาจึงเป็นกระบวนการ

เรียนรู�ท่ีำกระตุ�นให�นักศึกษาในช้ันเรียนสามารถใช�การ

ถกเถียงกันในวงสนทำนาเพ่ือการสร�างการเรียนรู�ด�วย

ตนเองและฝึึกความรับผิดชอบในช้ันเรียนด�วยน่ันเอง

3.2 ตัวอยา่งกิจกรรมการเรียนรู� ประเด็นเพ่ือสร�างการ

ถกเถยีง (discussion) ในช้ันเรียนคือประเด็น “พลเมอืง

กับความรบัผิดชอบ” ความรบัผิดชอบเปน็ส่ิงสำาคัญต่อ

การสร�างพลเมืองเพราะจะทำำาให�เยาวชนมีสำานึกใน

หน�าท่ีำและบทำบาทำของตนเองซึ่ึง่เปน็คุณสมบัติท่ีำสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทำศ อาทิำ การตรงต่อเวลาท่ีำกำาหนด

นัดหมาย การรู�จักหน�าท่ีำของตน โดยรู�จักความสำาคัญ

ของตนเองท่ีำเป็นอยู่และหน�าท่ีำท่ีำควรจะทำำา การรู�จัก

คุ�มครองตนและป้องกันตนเองให�มีความปลอดภัยพ�น

จากอันตรายต่าง ๆ การรู�จักคุมความประพฤติของ

ตนเองไม่ทำำาในส่ิงท่ีำไม่เหมาะสม และรู�จักรักษาสุขภาพ

อนามัยให�แข็งแรงเพ่ือจะได�ใช�ความสามารถทำำาหน�าท่ีำ

การงานให�ได�สมบูรณ์ รวมถึงมีความรับผิดชอบ รู�จัก

หน�าท่ีำและบทำบาทำของตนเองท่ีำมีต่อสังคม อาทิำ การ

ปฏิิบัติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ละเว�นการกระทำำาท่ีำทำำาให�เกิดผลเสียหายแกสั่งคม และ

ยอมรับการกระทำำาของตนและยอมรับความคิดเห็นท่ีำ

แตกต่างและความหลากหลายทำางสังคมวัฒนธิรรม อัน

เ ป็น คุณ ลักษณะ ท่ีำจำา เป็ น ใน วิ ถี ชี วิ ต ใน สั งคม

ประชาธิิปไตย

     

 

 

   

 

 

เพ่ือใหกิจกรรมนี้มีลักษณะเปน “การคิดเก่ียวกับการ

คิด” เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงวิพากษ 

จุดเดนของชุมชนแหงการสืบสอบทางปรัชญา

คือแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะแกการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 เพราะเปนการเปดพื้นที่ใหผูเรียน

ได  ม ี โ อกาสค ิ ด ได  ด  ว ยตน เองด  วยการสร า ง

สภาพแวดลอมที่ทำใหผูเรียนมีประสบการณในการ

แลกเปล ี ่ยนความค ิดเห ็นและเผช ิญก ับความ

หลากหลายทางความค ิด ซ ึ ่ งทำให ห องเร ียน

กลายเปนสังคมขนาดยอสวน[4] ที่พวกเขาจะได

พัฒนาทัศนคติ และความเปนตัวแสดง (agency) 

ดวยการเปนเจาของการเรียนรูของตัวเองและนำไปสู

การมีสวนรวมทางสังคมดานตาง ๆ ไดในชีวิตจริง 

3. กระบวนการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 

การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

ที ่นำไปใช ในการจ ัดการเร ียนรู  ในกระบวนวิชา 

100110 โลกาภิวัตนกับการศึกษาเพื ่อความเปน

พ ล เ ม ื อ ง ช ั ้ น เ ล ิ ศ  ค ณ ะ ศ ึ ก ษ า ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนำแนวคิดการสืบสอบทาง

ปรัชญาไปใชออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งนี้เพ่ือ

สงเสริมผู เรียนดานการคิด การแกปญหา การใช

เหตุผล และการเปนพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ[5] 

3.1 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน มี

ล ักษณะเป นการเร ียนร ู  แบบ active learning 

กลาวคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กรอบแนวคิดชุมชนแหงการสืบสอบทางปรัชญา 

(CoPI) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรยีน

ผานกระบวนการทางปรัชญาที่ผูเรียนมีสวนรวมและ

มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและระหวางผูเรยีนดวยกันเอง 

ผานกิจกรรมการตั ้งคำถามหรือการตั ้งโจทยตอ

สถานการณหร ือประเด ็นใดประเด ็นหนึ ่ง เพ่ือ

สนับสนุนใหผู เรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห การ

วิพากษปญหา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผาน

การสืบคนความรูดวยตนเองรวมกับเพื ่อนรวมชั้น 

พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในชั้น

เรียน ซึ ่งการเปดโอกาสใหผู เรียนไดตั ้งคำถามใน

ลักษณะของชุมชนแหงการสืบสอบทางปรัชญาในชั้น

เรียนนั้นเปนการเสริมสรางสมรรถนะทางการเรียนรู 

และสรางประสิทธิภาพดานการเรียนแกผูเรียนจาก

การนำกระบวนการของการกระตุนคิดเพื่อการสืบ

คนหาความรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

ในเรื ่องที ่เรียนมากกวาการจำเนื ้อหาและการตั้ง

คำถามตอสภาพการณใด ๆ ยอมเปนการสงเสริม

กระบวนการคิดแกผูเรียนไดเชนกัน  

    
        รูปท่ี 2 การสรางวงสนทนาในชั้นเรียน 

 

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเรียนรูโดยการ

ใชวงสนทนาและการตั้งโจทยคำถามในชั้นเรียนยังจะ

นำไปสูการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการสอนที่มีครู

เปนศูนยกลาง (teacher-centered) ของความรูโดย

ผูสอนจะเปนผูกำหนดกระบวนการเรียนรูทั ้งหมด 

เชนกำหนดหัวขอความรูและใชวิธีการบอกเนื้อหาแก

ผูเรียนโดยตรงตามแบบการศึกษาแบบฝากธนาคาร 

(the banking concept in education)[6] ไปสูการ

ที่ผูเรียนสามารถสรางการเรียนรูแบบใชตนเองเปน

ศูนยกลาง (learner-centered) และมีเสรีภาพใน
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        รูปท่ีำ 3 กิจกรรมการเรียนรู�ในช้ันเรียน

 3.3 การกระตุ�นผู�เรียน การกระตุ�นผู�เรียนให�มี

การถกเถียงในช้ันเรียนและกระตุ�นการคิดเชิงวิพากษ์

เก่ียวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบกระทำำาผ่านตัว

กระตุ�น (stimulus) คลิปวิดีโอ 2 คลิปคือ คลิป John 

F. Kennedy's Inaugural Address, January 20, 

1961[8] ซ่ึึ่งเป็นภาพเล่าเร่ืองตอนหน่ึงของคำาปราศรัย

ในพิธีิสาบานตนเข�ารับตำาแหน่งประธิานาธิิบดีของ

จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประธิานาธิิบดีคนท่ีำ 35 ของ

สหรัฐอเมริกา ท่ีำว่า “อย่าถามว่าประเทำศชาติทำำาอะไร

ให�กับคุณ แต่จงถามว่าคุณทำำาอะไรให�ประเทำศชาติ" 

(“Ask not what your country can do for you 

- ask what you can do for your country”) เพ่ือ

สร�างการกระตุ�นคิดแก่นักศึกษาถึงความสัมพันธ์ิของ

พลเมือง ท่ีำ มี ต่อประเทำศ และนำาไปสู่การสร�าง

กระบวนการถกเถียงในประเด็นความรับผิดชอบและ

การวิเคราะห์เช่ือมโยงว่าเราทุำกคนควรมีความรับผิด

ชอบเพราะพวกเราเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา ดังน้ัน

พลเมืองจึงควรมีความรับผิดชอบท้ัำงในฐานะปัจเจกชน

ท่ีำมีความ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และการ

ตระหนักรู�ถึงความรับผิดชอบในระดับของโครงสร�าง

ทำางสังคมซ่ึึ่งสัมพันธ์ิกับตัวของผู�เรียนเอง และคลิป

วิดีโอ Greta Thunberg “How dare you?”[9] เป็น

คลิปท่ีำนำามาใช�เพ่ือกระตุ�นความคดิแก่ผู�เรียนในหวัเร่ือง 

“Gen Z กับความรับผิดชอบ” โดยมีแนวคิดว่าผู�เรียน

ซ่ึึ่งอยูใ่นช่วงอายุของกลุ่ม Gen Z และอยู่ในวัยเดียว

กับ Greta Thunberg ได�เรียนรู�วิธีิคิด การแสดงออก

ทำางความคิดและความรับผิดชอบต่อปัญหาของโลกใน

ศตวรรษท่ีำ 21 ท้ัำงน้ีเพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจในมโนทัำศน์ของ

พลเมืองรูปแบบใหม่คือ พลเมืองโลกและบทำบาทำความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะของพลเมือง

โลก

 3.4 การสร�างการถกเถียง (discussion plan) 

ในช้ันเรียน ภายหลังจากท่ีำผู�เรียนได�รับการกระตุ�นการ

เรียนรู�จากตัวกระตุ�น (stimulus) เช่นคลิปวิดีโอแล�ว 

ข้ันตอนต่อไปคือการเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ต้ังประเด็น

คำาถามเพ่ือนำาไปสู่กระบวนการการถกเถียงและสร�าง

เป็นบทำสนทำนาในช้ันเรียน โดยข�อคำาถามท่ีำนำาไปสู่การ

สร�างการถกเถียงน้ันควรมีลักษณะเป็นคำาถามปลาย

เปิดและสามารถสร�างหัวข�อการสนทำนาได�กว�างขวาง

และแสดงความเห็นได�หลากหลาย เช่น “หากรัฐบาล

สมัยก่อนหน�าสร�างปัญหาท้ิำงไว�  รัฐบาลชุดปัจจุบันก็

ไม่จำาเป็นต�องรับผิดชอบเพราะไม่ได�เป็นผู�ก่อปัญหา” 

หรือ “ในเม่ือคนในเจนเนอเรช่ันก่อนหน�าสร�างปัญหา

ส่ิงแวดล�อม คนรุ่นใหม่จึงไม่จำาเป็นต�องรับผิดชอบ

เพราะไม่ได�เป็นผู�ก่อปัญหา” หรือ “ยอมรับได�ไหมถ�า

หากดาราจะใช�กระเป๋าหนังจระเข�แต่บริจาคเงินช่วย

เหลือองค์กรพิทัำกษ์สัตว์” และ “การส่งต่อข่าวปลอม

และกล่าวขอโทำษ ถือว่าไม่ผิด” เป็นต�น

4. ผลการดำาเนินกิจักรรมการเรียนร้�

 การจัดการเรียนรู�แบบชุมชนแห่งการสืบสอบ

ทำางปรัชญาเพ่ือการสร�างพลเมือง มีวิธีิการประเมินผล

การเรียนรู�ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีำแบ่งเป็น

สองส่วนคือ 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู�ในช้ันเรียน
กิจกรรมการเรียนรู� สัดส่วน %

อภิปรายหน�าช้ัน 20

กิจกรรมชุมชนสืบสอบทำางปรัชญา 40

การทำำาโครงงานกลุ่ม 20

กิจกรรมการสะทำ�อนคิด 20

รวม 100

   

 

 

การเลือกการเรียนรูไดดวยตนเอง การสอนแบบให

ผูเรียนตั้งคำถามตอการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนการ

ใหความสำคัญแกความรู เช ิงอัตนัย (subjective 

knowledge)[7] เชน ความรู ที ่เกิดจากการสืบคน

ดวยตนเอง และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตัวเองอยาง

เต็มที ่ใหร ู จ ักใชเสรีภาพในการเลือกและมีความ

รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนดวย ดังนั้นการ

สอนดวยวิธีการตั้งคำถามและการสืบคนคำตอบใน

ชั ้นเร ียนตามแนวคิดชุมชนแหงการสืบสอบทาง

ปรัชญาจึงเปนกระบวนการเร ียนรูท ี ่กระต ุ นให

นักศึกษาในชั้นเรียนสามารถใชการถกเถียงกันในวง

สนทนาเพื่อการสรางการเรียนรูดวยตนเองและฝก

ความรับผิดชอบในชั้นเรียนดวยนั่นเอง 

3.2 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรู ประเด็นเพ่ือ

สร างการถกเถ ียง (discussion) ในช ั ้นเร ียนคือ

ประเด็น “พลเมืองกับความรับผิดชอบ” ความ

รับผิดชอบเปนสิ่งสำคัญตอการสรางพลเมืองเพราะ

จะทำใหเยาวชนมีสำนึกในหนาที่และบทบาทของ

ตนเองซึ ่งเป นคุณสมบัต ิท ี ่สำค ัญในการพัฒนา

ประเทศ อาทิ การตรงตอเวลาที่กำหนดนัดหมาย 

การรู จ ักหนาที ่ของตน โดยรู จ ักความสำคัญของ

ตนเองที ่เปนอยู และหนาที ่ที ่ควรจะทำ การรู จัก

คุมครองตนและปองกันตนเองใหมีความปลอดภัย

พนจากอันตรายตาง ๆ การรูจักคุมความประพฤติ

ของตนเองไมทำในสิ่งที่ไมเหมาะสม และรูจักรักษา

สุขภาพอนามัยใหแข็งแรงเพื่อจะไดใชความสามารถ

ทำหนาที ่การงานใหได สมบูรณ รวมถึงม ีความ

รับผิดชอบ รูจักหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอ

สังคม อาทิ การปฏิบัต ิอยางเหมาะสมและเกิด

ประโยชนตอสวนรวม ละเวนการกระทำที ่ทำให

เกิดผลเสียหายแกสังคม และยอมรับการกระทำของ

ตนและยอมรับความคิดเห็นที ่แตกตางและความ

หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม อันเปนคุณลักษณะ

ท่ีจำเปนในวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 

     
        รูปท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 

3.3 การกระตุนผูเรียน การกระตุนผูเรียนใหมี

การถกเถียงในชั้นเรียนและกระตุนการคิดเชิงวิพากษ

เกี ่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบกระทำผาน

ตัวกระตุน (stimulus) คลิปวิดีโอ 2 คลิปคือ คลิป 

John F. Kennedy's Inaugural Address, January 

20, 1961[8] ซึ่งเปนภาพเลาเรื ่องตอนหนึ่งของคำ

ป ร าศ ร ั ย ใ นพ ิ ธ ี ส าบ านตน เ ข  า ร ั บ ต ำแหน ง

ป ร ะ ธ า น า ธ ิ บ ด ี ข อ ง จ อ ห  น  เ อ ฟ .  เ ค น เน ดี  

ประธานาธิบดีคนที ่ 35 ของสหรัฐอเมริกา ที ่วา 

“อยาถามวาประเทศชาติทำอะไรใหกับคุณ แตจง

ถามว าค ุณทำอะไรให ประเทศชาติ" (“Ask not 

what your country can do for you - ask what 

you can do for your country”) เพ ื ่อสร างการ

กระตุนคิดแกนักศึกษาถึงความสัมพันธของพลเมืองท่ี

มีตอประเทศ และนำไปสู การสรางกระบวนการ

ถกเถียงในประเด็นความรับผิดชอบและการวิเคราะห

เชื ่อมโยงวาเราทุกคนควรมีความรับผิดชอบเพราะ

พวกเราเปนสวนหนึ่งของปญหา ดังนั้นพลเมืองจึง

ควรมีความรับผิดชอบทั้งในฐานะปจเจกชนที่มีความ 

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม และการตระหนัก
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 4.1 การเข�าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการสืบสอบ

ทำางปรัชญา (CoPI)  ซ่ึึ่งเป็นการเรียนรู� active 

learning ในรูปแบบของแบบการแลกเปล่ียนความคิด 

(think – pair – share) และแบบการต้ังคำาถาม 

(questioning-based learning) เพ่ือส่งเสริมการ

สืบค�นความรู�และเสริมสร�างการเรียนรู�ของผู�เรียนผ่าน

กิจกรรมการคดิวิเคราะห์และวิพากษ์ โดยผู�เรียนจะได�

รับการประเมินผลจากการให�นักศึกษานำาเสนอข�อ

สะทำ�อนคิดและองค์ความรู�ท่ีำได�จากกิจกรรมในลักษณะ

ของการเขียนและการบอกเล่าตามแต่เหมาะสมแก่

กรณี 

 การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนใช�วิธีิการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) 

โดยในช้ันเรียนผู�สอนจะใช�วิธีิการกระตุ�นคิดด�วยการนำา

โจทำย์เข�าสู่วงสนทำนา (dialogue) เร่ิมต�นจากการต้ัง

คำาถามว่า พลเมืองท่ีำดีควรมีความรับผิดชอบใช่หรือไม่ 

และเปิดพ้ืนท่ีำให� ผู� เรียนได�สนทำนาและถกเถียง 

(discussion) เพ่ือนำาไปสู่การร่วมสืบค�นร่วมกันของผู�

เรียนถึงนิยามของความรับผิดชอบ ระดับของความผิด

ชอบ เช่น ใครควรรับผิดชอบระหว่างปัจเจกบุคคลหรือ

โครงสร�าง (structure) ระดับความรับผิดชอบของ

แต่ละบุคคล และถ�าหากปัญหาท่ีำเกิดข้ึนอยู่ในระดับ

ของโครงสร�าง ปัจเจกบุคคลควรรับผิดชอบหรือไม่ 

หรือผู�เรียนในฐานะเป็นพลเมืองท่ีำดีควรมีความรับผิด

ชอบแบบใด เป็นต�น โดยพบว่า ผู�เรียนสามารถอธิิบาย

มโนทัำศน์ของความรับผิดชอบว่ามีความสอดคล�องกับ

รูปแบบของความผิดชอบในระดับส่วนบุคคล ระดับ

สังคมส่วนรวม รวมถึงความผิดชอบในระดับโครงสร�าง 

เช่น รัฐบาล และส่ือ เป็นต�น

 นอกจากน้ี การสร�างบทำสนทำนาและการถก

เถียงต่อบทำบาทำของพลเมอืงกับความรบัผิดชอบในช้ัน

เรียนยังเช่ือมโยงไปถึงประเด็นสิทำธิิของพลเมืองตาม

กฎีหมาย โดยการต้ังโจทำย์คำาถามแกผู่�เรียนในประเด็น

การเคารพสิทำธิิของผู�อ่ืนเป็นความรับผิดชอบหรือไม่ 

ซ่ึึ่งพบว่าผู�เรียนได�นำาประสบการณ์ส่วนตัวและท่ีำเห็น

ในสังคมมาเป็นประเด็นถกเถียงกัน เช่น การใช�มือถือ

ในระหว่างท่ีำผู�สอนกำาลังสอน การข่ีรถฝึ�าไฟแดง การ

แซึ่งคิว การเผาป�าจนทำำาให�เกิดฝุึ�นควันและมลพิษใน

อากาศ การบูลล่ีผู� อ่ืนผ่านคำาพูดและการกระทำำา 

เป็นต�น และผู�เรียนในฐานะพลเมืองท่ีำดีควรเรียนรู�

ขอบเขตของสิทำธิิและเลือกว่าควรจะทำำาอย่างไรเพ่ือมิ

ให�ไปล่วงละเมิดสิทำธิิของผู� อ่ืนท้ัำงท่ีำเ ก่ียวข�องกับ

กฎีหมายและท่ีำเก่ียวข�องกับจริยธิรรม ซ่ึึ่งการแลก

เป ล่ียนความคิดเ ห็นจากการยกตัวอย่างจาก

ประสบการณ์ของแต่ละคนน้ีทำำาให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ถึง

ความเป็นพลเมืองท่ีำดีและในทำางตรงกันข�ามการไม่

ปฏิิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบสามารถทำำาให�เกิด

การล่วงละเมิดสิทำธิิของผู�อ่ืนด�วย 

 ชุมชนแห่งการสืบสอบความรู�ท่ีำเปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�ถกเถียงเร่ืองความผิดชอบกับการสร�างความ

เป็นพลเมืองดีจึงเป็นส่ิงสำาคัญและควรเกิดข้ึนในช้ัน

เรียนท่ัำวไป เพราะการถกเถียงนำาไปสู่การกระตุ�นคิด

เ พ่ือ สืบค�น ร่ วม กัน  และ สุดทำ� ายนำา ไป สู่สร� า ง

กระบวนการคิดแก่ผู�เรียนเพ่ือหาคำาตอบของการเป็น

พลเมืองท่ีำดีด�วยตนเอง รวมไปถึงผู�เรียนสามารถสร�าง

ความเข�าใจต่อการตัดสินใจลงมือกระทำำาส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ด�วยความรับผิดชอบ และร่วมมีส่วนรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจน้ันของตนเองด�วย นอกจากน้ีการท่ีำผู�เรียน

สามารถต้ังคำาถามต่อความรับผิดชอบในระดับ

โครงสร�าง เช่น การละเลยต่อปัญหาการรับน�องของ

สถาบันการศึกษา การไม่ใส่ใจต่อปัญหาคอรัปช่ันของ

รัฐบาล เป็นการกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการคิด

และร่วมหาทำางแก�ไขปัญหาจากความรบัผิดชอบท่ีำควร

มี เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิิปไตยน้ันควร

เร่ิมจากช้ันเรียนเพ่ือตระเตรียมให�ผู�เรียนในฐานะ

พลเมืองสามารถออกไปใช�ชีวิตจริงร่วมกับผู�อ่ืนใน

สังคมอย่างมีความรับผิดชอบ  

 4.2 การประเมนิผลจากการมอบหมายโครงงาน 

ผู�สอนประเมินผลตามสภาพจริง (authentic 

assessment) จากนวัตกรรมและผลงานท่ีำผู�เรียนนำา
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เสนอว่าสอดคล�องกับผลลัพธ์ิและกระบวนการเรียนรู�

ท่ีำกำาหนดไว�

 ในการประเมินน้ันผู�สอนใช�แนวคิดการเรียนรู�

โดยใช�โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) 

และการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐาน (problem-

based learning) ออกแบบกิจกรรมและมอบหมาย

ให�นักศึกษาจัดทำำาโครงงานกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมือง โดยท่ีำผู�เรียนจะต�องสืบค�นความรู�ด�วยตนเอง

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่มของตน 

กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทัำกษะด�านการคิด

สร�างสรรค ์ความสามารถในการสบืค�น รวบรวม ศึกษา

ข�อมูล การทำำางานกลุ่ม และทัำกษะด�านการใช�เคร่ืองมือ

เทำคโนโลยี 

 สำาหรับหัวข�อการจัดทำำาโครงงานกลุ่มในคร้ังน้ี 

คือ “Gen Z กับบทำบาทำการแก�ไขปัญหาในศตวรรษท่ีำ 

21” โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะศึกษาและกำาหนด

หัวข�อคำาถามของปัญหาเอง จากน้ันออกแบบคำาถาม

และจัดทำำาโพล (Poll) ด�วยการใช�กูเกิลฟอร์มเพ่ือ

สอบถามกลุ่มเป้าหมายท่ีำกำาหนดเอง เช่น นักศึกษา 

บุคลากรในมหาวิทำยาลัย และประชาชนท่ัำวไป โดยให�

เป็นการสอบถามแบบออนไลน์ในหัวเร่ืองพลเมืองกับ

บทำบาทำการแก�ไขปัญหาในศตวรรษท่ีำ 21 และนำาเสนอ

ต่อช้ันเรียนในรูปแบบของรายงานข้ันตอนการทำำางาน

และการวเิคราะหข์�อมูลท่ีำได�รับ จากน้ันให�นำาข�อมูลเชิง

วิเคราะหไ์ปจัดทำำาเปน็ภาพ Infographic และเผยแพร่

ภาพ Infographic น้ีในโซึ่เชียลมีเดียของตนเองเพ่ือ

สร�างการตระหนักรู�ของสังคมเก่ียวกับปัญหาท่ีำเกิดข้ึน 

ดังภาพตัวอย่าง      

      

รูปท่ีำ 4 ปัญหามลภาวะ     รูปท่ีำ 5 การรู�เท่ำาทัำนส่ือ

         ทำางอากาศ              

 การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนจากผล

งานท่ีำนำาเสนอพบว่าผู�เรียนสามารถต้ังคำาถามและ

สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงว่าเม่ือเราเป็นส่วนหน่ึงของ

สาเหตุของปัญหาในโลกศตวรรษท่ีำ 21 และผู�เรียนซ่ึึ่ง

อยูใ่นกลุ่ม Gen Z ท่ีำกำาลังเติบโตข้ึนมาพร�อมกับปัญหา

ท่ีำต�องเผชิญและมีผลกระทำบต่ออนาคตอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได� อาทิำ ปัญหาส่ิงแวดล�อม ปัญหาการขาดแคลน

ทำรัพยากร ปัญหาความเหล่ือมลำ้า ปัญหาการครอบงำา

ของส่ือ รวมถึงปัญหาความขัดแย�งในสังคม ปัญหา

สงครามเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาอย่างก�าวกระโดด

ของเทำคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำำาให�นักศึกษา

นอกจากจะมีสำานึกของความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองของประเทำศแล�ว ยงัต�องมีความรับผิดชอบใน

ฐานะพลเมืองของโลกให�มากข้ึนตามไปด�วย

 จาก กิจกรรมสะทำ�อน คิด  ( s tudent ’ s 

reflection) ภายหลังจากการนำาเสนอโครงงานกลุ่มผู�

เรียนสามารถสะทำ�อนคิดเก่ียวกับปัญหาท่ีำเกิดข้ึน 

สามารถต้ังคำาถามและฝึึกการวิเคราะห์เช่ือมโยงว่าเม่ือ

เราเป็นส่วนหน่ึงของสาเหตุของปัญหา เราต�องแก�ท่ีำ

สาเหตุคือเร่ิมท่ีำตัวเรา และเกิดคำาถามว่าถ�าเราการแก�

ปัญหาจากการมีความรับผิดชอบท่ีำเร่ิมต�นจากตนเอง

และขยายออกไปถึงครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทำศ 

และโลก ปัญหาจะลดลงและหมดไปได�หรือไม่ และท่ีำ

สำาคัญคือเกิดความตระหนักว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ

โลกใบน้ีมิใช่เพียงแค่สมาชิกของประเทำศใดประเทำศ

หน่ึง และแม�จะต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธิรรมแต่

ก็ถือเป็นสมาชิกของโลกเหมือนกัน และท่ีำสำาคัญคือควร

ใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก พร�อมจะมีส่วนร่วมในการ

แก�ปัญหา และมีความรับผิดชอบต่อการใช�ทำรัพยากร

ต่าง ๆ บนโลก โดยการอนุรักษ์ทำรัพยากรหรือใช�

ทำรัพยากรอย่างคุ�มค่าให�คนรุ่นหลังได�มีทำรัพยากรใช� 

ต่อไป

 นอกจากน้ี ผลลัพธ์ิท่ีำเกิดข้ึนต่อผู�สอนจากการ

จัดการเรียนรู�แบบชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญา

เพ่ือการสร�างพลเมืองคือ ผู�สอนมีความสนใจในการใช�

 

 

   

 

 

ตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม

ของตน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะ

ดานการคิดสรางสรรค ความสามารถในการสืบคน 

รวบรวม ศึกษาขอมูล การทำงานกลุม และทักษะ

ดานการใชเครื่องมือเทคโนโลยี  

สำหรับหัวขอการจัดทำโครงงานกลุมในครั้งนี้ 

คือ “Gen Z กับบทบาทการแกไขปญหาในศตวรรษ

ที่ 21” โดยนักศึกษาแตละกลุมจะศึกษาและกำหนด

หัวขอคำถามของปญหาเอง จากนั้นออกแบบคำถาม

และจัดทำโพล (Poll) ดวยการใชกูเกิลฟอรมเพ่ือ

สอบถามกลุมเปาหมายที่กำหนดเอง เชน นักศึกษา 

บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป โดย

ใหเปนการสอบถามแบบออนไลนในหัวเรื่องพลเมือง

กับบทบาทการแกไขปญหาในศตวรรษที่ 21 และ

นำเสนอตอชั้นเรียนในรูปแบบของรายงานขั้นตอน

การทำงานและการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับ จากนั้นให

นำขอมูลเชิงวิเคราะหไปจัดทำเปนภาพ Infographic 

และเผยแพรภาพ Infographic นี้ในโซเชียลมีเดีย

ของตนเองเพ่ือสรางการตระหนักรูของสังคมเก่ียวกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังภาพตัวอยาง       

     

รูปท่ี 4 ปญหามลภาวะ     รูปท่ี 5 การรูเทาทันสื่อ 

         ทางอากาศ               

การประเมินผลการเร ียนรู ของผู  เร ียนจาก

ผลงานที่นำเสนอพบวาผูเรียนสามารถตั้งคำถามและ

สามารถวิเคราะหเชื ่อมโยงวาเมื่อเราเปนสวนหนึ่ง

ของสาเหตุของปญหาในโลกศตวรรษที ่ 21 และ

ผู เรียนซึ ่งอยูในกลุ ม Gen Z ท่ีกำลังเติบโตขึ ้นมา

พรอมกับปญหาที ่ต องเผชิญและมีผลกระทบตอ

อนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได อาทิ ปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปญหาความเหลื่อม

ล้ำ ปญหาการครอบงำของสื่อ รวมถึงปญหาความ

ขัดแยงในสังคม ปญหาสงครามเศรษฐกิจ หรือการ

พ ั ฒ น า อ ย  า ง ก  า ว ก ร ะ โ ด ด ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี

ปญญาประดิษฐ (AI) ทำใหนักศึกษานอกจากจะมี

สำนึกของความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของ

ประเทศแลว ย ังตองมีความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองของโลกใหมากข้ึนตามไปดวย 

จ า ก ก ิ จ ก ร ร ม ส ะ ท  อ น ค ิ ด  ( student’s 

reflection) ภายหลังจากการนำเสนอโครงงานกลุม

ผูเรียนสามารถสะทอนคิดเก่ียวกับปญหาที่เกิดข้ึน 

สามารถตั้งคำถามและฝกการวิเคราะหเชื่อมโยงวา

เมื่อเราเปนสวนหนึ่งของสาเหตุของปญหา เราตอง

แกที่สาเหตุคือเริ่มที่ตัวเรา และเกิดคำถามวาถาเรา

การแกปญหาจากการมีความรับผิดชอบท่ีเริ่มตนจาก

ตนเองและขยายออกไปถึงครอบครัว ชุมชน สังคม 

ประเทศ และโลก ปญหาจะลดลงและหมดไปได

หรือไม และที่สำคัญคือเกิดความตระหนักวาตนเปน

ส วนหนึ ่งของโลกใบนี้ มิใช  เพ ียงแคสมาช ิกของ

ประเทศใดประเทศหนึ ่ง และแมจะตางเชื ้อชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรมแตก็ถือเปนสมาชิกของโลก

เหมือนกัน และที ่สำคัญคือควรใสใจตอประเด็น

ปญหาโลก พรอมจะมีสวนรวมในการแกปญหา และ
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ปรัชญาในทำางการศกึษามากข้ึนและพยายามใช�วิธีิการ

ต้ังคำาถามและชวนนักศึกษาคิดเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ  

และการจัดเตรียมการสอนจะมีการเลือกใช�ส่ือเพ่ือ

กระตุ�นการเรียนของนักศึกษามากข้ึน รวมถึงได�ปรับ

เปล่ียนบทำบาทำของผู�สอนให�มหีน�าท่ีำเป็นผู�อำานวยความ

สะดวก (facilitator) และแนะนำา (coach) การ

อภิปรายในช้ันเรียนด�วยการใช�วิธีิการกระตุ�นให�ผู�เรียน

แสดงความคดิเห็น พูดคุยและต้ังคำาถาม และสร�างการ

ถกเถยีงทำางความคดิเห็นท่ีำแตกตา่งอยา่งมีเหตุมีผลเพ่ือ

นำาไปสู่การพูดคุยเชิงลึก ผู�สอนได�ตระหนักรู�ถึงการรับ

ฟังและการตอบสนองตอ่ส่ิงท่ีำผู�เรียนกำาลังพูดและแลก

เปล่ียนความคิด โดยการแสดงบทำบาทำของผู�ฟังอย่าง

มีส่วนร่วมด�วยการเคารพความคิดเห็นท่ีำหลากหลาย

ของผู�เรียน แสดงความเห็นอกเห็นใจอยา่งแทำ�จริงเก่ียว

กับส่ิงท่ีำได�ฟัง โดยไม่นำาความคิดของตนใส่เข�าไปใน

เร่ืองท่ีำฟัง โดยผู�สอนกำาหนดบทำบาทำของตนเองให�

เข�าไปมส่ีวนร่วมในการอภปิรายเฉพาะในลกัษณะของ

การเป็นผู�นำาการอภิปรายและให�ความสนใจเก่ียวกับ

ความคิดเห็นของผู�เรียนตลอดกิจกรรมเป็นสำาคัญ

5. สรุป

 บทำบาทำสำาคัญในห�องเรียนชุมชนแห่งการสืบ

สอบทำางปรัชญาคือ การสนับสนุนให�ผู�เรียนได�แลก

เปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือให�มีความเข�าใจชัดเจนข้ึน

เก่ียวกับเร่ืองท่ีำกำาลังถกเถียง รวมถึงการสร�างข�อตกลง

และการยอมรับร่วมกันในการอภิปราย เพ่ือสร�างเป็น

ห�องเรียนแห่งความคิดและเป็นชุมชนของนักคิดท่ีำมี

เหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู�อ่ืน อันจะเป็นการ

สร�างห�องเรียนประชาธิิปไตยและเป็นการบ่มเพาะ

พลเมืองในศตวรรษท่ีำ 21 ท่ีำมีทัำกษะวิธีิคิด ทัำกษะชีวิต 

มีความรู�เท่ำาทัำนและยดืหยุน่ และตระหนักรู�พลวัตโลก

ยุคใหม่แก่ผู�เรียน 

 ความทำ�าทำายของการใช�กระบวนการการจัดการ

เรียนรู�แบบชุมชนแห่งการสืบสอบทำางปรัชญาคือ

กระบวนวชิาน้ีสงักัดในหมวดวชิาศึกษาท่ัำวไป (general 

education) ของคณะศกึษาศาสตร ์จึงทำำาให�เห็นความ

เปล่ียนแปลงทำางการศึกษาของนักศึกษาในระยะส้ัน

คือในช้ันเรียนต้ังแต่ต�นภาคเรียนจนถึงปลายภาคเรียน

เท่ำาน้ัน นอกจากน้ีการเป็นช้ันเรียนท่ีำมีนักศึกษาจาก

หลากหลายสาขาวชิาเอกของคณะศกึษาศาสตร์ส่งผล

ต่อสถานการณใ์นการจดักระบวนการสร�างการถกเถยีง

และการสนทำนาในช้ันเรียน เพราะบางคร้ังทำำาให�

นักศึกษามีปฏิิสัมพันธ์ิต่อกันในช้ันเรียนค่อนข�างน�อย 

และการท่ีำนกัศึกษามพ้ืีนฐานการคดิท่ีำแตกต่างกันจาก

การเรียนต่างวิชาเอกทำำาให�บางคร้ังการนำาเสนอเหตุผล

ท่ีำค่อนข�างต่างกัน อาทำิ  กลุ่มวิชาเอกทำางสาย

วิทำยาศาสตร์ เช่น วิชาเอกชีววิทำยา เคมี ฟิสิกส์ และ

คณิตศาสตร์มีกรอบคิดเชิงตรรกะและอยูใ่นกรอบค่อน

ข�างมาก ส่งผลให�การนำาอภิปรายเพ่ือการกระตุ�นคิด

ต�องใช�วิธีิกระตุ�นค่อนข�างมากตามไปด�วย ส่วนในสาขา

วิชาเอกทำางสายสังคมศาสตร์ มักจะแสดงความคิดเห็น

ท่ีำหลากหลายบนพ้ืนฐานของสถานการณ์ทำางสังคม

ทำำาให�มีส่วนร่วมในการถกเถียงค่อนข�างมากกว่า ส่วน

นักศึกษาจากวิชาเอกพละศึกษามักจะมีกิจกรรมการ

แข่งขันบ่อยคร้ังทำำาให�ขาดเรียนค่อนข�างบ่อยและหลาย

วัน แต่นักศึกษาท้ัำงหมดต่างให�ความร่วมมือในการเรียน

ค่อนข�างดี 

 นอกจากน้ีในช่วงต�นของภาคเรียนซ่ึึ่งเป็นช่วงท่ีำ

เป็นการเรียนแบบออนไลน์ ผู�สอนได�ทำดลองใช�

กระบวนการการสืบสอบทำางปรัชญาเพ่ือกระตุ�นการ

เรียนรู�แบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน แต่ปรากฏิว่า

กระบวนการทำำาได�ค่อนข�างยาก เพราะความไม่เสถียร

ของอนิเตอรเ์น็ต และนกัศึกษาบางคนไมพ่ร�อมในการ

ใช�เคร่ืองมือ ส่งผลให�ต�องใช�เวลาในการลงมือปฏิิบัติ

เกินกว่าเวลาท่ีำกำาหนด ประกอบกับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 

การรอเพ่ือเข�าช้ันเรียน การใช�เวลาในส่วนของตัว

กระตุ�น (stimulus) ท่ีำมากข้ึนเพ่ือกระตุ�นนักศึกษาใน

ประเด็นท่ีำต�องการสืบสอบ แต่สถานการณ์การเรียน

การสอนด�วยกระบวนการน้ีได�ปรับตัวดีข้ึนเม่ือ

นักศึกษาได�กลับไปเรียนในช้ันเรียนอีกคร้ังในชว่งกลาง

ภาคเรียนท่ีำ 1/2563
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แนวทำางในการขยายผลการจัดการเรียนรู�สำาหรับ

นักศึกษาในภาคเรียนต่อไปคือ ผู�สอนมีการปรับตัว

กระตุ�นการเรียนรู� (stimulus) ท่ีำหลากหลายข้ึนเพ่ือ

กระตุ�นความสนใจของนักศึกษาท่ีำพ้ืนฐานแตกต่างกัน 

และอาจจะใช�รางวลัเป็นเคร่ืองมอืเสริมการเรียนรู�แบบ

มีส่วนร่วม ท้ัำงน้ีเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให�เห็นความ

สำาคัญของการสืบเสาะหาความรู�ด�วยการต้ังคำาถามกับ

ประเด็นรอบ ๆ  ตัวมากข้ึน และนักศึกษาสามาถนำาแนว

ความคิดท่ีำได�จากในช้ันเรียนไปประยุกต์ใช�ได�ในชีวิต

จริง 

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอบคุณมหาวิทำยาลัย เชียงใหม่ ท่ีำ ให� ทุำน

สนับสนุนจากการเข�าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนนรู�

แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ประจำาปีการ

ศึกษา 1/2563
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บทคัดย่อ

 วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำำาให�การจัดการเรียนรู�ในทุำกระดับต�องปรับให�ทัำนกับยุคปกติใหม่ 

(New Normal) ส่ิงสำาคัญอันดับแรกคือการพัฒนาชุดความคิดให�เป็นกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) 

โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีิการจัดการเรียนรู�ให�เป็นการจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) 

 ท่ีำหลากหลายวิธีิการตามเน้ือหาและสถานการณ์ปัจจุบัน บูรณาการกับห�องเรียนกลับทำาง (Flipped-

classroom) กระบวนการออกแบบห�องเรียนกลับทำาง ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ได�แก่ (1) Design Flipped-

Classroom Process ผู�สอนเตรียมส่ือการเรียนรู�ท่ีำหลากหลาย เลือกวิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมกับเน้ือหา 

บูรณาการกบัการใช�เทำคโนโลย ี(2) Pre-Class ใช�คำาถามกระตุ�นให�ผู�เรียนเกดิแรงบนัดาลใจในการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

(3) During Class ผู�สอนปรับบทำบาทำเป็นผู�ช้ีแนะและผู�อำานวยความสะดวก มุ่งเน�นให�ผู�เรียนเป็นเจ�าของ

 การเรียนรู�ด�วยตนเอง ออกแบบการเรียนรู�ด�วยสถานการณ์จริงท่ีำเหมาะสมกับเน้ือหา ท้ัำงการเรียนรู�ด�วย

ตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู�ภายในกลุ่ม ภายในห�องเรียน มีการสะทำ�อนคิดและให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการ

พัฒนาร่วมกันท้ัำงระหว่างผู�เรียนด�วยกัน และผู�เรียนกับผู�สอน และ (4) Post-Class เน�นการประเมินเพ่ือพัฒนา

การเรียนรู� (Assessment for Learning) เน�นกระบวนการท่ีำนำาไปสู่ผลลัพธ์ิการเรียนรู� ด�วยการประเมินตนเอง 

เพ่ือนประเมิน และการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการพัฒนา 

 ผลการจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนากรอบความคิดเติบโตในกระบวนวิชา 051310 ภาวะ

ผู�นำาทำางการศึกษา พบว่า นักศึกษาร�อยละ 80 มีกรอบความคิดเติบโต ออกแบบการเรียนรู�ด�วยตนเองได�ดี

มีผลลัพธ์ิการเรียนรู�ท่ีำคาดหวังสัมพันธ์ิกับการมีกรอบความคิดเติบโต ผู�สอนได�พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู�

เชิงรุกแบบบูรณาการ ท่ีำนำาไปปรับประยุกต์ ขยายผลและเผยแพร่ได�

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�เชิงรุก, ห�องเรียนกลับทำาง, กรอบความคิดเติบโต

1. บทนำา

 วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ทำำาให�เกิด

การปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)   

มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตการทำำางานและการศกึษา เป็น

อยา่งมาก ในด�านการศึกษามีการปรับรูปแบบการสอน

ท้ัำงแบบในช้ันเรียนและแบบออนไลน์เพ่ือให�นักศึกษา

ได�เรียนรู�ด�วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

 องค์ประกอบของการเรียนการสอน ได�แก่ ผู�

สอน ผู�เรียน เน้ือหา ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู� 

กระบวนการจัดการเรียนรู� ระบบการติดต่อส่ือสาร 

ระบบเครือข่ายเทำคโนโลยีสารสนเทำศ การวัดและการ



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       125

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ประเมินผล ท้ัำงน้ีกระบวนการในการจัดการเรียนรู�มี

หลากหลายวิธีิ ท่ีำทำำาให�ผู�สอนและผู�เรียนมีปฏิิสัมพันธ์ิ

ร่วมกันได� [1] การพิจารณาองค์ประกอบและออกแบบ

การเรียนรู�ท่ีำสอดคล�อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และ

บริบทำของผู�เรียนจะนำาไปสู่ การประยุกต์ใช� สำาหรับ

การจัดการเรียนรู�ท้ัำงแบบในช้ันเรียนปกติและแบบ

ออนไลน์อย่างมีประสิทำธิิภาพ ส่งผลให�ผู�เรียนเกิด

ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ท่ีำพึงประสงค์ การปรับตัวในการ

จัดการเรียนรู�ส่ิงสำาคัญอันดับแรกท่ีำต�องปรับคือ “กรอบ

ความคิด (Mindset)” ท้ัำงของผู�สอนและผู�เรียน โดย

กรอบความคดิเป็นทัำศนะของบุคคลเก่ียวกับทัำกษะทำาง

ปัญญา (Intellectual Skills) ความสามารถพิเศษ 

(Talent) และบุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคล 

และมีอิทำธิิพลต่อฤติกรรม และทัำศนคติของแต่ละ

บุคคลและส่งผลต่อโอกาส ในการประสบความสำาเร็จ

ในชีวิต Carol S. Dweck [2] นักจิตวิทำยาแห่ง 

Stanford University ได�แบ่งกรอบความคดิออกเปน็ก

รอบความคดิจำากัด (Fixed Mindset) และ กรอบความ

คิดเติบโต (Growth Mindset) บุคคลท่ีำมี Fixed 

Mindset จะมีความเช่ือว่าทัำกษะทำางปัญญาเป็น

คุณลักษณะท่ีำ ติด ตัวมาแต่กำา เ นิด ไ ม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได� พยายามหลีกเล่ียงความล�มเหลวด�วย

การปฏิิเสธิงานยากและทำ�าทำาย ส่วนบุคคลท่ีำมี Growth 

Mindset จะมีความเช่ือว่าตนเองความสามารถเรียนรู�

และพัฒนาได�ผ่านการฝึึกฝึนและพยายามด�วยความมุ่ง

ม่ัน มองปัญหาและอุปสรรคเป็นความทำ�าทำาย ปรับตัว

และเรียนรู�เร่ืองใหม่ได�ตลอดเวลา ไม่ย่อทำ�อต่อปัญหา 

[3]  OECD [4]  ได�นำาเสนอบทำความ Can a growth 

mindset help disadvantaged students close 

the gap? สรุปได�ว่าคะแนนในการทำดสอบนานาชาติ 

PISA 2018 โดยเฉล่ียนักเรียนท่ีำมีกรอบความคิดเติบโต 

จะได�คะแนนการอ่าน สูงกว่าคณิตศาสตร์และ

วิทำยาศาสตร์ แสดงให�เห็นถึงความกลัวท่ีำจะล�มเหลวใน

ระดับท่ีำตำ่ากว่า และมีความพึงพอใจต่อการใช�ชีวิต 

นอกจากน้ียงัพบว่านักเรียนท่ีำมีกรอบความคิดเติบโตมี

ความสัมพันธ์ิกับการได�รับคะแนนท่ีำมากข้ึน และยัง

ช่วยป้องกันไม่ให�นักเรียนได�รับผลกระทำบเชิงลบจาก

อคติ ความลำาเอียง การขาดแรงจูงใจและสภาพทำาง

เศรษฐกิจของครอบครัว

 การพัฒนา Growth Mindset จำาเป็นต�องปรับ

เปล่ียนรูปแบบและวิธีิการจัดการเรียนรู�ให�เป็น Active 

Learning ท้ัำงของผู�สอนและผู�เรียน ผู�สอนจะต�องปรับ

เปล่ียนบทำบาทำในช้ันเรียนจากการสอนบรรยายเป็น

หลัก มาเป็นผู�แนะนำา (Coach) พ่ีเล้ียง (Mentor) และ

ผู�อำานวยความสะดวก (Facilitator) กระตุ�นให�ผู�เรียน

เป็นผู�เรียนรู� (Active Learner) รวมถึ งการพัฒนา

สมรรถนะในการเรียน ทัำกษะท่ีำสำาคัญในการทำำางาน ใน

อนาคต ส่วนผู�เรียนเป็นต�องมีความพร�อมในด�านการ

ใช�เทำคโนโลยีและสารสนเทำศ การรู�เท่ำาทัำนส่ือ (Digital 

Literacy) สามารถสืบค�น วิเคราะห์ข�อมูล ประเมิน

เน้ือหาอย่างเป็นระบบ โดยใช�วิจารณญาณในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับข�อมูลได�อยา่งเหมาะสม มีการเตรียม

ความพร�อมในการเรียนรู� เช่น การศึกษาขอบเขตของ

เน้ือหาก่อนเข�าเรียน การสืบค�นข�อมูลท่ีำเก่ียวข�องกับ

การเรียนรู�จากแหล่งเรียนรู�ต่างๆ การเตรียมระบบเครือ

ข่ายอินเตอร์เน็ตให�พร�อมใช�งาน การเตรียมสถานท่ีำ

สำาหรับการเรียนท่ีำเหมาะสม การติดต่อส่ือสารแบบ

ดิจิทัำลกับผู�สอนเพ่ือให�สามารถมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอน

ได�เหมาะสม รวมท้ัำงมีความฉลาดทำางอารมณใ์นการใช�

ส่ือ (Digital Emotional Intelligence) อย่างเหมาะ

สม เช่น การแบ่งปันข�อมูลข่าวสารให�กับคนอ่ืน การมี

นำ้าใจในโลกออนไลน์ เป็นต�น รวมท้ัำงควรเป็นผู�ท่ีำมี

ความรับผิดชอบในการเรียนรู�ด�วยตนเอง และมี

คุณธิรรม จริยธิรรมในการเรียนรู� มีส่วนร่วมในการ

เรียน การส่งงานตามกำาหนด มีการทำบทำวนความรู�

อย่างสมำ่าเสมอ [1]  เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับประโยชน์จาก

เรียนรู�อย่างมีประสิทำธิิภาพ จากประสบการณ์ ได�คิด 

ลงมือปฏิิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู�จากการทำำางานเป็นก

ลุ่ม เพ่ือให�เกิดทัำกษะการเรียนรู� (Learning skills) 

สร�างปัญญาของตนเอง (Self-intelligence) และมี
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ทัำกษะชีวิต (Life skills) เรียนรู�อย่างมีความสุข ป็นผู�

ใฝึ�รู�ตลอดชีวิต ซ่ึึ่งทัำกษะต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให�

ผู�เรียนเม่ือสำาเร็จการศึกษาแล�วสามารถตอบสนอง

ความต�องการของสังคมได�เป็นอย่างดี ประสบความ

สำาเร็จในด�านการทำำางานและการดำาเนินชีวิต การ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช�ห�องเรียนกลับ

ทำาง (Flipped-classroom Process) บูรณาการกับ

การใช�เทำคโนโลยี ส่ือการเรียน ร่วมกับกระบวนการ

จัดการความรู�ท่ีำหลากหลาย [5]  ท้ัำงการเรียนรู�ด�วย

ตนเอง (Self-Learning) แลกเปล่ียนเรียนรู�จากการ

ทำำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Learning) การ

สะทำ�อนคิดและการให�ข�อมูลกลับ (Reflection & 

Feedback) การเรียนรู�ในรูปแบบน้ีจะช่วยพัฒนา

สมรรถนะของนักศึกษาให�มีทัำกษะในศตวรรษท่ีำ 21

 จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู�กระบวน

วิชา 051310 ภาวะผู�นำาทำางการศึกษา สำาหรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีำมาจากหลากหลายคณะ 

พบว่านักศึกษามีความสามารถในการใช�เทำคโนโลยี  

สามารถทำำางานท่ีำมอบหมายเป็นรายบุคคลได�ดี แต่เม่ือ

ทำำางานเป็นกลุ่มจะมีปัญหาในการทำำางานร่วมกันท้ัำง

ด�านกระบวนการและผลลัพธ์ิ  ดังน้ัน ในการจัดการ

เรียนรู�ในภาคเรียนน้ีจึงจำาลองห�องเรียนเปรียบเหมือน

หน่วยงาน/องค์กรท่ีำนักศึกษาจะต�องไปทำำางานใน

อนาคต การเรียนรู�ผ่านการปฏิิบตั ิเป็นการเตรียมความ

พร�อมในการพัฒนานักศึกษาให�เป็นผู�ท่ีำ Growth 

Mindset มีทัำกษะการเรียนรู� (Learning Skills) ทัำกษะ

ชีวิต (Life Skills) และสร�างปัญญาด�วยตนเอง (Self-

Intelligence) ซึ่ึ่งเป็นคุณลักษณะสำาคัญของผู�เรียนรู� 

(Active Learner) และพลเมืองท่ีำเข�มแข็ง (Active 

Citizen) เป็นกำาลังคนคุณภาพท่ีำมีส่วนสำาคัญในการ

พัฒนาสังคมและประเทำศชาติต่อไป

2. แนวคิดสำาคัญท่ีประยุกต์ใช�

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกในกระบวนการวิชา 

051310 ภาวะผู�นำาทำางการศึกษามุ่งพัฒนากรอบ

แนวคิดเติบโต (Growth Mindset) ตามแนวคิดของ 

Carol S. Dweck [2] นักจิตวิทำยาชาวอเมริกัน ได�นำา

เสนอแนวคิดเก่ียวกับกรอบความคิด (Mindset) ซ่ึึ่ง

อธิิบายความเช่ือท่ีำส่งผลต่อพฤติกรรมได�อย่างชัดเจน

และครอบคลมุมากยิง่ข้ึน กรอบความคดิแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทำ คือ 1) กรอบความคิดเติบโต (Growth 

mindset) และ 2) กรอบความคิดจำากัด (Fixed 

mindset) ท่ีำอธิิบายความเช่ือท่ีำมีผลต่อพฤติกรรมใน

ลักษณะท่ีำแตกต่างกัน รายละเอียด ดังรูปท่ีำ 1 

รูปท่ีำ 1  คุณลักษณะท่ีำแตกต่างของผู�ท่ีำมี

กรอบความคิดเติบโตและกรอบความคิดจำากัด  [6]

 แนวทำางการพัฒนากรอบความคิดเติบโต ศูนย์

จิตวิทำยาการศึกษา มูลนิธิิยุวสถิรคุณ [7] ได�นำาเสนอ

หลักการสร�างหรือการรักษากรอบความคิดเติบโตให�

คงอยู่ ประกอบด�วยหลักการท่ีำสำาคัญ ดังน้ี

 1) สอนให�ผู�เรียนเข�าใจว่าการเรียนรู�สามารถ

เพ่ิมศักยภาพของสมองได� (Brainology) ควรสอนให�

ผู�เรียนเข�าใจว่าสมองของเราพัฒนาและเติบโตข้ึนได�

เร่ือย ๆ ศักยภาพและความสามารถของคนเราก็

เปล่ียนแปลงได�ด�วยการเรียนรู�และฝึึกฝึนอย่าง

สมำ่าเสมอด�วยเช่นกัน

 2) สอนให�ผู�เรียนรู�จักต้ังเป้าหมายในการเรียน 

(Student’s Expectation) ส่ิงท่ีำสำาคัญในการช่วยให�

ผู�เรียนเกิดความรักในการเรียนรู� คือการให�ผู�เรียนได�

รู�สึกว่าเป็นเจ�าของการเรียนรู�ของตัวเอง รู�ว่าการเรียน

น้ันมีความสำาคัญ มีความหมายกับตัวเขาอย่างไร โดย

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  คุณลักษณะท่ีแตกตางของผูท่ีมี 

กรอบความคิดเติบโตและกรอบความคิดจำกัด  [6] 

 

แนวทางการพัฒนากรอบความค ิดเต ิบโต 

ศูนย จ ิตว ิทยาการศึกษา ม ูลน ิธ ิย ุวสถิรค ุณ [7] 

ได นำเสนอหลักการสร างหร ือการร ักษากรอบ

ความคิดเติบโตใหคงอยู  ประกอบดวยหลักการท่ี

สำคัญ ดังนี้ 

1) สอนใหผู เรียนเขาใจวาการเรียนรูสามารถ

เพ่ิมศักยภาพของสมองได (Brainology) ควรสอนให

ผู เรียนเขาใจวาสมองของเราพัฒนาและเติบโตข้ึน 

ไดเรื ่อย ๆ ศักยภาพและความสามารถของคนเรา 

ก็เปลี ่ยนแปลงไดดวยการเรียนรู และฝกฝนอยาง

สม่ำเสมอดวยเชนกัน 

2) สอนใหผูเรียนรูจักตั้งเปาหมายในการเรียน 

(Student’s Expectation) สิ่งท่ีสำคัญในการชวยให

ผูเรียนเกิดความรักในการเรียนรู คือการใหผูเรียนได

รู สึกวาเปนเจาของการเรียนรูของตัวเอง รู วาการ

เร ียนนั ้นมีความสำคัญ มีความหมายกับต ัวเขา

อยางไร โดยการตั้งเปาหมายในการเรียนดวยตนเอง 

ช วยใหผ ู  เร ียนร ู ส ึกเป นเจ าของและร ับผ ิดชอบ 

การเร ียนร ู ของตนเอง การสอนใหผ ู  เร ียนร ู จัก

ตั ้งเปาหมายในการเรียน จะชวยใหผู เรียนมองถึง 

การพัฒนาไปขางหนาและประเมินการเรียนรูของตน

เปนระยะได 

3) สอนใหผูเรียนไดเรียนรูไมพลาดเม่ือผิดพลาด 

(Mistake is Interesting) คนส วนใหญมองความ

ผิดพลาดเปนเรื่องไมดี เปนการตำหนิ แตสำหรับคน

ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต มองความผิดพลาดคือ

สิ่งที่นาสนใจ เพราะเปนโอกาสในการเรียนรู ผูสอน

จึงควรชักชวนใหผูเรียนใสใจ และมองเห็นโอกาสจาก

ความผิดพลาด ผู เร ียนจำนวนมากไมกลาทำงาน

เพราะกลัววาถาทำผิดแลวจะถูกลงโทษหรือถูกตำหนิ 

ควรใหการตอบสนองตอความผิดพลาดของผูเรียน

ดวยทาทีเปนกลาง ไมเพงโทษ แตชักชวนใหปรับปรุง

แกไข การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากความผิดพลาด

เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนมองความผิดพลาดวาเปน

สวนหนึ่งของการเรียนการตอบโจทยผิดไมใชเรื ่อง 

นาอายหร ือแสดงว าโง ส ิ ่ งท ี ่ควรทำคือยอมรับ 

วิเคราะห และพยายามแกไข ครูและพอแมสามารถ

ใชคำถามเชิญชวนใหผู เรียนทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู

จากความผิดพลาดแทนที ่จะพูดถึงแตสิ ่งที ่ทำได

สำเร็จเพียงอยางเดียว  

4) การใชพลังของคำวา "ยัง" (Power of YET) 

ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียน พลิกมุมมองจากกรอบ

ความคิดแบบจำกัดเปนกรอบความคิดแบบเติบโตได

ง ายๆ โดยการใชคำวา "ย ัง" เมื ่อผ ู  เรียนบอกวา  

"ทำไมได" ที่จริงแลว เขา “ยังทำไมได” ในตอนนี้

ตางหาก การเพิ ่มคำวา "ยัง" เปนการสรางความ

ตระหนักวา ผลลัพธที่มีอยูในปจจุบัน ไมใชจุดสิ้นสดุ 

เราสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงและสามารถไปถึง

เปาหมายไดในอนาคต 
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การต้ังเป้าหมายในการเรียนด�วยตนเอง ช่วยให�ผู�เรียน

รู�สึกเป็นเจ�าของและรับผิดชอบการเรียนรู�ของตนเอง 

การสอนให�ผู�เรียนรู�จักต้ังเป้าหมายในการเรียน จะช่วย

ให�ผู�เรียนมองถึงการพัฒนาไปข�างหน�าและประเมิน

การเรียนรู�ของตนเป็นระยะได�

 3) สอนให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ไม่พลาดเม่ือผิดพลาด 

(Mistake is Interesting) คนส่วนใหญ่มองความผิด

พลาดเป็นเร่ืองไม่ดี เป็นการตำาหนิ แต่สำาหรับคนท่ีำมี

กรอบความคิดแบบเติบโต มองความผิดพลาดคือส่ิงท่ีำ

น่าสนใจ เพราะเป็นโอกาสในการเรียนรู� ผู�สอนจึงควร

ชักชวนให�ผู�เรียนใส่ใจ และมองเห็นโอกาสจากความ

ผิดพลาด ผู�เรียนจำานวนมากไม่กล�าทำำางานเพราะกลัว

ว่าถ�าทำำาผิดแล�วจะถูกลงโทำษหรือถูกตำาหนิ ควรให�การ

ตอบสนองตอ่ความผดิพลาดของผู�เรียนด�วยท่ำาทีำเป็นก

ลาง ไม่เพ่งโทำษ แต่ชักชวนให�ปรับปรุงแก�ไข การ

ทำบทำวนส่ิงท่ีำได�เรียนรู�จากความผิดพลาดเป็นวิธีิหน่ึงท่ีำ

ช่วยให�ผู�เรียนมองความผิดพลาดว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

การเรียนการตอบโจทำย์ผิดไม่ใช่เร่ืองน่าอายหรือแสดง

ว่าโง่ส่ิงท่ีำควรทำำาคือยอมรับ วิเคราะห์ และพยายาม

แก�ไข ครูและพ่อแม่สามารถใช�คำาถามเชิญชวนให�ผู�

เรียนทำบทำวนส่ิงท่ีำได�เรียนรู�จากความผิดพลาดแทำนท่ีำ

จะพูดถึงแต่ส่ิงท่ีำทำำาได�สำาเร็จเพียงอย่างเดียว 

 4) การใช�พลังของคำาว่า "ยัง" (Power of YET) 

ผู�สอนสามารถช่วยให�ผู�เรียน พลิกมุมมองจากกรอบ

ความคิดแบบจำากัดเป็นกรอบความคิดแบบเติบโตได�

ง่ายๆ โดยการใช�คำาว่า "ยัง" เม่ือผู�เรียนบอกว่า  "ทำำาไม่

ได�" ท่ีำจริงแล�ว เขา “ยังทำำาไม่ได�” ในตอนน้ีต่างหาก 

การเพ่ิมคำาว่า "ยัง" เป็นการสร�างความตระหนักว่า 

ผลลัพธ์ิท่ีำมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่จุดส้ินสุด เราสามารถ

สร�างการเปล่ียนแปลงและสามารถไปถึงเป้าหมายได�

ในอนาคต

 5) การชมท่ีำความพยายามและกระบวนการ 

(Praising Effort and the Process) การให�คำาชมโดย

ท่ัำวไปเป็นประโยชน์ เพราะช่วยเพ่ิมความภาคภูมิใจใน

ตนเอง (Self Esteem) แต่จากการศึกษาเก่ียวกับคำาชม 

พบว่าคำาชมบางประเภทำทำำาให�พัฒนาการในการเรียน

ของ ผู� เ รี ยนแย่ลง  เช่น  การชม ท่ีำความฉลาด 

(Intelligence) จะทำำาให�ผู�เรียนเป็นผู�ท่ีำมีกรอบความคิด

แบบจำากัด ลักษณะของการชมท่ีำดีท่ีำจะช่วยพัฒนากร

อบคิดแบบเติบโต ได�แก่ ชมท่ีำวิธีิหรือกระบวนการ

ทำำางานท่ีำเฉพาะเจาะจง การชมท่ีำความพยายาม และ

ไม่ควรชมบ่อยเกินไป

 6) การให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการเรียนรู�และ

พัฒนา (Constructive Feedback) การให�คุณค่ากับ

ความพยายาม คือลักษณะท่ีำสำาคัญอย่างหน่ึงของคนท่ีำ

มีกรอบความคิดเติบโต แต่ท้ัำงน้ีการจะประสบความ

สำาเร็จหรือไปถึงเป้าหมายได� ความพยายามดังกล่าว

ต�องเป็นความพยายามในวิธีิการท่ีำถูกต�อง จึงต�องอาศัย

ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) จากครูและพ่อแม่เพ่ือ

เป็นเข็มทิำศท่ีำช่วยให�เดินไปได�อย่างถูกทำาง  ลักษณะ

ของการให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีำดี ได�แก่ (1) มุ่งพัฒนา ไม่

มุ่งตัดสิน (2) มีเป้าหมายท่ีำชัดเจน (3) ให�ข�อมูลย�อน

กลับท่ีำพฤติกรรม (Behavior) กระบวนการ (Process) 

อย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ท่ีำคุณลักษณะ (Character) 

และ (4) ให�คำาแนะนำาในการปรับปรุงและพัฒนาอยา่ง

เป็นรูปธิรรมโดยมีความสมดุลระหว่างการส่งเสริมส่ิง

ท่ีำทำำาได�ดีกับส่ิงท่ีำควรปรับปรุง ดังน้ัน กรอบความคิด

เติบโต (Growth mindset) จึงเป็นความเช่ือของมนุษย์

ท่ีำมีต่อลักษณะและคุณลักษณะของตนเองว่าสามารถ

เปล่ียนแปลงได�และพัฒนาได� โดยกรอบความคิด

เติบโตมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

เน่ืองจากสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู�และนำาไป

สู่การมีคุณลักษณะท่ีำพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการ

แสวงหาความทำ�าทำายการจัดการกับอุปสรรค การปรับ

ตัว และการเรียนรู�จากความผิดพลาด ซ่ึึ่งคุณลักษณะ

เหล่าน้ีจะนำาไปสู่การประสบความสำาเร็จในการเรียน 

การทำำางาน รวมไปถึงการมีสุขภาวะทำางจิต อันเป็นผล

ให�สามารถดำารงชีวิตได�อย่างมีความสุขอีกด�วย ดังน้ัน

จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีำต�องเสริมสร�างและพัฒนา 

Growth Mindset ของนักศึกษาเพ่ือให�เป็น CMU 
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Smart Student และ พลเมืองท่ีำเข�มแข็ง (Active 

Citizen)

3. กระบวนการเรียนร้�ในกระบวนวิชา

 3.1 วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนรู�แนวใหม่

 การจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 051310 

ภาวะผู�นำาทำางการศึกษา ท่ีำผ่านมาส่วนใหญ่เน�นการ

สอนแบบบรรยายในห�องเรียน มีการเรียนโดยใช�

กระบวนกลุ่มและบูรณาการเทำคโนโลยีบ�างตาม

สถานการณ์และความเหมาะสม ดังน้ันในปีการศึกษา 

2563 มุ่งเน�น การจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการ

เพ่ือพัฒนากรอบความคิดเติบโต เป็นการจัดการเรียน

เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับแนวคิดห�องเรียน

กลับทำาง (Flipped-Classroom) แบ่งออกเป็น 4 

ระยะ ได�แก่ 1) Design Flipped-Classroom 2) Pre-

Class 3) During Class และ 4) Post Class มีราย

ละเอียด ดังน้ี

  1) Design Flipped-Classroom แบง่ออก เป็น 

5 ข้ันตอน ได�แก่  (1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ิ การเรียน

รู�ของผู�เรียน (2) การคัดเลือกเน้ือหาและ ส่ือประกอบ 

(3) การคัดเลือกวิธีิการจัดการเรียนรู�  (4) จัดเตรียม

เอกสารประกอบการสอน ส่ือประกอบ การสอน 

รวบรวมแหล่งสืบค�น และ (5) นำาเน้ือหา ส่ือประกอบ

การสอน วิธีิการจัดการเรียนรู� เข�าสู่ระบบเทำคโนโลยีท่ีำ

ผู� เรียนเข�า ถึงได�  ( โดยคร้ัง น้ี เ ลือกใช�  Google 

Classroom) 

 2) Pre-Class เป็นการสร�างปฏิิสัมพันธ์ิ 

(Interaction) ระหว่างผู�เรียนและผู�สอน โดยผู�เรียน

ต�องเป็น Active Learner ท้ัำงการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

(Self-Learning) และการสะทำ�อนคิดตนเอง (Self-

Reflection) ส่วนผู�สอนใช�คำาถามกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิด

แรงบันดาลใจในการเรียนรู�ด�วยตนเองรวมถึง

การจัดเตรียมกิจกรรมในห�องเรียน

 3) During Class แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ได�แก่ 

(1) การกำาหนดเป้าหมายของการเรียนรู� (2) การเรียน

รู�ด�วยตนเอง (3) การเรียนรู�ผ่านกลุ่ม และ (4) การ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�  ผู�สอนปรับบทำบาทำเป็น 

Coach & Facilitator โดยมุ่งเน�นการให�ผู�เรียนเป็น

เจ�าของการเรียนรู�ด�วยตนเอง (Learning ownership) 

โดยการออกแบบการเรียนรู�ท่ีำทำ�าทำาย ท่ีำเหมาะสมกับ

เน้ือหา สถานการณ์ในยุคปกติใหม่ ท้ัำงการเรียนรู�ด�วย

ตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู�ภายในกลุ่ม ภายใน

ห�องเรียน มีการ Reflection & Feedback เพ่ือการ

พัฒนาร่วมกันท้ัำงระหว่างผู�เรียนด�วยกัน และผู�เรียนกับ

ผู�สอน การจัดการเรียนรู�บูรณาการเชิงรุก (Integrated 

Active Learning) ดังรูปท่ีำ 2

 

รูปท่ีำ 2 การจัดการเรียนรู�บูรณาการเชิงรุก

 4) Post Class เปน็การประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู� (Assessment for Learning) โดยมุ่งเน�นการ

ประเมินความก�าวหน�าและกระบวนการท่ีำนำาไปสู่

ผลลัพธ์ิการเรียนรู� ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกและ

ออกแบบวิธีิการประเมินท้ัำงการประเมินตนเอง เพ่ือน

ประเมิน และการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการพัฒนา 

 3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู�แนว

ใหม่

 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู�ใน

กระบวนวิชา 051310 ภาวะผู�นำาทำางการศึกษาใน 

Fl ipped-Classroom ตามหน่วยการเรียนรู�  

ดังตารางท่ีำ 1

 

 

   

 

 

ระบบเทคโนโลยีท่ีผูเรียนเขาถึงได (โดยครั้งนี้เลือกใช 

Google Classroom)  

2) Pre-Class เป นการสร างปฏ ิส ัมพ ันธ  

(Interaction) ระหวางผูเรียนและผูสอน โดยผูเรียน

ตองเปน Active Learner ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง 

(Self-Learning) และการสะทอนคิดตนเอง (Self-

Reflection) สวนผูสอนใชคำถามกระตุนใหผูเรียน

เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู ดวยตนเองรวมถึง 

การจัดเตรียมกิจกรรมในหองเรียน 

3) During Class แบงออกเปน 4 ขั ้นตอน 

ไดแก (1) การกำหนดเปาหมายของการเรียนรู (2) 

การเรียนรูดวยตนเอง (3) การเรียนรูผานกลุม และ 

(4) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ผูสอนปรับ

บทบาทเปน Coach & Facilitator โดยมุงเนนการให

ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูดวยตนเอง (Learning 

ownership) โดยการออกแบบการเรียนรูที ่ทาทาย 

ที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณในยุคปกติใหม  

ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในกลุม ภายในหองเรียน มีการ Reflection & 

Feedback เพื่อการพัฒนารวมกันทั้งระหวางผูเรียน

ดวยกัน และผู เร ียนกับผู สอน การจัดการเรียนรู

บ ูรณาการเช ิงร ุก ( Integrated Active Learning)  

ดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 การจัดการเรียนรูบูรณาการเชิงรุก 
 

4) Post Class เปนการประเมินเพื ่อพัฒนา 

การเรียนรู (Assessment for Learning) โดยมุงเนน

การประเมินความกาวหนาและกระบวนการที่นำไปสู

ผลลัพธการเรียนรู ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกและ

ออกแบบวิธีการประเมินทั้งการประเมินตนเอง เพื่อน

ประเมิน และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการพัฒนา  

 

3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแนวใหม 

สื ่อและนว ัตกรรมในการจ ัดการเร ียนรู ใน

กระบวนวิชา 051310 ภาวะผู นำทางการศึกษา 

ใน Flipped-Classroom ตามหน วยการเร ียนรู   

ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สื่อและนวัตกรรมตามหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม 

1. หลักการ แนวคิด

พื้นฐาน และทฤษฎี

เกี่ยวกบัภาวะผูนำ 

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 หนังสือการศึกษาคุณภาพสูง 

     ระดับโลก 

 Youtube Growth Mindset  

 Podcast การทำชวีิตให 

Productive 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม 

2. คุณลักษณะ ทักษะ 

และพฤติกรรมของ

ผูนำทางการศึกษา       

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 หนังสือที่เกี่ยวของกับ 

     ภาวะผูนำทางการศึกษา 

 Youtube Future Skills 2025 

จาก Future Trends 

 บทความ Are We Making 

Progress As Leaders? จาก 

National Institute of Standard 

and Technology (NIST) 

3. รูปแบบของภาวะผูนำ

ทางการศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 
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ตารางท่ี 1 ส่ือและนวัตกรรมตามหน่วยการเรียนรู�

 

 

   

 

 

ระบบเทคโนโลยีท่ีผูเรียนเขาถึงได (โดยครั้งนี้เลือกใช 

Google Classroom)  

2) Pre-Class เป นการสร างปฏ ิส ัมพ ันธ  

(Interaction) ระหวางผูเรียนและผูสอน โดยผูเรียน

ตองเปน Active Learner ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง 

(Self-Learning) และการสะทอนคิดตนเอง (Self-

Reflection) สวนผูสอนใชคำถามกระตุนใหผูเรียน

เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู ดวยตนเองรวมถึง 

การจัดเตรียมกิจกรรมในหองเรียน 

3) During Class แบงออกเปน 4 ขั ้นตอน 

ไดแก (1) การกำหนดเปาหมายของการเรียนรู (2) 

การเรียนรูดวยตนเอง (3) การเรียนรูผานกลุม และ 

(4) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ผูสอนปรับ

บทบาทเปน Coach & Facilitator โดยมุงเนนการให

ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูดวยตนเอง (Learning 

ownership) โดยการออกแบบการเรียนรูที ่ทาทาย 

ที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณในยุคปกติใหม  

ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในกลุม ภายในหองเรียน มีการ Reflection & 

Feedback เพื่อการพัฒนารวมกันทั้งระหวางผูเรียน

ดวยกัน และผู เร ียนกับผู สอน การจัดการเรียนรู

บ ูรณาการเช ิงร ุก ( Integrated Active Learning)  

ดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 การจัดการเรียนรูบูรณาการเชิงรุก 
 

4) Post Class เปนการประเมินเพื ่อพัฒนา 

การเรียนรู (Assessment for Learning) โดยมุงเนน

การประเมินความกาวหนาและกระบวนการที่นำไปสู

ผลลัพธการเรียนรู ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกและ

ออกแบบวิธีการประเมินทั้งการประเมินตนเอง เพื่อน

ประเมิน และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการพัฒนา  

 

3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแนวใหม 

สื ่อและนว ัตกรรมในการจ ัดการเร ียนรู ใน

กระบวนวิชา 051310 ภาวะผู นำทางการศึกษา 

ใน Flipped-Classroom ตามหน วยการเร ียนรู   

ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สื่อและนวัตกรรมตามหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม 

1. หลักการ แนวคิด

พื้นฐาน และทฤษฎี

เกี่ยวกบัภาวะผูนำ 

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 หนังสือการศึกษาคุณภาพสูง 

     ระดับโลก 

 Youtube Growth Mindset  

 Podcast การทำชวีิตให 

Productive 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม 

2. คุณลักษณะ ทักษะ 

และพฤติกรรมของ

ผูนำทางการศึกษา       

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 หนังสือที่เกี่ยวของกับ 

     ภาวะผูนำทางการศึกษา 

 Youtube Future Skills 2025 

จาก Future Trends 

 บทความ Are We Making 

Progress As Leaders? จาก 

National Institute of Standard 

and Technology (NIST) 

3. รูปแบบของภาวะผูนำ

ทางการศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 

   

 

 

 หนังสือที่เผยแพรในเว็บไซต 

     ของมูลนิธิสยามกัมมาจล 

 เพจที่เกี่ยวของกับผูนำ 

    -กองทุนเพื่อความเสมอภาค 

     ทางการศึกษา (กสศ.) 

- ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) 

 Podcast จาก Future Trends 

 

4. แนวทางการพัฒนา

ภาวะผูนำทาง

การศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ในประเด็นภาวะผูนำทางการศึกษา

ในระบบ  E-journal  

 บทความการพัฒนาภาวะผูนำ

จาก Harvard Business Review   

 เวปไซตสถาบันวิจยัเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 

5. กรณีศึกษา : ภาวะ

ผูนำกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 

 แหลงเรียนรูตลอดชีวิต  

ThaiMOOC ,Podcast, Webinar 

 แหลงเรียนรูหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

 Guest Speaking ผูบริหาร

การศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 

 

6. แนวโนมการพัฒนา

ภาวะผูนำในอนาคต 

 เอกสารประกอบการสอน 

 บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ในประเด็นภาวะผูนำทางการศึกษา

ในระบบ E-journal  

 Youtube / Podcast 

    - Mission to the Moon 

   - Future Trends 

 

บทบาทของเทคโนโลยี ผู สอนไดใช Digital 

Tool ที่เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง Free 

Application ที่กระตุ นความสนใจของผู เรียนรวม

ดวย Digital Tool ท่ีเลือกใชไดแก 

1) Google Classroom (ในกรณีหองเรียนปกติ

และหองเรียน Online) 

   1.1) เปดหองเรียนดวย Google Classroom 

โดยใหนักศึกษาใช E-Mail ของมหาวิทยาลัย 

   1.2) มอบเอกสารประกอบการสอน ใช  

Google Drive และ QR-code เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

   1.3) จ ัดทำสไลด ประกอบการสอนดวย 

Google Slide รวมกับ Microsoft PowerPoint 

   1.4) มอบหมายงาน สงงาน แบบทดสอบ 

 2)  ZOOM Application ด  วยล ิ ขส ิทธ ิ ์ ของ

มหาวิทยาลัย (ในกรณีท่ีการจัดสอนแบบ Online) 

   2.1) ZOOM Meeting โดยผูสอนเปน Host 

ควบคุมและบันทึกหองเรียน 

   2 . 2 )  Share Screen เ อกส า รป ร ะ ก อ บ 

การสอน /การนำเสนองานของนักศึกษา  

   2.3) Breakout Room การแบงกลุมนักศึกษา

และผูสอนสามารถเขาสังเกตการจัดกิจกรรม 

   2 .4 )  Chat Box สำหร ับคำถามและการ

สะทอนคิดของนักศึกษา 

   2.5) การบรรยายรวมกับ Guest Speaker  

3) การใช Facebook Group ในแจงขาวสาร 

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

3.3 กระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษา 

ในการเรียนรู 

กระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษา ในการ

เรียนรู (Active Learning) แบงออกเปน 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

1) การกำหนดเปาหมายของการเรียนรู ไดแก 

การว ิเคราะหตนเอง (Self-Analysis) การตั ้งคา

เป าหมายในการเร ียน การกำหนดว ิธ ีว ัดและ

ประเมินผล  

 บทำบาทำของเทำคโนโลยี ผู�สอนได�ใช� Digital 

Tool ท่ีำเป็นลิขสิทำธ์ิิของมหาวิทำยาลัยรวมถึง Free 

Application ท่ีำกระตุ�นความสนใจของผู�เรียนรวมด�วย 

Digital Tool ท่ีำเลือกใช�ได�แก่

 1) Google Classroom (ในกรณีห�องเรียนปกติ

และห�องเรียน Online)

    1.1) เปิดห�องเรียนด�วย Google Classroom 

โดยให�นักศึกษาใช� E-Mail ของมหาวิทำยาลัย

    1.2) มอบเอกสารประกอบการสอน ใช� Google 

Drive และ QR-code เพ่ือให�เข�าถึงได�ง่าย

    1.3) จัดทำำาสไลด์ประกอบการสอนด�วย Google 

Slide ร่วมกับ Microsoft PowerPoint

    1.4) มอบหมายงาน ส่งงาน แบบทำดสอบ

  2) ZOOM Application ด�วยลิขสิทำธ์ิิของ

มหาวิทำยาลัย (ในกรณีท่ีำการจัดสอนแบบ Online)

    2.1) ZOOM Meeting โดยผู�สอนเป็น Host 

ควบคุมและบันทึำกห�องเรียน

    2.2) Share Screen เอกสารประกอบ

การสอน /การนำาเสนองานของนักศึกษา 

    2.3) Breakout Room การแบ่งกลุ่มนักศึกษา

และผู�สอนสามารถเข�าสังเกตการจัดกิจกรรม

 

 

   

 

 

ระบบเทคโนโลยีท่ีผูเรียนเขาถึงได (โดยครั้งนี้เลือกใช 

Google Classroom)  

2) Pre-Class เป นการสร างปฏ ิส ัมพ ันธ  

(Interaction) ระหวางผูเรียนและผูสอน โดยผูเรียน

ตองเปน Active Learner ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง 

(Self-Learning) และการสะทอนคิดตนเอง (Self-

Reflection) สวนผูสอนใชคำถามกระตุนใหผูเรียน

เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู ดวยตนเองรวมถึง 

การจัดเตรียมกิจกรรมในหองเรียน 

3) During Class แบงออกเปน 4 ขั ้นตอน 

ไดแก (1) การกำหนดเปาหมายของการเรียนรู (2) 

การเรียนรูดวยตนเอง (3) การเรียนรูผานกลุม และ 

(4) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ผูสอนปรับ

บทบาทเปน Coach & Facilitator โดยมุงเนนการให

ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูดวยตนเอง (Learning 

ownership) โดยการออกแบบการเรียนรูที ่ทาทาย 

ที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณในยุคปกติใหม  

ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในกลุม ภายในหองเรียน มีการ Reflection & 

Feedback เพื่อการพัฒนารวมกันทั้งระหวางผูเรียน

ดวยกัน และผู เร ียนกับผู สอน การจัดการเรียนรู

บ ูรณาการเช ิงร ุก ( Integrated Active Learning)  

ดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 การจัดการเรียนรูบูรณาการเชิงรุก 
 

4) Post Class เปนการประเมินเพื ่อพัฒนา 

การเรียนรู (Assessment for Learning) โดยมุงเนน

การประเมินความกาวหนาและกระบวนการที่นำไปสู

ผลลัพธการเรียนรู ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกและ

ออกแบบวิธีการประเมินทั้งการประเมินตนเอง เพื่อน

ประเมิน และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการพัฒนา  

 

3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแนวใหม 

สื ่อและนว ัตกรรมในการจ ัดการเร ียนรู ใน

กระบวนวิชา 051310 ภาวะผู นำทางการศึกษา 

ใน Flipped-Classroom ตามหน วยการเร ียนรู   

ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สื่อและนวัตกรรมตามหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม 

1. หลักการ แนวคิด

พื้นฐาน และทฤษฎี

เกี่ยวกบัภาวะผูนำ 

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 หนังสือการศึกษาคุณภาพสูง 

     ระดับโลก 

 Youtube Growth Mindset  

 Podcast การทำชวีิตให 

Productive 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม 

2. คุณลักษณะ ทักษะ 

และพฤติกรรมของ

ผูนำทางการศึกษา       

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 หนังสือที่เกี่ยวของกับ 

     ภาวะผูนำทางการศึกษา 

 Youtube Future Skills 2025 

จาก Future Trends 

 บทความ Are We Making 

Progress As Leaders? จาก 

National Institute of Standard 

and Technology (NIST) 

3. รูปแบบของภาวะผูนำ

ทางการศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 

   

 

 

 หนังสือที่เผยแพรในเว็บไซต 

     ของมูลนิธิสยามกัมมาจล 

 เพจที่เกี่ยวของกับผูนำ 

    -กองทุนเพื่อความเสมอภาค 

     ทางการศึกษา (กสศ.) 

- ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) 

 Podcast จาก Future Trends 

 

4. แนวทางการพัฒนา

ภาวะผูนำทาง

การศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 

 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน 

 บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ในประเด็นภาวะผูนำทางการศึกษา

ในระบบ  E-journal  

 บทความการพัฒนาภาวะผูนำ

จาก Harvard Business Review   

 เวปไซตสถาบันวิจยัเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 

5. กรณีศึกษา : ภาวะ

ผูนำกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอน 

 แหลงเรียนรูตลอดชีวิต  

ThaiMOOC ,Podcast, Webinar 

 แหลงเรียนรูหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

 Guest Speaking ผูบริหาร

การศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 

 

6. แนวโนมการพัฒนา

ภาวะผูนำในอนาคต 

 เอกสารประกอบการสอน 

 บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ในประเด็นภาวะผูนำทางการศึกษา

ในระบบ E-journal  

 Youtube / Podcast 

    - Mission to the Moon 

   - Future Trends 

 

บทบาทของเทคโนโลยี ผู สอนไดใช Digital 

Tool ที่เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง Free 

Application ที่กระตุ นความสนใจของผู เรียนรวม

ดวย Digital Tool ท่ีเลือกใชไดแก 

1) Google Classroom (ในกรณีหองเรียนปกติ

และหองเรียน Online) 

   1.1) เปดหองเรียนดวย Google Classroom 

โดยใหนักศึกษาใช E-Mail ของมหาวิทยาลัย 

   1.2) มอบเอกสารประกอบการสอน ใช  

Google Drive และ QR-code เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

   1.3) จ ัดทำสไลด ประกอบการสอนดวย 

Google Slide รวมกับ Microsoft PowerPoint 

   1.4) มอบหมายงาน สงงาน แบบทดสอบ 

 2)  ZOOM Application ด  วยล ิ ขส ิทธ ิ ์ ของ

มหาวิทยาลัย (ในกรณีท่ีการจัดสอนแบบ Online) 

   2.1) ZOOM Meeting โดยผูสอนเปน Host 

ควบคุมและบันทึกหองเรียน 

   2 . 2 )  Share Screen เ อกส า รป ร ะ ก อ บ 

การสอน /การนำเสนองานของนักศึกษา  

   2.3) Breakout Room การแบงกลุมนักศึกษา

และผูสอนสามารถเขาสังเกตการจัดกิจกรรม 

   2 .4 )  Chat Box สำหร ับคำถามและการ

สะทอนคิดของนักศึกษา 

   2.5) การบรรยายรวมกับ Guest Speaker  

3) การใช Facebook Group ในแจงขาวสาร 

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

3.3 กระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษา 

ในการเรียนรู 

กระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษา ในการ

เรียนรู (Active Learning) แบงออกเปน 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

1) การกำหนดเปาหมายของการเรียนรู ไดแก 

การว ิเคราะหตนเอง (Self-Analysis) การตั ้งคา

เป าหมายในการเร ียน การกำหนดว ิธ ีว ัดและ

ประเมินผล  
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    2.4) Chat Box สำาหรับคำาถามและการสะทำ�อน

คิดของนักศึกษา

    2.5) การบรรยายร่วมกับ Guest Speaker 

 3) การใช� Facebook Group ในแจ�งข่าวสาร 

การส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกัน

 3.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

ในการเรียนรู�

 กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการ

เรียนรู� (Active Learning) แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน 

ดังน้ี

 1) การกำาหนดเป้าหมายของการเรียนรู� ได�แก่ 

การวิเคราะห์ตนเอง (Self-Analysis) การต้ังค่าเป้า

หมายในการเรียน การกำาหนดวิธีิวัดและประเมินผล 

 2) การเรียนรู�ด�วยตนเอง ได�แก่ การเลือกวิธีิการ

เรียนรู�ด�วยเอง การสรุปองค์ความรู�และเป็นเจ�าขององค์

ความรู�ด�วยตนเอง การเขียนสะทำ�อนคิดตนเอง

 3) การเรียนรู�ผ่านกลุ่ม ได�แก่ การใช�พลังคำาถาม   

การเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาบทำความ

วิจัย/บทำความวิชาการ การสะทำ�อนคิดและการให�

ข�อมูลย�อนกลับ การเรียนรู�กับบุคคลท่ีำประสบความ

สำาเร็จ   

 4) การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� ได�แก่ ผู�

เรียนประเมินความก�าวหน�าของตนเอง เพ่ือนประเมิน

และให�ข�อมูลย�อนกลับ ผู�สอนประเมินความก�าวหน�า

เพ่ือพัฒนา

 3.4 กระบวนการสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการเพ่ือ

พัฒนา Growth Mindset ในการจัดการเรียนเรียนรู�

โดยจำาลองห�องเรียนเปรียบเหมือนหน่วยงาน/องค์กร

ท่ีำนักศึกษาจะต�องไปทำำางานในอนาคต การเรียนรู�ผ่าน

การปฏิิบัติ เป็นการเตรียมความพร�อมใน

 การพัฒนานักศึกษาให� เป็นผู� ท่ีำ  Growth 

Mindset มีทัำกษะการเรียนรู� (Learning Skills) ทัำกษะ

ชีวิต (Life Skills) และสร�างปัญญาด�วยตนเอง (Self-

Intelligence) ซึ่ึ่งเป็นคุณลักษณะสำาคัญของผู�เรียนรู� 

(Active Learner) และพลเมืองท่ีำเข�มแข็ง (Active 

Citizen) เป็นกำาลังคนคุณภาพท่ีำมีส่วนสำาคัญในการ

พัฒนาสังคมและประเทำศชาติต่อไป

 3.5 จุดเด่นของการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณการ

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการเพ่ือ

พัฒนา Growth Mindset  (Integrated Active 

Learning for Enhancing Growth Mindset ) โดย

เป็นการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ร่วม

กับแนวคิดห�องเรียนกลับทำาง (Flipped-Classroom) 

แบ่งออกเป็น 4 ระยะได�แก่ (1) Design Flipped-

Classroom  (2) Pre-Class (3) During Class และ 

(4) Post Class โดยมีการออกแบบ

 การจัดการเรียนรู�ท่ีำสัมพันธ์ิกันท้ัำง ผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�

ท่ีำคาดหวัง เน้ือหาของกระบวนวิชา กิจกรรมการเรียน

รู�เชิงรุก และผลงานของนักศึกษา รวมถึงการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�

4. ผลท่ีได�รับ

 4.1 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการเพ่ือ

พัฒนากรอบความคิดเติบโต เน�นการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู� (Assessment for Learning) เน�น

กระบวนการท่ีำนำาไปสู่ผลลัพธ์ิการเรียนรู� ด�วยการ

ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน และการให�ข�อมูลย�อน

กลับเพ่ือการพัฒนา โดยแบ่งสัดส่วนของการให�คะแนน

เป็นไปตามผลลพัธ์ิการเรียนรู�ท่ีำต�องการให�เกิดข้ึนกับผู�

เรียนและกิจกรรม Active Learning ในแต่ละหน่วย

การเรียนรู� โดยกำาหนดเกณฑ์การให�คะแนนท่ีำเป็นข�อ

ตกลงร่วมกันระหว่างผู�สอนและผู�เรียน รายละเอียดดัง

ตารางท่ีำ 2

ตารางท่ี 2 สัดส่วนกิจกรรมและคะแนน
กิจกรรม คะแนน

ระหว่างภาค 
Integrated Active Learning 

และ Flipped-Classroom

70
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กิจกรรม คะแนน
- การเข�าร่วมปฏิิสัมพันธ์ิในช้ันเรียน  10
- การเรียนรู�ด�วยตนเองผ่าน 

Flipped-Classroom
20

- การเรียนรู�ผ่านกลุ่ม 20
- การนำาเสนองานรายบุคคลและ

กลุ่ม

10

- การสรุปองค์ความรู� สะทำ�อนคิด

และการให�ข�อมูลย�อนกลับ

10

ปลายภาค
  - ความรู� ทัำกษะและชุดความคิด 30
รวม 100

 4.2 แสดงข�อมูลท่ีำนำามาใช�ในการประเมินผล

รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

นักศึกษา ประจำาภาคการศึกษา 2/2563 ในกระบวน

วิชา 051310 ภาวะผู�นำาทำางการศึกษา

จากระบบ CMU-MIS ผลการประเมินอาจารย์ผู�สอน 

ดังตารางท่ีำ 3

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินอาจารย์ผู�สอน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย
1. อธิิบายให�นักศึกษาทำราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ของหัวข�อท่ีำสอน

4.54

2. สอนเน้ือหาครบถ�วนตามวัตถุประสงค์

และใช�เวลาอย่างเหมาะสม

4.38

3. จัดลำาดับเน้ือหาเป็นไปอย่างมีระบบ

และข้ันตอนชัดเจน

4.46

4. สอดแทำรกเร่ืองคุณธิรรมและจริยธิรรม
ท่ีำ มีสาระประโยชน์ในระหว่างการ

บรรยาย

4.38

5. มีการใช�เทำคนิควิธีิสอนและส่ือประกอบ

การสอนต่างๆ เพ่ือให�ผู�เรียน
เกิดความสนใจและเข�าใจบทำเรียน 4.38
6. มีวิธีิการสอนท่ีำกระตุ�นให�นักศึกษา
ได�ฝึึกการคิด วิเคราะห์ และแก�ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณในเน้ือหาท่ีำสอน 4.54
7. เปิดโอกาสรับฟังและตอบข�อซัึ่กถาม
ของผู�เรียนในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 4.46

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย
8. แนะนำาแหล่งค�นคว�า เอกสาร หรือ

ตำาราสำาหรับให�นักศึกษาใช�อ่านประกอบ

4.46

รวม 4.45

 ข�อคิดเห็นอ่ืนๆ อาจารย์สอนได�ดีมากและ

สามารถนำาเอาเน้ือหาในการเรียนการสอน ไปบูรณา

การใช่ในชีวิตได�จริง

ผลการประเมินกระบวนวิชา ดังตารางท่ีำ 4

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินกระบวนวิชา 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย
1. การแจ�งให�นักศึกษาทำราบอย่างชัดเจน

เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา 

แผนการสอน (course syllabus) วิธีิการ

ประเมินผลการเรียน เกณฑ์การให�

คะแนน และเอกสารอ่านประกอบ

4.56

2. เน้ือหาในการสอนสอดคล�องกับหัวข�อ
ท่ีำสอน (course outline) ของกระบวน

วิชา

4.23

3. การอธิิบายให�เห็นถึงความสัมพันธ์ิของ

วิชาท่ีำเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีำเก่ียวข�องหรือ

การนำาไปประยุกต์ใช�

4.54

4. การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิดและค�นคว�า

ด�วยตนเอง และกระตุ�นให�ได�ฝึึกการคิด

วิเคราะห์

4.69

5. วิธีิการและเกณฑ์ในการวัดผลเหมาะ

สมกบัเน้ือหากระบวนวชิา และการวดัผล

สอดคล�องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู�
ของกระบวนวิชา 4.15
6. ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ีำกำาหนดให�

ทำำานอกเหนือจากเวลาเรียนสอดคล�องกับ

ระยะเวลา

4.00

7. ส่ือการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนสนับสนุนต่อการเรียนรู�ของผู�เรียน

4.46

รวม 4.36
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ตัวอย่างการประเมินผลงานของเพ่ือนและ การให�

ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการพัฒนาของนักศึกษา ดังรูปท่ีำ 3

รูปท่ีำ 3 ตัวอยา่งการประเมินผลงานของเพ่ือนและการ

ให�ข�อมูลย�อนกลับตัวอย่างการเขียนสะทำ�อนคิดของ

นักศึกษา ดังรูปท่ีำ 3

รูปท่ีำ 4 ตัวอย่างการเขียนสะทำ�อนคิดของนักศึกษา

 4.3 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาเป้าหมาย

 การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือ

พัฒนา Growth Mindset ผู�สอนได�ออกแบบ 

การประเมินกรอบความคิดเติบโตของนักศึกษา 

จำานวน 5 ข�อ ได�แก่

  1) ฉันเช่ือว่าคนเราทุำกคนสามารถพัฒนาได� 

  2) ฉันเห็นคุณค่าของความทำ�าทำาย

  3) ฉันเห็นคุณค่าของความพยายาม เพ่ือการ

เรียนรู�

 4) ฉันสามารถเรียนรู�จากความสำาเร็จของคนอ่ืนได�

 5) ฉันกล�าเผชิญกับปัญหาและ อุปสรรคท่ีำ

ทำ�าทำาย

 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา ดังรูปท่ีำ 

5และ 6 และเม่ือส้ินสุดภาคเรียนพบว่า นักศึกษาท่ีำมี

กรอบความคิดเติบโตระหว่าง 9-10 มีผลการเรียนใน

ระดับดีมาก จึงสรุปได�ว่ากรอบความคิดเติบโตมีความ

สัมพันธ์ิกับผลสัมฤทำธ์ิิทำางการเรียน

 

รูปท่ีำ 5 คะแนนเฉล่ียการประเมินกรอบความคิดเติบโต

ของตนเอง

 

รูปท่ีำ 6 ความถ่ีของการประเมินกรอบความคิดเติบโต

ของตนเองรายข�อ

 4.4 ผลลัพธ์ิต่อคณาจารย์ท่ีำเข�าร่วมโครงการ

 ในการจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการร่วม

กับห�องเรียนกลับทำาง ทำำาให�ผู�สอนต�องพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง ท้ัำงก่อนการสอน ระหว่างการสอน และ

หลังการสอน  มีโอกาสในการรวบรวมและพัฒนาส่ือ

การสอนออนไลน์หลากหลายรูปแบบไว�ใน Flipped-

Classroom สามารถนำาไปใช�พัฒนาและต่อยอดใน

ภาคการศึกษาต่อไป

 ในการเข�าร่วมโครงการได�มีโอกาสพัฒนาด�าน

การใช�เทำคโนโลยท่ีีำเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู�ในรูป

แบบออนไลน์จาก ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก

ท่ีำสามารถนำาไปปรับใช�ในกระบวนวิชาอ่ืนได�

   

 

 

 
รูปท่ี 5 คะแนนเฉลีย่การประเมินกรอบความคิด

เติบโตของตนเอง 

 

 
รูปท่ี 6 ความถ่ีของการประเมินกรอบความคิดเติบโต

ของตนเองรายขอ 

 

4.4 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

ในการจัดการเรียนรู เช ิงรุกแบบบูรณาการ

รวมกับหองเรียนกลับทาง ทำใหผู สอนตองพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื ่อง ทั ้งกอนการสอน ระหวาง 

การสอน และหลังการสอน  มีโอกาสในการรวบรวม

และพัฒนาสื่อการสอนออนไลนหลากหลายรูปแบบ

ไวใน Flipped-Classroom สามารถนำไปใชพัฒนา

และตอยอดในภาคการศึกษาตอไป 

ในการเขารวมโครงการไดมีโอกาสพัฒนาดาน

การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลนจาก ศูนยนวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

เชิงรุกท่ีสามารถนำไปปรับใชในกระบวนวิชาอ่ืนได 

 

 

5  บทสรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

ในการจัดการเรียนรู เช ิงรุกแบบบูรณาการ

รวมกับหองเรียนกลับทาง ทำใหผู สอนตองปรับ

ความคิดของตนเองที่ตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางต อเน ื ่องโดยเฉพาะสมรรถนะดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อสงเสริมกระบวนการ

จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการออกแบบ Flipped-Classroom ทำให

ผู สอนจำเปนวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ  

การเลือกสื่อและแหลงเรียนรูใหเหมาะกับเนื้อหาวิชา 

สถานการณปจจุบัน ที่จะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไดอย  างม ีประส ิทธ ิภาพและสามารถต อยอด 

องคความรูในการเรียนและการทำงานในอนาคต 
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ผลงานที่จะเปนแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมที ่สามารถนำไปขยายผลในกระบวนวิชาอ่ืน 

รวมถึงการบริการวิชาการ ไดแก (1) การจัดการ

เรียนรู เชิงรุกแบบบูรณาการ (Integrated Active 

Learning) (2) กระบวนการออกแบบหองเรียนกลับ
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(3) การพัฒนา Growth Mindset    

 

 

5.3 ปญหาและอุปสรรค 

การจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 มีผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 

0

5

10

15

20

10 9 8 8 6 5 4 3 2 1

ความถ่ีของการประเมินกรอบความคิดเติบโตรายขอ

1 2 3 4 5

   

 

 

 
รูปท่ี 5 คะแนนเฉลีย่การประเมินกรอบความคิด

เติบโตของตนเอง 

 

 
รูปท่ี 6 ความถ่ีของการประเมินกรอบความคิดเติบโต

ของตนเองรายขอ 

 

4.4 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

ในการจัดการเรียนรู เช ิงรุกแบบบูรณาการ

รวมกับหองเรียนกลับทาง ทำใหผู สอนตองพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื ่อง ทั ้งกอนการสอน ระหวาง 

การสอน และหลังการสอน  มีโอกาสในการรวบรวม

และพัฒนาสื่อการสอนออนไลนหลากหลายรูปแบบ

ไวใน Flipped-Classroom สามารถนำไปใชพัฒนา

และตอยอดในภาคการศึกษาตอไป 

ในการเขารวมโครงการไดมีโอกาสพัฒนาดาน

การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลนจาก ศูนยนวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
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5. บทสรุป

 5.1 บทำเรียนท่ีำได�รับ

 ในการจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบบูรณาการร่วม

กับห�องเรียนกลับทำาง ทำำาให�ผู�สอนต�องปรับความคิด

ของตนเองท่ีำต�องเรียนรู�และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะสมรรถนะด�านการใช�เทำคโนโลยีสารสนเทำศ 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู�ได�อย่างมี

ประสิทำธิิภาพ

 ในการออกแบบ Flipped-Classroom ทำำาให�

ผู�สอนจำาเป็นวางแผนการทำำางานอย่างเป็นระบบ 

การเลือกส่ือและแหล่งเรียนรู�ให�เหมาะกับเน้ือหาวิชา 

สถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีำจะทำำาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�

อย่างมีประสิทำธิิภาพและสามารถต่อยอดองค์ความรู�

ในการเรียนและการทำำางานในอนาคต

 5.2 แนวทำางในการขยายผล

 ผลงานท่ีำจะเป็นแนวทำางการจัดการเรียนรู�แบบ

ใหม่ท่ีำสามารถนำาไปขยายผลในกระบวนวิชาอ่ืน รวม

ถึงการบริการวิชาการ ได�แก่ (1) การจัดการเรียนรู�เชิง

รุกแบบบูรณาการ (Integrated Active Learning) (2) 

กระบวนการออกแบบห�องเรียนกลับทำาง (Flipped-

Classroom Design Process) และ (3) การพัฒนา 

Growth Mindset   

 5.3 ปัญหาและอุปสรรค

 การจัดการเรียนรู�ในภาคเรียนท่ีำ 2 ปีการศึกษา 

2563 มีผลกระทำบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ระลอกท่ีำ 2 ทำำาให�ต�องปรับแผนการจัดการเรียนรู�แบบ 

Online สลับกับการ On-site แต่นักศึกษาบางส่วนยงั

ไม่พร�อมสำาหรับการเรียนรู�แนวใหม่ ต�องกระตุ�นการ

เรียนรู� การแลกเปล่ียนมากกว่าเดิม รวมถึงปรับลดบาง

กิจกรรมให�เหมาะสมสถานการณ์

 นักศึกษาบางส่วนยังยึดติดกับการเรียนเน้ือหา 

ท่ำองจำา และนำาไปสอบเพ่ือให�ได�ผลการเรียนท่ีำดี ดังน้ัน

การปรับชุดความคิดของนักศึกษา จำาเป็นต�องใช�เวลา 

และ ส่ือการเรียน รู� ท่ีำ เหมาะสมกับ ช่วง วัยและ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

6. กิตติกรรมประกาศ

ผู�เขียนขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� สำานักบริการเทำคโนโลยสีารสนเทำศ มหาวทิำยาลัย

เชียงใหม่ ท่ีำสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริม

การจัดการเรียนรู�ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ประจำา

ปีการศึกษา 2563 

 ขอขอบคุณ ผู�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทำธิิดา  

จำารัส อาจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตร การสอนและ

การพัฒนาการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีำได�ช่วย

ช้ีแนะ เป็นพ่ีเล้ียงในการบูรณาการเทำคโนโลยี รวมถึง

การจัดทำำาคลิปวีดีโอประกอบการจัดการเรียนรู�
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การจััดการเรียนร้้แบบ Active Learning + Flipped Classroom สำาหรับนักศึกษา 

ในกระบวนวิชา 064331 มโนทัศน์เคมีในหลักส้ตรการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน 3  

วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ1 
1ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

washirasorn.sae@cmu.ac.th 

บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�แบบ Active Learning + Flipped Classroom สำาหรับนักศึกษาในกระบวนวิชา 064331 

มโนทำัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนรู�ในโครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ประจำาปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ มีจุด

มุ่งหมายเพ่ือปรบัปรุงและพฒันาการเรียนรู�จากเดมิท่ีำเป็นการจดัการเรียนรู�แบบ Active Learning (การเรียนรู�เชิง

รุก) ให�เป็นการเรียนรู�แบบ Active Learning ร่วมกับการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom (ห�องเรียนกลับทำาง) 

ซ่ึึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู�แบบ Blended Learning (การเรียนรู�แบบผสมผสาน) เพ่ือให�มีความทัำนสมัย เหมาะ

สมกับการเปล่ียนแปลงของการศึกษาในยคุดิจทิำลั และเพ่ือช่วยแก�ปัญหาท่ีำเกิดข้ึนในการจัดการเรียนรู�ในภาคเรียน

ท่ีำผ่านๆมาให�มีประสิทำธิิภาพมากยิง่ข้ึน โดยผลจากการดำาเนินโครงการ โดยภาพรวมพบว่า การจัดการเรียนรู�แบบ 

Active Learning + Flipped Classroom ในกระบวนวิชาน้ี ได�พัฒนาการจัดการเรียนรู�ท่ีำมีประสิทำธิิภาพมากข้ึน 

โดยวัดและประเมินผลจากผลลัพธ์ิการเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึนกับนักศึกษา ซ่ึึ่งอาจจะมีบางส่วนท่ีำจำาเป็นต�องทำบทำวนเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาให�ดียิ่งข้ึนในภาคเรียนต่อๆไป

คำาสำาคัญ:  มโนทัำศน์เคมี, Active Learning, Flipped Classroom 

1. บทนำา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบัน

ช้ันนำาในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทำางการ

ศึกษาให�จัดการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โดยได�จัดการ

เรียนรู�เพ่ือให�สอดคล�องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีำยัง่ยนื 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

องค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายท่ีำ 4 การศึกษาท่ีำ

มีคุณภาพ (Quality Education): สร�างหลักประกัน

ว่าทุำกคนมีการศึกษาท่ีำมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ

เท่ำาเทีำยม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Ensure inclusive and equitable quality 

education and promote lifelong learning 

opportunities for all) [1] ซ่ึึ่งหน่ึงในสมรรถนะหลัก

ของคณะศึกษาศาสตร์ คือ ความเช่ียวชาญด�านศาสตร์

การสอนแนวใหม่ 

 จากการท่ีำศูนยน์วัตกรรมการสอนและการเรียน

รู� สำานักบริการเทำคโนโลยีสารสนเทำศ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่ ได�จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

อาจารย์ในการพัฒนาทัำกษะด�านการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ีำ 21 เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ โดยมี

การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�วิธีิปฏิิบัติท่ีำดีด�านการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวรรษท่ีำ 21 และการ

สนับสนุนด�านนวัตกรรมการเรียนการสอนสำาหรับ



136        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

อาจารย์มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่น้ัน ข�าพเจ�าในฐานะผู�

สอนกระบวนวิชา 064331 มโนทัำศน์เคมีในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ซ่ึึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให�

นักศึกษาสามารถ 1) วิเคราะห์ อธิิบาย นำาเสนอวิธีิการ

ได�มาซึ่ึง่ความรู� และสรปุมโนทำศัน์เคมีในกลุ่มสาระการ

เรียนรู�วิทำยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธิยมศึกษาปีท่ีำ 6 ซ่ึึ่งประกอบด�วย 

หัวข�อ สารประกอบอินทำรีย์ พอลิเมอร์ การบูรณาการ

ความรู�และทัำกษะทำางเคมีในการอธิิบายปรากฏิการณ์

ในชีวิตประจำาวัน การแก�ปัญหาทำางเคมี การนำาเสนอ

ผลการแก�ปัญหาเชิงเคมี และ 2) วิเคราะห์ อธิิบาย นำา

เสนอวิธีิการได�มาซ่ึึ่งความรู� และสรุปมโนทัำศน์เคมีใน

กลุ่มสาระการเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สาระวิทำยาศาสตร์กายภาพ 

ซ่ึึ่งประกอบด�วยหัวข�อ ไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ การ

ละลาย พลาสติก และการประยุกต์ใช�พอลิเมอร์ในชีวิต

ประจำาวัน จึงได�ตัดสินใจเข�าร่วมโครงการน้ี โดยเป็น

โครงการ Type B: Active Learning + Flipped 

Classroom ท่ีำเน�นการนำาเน้ือหาส่วนของการบรรยาย

มาสร�างเป็นส่ือในรูปแบบออนไลน์ท่ีำเป็นการต่อยอด

จาก Type A: Active Learning ซ่ึึ่งเน�นการสร�าง

บรรยากาศการเรียนรู�แบบ Active Learning (การ

เรียนรู�เชิงรุก) โดยมีการใช�ส่ือ เทำคโนโลยแีละนวตักรรม

ต่างๆมาช่วยทำำาให�การเรียนรู�เป็นไปอย่างสะดวก 

ง่ายดายและรวดเร็ว อีกท้ัำงยังช่วยทำำาให�นักศึกษาให�

ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู� อันจะนำาไปสู่

การเรียนรู�ท่ีำมีประสิทำธิิภาพเพ่ิมมากข้ึน

 ดังน้ัน ในกระบวนวิชาน้ี ผู�สอนจึงต้ังใจท่ีำจะ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู�จากเดิมท่ีำเป็นการ

จัดการเรียนรู�แบบ Active Learning ให�เป็นการเรียน

รู�แบบ Active Learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู�แบบ 

Flipped Classroom (ห�องเรียนกลับทำาง) เพ่ือให�มี

ความทัำนสมัยและช่วยแก�ปัญหาในเร่ืองของการทำำา

โครงงานเคมีท่ีำเกิดข้ึนในภาคเรียนท่ีำผ่านมา ซ่ึึ่งการ

เรียนรู�แบบเดิมของวิชาน้ี ไม่มีส่วนของการ Flipped 

Classroom ทำำาให�เวลาในห�องเรียนยงัไม่เหมาะสมและ

ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาในการศึกษาค�นคว�า รวบรวม

ข�อมูล วางแผนและทำำาโครงงานเคมี ทำำาให�ผลลัพธ์ิท่ีำได�

ยังไม่ดีเท่ำาท่ีำควร ซ่ึึ่งหากนักศึกษาใช�เวลาในการทำำา

โครงงานนอกเวลา ผู�สอนก็อาจจะไม่สามารถติดตาม

ความคืบหน�าได�ท้ัำงหมด หรือไม่สามารถให�คำาแนะนำา

ได�อย่างเต็มท่ีำ อีกท้ัำงการทำำาโครงงานนอกเวลามากจน

เกินไป ก็อาจจะเป็นการเพ่ิมภาระในการเรียนของ

นักศึกษาอีกด�วย เน่ืองจากนักศึกษาค่อนข�างจะเรียน

หนักและมีภาระงานจากหลายวิชาด�วยกัน ดังน้ัน ถ�า

หากมีการจัดการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom ใน

ส่วนของการทำำาโครงงานเคมีท่ีำเป็นการบูรณาการความ

รู�และทัำกษะทำางเคมีในการอธิิบาย ปรากฏิการณ์ใน

ชีวิตประจำาวัน การแก�ปัญหาทำางเคมี การนำาเสนอผล

การแก�ปัญหาเชิงเคมี จะน่าจะทำำาให�นักศึกษามีเวลาใน

ช้ันเรียนในการระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู�เก่ียว

กับหัวข�อโครงงาน รวมถึงการสืบค�นข�อมูล ศึกษางาน

วิจัยท่ีำเก่ียวข�อง ออกแบบ วางแผน และลงมือทำำาโครง

งานเคมีร่วมกันได�มากข้ึน อันจะนำาไปสู่การทำำาโครง

งานเคมีท่ีำมีประสิทำธิิภาพมากข้ึนด�วย

2. หลักการ/ทฤษฎีท่ีนำามาใช�

 2.1 Active Learning (การเรียนรู�เชิงรุก)

  Active Learning เป็นวิธีิการเรียนรู�หน่ึงท่ีำผู�

เ รี ยน มี ส่ วน ร่ วมในกระบวนการ เ รียน รู� อย่ า ง

กระตือรือร�นหรือเรียนรู�ผ่านประสบการณ์ ซ่ึึ่งมีหลาย

ระดับท่ีำแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับระดับการมีส่วน

ร่วมของผู�เรียนด�วย Bonwell & Eison (1991) ระบุ

ว่า ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู�เชิงรุกก็ต่อเม่ือพวก

เขากำาลังทำำาอะไรบางอยา่งท่ีำนอกเหนอืจากการฟงัแบบ

เชิงรับ [2]

 สำาหรับโครงการน้ี การเรียนรู�เน�นการสร�าง

บรรยากาศการเรียนรู�แบบ Active Learning ซ่ึึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีำทำำาอย่างต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษา โดย

อาจจะใช�วิธีิการต่างๆท่ีำเก่ียวข�อง เช่น 1) Project/

Problem/Case-based learning มีการทำำาโครงงาน
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หรือทำำาภารกิจท่ีำผู�เรียนมีส่วนร่วมคิดหัวข�อ 2) การให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน เช่น การสะทำ�อนความ

คิด (Reflection) เสวนา แสดงบทำบาทำสมมติ (Role 

Playing) การใช�เกม เป็นต�น 3) การเช่ือมโยงบทำเรียน

กับสถานการณ์และชีวิตจริง โดยกำาหนดให�ดำาเนินการ

เรียนด�วยวิธีิ Active Learning ไม่ตำ่ากว่า 50% ของ

เน้ือหาท่ีำเดิมใช�การบรรยายหน�าช้ัน และคะแนนการ

ประเมินจากกิจกรรมน้ีโดยไม่ใช�วิธีิสอบข�อเขียน ไม่ตำ่า

กว่า 30% ของคะแนนท้ัำงหมดท่ีำใช�คำานวณลำาดับข้ัน 

(เกรด)

 นอกจากน้ี ยงัมีการใช�เทำคโนโลยีท่ีำเหมาะสม ไม่

ว่าจะเป็น Learning Management System (ระบบ

การจัดการเรียนรู�) เทำคโนโลยีในช้ันเรียน – เคร่ืองมือ

ท่ีำช่วยให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม เช่น Kahoot, Google 

Drive, ฯลฯ หรือเทำคโนโลยีท่ีำช่วยสร�างบรรยากาศการ

มีส่วนร่วม Online เช่น Video Conference (Zoom, 

Facebook live), Online Communication 

(Facebook, MS Team, Youtube) เป็นต�น [3]

 2.2 Flipped Classroom (ห�องเรียนกลับทำาง)

 Flipped Classroom เป็นกลวิธีิการสอนและ

เป็นการเรียนรู�แบบผสมผสานแบบหน่ึงท่ีำมีเป้าหมาย

ในการเพ่ิมการมส่ีวนร่วมของผู�เรียนและการเรียนรู�โดย

การให�ผู�เรียนทำำาการอ่านหนังสือหรืองานท่ีำได�รับมอบ

หมายมาก่อนจากบ�านหรอืก่อนท่ีำจะเข�าห�องเรียน และ

มาลงมือปฏิิบัติหรือเรียนรู�ร่วมกันผ่านการแก�โจทำย์

ปัญหาหรืองานในรูปแบบอ่ืนๆในห�องเรียน [4] 

 สำาหรับโครงการน้ี การจัดการเรียนรู�แบบ 

Flipped Classroom เป็นการนำาเน้ือหาส่วนบรรยาย

ของผู�สอนมาสร�างเป็นส่ือออนไลน์ให�กับนักศึกษา เพ่ือ

นำามาใช�สร�างกิจกรรม Flipped Classroom ซึ่ึ่งมี

ลักษณะคือ 1) นักศึกษาใช�เวลานอกช้ันเรียนในการ

ศึกษาเน้ือหา ซ่ึึ่งจะทำำาให�นักศึกษามีแหล่งเรียนรู�และ

สามารถศึกษาเน้ือหาล่วงหน�าหรือทำบทำวนแก่นสาระ

ของเน้ือหาได�ผ่านทำางส่ือสมัยใหม่ และทำำาให�กิจกรรม

การเรียนรู�แบบ Active Learning ในช้ันเรียนเกิดผล

มากข้ึน 2) มีการใช�เทำคนิคการจัดการท่ีำช่วยให� 

Flipped Classroom ใช�ได�ผล เช่น มีการเกร่ินนำา

เน้ือหาอย่างเหมาะสมก่อน มีการต้ังประเด็นการศึกษา

ให�ล่วงหน�า มีการสร�างแรงจูงใจ ตลอดจนการจัดกา

รอ่ืนๆ ท่ีำช่วยให� Flipped Classroom ไม่เป็นเพียง

ภาระในการอ่านเน้ือหาล่วงหน�าให�กับผู�เรียน โดยส่ือ

ออนไลน์ท่ีำนำามาใช�กับวิธิีการ Flipped Classroom 

ควรมีลักษณะเป็นการบันทึำกวิดีโอออนไลน์ของผู�สอน

เก่ียวกับเน้ือหาท่ีำผู�เรียนต�องศึกษาด�วยตนเองนอกช้ัน

เรียน โดยผู�สอนอาจใช�วิดีโอน้ีสอนเน้ือหาท้ัำงหมด หรือ

อาจเป็นวิดีโอส้ันๆ ใช�แนะนำาเน้ือหา หรือต้ังประเด็น

ให�กับผู�เรียน เช่น หากกำาหนดให�ผู�เรียนอ่านตำาราบทำใด 

ผู�สอนจะมีวิดีโอเกร่ินนำา ช้ีประเด็นสำาคัญ และต้ัง

ประเด็นท่ีำเป็นสาระสำาคัญให�กับผู�เรียนก่อน  และอาจ

จะมีวิดีโอสรุปหลังจากผู�เรียนศึกษาเน้ือหาแล�วอีกช้ิน

หน่ึงด�วย ส่วนวิดีโอและส่ือการศึกษาท่ีำใช�กับ Flipped 

Classroom ควรวางไว� ในระบบ Learn ing 

Management System (LMS) เช่น บน KC-Moodle, 

Google Classroom, หรือ LMS อ่ืนๆ [5]

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในกระบวนวิชา

 กระบวนการเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

ประกอบด�วย การเรียนรู�อย่างมีเป้าหมาย การรับรู�ใน

ส่ิงท่ีำได�เรียนรู� การตอบสนอง การใช�แรงจูงใจ การ

ประเมินผลการเรียนรู� และการให�ข�อมูลย�อนกลับ ซ่ึึ่ง

เกิดจากการผสมผสานแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ

เรียนรู�ของกาเย่ (Gagné) บรูเนอร์ (Bruner) คลอสไม

เออร์และกู๊ดวิน (Klausmier and Goodwin) และค

รอนบาค (Cronbach) [6]

 3.1 วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่

การจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาน้ีมีวิธีิการและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู�ท่ีำหลากหลาย ท้ัำงในส่วนของ 

Active Learning โดยการนำาเสนอผลงานมโนทัำศน์

ทำางเคมี การฝึึกปฏิิบัติการจัดการเรียนรู�ท้ัำงแบบ

ออนไลน์และในช้ันเรียน การออกแบบการจัดการเรียน

รู�แบบ Teaching Duet Pedagogy ตามแนวทำาง 
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BLOSSOMS ของ Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) การนำาเสนอผลการออกแบบและ

การแก�ปัญหาทำางเคมีผ่านการทำำาโครงงานเคม ีเป็นต�น 

และในส่วนของ Flipped Classroom ท่ีำเป็นการศึกษา

ด�วยตนเองจากส่ือต่างๆท่ีำผู�สอนได�สร�างข้ึนและมอบ

หมายให� ซ่ึึ่งเน�นให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ (Learning 

by Doing) ผ่านการเรียนรู�แบบ Blended Learning 

(Online + Face-to-Face Learning) เพ่ือให�เหมาะ

สมกับสถานการณ์ท่ีำเกิดข้ึนในช่วงเวลาเรียนท่ีำมีการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีการเพ่ิม Flipped Classroom 

เข�าไปท้ัำงท่ีำเป็นวิดีโอส้ันๆหรือวิดีโอท่ีำมีความยาวท่ีำผู�
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Prime Minister's Science Teacher Award 2020 

โรงเรียนมหิดลวิทำยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
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(2557) แ ล ะรางวั ล  Prime Minister’s Science 

Teacher Award 2018  

 

รูป ท่ี 1 การพูดคุยกับผู เชี่ ยวชาญผานทาง 

Zoom และ Live ลงใน Facebook  

- ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ ครูเคมี ผูไดรับรางวัล 

Prime Minister's Science Teacher Award 

2020 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

จ.นครปฐม 

 

 

รูป ท่ี 2 การพูดคุยกับผู เชี่ ยวชาญผานทาง 

Zoom และบันทึกเอาไวเพ่ือสงลิงคใหนักศึกษา 

- คุณครูเฉลิมพร พงศธีระวรรณ  ครูผูไดรับ

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ประจำป 

2558 (ป ระเทศไทย) โรงเรียนสุ ราษฎร พิ ทยา        

จ.สุราษฎรธานี 

 

 

รูป ท่ี 3 การพูดคุยกับผู เชี่ ยวชาญผานทาง 

Zoom และบันทึกเอาไวเพ่ือสงลิงคใหนักศึกษา 

นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลนอ่ืนๆ เชน เว็บไซต

ตางๆท่ีมอบหมายใหนักศึกษาไดทำการศึกษาขอมูล

มากอนลวงหนา เชน เรื่อง โครงงาน “ตอยติ่ง” ของ

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่ีควา

รางวัลแกรนด อวอรดอันดับ 2 สาขาพฤกษศาสตร

ใน การป ระกวด อิน เทล  ไอ เซฟ  2006  ( Intel 

International Science and Engineering Fair: 

Intel ISEF 2006) ณ  เมืองอิน เดียนาโปลิส  รัฐ

อินเดียนา สหรัฐอเมริกา [7]  หรือ เรื่อง ใชโครงงาน

วิทยสอน “คิด” เพ่ือป น  “คน” ให สะเทือนถึง

ดวงดาว โดย คุณครูเฉลิมพร พงศธีระวรรณ ครูผู

ไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี 

ประจำป 2558 (ประเทศไทย) [8] เปนตน 

3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม 

สำหรับการจัดการเรียนรู  โดยจะมีการใช  

Zoom Pro ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดสรรไวให 

เขามาใชเปนหลักในการจัดการเรียนรู รวมถึงสราง

สื่อตางๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4 เชน การสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ แลวบันทึกไว หรือผานการ Live ลง 

Facebook เพ่ือสงลิงคใหนักศึกษาไดเขาไปเรียนรู

ดวยตนเอง เปนตน นอกจากนี้มีการใช Facebook 

Group รวมถึงแอปพลิเคชัน เว็บไซต หรือโปรแกรม

ต า ง ๆ  เ ช น  Crocodile Chemistry, PhEt, 

Nearpod, Mentimeter, Quizlet, Classdojo, 

Kahoot เปนตน มาใชประกอบการจัดการเรียนรู

เพ่ือสรางความหลากหลายและสรางบรรยากาศใน

การ เรียนรูใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน  
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ธีิระวรรณ ครูผู�ได�รับพระราชทำานรางวัลสมเด็จเจ�าฟ้า

มหาจักรี ประจำาปี 2558 (ประเทำศไทำย) [8] เป็นต�น

 3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 สำาหรับการจัดการเรียนรู� โดยจะมีการใช� 

Zoom Pro ตามท่ีำทำางมหาวิทำยาลัยได�จัดสรรไว�ให� เข�า

มาใช�เป็นหลักในการจัดการเรียนรู� รวมถึงสร�างส่ือ

ต่างๆ ดังแสดงในรูปท่ีำ 4 เช่น การสัมภาษณ์ผู�เช่ียวชาญ 

แล�วบันทึำกไว� หรือผ่านการ Live ลง Facebook เพ่ือ

ส่งลิงค์ให�นักศึกษาได�เข�าไปเรียนรู�ด�วยตนเอง เป็นต�น 

นอกจากน้ีมีการใช� Facebook Group รวมถึง

แอปพลิเคชัน เว็บไซึ่ต์ หรือโปรแกรมต่างๆ เช่น 

Crocodile Chemistry, PhEt, Nearpod, 

Mentimeter, Quizlet, Classdojo, Kahoot เป็นต�น 

มาใช�ประกอบการจัดการเรียนรู�เพ่ือสร�างความหลาก

หลายและสร�างบรรยากาศในการ เรียนรู�ให�น่าสนใจ

มากยิง่ข้ึน 

 ผู�สอนได�จัดทำำาส่ือวิดีโอต่างๆ ดังท่ีำกล่าวมาใน

ข�างต�น ผ่านโปรแกรม Zoom Pro และ Canva เพ่ือ

ให�ผู�เรียนได�ศึกษาด�วยตนเองนอกช้ันเรียนเก่ียวกับ

เน้ือหาท้ัำงหมดท่ีำเป็นส่วนของการบูรณาการความรู�และ
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รูปท่ีำ 4 ตัวอยา่งส่ือและนวัตกรรมต่างๆท่ีำใช�ในกระบวน

วิชาน้ี 

 3.3 กระบวนการท่ีำทำำาให�นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการเรียนรู� (Active Learning)

 กระบวนการเรียนรู�ท่ีำช่วยทำำาให�นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการเรียนรู�ในกระบวนวิชาน้ี เร่ิมจากการให�

นักศึกษามีเป้าหมาย (Goal) ในการเรียนรู�อยา่งชัดเจน

ผ่านการปฐมนิเทำศในคาบแรก และท่ีำสำาคัญคือการเน�น

ยำ้าถึงการรับรู�ในส่ิงท่ีำกำาลังเรียนรู� ซ่ึึ่งเม่ือนักศึกษาเกิด

การรับรู� เข�าใจและเห็นความสำาคัญของส่ิงท่ีำกำาลังเรียน

รู�แล�ว ก็จะนำามาซ่ึึ่งการตอบสนอง อันจะนำาไปสู่การ

ลงมือทำำา (Learning by Doing) ไม่ว่าจะเป็นการฝึึก

ปฏิิบัติการสอนท้ัำงออนไลน์และในห�องเรียน หรือการ

ทำำาโครงงานเคมี นอกจากน้ี กระบวนการใช�แรงจูงใจ 

การประเมินผลการเรียนรู� และการให�ข�อมูลย�อนกลับ

เชิงบวก ถือเป็นส่วนสำาคัญในการทำำาให�นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการเรียนรู�แบบ Active Learning ท่ีำเน�นให�ผู�

เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู� ผ่านการปฏิิบัติ

ท่ีำหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

การระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ

สะทำ�อนความคิด การสอนผู�อ่ืน และการทำำาโครงงาน

จากปัญหาในสภาพจริง เป็นต�น ซ่ึึ่งหากพิจารณา

พีระมิดแห่งการเรียนรู� (Cone of Learning) ในรูปท่ีำ 

5 ก็จะพบว่าลักษณะของการทำำากิจกรรมเหล่าน้ีก็จะ

อยู่ในส่วนของ Active Learning 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางสื่อและนวัตกรรมตางๆท่ีใชใน

กระบวนวิชานี้  

 

3.3 กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

กระบวนการเรียนรูท่ีชวยทำใหนักศึกษามีสวน

รวมในการเรียนรูในกระบวนวิชานี้ เริ่มจากการให

นักศึกษามีเปาหมาย (Goal) ในการเรียนรูอยาง

ชัดเจนผานการปฐมนิเทศในคาบแรก และท่ีสำคัญ

คือการเนนย้ำถึงการรับรูในสิ่งท่ีกำลังเรียนรู ซ่ึงเม่ือ

นักศึกษาเกิดการรับรู เขาใจและเห็นความสำคัญของ

สิ่งท่ีกำลังเรียนรูแลว ก็จะนำมาซ่ึงการตอบสนอง อัน

จะนำไปสูการลงมือทำ (Learning by Doing) ไมวา

จะเปนการฝกปฏิบั ติการสอนท้ังออนไลนและใน

หองเรียน  หรือการทำโครงงานเคมี นอกจากนี้  

กระบวนการใชแรงจูงใจ การประเมินผลการเรียนรู 

และการใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก ถือเปนสวน

สำคัญในการทำใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู

แบ บ  Active Learning ท่ี เน น ให ผู เรี ย น มี ส ว น

รวม กับ กิจกรรมการเรียนรู  ผ านการปฏิบั ติ ท่ี

หลากหลายรูปแบบ  เช น  การวิ เคราะห  การ

สังเคราะห การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การสะทอนความคิด การสอนผูอ่ืน และการ
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รูปท่ีำ 5 พีระมิดแห่งการเรียนรู� [9]

 ท่ีำช่วยให�นักศึกษาได�มีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอนและ

กับนักศึกษาด�วยกันเอง ซ่ึึ่งจะช่วยทำำาให�นักศึกษามี

ทัำกษะทำางอารมณ์และสังคมท่ีำดีข้ึน เน่ืองจากต�อง 

อาศัยการทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน โดยในส่วนของผู�สอน

ก็ได�ลดบทำบาทำในการถ่ายทำอดความรู�แก่ผู�เรียนใน 

ลักษณะของการบรรยายลง และเพ่ิมบทำบาทำในการให�

คำาแนะนำาและกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�นท่ีำ

จะทำำากิจกรรมต่างๆมากข้ึน รวมถึงการจัดเตรียมสภาพ

แวดล�อมท่ีำเหมาะสมในการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน ซ่ึึ่งจะ

เห็นได�ว่า การจัดการเรียนรู�แบบน้ีทำำาให�เกิด Active 

Learning ท้ัำงท่ีำเป็น Physical, Intellectual, Social 

และ Emotional Active Learning

 3.4 กระบวนการท่ีำสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

ๆกระบวนการเรียนรู�ท่ีำช่วยสร�างทัำกษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษาในกระบวนวิชาน้ี เร่ิมต้ังแต่

การเรียนรู�อย่างมีเป้าหมาย คือนักศึกษาต�องมีเป้า

หมายในการเรียนอย่างชัดเจน จากน้ันก็เรียนรู�ไปตาม

กระบวนการจัดการเรียนรู�ท่ีำผู�สอนได�กำาหนดข้ึน จนถึง

ข้ันตอนของการประเมินผลการเรียนรู�ท่ีำผู�สอนต�อง

ทำำาความเข�าใจกับนักศึกษาว่า การประเมินตามสภาพ

จริงเป็นการประเมินเพ่ือดูพัฒนาการและสมรรถนะ

ของนักศึกษาเป็นหลัก ซ่ึึ่งในส่วนของการประเมินน้ี 

การให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) กับนักศึกษาเป็น

ส่ิงท่ีำสำาคัญและจำาเป็นมากๆ ท่ีำจะช่วยหล่อหลอมและ

พัฒนาให�นักศึกษาเติบโตเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู�

ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 

4. ผลท่ีได�รับ

 4.1 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 

 การประเมินผลในส่วนของ Active Learning 

และ Flipped Classroom จะเน�นการประเมินตาม 

สภาพจริง โดยประเมินจากเกณฑ์การให�คะแนนและ

สังเกตจากความสามารถของผู�เรียนในการทำำากิจกรรม

กลุ่มผ่านการนำาเสนอผลงานท่ีำเป็นมโนทำัศน์ทำางเคมี 

เพ่ือตรวจสอบความเข�าใจท่ีำถูกต�องและความเข�าใจท่ีำ

คลาดเคล่ือน (misconception) ในมโนทัำศน์ท่ีำได�รับ

มอบหมาย ในส่วนของการฝึึกปฏิิบัติการจัดการเรียน

รู�ท้ัำงออนไลน์และในช้ันเรียน ผู�สอนทำำาการประเมินและ

ให�เพ่ือนนักศึกษาร่วมประเมิน (peer assessment) 

ดังรูปท่ีำ 6 รวมถึงจากการศึกษาส่ือวิดีโอ ออนไลน์ท่ีำผู�

สอนได�จัดทำำาเพ่ือตรวจสอบความเข�าใจเก่ียวกับการ

ออกแบบและการแก�ปัญหาเชิงเคมี ผ่านการพูดคุย 

 ซัึ่กถาม และผ่านการทำำาโครงงานเคมี ซ่ึึ่งมีการนำาเสนอ

ผลงาน อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู� สะทำ�อนคิด และ

ให�ข�อมูลย�อนกลับซ่ึึ่งกันและกัน ดังตัวอย่างท่ีำแสดงใน

รูปท่ีำ 7

รูปท่ีำ 6 ตัวอย่างการประเมินแบบ Peer assessment 

โดยใช� Poll Everywhere 

 

รูปท่ีำ 7 ตัวอย่างการสะทำ�อนคิดและการให�ข�อมูลย�อน

กลับกับนักศึกษาในการฝึึกปฏิิบัติการจัดการเรียนรู�

ออนไลน์ 

 

 

   

 

 

ทำโครงงานจากปญหาในสภาพจริง เปนตน ซ่ึงหาก

พิ จ า รณ า พี ระ มิ ด แ ห งก า ร เรี ย น รู  (Cone of 

Learning) ในรูปท่ี 5 ก็จะพบวาลักษณะของการทำ

กิจกรรมเหลานี้ก็จะอยูในสวนของ Active Learning  

 

รูปท่ี 5 พีระมิดแหงการเรียนรู [9] 

ท่ีชวยใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและกับ

นักศึกษาดวยกันเอง ซ่ึงจะชวยทำใหนักศึกษามี

ทักษะทางอารมณและสังคมท่ีดีข้ึน เนื่องจากตอง 

อาศัยการทำงานรวมกับผูอ่ืน โดยในสวนของผูสอนก็

ไดลดบทบาทในการถายทอดความรูแกผูเรียนใน 

ลักษณะของการบรรยายลง และเพ่ิมบทบาทในการ

ให ค ำแ น ะ น ำแ ล ะก ระตุ น ให ผู เรี ย น มี ค ว าม

กระตือรือรนท่ีจะทำกิจกรรมตางๆมากข้ึน รวมถึง

การจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการ

เรียนรูใหกับผูเรียน ซ่ึงจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรู

แ บ บ นี้ ท ำ ให เ กิ ด  Active Learning ท้ั ง ท่ี เป น 

Physical, Intellectual, Social และ Emotional 

Active Learning 

3.4 กระบวนการท่ีสรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

กระบวนการเรียนรูท่ีชวยสรางทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตใหกับนักศึกษาในกระบวนวิชานี้ เริ่มตั้งแต

การเรียนรูอยางมี เปาหมาย คือนักศึกษาตองมี

เปาหมายในการเรียนอยางชัดเจน จากนั้นก็เรียนรูไป

ตามกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูสอนไดกำหนดข้ึน 

จนถึงข้ันตอนของการประเมินผลการเรียนรูท่ีผูสอน

ตองทำความเขาใจกับนักศึกษาวา การประเมินตาม

สภาพจริงเปนการประเมินเพ่ือดูพัฒนาการและ

สมรรถนะของนักศึกษาเปนหลัก ซ่ึงในสวนของการ

ประเมินนี้ การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) กับ

นักศึกษาเปนสิ่งท่ีสำคัญและจำเปนมากๆ ท่ีจะชวย

หลอหลอมและพัฒนาใหนักศึกษาเติบโตเปนบุคคล

แหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learner)  

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

การประเมินผลในสวนของ Active Learning 

และ Flipped Classroom จะเนนการประเมินตาม 

สภาพจริง โดยประเมินจากเกณฑการใหคะแนนและ

สังเกตจากความสามารถของผู เรียนในการทำ

กิจกรรมกลุมผานการนำเสนอผลงานท่ีเปนมโนทัศน

ทางเคมี เพ่ือตรวจสอบความเขาใจท่ีถูกตองและ

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน (misconception) ใน

มโนทัศน ท่ี ไดรับมอบหมาย ในสวนของการฝก

ปฏิบัติการจัดการเรียนรูท้ังออนไลนและในชั้นเรียน 

ผูสอนทำการประเมินและใหเพ่ือนนักศึกษารวม

ประเมิน (peer assessment) ดังรูปท่ี 6 รวมถึงจาก

การศึกษาสื่อวิดีโอ ออนไลนท่ีผูสอนไดจัดทำเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบและการ

แกปญหาเชิงเคมี ผานการพูดคุย ซักถาม และผาน

การทำโครงงานเคมี  ซ่ึ งมีการนำเสนอผลงาน 

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนคิด และให

ขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและกัน ดังตัวอยางท่ีแสดงใน

รูปท่ี 7 

   

 

 

รูป ท่ี  6 ตั วอย างการป ระเมิน แบบ  Peer 

assessment โดยใช Poll Everywhere  

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการสะทอนคิดและการให

ขอมูลยอนกลับกับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรูออนไลน  

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู ประกอบดวย การมีสวนรวมกับกิจกรรมใน

ชั้นเรียน การนำเสนอผลงานมโนทัศนทางเคมี การ

ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูท้ังแบบออนไลนและใน

ชั้น เรียน  การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

Teaching Duet Pedagogy การนำเสนอผลการ

ออกแบบและการแกปญหาทางเคมีผานการทำ

โครงงานเคมี ชิ้นงาน ขอสอบกลางภาค ขอสอบ

ปลายภาค รวมถึงการใหการสะทอนคิดและการ

สังเกตของผูสอน 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเปนเปาหมาย/เขา

รวมในโครงการ 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

นี้  ครอบคลุมท้ังดาน 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) 

ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู ตามท่ี

ระบุไวใน มคอ.3 และจากการประเมินผูสอนโดย

นักศึกษาในกระบวนวิชานี้ ดังรูปท่ี 8 พบวา ได

คะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.5 แสดงให

เห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจและไดรับประโยชน

จากการเรียนรูในกระบวนวิชานีใ้นระดบัดี 

 

 

รูปท่ี 8 รายงานผลการประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนักศึกษา กระบวนวิชา 064331 ประจำ

ภาคการศึกษา 2/2563  

ในสวนของการทำโครงงานเคมี ซ่ึงถือเปน

จุดเนนในกระบวนวิชานี้ ดังแสดงในรูปท่ี 9 สงผลให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูแบบ Collaborative และ 

Constructive Learning ร ว ม ถึ ง ได เรี ย น รู แ ล ะ

   

 

 

รูป ท่ี  6 ตั วอย างการป ระเมิน แบบ  Peer 

assessment โดยใช Poll Everywhere  

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการสะทอนคิดและการให

ขอมูลยอนกลับกับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรูออนไลน  

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู ประกอบดวย การมีสวนรวมกับกิจกรรมใน

ชั้นเรียน การนำเสนอผลงานมโนทัศนทางเคมี การ

ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูท้ังแบบออนไลนและใน

ชั้น เรียน  การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

Teaching Duet Pedagogy การนำเสนอผลการ

ออกแบบและการแกปญหาทางเคมีผานการทำ

โครงงานเคมี ชิ้นงาน ขอสอบกลางภาค ขอสอบ

ปลายภาค รวมถึงการใหการสะทอนคิดและการ

สังเกตของผูสอน 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเปนเปาหมาย/เขา

รวมในโครงการ 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

นี้  ครอบคลุมท้ังดาน 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) 

ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู ตามท่ี

ระบุไวใน มคอ.3 และจากการประเมินผูสอนโดย

นักศึกษาในกระบวนวิชานี้ ดังรูปท่ี 8 พบวา ได

คะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.5 แสดงให

เห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจและไดรับประโยชน

จากการเรียนรูในกระบวนวิชานีใ้นระดบัดี 

 

 

รูปท่ี 8 รายงานผลการประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนักศึกษา กระบวนวิชา 064331 ประจำ

ภาคการศึกษา 2/2563  

ในสวนของการทำโครงงานเคมี ซ่ึงถือเปน

จุดเนนในกระบวนวิชานี้ ดังแสดงในรูปท่ี 9 สงผลให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูแบบ Collaborative และ 

Constructive Learning ร ว ม ถึ ง ได เรี ย น รู แ ล ะ
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 4.2 ข�อมูลท่ีำนำามาใช�ในการประเมินผล

 ข�อมูลท่ีำนำามาใช�ในการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู� ประกอบด�วย การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในช้ัน

เรียน การนำาเสนอผลงานมโนทัำศน์ทำางเคมี การฝึึก

ปฏิิบัติการจัดการเรียนรู�ท้ัำงแบบออนไลน์และในช้ัน

เรียน การออกแบบการจัดการเรียนรู�แบบ Teaching 

Duet Pedagogy การนำาเสนอผลการออกแบบและ

การแก�ปัญหาทำางเคมีผ่านการทำำาโครงงานเคมี ช้ินงาน 

ข�อสอบกลางภาค ข�อสอบปลายภาค รวมถึงการให�การ

สะทำ�อนคิดและการสังเกตของผู�สอน

 4.3 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีำเป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วมในโครงการ

 ผลลพัธ์ิท่ีำเกิดข้ึนต่อนักศึกษาท่ีำเข�าร่วมโครงการ

น้ี ครอบคลุมท้ัำงด�าน 1) คุณธิรรม จริยธิรรม 2) ความ

รู� 3) ทัำกษะทำางปัญญา 4) ทัำกษะความสัมพันธ์ิระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทัำกษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการใช�เทำคโนโลยีสารสนเทำศ 

และ 6) ทัำกษะการจัดการเรียนรู� ตามท่ีำระบุไว�ใน มคอ.3 

และจากการประเมินผู�สอนโดยนักศึกษาในกระบวน

วิชาน้ี ดังรูปท่ีำ 8 พบว่า ได�คะแนนเฉล่ีย 4.53 คิดเป็น

ร�อยละ 90.5 แสดงให�เห็นว่า นักศึกษามคีวามพงึพอใจ

และได�รบัประโยชนจ์ากการเรียนรู�ในกระบวนวชิาน้ีใน

ระดับดี

 

 

รูปท่ีำ 8 รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษา กระบวนวิชา 064331 ประจำาภาคการ

ศึกษา 2/2563 

 ในส่วนของการทำำาโครงงานเคมี ซ่ึึ่งถือเป็นจุด

เน�นในกระบวนวิชาน้ี ดังแสดงในรูปท่ีำ 9 ส่งผลให�

นักศึกษาเกิดการเรียนรู�แบบ Collaborative และ 

Constructive Learning รวมถึงได�เรียนรู�และพัฒนา 

Soft Skills ด�านต่างๆในกระบวนการเรียนรู�ได�เป็น

อย่างดี

 

  

รูปท่ีำ 9 ตัวอย่างการนำาเสนอโครงงานเคมขีองนักศึกษา

ในห�องเรียน

 4.4 ผลลัพธ์ิต่ออาจารย์ท่ีำเข�าร่วมในโครงการ

 ผลลัพธ์ิหลักคือผู�สอนได�เรียนรู�และฝึึกปฏิิบัติ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom 

ท่ีำลึกซ้ึึ่งมากข้ึน ทำำาให�ได�รับประสบการณ์ตรงและมอง

เห็นแนวทำางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู� ใน

กระบวนวิชาน้ีได�ดียิ่งๆข้ึนไป โดยเฉพาะในส่วนของ

การศึกษา Misconception และการทำำาโครงงานเคมี

ท่ีำจะช่วยให�นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู�และ

ประยุกต์ใช�ความรู�ในการแก�ปัญหาทำางเคมีได� 

5. สรุป

 5.1 บทำเรียนท่ีำได�รับ

 บทำเรียนหลักท่ีำได�รับ คือ ประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนรู�แบบ Active Learning + Flipped 

Classroom ซ่ึึ่งเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู�ท่ีำดี

มาก แต่ก็ต�องใช�เวลามากพอสมควรในการเตรียมความ

พร�อมเพ่ือจัดการเรียนรู� รวมถึงการได�สะทำ�อนคิดและ

ทำบทำวนการจัดการเรียนรู�ของตนเองเพ่ือท่ีำจะนำาไป

   

 

 

รูป ท่ี  6 ตั วอย างการป ระเมิน แบบ  Peer 

assessment โดยใช Poll Everywhere  

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการสะทอนคิดและการให

ขอมูลยอนกลับกับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรูออนไลน  

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู ประกอบดวย การมีสวนรวมกับกิจกรรมใน

ชั้นเรียน การนำเสนอผลงานมโนทัศนทางเคมี การ

ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูท้ังแบบออนไลนและใน

ชั้น เรียน  การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

Teaching Duet Pedagogy การนำเสนอผลการ

ออกแบบและการแกปญหาทางเคมีผานการทำ

โครงงานเคมี ชิ้นงาน ขอสอบกลางภาค ขอสอบ

ปลายภาค รวมถึงการใหการสะทอนคิดและการ

สังเกตของผูสอน 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเปนเปาหมาย/เขา

รวมในโครงการ 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

นี้  ครอบคลุมท้ังดาน 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) 

ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู ตามท่ี

ระบุไวใน มคอ.3 และจากการประเมินผูสอนโดย

นักศึกษาในกระบวนวิชานี้ ดังรูปท่ี 8 พบวา ได

คะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.5 แสดงให

เห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจและไดรับประโยชน

จากการเรียนรูในกระบวนวิชานีใ้นระดบัดี 

 

 

รูปท่ี 8 รายงานผลการประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนักศึกษา กระบวนวิชา 064331 ประจำ

ภาคการศึกษา 2/2563  

ในสวนของการทำโครงงานเคมี ซ่ึงถือเปน

จุดเนนในกระบวนวิชานี้ ดังแสดงในรูปท่ี 9 สงผลให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูแบบ Collaborative และ 

Constructive Learning ร ว ม ถึ ง ได เรี ย น รู แ ล ะ

 

 

   

 

 

พัฒนา Soft Skills ดานตางๆในกระบวนการเรียนรู

ไดเปนอยางดี 

 

 

รูปท่ี 9 ตัวอยางการนำเสนอโครงงานเคมีของ

นักศึกษาในหองเรียน 

 

4.4 ผลลัพธตออาจารยท่ีเขารวมในโครงการ 

ผลลัพธหลักคือผูสอนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู แ บ บ  Flipped 

Classroom ท่ี ลึ ก ซ้ึ ง ม า ก ข้ึ น  ท ำ ใ ห ไ ด รั บ

ประสบการณตรงและมองเห็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู ในกระบวนวิชานี้ ไดดี

ยิ่ งๆ ข้ึ น ไป  โดย เฉพ าะในส วนของการ ศึกษ า 

Misconception และการทำโครงงานเคมีท่ีจะชวย

ให นั ก ศึ กษ าส าม ารถบู รณ าการคว าม รู แ ล ะ

ประยุกตใชความรูในการแกปญหาทางเคมีได  

5 สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

บทเรียนหลักท่ีไดรับ คือ ประสบการณในการ

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning + Flipped 

Classroom ซ่ึงเปนรูปแบบในการจัดการเรียนรูท่ีดี

มาก แตก็ตองใชเวลามากพอสมควรในการเตรียม

ความพรอมเพ่ือจัดการเรียนรู รวมถึงการไดสะทอน

คิดและทบทวนการจัดการเรียนรูของตนเองเพ่ือท่ีจะ

นำไปปรับใชในการจัดการเรียนรูในภาคเรียนตอๆไป

ให มีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามี

คุณลักษณะของความเปน CMU Smart Students 

เหนือสิ่ งอ่ืนใด คือ การจัดการเรียนรู ท่ีจะทำให

นักศึกษามีความสุข สนุก และไดรับแรงบันดาลใจใน

การเรียน รวมถึงมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการเรียน

และสามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดรับไป

ประยุกตใชเพ่ือจัดการเรียนรูอยางมีความหมาย

ใหกับนักเรียนของพวกเขาตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูในภาคเรียนนี้ ยัง

ทำใหนักศึกษาไดแนวทางในการคิดหัวขอโครงงาน

เคมีท่ีเปนระบบและรวดเร็วข้ึนผานแผนผังกางปลาคู 

รวมถึงการศึกษาบทความและดูรายการโทรทัศนครู

เก่ียวกับเรื่องนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน  

อีก ท้ั งยั งไดหลัก คิดและแรงบันดาลใจจากครู

วิทยาศาสตรชั้นนำของประเทศไทยซ่ึงเปนผู ท่ี มี

ผลงานโดดเดนในการเปนครูท่ีปรึกษาของนักเรียนท่ี

ทำโครงงานวิทยาศาสตรและไดรับรางวัลชนะเลิศใน

ระดับโลก สงผลใหนักศึกษาท่ีเรียนในภาคเรียนนี้ได

ความรู ทักษะ และประสบการณในการเรียนรูใน

สวนของการทำโครงงานเคมีท่ีมากกวานักศึกษาในป

การศึกษากอนหนาท่ีเรียนในวิชานี้ดวยเชนกัน 

5.2 แนวทางในการขยายผล  

สำหรับแนวทางในการขยายผล ในเบื้องตนก็

เปนการเขียนเลาเรื่องราวผานบทความฉบับนี้ เพ่ือ

แบงปนใหกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

และผูท่ีสนใจ นอกจากนั้น จะทำการขยายผลไปยัง
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ปรับใช�ในการจัดการเรียนรู�ในภาคเรียนต่อๆไปให�มี

ประสิทำธิิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือให�นักศึกษามีคุณลักษณะ

ของความเป็น CMU Smart Students เหนือส่ิงอ่ืนใด 

คือ การจัดการเรียนรู�ท่ีำจะทำำาให�นักศึกษามีความสุข 

สนุก และได�รับแรงบันดาลใจในการเรียน รวมถึงมีเป้า

หมายท่ีำชัดเจนในการเรียนและสามารถนำาความรู�และ

ประสบการณ์ท่ีำได�รับไปประยุกต์ใช�เพ่ือจัดการเรียนรู�

อยา่งมีความหมายให�กบันักเรียนของพวกเขาตอ่ไปใน

อนาคต

 นอกจากน้ี การจัดการเรียนรู�ในภาคเรียนน้ี ยัง

ทำำาให�นักศึกษาได�แนวทำางในการคดิหัวข�อโครงงานเคมี

ท่ีำเป็นระบบและรวดเร็วข้ึนผ่านแผนผังก�างปลาคู่ รวม

ถึงการศึกษาบทำความและดูรายการโทำรทัำศน์ครูเก่ียว

กับเร่ืองน้ีเพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีำลึกซ้ึึ่งมากข้ึน  อีกท้ัำง

ยงัได�หลักคิดและแรงบันดาลใจจากครูวิทำยาศาสตร์ช้ัน

นำาของประเทำศไทำยซ่ึึ่งเป็นผู�ท่ีำมีผลงานโดดเด่นในการ

เ ป็นค รู ท่ีำ ป รึ กษาของ นัก เ รี ยน ท่ีำทำำา โ ค ร ง ง าน

วิทำยาศาสตรแ์ละได�รับรางวัลชนะเลิศในระดับโลก ส่ง

ผลให�นักศึกษาท่ีำเรียนในภาคเรียนน้ีได�ความรู� ทัำกษะ 

และประสบการณ์ในการเรียนรู�ในส่วนของการทำำาโครง

งานเคมีท่ีำมากกว่านักศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน�าท่ีำ

เรียนในวิชาน้ีด�วยเช่นกัน

 5.2 แนวทำางในการขยายผล 

 สำาหรับแนวทำางในการขยายผล ในเบ้ืองต�นก็

เป็นการเขียนเล่าเร่ืองราวผ่านบทำความฉบับน้ี เพ่ือแบ่ง

ปันให�กับคณาจารย์ในมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่และผู�ท่ีำ

สนใจ นอกจากน้ัน จะทำำาการขยายผลไปยังคณาจารย์

ในสาขาวิชาวิทำยาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะ

ศึกษาศาสตร์ต่อไป ผ่านช่องทำางต่างๆ เช่น การทำวน

สอบของคณะศึกษาศาสตร์ การประชุมสัมมนาของ

ภาควิชาหรือคณะ EDU PODCAST หรือ CMU 

EDUCAST เป็นต�น และอาจจะขยายผลไปยังคุณครู

ในโรงเรียนต่างๆ ผ่านการให�บริการวิชาการ เช่น การ

เป็นวิทำยากรอบรมครู เป็นต�น ในส่วนของนักศึกษา 

อาจจะขยายผลโดยการกระตุ�นให�นักศึกษาสร�าง 

Youtube Channel หรือ Facebook Page สำาหรับ

เผยแพร่องค์ความรู� แนวคิด หรือผลงานโครงงานเคมี

ของนักศึกษาออกสู่สาธิารณชน เพ่ือจะได�ฝึึกทัำกษะ

ด� านการผลิต ส่ือสร� า งสรร ค์  การ ส่ือสารทำาง

วิทำยาศาสตร์ และทัำกษะอ่ืนๆในศตวรรษท่ีำ 21 ของ

นักศึกษาด�วย

 5.3 ปัญหาและอุปสรรค

 ปัญหาหลักท่ีำพบคือภาระงานและการเรียนท่ีำ

ค่อนข�างมากของนกัศึกษา ซ่ึึ่งอาจจะทำำาให�การบรหิาร

จัดการเวลาของนักศึกษาบางกลุ่มเพ่ือทำำาโครงงานเคมี

ท่ีำอาจจะยังไม่ดีนัก โดยธิรรมชาติของการทำำาโครงงาน

ต�องใช�เวลามากพอสมควร จึงจำาเป็นต�องบริหารจัดการ

เวลาและมีการวางแผนท่ีำดี จึงจะทำำาโครงงานได�ประสบ

ความสำาเร็จในช่วงเวลาท่ีำมอียา่งจำากัด ดังท่ีำมีนักศึกษา

คนหน่ึงได�ประเมินผู�สอนในระบบ ดังน้ี “อาจารย์ให�คำา

แนะนำาระหว่างเรียนดีมากๆ แต่อยากให�อาจารย์ลด

งานท่ีำเป็นช้ินใหญ่ๆ ลง เพราะระยะเวลาท่ีำทำำางานมี

น�อย ทำำาให�งานแต่ละช้ินอาจจะทำำาไม่ทัำนเวลา” ซ่ึึ่งใน

ความเป็นจริง ผู�สอนได�แจ�งนักศึกษาเก่ียวกับช้ินงาน

ท้ัำงหมดใน Course syllabus เรียบร�อยแล�ว และให�

นักศึกษาเร่ิมคิดและทำำาโครงงานให�เร็วกว่าในการ

จัดการเรียนรู�ในภาคเรียนท่ีำผ่านๆมา แต่ผู�สอนก็เข�าใจ

นักศึกษาว่า การทำำางานแต่ละช้ินต�องใช�เวลาจริงๆ และ

นักศึกษาก็ต�องเรียนวิชาอ่ืนๆและต�องทำำางานวชิาอ่ืนๆ

ด�วยท้ัำงในและต่างคณะ อย่างไรก็ตาม ผู�สอนพบว่า

นักศึกษาได�เรียนรู�วิธีิการและกระบวนการทำำาโครงงาน

มากข้ึน และสามารถนำาเสนอแนวคิดในการทำำาโครง

งานได� รวมถึงนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ก็สามารถทำำาโครง

งานออกมาได�สำาเร็จในระดับท่ีำแตกต่างกันออกไป 

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� สำานักบริการเทำคโนโลยสีารสนเทำศ มหาวทิำยาลัย

เชียงใหม่ สำาหรับการสนับสนุนทุำนในการดำาเนิน

โครงการคร้ังน้ี และขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่สำาหรับการเอ้ือเฟ่�อสถานท่ีำใน

การดำาเนินโครงการจนแล�วเสร็จลุล่วงด�วยดี และขอ

ขอบคุณผู� เช่ียวชาญทุำกท่ำานท่ีำได�แบ่งปันความรู� 

ประสบการณ์และแรงบันดาลใจให�กับนักศึกษาทุำกคน 
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 [8] ใช�โครงงานวิทำยส์อน “คิด” เพ่ือปั�น “คน” ให�สะเทืำอนถึงดวงดาว), [ระบบออนไลน์], แหล่งท่ีำมา https://

www.pmca.or.th/2014/thai/?p=2671

 [9] พีระมิดแห่งการเรียนรู� (Cone of Learning), [ระบบออนไลน์], แหล่งท่ีำมา http://touchpoint.in.th/

cone-of-learning/
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การปรับตัวท่ามกลางวิกฤตCOVID-19: การสอนออนไลน์ 100%  

ใน วิชา Energy Policy 

อ.ดร.วรธ์ิดา ไชยปะ1 

1สถาบันนโยบายสาธิารณะ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 155 ตึกอุทำยานวิทำยาศาสตร์ หมู่ 2 ตำาบลแม่เหียะ

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 E-mail: warathida.c@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การเรียนการสอนวิชา Energy Policy ของสถาบันนโยบายสาธิารณะ มีเป้าหมายเพ่ือสร�างความรู�ในเชิง 

กว�างและลึกในเร่ืองการออกแบบและวิเคราะห์นโยบายพลังงาน โดยเน้ือหาจะประกอบด�วยส่วนท่ีำเป็นความรู�ทำาง

ด�านเทำคโนโลยีพลังงาน เช่น รูปแบบพลังงานฟอสซิึ่ล และพลังงานหมุนเวียน และส่วนท่ีำเป็นความรู�ด�าน

สังคมศาสตร์ เช่น แนวคิดสำาคัญของนโยบายพลังงาน แนวทำางออกแบบ และวิธีิการวิเคราะห์นโยบายพลังงาน 

สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันจะเน�นให�ผู�เรียน 1) เกิดความกระตือรือร�นและเตรียมตัวอ่านและศึกษา

เน้ือหาก่อนเข�าเรียน 2) มีส่วนร่วมในการเป็นผู�ให�และถ่ายทำอดความรู�ด�านนโยบายพลังงาน และ 3) พัฒนาทัำกษะ

การเป็นผู�ให�ข�อเสนอแนะแก่ภาครัฐในการกำาหนดนโยบายพลังงาน ผ่านกิจกรรมท่ีำส่งเสริมให�นักศึกษานำาความรู�

ท่ีำได�ในวิชาไปสู่ภาคปฏิิบัติจริง อย่างไรก็ตาม เน่ืองด�วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผล

ให�นักศึกษาไม่สามารถเดินทำางมาเรียนท่ีำสถาบันนโยบายสาธิารณะแบบ onsite ได� ดังน้ัน เพ่ือให�การเรียนการ

สอนสามารถดำาเนินต่อไปได�ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา ทำางผู�สอนจึงได�มีการปรับการเรียนการสอนให�เป็น

ในรูปแบบ online 100% โดยบทำความน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็นสามส่วน ตอนท่ีำ 2 ประกอบด�วยรายละเอียดกิจกรรม

การเรียนการสอนและโปรแกรมออนไลนท่ี์ำใช� ตอนท่ีำ 3 อธิิบายจุดแข็งและข�อจำากัดของการเรียนการสอนออนไลน์  

และตอนท่ีำ 4 แนวทำางการพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชา Energy policy ในรูปแบบออนไลน์ 

คำาสำาคัญ:  Energy Policy, นโยบายพลังงาน, การสอนออนไลน์, แนวทำางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

1. บทนำา

 วิชา Energy Policy หรือ วิชานโยบายพลังงาน

เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาโทำ หลักสูตรศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธิารณะ 

หลักสูตรนานาชาติ [1] จัดการเรียนการสอนโดย

สถาบันนโยบายสาธิารณะ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่  ท้ัำงน้ี

สถาบันนโยบายสาธิารณะ ได�ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี วันท่ีำ 11 

กันยายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศของสภา

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ [2] และเร่ิมดำาเนินการรับ

นักศึกษาท้ัำงผู�สมัครชาวไทำยและต่างชาติ เพ่ือเข�าศึกษา

ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทำรุ่นแรก เม่ือปีการศึกษา 2562 ในการน้ี วิชา 

Energy Policy จึงได�มีการจัดการเรียนการสอนข้ึน

คร้ังแรก ซ่ึึ่งรูปแบบการเรียนการสอนน้ันมีความผสม

ผสานระหว่างการบรรยายโดยผู�สอน อีกท้ัำง การนำา

เสนอผลงานของนักศึกษาโดยการจับใจความสำาคัญ

ของประเด็นท่ีำได�จากการอ่านบทำความเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษในหัวข�อด�านพลังงาน การเชิญวิทำยากร

ภายนอกมาบรรยาย อาทิำ ผู�เช่ียวชาญด�านพลังงานจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจารย์จากมหาวิทำยาลัยวา

เซึ่ดะ (Waseda University) ประเทำศญ่ีปุ�น ตลอดจน

การเล่น Board Game ชุด Power Grid เพ่ือให�
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นักศึกษาได�จำาลองสถานการณ์การเป็นผู�ประกอบการ

ในการสร�างโรงไฟฟ้าด�วยเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ เป็นต�น 

สำาหรับเป้าหมายของการสอนวิชา Energy Policy ปี

การศึกษา 2563 น้ัน ผู�สอนต้ังเป้าหมาย ดังน้ี 1) เพ่ิม

จำานวนช่ัวโมงกิจกรรมการอภิปรายและการทำำางาน

กลุ่มพร�อมนำาเสนอผลงานของนกัศึกษา 2) ลดจำานวน

ช่ัวโมงการบรรยายเน้ือหาของอาจารย์ผู�สอน 3) เพ่ิม

การจัดทำำากิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำส่งเสริมการเช่ือมโยง

ความรู�ด�านพลังงานสู่การนำาไปใช�เพ่ือออกนโยบาย

สาธิารณะท่ีำเป็นจริง   

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองด�วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2563 ประเทำศไทำยและท่ัำวโลกต่างประสบกับปัญหา

เก่ียวกับโรคระบาด จึงเป็นท่ีำมาของการออกนโยบาย

การlockdown เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ส่งผล

ให�นักศึกษาต่างชาติไม่สามารถเดินทำางมาเรียนยัง

ประเทำศไทำยแบบ onsite ได� ด�วยเหตุน้ี แผนการเรียน

การสอนท่ีำผู�สอนได�จัดเตรียมไว�จึงไม่สามารถปฏิิบัติ

ตามแผนเดิมได�  ด�วยอุปสรรคสำาคัญ 2 ประการ ดังน้ี

      1. จำานวนนักศึกษาท่ีำผ่านการคัดเลือกให�เข�า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทำของสถาบันฯ มีจำานวน

น�อยกว่าจำานวนรับท่ีำต้ังเป้าไว� อันเน่ืองมาจากผู�สมัคร

บางส่วนไม่มีเอกสารรับรองผลการทำดสอบวัดระดับ

ความสามารถทำางภาษาอังกฤษ ทำำาให�มีนักศึกษาท่ีำผ่าน

เกณฑ์การคัดเลือกเพียง 4 คน จากประเทำศพม่า 2 คน 

บังคลาเทำศ 1 คน และอัฟกานิสถาน 1 คน  อน่ึง

นักศึกษาท้ัำง 4 คนไม่สามารถเดินทำางมาเรียนยัง

ประเทำศไทำยได� เน่ืองด�วยมาตรการไม่ให�มีการเข�าออก

ประเทำศเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 

      2. นักศึกษาต่างประเทำศท่ีำได�รับคัดเลือกเข�า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทำของหลักสูตรน้ัน ถอนตัว

จากการเรียนหลังจากเร่ิมเรียนไปเพียงสองคร้ัง 

เน่ืองจากไม่สะดวกท่ีำจะเรียนแบบออนไลน์ หรือมี

ปัญหาในการเข�าถึงการใช�งานอินเตอร์เน็ตจากประเทำศ

ท่ีำนักศึกษาพำานักอยู่

จากข�อจำากัดสำาคัญอันเน่ืองมาจากนักศึกษาไม่สามารถ

มาเรียนได�ตามเป้าหมายเดิมน้ัน ผู�สอนจึงได�มีการปรับ

เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนนักศึกษาท่ีำ

จะเข�าเรียนในวิชาน้ีอย่างมาก ดังน้ี 

 1. เปิดโอกาสให�นกัศึกษาระดับปริญญาเอกของ

สถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีีบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธิารณะ หลกัสูตรนานาชาต ิสามารถเข�ามา

ลงทำะเบียนเรียนในลักษณะ Visiting ได�ในภาคการ

ศึกษาท่ีำ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาปริญญา

เอกให�ความสนใจและมาลงทำะเบียนแบบ visiting 

ท้ัำงหมด 3 คน ด�วยกัน 

 2. ปรับเปล่ียนเน้ือหา/กิจกรรมการเรียนการ

สอนมาเป็นออนไลน์ 100%  ผ่านโปรแกรม zoom 

meeting

 บทำความน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิิบายรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนวิชา Energy Policy ผ่าน

ระบบออนไลน์ 100% เป็นการประยุกต์ใช�เทำคโนโลยี

ในการปรับตัวให�เข�ากับภาวะการณ์ท่ีำเกิดข้ึนในช่วงท่ีำ

เกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยผู�เขียนได�

พลิกวิกฤติในคร้ังน้ี ให�เป็นโอกาสในการทำดลอง

โปรแกรมออนไลน์ใหม่ๆ ตลอดจนการคิดกิจกรรมท่ีำ

เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลนเ์พ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู�แบบมีส่วนร่วมของผู�เรียน และ

ประการสำาคัญยังทำำาให�การเรียนการสอนยังสามารถ

ดำาเนินการไปได� แม�ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติท้ัำงใน

ประเทำศไทำยและท่ัำวโลก ผู�เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เน้ือหาในบทำความช้ินน้ีจะช่วยให�เกิดแง่มุมใหม่ๆ และ

วิธีิการใหม่ๆ เพ่ือท่ีำผู�สอนท่ำานอ่ืนจะสามารถนำาไปใช�

เป็นแนวทำางและประยกุต์ใช�ให�เหมาะสมกบับริบทำของ

วิชาและนักศึกษาต่อไปได� โดยเน้ือหาในบทำความน้ี

แบ่งออกเป็นสามส่วนต่อไปน้ี  สำาหรับตอนท่ีำ 2 

ประกอบด�วยรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน

และโปรแกรมออนไลน์ท่ีำใช� ตอนท่ีำ 3 อธิิบายจุดแข็ง

และข�อจำากัดของการเรียนการสอนออนไลน ์ และตอน

ท่ีำ 4 แนวทำางการพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชา 
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Energy policy ในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

2. รายละเอียดกิจักรรมการเรียนการสอนและ

โปรแกรมออนไลน์ท่ีใช�

 2 .1  การบรรยาย เ น้ือหา ผ่าน  Zoom 

application

 ผู�สอนบรรยายเน้ือหาผ่านโปรแกรม Zoom 

โดยมีการใช�เคร่ืองมือของ Zoom หลายประการเพ่ือ

ให�เกิดการปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�สอนและนักศึกษา 

ตลอดจนระหว่างนักศึกษาด�วยกัน  ดังน้ี

 • การ share screen ท้ัำงผู�สอนและนักศึกษา

ต่างใช�เคร่ืองมือน้ีในการแชร์ภาพหน�าจอของตนเอง

ขณะนำาเสนองาน ท้ัำงน้ีผู�สอนมีการใช�เคร่ืองมือมากกว่า

นักศึกษา เพราะต�องนำาเสนอสไสด์สำาหรับเน้ือหา 

ตลอดจนใช�นำาเสนอโปรแกรมออนไลน์อ่ืนๆ ผ่านหน�า

ของของผู�สอน เพ่ือเป็นแนวทำางในการศึกษาต่อ

นักศึกษาในช้ันเรียน

 • เคร่ืองมือ Annotate เป็นเคร่ืองมือท่ีำเป็น

ประโยชน์ในการทำำาให�การเรียนการสอนเป็นแบบ 

interactive มีความสร�างสรรคอ์ย่างมาก โดยนักศึกษา

สามารถใช�เคร่ืองมือ อาทิำ การพิมพ์ การวาด การ 

stamp ตราประทัำบรูปต่างๆ ลงบน shared screen 

ดังรูปท่ีำ 1 โดยผู�สอนได�ออกแบบคำาถามอันเป็นส่วน

หน่ึงของสไลด์การสอน เพ่ือให�นักศึกษาได�คิดต้ังคำาถาม

กับตัวเอง  ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถใช�เคร่ืองมือ Annotate 

เพ่ือเลือกคำาตอบของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เห็นคำา

ตอบของนักศึกษาคนอ่ืนด�วย การใช�เคร่ืองมือน้ีช่วย

ทำำาให�การพูดคุยถกเถียงในประเด็นต่างๆ อันจะ

เป็นการนำาเข�าสู่เน้ือหาในบทำเรียนต่อไป เคร่ืองมือ An

notateสามารถประยุกต์ใช�ในรูปแบบคำาถามอ่ืนๆ เช่น 

การลงคะแนนเลอืกหรือตัดสินใจในประเด็นสาธิารณะ

โดยการลงคะแนนอยา่งเปิดเผย  การนำาเสนองานของ

นักศึกษาก็สามารถใช�เคร่ืองมือน้ีเพ่ือสร�างการมีส่วน

ร่วมกับผู�ฟังได�ด�วย เป็นต�น 

 นอกจากน้ี เคร่ืองมือ Poll ท่ีำอยู่ใน zoom ก็

สามารถเป็นตัวช่วยในการลงคะแนนได�เช่นเดียวกัน 

หากแต่จะเป็นลักษณะการลงคะแนนแบบปิด กล่าว

คือ เป็นลักษณะของการลงคะแนนท่ีำไม่เห็นผลในทัำนทีำ 

อีกท้ัำงไม่มีลูกเล่นท่ีำหลากหลาย เป็นการลงคะแนนใน

เชิงทำางการเพียงอย่างเดียว ผู�ลงคะแนนจึงไม่ค่อยได�

ใช�ความคิดสร�างสรรค์ หรือใช�เคร่ืองมือท่ีำมีสีสันหลาก

หลายในการแสดงความคิดเห็นมากเท่ำากับเคร่ืองมือ 

Annotate 

 • การสร�างห�อง breakout rooms

เป็นเคร่ืองมือท่ีำเป็นประโยชน์มากต่อการหารือพูดคุย

และระดมความคิดเห็นของนักศึกษา  กล่าวคือ ใน

ระหว่างการสอน ผู�สอนจะเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�

แยกออกไปในห�อง breakout room เพ่ือแบ่งกลุ่ม

ระดมความคดิเห็นระหว่างกันตามระยะเวลาท่ีำกำาหนด 

เช่น 15 นาทีำ จากน้ันทุำกคนจะได�กลับมายงัห�อง main 

classroom เพ่ือนำาเสนอความคิดผลงานกลุ่มต่อไป

 

   

 

 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนวิชา Energy Policy ผาน

ระบบออนไลน 100% เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ในการปรับตัวใหเขากับภาวะการณที่เกิดขึ้นในชวงท่ี

เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผูเขียนได

พลิกวิกฤติในครั ้งนี ้ ใหเปนโอกาสในการทดลอง

โปรแกรมออนไลนใหมๆ ตลอดจนการคิดกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเร ียน 

และประการสำคัญยังทำใหการเรียนการสอนยัง

สามารถดำเนินการไปได แมวาจะมีเหตุการณไมปกติ

ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ผูเขียนหวังเปนอยาง

ยิ ่งวาเนื ้อหาในบทความชิ ้นนี ้จะชวยใหเกิดแงมุม

ใหมๆ และวิธ ีการใหมๆ เพื ่อที ่ผ ู สอนทานอื ่นจะ

สามารถนำไปใชเปนแนวทางและประยุกตใชให

เหมาะสมกับบริบทของวิชาและนักศึกษาตอไปได 

โดยเนื้อหาในบทความนี้แบ งออกเปนสามสวน

ตอไปนี้  สำหรับตอนที่ 2 ประกอบดวยรายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอนและโปรแกรมออนไลนท่ี

ใช ตอนที่ 3 อธิบายจุดแข็งและขอจำกัดของการ

เรียนการสอนออนไลน  และตอนที่ 4 แนวทางการ

พัฒนาการเร ียนการสอนกระบวนว ิชา Energy 

policy ในรูปแบบออนไลนตอไป 

2. รายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

โปรแกรมออนไลนท่ีใช 

2.1 การบรรยายเนื้อหาผาน Zoom application 

ผูสอนบรรยายเนื้อหาผานโปรแกรม Zoom 

โดยมีการใชเครื ่องมือของ Zoom หลายประการ

เพื ่อใหเก ิดการปฏิส ัมพันธ ระหว างผ ู สอนและ

นักศึกษา ตลอดจนระหวางนักศึกษาดวยกัน  ดังนี้ 

• การ share screen ทั้งผูสอนและนักศึกษา

ตางใชเครื่องมือนี้ในการแชรภาพหนาจอของตนเอง

ขณะนำเสนองาน ทั ้งนี้ผ ู สอนมีการใชเครื ่องมือ

มากกวานักศึกษา เพราะตองนำเสนอสไสดสำหรับ

เนื้อหา ตลอดจนใชนำเสนอโปรแกรมออนไลนอื่นๆ 

ผ านหน าของของผ ู สอน เพ ื ่อเป นแนวทางใน

การศึกษาตอนักศึกษาในชั้นเรียน 

• เครื่องมือ Annotate เปนเครื่องมือท่ีเปน

ประโยชนในการทำใหการเรียนการสอนเปนแบบ 

interactive ม ีความสร างสรรคอย  างมาก โดย

นักศึกษาสามารถใชเครื่องมือ อาทิ การพิมพ การ

วาด การ stamp ตราประท ับร ูปต างๆ ลงบน 

shared screen ดังรูปที ่ 1 โดยผู สอนไดออกแบบ

คำถามอันเปนสวนหนึ่งของสไลดการสอน เพื่อให

นักศึกษาไดคิดตั ้งคำถามกับตัวเอง  ซึ ่งนักศึกษา

สามารถใชเครื ่องมือ Annotate เพื่อเลือกคำตอบ

ของต ัวเอง ในขณะเด ียวก ันก ็ เห ็นคำตอบของ

นักศึกษาคนอื่นดวย การใชเครื่องมือนี้ชวยทำใหการ

พูดคุยถกเถียงในประเด็นตางๆ อันจะเปนการนำเขา

สู เน ื ้อหาในบทเรียนตอไป เครื ่องมือ Annotate

รูปภาพ 1  เคร่ืองมือ Annotate ใน zoom 

 

 

   

 

 

สามารถประยุกตใชในรูปแบบคำถามอื่นๆ เชน การ

ลงคะแนนเลือกหรือตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ

โดยการลงคะแนนอยางเปดเผย  การนำเสนองาน

ของนักศึกษาก็สามารถใชเครื่องมือนี้เพื่อสรางการมี

สวนรวมกับผูฟงไดดวย เปนตน  

นอกจากนี ้ เครื ่องมือ Poll ที่อยู ใน zoom ก็

สามารถเปนตัวชวยในการลงคะแนนไดเชนเดียวกัน 

หากแต จะเป นล ักษณะการลงคะแนนแบบปด 

กลาวคือ เปนลักษณะของการลงคะแนนท่ีไมเห็นผล

ในทันที อีกทั ้งไมมีลูกเลนที ่หลากหลาย เปนการ

ลงคะแนนในเชิงทางการเพียงอยางเดียว ผูลงคะแนน

จึงไมคอยไดใชความคิดสรางสรรค หรือใชเครื่องมือท่ี

มีสีส ันหลากหลายในการแสดงความคิดเห็นมาก

เทากับเครื่องมือ Annotate  

• การสรางหอง breakout rooms 

เปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนมากตอการหารือพูดคุย

และระดมความคิดเห็นของนักศึกษา  กลาวคือ ใน

ระหวางการสอน ผูสอนจะเปดโอกาสใหนักศึกษาได

แยกออกไปในหอง breakout room เพื่อแบงกลุม

ระดมความคิดเห็นระหวางกันตามระยะเวลาท่ี

กำหนด เชน 15 นาที จากนั้นทุกคนจะไดกลับมายัง

หอง main classroom เพ่ือนำเสนอความคิดผลงาน

กลุมตอไป  

2.2 Pre-test ผานโปรแกรม Kahoot  
 

 

 

 

 

การใชโปรแกรม Kahoot [3] ในการออกแบบคำถาม 

Quiz เพื ่อใชเปน Pre-test วัดความรู พื ้นฐานของ

นักศึกษากอนเริ่มเขาสูการบรรยายเนื้อหา นอกจาก

จะเปนการตรวจวัดความรูกอนการเรียนแลว ยังชวย

เสรางความพรอมใหนักศึกษากอนท่ีจะเรียนในแตละ

ครั้ง ดวยกระบวนการทำ Quiz นั้น ตัวเว็บไซตนี้ไดมี

การออกแบบเครื่องมือเสมือนการเลนเกมที่ผู เลน

หรือผูตอบแบบสอบถามสามารถรูผลถูกหรือผิด และ

รูคะแนนไดในทันทีหลังจากทำ Quiz เสร็จในแตละ

ขอ ทำใหนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน และสราง

สัมพันธที่ดีระหวางกัน อนึ่งขอจำกัดของการเรียนใน

ปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา คือ การท่ีนักศึกษาไมได

เจอกันมากอนและตางอาศัยอยูกันคนละประเทศ  

จึงทำใหมีความแตกตางในเรื ่องของเวลาในแตละ

ประเทศตางกัน กลาวคือ ขณะที่มีการเรียนการสอน

บางคนเปนเวลาเชาและบางคนเปนเวลาบาย ดังนั้น

การเลน Quiz ผาน Kahoot จะชวยใหนักศึกษา

ตื่นตัวและผอนคลายกอนท่ีเริ่มเรียนเนื้อหาตอไป 

 

รูปภาพ 2  เคร่ืองมือ Breakout rooms 

    รูปภาพ 3 โปรแกรม Kahoot ในการทาํ Pre-test 
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 2.2 Pre-test ผ่านโปรแกรม Kahoot 

 การใช�โปรแกรม Kahoot [3] ในการออกแบบ

คำาถาม Quiz เพ่ือใช�เป็น Pre-test วัดความรู�พ้ืนฐาน

ของนักศึกษาก่อนเร่ิมเข�า สู่การบรรยายเน้ือหา 

นอกจากจะเปน็การตรวจวัดความรู�ก่อนการเรียนแล�ว 

ยงัช่วยเสร�างความพร�อมให�นักศึกษาก่อนท่ีำจะเรียนใน

แต่ละคร้ัง ด�วยกระบวนการทำำา Quiz น้ัน ตัวเว็บไซึ่ต์

น้ีได�มีการออกแบบเคร่ืองมือเสมือนการเล่นเกมท่ีำผู�เล่น

หรือผู�ตอบแบบสอบถามสามารถรู�ผลถูกหรือผิด และ

รู�คะแนนได�ในทัำนทีำหลังจากทำำา Quiz เสร็จในแต่ละข�อ 

ทำำาให�นักศึกษาได�รับความสนุกสนาน และสร�างสัมพันธ์ิ

ท่ีำดีระหว่างกัน อน่ึงข�อจำากัดของการเรียนในปีการ

ศึกษา 2563 ท่ีำผ่านมา คือ การท่ีำนักศึกษาไม่ได�เจอกัน

มากอ่นและตา่งอาศัยอยูกั่นคนละประเทำศ  จึงทำำาให�มี

ความแตกต่างในเร่ืองของเวลาในแต่ละประเทำศต่างกัน 

กล่าวคือ ขณะท่ีำมีการเรียนการสอนบางคนเป็นเวลา

เช�าและบางคนเป็นเวลาบ่าย ดังน้ันการเล่น Quiz ผ่าน 

Kahoot จะช่วยให�นักศึกษาต่ืนตัวและผ่อนคลายก่อน

ท่ีำเร่ิมเรียนเน้ือหาต่อไป

 2.3 การระดมความคดิเห็นผ่านโปรแกรม Miro

 เน่ืองจากนักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์  

การระดมความคดิเห็นในลักษณะท่ีำเป็น focus group 

discussion จึงมีความทำ�าทำายท่ีำจะดำาเนินการ  

โปรแกรม Miro [4] ประกอบด�วยเคร่ืองมือท่ีำช่วยใน

การระดมความคิดเห็นได�อย่างราบร่ืนและสร�างสรรค์  

โดยท่ีำผู�สอนจัดทำำาแบบ Canvas ล่วงหน�าเพ่ือเป็น 

Platform ให�นักศึกษาได�มาแลกเปล่ียนระดมความคิด

เห็นพร�อมกัน เม่ือออกแบบ Canvas เสร็จแล�ว ผู�สอน

จะส่งล้ิง Miro ให�นักศึกษา เพ่ือ Log-in เข�ามาใน

โปรแกรมและร่วมเขียนความคิดเห็นลงบน Canvas 

ตามหัวข�อท่ีำผู�สอนออกแบบไว� ดังรูปท่ีำ 4 เป็นการให�

นักศึกษาระดมความคิดเห็นลงบน Post-it notes จาก

น้ันนำาไปติดไว�บนช่อง Canvas ตามหัวข�อท่ีำเก่ียวข�อง 

โดยนักศึกษาสามารถชว่ยขยบัหรือเคล่ือนย�าย Post-it 

notes ได�อย่างอิสระ วิธีิการน้ีช่วยสนับสนุนการถก

เถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาได�เป็น

อย่างดี อีกท้ัำงยังมีสีสันชวนให�ร่วมแสดงความคิดเห็น

ในรปูท่ีำ 5 นอกจาก Miro จะมเีคร่ืองมอืสำาหรบัการตดิ 

Post-it note ลงบน Canvas แล�ว Miro ยังสามารถ

กำาหนดรูปแบบการแสดงความคิดเห็นในลักษณะการ

ทำำา Mind Map หรือ Journey Mapping ด�วย  โดย

ผู�สอนสามารถปรับใช�เคร่ืองมือต่างๆ ของ Miro ได�ตาม

เน้ือหาของรายวิชาและหัวข�อการอภิปรายในแต่ละ

คร้ัง  

 

 

   

 

 

สามารถประยุกตใชในรูปแบบคำถามอื่นๆ เชน การ

ลงคะแนนเลือกหรือตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ
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2.2 Pre-test ผานโปรแกรม Kahoot  
 

 

 

 

 

การใชโปรแกรม Kahoot [3] ในการออกแบบคำถาม 

Quiz เพื ่อใชเปน Pre-test วัดความรู พื ้นฐานของ

นักศึกษากอนเริ่มเขาสูการบรรยายเนื้อหา นอกจาก
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สัมพันธที่ดีระหวางกัน อนึ่งขอจำกัดของการเรียนใน

ปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา คือ การท่ีนักศึกษาไมได

เจอกันมากอนและตางอาศัยอยูกันคนละประเทศ  

จึงทำใหมีความแตกตางในเรื ่องของเวลาในแตละ
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การเลน Quiz ผาน Kahoot จะชวยใหนักศึกษา

ตื่นตัวและผอนคลายกอนท่ีเริ่มเรียนเนื้อหาตอไป 

 

รูปภาพ 2  เคร่ืองมือ Breakout rooms 

    รูปภาพ 3 โปรแกรม Kahoot ในการทาํ Pre-test 

   

 

 

2.3 การระดมความคิดเห็นผานโปรแกรม Miro 

เนื่องจากนักศึกษาเรียนผานระบบออนไลน  

การระดมความคิดเห ็นในลักษณะที ่เป น focus 

group discussion จึงมีความทาทายท่ีจะดำเนินการ  

โปรแกรม Miro [4] ประกอบดวยเครื่องมือที่ชวยใน

การระดมความคิดเห็นไดอยางราบรื่นและสรางสรรค  

โดยที่ผู สอนจัดทำแบบ Canvas ลวงหนาเพื่อเปน 

Platform ใหนักศึกษาไดมาแลกเปลี่ยนระดมความ

คิดเห็นพรอมกัน เมื่อออกแบบ Canvas เสร็จแลว 

ผูสอนจะสงลิ้ง Miro ใหนักศึกษา เพ่ือ Log-in เขามา

ในโปรแกรมและร วมเข ียนความค ิดเห ็นลงบน 

Canvas ตามหัวขอที่ผู สอนออกแบบไว ดังรูปที่ 4 

เปนการใหนักศึกษาระดมความคิดเห็นลงบน Post-it 

notes จากนั ้นนำไปติดไว บนช อง Canvas ตาม

หัวขอท่ีเก่ียวของ โดยนักศึกษาสามารถชวยขยับหรือ

เคลื่อนยาย Post-it notes ไดอยางอิสระ วิธีการนี้

ชวยสนับสนุนการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางนักศึกษาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังมีสีสันชวน

ใหรวมแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

ในรูปที่ 5 นอกจาก Miro จะมีเครื่องมือสำหรับการ

ต ิด  Post-it note ลงบน Canvas แล  ว  Miro ยั ง

สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงความคิดเห็นใน

ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร ท ำ  Mind Map ห ร ื อ  Journey 

Mapping ดวย  โดยผูสอนสามารถปรับใชเครื่องมือ

ตางๆ ของ Miro ไดตามเนื ้อหาของรายวิชาและ

หัวขอการอภิปรายในแตละครั้ง   

 

2.4 การว ิ เคราะห วาทกรรมผ านโปรแกรม 

MAXQDA  

โปรแกรม MAXQDA [5] เปนโปรแกรมสำหรับ

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative 

data analysis ซึ่งเหมาะสำหรับใชในงานวิจัยของ

ทั ้งนักศึกษาและนักวิจัยอาชีพ  ในการสอนวิชา 

Energy Policy ครั ้งนี ้ ผ ู สอนไดแนะนำโปรแกรม

MAXQDA ใหกับนักศึกษาไดทดลองใชวิเคราะหบท

รูปภาพ 4  การใช้ Post-it notes ใน Miro 

รูปภาพ 5  การใช้เคร่ืองมือ Mind Map ใน Miro 

     รูปภาพ 6  โปรแกรม MAXQDA สาํหรับการวิเคราะห์วาทกรรม 
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ใหรวมแสดงความคิดเห็น 
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 2.4 การวิเคราะห์วาทำกรรมผ่านโปรแกรม 

MAXQDA 

 โปรแกรม MAXQDA [5] เป็นโปรแกรมสำาหรับ

การวิเคราะห์ข�อมูลเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative 

data analysis ซ่ึึ่งเหมาะสำาหรับใช�ในงานวิจัยของท้ัำง

นักศึกษาและนักวิจัยอาชีพ  ในการสอนวิชา Energy 

Policy คร้ังน้ี ผู�สอนได�แนะนำาโปรแกรมMAXQDA ให�

กับนักศึกษาได�ทำดลองใช�วิเคราะหบ์ทำพูดหรือ Speech 

ของนักการเมืองสหรัฐอเมริกา ท้ัำงน้ีนักศึกษาสามารถ

ใช� Trial Version จำานวน 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช�จ่าย 

นอกจากน้ี การใช�งาน MAXQDA น้ันเป็นอีกหน่ึง

โปรแกรมท่ีำมีประโยชน์ต่อการจัดการเอกสารจำานวน

มากอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์

สำาคัญของโปรแกรม คือ การสร�าง Visualize ข�อมูล

ออกมาในรปูแบบท่ีำงา่ยต่อการทำำาความเข�าใจ เช่น การ

ใช� word cloud การทำำา map แสดงความเช่ือมโยง

ของnodes หรือเคร่ืองมือ Document comparison 

chart เพ่ือเปรียบเทีำยบการวิเคราะห์ discourse ของ

เอกสารหลายชุดด�วยกัน เป็นต�น

3. บทวิเคราะห์จุัดแข็้งและข้�อจัำากัดข้องการเรียน

การสอนออนไลน์ 

จากการทำดลองใช�โปรแกรมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือดำาเนิน

การเรียนการสอนในวิชา Energy Policy ตลอดปีหน่ึง

ภาคเรียนการศึกษาน้ัน พบว่ารูปแบบวิธีิเรียนออนไลน์

น้ีมีท้ัำงจุดแข็งและข�อจำากัดท่ีำสำาคัญ ดังน้ี

 3.1 จุดแข็ง

 • มีความยืดหยุ่นในเร่ืองของเวลาเรียน โดยผู�

สอนและนักศึกษาสามารถตกลงกันล่วงหน�าได�ในเร่ือง

ของเวลาท่ีำเหมาะสมกับทุำกคน

 • เปิดโอกาสให�มีการเชิญวิทำยากรจากต่าง

จังหวัดหรือต่างประเทำศท่ีำเป็นผู�เช่ียวชาญในเร่ือง

พลังงานให�สามารถเข�ามารว่มในกิจกรรมแตล่ะคร้ังได�

อย่างเป็นอิสระ ตามท่ีำได�จัดการเรียนการสอนจริงน้ัน 

ผู�สอนเปดิโอกาสให�นกัศึกษาปรญิญาเอกท่ีำลงทำะเบยีน

เรียนแบบ Visiting ได�ร่วมออกความคิดเห็นว่ามีความ

สนใจในประเด็นด�านพลังงานใดเป็นพิเศษ จากน้ันเม่ือ

ได� หัวข�อแล�ว ผู�สอนจะได� ช่วยติดต่อวิทำยากรผู�

เช่ียวชาญมานำาเสนอภายใต�งานสัมมนาด�าน Energy 

Policy  ซ่ึึ่งหัวข�อท่ีำได�มีการจัดงานสัมมนาแล�ว จำานวน

ท้ัำงหมด 6 หัวข�อ ตามรูปท่ีำ 8  โดยมีการเปิดให�บุคคล

ภายนอกคณะ และนอกมหาวิทำยาลัยได�เข�าร่วมในงาน

สัมมนาด�วยผ่านโปรแกรม zoom meeting ดังเช่น

ภาพการบรรยายในงานสัมมนา รูปท่ีำ 9

   

 

 

2.3 การระดมความคิดเห็นผานโปรแกรม Miro 
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หัวขอการอภิปรายในแตละครั้ง   

 

2.4 การว ิ เคราะห วาทกรรมผ านโปรแกรม 
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โปรแกรม MAXQDA [5] เปนโปรแกรมสำหรับ

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative 
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ทั ้งนักศึกษาและนักวิจัยอาชีพ  ในการสอนวิชา 

Energy Policy ครั ้งนี ้ ผ ู สอนไดแนะนำโปรแกรม
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รูปภาพ 4  การใช้ Post-it notes ใน Miro 
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พูดหรือ Speech ของนักการเมืองสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถใช Trial Version จำนวน 30 

วัน โดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี ้ การใชงาน 

MAXQDA นั้นเปนอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีประโยชนตอ

การจ ัดการเอกสารจำนวนมากอยางเป นระบบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนสำคัญของโปรแกรม คือ 

การสราง Visualize ขอมูลออกมาในรูปแบบที่งาย

ตอการทำความเขาใจ เชน การใช word cloud การ

ทำ map แสดงความเช ื ่อมโยงของnodes หรือ

เคร ื ่ องม ือ  Document comparison chart เ พ่ือ

เปรียบเทียบการวิเคราะห discourse ของเอกสาร

หลายชุดดวยกัน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บทวิเคราะหจุดแข็งและขอจำกัดของการเรียน

การสอนออนไลน  

จากการทดลองใชโปรแกรมออนไลนตางๆ เพ่ือ

ดำเนินการเร ียนการสอนในว ิชา Energy Policy 

ตลอดปหนึ่งภาคเรียนการศึกษานั้น พบวารูปแบบวิธี

เรียนออนไลนนี ้มีทั ้งจุดแข็งและขอจำกัดท่ีสำคัญ 

ดังนี้ 

 

3.1 จุดแข็ง 

• มีความยืดหยุนในเรื่องของเวลาเรียน โดย

ผูสอนและนักศึกษาสามารถตกลงกันลวงหนาไดใน

เรื่องของเวลาท่ีเหมาะสมกับทุกคน 

• เป ดโอกาสให ม ีการเช ิญว ิทยากรจาก

ตางจังหวัดหรือตางประเทศท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่อง

พลังงานใหสามารถเขามารวมในกิจกรรมแตละครั้ง

ไดอยางเปนอิสระ ตามที่ไดจัดการเรียนการสอนจรงิ

นั ้น ผู สอนเปดโอกาสใหนักศึกษาปริญญาเอกท่ี

ลงทะเบียนเร ียนแบบ Visiting ไดร วมออกความ

คิดเห็นวามีความสนใจในประเด็นดานพลังงานใด

เปนพิเศษ จากนั้นเมื่อไดหัวขอแลว ผูสอนจะไดชวย

ติดตอวิทยากรผู เชี ่ยวชาญมานำเสนอภายใตงาน

สัมมนาดาน Energy Policy  ซึ่งหัวขอที่ไดมีการจัด

งานสัมมนาแลว จำนวนท้ังหมด 6 หัวขอ ตามรูปท่ี 8  

โดยมีการเปดใหบ ุคคลภายนอกคณะ และนอก

       รูปภาพ 7 เคร่ืองมือ visualize data ใน MAXQDA 

รูปภาพ 8 รูปโปสเตอร์งานสัมมนา Energy policy 
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 • การบันทึำกการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 

เป็นการบันทึำกผ่าน zoom โดยจะต�องได�รับความ

ยนิยอมจากทุำกคนในคาบเรียนน้ันก่อนทุำกคร้ัง อน่ึงการ

บันทึำกน้ันมีประโยชน์อย่างน�อยสองประการ คือ 

นักศึกษาสามารถเปิดคลิปบันทึำกวิดิโอย�อนหลังเพ่ือ

ทำบทำวนเน้ือหานอกเวลาเรียนได� 

 • นอกจากน้ีเคร่ืองมือของ zoom ยังมีการใส่ 

Transcript ให�โดยอัตโนมัติในคลิปบันทึำก ทำำาให�

นักศึกษาสามารถนำาTranscript ดังกล่าวไปทำำาการ

วิเคราะห์เน้ือหาท่ีำเรียนมาเพ่ือนำาไปต่อยอดได�ด�วย

ระเบียบวิธิิวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น Discourse analysis 

 • การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทำำาได�อย่างเป็น

อิสระและเท่ำาเทีำยม  ไม่มีการกดดันหรือมีคนท่ีำส่งเสียง

ดังและคุมคนอ่ืนในห�อง ดังเช่นการหารือในกรณีท่ีำหาก

คนทุำกคนอยู่ในห�องเดียวกัน มักพบว่าจะมีบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีำจะ dominate การสนทำนาหรือการตัดสิน

ใจของกลุ่ม ในขณะท่ีำการสอนแบบออนไลน์ทำาง 

Zoom น้ัน นักศึกษาแต่ละคนสามารถแสดงความคิด

เห็นได�อย่างอิสระมากกว่า ผ่านการใช�เคร่ืองมือ เช่น 

Annotated หรือ Poll ทำำาให�เกิดสภาวะท่ีำเป็น

ประชาธิิปไตย นอกจากน้ี ผู�สอนในฐานะท่ีำเป็น Host 

ของ zoom ยังสามารถจัดการ class room ได�โดย

การกดปิดเสียงของผู�เข�าร่วมสนทำนาได� รวมท้ัำงการมี

การใช�สัญลักษณ์ยกมือ โดยzoom จะเรียงลำาดับคนท่ีำ

ยกมือก่อนหลัง ทำำาให�ผู�สอนสามารถควบคุมการถก

เถียงหรือการหารือในกลุ่มให�เป็นไปด�วยความมี

ระเบียบเรียบร�อยและเท่ำาเทีำยมกันทุำกคน โดยเทีำยบกับ

การเรียนในห�องเรียน เม่ือมีการหารือหรือถกเถียงกัน

ในห�องเดียวกันน้ัน ส่วนใหญ่มักไม่สามารถห�ามปราม

หรือตัดเสียงของผู�พูด และอาจเกิดความไม่เท่ำาเทีำยม

ในการแสดงความคิดเห็นได�

 3.2 ข�อจำากัด

 • ข�อจำา กัดส่วนใหญ่เ กิดจากปัญหาเร่ือง

เทำคโนโลยี เช่น ความเสถียรและความเร็วของ

อินเตอรเ์น็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ นอกจากน้ียงัมีเร่ือง

ของข�อจำากัดเก่ียวกับการใช�โปรแกรมออนไลน์ ซ่ึึ่งบาง

โปรแกรมสามารถใช�ได�โดยไม่เสียค่าใช�จ่าย แต่บาง

โปรแกรม เช่น MAXQDA จำาเป็นต�องซ้ืึ่อLicense ใน

การใช�งาน และถึงแม�ในบางโปรแกรมจะอนุญาตให�ใช�

งานได�ฟรี แต่ก็เป็นเพียงเคร่ืองมือระดับพ้ืนฐานเท่ำาน้ัน 

หากต�องการใช�งานเคร่ืองมืออ่ืนๆ จำาเป็นต�องจ่ายเงิน

เพ่ือซ้ืึ่อ Package เพ่ิม  

 • การศกึษาดูงานเพ่ือเยีย่มชมสถานท่ีำจริงทำำาไม่

ได� เน่ืองจากการเรียนด�าน Energy policy ประกอบ

ด�วยเน้ือหาทำฤษฎีีด�านสังคมศาสตร์ และด�านท่ีำ

เก่ียวข�องกับการใช�พลังงานจริงในชีวิตประจำาวัน ดัง

น้ัน การเรียนแบบออนไลน์จึงมีข�อจำากัดในการเข�าไป

ศึกษาเยีย่มชมสถานท่ีำประกอบการจริง เช่น โรงไฟฟ้า 

โซึ่ล่าร์ฟาร์ม หรือโปรเจคระดบัเล็ก เช่น การผลติไบโอ

ก๊าซึ่ของชุมชนท่ีำมีฟาร์มหมู การผลิตมีเทำนก๊าซึ่จากเศษ

อาหารเหลือ เป็นต�น 

 • การทำำางานกลุ่มของนักศึกษาหรือผู�เรียนอาจ

ไม่สะดวกเท่ำากับการเรียนแบบด้ังเดิม เหตุเพราะ

นักศึกษาอยู่คนละประเทำศ นอกจากน้ีกิจกรรมบาง

อย่างมีความเหมาะกว่าหากนักศึกษาสามารถจัดใน

สถานท่ีำจริงได� ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำำาโปสเตอร์ทำาง

   

 

 

มหาวิทยาลัยไดเข าร วมในงานสัมมนาดวยผาน

โปรแกรม zoom meeting ดังเชนภาพการบรรยาย

ในงานสัมมนา รูปท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การบันทึกการเรียนการสอนแตละครั้ง เปน

การบ ันท ึกผ าน zoom โดยจะต องได ร ับความ

ยินยอมจากทุกคนในคาบเรียนนั้นกอนทุกครั้ง อนึ่ง

การบันทึกนั้นมีประโยชนอยางนอยสองประการ คือ 

นักศึกษาสามารถเปดคลิปบันทึกวิดิโอยอนหลังเพ่ือ

ทบทวนเนื้อหานอกเวลาเรียนได  

• นอกจากนี้เครื่องมือของ zoom ยังมีการใส 

Transcript ใหโดยอัตโนมัติในคลิปบันทึก ทำให

นักศึกษาสามารถนำTranscript ดังกลาวไปทำการ

วิเคราะหเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อนำไปตอยอดไดดวย

ระเบ ียบว ิธ ิว ิจ ั ย เช ิ งค ุณภาพ เช น  Discourse 

analysis  

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำไดอยางเปน

อิสระและเทาเทียม  ไมมีการกดดันหรือมีคนที ่สง

เสียงดังและคุมคนอื ่นในหอง ดังเชนการหารือใน

กรณีที่หากคนทุกคนอยูในหองเดียวกัน มักพบวาจะ

มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะ dominate การสนทนา

หรือการตัดสินใจของกลุม  ในขณะที่การสอนแบบ

ออนไลนทาง Zoom นั้น นักศึกษาแตละคนสามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระมากกวา ผานการใช

เครื ่องมือ เชน Annotated หรือ Poll ทำใหเกิด

สภาวะที ่เปนประชาธิปไตย นอกจากนี ้ ผู สอนใน

ฐานะท่ีเปน Host ของ zoom ยังสามารถจัดการ 

class room ไดโดยการกดปดเสียงของผู เขาร วม

สนทนาได รวมทั้งการมีการใชสัญลักษณยกมือ โดย

zoom จะเรียงลำดับคนที ่ยกมือกอนหลัง ทำให

ผูสอนสามารถควบคุมการถกเถียงหรือการหารือใน

กลุมใหเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอยและเทา

เทียมกันทุกคน โดยเทียบกับการเรียนในหองเรียน 

เมื ่อมีการหารือหรือถกเถียงกันในหองเดียวกันนั้น 

สวนใหญมักไมสามารถหามปรามหรือตัดเสียงของผู

พูด และอาจเกิดความไมเทาเทียมในการแสดงความ

คิดเห็นได 

3.2 ขอจำกัด 

• ขอจำกัดส วนใหญเก ิดจากปญหาเร ื ่อง

เทคโนโลยี เช น ความเสถียรและความเร ็วของ

อินเตอรเน็ต  อุปกรณคอมพิวเตอร  นอกจากนี้ยังมี

เรื่องของขอจำกัดเกี่ยวกับการใชโปรแกรมออนไลน 

ซึ ่งบางโปรแกรมสามารถใชไดโดยไมเสียคาใชจาย 

แตบางโปรแกรม เช น MAXQDA จำเปนตองซ้ือ

License ในการใชงาน และถึงแมในบางโปรแกรมจะ

อนุญาตใหใชงานไดฟรี แตก็เปนเพียงเครื ่องมือ

ระดับพื้นฐานเทานั้น หากตองการใชงานเครื่องมือ

อ่ืนๆ จำเปนตองจายเงินเพ่ือซ้ือ Package เพ่ิม   

• การศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชมสถานที่จริงทำ

ไม  ได   เน ื ่องจากการเร ียนด าน Energy policy 

รูปภาพ 9 บรรยายงานสัมมนาท่ีเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมได้ 
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วิชาการเพ่ือจัดแสดงให�บุคคลภายนอกสามารถเดิน

ทำางมาได�เยี่ยมชมได�  การจัดทำำาโครงการรณรงค์การ

ใช�พลังงานอยา่งมีประสิทำธิิภาพภายในอาคารหรอืคณะ

ท่ีำเรียน  เป็นต�น

4. สรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 

Energy policy แบบออนไลน์

 การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แม�ว่าจะ

เกิดข้ึนในฐานะวิธีิแก�ปัญหาท่ีำเกิดจาการการดำาเนิน

มาตรการ Social distancing เพ่ือควบคุมการระบาด

เช้ือไวรัสโควิด-19 แต่การสอนออนไลน์น้ีมีศักยภาพท่ีำ

จะเป็นรูปแบบการสอนหลักได� แม�ว่าจะไม่มีการ

ระบาดของเช้ือไวรัสอีกต่อไป  ดังจะเห็นได�จากการ

วิเคราะห์จุดแข็งของการสอนออนไลนใ์นตอนท่ีำ 3  ท้ัำงน้ี

โจทำย์หลักจึงอยู่ท่ีำว่าจะพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนวชิา Energy policy ผ่านระบบออนไลนไ์ด�อยา่งไร

บ�าง เพ่ือท่ีำจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

พร�อมกับส่งเสริมการเรียนรู�แบบ active learning 

และให�ผู�เรียนได�มีบทำบาทำในการออกแบบเน้ือหา อีก

ท้ัำงมีบทำบาทำในการเป็นผู�นำาในการถกเถียงและการ

อภิปรายในหวัข�อต่างๆ เพ่ือให�สามารถเข�าใจ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข�อมูล และนำาเน้ือหาความรู�ไปใช�ได�จริง ดัง

น้ัน บทำความน้ีจึงเสนอแนะแนวทำางพัฒนาการเรียน

การสอนวชิา Energy Policy ผ่านระบบออนไลน ์ดังน้ี 

 ประการท่ีำ 1  ใช�โปรแกรม Miro ให�เต็มศักยภาพ 

โดยการใช�เคร่ืองมือในMiro เช่น Journey Mapping  

หรือ Mind Map ซ่ึึ่งสามารถนำามาใช�ในการเปิดเวทีำ

ออนไลน์เพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วมออกแบบ

นโยบายพลังงานให�เหมาะสมกับกลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย 

หรือวิเคราะห์ปัญหาด�านพลังงานเพ่ือลงลึกไปในระดับ

ช้ันต่างๆ ของปัญหาได� ท้ัำงน้ีผู�สอนสามารถมอบหมาย

งานกลุ่มให�นักศึกษาไปวิเคราะห์เน้ือหาข่าวด�าน

พลังงาน หรือนโยบายพลังงานท่ีำสำาคัญของประเทำศท่ีำ

ตนสนใจได� โดยการใช�เคร่ืองมอืใน Miro จากน้ันจึงนำา

มาเสนอในช้ันเรียนต่อไป 

 ประการท่ีำ 2 เพ่ิมช่องทำางหรือเคร่ืองมือในการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ อาทิำ Menti.com และ 

Kahoot เพ่ือสร�างคำาถาม Pre-test และ post-test 

เพ่ือให�นักศึกษาได�มีความต่ืนตัวในการเตรียมตัวอ่าน

บทำความท่ีำกำาหนดในแต่ละคาบเรียน นอกจากน้ี การ

เรียนการสอนผ่าน zoom meeting ยังคงใช�งานได�ดี 

มีความเหมาะสมท่ีำมหาวิทำยาลัยจะลงทุำนในการซ่ืึ่อ 

license zoom pro ให�กับคณาจารย์เพ่ือสร�าง

ห�องเรียนออนไลน์ให�แก่นักศึกษา ท้ัำงน้ี ในรายวิชา 

Energy Policy ผู�สอนได�ออกแบบกระบวนวชิาเพ่ือให�

ผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็นประเด็นนโยบายพลังงาน 

การมี breakout room ในช่องทำางผ่าน zoom 

สามารถตอบโจทำย์ในการเรียนออนไลน์แบบน้ีได� ยิง่ไป

กว่าน้ัน การใช�โปรแกรม MAXQDA ใช�เพ่ือการเก็บ

และวิเคราะห์ข�อมูลท่ีำเป็นเอกสารจำานวนมาก ถือเป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรงในการวเิคราะห์นโยบาย

พลังงานในเชิงคุณภาพ ตามลักษณะการใช�งานท่ีำผู�

เขียนได�กล่าวไปข�างต�น

     ประการท่ีำ 3 เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชาด�านการพัฒนาทัำกษะการเป็นผู�ให�ข�อ

เสนอแนะแก่ภาครัฐในการกำาหนดนโยบายพลังงาน 

เน่ืองด�วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่สามารถ

จัดนิทำรรศการแบบ onsite ได� ดังน้ัน การจัดงาน

สัมมนาแบบออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทำางหน่ึงท่ีำผู�เรียน

สามารถเผยแพร่องค์ความรู�จากการเรียนในรายวิชา 

Energy Policy และนำาเสนอผลการศึกษาตามหัวข�อ

ท่ีำสนใจ เพ่ือสร�างความตระหนักรู�ต่อสาธิารณชนด�าน

พลังงาน และนำาเสนอข�อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อ

หน่วยงานท่ีำเก่ียวข�องได� จากการค�นคว�าด�วยตนเอง 

การอ่านติดตามข่าวสารด�านพลังงานและการ 

brainstorm เพ่ือทำำา mind map ช่วยพัฒนา

คุณลักษณะของการเป็นผู�ใฝึ�หาความรู�และพัฒนา

ทัำกษะการเลือกแหล่งข่าวท่ีำน่าเช่ือถือตลอดจนการมี

ความสามารถในการใช�เหตุใช�ผลในการวิเคราะห์

สถานการณ์ข่าว ซ่ึึ่งกิจกรรมน้ีจะช่วยทำำาให�นักศึกษา

เห็นว่าพลังงานเป็นเร่ืองใกล�ตัวและมีความสำาคัญต่อ
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การใช�ชีวิตประจำาวันของทุำกคน และทำ�ายท่ีำสุดแล�ว

นักศึกษาจะปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการใช�พลังงานของ

ตนเอง เพ่ือความยัง่ยืนของสังคมและเพ่ือส่ิงแวดล�อม

ท่ีำดีต่อไป ทำ�ายท่ีำสุดน้ี ผลงานท่ีำได�จากการนำาเสนอใน

งานสัมมนาออนไลน์ของนักศึกษายังสามารถนำามา

ต่อยอดโดยการเขียนรายงานข�อเสนอเชิงนโยบายด�าน

พลังงาน หรือ Energy Policy recommendation 

เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซึ่ต์ของสถาบันนโยบายสาธิารณะ 

ถือเป็นการเพ่ิมพูนทัำกษะการวิเคราะห์และการเขียน

รายงานทำางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษให�กับนักศึกษา

ได�ในคราวเดียวกัน  

5. เอกสารอ�างอิง

 [1]  เอกสารประกอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธิารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2561 (มคอ.2) สถาบันนโยบายสาธิารณะ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

 [2]  ประกาศมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่       

พ.ศ. 2560 (จัดต้ังสถาบันนโยบายสาธิารณะ)

 [3]  https://kahoot.com/schools-u/

 4]  https://miro.com/

 [5]  https://www.maxqda.com/
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การจััดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

ในกระบวนวิชาความหมายข้องชีวิต (Meaning of Life)

วรรณวิสาข้์ ไชยโย
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

wanwisacmu@gmail.com

บทคัดย่อ

 บทำความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเพ่ือศึกษา

หาแนวทำางการเสริมสร�างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในกระบวนวิชาความหมายของชีวิต 

(Meaning of Life) ประชากรท่ีำใช�ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักศึกษาท่ีำลงทำะเบียนเรียนกระบวนวิชาความหมายของ

ชีวิต (Meaning of Life) รหัสกระบวนวิชา 011101 ภาคการศึกษาท่ีำ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 23 คน เคร่ือง

มือท่ีำใช�ในการศึกษาได�แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได�แก่ การสอนแบบโครงงาน (Project 

Based Learning) การสอนแบบใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และการสอนท่ีำเน�นทัำกษะ

กระบวนการคิด (Thinking based Learning) หลังจากน้ันนำาข�อมูลท่ีำได�รับมาประเมินผลท่ีำได�รับจากการจัดการ

เรียนการสอนรปูแบบใหม่และนำาเสนอในรปูแบบการบรรยาย ผลจากการศกึษาพบว่า การเปล่ียนแปลง องคค์วาม

รู� และประสบการณ์การเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึนคือเปล่ียนจากเน�นครูเป็นศูนย์กลางเป็นเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง เน�นให�

ผู�เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู� ศึกษาค�นคว�า และฝึึกทัำกษะการคิดวิเคราะห์ และสร�างประสบการณ์การเรียนรู�  

มากกว่าเน�นบอกความรู�และท่ำองจำาเพียงอย่างเดียว และสำาหรับแนวทำางการเสริมสร�างการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning คือการจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นท้ัำงทำฤษฎีีและปฏิิบัติ ฝึึกการคิดวิเคราะห์และการแก�ไขปัญหา

ด�วยตนเอง และเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริง

คำาสำาคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning, ทัำกษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21, ความหมายของ

ชีวิต 

1. บทนำา 

 โลกในยุคศตวรรษท่ีำ 21 เป็นยุคท่ีำความรู�และ

ข�อมูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดย

เฉพาะทำางด�านเทำคโนโลยสีารสนเทำศ เน่ืองมาจากการ

ใช�เทำคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงข�อมูลต่างๆ ของทุำกภูมิภาค

ของโลกเข�าด�วยกัน ทำำาให�เกิดเคร่ืองมือท่ีำหลากหลาย

ในการเข�าถึงองค์ความรู�ต่างๆ ท้ัำงในเชิงวิชาการและใน

เชิงบันเทิำง การพัฒนาเคร่ืองมือการเข�าถึงเน้ือหาดัง

กล่าว ส่งผลให�เยาวชนท่ีำอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน

เปล่ียนแปลงวิธีิการดำาเนินชีวิตและการเรียนในแต่ละ

วันซ่ึึ่งแตกต่างไปจากเยาวชนในยุคก่อนอยา่งมาก การ

พัฒนาประเทำศสู่ความสมดุลและยัง่ยนืจะต�องให�ความ

สำาคัญกับการพัฒนาคนในประเทำศ ให�เข�มแข็งรับมือ

กับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ีำ 21 การ

ศึกษาจึงจำาป็นต�องมีการเปล่ียนแปลงไปด�วยตามการ

เล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในตัวผู�เรียน หากการศกึษายงั

หลงติดอยูกั่บส่ิงเดิมท่ีำเคยใช�ได�ผลในยคุเก่า ยอ่มจะส่ง

ผลให�การเรียนรู�ของผู�เรียนไม่สอดคล�องกับโลกท่ีำเป็น
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จริงท้ัำงในปัจจุบันและในอนาคตท่ีำจะยิ่งเข�มข�นข้ึน ผู�

เรียนจึงต�องมีทัำกษะการเรียนรู� ประกอบด�วย ทัำกษะ

ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ทัำกษะสารสนเทำศ ส่ือ

และเทำคโนโลยี และทัำกษะชีวิตและการทำำางาน ดังน้ัน

การเตรียมคนเพ่ือให�สามารถเรียนรู�และดำาเนินชีวิต

ท่ำามกลางการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีำทุำกฝึ�าย

ต�องปรับตัวให�ได�อย่างเหมาะสม

 ผลจากความเจริญก�าวหน�าทำางด�านเทำคโนโลยี

ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อการพัฒนาทำักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 เป็นมิติใหม่ของวงการศึกษาดังปรากฏิ

ในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก�ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ีำ 2) พ.ศ. 2545 ได�ให�ความหมายเก่ียว

กับการเรียนรู�ว่าเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงและ

พัฒนาข้ึนโดยตัวบุคคลอันเป็นผลมาจากการได�รับ

ความรู�หรือประสบการณ์ จากการจัดการศึกษาหรือ

กิจกรรมในชีวิตท่ีำสามารถเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา โดย

เฉพาะหมวด 4 ว่าด�วยแนวทำางการจัดการศึกษาใน

มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ท่ีำเน�นให�สถานศึกษา

พัฒนาการจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ และ

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุ่งการ

พัฒนาคุณภาพผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 ตามปฏิิญญา

ว่าด�วยการจัดการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ 

(UNESCO) 4 ด�าน คือ 1) การเรียนรู�เพ่ือรู�ทุำกส่ิงอย่าง 

(Learning to know) 2) การเรียนรู�เพ่ือปฏิิบัติ 

(Learning to do) 3) การเรียนรู�เพ่ือการดำาเนินชีวิต 

(Learning to with the others) และ 4) การเรียนรู�

เพ่ือให�รู�จักตนเองอย่างถ่องแทำ� (Learning to be) 

(สำานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 

 Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอน

ท่ีำผู�เรียนต�องมีโอกาสลงมือกระทำำามากกว่าการฟังเพียง

อยา่งเดียวและได�ใช�กระบวนการคิดเก่ียวกับส่ิงท่ีำเขาได�

กระทำำาลงไปภายใต�สมมติฐานพ้ืนฐานท่ีำว่า การเรียนรู�

เป็นความพยายามโดยธิรรมชาติของมนุษย์และแต่ละ

บุคคลมีแนวทำางในการเรียนรู�ท่ีำแตกต่างกัน (Meyers 

and Jones, 1993) โดยเน�นพัฒนากระบวนการเรียน

รู�ส่งเสริมให�ผู�เรียนประยกุต์ใช�ทัำกษะและเช่ือมโยงองค์

ความรู�นำาไปปฏิิบัติเพ่ือแก�ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพ

ในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เป็นการนำาเอาวิธีิการสอน เทำคนิคการสอน

ท่ีำหลากหลายมาใช�ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม

กระตุ�นให�ผู� เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริม

ปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�เรียนกับผู�เรียนและผู�เรียนกับผู�

สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการ

สอนประเภทำหน่ึงท่ีำส่งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะ

สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกท้ัำงยัง

ช่วยส่งเสริม Student engagement, Enhance 

relevance, and improve motivation ของผู�เรียน 

หลักสำาคัญของการจัดการสอนแบบ Active Learning 

คือการส่งเสริมหรือกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน มีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�สอนกับผู�เรียน ด�วยเทำคนิค

หรือกิจกรรมต่างๆ ผู�สอนมีบทำบาทำอำานวยความ

สะดวกและจัดสภาพแวดล�อมท่ีำเอ้ือให�ผู�เรียนสร�าง

ความรู�ด�วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู�อย่างมีความ

หมาย (Meaning Learning)

 กระบวนวิชาความหมายของชีวิต (Meaning of 

Life) รหัสกระบวนวิชา 011101 ท่ีำเปิดสอนในภาควิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่ ภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการศึกษา 2563  

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาต�องการให�นักศึกษา

สามารถอธิิบายชีวิตและความหมายของชีวิต ตาม

ทัำศนะของนักปรัชญา ศาสนา และวิทำยาศาสตร์ การนำา

หลักคิดไปประยุกต์ใช�ในการแก�ปัญหาพัฒนาตนและ

สังคมให�มชีีวิตดำารงอยูอ่ยา่งมีความสงบสขุ ซ่ึึ่งลักษณะ

ของการศึกษาวิชาปรัชญาเป็นการวิพากษ์ (Critical) 

กล่าวคือเป็นการแสวงหาความรู�จากการใช�ความคิด

หรือการวิพากษ์ด�วยเหตุด�วยผล วิชาปรัชญาสอนให�

คนคิด สอนให�มีความเช่ือม่ันในความคิดของตนเอง

และในเวลาเดียวกัน ปรัชญาก็สอนให�รู�จักการยอมรับ

และการยอมฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม่ผูกขาดใน

ความคิดความเห็นของตนเองแต่ฝึ�ายเดียว  นอกจาก



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       155

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

น้ีวิชาปรัชญาเป็นการแสวงหาโลกทัำศน์ ปรัชญาโต�แย�ง

กันเก่ียวกับปัญหาพ้ืนฐานก็เพ่ือนำาไปสู่การสร�างโลก

ทัำศน์หรือสร�างจุดยืนให�กับชีวิตตนเอง จากท่ีำกล่าวมา

แล�วน้ัน ผู�สอนเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning และหาแนวทำางการเสริมสร�างการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน

กระบวนวิชาความหมายของชีวิตเข�ามาช่วยในการ

จัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับเทำคโนโลยจีะช่วย

กระตุ�นให�นักศึกษาคิดและวิเคราะห์ได�ดียิ่งข้ึนจน

กระท่ัำงสามารถนำาแนวคิดจากการเรียนไปประยุกต์ใช�

หลักการดำารงชีวิตและแนวทำางในการปฏิิบัติตนเพ่ือให�

ชีวิตมีความสุขได� 

2. ทฤษฎีทักษะการเรียนร้�ในศตวรรษท่ี 21

 สำาหรับทัำกษะแห่งศตวรรษท่ีำ 21 เป็นท่ีำยอมรับ

ในการสร�างทัำกษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 (Model 

of 21st Century Outcomes and Support 

Systems) ซ่ึึ่งเป็นท่ีำยอมรับอย่างกว�างขวางเน่ืองด�วย

เป็นกรอบแนวคิดท่ีำเน�นผลลัพธ์ิท่ีำเกิดกับผู� เรียน 

(Student Outcomes) ท้ัำงในด�านความรู�สาระวิชา

หลัก (Core Subjects) และทัำกษะแห่งศตวรรษท่ีำ 21 

ท่ีำจะช่วยให�ผู�เรียนได�เตรียมความพร�อมในหลากหลาย

ด�าน รวมท้ัำงระบบสนับสนุนการเรียนรู� ได�แก่ มาตรฐาน

และการประเมนิ หลักสูตรและการสอน การพฒันาครู 

สภาพแวดล�อมท่ีำเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ีำ 

21 การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ต�องก�าวข�าม “สาระ

วิชา” ไปสู่การเรียนรู� “ทัำกษะแห่งศตวรรษท่ีำ 21” 

(21st Century Skills) ซ่ึึ่งครูจะเป็นผู�สอนไม่ได�แต่ต�อง

ให�นักเรียนเป็นผู�เรียนรู�เอง โดยครูจะออกแบบการ

เรียนรู� ฝึึกฝึนให�ตนเอง เป็นโค�ช (Coach) และอำานวย

ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู�แบบ PBL 

(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซ่ึึ่งส่ิงท่ีำ

เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู�คือ ชุมชนการ

เรียนรู�ครูเ พ่ือศิษย์ (Professional Learning 

Communities: PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครู

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำำาหน�าท่ีำของครู

แต่ละคน

 ภาคีเครือข่ายเพ่ือศตวรรษท่ีำ 21 นำาโดย (Ken 

Kay)  ร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งชาติของ

สหรัฐอเมริกา และองค์กรต่างสาขาอาชีพเกือบ 40 

องค์กรได�พัฒนาและนำาเสนอ กรอบแนวคิดเพ่ือการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 (Framework for 21 Century 

Learning) ซ่ึึ่งประกอบด�วยวิชาแกน แนวคิดสำาคัญใน

ศตวรรษท่ีำ 21 ทัำกษะการเรียนรู�และนวัตกรรม ทัำกษะ

ด�านสารสนเทำศ ส่ือและเทำคโนโลย ีทัำกษะชีวิตและการ

ทำำางาน และระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ีำ 

21 ดังแผนภูมิ

 

ภาพท่ีำ 1 แผนภูมิภาพ ทัำกษะในศตวรรษท่ีำ 21 ท่ีำมา : 

(วิจารณ์ พานิช, 2556)

 จุดมุ่งหมายพ้ืนฐานการศึกษาคือการเรียนรู�เพ่ือ

ความเป็นมนุษย์ท่ีำสามารถดำารงชีพอยู่ในโลกตามยุค

สมัยได�อยา่งมีคุณภาพ เม่ือสังคมเปล่ียนกระบวนทำศัน์

ทำางการศึกษาเปล่ียน นักวิชาการหลายท่ำานเห็นตรง

กันว่า หากยังหลงติดอยู่กับส่ิงเก่าๆ ท่ีำเคยใช�ได�ผลใน

ยุคเก่าย่อมจะส่งผลให�การเรียนรู�ของผู� เรียนไม่

สอดคล�องกับโลกท่ีำเป็นจริงท้ัำงในปัจจุบันและใน

อนาคตท่ีำยงัจะเข�มข้ึนน้ันการตัดสินใจได�ในระดับบุคคล

หรือระดับหน่วยงานอย่างตระหนักในศักยภาพของ

ตนเองไม่จำาเป็นต�องร่อนนโยบายหรือคำาส่ังจากระดับ

ชาติ หรือส่วนกลาง โดยเฉพาะเร่ืองการสอน การเรียน

รู� การบริหารจัดการ และการเป็นผู�นำาเพ่ือเป็นส่วน

หน่ึงในการนำาพาผู�เรียนให�ก�าวสู่ความเป็นผู�ใหญ่ได�

อย่างสอดคล�องกับโลกท่ีำเปล่ียนแปลงไป (วิจารณ์  

พานิช, 2556)

(Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ใน

การเรียนรูแบบ PBL (Problem-Based Learning) 

ของนักเรียน ซ่ึงสิ่งท่ีเปนตัวชวยของครูในการ

จัดการเรียนรูคือ ชุมชนการเรียนรูครูเพ่ือศิษย 

(Professional Learning Communities: PLC) 

เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทำหนาท่ีของครูแตละคน 

 ภาคีเครือขายเพ่ือศตวรรษท่ี 21 นำโดย 

(Ken Kay) รวมกับสมาคมการศึกษาแหงชาติของ

สหรัฐอเมริกา และองคกรตางสาขาอาชีพเกือบ 40 

องคกรไดพัฒนาและนำเสนอ กรอบแนวคิดเพ่ือ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Framework for 21 

Century Learning) ซ่ึงประกอบดวยวิชาแกน 

แนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน และระบบ

สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ดังแผนภูมิ 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิภาพ ทักษะในศตวรรษท่ี 

21 ท่ีมา : (วิจารณ พานิช, 2556) 

จุดมุงหมายพ้ืนฐานการศึกษาคือการ

เรียนรูเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสามารถดำรงชีพอยูใน

โลกตามยุคสมัยไดอยางมีคุณภาพ เม่ือสังคม

เปลี่ยนกระบวนทัศนทางการศึกษาเปลี่ยน 

นักวิชาการหลายทานเห็นตรงกันวา หากยังหลงติด

อยูกับสิ่งเกาๆ ท่ีเคยใชไดผลในยุคเกายอมจะสงผล

ใหการเรียนรูของผูเรียนไมสอดคลองกับโลกท่ีเปน

จริงท้ังในปจจุบันและในอนาคตท่ียังจะเขมข้ึนนั้น

การตัดสินใจไดในระดับบุคคลหรือระดับหนวยงาน

อยางตระหนักในศักยภาพของตนเองไมจำเปนตอง

รอนนโยบายหรือคำสั่งจากระดับชาติ หรือ

สวนกลาง โดยเฉพาะเรื่องการสอน การเรียนรู การ

บริหารจัดการ และการเปนผูนำเพ่ือเปนสวนหนึ่ง

ในการนำพาผูเรียนใหกาวสูความเปนผูใหญได

อยางสอดคลองกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป (วิจารณ 

พานิช, 2556) 

การศึกษาในปจจุบันสวนใหญเปนการ

ขวนขวายหาองคความรู มันจึงทำใหเราเปนกลไก

ยิ่งๆ ข้ึน จิตของเราปฏิบัติอยูในรองรางแคบๆ ไมวา

จะเปนความรูดานวิทยาศาสตร ปรัชญา ศาสนา 

ธุรกิจ หรือเทคนิควิทยาท่ีเรากำลังสั่งสมข้ึน วิถีชีวิต

ของเราท้ังในบาน นอกบาน และท้ังความเชี่ยวชาญ

งานอาชีพเฉพาะดานของเรา ลวนทำใหจิตคับแคบ

และไมสมบูรณท้ังหมดนี้นำมาซ่ึงวิถีชีวิตอันเปน

เสมือนเครื่องจักรกล เปนสภาพจิตท่ีถูกวางใหเขา

มาตรฐานเดียวกัน การเขาใจความหมายท่ีอยูเหนือ

ถอยคำและพูดถึงเหตุผลท่ีเกิดความงอกงามแหง

จิต ความเจริญงอกงามนี้เปนพัฒนาการและความ

เบงบานของจิตใจเรารวมท้ังสวัสดิภาพทางกาย

ดวยนั้นคือ ความดำรงอยูในความกลมกลืนท่ัว

พรอม ซ่ึงในความกลมกลืนเชนนี้ปราศจากความ

ขัดแยงหรือความไมลงลอยกันระหวางกาย จิตและ

ใจ ความงอกงามแหงจิตจะเกิดข้ึน เม่ือมีการสัมผัส

ท่ีรูแจมชัดตามความเปนจริงไมเปนสวนตนและ



156        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

 การ ศึกษาในปัจ จุ บัน ส่วนใหญ่ เ ป็นการ

ขวนขวายหาองค์ความรู� มันจึงทำำาให�เราเป็นกลไกยิ่งๆ 

ข้ึน จิตของเราปฏิิบัติอยู่ในร่องรางแคบๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความรู�ด�านวิทำยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ธุิรกิจ หรือ

เทำคนิควิทำยาท่ีำเรากำาลังส่ังสมข้ึน วิถีชีวิตของเราท้ัำงใน

บ�าน นอกบ�าน และท้ัำงความเช่ียวชาญงานอาชีพเฉพาะ

ด�านของเรา ล�วนทำำาให�จิตคับแคบและไม่สมบูรณ์

ท้ัำงหมดน้ีนำามาซ่ึึ่งวิถีชีวิตอันเป็นเสมือนเคร่ืองจักรกล 

เป็นสภาพจิตท่ีำถูกวางให�เข�ามาตรฐานเดียวกัน การ

เข�าใจความหมายท่ีำอยู่เหนือถ�อยคำาและพูดถึงเหตุผล

ท่ีำเกิดความงอกงามแห่งจิต ความเจริญงอกงามน้ีเป็น

พัฒนาการและความเบ่งบานของจิตใจเรารวมท้ัำง

สวัสดิภาพทำางกายด�วยน้ันคือ ความดำารงอยู่ในความ

กลมกลืนท่ัำวพร�อม ซ่ึึ่งในความกลมกลืนเช่นน้ีปราศจาก

ความขัดแย�งหรือความไม่ลงลอยกันระหว่างกาย จิต

และใจ ความงอกงามแหง่จิตจะเกดิข้ึน เม่ือมีการสัมผัส

ท่ีำรู�แจ่มชัดตามความเป็นจริงไม่เป็นส่วนตนและ

ปราศจากแรงยดัเยียดใดๆ ประเด็นไม่ได�อยูท่ี่ำว่าจิตคิด

อะไร แตอ่ยูท่ี่ำว่า จะให�คดิชัดเจนได�อยา่งไร ความปลอด

โปร่งอิสระของจิต ถ�าจิตไม่หมกมุ่นอยูกั่บส่ิงใด ปัญหา

ใด หรือกับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินทำาง

ประสาทำสัมผัส ไร�เจตจำานงและไร�ทิำศทำางท่ีำมุ่งหมาย ใน

ภาวะโปร่งโล่งอิสระ เช่นน้ีท่ีำจิตสามารถเรียนรู�ได� ซ่ึึ่งไม่

เพียงเรียนรู�วิชาวิทำยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และ

คณิตศาสตร์เท่ำาน้ัน แต่เรียนรู�เก่ียวกับตนเองด�วย เพ่ือ

เฝ้ึาสังเกตส่ิงท่ีำกำาลังเกิดข้ึนรอบๆ ตัว และส่ิงท่ีำกำาลัง

เกิดข้ึนภายในตน ในการสอนคณิตศาสตร์ ฟิสกิส์ หรือ

วิชาอ่ืนๆ ซ่ึึ่งนักเรียนจำาต�องเรียนรู�เพ่ือการดำารงชีพครู 

สามารถถา่ยทำอดให�กบันักเรียนว่า เขาเปน็ผู�รับผิดชอบ

ต่อมวลมนุษย์ได�หรือไม่ แม�เขาจะทำำางานเพ่ือการดำารง

ชีพตามวิถีชีวิตของเขาเอง แต่จะไม่ทำำาให�จิตใจเขาคับ

แคบลง เขามองเห็นภยันตรายของความเช่ียวชาญ

เฉพาะทำางรวมท้ัำงความจำากัดคับแคบอันหฤโหดด�วย 

ครูต�องช่วยเขาให�มองเห็น ท้ัำงหมดน้ี การผลิบานใน

ความดีงามไม่ข้ึนอยู่กับความสำาเร็จในอาชีพการงาน 

ความดีงามอยู่ นอกเหนือส่ิงเหล่าน้ีและเม่ือความเบ่ง

บานเกิด ความงามน้ันจะเสริมส่งอาชีพและกิจจำาเป็น

อ่ืนๆ จะถูกส่งเสริมความงามของมันเอง ทุำกวันน้ีเรามุ่ง

ทุ่ำมเทำให�กับส่ิงๆ เดียวโดยมองข�ามความเบ่งบานน้ี

อยา่งส้ินเชิง เราต�องพยายามประสานทุำกอย่างเข�าด�วย

กัน ภาพกว�างของการศึกษาคือ การปลูกฝัึงจิตใจ โดย

ส่วนใหญ่เรานึกถึงการศึกษาซ่ึึ่งก็มักจะเป็นวิธีิท่ีำเหมาะ

สม เราต�องยอมรับว่าการศึกษามีอยูต่ลอดช่วงชีวิตของ

เราหรือแม�กระท่ัำงคนทำำางานทุำกคนก็ยอ่มจะต�องเข�าไป

เก่ียวข�องกับการคัดสรรของคนท่ีำจะเป็นผู�ถูกคัดสรร

และผู�คัดสรรคนท่ีำมีท้ัำงความรู� ทัำกษะ และจิตใจท่ีำ

เหมาะสมกบังานน้ันๆ ซ่ึึ่งในความหมายน้ีก็คือ เราต�อง

ค�นหาคนท่ีำมีจิต ชำานาญการจิตสังเคราะห์ จิต

สร�างสรรค์ จิตเคารพ และจริยธิรรมน้ันเอง ทุำกคนล�วน

ต�องพัฒนาจิต 5 ประการของคนเราท้ัำงคนท่ีำอยูใ่นความ

รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ดังท่ีำวินสตัน เชอร์วิลล์ 

(Winston Churchill) ได�คาดการณ์ไว�ว่า จักรวรรดิใน

อนาคตจะเป็นจักรวรรดิของจิต เราต�องระลึกให�ได�ว่า 

ยุคใหม่ต�องการอะไร ถึงแม�ว่าเราจะต�องยึดม่ันใน

ทัำกษะและค่านิยมท่ีำเรามีอยู่ก็ตาม จิตท้ัำง 5 ประการ

ต่างมีความสำาคัญเป็นมาท่ีำสำาคัญ ต่างก็มีความสำาคัญ

ในอนาคต และด�วยจิตเหล่าน้ีจะช่วยให�เรารับมือได�ท้ัำง

ส่ิงท่ีำคาดหวังและส่ิงท่ีำไม่คาดหวัง (อมรรัตน์ เตชะนอก, 

รัชนี จรุงศิรวัฒน์ และพระฮอนด�า วาทำสทำโทำ, 2563, 

น. 8-10)

Active Learning กับการเรียนร้�ในศตวรรษท่ี 21

 Active Learning เปน็การเรียนรู�ท่ีำพัฒนาทำกัษะ

ความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทำธิิภาพช่วยให�ผู�เรียน

วิเคราะหสั์งเคราะหแ์ละประเมนิข�อมูลในสถานการณ์

ใหม่ได�ดีท่ีำสุดจะช่วยให�ผู�เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถ

ช้ีนำาตลอดชีวิตในฐานะผู�ฝัึกใฝึ�การเรียนรู� ธิรรมชาติ

ของการเรียนรู�แบบ Active Learning ประกอบด�วย

ลักษณะสำาคัญดังต่อไปน้ี

 1. เป็นการเรียนรู�ท่ีำมุ่งลดการถ่ายทำอดความรู�

จากผู�สอนสู่ผู�เรียนให�น�อยลงและพัฒนาทัำกษะให�เกิด

กับผู�เรียน



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       157

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

 2. ผู�เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยลงมอืกระทำำา

มากกว่าน่ังฟังเพียงอย่างเดียว

 3. ผู�เรียนมีส่วนในกิจกรรมเช่น อ่านอภิปราย

และเขียน

 4. เน�นการสำารวจเจตคติและคุณค่าท่ีำมีอยูใ่นผู�

เรียน

 5. ผู�เรียนได�พัฒนาการคิดระดับสูงในการ

วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลการนำาไปใช�และ

 6. ท้ัำงผู�เรียนและผู�สอนรับข�อมูลป้อนกลับจาก

การสะทำ�อนความคิดได�อย่างรวดเร็ว

 กระบวนการท่ีำทำำาให�นักศึกษาเข�ามามีส่วนร่วม

ในการเรียนรู�ถอืได�วา่เป็นการเรียนรู�ท่ีำต�องการกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีำหลากหลายท่ีำจะช่วยให�ผู�เรียนได�

พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเองให�ความรู�และช่วย

พัฒนาเพ่ือนร่วมช้ันซ่ึึ่งจะก่อให�เกิดการสร�างสรรค์

พัฒนาความรู�ความเข�าใจและทัำกษะท่ีำหลากหลาย

เป็นกระบวนการท่ีำประณีตรัดกุมและผู�เรียนได�รับ

ประโยชน์มากกว่า

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

มีรูปแบบดังน้ี (ไชยยุทำธ์ิ อินบัว, 2560, น. 5-7)

 1) การจัดการเรียนรู�แบบประสบการณ์ 

(Experiential Learning) เป็นการสอนท่ีำ

 ส่ ง เ ส ริ ม ให� ผู� เ รี ย น เ กิ ดก า ร เ รี ยน รู� จ า ก

ประสบการณ์ท่ีำเป็นรูปธิรรมเพ่ือนำาไปสู่ความรู�ความ

เข�าใจเชิงนามธิรรม เหมาะกับรายวิชาท่ีำเน�นปฏิิบัติ 

หรือเน�นการฝึึกทัำกษะ สามารถใช�จัดการเรียนการสอน

ได�ท้ัำงเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล หลักการสอนคือ ผู�

สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให�ผู�เรียนมีประสบการณ์

จำาเป็นต่อการเรียนรู�กระตุ�นให�ผู�เรียนสะทำ�อนความคิด 

อภิปราย ส่ิงท่ีำได�รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทำคนิค

การสอน ท่ีำ ใช� ใ นกา ร จั ดกา ร เ รี ยน รู� แบบ เน� น

ประสบการณ์ ได�แก่ เทำคนิคการสาธิิต และเทำคนิคเน�น

การฝึึกปฏิิบัติ ข้ันตอนดังน้ี

 1.1) เทำคนิคการสอนแบบการสาธิิต ผู�สอน

วางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู� โดย

แบ่งสัดส่วนเวลาสำาหรับการบรรยายเน้ือหาและการ

สาธิิต พร�อมกับคัดเลือกวิธีิการท่ีำจะลงมือปฏิิบัติให�ผู�

เรียนได�เรียนรู� โดยถ�าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต�องมีการ

วางโครงสร�างการทำำางานกลุ่ม การแบ่งหน�าท่ีำและมกีาร

สลับหมุนเวียนกันทุำกคร้ัง จากน้ันดำาเนินการบรรยาย

เน้ือหาและสาธิิต โดยขณะสาธิิตจะเปิดโอกาสให�ผู�

เรียนซัึ่กถาม ผู�สอบแนะนำาเทำคนิคปลีกย่อย จากน้ันให�

ผู�เรียนลงมือปฏิิบัติและผู�สอนประเมินผู�เรียนโดยการ

สังเกตพร�อมกับให�คำาแนะนำาในจุดท่ีำบกพร่องเป็นราย

บุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ินการปฏิิบัติ

กิจกรรม ผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปผลส่ิง

ท่ีำได�เรียนรู�จากการลงมือปฏิิบัติ

 1.2) เทำคนิคการสอนแบบเน�นฝึึกปฏิิบัติผู�สอน

 วางแผนและออกแบบกิจกรรมท่ีำเน�นการฝึึก

ทัำกษะ 

เช่น การฝึึกทัำกษะทำางภาษา โดยจัดกิจกรรมท่ีำกระตุ�น

ให�ผู�เรียนได�ฝึึกทัำกษะซึ่ำ้าๆ อาจเป็นในลักษณะใช�

โปรแกรมช่วยสอน สำาหรับฝึึก โดยผู�สอนมีบทำบาทำให�

คำาแนะนำา อำานวยความสะดวก กระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน

 2) การสอนแบบโครงงาน (Project Based 

Learning) โดยการสอนแบบโครงงาน

 สามารถจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเด่ียว

ก็ได� ให�พิจารณาจากความยาก – ง่าย และความเหมาะ

สมของโจทำย์งาน และคุณลักษณะท่ีำต�องการพัฒนา 

วางแผนและกำาหนดเกณฑ์อย่างกว�างๆ แล�วให�นักเรียน

วางแผนดำาเนนิการ ศึกษาค�นคว�าข�อมูลด�วยตนเองโดย

ผู�สอนมีบทำบาทำเป็นผู�ให�คำาปรึกษา จากน้ันให�นักเรียน

นำาเสนอแนวคดิ การออกแบบช้ินงาน พร�อมให�เหตผุล

ประกอบจากการค�นคว�า ให�ผู�สอนพิจารณาร่วมกับการ

อภิปรายในช้ันเรียน จากน้ันผู�เรียนลงมือปฏิิบัติทำำาช้ิน

งาน และส่งความคืบหน�าตามกำาหนด การประเมินผล

จะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมิน

กำาหนดกำาหนดไว�ล่วงหน�าและแจ�งให�ผู�เรียนทำราบก่อน

ลงมือทำำาโครงการและมีการเชิญผู�ทำรงคุณวุฒิร่วม

ประเมินผล
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3. การสอนแบบใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning) เป็น

 การสอนท่ีำส่งเสริมให�ผู�เรียนเกิดจากการเรียนรู�

ตามวัตถุประสงค์ท่ีำกำาหนด ด�วยการศึกษาปัญหาท่ีำ

สมมุติข้ึนจากความจริง แล�วผู�สอนกับผู�เรียนร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีิแก�ปัญหา หลักของการสอน

แบบใช�ปัญหาเป็นฐานคือการเลือกปัญหาท่ีำสอดคล�อง

กับเน้ือหาการสอนและกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดคำาถาม 

วิเคราะห์ วางแผนกำาหนดวธีิิแก�ปัญหาด�วยตนเอง โดย

ผู�สอนมีบทำบาทำให�คำาแนะนำาแก่ผู�เรียนขณะลงมือแก�

ปัญหา สุดทำ�ายเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการแก�ปัญหาผู�

สอนและผู�เรียนร่วมกันสรุปผลการแก�ปัญหาและแลก

เปล่ียนเรียนรู�ถึงส่ิงท่ีำได�จากการลงมือแก�ปัญหา

4. การสอนท่ีเน�นทักษะกระบวนการคิด (Thinking 

based Learning) 

 เป็นกระบวนการสอนท่ีำ ผู�สอนใช�เทำคนิค วิธิี

การกระตุ�นให�ผู�เรียน คิดเป็นลำาดับข้ันแล�วขยายความ

คิดต่อเน่ืองจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่าง

รอบด�าน ด�วยให�เหตุผลและเช่ือมโยงกับความรู�เดิมท่ีำ

มี จนสามารถสร�างส่ิงใหม่หรือตัดสินประเมินหาข�อ

สรุปแล�วนำาไปแก�ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยการสอน

ท่ีำเน�นกระบวนการคิด แบ่งออกเป็นการสอนท่ีำเน�น

ทัำกษะ กระบวนการคิดคำานวณและการสอนท่ีำเน�น

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีข้ันตอนดังน้ี

 4.1) การสอนท่ีำเน�นกระบวนการคิดคำานวณ เร่ิม

จากผู�สอนทำบทำวนเน้ือหาเดิม โดยแสดงวิธีิการคิด

คำานวณเป็นลำาดับข้ัน จากน้ันกำาหนดโจทำย์ให�ผู�เรียน

ฝึึกคิด วิเคราะห์ เป็นลำาดับข้ัน เน�นการฝึึกคำานวณซึ่ำ้า

กับโจทำยใ์หม่ และสดุทำ�ายผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันสรุป

ข้ันตอนการคิด การประเมินผลการเรียนรู�ประเมินจาก

ข้ันตอนกระบวนการคดิเป็นลำาดับข้ันท่ีำนักศึกษาแสดง

ไว�ในการแก�โจทำย์คำานวณ

 4.2) การสอนท่ีำเน�นกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ จากอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เป็น

หัวใจสำาคัญของการสอนท่ีำเน�นกระบวนการคดิอย่างมี

วิจารณญาณ โดยเร่ิมจากผู�สอนกระตุ�นผู�เรียนเกิด

คำาถามหรือต้ังคำาถาม จากน้ันผู�สอนโน�มน�าว สร�าง

สถานการณ์ให�ผู�เรียนขยายความคิดและเช่ือมโยงองค์

ความรู� จากน้ันเปิดโอกาสให�ผู�เรียนร่วมกันแสดงความ

คิดเห็น อภิปรายในช้ันเรียน โดยผู�สอนมีบทำบาทำช่วย

ช้ีแนะและสรุปความตามหลักการ สุดทำ�ายให�ผู�เรียน

พัฒนาช้ินงาน หรือทำำาแบบฝึึกหัด เพ่ือประเมินผลการ

เรียนรู�

 Active Learning ในกระบวนวิชาความหมาย

ของชีวิต (011101)

 คำาอธิิบายลักษณะกระบวนวิชา

 ชีวิตและความหมายของชีวิต ตามทัำศนะของ

นักปรัชญา ศาสนา และวิทำยาศาสตร์ การนำาหลักคิด

ไปประยุกต์ใช�ในการแก�ปัญหาพัฒนาตนและสังคมให�

มีชีวิตดำารงอยู่อย่างมีความสงบสุข

วิธีิประเมินผลการเรียน

 1. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  40%

แบ่งออกเป็น

 - ชมภาพยนตร์ ใบงาน และอภิปรายกลุ่มในช้ัน

เรียน      20%

 - โครงงานกลุ่ม โดยให�นักศึกษาไปศึกษากลุ่ม

คนตามความสนใจ ตัวอย่างเช่น “กลุ่มคนขอทำาน” 

“กลุ่มผู�พิการ” “กลุ่มคนต่างด�าว” “กลุ่มนักศึกษา

แพทำย์” “กลุ่มนักศึกษาครู” เป็นต�น และตอบคำาถาม

ว่า “ความหมายของชีวิตของกลุ่มคนเหล่าน้ีคืออะไร

และนักศึกษาได�ข�อคิดอะไรจากการไปศึกษาวิจัย?” 

หลังจากน้ันให�เขียนเป็นรูปเล่มรายงานวิจัย ความยาว

ประมาณ 6-10หน�ากระดาษ และนำาเสนอหน�าช้ัน

เรียน        10%

 - โครงงานเด่ียว โดยให�นักศึกษาตอบคำาถามว่า 

ความหมายของชีวิตของนักศึกษาคืออะไร และ

นักศึกษาจะมีวิธีิการค�นพบความหมายของชีวิตของตัว

เองได�อยา่งไร? หลังจากน้ันให�นักศึกษาเขียนเรียบเรียง

เป็นบทำความประมาณ 3-5 หน�ากระดาษ 10%

 2. สอบเก็บคะแนน   20%
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 3.สอบปลายภาค   40%

    รวม          100%   

    

 วิธีิการสอนท่ีำใช�ในการจดัการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีำนำามาใช�ใน

กระบวนวิชาความหมายของชีวิต ได�แก่

 1. การสอนแบบโครงงาน (Project Based 

Learning) แนวคิดในการจัดการเรียนรู� เน�น

ทัำกษะกระบวนการคิดโดยส่งเสริมให�ผู�เรียนศึกษา

ค�นคว�าข�อมูลด�วยตนเองโดยผู�สอนมีบทำบาทำเป็นผู�ให�

คำาปรึกษา หลังจากน้ันให�ผู�เรียนนำาเสนอแนวคิดร่วม

กับการอภิปรายในช้ันเรียน ทำำาให�เกิดการสร�างองค์

ความรู�ท่ีำเกิดจากตัวผู�เรียนเอง

 เน่ืองด�วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ผู�สอนจึงมีการปรับเปล่ียนการมอบหมายงาน

โดยให�มีเฉพาะโครงงานเด่ียวเท่ำาน้ัน  โครงงานเด่ียว

ช้ินท่ีำ 1 ให�นักศึกษาค�นคว�าข�อมูลในส่ือออนไลนเ์พ่ือใช�

เป็น Case Study โดยให�นักศึกษาค�นคว�าบุคคลท่ีำ

เป็นต�นแบบ (Idol) และให�ตอบคำาถามวา่ “ความหมาย

ของชีวิตของบุคคลต�นแบบคืออะไรและนักศึกษาได�

ข�อคิดการดำาเนินชีวิตอะไร?” ส่วนโครงงานเด่ียวช้ินท่ีำ 

2 ให�นักศึกษาตอบคำาถามว่า “ความหมายของชีวิตของ

นักศึกษาคืออะไร และนักศึกษาจะมีวิธีิการค�นพบ

ความหมายของชีวิตของตัวเองได�อย่างไร?” หลังจาก

น้ันให�นักศึกษานำาเสนอหน�าช้ันเรียนและอภิปรายใน

ช้ันเรียน โดยผู�สอนได�สร�างบรรยากาศการเรียนการ

สอนแบบเป็นกันเองกับผู�เรียนช่วยเร�าให�ผู�เรียนกล�า

แสดงความคิดและอภิปรายในช้ันเรียน ซ่ึึ่งเป็นการ

กระตุ�นให�เกิดกระบวนการคิด วิพากษ์ วิจารณ์ หลัง

จากน้ันผู�สอนและผู�เรียนช่วยกันสรุปแนวคดิและเรียบ

เรียงเป็นบทำความ

 จากการประเมินการเรียนการสอนพบว่า ผู�เรียน

ได�ให�ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากผู�เรียนได�ศึกษา

ค�นคว�าตามท่ีำตนเองสนใจ ผู�เรียนได�เลือกบุคคล

ต�นแบบ (Idol) เป็นบุคคลท่ีำมีช่ือเสียงทำำาให�เพ่ือนร่วม

ช้ันเรียนสนใจติดตามรับฟังไปด�วยและได�มีการ

อภิปรายกันอย่างกว�างขวาง และผลจากการอภิปราย

ในช้ันเรียนทำำาให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการคิด วิพากษ์ 

วิจารณ์ และเกิดองค์ความรู�นำาไปสู่การพัฒนาช้ินงาน

ท่ีำได�รับมอบหมายให�มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี

ผลจากการศึกษาสามารถทำำาให�ผู�เรียนเข�าใจตนเองได�

ดียิง่ข้ึนและสามารถนำามาพัฒนาตนและสังคมให�มีชีวิต

ดำารงอยูอ่ยา่งมีความสงบสุข ซ่ึึ่งเป็นกระบวนการสร�าง

ทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 2. การสอนแบบใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning) แนวคิดในการจัดการ

 เรียนรู� เน�นให� ผู� เรียนเ กิดการเรียนรู�ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีำกำาหนด โดยเลือกปัญหาจากข่าว 

เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีำได�รับความสนใจ หรือ Case 

Study ท่ีำสอดคล�องกับเน้ือหาการสอนและกระตุ�นให�

ผู�เรียนเกิดคำาถาม วิเคราะห์ วิพากษ์ และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น อันนำาไปสู่ความเข�าใจเน้ือหาวิชาได�ดียิ่ง

ข้ึน ยกตัวอย่างเช่น “นักศึกษาคิดว่าโควิด-19 มีผลก

ระทำบต่อการดำาเนินชีวิตหรือไม่ อย่างไร และเราจะใช�

ชีวิตให�มีความสุขได�อย่างไร?”  “นักศึกษาคิดว่าโค

วิด-19 มีผลต่อการมองความหมายของชีวิตและความ

ตายหรือไม่ และโควิด-19 ได�เปล่ียนแปลงมุมมองต่อ

ความหมายของชีวิตกับความตายไปจากเดิมหรือไม่ 

อย่างไร?” เป็นต�น

จากการประเมินการเรียนการสอนพบว่า ผู�เรียนได�ให�

ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากข่าวหรือเหตุการณ์

ปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีำนักศึกษาให�ความสนใจอยู่แล�วและ

การนำากรณีศึกษาเช่นน้ีทำำาให�การเรียนปรัชญาเป็นวิชา

ท่ีำไม่น่าเบ่ือ ทำำาให�วิชาปรัชญาท่ีำมีเน้ือหาวิชาเป็น

นามธิรรมไปสู่ความเข�าใจท่ีำเป็นรูปธิรรม อันนำาไปสู่

ความเข�าใจเน้ือหาวิชามากยิง่ข้ึน

 3.การสอนท่ีำเน�นทัำกษะกระบวนการคิด 

(Thinking based Learning) เป็นกระบวนการสอน
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ท่ีำผู�สอนใช�เทำคนิค วิธีิการกระตุ�นให�ผู�เรียน คิดเป็น

ลำาดับข้ันแล�วขยายความคิดต่อเน่ืองจากความคิดเดิม 

พิจารณาแยกแยะอย่างรอบด�าน ด�วยให�เหตุผลและ

เช่ือมโยงกับความรู�เดิมท่ีำมี จนสามารถสร�างส่ิงใหม่หรือ

ตัดสินประเมินหาข�อสรุปแล�วนำาไปแก�ปัญหาอย่างมี

หลักการ โดยเน�นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู�สอนกระตุ�นผู�เรียนให�เกิดการต้ังคำาถาม และเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายใน

ช้ันเรียน เพ่ือขยายความคิดท่ีำได�รับและเกิดการสร�าง

องค์ความรู�ด�วยตนเอง 

 การจดัรูปแบบการเรียนการสอนได�แก่ ผู�สอนมี

การเกร่ินนำาก่อนเข�าสู่บทำเรียน โดยต้ังต�นปัญหาและ

ร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน ตัวอย่างคำาถามเช่น “ทำำาไม

นักศึกษาจึงสนใจลงเรียนวิชาความหมายของชีวิต?” 

“นักศึกษาคาดหวังอะไรจากการลงเรียนวิชาความ

หมายของชีวิต?” “นักศึกษาคิดว่าการรู�จักและเข�าใจ

ความหมายของชีวิตมีประโยชน์อย่างไร?” “นักศึกษา

คิดว่าชีวิตคืออะไร?” “นักศึกษาคิดว่าความหมายของ

ชีวิตคืออะไร?” และ “นกัศึกษาจะใช�ชีวิตให�มีความสุข

ได�อยา่งไร?” เป็นต�น  นอกจากน้ีผู�สอนให�นักศึกษาชม

ภาพยนตร์ท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหาการสอนและนำา

แนวคิดทำางปรัชญาจากท่ีำเรียนมาวิเคราะห์เน้ือหาใน

ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Extreme Measure, 

Ex-Machina เป็นต�น  นอกจากน้ีผู�สอนยงัให�นักศึกษา

อ่านวรรณกรรมและบทำความท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหาท่ีำ

เรียนและนำามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความหมาย

ของชีวิต พร�อมวิพากษ์วิจารณ์และอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรียน โดยผู�สอนได�สร�างบรรยากาศการเรียนการ

สอนแบบเป็นกันเองกับผู�เรียนช่วยเร�าให�ผู�เรียนกล�า

แสดงความคิด ซ่ึึ่งเป็นการกระตุ�นให�เกิดกระบวนการ

คิด วิพากษ์ วิจารณ์ หลังจากน้ันผู�สอนและผู�เรียนช่วย

กันสรุปแนวคิด  จากการประเมินการเรียนการสอนพบ

ว่า นักศึกษาได�ให�ความสนใจส่ือการสอนท่ีำนำามาใช� เช่น 

ภาพยนตร์ วรรณกรรม และบทำความเพราะเป็นส่ือท่ีำ

ทำำาให�เน้ือหาปรัชญามีความสนุกและน่าสนใจยิ่งข้ึน 

ทำำาให�นักศึกษามีการอภิปรายกันอย่างกว�างขวางและ

ตระหนักว่าประเด็นปัญหาปรัชญาไม่ใช่เร่ืองไกลตัวแต่

สามารถนำามาประยุกต์ใช�ในชีวิตประจำาวันได�

ผลท่ีำได�รับ

 1. การสอนแบบโครงงาน (Project Based 

Learning) ทำำาให�นักศึกษามีทัำกษะการ

วางแผน ทัำกษะในการแสวงหาความรู�เทำคโนโลยี

สารสนเทำศ ทัำกษะการคิดวิเคราะห์ และประมวลผล 

คุณลักษณะด�านใฝึ�การเรียนรู� คือแสวงหาการเรียนรู�

ท้ัำงภายในและภายนอกห�องเรียน และสนใจเข�าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู�ต่างๆ คุณลักษณะด�านการมุ่งม่ันใน

การทำำางาน คือเอาใจใส่ต่อการปฏิิบัติหน�าท่ีำตามท่ีำได�

รับมอบหมายและรับผิดชอบในการทำำางานให�สำาเร็จ

 2.  การสอนแบบใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning) ทำำาให�นักศึกษามีทัำกษะการส่ือสาร

กับผู�อ่ืนและยอมรบัฟังความคดิของผู�อ่ืน ทัำกษะการคดิ

วิเคราะห์ท่ีำได�จากการอภิปรายในช้ันเรียนและงานมอบ

หมายในช้ันเรียน ทัำศนคติด�านความรู�ความเข�าใจทำำาให�

รู�จักและเข�าใจตนเองมากยิ่งข้ึน และทัำศนคติด�าน

พฤติกรรม ทำำาให�มีการแสดงออกอย่างมีเป้าหมายอย่าง

ชัดเจน

 3.การสอนท่ีำเน�นทัำกษะกระบวนการคิด 

(Thinking based Learning) ทำำาให�นักศึกษามีทัำกษะ

การส่ือสารกับผู�อ่ืนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู�

อ่ืน ทัำกษะการคดิวิเคราะหจ์ากการอภปิรายในช้ันเรียน 

ทัำกษะในการแสวงหาความรู� คิดวิเคราะห์ และ

ประมวลผล คุณลักษณะด�านใฝึ�การเรียนรู� คือแสวงหา

การเรียนรู�ท้ัำงภายในและภายนอกห�องเรียน และสนใจ

เข�าร่วมกิจกรรมการเรียนรู�ต่างๆ คุณลักษณะด�านการ

มุ่งม่ันในการทำำางาน คือเอาใจใส่ต่อการปฏิิบัติหน�าท่ีำ

ตามท่ีำได�รับมอบหมายและรับผิดชอบในการทำำางานให�

สำาเร็จ ทัำศนคติด�านความรู�ความเข�าใจ คือรู�จักและ

เข�าใจตนเองมากข้ึน

5. ปัญหาและอุปสรรค

 เน่ืองด�วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
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โควดิ-19 ทำำาให�ผู�สอนมีการปรบัเปล่ียนการมอบหมาย

งานโดยให�มีเฉพาะงานมอบหมายโครงงานเด่ียว

เท่ำาน้ันทำำาให�นักศึกษาขาดประสบการณ์ลงพ้ืนท่ีำจริง 

(ภาคปฏิิบัติ) และการทำำางานร่วมกันเป็นทีำม ซ่ึึ่งไม่เป็น

ไปตามแผนการดำาเนินงานท่ีำวางไว�  ซ่ึึ่งการจัดการเรียน

รู�ควรเน�นท้ัำงภาคทำฤษฎีีและภาคปฏิิบัติ ฝึึกการคิด

วิเคราะห์และการแก�ไขปัญหาด�วยตนเอง และเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริงจะทำำาให�เกิดการ

เรียนรู�ท่ีำมีประสิทำธิิผลมากยิ่งข้ึน
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การจััดการเรียนร้้ตามแนวทาง Active Learning ผ่านกระบวนวิชา 

“เศรษฐศาสตร์การพัฒนา”

วรัทยา ชินกรรม1

1คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

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

warattaya.ch@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�ตามแนวทำางการจัดการเรียนรู�แบบเชิงลึก (Active Learning) ผ่านกระบวนวิชา 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา น้ีมีวัตุประสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากการบรรยายเป็นการ

บรรยายประกอบการทำำากิจกรรม โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนเกิดทัำกษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ทัำกษะสารสนเทำศ 

ส่ือ และเทำคโนโลยี ทัำกษะด�านการส่ือสาร การแก�ปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์ได� ซ่ึึ่งการจัดการเรียนรู�ประกอบ

ด�วย การบรรยายโดยผู�สอนและวิทำยากรจากภายนอก กิจกรรมประกอบการบรรยายในช้ันเรียน และ กิจกรรมท่ีำ

ช่วยเสริมสร�างทัำกษะ ซ่ึึ่งเป็นการรวบรวมความรู�ในหลากหลายหัวข�อท่ีำได�ศึกษามาใช�ในการแก�ไขปัญหาด�านการ

พัฒนาท่ีำเกิดข้ึน  

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�, การเรียนรู�เชิงลึก,  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

1. บทนำา

วิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาถือเป็นวิชาท่ีำเก่ียวข�องกับ

พฤติกรรมของมนุษย์ในการเลือก หรือบริหารจัดการ

ทำรัพยากร การบริโภคสินค�าและบริการ ความ

เคล่ือนไหวทำางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาและการ

แก�ไขปัญหาทำางเศรษฐกิจและสังคมของประเทำศ เพ่ือ

ก่อให�เกิดการพัฒนาท้ัำงทำางด�านเศรษฐกิจ และสังคม 

โดยปัญหาด�านการพัฒนาน้ันเก่ียวข�องกับตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและประเทำศ ดังน้ันหากผู�เรียนมีความ

รู� ความเข� า ใจ เ ก่ียว กับประเ ด็น ต่างๆทำางด� าน

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา จะช่วยให�ผู�เรียนสามารถใช�

เหตุผลในการตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาการพัฒนา

เศรษฐกิจและประยุกต์ใช�ในการดำารงชีวิตประจำาวัน 

เช่น การรู�จักใช�ทำรัพยากรท่ีำมีอยู่ให�เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและไมท่ำำาร�ายทำรัพยากรธิรรมชาต ิสามารถเลอืก

ชนิดของสินค�าหรือบริการท่ีำมีประโยชน์ เพ่ือสนอง

ความต�องการของตนได�อยา่งมีประสิทำธิิภาพ การแก�ไข

ปัญหาท่ีำเกิดข้ึนในกิจกรรมทำางเศรษฐกิจรวมท้ัำง

สามารถเข�าใจและคาดคะเนสถานการณ์ทำางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทำศและโลกได� เช่น ปัญหาความ

ยากจน ปัญหาความเหล่ือมลำ้า ปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน และความเส่ือมโทำรมของส่ิงแวดล�อม เป็นต�น  

ดังน้ันการจัดการเรียนรู�วิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

จำาเป็นท่ีำจะต�องจัดการศึกษาเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถหา

วิธีิการแก�ปญัหาเพ่ือสามารถดำารงชวิีตในสังคมได�อยา่ง

มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีำดี 

 จากเปา้หมายของกระบวนวชิาและจากเน้ือหา

หรือรูปแบบการเรียนท่ีำผ่านมาท่ีำเน�นการสอนแบบ

ท่ำองจำา ซ่ึึ่งทำำาให�ผู�เรียนไม่สามารถท่ีำจะเข�าใจเน้ือหาได�

ครบทำุกประเด็น อีกท้ัำงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เป็นวิชาท่ีำเน้ือหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกฎีเกณฑ์และ

ทำฤษฎีีต่างๆ ทำำาให�ผู�เรียนขาดโอกาสแสดงความคดิเห็น
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หรือฝึึกฝึนการแก�ปัญหาในด�านเน้ือหาวิชา รวมถึง

สภาวการณ์ของโลกท่ีำเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่ีำ

ภาคเศรษฐกิจขับเคล่ือนด�วยความรู�และนวัตกรรม 

เทำคโนโลยีเข�ามาแทำนท่ีำการทำำางานแบบเดิม ทำำาให�ผู�

เรียนต�องปรับตัวเพ่ือให�สามารถพร�อมรับมือกับความ

ต�องการของตลาดแรงงานท่ีำเปล่ียนแปลงไป ดังน้ันการ

จัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลางและผู�เรียน

ลงมือกระทำำาด�วยตนเอง (Active Learning) เป็นกระ

บวนการจัดการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมท่ีำจะนำามาปรับใช�

เพ่ือผู�เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ได�เรียนรู� ได�ลงมือ

ปฎิีบัติ และสามารถสร�างองค์ความรู�ได�  ซ่ึึ่งสอดคล�อง

กับการศึกษาของ วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 

และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ิ (2556: 65-66) ท่ีำได�กล่าวถึง

แนวคิดพีรามิดการเรียนรู� (Learning Pyramid) ท่ีำ

แสดงให�เห็นถึงประสิทำธิิภาพและประสิทำธิิผลของการ

เรียนรู�แบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกิจกรรมท่ีำ

เป็นการอภิปรายแลกเปล่ียน การลงมือปฏิิบัติ และ

การนำาความรู�ไปใช� นักเรียนจะเกิดความคงทำนในการ

เรียนรู�มากกว่าการเรียนรู�แบบเป็นผู�รับ(Passive 

Learning) เช่น การบรรยาย การอ่าน การฟัง การดู 

การสาธิิต เป็นต�น นอกจากน้ี ภาณุพงศ์ ม่วงเขียว 

(2561) ได�ศึกษาและเปรียบเทีำยบผลสัมฤทำธ์ิิทำางการ

เรียนสาระเศรษฐศาสตรก่์อนและหลังการจัดการเรียน

รู�ของนักเรียนด�วยการจัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการ

จัดการเรียนรู�แบบเชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับ

เทำคนิค KWL Plus  ซ่ึึ่งเทำคนิค KWL ประกอบด�วย 3 

ส่วนท่ีำสำาคัญ คือ (K) ระบุส่ิงท่ีำรู�เก่ียวกับเร่ืองท่ีำกำาหนด 

(W) อยากรู�อะไรบ�างจากส่ิงหรือเร่ืองท่ีำกำาหนด และ 

(L) เรียนรู�อะไรบ�างจากเร่ืองท่ีำกำาหนด รวมท้ัำงเพ่ิมเติม

การเขียนแผนผังมโนทัำศน์(Mapping) และการสรุป

เร่ืองราวต่าง ๆ (Summering) เม่ือจบกระบวนการ 

KWL ซ่ึึ่งเทำคนิคดังกล่าวจะส่งเสริมให�ผู�เรียนได�ทำบทำวน

ส่ิงท่ีำรู�มา ก่อน ส่ิงท่ีำเขาต�องรู� และได�รู�อะไรจากเร่ืองท่ีำ

ศึกษา ผลการศกึษาพบวา่ผลสัมฤทำธ์ิิทำางการเรียนหลัง

จากใช�หลังการจัดการเรียนรู�ของนักเรียนด�วยการ

จัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการจัดการเรียนรู�แบบเชิง

รุก (Active Learning) เช่นความสามารถในการแก�

ปัญหาทำางเศรษฐศาสตร์  และทัำกษะทำางด�าน

คณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนท่ีำสูงกว่าก่อนเรียน 

การจดัการเรียนการสอนในกระบวนวชิาเศรษฐศาสตร์

การพัฒนาท่ีำยึดตามกระบวนการจัดการเรียนรู�แบบเชิง

รุก (Active Learning) สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน

คือ การบรรยายและกิจกรรมในช้ันเรียน และ กิจกรรม

เสริมทัำกษะการเรียนรู� โดยการจัดการเรียนการสอนดัง

กล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให�ผู�เรียนมีทัำกษะการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ซ่ึึ่งประกอบด�วย 1) ทัำกษะด�าน

การเรียนรู�และนวัตกรรม 2) ทัำกษะสารสนเทำศ ส่ือ และ

เทำคโนโลยี และ 3) ทัำกษะชีวิตและอาชีพ และเน�นให�

ผู�เรียนมีทัำกษะด�านการส่ือสาร การแก�ปัญหา และการ

คิดเชิงวิพากษ์ได� 

2. วิธี์การและกิจักรรมการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอนมีวิธีิการและกิจกรรม

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น สองส่วนคือ ส่วนแรก

เป็น การบรรยายและกิจกรรมในช้ันเรียน และส่วนท่ีำ

สองเป็น กิจกรรมเสริมทัำกษะการเรียนรู�

 2.1 การบรรยายและกิจกรรมในช้ันเรียน

 การบรรยายในช้ันเรียนจะเน�นการพูด บอก เลา่ 

อธิิบายในเน้ือหาและให�ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมหรือเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนได�ซัึ่กถามพร�อมท้ัำงมีกิจกรรมในช้ัน

เรียนท่ีำเช่ือมโยงกับการบรรยายในแต่ละบทำและเน�น

การประยุกต์ใช�แนวคิดในเร่ืองท่ีำเรียนกับสถานการณ์

ในชีวิตจริง และทำำาให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู�

และการทำำางานเป็นทีำมมากข้ึน  

 การบรรยายในช้ันเรียน ผู�สอนจะดูความพร�อม

ของผู�เรียนและมีการกระตุ�นให�ผู�เรียนสนใจในเน้ือหา

ของวิชาท่ีำเรียนด�วยเทำคนิคต่างๆ เช่น การใช�ปัญหาเป็น

ส่ิงเร�า เช่น ข่าว หรือสถานการณ์และเหตุการณ์สำาคัญ 

เพ่ือให�ผู�เรียนเห็นถึงปัญหาและเช่ือมโยงกับทำฤษฎีี

แนวคิดท่ีำได�เรียนรู� นอกจากน้ียังมีการใช�ส่ือประกอบ

การสอน เช่น PowerPoint YouTube Ka hoot 
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mentimeter เป็นต�น รวมถึงการต้ังคำาถามเพ่ือให�

นักศึกษาได�ค�นคว�าและตอบคำาถาม เช่น ใน Facebook 

Group หรือ Microsoft team ดังรูปท่ีำ 1

 

รูปท่ีำ 1 การต้ังคำาถามและตอบคำาถามใน Facebook 

 นอกจากน้ียังมีการใช�กิจกรรมประกอบการ

บรรยายซ่ึึ่งการทำำากิจกรรมในช้ันเรียนท้ัำงหมดจะช่วย

ส่งเสริมให�นักศึกษาเกิด ทัำกษะการแก�ปัญหา ทัำกษะ

การคิดวิเคราะห์ ทัำกษะการเรียนรู�ร่วมกัน ทัำกษะการ

ส่ือสาร ทัำกษะการค�นหาและประเมินข�อมูลข่าวสาร 

และ ความคิดสร�างสรรค์ 

 กิจกรรมในช้ันเรียนท่ีำใช�ประกอบด�วย 4 

กิจกรรมได�แก่ 

กิจักรรมคร้ังท่ี 1“ถ�าการเมือง (ทำ�องถ่ิน) ดี..” 

 กิจกรรมน้ีเป็นการออกแบบนโยบายเพ่ือการ

พัฒนาท่ีำยั่งยืน ท่ีำให�นักศึกษาได�ทำำาการศึกษาและ

ทำำาความเข�าใจถึงความหมายของคำาว่าความยัง่ยนืและ

ออกแบบนโยบายท่ีำจะช่วยให�เกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ีำ

ทำ�องถ่ินท่ีำนักศึกษาอยู่ เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีำมีการ

เรียนการสอนเป็นช่วงการเลือกต้ัง องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพ่ือสร�างความต่ืนตัวให�นกัศึกษา และ กระตุ�น

ให�นักศึกษาเกิดการมองการพัฒนาท่ีำหลากหลายด�าน

มากข้ึน จึงให�นกัศึกษา ลองคดิและจดัทำำาแผน่นโยบาย

เพ่ือใช�ในการหาเสียงข้ึน 

 โดยนักศึกษาต�องนำาเสนอ ช่ือพรรค โลโก� พรรค 

และ นโยบาย การพัฒนาในด�านต่างๆ ได�แก่ ด�านการ

ศึกษา ด�านการท่ำองเท่ีำยว ด�านส่ิงแวดล�อม และการแก�

ปัญหาคนยากจน และคนว่างงาน ซ่ึึ่งผู�เรียนจะนำาเสนอ

หน�าช้ันเรียนไม่เกิน 10 นาทีำและให�โอกาสผู�เรียนกลุ่ม

อ่ืนๆในห�องได�เขียนแสดงความคิดเห็นผ่าน post-it 

เพ่ือเป็นการให� การให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) 

กับผู�นำาเสนอ ดังรูปท่ีำ 1

 เป้าหมายของกิจกรรมน้ีเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจ

ถึงความสำาคัญของความหมายของการพัฒนา และ

นโยบายท่ีำมาจากปญัหาท่ีำเกิดข้ึน ไม่ใช่นโยบายขายฝัึน 

แต่ต�องเป็นนโยบายท่ีำสามารถเข�าถึงได�สัมผัสได� 

 

  

 

รูปท่ีำ 2 กิจกรรม “ถ�าการเมือง (ทำ�องถ่ิน) ดี........” 

กิจักรรมคร้ังท่ี 2 “ศึกษาและเปรียบเทีำยบประเทำศ

พัฒนาแล�วและกำาลังพัฒนา” 

 ลักษณะของกิจกรรม ผู�เรียนทำำาการค�นคว�า

ข�อมูลด�านเศรษฐกจิและสังคมของประเทำศพฒันาแล�ว

และประเทำศกำาลังพัฒนาอย่างละ 1 ประเทำศ โดย

ทำำาการสืบค�นในช่วง 50 ปีท่ีำผ่านมา จากแหล่งข�อมูลท่ีำ

มีความน่าเช่ือถือ นำาข�อมูลท่ีำได�มาเปรียบเทีำยบและ

วิเคราะห์ถึงว่าทำำาไมประเทำศ 2 ประเทำศท่ีำเลือกมาถึงมี

ระดับการพัฒนาท่ีำแตกต่างกัน  

 เป้าหมายของกิจกรรมน้ีคือต�องการให�ผู�เรียน

   

 

 

2. วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมีวิธีการและกิจกรรม

การเรียนการสอนแบงออกเปน สองสวนคือ สวน

แรกเปน การบรรยายและกิจกรรมในชั้นเรียน และ

สวนท่ีสองเปน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู 

2.1 การบรรยายและกิจกรรมในช้ันเรียน 

การบรรยายในชั้นเรียนจะเนนการพูด บอก เลา 

อธิบายในเนื้อหาและใหผูเรียนไดมีสวนรวมหรือเปด

โอกาสใหผูเรียนไดซักถามพรอมทั้งมีกิจกรรมในชั้น

เรียนที่เชื่อมโยงกับการบรรยายในแตละบทและเนน

การประยุกตใชแนวคิดในเรื่องท่ีเรียนกับสถานการณ

ในชีวิตจริง และทำใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

และการทำงานเปนทีมมากข้ึน   

การบรรยายในชั้นเรียน ผูสอนจะดูความพรอม

ของผูเรียนและมีการกระตุนใหผูเรียนสนใจในเนื้อหา

ของวิชาที่เรียนดวยเทคนิคตางๆ เชน การใชปญหา

เปนสิ่งเรา เชน ขาว หรือสถานการณและเหตุการณ

สำคัญ เพื่อใหผูเรียนเห็นถึงปญหาและเชื่อมโยงกับ

ทฤษฎีแนวคิดที่ไดเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อ

ประกอบการสอน เชน PowerPoint YouTube Ka 

hoot mentimeter เปนตน รวมถึงการตั ้งคำถาม

เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาและตอบคำถาม เชน ใน 

Facebook Group หรือ Microsoft team ดังรูปท่ี 

1 

 
รูปท่ี 1 การตั้งคำถามและตอบคำถามใน Facebook  

นอกจากนี ้ย ังมีการใชก ิจกรรมประกอบการ

บรรยายซ่ึงการทำกิจกรรมในชั้นเรียนท้ังหมดจะชวย

สงเสริมใหนักศึกษาเกิด ทักษะการแกปญหา ทักษะ

การคิดวิเคราะห ทักษะการเรียนรูรวมกัน ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการคนหาและประเมินขอมูลขาวสาร 

และ ความคิดสรางสรรค  

กิจกรรมในชั้นเรียนที่ใชประกอบดวย 4 กิจกรรม

ไดแก  

กิจกรรมครั้งท่ี 1“ถาการเมือง (ทองถิ่น) ดี..”  

กิจกรรมนี ้เปนการออกแบบนโยบายเพื ่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ใหนักศึกษาไดทำการศึกษาและทำ

ความเขาใจถึงความหมายของคำวาความยั่งยืนและ

ออกแบบนโยบายท่ีจะชวยใหเกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ี

ทองถิ่นที่นักศึกษาอยู เนื่องจากในชวงเวลาที่มีการ

เรียนการสอนเปนชวงการเลือกตั้ง องคการบริหาร

สวนจังหวัด เพื่อสรางความตื่นตัวใหนักศึกษา และ 

กระต ุ นให น ักศ ึกษาเก ิดการมองการพัฒนา ท่ี

หลากหลายดานมากขึ้น จึงใหนักศึกษา ลองคิดและ

จัดทำแผนนโยบายเพ่ือใชในการหาเสียงข้ึน  

โดยนักศึกษาตองนำเสนอ ชื่อพรรค โลโก พรรค 

และ นโยบาย การพัฒนาในดานตางๆ ไดแก ดาน

 

 

   

 

 

การศึกษา ดานการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม และ

การแกปญหาคนยากจน และคนวางงาน ซึ่งผูเรียน

จะนำเสนอหนาชั ้นเรียนไมเกิน 10 นาทีและให

โอกาสผูเรียนกลุมอื่นๆในหองไดเขียนแสดงความ

คิดเห็นผาน post-it เพื ่อเปนการให การใหขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) กับผูนำเสนอ ดังรูปท่ี 1 

เปาหมายของกิจกรรมนี้เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึง

ความสำคัญของความหมายของการพัฒนา และ

นโยบายที่มาจากปญหาที่เกิดขึ้น ไมใชนโยบายขาย

ฝน แตตองเปนนโยบายท่ีสามารถเขาถึงไดสัมผัสได   

 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรม “ถาการเมือง (ทองถ่ิน) ดี........”  

กิจกรรมครั้งที่ 2 “ศึกษาและเปรียบเทียบประเทศ

พัฒนาแลวและกำลังพัฒนา”  

ลักษณะของกิจกรรม ผูเรียนทำการคนควาขอมูล

ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพัฒนาแลวและ

ประเทศกำลังพัฒนาอยางละ 1 ประเทศ โดยทำการ

สืบคนในชวง 50 ปที ่ผานมา จากแหลงขอมูลที่มี

ความนาเชื่อถือ นำขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบและ

วิเคราะหถึงวาทำไมประเทศ 2 ประเทศท่ีเลือกมาถึง

มีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกัน   

เปาหมายของกิจกรรมนี้คือตองการใหผูเรียนฝก

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการสืบคน ขอมูลที่มีมากมายในปจจุบันและทำ

การกลั่นกรองขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งผูเรียนตองสามารถ

ถายทอดขอมูลผ านการนำเสนอหนาช ั ้นเร ียน 

นอกจากนี ้ย ังพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ

ทักษะทางการเปรียบเทียบ แสดงดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปที ่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาของประเทศ

กำลังพัฒนาและพัฒนาแลว 

ก ิ จกรรมคร ั ้ งท ี ่  3  “ชวนค ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บการ

เปล่ียนแปลงของประชากร”  

จากขาวที่กระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยใหมี

บุตรเพิ่ม นำไปสูปญหาและการวิเคราะหในชั้นเรียน 

วา สาเหตุของการมีประชากรที่นอยลง เปนเพราะ

อะไร และ ผลกระทบคืออะไร ซ่ึงไดใชแนวคิด ตนไม

ป ญหาในการวิเคราะหถ ึงสาเหตุของการมีบุตร

นอยลง ซึ่งเปรียบเปนรากของตนไม และวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนผลหรือใบของ
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ฝึึกทัำกษะในการใช�เทำคโนโลยีสารสนเทำศและการ

ส่ือสารเพ่ือการสืบค�น ข�อมูลท่ีำมีมากมายในปัจจุบัน

และทำำาการกล่ันกรองข�อมูลท่ีำถูกต�อง ซ่ึึ่งผู�เรียนต�อง

สามารถถ่ายทำอดข�อมูลผ่านการนำาเสนอหน�าช้ันเรียน 

นอกจากน้ียงัพัฒนาทัำกษะการคิดวิเคราะห์และทัำกษะ

ทำางการเปรียบเทีำยบ แสดงดังรูปท่ีำ 3

 

 

รูปท่ีำ 3 การเปรียบเทีำยบการพัฒนาของประเทำศกำาลัง

พัฒนาและพัฒนาแล�ว

กิจักรรมคร้ังท่ี 3 “ชวนคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

ของประชากร” 

 จากข่าวท่ีำกระทำรวงสาธิารณสุขชวนคนไทำยให�

มีบุตรเพ่ิม นำาไปสู่ปัญหาและการวิเคราะห์ในช้ันเรียน 

ว่า สาเหตุของการมีประชากรท่ีำน�อยลง เป็นเพราะ

อะไร และ ผลกระทำบคืออะไร ซ่ึึ่งได�ใช�แนวคิด ต�นไม�

ปัญหาในการวเิคราะหถึ์งสาเหตขุองการมบุีตรน�อยลง 

ซ่ึึ่งเปรียบเป็นรากของต�นไม� และวิเคราะห์ผลกระทำบ

ท่ีำเกิดข้ึน ซ่ึึ่งเปรียบเสมือนผลหรือใบของต�นไม� โดย

ปัญหาถือเป็นลำาต�น ซ่ึึ่งกิจกรรมน้ีเน�นให�นักศึกษา

สามารถวิเคราะห์ และเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผล 

แสดงดังรูปท่ีำ 4

รูปท่ีำ 4 ความเช่ือมโยงของปัญหาของการลดลงของ

ประชากร

กิจักรรมคร้ังท่ี 4 “การวางผังเมือง” 

 เน่ืองจากในปัจจุบันเมืองเร่ิมมีการขยายตัวมาก

ข้ึนทำำาให�มีการเติบโตและการเกิดข้ึนของกิจกรรมทำาง

เศรษฐกิจต่างๆ เช่น ร�านค�า โรงเรียน สถานท่ีำราชการ 

เขตอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากน้ีจากแนวคิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจท่ีำมุ่งเน�นในเกิดการอยู่ดีมีสุขของ

ประชากรในประเทำศ ซ่ึึ่งเมืองท่ีำประชาชนสามารถ

อาศัยอยูอ่ย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีำดีน้ัน จะ

ต�องประกอบไปด�วยท่ีำอยู่อาศัยท่ีำมีคุณภาพ ระบบการ

ขนส่ง ระบบสาธิารณูปโภค และการจัดการท่ีำต้ังท่ีำ

เหมาะสม  

 วิธิกีารสอนคือ แต่ละกลุ่มจะได�ส่ิงก่อสร�างต่างๆ 

เช่น ร�านค�า โรงเรียน สถานท่ีำราชการ โรงงาน

อุตสาหกรรม สวนสาธิารณะ เป็นต�น ซ่ึึ่งแต่ละกลุ่มจะ

ต�องพิจารณาและออกแบบเมืองใหม่ให�มีความเหมาะ

สมในแง่ของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรให�

 

 

   

 

 

การศึกษา ดานการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม และ

การแกปญหาคนยากจน และคนวางงาน ซึ่งผูเรียน

จะนำเสนอหนาชั ้นเรียนไมเกิน 10 นาทีและให

โอกาสผูเรียนกลุมอื่นๆในหองไดเขียนแสดงความ

คิดเห็นผาน post-it เพื ่อเปนการให การใหขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) กับผูนำเสนอ ดังรูปท่ี 1 

เปาหมายของกิจกรรมนี้เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึง

ความสำคัญของความหมายของการพัฒนา และ

นโยบายที่มาจากปญหาที่เกิดขึ้น ไมใชนโยบายขาย

ฝน แตตองเปนนโยบายท่ีสามารถเขาถึงไดสัมผัสได   

 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรม “ถาการเมือง (ทองถ่ิน) ดี........”  

กิจกรรมครั้งที่ 2 “ศึกษาและเปรียบเทียบประเทศ

พัฒนาแลวและกำลังพัฒนา”  

ลักษณะของกิจกรรม ผูเรียนทำการคนควาขอมูล

ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพัฒนาแลวและ

ประเทศกำลังพัฒนาอยางละ 1 ประเทศ โดยทำการ

สืบคนในชวง 50 ปที ่ผานมา จากแหลงขอมูลที่มี

ความนาเชื่อถือ นำขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบและ

วิเคราะหถึงวาทำไมประเทศ 2 ประเทศท่ีเลือกมาถึง

มีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกัน   

เปาหมายของกิจกรรมนี้คือตองการใหผูเรียนฝก

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการสืบคน ขอมูลที่มีมากมายในปจจุบันและทำ

การกลั่นกรองขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งผูเรียนตองสามารถ

ถายทอดขอมูลผ านการนำเสนอหนาช ั ้นเร ียน 

นอกจากนี ้ย ังพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ

ทักษะทางการเปรียบเทียบ แสดงดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปที ่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาของประเทศ

กำลังพัฒนาและพัฒนาแลว 

ก ิ จกรรมคร ั ้ งท ี ่  3  “ชวนค ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บการ

เปล่ียนแปลงของประชากร”  

จากขาวที่กระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยใหมี

บุตรเพิ่ม นำไปสูปญหาและการวิเคราะหในชั้นเรียน 

วา สาเหตุของการมีประชากรที่นอยลง เปนเพราะ

อะไร และ ผลกระทบคืออะไร ซ่ึงไดใชแนวคิด ตนไม

ป ญหาในการวิเคราะหถ ึงสาเหตุของการมีบุตร

นอยลง ซึ่งเปรียบเปนรากของตนไม และวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนผลหรือใบของ

   

 

 

ตนไม โดยปญหาถือเปนลำตน ซึ่งกิจกรรมนี้เนนให

นักศึกษาสามารถวิเคราะห และเชื่อมโยงความเปน

เหตุเปนผล แสดงดังรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 ความเชื่อมโยงของปญหาของการลดลงของ

ประชากร 

กิจกรรมครั้งท่ี 4 “การวางผังเมือง”  

เนื่องจากในปจจุบันเมืองเริ่มมีการขยายตัวมาก

ขึ้นทำใหมีการเติบโตและการเกิดขึ้นของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจตางๆ เชน รานคา โรงเรียน สถานท่ี

ราชการ เขตอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี ้จาก

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนในเกิดการอยูดี

มีสุขของประชากรในประเทศ ซึ่งเมืองที่ประชาชน

สามารถอาศัยอยูอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีนั้น จะตองประกอบไปดวยท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ 

ระบบการขนสง ระบบสาธารณูปโภค และการ

จัดการท่ีตั้งท่ีเหมาะสม   

วิธีการสอนคือ แตละกลุมจะไดสิ่งกอสรางตางๆ 

เช น ร านคา โรงเร ียน สถานที ่ราชการ โรงงาน

อุตสาหกรรม สวนสาธารณะ เปนตน ซึ่งแตละกลุม

จะตองพิจารณาและออกแบบเมืองใหมใหมีความ

เหมาะสมในแงของการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชากรใหเพิ ่มข ึ ้นและช วยลดผลกระทบทาง

ลบ หลังจากแตละกลุ มไดม ีการวางผังเมืองแลว 

นักศึกษาแตละกลุมตองตอบคำถามวาเพราะเหตุใด

การจัดผังเมืองแบบนี้ จึงมีความเหมาะสม เมืองท่ี

เลือกมาเหมือนกับชุมชนของเราหรือไม อยางไร ดัง

แสดงรูปท่ี 5 

กิจกรรมนี ้ช วยให น ักศ ึกษาได พ ัฒนาทักษะ

ความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการ

ทำงานเปนทีม   
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เพ่ิมข้ึนและช่วยลดผลกระทำบทำางลบ หลังจากแต่ละ

กลุ่มได�มีการวางผังเมืองแล�ว นักศึกษาแต่ละกลุ่มต�อง

ตอบคำาถามว่าเพราะเหตใุดการจดัผังเมืองแบบน้ี จึงมี

ความเหมาะสม เมืองท่ีำเลือกมาเหมือนกับชุมชนของ

เราหรือไม่ อย่างไร ดังแสดงรูปท่ีำ 5

 กิจกรรมน้ีช่วยให�นักศึกษาได�พัฒนาทัำกษะความ

คิดวิเคราะห์ ความคิดสร�างสรรค์ และการทำำางานเป็นทีำม

  

  

 

 

รูปท่ีำ 5 กิจกรรมการวางผังเมือง

 2.2 กิจกรรมเสริมทัำกษะการเรียนรู�

 กิจกรรมเสริมทัำกษะการเรียนรู�ประกอบด�วย 2 

กิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐศาสตร์การพัฒนานอก

ตำาราเรียน และ กิจกรรมเศรษฐศาสตร์พัฒนากับการ

พัฒนารอบมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

 2.2.1 กิจกรรมเศรษฐศาสตร์การพัฒนานอก

ตำาราเรียน 

 กิจกรรมน้ีนักศึกษาจะต�องเขียนบทำความความ

ยาวไม่เกิน 10 หน�ากระดาษ A4 ซ่ึึ่งเป็นการอภิปราย

เน้ือหาของ ก) หนังสือ วรรณกรรม ข) ภาพยนตร์ ค) 

ภาพยนตร์สารคดี หรือ ง) ภาพยนตร์ชุด (Series) ท่ีำมี

ความเช่ือมโยงกับประเด็นในวิชาเศรษฐศาสตร์การ

พัฒนา โดยเน้ือหาของบทำความดังกล่าวอยา่งน�อย ควร

ประกอบไปด�วย 5 ประเด็นได�แก่ 

 1) ส่วนสรุปเน้ือหาของช้ินงานท่ีำนำามาอภปิราย 

 2) ประเด็นท่ีำเก่ียวข�องกับวิชา 

 3) อภิปรายเปรียบเทีำยบสภาพความเป็น จริง 

ท่ีำเกิดข้ึนในสังคมกับภาพท่ีำพบเห็นในส่ือว่าสอดคล�อง

หรือขัดแย�งกันในลักษณะใด 

 4) บทำวิเคราะห์การอภิปรายด�วยเคร่ืองมือทำาง

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต�น 

 5) ความคิดเห็นโดยสรุปต่อช้ินงานท่ีำนำามา

อภิปราย และคำาถามการวิจัยเบ้ืองต�นท่ีำเกิดข้ึน 

 เกณฑ์การประเมินบทำความตัดสินจากความน่า

สนใจของช้ินงานท่ีำเลือก ลักษณะการเขียนบทำความท่ีำ

มีการอ�างอิง (หากมีการอ�างถึงความเห็นและประเด็น

จากเอกสารอ่ืน) มีความล่ืนไหล ความสอดคล�อง และ

ความเป็นเหตุเป็นผลของบทำความ และความถูกต�อง

ของบทำวิเคราะห์ด�วยเคร่ืองมือทำางเศรษฐศาสตร์ 

 ทัำกษะท่ีำนักศึกษาจะได�คือ  ทัำกษะการคิด

วิเคราะห์ ทัำกษะการส่ือสาร ทัำกษะการค�นหาและ

ประเมินข�อมูลข่าวสาร และ ความคิดสร�างสรรค์ ซ่ึึ่ง

กิจกรรมน้ีส่งเสริมให�นักศึกษาได�เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีำ

พบเห็นในชีวิตจริงกับเร่ืองหรือภาพท่ีำพบเห็นในส่ือ

ต่างๆว่ามีความสอดคล�องกันหรือไม่ ซ่ึึ่งการให�

นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบของงานท่ีำนำามา

อภิปรายจะกระตุ�นให�นักศึกษามีความสนุก และความ

สุขกับส่ิงท่ีำทำำา ทำำาให�ช้ินงานท่ีำออกมามีความน่าสนใจ

   

 

 

ตนไม โดยปญหาถือเปนลำตน ซึ่งกิจกรรมนี้เนนให

นักศึกษาสามารถวิเคราะห และเชื่อมโยงความเปน

เหตุเปนผล แสดงดังรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 ความเชื่อมโยงของปญหาของการลดลงของ

ประชากร 

กิจกรรมครั้งท่ี 4 “การวางผังเมือง”  

เนื่องจากในปจจุบันเมืองเริ่มมีการขยายตัวมาก

ขึ้นทำใหมีการเติบโตและการเกิดขึ้นของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจตางๆ เชน รานคา โรงเรียน สถานท่ี

ราชการ เขตอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี ้จาก

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนในเกิดการอยูดี

มีสุขของประชากรในประเทศ ซึ่งเมืองที่ประชาชน

สามารถอาศัยอยูอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีนั้น จะตองประกอบไปดวยท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ 

ระบบการขนสง ระบบสาธารณูปโภค และการ

จัดการท่ีตั้งท่ีเหมาะสม   

วิธีการสอนคือ แตละกลุมจะไดสิ่งกอสรางตางๆ 

เช น ร านคา โรงเร ียน สถานที ่ราชการ โรงงาน

อุตสาหกรรม สวนสาธารณะ เปนตน ซึ่งแตละกลุม

จะตองพิจารณาและออกแบบเมืองใหมใหมีความ

เหมาะสมในแงของการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชากรใหเพิ ่มข ึ ้นและช วยลดผลกระทบทาง

ลบ หลังจากแตละกลุ มไดม ีการวางผังเมืองแลว 

นักศึกษาแตละกลุมตองตอบคำถามวาเพราะเหตุใด

การจัดผังเมืองแบบนี้ จึงมีความเหมาะสม เมืองท่ี

เลือกมาเหมือนกับชุมชนของเราหรือไม อยางไร ดัง

แสดงรูปท่ี 5 

กิจกรรมนี ้ช วยให น ักศ ึกษาได พ ัฒนาทักษะ

ความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการ

ทำงานเปนทีม   

 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 กิจกรรมการวางผังเมือง 

2.2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู 

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูประกอบดวย 2 

กิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอก

ตำราเรียน และ กิจกรรมเศรษฐศาสตรพัฒนากับการ

พัฒนารอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2.2.1 กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำรา

เรียน  

กิจกรรมนี้นักศึกษาจะตองเขียนบทความความ

ยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ซ่ึงเปนการอภิปราย

เนื้อหาของ ก) หนังสือ วรรณกรรม ข) ภาพยนตร ค) 

ภาพยนตรสารคดี หรือ ง) ภาพยนตรชุด (Series) ท่ี

มีความเชื่อมโยงกับประเด็นในวิชาเศรษฐศาสตรการ

พัฒนา โดยเนื้อหาของบทความดังกลาวอยางนอย 

ควรประกอบไปดวย 5 ประเด็นไดแก  

1)     สวนสรุปเนื้อหาของชิ้นงานท่ีนำมาอภิปราย  

2)     ประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิชา  

3)     อภิปรายเปรียบเทียบสภาพความเปน จริง ท่ี

เก ิดข ึ ้นในส ังคมก ับภาพที ่พบเห ็นในส ื ่อวา

สอดคลองหรือขัดแยงกันในลักษณะใด  

4)     บทวิเคราะหการอภิปรายดวยเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรเบื้องตน  

5)     ความค ิดเห ็นโดยสร ุปต อช ิ ้นงานที ่นำมา

อภิปราย และคำถามการวิจัยเบื้องตนท่ีเกิดข้ึน  

เกณฑการประเมินบทความตัดสินจากความ

นาสนใจของช ิ ้นงานที ่เล ือก ลักษณะการเข ียน

บทความที่มีการอางอิง (หากมีการอางถึงความเห็น

และประเด็นจากเอกสารอื่น) มีความลื่นไหล ความ

สอดคลอง และความเปนเหตุเปนผลของบทความ 

และความถูกตองของบทวิเคราะหดวยเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร  

ทักษะที ่น ักศ ึกษาจะได ค ือ  ทักษะการคิด

วิเคราะห ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคนหาและ

ประเมินขอมูลขาวสาร และ ความคิดสรางสรรค ซ่ึง

กิจกรรมนี้สงเสริมใหนักศึกษาไดเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพบ

เห็นในชีวิตจริงกับเรื่องหรือภาพท่ีพบเห็นในสื่อตางๆ

วามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งการใหนักศึกษา

สามารถเลือกรูปแบบของงานที ่นำมาอภิปรายจะ

กระตุนใหนักศึกษามีความสนุก และความสุขกับสิ่งท่ี

ทำ ทำใหช ิ ้นงานที ่ออกมามีความนาสนใจและ

ออกมาในเกณฑท่ีดี  

ตัวอยางของงานเขียนของผูเรียนแสดงดังรูปท่ี 

6-8 
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และออกมาในเกณฑ์ท่ีำดี 

ตัวอย่างของงานเขียนของผู�เรียนแสดงดังรูปท่ีำ 6-8

 

รูป ท่ีำ  6  แสดง ตัวอ ย่างงานเขียนในกิจกรรม

เศรษฐศาสตร์การพัฒนานอกตำาราเรียนของผู�เรียน 

จากซีึ่รีย์ Mr.Sunshine

 

รูปท่ีำ 7 แสดงตัวอย่างงานเขียนในกิจกรรมเศรษฐ

ศาสตร์นอกตำาราเรียน เร่ือง "Oliver Twist"

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 กิจกรรมการวางผังเมือง 

2.2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู 

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูประกอบดวย 2 

กิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอก

ตำราเรียน และ กิจกรรมเศรษฐศาสตรพัฒนากับการ

พัฒนารอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2.2.1 กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำรา

เรียน  

กิจกรรมนี้นักศึกษาจะตองเขียนบทความความ

ยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ซ่ึงเปนการอภิปราย

เนื้อหาของ ก) หนังสือ วรรณกรรม ข) ภาพยนตร ค) 

ภาพยนตรสารคดี หรือ ง) ภาพยนตรชุด (Series) ท่ี

มีความเชื่อมโยงกับประเด็นในวิชาเศรษฐศาสตรการ

พัฒนา โดยเนื้อหาของบทความดังกลาวอยางนอย 

ควรประกอบไปดวย 5 ประเด็นไดแก  

1)     สวนสรุปเนื้อหาของชิ้นงานท่ีนำมาอภิปราย  

2)     ประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิชา  

3)     อภิปรายเปรียบเทียบสภาพความเปน จริง ท่ี

เก ิดข ึ ้นในส ังคมก ับภาพที ่พบเห ็นในส ื ่อวา

สอดคลองหรือขัดแยงกันในลักษณะใด  

4)     บทวิเคราะหการอภิปรายดวยเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรเบื้องตน  

5)     ความค ิดเห ็นโดยสร ุปต อช ิ ้นงานที ่นำมา

อภิปราย และคำถามการวิจัยเบื้องตนท่ีเกิดข้ึน  

เกณฑการประเมินบทความตัดสินจากความ

นาสนใจของช ิ ้นงานที ่เล ือก ลักษณะการเข ียน

บทความที่มีการอางอิง (หากมีการอางถึงความเห็น

และประเด็นจากเอกสารอื่น) มีความลื่นไหล ความ

สอดคลอง และความเปนเหตุเปนผลของบทความ 

และความถูกตองของบทวิเคราะหดวยเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร  

ทักษะที ่น ักศ ึกษาจะได ค ือ  ทักษะการคิด

วิเคราะห ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคนหาและ

ประเมินขอมูลขาวสาร และ ความคิดสรางสรรค ซ่ึง

กิจกรรมนี้สงเสริมใหนักศึกษาไดเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพบ

เห็นในชีวิตจริงกับเรื่องหรือภาพท่ีพบเห็นในสื่อตางๆ

วามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งการใหนักศึกษา

สามารถเลือกรูปแบบของงานที ่นำมาอภิปรายจะ

กระตุนใหนักศึกษามีความสนุก และความสุขกับสิ่งท่ี

ทำ ทำใหช ิ ้นงานที ่ออกมามีความนาสนใจและ

ออกมาในเกณฑท่ีดี  

ตัวอยางของงานเขียนของผูเรียนแสดงดังรูปท่ี 

6-8 

 

   

 

 

 

ร ูปท ี ่  6 แสดงต ัวอย  างงานเ ขียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำราเรียนของผูเรียน 

จากซีรีย Mr.Sunshine 

 
ร ูปท ี ่  7 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื่อง "Oliver Twist" 

 

ร ูปท ี ่  8 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื่อง "นารุโตะ" 

 

  

2.2.2 กิจกรรมเศรษฐศาสตรพัฒนากับการพัฒนา

รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 กิจกรรมนี ้ต องการใหนักศึกษานำเสนอบท

สัมภาษณ “คน” ภายใตกรอบการทำงาน  “กลุมคน

เฉพาะกลุ มรอบพื ้นที ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ท่ี

น ักศ ึกษาสนใจเล ือกท ี ่จะศ ึกษาก ับ “ประเด็น

เศรษฐศาสตรการพัฒนา” ที ่แวดลอมเกี ่ยวของ

กับ “คน” นักศึกษาจะตองทำการศึกษาในประเด็น  

 ปญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุของปญหา ซ่ึง

ปญหาตองมีท่ีมาจากการสัมภาษณ บุคคลท่ี

อาศัยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเลือก

มา 1 ปญหา  

 นโยบายหรือวิธีการแกปญหาที ่กอใหเกิด

ความยั ่งยืน ซึ ่งนักศึกษาแตละกลุ มตอง

นำเสนอและอธิบายดวยวาการแกปญหา

ดังกลาวกอใหเกิดความยั่งยืนอยางไรและ

นักศึกษาตองเชื่อมโยงกับหลักคิด/ทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร  

 อุปสรรค/ขอจำกัดของนโยบายหรือวิธีการ

แกปญหา นักศึกษาแตละกลุมตองวิเคราะห

ด วยว านโยบายหร ือว ิธ ีการแก ป ญหา

ดังกลาวมีอุปสรรคหรือขอจำกัดในการปรับ

ใชอยางไร  

ก ิจกรรมน ี ้จะให น ักศ ึกษาทำการค นควา 

สัมภาษณและเรียบเรียงเพ่ือนำเสนอผลงานในชั้น

เรียน มีการถามและตอบคำถามจากสมาชิกกลุม

อื่นๆและจัดทำเปน poster ไมเกิน 2 หนากระดาษ 

 

รูปท่ีำ 8 แสดงตัวอย่างงานเขียนในกิจกรรมเศรษฐ

ศาสตร์นอกตำาราเรียน เร่ือง "นารุโตะ"

 2.2.2 กิจกรรมเศรษฐศาสตร์พัฒนากับการ

พัฒนารอบมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

  กิจกรรมน้ีต�องการให�นักศึกษานำาเสนอบทำ

สัมภาษณ์ “คน” ภายใต�กรอบการทำำางาน  “กลุ่มคน

เฉพาะกลุ่มรอบพ้ืนท่ีำมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่” ท่ีำ

นักศึกษาสนใจเลือกท่ีำจะศึกษากับ “ประเด็น

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา” ท่ีำแวดล�อมเก่ียวข�องกับ 

“คน” นักศึกษาจะต�องทำำาการศึกษาในประเด็น 

 - ปัญหาท่ีำเกิดข้ึนและสาเหตุของปัญหา ซ่ึึ่ง

ปัญหาต�องมีท่ีำมาจากการสัมภาษณ์ บุคคลท่ีำอาศัยรอบ

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ และเลือกมา 1 ปัญหา 

 - นโยบายหรือวิธีิการแก�ปัญหาท่ีำก่อให�เกิดความ

ยั่งยืน ซ่ึึ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มต�องนำาเสนอและอธิิบาย

ด�วยว่าการแก�ปัญหาดังกล่าวก่อให�เกิดความยั่งยืน

อย่างไรและนักศึกษาต�องเช่ือมโยงกับหลักคิด/ทำฤษฎีี

ทำางเศรษฐศาสตร์ 

 - อุปสรรค/ข�อจำากัดของนโยบายหรือวิธีิการแก�

ปัญหา นักศึกษาแต่ละกลุ่มต�องวิเคราะห์ด�วยว่านโย

บายหรือวิธิีการแก�ปัญหาดังกล่าวมีอุปสรรคหรือข�อ

จำากัดในการปรับใช�อย่างไร 

   

 

 

 

ร ูปท ี ่  6 แสดงต ัวอย  างงานเ ขียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำราเรียนของผูเรียน 

จากซีรีย Mr.Sunshine 

 
ร ูปท ี ่  7 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื่อง "Oliver Twist" 

 

ร ูปท ี ่  8 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื่อง "นารุโตะ" 

 

  

2.2.2 กิจกรรมเศรษฐศาสตรพัฒนากับการพัฒนา

รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 กิจกรรมนี ้ต องการใหนักศึกษานำเสนอบท

สัมภาษณ “คน” ภายใตกรอบการทำงาน  “กลุมคน

เฉพาะกลุ มรอบพื ้นที ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ท่ี

น ักศ ึกษาสนใจเล ือกท ี ่จะศ ึกษาก ับ “ประเด็น

เศรษฐศาสตรการพัฒนา” ที ่แวดลอมเกี ่ยวของ

กับ “คน” นักศึกษาจะตองทำการศึกษาในประเด็น  

 ปญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุของปญหา ซ่ึง

ปญหาตองมีท่ีมาจากการสัมภาษณ บุคคลท่ี

อาศัยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเลือก

มา 1 ปญหา  

 นโยบายหรือวิธีการแกปญหาที ่กอใหเกิด

ความยั ่งยืน ซึ ่งนักศึกษาแตละกลุ มตอง

นำเสนอและอธิบายดวยวาการแกปญหา

ดังกลาวกอใหเกิดความยั่งยืนอยางไรและ

นักศึกษาตองเชื่อมโยงกับหลักคิด/ทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร  

 อุปสรรค/ขอจำกัดของนโยบายหรือวิธีการ

แกปญหา นักศึกษาแตละกลุมตองวิเคราะห

ด วยว านโยบายหร ือว ิธ ีการแก ป ญหา

ดังกลาวมีอุปสรรคหรือขอจำกัดในการปรับ

ใชอยางไร  

ก ิจกรรมน ี ้จะให น ักศ ึกษาทำการค นควา 

สัมภาษณและเรียบเรียงเพ่ือนำเสนอผลงานในชั้น

เรียน มีการถามและตอบคำถามจากสมาชิกกลุม

อื่นๆและจัดทำเปน poster ไมเกิน 2 หนากระดาษ 
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 กิจกรรมน้ีจะให� นักศึกษาทำำาการค�นคว�า 

สัมภาษณ์และเรียบเรียงเพ่ือนำาเสนอผลงานในช้ันเรียน 

มีการถามและตอบคำาถามจากสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆและจัด

ทำำาเป็น poster ไม่เกิน 2 หน�ากระดาษ A4 เกณฑ์การ

ประเมินจะพิจารณาจาก 1) เน้ือหาท่ีำนำาเสนอ ว่าครบ

ถ�วนหรือไม่ สามารถเช่ือมโยงกับทำฤษฎีีหรือประยุกต์

ใช�ทำฤษฎีีท่ีำเรียนมาได�หรือไม่ 2) การนำาเสนอและการ

อธิิบายมีการใช�ส่ือท่ีำเหมาะสม และ 3) การตอบคำาถาม

ท่ีำเหมาะสมและการแก�ไขเฉพาะหน�า 

 ตัวอย่างงานนำาเสนอของผู�เรียนเก่ียวกับปัญหา

การไม่พัฒนาท่ีำเกิดข้ึนรอบมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

แสดงดังรูปท่ีำ 9

 

  

 

รูปท่ีำ 9 ปัญหาการไม่พัฒนาท่ีำเกิดข้ึนรอบมหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่

3. สรุปผลจัากการจััดการบรรยายและกิจักรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนร้�

 จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

วิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาจากการสอนแบบ

บรรยายท้ัำงหมด มาเป็นรูปแบบการบรรยายและการ

ทำำากิจกรรมในช้ันเรียน โดยประยุกต์ใช�แนวคิดการ

จัดการเรียนรู�แบบเชิงรุก (Active Learning) น้ี ทำำาให�

นักศึกษาได�มีโอกาสแสดงความคดิเห็นท่ีำมีต่อประเด็น

ต่างๆท่ีำเกิดข้ึนรอบตัวผู�เรียนมากข้ึน ผู�เรียนบางคนกล�า

แสดงความคิดเห็นมากข้ึน และผู�เรียนบางคนมีความ

เข�าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีำเกิดข้ึนรอบๆ

ตัว นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

ทำำาให�ผู�เรียนได�พัฒนาทัำกษะในด�านการคิดวิเคราะห์ 

การคดิเชิงวิพากษ์ การเรียนรู�ท่ีำอยูร่่วมกันกับบุคคลอ่ืน 

เป็นผู�นำา และผู�ตามท่ีำดี อย่างไรก็ตามการจัดการเรียน

การสอนแบบเชิงรุกท่ีำใช�อาจจะยังไม่เพียงพอ ซ่ึึ่งเพ่ือ

เป็นการขยายผลและทำำาให�เกิดผลสัมฤทำธ์ิิท่ีำเพ่ิมข้ึนควร

มีปรับการใช�กระบวนการ KWL plus คือ (K) ระบุส่ิง

ท่ีำรู�เก่ียวกับเร่ืองท่ีำกำาหนด (W) อยากรู�อะไรบ�างจากส่ิง

หรือเร่ืองท่ีำกำาหนด และ (L) เรียนรู�อะไรบ�างจากเร่ือง

ท่ีำกำาหนด รวมท้ัำงเพ่ิมเติมการเขียนแผนผังมโน

ทัำศน์(Mapping) และการสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ 

(Summering) เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีำมี

ประสิทำธิิผลมากข้ึน 

 อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคท่ีำเกิดข้ึนมา

จากปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ท่ีำมีความรุนแรง

ทำำาให�บางกิจกรรมในช่วงทำ�ายภาคการศึกษาไม่สามารถ

จัด กิจกรรมก ลุ่มได�  เ พ่ือการรักษาระยะห่าง  

ซ่ึึ่งสถานการณดั์งกล่าวถือเป็นอุปสรรคสำาคัญอุปสรรค

หน่ึง

4. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�เขียนขอขอบพระคุณศูนย์ TLIC (Teaching 

& Learning Innovation Center)  ท่ีำให�ทุำนสนับสนุน

ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ 

ขอขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่ท่ีำสนับสนุนให�คณาจารย์ในคณะได�มีโอกาส

จัดการเรียนการสอน โดยเน�นการพัฒนาทัำกษะ 

ในศตวรรษท่ีำ 21  

 

 

   

 

 

A4 เกณฑการประเมินจะพิจารณาจาก 1) เนื้อหาท่ี

นำเสนอ วาครบถวนหรือไม สามารถเชื ่อมโยงกับ

ทฤษฎ ีหร ื อประย ุกต ใช ทฤษฎ ีท ี ่ เ ร ี ยนมา ได

หรือไม 2) การนำเสนอและการอธิบายมีการใชสื่อท่ี

เหมาะสม และ 3) การตอบคำถามที่เหมาะสมและ

การแกไขเฉพาะหนา  

ตัวอยางงานนำเสนอของผูเรียนเกี่ยวกับปญหา

การไมพัฒนาที่เกิดขึ้นรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แสดงดังรูปท่ี 9 

 

 

 
ร ูปท ี ่  9 ป ญหาการไม พ ัฒนาท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น รอบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  

 

 

3. สรุปผลจากการจัดการบรรยายและกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการเรียนรู 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสน

ว ิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาจากการสอนแบบ

บรรยายท้ังหมด มาเปนรูปแบบการบรรยายและการ

ทำกิจกรรมในชั้นเรียน โดยประยุกตใชแนวคิดการ

จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) นี้ ทำ

ใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที ่มีตอ

ประเด็นตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวผูเรียนมากขึ้น ผูเรียน

บางคนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และผูเรียน

บางคนมีความเขาใจถึงปญหาและสาเหตุของปญหา

ที่เกิดขึ้นรอบๆตัว นอกจากนี้การจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบใหมทำใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในดาน

การคิดวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การเรียนรูที่อยู

รวมกันกับบุคคลอื่น เปนผูนำ และผูตามที่ดี อยางไร

ก็ตามการจัดการเร ียนการสอนแบบเชิงร ุกที ่ใช

อาจจะยังไมเพียงพอ ซึ่งเพ่ือเปนการขยายผลและทำ

ให  เก ิดผลส ัมฤทธ ิ ์ท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นควรม ีปร ับการใช

กระบวนการ KWL plus คือ (K) ระบุสิ่งที่รูเกี่ยวกับ

เรื่องที่กำหนด (W) อยากรูอะไรบางจากสิ่งหรือเรื่อง

ท่ีกำหนด และ (L) เรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีกำหนด 

รวมทั้งเพิ่มเติมการเขียนแผนผงัมโนทัศน(Mapping) 

และการสรุปเรื่องราวตาง ๆ (Summering) เพื่อให

เกิดการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน  

อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา

จากปญหาสถานการณ COVID-19 ที่มีความรุนแรง

ทำใหบางกิจกรรมในชวงทายภาคการศึกษาไม

สามารถจัดกิจกรรมกลุมได เพื่อการรักษาระยะหาง 
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บทคัดย่อ

 บทำความน้ีได�สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในกระบวนวิชา 128307 การบริหาร

เชิงกลยุทำธ์ิ ตอนท่ีำ 2 ภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการศึกษา 2563 ซ่ึึ่งมีความจำาเป็นต�องปรับรูปแบบการเรียนการสอน

เป็นการเรียนแบบออนไลน์ท้ัำงหมด อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือกระตุ�นการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนออนไลน์ และเสริมสร�างทัำกษะท่ีำจำาเป็นใน

ศตวรรษท่ีำ 21 ให�แก่นักศึกษา เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนเป็นช้ันเรียนออนไลน์ท้ัำงหมด ทำำาให�

เทำคโนโลยีเข�ามามีบทำบาทำอย่างมากในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่น้ี และผลจากการเรียนการสอนพบว่าการ

ปรับรูปแบบกิจกรรมในช้ันเรียนออนไลน์โดยเอาความสนใจของผู�เรียนเป็นตัวต้ัง ช่วยกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความ

กระตือรือร�นในการเข�ามามีส่วนร่วมในช้ันเรียนมากข้ึน มีความรู�ความเข�าใจในเน้ือหาวิชาและสามารถนำาความรู�

ไปประยุกต์ใช�ให�เกิดประโยชน์ต่อการนำาแผนกลยุทำธ์ิไปปฏิิบัติในโครงการของกลุ่มนักศึกษาได�เป็นอย่างดี

คำาสำาคัญ:  การบริหารเชิงกลยทุำธ์ิ, active learning, student-centered approach, project-based learning

 

1. บทนำา

 กระบวนวิชาการบริหารเชิงกลยุทำธ์ิสำาหรับ

สำานักวิชารัฐประศาสตร์น้ัน มีเน้ือหาครอบคลุมถึง

ปรัชญา แนวคิด และทำฤษฎีีท่ีำเก่ียวข�องกับการบริหาร

เชิงกลยุทำธ์ิ พัฒนาการการศึกษาและกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทำธ์ิ ท้ัำงในเร่ืองของการกำาหนดกลยุทำธ์ิ 

การวิเคราะห์กลยุทำธ์ิ การนำากลยุทำธ์ิไปปฏิิบัติ และการ

ประเมินผลกลยุทำธ์ิ 

 การเรียนการสอนในกระบวนวิชาการบริหาร

เชิงกลยุทำธ์ิในรูปแบบเดิมจะเน�นไปท่ีำลักษณะการ

บรรยายปรัชญา แนวคิด ทำฤษฎีี และข้ันตอนการ

บริหารเชิงกลยุทำธ์ิเป็นส่วนใหญ่ (Lecture-based-

Learning) โดยจะมีการหยิบยกกรณีศึกษาข้ึนมาบ�าง

เล็กน�อยตามแต่ละหัวข�อเร่ืองท่ีำดำาเนินการสอน

 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงภาคเรียนท่ีำ 2 ปีการ

ศึกษา 2562 ต่อเน่ืองมาจนถึงภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปี

การศึกษา 2563 ทำำาให�ผู�สอนเล็งเห็นความจำาเป็นใน

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนให�เป็นแบบออนไลน์

ท้ัำงหมดและเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ึ่งก็เป็นไปใน

ทิำศทำางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริม

การจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษ 

ท่ีำ 21 

 ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาการ

บริหารเชิงกลยุทำธ์ิในคร้ังน้ี ผู�สอนได�ดำาเนินการปรับ

กระบวนการเรียนการสอน โดยอาศัยช่องทำางออนไลน์
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ท้ัำงหมด ซ่ึึ่งช่องทำางในการสอนหลักก็คอืการสอนในช้ัน

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ประกอบกับการ

กำาหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในแต่ละ

คาบเรียน การกำาหนดงานกลุ่มในลักษณะโครงการ

ย่อยเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจผ่านการลงมือปฏิิบัติ 

รวมไปถึงการจัดให�มีการนำาเสนอและแสดงผลงานของ

กลุ่มนักศึกษา เพ่ือให�นักศึกษาได�มีการพัฒนาทัำกษาท่ีำ

จำาเป็นผ่านกระบวนการและกิจกรรมเหล่าน้ี

2. แนวคดิท่ีนำามาใช�ในการพฒันาร้ปแบบการเรียน

การสอน

 ในการพฒันาและปรบัปรุงรูปแบบการเรียนการ

สอนในวิชา 128307 การบริหารเชิงกลยุทำธ์ิ ผู�สอนได�

ยึดแนวคิดสำาคัญเป็นหลักอยู่ 2 แนวคิดด�วยกัน คือ 

แนวคิดการเรียนรู�ท่ีำผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียน

รู�ท่ีำอาศัยโครงงานเป็นหลัก

 2 .1 การเรียนรู� ท่ีำ ผู� เ รียนเ ป็นศูนย์กลาง 

(Student-centered Approach)

 การเรียนรู�ท่ีำผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-

centered learning) หรือ การศึกษาโดยเน�นผู�เรียน

เป็นสำาคัญ (learner-centered education) น้ันเป็น

หลักการท่ีำจะช่วยส่งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาการเรียน

และแสวงหาความรู�ด�วยตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยถือว่า

ผู�เรียนมีความสำาคัญท่ีำสุด ซ่ึึ่งจะมีลักษณะการสอนท่ีำ

เน�นประโยชน์ของผู�เรียนเป็นหลักโดยจัดการเรียนการ

สอนท่ีำสอดคล�องกับความถนัด ความสนใจของผู�เรียน 

รวมถงึใช�วิธีิการท่ีำหลากหลายและเปดิโอกาสให�ผู�เรียน

เข�ามามส่ีวนร่วมในการในการกำาหนดสาระท่ีำจะเรียนรู� 

การทำำากิจกรรม การลงมอืปฏิิบัติ และสามารถนำาความ

รู�ไปประยุกต์ใช�ได�จริง อันจะก่อให�เกิดทัำกษะการเรียน

รู�ตลอดชีวิต [1]

 หลักสำาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยเน�นผู�เรียนท่ีำนำามาปรับใช� คือ 

 1. คำานึงถึงความต�องการหรือความสนใจของผู�

เรียนเป็นสำาคัญ

 2. เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

 3. เน�นให�ผู�เรียนสามารถค�นคว�าหาความรู�ได�

ด�วยตนเอง 

 4. ผู�เรียนสามารถเรียนรู�จากประสบการณ์ใน

การลงมือปฏิิบัติจริง

 5. เน�นการพัฒนาทัำกษะความร่วมมือ ผ่านรูป

แบบการเรียนรู�ท้ัำงในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล

 2.2 การเรียนรู� ท่ีำอาศัยโครงงานเป็นหลัก 

(Project-based Learning)

 Project-based Learning หรือ การจัดการ

เรียนรู�ท่ีำอาศัยโครงงานเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน

รู�ท่ีำให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริงในลักษณะของการ

ศึกษา สำารวจ ค�นคว�า ทำดลอง ประดิษฐ์คิดค�น โดยมี

ผู�สอนเป็นผู�กระตุ�นเพ่ือนำาความสนใจท่ีำเกิดจากตัวผู�

เรียนมาใช�ในการทำำากิจกรรมค�นคว�าหาความรู�ด�วยตัวผู�

เรียนเอง นำาไปสู่การเพ่ิมความรู�ท่ีำได�จากการลงมือ

ปฏิิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู�เช่ียวชาญบทำบาทำ

ของผู�สอนจึงจะเปล่ียนเป็นผู�อำานวยความสะดวก 

(facilitator) หรือผู�ให�คำาแนะนำา (Guide) เพ่ือให�

โครงการสำาเร็จลุล่วง ไม่ใช่แค่เป็นผู� ให�ความรู� 

(teacher) แต่เพียงอย่างเดียว โดยผู�เรียนจะมีการเรียน

รู�ผ่านกระบวนการทำำางานเป็นกลุ่ม ท่ีำจะนำามาสู่การ

สรุปความรู�ใหม่มีการเขียนกระบวนการจดัทำำาโครงงาน

และได�ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธิรรม [2]

3. ร้ปแบบการเรียนการสอน

 วัตถุประสงค์หลักของวิชาการบริหารเชิงกล

ยุทำธ์ิน้ัน นอกจากจะต�องการให�นักศึกษามีความ

สามารถในการอธิิบายปรัชญา แนวคิด ทำฤษฎีี และข้ัน

ตอนการบริหารเชิงกลยทุำธ์ิแล�ว ยงัต�องการให�นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช�ความรู�น้ันมาปรับใช�ในการทำำางาน

จริงในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคตอีกด�วย 

ดังน้ันการเรียนการสอนนอกจากการบรรยายเก่ียวกับ

แนวคิดทำฤษฎีีท่ีำเก่ียวข�องกับการบริหารเชิงกลยทุำธ์ิแล�ว 

การมีกิจกรรมแบบ active learning สามารถเข�ามา

เป็นส่วนเติมเต็มท่ีำช่วยพัฒนาทัำกษะและความสามารถ

ของนักศึกษาให�มีความเหมาะสมกับความต�องการใน
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ศตวรรษท่ีำ 21 โดยมีรูปแบบในการจัดการเรียนการ

สอน ดังน้ี

 1. เปิดโอกาสให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 

กำาหนดรูปแบบการเรียนการสอน เลือกช่องทำางการ

ติดต่อส่ือสาร สร�างข�อตกลงร่วมกันเก่ียวกับกิจกรรม

และสัดส่วนคะแนนท่ีำจะใช�ในการประเมินผลการเรียน

 2. ปรับลดการบรรยายและปรับรูปแบบการ

บรรยายให�มหีลากหลายรูปแบบ ท้ัำงการเรียนออนไลน์

แบบ real-time ผ่านโปรแกรม Zoom อัดวีดีโอการ

บรรยายให�นักศึกษาสามารถดูย�อนหลังได� และนำาส่ือ

สาธิารณะภายนอกท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหาวิชามา

ประกอบการเรียนการสอน

 3. เพ่ิมกิจกรรมในช้ันเรียน (In-class Activities)  

โดยมีการนำาเอากิจกรรมท่ีำหลากหลายเข�ามาประกอบ

การเรียนการสอน ท้ัำงการใช�เทำคโนโลยีเข�ามาช่วย

กระตุ�นการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เช่น การเล่นเกมตอบ

คำาถามในช้ันเรียน รวมไปถึงการทำำา Quiz ส้ันๆ ผ่าน

ช่องทำาง Google Classroom ในช่วงเวลาท้ัำงก่อน 

ระหว่าง และหลังจบคาบเรียน 

 4. สอดแทำรกกิจกรรมกลุ่มยอ่ย ได�แก่ การระดม

สมอง การทำำา Mind Mapping การวิเคราะห์สภาพ

แวดล�อม วิสัยทัำศน์ขององค์การต่าง ๆ โดยอาศัยช่อง

ทำาง Zoom Breakout Room เพ่ือให�นักศึกษาได�มี

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม และนำา

เสนอผลการวิเคราะห์ให�เพ่ือนกลุ่มอ่ืนได�ร่วมแลก

เปล่ียนแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการ

วิเคราะห์

 5.  เพ่ิมการเรียนรู�แบบอาศัยกรณีศึกษา (Case 

study) ท้ัำงจากภาครฐัและภาคเอกชน โดยให�นกัศึกษา

ทำำาการศกึษาองคก์รหรือหน่วยงานท่ีำนกัศึกษาสนใจใน

หัวข�อท่ีำเก่ียวข�องกับบทำเรียนและนำาข�อมูลมาอภิปราย

ในช้ันเรียนออนไลน์ เพ่ือเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�

แสดงการประยุกต์ใช�ความรู�และแลกเปล่ียนความคิด

เห็นกันภายในช้ันเรียน

 6. กำาหนดให�มกีารจดัทำำาแผนกลยทุำธ์ิ (Project-

based-learning) เป็นการสร�างความรู�ความเข�าใจผ่าน

การลงมือปฏิิบัติ โดยให�นักศึกษาได�มีการทำำางานร่วม

กันในลักษณะงานกลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือกหัวข�อ

หรือปัญหาท่ีำทำางกลุ่มมีความสนใจ และจัดทำำาแผนข้ึน

เพ่ือให�นักศึกษาได�ใช�ความรู�มา วิเคราะห์สภาพ

แวดล�อมขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีำทำางกลุ่มเลือก 

กำาหนดกลยทุำธ์ิและแผนเพ่ือสร�างนวตักรรมหรอืแก�ไข

ปัญหา การนำากลยทุำธ์ิไปปฏิิบัติ รวมไปถงึการประเมนิ

ผลกลยุทำธ์ิ การทำำางานเป็นกลุ่มจะช่วยเพ่ิมทัำกษะการ

ทำำางานเป็นทีำม การติดต่อประสานงาน และการแก�ไข

ปัญหาท่ีำอาจเกิดข้ึน

 7. กำาหนดให�มีการนำาเสนอและแสดงผลงาน

ของกลุ่มนักศึกษา ให�นักศึกษานำาเสนอแผนกลยุทำธ์ิ

ท่ีำทำางกลุ่มนักศึกษาจัดทำำา โดยนำาเสนอเป็นระยะ 

จำานวน 2 คร้ังเพ่ือรายงานความคืบหน�า และจัดให�มี

วันแสดงผลงานเพ่ือนำาเสนอแผนสุดทำ�ายในรูปแบบ

ของการจำาลองการ pitching โดยให�ตัวแทำนนักศึกษา

กลุ่มอ่ืนเข�าร่วมเป็นคณะกรรมการ การเปิดโอกาสให�

เพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆในช้ันเรียนได�ติชมและเสนอแนะ ก่อ

ให�เกิดการปฏิิสัมพันธ์ิระหวา่งผู�เรียนกับผู�เรียนด�วยกัน 

ส่วนอาจารย์ผู�สอนน้ันอยู่ในฐานะเป็นท่ีำปรึกษาคอย

ช้ีแนะจดุบกพรอ่งและชว่ยเสนอแนะแนวทำางการแก�ไข

แผนท่ีำกลุ่มนักศึกษานำาเสนอ ซึ่ึ่งจะช่วยทำำาให�การ

พัฒนาแผนกลยุทำธ์ิของกลุ่มนักศึกษามีความสมบูรณ์

มากข้ึน และสามารถพัฒนาต่อยอดจนเกิดประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคมได�จริง

4. การพัฒนากิจักรรมการเรียนการสอน

 ในการจัดการเรียนการสอนคร้ังน้ีได�มีการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึึ่งสามารถจำาแนก

ออกได�เป็น 2 ด�านใหญ่ๆ ซ่ึึ่งก็คือการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของผู�เรียนและการใช�กิจกรรมกลุ่มเป็นตัวขับ

เคล่ือนกระบวนการเรียนรู�

 4.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู�เรียน

 ในการเรียนการสอนวิชาน้ีน้ันเปิดให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่เร่ิมต�น โดย 
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ในช้ันเรียนวันแรกได�มีการร่วมกันเลือกช่องทำางการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างผู�สอนและผู�เรียน โดยผู�เรียน

ตกลงร่วมกันท่ีำจะใช� Google Classroom ในการแลก

เปล่ียนข�อมูลข่าวสารสารสนเทำศและส่งงาน  นอกจาก

น้ียังมีการสร�างข�อตกลงร่วมกันเก่ียวกับกิจกรรมและ

สัดส่วนคะแนนท่ีำจะใช�ในการประเมินผลการเรียน ดังน้ี 

 1. การมีส่วนร่วม คิดเป็น 20%

 การมส่ีวนร่วมน้ันหมายถึง การมส่ีวนร่วมในช้ัน

เรียน การเข�าเรียน การตอบคำาถาม และการทำำา

กิจกรรมในช้ันเรียนออนไลน์

 2. รายงานเด่ียว  คิดเป็น 20%

ในการจัดทำำารายงานเด่ียวผู�สอนได�เปิดโอกาสให�

นักศึกษาจัดทำำา Infographic เพ่ือนำาเสนอเก่ียวกับ

กลยุทำธ์ิท่ีำนักศึกษาสนใจ โดยผู�สอนจะประเมินผลงาน

ตามกรอบการประเมินท่ีำกำาหนดภายใต�หัวข�อการ

ประเมินดังน้ี 1) ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 2) การ

อ�างอิง 3) ความคิดสร�างสรรค์ในการนำาเสนอและความ

สวยงาม

 3. กิจกรรมและโครงงานกลุ่ม คิดเป็น 40%

(รายละเอียดปรากฏิอยู่ในส่วนท่ีำ 4.2)

 4. สอบปลายภาค คิดเป็น 20%

 นอกจากจะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมใน

การร่วมกำาหนดกิจกรรมและสัดส่วนในการประเมินผล

การเรียนแล�ว ผู�สอนยงัเปิดโอกาสให�ผู�เรียนแสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบและช่องทำางการ

บรรยาย ในเบ้ืองต�นผู�สอนได�ใช�การบรรยายแบบ real-

time ผ่านโปรแกรม Zoom ต่อมาเม่ือได�รับข�อเสนอ

แนะจากผู�เรียน จึงมีการอัดวีดีโอการบรรยายท้ัำงบนช้ัน

เรียนออนไลน์และล่วงหน�า เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถกลับ

มาฟังทำบทำวนบทำเรียนย�อนหลังได� 

 ส่วนการตอบคำาถามในช้ันเรียนทุำกคาบผู�สอน

จะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนส่งข�อความ และตอบคำาถามใน

ช้ันเรียนมาทำาง Function Chat ในโปรแกรม Zoom 

ซ่ึึ่งทำำาให�ผู�สอนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู�เรียนท่ีำเข�า

เรียนและมีส่วนร่วมในช้ันเรียนได�อย่างสะดวก รวมไป

ถึงการสร�างกิจกรรม Quiz ใน Google Classroom 

ท้ัำงในรปูแบบของ Google Form และ Question หลงั

จบบทำเรียน

 4.2 กิจกรรมและโครงงานกลุ่ม

 จากสัดส่วนในการประเมินผลการเรียนจะเห็น

ได�ว่า กิจกรรมและโครงงานกลุ่มมีสดัส่วนคะแนนท่ีำสูง

ท่ีำสุด เน่ืองจากการเรียนการสอนในวิชาน้ีจะเน�นท่ีำ

กระบวนการทำำางานกลุ่มเป็นกระบวนการหลักในการ

เรียนการสอน โดยผู�สอนให�นักศึกษาแบ่งกลุ่มตาม

ความสมัครใจ โดยแบ่งกลุ่มละ 4-5 คน ซ่ึึ่งได�ท้ัำงหมด

จำานวน 10 กลุ่ม ซ่ึึ่งจะเป็นกลุ่มท่ีำจะทำำางานร่วมกัน

ตลอดท้ัำงภาคการศึกษากิจกรรมกลุ่มจะแบ่งออกได� 

ดังน้ี

 1. กิจกรรมประกอบบทำเรียน ในการเรียนแต่ละ

บทำเรียนน้ันจะมีคาบเรียนท่ีำให�กลุ่มนักศึกษาได�ทำำา

กิจกรรมร่วมกันออนไลน์ผ่าน Zoom Breakout 

Room เช่น กิจกรรม Mind Mapping, กิจกรรม

วิเคราะห์สภาพแวดล�อม กิจกรรมการประยุกต์ใช� 

Model ทำางธิุรกิจ เป็นต�น เพ่ือให�นักศึกษาได�มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม และผู�สอนก็

จะเข�าไปร่วมฟังการพูดคุยและให�คำาแนะนำาผู�เรียนใน

กลุ่มย่อย

 2. กิจกรรมการเรียนรู�โดยอาศัยกรณีศึกษา 

(Case study) โดยให�กลุ่มนักศึกษาทำำาการศึกษา

องค์กรหรือหน่วยงานท่ีำนักศึกษาสนใจในหัวข�อท่ีำ

เก่ียวข�องกับบทำเรียน เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล�อม

ขององค์การ การกำาหนดวิสัยทัำศน์ พันธิกิจ และ ค่า

นิยมองค์การ เป็นต�น และนำาข�อมูลมาอภิปรายในช้ัน

เรียนออนไลน์

 3. การจัดทำำาแผนกลยุทำธ์ิ (Project-based-

learning) ซึ่ึง่เป็นการสร�างความรู�ความเข�าใจผ่านการ

ลงมือปฏิิบัติ กลุ่มนักศึกษาสามารถเลือกหัวข�อหรือ

ปัญหาท่ีำทำางกลุ่มมีความสนใจ โดย1) ให�นักศึกษาเลือก

องค์กรหรือหน่วยงานท่ีำกลุ่มนักศึกษาสนใจ ไม่ว่าจะ

เป็น องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือกลุ่มนักศึกษา  



174        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

2) เลือกโจทำย์ท่ีำเก่ียวข�องกับเน้ือหาวิชาการบริหาร

เชิงกลยทุำธ์ิ 3) ให�นักศึกษาเขียนรายละเอยีดการขอรบั

เงินสนับสนุน (proposal) ไม่เกินกลุ่มละ 2,000 บาทำ 

โดยมีข�อมูลประกอบด�วย เหตุผลและความสำาคัญ 

วัตถุประสงคแ์ผนการดำาเนนิงาน และผลลพัธ์ิท่ีำคาดวา่

จะได�รับ

 4. การนำาเสนอและจัดแสดงผลงาน เม่ือกลุ่ม

นักศึกษาได�รับการอนุมัติโครงการแล�ว ก็จะมีการ

ติดตามความคืบหน�าเป็นระยะ เม่ือนักศึกษาดำาเนิน

งานเสร็จส้ิน ก็ได�มีการจัดแสดงผลงานในห�องเรียนใน

วันท่ีำ 26 ตุลาคม 2563 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่น้ีเปิด

โอกาสให�นักศึกษาได�มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอน และเปิดโอกาสให�มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิม

มากข้ึน(Participation) ส่งเสริมและกระตุ�นให�

นักศึกษาได�มีการใช�ทัำกษะคิดการคิดวิเคราะห์(Critical 

thinking) มีการระดมสมอง(Brain-storming) 

อภิปรายถึงปัญหาและเสนอแนวทำางการแก�ไขเก่ียวกับ

การบริหารเชิงกลยุทำธ์ิ(Problem-solving) นอกจาก

น้ีนักศึกษายังมีการลงมือปฏิิบัติสร�างแผนกลยุทำธ์ิร่วม

กัน(Collaboration) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู� และนำา

เ ส น อ ถ่ า ย ทำ อ ด ค ว า ม รู� ไ ป สู่ บุ ค ค ล

อ่ืน(Communication) ซ่ึึ่งแตกต่างจากการเรียนรู�ใน

รูปแบบเดิมท่ีำเน�นเฉพาะการบรรยาย และการทำดสอบ

ระหว่างภาคและปลายภาคเท่ำาน้ัน

5. ผลการจััดการเรียนการสอน

 นักศึกษาท่ีำลงเรียนในกระบวนวิชา128307 การ

บริหารเชิงกลยุทำธ์ิ ตอนท่ีำ 2 ภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการ

ศึกษา 2563 มีจำานวนท้ัำงส้ิน 47 คน ซ่ึึ่งเป็นนักศึกษา

ช้ันปีท่ีำ 3 สำานักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท้ัำงหมด

 ผลการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนออนไลน์ 

ในภาคการศึกษาท่ีำผ่านมาได�ดำาเนินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินผลตามท่ีำอธิิบายไว�ในหัวข�อ 3 

และ 4 ดังน้ี

 1. การประเมินการมีส่วนร่วมน้ันแบ่งออกเป็น 

คะแนนการเข�าช้ันเรียน 5 คะแนน, การตอบคำาถาม 5 

คะแนน และการทำำากิจกรรมรายบุคคล 10 คะแนน 

รวมท้ัำงหมด 20 คะแนน นักศึกษาส่วนใหญ่ จำานวน 

31 คนจากท้ัำงหมด 47 คน เข�าช้ันเรียนและมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียนออนไลน์อยา่งสมำ่าเสมอ ดังน้ันค่าเฉล่ียของ

คะแนนในส่วนน้ีจึงอยู่ท่ีำ 19.43 คะแนน

 

 

รูปท่ีำ 1-2 ภาพการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 2. รายงานเด่ียว ให�นักศึกษาจัดทำำา Infographic 

เพ่ือนำาเสนอเก่ียวกับกลยุทำธ์ิท่ีำนักศึกษาสนใจ โดยผู�

สอนประเมินตามหัวข�อดังน้ี 1) ความสมบูรณ์ของ

เน้ือหา 10 คะแนน 2) การอ�างอิง 5 คะแนน 3) ความ

คิดสร�างสรรค์ในการนำาเสนอและความสวยงาม 5 

คะแนน รวมท้ัำงหมด 20 คะแนน โดยคะแนนเฉล่ียของ

นักศึกษาท้ัำงหมดคือ 14.87 คะแนน จากผลงานท่ีำ

นักศึกษาส่งเข�ามาทำำาให�เห็นถึงศักยภาพของผู�เรียนใน

การรวบรวม คัดเลือกและนำาเสนอข�อมูลโดยใช�ส่ือ

ประกอบได�อย่างน่าสนใจ 

   

 

 

   

 

 

5 ผลการจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษาท่ีลงเรียนในกระบวนวิชา128307 การ

บริหารเชิงกลยุทธ ตอนที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ ้น 47 คน ซึ ่งเปน

นักศึกษาชั้นปที ่ 3 สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร

ท้ังหมด 

ผลการจดัการเรยีนการสอนในชั้นเรียนออนไลน 

ในภาคการศึกษาที่ผานมาไดดำเนินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินผลตามที่อธิบายไวในหัวขอ 3 

และ 4 ดงันี้ 

1. การประเมินการมีสวนรวมนั้นแบงออกเปน 

คะแนนการเขาชั้นเรียน 5 คะแนน, การตอบคำถาม 

5 คะแนน และการทำกิจกรรมรายบุคคล 10 คะแนน 

รวมทั้งหมด 20 คะแนน นักศึกษาสวนใหญ จำนวน 

31 คนจากทั้งหมด 47 คน เขาชั้นเรียนและมีสวน

รวมในชั ้นเร ียนออนไลนอยางสม่ำเสมอ ดังนั้น

คาเฉลี่ยของคะแนนในสวนนี้จึงอยูท่ี 19.43 คะแนน 
 

 
 

 
รูปท่ี 1-2 ภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

2 .  ร า ย ง าน เ ด ี ่ ย ว  ใ ห  น ั ก ศ ึ กษ าจ ั ด ท ำ 

Infographic เพ่ือนำเสนอเก่ียวกับกลยุทธท่ีนักศึกษา

สนใจ โดยผูสอนประเมินตามหัวขอดังนี้ 1) ความ

สมบูรณของเนื ้อหา 10 คะแนน 2) การอางอิง 5 

คะแนน 3) ความคิดสรางสรรคในการนำเสนอและ

ความสวยงาม 5 คะแนน รวมทั้งหมด 20 คะแนน 

โดยคะแนนเฉลี ่ยของนักศึกษาทั ้งหมดคือ 14.87 

คะแนน จากผลงานที่นักศึกษาสงเขามาทำใหเห็นถึง

ศักยภาพของผู เรียนในการรวบรวม คัดเลือกและ

นำเสนอขอมูลโดยใชสื่อประกอบไดอยางนาสนใจ  
 

  
 

รูปท่ี 3-4 ตัวอยาง Infographic ท่ีนักศึกษาจัดทำ 

 

3. การประเมินกิจกรรมและโครงงานกลุมแบง

ออกเปน 1) กิจกรรมในชั ้นเรียน จำนวน 5 ครั้ง 

ทั้งหมด 10 คะแนน 2) ผลงานและรายงานสรุปผล

โครงการ 20 คะแนน 3) การนำเสนอและจัด

แสดงผลงาน 10 คะแนน รวมทั้งหมด 40 คะแนน

โดยคะแนนเฉลี ่ยของนักศึกษาทั ้งหมด คือ 35.10 

คะแนน 
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รูปท่ีำ 3-4 ตัวอย่าง Infographic ท่ีำนักศึกษาจัดทำำา

 3. การประเมินกิจกรรมและโครงงานกลุ่มแบ่ง

ออกเป็น 1) กิจกรรมในช้ันเรียน จำานวน 5 คร้ัง ท้ัำงหมด 

10 คะแนน 2) ผลงานและรายงานสรุปผลโครงการ 20 

คะแนน 3) การนำาเสนอและจัดแสดงผลงาน 10 

คะแนน รวมท้ัำงหมด 40 คะแนนโดยคะแนนเฉล่ียของ

นักศึกษาท้ัำงหมด คือ 35.10 คะแนน

 

รูปท่ีำ 5 ภาพการนำาเสนอกิจกรรมกลุ่มภายในช้ันเรียน

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

 

 

 

รูปท่ีำ 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุ่มนักศึกษา

ในห�องเรียน วันท่ีำ 26 ตุลาคม 2563

รูปท่ีำ 10-11 ผลงานของกลุ่มนักศึกษาบนส่ือสังคม

ออนไลน์

 จากกจิกรรมต่าง ๆ ท่ีำจดัข้ึนในการเรียนการสอน

น้ัน พบว่านักศึกษามีความสมำ่าเสมอในการเข�าเรียน

และทำำากิจกรรม รวมไปถึงสามารถทำำางานท่ีำได�รับมอบ

หมายออกมาได�เป็นอย่างดี และครบถ�วนตามข�อ

กำาหนด รวมไปถงึยังสามารถนำาความรู�จากในช้ันเรียน

ไปประยุกต์ใช�กับการทำำากิจกรรมและโครงงานกลุ่มได�

 

 

   

 

 

5 ผลการจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษาท่ีลงเรียนในกระบวนวิชา128307 การ

บริหารเชิงกลยุทธ ตอนที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ ้น 47 คน ซึ ่งเปน

นักศึกษาชั้นปที ่ 3 สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร

ท้ังหมด 

ผลการจดัการเรยีนการสอนในชั้นเรียนออนไลน 

ในภาคการศึกษาที่ผานมาไดดำเนินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินผลตามที่อธิบายไวในหัวขอ 3 

และ 4 ดงันี้ 

1. การประเมินการมีสวนรวมนั้นแบงออกเปน 

คะแนนการเขาชั้นเรียน 5 คะแนน, การตอบคำถาม 

5 คะแนน และการทำกิจกรรมรายบุคคล 10 คะแนน 

รวมทั้งหมด 20 คะแนน นักศึกษาสวนใหญ จำนวน 

31 คนจากทั้งหมด 47 คน เขาชั้นเรียนและมีสวน

รวมในชั ้นเร ียนออนไลนอยางสม่ำเสมอ ดังนั้น

คาเฉลี่ยของคะแนนในสวนนี้จึงอยูท่ี 19.43 คะแนน 
 

 
 

 
รูปท่ี 1-2 ภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

2 .  ร า ย ง าน เ ด ี ่ ย ว  ใ ห  น ั ก ศ ึ กษ าจ ั ด ท ำ 

Infographic เพ่ือนำเสนอเก่ียวกับกลยุทธท่ีนักศึกษา

สนใจ โดยผูสอนประเมินตามหัวขอดังนี้ 1) ความ

สมบูรณของเนื ้อหา 10 คะแนน 2) การอางอิง 5 

คะแนน 3) ความคิดสรางสรรคในการนำเสนอและ

ความสวยงาม 5 คะแนน รวมทั้งหมด 20 คะแนน 

โดยคะแนนเฉลี ่ยของนักศึกษาทั ้งหมดคือ 14.87 

คะแนน จากผลงานที่นักศึกษาสงเขามาทำใหเห็นถึง

ศักยภาพของผู เรียนในการรวบรวม คัดเลือกและ

นำเสนอขอมูลโดยใชสื่อประกอบไดอยางนาสนใจ  
 

  
 

รูปท่ี 3-4 ตัวอยาง Infographic ท่ีนักศึกษาจัดทำ 

 

3. การประเมินกิจกรรมและโครงงานกลุมแบง

ออกเปน 1) กิจกรรมในชั ้นเรียน จำนวน 5 ครั้ง 

ทั้งหมด 10 คะแนน 2) ผลงานและรายงานสรุปผล

โครงการ 20 คะแนน 3) การนำเสนอและจัด

แสดงผลงาน 10 คะแนน รวมทั้งหมด 40 คะแนน

โดยคะแนนเฉลี ่ยของนักศึกษาทั ้งหมด คือ 35.10 

คะแนน 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น

เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา

ในหองเรียน วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

 

 
รูปท่ี 10-11 ผลงานของกลุมนักศึกษาบนสื่อ

สังคมออนไลน 

จากกิจกรรมตาง ๆที ่จัดขึ ้นในการเรียนการ

สอนนั้น พบวานักศึกษามีความสม่ำเสมอในการเขา

เรียนและทำกิจกรรม รวมไปถึงสามารถทำงานท่ี

ไดรับมอบหมายออกมาไดเปนอยางดี และครบถวน

ตามขอกำหนด รวมไปถึงยังสามารถนำความรูจากใน

ช ั ้นเร ียนไปประยุกต ใช ก ับการทำกิจกรรมและ

โครงงานกลุมไดเปนอยางดีอีกดวย 

สรุปการวัดและการประเมินผล เมื ่อจบภาค

การศ ึกษา ม ีจำนวนนักศ ึกษาคงเหล ือ 47 คน 

นักศึกษาไดผลการเรียนตามลำดับขั ้นดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 ดังนี้  

   

 

 

 
รูปท่ี 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น

เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา

ในหองเรียน วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

 

 
รูปท่ี 10-11 ผลงานของกลุมนักศึกษาบนสื่อ

สังคมออนไลน 

จากกิจกรรมตาง ๆที ่จัดขึ ้นในการเรียนการ

สอนนั้น พบวานักศึกษามีความสม่ำเสมอในการเขา

เรียนและทำกิจกรรม รวมไปถึงสามารถทำงานท่ี

ไดรับมอบหมายออกมาไดเปนอยางดี และครบถวน

ตามขอกำหนด รวมไปถึงยังสามารถนำความรูจากใน

ช ั ้นเร ียนไปประยุกต ใช ก ับการทำกิจกรรมและ

โครงงานกลุมไดเปนอยางดีอีกดวย 

สรุปการวัดและการประเมินผล เมื ่อจบภาค

การศ ึกษา ม ีจำนวนนักศ ึกษาคงเหล ือ 47 คน 

นักศึกษาไดผลการเรียนตามลำดับขั ้นดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 ดังนี้  

   

 

 

 
รูปท่ี 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น

เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา

ในหองเรียน วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

 

 
รูปท่ี 10-11 ผลงานของกลุมนักศึกษาบนสื่อ

สังคมออนไลน 

จากกิจกรรมตาง ๆที ่จัดขึ ้นในการเรียนการ

สอนนั้น พบวานักศึกษามีความสม่ำเสมอในการเขา

เรียนและทำกิจกรรม รวมไปถึงสามารถทำงานท่ี

ไดรับมอบหมายออกมาไดเปนอยางดี และครบถวน

ตามขอกำหนด รวมไปถึงยังสามารถนำความรูจากใน

ช ั ้นเร ียนไปประยุกต ใช ก ับการทำกิจกรรมและ

โครงงานกลุมไดเปนอยางดีอีกดวย 

สรุปการวัดและการประเมินผล เมื ่อจบภาค

การศ ึกษา ม ีจำนวนนักศ ึกษาคงเหล ือ 47 คน 

นักศึกษาไดผลการเรียนตามลำดับขั ้นดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 ดังนี้  

   

 

 

 
รูปท่ี 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น

เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา

ในหองเรียน วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

 

 
รูปท่ี 10-11 ผลงานของกลุมนักศึกษาบนสื่อ

สังคมออนไลน 

จากกิจกรรมตาง ๆที ่จัดขึ ้นในการเรียนการ

สอนนั้น พบวานักศึกษามีความสม่ำเสมอในการเขา

เรียนและทำกิจกรรม รวมไปถึงสามารถทำงานท่ี

ไดรับมอบหมายออกมาไดเปนอยางดี และครบถวน

ตามขอกำหนด รวมไปถึงยังสามารถนำความรูจากใน

ช ั ้นเร ียนไปประยุกต ใช ก ับการทำกิจกรรมและ

โครงงานกลุมไดเปนอยางดีอีกดวย 

สรุปการวัดและการประเมินผล เมื ่อจบภาค

การศ ึกษา ม ีจำนวนนักศ ึกษาคงเหล ือ 47 คน 

นักศึกษาไดผลการเรียนตามลำดับขั ้นดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 ดังนี้  

   

 

 

 
รูปท่ี 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น

เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา

ในหองเรียน วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

 

 
รูปท่ี 10-11 ผลงานของกลุมนักศึกษาบนสื่อ

สังคมออนไลน 

จากกิจกรรมตาง ๆที ่จัดขึ ้นในการเรียนการ

สอนนั้น พบวานักศึกษามีความสม่ำเสมอในการเขา

เรียนและทำกิจกรรม รวมไปถึงสามารถทำงานท่ี

ไดรับมอบหมายออกมาไดเปนอยางดี และครบถวน

ตามขอกำหนด รวมไปถึงยังสามารถนำความรูจากใน

ช ั ้นเร ียนไปประยุกต ใช ก ับการทำกิจกรรมและ

โครงงานกลุมไดเปนอยางดีอีกดวย 

สรุปการวัดและการประเมินผล เมื ่อจบภาค

การศ ึกษา ม ีจำนวนนักศ ึกษาคงเหล ือ 47 คน 

นักศึกษาไดผลการเรียนตามลำดับขั ้นดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 ดังนี้  



176        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

เป็นอย่างดีอีกด�วย

สรุปการวัดและการประเมินผล เม่ือจบภาคการศึกษา 

มีจำานวนนักศึกษาคงเหลือ 47 คน นักศึกษาได�ผลการ

เรียนตามลำาดับข้ันดังแสดงในตารางท่ีำ 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ลำาดับข้ันและจำานวนนักศึกษาท่ีำได�รับเกรด

ตามลำาดับข้ัน โดยคะแนนเฉล่ียคือ 83.78 คะแนน จาก 

100 คะแนน
ลำาดับข้ัน ช่วงคะแนน จำานวน

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

 ในส่วนของการประเมินผลการเรียนการสอน 

ได�ใช�การประเมินผ่านระบบ CMU MIS โดยมีนักศึกษา

เข�าประเมินอาจารย์ และประเมินกระบวนวิชา ดัง

ตารางต่อไปน้ี

ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิผู�สอนผ่านระบบ CMU MIS 

โดยมีผู�ประเมินจำานวน 21 คน จาก 47 คน คะแนน

เฉล่ียรวม 4.47 คิดเป็นร�อยละ 89.4

ลำาดับ รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย
(เต็ม 5 )

1 อธิิบายให�นักศึกษาทำราบ

เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ

หัวข�อท่ีำสอน

4.62

2 สอนเน้ือหาครบถ�วนตาม

วัตถุประสงค์และใช�เวลา

อย่างเหมาะสม

4.57

3 จัดลำาดับเน้ือหาเป็นไปอย่าง

มีระบบและข้ันตอนชัดเจน 

4.48

4 สอดแทำรกเร่ืองคุณธิรรมและ

จริยธิรรมท่ีำมีสาระประโยชน์

ในระหว่างการบรรยาย

4.24

ลำาดับ รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย
5 มีการใช�เทำคนิควิธีิสอนและ

ส่ือประกอบการสอนต่าง ๆ 

เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ

และเข�าใจบทำเรียน

4.19

6 มีวิธีิการสอนท่ีำกระตุ�นให�

นักศึกษาได�ฝึึกการคิด 

วิเคราะห์ และแก�ปัญหา

อย่างมีวิจารณญาณใน

เน้ือหาท่ีำสอน

4.57

7 เปิดโอกาสรับฟังและตอบข�อ

ซัึ่กถามของผู�เรียนในช้ันเรียน

หรือนอกช้ันเรียน

4.76

8 แนะนำาแหล่งค�นคว�า 

เอกสาร หรือตำาราสำาหรับให�

นักศึกษาใช�อ่านประกอบ

4.33

 ท้ัำงน้ีนักศึกษาได�แสดงความคดิเห็นว่าการเรียน

สนุกมาก ได�ทำำากิจกรรมมากมาย ซ่ึึ่งทำำาให�ได�ฝึึกการ

วิเคราะห์หลายแบบ อาจารย์ให�คำาแนะนำาและใส่ใจ

นักศึกษาดีมาก อยา่งไรก็ตามยงัมีเด็กนักศึกษาท่ีำให�ข�อ

เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอยากให�อาจารยส์อนในห�องเรียน

มากกว่า เน่ืองจาการเรียนรู�ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู�

ด�วยตนเอง และอยากให�ทำำาคลิปสรุปทุำกคร้ังหลังคาบ

เรียน

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบ 

CMU MIS โดยมีผู�ประเมินจำานวน 21 คน จาก 47 คน 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.33 คิดเป็นร�อยละ 86.53
ลำาดับ รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 

(เต็ม 5)
1 การแจ�งให�นักศึกษาทำราบอย่าง

ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชา แผนการสอน วิธีิ

การประเมินผลการเรียน เกณฑ์

การให�คะแนน และเอกสารอ่าน

ประกอบ 

4.43
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ลำาดับ รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 

(เต็ม 5)
2 เน้ือหาในการสอนสอดคล�องกับ

หัวข�อท่ีำสอน

4.24

3 การอธิิบายให�เห็นถึงความ

สัมพันธ์ิของวิชาท่ีำเรียนกับวิชา

อ่ืนท่ีำเก่ียวข�องหรือการนำาไป

ประยุกต์ใช� 

4.29

4 การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิดและ

ค�นคว�าด�วยตนเอง และกระตุ�น

ให�ได�ฝึึกการคิดวิเคราะห์ 

4.52

5 วิธีิการและเกณฑ์ในการวัดผล

เหมาะสมกับเน้ือหากระบวน

วิชา และการวัดผลสอดคล�อง

กับวัตถุประสงค์การเรียนรู�ของ

กระบวนวิชา

4.43

6 ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ีำ

กำาหนดให�ทำำานอกเหนือจากเวลา

เรียนสอดคล�องกับระยะเวลา 

4.24

7 ส่ือการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนุนต่อ

การเรียนรู�ของผู�เรียน 

4.14

 นักศึกษาได�แสดงความคิดเห็นว่าการเรียนใน

วิชาน้ีสามารถนำาไปใช�ได�จริง เน�นการลงมอืปฏิิบัติ และ

ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอยากให�มีการเรียนใน

ห�องเรียน และให�ทำำากิจกรรมท่ีำสอดคล�องและเป็นไป

ในทิำศทำางเดียวกันท้ัำงกระบวนวิชา 

 นอกเหนือจากการประเมินในระบบ CMU-MIS 

แล�ว ผู�สอนยังได�สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาโดย

เปิดให�มีการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ท่ีำเก่ียวข�องกับการ

เรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในคาบเรียนสุดทำ�ายของ

การเรียนการสอน ซ่ึึ่งได�ข�อสรุปว่าการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่หรือ active learning น้ี ทำำาให�

นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึนกวา่การ

สอนตามรูปแบบปกติ การเปิดโอกาสให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการกำาหนดสาระการเรียนรู�และเลือกทำำา

กิจกรรมในหัวข�อท่ีำนักศึกษาสนใจท่ีำเก่ียวข�องกับ

กระบวนวิชา ส่งผลให�นักศึกษามีความกระตือรือร�น 

สนใจและใฝึ�รู�มากข้ึน ส่วนการมีโครงงานกลุ่มทำำาให�

นักศึกษาได�นำาความรู�ในช้ันเรียนมาปรับใช�กับโครงงาน

จริง โดยสรุปนักศึกษามีความพึงพอใจกับการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่น้ี

6. สรุป

 การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

น้ัน มีบทำบาทำอย่างมากในการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา โดยกิจกรรมต่าง ๆท่ีำจัดข้ึนใน

ช้ันเรียนโดยยึดหลักการเรียนรู� ท่ีำเน�นผู� เรียนเป็น

ศูนยก์ลางนำาไปสู่ผลลัพธ์ิทำางด�านการเสริมสร�างทัำกษะ

ต่าง ๆ ให�แก่ผู�เรียน ในกรณีของกระบวนวิชาการ

บริหารเชิงกลยทุำธ์ิน้ัน นักศึกษาได�ฝึึกทัำกษะการเรียนรู� 

การวเิคราะหปั์ญหาและแสวงหาแนวทำางแก�ไข รวมไป

ถึงทัำกษะการทำำางานเป็นทีำม การติดต่อประสานงาน 

การร่วมมือกับผู�อ่ืนและการนำาความรู�ทำางวิชาการไป

ประยุกต์ใช�ในชีวิตจริงจากการทำำาโครงงานกลุ่ม ซ่ึึ่งมี

ท่ีำมาจากแนวคิดการเรียนรู�โดยอาศัยการทำำาโครงงาน

เป็นหลัก นอกจากน้ีกิจกรรมการนำาเสนอและจัดแสดง

ผลงาน ยังทำำาให�เกิดการฝึึกทัำกษะการส่ือสารและการ

ใช�เทำคโนโลยีสารสนเทำศอย่างเหมาะสม 

 ท้ัำงน้ีโดยภาพรวมกิจกรรมต่าง ๆท่ีำเพ่ิมเติมข้ึน

มาล�วนจะนำาไปสู่การพัฒนาทำักษะของนักศึกษาให�

สอดคล�องกับความต�องการในศตวรรษท่ีำ 21  ได�แก่ 

การเป็น active learner ท่ีำมีทัำกษะในการคิดวิเคราะห์

แก�ไขปัญหาได�อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล 

(Critical Thinking and Problem Solving Skills) 

เข�าใจใน Design and Thinking Process มีความคิด

ริเร่ิมสร�างสรรค์ (Initiative & Creativity) มีความ

สามารถในการส่ือสาร การร่วมมือ และทำำางานร่วมกับ

ผู�อ่ืนได� (Communication & Collaboration) 

นอกจากน้ียังเสริมสร�างให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตัวเอง 

และมีความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับสังคมและ

สภาพแวดล�อม
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 6.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน

 เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรยาย

และการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ท้ัำงหมด ใน

ช่วงต�นของภาคการศึกษา นักศึกษาหลายคนประสบ

ปัญหาเร่ืองช่องทำางการติดต่อส่ือสารออนไลน์ท่ีำ

นักศึกษาไม่คุ�นเคย ทำำาให�ต�องมีการตกลงร่วมกันกับผู�

สอนว่าจะใช�ช่องทำางใดในการติดต่อส่ือสารและแลก

เปล่ียนข�อมูลร่วมกัน นอกจากน้ีเร่ืองของการใช�

โปรแกรม Zoom ท่ีำในช่วงต�นนักศึกษายังใช�ได�ไม่ถนัด

และยังไม่มีความคุ�นเคยมากนัก ก่อให�เกิดความสับสน

ในการใช� Zoom breakout room เป็นกลุ่มย่อยใน

คร้ังแรกท่ีำทำดลองใช� แต่เม่ือนักศึกษาได�ใช�เวลาทำำาความ

คุ�นเคยกับเทำคโนโลยีต่าง ๆท่ีำใช�ในการเรียนแบบ

ออนไลน์มากข้ึน นักศึกษาก็สามารถปรับตัวและใช�งาน

เทำคโนโลยีต่าง ๆได�อย่างรวดเร็วและมีประสิทำธิิภาพ

 อย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาท่ีำช่ืนชอบการเรียน

ในห�องเรียนมากกว่าการเรียนแบบออนไลน์ โดยให�

เหตุผลว่าการเรียนแบบอนไลน์ นักศึกษาไม่มีสมาธิิ

และไม่สามารถจดจอ่อยูกั่บการบรรยายออนไลนแ์บบ 

real-time ได� ผู�สอนจึงได�แก�ปัญหาด�วยการอัดวีดีโอ

การบรรยายทุำกคร้ังเพ่ือให�นักศึกษาสามารถทำบทำวน

บทำเรียนด�วยตัวเองได�หลังจากจบคาบการเรียน โดย

สรุปการให�เวลากับนักศึกษาในการปรับตัวเป็นส่ิง

สำาคัญท่ีำจะให�นักศึกษายอมรับการเปล่ียนแปลงและ

เปิดโอกาสในการเปิดรับส่ิงใหม่ๆ

 6.2 ข�อเสนอแนะและแนวทำางในการขยายผล

 จากการดำาเนินโครงการการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่โดยใช�ความสนใจของนักศึกษาเป็น

ท่ีำต้ังพบว่า นักศึกษาให�ความสนใจในการเข�าช้ันเรียน

และร่วมทำำากิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึึ่งการเรียนการสอน

แบบ active learning น้ียังสามารถช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาทัำกษะและศกัยภาพของผู�เรียนได�อยา่งเต็มท่ีำ ดัง

น้ันจึงควรนำาแนวคิดและวิธีิการเหล่าน้ีไปปรับใช�ในการ

เรียนการสอนกระบวนวิชาอ่ืน ๆในสาขาวิชาต่อไป

นอกจากน้ีกิจกรรมโครงงานกลุ่มของนักศึกษา ยงัเป็น

โครงการท่ีำมุ่งเน�นการแก�ไขปัญหาและก่อให�เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซ่ึึ่งสามารถนำามาเป็น

หัวข�อหลักในการศกึษาและนำาไปสู่ความรว่มมือในการ

จัดการเรียนการสอนระหว่างกระบวนวิชาต่าง ๆท่ีำ

เก่ียวข�องต่อไปในอนาคต

7. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์ TLIC มหาวิทำยาลัย เชียงใหม่ 

ท่ีำสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการดำาเนินการ และ

สำานักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ สำาหรับการอำานวยความสะดวก

ในด�านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบการสอน

และสถานท่ีำในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา

8.  เอกสารอ�างอิง

 [1] วิชัย วงษ์ใหญ่ (2544). แนวทำางการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�:ผู�เรียนสำาคัญท่ีำสุด. บทำบาทำ

ครูกับการวิจัยในช้ันเรียน. กรุงเทำพฯ : สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

 [2] ดุษฎีี โยเหลา และ คณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู�แบบ PBL ท่ีำได�จากโครงการสร�างชุด

ความรู�เพ่ือสร�างเสริมทัำกษะแห่งศตวรรษท่ีำ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำาเร็จของโรงเรียน

ไทำย. กรุงเทำพฯ : หจก. ทิำพยวิสุทำธ์ิิ.
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บทคัดย่อ

        กระบวนวิชาการทำำางานร่วมกันของครูปฐมวัย ผู�ปกครอง และชุมชน เป็นกระบวนวิชาท่ีำเน�นให�นักศึกษา

ครูปฐมวัยได�เรียนรู�เก่ียวกับแนวคิดและทำฤษฎีีในการทำำางานร่วมกับพ่อแม่และชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรม

การเรียนการสอนจึงเน�นให�นักศึกษาได�ทำำากิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเพ่ือร่วมกันคิด วิเคราะห์ และออกแบบวิธีิการ

เรียนรู�ของตนเอง อีกท้ัำงเป็นการสร�างความสัมพันธ์ิท่ีำดีระหว่างผู�เรียน และเพ่ือให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ท่ีำมีความ

สุขและสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนรู�ของตนเอง มีการนำาเทำคโนโลยมีาใช�เป็นช่องทำางในการแสวงหาความ

รู�และข�อมูลต่าง ๆ ใช�ในการนำาเสนองาน ใช�ในการให�คำาปรึกษา และใช�ในการติดต่อส่ือสารในเร่ืองท่ีำเก่ียวข�องกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน บทำบาทำของผู�สอนคือเป็นผู�แนะแนวทำางและสนับสนุนในการสืบเสาะหาข�อมูลจาก

แหล่งข�อมูลต่าง ๆ รูปแบบในการประเมินผล เน�นกระบวนการทำำางาน และช้ินงานของนักศึกษา และเปิดโอกาส

ให�นักศึกษาได�ประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน

คำาสำาคัญ:  การทำำางานร่วมกัน, ครูปฐมวัย, ผู�ปกครอง, ชุมชน,  

1. บทนำา

       การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสำาคัญและเป็น

หน�าท่ีำของผู�ปกครอง ครู และชุมชน ในการร่วมกันส่ง

เส ริม พัฒนาของ เ ด็ก ให�พร� อม ต่อ โลก ท่ีำ มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาครูปฐมวัยจึง

จำาเป็นท่ีำจะต�องเตรียมตัวเพ่ือให�พร�อมต่อการก�าวสู่การ

เป็นครูปฐมวัยท่ีำดีในอนาคต สามารถท่ีำจะทำำางานร่วม

กับผู�ปกครอง และชุมชนได� เพราะผู�ปกครองและ

ชุมชนเป็นพลังอันสำาคัญยิ่งในการช่วยเหลือกิจกรรม

ต่าง ๆ  ของสถานศึกษา ถ�าทุำกฝึ�ายสามารถทำำางานร่วม

มือร่วมใจกันเป็นอยา่งดี ผลท่ีำได�คือ เด็กปฐมวัยผู�ซ่ึึ่งจะ

กลายเป็นพลเมืองท่ีำสำาคัญของประเทำศได�รับการ

พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพท่ีำเหมาะ

สมกบัวัย นักศึกษาครูปฐมวัยจึงต�องมคีวามรู�ความเข�า

เก่ียวกับแนวคิดและทำฤษฎีีในการทำำางานร่วมกับพ่อแม่

และชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียด

ของเน้ือหาในกระบวนวิชา ดังน้ี 1) ความหมายของ

บริบทำชุมชนกับโรงเรียน 2) รูปแบบความสัมพันธ์ิ

ระหว่างพ่อแม่กับโรงเรียนอนุบาล 3) ชุมชนในความ

หมายของพ้ืนท่ีำทำางสังคม และบทำบาทำของตัวแทำน

ชุมชนกับโรงเรียนอนุบาล 4) การพัฒนาและรักษา

ความสัมพันธ์ิแบบร่วมมือแนวระนาบระหว่างพ่อแม่ 

โรงเรียนอนุบาลและชุมชน 5) ความหลากหลายทำาง

วัฒนธิรรมของพ้ืนท่ีำ ความเหมือนและความแตกต่าง

ทำางวัฒนธิรรม 6) การจัดวางบทำบาทำพ่อแม่ ชุมชน ใน

ลักษณะสร�างสรรค์ 7) ยุทำธิศาสตร์และเทำคนิคในการ

ทำำาให�โรงเรียนเป็นของพ่อแม่และชุมชน และ8) การใช�

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู�สำาหรับเด็กปฐมวัย 

        กิจกรรมในภาคเรียนน้ีเน�นการจัดการเรียนการ

สอนท่ีำให�นักศึกษาได�ทำำากิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเพ่ือทำำา
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กิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร�างความสัมพันธ์ิท่ีำดีระหว่าง

กันและกัน และเพ่ือให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ท่ีำมีความ

สุขและสนุกสนาน รูปแบบของกิจกรรม ประกอบด�วย 

การบรรยายจากอาจารย์ผู�สอนประกอบ Power 

Point การศึกษาตัวอย่างการทำำางานร่วมกันผ่านการดู

วิดีทัำศน์ เช่น วิดีทัำศน์ท่ีำเ ก่ียวกับการเล้ียงดูของ

ครอบครัวในบริบทำท่ีำแตกต่างกันท้ัำงในประเทำศไทำย

และต่างประเทำศ วิดีทัำศน์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู�

ปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนรู�สำาหรับเด็กท้ัำง

ในและนอกห�องเรียน และวิดีทัำศน์การใช�แหล่งเรียนรู�

ในชุมชนมาบูรณาการเข�ากับกิจกรรมการเรียนการ

สอนสำาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล การศึกษา

ค�นคว�าและการนำาเสนองาน และร่วมกันเสนอแนะ

และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในช้ันเรียน การ

วิเคราะห์ข่าวสถานการณ์เก่ียวกับการเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัยในปัจจุบัน การศึกษาหาข�อมูลท่ีำเก่ียวกับการ

ทำำางานร่วมกันของครู ผู�ปกครองและชุมชนบนความ

หลากหลายของวฒันธิรรม การนำาเสนอข�อมูลจากการ

ลงพ้ืนท่ีำเก็บข�อมูล การเชิญวิทำยากรท่ีำมีความรู� 

ประสบการณ์ และทำำางานเก่ียวกับเด็กปฐมวัยในบริบทำ

ต่าง ๆ มาบรรยายเทำคนิค การเตรียมตัว และการ

ปฏิิบัติในการทำำางานร่วมกับผู�ปกครองและชุมชน ท้ัำง

บริบทำโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และ

โรงเรียนพหุวัฒนธิรรม การศึกษาหาข�อมูลเก่ียวกับ

แหล่งเรียนรู�ท่ีำสำาคัญในชุมชนสำาหรับเด็กปฐมวัย การ

ลงพ้ืนท่ีำและนำาข�อมูลมานำาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

พร�อมอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน ซ่ึึ่งผู�สอนได�เปิด

โอกาสให�สมาชิกทุำกคนในช้ันเรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลตนเองและเพ่ือนในทุำกกิจกรรม กิจกรรม

ในภาพรวมเน�นให�ผู�เรียนเกิดการค�นพบด�วยตนเองผ่าน

การทำำากิจกรรมต่างๆด�วยตนเอง ซึ่ึ่งจะมีรายละเอียด

ของการทำำางานท่ีำส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ของ

ผู�เรียน มีการนำาเทำคโนโลยีมาใช�เป็นช่องทำางในการ

แสวงหาความรู�และข�อมูลต่างๆ ใช�ในการนำาเสนองาน 

ใช�ในการให�คำาปรึกษา และใช�ในการติดต่อส่ือสารใน

เร่ืองท่ีำเก่ียวข�องกับกิจกรรมการเรียนการสอน

2. แนวคิดท่ีใช�ในการจััดกิจักรรมการเรียนการสอน

 แนวคิดท่ีำเน�นประสบการณ์ในการจัดการเรียน

รู� (Experiential Learning) มีหลักการคือเน�น

ประสบการณ์ซ่ึึ่งเป็นแหล่งท่ีำมาของการเรียนรู�และเป็น

พ้ืนฐานสำาคัญของการเกิดความคิด ความรู� และการก

ระทำำาต่าง ๆ  โคล์ป (Kolb. 1984 อ�างถึงใน ทิำศนา แขม

มณี. 2562) ได�เสนอวัฏิจักรของกระบวนการเรียนรู�

จากประสบการณ์ ซ่ึึ่งประกอบด�วยข้ันตอน 4 ข้ันตอน 

คือ ข้ันการรับรู�ประสบการณ์รูปธิรรม (Concrete 

Experience-CE) ข้ันการสังเกตอย่างไตร่ตรอง 

(Reflective Observation-RO) ข้ันการสร�างแนวคิด

เชิงนามธิรรม(Abstract Conceptualization-AC) 

และข้ันการทำดลองประยุกต์หลักการไปใช�ในสภาพ

การณ์ใหม่ (Active Experimentation-AE) 

        การจัดการเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ์  

หมายถึง การดำาเนินการอันจะช่วยให�ผู�เรียนเกิดการ

เรียนรู�ตามเป้าหมายโดยให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ์ 

(experience) ท่ีำจำาเป็นต่อการเรียนรู�ในเร่ืองท่ีำเรียนรู�

ก่อน และให�ผู�เรียนสังเกต ทำบทำวนส่ิงท่ีำเกิดข้ึน และนำา

ส่ิงท่ีำเกิดข้ึนมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระท่ัำง

ผู�เรียนสามารถสร�างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐาน

ต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีำเรียนรู�แล�วจึงนำาความคิด หรือ

สมมติฐานเหล่าน้ันไปทำดลองหรือประยกุต์ใช�ในสถาน

การณ์ใหม่ๆต่อไป ผู�สอนจึงต�องจัดประสบการณ์การ

เรียนรู� (learning experiential) ท่ีำเป็นรูปธิรรมในเร่ือง

ท่ีำเรียนรู� ให�ผู�เรียนได�ลงไปประสบด�วยตนเอง ผู�เรียนมี

การสะทำ�อนความคิด (reflect) และอภิปรายร่วมกัน

เก่ียวกับส่ิงท่ีำได�ประสบมา หรือเกิดข้ึนในสถานการณ์

การเรียนรู�น้ัน ผู�เรียนมีการสร�างความคิดรวบยอด/

หลักการ/สมมติฐานจากประสบการณ์ท่ีำได�รับ ผู�เรียน

มีการนำาความคดิรวบยอด/หลกัการ/สมมตฐิานท่ีำสร�าง

ข้ึน ไปทำดลองหรือประยกุต์ใช�สถานการณ์ใหม่ๆ ผู�สอน

มีการติดตามผล และเปิดโอกาสให�ผู�เรียนแลกเปล่ียน

ผลการทำดลอง/ประยุกต์ใช�ความรู� เพ่ือขยายขอบเขต
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ของการเรียนรู� หรือปรับเปล่ียนความคิด/หลักการ/

สมมตฐิานต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม และผู�สอนมีการ

วัดประเมิน โดยใช�การประเมินผลการเรียนรู�ของตนเอง

ของผู�เรียน ประกอบกับการประเมินผลของผู�สอนด�วย

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนของศาสตราจารย์ นายแพทำย์ประเวศ วะสี 

ความรู�จำาเป็นต�องมี 4 ประเภทำใหญ่ๆ เรียกว่าปัญญา 

4 หรือ จตุรปัญญา คือ ความรู�ธิรรมชาติท่ีำเป็น

วั ต ถุ ( วิ ทำ ย า ศ า ส ต ร์ ก า ย ภ า พ )  ค ว า ม รู� ทำ า ง

สั ง ค ม ( วิ ทำ ย า ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม )  ค ว า ม รู� ทำ า ง

ศาสนา(วิทำยาศาสตร์ข�างใน) และความรู�เร่ืองการ

จัดการ ซ่ึึ่งปัญญาท่ีำเกิดจากความรู�ชนิดใดชนิดหน่ึงไม่

เป็นการเพียงพอท่ีำจะทำำาให�เกิดดุลภาพในสังคม เรา

จำาเป็นต�องมีปัญญาอย่างบูรณาการ การศึกษาและการ

วิจัยจำาเป็นต�องคำานึงถึงปัญญาทุำกด�านมิใช่ให�เรียนรู�

เป็นส่วนๆ เพราะความรู�แบบแยกส่วน จะนำาไปสู่การก

ระทำำาแบบแยกส่วน ทำำาให�เกิดการเสียดุลยภาพและเกดิ

วิกฤติการณ์ข้ึน การศึกษาเรียนรู� จำาเป็นต�องให�ผู�เรียน

ได�เรียนรู�แบบเช่ือมโยง เน่ืองจากในโลกแห่งความจริง

น้ันเป็นโลกแห่งการเช่ือมโยงเป็นองค์รวม การจัดการ

เรียนรู� ควรไปให�ถึง 3 ระดับ คือ 1) ระดับท่ีำเกิดความ

รู� ซ่ึึ่งหมายถึง ความรู�จริง การท่ีำบุคคลจะทำำาอะไรให�

สำาเร็จได� บุคคลน้ันจะต�องรู�และใช�ความจริง ความรู�

ต�องเป็นความจริง เพราะการใช�ความจริงทำำาให�ทำำาได�

ถูกต�อง การให�ผู�เรียนสัมผัสความจรงิเท่ำากับการทำำาให�

ผู�เรียนมีความรู�ระดับเบ้ืองต�น 2) ระดับท่ีำเกิดปัญญา 

เป็นระดับท่ีำผู�เรียนสามารถบูรณาการหรือเช่ือมโยง

ความรู�ใน 4 ด�านดังกล่าวข�างต�น และนำาไปใช�ให�เป็น

ประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต 3) ระดับท่ีำเกิดจิตสำานึก 

คือความเข�าใจความสมัพันธ์ิของส่ิงต่างๆ และเข�าใจตัว

เองว่าสัมพันธ์ิกับสรรพส่ิงอยา่งไรการศึกษาท่ีำดีควรจะ

สร�างคนให�ฉลาด เป็นคนดีและมีความสุข กระบวนการ

เรียนรู�ท่ีำจะช่วยให�ผู�เรียนได�เรียนรู�วิธีิการเรียนและ

สามารถเรียนรู�อย่างต่อเน่ือง 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทีำยบระหว่างการเรียนรู�แบบ

เดิมของกระบวนวิชาการทำำางานร่วมกันของครูปฐมวัย 

ผู�ปกครอง และชุมชน กับแบบใหม่ ท่ีำเน�นการเรียนการ

สอนแบบ Active learning
หัวข�อ การเรียนการสอน

แบบเดิม

การเรียนการสอน

แบบใหม่

1. แนวคิดทำฤษฎีี

สำาคัญเก่ียวกับการ

ทำำางานของครูกับผู�

ปกครองและชุมชน

- บรรยาย

ประกอบ 

POWER POINT 

- ค�นคว�า และ

นำาเสนอการ

ศึกษาค�นคว�าใน

ช้ันเรียนโดยใช�

ส่ือไอซีึ่ทีำ

- แบ่งกลุ่มศึกษา 

หาข�อมูลเก่ียว

กับทำฤษฎีีท่ีำ

สำาคัญของการ

ทำำางานร่วมกัน

ของครู ผู�

ปกครอง และ

ชุมชน 

- นำาเสนอในรูป

แบบท่ีำ

สร�างสรรค์ เช่น 

ทำำาVDO, 

รายการ

โทำรทัำศน์, 

บทำบาทำสมมุติ 

ออกแบบ

กิจกรรมให�

สมาชิกในห�องได�

ร่วมทำำากิจกรรม 

มีการเปิดโอกาส

ให�ถามและตอบ

คำาถาม

- สรุปแต่ละ

ทำฤษฎีีหรือ

แนวคิดเป็น

แผนผังความคิด

- บรรยาย

ประกอบ 

POWER Point
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หัวข�อ การเรียนการสอน

แบบเดิม

การเรียนการสอน

แบบใหม่

- ศึกษาวิธีิการ

ทำำาจดหมายข่าว

สองทำาง/

ข่าวสารบ�านและ

โรงเรียน

2. บริบทำสังคมท่ีำ

หลากหลายทำาง

วัฒนธิรรมกับ

การจัดการ

ศึกษา

- การค�นคว�า 

ลักษณะของ

ชุมชน 

- นำาเสนอการ

ค�นคว�า 

- อภิปรายร่วม

กัน

- เขียนสรุปส่ง 

(รายบุคคล )

- แบ่งกลุ่มเขียน

โครงการ 

วางแผนการเพ่ือ

ลงพ้ืนท่ีำศึกษา

ลักษณะของ

โรงเรียนท่ีำได�รับ

มอบหมาย เก็บ

รวบรวมข�อมูล

โดยใช� การถ่าย

ภาพ การ

บันทึำกVDO หรือ

การบันทึำกเสียง

- รายงานความ

ก�าวหน�าการ

ลงพ้ืนท่ีำโดยร่วม

กันอภิปรายและ

ให�ข�อเสนอแนะ

ในห�องเรียน

- นำาเสนอข�อ

สรุปท่ีำได�จากการ

ลงพ้ืนท่ีำในรูป

แบบสร�างสรรค์ 

เช่น จัด

นิทำรรศการ 

คลิปVDO 

บทำบาทำสมมุติ

หัวข�อ การเรียนการสอน

แบบเดิม

การเรียนการสอน

แบบใหม่

3.ยุทำธิศาสตร์

และเทำคนิคการ

ทำำางานร่วมกับผู�

ปกครองและ

ชุมชนในการ

จัดการศึกษา

ตามสถานการณ์

จริง

- ศึกษาวีดีทัำศน์ 

การเล้ียงดูของ

พ่อแม่ 

- อภิปรายเก่ียว

กับลักษณะ ของ

สังคม วัฒนธิรรม

ท่ีำเก่ียวข�องกับ

ครอบครัว / พ่อ

แม่ 

- ฟังวิทำยากร

บรรยาย เทำคนิค

การทำำางาน ร่วม

กับผู�ปกครอง ใน

โรงเรียนขนาด

ใหญ่ ขนาดเล็ก

- ศึกษาวีดีทัำศน์

เก่ียวกับ การ

เล้ียงดูของพ่อแม่

ในบริบทำ สังคม 

วัฒนธิรรมท่ีำแตก

ต่างกัน

- ร่วมกัน

อภิปรายเก่ียว

กับวีดีทัำศน์

- นักศึกษาเขียน

บทำความเก่ียว

กับการทำำางาน

ร่วมกันของครู 

ผู�ปกครอง และ

ชุมชนในการ

จัดการศึกษาใน

โรงเรียนท่ีำอยู่ใน

ชุมชนเมือง 

ชุมชนบทำ ชุมชน

พหุวัฒนธิรรม 

ชุมชนชนเผ่า 

4. แหล่งการ

เรียนรู� และ

ภูมิปัญญาทำ�อง

ถ่ินชุมชนกับการ

จัดการศึกษา

ปฐมวัย

- นำาเสนอผล

การค�นคว�า 

- บรรยาย สรุป

โดยใช� Power 

point

- ลงพ้ืนท่ีำชุมชน

เพ่ือศึกษาแหล่ง

เรียนรู�ท่ีำสำาคัญใน

ชุมชน

- จัดทำำาโครงการ

เสนออาจารย์

ประจำารายวิชา
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หัวข�อ การเรียนการสอน

แบบเดิม

การเรียนการสอน

แบบใหม่

- ร่วมกัน

พิจารณา

โครงการจัดทำำา

ส่ือการสอนเร่ือง

แหล่งเรียนรู�ใน

ชุมชนสำาหรับ

เด็กปฐมวัย

- รายงานความ

ก�าวหน�าการ

ลงพ้ืนท่ีำโดยร่วม

กันอภิปรายและ

ให�ข�อเสนอแนะ

ในห�องเรียน

- นำาข�อมูลจาก

แหล่งเรียนรู�ท่ีำได�

ไปศึกษามาจัด

ทำำาส่ือการเรียน

การสอนสำาหรับ

เด็กปฐมวัยนำา

เสนอในรูปแบบ

การจัด

นิทำรรศการ

หัวข�อ การเรียนการสอน

แบบเดิม

การเรียนการสอน

แบบใหม่

5. ปัญหา 

แนวทำางการ

แก�ไขปัญหาการ

ทำำางานของครู 

โรงเรียนร่วมกับ

ชุมชน

- บรรยาย

ประกอบ 

Power point

- อภิปรายร่วม

กันในช้ันเรียน

- แบ่งกลุ่มระดม

ความคิดเก่ียว

กับปัญหาการ

ทำำางานของครู 

โรงเรียนร่วมกับ

ผู�ปกครองและ

ชุมชน เพ่ือ

ทำำาการสำารวจ

- สร�างเคร่ืองมือ

ในการเก็บ

รวบรวมข�อมูล

ในการสำารวจ 

เช่น 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

เป็นต�น

- เสนอในรูป

แบบรูปเล่ม

รายงานการ

สำารวจ ประกอบ 

Power point

3. การใช�ส่ือและนวัตกรรมในการจััดการเรียนการ

สอน ดังน้ี

        การใช�เทำคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีำช่วยในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�มีประสิทำธิิภาพเพ่ิม

มากข้ึน เพราะการเรียนรู�ในยคุของเทำคโนโลยไีม่จำาเปน็

ท่ีำจะต�องเรียนรู�เฉพาะในห�องเรียนและครูเพียงอย่าง

เดียว ความสัมพันธ์ิระหว่างผู�เรียนและผู�สอนเกิดการ

เปล่ียนแปลง เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู�ใหม่ การ

ศึกษาในศตวรรษท่ีำ 21 เทำคโนโลยีเข�ามามีบทำบาทำต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห�องเรียนมากข้ึน 
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ซ่ึึ่งในรายวิชาน้ีผู�เรียนจะต�อง เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับ

เทำคโนโลยี (Learning about Technology) เกิดการ

เรียนรู�โดยใช�เทำคโนโลยี (Learning by Technology) 

และเกิดการเรียนรู�กับเทำคโนโลยี (Learning with 

Technology) โดยในรายวิชาน้ีได�คัดเลือก Digital 

Tools มาใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี

 1. การใช� Facebook Group

 2. การใช�โปรแกรมในการทำำารายงานและนำา

เสนองานผา่น โปรแกรมตา่ง ๆ  เช่น  Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, , Canva, Prezi เป็นต�น

 3. การใช�โปรแกรมในการตดัต่อวีดีโอผ่านเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เช่น Lightworks, Windows Movie 

Maker เปน็ต�น การใช�โปรแกรมในการตดัต่อวีดีโอผ่าน

เคร่ืองมือส่ือสาร โทำรศัพท์ำมือถือ หรือ tablet เช่น 

iMovie, FilmoraGo 

 4. การใช�โปรแกรม Zoom

 5. การใช� Application ต่าง ๆ เช่น Line, 

Youtube 

        ในการเลือกใช�ส่ือเทำคโนโลยีหรือApplication 

ต่าง ๆ  ผู�สอนเปิดโอกาสให�นักศึกษาเลือกใช�ตามความ

ถนัดและความเหมาะสมของงาน

4. วิธี์การประเมินผลการเรียนร้�

การประเมินผลเน�นการประเมินผลจากกระบวนการ

ทำำางานและช้ินงาน มีอัตราส่วน ดังน้ี

ตารางท่ี 2 แนวทำางในการประเมินผล
กิจกรรม คะแนน (%)

1. การนำาเสนองาน 

(กิจกรรมในช้ันเรียน, การ

อภิปราย, การถาม-ตอบ, 

การเขียนบทำความ) 

30

2. กิจกรรมกลุ่ม (การ

เขียนโครงการ, ลงพ้ืนท่ีำ 

และการทำำาส่ือการเรียนรู� 

(แหล่งเรียนรู�) สำาหรับเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบออนไลน์)

40

กิจกรรม คะแนน (%)
3. การสอบปลายภาค 30

รวม 100%

ช้ินงาน/ผลงานท่ีำได�จากกระบวนวิชาน้ี คือ

 1) ข่าวสารบ�านและโรงเรียน

 2) บทำความวิชาการ

 3) ส่ือการเรียนรู� (แหล่งเรียนรู�) สำาหรับเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบออนไลน์

ภาพกิจกรรมในช้ันเรียน

 

 

   

 

 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

        การประเมินผลเนนการประเมินผลจาก

กระบวนการทำงานและชิ้นงาน มีอัตราสวน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แนวทางในการประเมินผล 

กิจกรรม  คะแนน 

(%) 

1. การนำเสนองาน (กิจกรรมในชั้น

เรียน, การอภิปราย, การถาม-ตอบ, 

การเขียนบทความ)  

30 

2. กิจกรรมกลุม (การเขียนโครงการ, 

ลงพ้ืนท่ี และการทำสื่อการเรียนรู 

(แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบออนไลน) 

40 

3. การสอบปลายภาค 30 

รวม 100% 

ช้ินงาน/ผลงานท่ีไดจากกระบวนวิชานี้ คือ 

1) ขาวสารบานและโรงเรียน 

2) บทความวิชาการ 

3) สื่อการเรียนรู (แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบออนไลน 

ภาพกิจกรรมในช้ันเรียน 

 
รูปท่ี 1 การนำเสนอความหมายของการมีสวนรวม

ผาน Application Zoom 

 
รูปท่ี 2 การนำเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 

 
รูปท่ี 3 การนำเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 
รูปท่ี 4 การวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมผาน 

วิดีทัศน 

   

 

 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

        การประเมินผลเนนการประเมินผลจาก

กระบวนการทำงานและชิ้นงาน มีอัตราสวน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แนวทางในการประเมินผล 

กิจกรรม  คะแนน 

(%) 

1. การนำเสนองาน (กิจกรรมในชั้น

เรียน, การอภิปราย, การถาม-ตอบ, 

การเขียนบทความ)  

30 

2. กิจกรรมกลุม (การเขียนโครงการ, 

ลงพ้ืนท่ี และการทำสื่อการเรียนรู 

(แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบออนไลน) 

40 

3. การสอบปลายภาค 30 

รวม 100% 

ช้ินงาน/ผลงานท่ีไดจากกระบวนวิชานี้ คือ 

1) ขาวสารบานและโรงเรียน 

2) บทความวิชาการ 

3) สื่อการเรียนรู (แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบออนไลน 

ภาพกิจกรรมในช้ันเรียน 

 
รูปท่ี 1 การนำเสนอความหมายของการมีสวนรวม

ผาน Application Zoom 

 
รูปท่ี 2 การนำเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 

 
รูปท่ี 3 การนำเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 
รูปท่ี 4 การวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมผาน 

วิดีทัศน 
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

        การประเมินผลเนนการประเมินผลจาก

กระบวนการทำงานและชิ้นงาน มีอัตราสวน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แนวทางในการประเมินผล 

กิจกรรม  คะแนน 

(%) 

1. การนำเสนองาน (กิจกรรมในชั้น

เรียน, การอภิปราย, การถาม-ตอบ, 

การเขียนบทความ)  

30 

2. กิจกรรมกลุม (การเขียนโครงการ, 

ลงพ้ืนท่ี และการทำสื่อการเรียนรู 

(แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบออนไลน) 

40 

3. การสอบปลายภาค 30 

รวม 100% 

ช้ินงาน/ผลงานท่ีไดจากกระบวนวิชานี้ คือ 

1) ขาวสารบานและโรงเรียน 

2) บทความวิชาการ 

3) สื่อการเรียนรู (แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบออนไลน 

ภาพกิจกรรมในช้ันเรียน 

 
รูปท่ี 1 การนำเสนอความหมายของการมีสวนรวม

ผาน Application Zoom 

 
รูปท่ี 2 การนำเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 

 
รูปท่ี 3 การนำเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 
รูปท่ี 4 การวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมผาน 

วิดีทัศน 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตาง ๆ 

 
รูปท่ี 6 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตางกัน 

 
รูปท่ี 7 การนำเสนอการลงพ้ืนท่ีศึกษาเก่ียวกับการมี

สวนรวมของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมี

บริบทแตกตางกัน 

ผลงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ขาวสารบานและโรงเรียน 

รูปท่ี 9 ขาวสารบานและโรงเรียน 

 
รูปท่ี 10 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

แหลงการเรียนรูในชุมชน) 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตาง ๆ 

 
รูปท่ี 6 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตางกัน 

 
รูปท่ี 7 การนำเสนอการลงพ้ืนท่ีศึกษาเก่ียวกับการมี

สวนรวมของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมี

บริบทแตกตางกัน 

ผลงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ขาวสารบานและโรงเรียน 

รูปท่ี 9 ขาวสารบานและโรงเรียน 

 
รูปท่ี 10 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

แหลงการเรียนรูในชุมชน) 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตาง ๆ 

 
รูปท่ี 6 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตางกัน 

 
รูปท่ี 7 การนำเสนอการลงพ้ืนท่ีศึกษาเก่ียวกับการมี

สวนรวมของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมี

บริบทแตกตางกัน 

ผลงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ขาวสารบานและโรงเรียน 

รูปท่ี 9 ขาวสารบานและโรงเรียน 

 
รูปท่ี 10 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

แหลงการเรียนรูในชุมชน) 
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5. สรุป

        จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชาการทำำางานร่วมกันของครูปฐมวัย ผู�

ปกครอง และชุมชน ในภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการ

ศึกษา 2563 พบว่า

 1) นักศึกษามอิีสระในการออกแบบการเรียน

รู�ของตนเอง เช่น การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข�อมูล การออกแบบการนำาเสนองาน การ

เลือกใช�โปรแกรมหรือ Application ต่าง ๆ 

 2) นักศึกษาได�แลกเปล่ียนเรียนรู�กันภายใน

ช้ันเรียนจากการลงพ้ืนท่ีำ

 3) นักศึกษาได�เรียนรู�การทำำางานร่วมกันเป็น

ทีำม การแบ่งหน�าท่ีำกัน การช่วยเหลือซ่ึึ่งกันและกัน 

และการแบ่งปันกันระหว่างท่ีำลงพ้ืนท่ีำ

 4) นักศึกษาเรียนรู�อยา่งมีความสุข สนุกสนาน 

และมีทัำศนคติท่ีำดีต่อการเรียนรู�

6. แนวทางในการข้ยายผล

 1) ผู�สอนจะนำารูปแบบวิธีิการสอนแบบ 

Active Learning ไปประยุกต์ใช�ในกระบวนวิชาอ่ืน 

ๆ ท่ีำเน�นทำฤษฎีี

 2) จากการสอนกระบวนวิชาน้ีทำำาให�ผู�สอนได�

เรียนรู� วิธีิการใช�โปรแกรมต่าง ๆ เช่น การทำำา 

Presentation โดยใช�โปรแกรมจาก Website 

Canva และ Prezi ทำำาให�ช่วงเวลาการสอนทำฤษฎีีมี

ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึึ่งผู�สอนจะนำาไปใช�ใน

กระบวนวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป

7. เอกสารอ�างอิง

 ทิำศนา  แขมมณี.  (2562).  ศาสตร์การสอน 

: องค์ความรู�เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีำมี

ประสิทำธิิภาพ.  

 กรุงเทำพมหานคร : สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทำยาลัย. 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตาง ๆ 

 
รูปท่ี 6 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมีบริบท

แตกตางกัน 

 
รูปท่ี 7 การนำเสนอการลงพ้ืนท่ีศึกษาเก่ียวกับการมี

สวนรวมของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนท่ีมี

บริบทแตกตางกัน 

ผลงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ขาวสารบานและโรงเรียน 

รูปท่ี 9 ขาวสารบานและโรงเรียน 

 
รูปท่ี 10 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

แหลงการเรียนรูในชุมชน) 

   

 

 

 
รูปท่ี 11 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

แหลงการเรียนรูในชุมชน) 

 
รูปท่ี 12 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

แหลงการเรียนรูในชุมชน) 

สรุป 

        จากการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนใน

กระบวนว ิชาการทำงานร วมกันของคร ูปฐมวัย 

ผ ู ปกครอง และชุมชน ในภาคการศึกษาที ่ 1 ป

การศึกษา 2563 พบวา 

1) นักศึกษามีอิสระในการออกแบบการเรียนรูของ

ตนเอง เช น การออกแบบเคร ื ่องม ือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล การออกแบบการนำเสนองาน การ

เลือกใชโปรแกรมหรือ Application ตาง ๆ  

2) นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในชั้นเรียน

จากการลงพ้ืนท่ี 

3) นักศึกษาไดเรียนรูการทำงานรวมกันเปนทีม การ

แบงหนาที่กัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการ

แบงปนกันระหวางท่ีลงพ้ืนท่ี 

4) นักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน และมี

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรู 

แนวทางในการขยายผล 

1) ผู สอนจะนำร ูปแบบว ิธ ีการสอนแบบ Active 

Learning ไปประยุกตใชในกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเนน

ทฤษฎ ี

2) จากการสอนกระบวนวิชานี้ทำใหผูสอนไดเรียนรู

วิธีการใชโปรแกรมตาง ๆ เชน การทำ Presentation 

โดยใชโปรแกรมจาก Website Canva และ Prezi 

ทำใหชวงเวลาการสอนทฤษฎีมีความนาสนใจมาก

ยิ ่งขึ ้น ซึ ่งผู สอนจะนำไปใชในกระบวนวิชาอื ่น ๆ 

ตอไป 
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การบ้รณาการ Active Learning แบบผสมผสาน 

ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

ศุภมน  พีรพรพิศาล
ภาควิชาศิลปะไทำย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

239  ถนนห้วยแก้ว  ตำาบลสุเทำพ  อำาเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

E-mail :  supamon.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 โครงการบูรณาการ Active Learning แบบผสมผสานในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกน้ีมีจุดประสงค์

เพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาในกระบวนวิชาได�เรียนรู�เน้ือหาผ่านการทำำากิจกรรม ท่ีำเน�นให�เกิดความน่าสนใจเพ่ือแก�ไข

ปัญหาการท่ำองจำาเน้ือหาท่ีำเป็นภาพจำาของวิชาทำฤษฎีี โดยมีแนวคิดของกระบวนการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมการเล่น

เกม ในช่ือว่า “การศึกษาสถาปัตยกรรมตะวันตกในเมืองเชียงใหม่” สามารถแบ่งวิธีิการได� 3 ข้ันตอน คือ 1. การ

กำาหนดหัวข�ออาคารตะวนัตกและการเกบ็ข�อมูลภาคสนาม นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได�หัวข�ออาคารตะวนัตกท่ีำผู�สอน

เสนอแนะ พร�อมกับคำาถามให�ศึกษาลักษณะความเป็นตะวันตกท่ีำสังเกตได� แต่ละกลุ่มเดินทำางไปเก็บข�อมูลโดยไป

ศึกษาอาคารจริง และบันทึำกข�อมูล 2. การเล่นเกมท่ีำเช่ือมโยงกับข�อมูลท่ีำได� นักศึกษานำาลักษณะของอาคารตะวัน

ตกมาใช�ในการเล่มเกม โดยจับคู่ภาพถ่ายส่วนต่างๆ ของอาคารกับคำาศัพท์ำทำางสถาปัตยกรรม โดยกระทำำาในรูป

แบบเกมออนไลน์ จากน้ันจึงแสดงผลการเล่นเกมบนโปรแกรม Jamboard ซ่ึึ่งสามารถใช�ร่วมกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ใน

กลุ่มโดยไม่ต�องพบกันในห�องเรียน และสามารถใช�โต�ตอบระหว่างบุคคลได�ทัำนทีำ 3. การนำาเสนอผลงานหน�าช้ัน

เรียน แต่ละกลุ่มนำาผลการเล่นเกมและสาระสำาคัญของหัวข�ออาคารมาบรรยายให�อาจารย์และเพ่ือนในช้ันเรียน

ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

 จากการทำำากิจกรรม นักศึกษาได�เรียนรู�รูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก และหน�าท่ีำใช�สอยผ่านวิธีิการ

เล่นเกม (Game-based Learning) ร่วมกับกระบวนการเรียนรู�แบบต้ังคำาถาม (Questioning-Based Learning) 

ในการทำำากิจกรรม นอกจากน้ียังได�ฝึึกทัำกษะการทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน ทัำกษะการคิดวิเคราะห์ ทัำกษะความคิด

สร�างสรรค์ และการพูดในท่ีำชุมชน ซ่ึึ่งเป็นทัำกษะสำาคัญในการเรียนรู�ตลอดชีวิต  โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีำได�ปฏิิบัติการจริง เพราะเกิดการเรียนรู�ได�ดีกว่าการฟังบรรยายจากอาจารยเ์พียง

ทำางเดียว

คำาสำาคัญ:   ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก, Game based Learning, Active Learning

1. บทนำา

 วิชาทำางด�านประวัติศาสตร์ เป็นวิชาท่ีำมีเน้ือหา

มาก มีความเก่ียวโยงกันสูง ถึงแม�อาจารย์ผู�เขียนจะ

พยายามสอนเป็นลำาดับให�นักศึกษามีความเข�าใจเป็น

พ้ืนฐาน เพ่ือให�สามารถมีความรู� ความเข�าใจในเน้ือหา

โดยไม่ต�องจดจำามากนัก แต่นักศึกษาท่ีำเรียนก็มักจะใช�

วิธีิท่ำองจำาเป็นส่วนๆ โดยไม่ค่อยมีความคิดต่อเน่ือง   

จึงลงเอยด�วยแนวความคดิท่ีำว่าวิชาประวติัศาสตรเ์ป็น

วิชาท่ำองจำา น่าเบ่ือหน่าย วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะก็

อยู่ในแนวความคิดเช่นน้ีด�วย             
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วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (Western Art 

History) เป็นวิชาสากลท่ีำนักศึกษาทำางด�านศิลปะทุำก

คนควรเรียนรู� เพ่ือให�เข�าใจอยา่งถ่องแทำ�ของความเป็น

มาของศิลปะตะวันตก ท้ัำงผลงานและศิลปินผู�สร�างงาน

น้ันๆ ท่ีำมีแบบแผนหรือรูปแบบท่ีำแตกต่างกันไปใน

แต่ละยุค แต่ละสมัย ซ่ึึ่งมีความโดดเด่นของผลงานมาก

น�อยต่างกัน สมควรท่ีำผู�เรียนจะต�องเรียนรู� นอกจากน้ัน 

ยังมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ถ�าจะ

ใช�งานทำางด�านตะวันตกมาประยุกต์ใช�  วิชาน้ีถ�าใช�

ประสบการณท่ี์ำมีอยูม่าประกอบ จะพบวา่ศิลปะตะวัน

ตกแทำรกอยูใ่นชีวิตของผู�คนในอดีตจนถึงปัจจุบัน  โดย

เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีำท่ีำน่าจะศึกษา

ศิลปะตะวันตกในแนวสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง ไม่

ว่าจะเป็นศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วัดพุทำธิ สถานศึกษา 

เช่น โรงเรียน อาคารสถานท่ีำ รวมถึงบ�านท่ีำอยูอ่าศัย ซ่ึึ่ง

ปัจจุบันได�เปล่ียนแปลงไปเป็นอาคารพาณิชย์ก็มีให�

เ ห็นอยู่  จึง นับได� ว่า นักเรียนท่ีำเรียนศิลปะใน

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่มีโอกาสได�รับรู�ผลงานทำางด�าน

ศิลปะตะวันตกท่ีำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เองได�หลาก

หลายกว่าท่ีำอ่ืน

2. แนวคิดการจััดการเรียนร้�

 การสอนแบบเดิม เป็นการบรรยายโดยใช�ภาพ

น่ิงประกอบราว 85% ในช้ันเรียน และการใช�วิดีโอเป็น

คร้ังคราว  เปน็การสอนท่ีำให�ความรู�ด�านประวติัศาสตร์

ศิลปะตะวันตกแบบเต็มรูปแบบและอาจารย์เป็น

ศูนยก์ลาง  นักศึกษาได�รับความรู�ทำางเดียวจากอาจารย์  

นักศึกษาอาจเกิดความเบ่ือในการเรียนบ�าง แต่ก็ต�อง

เข�าช้ันเรียนอย่างเต็มท่ีำ  การอ่านหนังสือเพ่ือการสอบ 

นักศึกษาจึงใช�การท่ำองจำาเป็นส่วนใหญ่ 

 ด�วยเหตุน้ี ผู�เขียนจึงเห็นความสำาคัญในการนำา

วิธีิการสอนแบบ Active Learning มาใช�เพ่ือจะทำำาให�

นักศึกษามีความสนใจในการเรียนการสอนมากข้ึนจาก

การกระตุ�นความสนใจด�วยรูปแบบการเรียนท่ีำหลาก

หลาย ส่วนหน่ึงก็คือ การเป็นผู�หาข�อมูลเอง เป็นผู�

วิเคราะห์ผลงานน้ันๆ เอง และเป็นผู�เสนอผลงานของ

ตนเองให�เพ่ือนๆ ได�รบัรู�กัน  สอดคล�องกบัวิธีิการเรียน

รู�แบบ Learning by Doing [1]  จะทำำาให�นักศึกษา

เรียนรู�เน้ือหาในส่วนน้ันได�โดยอัตโนมัติ ไม่ต�องท่ำองจำา 

เพราะทำำาด�วยตัวของเขาเอง นอกจากน้ี การได�ลงมือ

ทำำาเองทำกุข้ันตอน ยอ่มส่งเสรมิให�เข�าใจเน้ือหาได�ดกีว่า

ส่ิงท่ีำอาจารย์สอนเสียอีก  เพราะมีแง่มุมของการ

วิเคราะห์ประกอบไปด�วยในตัวอยูแ่ล�วรวมท้ัำงนักศึกษา

จะมีความภูมิใจในงานอย่างแทำ�จริง  จึงเห็นได�ว่าการ

สอนแบบ Active Learning น้ัน มีนักศึกษาเป็น

ศูนย์กลางอย่างแทำ�จริง

 นักศึกษาในช้ันเรียนจะได�รับความรู�แบบด้ังเดิม

จากอาจารย์ผู�เขียน โดยเป็นความรู�ท่ีำเป็นพ้ืนฐานท่ีำ

นักศึกษาผู�สนใจศิลปะควรรู�  พร�อมกันน้ันก็ได�รับความ

รู�ท่ีำเพ่ือนๆ ค�นคว�าและเตรียมมาเสนอท่ีำอาจจะเป็น

ความรู�ท้ัำงพ้ืนฐานและความรู�ทำางประวัติศาสตร์ศิลปะ

ตะวันตกในแง่มุมท่ีำนักศึกษาในวัยของเขาสนใจ  ซ่ึึ่ง

อาจจะแตกต่างจากแง่มุมของอาจารย์บ�าง  อย่างไร

ก็ตาม อาจารย์ผู�เขียนจะเป็นผู�เสนอแนะและเพ่ิมเติม

ในบางส่วน แต่ต�องให�อิสระในการเสนอผลงานของ

นักศึกษาอย่างแทำ�จริง  ผู�เขียนคาดหวังว่านักศึกษาใน

ช้ันเรียนจะมีความต่ืนตัวท้ัำงในแง่ของการเป็นผู�เสนอ

ผลงาน และเป็นผู�รับความรู�จากเพ่ือนนักศึกษาด�วย

กันเอง ทำำาให�เป็นคนท่ีำมีความม่ันใจในตัวเอง เสนอผล

งานในท่ีำประชุมได�อยา่งเหมาะสม  ซ่ึึ่งจะเป็นประโยชน์

เม่ือจบการศึกษาและเข�าทำำางานท้ัำงในส่วนราชการและ

เอกชน  พร�อมกันน้ันก็เป็นผู�ฟังท่ีำดี รู�จักท่ีำจะมีส่วนร่วม

ในการเสนอผลงานในท่ีำสาธิารณะเป็นอย่างดี    

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้น

 เน่ืองจากผู�เขียนได�วางแผนจัดกิจกรรมรูปแบบ 

Active Learning ในภาคการศกึษาท่ีำ 2  ซ่ึึ่งมีนักศึกษา

ไม่เกิน 40 คน จึงเหมาะสมต่อการจัดการและดูแลให�

ทำำากิจกรรมได�ท่ัำวถึง  อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 

2564 ซ่ึึ่งเป็นช่วงท่ีำจะเร่ิมต�นทำำากิจกรรม ปรากฏิว่าเกิด

การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในระลอกท่ีำ 2  ส่ง

ผลโดยตรงต่อการรวมกลุ่มทำำากิจกรรมของนักศึกษา  
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ผู�เขียนจึงต�องปรับรูปแบบของกิจกรรม โดยยังคงให�

นักศึกษาทำำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่กระจายให�

นักศึกษาไปเก็บข�อมูลตามหัวข�อสถานท่ีำท่ีำได�รับมอบ

หมาย  ท้ัำงน้ี จำาเป็นต�องงดการไปทัำศนศึกษาในตัวเมือง

เชียงใหม่ โดยมีวิทำยากรพานำาชม เพราะต�องหลีกเล่ียง

การรวมกลุ่มของนกัศึกษา แตไ่ด�แก�ไขโดยเชิญวิทำยากร

มาบรรยายให�ความรู�ด�านประวัติศาสตร์และอาคาร

ตะวันตกในช่ัวโมงถัดจากการนำาเสนอ นอกจากน้ี การ

เรียนการสอนระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ิ 

2564 ถูกปรับให�เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยผู�เขียนและ

นักศึกษาได�ส่ือสารผ่านโปรแกรม zoom และช่องทำาง

กลุ่มของกระบวนวิชาในแอพลิเคช่ัน Facebook  ซ่ึึ่ง

ค่อนข�างมีข�อจำากัดด�านเทำคนิคและระยะเวลา  ผู�เขียน

จึงพิจารณาให�ทำำากิจกรรม Active Learning เพียง 1 

กิจกรรม คือ กิจกรรมการศึกษาสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีำนักศึกษาจะได�ลงมือ

ปฏิิบัติจริง และสอดคล�องกับเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีำเรียนใน

กระบวนวิชา

 3.1   วิธีิการและรูปแบบของกิจกรรม

 กิจกรรม “การศึกษาสถาปัตยกรรมแบบตะวัน

ตก” มีจุดประสงค์เพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจส่วนประกอบ

และช่ือเรียกทำางสถาปัตยกรรมของอาคารแบบตะวัน

ตก และสามารถอธิิบายหน�าท่ีำและประโยชน์ใช�สอย

ของสถาปัตยกรรมได�  ผู�เขียนได�กำาหนดการทำำา

กิจกรรมออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ      

 1. การกำาหนดหัวข�อสถานท่ีำและการเก็บข�อมูล

ภาคสนาม  ผู�เขียนได�แบ่งนักศึกษาในกระบวนวิชาออก

เป็น 5 กลุ่มๆ ละ 7-8 คน แต่ละกลุ่มจะได�หัวข�อของ

อาคารตะวันตก กลุ่มละ 1 สถานท่ีำ (บางกลุ่มอาจได�

อาคารย่อย 2-3 หลังในสถานท่ีำน้ัน โดยดูความเช่ือม

โยงของสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ีำปรากฏิ) จากน้ันผู�

เขียนได�ต้ังคำาถามว่า “นักศึกษาสังเกตเห็นลักษณะของ

สถาปัตยกรรมตะวันตกบนตัวอาคารหรือไม่ และเห็น

ในส่วนใด” และกำาหนดให�นักศึกษานำาคำาถามน้ีเป็นตัว

ต้ังในการไปสังเกตและเก็บข�อมูลตัวอาคาร โดย

สามารถบันทึำกข�อมูลได�หลายวิธีิ เช่น บันทึำกเป็น

ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว เช่น วิดีโอ หรือบันทึำกเสียง

จากการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ีำน้ัน   

ตารางท่ี 1 หัวข�ออาคารตะวันตกท่ีำมอบหมายตาม

กลุ่ม 
กลุ่มท่ีำ สถานท่ีำต้ังอาคารตะวันตก

1 โรงพยาบาลแมคเคน

2 อาสนวิหารโรงเรียนพระหฤทัำย 

เชียงใหม่

โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทำยาลัย

3 พิพิธิภัณฑ์สามกษัตริย์

ศาลแขวง
4 วัดหนองคำา

5 อาคารในโครงการ One Nimman

 2. การวิเคราะห์ และการประมวลผลข�อมูลภาค

สนามเพ่ือเล่นเกม เม่ือนักศึกษาเก็บข�อมูลอาคารตะวัน

ตกเสร็จส้ินแล�ว  ผู�เขียนก็จะส่งไฟล์เกมท่ีำกำาหนดเป็น 

“เกมจับคู่” ให�นักศึกษาทุำกกลุ่ม โดยเกมอยูใ่นรูปแบบ

ออนไลน์ เพ่ือให�สามารถเล่นได�โดยไม่ต�องเดินทำางมา

เล่นร่วมกับเพ่ือนในห�องเรียน และเล่นได�ในเวลาท่ีำ

สะดวก เพ่ือลดความเส่ียงในการรวมกลุ่มของคน

จำานวนมาก โดยผู�เขียนจัดทำำาการ์ดเกมแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ส่วนท่ีำ 1 แสดงรูปถ่ายของส่วนประกอบทำาง

สถาปัตยกรรม 1 ส่วนต่อ 1 การ์ด  (ดูรูปท่ีำ 1 ก)

 

รูปท่ีำ 1 (ก) การ์ดเล่นเกมจับคู่ ส่วนท่ีำ 1 แสดงรูปถ่าย

ส่วนประกอบทำางสถาปัตยกรรม
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สถานที่ (บางกลุ มอาจไดอาคารยอย 2-3 หลังใน

สถานที่นั้น โดยดูความเชื่อมโยงของสถาปตยกรรม

ตะวันตกที่ปรากฏ) จากนั้นผูเขียนไดตั ้งคำถามวา 

“นักศึกษาสังเกตเห็นลักษณะของสถาปตยกรรม

ตะวันตกบนตัวอาคารหรือไม และเห็นในสวนใด” 

และกำหนดใหนักศึกษานำคำถามนี้เปนตัวตั้งในการ

ไปสังเกตและเก็บขอมูลตัวอาคาร  โดยสามารถ

บันทึกขอมูลไดหลายวิธี เชน บันทึกเปนภาพถาย 

ภาพเคลื่อนไหว เชน วิดีโอ หรือบันทึกเสียงจากการ

สัมภาษณบุคคลในพ้ืนท่ีนั้น    

ตารางท่ี 1 หัวขออาคารตะวันตกท่ีมอบหมาย

ตามกลุม  

กลุมท่ี สถานท่ีตั้งอาคารตะวันตก 

1 โรงพยาบาลแมคเคน 

2 อ า สนว ิ ห า ร โ ร ง เ ร ี ย นพระหฤ ทัย 

เชียงใหม 

โบสถโรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย 

3 พิพิธภัณฑสามกษัตริย 

ศาลแขวง 

4 วัดหนองคำ 

5 อาคารในโครงการ One Nimman 

 

2. การวิเคราะห และการประมวลผลขอมูล

ภาคสนามเพื่อเลนเกม   เมื ่อนักศึกษาเก็บขอมูล

อาคารตะวันตกเสร็จสิ้นแลว  ผูเขียนก็จะสงไฟลเกม

ที่กำหนดเปน “เกมจับคู” ใหนักศึกษาทุกกลุม โดย

เกมอยูในรูปแบบออนไลน เพ่ือใหสามารถเลนไดโดย

ไมตองเดินทางมาเลนรวมกับเพื่อนในหองเรียน และ

เลนไดในเวลาที ่สะดวก เพื ่อลดความเสี ่ยงในการ

รวมกลุมของคนจำนวนมาก  โดยผูเขียนจัดทำการด

เกมแบงออกเปน 2 สวน  สวนท่ี 1 แสดงรูปถายของ

สวนประกอบทางสถาปตยกรรม 1 สวนตอ 1 การด  

(ดูรูปท่ี 1 ก) 

 

รูปท่ี 1 (ก) การดเลนเกมจับคู สวนท่ี 1 แสดงรูป

ถายสวนประกอบทางสถาปตยกรรม 

และสวนท่ี 2 แสดงคำศัพทของสวนประกอบทาง

สถาปตยกรรม และคำอธิบายลักษณะ เพ่ือขยาย

ความหนาท่ีและประโยชนใชสอย (ดูรูปท่ี 1 ข) 

 

รูปท่ี 1 (ข) การดเลนเกมจับคู สวนท่ี 2 แสดง

คำศัพทและคำอธิบายของสถาปตยกรรม 
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และส่วนท่ีำ 2 แสดงคำาศัพท์ำของส่วนประกอบทำาง

สถาปัตยกรรม และคำาอธิิบายลกัษณะ เพ่ือขยายความ

หน�าท่ีำและประโยชน์ใช�สอย (ดูรูปท่ีำ 1 ข)

 

รูปท่ีำ 1 (ข) การ์ดเล่นเกมจับคู่ ส่วนท่ีำ 2 แสดงคำาศัพท์ำ

และคำาอธิิบายของสถาปัตยกรรม

 โดยผู�เขียนได�จัดทำำาการ์ดสำาหรับอาคารตะวัน

ตก แห่งละ 8-10 ใบ รวบรวมให�การ์ดของทุำกอาคาร

ปะปนกัน ส่ิงสำาคัญคือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มต�องช่วย

กันคัดเลือกรูปสถาปัตยกรรมแสดงภาพอาคารตะวัน

ตกท่ีำเป็นหัวข�อการทำำางานของกลุ่มตนเองออกมา โดย

ใช�ข�อมูลท่ีำได�จากการสำารวจภาคสนามเป็นตัวช่วยใน

การตัดสินใจ และต�องจับคู่ภาพกับคำาศัพท์ำท่ีำสอดคล�อง

กัน  (ดูรูปท่ีำ 2)

 

รูป ท่ีำ  2   แสดงการ จับ คู่ รูป ถ่ายและคำา ศัพท์ำ

สถาปัตยกรรมท่ีำสอดคล�องกัน

 หลังจากน้ันนักศึกษาต�องแสดงผลของการจบัคู่

การ์ดในแพลทำฟอร์มออนไลน์ ซ่ึึ่งตอบสนองการทำำางาน

ท่ีำไม่ถูกจำากัดด�วยสถานท่ีำและเวลา เพ่ือให�สอดคล�อง

กับเกมแบบออนไลน์ คือ Jamboard  เป็นโปรแกรม

ท่ีำใช�งานง่ายและไม่เสียค่าใช�จ่าย  คล�ายกระดานไวทำ์

บอร์ดในห�องเรียน ทำำาให�สมาชิกกลุ่มสามารถทำำางาน

โต�ตอบกันได�ทัำนทีำ แม�ว่าจะอยู่คนละแห่ง  (ดูรูปท่ีำ 3 

การใช�งานบน Jamboard)  

 

รูปท่ีำ 3 แสดงผลการจับคู่การ์ด โดยใช�งานบน โปรแกรม 

Jamboard

 3. การนำาเสนอผลงานอาคารตะวันตกจากการ

เล่นเกมของกลุ่ม  เม่ือนักศึกษาประมวลผลข�อมูลเพ่ือ

จับคู่การ์ด และแสดงผลของการเล่นเกมลงในโปรแกรม 

Jamboard แล�ว  นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะนำาเสนอผล

งาน โดยอาจใช�โปรแกรมอ่ืนๆ ช่วยในการแสดงข�อมูล

และภาพ เช่น PowerPoint หรือ Canva โดยสมาชิก

ทุำกคนมีส่วนร่วมในการอธิิบายส่วนประกอบในงาน ผู�

เขียนกำาหนดให�มีเน้ือหาครอบคลุม 2 หัวข�อ คือ ประวัติ

ของสถานท่ีำและอาคารตะวนัตก และสว่นประกอบทำาง

สถาปัตยกรรมท่ีำบ่งช้ี “ความเป็นตะวันตก”บนตัว

อาคาร  เม่ือแต่ละกลุ่มนำาเสนองานแล�ว ผู�เขียนและ

วิทำยากรอีกท่ำานหน่ึงจะให�ข�อคิดเห็นและคำาแนะนำา

เพ่ือนำาไปปรับแก�ไข  ท้ัำงน้ี เม่ือทุำกกลุ่มเสนอผลงาน

เสร็จส้ินแล�ว  ได�จัดให�วิทำยากรมาบรรยายให�ความรู�

ด�านประวัติศาสตร์และอาคารตะวันตกบางแห่งใน

ช่ัวโมงเรียนถัดไป เพ่ือเสริมความรู�ในมุมกว�างให�กับ

นักศึกษาในกระบวนวิชาด�วย

 3.2   ส่ือและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

 กิจกรรมศึกษาอาคารตะวันตกน้ี ได�มีการใช�ส่ือ

และนวัตกรรมทำางเทำคโนโลยีในการทำำางานร่วมกัน
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สถานที่ (บางกลุ มอาจไดอาคารยอย 2-3 หลังใน

สถานที่นั้น โดยดูความเชื่อมโยงของสถาปตยกรรม

ตะวันตกที่ปรากฏ) จากนั้นผูเขียนไดตั ้งคำถามวา 

“นักศึกษาสังเกตเห็นลักษณะของสถาปตยกรรม

ตะวันตกบนตัวอาคารหรือไม และเห็นในสวนใด” 

และกำหนดใหนักศึกษานำคำถามนี้เปนตัวตั้งในการ

ไปสังเกตและเก็บขอมูลตัวอาคาร  โดยสามารถ

บันทึกขอมูลไดหลายวิธี เชน บันทึกเปนภาพถาย 

ภาพเคลื่อนไหว เชน วิดีโอ หรือบันทึกเสียงจากการ

สัมภาษณบุคคลในพ้ืนท่ีนั้น    

ตารางท่ี 1 หัวขออาคารตะวันตกท่ีมอบหมาย

ตามกลุม  

กลุมท่ี สถานท่ีตั้งอาคารตะวันตก 

1 โรงพยาบาลแมคเคน 

2 อ า สนว ิ ห า ร โ ร ง เ ร ี ย นพระหฤ ทัย 

เชียงใหม 

โบสถโรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย 

3 พิพิธภัณฑสามกษัตริย 

ศาลแขวง 

4 วัดหนองคำ 

5 อาคารในโครงการ One Nimman 

 

2. การวิเคราะห และการประมวลผลขอมูล

ภาคสนามเพื่อเลนเกม   เมื ่อนักศึกษาเก็บขอมูล

อาคารตะวันตกเสร็จสิ้นแลว  ผูเขียนก็จะสงไฟลเกม

ที่กำหนดเปน “เกมจับคู” ใหนักศึกษาทุกกลุม โดย

เกมอยูในรูปแบบออนไลน เพ่ือใหสามารถเลนไดโดย

ไมตองเดินทางมาเลนรวมกับเพื่อนในหองเรียน และ

เลนไดในเวลาที ่สะดวก เพื ่อลดความเสี ่ยงในการ

รวมกลุมของคนจำนวนมาก  โดยผูเขียนจัดทำการด

เกมแบงออกเปน 2 สวน  สวนท่ี 1 แสดงรูปถายของ

สวนประกอบทางสถาปตยกรรม 1 สวนตอ 1 การด  

(ดูรูปท่ี 1 ก) 

 

รูปท่ี 1 (ก) การดเลนเกมจับคู สวนท่ี 1 แสดงรูป

ถายสวนประกอบทางสถาปตยกรรม 

และสวนท่ี 2 แสดงคำศัพทของสวนประกอบทาง

สถาปตยกรรม และคำอธิบายลักษณะ เพ่ือขยาย

ความหนาท่ีและประโยชนใชสอย (ดูรูปท่ี 1 ข) 

 

รูปท่ี 1 (ข) การดเลนเกมจับคู สวนท่ี 2 แสดง

คำศัพทและคำอธิบายของสถาปตยกรรม 
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โดยผู เขียนไดจัดทำการดสำหรับอาคารตะวันตก 

แหงละ 8-10 ใบ รวบรวมใหการดของทุกอาคาร

ปะปนกัน สิ ่งสำคัญคือ นักศึกษาแตละกลุ มตอง

ชวยกันคัดเลือกรูปสถาปตยกรรมแสดงภาพอาคาร

ตะวันตกที ่เปนหัวขอการทำงานของกลุ มตนเอง

ออกมา โดยใชขอมูลที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม

เปนตัวชวยในการตัดสินใจ และตองจับคูภาพกับ

คำศัพทท่ีสอดคลองกัน  (ดูรูปท่ี 2) 

 

รูปท่ี 2  แสดงการจับคูรูปถายและคำศัพท

สถาปตยกรรมท่ีสอดคลองกัน 

หลังจากนั ้นนักศึกษาตองแสดงผลของการ

จับคูการดในแพลทฟอรมออนไลน ซ่ึงตอบสนองการ

ทำงานที่ไมถูกจำกัดดวยสถานที่และเวลา เพื่อให

สอดคลองกับเกมแบบออนไลน คือ Jamboard  

เปนโปรแกรมที ่ใชงานงายและไมเส ียคาใช จ าย  

คลายกระดานไวทบอรดในหองเรียน ทำใหสมาชิก

กลุมสามารถทำงานโตตอบกันไดทันที แมวาจะอยู

คนละแหง  (ดูรูปท่ี 3 การใชงานบน Jamboard)   

 

รูปท่ี 3  แสดงผลการจับคูการด โดยใชงานบน 

โปรแกรม Jamboard 

3. การนำเสนอผลงานอาคารตะวันตกจาก

การเลนเกมของกลุ ม  เมื ่อนักศึกษาประมวลผล

ขอมูลเพื่อจับคูการด และแสดงผลของการเลนเกม

ลงในโปรแกรม Jamboard แลว  นักศึกษาแตละ

กลุ มจะนำเสนอผลงาน โดยอาจใชโปรแกรมอื่นๆ 

ชวยในการแสดงขอมูลและภาพ เชน PowerPoint 

หรือ Canva โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ

อธิบายสวนประกอบในงาน ผูเขียนกำหนดใหมี

เนื้อหาครอบคลุม 2 หัวขอ คือ ประวัติของสถานท่ี

และอาคารตะว ันตก และส  วนประกอบทาง

สถาปตยกรรมที่บงชี ้ “ความเปนตะวันตก”บนตัว

อาคาร  เมื่อแตละกลุมนำเสนองานแลว ผูเขียนและ

วิทยากรอีกทานหนึ่งจะใหขอคิดเห็นและคำแนะนำ

เพื่อนำไปปรับแกไข  ทั้งนี้ เมื่อทุกกลุมเสนอผลงาน

เสร็จสิ้นแลว  ไดจัดใหวิทยากรมาบรรยายใหความรู

ดานประวัติศาสตรและอาคารตะวันตกบางแหงใน

ชั่วโมงเรียนถัดไป เพื่อเสริมความรูในมุมกวางใหกับ

นักศึกษาในกระบวนวิชาดวย 

3.2   ส่ือและนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

กิจกรรมศึกษาอาคารตะวันตกนี้ ไดมีการใช

ส ื ่อและนว ัตกรรมทางเทคโนโลยีในการทำงาน

5 
 

โดยผู เขียนไดจัดทำการดสำหรับอาคารตะวันตก 

แหงละ 8-10 ใบ รวบรวมใหการดของทุกอาคาร

ปะปนกัน สิ ่งสำคัญคือ นักศึกษาแตละกลุ มตอง

ชวยกันคัดเลือกรูปสถาปตยกรรมแสดงภาพอาคาร

ตะวันตกที ่เปนหัวขอการทำงานของกลุ มตนเอง

ออกมา โดยใชขอมูลที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม

เปนตัวชวยในการตัดสินใจ และตองจับคูภาพกับ

คำศัพทท่ีสอดคลองกัน  (ดูรูปท่ี 2) 

 

รูปท่ี 2  แสดงการจับคูรูปถายและคำศัพท

สถาปตยกรรมท่ีสอดคลองกัน 

หลังจากนั ้นนักศึกษาตองแสดงผลของการ

จับคูการดในแพลทฟอรมออนไลน ซ่ึงตอบสนองการ

ทำงานที่ไมถูกจำกัดดวยสถานที่และเวลา เพื่อให

สอดคลองกับเกมแบบออนไลน คือ Jamboard  

เปนโปรแกรมที ่ใชงานงายและไมเส ียคาใช จ าย  

คลายกระดานไวทบอรดในหองเรียน ทำใหสมาชิก

กลุมสามารถทำงานโตตอบกันไดทันที แมวาจะอยู

คนละแหง  (ดูรูปท่ี 3 การใชงานบน Jamboard)   

 

รูปท่ี 3  แสดงผลการจับคูการด โดยใชงานบน 

โปรแกรม Jamboard 

3. การนำเสนอผลงานอาคารตะวันตกจาก

การเลนเกมของกลุ ม  เมื ่อนักศึกษาประมวลผล

ขอมูลเพื่อจับคูการด และแสดงผลของการเลนเกม

ลงในโปรแกรม Jamboard แลว  นักศึกษาแตละ

กลุ มจะนำเสนอผลงาน โดยอาจใชโปรแกรมอื่นๆ 

ชวยในการแสดงขอมูลและภาพ เชน PowerPoint 

หรือ Canva โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ

อธิบายสวนประกอบในงาน ผูเขียนกำหนดใหมี

เนื้อหาครอบคลุม 2 หัวขอ คือ ประวัติของสถานท่ี

และอาคารตะว ันตก และส  วนประกอบทาง

สถาปตยกรรมที่บงชี ้ “ความเปนตะวันตก”บนตัว

อาคาร  เมื่อแตละกลุมนำเสนองานแลว ผูเขียนและ

วิทยากรอีกทานหนึ่งจะใหขอคิดเห็นและคำแนะนำ

เพื่อนำไปปรับแกไข  ทั้งนี้ เมื่อทุกกลุมเสนอผลงาน

เสร็จสิ้นแลว  ไดจัดใหวิทยากรมาบรรยายใหความรู

ดานประวัติศาสตรและอาคารตะวันตกบางแหงใน

ชั่วโมงเรียนถัดไป เพื่อเสริมความรูในมุมกวางใหกับ

นักศึกษาในกระบวนวิชาดวย 

3.2   ส่ือและนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

กิจกรรมศึกษาอาคารตะวันตกนี้ ไดมีการใช

ส ื ่อและนว ัตกรรมทางเทคโนโลยีในการทำงาน
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ระหว่างผู�เขียนและนักศึกษาอย่างชัดเจน  โดยมีตัวแปร

สำาคัญท่ีำเป็นแรงผลักดันให�ใช�เทำคโนโลย ีคือ การระบาด

ของโรค Covid-19  ผลกระทำบท่ีำตามมา คือ การหลีก

เล่ียงการรวมกลุ่มของคนจำานวนมาก ดังน้ัน จึงเป็นไป

ได�ยากท่ีำจะจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ รวม

ถึงการทำำากิจกรรม Active Learning ด�วย  ผู�เขียนจึง

ปรับรูปแบบกิจกรรมให�นักศึกษาสามารถทำำางานร่วม

กันโดยไมต่�องพบปะกนัจริงๆ  ซ่ึึ่งเทำคโนโลยกีารส่ือสาร

สามารถตอบสนองในส่วนน้ี โดยลดข�อจำากัดด�านสถาน

ท่ีำและเวลาได�  นักศึกษาสามารถทำำางานคนละสถานท่ีำ 

และโต�ตอบกันได�ทัำนทีำ เพ่ือให�เข�าใจได�ง่ายและชัดเจน 

สามารถแบ่งเป็น 2 หัวข�อได� ดังน้ี

 3.2.1   ส่ือ   

 ผู�เขียนได�สร�างส่ือ เพ่ือให�เป็นตัวกลางสำาหรับ

ทำำากิจกรรมในรูปแบบของการ์ดจับคู่ แยกเป็นส่วนของ

รูปถ่ายสถาปัตยกรรมของอาคาร และส่วนของคำาศัพท์ำ

และคำาอธิิบาย  ท่ีำนักศึกษาต�องนำาข�อมูลจากการบันทึำก

ในภาคสนามมาใช�จับคู่ข�อมูลท้ัำง 2 ส่วน เพ่ือสามารถ

อ ธิิ บ า ย ช่ื อ เ รี ย ก แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ใช� ส อ ย ข อ ง

สถาปัตยกรรมน้ัน  ในลักษณะของการ์ด ผู�เขียนได�

ทำำาให�เป็นไฟล์ภาพ โดยแยกให�เห็นความแตกต่าง

ระหว่างไฟล์รูปถ่าย (พ้ืนหลังสีฟ้า) และไฟล์ข�อความ 

(พ้ืนหลังสีแดง)  และนำาไฟล์การ์ดของทุำกอาคารใส่ไว�

ในพ้ืนท่ีำเก็บข�อมูล (drive) ท่ีำนักศึกษาทุำกกลุ่มสามารถ

เข�าถึงโดยผ่านลิงค์ท่ีำผู�เขียนได�กำาหนดไว�

 3.2.2   นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากส่ือท่ีำผู�เขียนได�สร�างข้ึน เพ่ือให�ผู�เรียนได�ใช�

เช่ือมโยงกับข�อมูลท่ีำมีอยู ่ อีกส่ิงหน่ึงท่ีำสำาคัญ คือ พ้ืนท่ีำ

สำาหรับแสดงผลของการทำำากิจกรรม ท่ีำช่วยลดข�อจำากัด

ด�านสถานท่ีำและเวลา  ผู�เขียนได�เลือกแอพลิเคช่ัน 

“Jamboard” หรือกระดานไวท์ำบอร์ดดิจิตัล ซ่ึึ่งเป็น

โปรแกรมท่ีำใช�งานง่ายและไม่เสียค่าใช�จ่ายให�ผู�เรียน

แสดงผลของการจับคู่การ์ด  ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถ

ทำำางานได�แม�จะอยู่คนละสถานท่ีำ ผลของการทำำางาน

หรือโต�ตอบบนกระดานจะปรากฏิทัำนทีำ นักศึกษา

สามารถเพ่ิมหรือแก�ไขข�อมูลร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มได�  

อาจจะสรุปได�ว่า ช่องทำางการส่ือสารและโปรแกรม

ต่างๆ ท่ีำเป็นผลจากการพัฒนาด�านเทำคโนโลยี ตอบ

สนองต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ได�ดี โดย

ช่วยลดข�อจำากัดในหลายๆ ด�านท้ัำงสถานท่ีำและเวลา 

 3.3   กระบวนการเรียนรู�แบบ Active learning 

ในข้ันตอนการทำำากิจกรรม จะเห็นว่านักศึกษามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนรู� โดยแต่ละคนได�ลงมือปฏิิบัติ

งานด�วยตนเอง  นักศึกษาจะได�คิดแก�ปัญหาและนำา

ความรู�มาประยกุต์ใช�  ผู�เขียนจะวิเคราะห์จากข้ันตอน

การทำำากิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน 

 3.3.1   การกำาหนดหัวข�อสถานท่ีำและการเก็บ

ข�อมูลภาคสนาม  การกำาหนดหัวข�อสถานท่ีำกระทำำาโดย

ผู�เขียน จากการค�นข�อมูลในแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือ วารสารวิชาการ หรือจากคำาบอกเล่าของผู�

อาศยัในพ้ืนท่ีำ  จากน้ัน ได�เสนอหวัข�อให�แต่ละกลุ่มตาม

ความเหมาะสมของจำานวนนักศึกษา และต้ังคำาถาม

เร่ืองความเป็น “ตะวันตก” ท่ีำพบบนตัวอาคารให�แต่ละ

กลุ่มนำาไปขบคิดต่อ การต้ังคำาถามน้ีเป็นกระบวนการ

สำาคัญท่ีำจะช่วยให�นักศึกษาเห็นเป้าหมายหลักในการ

ทำำางาน เป็นส่ิงท่ีำผู�เขียนได�บอกใบ�ทำางอ�อมถึงจุด

ประสงค์ของงาน  ซ่ึึ่งตรงกับแนวทำางการเรียนแบบต้ัง

คำาถาม (Questioning-Based Learning)[2] ท่ีำ

สอดคล�องกับแนวคิดของ Active Learning  จากน้ัน

นักศึกษาในแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันคิดวิธีิการเก็บและ

บันทึำกข�อมูลท่ีำไปออกสำารวจภาคสนาม (ดูรูปท่ีำ 4 และ

รูปท่ีำ 5) จากข้ันตอนน้ี ก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู�ใน

กลุ่ม ท้ัำงแบบระดมสมอง (Brainstorming) และแบบ

แลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share)[3] ซ่ึึ่งเป็น

วิธีิการเรียนรู�ท่ีำสำาคัญท่ีำได�จากการทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน  

นักศึกษาจะได�ฝึึกทัำกษะการทำำางานเป็นทีำมด�วย
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รูปท่ีำ 4 นักศึกษากลุ่มโรงพยาบาลแมคเคนเก็บข�อมูล

 

รูปท่ีำ 5 ภาพการสัมภาษณ์เจ�าอาวาสวัดหนองคำา 

 3.3.2   การวิเคราะห์ และการประมวลผลข�อมูล

ภาคสนามเพ่ือเล่นเกม

 ข้ันตอนน้ีมีความสำาคัญมากท่ีำสุดในการนำา

ข�อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือเล่น

เกมจับคู่โดยใช�ไฟล์ภาพและไฟล์ข�อความ  ซ่ึึ่งจะตรง

กับกระบวนการเรียนรู�แบบใช�เกม (Game-based 

Learning)[4] ท่ีำผู�เขียนมุ่งหวังให�นักศึกษาได�รับเน้ือหา

สาระท่ีำตรงตามจุดประสงค์ของกิจกรรมและได�รับ

ความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการเล่นเกม  โดยปกติ

เกม 1 เกมจะประกอบด�วยจุดหมาย (goal) หรือส่ิงท่ีำ

ผู�เล่นต�องการบรรลุจุดประสงค์ในการเล่น และกติกา 

(rule) คือส่ิงท่ีำผู�เล่นต�องปฏิิบัติตามระเบียบหรือข�อ

บังคับ[5]  สำาหรับเกมจับคู่ท่ีำผู�เขียนได�จัดทำำาน้ี จุดหมาย

คือ ผู�เล่นสามารถจับคู่ภาพสถาปัตยกรรมกับช่ือเรียก

ได�ถูกต�องและครบจำานวนของอาคารตะวนัตกท่ีำสังเกต

ได�  ส่วนกติกา มี 2 ข�อ คือ 1. นักศึกษาต�องคัดเลือก

ภาพสถาปัตยกรรมท่ีำตรงกับหัวข�อทำำางานของกลุ่ม

ตนเองเทำ่าน้ัน และ 2. จับคู่ได�ระหว่างการ์ดภาพกับ

การ์ดคำาศัพท์ำท่ีำสอดคล�องกัน (ดูรูปท่ีำ 6)

 

รูปท่ีำ 6 ผลการจับคู่ภาพและคำาศัพท์ำ “ลานกว�าง”      

กลุ่มพิพิธิภัณฑ์สามกษัตริย์  

 อย่างไรก็ตาม จากข�อมูลอ�างอิงของ Kramer 

การเล่นเกมมีความแตกต่างจากกิจกรรมอ่ืน เช่น การ

อ่านหนังสือ หรือการฟังเพลงท่ีำเป็นกิจกรรมทำำาซึ่ำ้าใน

รูปแบบเดิม การเล่นเกมสามารถเล่นซึ่ำ้าได� แต่ผลการ

เล่นไม่แน่นอน และคาดการณ์ได�ยาก เพราะมีกติกา

และ “โอกาส” ในการเลน่คอยกำากับอยู ่ ซ่ึึ่งโอกาสเปน็

ผลมาจากท้ัำงโชคดีและโชคร�าย  หากกล่าวถึงเกมจับคู่

น้ี ผู�เล่นยังมีโอกาสในการเลือกรูปอาคารสำาหรับหัวข�อ

ของกลุ่มตนเองจากรูปของอาคารท้ัำงหมด ถ�าไม่ใช่รูป

ของอาคารน้ัน ก็สามารถเลือกใหม่ได�  ซ่ึึ่งถือว่าเป็น 

“โอกาสท่ีำแก�ไขได�” แต่ในโอกาสท่ีำกล่าวถึง จะมีกติกา

คอยกำากับว่าจะต�องเป็นอาคารของกลุ่มตนเองเท่ำาน้ัน  

ซ่ึึ่งเป็นส่ิงท่ีำทำ�าทำายผู�เล่นในการจดจำาภาพจากการไป

เก็บข�อมูลภาคสนาม และเป็นการตรวจสอบทัำกษะการ

สังเกตและความเข�าใจของสถาปัตยกรรมอาคารไป 

ในตัว 

7 
 

ตั ้งคำถามนี ้เป นกระบวนการสำคัญที ่จะชวยให

นักศึกษาเห็นเปาหมายหลักในการทำงาน เปนสิ่งท่ี

ผูเขียนไดบอกใบทางออมถึงจุดประสงคของงาน  ซ่ึง

ต ร ง ก ั บ แนว ทา งก า ร เ ร ี ยนแบบต ั ้ ง ค ำ ถ าม 

(Questioning-Based Learning)[2] ที่สอดคลอง

กับแนวคิดของ Active Learning  จากนั้นนักศึกษา

ในแตละกลุมก็จะชวยกันคิดวิธีการเก็บและบันทึก

ขอมูลที่ไปออกสำรวจภาคสนาม (ดูรูปที่ 4 และรูปท่ี 

5) จากข้ันตอนนี้ ก็จะเกิดกระบวนการเรียนรูในกลุม 

ทั ้งแบบระดมสมอง (Brainstorming) และแบบ

แลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share)[3] ซ่ึง

เปนวิธีการเรียนรูที่สำคัญที่ไดจากการทำงานรวมกับ

ผูอื ่น  นักศึกษาจะไดฝกทักษะการทำงานเปนทีม

ดวย 

 

รูปท่ี 4 นักศึกษากลุมโรงพยาบาลแมคเคนเก็บขอมูล 

 

รูปท่ี 5 ภาพการสัมภาษณเจาอาวาสวัดหนองคำ  

3.3.2   การวิเคราะห และการประมวลผล

ขอมูลภาคสนามเพ่ือเลนเกม 

ขั ้นตอนนี้มีความสำคัญมากที ่สุดในการนำ

ขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือเลน

เกมจับคูโดยใชไฟลภาพและไฟลขอความ  ซ่ึงจะตรง

กับกระบวนการเรียนรูแบบใชเกม (Game-based 

Learning)[4] ที ่ผ ู เขียนมุ งหวังใหนักศึกษาไดรับ

เนื้อหาสาระที่ตรงตามจุดประสงคของกิจกรรมและ

ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการเลนเกม  

โดยปกติเกม 1 เกมจะประกอบดวยจุดหมาย (goal) 

หรือสิ่งที่ผูเลนตองการบรรลุจุดประสงคในการเลน 

และกติกา (rule) คือสิ ่งที ่ผ ู  เล นตองปฏิบัต ิตาม

ระเบียบหรือขอบังคับ[5]  สำหรับเกมจับคูที่ผูเขียน

ไดจัดทำนี ้ จุดหมายคือ ผู เล นสามารถจับคู ภาพ

สถาปตยกรรมกับชื่อเรียกไดถูกตองและครบจำนวน

ของอาคารตะวันตกที่สังเกตได  สวนกติกา มี 2 ขอ 

คือ 1. นักศึกษาตองคัดเลือกภาพสถาปตยกรรมท่ี

ตรงกับหัวขอทำงานของกลุมตนเองเทานั้น และ 2. 

จ ับค ู  ได ระหว างการ ดภาพกับการ ดคำศ ัพท ท่ี

สอดคลองกัน (ดูรูปท่ี 6) 
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รูปท่ี 6 ผลการจับคูภาพและคำศัพท “ลานกวาง”      

กลุมพิพิธภัณฑสามกษัตริย   

อยางไรก็ตาม จากขอมูลอางอิงของ Kramer 

การเลนเกมมีความแตกตางจากกิจกรรมอื ่น เชน 

การอานหนังสือ หรือการฟงเพลงที ่เปนกิจกรรม

ทำซ้ำในรูปแบบเดิม การเลนเกมสามารถเลนซ้ำได 

แตผลการเลนไมแนนอน และคาดการณได ยาก 

เพราะมีกติกาและ “โอกาส” ในการเลนคอยกำกับ

อยู  ซึ ่งโอกาสเปนผลมาจากทั้งโชคดีและโชคราย  

หากกลาวถึงเกมจับคูนี้ ผูเลนยังมีโอกาสในการเลือก

รูปอาคารสำหรับหัวขอของกลุมตนเองจากรูปของ

อาคารทั้งหมด ถาไมใชรูปของอาคารนั้น ก็สามารถ

เลือกใหมได  ซ่ึงถือวาเปน “โอกาสท่ีแกไขได” แตใน

โอกาสที่กลาวถึง จะมีกติกาคอยกำกับวาจะตองเปน

อาคารของกลุมตนเองเทานั้น  ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายผู

เลนในการจดจำภาพจากการไปเก็บขอมูลภาคสนาม 

และเปนการตรวจสอบทักษะการสังเกตและความ

เขาใจของสถาปตยกรรมอาคารไปในตัว  

3.3.3   การนำเสนอผลงานอาคารตะวันตก

จากการเลนเกมของกลุม  ขั ้นตอนนี้เปนขั้นตอน

สุดทายของกิจกรรมที่นักศึกษาตองนำเสนอผลงาน

ของกลุมใหอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียนรวมกัน

ประเมินและแสดงความคิดเห็น  แตละกลุมก็จะใช

กระบวนการเรียนรูคลายกับขั้นตอนแรก คือ แบบ

ระดมสมอง และแบบแลกเปลี่ยนความคิด วาจะ

นำเสนองานอยางไรใหนาสนใจพรอมดวยเนื ้อหา

สาระ  ซึ่งผูเขียนไดใหอิสระสำหรับวิธีการ นักศึกษา

อาจจะแสดงกระดาน Jamboard ใหด ูประกอบ 

หร ื อบา งกล ุ  มอาจจะทำส ไลด  ใ น โปรแกรม 

PowerPoint หรือ Canva ควบคูไปกับการอธิบายก็

ยอมได  นักศึกษาจะไดฝกทักษะการเสนอผลงาน 

(presentation) ซึ่งในการแสดงผล ควรจะมีความ

ชัดเจนของขอมูลทั้งภาพถายและขอความประกอบ 

ความสวยงามของการจัดวางองคประกอบในสไลด 

(ดูรูปสไลดของกลุม รูปท่ี 7 และ 8) 

 

รูปท่ี 7 การเสนอผลงานกลุมโรงพยาบาลแมคเคน 

 

รูปท่ี 8 การเสนอผลงานกลุมวัดหนองคำ 

รวมทั้งทักษะการพูดในที่ชุมชนวาพูดอยางไรจึงจะ

นำเสนอขอมูลท่ีสำคัญไดครบถวนและนาสนใจ (ดูรูป

ท่ี 9) 
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 3.3.3   การนำาเสนอผลงานอาคารตะวนัตกจาก

การเล่นเกมของกลุ่ม ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนสุดทำ�ายของ

กิจกรรมท่ีำนักศึกษาต�องนำาเสนอผลงานของกลุ่มให�

อาจารย์และเพ่ือนร่วมช้ันเรียนร่วมกันประเมินและ

แสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่มก็จะใช�กระบวนการเรียน

รู�คล�ายกับข้ันตอนแรก คือ แบบระดมสมอง และแบบ

แลกเปล่ียนความคิด ว่าจะนำาเสนองานอย่างไรให�น่า

สนใจพร�อมด�วยเน้ือหาสาระ  ซึ่ึ่งผู�เขียนได�ให�อิสระ

สำาหรับวิธีิการ นักศึกษาอาจจะแสดงกระดาน 

Jamboard ให�ดูประกอบ หรือบางกลุ่มอาจจะทำำา

สไลด์ในโปรแกรม PowerPoint หรือ Canva ควบคู่

ไปกับการอธิิบายก็ย่อมได�  นักศึกษาจะได�ฝึึกทัำกษะ

การเสนอผลงาน (presentation) ซ่ึึ่งในการแสดงผล 

ควรจะมีความชัดเจนของข�อมูลท้ัำงภาพถ่ายและ

ข�อความประกอบ ความสวยงามของการจัดวางองค์

ประกอบในสไลด์ (ดูรูปสไลด์ของกลุ่ม รูปท่ีำ 7 และ 8)

 

รวมท้ัำงทัำกษะการพูดในท่ีำชุมชนว่าพูดอย่างไรจึงจะนำา

เสนอข�อมูลท่ีำสำาคัญได�ครบถ�วนและน่าสนใจ (ดูรปูท่ีำ 9)

 

รูปท่ีำ 9 การนำาเสนองานหน�าช้ันเรียน

 3.4  กระบวนการท่ีำสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning)

 จากกิจกรรม ทุำกกระบวนการเรียนรู�ข�างต�น 

สามารถทำำาให�ผู�ปฏิิบัติได�ฝึึกทัำกษะจำาเป็นท่ีำช่วยส่งเสริม

ให�บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละข้ันตอนได�  ไม่ว่าจะ

เป็นการเรียนรู�แบบระดมสมอง และแบบแลกเปล่ียน

ความคิด ท่ีำส่งเสริมทัำกษะการทำำางานร่วมกับผู�อ่ืน  การ

เรียนรู�แบบใช�เกม ท่ีำให�ความสำาคัญไม่เฉพาะกับสาระ

ของส่ิงๆ หน่ึง แต่เน�นบรรยากาศท่ีำสนุกสนานใน

ระหวา่งท่ีำทำำาส่ิงๆ น้ันด�วย  แต่กระบวนการท่ีำผู�เขียนคิด

ว่าสำาคัญและจำาเป็นในการเรียนรู�ส่ิงต่างๆ มากท่ีำสุด 

คือ กระบวนการเรียนรู�แบบต้ังคำาถาม  ซึ่ึง่เป็นข้ันตอน

สำาคัญท่ีำทำำาให�เกิดจุดเร่ิมต�นของการเรียนรู�อย่างแทำ�จริง  

ผู�เรียนอาจจะต้ังคำาถามในส่ิงท่ีำไม่รู� สงสัยในปัญหา หรือ

ต้ังคำาถามให�เช่ือมโยงกับสมมุติฐานท่ีำคิดไว�ก็ได� ข้ันตอน

น้ีจะนำาไปสู่วิธีิการหาคำาตอบหรือทำางออกของส่ิงท่ีำ

ต�องการรู�  หากต้ังคำาถามได�ตรงและถูกทำาง ก็จะ

สนับสนุนให�พบคำาตอบได�เร็วข้ึน  นอกจากกระบวนการ

ท่ีำกล่าวมา นักศึกษายังได�ฝึึกทัำกษะหลายๆ ด�านท่ีำ

จำาเป็นต่อการเรียนรู�ตลอดชีวิต เช่น ทัำกษะการเก็บ

ข�อมูล ทัำกษะการคิดวิเคราะห์และประมวลผล รวมท้ัำง

ทัำกษะการนำาเสนอผลงาน ทุำกด�านมีความสำาคัญและ

จำาเป็นต่อการเรียนรู�ได�ตลอดชีวิตท้ัำงส้ิน รวมท้ัำง

สอดคล�องกับทัำกษะบางประการในกลุ่มของ Soft 

Skills ท่ีำเป็นทัำกษะทำางด�านอารมณ์และการเข�า

สังคม[6] เช่น การทำำางานเปน็ทีำม การส่ือสารกบัคนอ่ืน 
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อาคารทั้งหมด ถาไมใชรูปของอาคารนั้น ก็สามารถ

เลือกใหมได  ซ่ึงถือวาเปน “โอกาสท่ีแกไขได” แตใน

โอกาสที่กลาวถึง จะมีกติกาคอยกำกับวาจะตองเปน

อาคารของกลุมตนเองเทานั้น  ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายผู

เลนในการจดจำภาพจากการไปเก็บขอมูลภาคสนาม 

และเปนการตรวจสอบทักษะการสังเกตและความ

เขาใจของสถาปตยกรรมอาคารไปในตัว  

3.3.3   การนำเสนอผลงานอาคารตะวันตก

จากการเลนเกมของกลุม  ขั ้นตอนนี้เปนขั้นตอน

สุดทายของกิจกรรมที่นักศึกษาตองนำเสนอผลงาน

ของกลุมใหอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียนรวมกัน

ประเมินและแสดงความคิดเห็น  แตละกลุมก็จะใช

กระบวนการเรียนรูคลายกับขั้นตอนแรก คือ แบบ

ระดมสมอง และแบบแลกเปลี่ยนความคิด วาจะ

นำเสนองานอยางไรใหนาสนใจพรอมดวยเนื ้อหา

สาระ  ซึ่งผูเขียนไดใหอิสระสำหรับวิธีการ นักศึกษา

อาจจะแสดงกระดาน Jamboard ใหด ูประกอบ 

หร ื อบา งกล ุ  มอาจจะทำส ไลด  ใ น โปรแกรม 

PowerPoint หรือ Canva ควบคูไปกับการอธิบายก็

ยอมได  นักศึกษาจะไดฝกทักษะการเสนอผลงาน 

(presentation) ซึ่งในการแสดงผล ควรจะมีความ

ชัดเจนของขอมูลทั้งภาพถายและขอความประกอบ 

ความสวยงามของการจัดวางองคประกอบในสไลด 

(ดูรูปสไลดของกลุม รูปท่ี 7 และ 8) 

 

รูปท่ี 7 การเสนอผลงานกลุมโรงพยาบาลแมคเคน 

 

รูปท่ี 8 การเสนอผลงานกลุมวัดหนองคำ 

รวมทั้งทักษะการพูดในที่ชุมชนวาพูดอยางไรจึงจะ

นำเสนอขอมูลท่ีสำคัญไดครบถวนและนาสนใจ (ดูรูป

ท่ี 9) 

9 
 

 

รูปท่ี 9 การนำเสนองานหนาชั้นเรียน 

3.4   กระบวนการท่ีสรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning) 

จากกิจกรรม ทุกกระบวนการเรียนรูขางตน 

สามารถทำใหผู ปฏิบัติไดฝ กทักษะจำเปนที ่ชวย

สงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละข้ันตอนได  ไม

ว าจะเปนการเรียนรูแบบระดมสมอง และแบบ

แลกเปลี่ยนความคิด ที่สงเสริมทักษะการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน  การเรียนรูแบบใชเกม ท่ีใหความสำคัญ

ไมเฉพาะกับสาระของสิ่งๆ หนึ่ง แตเนนบรรยากาศท่ี

สน ุกสนานในระหว างท ี ่ทำส ิ ่ งๆ น ั ้นด วย  แต

กระบวนการที่ผูเขียนคิดวาสำคัญและจำเปนในการ

เรียนรูสิ ่งตางๆ มากที่สุด คือ กระบวนการเรียนรู

แบบตั้งคำถาม  ซึ ่งเปนขั้นตอนสำคัญที่ทำใหเกิด

จุดเริ่มตนของการเรียนรูอยางแทจริง  ผูเรียนอาจจะ

ตั้งคำถามในสิ่งที่ไมรู สงสัยในปญหา หรือตั้งคำถาม

ใหเชื่อมโยงกับสมมุติฐานที่คิดไวก็ได  ขั้นตอนนี้จะ

นำไปสู ว ิธ ีการหาคำตอบหรือทางออกของส ิ ่ง ท่ี

ตองการรู  หากตั ้งคำถามไดตรงและถูกทาง ก็จะ

สน ับสน ุนให พบคำตอบได  เร ็วข ึ ้น  นอกจาก

กระบวนการที ่กลาวมา นักศึกษายังไดฝกทักษะ

หลายๆ ดานที่จำเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต เชน    

ทักษะการเก็บขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและ

ประมวลผล รวมทั้งทักษะการนำเสนอผลงาน ทุก

ดานมีความสำคัญและจำเปนตอการเรียนรูไดตลอด

ชีวิตทั้งสิ้น  รวมทั้งสอดคลองกับทักษะบางประการ

ในกลุมของ Soft Skills ท่ีเปนทักษะทางดานอารมณ

และการเขาสังคม[6] เชน การทำงานเปนทีม การ

สื ่อสารกับคนอื ่น การแกปญหาแบบคิดวิเคราะห 

และการพูดในที่ชุมชน ที่ตองเรียนรูจากการลงมือ

ปฏิบัติและประสบการณนอกหองเรียน 

4  ผลท่ีไดรับ 

จากกิจกรรมที ่อธ ิบายขางต น ผลการทำ

กิจกรรมนักศึกษาใหความรวมมือดีทุกขั้นตอน  จะ

เห็นไดชัดเจนในการนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียนวา

แตละกลุมมีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด  ผูเขียนจะ

แบงเปนหัวขอยอย ดังนี้  

4.1   วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

ผูเขียนสังเกตจากการนำเสนอผลงานของกลุม

เปนสำคัญ  โดยแบงเปนการประเมินในดาน 1. 

ความถูกต อง เร ียบร อย และตรงเวลาในการ

ทำงาน 2. การวิเคราะหเนื ้อหางาน โดยสังเกต

ความเชื่อมโยงระหวางขอมูลภาคสนามกับผลการ

เลนเกมจับคูการด ซ่ึงจะนำมาสูความสามารถในการ

ว ิ เคราะห ร ูปแบบและประโยชน  ใช สอยของ

สถาปตยกรรมตะวันตก และ 3. การอภิปรายงาน

และความคิดสรางสรรค  ประเมินจากการแสดง

ความค ิดเห ็นต ออาคารท ี ่ศ ึกษา และความคิด

สรางสรรคในการนำเสนองาน ทุกกลุ มทำงานได
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การแก�ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ และการพูดในท่ีำชุมชน 

ท่ีำต�องเรียนรู�จากการลงมือปฏิิบัติและประสบการณ์

นอกห�องเรียน

4. ผลท่ีได�รับ

 จากกิจกรรมท่ีำอธิิบายข�างต�น ผลการทำำา

กิจกรรมนักศึกษาให�ความร่วมมือดีทุำกข้ันตอน  จะเห็น

ได�ชัดเจนในการนำาเสนอผลงานหน�าช้ันเรียนว่าแต่ละ

กลุ่มมีผลสัมฤทำธ์ิิมากน�อยเพียงใด  ผู�เขียนจะแบ่งเป็น

หัวข�อย่อย ดังน้ี 

 4.1   วิธีิการประเมนิผลการเรียนรู�ของนักศึกษา  

 ผู�เขียนสังเกตจากการนำาเสนอผลงานของกลุ่ม

เป็นสำาคัญ  โดยแบ่งเป็นการประเมินในด�าน 1. ความ

ถูกต�อง เรียบร�อย และตรงเวลาในการทำำางาน 2. การ

วิเคราะหเ์น้ือหางาน โดยสังเกตความเช่ือมโยงระหวา่ง

ข�อมูลภาคสนามกับผลการเล่นเกมจับคู่การ์ด ซ่ึึ่งจะนำา

มาสู่ความสามารถในการวิเคราะห์ รูปแบบและ

ประโยชน์ใช�สอยของสถาปัตยกรรมตะวันตก และ 3. 

การอภปิรายงานและความคดิสร�างสรรค ์ ประเมินจาก

การแสดงความคดิเห็นต่ออาคารท่ีำศกึษา และความคดิ

สร�างสรรค์ในการนำาเสนองาน ทุำกกลุ่มทำำางานได�

ครอบคลุมทุำกหัวข�อท่ีำกล่าวมา แต่แตกต่างกันไปตาม

เน้ือหาและตามผลของการเล่นเกม บางกลุ่มจับคู่ภาพ

กับช่ือเรียกได�ไม่ตรงกัน ผู�เขียนจึงแนะนำาว่าจะแก�ไข

การจับคู่ให�ถูกต�องได�อย่างไร   

 4.2   ข�อมูลท่ีำนำามาใช�ในการประเมินผล  

 เน่ืองจากทำกุกลุ่มนำาเสนอและสง่ผลงานได�เสรจ็

สมบรูณ์ รวมท้ัำงเข�าร่วมกิจกรรมอยา่งพร�อมเพรยีง  จึง

อาจจะวิเคราะห์จากคะแนนท่ีำผู�เขียนได�พิจารณาโดย

ใช�เกณฑ์ 3 ข�อด�านบนเป็นตัวต้ัง  พบว่าคะแนนของ

กลุ่มทำำางาน 5 กลุ่มใกล�เคียงกัน อยู่ในช่วง 29-31 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน  หากดูการ

ประเมินจากข�อมูลเชิงคุณภาพ ผู� เขียนสังเกต

กระบวนการทำำางานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ต้ังแต่ข้ัน

ตอนการเก็บข�อมูล ข้ันตอนการเล่นเกม และข้ันตอน

การนำาเสนอ  โดยการเก็บข�อมูล นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ได�บันทึำกภาพเกบ็ไว� ดังแสดงในรปูท่ีำ 4 และรปูท่ีำ 5 จะ

เห็นการรวมกลุ่มอยา่งพร�อมเพรียงเพ่ือทำำางาน หรือผล

งานการนำาเสนอ ท่ีำสามารถดูได�จากภาพถ่ายกระดาน

ดิจิตัล หรือภาพถ่ายสไลดดั์งแสดงในรปูท่ีำ 8 และ 9 จะ

เห็นว่านักศึกษามีความต้ังใจและใส่ใจในการทำำางานดี

 4.3   ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีำเข�าร่วมในโครงการ   

 การทำำากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning 

ของกระบวนวิชาในภาคการศึกษาน้ี ได�รับผลกระทำบ

จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำำาให�

ต�องปรับเหลือเพียง 1 กิจกรรมเพ่ือให�ได�ประสิทำธิิภาพ

ของการดำาเนินกิจกรรมสูงสุด ซ่ึึ่งผู�เขียนปรับให�มี

สัดส่วนการเก็บคะแนนอยูท่ี่ำ 35% เม่ือรวมกับคะแนน

เก็บในส่วนอ่ืนๆ จะเท่ำากับ 50% และอีก 50% ได�จาก

การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน  ทำำาให�

คะแนนของกิจกรรม Active Learning เป็นส่วนท่ีำมี

ค่านำ้าหนักสำาคัญ ท่ีำจะมีอิทำธิิพลต่อผลการเรียนท้ัำงภาค

การศึกษา  ซ่ึึ่งนักศึกษามีผลงานท่ีำดีในภาพรวม ถึงแม�

จะเป็นการทำำากิจกรรมรูปแบบใหม่เป็นคร้ังแรก  นอก

เหนือจากคะแนนท่ีำเป็นปัจจัยบ่งช้ีข�อมูลเชิงปริมาณ

แล�ว ผลตอบรับจากนักศึกษาก็ค่อนข�างน่าพอใจ  

นักศึกษาส่วนใหญ่มีแนวโน�มท่ีำจะชอบกระบวนการได�

ลงมือปฏิิบัติด�วยตนเอง โดยเรียนรู�จากการทำำางานน้ัน

ได�ดีกว่าวิธีิการฟังบรรยายจากผู�เขียนเพียงอย่างเดียว 

5. สรุป

 5.1 บทำเรียนท่ีำได�รับ 

 ส่ิงท่ีำสำาคัญ คือ ความต้ังใจในการทำำางานของ

นักศึกษา หากผู�เขียนได�วางแผนการทำำากิจกรรมเป็น

ข้ันเป็นตอน อธิิบายให�เกิดความชัดเจน และประโยชน์

ท่ีำจะได�รับ นักศึกษาก็พร�อมจะให�ความร่วมมือและทำำา

ตามโดยไม่เก่ียงงอน  ท้ัำงน้ี หากเป็นส่ิงใกล�ตัวและ

นักศึกษาสัมผัสได�จริง ก็จะเพ่ิมประสิทำธิิผลการทำำางาน

ได�มากข้ึน  บทำเรียนประการสุดทำ�าย คือ สถานการณ์

เปล่ียนแปลงได�เสมอ เช่น การระบาดของโรค 

Covid-19 ท่ีำเกิดข้ึน โดยไม่ได�คาดคิด ทำำาให�ต�องปรับ

รูปแบบกจิกรรมให�ทำนักับสถานการณ ์ ผู�เขียน รวมท้ัำง
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ผู�เรียนควรเตรียมพร�อมรับมือความเปล่ียนแปลงท่ีำเกิด

ข้ึนให�เป็นปกติ  

 5.2   แนวทำางในการขยายผล   

 การทำำากิจกรรมในภาคการศึกษาน้ีเรียกได�ว่า

ประสบความสำาเร็จในระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม ต�องมี

การปรบัปรุงและพฒันารูปแบบให�ดข้ึีน โดยนำาผลการ

ดำาเนินงานจากภาคการศึกษาน้ีมาพิจารณาโดย

ละเอียดถึงส่วนท่ีำน่าพอใจ ก็ให�คงไว� และส่วนท่ีำยัง

บกพร่อง ก็แก�ไขให�ดีข้ึน  ผู�เขียนคาดว่าจะจัดกิจกรรม

ลักษณะน้ีต่อไปในภาคการศึกษาหน�า และจะเพ่ิมกิจ

กรรมอ่ืนๆ ในรูปแบบ Active Learning ให�มีความ

หลากหลายมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อผู�เรียนท่ีำมีความ

หลากหลายเช่นกัน  

 5.3   ปัญหาและอุปสรรค   

 การทำำากิจกรรมน้ีไม่ได�มีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีำ

ชัดเจน  แต่ต�องมีการวางแผนระยะเวลาการทำำา

กิจกรรมให�ตอ่เน่ืองในแตล่ะข้ันตอน และเสรจ็สมบูรณ์

ก่อนส้ินภาคการศกึษา  นอกจากน้ัน ผู�เขียนต�องติดต่อ

สถานท่ีำท่ีำพบอาคารตะวันตกไว�ล่วงหน�า เน่ืองจากบาง

แห่งเป็นหน่วยงานหรือสถานท่ีำราชการ ต�องทำำา

จดหมายขอความอนุเคราะห์เพ่ือให�นักศึกษาเข�าเก็บ

ข�อมูลอาคาร หรือเพ่ือขอทำราบข�อมูลจากวิทำยากรหรือ

ผู�เช่ียวชาญไว� 

6. กิตติกรรมประกาศ

ผู�เขียนขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� สำานักบริการเทำคโนโลยสีารสนเทำศ มหาวทิำยาลัย

เชียงใหม่ ท่ีำพิจารณาให�ทำุนสนับสนุนในโครงการส่ง

เสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ีำ 21 เพ่ือจัดกิจกรรมรูปแบบ Active 

Learning ในกระบวนวิชาน้ี  

นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมได�รับความอนุเคราะห์จาก

หน่วยงานหลายแห่งท่ีำอนุญาตให�นักศึกษาเข�าไปเก็บ

ข�อมูลอาคาร และพานำาชมสถานท่ีำ  ผู�เขียนขอขอบคณุ 

คุณบุญยฤทำธ์ิิ พร�อมสุทำธิิพงศ์ ผู�อำานวยการโรงพยาบาล

แมคเคน บาทำหลวงประทีำป กีรติพงษ์ เจ�าอาวาสอาสน

วิหารโรงเรียนพระหฤทัำย เชียงใหม่ ดร.สิรินันท์ำ ศรีวีระ

สกุล ผู�อำานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทำยาลัย 

และพระสมุห์อานนทำ์ อินฺทำว°โส ท่ำานเจ�าอาวาสวัด

หนองคำาเป็นอย่างสูง

สุดทำ�ายน้ี ขอขอบคุณอาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร 

สำานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทำยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่ีำให�

คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์ในการจัดรูปแบบกิจกรรม 

และอาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ท่ีำมาเป็นวิทำยากรบรรยาย

ประวัติและอาคารในเมืองเชียงใหม่
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บทคัดย่อ

 บทำความน้ี นำาเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

1 (001101) ในภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือนำาแนวคิดการเรียนรู�แบบ Active Learning มาใช�ร่วม

กับแนวคิดแบบเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ มาสร�างรูปแบบการเรียนการสอนท่ีำจะส่งเสริมการสร�างทัำกษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา พบว่าผู�เรียนมีทัำศนคติท่ีำดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษได�ตามความ

สะดวก มีการใช�เทำคโลยีมาเป็นส่ือในการเรียนและสามารถสร�างปฏิิสัมพันธ์ิกับเพ่ือนร่วมห�องได�ดี อันจะก่อให�เกิด

การเรียนรู�แบบตลอดชีวิตต่อไป แม�ว่าในการจัดการเรียนการการสอนท่ีำผ่านมาจะมีปัญหาและอุปสรรคอันได�แก่ 

พ้ืนความรู�ภาษาองักฤษของนกัศึกษา ความเหมาะสมของส่ือกับระดับพ้ืนความรู�ภาษาองักฤษของผู�เรียน ซ่ึึ่งผู�เขียน

ได�เสนอแนวทำางในแก�ไขปัญหาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านต่อไปในอนาคต

คำาสำาคัญ:  คำาสำาคัญ 1, ห�องเรียนกลับด�าน 2, การเรียนการสอนท่ีำเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม 3, การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

1. บทนำา

 ในปัจจุบันน้ีเราไม่อาจจะปฏิิเสธิความสำาคัญ

ของภาษาอังกฤษได�เลย เน่ืองจากภาษาอังกฤษน้ันได�

กลายมาเป็นส่วนสำาคัญในชีวิตประจำาวันของเรามาก

ข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารกันโดยตรงหรือการ

ส่ือสารออนไลน์ ภาษาอังกฤษน้ันเข�ามามีบทำบาทำ

สำาคัญในฐานะส่ือกลางในการส่ือสาร ดังน้ันผู�ท่ีำมีความ

สามารถทำางภาษาอังกฤษย่อมได�เปรียบในการทำำา

กิจการและกิจกรรมต่างๆ ด�วยเหตุน้ีประเทำศไทำยจึง

เล็งเห็นความสำาคัญในการเพ่ิมระดับความรู�ทำักษะ

ภาษาอังกฤษของคนไทำย จึงได�ส่งเสริมให�มีการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษภาคบังคับต้ังแต่ช้ันประถม

ศึกษาปีท่ีำ 1 จนถึงมัธิยมศึกษาปีท่ีำ 6 และเม่ือเข�าเรียน

ต่อในระดบัอุดมศึกษาภาษาองักฤษก็ยงัเป็นวิชาบังคับ

ในระดับมหาวิทำยาลัยอีกด�วย

 กระน้ันก็ตาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในประเทำศไทำยก็ไม่ประสบความสำาเร็จเท่ำาท่ีำควร ผู�

เรียนไม่สามารถพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ

ตนเองให�เป็นผู�มีท่ีำสามารถใช�ภาษาอังกฤษได�อย่าง

คล่องแคล่ว (high proficiency) ซ่ึึ่งจะเห็นได�จากการ

จัดอันดับของ Education First (EF) ท่ีำประกาศผล

การวัดระดับความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ  หรือ 

EF English Proficiency Index (EF EPI) พบวา่ระดบั

ภาษาอังกฤษของคนไทำยตกลง จากลำาดับท่ีำ 64 ในปี 

2561 เป็นลำาดับท่ีำ 74 ในปี 2562 และลดลงมาเป็น

ลำาดับท่ีำ 84 ในปี 2563 จาก100 ประเทำศ (https://

www.ef.com/wwen/epi/) ซ่ึึ่งแสดงให�เห็นว่าระดับ

ความสามารถทำางภาษาองักฤษของคนไทำยเล่ือนลงมา

จากกลุ่มท่ีำมี "ความสามารถทำางภาษาอังกฤษตำ่า"  
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สู่กลุ่มท่ีำมี "ความสามารถทำางภาษาอังกฤษตำ่ามาก”  

ผู� เขียนได� ศึกษาถึงปัญหาการเรียนการสอนใน

ประเทำศไทำย พบว่ามีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ 1. 

ความเป็นอัตลักษณ์และนโยบายทำางภาษาของ

ประเทำศไทำย ท่ีำเน�นและส่งเสริมความเป็นไทำยในทุำก

ด�าน รวมท้ัำงการกำาหนดให�ภาษาไทำยเป็นภาษาประจำา

ชาติ 2. การพัฒนาครูภาษาอังกฤษไม่สอดคล�องและ

เพียงพอต่อการสอนภาษาอังกฤษในทุำกระดับ 3. ระบบ

การศึกษาและวิธีิการสอนท่ีำไม่สอดคล�องกับ ส่ิง

แวดล�อมในห�องเรียนสมัยใหม่และไม่สร�างแรงจูงใจให�

ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตลอดชีวิต 4. โอกาสในการท่ีำจะ

ได�สัมผัสกับเจ�าของภาษาของคนไทำยมีน�อย มีแค่คน

ไทำยบางกลุ่มเทำ่าน้ันท่ีำจะมีโอกาสได�พูดคุยจริงๆ กับ

ชาวต่างชาติท่ีำพูดภาษาอังกฤษ (Ruanklai, S. and 

Yodmongkol, P., 2017) 

 จากประสบการณส์อนภาษาองักฤษของผู�เขียน

พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะรอฟังคำาบรรยายจากผู�

สอน และผู�สอนก็อธิิบายเน้ือหาให�ผู�เรียนฟัง ทำำาให�การ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีำเน�นการเพ่ิมทัำกษะฟัง พูด 

อ่าน และเขียน น่าเบ่ือ นักศึกษาในช้ันเรียน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนักศึกษาท่ีำมีระดับความสามารถทำางภาษา

อังกฤษตำ่าจะไม่มีความสนใจ กระตือรือร�นในการเรียน 

ขาดเรียนบ่อย และส่งผลให�ผลการเรียนตำ่าและไม่ชอบ

ภาษาอังกฤษในระยะยาว 

 จากปัญหาข�างต�นผู�เขียนได�เล็งเห็นความสำาคัญ

ของวิธีิการเรียนการสอนท่ีำเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ 

(student-centered) ท่ีำจะต�องคำานึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู�เรียนและการเน�นความต�องการ

ของผู�เรียนเป็นหลัก โดยผู�สอนจะเปล่ียนบทำบาทำจาก

การเป็นครูผูสอน (teacher) มาเป็นผู�อำานวยความ

สะดวก (facilitator) ซึ่ึง่ผู�เขียนเห็นว่าการจัดการเรียน

การสอนแบบห�อง เรียนกลับด� าน (F l ipped 

Classroom) น่าจะเหมาะสมในการจัดการเรียนการ

สอนในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (001101) 

ท่ีำผู�เรียนมีพ้ืนความรู�ทำางภาษาองักฤษหลากหลายมาก 

จากความสามารถทำางภาษาอังกฤษระดับตำ่าสุด จน

กระท่ัำงถึงระดับสูง ให�สามารถเรียนภาษาอังกฤษได�

ตามระดับความสามารถของตนเอง โดยสามารถใช�

เวลาทำำาความเข�าใจบทำเรียนได�ตามความต�องการของ

ตนเองนอกห�องเรียน และจะสามารถใช�เวลาใน

ห�อง เรียนฝึึกฝึนทัำกษะท่ีำจำา เ ป็น ท่ีำต�องการการ

ปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืน เช่น การพูด และทำำาแบบฝึึกหัดท่ีำ

จำาเป็น

2. ความหมายข้องห�องเรียนกลับด�าน

ห�องเรียนกลับด�าน (Filipped Classroom) หมายถึง

การเรียนการสอนลักษณะหน่ึงท่ีำแตกต่างไปจากการ

เรียนการสอนแบบปกติ ท่ีำผู�สอนจะจัดเตรียมเน้ือหา

บางส่วนไว�ในรูปของส่ือวิดีทัำศน์ให�ผู�เรียนได�เรียนด�วย

ตนเองนอกห�องเรียน และใช�เวลาส่วนใหญ่ในห�องเรียน

เพ่ือการเรียนรู�แบบสืบสอบความรู�และทำำาการบ�านท่ีำผู�

สอนมอบหมาย (Mcmahon, 2013) 

 จุดเร่ิมต�นของการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�อง เรียนก ลับด� าน น้ัน เ ร่ิมต�น ข้ึน ในโรง เรียน 

Woodland Park High School รัฐโคโรลาโด ประเทำศ

สหรัฐอเมริกา โดยครูผู�สอนวิชาวิทำยาศาสตร์ 2 ท่ำาน 

คือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ท่ีำพบ

ปัญหาว่านักเรียนในช้ันเรียนบางคนขาดเรียนเพราะ

ต�องไปทำำากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬาให�กับโรงเรียน 

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทำำาให�เรียนไม่ทัำน และนักเรียนบาง

คนก็มพีฤติกรรมการเรียนท่ีำช�า ต�องใช�เวลามากกว่าคน

อ่ืนในการทำำาความเข�าใจบทำเรียน โดยครูท้ัำงสองได�

ทำดลองทำำาการบันทึำกเทำปวิดีโอซ่ึึ่งเป็นเน้ือหาสาระการ

สอนเพ่ือให�นักเรียนนำาไปศึกษาด�วยตนเองท่ีำบ�าน แล�ว

ผู�เรียนนำาเอาผลการอภิปราย สืบค�นเพ่ือหาบทำสรุป

ของคำาตอบในช้ันเรียนอีกคร้ังหน่ึง โดยครูทำำาหน�าท่ีำ

เป็นผู�อำานวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์

ทำางการเรียนดังกล่าว ซ่ึึ่งวิธีิการเรียนแบบน้ีเป็นการ

เรียนแบบกลับด�าน โดยการเรียนการสอนแบบเดิม 

เน้ือหาส่วนใหญ่ผู�สอนจะสอนในห�องเรียนและมอบ

หมายงานให�ผู�เรียนไปทำำาต่อท่ีำบ�าน ส่วนการเรียนการ
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สอนแบบกลับด�านผู�เรียนจะเรียนเน้ือหาส่วนใหญ่ด�วย

ตนเองนอกห�องเรียน แล�วนำางานหรือประสบการณ์ท่ีำ

ได�รับมาจากนอกห�องเรียนมาแบง่ปันกับเพ่ือนร่วมช้ัน 

โดยครูจะเป็นผู�ให�ความรู�เพ่ิมเติมและให�คำาแนะนำา

ช้ีแจงในประเด็นคำาถามของผู�เรียน ซ่ึึ่งรูปแบบการเรียน

การสอนดงักล่าวภายหลงัได�พัฒนาและขยายขอบขา่ย

ไปกว�างขวาง โดยเฉพาะการปรับใช�กับส่ือ ICT หลาก

หลายประเภทำท่ีำมีศักยภาพค่อนข�างสูงในปัจจุบัน 

(สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556)

 แนวคิดเร่ืองห�องเรียนกลับด�านน้ันมีความ

สอดคล�องกับจัดการเรียนการสอนแบบเน�นผู�เรียนเป็น

สำาคัญ โดยการปรับเปล่ียนบทำบาทำของครูท่ีำเคยเป็นผู�

ท่ีำสำาคัญท่ีำสุดในช้ันเรียน มาเป็นเป็นผู�อำานวยความ

สะดวกแก่ผู�เรียน สอนโดยไม่ยึดติดกับห�องเรียน ให�

นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตร สร�าง

กิจกรรมท่ีำหลากหลายอันจะมุ่งเน�นให�ผู�เรียนเกิดการ

เรียนรู�อย่างแทำ�จริง 

 การจะทำำาให�การจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�านจะประสบความสำาเร็จได� นอกจาก

การปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนของผู�เรียนแล�ว ครูก็

ต�องปรับเปล่ียนวิธีิคิด (mindset) ของตนเองด�วย ศ. 

นพ. วิจารณ์ พานิช ได�กล่าวไว�ในหนังสือ “ครูเพ่ือศิษย์ 

ห�องเรียนกลับทำาง” ว่า ครูต�องมีความสามารถ เปล่ียน

สวิตช์สมองจากเร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเร่ืองหน่ึงได�ทัำนท่ำวงทีำ 

รวมท้ัำง ต�องเข�าใจความเช่ือมระหว่างสาระวิชา ครูต�อง

ไม่อายท่ีำจะสารภาพกับเด็กว่าตนไม่รู�ในบางเร่ือง น่ัน

คือครูต�องทำำาตัวเป็น “ผู� เรียนรู�” มากกว่าเป็น  

“ผู�รอบรู�”

3. ร้ปแบบการจััดการเรียนการสอนแบบห�องเรียน

กลับด�านในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 

(001101)

  ก ร ะ บ ว น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ พ้ื น ฐ า น 1  

มีวัตถุประสงคท่ี์ำมุ่งเน�นการพฒันาทัำกษะการส่ือสาร ฟัง 

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต�น เพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจำาวัน เพ่ือให�บรรลุวัตุประสงค์ของ

กระบวนวิชา ผู�เขียนได�ออกแบบการเรียนการสอน

แบบห�องเรียนกลับด�าน และนำามาทำดลองใช�ในภาค

การศึกษาท่ีำ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรูปแบบดังน้ี

 1. การเรียนด�วยตนเองนอกห�องเรียน เน้ือหา

การเรียนการสอนส่วนน้ีจะประกอบด�วยเน้ือหาท่ีำเก่ียว

กับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้ือเร่ืองท่ีำจะฝึึกทัำกษะการ

อ่าน ซ่ึึ่งเน้ือหาเหลา่น้ีได�จัดทำำาในรปูวิดีโอคลิป จำานวน 

49 คลิป โดยแยกออกเป็นเน้ือหาไวยากรณ์ภาษา

อังกฤษ 16 คลิป เน้ือหาท่ีำก่ียวกับทัำกษะการอ่าน 29 

คลิป และทำบทำวนเน้ือหาทำ�ายบทำ 4 คลิป และคลิป

วิดีโอท้ัำงหมดน้ีนำาไปอัพโหลดไว�ท่ีำ https://elearning.

cmu.ac.th/ เพ่ือให�นักศึกษาได�ศึกษามาก่อนเข�า

ห�องเรียน ตามตารางท่ีำกำาหนดไว�ว่าในแต่ละคาบ

นักศึกษาจะต�องศึกษาหัวข�อใดมาก่อน

 2. การเรียนการสอนในห�องเรียน จะเป็นการ

เรียนการสอนท่ีำเน�นกิจกรรมให�นักศึกษามีส่วนร่วมมาก

ท่ีำสุด ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning มีเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�ฝึึกปฏิิบัติ เพ่ือ

สร�างทัำกษะทำางภาษาโดยเฉพาะการฟัง การพูด และ

การเขียน ท่ีำผู�สอนจะสร�างกิจกรรมในช้ันเรียน ซ่ึึ่งได�

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู�ในห�องเรียนใน 1 คาบ 

(90 นาทีำ) ดังน้ี
ห�องเรียนแบบเดิม ห�องเรียนกลับด�าน

นำาเข�าสู่บทำเรียน 10 นาทีำ นำาเข�าสู่บทำเรียน 10 นาทีำ

บรรยายเน้ือหาใหม่ 50 

นาทีำ

ถาม-ตอบเก่ียวกับบทำ

เรียนใหม่ท่ีำเรียนมานอก

ห�องเรียน 20 นาทีำ

กิจกรรมฝึึกการสนทำนา 

การฟัง การเขียน 20 

นาทีำ

กิจกรรมฝึึกการสนทำนา 

การฟัง การเขียน 50 

นาทีำ

สรุปบทำเรียน 10 นาทีำ สรุปบทำเรียน 10 นาทีำ

 กิจกรรมการเรียนการสอนในห�องเรียนกลับด�าน 

จะแตกต่างจากห�องเรียนแบบด้ังเดิมคือ ผู�สอนได�ปรับ
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เปล่ียนบทำบาทำจากผู�บรรยายในห�อง มาเป็นผู�อำานวย

ความสะดวกท่ีำคอยตอบคำาถามในประเด็นปัญหาท่ีำ

นักศึกษาศึกษามาด�วยตนเองนอกห�องเรียน และคอย

ให�คำาแนะนำาแก่นักศึกษาในการฝึึกทัำกษะการฟัง การ

พูด การเขียน ในช้ันเรียน ในขณะท่ีำนักศึกษาก็มีโอกาส

ได�ฝึึกทัำกษะเหล่าน้ีมากข้ึนในห�องเรียนภายใต�การ

แนะนำาของผู�สอน 

 ผู�สอนได�นำาเอาเทำคโนโลยสีารสนเทำศต่างๆ เช่น 

online gamification websites: Kahoot, Quizziz 

มาใช�ในการทำำากิจกรรมการเรียนการสอนในห�องเรียน 

สร�างแบบฝึึกหัดเพ่ือตรวจสอบความเข�าใจบทำเรียนท่ีำ

เรียนมาด�วยตนเองของนักศึกษา เพ่ือทำำาให�การเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ และมีการแข่งขันกันใน

แต่ละคาบเรียน ผู�ชนะก็จะได�รางวัล ซ่ึึ่งเป็นการเสริม

แรงบวกให�กับนักศึกษาในการเรียนรู� ให�นักศึกษาหา

ตัวอย่างบทำสนทำนาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีำตนเองคิดว่า

น่าจะเป็นประโยชน์กับตนเองและตนเองมีโอกาสท่ีำจะ

ได�ใช�ในชีวิตประจำาวันมา จาก websites ต่างๆ มา

ศึกษาแล�วฝึึกการสนทำนาตามสถานการณ์เหล่าน้ัน

4. ข้ั้นตอนการจััดร้ปแบบการจััดการเรียนสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�านมาใช�ในการสอนกระบวนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

 ผู�เขียนได�นำารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบห�องเรียนกลับด�านมาทำดลองใช�กับนักศึกษาช้ันปี

ท่ีำ 1 ท่ีำลงทำะเบียนในภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการศึกษา 

2563 จำานวนท้ัำงส้ินประมาณ 7,000 คน ใน 235 ตอน 

ซ่ึึ่งท้ัำงหมดน้ีได�ใช�รูปแบบของห�องเรียนกลับด�านไปใช� 

แต่เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีเป็นกระบวนวิชาบังคับจึง

มีนักศึกษาลงทำะเบียนจำานวนมากและผู�สอนจำานวน

มาก ท้ัำงชาวไทำยและชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถนำารูป

แบบกิจกรรมแบบ Active Learning เข�าไปใช�ได�พร�อม

กันในภาคการศึกษา ดังน้ันผู�เขียนจึงได�ทำดลองเต็มรูป

แบบท้ัำงห�องเรียนกลับด�านและกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning กับนักศึกษาในตอนท่ีำ 

158 จำานวน 36 คน ท่ีำผู�เขียน (ผศ. สาคร เรือนไกล) 

เป็นผู�สอน โดยมีข้ันตอนดังน้ี

 1. ในคาบท่ีำ 1 ก่อนท่ีำจะเร่ิมเรียน ผู�สอนได�ให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนของตนเอง 

โดยให�ทุำกคนเขียนปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ

ตนเอง จุดอ่อนจุดแข็งในทัำกษะภาษาอังกฤษ ส่ิงท่ีำ

ต�องการในการเรียนภาษาอังกฤษ และ วิธีิการเรียน

การสอนท่ีำอยากจะให�เกิดข้ึนในห�องเรียนน้ี จากน้ันก็

นำามาอภิปรายหาแนวทำางการจัดกิจกรรมในห�องเรียน

ท่ีำสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน 

 2. นักศึกษาทุำกคนในห�องเรียนจะได�รับตาราง

การเรียนท้ัำงภาคการศึกษาท่ีำระบุเน้ือหาท่ีำจะนำามา

อภิปราย ฝึึกปฏิิบัติในแต่ละคาบ เพ่ือให�นักศึกษาได�

ศึกษาบทำเรียนล่วงหน�าก่อนเข�าช้ันเรียน จากคลิปวิดโีอ

ท่ีำเตรียมไว�ใน  https://elearning.cmu.ac.th/ 

 3. ในห�องเรียนผู�สอนจะทำบทำวนเน้ือหาท่ีำเรียน

มานอกห�องเรียน โดยวิธีิการต่างๆ ไม่ว่าจะสร�างเป็น

แบบทำดสอบย่อยใน Kahoot หรือ Quizziz แล�วให�

นักศึกษาเล่นเกมส์แข่งกันผ่านสมาร์ทำโฟน หรืออาจจะ

เป็นการให�อธิิบายสรุปให�เพ่ือนในช้ันเรียนฟัง 

 4. ผู�สอนจะใช�เวลาส่วนใหญ่ในคาบเรียน ฝึึก

ทัำกษะการฟัง พูด เขียน โดยเร่ิมจากการให�นักศึกษา

หาคลิปวิดีโอเร่ืองท่ีำอยากฟังและพูดมาจากเวบไซึ่ต์

ต่างๆ ต�องเป็นคลิปท่ีำตัวเองฟังรู�เร่ืองแล�วนำามาฝึึกหา

คำาศัพท์ำ สำานวน รูปแบบของประโยค แล�วฝึึกตามรูป

แบบน้ัน และเรียนรู�การเขียนจากรูปแบบของประโยค

ท่ีำถอดออกมาด�วย เพราะผู�เขียนมีแนวคิดว่าคนเราจะ

เรียนรู�ได�จากส่ิงท่ีำตนเองสนใจ จากน้ันค่อยให�ฝึึกฟัง พูด

และเขียน ตามหัวข�อท่ีำกำาหนด 

 5. การทำดสอบแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีำ

เป็นการทำดสอบเน้ือหาบทำเรียนท่ีำเรียนนอกห�องเรียน 

(ไวยากรณ์และการอ่าน) จะเป็นรูปแบบการทำดสอบ

บนกระดาษในห�องสอบ (กลางภาคและปลายภาค) คิด

เป็น 70% ส่วนท่ีำสองเป็นการวัดผลกิจกรรมใน

ห�องเรียน การฟัง การอ่าน และการเขียน ทัำกษะละ 

10% คิดเป็น 30%
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5. ผลการจััดร้ปแบบการจััดการเรียนสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�านมาใช�ในการสอนกระบวนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

 จากการทำดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบห�องเรียนกลับด�านในกระบวนวิชาภาษา

อังกฤษพ้ืนฐาน 1 ในภาคการศึกษาท่ีำ 1 ปีการศึกษา 

2563 กับนักศึกษาจำานวน 36 คน ท่ีำลงทำะเบียนในตอน

ท่ีำ 158 พบว่าหลังการสอบกลางภาคมีนักศึกษาถอน

กระบวนวิชาน้ี 6 คน และในจำานวน 30 คนท่ีำเหลือ

สอบผ่าน 22 คน สอบไม่ผ่าน 8 คน โดยเม่ือพิจารณา

จากคะแนนแล�วพบว่านักศึกษาท่ีำสอบไม่ผ่านมาจาก

การทำำาคะแนนกลางภาคและปลายภาคได�น�อย ซ่ึึ่ง

เป็นการทำดสอบเน้ือหาบทำเรียนท่ีำเรียนด�วยตนเอง โดย

มีเหตุผลท่ีำสรุปได�จากการสนทำนากลุ่ม (focus group) 

ดังน้ี

 1. นักศึกษากลุ่มน้ีเป็นนักศึกษาท่ีำมีพ้ืนความรู�

ภาษาอังกฤษในระดับท่ีำตำ่า โดยดูจากคะแนน O-NET 

ส่วนใหญไ่ด�คะแนนไมเ่กิน 40 คะแนน จากคะแนนเตม็ 

100 คะแนน

 2. เน้ือหาในคลิปวิดีโอส่วนใหญ่บรรยายเป็น

ภาษาอังกฤษ นักศึกษาท่ีำมีพ้ืนความรู�ภาษาอังกฤษตำ่า

จึงไม่สามารถเข�าใจเน้ือหาได�อยา่งถ่องแทำ� แม�ว่าผู�สอน

จะสรุปให�ในห�องแล�วก็ตาม ทำำาให�ทำำาข�อสอบได�คะแนน

น�อย

 3. ช่วงภาคเรียนท่ีำ 1 เป็นช่วงเวลาของการ

ระบาดของโรคโควิด 19 ทำำาให�การจัดการเรียนการสอน

ในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ท่ีำมีนักศึกษา

จำานวนมากใน 1 ตอน จำาเป็นต�องแบ่งเข�าช้ันเรียนทีำละ

คร่ึงห�อง มีผลทำำาให�การเรียนการสอนทำำาได�ไม่เต็มท่ีำเท่ำา

ท่ีำควร อาจจะมีผลต่อการเรียนการสอนและการสอบ

ของนักศึกษาด�วย

 นักศึกษาได�ให�ข�อคิดเห็นต่อการเรียนการสอน

แบบห�องเรียนกลับด�านเพ่ิมเติมดังน้ี

 1. มีความสะดวกในการเรียนเพราะสามารถ

เรียนท่ีำไหนและเม่ือไหร่ก็ได� ตามความสะดวกและ

ความสามารถของตนเอง

 2. ชอบท่ีำผู�สอนให�ใช�ภาษาองักฤษกับส่ิงท่ีำตนเอง

สนใจ

 3. ทำำาให�มีความปฏิิสัมพันธ์ิกับเพ่ือนในช้ันเรียน

มากข้ึน เพราะผู�สอนจัดให�ทำำากิจกรรมกลุ่มด�วยกันบ่อย

และให�เปล่ียนกลุ่มไปเร่ือยๆ

 4. ชอบท่ีำได�ใช�เทำคโนโลยีมาช่วยในการเรียน

เพราะไม่น่าเบ่ือ

6. ข้�อเสนอแนะในการจััดการเรียนการสอนใน

อนาคต

 ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห�องเรียน

กลับด�าน โดยเฉพาะการสอนภาษา เ พ่ือให� มี

ประสิทำธิิภาพควรจะต�องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี

 1.  ด�านผู�เรียน ผู�เรียนในแต่ละกลุ่มควรจะมีพ้ืน

ความรู�ทำางภาษาท่ีำใกล�เคียงกัน เพราะในการทำำา

กิจกรรมในช้ันเรียนหากผู�เรียนมีพ้ืนความรู�ทำางภาษา

ท่ีำแตกต่างกัน จะทำำาให�ผู�ท่ีำมีความรู�ทำางภาษาตำ่าไม่กล�า

ท่ีำจะพูดในช้ันเรียน เน่ืองจากปีการศึกษา 2563 น้ีไม่

ได�มีการวัดระดับภาษาอังกฤษ (ePro) จีงได�นักศึกษา

ท่ีำมีพ้ืนความรู�ภาษาอังกฤษท่ีำแตกต่างกันในแต่ละช้ัน

เรียน ในปีการศึกษา 2564 น่าจะได�สอบวัดระดับและ

จัดกลุ่มนักศึกษาให�มีพ้ืนความรู�ท่ีำใกล�เคียงกันได�

 2. ด�านผู�สอน ผู�สอนควรจะต�องปรับตัวให�ทัำน

สมัยอยู่เสมอ เรียนรู�เทำคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให�สามารถ

จัดการเรียนการสอนให�ตรงกับพฤติกรรมของผู�เรียนใน

เจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ท่ีำสามารถรับรู�เร็ว 

กล�าเปล่ียนแปลง กล�าถามและพร�อมเปล่ียนแปลงใน

ส่ิงท่ีำตนเองสนใจ หากจะต�องใช�กับกระบวนวิชาภาษา

อังกฤษพ้ืนฐาน 1 ท้ัำงหมดต่อไปในอนาคต จำาเป็นจะ

ต�องทำำาความเข�าใจกับผู�สอนเร่ืองน้ี

 3. ด�านส่ือการสอน ส่ือการสอนต�องดึงดูดความ

สนใจผู�เรียน มีรูปแบบท่ีำทัำนสมัย และส่งเสริมให�ผู�เรียน

เข�าใจเน้ือหาได�อย่างถ่องแทำ� ซ่ึึ่งท่ีำผ่านมานักศึกษาท่ีำมี

พ้ืนความรู�ภาษาอังกฤษตำ่าไม่สามารถเข�าเน้ือหา

ไวยากรณ์และเน้ือเร่ืองท่ีำอธิิบายโดยใช�ภาษาอังกฤษได�
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อยา่งถ่องแทำ� จึงควรจะมเีน้ือหาท่ีำบรรยายโดยใช�ภาษา

ไทำยเพ่ือช่วยนักศึกษากลุ่มอ่อน

 4. ด�านการประเมินผล ควรมีแบ่งสัดส่วนการ

ประเมินผลระหว่างเน้ือหาการเรียนรู�นอกห�องเรียนกับ

ในห�องเรียนอย่างเหมาะสม ในปีการศึกษาจะมีการ

พิจารณาแบ่งสัดส่วนให�มีการวัดผลกิจกรรมใน

ห�องเรียนให�มากข้ึน

7. บทสรุป

 การนำาแนวทำางการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�านมาใช�ในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ

อุดมศึกษา เป็นเร่ืองท่ีำเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจาก

ภาษาองักฤษเปน็ทัำกษะท่ีำต�องอาศยัการฝึึกฝึนอยูเ่สมอ 

ซ่ึึ่งการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านน้ีสามารถ

สร�างแรงจูงใจและสร�างทัำศนคติท่ีำดีให�กับผู�เรียน อันจะ

นำาไปสู่การเรียนรู�ตลอดชีวิตได�

 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�านในวิชาภาษาอังกฤษจะประสบความ

สำาเร็จได�น้ัน ผู�สอนต�องปรบัเปล่ียนบทำบาทำของตนเอง

จากผู�บรรยายให�กลายมาเป็นผู�อำานวยความสะดวก

หรือโค�ช ผู�ให�คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์แก่ผู�เรียน 

และท่ีำสำาคัญต�องช่วยสร�างแรงบรรดาลใจในการเรียน

ได�ด�วย ผู�เรียนก็ต�องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

ของตนเองให�สามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง และมีผู�สอน

เป็นโค�ช ท้ัำงน้ีเน่ืองจากการเรียนภาษาน้ันต�องอาศัย

การฝึึกฝึนด�วยตนเองเป็นหลักจึงจะสามารถเพ่ิมทัำกษะ

ภาษาของตนเองได�
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การจััดการเรียนร้้เชิงรุกร้ปแบบโครงงานวรรณคดีมีชีวิต  

ด้วยแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิบัติ ร่วมกับกระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า 

และวิธ์ีการรื้อสร้างทางวรรณคดี

สิระ สมนาม1 

1 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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บทคัดย่อ

 บทำความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเสนอกระบวนการและผลการจัดการเรียนรู�เชิงรุกในกระบวนวิชา 

067371 การวิเคราะห์วรรณกรรมในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึึ่งมีนักศึกษาลงทำะเบียนเรียน จำานวน 30 คน 

มีภาระงานหลักคือการจัดทำำาโครงงานวรรณคดีมีชีวิต ผ่านแนวคิดพ้ืนฐานได�แก่ แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ 

กระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า และวิธีิการร้ือสร�างทำางวรรณคดี โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มได�ปฏิิบัติการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ท่ีำมา เน้ือหา วรรณศิลป์ ภาพสะทำ�อนสังคม ข�อคิดคุณค่าวรรณคดี และทำฤษฎีีท่ีำใช�ในการออกแบบโครง

งานวรรณคดี จากน้ันจึงออกแบบโครงงานวรรณคดี แล�วนำาไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช�ข�อคิดคุณค่า

วรรณคดีในการดำาเนินชีวิตประจำาวันสำาหรับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม จำานวน 5 กลุ่ม ได�แก่   1) นักเรียน

ระดับช้ันมัธิยมศึกษาตอนต�น ในโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคเหนือ จำานวน 11 คน 2) 

นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ีำ 4 โรงเรียนบ�านเชิงดอยสุเทำพ จำานวน 25 คน 3) พระภกิษุสามเณรและนกัศึกษา

มหาวทิำยาลัยมหามกฏุิราชวิทำยาลัย จำานวน 22 รูป/คน 4) กลุ่มสมาชกิในเพจเฟซึ่บุ๊กเน้ือคู่ประต ูมช. จำานวน 125 

คน 5) นักเรียนมัธิยมศึกษาปีท่ีำ 5 โรงเรียนสาธิิตมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 53 คน ผลการจัดการเรียนรู�พบ

ว่า นักศึกษามีความกระตือรือร�นในการเรียนรู�วรรณคดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทำฤษฎีีและเน้ือหา

วรรณคดีได�ดี และมีเจตคติท่ีำดีต่อการจัดการเรียนรู�รูปแบบโครงงานวรรณคดี ในขณะท่ีำกลุ่มเป้าหมายท่ีำเข�าร่วม

กิจกรรมโครงงานวรรณคดีมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยร่วมปฏิิบัติกิจกรรมโครงงานวรรณคดี

อย่างมีความสุข และสามารถระบุแนวทำางการประยุกต์ใช�ข�อคิดคุณค่าวรรณคดีในการแก�ไขปัญหาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตได�เป็นอย่างดี 

คำาสำาคัญ:  โครงงาน, วรรณคดี, เชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ, การสืบสอบเชิงคุณค่า, การร้ือสร�างทำางวรรณคดี

1. บทนำา

 วรรณคดีเป็นมรดกภูมิปัญญาทำางความคิดและ

ภาษาของบรรพบุรุษแต่ละชนชาติท่ีำมีความมุ่งหมาย 

เพ่ือจรรโลงใจและให�แง่คิดในการใช�ชีวิต วรรณคดีช่วย

บันทึำกเร่ืองราวของชีวิต วัฒนธิรรมและสังคม ทำำาให�คน

เข�าใจตนเอง เข�าใจผู�อ่ืนและทำำาให�เข�าใจโลกได�มากข้ึน 

(กุสุมา รักษมณี,2556) การเข�าถึงวรรณคดีผ่านการ

เรียนการสอนน้ัน  มักประสบปัญหาหลายประการ โดย

เฉพาะการมุ่งเน�นท่ำองจำาเน้ือหาวรรณคดีเพ่ือนำาไป

สอบแต่ระบุไม่ได�ว่าเน้ือหาน้ันมีคุณค่าอยา่งไร และจะ

สามารถนำาข�อคิดคุณค่าเหล่าน้ันไปใช�ให�เป็นประโยชน์

ในการดำาเนินชีวิตได�อยา่งไร (ดวงมน จิตร์จำานงค,์2536) 
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การจัดการเรียนรู�เพ่ือให�เข�าถึงวรรณคดีจึงควรใช�การ

สอนหลากวิธีิ ส่งเสริมให�ผู�เรียนได�รู�จักคิด เพ่ือให�ค�น

พบข�อคิดคุณค่าท่ีำจะสามารถนำาไปประยุกต์ใช�ในชีวิต

ได�ต่อไป (สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทำรัมพรรย์, 

2538)

 การจัดการเรียนรู�วรรณคดีสำาหรับนักศึกษาครู

ภาษาไทำย มีความมุ่งหมายเพ่ือให�นักศึกษาสามารถ

สกัดความรู�ตลอดจนข�อคิดและคุณค่าวรรณคดีเพ่ือนำา

ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำสอดคล�องเหมาะสม

กับผู� เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่จาก

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู�วรรณคดีไทำยสำาหรับ

นักศึกษาครูภาษาไทำย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่ พบว่าการจัดการเรียนรู�ยังประสบปัญหา 

เน่ืองจากนักศึกษาบางคนไม่ได�มีความสนใจและไม่มี

พ้ืนฐานความรู�ทำางวรรณคดี บางคนไม่ชอบอ่านเร่ือง

ราววรรณคดี มองว่าวรรณคดีเป็นเร่ืองเก่าไม่เข�ากับยคุ

สมัย 

 จากหลักการและสภาพความเป็นจริงดังกล่าว 

จึงเป็นท่ีำมาของการปรับเปล่ียนวิธีิการจัดการเรียนรู�

เพ่ือให�นักศึกษาครูภาษาไทำยเกิดทัำศนคติเชิงบวกต่อ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�วรรณคดีไทำยสำาหรับ

ผู�เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช�การจัดการ

เรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ผ่านกิจกรรมการ

ลงมือปฏิิบัติด�วยแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ 

(Practical Intelligence) กระบวนการสืบสอบเชิง

คุณค่า (Appreciative Inquiry) และวิธีิการร้ือสร�าง

ทำางวรรณคดี (Deconstruction Theory) โดยมุ่งเน�น

ภาระงานหลักคือการออกแบบโครงงานวรรณคดีมี

ชีวิต เพ่ือนำาไปจดักิจกรรม การประยกุต์ใช�ข�อคิดคุณค่า

วรรณคดีสำาหรับผู�เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�

สอดคล�องเหมาะสมกับการเรียนรู�ยุคดิจิทัำลต่อไป

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช�ในการจััดการเรียนร้�

 2.1 เชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ

 แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ (Practical 

Intelligence) (Sternberg,1985) เป็นการพัฒนา

ความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช�ความรู�โดย

เน�นความสามารถในการปฏิิบัติ 4 ด�าน คือ การใช�ความ

รู� (Use) การประยุกต์ (Apply)  การตรวจสอบความ

รู�  ( Implement) และการนำาความรู� ไปปฏิิบัติ 

(Practice) เพ่ือให�บุคคลสามารถนำาความรู�ภาคทำฤษฎีี

ไปสู่การปฏิิบัติจริงในการแก�ปัญหาในชีวิตประจำาวัน 

ซ่ึึ่งการจัดการเรียนรู�วรรณคดีผ่านแนวคิดเชาวน์ปัญญา

เชิงปฏิิบัติน้ันมุ่งเน�นให�นักศึกษาสกัดข�อคิดคุณค่า

วรรณคดี แล�วนำาข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำาวัน

มาวิเคราะห์เช่ือมโยงเข�ากับวรรณคดี โดยประยุกต์ใช�

ข�อคิดคุณค่าวรรณคดีเป็นเคร่ืองมือและแนวทำางในการ

แก�ปัญหาเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันเหล่าน้ัน

 2.2 กระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า

 กระบวนการสบืสอบเชิงคุณค่า (Appreciative 

Inquiry) คือการระดมความคิดด�วยวิธีิการต้ังคำาถาม

เชิงบวกเพ่ือร่วมกันค�นหาวิธีิการหรือแนวคิดท่ีำดีท่ีำสุด

ก่อนจะนำาไปปฏิิบัติใช� (Cooperrider,1986) ต่อมามี

การพัฒนารูปแบบ The 5-D Model (Mohr & 

Watkins,2002) ประกอบด�วย ข้ันท่ีำ 1 คือ การนิยาม

ประเด็นในมุมมองเชิงบวกเพ่ือค�นหาวิธิกีารท่ีำดีรว่มกัน 

(Definition) ข้ันท่ีำ 2 คือ การค�นหาส่ิงท่ีำดีท่ีำสุด 

(Discovery) ข้ันท่ีำ 3 คือ การกำาหนดภาพในอนาคตท่ีำ

ต�องการเพ่ือสร�างวิสัยทัำศน์ร่วมกัน (Dream) ข้ันท่ีำ 4 

คือ การออกแบบเพ่ือให�วิสัยทัำศน์เป็นจริง (Design) 

ข้ันท่ีำ 5 เป็นการลงมือปฏิิบัติ (Destiny) ซ่ึึ่งการจัดการ

เรียนรู�วรรณคดีคร้ังน้ีมุ่งเน�นการใช� The 5-D Model 

ท้ัำง 5 ข้ันตอนมาเป็นกลวิธีิในการประยุกต์ใช�ข�อคิด

คุณค่าวรรณคดโีดยผ่านการสนทำนาพดูคุยของสมาชกิ

ในกลุ่มผู�เรียน อันจะชว่ยให�ได�วิธีิการประยกุต์ใช�ข�อคิด

คุณค่าวรรณคดีท่ีำเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

และยังสามารถใช� 5-D Model ในการออกแบบ

กิจกรรมโครงงานวรรณคดีมีชีวิตให�สอดคล�องกับการ

เรียนรู�ยุคดิจิทัำลได�เป็นอย่างดี

 2.3 วิธีิการร้ือสร�างทำางวรรณคดี

 ทำฤษฎีีการร้ือสร�าง (Deconstruction Theory) 



204        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

เป็นทำฤษฎีีหลังโครงสร�างนิยมทำางภาษาศาสตร์ 

(Derrida,1980) ท่ีำภายหลังได�ใช�ในการวิจารณ์

วรรณกรรม ซ่ึึ่งเน�นการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความขัดแย�ง

ทำางความหมายในตัวบทำ เพ่ือร้ือสร�างความหมายใหม่ 

การนำาวิธีิการร้ือสร�างมาใช�กับการจัดการเรียนรู�

วรรณคดน้ัีนมุ่งเน�นการอ่านตีความวรรณคดีในมุมมอง

ใหม่ โดยเฉพาะผู�เรียนในยุคดิจิทัำลท่ีำจะมีมุมมองต่อ

วรรณคดีตามความคดิและประสบการณใ์นโลกยคุใหม่ 

โดยเม่ือผู�เรียนได�ฝึึกใช�วิธีิการร้ือสร�างในการวิเคราะห์

วิจารณ์วรรณคดีแล�ว จะช่วยให�เห็นมุมมองและวิธีิการ

ท่ีำจะสกัดข�อคิดคุณค่าวรรณคดีและสามารถออกแบบ

โครงงานวรรณคดเีพ่ือให�สามารถนำาไปจดักิจกรรมกบั

ผู�เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้น

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกด�วยรูปแบบโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตคร้ังน้ีมีกระบวนการการเรียนรู�ท่ีำทำำาให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู� (Active Learning) 

และกระบวนการท่ีำสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�

กับนักศึกษา (Lifelong Learning) ดังน้ี

 3.1 กระบวนการท่ีำทำำาให�นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 3.1.1 กิจกรรมการระดมความคิดเพ่ือกำาหนด

นิยามและสังเคราะห์แนวคิดเบ้ืองต�นในการดำาเนิน

กิจกรรม “โครงงานวรรณคดีมีชีวิต”

 กิจกรรมน้ีดำาเนินการผ่านการตอบคำาถามและ

การเขียนคอมเมนต์ใน MS Team ของกระบวนวิชา 

และการพูดคุยร่วมกันในช้ันเรียนผ่านประเด็นคำาถาม

ท่ีำว่า หากกล่าวถึงคำาว่าโครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

นักศึกษาเข�าใจว่าอย่างไร และกิจกรรมโดยภาพรวมน่า

จะเป็นเช่นไร ซ่ึึ่งกิจกรรมน้ี ถือเป็นการตรวจสอบความ

รู�เดิมเช่ือมโยงเข�ากับความรู�ใหม่ของนักศึกษาได�เป็น

อย่างดี โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให�ข�อมูลว่าโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตน่าจะเป็นการทำำาโครงงานวรรณคดีท่ีำมี

การปรับกระบวนการทำำาโครงงานให�เข�ากับยุคสมัย 

บางส่วนมองว่าคือการจำาลองวรรณคดีในรูปแบบของ

การสวมบทำบาทำสมมุติและการแสดงละคร ซ่ึึ่งท่ีำจริง

แล�วโครงงานวรรณคดีมีชีวิตมีวิธีิการท่ีำหลากหลาย ข้ึน

อยูกั่บการสกัดข�อคิดคุณค่าวรรณคดี และการวเิคราะห์

ความสอดคล�องเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบัน 

 

รูปท่ีำ 1 การระดมความคิด ผ่านการคอมเมนต์ใน MS 

Team

 3.1.2 กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์แนวคิดทำฤษฎีีเก่ียวกับการออกแบบโครง

งาน ตลอดจนแนวคิดทำฤษฎีีเ ก่ียวกับวรรณคดี

วรรณกรรมและทำฤษฎีีทำางการเรียนรู� 

 กิจกรรมน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช�ข�อมูลจากการมี

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดทำฤษฎีีท่ีำ

เก่ียวข�องไปช่วยออกแบบรูปแบบโครงงานวรรณคดีมี

ชีวิตของแต่ละกลุ่มในรูปแบบแผนผังความคิด อินโฟ

กราฟิก โดยผู�สอนได�ให�หลักความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับ

การจัดทำำาโครงงานผ่านแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ

และกระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า พร�อมให�วิเคราะห์

ตัวอย่างเค�าโครงโครงงานวรรณคดี จากน้ันนักศึกษา

ได�ฝึึกปฏิิบัติการวิเคราะหข์�อคิดคุณค่าวรรณคดท่ีีำแต่ละ

กลุ่มสนใจในเบ้ืองต�น พร�อมกับศึกษาค�นคว�าแนวคิด

ทำฤษฎีีทำางการศึกษาท่ีำสอดคล�องกับข�อคิดคุณค่า

วรรณคดีของแต่ละกลุ่ม แล�วทำดลองจัดทำำาเค�าโครง

โครงงานเพ่ือนำาเสนอและวิพากษ์เค�าโครงโครงงาน

ของแต่ละกลุ่ม

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 1 การระดมความคิด                                                

ผานการคอมเมนตใน MS Team 

3.1.2 กิจกรรมการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห

แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการออกแบบโครงงาน 

ตลอดจนแนวค ิดทฤษฎ ี เก ี ่ ยวก ับวรรณคดี

วรรณกรรมและทฤษฎีทางการเรียนรู  

กิจกรรมนี้มีจุดมุ งหมายเพื ่อใชขอมูลจาก

การมีสวนรวมในการวิเคราะหสังเคราะหแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของไปชวยออกแบบรูปแบบโครงงาน

วรรณคดีมีช ีว ิตของแตละกลุ มในรูปแบบแผนผัง

ความคิด อินโฟกราฟก โดยผูสอนไดใหหลักความรู

เบื ้องตนเกี ่ยวกับการจัดทำโครงงานผานแนวคิด

เชาวนปญญาเชิงปฏิบัติและกระบวนการสืบสอบเชิง

คุณคา พรอมใหวิเคราะหตัวอยางเคาโครงโครงงาน

วรรณคดี จากนั้นนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการวิเคราะห

ขอคิดคุณคาวรรณคดีที่แตละกลุมสนใจในเบื้องตน 

พรอมกับศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาท่ี

สอดคลองกับขอคิดคุณคาวรรณคดีของแตละกลุม 

แลวทดลองจัดทำเคาโครงโครงงานเพื่อนำเสนอและ

วิพากษเคาโครงโครงงานของแตละกลุม 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการวเิคราะหแนวคิดทฤษฎี                   

และการจัดทำเคาโครงโครงงาน 

3.1.3 ก ิจกรรมการวิเคราะหเน ื ้อหาวรรณคดี

เชื่อมโยงเขากับการวิเคราะหกลุมเปาหมายในการ

ออกแบบและทดลองใชโครงงานวรรณคดีมีชีวิต  

กิจกรรมนี้มุงหมายใหนักศึกษาแตละกลุมได

มีสวนรวมในการวิเคราะหเนื้อหาวรรณคดีที ่กลุม

สนใจเพื่อนำไปสูการคัดเลือกกลุมเปาหมายในการ

ดำเนินกิจกรรมโครงงานของแตละกลุ มจำนวน 5 

กลุ มยอย ทำใหไดกลุ มเปาหมายของแตละกลุม

จำนวน 5 กลุ มเปาหมาย ดังนี้ 1) นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสอนคนตาบอดใน

พระบรมราชินูปถัมภ ภาคเหนือ จำนวน 11 คน      

2) นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

บานเชิงดอยสุเทพ จำนวน 25 คน 3) พระภิกษุ

สามเณรในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย จ ังหวัดเช ียงใหม จำนวน 22 คน          

4) กลุ มสมาชิกในเพจเฟซบุ ก เนื ้อคู ประตู มช. 

จำนวน 125 คน 5) นักเร ียนมัธยมศึกษาปที ่  5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 53 คน   
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รูป ท่ีำ  2 ตัวอย่างการวิ เคราะห์แนวคิดทำฤษฎีี                   

และการจัดทำำาเค�าโครงโครงงาน

 3.1.3 กิจกรรมการวิเคราะห์เน้ือหาวรรณคดี

เช่ือมโยงเข�ากับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการ

ออกแบบและทำดลองใช�โครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

 กิจกรรมน้ีมุ่งหมายให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มได�มี

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์เน้ือหาวรรณคดีท่ีำกลุ่มสนใจ

เพ่ือนำาไปสู่การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำาเนิน

กิจกรรมโครงงานของแต่ละกลุ่มจำานวน 5 กลุ่มย่อย 

ทำำาให�ได�กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจำานวน 5 กลุ่ม

เป้าหมาย ดังน้ี 1) นักเรียนระดับมัธิยมศึกษาตอนต�น

ในโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ภาคเหนือ จำานวน 11 คน 2) นักเรียนระดับช้ันประถม

ศึกษาปีท่ีำ 4 โรงเรียนบ�านเชิงดอยสุเทำพ จำานวน 25 คน 

3) พระภิกษุสามเณรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัย

มหามกุฏิราชวิทำยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 22 คน 

4) กลุ่มสมาชิกในเพจเฟซึ่บุ๊ก เน้ือคู่ประตู มช. จำานวน 

125 คน 5) นักเรียนมัธิยมศึกษาปีท่ีำ 5 โรงเรียนสาธิิต

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 53 คน  

 3.1.4 กิจกรรมการวิเคราะห์และวิพากษ์

วรรณคดีโดยใช�แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ 

 กิจกรรมน้ีมุ่งเน�นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

วรรณคดีของแต่ละกลุ่มผ่านแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิง

ปฏิิบัติ โดยผู�สอนยกตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณคดี

เร่ืองมัทำนะพาธิา สามัคคีเภทำคำาฉันท์ำ และอิเหนาตาม

แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ จากน้ันผู�เรียนร่วมกัน

วิเคราะห์เช่ือมโยงข�อคิดคุณค่าวรรณคดีของแต่ละกลุ่ม

ตามแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติท่ีำเน�นการสกัดและ

ประยุกต์ใช�ข�อคิดคุณค่าวรรณคดีเข�ากับเหตุการณ์ใน

ชีวิตประจำาวัน ซ่ึึ่งพบวา่นักศึกษาสามารถวเิคราะหเ์น้ือ

เร่ือง ความงามวรรณศิลป์ ภาพสะทำ�อนสังคม และ

สามารถบอกแนวทำางการประยกุต์ใช�ข�อคิดคุณค่าจาก

วรรณคดท่ีีำแต่ละกลุ่มเลือกได�อยา่งน่าสนใจ ยกตัวอยา่ง

เช่น นักศึกษาวิเคราะห์ข่าวปัจจุบันท่ีำมีเน้ือหาเก่ียวกับ

การทำำาความผดิของพอ่แม่เพราะรกัลูกมากจนขาดสติ

โดยวิเคราะห์เช่ือมโยงเข�ากับวรรณคดีเร่ือง อิเหนา 

ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ซ่ึึ่งเปรียบเหมือนการท่ีำทำ�าว      

กะหมงักุหนิงรักและตามใจวหิยาสะกำาซ่ึึ่งเปน็ลูกอยา่ง

ขาดสติ นำาไปสู่การทำำาศึกจนทำำาให�ตนเองและลูกต�อง

ตายในสนามรบ โดยนักศึกษาระบุว่าหากตนเองเป็น

เป็นพ่อแม่ ตนเองจะรกัลูกอยา่งมีเหตุผลและจะอบรม

บ่มนิสัยพร�อมให�ข�อคิดเตือนสติลูกด�วยแนวทำางท่ีำถูกท่ีำ

ควร

 3.1.5 กิจกรรมการวิเคราะห์และวิพากษ์

วรรณคดีโดยใช�กระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า 

 กิจกรรมน้ีมุ่งเน�นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

วรรณคดีของแต่ละกลุ่มผ่านกระบวนการสืบสอบเชิง

คุณค่า โดยผู�สอนยกตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณคดี

เร่ืองสาวิตรี และอนิรุทำธ์ิคำาฉันท์ำตามกระบวนการสืบ

สอบเชิงคุณค่า จากน้ันผู�เรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่า

วรรณคดีของแต่ละกลุ่ม ซ่ึึ่งพบว่านักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์คุณค่าด�านเน้ือหา คุณค่าด�านวรรณศิลป์ 

คุณค่าด�านสังคมและคุณค่าด�านข�อคิดเตือนใจจาก

วรรณคดีท่ีำแต่ละกลุ่มเลือกได�อย่างมีมุมมองท่ีำหลาก

หลาย บางเร่ืองบางประเด็นท่ีำดเูหมือนไม่มคีณุค่าใด ๆ   

แต่เม่ือใช�กระบวนการสบืสอบเชิงคุณค่าวิเคราะหร่์วม

กันแล�วกลับพบว่ามีข�อคิดคุณค่าท่ีำสามารถนำามา

ประยุกต์ใช�ในชีวิตปัจจุบันได� ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษา

วิเคราะห์วรรณคดีเร่ืองขุนช�างขุนแผน เหตุการณ์ตอน

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 1 การระดมความคิด                                                

ผานการคอมเมนตใน MS Team 

3.1.2 กิจกรรมการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห

แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการออกแบบโครงงาน 

ตลอดจนแนวค ิดทฤษฎ ี เก ี ่ ยวก ับวรรณคดี

วรรณกรรมและทฤษฎีทางการเรียนรู  

กิจกรรมนี้มีจุดมุ งหมายเพื ่อใชขอมูลจาก

การมีสวนรวมในการวิเคราะหสังเคราะหแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของไปชวยออกแบบรูปแบบโครงงาน

วรรณคดีมีช ีว ิตของแตละกลุ มในรูปแบบแผนผัง

ความคิด อินโฟกราฟก โดยผูสอนไดใหหลักความรู

เบื ้องตนเกี ่ยวกับการจัดทำโครงงานผานแนวคิด

เชาวนปญญาเชิงปฏิบัติและกระบวนการสืบสอบเชิง

คุณคา พรอมใหวิเคราะหตัวอยางเคาโครงโครงงาน

วรรณคดี จากนั้นนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการวิเคราะห

ขอคิดคุณคาวรรณคดีที่แตละกลุมสนใจในเบื้องตน 

พรอมกับศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาท่ี

สอดคลองกับขอคิดคุณคาวรรณคดีของแตละกลุม 

แลวทดลองจัดทำเคาโครงโครงงานเพื่อนำเสนอและ

วิพากษเคาโครงโครงงานของแตละกลุม 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการวเิคราะหแนวคิดทฤษฎี                   

และการจัดทำเคาโครงโครงงาน 

3.1.3 ก ิจกรรมการวิเคราะหเน ื ้อหาวรรณคดี

เชื่อมโยงเขากับการวิเคราะหกลุมเปาหมายในการ

ออกแบบและทดลองใชโครงงานวรรณคดีมีชีวิต  

กิจกรรมนี้มุงหมายใหนักศึกษาแตละกลุมได

มีสวนรวมในการวิเคราะหเนื้อหาวรรณคดีที ่กลุม

สนใจเพื่อนำไปสูการคัดเลือกกลุมเปาหมายในการ

ดำเนินกิจกรรมโครงงานของแตละกลุ มจำนวน 5 

กลุ มยอย ทำใหไดกลุ มเปาหมายของแตละกลุม

จำนวน 5 กลุ มเปาหมาย ดังนี้ 1) นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสอนคนตาบอดใน

พระบรมราชินูปถัมภ ภาคเหนือ จำนวน 11 คน      

2) นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

บานเชิงดอยสุเทพ จำนวน 25 คน 3) พระภิกษุ

สามเณรในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย จ ังหวัดเช ียงใหม จำนวน 22 คน          

4) กลุ มสมาชิกในเพจเฟซบุ ก เนื ้อคู ประตู มช. 

จำนวน 125 คน 5) นักเร ียนมัธยมศึกษาปที ่  5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 53 คน   
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ท่ีำนางวันทำองถูกประหารชีวิตเน่ืองจากไม่สามารถเลือก

ได�ว่าจะไปอยู่กับใคร ระหว่าง ขุนแผน ขุนช�าง และ

พลายงามซ่ึึ่งเป็นลูก โดยนักศึกษามองว่าวันทำองไม่ใช่

หญิงสองใจหากแต่เป็นตัวแทำนของหญิงผู�มีความเด็ด

เด่ียวจริงใจต่อความรักของท้ัำงขุนแผน ขุนช�าง และ

พลายงาม คิดอยา่งไรก็พูดอยา่งน้ัน เป็นผู�ท่ีำนึกถึงจิตใจ

ของผู�อ่ืนเป็นท่ีำต้ังถึงแม�จะทำำาให�ตนเองต�องจบชีวิตเหตุ

เพราะไม่สามารถเลือกอยูกั่บใครได�ก็ตาม การตายของ

วันทำองจึงสะทำ�อนคุณค่าของการรักษานำ้าใจคนซึ่ึ่งหา

ได�ค่อนข�างยากในสังคมปัจจุบัน

 3.1.6 กิจกรรมการวิเคราะห์และวิพากษ์

วรรณคดีโดยใช�วิธีิการร้ือสร�างทำางวรรณคดี

 กิจกรรมน้ีมุ่งเน�นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

วรรณคดีของแต่ละกลุ่มผ่านวิธีิการร้ือสร�างทำาง

วรรณคดี โดยผู�สอนยกตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณคดี

เร่ืองอิลราชคำาฉันท์ำ พระมเหลเถไถ พระอภัยมณี และ

ขุนช�างขุนแผนตามกระบวนการร้ือสร�างทำางวรรณคดี 

จากน้ันผู�เรียนร่วมกันวิเคราะห์วรรณคดีของแต่ละกลุ่ม

ตามวิธีิการร้ือสร�างทำางวรรณคดี ซ่ึึ่งพบว่านักศึกษา

สามารถวิเคราะห์เน้ือหาจากวรรณคดีท่ีำแต่ละกลุ่ม

เลือกได�อย่างมีมิติคิดท่ีำแตกต่างไปจากมุมมองเดิม ๆ 

ช่วยส่งเสริมทัำศนคติเชิงบวกต่อเน้ือหาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�วรรณคดีได�เป็นอย่างดี ยกตัวอย่าง

เช่น ปี�ของพระอภัยมณีตามการรับรู�ในมุมมองเดิมถือ

เป็นอาวุธิป้องกันตัว แต่เม่ือนักศึกษาได�วิเคราะห์ตาม

วิธีิการร้ือสร�างทำางวรรณคดีท่ีำมุ่งเน�นการตีความแล�ว

นักศึกษาพบว่า ปี�ไม่ได�เป็นแค่อาวุธิป้องกันตัวหากแต่

เป็นเคร่ืองมือถ่ายทำอดวัฒนธิรรมของมวลมนุษยชาติ

โดยเฉพาะด�านสุนทำรียภาพทำางดนตรี อีกท้ัำงยังเป็น

เคร่ืองมือฉายศักยภาพของผู�นำาอีกประการหน่ึงด�วย 

 3.2 กระบวนการท่ีำสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

 3.2.1 กิจกรรมการออกแบบโครงงานวรรณคดี

มีชีวิต 

 กิจกรรมการออกแบบโครงงานวรรณคดีมีชีวิต

ช่วยส่งเสริมให�นักศึกษาเกิดทัำกษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning) ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช�ได�กับการทำำากิจกรรมโครงงานอ่ืน ๆ  ท่ีำสนใจ

ต่อไป โดยกิจกรรมน้ีดำาเนินการหลังจากท่ีำนักศึกษา

แต่ละกลุ่มได�วิเคราะห์วรรณคดีของกลุ่มด�วยแนวคิด

เชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ กระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า 

และวิธีิการร้ือสร�างทำางวรรณคดีเป็นท่ีำเรียบร�อยแล�ว 

ประกอบกับท่ีำแต่ละกลุ่มได�ศึกษาแนวคิดทำฤษฎีี

ทำางการศึกษาท่ีำได�ออกแบบเค�าโครงโครงงานไว�แล�ว 

โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันสกัดข�อคิดคุณค่า

วรรณคดีของกลุ่ม และร่วมกันออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู�ในรูปแบบกิจกรรมโครงงานเพ่ือนำาไปใช�ดำาเนิน

กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ซ่ึึ่งในการ

ดำาเนินการวางแผนออกแบบกิจกรรมโครงงานให�

สอดคล�องกับกลุ่มเป้าหมายน้ัน แต่ละกลุ่มได�ใช�แนวคิด

เชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ และกระบวนการสืบสอบเชิง

คุณค่ามาช่วยเป็นกลวิธีิในการพูดคุย แลกเปล่ียน

แนวคิดในกระบวนการทำำางานของกลุ่มร่วมด�วย ซ่ึึ่ง

นักศึกษาสะทำ�อนคิดว่าวิธีิการดังกล่าวช่วยให�มองเห็น

ภาพกิจกรรมโครงงานได�แจ่มชัด ช่วยให�มีทิำศทำางใน

การกำากับความคิด ส่งผลให�ออกแบบกิจกรรมโครงงาน

ได�ดีและรวดเร็วมากข้ึน 

 3.2.2 กิจกรรมการจัดโครงงานวรรณคดี

 เม่ือออกแบบโครงงานวรรณคดีและนำาเสนอ

วิพากษ์เพ่ือปรับแก�รว่มกันเรียบร�อยแล�ว แต่ละกลุ่มได�

นำาโครงงานท่ีำออกแบบไว�ไปจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม

เป้าหมายท้ัำง 5 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละประมาณ 3 

ช่ัวโมง โดยดำาเนินการติดต่อและขออนุญาตเข�าจัด

กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่ึง่เป็นช่วงท่ีำการแพร่ระบาด

ของไวรสัโคโรนา (Covid-19) ลดความรนุแรงลงแตย่งั

คงมีมาตรการอย่างเข�มงวด การดำาเนินการเร่ิมต้ังแต่

การเตรียมการ การดำาเนินกิจกรรม และการสรุป

สะทำ�อนคิดการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและ

ครูตลอดจนเจ�าหน�าท่ีำผู�ท่ีำมีส่วนเก่ียวข�อง โดยมีอาจารย์

ผู�รับผิดชอบกระบวนวิชาน้ีอยูร่่วมในกระบวนการด�วย 
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ท้ัำงน้ีกลุ่มเป้าหมายท่ีำเป็นกลุ่มพิเศษเปราะบาง ได�แก่ 

น�อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด ได�มีอาจารย์

ด�านจิตวิทำยาอยู่ร่วมสังเกตกิจกรรมและช่วยสรุป

สะทำ�อนคิดร่วมกับนักศึกษาด�วย และบางกลุ่มได�

ออกแบบกิจกรรมให�สอดคล�องการสถานการณ์การ

ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยการจัด

กิจกรรมโครงงานในรูปของการส่ือสารบนส่ือสังคม

ออนไลน์ ได�แก่กลุ่มวรรณคดีคล่ังรัก ท่ีำได�จัดกิจกรรม

กับสมาชิกในกลุ่มเพจเฟซึ่บุ๊ก เน้ือคู่ประตู มช. ท้ัำงน้ี 

กิจกรรมโครงงานวรรณคดีของแต่ละกลุ่มมีสาระ

สังเขป ดังน้ี 

 1. กลุ่มวรรณคดีนำาทำาง นำาข�อคิดเร่ืองความ

เพียรจากวรรณคดเีร่ืองพระมหาชนกไปจดักิจกรรมกบั

นักเรียนระดับมัธิยมศึกษาตอนต�นโรงเรียนสอนคน

ตาบอด ภาคเหนือ โดยให�น�องได�สัมผัสส่ิงของเช่ือมโยง

สู่การฟังเร่ืองเล่าแห่งความเพียรและบูรณาการสู่การ

แต่งคำาขวัญรณรงค์เร่ืองเช้ือไวรัสโคโรนาและเร่ืองส่ิง

แวดล�อมผ่านคุณธิรรมความเพียร

 

รูปท่ีำ 3 การจัดกิจกรรมโครงงานสำาหรับนักเรียน

โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ

 2. กลุ่มท่ำองโลกวรรณคดี  แปลงเร่ืองขุนช�าง

ขุนแผน สามก๊ก สามัคคีเภทำคำาฉันท์ำและมัทำนะพาธิา 

ให�เป็นนิทำานแล�วจัดกิจกรรมกับกลุ่มน�อง ๆ นักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ีำ 4 โรงเรียนบ�านเชิงดอยสุ

เทำพ จากน้ันจึงเช่ือมโยงเข�าสู่การประยุกต์ใช�ข�อคิดจาก

เร่ืองการผจญภัยของสุดสาครซึ่ึ่งเป็นวรรณคดีท่ีำ

นักเรียนได�เรียนในช้ันเรียน

 

รูปท่ีำ 4 การจัดกิจกรรมโครงงานสำาหรับนักเรียน

โรงเรียนบ�านเชิงดอยสุเทำพ

 3. กลุ่มวรรณคดีสีส�ม นำาข�อคิดคุณค่าจากลิลิต

พระลอไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มพระภิกษุสามเณรใน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยมหามกุฏิราชวิทำยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์เชาวน์

ปัญญาเชิงปฏิิบัติและกิจกรรมการร้ือสร�างทำาง

วรรณคดีสู่การประยกุต์ใช�ข�อคิดลิลิตพระลอในการพูด

เทำศนาอบรมฆราวาส 

 

รูปท่ีำ 5 การจัดกิจกรรมโครงงานสำาหรับพระภิกษุ

สามเณร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัย มหามกุฏิ

ราชวิทำยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 4. กลุ่มวรรณคดีคล่ังรัก นำาข�อคิดจากวรรณคดี

เร่ืองขุนช�างขุนแผน แก�วหน�าม�า และระเด่นลันได ไป

จัดกิจกรรมกับกลุ่มสมาชิกในเพจเฟซึ่บุ๊ก เน้ือคู่ประตู 

มช. ด�วยการร่วมตอบคำาถามชิงรางวัลและการทำดสอบ

ระดับของความรักผ่านประเด็นการรักอย่างมีสติรู� 

เท่ำาทัำน

 

   

 

 

เพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. ทั้งนี้ กิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีของแตละกลุมมีสาระสังเขป ดังนี้  

1. กลุมวรรณคดีนำทาง นำขอคิดเรื่องความ

เพียรจากวรรณคดีเรื่องพระมหาชนกไปจัดกิจกรรม

กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสอน

คนตาบอด ภาคเหนือ โดยใหนองไดสัมผัสสิ่งของ

เชื่อมโยงสูการฟงเรื่องเลาแหงความเพียรและบูรณา

การสูการแตงคำขวัญรณรงคเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา

และเรื่องสิ่งแวดลอมผานคุณธรรมความเพียร 

 
รูปท่ี 3 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ 

2. กลุมทองโลกวรรณคดี  แปลงเรื่องขุนชาง

ขุนแผน สามกก สามัคคีเภทคำฉันทและมัทนะพาธา 

ใหเปนนิทานแลวจัดกิจกรรมกับกลุมนอง ๆ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเชิงดอยสุ

เทพ จากนั้นจึงเชื่อมโยงเขาสูการประยุกตใชขอคิด

จากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครซึ่งเปนวรรณคดีท่ี

นักเรียนไดเรียนในชั้นเรียน 

 
รูปท่ี 4 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ 

3. กลุมวรรณคดีสีสม นำขอคิดคุณคาจาก

ลิลิตพระลอไปจัดกิจกรรมกับกลุมพระภิกษุสามเณร

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผานกิจกรรมการวิเคราะห

เชาวนปญญาเชิงปฏิบัติและกิจกรรมการรื้อสรางทาง

วรรณคดีสูการประยุกตใชขอคิดลิลิตพระลอในการ

พูดเทศนาอบรมฆราวาส  

 

รูปท่ี 5 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับพระภิกษุ

สามเณร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย                  

มหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุ มวรรณคดีคล ั ่งร ัก นำขอค ิดจาก

วรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน แกวหนามา และระเดน

ลันได ไปจัดกิจกรรมกับกลุมสมาชิกในเพจเฟซบุก 

เนื้อคูประตู มช. ดวยการรวมตอบคำถามชิงรางวัล

และการทดสอบระดับของความรักผานประเด็นการ

รักอยางมีสติรูเทาทัน 

 

รูปท่ี 6 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับกลุมสมาชิก

ในเพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. 

   

 

 

เพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. ทั้งนี้ กิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีของแตละกลุมมีสาระสังเขป ดังนี้  

1. กลุมวรรณคดีนำทาง นำขอคิดเรื่องความ

เพียรจากวรรณคดีเรื่องพระมหาชนกไปจัดกิจกรรม

กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสอน

คนตาบอด ภาคเหนือ โดยใหนองไดสัมผัสสิ่งของ

เชื่อมโยงสูการฟงเรื่องเลาแหงความเพียรและบูรณา

การสูการแตงคำขวัญรณรงคเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา

และเรื่องสิ่งแวดลอมผานคุณธรรมความเพียร 

 
รูปท่ี 3 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ 

2. กลุมทองโลกวรรณคดี  แปลงเรื่องขุนชาง

ขุนแผน สามกก สามัคคีเภทคำฉันทและมัทนะพาธา 

ใหเปนนิทานแลวจัดกิจกรรมกับกลุมนอง ๆ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเชิงดอยสุ

เทพ จากนั้นจึงเชื่อมโยงเขาสูการประยุกตใชขอคิด

จากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครซึ่งเปนวรรณคดีท่ี

นักเรียนไดเรียนในชั้นเรียน 

 
รูปท่ี 4 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ 

3. กลุมวรรณคดีสีสม นำขอคิดคุณคาจาก

ลิลิตพระลอไปจัดกิจกรรมกับกลุมพระภิกษุสามเณร

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผานกิจกรรมการวิเคราะห

เชาวนปญญาเชิงปฏิบัติและกิจกรรมการรื้อสรางทาง

วรรณคดีสูการประยุกตใชขอคิดลิลิตพระลอในการ

พูดเทศนาอบรมฆราวาส  

 

รูปท่ี 5 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับพระภิกษุ

สามเณร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย                  

มหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุ มวรรณคดีคล ั ่งร ัก นำขอค ิดจาก

วรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน แกวหนามา และระเดน

ลันได ไปจัดกิจกรรมกับกลุมสมาชิกในเพจเฟซบุก 

เนื้อคูประตู มช. ดวยการรวมตอบคำถามชิงรางวัล

และการทดสอบระดับของความรักผานประเด็นการ

รักอยางมีสติรูเทาทัน 

 

รูปท่ี 6 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับกลุมสมาชิก

ในเพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. 

   

 

 

เพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. ทั้งนี้ กิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีของแตละกลุมมีสาระสังเขป ดังนี้  

1. กลุมวรรณคดีนำทาง นำขอคิดเรื่องความ

เพียรจากวรรณคดีเรื่องพระมหาชนกไปจัดกิจกรรม

กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสอน

คนตาบอด ภาคเหนือ โดยใหนองไดสัมผัสสิ่งของ

เชื่อมโยงสูการฟงเรื่องเลาแหงความเพียรและบูรณา

การสูการแตงคำขวัญรณรงคเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา

และเรื่องสิ่งแวดลอมผานคุณธรรมความเพียร 

 
รูปท่ี 3 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ 

2. กลุมทองโลกวรรณคดี  แปลงเรื่องขุนชาง

ขุนแผน สามกก สามัคคีเภทคำฉันทและมัทนะพาธา 

ใหเปนนิทานแลวจัดกิจกรรมกับกลุมนอง ๆ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเชิงดอยสุ

เทพ จากนั้นจึงเชื่อมโยงเขาสูการประยุกตใชขอคิด

จากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครซึ่งเปนวรรณคดีท่ี

นักเรียนไดเรียนในชั้นเรียน 

 
รูปท่ี 4 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ 

3. กลุมวรรณคดีสีสม นำขอคิดคุณคาจาก

ลิลิตพระลอไปจัดกิจกรรมกับกลุมพระภิกษุสามเณร

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผานกิจกรรมการวิเคราะห

เชาวนปญญาเชิงปฏิบัติและกิจกรรมการรื้อสรางทาง

วรรณคดีสูการประยุกตใชขอคิดลิลิตพระลอในการ

พูดเทศนาอบรมฆราวาส  

 

รูปท่ี 5 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับพระภิกษุ

สามเณร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย                  

มหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุ มวรรณคดีคล ั ่งร ัก นำขอค ิดจาก

วรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน แกวหนามา และระเดน

ลันได ไปจัดกิจกรรมกับกลุมสมาชิกในเพจเฟซบุก 

เนื้อคูประตู มช. ดวยการรวมตอบคำถามชิงรางวัล

และการทดสอบระดับของความรักผานประเด็นการ

รักอยางมีสติรูเทาทัน 

 

รูปท่ี 6 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับกลุมสมาชิก

ในเพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. 
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รูปท่ีำ 6 การจัดกิจกรรมโครงงานสำาหรับกลุ่มสมาชิกใน

เพจเฟซึ่บุ๊ก เน้ือคู่ประตู มช.

 5. กลุ่มวรรณคดีกับสิทำธิิพิเศษทำางความงาม  

นำาข�อคิดจากวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ไปจัดกิจกรรมกับ

กลุ่มนักเรียนมัธิยมศึกษาปีท่ีำ 5 โรงเรียนสาธิิต

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมการจำาลองเปน็ตัว

ละครในเร่ืองเช่ือมโยงเข�าสู่การแก�ปัญหาสถานการณ์

ในชีวิตจริง

 

รูปท่ีำ 7 การจัดกิจกรรมโครงงานสำาหรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิิตมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

 3.2.3 กิจกรรมการออกแบบและจดัทำำาวีดิทัำศน์

โครงงานวรรณคดีมีชีวิต

 การจัดทำำาวีดิทัำศน์ถือเป็นทัำกษะการเรียนรู�ท่ีำ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช� ได�จ ริงในชีวิต โดยมี

กระบวนการเร่ิมต้ังแต่ การประชุมวางแผนงานทำำาวีดิ

ทัำศน์ร่วมกัน การแบง่ภาระงานหน�าท่ีำในการจดัทำำา การ

วางเค�าโครงวีดิทัำศน์ การเขียนบทำวีดิทัำศน์ การประมวล

ภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหว การตัดต่อ การนำาเสนอ 

การปรับปรุงแก�ไขและการสรุปสะทำ�อนคิดร่วมกัน 

 ซ่ึึ่งผลท่ีำได�จากการจัดทำำาวีดิทำัศน์โครงงานวรรณคดีมี

ชีวิตคร้ังน้ี นักศึกษาสะทำ�อนคุณค่าว่า การจัดทำำาวีดิ

ทัำศน์ช่วยประมวลความรู� ข้ันตอนวิธีิการดำาเนินโครง

งาน ภาพเหตุการณ์การวางแผนและการจัดกิจกรรม 

ท่ีำสำาคัญคือวีดิทัำศน์ช่วยให�บุคคลอ่ืน ๆ ได�เข�าใจ

กิจกรรมโครงงานวรรณคดแีละมีทัำศนคติท่ีำดีต่อการเข�า

ถึงวรรณคดีอันเป็นสมบัติของชาติ

 

รูปท่ีำ 8 ตัวอย่างวีดิทัำศน์โครงงานวรรณคดีมีชีวิต

4. ผลท่ีได�รับจัากการจััดการเรียนร้�

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกด�วยรูปแบบ

โครงงานวรรณคดีมีชีวิต มีวิธีิการประเมินผลและนำา

เสนอผลท่ีำได�รับจากการจัดการเรียนรู� ดังน้ี

 4.1 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 การจัดการเรียนรู�คร้ังน้ีมีวิธีิการประเมินผลการ

เรียนรู�ของนักศึกษาประกอบด�วย การสอบถาม การ

สัมภาษณ์ การสังเกต การประเมินผล การวิเคราะห์

วรรณคดี การประเมินผลการออกแบบโครงงาน การ

ประเมินผลทัำกษะการนำาเสนอ การประเมินผลการจัด

ทำำาวีดิทัำศน์ การประเมนิผลความพงึพอใจของกลุ่มเปา้

หมายโครงงาน คิดเป็นคะแนนรวม 80 คะแนน การ

สอบปลายภาคเรียน 10 คะแนน การมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 10 คะแนน รวม 100 คะแนน ท้ัำงน้ีนำ้าหนัก

คะแนนโดยส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีำการปฏิิบัติการวิเคราะห์

วรรณคดีผ่านแนวคิดทำฤษฎีีท่ีำสำาคัญ รวมถึงการ

ออกแบบและการจัดกิจกรรมโครงงาน

 4.2 ผลท่ีำเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

 การจัดการเรียนรู�กระบวนวิชาน้ี ช่วยให�

นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ท้ัำงด�านองค์ความรู�วรรณคดี

   

 

 

เพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. ทั้งนี้ กิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีของแตละกลุมมีสาระสังเขป ดังนี้  

1. กลุมวรรณคดีนำทาง นำขอคิดเรื่องความ

เพียรจากวรรณคดีเรื่องพระมหาชนกไปจัดกิจกรรม

กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสอน

คนตาบอด ภาคเหนือ โดยใหนองไดสัมผัสสิ่งของ

เชื่อมโยงสูการฟงเรื่องเลาแหงความเพียรและบูรณา

การสูการแตงคำขวัญรณรงคเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา

และเรื่องสิ่งแวดลอมผานคุณธรรมความเพียร 

 
รูปท่ี 3 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ 

2. กลุมทองโลกวรรณคดี  แปลงเรื่องขุนชาง

ขุนแผน สามกก สามัคคีเภทคำฉันทและมัทนะพาธา 

ใหเปนนิทานแลวจัดกิจกรรมกับกลุมนอง ๆ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเชิงดอยสุ

เทพ จากนั้นจึงเชื่อมโยงเขาสูการประยุกตใชขอคิด

จากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครซึ่งเปนวรรณคดีท่ี

นักเรียนไดเรียนในชั้นเรียน 

 
รูปท่ี 4 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ 

3. กลุมวรรณคดีสีสม นำขอคิดคุณคาจาก

ลิลิตพระลอไปจัดกิจกรรมกับกลุมพระภิกษุสามเณร

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผานกิจกรรมการวิเคราะห

เชาวนปญญาเชิงปฏิบัติและกิจกรรมการรื้อสรางทาง

วรรณคดีสูการประยุกตใชขอคิดลิลิตพระลอในการ

พูดเทศนาอบรมฆราวาส  

 

รูปท่ี 5 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับพระภิกษุ

สามเณร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย                  

มหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุ มวรรณคดีคล ั ่งร ัก นำขอค ิดจาก

วรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน แกวหนามา และระเดน

ลันได ไปจัดกิจกรรมกับกลุมสมาชิกในเพจเฟซบุก 

เนื้อคูประตู มช. ดวยการรวมตอบคำถามชิงรางวัล

และการทดสอบระดับของความรักผานประเด็นการ

รักอยางมีสติรูเทาทัน 

 

รูปท่ี 6 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับกลุมสมาชิก

ในเพจเฟซบุก เนื้อคูประตู มช. 

 

 

   

 

 

5. กลุมวรรณคดีกับสิทธิพิเศษทางความงาม  

นำขอคิดจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ไปจัดกิจกรรมกับ

กลุ มนักเร ียนมัธยมศึกษาปที ่  5 โรงเร ียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานกิจกรรมการจำลองเปน

ต ัวละครในเร ื ่องเช ื ่อมโยงเข าส ู การแก ป ญหา

สถานการณในชีวิตจริง 

 
รูปท่ี 7 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.2.3 กิจกรรมการออกแบบและจัดทำวีด ิทัศน

โครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

 การจัดทำวีดิทัศนถือเปนทักษะการเรียนรูท่ี

สามารถนำไปประยุกต ใช ได จร ิงในช ีว ิต โดยมี

กระบวนการเริ่มตั้งแต การประชุมวางแผนงานทำวีดิ

ทัศนรวมกัน การแบงภาระงานหนาที่ในการจัดทำ 

การวางเคาโครงวีดิทัศน การเขียนบทวีดิทัศน การ

ประมวลภาพถายและภาพเคลื ่อนไหว การตัดตอ 

การนำเสนอ การปรับปรุงแกไขและการสรุปสะทอน

คิดรวมกัน ซึ่งผลที่ไดจากการจัดทำวีดิทัศนโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตครั้งนี้ นักศึกษาสะทอนคุณคาวา การ

จัดทำวีดิทัศนชวยประมวลความรู ขั ้นตอนวิธีการ

ดำเนินโครงงาน ภาพเหตุการณการวางแผนและการ

จัดกิจกรรม ที่สำคัญคือวีดิทัศนชวยใหบุคคลอื่น ๆ 

ไดเขาใจกิจกรรมโครงงานวรรณคดีและมีทัศนคตทีิ่ดี

ตอการเขาถึงวรรณคดีอันเปนสมบัติของชาติ 

 
รูปท่ี 8 ตัวอยางวีดิทัศนโครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

4 ผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกดวยรูปแบบ

โครงงานวรรณคดีมีชีวิต มีวิธีการประเมินผลและ

นำเสนอผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การจัดการเรียนรูครั้งนี้มีวิธีการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาประกอบดวย การสอบถาม 

การส ั มภาษณ   การส ั ง เกต  การประ เม ิ นผล             

การวิเคราะหวรรณคดี การประเมินผลการออกแบบ

โครงงาน การประเม ินผลท ักษะการนำเสนอ         

การประเมินผลการจัดทำวีดิทัศน การประเมินผล

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายโครงงาน คิดเปน

คะแนนรวม 80 คะแนน การสอบปลายภาคเรียน 10 

คะแนน การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 คะแนน รวม 

100 คะแนน ท้ังนี้น้ำหนักคะแนนโดยสวนใหญจะอยู

ที ่การปฏิบัติการวิเคราะหวรรณคดีผานแนวคิด

ทฤษฎีที ่สำคัญ รวมถึงการออกแบบและการจัด

กิจกรรมโครงงาน 

4.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  

 การจ ัดการเร ียนร ู กระบวนว ิชาน ี ้ช วยให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูทั้งดานองคความรูวรรณคดี

และทักษะการจัดการเรียนรูผานโครงงานวรรณคดี 

กลาวคือ นักศึกษาไดรับความรูจากแนวคิดทฤษฎี

 

 

   

 

 

5. กลุมวรรณคดีกับสิทธิพิเศษทางความงาม  

นำขอคิดจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ไปจัดกิจกรรมกับ

กลุ มนักเร ียนมัธยมศึกษาปที ่  5 โรงเร ียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานกิจกรรมการจำลองเปน

ต ัวละครในเร ื ่องเช ื ่อมโยงเข าส ู การแก ป ญหา

สถานการณในชีวิตจริง 

 
รูปท่ี 7 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.2.3 กิจกรรมการออกแบบและจัดทำวีด ิทัศน

โครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

 การจัดทำวีดิทัศนถือเปนทักษะการเรียนรูท่ี

สามารถนำไปประยุกต ใช ได จร ิงในช ีว ิต โดยมี

กระบวนการเริ่มตั้งแต การประชุมวางแผนงานทำวีดิ

ทัศนรวมกัน การแบงภาระงานหนาที่ในการจัดทำ 

การวางเคาโครงวีดิทัศน การเขียนบทวีดิทัศน การ

ประมวลภาพถายและภาพเคลื ่อนไหว การตัดตอ 

การนำเสนอ การปรับปรุงแกไขและการสรุปสะทอน

คิดรวมกัน ซึ่งผลที่ไดจากการจัดทำวีดิทัศนโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตครั้งนี้ นักศึกษาสะทอนคุณคาวา การ

จัดทำวีดิทัศนชวยประมวลความรู ขั ้นตอนวิธีการ

ดำเนินโครงงาน ภาพเหตุการณการวางแผนและการ

จัดกิจกรรม ที่สำคัญคือวีดิทัศนชวยใหบุคคลอื่น ๆ 

ไดเขาใจกิจกรรมโครงงานวรรณคดีและมีทัศนคตทีิ่ดี

ตอการเขาถึงวรรณคดีอันเปนสมบัติของชาติ 

 
รูปท่ี 8 ตัวอยางวีดิทัศนโครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

4 ผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกดวยรูปแบบ

โครงงานวรรณคดีมีชีวิต มีวิธีการประเมินผลและ

นำเสนอผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การจัดการเรียนรูครั้งนี้มีวิธีการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาประกอบดวย การสอบถาม 

การส ั มภาษณ   การส ั ง เกต  การประ เม ิ นผล             

การวิเคราะหวรรณคดี การประเมินผลการออกแบบ

โครงงาน การประเม ินผลท ักษะการนำเสนอ         

การประเมินผลการจัดทำวีดิทัศน การประเมินผล

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายโครงงาน คิดเปน

คะแนนรวม 80 คะแนน การสอบปลายภาคเรียน 10 

คะแนน การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 คะแนน รวม 

100 คะแนน ท้ังนี้น้ำหนักคะแนนโดยสวนใหญจะอยู

ที ่การปฏิบัติการวิเคราะหวรรณคดีผานแนวคิด

ทฤษฎีที ่สำคัญ รวมถึงการออกแบบและการจัด

กิจกรรมโครงงาน 

4.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  

 การจ ัดการเร ียนร ู กระบวนว ิชาน ี ้ช วยให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูทั้งดานองคความรูวรรณคดี

และทักษะการจัดการเรียนรูผานโครงงานวรรณคดี 

กลาวคือ นักศึกษาไดรับความรูจากแนวคิดทฤษฎี



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       209

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

และทัำกษะการจัดการเรียนรู�ผ่านโครงงานวรรณคดี 

กล่าวคือ นักศึกษาได�รับความรู�จากแนวคิดทำฤษฎีีการ

วิเคราะห์วรรณคดี ผ่านแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ 

กระบวนการสบืสอบเชิงคุณค่า และวธีิิการร้ือสร�างทำาง

วรรณคด ีท่ีำสำาคัญคือนักศึกษาเกิดทัำกษะปฏิิบัติในการ

ออกแบบโครงงานวรรณคดี ซ่ึึ่งถือเป็นการออกแบบ

นวัตกรรมเชิงกระบวนการเรียนรู�ในการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม่ เป็นกระบวนการท่ีำส่งเสริมให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู� (Active Learning) 

ในขณะท่ีำทัำกษะการจัดกิจกรรมโครงงานวรรณคดีกับ

กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่มโครงงานน้ันช่วยส่งเสริม

ให�นักศึกษาเกิดทัำกษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ถือ

เป็นกระบวนการสร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�

กับนักศึกษา (Lifelong Learning) นอกจากน้ีนกัศึกษา

ยังเกิดทัำกษะการจัดทำำาและนำาเสนอวีดิทัำศน์โครงงาน

วรรณคดี ซ่ึึ่งเป็นทัำกษะท่ีำจำาเป็นสำาหรับผู�เรียนยุคดิจิทัำล 

สรุปได�วา่ กระบวนการจดัการเรียนรู�ในกระบวนวชิาน้ี 

ส่งผลให�นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีำดีต่อการจัดการเรียนรู�

วรรณคดีผ่านกิจกรรมโครงงานวรรณคดีมีชีวิต 

 4.3 ผลท่ีำเกิดข้ึนกับผู�สอน 

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกผ่านกิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตช่วยให�ผู�สอนเกิดทัำกษะการเรียนรู�เชิง

ลึกท้ัำงด�านองค์ความรู�เก่ียวกับวรรณคดี และแนวคิด

ทำฤษฎีีท่ีำนำามาประยุกต์ใช� ได�แก่ แนวคิดเชาวน์ปัญญา

เชิงปฏิิบัติ กระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า และวิธีิการ

ร้ือสร�างทำางวรรณคดี ตลอดจนความรู�ความเข�าใจต่อ

กระบวนการจัดทำำาโครงงาน อีกท้ัำงเกิดการเรียนรู�ด�าน

ทัำกษะการออกแบบและการจัดทำำาวีดิทัำศน์ร่วมไปกับ

นักศึกษาด�วย ท่ีำสำาคัญการจัดการเรียนรู�น้ีช่วยให�ผู�สอน

เกิดแรงจูงใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือมุ่ง

สู่เป้าหมายการใช�ข�อคิดวรรณคดมีาเป็นเคร่ืองมอืเตือน

สติในการใช�ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลท่ัำวไป

 4.4 ผลท่ีำเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายและบุคคลท่ีำ

เก่ียวข�อง

 กิจกรรมโครงงานวรรณคดีช่วยให�กลุ่มเป้า

หมายท่ีำเข�าร่วมกิจกรรมเกิดเจตคติท่ีำดีต่อการเข�าถึง

และประยุกต์ใช�คุณค่าวรรณคดีในการแก�ไขปัญหาและ

จรรโลงจิตใจ ซ่ึึ่งกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่มโครงงาน

ต่างช่ืนชอบแนวคดิและวิธีิการปฏิิบัติในแต่ละกิจกรรม

โครงงาน ช่วยให�เรียนรู�เร่ืองราวและเข�าถึงข�อคิดคุณค่า

วรรณคดีได�ดี ในขณะท่ีำครูประจำาการของผู�เรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่างก็ประทัำบใจในการเข�าจัด

กิจกรรมโครงงานวรรณคดีกับนักเรียนของตน อีกท้ัำง

ครูประจำาการยังได�แลกเปล่ียนเรียนรู�วิธีิจัดการเรียนรู�

วรรณคดีและการสอนแนวใหม่ร่วมกับนักศึกษาและ

อาจารย์ผู�สอนอีกด�วย โดยเฉพาะท่ีำโรงเรียนสอนคน

ตาบอด โรงเรียนบ�านเชิงดอยสุเทำพ และคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทำยาลัยมหามกุฏิราชวิทำยาลัย จังหวัด

เชียงใหม่

5. สรุป

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกผ่านกิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตคร้ังน้ี นักศึกษาได�สะทำ�อนคิดผ่าน

การนำาเสนอด�วยโปรแกรม Power Point และวดิีทัำศน์

ท่ีำแต่ละกลุ่มได�จัดทำำา และสะทำ�อนผลการจัดกิจกรรม

โครงงานผ่านการสแกน QR Code เพ่ือเข�าสู่ Google 

Form ท่ีำผู�สอนได�ออกแบบไว� ท้ัำงน้ีนักศึกษาและผู�สอน

ได�ร่วมกันสะทำ�อนคิดโดยสรุปได�ว่า กิจกรรมโครงงาน

วรรณคดีมีชีวิตคือวิธีิการท่ีำช่วยปลุกวรรณคดีซ่ึึ่งเป็น

ของเก่าได�กลับมามีชีวิตชีวามีสีสันต่อผู�อ่านปัจจุบันอีก

คร้ัง โดยกิจกรรมน้ีช่วยให�นักศึกษาเกิดความรู� ทัำกษะ 

และมุมมองเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

วรรณคดี อีกท้ัำงช่วยให�กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึง

พอใจต่อการร่วมกิจกรรมโครงงาน โดยสามารถระบุ

แนวทำางการประยุกต์ใช�ข�อคิดคุณค่าวรรณคดีในการ

ดำา เนินชี วิตประจำา วันได�  ซ่ึึ่ ง ถือเ ป็นการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาน้ี
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6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอบคุณทุำนส่งเสริมการเรียนการสอนศตวรรษ

ท่ีำ 21 จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

(Teaching and Learning Innovation Center) 

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการ Type A : การ

เรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ขอบคุณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ท่ีำให�ความ

อนุเคราะห์ในการจัดการเรียนรู� และขอบคุณนักศึกษา

และกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู�ทุำกคนท่ีำทุ่ำมเทำในการเรียน

รู�และร่วมสะทำ�อนผลการจัดการเรียนรู�คร้ังน้ี 

7. เอกสารอ�างอิง

 [1] กุสุมา รักษมณี. (2556). การวิจัยวรรณคดี. พิมพ์คร้ังท่ีำ 2, กรุงเทำพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

โบราณคดี มหาวิทำยาลัยศิลปากร. 

 [2] ดวงมน จิตร์จำานงค์. (2536). สุนทำรียภาพในภาษาไทำย. พิมพ์คร้ังท่ีำ 2, กรุงเทำพฯ: สยาม.
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เกิดความรู ทักษะ และมุมมองเชิงบวกตอการจัด

ก ิจกรรมการเร ียนร ู  วรรณคด ี  อ ีกท ั ้ งช  วยให

กลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม

โครงงาน โดยสามารถระบุแนวทางการประยุกตใช

ขอคิดคุณคาวรรณคดีในการดำเนินชีวิตประจำวันได 

ซ่ึงถือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนวิชานี้ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบคุณทุนส งเสร ิมการเร ียนการสอน

ศตวรรษท ี ่  21 จากศ ูนย นว ั ตกรรมการสอน                   

แ ล ะ ก า ร เ ร ี ย น รู  (Teaching and Learning 

Innovation Center) มหา ว ิ ท ย าล ั ย เ ช ี ย ง ใ หม                 

จากโครงการ Type A : การเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning ขอบค ุณคณะศ ึ กษ าศ าส ต ร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ใหความอนุเคราะหในการ

จ ั ดการ เ ร ี ยนร ู   และขอบค ุณน ั กศ ึ กษ าและ

กลุมเปาหมายการเรียนรูทุกคนที่ทุมเทในการเรียนรู

และรวมสะทอนผลการจัดการเรียนรูครั้งนี้

          รูปท่ี 9 การสะทอนคิดของนักศึกษา 

                ผาน Google Form 

7. เอกสารอางอิง 
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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. 

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�ท่ีำสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล,การออกแบบหลักสูตร, การออกแบบการ

              เรียนรู�,  Differentiated Instruction, Learning Group  

1. บทนำา

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน มีเป้าหมายท่ีำจะพัฒนาผู�เรียน

ซ่ึึ่งส่วนใหญ่เป็นครูหรือผู�ท่ีำมีส่วนรับผิดชอบจัดการ

ศึกษาทุำกระดับให�มีความรู�ความเข�าใจในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมสำาหรับผู�เรียนใน

ยุคดิจิทัำลน้ี โดยอาศัยการบูรณาการ (Integration) 

สภาพปัญหาและความต�องการของสังคมยุคใหม่ 

ลักษณะของผู�เรียนท่ีำเปล่ียนแปลงไป จิตวิทำยาการ

เรียนรู� รวมท้ัำงลักษณะธิรรมชาติของสาระความรู�ท่ีำมี

ท้ัำงทำฤษฎีีหรือหลักการและวิทำยาการท่ีำค�นพบใหม่ ๆ 

ในสังคม ส่งเสริมให�ผู�เรียนมีทัำกษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 พร�อมไปกับการจัดการเรียนการสอนท่ีำ

มีการบูรณาการเทำคโนโลยีสมัยใหม่ด�วย

 ปรัชญาท่ีำสาขาวิชายดึคือ ความเช่ือว่าหลักสูตร

และการสอนเป็นรากฐานสำาคัญของการจัดการศึกษา

ทุำกระดับและเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู�ของผู�เรียนให�สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด 

การพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จึงมุ่งให�มีผู�เรียนเกิดความรู�ความสามารถสมัยใหม่ใน
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การจัดประสบการณ์ ให�มีโอกาสได�เรียนรู�หลากหลาย

หลายรูปแบบ ปลูกฝัึงความเป็นนักวิจัยทำางหลักสูตร

และการสอน การรู�จักคิดวิเคราะห์ และการฝึึกฝึนทำาง

ปัญญา รวมท้ัำง รู� จักการทำำางานร่วมกับเป็นทีำม 

(Teamwork) และอยู่ร่วมกับผู�อ่ืนได�อย่างมีความสุข 

การจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตรน้ีจึงเน�นการสร�างผู�นำา

ในการจัดการเรียนการสอนให�มีคุณภาพดังกล่าว 

นอกจากน้ีสาขาวิชาน้ียังให�ความสำาคัญของการผลิต

ครูผู�นำาในการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

(Active Learning) และการจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 

เพ่ือให�สอดรับกับการส่งเสริมเยาวชนให�เรียนรู�สู่การ

เป็นพลเมืองโลกท่ีำเข�มแข็ง (Active Citizen) ต่อไป 

 กระบวนวิชา 063712 เป็นกระบวนวิชาบังคับ

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทำของสาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ในปีการศึกษาน้ี (2563) สาขาวิชาได�

ปรับหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให�ตอบสนองความต�องการ

ของการจัดการศึกษาในปัจจุบันซ่ึึ่งการพัฒนาบุคลากร

ทำางการ ศึกษา มีความสำา คัญอย่ า งยิ่ ง ต่ อการ

เปล่ียนแปลงท่ีำรวดเร็วน้ี

2. กิจักรรมการเรียนร้�

 การรจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาทำฤษฎีีและ

การปฏิิบัติทำางการออกแบบหลักสูตรและการสอน 

คร้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงจากบรรยากาศเดิมๆของ

ห�องเรียนระดับปริญญาโทำท่ีำเป็นการบรรยายใน

ห�องเรียนของอาจารย์ผู�สอน แล�วก็มอบหมายงานให�

นักศึกษาค�นคว�าและนักศึกษานำาเสนอหัวข�อท่ีำได�รับ

มอบหมายเปน็การบรรยายหน�าช้ัน ไปเป็นรูปแบบของ

การจัดการเรียนรู�ในน้ีเน�นการจัดการเรียนรู�ท่ีำคำานึงถึง

ความแตกต่างของนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู�

แบบกลุ่มท่ีำออกแบบอย่างแตกต่าง (Designing of 

Different Learning Groups) และการบูรณาการ

เคร่ืองมือดิจิตอล (Digital Tools) และในส่วนของ

เน้ือหาความรู�ใน 6 หัวข�อ ได�แก่ 1) ทำฤษฎีีการออกแบบ

หลักสูตรและการสอน 2) Group Design in 

Differentiated Classroom 3) การออกแบบหลักสูต

รบูรณาการ 4) การจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นผู�เรียนเป็น

สำาคัญ 5) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6) 

หลักสูตรท่ีำสนองความต�องการของสังคมยุคปัจจุบัน

และพัฒนาคุณลักษณะท่ีำพึงประสงค์ของผู�เรียน  โดย

ท้ัำง 6 เร่ืองจะมีการเน้ือหาให�นักศึกษาเรียนรู�นอก

ห�องเรียนในรูปแบบ Flipped Classroom ร่วมกับการ

ใช� Microsoft TEAMS และใช� Facebook Group 

นอกจากน้ีผู�สอนยัง Teaching Tools ท้ัำงท่ีำเป็น 

Online Application และ Teaching Techniques 

ท่ีำหลากหลายท่ีำเหมาะสมกับผู�เรียนเรียนท่ีำมีความ 

แตกต่าง

 ห�องเรียนท่ีำเกิดข้ึนผู�สอนใช�หลักการของการ

จัดการเรียนรู�ท่ีำออกแบบด�วยหลักการของการจัดการ

เรียนรู�เชิงรุกและเน�นความแตกต่างของผู�เรียน (Active 

Learning and Differentiated Instruction) โดยให�

ความสำาคัญด�านความแตกต่างของผู�เรียนโดยใช�แบบ

สำารวจบุคลิกภาพด�วยจตุรงค์บุคลิก 4 สี ของสถาบัน

อิฐผล (ชัยยัญ อุโฆษกุล, 2020)[1] เพ่ือเป็นข�อมูลพ้ืน

ฐานในการจัดกลุ่มผู�เรียน ประเด็นท่ีำสำาคัญนอกจาก

เน้ือหาตามหัวข�อการเรียนรู�ท้ัำง 6 หัวข�อท่ีำกล่าวไปแล�ว

น้ันผู�สอนยังออกแบบการจัดการเรียนรู�ในประเด็นของ

การจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) 

ลำาดับกิจกรรมในแตล่ะคร้ังให�เป็นลำาดับของ Opening 

Activities , Checking for Understanding, 

Independent/Partner/Group Practice, Reading 

Strategies และ Closing Activities [2] ซึ่ึง่การจัดการ

ช้ันเรียนและลำาดับกิจกรรมจะคำานึงถึงการออกแบบ

กิจกรรมให�เป็นกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก (Active 

Learning Activities) ผ่านกระบวนการเรียนรู�แบบ

กลุ่มท่ีำออกแบบอย่างแตกต่าง (Designing of 

Different Learning Groups) และการจัดการเรียนรู�

ท่ีำ เ น� น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล 

(DifferentiatedInstruction) โดยกิจกรรมท้ัำง 3 แบบ
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ใช�การบรูณาการ Digital Technology ในการจดัด�วย

 2.1 กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก(Active Learning 

Activities)

 ในการจัดการเรียนรู�แต่ละสัปดาห์ผู�สอนได�

ออกแบบกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เตรียมตัวเรียนรู�หัวข�อ

ต่างๆ ในหัวข�อต่างๆท้ัำงจากวิดีโอการสอน และ Blogs 

เพ่ือการเรียนรู�โดยมีประเด็นท่ีำนักศึกษาต�องให�ความ

สนใจและเน�น โดยการใช�คำาถามในระดับวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการประเมินค่า เม่ือถึงเวลาเข�าช้ันเรียน 

(ท้ัำงแบบ Onsite และ Online) จะใช�ลำาดับการสอนท่ีำ

เร่ิมด�วย Opening Activities โดยวิธีิการท่ีำใช�ได�แก่ 

การใช� kahoot.it , การใช�กิจกรรม Classroom 

Mingle หรือ กิจกรรม KWL (Know/Want to know/

Learned) :  ส่วนกิจกรรม  Checking for 

Understanding ได�แก่ Guided Note ผ่าน Google 

Doc ด�วยการ Sharing Edit, การให�ผู�เรียนทำำา Graphic 

Organizers ด�วย Canva Application และกิจกรรม

การอภิปรายด�วยการใช� Inside/Outside Circles ผู�

สอนยั ง ให�ความสำา คัญกับการ อ่าน (Read ing 

Strategies) โดยกิจกรรมท่ีำส่งเสริมการอ่านท่ีำใช�คือการ

ใช� Jigsaw Technique, Think-Pair-Share และ 

Think-Pair-Re-Pair ส่วน Closing Activities ได�แก่ 

การใช�คำาถามเพ่ือเป็น Exit Tickets, Joy and/or Junk 

Sharing และ One Minute Sentence ส่วนการ

จัดการช้ันเรียนผู�สอนได�ออกแบบกิจกรรมตามลำาดับ

ข้ันโดยคำานึงถึง 3 ประเด็นคือ การจัดการเน้ือหา 

(Content Management); การจัดการพฤติกรรม 

(Conduct Management) และ การจัดการด�านกลุ่ม

และความสัมพันธ์ิ (Convenant Management) 

(Froyen and Iverson,1999)[3]

 2.2. กระบวนการเรียนรู�แบบกลุ่มท่ีำออกแบบ

อย่างแตกต่าง (Designing of Different Learning 

Groups)

 ผู�สอนได�ให�ความสำาคัญกับการจัดกลุ่มผู�เรียน

โดยให�ผู�เรียนทุำกคนได�มีประสบการณ์ในการเรียนรู�

แบบเด่ียว (Independent Practice) เป็นคู่ (Pair/

Partner Practice) และเป็นกลุ่ม (Group Practice) 

ซ่ึึ่งการเรียนรู�แบบการออกแบบกลุ่มผู�เรียนน้ี ผู�สอนได�

ออกแบบกลุ่ม/คู่/เด่ียวท่ีำหลากหลาย เพ่ือให�ผู�เรียนได�

มีโอกาสเรียนรู�ร่วมกับผู�เรียนท่ีำท้ัำงเหมือนและแตกต่าง

กับตนเอง กิจกรรมกลุ่มท่ีำได�ออกแบบให�ผู�เรียนได�

พิจารณาควบคู่โอกาสท่ีำจะนำาเน้ือหาและกจิกรรมการ

เรียนรู� ท่ีำ เ กิดในห�องเรียนไปสู่การปฏิิบัติจริงใน

สถานการณ์จริง กิจกรรมต่างๆท่ีำเกิดจากการเรียนรู�ใน 

เร่ือง การออกแบบหลักสูตรบูรณาการ และ การจัดการ

เรียนรู�ท่ีำเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ ผู�เรียนจะต�องออกแบบ

กิจกรรมเป็นคู่และกลุ่มเล็ก ผ่านการตรวจสอบจาก

เพ่ือนร่วมช้ันและผู�สอนแล�วนำากิจกรรมน้ันไปใช�จริงใน

ห�องเรียน (ผู�เรียนทุำกคนเป็นครูผู�สอนในสถานศึกษาท่ีำ

จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธิยมศึกษาและ

อาชีวศึกษา) แล�วนำาผลการใช�มานำาเสนอในห�องเรียน 

ซ่ึึ่งท้ัำงการตรวจสอบและการนำาเสนอผลการใช�กิจกรรม 

Gallery Walk 

 2.3. การจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 

  ผู�เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทำ) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แม�ส่วนใหญ่จะเป็นครู

ผู�สอนในสถาบันการศึกษาแต่ก็มีความแตกต่างกันท้ัำง

วิชาเอกท่ีำรับผิดชอบสอน ระดับช้ันท่ีำสอน ระยะเวลา

และประสบการณ์การสอน และรวมท้ัำงความแตกต่าง

ในด�านบุคลิกภาพก็สามารถเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีำ

สามารถนำามาออกแบบการจัดการเรียนรู�ให�บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีำต้ังไว�ได�

 ในการจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นความแตกต่างของผู�

เรียนด�วยการออกแบบเพ่ือสนองความแตกต่าง

สามารถออกแบบได�ใน 4 ประเด็นคือ การนำาเสนอ

เน้ือหา (Contents) กระบวนการเรียนรู�(Process) 

ผลผลติ/ผลงานของผู�เรียน (Product) ส่ิงแวดล�อมการ

เรียนรู�(Learning Environment)[4][5]โดยในการ

จัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาทำฤษฎีีและการปฏิิบัติ
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ทำางการออกแบบหลักสูตรและการสอนในคร้ังน้ี ผู�สอน

ได�เน�นความแตกต่างท่ีำผลผลิต หรือผลงานของผู�เรียน

เท่ำาน้ัน

3. ส่ือ เทคโนโลยีและ Digital Tools ท่ีใช�ในการจััด

กิจักรรม 

 3.1. Microsoft Teams 

     การจัดการเรียนรู� ในกระบวนวิชาน้ีได� ใช� 

Microsoft Teams เป็น Platform ในการส่ือสารกับ

นักศึกษา การมอบหมายงานเพ่ือการศึกษาก่อนเข�า

ห�องเรียน การเรียนออนไลน์ในบางคร้ัง (แต่ส่วนใหญ่

การเรียนออนไลน์จะเรียนผ่าน Zoom Meeting) รวม

ถึงการส่งงานนักศึกษา

รูปท่ีำ 1 ห�องเรียน MicrosoftTeams

 3.2. Facebook Closed Group 

 ( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/2825856421004816/) กระบวนวิชาใช� 

Facebook Closed-Group เป็นอีกช่องทำางหน่ึงใน

การส่ือสารกับนักศึกษา ประกาศข�อมูลข่าวสาร  

upload และ download files ต่างๆ Share links 

ท่ีำน่าสนใจต่างๆ 

รูปท่ีำ 2 Facebook closed-group: CI26andAjSue

 3.3. Application เสริมอ่ืนๆ

 นอกจาก Digital Tools ท่ีำระบุไปในข�อ 3.1 

และ ข�อ 3.2 ผู�สอนยังใช� Online Social Media คือ 

wordpress.com Blog เพ่ือการจัดการเรียนรู�ควบคู่

ไปกับการใช� Application อ่ืนๆ เช่น kahoot.it  ใน 

Opening Act iv i t ies และ Checking for 

Understanding และ Socrative ในการทำดสอบ 

รูปท่ีำ 3 Kahoot App ท่ีำใช�ในกระบวนวิชา

รูปท่ีำ 4 wordpress.com เพ่ือการนำาเสนอเน้ือหา

รูปท่ีำ 5 Socrative เพ่ือการทำดสอบ

4. การบริหารจััดการช้ันเรียน

 ด�วยผู�เรียนในกระบวนวิชาน้ีเป็นโปรแกรมภาค

พิเศษและผู�เรียนทุำกคนมีงานประจำาในช่วงวันจันทำร์ถึง

วันศุกร์ การทำำางานมอบหมายจึงเป็นปัญหาเร่ืองการ

จัดสรรเวลา การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped 

Classroom ท่ีำให�ผู�เรียนศึกษาเน้ือหามาก่อนท่ีำเป็น 

Clip หรือ Blog ส้ันๆ แล�วมาเรียนรูปผ่านกิจกรรมกลุ่ม

ในรูปแบบต่างๆท่ีำท้ัำงแบบ Pair/Partner, Group และ 

   

 

2.2. กระบวนการเรียนรูแบบกลุมท่ีออกแบบอยาง

แตกตาง (Designing of Different Learning 

Groups) 

ผูสอนไดใหความสำคัญกับการจัดกลุมผูเรียนโด

ยใหผูเรียนทุกคนไดมีประสบการณในการเรียนรูแบบ

เดี่ยว (Independent Practice) เปนคู 

(Pair/Partner Practice) และเปนกลุม (Group 

Practice) 

ซ่ึงการเรียนรูแบบการออกแบบกลุมผูเรียนนี้ 

ผูสอนไดออกแบบกลุม/คู/เดี่ยวท่ีหลากหลาย 

เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกับผูเรียนท่ีท้ังเห

มือนและแตกตางกับตนเอง 

กิจกรรมกลุมท่ีไดออกแบบใหผูเรียนไดพิจารณาควบ

คูโอกาสท่ีจะนำเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกิดใ

นหองเรียนไปสูการปฏิบัติจริงในสถานการณจริง 

กิจกรรมตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรูใน เรื่อง 

การออกแบบหลักสูตรบูรณาการ และ 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ผูเรียนจะตองออกแบบกิจกรรมเปนคูและกลุมเล็ก 

ผานการตรวจสอบจากเพ่ือนรวมชั้นและผูสอนแลวน

ำกิจกรรมนั้นไปใชจริงในหองเรียน 

(ผูเรียนทุกคนเปนครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึ

กษาระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา) 

แลวนำผลการใชมานำเสนอในหองเรียน 

ซ่ึงท้ังการตรวจสอบและการนำเสนอผลการใชกิจกร

รม Gallery Walk  

 

2.3. การจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวาง

บุคคล (Differentiated Instruction)  

ผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

แมสวนใหญจะเปนครูผูสอนในสถาบันการศึกษาแต

ก็มีความแตกตางกันท้ังวิชาเอกท่ีรับผิดชอบสอน 

ระดับชั้นท่ีสอน 

ระยะเวลาและประสบการณการสอน 

และรวมท้ังความแตกตางในดานบุคลิกภาพก็สามาร

ถเปนองคประกอบสำคัญท่ีสามารถนำมาออกแบบก

ารจัดการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวได 

ในการจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางของผูเ

รียนดวยการออกแบบเพ่ือสนองความแตกตางสามา

รถออกแบบไดใน 4 ประเด็นคือ การนำเสนอเนื้อหา 

(Contents) กระบวนการเรียนรู(Process) 

ผลผลิต/ผลงานของผูเรียน (Product) 

สิ่งแวดลอมการเรียนรู(Learning 

Environment)[4][5]โดยในการจัดการเรยีนรูในกระบ

วนวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบหลักสู

ตรและการสอนในครั้งนี้ 

ผูสอนไดเนนความแตกตางท่ีผลผลิต 

หรือผลงานของผูเรียนเทานั้น 

3. สื่อ เทคโนโลยีและ Digital Tools 

ท่ีใชในการจัดกิจกรรม  

3.1. Microsoft Teams  

    การจัดการเรียนรูในกระบวนวิชานี้ไดใช 

Microsoft Teams เปน Platform 

ในการสื่อสารกับนักศึกษา 

การมอบหมายงานเพ่ือการศึกษากอนเขาหองเรียน 

การเรียนออนไลนในบางครั้ง 

(แตสวนใหญการเรียนออนไลนจะเรียนผาน Zoom 

Meeting) รวมถึงการสงงานนักศึกษา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 1 หองเรียน MicrosoftTeams 

3.2.  Facebook Closed Group  

(https://www.facebook.com/groups/282

5856421004816/) กระบวนวิชาใช Facebook 

Closed-Group 

เปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารกับนักศึกษา 

ประกาศขอมูลขาวสาร  upload และ 

download files ตางๆ Share links 

ท่ีนาสนใจตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 Facebook closed-group: 

CI26andAjSue 

3.3.  Application เสริมอ่ืนๆ 

นอกจาก Digital Tools ท่ีระบุไปในขอ 3.1 

และ ขอ 3.2 ผูสอนยังใช Online Social Media คือ 

wordpress.com Blog 

เพ่ือการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการใช 

Application อ่ืนๆ เชน kahoot.it  ใน Opening 

Activities และ Checking for Understanding 

และ Socrative ในการทดสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 Kahoot App ท่ีใชในกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 wordpress.com 

เพ่ือการนำเสนอเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://syr.us/MV4 

 

 
https://syr.us/yMK 

   

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 1 หองเรียน MicrosoftTeams 

3.2.  Facebook Closed Group  

(https://www.facebook.com/groups/282

5856421004816/) กระบวนวิชาใช Facebook 

Closed-Group 

เปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารกับนักศึกษา 

ประกาศขอมูลขาวสาร  upload และ 

download files ตางๆ Share links 

ท่ีนาสนใจตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 Facebook closed-group: 

CI26andAjSue 

3.3.  Application เสริมอ่ืนๆ 

นอกจาก Digital Tools ท่ีระบุไปในขอ 3.1 

และ ขอ 3.2 ผูสอนยังใช Online Social Media คือ 

wordpress.com Blog 

เพ่ือการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการใช 

Application อ่ืนๆ เชน kahoot.it  ใน Opening 

Activities และ Checking for Understanding 

และ Socrative ในการทดสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 Kahoot App ท่ีใชในกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 wordpress.com 

เพ่ือการนำเสนอเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://syr.us/MV4 

 

 
https://syr.us/yMK 
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Solo/Independent จึงเหมาะสมกับลักษณะผู�เรียน

ในคร้ังน้ี

5. การวัดและประเมินผล

ผู�สอนได�แบ่งสัดส่วนในการประเมินผลการเรียนรู�ใน

กระบวนวิชาน้ีคือ

 • การสรุปและสะทำ�อนคิด  15%

 • การออกแบบหลักสูตรบูรณาการหรือ

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทัำศนคติทำางสังคม 30%

 • การออกแบบ ใช� และสะทำ�อนผลการใช�

แผนการจัดการเรียนรู�                     20%

 • Facebook or Wordpress.com blog 

posting and comment   10%

 • Group working; group discussion; group 

presentation             10%

 • สอบผ่าน socrative.            15%

              รวม  100%

ผู�เรียนมีผลคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ท่ีำได�เกรด A ทุำกคน

บางส่วนของผลงานของผู�เรียน

รูปท่ีำ 6 ผลงานจากกิจกรรม KWL

รูปท่ีำ 7 ผลงานการ Sharing ใน Google App.

รูปท่ีำ 8-13 

ผลงานการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ

6. ผลการจััดกิจักรรมกิจักรรมการเรียนร้�

 การจดัการเรียนรู�ท่ีำออกแบบเปน็การเรียนรู�เชิง

รุก (Active Learning Activities) ผ่านกระบวนการ
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เรียนรู�แบบกลุ่มท่ีำออกแบบอย่างแตกต่าง (Designing 

of Different Learning Groups) และการจัดการเรียน

รู� ท่ีำ เ น� น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล 

(DifferentiatedInstruction) ในคร้ังน้ี ได�เปิดโอกาส

ให�ผู�เรียนสำารวจทำบทำวนจุดเด่นและจุดท่ีำอาจต�อง

ปรับปรุงของตนเองและได�รู�จักเพ่ือนร่วมช้ันเรียนมาก

ข้ึน เกิดการยอมรับในกันและกัน เข�าใจและเห็นใจกัน

มากข้ึน รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ท้ัำง

แบบเด่ียว/คู่/และกลุ่ม โดยผู�เรียนได�มีโอกาสเรียนรู�

จากคู่หรือกลุ่มท่ีำแตกต่างและหมุนเวียนไปเสมอตลอด

ภาคเรียน

รูปท่ีำ 14-17 กิจกรรมการเรียนรู�

7. ความพึงพอใจัข้องผ้�เรียนต่อกิจักรรมการเรียนร้�

 ผลการประเมินของนักศึกษาในระบบ CMU 

MIS พบว่าในทุำกรายการประเมิน ได�แก่ 

 1) การแจ�งให�นักศึกษาทำราบอย่างชัดเจนเก่ียว

กับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา แผนการสอน 

(course syllabus) วิธีิการประเมินผลการเรียน เกณฑ์

การให�คะแนน และเอกสารอ่านประกอบ 

 2) เน้ือหาในการสอนสอดคล�องกับหัวข�อท่ีำสอน 

(course outline) ของกระบวนวชิา 3) การอธิิบายให�

เห็นถึงความสัมพันธ์ิของวิชาท่ีำเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีำ

เก่ียวข�องหรือการนำาไปประยุกต์ใช�

 4) การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิดและค�นคว�าด�วย

ตนเอง และกระตุ�นให�ได�ฝึึกการคิดวิเคราะห์ 

 5) วิธีิการและเกณฑ์ในการวัดผลเหมาะสมกับ

เน้ือหากระบวนวิชา และการวัดผลสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู�ของกระบวนวิชา 

 6) ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ีำกำาหนดให�ทำำานอก

เหนือจากเวลาเรียนสอดคล�องกับระยะเวลา

  และ 7) ส่ือการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนสนับสนุนต่อการเรียนรู�ของผู�เรียน ผู�เรียนประเมิน

ทุำกรายการให� ได�ระดับ 5 

รูปท่ีำ 18 ผลการประเมินกระบวนวิชา

8. สะท�อนคิด

 การจดัการเรียนการสอนด�วยกิจกรรมการเรียน

รู�เชิงรุก (Active Learning Activities) ผ่าน

กระบวนการเรียนรู�แบบกลุ่มท่ีำออกแบบอยา่งแตกต่าง 

(Designing of Different Learning Groups) และ

การจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Differentiated Instruction) โดยกิจกรรมท้ัำง 3 แบบ

ใช�การบูรณาการ Digital Technology เข�าไปด�วยน้ัน

ส่งผลให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�ตามเป้าหมายของ

กระบวนวชิา และเปา้หมายของหลกัสูตร การท่ีำผู�สอน

ยึดแนวคิดตามหลักการทำฤษฎีีทำางการออกแบบ

หลักสูตรและการสอนด�วยการทำำาให�ดู ชวนให�ทำำาโดย

ผู�สอนทำำาหน�าท่ีำเป็น Mentor ให�ลองทำำาภายใต�การ 

Support ของผู�สอน และลงมือปฏิิบัติจริงในห�องเรียน

ของผู�เรียนเอง ผลท่ีำเกิดข้ึนทำำาให�ผู�เรียนกว่าร�อยละ 80 

ได�ใช�ส่ิงท่ีำเรียนรู�ในวิชาน้ีไปใช�ในการเตรยีมทำำาวิจัยเพ่ือ

วิทำยานิพนธ์ิและการค�นคว�าอิสระ 

9. ข้�อเสนอแนะในการจััดกิจักรรมคร้ังต่อไป

 กิจกรรมท่ีำออกแบบเพ่ือตอบสนองการเรียนรู�

ของผู�เรียนได�ทำำาในส่วนของความแตกต่างด�านผลผลิต 

หรือผลงานของผู�เรียน ยังมีอีก 3 รูปแบบท่ีำผู�สอน

สามารถทำำาได�น่ันคือการทำำาให�เกิดความแตกต่างใน

ด� า น ก า ร นำา เ ส น อ เ น้ื อ ห า  ( C o n t e n t s ) 

   

 

ระสงคของกระบวนวิชา แผนการสอน (course 

syllabus) วธิีการประเมินผลการเรียน 

เกณฑการใหคะแนน และเอกสารอานประกอบ 

2) เนื้อหาในการสอนสอดคลองกับหัวขอท่ีสอน 

(course outline) ของกระบวนวิชา 3) 

การอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับ

วิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือการนำไปประยุกตใช 

4) การสงเสริมใหผูเรียนคิดและคนควาดวยตนเอง 

และกระตุนใหไดฝกการคิดวิเคราะห 5) 

วิธีการและเกณฑในการวัดผลเหมาะสมกับเนื้อหากร

ะบวนวิชา 

และการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูข

องกระบวนวิชา 6) 

ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ีกำหนดใหทำนอกเหนือจ

ากเวลาเรียนสอดคลองกับระยะเวลา และ 7) 

สือ่การสอนและเอกสารประกอบการสอนสนับสนุนต

อการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนประเมินทุกรายการให 

ไดระดับ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 18 ผลการประเมินกระบวนวิชา 

8.  สะทอนคิด 

 การจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมการเรยีนรูเ

ชิงรุก (Active Learning Activities) 

ผานกระบวนการเรียนรูแบบกลุมท่ีออกแบบอยางแต

กตาง (Designing of Different Learning Groups) 

และการจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวางบุ

คคล (Differentiated Instruction) โดยกิจกรรมท้ัง 

3 แบบใชการบูรณาการ Digital Technology 

เขาไปดวยนั้นสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามเป

าหมายของกระบวนวิชา และเปาหมายของหลักสูตร 

การท่ีผูสอนยึดแนวคิดตามหลักการทฤษฎีทางการอ

อกแบบหลักสูตรและการสอนดวยการทำใหดู 

ชวนใหทำโดยผูสอนทำหนาท่ีเปน Mentor 

ใหลองทำภายใตการ Support ของผูสอน 

และลงมือปฏิบัติจริงในหองเรียนของผูเรียนเอง 

ผลท่ีเกิดข้ึนทำใหผูเรียนกวารอยละ 80 

ไดใชสิ่งท่ีเรียนรูในวิชานี้ไปใชในการเตรียมทำวิจัยเพ่ื

อวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

 

9.  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

 กิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของ

ผูเรียนไดทำในสวนของความแตกตางดานผลผลิต 

หรือผลงานของผูเรียน ยังมีอีก 3 

รูปแบบท่ีผูสอนสามารถทำไดนั่นคือการทำใหเกิดคว

ามแตกตางในดานการนำเสนอเนื้อหา (Contents) 

กระบวนการ(Process) บรรยากาศการเรียนรู 

(Learning Environment) 

แมในครั้งนี้ผูสอนไดพยายามออกแบบกิจกรรมโดยพ

ยายามคำนึกถึงความแตกตางของกิจกรรม 

และพยายามใหมีความหลากหลายท้ังเนื้อหา 

กิจกรรมและสื่อการเรียนรู 
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กระบวนการ(Process) บรรยากาศการเรียนรู� 

(Learning Environment) แม�ในคร้ังน้ีผู�สอนได�

พยายามออกแบบกิจกรรมโดยพยายามคำานึกถึงความ

แตกต่างของกิจกรรม และพยายามให�มีความหลาก

หลายท้ัำงเน้ือหา กิจกรรมและส่ือการเรียนรู� แต่ก็ยังไม่

ได�จัดการให�เป็นระบบและเต็มรูปแบบของห�องเรียนท่ีำ

สนองความแตกต่างของผู�เรียน (Differentiated 

Classroom) ได�อย่างเต็มท่ีำนัก ผู�สอนหวังอย่างยิ่งว่า

จะได�มีโอกาสดำาเนินการได�เต็มรูปแบบในคร้ังต่อไป

10. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� (Teaching and Learning Innovation 

Center : TLIC) มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ท่ีำมอบทุำน

สนับสนุนการจัดการเรียนรู�ท่ีำสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในกระบวนวิชาทำฤษฎีีและการปฏิิบัติ

ทำางการออกแบบหลักสูตรและการสอน 063712  

ในคร้ังน้ี ขอบคุณ NBS ท่ีำให�โอกาสเข�าร่วมอบรมการ

ทำำาส่ือโสตทัำศน์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่ท่ีำจัด Smart Classroom ท่ีำมี Digital 

Devices ในห�องเรียนให�การเรียนการสอนเป็นไป 
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การพัฒนาร้ปแบบการจััดการเรียนร้้ตามแนว Active learning  

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

สุนันชัย  ออนตะไคร้
สาขาวิชาเทำคโนโลยีทำางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

Sunanchai07@gmail.com 

บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�วิชานวัตกรรมและเทำคโนโลยีสารสนเทำศทำางการศึกษา มุ่งเน�นพัฒนาความสามารถทำาง

ด�านนวัตกรรมเทำคโนโลยีสารสนเทำศ ผู�สอนจึงได�ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู� ท่ีำให�ผู�เรียนสร�างองค์ความรู� การ

ตัดสินใจด�วยตนเอง โดยผู�สอนจึงเป็นผู�อำานวยความสะดวก สอนแนะโดยใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�แนว Active 

Learning และการเรียนรู�ผ่านกิจกรรม พบว่าผู�เรียนมีความกระตือรือร�นจนสามารถสร�างส่ือนวัตกรรมและ

เทำคโนโลยีสารสนเทำศทำางการศึกษาท่ีำเหมาะสม และมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม 

คำาสำาคัญ:  การจดัการเรียนรู�ตามแนว Active Learning, นวตักรรมเทำคโนโลยสีารสนเทำศ, การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 

1. บทนำา

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ัน ถือได�ว่า

มีความสำาคัญมาก ส่วนหลักสูตรน้ันก็เป็นเพียงตัวท่ีำทำำา

หน�าท่ีำกำาหนดให�ผู�เรียนจะต�องเรียนรู�อะไรบ�างแค่ไหน 

แต่ท้ัำงน้ีข้ึนอยู่กับผู�สอนมากกว่ารวมถึงประสบการณ์

ต่างๆของผู�สอนท่ีำจะส่งผ่านให�กับผู�เรียน ส่ิงหน่ึงท่ีำเรา

มักจะคุ�นเคยกับวิธีิการสอนแบบเดิมๆ ก็คือการสอน

แบบบรรยาย ผู�เรียนน่ังฟังจดบันทึำกเล็กๆ น�อยๆ ผู�สอน

บรรยายไปฝึ�ายเดียว ไม่ได�ให�ความสนใจกับข�อมูลย�อน

กลับจากผู�เรียนว่าจะเข�าใจมากน�อยเพียงใด ไม่ว่าจะ

เป็นระดับเด็กเล็กอนุบาล มัธิยม จนถึงระดับ

มหาวิทำยาลัยก็ปฏิิบัติการสอนกันมาแบบน้ี พอเข�าสู่ยุค

ศตวรรษท่ีำ 21  การจัดการเรียนการสอนก็ได�มีการปรับ

ตามไปด�วย เพ่ือให�สอดคล�องกับความเจริญก�าวหน�า

ทำางด�านเทำคโนโลยี ซ่ึึ่งผู�เรียนจะต�องมีทัำกษะการเรียน

รู�และนวัตกรรม ทัำกษะการคิด การสร�างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 

การคิดการแก�ปัญหา และการร่วมมือกันทำำางาน     

กระบวนวิชา 100313 นวัตกรรมและเทำคโนโลยี

สารสนเทำศทำางการศึกษา( Innovat ion and 

Information Technology in Education) เป็นกระ

บวนวิชาแกนบังคับให�นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุำก

คน ต้ังแต่ช้ันปีท่ีำ 3 ข้ึนไปต�องเรียน เน้ือหาในกระบวน

วิชาน้ี ประกอบไปด�วยเก่ียวกับความสำาคัญของ

เทำคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักและทำฤษฎีี

การเก่ียวกับการออกแบบ และการประยุกต์ใช�

นวัตกรรมและเทำคโนโลยีทำางการศึกษา การประเมิน

ส่ือนวัตกรรมและเทำคโนโลยีสารสนเทำศเพ่ือการเรียนรู� 

การบูรณาการเทำคโนโลยีกับการเรียนรู�สมัยใหม่  

รูปแบบการเรียนการสอนเท่ำาท่ีำผ่านมาจะเป็นการ

บรรยายเน้ือหา มีการปฏิิบัติผลิตช้ินงานบ�างเล็กน�อย 

นักศึกษาก็ใช�วิธีิการจดบันทึำกเป็นส่วนใหญ่ เพราะ

เน้ือหารายวิชามีปริมาณมาก จึงทำำาไม่สามารถตรวจ

สอบความรู�ความก�าวหน�าของผู�เรียนได�ครบถ�วน เม่ือ

ถึงเวลาสอบปลายภาคนักศึกษาก็อาศัยวิธีิการท่ำองจำา
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เน้ือหามาสอบ ทำำาให�ขาดความรู�ความเข�าใจ ทัำกษะท่ีำ

จำาเป็นไป เม่ือได�กลับมาทำบทำวนแล�วเห็นควรว่าจะต�อง

มีการปรับเปล่ียนวิธีิการจัดการเรียนการ

สอนแบบเดิมคือ passive learning เป็น active 

learning ควรจะมีการนำา ICT มาปรับใช�ในการเรียน

การสอนมากข้ึน เพ่ือจะได�เอาความรู�ไปพัฒนาปรับตัว

ให�ทัำนกับยุคการเปล่ียนแปลงท่ีำมีตลอดเวลาในยุค

ดิจิทัำล  

ตารางท่ี 1 แนวทำางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมโดยเน�นให�

ผู�เรียนให�มีส่วนร่วมและมี

ความคิดสร�างสรรค์

การเรียนแบบ

กระตือรือร�น

2. กำาหนดหัวข�อเน้ือหา 

และศึกษาค�นคว�าด�วย

ตนเอง

การเรียนรู�ร่วมกันใช�

กิจกรรมเป็นฐาน

3. เน�นกระบวนการเรียน

รู� เป็นกระบวนการกลุ่ม

การอภิปราย

4. ทำำางานตามท่ีำได�รับ

มอบหมาย ท้ัำงงานเด่ียว

และงานกลุ่ม

การลงแลบเพ่ือ ฝึึกปฏิิบัติ

การอภิปรายร่วมกัน

5. เน�นทัำกษะการสืบค�น

ข�อมูล และฝึึกปฏิิบัติ

เก่ียวกับเทำคโนโลยี

ทำางการศึกษา

เน�นความรับผิดชอบ  

เรียนรู�ร่วมกัน

ส่งงานตรงเวลา  มีความ

รับผิดชอบ

 โดยท้ัำงน้ีได�มีการช้ีแจงให�นักศึกษาทำราบต้ังแต่

คาบเรียนแรกเพ่ือให�ได�เข�าใจเก่ียวกับการเรียนการ

สอนแบบ active learning ซ่ึึ่งจะส่งผลกระทำบให�

นักศึกษาต�องมีการปรับตัว ไม่ต่อต�าน และให�ความรว่ม

มือกับอาจารยท่ี์ำจะเน�นกระบวนการเรียนการสอนท่ีำให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากกว่าการ

น่ังฟังและจดบันทึำกเท่ำาน้ัน

2. หลักการและทฤษฎีท่ีนำามาใช�คือ

 พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) การสร�างความ

รู� (Constructivism) คอนเน็คติวิสม์ (Connectivism)

การจัดรูปแบบการเรียนรู�ร่วมกันใช�กิจกรรมเป็นฐาน

เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู�  มากข้ึน โดย

ผู�สอนจะเป็นผู�อำานวยความสะดวก     ในการเตรียม

วัสดุ อุปกรณ์ แนะนำาช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู� 

สร�างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีำดีในช้ันเรียน เพ่ือ

ช่วยให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน

รู� มีการพูดคุย การแสดงความคิดเห็น และการลงมือ

ปฏิิบัติ มีการประยุกต์การใช�ส่ือ โดยเน�นให�ผู�เรียนสร�าง

องคค์วามรู�ด�วยตัวเอง โดยมีการจดัรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอน 2 รูปแบบ ไว�ดังน้ี

 2.1 การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning)

 การเรียนรู�ผ่านโครงงาน เป็นการจัดการเรียน

การสอนท่ีำเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญรูปแบบหน่ึงคือการให�

ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา 

สำารวจ ค�นคว�า ทำดลอง ประดิษฐ์คิดค�นโดยผู�สอน

เปล่ียนบทำบาทำจากการเป็นผู�ให�ความรู� (teacher) เป็น

ผู�อำานวยความสะดวก (facilitator)  หรือผู�ให�คำา

แนะนำา (guide) ให�ผู�เรียนทำำางานเป็นทีำม กระตุ�น 

แนะนำา และให�คำาปรึกษา เพ่ือให�โครงการสำาเร็จลุล่วง 

 

รูปท่ีำ 1 ภาพผู�เรียนทำำางานร่วมกันเป็นทีำม

 ยกตัวอยา่งโครงงานท่ีำให�ผู�เรียนนำาเสนอการจัด

ทำำาเว็บไซึ่ต์แนะนำาตัวเอง โดยเร่ิมจากกำาหนดหัวข�อท่ีำ

จะนำาเสนอ เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา งานอดิเรก 

กีฬา อาหารท่ีำชอบ ภาพยนตร์ และอ่ืนท่ีำผู�เรียนต�องการ

   

 

 

ให ผ ู  เร ียนได ลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิ งในล ักษณะของ

การศึกษา สำรวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน

โดยผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผู ใหความรู 

(teacher) เปนผู อำนวยความสะดวก (facilitator)  

หรือผูใหคำแนะนำ (guide) ใหผูเรียนทำงานเปนทีม 

กระตุน แนะนำ และใหคำปรึกษา เพื่อใหโครงการ

สำเร็จลุลวง  

 
 

รูปท่ี 1 ภาพผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม 

ยกตัวอยางโครงงานที ่ใหผู เรียนนำเสนอการ

จัดทำเว็บไซตแนะนำตัวเอง โดยเริ ่มจากกำหนด

หัวขอที่จะนำเสนอ เชน ประวัติสวนตัว การศึกษา 

งานอดิเรก กีฬา อาหารที่ชอบ ภาพยนตร และอื่นท่ี

ผู เรียนตองการนำเสนอ ทั ้งนี ้ผู สอนจะเปนผู แนะ

วิธ ีการทำงาน ร ูปแบบ สวนเนื ้อหาสาระตาง ๆ 

ผูเรียนเปนผูจัดทำขอมูลตางๆ เชน ขอมูลสวนตัว 

รูปภาพ คลิปวีดีโอ โดยเฉพาะรูปภาพของนักศึกษา 

เปนภาพถายท่ีไดจากการเลือกธีมภายกลุมเพ่ือใชใน 

 
 

 

รูปท่ี 2 ภาพถายเว็บไซตแนะนำตัว Google site 

 

การถายภาพ เชน Color full, Earth tone, White 

& jean  และนำภาพถายท่ีไดทำการตกแตงดวย

โปรแกรมต างๆ เช น Light room, Photoshop 

รวมถึงความรูเพิ่มเติมที่ไดจากเพื่อนๆ ที่มีความถนัด

ในแตละโปรแกรมนำมาแลกเปลี่ยนนำเสนอใหกับ

เพื่อนๆ ในชั้นเรียน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือในการ

ทำงานแบบรวมมือกัน และสรางความสัมพันธอันดี

กับผูเรียนดวย 

 
 

รูปที่ 3 ภาพถายจากเลือกธีมเสื้อผา จากสมาชิกใน

กลุม 

 

2.2 การเร ียนรู ผ านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 

ในการโดยยึดหลักใหผู เรียนสรางองคความรู

ดวยตนเอง จากการปฏิบัติจริง Leaning by doing 

ใช “กิจกรรม Activity” ใชหลักในการเรียนการสอน

โดยการ“ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอน

ของการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ทุกคนใน

กลุมเปนผูปฏิบัติ มีสวนรวมกิจกรรม โดยกำหนด

หัวขอใหเปนการนำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท

สมมติ “ละคร Role play” เนื้อหาเกี่ยวทฤษฎีการ
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นำาเสนอ ท้ัำงน้ีผู�สอนจะเป็นผู�แนะวิธีิการทำำางาน รูปแบบ 

ส่วนเน้ือหาสาระต่าง ๆ  ผู�เรียนเป็นผู�จัดทำำาข�อมูลต่างๆ 

เช่น ข�อมูลส่วนตัว รูปภาพ คลิปวีดีโอ โดยเฉพาะ

รูปภาพของนักศึกษา เป็นภาพถ่ายท่ีำได�จากการเลือก

ธีิมภายกลุ่มเพ่ือใช�ใน

 

รูปท่ีำ 2 ภาพถ่ายเว็บไซึ่ต์แนะนำาตัว Google site

 การถ่ายภาพ เช่น Color full, Earth tone, 

White & jean  และนำาภาพถ่ายท่ีำได�ทำำาการตกแต่ง

ด�วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Light room, Photoshop 

รวมถึงความรู�เพ่ิมเติมท่ีำได�จากเพ่ือนๆ ท่ีำมีความถนัด

ในแต่ละโปรแกรมนำามาแลกเปล่ียนนำาเสนอให�กับ

เพ่ือนๆ ในช้ันเรียน ซึ่ึ่งก่อให�เกิดความร่วมมือในการ

ทำำางานแบบร่วมมือกัน และสร�างความสัมพันธ์ิอันดีกับ

ผู�เรียนด�วย

 

รูปท่ีำ 3 ภาพถา่ยจากเลอืกธีิมเส้ือผ�า จากสมาชกิในกลุ่ม

 2.2 การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning)

 ในการโดยยึดหลักให�ผู�เรียนสร�างองค์ความรู�

ด�วยตนเอง จากการปฏิิบัติจริง Leaning by doing ใช� 

“กิจกรรม Activity” ใช�หลักในการเรียนการสอนโดย

การ“ปฏิิบัติจริง Doing” ในเน้ือหาทุำกข้ันตอนของการ

เรียนรู� เป็นการเรียนรู�ด�วยตัวเอง ทุำกคนในกลุ่มเป็นผู�

ปฏิิบัติ มีส่วนร่วมกิจกรรม โดยกำาหนดหัวข�อให�

เป็นการนำาเสนอกิจกรรมเก่ียวกับบทำบาทำสมมติ 

“ละคร Role play” เน้ือหาเก่ียวทำฤษฎีีการเรียนรู� เช่น 

ทำฤษฎีีพฤติกรรมนิยม ทำฤษฎีีพฤติกรรมนิยม ปัญญา

นิยม คอนสตรัคติวิสต์ คอนเนติวิสต์ โดยมีจุดมุ่งหมาย

ให�เพ่ือนในช้ันเรียนได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ

ทำฤษฎีีต่างๆ โดยผ่านกิจกรรม ทำำาให�เน้ือหาน้ัน ๆ ได�

รับสนุกสนาน ความรู� ความเข�าใจ มีความน่าสนใจ ไม่

เกิดความเบ่ือหน่าย  

 

รูปท่ีำ 4 ภาพแสดงกิจกรรมละคร Role play

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในกระบวนวิชา

 วิธีิการ/กจิกรรมการสอนใหม ่ส่ือนวตักรรมการ

สอนใหม่ กระบวนการท่ีำทำำาให�นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Active leaning) กระบวนการทัำกษะการ

เรียนรู�ตลอดชีวิต (life long learning)

 1. ให�นักศึกษาทำำาความรู�จักคุ�นเคยกับเพ่ือนร่วม

ช้ันเรียน ด�วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ Quillet, 

Mentimeter เพ่ือเป็นการละลายพฤติกรรมด�วย

คำาถามท่ีำเก่ียวกับเทำคโนโลยใีนปัจจุบัน เช่น เทำคโนโลยี

ใดบ�างท่ีำนักศึกษาคุ�นเคยหรือเคยใช�งานเพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนเรียนรู�ซ่ึึ่งกันและกัน ให�นักศึกษาแต่ละคน

แนะนำาตัวเอง ความคาดหวงัเกรดวิชาน้ี เทำคนิควิธีิการ

เรียนเพ่ือให�ได�เกรดท่ีำดี 

 

   

 

 

ให ผ ู  เร ียนได ลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิ งในล ักษณะของ

การศึกษา สำรวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน

โดยผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผู ใหความรู 

(teacher) เปนผู อำนวยความสะดวก (facilitator)  

หรือผูใหคำแนะนำ (guide) ใหผูเรียนทำงานเปนทีม 

กระตุน แนะนำ และใหคำปรึกษา เพื่อใหโครงการ

สำเร็จลุลวง  

 
 

รูปท่ี 1 ภาพผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม 

ยกตัวอยางโครงงานที ่ใหผู เรียนนำเสนอการ

จัดทำเว็บไซตแนะนำตัวเอง โดยเริ ่มจากกำหนด

หัวขอที่จะนำเสนอ เชน ประวัติสวนตัว การศึกษา 

งานอดิเรก กีฬา อาหารที่ชอบ ภาพยนตร และอื่นท่ี

ผู เรียนตองการนำเสนอ ทั ้งนี ้ผู สอนจะเปนผู แนะ

วิธ ีการทำงาน ร ูปแบบ สวนเนื ้อหาสาระตาง ๆ 

ผูเรียนเปนผูจัดทำขอมูลตางๆ เชน ขอมูลสวนตัว 

รูปภาพ คลิปวีดีโอ โดยเฉพาะรูปภาพของนักศึกษา 

เปนภาพถายท่ีไดจากการเลือกธีมภายกลุมเพ่ือใชใน 

 
 

 

รูปท่ี 2 ภาพถายเว็บไซตแนะนำตัว Google site 

 

การถายภาพ เชน Color full, Earth tone, White 

& jean  และนำภาพถายท่ีไดทำการตกแตงดวย

โปรแกรมต างๆ เช น Light room, Photoshop 

รวมถึงความรูเพิ่มเติมที่ไดจากเพื่อนๆ ที่มีความถนัด

ในแตละโปรแกรมนำมาแลกเปลี่ยนนำเสนอใหกับ

เพื่อนๆ ในชั้นเรียน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือในการ

ทำงานแบบรวมมือกัน และสรางความสัมพันธอันดี

กับผูเรียนดวย 

 
 

รูปที่ 3 ภาพถายจากเลือกธีมเสื้อผา จากสมาชิกใน

กลุม 

 

2.2 การเร ียนรู ผ านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 

ในการโดยยึดหลักใหผู เรียนสรางองคความรู

ดวยตนเอง จากการปฏิบัติจริง Leaning by doing 

ใช “กิจกรรม Activity” ใชหลักในการเรียนการสอน

โดยการ“ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอน

ของการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ทุกคนใน

กลุมเปนผูปฏิบัติ มีสวนรวมกิจกรรม โดยกำหนด

หัวขอใหเปนการนำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท

สมมติ “ละคร Role play” เนื้อหาเกี่ยวทฤษฎีการ

   

 

 

ให ผ ู  เร ียนได ลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิ งในล ักษณะของ

การศึกษา สำรวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน

โดยผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผู ใหความรู 

(teacher) เปนผู อำนวยความสะดวก (facilitator)  

หรือผูใหคำแนะนำ (guide) ใหผูเรียนทำงานเปนทีม 

กระตุน แนะนำ และใหคำปรึกษา เพื่อใหโครงการ

สำเร็จลุลวง  

 
 

รูปท่ี 1 ภาพผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม 

ยกตัวอยางโครงงานที ่ใหผู เรียนนำเสนอการ

จัดทำเว็บไซตแนะนำตัวเอง โดยเริ ่มจากกำหนด

หัวขอที่จะนำเสนอ เชน ประวัติสวนตัว การศึกษา 

งานอดิเรก กีฬา อาหารที่ชอบ ภาพยนตร และอื่นท่ี

ผู เรียนตองการนำเสนอ ทั ้งนี ้ผู สอนจะเปนผู แนะ

วิธ ีการทำงาน ร ูปแบบ สวนเนื ้อหาสาระตาง ๆ 

ผูเรียนเปนผูจัดทำขอมูลตางๆ เชน ขอมูลสวนตัว 

รูปภาพ คลิปวีดีโอ โดยเฉพาะรูปภาพของนักศึกษา 

เปนภาพถายท่ีไดจากการเลือกธีมภายกลุมเพ่ือใชใน 

 
 

 

รูปท่ี 2 ภาพถายเว็บไซตแนะนำตัว Google site 

 

การถายภาพ เชน Color full, Earth tone, White 

& jean  และนำภาพถายท่ีไดทำการตกแตงดวย

โปรแกรมต างๆ เช น Light room, Photoshop 

รวมถึงความรูเพิ่มเติมที่ไดจากเพื่อนๆ ที่มีความถนัด

ในแตละโปรแกรมนำมาแลกเปลี่ยนนำเสนอใหกับ

เพื่อนๆ ในชั้นเรียน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือในการ

ทำงานแบบรวมมือกัน และสรางความสัมพันธอันดี

กับผูเรียนดวย 

 
 

รูปที่ 3 ภาพถายจากเลือกธีมเสื้อผา จากสมาชิกใน

กลุม 

 

2.2 การเร ียนรู ผ านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 

ในการโดยยึดหลักใหผู เรียนสรางองคความรู

ดวยตนเอง จากการปฏิบัติจริง Leaning by doing 

ใช “กิจกรรม Activity” ใชหลักในการเรียนการสอน

โดยการ“ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอน

ของการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ทุกคนใน

กลุมเปนผูปฏิบัติ มีสวนรวมกิจกรรม โดยกำหนด

หัวขอใหเปนการนำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท

สมมติ “ละคร Role play” เนื้อหาเกี่ยวทฤษฎีการ

 

 

   

 

 

เรียนรู เชน ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม ปญญานิยม คอนสตรัคติวิสต คอนเนติวิสต 

โดยมีจุดมุงหมายใหเพื่อนในชั้นเรียนไดรับความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ โดยผานกิจกรรม 

ทำใหเนื ้อหานั้น ๆ ไดรับสนุกสนาน ความรู ความ

เขาใจ มีความนาสนใจ ไมเกิดความเบื่อหนาย   

 
 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงกิจกรรมละคร Role play 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

วิธีการ/กิจกรรมการสอนใหม สื่อนวัตกรรมการ

สอนใหม กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู  (Active leaning) กระบวนการทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิต (life long learning) 

1. ใหนักศึกษาทำความรูจักคุนเคยกับเพ่ือนรวม

ชั ้นเรียน ดวยการเลนเกมคอมพิวเตอร Quillet, 

Mentimeter เพื ่อเปนการละลายพฤติกรรมดวย

คำถามท ี ่ เก ี ่ ยวก ับเทคโนโลย ี ในป จจ ุบ ัน เชน 

เทคโนโลยีใดบางท่ีนักศึกษาคุนเคยหรือเคยใชงาน

เพ ื ่อเป นการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ซ ึ ่ งก ันและกัน          

ใหนักศึกษาแตละคนแนะนำตัวเอง ความคาดหวัง

เกรดวิชานี้ เทคนิควิธีการเรียนเพื่อใหไดเกรดที ่ดี  

 

 
 

รูปท่ี 5 ภาพผลงานนักศึกษาท่ีไดจากออกแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 6 ภาพการแนะนำตัว เทคนิควิธีการเรียน 

 2. ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการตั้งชื ่อกลุม

ใน Section ของตัวเองโดยการโหวตชื่อกลุมที่มีคน

นำเสนอ แล วนำช ื ่อน ั ้นไปต ั ้ ง เป นช ื ่อกล ุ มใน        

Face book และ Application อ่ืนๆ เชน 

Google Classroom , Class Dojo  

     3. ผูสอนแนะนำประมวลรายวิชา 100313 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนการสอน 

การประเมินการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน การสง 

งานเดี่ยว งานกลุม ผานระบบ Google Classroom  

    4. กิจกรรมการเรียนการสอนใหม เนนการใชไอซี

ทีเปนหลัก เพื ่อช วยในการทำกิจกรรมตางๆได

สะดวก เชน ใหนักศึกษาคนหาขอมูลเกี่ยวกับนิยาม

ความหมาย วัสดุ อุปกรณ สื่อโสตทัศนศึกษา ทฤษฎี
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รูปท่ีำ 5 ภาพผลงานนักศึกษาท่ีำได�จากออกแบบ

 

รูปท่ีำ 6 ภาพการแนะนำาตัว เทำคนิควิธีิการเรียน

  2. ให�นกัศึกษาได�มส่ีวนร่วมในการต้ังช่ือกลุ่มใน 

Section ของตัวเองโดยการโหวตช่ือกลุ่มท่ีำมีคนนำา

เสนอ แล�วนำาช่ือน้ันไปต้ังเป็นช่ือกลุ่มใน Face book 

และ Application อ่ืนๆ เช่น

Google Classroom , Class Dojo 

     3. ผู�สอนแนะนำาประมวลรายวิชา 100313 

นวัตกรรมและเทำคโนโลยีสารสนเทำศทำางการศึกษา 

ช้ีแจงวิธีิการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนการสอน 

การประเมินการเรียนรู� เกณฑ์การให�คะแนน การส่ง

งานเด่ียว งานกลุ่ม ผ่านระบบ Google Classroom 

    4. กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ เน�นการใช�ไอ

ซีึ่ทีำเป็นหลัก เพ่ือช่วยในการทำำากิจกรรมต่างๆได�สะดวก 

เช่น ให�นักศึกษาค�นหาข�อมูลเก่ียวกับนิยามความหมาย 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือโสตทำัศนศึกษา ทำฤษฎีีการเรียนรู� 

Visual literacy หลังจากน้ันก็หาข�อมูลมาแชร์

อภิปรายข�อมูลร่วมกันทำำาเป็น Mind map โพสต์งาน

กลุ่มลงในเฟสบุ๊ค พร�อมกับการนำาเสนอในห�องเรียน 

การแบ่งกลุ่มโดยใช� Application Class dojo ทำำาการ

สุ่มเพ่ือแบ่งกลุ่มนักศึกษาทำำาให�นักศึกษาแต่ละสาขา

วิชาได�รู�จักกันและสามารถทำำางานกลุ่มร่วมกันได� ส่วน

เน้ือหาข�อมูลอ่ืนๆ ในรายวิชาเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม

ในการเลือกกิจกรรมหัวข�อต่างๆ ด�วยการจับฉลาก 

และหาข�อมูลเพ่ือการนำาเสนอด�วยเทำคนิควิธีิการของ

แต่ละกลุ่มไม่ซึ่ำ้ากัน เช่น การนำาเสนอด�วย Power 

point การสรุปเน้ือหาทำำาเป็นคลิปวีดีโอ การทำำาเป็น 

Mind map กิจกรรมท้ัำงหมดเป็นการบูรณาการไอซีึ่ทีำ

ด�วยเทำคโนโลยทีำางการศึกษา ก่อให�เกิดการเรียนรู� การ

แก�ปัญหา การออกแบบกิจกรรมต่างๆ โดยเน�นให�มี

ส่วนร่วม ออกแบบ ความคิดสร�างสรรค์ การทำำางาน

ร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ร่วมกันเป็น

ทีำมและสามารถพฒันาทัำกษะให�เกิดการเรียนรู�ได�ตลอด

ชีวิต (lifelong learning)  อีกด�วย

วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

      จำานวนผลงานท้ัำงหมดประมาณ 6 ช้ินเช่น การ

ทำำา Mind mapping การออกแบบงานกราฟิก การ

วาดภาพการ์ตูน การออกแบบ Info graphic การ

ออกแบบเว็บไซึ่ต์ ตามความถนัด ความสนใจ ความ

ต้ังใจในการทำำางาน การส่งงานตรงเวลา เข�าเรียน

สมำ่าเสมอ การมีส่วนร่วม การแสดงความคดิเห็น ความ

คิดสร�างสรรค์ การออกแบบกิจกรรมต่างๆ ด�วยผู�เรียน

เอง ส่งงานในระบบ Google class room

 

รูปท่ีำ 7 ภาพ Info graphic ผลงานของนักศึกษา

 

 

   

 

 

เรียนรู เชน ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม ปญญานิยม คอนสตรัคติวิสต คอนเนติวิสต 

โดยมีจุดมุงหมายใหเพื่อนในชั้นเรียนไดรับความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ โดยผานกิจกรรม 

ทำใหเนื ้อหานั้น ๆ ไดรับสนุกสนาน ความรู ความ

เขาใจ มีความนาสนใจ ไมเกิดความเบื่อหนาย   

 
 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงกิจกรรมละคร Role play 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

วิธีการ/กิจกรรมการสอนใหม สื่อนวัตกรรมการ

สอนใหม กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู  (Active leaning) กระบวนการทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิต (life long learning) 

1. ใหนักศึกษาทำความรูจักคุนเคยกับเพ่ือนรวม

ชั ้นเรียน ดวยการเลนเกมคอมพิวเตอร Quillet, 

Mentimeter เพื ่อเปนการละลายพฤติกรรมดวย

คำถามท ี ่ เก ี ่ ยวก ับเทคโนโลย ี ในป จจ ุบ ัน เชน 

เทคโนโลยีใดบางท่ีนักศึกษาคุนเคยหรือเคยใชงาน

เพ ื ่อเป นการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ซ ึ ่ งก ันและกัน          

ใหนักศึกษาแตละคนแนะนำตัวเอง ความคาดหวัง

เกรดวิชานี้ เทคนิควิธีการเรียนเพื่อใหไดเกรดที ่ดี  

 

 
 

รูปท่ี 5 ภาพผลงานนักศึกษาท่ีไดจากออกแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 6 ภาพการแนะนำตัว เทคนิควิธีการเรียน 

 2. ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการตั้งชื ่อกลุม

ใน Section ของตัวเองโดยการโหวตชื่อกลุมที่มีคน

นำเสนอ แล วนำช ื ่อน ั ้นไปต ั ้ ง เป นช ื ่อกล ุ มใน        

Face book และ Application อ่ืนๆ เชน 

Google Classroom , Class Dojo  

     3. ผูสอนแนะนำประมวลรายวิชา 100313 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนการสอน 

การประเมินการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน การสง 

งานเดี่ยว งานกลุม ผานระบบ Google Classroom  

    4. กิจกรรมการเรียนการสอนใหม เนนการใชไอซี

ทีเปนหลัก เพื ่อช วยในการทำกิจกรรมตางๆได

สะดวก เชน ใหนักศึกษาคนหาขอมูลเกี่ยวกับนิยาม

ความหมาย วัสดุ อุปกรณ สื่อโสตทัศนศึกษา ทฤษฎี

 

 

   

 

 

เรียนรู เชน ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม ปญญานิยม คอนสตรัคติวิสต คอนเนติวิสต 

โดยมีจุดมุงหมายใหเพื่อนในชั้นเรียนไดรับความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ โดยผานกิจกรรม 

ทำใหเนื ้อหานั้น ๆ ไดรับสนุกสนาน ความรู ความ

เขาใจ มีความนาสนใจ ไมเกิดความเบื่อหนาย   

 
 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงกิจกรรมละคร Role play 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

วิธีการ/กิจกรรมการสอนใหม สื่อนวัตกรรมการ

สอนใหม กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู  (Active leaning) กระบวนการทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิต (life long learning) 

1. ใหนักศึกษาทำความรูจักคุนเคยกับเพ่ือนรวม

ชั ้นเรียน ดวยการเลนเกมคอมพิวเตอร Quillet, 

Mentimeter เพื ่อเปนการละลายพฤติกรรมดวย

คำถามท ี ่ เก ี ่ ยวก ับเทคโนโลย ี ในป จจ ุบ ัน เชน 

เทคโนโลยีใดบางท่ีนักศึกษาคุนเคยหรือเคยใชงาน

เพ ื ่อเป นการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ซ ึ ่ งก ันและกัน          

ใหนักศึกษาแตละคนแนะนำตัวเอง ความคาดหวัง

เกรดวิชานี้ เทคนิควิธีการเรียนเพื่อใหไดเกรดที ่ดี  

 

 
 

รูปท่ี 5 ภาพผลงานนักศึกษาท่ีไดจากออกแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 6 ภาพการแนะนำตัว เทคนิควิธีการเรียน 

 2. ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการตั้งชื ่อกลุม

ใน Section ของตัวเองโดยการโหวตชื่อกลุมที่มีคน

นำเสนอ แล วนำช ื ่อน ั ้นไปต ั ้ ง เป นช ื ่อกล ุ มใน        

Face book และ Application อ่ืนๆ เชน 

Google Classroom , Class Dojo  

     3. ผูสอนแนะนำประมวลรายวิชา 100313 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนการสอน 

การประเมินการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน การสง 

งานเดี่ยว งานกลุม ผานระบบ Google Classroom  

    4. กิจกรรมการเรียนการสอนใหม เนนการใชไอซี

ทีเปนหลัก เพื ่อช วยในการทำกิจกรรมตางๆได

สะดวก เชน ใหนักศึกษาคนหาขอมูลเกี่ยวกับนิยาม

ความหมาย วัสดุ อุปกรณ สื่อโสตทัศนศึกษา ทฤษฎี

   

 

 

การเรียนรู Visual literacy หลังจากนั้นก็หาขอมูล

มาแชรอภิปรายขอมูลรวมกันทำเปน Mind map 

โพสตงานกลุมลงในเฟสบุค พรอมกับการนำเสนอใน

หองเรียน การแบงกลุมโดยใช Application Class 

dojo ทำการส ุ มเพ ื ่อแบ งกล ุ มน ักศ ึกษาทำให

นักศึกษาแตละสาขาวิชาไดรู จักกันและสามารถ

ทำงานกลุ มรวมกันได สวนเนื ้อหาขอมูลอื ่นๆ ใน

รายวิชาเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม

หัวขอตางๆ ดวยการจับฉลาก และหาขอมูลเพื่อการ

นำเสนอดวยเทคนิควิธีการของแตละกลุมไมซ้ำกัน 

เชน การนำเสนอดวย Power point การสรุปเนื้อหา

ทำเปนคลิปวีดีโอ การทำเปน Mind map กิจกรรม

ทั้งหมดเปนการบูรณาการไอซีทีดวยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา กอใหเกิดการเรียนรู การแกปญหา การ

ออกแบบกิจกรรมตางๆ โดยเน นให ม ีส วนรวม 

ออกแบบ ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกัน 

เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีมและ

สามารถพัฒนาทักษะใหเกิดการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

(lifelong learning)  อีกดวย 

วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

     จำนวนผลงานทั้งหมดประมาณ 6 ชิ้นเชน การ

ทำ Mind mapping การออกแบบงานกราฟก การ

วาดภาพการตูน การออกแบบ Info graphic การ

ออกแบบเว็บไซต ตามความถนัด ความสนใจ ความ

ตั้งใจในการทำงาน การสงงานตรงเวลา เขาเรียน

สม่ำเสมอ การมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น 

ความคิดสรางสรรค การออกแบบกิจกรรมตางๆ ดวย

ผูเรียนเอง สงงานในระบบ Google class room 

 
 

รูปท่ี 7 ภาพ Info graphic ผลงานของนักศึกษา 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินผลการเร ียนรู ของ

นักศึกษา 

1. การระดมความคิด 

แสดงบทบาทสมมติ เกม 

2. การอภิปรายเรียนรู

ร  วมก ัน แลกเปล ี ่ ยน

ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น  ก า ร

ส ะ ท  อ น ค ิ ด  ก า ร ต้ั ง

คำถาม ตอบคำถาม 

3. ก า ร ท ำ โ ค ร ง ง า น

กิจกรรม 

4. การนำเสนอผลงาน 

5. สอบปลายภาค 

         25% 

 

 

         25% 

 

  

 

 

        15% 

        15% 

        20% 

รวม        100% 

 

 

สรุป 

Active learning เปนการเรียนท่ีผูสอนตองการ

ใหผูเรียนไดแสดงแรงขับออกมาในการเรียนรูเนื้อหา 

ซึ่งจะทำใหทราบไดวาผู เรียนมีความเขาใจ หรือมี
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ตารางท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา
1. การระดมความคิด 

แสดงบทำบาทำสมมติ เกม

2. การอภิปรายเรียนรู�ร่วม

กัน แลกเปล่ียนความคิด

เห็น การสะทำ�อนคิด การ

ต้ังคำาถาม ตอบคำาถาม

3. การทำำาโครงงาน

กิจกรรม

4. การนำาเสนอผลงาน

5. สอบปลายภาค

รวม

25%

25%

 

15%

15%

20%

100%

4. สรุป

 Active learning เป็นการเรียนท่ีำผู�สอนต�องการ

ให�ผู�เรียนได�แสดงแรงขับออกมาในการเรียนรู�เน้ือหา 

ซ่ึึ่งจะทำำาให�ทำราบได�ว่าผู�เรียนมีความเข�าใจ หรือมี

ความคลาดเคล่ือนจุดไหน เพ่ือท่ีำจะได�ทำำาการแก�ไขการ

จัดการเรียนการสอนให�ตรงจุด ความรู�ท่ีำได�เกิดจากการ

ลงมือทำำา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

 การอภปิรายกับเพ่ือนๆ ร่วมช้ันเรียนและผู�สอน 

ก็ต�องมีความพร�อมท่ีำจะทุ่ำมเทำเสียสละเวลาเต็มท่ีำ เพ่ือ

ส่งเสริมองค์ความรู� รวมท้ัำงมีความสนุกสนานกับรูป

แบบใหม่ สามารถนำาเน้ือหาไปประยุกต์ใช�และปฏิิบัติ

จริงได�ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือให�ผู�เรียนบรรลุเป้าหมาย

ของการเรียนรู�

5. แนวทางข้ยายผล

 Active learning เป็นส่ิงท่ีำถูกกล่าวถึงมากท่ีำสุด

ในการศึกษาศตวรรษท่ีำ 21 ด�วยเพราะเป็นการจัดการ

เรียนการสอนท่ีำจะช่วยให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ตอบ

สนองการพัฒนาของสังคมโลกท่ีำกำาลังเปล่ียนไปการ

เรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิิบัติน้ัน ก่อให�เกิดความเข�าใจ 

และเรียนรู�อย่างมีความหมายเม่ือได�ทำดลองใช�กับ

นักศึกษาแล�ว ผลตอบรับออกมาค่อนข�างดี นักศึกษา

มีความกระตือรือร�นในการทำำางาน สนุกสนากับการทำำา

กิจกรรมต่างๆ ก่อให�เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 

ม่ันใจในการเรียนรู�ในวันข�างหน�า จึงอยากจะให�ผู�ท่ีำมี

ส่วนเก่ียวข�องและรับผิดชอบด�านหลักสูตร การจัด

ระบบการเรียนการสอนได�นำาเอาการจัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning ไปใช�กับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ต่อไป

6. ปัญหาและอุปสรรค

 การจัดการเรียนการสอน Active learning ผู�

สอนจะต�องใช�เวลาในการเตรียมเน้ือหามากพอสมควร 

จึงทำำาให�การเตรยีมการสอนมภีาระการสอนมากข้ึน อีก

ท้ัำงห�องเรียนท่ีำมีจำานวนนักศึกษามาก ก็อาจจะมีข�อ

จำากัดในเร่ืองของการดูแลไม่ค่อยท่ัำวถึง ทำำาให�การ

ดำาเนินกิจกรรมบางอย่างไม่เป็นไปตามท่ีำวางแผนไว�

บ�าง รวมถึงความต�องการใช�ทำรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ส่วนการปรับเปล่ียนทัำศนะ

พฤติกรรมของผู�เรียน แรกๆ ก็มีปัญหาการต่อต�านบ�าง

เล็กน�อย แต่หลังจากท่ีำได�ลงมือปฏิิบัติกิจกรรม ก็มีการ

ยอมรับและให�ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะหาความรู� (Inquiry 3S Learning) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทัำกษะการ

สืบเสาะหาความรู� สร�างองค์ความรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน ผ่านแหล่งเรียนรู�และวิธีิการท่ีำหลากหลาย ซ่ึึ่งจะทำำาให�ผู�

เรียนเกิดความรู� ความเข�าใจ คิดอย่างเป็นระบบ เกิดประสบการณ์ใหม่ พร�อมท้ัำงขยายประสบการณ์โดยใช�การ

แลกเปล่ียนกับผู�อ่ืน การจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะหาความรู�ใช�เน้ือหาหลักของรายวิชา 051418 : ระบบการ

บริหารการศึกษาไทำย สาขาวิชาการบริการการศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนากการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร ์มาจัดการเรียนรู� การจดัการเรียนรู�แบบการสบืเสาะหาความรู� มีข้ันตอนท่ีำสำาคัญได�แก่ 1) การค�นหาประเดน็

สนใจ (Search : S1) เป็นการปรับ Mindset และค�นหาประเด็นท่ีำสนใจของผู�เรียน ซ่ึึ่งใช�วิธีิการอภิปราย ซัึ่กถาม

เช่ือมโยงประเด็นท่ีำสนใจกับความรู�เดิมท่ีำเคยเรียนรู�มาก่อน หรือเกิดจากนำาเสนอด�วยส่ือต่าง ๆ ท่ีำใช�กระตุ�นให�ผู�

เรียนเกิดความสนใจ สงสัยและต�องการศึกษา สำาหรับประเด็นท่ีำผู�เรียนสนใจ อาจกำาหนดเป็นประเด็นหลักและ

ประเดน็รองเพ่ือให�เกิดกระจ่างและชัดเจนในส่ิงท่ีำต�องการศกึษา มีการอ�างอิงจากแหล่งข�อมูลต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

2) การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-study : S2) เป็นการเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยมีข้ันตอนท่ีำสำาคัญ ได�แก่ 2.1) การ

วินิจฉัยความต�องการ เป็นการวิเคราะห์ต�องการ จัดเรียงลำาดับส่ิงท่ีำผู�เรียนสนใจ 2.2) การกำาหนดเป้าหมายการ

เรียนรู� เป็นการกำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู�และกำาหนดวตัถุประสงค์ยอ่ยในการเรียนรู� 2.3) การระบแุหล่งเรียน

รู� เป็นการกำาหนดแหล่งเรียนรู�ท้ัำงเป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและเทำคโนโลยต่ีาง ๆ  เพ่ือนำามาใช�และเลือกให�เหมาะ

สมกับเน้ือหาท่ีำผู�เรียนสนใจ 2.4) การเลือกวิธีิการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสม เป็นการเลือกวิธีิการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมกับผู�

เรียน ไม่จำากัดเวลา และสถานท่ีำ 2.5) การประเมินผลการเรียนรู� เป็นการประเมินความก�าวหน�าในการเรียนรู� เพ่ือ

ให�ทำราบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีำกำาหนดหรือไม่ และ 3) การแลกเปล่ียนข�อมูลขยายความรู� 

(Share : S3) เป็นการนำาความรู�ท่ีำได�รับเช่ือมโยงกับความรู�เดิมเพ่ือใช�อธิิบายเหตุการณ์หรือเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีำจะทำำาให�

ผู�เรียนเกิดความรู�กว�างข้ึนร่วมกับคนอ่ืน โดยวิธีิการท่ีำหลากหลาย ผลการจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะหาความ

รู� พบว่า ผู�เรียนเกิดทัำกษะและสามารถค�นหาประเด็นสนใจ (Search) การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-study) และ

สามารถแลกเปล่ียนข�อมูลขยายความรู� (Share) โดยมีผลการประเมินเป็นคะแนนเฉล่ียร�อยละ 79.63 โดยประเมิน

จากผลงานและพฤติกรรมของผู�เรียนท้ัำงรายบุคคลและรายกลุ่ม ซ่ึึ่งผู�ประเมินได�แก่ ผู�สอน ผู�ทำรงคุณวุฒิ เพ่ือน และ

ตัวผู�เรียนเอง นอกจากน้ีผลการประเมินการจัดการเรียนรู�ซ่ึึ่งเป็นการสอนแบบ Active Online Learning ในภาพ

รวมของรายวิชา 051418 ได�คะแนนเฉล่ีย 4.83 คิดเป็นร�อยละ 96.59 

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�, การสืบเสาะหาความรู�
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1. บทนำา

 การจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะหาความรู� 

(Inquiry 3S Learning) เป็นการสืบเสาะหาความรู� ท่ีำ

ผู�เรียนสามารถใช�เป็นเคร่ืองมือในการสร�างองค์ความ

รู�ด�วยตนเอง ผ่านแหล่งเรียนรู�และวิธีิการท่ีำหลากหลาย 

โดยใช�เน้ือหาของรายวิชา 051418 : ระบบการบริหาร

การศึกษาไทำย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาค

วิชาพ้ืนฐานและการพัฒนากการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร ์มาจัดการเรียนรู� การจัดการเรียนรู�แบบการสบื

เสาะหาความรู� มีข้ันตอนท่ีำสำาคัญ ได�แก่ 1) การค�นหา

ประเด็นสนใจ (Search : S1) เป็นการปรับ Mindset 

และหาประเดน็ท่ีำสนใจ 2) การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-

study : S2) เป็นการเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยมีข้ันตอน

ย่อยท่ีำสำาคัญ ได�แก่ 2.1) การวินิจฉัยความต�องการ 

เป็นการวิเคราะห์ความต�องการ จัดเรียงลำาดับส่ิงท่ีำผู�

เรียนสนใจ 2.2) การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู� 

เป็นการกำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู�และกำาหนด

วัตถุประสงค์ย่อยในการเรียนรู� 2.3) การระบุแหล่ง

เรียนรู�ท่ีำเป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและเทำคโนโลยี

ต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู�ท่ีำต�องใช�และเลือกให�เหมาะสม

กับเน้ือหาท่ีำผู�เรียนสนใจ 2.4) การเลอืกวิธีิการเรียนรู�ท่ีำ

เหมาะสม เป็นการเลือกวิธีิการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมกับผู�

เรียนอย่างไม่มีข�อจำากัดเร่ืองเวลาและสถานท่ีำ 2.5) การ

ประเมินผลการเรียนรู� เป็นการประเมินความก�าวหน�า

ในการเรียนรู� เพ่ือให�ทำราบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายท่ีำกำาหนดหรือไม่ และ 3) การแลกเปล่ียน

ข�อมูลขยายความรู� (Share : S3) เป็นการนำาความรู�ท่ีำ

ได�รับเช่ือมโยงกับความรู�เดิมเพ่ือใช�อธิิบายเหตุการณ์

หรือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีำจะทำำาให�เกิดความรู�กว�างข้ึนโดยวิธีิ

การท่ีำหลากหลาย ซ่ึึ่งจะส่งผลให�ผู�เรียนเกิดความรู� 

ความเข�าใจ คิดอย่างเป็นระบบ เกิดประสบการณ์ใหม่ 

และขยายประสบการณ์พร�อมท่ีำจะแลกเปล่ียนเรียนรู�

กับผู�อ่ืนผ่านส่ือและเทำคโนโลยีท่ีำมีอยู่ในปัจจุบันอย่าง

สร�างสรรค์

2. แนวคิด

 การจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะหาความรู� 

(Inquiry 3S Learning) มีแนวคิดท่ีำสำาคัญดังรูปท่ีำ 1

รูปท่ีำ 1 แสดงแนวคิดการจัดการเรียนรู�แบบการสืบ

เสาะหาความรู� (Inquiry 3S Learning)

3. แนวทางการจััดการเรียนร้�

 แนวทำางการดำาเนินการจัดการจัดการเรียนรู�

แบบการสืบเสาะหาความรู� (Inquiry 3S Learning) 

เป็นกระบวนการเรียนรู�ท่ีำจะเปล่ียนผู�เรียนให�เป็น 

Active Learner ซ่ึึ่งผู�เรียนใช�วิธีิการสืบเสาะหาความ

รู� แบบ Active Learning โดยการศึกษาค�นคว�า สร�าง

องค์ความรู�ด�วยตนเอง ผ่านแหล่งเรียนรู�และวิธีิการท่ีำ

หลากหลายตามความสนใจ ใช�เวลาในการทำำากิจกรรม

ประมาณ 36 ช่ัวโมง ซ่ึึ่งจะทำำาให�ผู�เรียนเกิดความรู� 

ความเข�าใจ คิดอย่างเป็นระบบ เกิดประสบการณ์ใหม่ 

และขยายประสบการณ์โดยแลกเปล่ียนอย่างเต็มท่ีำ 

โดยมีผู�สอนเป็นท่ีำปรึกษาและติดตามความก�าวหน�า

ของการทำำางานในแต่ละข้ันตอนในการจัดการเรียนรู�

ร่วมกัน มีข้ันตอนในการดำาเนินการ 3 ข้ันตอน ดังน้ี

 ข้ันตอนท่ีำ 1 การค�นหาประเด็นสนใจ (Search) 

เป็นการปรับ Mindset และหาประเดน็ท่ีำสนใจ ซ่ึึ่งเกิด

จากการอภิปราย ซัึ่กถาม หรือเป็นประเด็นท่ีำเช่ือมโยง

กับความรู�เดิมท่ีำเคยเรียนรู�มาแล�ว หรือเกิดจากนำาเสนอ

ส่ือต่าง ๆ ท่ีำใช�กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ สงสัย

และต�องการศกึษา สำาหรับประเด็นท่ีำผู�เรียนสนใจ อาจ

กำาหนดเป็นประเด็นหลักและประเด็นรองเพ่ือให�เกิด

กระจ่าง และชัดเจนในส่ิงท่ีำต�องการศึกษา มีการอ�างอิง

 

 

   

 

 

เรียนรูซึ่งเปนการสอนแบบ Active Online Learning ในภาพรวมของรายวิชา 051418 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 

คิดเปนรอยละ 96.59  

 

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู, การสืบเสาะหาความรู 

 

บทนำ 

การจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู 

(Inquiry 3S Learning) เปนการสืบเสาะหาความรู 

ที ่ผู เรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางองค

ความรู ดวยตนเอง ผานแหลงเรียนรูและวิธีการท่ี

หลากหลาย โดยใชเนื้อหาของรายวิชา 051418 : 

ระบบการบริหารการศึกษาไทย สาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานและการพัฒนากการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มาจัดการเรียนรู  การ

จัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู มีข้ันตอนท่ี

สำคัญ ไดแก 1) การคนหาประเด็นสนใจ (Search : 

S1) เปนการปรับ Mindset และหาประเด็นที่สนใจ 

2) การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study : S2) เปนการ

เรียนรูดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนยอยที่สำคัญ ไดแก 

2.1) การวินิจฉัยความตองการ เปนการวิเคราะห

ความตองการ จัดเรียงลำดับสิ่งที่ผูเรียนสนใจ 2.2) 

การกำหนดเปาหมายการเรียนรู  เปนการกำหนด

เปาหมายในการเรียนรูและกำหนดวัตถุประสงคยอย

ในการเรียนรู 2.3) การระบุแหลงเรียนรูที่เปนบุคคล 

วัสดุอุปกรณ สื ่อและเทคโนโลยีตางๆ เปนแหลง

เรียนรูที ่ตองใชและเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี

ผูเรียนสนใจ 2.4) การเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม 

เปนการเลือกวิธีการเรียนรู ที ่เหมาะสมกับผู เรียน

อยางไมมีขอจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ 2.5) การ

ป ร ะ เ ม ิ น ผลกา ร เ ร ี ย น ร ู   เ ป  น ก า รป ร ะ เ มิ น

ความกาวหนาในการเรียนรู เพื่อใหทราบวาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม และ 

3) การแลกเปลี่ยนขอมูลขยายความรู (Share : S3) 

เปนการนำความรูท่ีไดรับเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพ่ือ

ใชอธิบายเหตุการณหรือเรื่องตาง ๆ ที่จะทำใหเกิด

ความรูกวางขึ้นโดยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะสงผล

ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ คิดอยางเปนระบบ 

เกิดประสบการณใหม และขยายประสบการณพรอม

ท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนผานสื่อและเทคโนโลยี

ท่ีมีอยูในปจจุบันอยางสรางสรรค 

 

แนวคิด 

การจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู 

(Inquiry 3S Learning) มีแนวคิดท่ีสำคัญดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบการสืบ

เสาะหาความรู (Inquiry 3S Learning) 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู 
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หรือใช�แหล่งข�อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ สำาหรับการ

จัดการเรียนรู� Active Learning ได�ดำาเนินการดังน้ี 1) 

กำาหนดหัวข�อหลักตามช่ือรายวิชาให� นศ.ร่วมกันเขียน

เป้าหมายความต�องการท่ีำจะเรียนรู�ว่ามีประเด็นท่ีำ

สำาคัญอะไรบ�าง 2) แบ่ง นศ.ออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน

เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาความ

ต�องการของสมาชิกท้ัำงหมดในห�องโดยให�นักศึกษา  

 2.1) ร่วมกันหา Key Word สำาคัญท่ีำเหมือนกัน

และแตกต่างกันและหาความถ่ี แยกออกเปน็ข�อๆ 2.2) 

จัดหมวดหมู่ให�ง่ายต่อการเรียนรู�ภายในกลุ่ม 3) นำา

เสนอผลการสังเคราะห์ของแต่ละกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียน

กับกลุ่มอ่ืน

 ข้ันตอนท่ีำ 2 การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-study) 

เป็นการเรียนรู�และแสวงหาความรู�ซ่ึึ่งเป็นเน้ือหาท่ีำผู�

สอนได�เตรียมไว�จำานวน 6 หน่วยการเรียนรู� ได�แก่ 1) 

หลักการและแนวคิดของระบบการบริหารการศึกษา

ไทำย 2) การจัดระเบียบบริหารราชการกระทำรวง

ศึกษาธิิการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3) บทำบาทำ

ขององค์กรปกครองส่วนทำ�องถ่ินและหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีำ

จัดการศึกษา 4) หลักการและแนวคิดของการสร�าง

เครือข่ายทำางการศึกษา 5) หลักการและแนวคิดของ

การกระจายอำานาจทำางการศึกษา และ 6) สภาพ

ปัญหาและแนวโน�มการบริหารการศึกษาไทำย ซ่ึึ่ง

นักศึกษาสามารถจะเลอืกประเด็นท่ีำสนใจและแสวงหา

ความรู�ด�วยวิธีิการท่ีำหลากหลายตามรูปแบบท่ีำสนใจ

ด�วยตนเอง ตามข้ันตอนดังน้ี 1) การวินิจฉัยความ

ต�องการการเรียนรู� โดยผู�เรียนวิเคราะห์ความต�องการ

ในเน้ือหาท่ีำสนใจซ่ึึ่งเกิดจากความสมัครใจของนักศึกษา 

และจัดเรียงลำาดับส่ิงท่ีำสนใจท้ัำงเน้ือหาหลักและเน้ือหา

ยอ่ย ซ่ึึ่งจะเป้าหมายสำาคัญในการแสวงหาวธีิิการเรียน

รู�ในข้ันต่อไป 2) การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู� ผู�

เรียนกำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู�และกำาหนด

วัตถุประสงค์ย่อยในการเรียนรู� 3) การระบุแหล่งเรียน

รู�ท้ัำงเป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและเทำคโนโลยีต่าง ๆ 

โดยผู�เรียนกำาหนดแหล่งเรียนรู�ท่ีำต�องใช�และเลือกให�

เหมาะสมกับเน้ือหาท่ีำสนใจ 4) การเลือกวิธีิการเรียนรู�

ท่ีำเหมาะสม ผู�เรียนเลือกวิธีิการเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมกับ

ตนเอง ไม่จำากัดเวลา และสถานท่ีำ 5) การประเมินผล

การเรียนรู� ผู�เรียนประเมินความก�าวหน�าในการเรียนรู� 

เพ่ือให�ทำราบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ท่ีำกำาหนดหรือไม่   

 ข้ันตอนท่ีำ 3 การแลกเปล่ียนข�อมูลขยายความ

รู� (Share) เปน็การนำาความรู�ท่ีำได�รับเช่ือมโยงกับความ

รู�เดิมเพ่ือใช�อธิิบายเหตุการณ์หรือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีำจะ

ทำำาให�เกิดความรู�กว�างข้ึนร่วมกับคนอ่ืน โดยวิธีิการท่ีำ

หลากหลาย เช่น การเสนอผ่านแผนท่ีำความคิด (Mind 

Mapping) หรือ 1 page ผ่านระบบออนไลน์

4. ผลการจััดการเรียนร้�

 การจัดการจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะ

หาความรู� (Inquiry 3S Learning) โดยบูรณาการกับ

เน้ือหาของรายวิชา 051418 : ระบบการบริหารการ

ศึกษาไทำย ซ่ึึ่งมีเน้ือหาท่ีำผู�สอนได�เตรียมไว�ใน Google 

Classroom จำานวน 6 หน่วยการเรียนรู� เพ่ือนำามา

กำาหนดเป็นขอบเขตเน้ือหา ได�แก่ 1) หลักการและ

แนวคิดของระบบการบริหารการศึกษาไทำย 2) การจัด

ระเบียบบริหารราชการกระทำรวงศึกษาธิิการในส่วน

กลางและสว่นภูมิภาค 3) บทำบาทำขององคก์รปกครอง

ส่วนทำ�องถ่ินและหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีำจัดการศึกษา 4) 

หลักการและแนวคิดของการสร�างเครือข่ายทำางการ

ศึกษา 5) หลักการและแนวคิดของการกระจายอำานา

จทำางการศึกษา และ 6) สภาพปัญหาและแนวโน�มการ

บริหารการศึกษาไทำย ส่วนผลการจัดการเรียนรู�ของผู�

เรียนเป็นรายบุคคล ท่ีำเกิดจากการสรุปองค์ความรู�และ

การสะทำ�อนคิดในการทำำากิจกรรมท้ัำงในและนอกช้ัน

เรียนซ่ึึ่งสะทำ�อนถึงการเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-study) 

ในประเด็นท่ีำผู�เรียนสนใจ เช่น การบริหารการศึกษา

ไทำยเพ่ือการตอบสนองความต�องการของทำ�องถ่ิน การ

สร�างเครือข่ายทำางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ต�องการของพ้ืนท่ีำ การกระจายอำานาจทำางการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาประเทำศ (ไทำยแลนด์ 4.0) แนวโน�มการ
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บริหารการศึกษาไทำยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 ฯลฯ โดยผู�เรียนเกิดทัำกษะในการ

แสวงหาความรู� และสามารถนำาเสนอผลงานท้ัำงงาน

เด่ียวท่ีำหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดทำำาเป็นแผนท่ีำ

ความคิด (Mind Mapping) การนำาเสนอ 1 page และ

การเขียนเป็นบทำความ ดังน้ี 

รูปท่ีำ 2 ผู�เรียนร่วมกันค�นหาประเด็นสนใจ (Search) 

และร่วมแลกเปล่ียน เปิดใจเพ่ือปรับ Mindset ก่อนท่ีำ

จะดำาเนินงานร่วมกัน

รูปท่ีำ 3 ผลงาน Mind mapping : การบรหิารการศึกษา

ไทำยเพ่ือการตอบสนองความต�องการ   ของทำ�องถ่ิน 

รูปท่ีำ 4 ผลงาน Mind mapping : การสร�างเครือข่าย

ทำางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต�องการของพ้ืนท่ีำ

รูปท่ีำ 5 ผลงานการเรียนรู� : ผ่าน MOOC Podcast 

,Webinar เก่ียวกับการกระจายอำานาจทำางการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาประเทำศ (ไทำยแลนด์ 4.0)

รูปท่ีำ 6 ผลงาน 1 page : แนวโน�มการบรหิารการศกึษา

ไทำยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 จาก

วิทำยากรพิเศษ

 

 

   

 

 

ความกาวหนาในการเรียนรู เพื่อใหทราบวาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม    

ขั ้นตอนที ่ 3 การแลกเปลี ่ยนขอมูลขยาย

ความรู (Share) เปนการนำความรูที่ไดรับเชื่อมโยง

กับความรูเดิมเพื่อใชอธิบายเหตุการณหรือเรื่องตาง 

ๆ ที่จะทำใหเกิดความรูกวางขึ้นรวมกับคนอื่น โดย

วิธ ีการที ่หลากหลาย เช น การเสนอผานแผนท่ี

ความคิด (Mind Mapping) หรือ 1 page ผานระบบ

ออนไลน 

 

ผลการจัดการเรียนรู 

การจัดการจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหา

ความรู  (Inquiry 3S Learning) โดยบูรณาการกับ

เนื ้อหาของรายวิชา 051418 : ระบบการบริหาร

การศึกษาไทย ซึ ่งมีเนื ้อหาที ่ผู สอนไดเตรียมไวใน 

Google Classroom จำนวน 6 หนวยการเร ียนรู  

เพื ่อนำมากำหนดเปนขอบเขตเนื ้อหา ไดแก 1) 

หลักการและแนวคิดของระบบการบริหารการศึกษา

ไ ท ย  2 ) ก า ร จ ั ด ร ะ เ บ ี ย บ บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นและ

หนวยงานรัฐอื ่นที ่จ ัดการศึกษา 4) หลักการและ

แนวคิดของการสรางเครือขายทางการศึกษา 5) 

หลักการและแนวคิดของการกระจายอำนาจทาง

การศึกษา และ 6) สภาพปญหาและแนวโนมการ

บริหารการศึกษาไทย สวนผลการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนรายบุคคล ที่เกิดจากการสรุปองคความรู

และการสะทอนคิดในการทำกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียนซึ่งสะทอนถึงการเรียนรูดวยตนเอง (Self-

study) ในประเด็นท่ีผู เรียนสนใจ เชน การบริหาร

การศึกษาไทยเพื่อการตอบสนองความตองการของ

ทองถ ิ ่น การสร างเคร ือข ายทางการศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของพื ้นท่ี การกระจาย

อำนาจทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ (ไทย

แลนด 4.0) แนวโนมการบริหารการศึกษาไทยเพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ โดยผูเรียน

เก ิดทักษะในการแสวงหาความร ู   และสามารถ

นำเสนอผลงานทั้งงานเดี ่ยวท่ีหลากหลายรูปแบบ 

เชน การจัดทำเปนแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

การนำเสนอ 1 page และการเขียนเปนบทความ 

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผูเรียนรวมกันคนหาประเด็นสนใจ (Search) 

และร วมแลกเปลี ่ยน เป ดใจเพื ่อปร ับ Mindset 

กอนท่ีจะดำเนินงานรวมกัน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

ความกาวหนาในการเรียนรู เพื่อใหทราบวาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม    

ขั ้นตอนที ่ 3 การแลกเปลี ่ยนขอมูลขยาย

ความรู (Share) เปนการนำความรูที่ไดรับเชื่อมโยง

กับความรูเดิมเพื่อใชอธิบายเหตุการณหรือเรื่องตาง 

ๆ ที่จะทำใหเกิดความรูกวางขึ้นรวมกับคนอื่น โดย

วิธ ีการที ่หลากหลาย เช น การเสนอผานแผนท่ี

ความคิด (Mind Mapping) หรือ 1 page ผานระบบ

ออนไลน 

 

ผลการจัดการเรียนรู 

การจัดการจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหา

ความรู  (Inquiry 3S Learning) โดยบูรณาการกับ

เนื ้อหาของรายวิชา 051418 : ระบบการบริหาร

การศึกษาไทย ซึ ่งมีเนื ้อหาที ่ผู สอนไดเตรียมไวใน 

Google Classroom จำนวน 6 หนวยการเร ียนรู  

เพื ่อนำมากำหนดเปนขอบเขตเนื ้อหา ไดแก 1) 

หลักการและแนวคิดของระบบการบริหารการศึกษา

ไ ท ย  2 ) ก า ร จ ั ด ร ะ เ บ ี ย บ บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นและ

หนวยงานรัฐอื ่นที ่จ ัดการศึกษา 4) หลักการและ

แนวคิดของการสรางเครือขายทางการศึกษา 5) 

หลักการและแนวคิดของการกระจายอำนาจทาง

การศึกษา และ 6) สภาพปญหาและแนวโนมการ

บริหารการศึกษาไทย สวนผลการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนรายบุคคล ที่เกิดจากการสรุปองคความรู

และการสะทอนคิดในการทำกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียนซึ่งสะทอนถึงการเรียนรูดวยตนเอง (Self-

study) ในประเด็นท่ีผู เรียนสนใจ เชน การบริหาร

การศึกษาไทยเพื่อการตอบสนองความตองการของ

ทองถ ิ ่น การสร างเคร ือข ายทางการศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของพื ้นท่ี การกระจาย

อำนาจทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ (ไทย

แลนด 4.0) แนวโนมการบริหารการศึกษาไทยเพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ โดยผูเรียน

เก ิดทักษะในการแสวงหาความร ู   และสามารถ

นำเสนอผลงานทั้งงานเดี ่ยวท่ีหลากหลายรูปแบบ 

เชน การจัดทำเปนแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

การนำเสนอ 1 page และการเขียนเปนบทความ 

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผูเรียนรวมกันคนหาประเด็นสนใจ (Search) 

และร วมแลกเปลี ่ยน เป ดใจเพื ่อปร ับ Mindset 

กอนท่ีจะดำเนินงานรวมกัน 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

รูปท่ี 3 ผลงาน Mind mapping : การบริหาร

การศึกษาไทยเพ่ือการตอบสนองความตองการ   

ของทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ผลงาน Mind mapping : การสราง

เครือขายทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 5 ผลงานการเรียนรู : ผาน MOOC 

Podcast ,Webinar เก่ียวกับการกระจาย

อำนาจทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

(ไทยแลนด 4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ผลงาน 1 page : แนวโนมการบริหาร

การศึกษาไทยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 จากวิทยากรพิเศษ 

 

 

   

 

 

รูปท่ี 3 ผลงาน Mind mapping : การบริหาร

การศึกษาไทยเพ่ือการตอบสนองความตองการ   

ของทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ผลงาน Mind mapping : การสราง

เครือขายทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 5 ผลงานการเรียนรู : ผาน MOOC 

Podcast ,Webinar เก่ียวกับการกระจาย

อำนาจทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

(ไทยแลนด 4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ผลงาน 1 page : แนวโนมการบริหาร

การศึกษาไทยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 จากวิทยากรพิเศษ 
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รูปท่ีำ 7 บทำความเร่ือง : โครงสร�างการบรหิารการศึกษา

ไทำยในยุคไทำยแลนด์ 4.0

    สำาหรับผลงานของผู�เรียนรายกลุ่ม ท่ีำเกิดจาก

กระบวนการทำำางานเป็นกลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน

ข�อมูลขยายความรู� (Share) ท่ีำได�จากการศึกษาด�วย

ตนเอง มาวเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความ

รู�ร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม ท่ีำได�จากการสบืเสาะศกึษา

จากแหล่งเรียนรู�ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น จากส่ือ

ออนไลน์การศึกษาภาคสนาม จากสถานท่ีำจริง ได�แก่ 

สำานักงานศึกษาธิิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน

เทำศบาลวัดเกตการาม โรงเรียนเทำศบาลวัดศรีสุพรรณ 

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด โรงเรียนวัดช่างเค่ียน โรงเรียนวัด

สวนดอก และโรงเรียนสาธิิตมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นต�น นำาเสนอผลงานผ่านเครือข่ายออนไลน์ เช่น 

Google Classroom , Line, Zoom ฯลฯ และสมาชิก

กลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันประเมินผลงานและสะทำ�อนคิด 

(Reflect) อยา่งสร�างสรรคเ์พ่ือการพัฒนา โดยแบ่งออ

กกลุ่มๆ ละเท่ำาๆ กัน โดยร่วมกันกำาหนดประเด็นท่ีำต�อง

ศึกษาร่วมกัน จากคลิปท่ีำผู�สอนนำาเสนอ โดยแต่ละกลุ่ม

สามารถตอบคำาถามในแต่ละประเด็นได�อย่างชัดเจน 

เช่น ประเด็นหลักและประเด็นรองของเน้ือหาท่ีำสนใจ 

คืออะไร เป้าหมายของการเรียนรู�ในคร้ังน้ี มีอะไรบ�าง 

วิธีิการเรียนรู�เพ่ือให�บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู�ท่ีำ

กำาหนดไว�เป็นอย่างไร แหล่งเรียนรู�ท่ีำเหมาะสมและ

สอดคล�องกับความสนใจ คืออะไร และมีวิธีิการตัดสิน

ใจเลือกอย่างไร วิธีิการตรวจสอบองค์ความรู�และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู�ตามท่ีำกำาหนดไว� เป็น

อย่างไร วิธีิการนำาเสนอความรู�ท่ีำค�นพบ การเผยแพร่

และขยายความรู� เป็นอย่างไร โดยมีผลงานท่ีำแสดงถึง

ความก�าวหน�าของแตล่ะกลุ่มผ่านระบบออนไลน ์ดังน้ี

รูปท่ีำ 8 กลุ่มท่ีำ 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ

บริหารการศึกษาไทำย

รูปท่ีำ 9 กลุ่มท่ีำ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการ

กระทำรวงศึกษาธิิการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รูปท่ีำ 10 กลุ่มท่ีำ 3 บทำบาทำขององคก์รปกครองสว่นทำ�อง

ถ่ินและหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีำจัดการศึกษา

   

 

 

รูปท่ี 3 ผลงาน Mind mapping : การบริหาร

การศึกษาไทยเพ่ือการตอบสนองความตองการ   

ของทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ผลงาน Mind mapping : การสราง

เครือขายทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 5 ผลงานการเรียนรู : ผาน MOOC 

Podcast ,Webinar เก่ียวกับการกระจาย

อำนาจทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

(ไทยแลนด 4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ผลงาน 1 page : แนวโนมการบริหาร

การศึกษาไทยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 จากวิทยากรพิเศษ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 บทความเรื่อง : โครงสรางการบริหาร

การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 

    สำหรับผลงานของผู เรียนรายกลุ ม ที ่เกิด

จากกระบวนการทำงานเป นกล ุ  ม  เป นการ

แลกเปลี ่ยนขอมูลขยายความรู  (Share) ที่ไดจาก

การศึกษาดวยตนเอง มาวิเคราะห สังเคราะหและ

สรุปเปนองคความรูรวมกับสมาชิกภายในกลุม ที่ได

จากการสืบเสาะศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยาง

หลากหลาย เช น จากส ื ่อออนไลนการศ ึกษา

ภาคสนาม จากสถานที ่จร ิง ได แก   สำน ักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนเทศบาลวัดเกต

การาม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ โรงเรียนวัด

เจ็ดยอด โรงเรียนวัดชางเคี่ยน โรงเรียนวัดสวนดอก 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 

นำเสนอผลงานผานเครือขายออนไลน เชน Google 

Classroom , Line, Zoom ฯลฯ และสมาชิกกลุม

ต าง ๆ ร วมกันประเม ินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปที่ผูสอนนำเสนอ โดย

แตละกลุมสามารถตอบคำถามในแตละประเด็นได

อยางชัดเจน เชน ประเด็นหลักและประเด็นรองของ

เนื้อหาที่สนใจ คืออะไร เปาหมายของการเรียนรูใน

คร ั ้งน ี ้  ม ีอะไรบาง ว ิธ ีการเร ียนรู  เพ ื ่อให บรรลุ

เปาหมายของการเรียนรู ที ่กำหนดไวเปนอยางไร 

แหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความสนใจ 

คืออะไร และมีวิธีการตัดสินใจเลือกอยางไร วิธีการ

ตรวจสอบองคความรูและการประเมินผลการจัดการ

เรียนรูตามที่กำหนดไว เปนอยางไร วิธีการนำเสนอ

ความรูที่คนพบ การเผยแพรและขยายความรู เปน

อยางไร โดยมีผลงานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของแต

ละกลุมผานระบบออนไลน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 กลุมท่ี 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ

บริหารการศึกษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 กลุมท่ี 2 การจดัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 บทความเรื่อง : โครงสรางการบริหาร

การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 

    สำหรับผลงานของผู เรียนรายกลุ ม ที ่เกิด

จากกระบวนการทำงานเป นกล ุ  ม  เป นการ

แลกเปลี ่ยนขอมูลขยายความรู  (Share) ที่ไดจาก

การศึกษาดวยตนเอง มาวิเคราะห สังเคราะหและ

สรุปเปนองคความรูรวมกับสมาชิกภายในกลุม ที่ได

จากการสืบเสาะศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยาง

หลากหลาย เช น จากส ื ่อออนไลนการศ ึกษา

ภาคสนาม จากสถานที ่จร ิง ได แก   สำน ักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนเทศบาลวัดเกต

การาม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ โรงเรียนวัด

เจ็ดยอด โรงเรียนวัดชางเคี่ยน โรงเรียนวัดสวนดอก 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 

นำเสนอผลงานผานเครือขายออนไลน เชน Google 

Classroom , Line, Zoom ฯลฯ และสมาชิกกลุม

ต าง ๆ ร วมกันประเม ินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปที่ผูสอนนำเสนอ โดย

แตละกลุมสามารถตอบคำถามในแตละประเด็นได

อยางชัดเจน เชน ประเด็นหลักและประเด็นรองของ

เนื้อหาที่สนใจ คืออะไร เปาหมายของการเรียนรูใน

คร ั ้งน ี ้  ม ีอะไรบาง ว ิธ ีการเร ียนรู  เพ ื ่อให บรรลุ

เปาหมายของการเรียนรู ที ่กำหนดไวเปนอยางไร 

แหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความสนใจ 

คืออะไร และมีวิธีการตัดสินใจเลือกอยางไร วิธีการ

ตรวจสอบองคความรูและการประเมินผลการจัดการ

เรียนรูตามที่กำหนดไว เปนอยางไร วิธีการนำเสนอ

ความรูที่คนพบ การเผยแพรและขยายความรู เปน

อยางไร โดยมีผลงานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของแต

ละกลุมผานระบบออนไลน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 กลุมท่ี 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ

บริหารการศึกษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 กลุมท่ี 2 การจดัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 บทความเรื่อง : โครงสรางการบริหาร

การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 

    สำหรับผลงานของผู เรียนรายกลุ ม ที ่เกิด

จากกระบวนการทำงานเป นกล ุ  ม  เป นการ

แลกเปลี ่ยนขอมูลขยายความรู  (Share) ที่ไดจาก

การศึกษาดวยตนเอง มาวิเคราะห สังเคราะหและ

สรุปเปนองคความรูรวมกับสมาชิกภายในกลุม ที่ได

จากการสืบเสาะศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยาง

หลากหลาย เช น จากส ื ่อออนไลนการศ ึกษา

ภาคสนาม จากสถานที ่จร ิง ได แก   สำน ักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนเทศบาลวัดเกต

การาม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ โรงเรียนวัด

เจ็ดยอด โรงเรียนวัดชางเคี่ยน โรงเรียนวัดสวนดอก 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 

นำเสนอผลงานผานเครือขายออนไลน เชน Google 

Classroom , Line, Zoom ฯลฯ และสมาชิกกลุม

ต าง ๆ ร วมกันประเม ินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปที่ผูสอนนำเสนอ โดย

แตละกลุมสามารถตอบคำถามในแตละประเด็นได

อยางชัดเจน เชน ประเด็นหลักและประเด็นรองของ

เนื้อหาที่สนใจ คืออะไร เปาหมายของการเรียนรูใน

คร ั ้งน ี ้  ม ีอะไรบาง ว ิธ ีการเร ียนรู  เพ ื ่อให บรรลุ

เปาหมายของการเรียนรู ที ่กำหนดไวเปนอยางไร 

แหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความสนใจ 

คืออะไร และมีวิธีการตัดสินใจเลือกอยางไร วิธีการ

ตรวจสอบองคความรูและการประเมินผลการจัดการ

เรียนรูตามที่กำหนดไว เปนอยางไร วิธีการนำเสนอ

ความรูที่คนพบ การเผยแพรและขยายความรู เปน

อยางไร โดยมีผลงานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของแต

ละกลุมผานระบบออนไลน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 กลุมท่ี 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ

บริหารการศึกษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 กลุมท่ี 2 การจดัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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รูปท่ีำ 11 กลุ่มท่ีำ 4 หลักการและแนวคิดของการสร�าง

เครือข่ายทำางการศึกษา

รูปท่ีำ 12 กลุ่มท่ีำ 5 หลักการและแนวคิดของการ 

กระจายอำานาจทำางการศึกษา

 

รูปท่ีำ 13 กลุ่มท่ีำ 6 สภาพปญัหาและแนวโน�มการบรหิาร

การศึกษาไทำย

     นอกจากน้ี ผลลัพธ์ิท่ีำเกิดข้ึนกับผู�เรียนท่ีำเข�าร่วมใน

โครงการน้ี มีผลการประเมินเป็นคะแนนเฉล่ีย ร�อยละ 

79.63 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีำ

กำาหนดไว� ได�แก่ 1) ผู�เรียนเกิดทัำกษะการสืบเสาะค�นหา

ความรู� ทัำกษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป

องค์ความรู�ท่ีำได�จากการศกึษาผ่านแหล่งเรียนรู�และเกิด

ทัำกษะการนำาเสนอผลงานเพ่ือรายงานความก�าวหน�า

ตามระยะเวลาท่ีำกำาหนดไว� 2) ผู�เรียนเกิดคุณลักษณอัน

พึงประสงค์ เช่น การมีวินัยในตนเอง (Self-discipline) 

การบริหารจัดการด�วยตนเอง การตัดสินใจในการเรียน

รู�ด�วยตนเอง หรือการควบคุมตนเองในการเรียนรู� ให�

ถึงเป้าหมายท่ีำกำาหนดไว�โดยใช�ทัำกษะและประสบการณ์

ต่าง ๆ  ซ่ึึ่งเป็นแนวทำางการจัดการเรียนรู�แบบ Inquiry 

3S Learning ท่ีำสามารถนำาไปปรับใช�ในการปฏิิบัติ

หน�าท่ีำและการทำำางานในชีวิตประจำาวันและในอนาคต

ได�  3) ผู�เรียนสามารถทำำางานเป็นทีำมผ่านเครือข่าย

ออนไลน์ เช่น Google Classroom , Line, Zoom 

ฯลฯ และเ กิด ทัำกษะปฏิิ สัม พัน ธ์ิ ร่ วม กับ ผู� อ่ื น 

(Interpersonal Relationship) ได�อยา่งเหมาะสม 4) 

ผู�เรียนสามารถประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน

อยา่งสร�างสรรค์ตามลักษณะของผลงาน (Formative 

and Authentic Assessment) ซ่ึึ่งสามารถนำาไปปรับ

ใช�ในการประกอบอาชีพในอนาคต   นอกจากน้ีคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ยังได�พัฒนา

กระบวนวิชาท่ีำจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยนวัตกรรม

การเรียนรู�และศาสตร์การสอนแนวใหม่ การจัดการ

เรียนรู�แบบ Inquiry 3S Learning ตามวิสัยทัำศน์ของ

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ท่ีำว่า “เป็น

สถาบันช้ันนำาในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทำางการศึกษาให�มีความเช่ียวชาญในศาสตร์การสอน

แนวใหม่” โดยผลงานท่ีำผู�เรียนได�ร่วมกันนำาเสนอมี

การนำาเสนอซ่ึึ่งเป็นการแลกเปล่ียนข�อมูลขยายความรู� 

(Share) ในรูปแบบต่างๆ ท้ัำง 6 กลุ่ม ซ่ึึ่งได�นำาเสนอผล

งาน ด�วยรูปแบบท่ีำหลากหลาย ผ่าน QR-code ได�ดงัน้ี

รูปท่ีำ 14 กลุ่มท่ีำ 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ

บริหารการศึกษาไทำย [1]

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 10 กลุมท่ี 3 บทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานรัฐอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 กลุมท่ี 4 หลักการและแนวคิดของการสราง

เครือขายทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 กลุมท่ี 5 หลักการและแนวคิดของการ

กระจายอำนาจทางการศึกษา 

  

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 6 สภาพปญหาและแนวโนมการ

บริหารการศึกษาไทย 

     นอกจากนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เขารวม

ในโครงการนี้ มีผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ย 

รอยละ 79.63 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผาน

เกณฑที่กำหนดไว ไดแก 1) ผูเรียนเกิดทักษะการ

สืบเสาะคนหาความรู  ทักษะการวิเคราะห การ

สังเคราะห การสรุปองคความรูที ่ไดจากการศึกษา

ผานแหลงเรียนรูและเกิดทักษะการนำเสนอผลงาน

เพ่ือรายงานความกาวหนาตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว 

2) ผูเรียนเกิดคุณลักษณอันพึงประสงค เชน การมี

วินัยในตนเอง (Self-discipline) การบริหารจัดการ

ดวยตนเอง การตัดสินใจในการเรียนรูดวยตนเอง 

หรือการควบคุมตนเองในการเรียนรู ใหถึงเปาหมาย

ที่กำหนดไวโดยใชทักษะและประสบการณตาง ๆ ซ่ึง

เปนแนวทางการจัดการเร ียนรู แบบ Inquiry 3S 

Learning ท่ีสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ี

และการทำงานในชีวิตประจำวันและในอนาคตได  

3) ผู  เร ียนสามารถทำงานเปนทีมผานเครือขาย

ออนไลน เชน Google Classroom , Line, Zoom 

ฯลฯ และเก ิดท ักษะปฏ ิส ัมพ ันธ ร วมก ับผ ู  อ่ืน 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 10 กลุมท่ี 3 บทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานรัฐอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 กลุมท่ี 4 หลักการและแนวคิดของการสราง

เครือขายทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 กลุมท่ี 5 หลักการและแนวคิดของการ

กระจายอำนาจทางการศึกษา 

  

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 6 สภาพปญหาและแนวโนมการ

บริหารการศึกษาไทย 

     นอกจากนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เขารวม

ในโครงการนี้ มีผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ย 

รอยละ 79.63 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผาน

เกณฑที่กำหนดไว ไดแก 1) ผูเรียนเกิดทักษะการ

สืบเสาะคนหาความรู  ทักษะการวิเคราะห การ

สังเคราะห การสรุปองคความรูที ่ไดจากการศึกษา

ผานแหลงเรียนรูและเกิดทักษะการนำเสนอผลงาน

เพ่ือรายงานความกาวหนาตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว 

2) ผูเรียนเกิดคุณลักษณอันพึงประสงค เชน การมี

วินัยในตนเอง (Self-discipline) การบริหารจัดการ

ดวยตนเอง การตัดสินใจในการเรียนรูดวยตนเอง 

หรือการควบคุมตนเองในการเรียนรู ใหถึงเปาหมาย

ที่กำหนดไวโดยใชทักษะและประสบการณตาง ๆ ซ่ึง

เปนแนวทางการจัดการเร ียนรู แบบ Inquiry 3S 

Learning ท่ีสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ี

และการทำงานในชีวิตประจำวันและในอนาคตได  

3) ผู  เร ียนสามารถทำงานเปนทีมผานเครือขาย

ออนไลน เชน Google Classroom , Line, Zoom 

ฯลฯ และเก ิดท ักษะปฏ ิส ัมพ ันธ ร วมก ับผ ู  อ่ืน 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 10 กลุมท่ี 3 บทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานรัฐอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 กลุมท่ี 4 หลักการและแนวคิดของการสราง

เครือขายทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 กลุมท่ี 5 หลักการและแนวคิดของการ

กระจายอำนาจทางการศึกษา 

  

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 6 สภาพปญหาและแนวโนมการ

บริหารการศึกษาไทย 

     นอกจากนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เขารวม

ในโครงการนี้ มีผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ย 

รอยละ 79.63 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผาน

เกณฑที่กำหนดไว ไดแก 1) ผูเรียนเกิดทักษะการ

สืบเสาะคนหาความรู  ทักษะการวิเคราะห การ

สังเคราะห การสรุปองคความรูที ่ไดจากการศึกษา

ผานแหลงเรียนรูและเกิดทักษะการนำเสนอผลงาน

เพ่ือรายงานความกาวหนาตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว 

2) ผูเรียนเกิดคุณลักษณอันพึงประสงค เชน การมี

วินัยในตนเอง (Self-discipline) การบริหารจัดการ

ดวยตนเอง การตัดสินใจในการเรียนรูดวยตนเอง 

หรือการควบคุมตนเองในการเรียนรู ใหถึงเปาหมาย

ที่กำหนดไวโดยใชทักษะและประสบการณตาง ๆ ซ่ึง

เปนแนวทางการจัดการเร ียนรู แบบ Inquiry 3S 

Learning ท่ีสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ี

และการทำงานในชีวิตประจำวันและในอนาคตได  

3) ผู  เร ียนสามารถทำงานเปนทีมผานเครือขาย

ออนไลน เชน Google Classroom , Line, Zoom 

ฯลฯ และเก ิดท ักษะปฏ ิส ัมพ ันธ ร วมก ับผ ู  อ่ืน 
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รูปท่ีำ 15 กลุ่มท่ีำ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการ

กระทำรวงศึกษาธิิการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค [2]

รูปท่ีำ 16 กลุ่มท่ีำ 3 บทำบาทำขององคก์รปกครองสว่นทำ�อง

ถ่ินและหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีำจัดการศึกษา [3]

รูปท่ีำ 17 กลุ่มท่ีำ 4 หลักการและแนวคิดของการสร�าง

เครือข่ายทำางการศึกษา [4]

รูปท่ีำ 18 กลุ่มท่ีำ 5 หลักการและแนวคิดของการกระจา

ยอำานาจทำางการศึกษา [5]

รูปท่ีำ 19 กลุ่มท่ีำ 6 สภาพปญัหาและแนวโน�มการบรหิาร

การศึกษาไทำย [6]

 ดังน้ันสรุปได�ว่าการจัดการเรียนรู�แบบ Inquiry 

3S Learning สามารถปรับเปล่ียนวิธีิการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�จากการบรรยายหน�าช้ันเรียน มาเป็นการ

สนทำนาระหว่างผู�สอนกับผู�เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

เช่น โปรแกรม Zoom ฯลฯ โดยสามารถมอบหมาย

งานและสง่ผลงานของผู�เรียนท้ัำงงานเด่ียวและงานกลุ่ม

ผ่านห�องเรียน Google Classroom หรือกลุ่ม Line 

ซ่ึึ่งสอดคล�องกับแนวทำางการสอนแบบ Active Online 

Learning ท่ีำทำำาให�ผู�เรียนเกิดความพึงพอใจและมีผล

การประเมินการสอนท้ัำงวิชา ได�คะแนนเฉล่ีย 4.83 คิด

เป็นร�อยละ 96.59 และผู�เรียนสะทำ�อนความเห็นเพ่ิม

เติมจากการจัดการเรียนรู�ท่ีำเกิดข้ึนว่า “เปิดโอกาสให�

ทุำกคนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน อีกท้ัำงยงักระตุ�นนักศึกษา

ให�ได�คิดอย่างสร�างสรรค์ ไม่ปิดก้ันความคิดของ

นักศึกษา”

5. กิตติกรรมประกาศ

 การจัดการเรียนรู�แบบการสืบเสาะหาความรู� 

(Inquiry 3S Learning) ท่ีำประสบความสำาเร็จในคร้ัง

น้ี ผู�รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณท่ำานคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ท่ีำเห็นชอบให�เข�าร่วมโครงการ 

ขอบคุณหัวหน�าสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชา

พ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา ท่ีำได�มอบรายวิชา 

051481 : ระบบการบริหารการศึกษาไทำย นำามาใช�ใน

การพัฒนาการสอนแนวใหม่ ขอบขอบคุณบุคลากร

จากสำานักงานศึกษาธิิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู�อำานวย

การโรงเรียนเทำศบาลวัดเกตการาม ผู�อำานวยการ

โรงเรียนเทำศบาลวัดศรีสุพรรณ ผู�อำานวยการโรงเรียน

วัดเจ็ดยอด ผู�อำานวยการโรงเรียนวัดช่างเค่ียน ผู�อำานวย

การ โรง เรี ยน วัดสวนดอก และ ผู� อำานวยการ

โรงเรียนสาธิิตมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ท่ีำเมตตา

อนุเคราะห์ข�อมูลและให�สัมภาษณ์แก่ผู�เรียนในการเก็บ

ข�อมูลเชิงพ้ืนท่ีำ พร�อมท้ัำงขอขอบคุณในความมุ่งม่ัน 

ทำำางานอย่างสร�างสรรค์ของผู�เรียนซ่ึึ่งเป็นนักศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทำย คณะมนุษย์ศาสตร์ ทุำกคนท่ีำเข�า

 

 

   

 

 

(Interpersonal Relationship) ไดอยางเหมาะสม 

4) ผู เรียนสามารถประเมินผลงานของตนเองและ

เพื ่อนอยางสร างสรรคตามลักษณะของผลงาน 

( Formative and Authentic Assessment) ซ่ึ ง

สามารถนำไปปรับใชในการประกอบอาชีพในอนาคต   

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ยังไดพัฒนากระบวนวิชาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม 

การจัดการเรียนรูแบบ Inquiry 3S Learning ตาม

ว ิ ส ั ย ท ั ศ น  ข อ ง ค ณ ะ ศ ึ ก ษ า ศ า ส ต ร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่วา “เปนสถาบันชั้นนำใน

การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรการสอนแนวใหม” 

โดยผลงานที่ผูเรียนไดรวมกันนำเสนอมีการนำเสนอ

ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขยายความรู (Share) 

ในรูปแบบตางๆ ทั้ง 6 กลุม ซึ่งไดนำเสนอผลงาน 

ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย ผาน QR-code ไดดังนี้ 

รูปที่ 14 กลุมที่ 1 หลักการและแนวคิดของระบบ

การบริหารการศึกษาไทย [1] 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่ 15 กลุ มที ่ 2 การจัดระเบียบบริหาร
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บทคัดย่อ

 การเรียนรู�ผ่านการฝึึกปฏิิบัติจริงช่วยพัฒนาสมรรถนะสำาคัญของผู�เรียนได� การออกแบบการเรียนรู�จึงควร

สร�างบรรยากาศและกำาหนดภาระงานท่ีำใกล�เคียงหรือสอดคล�องชีวิตจริงของผู�เรียนมากท่ีำสุด และมุ่งประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู� การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำาง

การประเมินเพ่ือการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษากระบวนวิชา 100230 การวัดและประเมิน

ผลแนวใหม่ ตอนท่ีำ 3 ภาคเรียนท่ีำ 1 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 30 คน ได�รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู�แบบบูรณาการ ตามแนว Active Learning และ Flip Classroom มี“จิตสาธิารณะ” เป็นประเด็นเร่ือง 

รวม 8 กิจกรรม โดยมีภาระงานหลักคือรายงานผลการศึกษาผลการใช�เคร่ืองมือและการออกแบบกิจกรรมท่ีำเน�น

การประเมินสภาพจริง ผู�เรียนมีความสามารถในการสร�างเคร่ืองมือ ความรู�เก่ียวกับการวัดผล ทัำกษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีมาก และนักศึกษาเห็นด�วยในระดับมากว่ากิจกรรมท่ีำจัด

ข้ึนเป็นไปตามลักษณะการประเมินการประเมินตามสภาพจริง 

คำาสำาคัญ:  การประเมินเพ่ือการเรียนรู�, ศตวรรษท่ีำ 21 , Theme-based Learning, การประเมินสภาพจริง 

1. บทนำา

การจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชาการวัดและประเมิน

ผลการศึกษาตามแบบเดิมเน�นการบรรยายและใช�

คำาถามเพ่ือวัดการคดิระดับสูง และมกีารฝึึกปฏิิบัติงาน

ในช้ันเรียนและเป็นการบ�าน ผู�เรียนสามารถทำำาข�อสอบ

เลือกตอบซ่ึึ่งเป็นคำาถามท่ีำวัดความรู�หลักการและ

ทำฤษฎีีทำางการวัดและประเมินผลทำางการศึกษาได� แต่

มักเกิดปัญหาต่อการประยุกต์ใช�สร�างเคร่ืองมือใน

กระบวนวิชาวิจัยทำางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร�างเคร่ืองวัดคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ท่ีำนกัศึกษาทำำาได�ไม่ดีนัก เน่ืองจากนักศึกษา

ไม่สามารถจำาแนกระดับข้ันจิตพิสัยเพ่ือกำาหนดตัวบ่งช้ี

สำาหรับใช�สร�างเคร่ืองมือการวัด ขาดคำาแนะนำาในการ

ฝึึกและมีเวลาฝึึกปฏิิบัติไม่มากพอสำาหรับเรียนรู�และ

เข�าใจความต่างของระดับการวัดจิตพิสัย มีเสียง

สะทำ�อนจากผู�เรียนต่อการจัดการเรียนรู�แบบเดิมอยา่ง

น�อย 3 ประการ ประการแรกจำานวนภาระงานในการ

ประเมินมีค่อนข�างมากเน่ืองจากเป็นการประเมินแยก

ตามทัำกษะปฏิิบัติงาน ประการท่ีำสอง ภาระงานท่ีำมีนำ้า

หนักคะแนนมาก นักศึกษาต�องดำาเนินการศึกษาและ

พัฒนาด�วยตนเองตามลำาพังหรือทำำางานร่วมกับเพ่ือน

ในกลุ่มซ่ึึ่งมีประสบการณน์�อย และมทัีำกษะพ้ืนฐานท่ีำมี

แตกต่างกัน คุณภาพของงานท่ีำได�จึงข้ึนอยู่ฐานความรู�

เดิมของผู�เรียน และประการท่ีำสาม ผลงานท่ีำผู�เรียน

พัฒนาไม่ได�ถูกเติมเต็มหรือเสริมสร�างองค์ความรู�ใหม่

ท่ีำควรจะได�รับจากกระบวนวิชาและอาจารย์ผู�สอน จึง
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ทำำาให�งานหรือภาระงานขาดความสมบูรณ์ นักศึกษา

ไม่มีโอกาสในการแก�ไข ปรับปรุง หรือพัฒนางานท่ีำได�

รับมอบหมายให�มีคุณภาพท่ีำดีอย่างเต็มท่ีำ หรืออย่าง

น�อยท่ีำสุดความรู�ความเข�าใจท่ีำคลาดเคล่ือนเก่ียวกับ

หลักการ แนวคิด ข้ันตอนการวัดและประเมินผลของ

นักศึกษายังไม่ได�ถูกปรับหรือให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือ

แก�ไขให�ถูกต�องและเหมาะสมซึ่ึ่งส่งผลไม่ดีนักหากใน

การนำาไปใช�จริงในอนาคต 

 ดังน้ันกระบวนวิชาการวัดและประเมินผลการ

ศึกษาจึงควรมีการจัดการเรียนรู�แนวใหม่โดยเน�นการ

ให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรมการ

เรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติจริงให�หลากหลายมากข้ึน เน�น

การประยกุต์ใช�ความรู�และทำกัษะในการสร�างเคร่ืองมอื 

การฝึึกวิเคราะห์แนวคิดหลักการต่าง ๆ  เพ่ิมเติม

กิจกรรมท่ีำเน�นการสืบค�น สังเคราะห์องค์ความรู� หลัก

การ และข้ันตอนการสร�างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดด�วย

ตนเอง เติมเต็มความรู�โดยผู�สอน ฝึึกการวิพากษ์

คุณภาพเคร่ืองมือวัดและให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาต่อผู�อ่ืน และการสะทำ�อนคิดการเรียนรู�เพ่ือ

พัฒนาตนเอง ลักษณะข�างต�นน้ันสอดคล�องตาม

แนวทำาง Active Leaning ท่ีำสามารถนำาพาผู�เรียนสร�าง

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�ได� และจำาเป็นต�อง

ปรับแนวทำางการวัดและประเมินการเรียนรู�ท่ีำเน�นการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ซึ่ึง่

เป็นการประเมินความสามารถของผู�เรียนผ่านภาระ

งานท่ีำสอดคล�องกับชีวิตจริงของผู�เรียน ใช�เคร่ืองมือ

และผู�ประเมินท่ีำหลากหลาย เน�นการประเมินระหว่าง

การเรียนรู� (Formative) ตามแนวทำางการประเมินใน

ศตวรรษท่ีำ 21 [1] ท่ีำมีจุดมุ่งหมายในการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู� (Assessment for Learning) 

ประเมินขณะเรียนรู� (Assessment as Learning) 

มากกว่าการประเมินท่ีำเน�นการตัดสิน (Assessment 

of Learning) ซ่ึึ่งจะทำำาให�ผู�เรียนได�เรียนรู�เพ่ือปรับปรุง

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การจัดการเรียนรู�รูปแบบ

ใหม่ต�องเป็นแบบบูรณาการ พัฒนาผู�เรียนได�รอบด�าน

ท้ัำงทัำกษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 คุณธิรรม

จริยธิรรม ความรู� ทัำกษะทำางปัญญา ทัำกษะการส่ือสาร 

ทัำกษะการใช�ส่ือ เทำคโนโลยีและสารสนเทำศ ทัำกษะทำาง

สังคม และทัำกษะการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนไป

พร�อมกัน

 การจดัการเรียนรู�โดยใช�ประเด็นเร่ือง (Theme-

Based Learning) เป็นวิธีิการจัดการเรียนรู�แบบบูรณ

าการวิธีิหน่ึงท่ีำมีรากฐานในกลุ่มแนวคิดการเรียนรู�แบบ

บูรณาการประเภทำพหุวิทำยาการ (Interdisciplinary) 

ท่ีำหลอมรวมองค์ความรู�ต่าง ๆ โดยใช�ประเด็นเร่ือง 

(theme) เป็นเคร่ืองมือช่วยเช่ือมโยงความรู�จากแต่ละ

ศาสตร์ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�สำารวจเรียน

รู�ความคิดรวบยอดของเร่ืองน้ัน ๆ ด�วยทัำศนะและแง่

มุมท่ีำหลากหลาย เกดิการเรียนรู�ท่ีำมีลักษณะสอดคล�อง

กับชีวิตจริงท่ีำไม่มีการแบ่งแยกเน้ือหา ลดความซึ่ำ้าซึ่�อน

ของเน้ือหา [2] 

 ดังน้ันจากเหตุผลท่ีำกล่าวมาข�างต�นผู�ศึกษาจึง

เกิดคำาถามสู่การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการเรียนรู�

วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู�แนวใหม่ว่า

กิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำางการประเมินการเรียน

รู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดยใช� Theme-based Learning 

ควรเป็นอย่างไร โดยคาดหวังว่ากิจกรรมการเรียนรู�ต�อง

ลดการบรรยายในช้ันเรียนแต่ใช�ส่ือเป็นแหล่งเรียนรู�ให�

ผู� เรียนเรียนรู�นอกห�องเรียนมากข้ึนตามแนวคิด

ห�องเรียนกลับทำาง Flipped classroom เน�นการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ การวัดและประเมนิมีเป้าหมาย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู� เน�นประเมินสมรรถนะผู�เรียนซ่ึึ่ง

บูรณาการท้ัำงความรู� ทัำกษะและคุณลักษณะตามจุด

ประสงค์ของกระบวนวิชา

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำาง

การประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดยใช� 

Theme-based Learning 

 2.2 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตาม

แนวทำางการประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดย
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ใช� Theme-based Learning

3. ข้อบเข้ตข้องการศึกษา

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือนักศึกษาตอนท่ีำ 

3 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 30 คน ผ่าน

การเรียน เน้ือหาการสร�างและพัฒนาเคร่ืองมือ และ

การประเมินสภาพจริงซ่ึึ่งเป็นเน้ือหาในกระบวนวิชา 

100230 กระบวนวิชาวัดและประเมินการเรียนรู�แนว

ใหม่ รายวิชาชีพครูพ้ืนฐาน สำาหรับนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

4. ประโยชน์ท่ีได�รับ

 4.1 ได�แนวทำางการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตาม

แนวทำางการประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดย

ใช� Theme-based Learning 

 4.2  ได�กระบวนวิชาท่ีำมีการจัดการเรียนใน

ศตวรรษท่ีำ 21 ท่ีำผสมผสานระหว่าง Active Learning 

และ Flipped classroom

 4.3 ได�แนวทำางการออกแบบกิจกรรมท่ีำเน�นการ

ประเมินตามสภาพจริงท่ีำเสริมสร�างคุณลักษณะพึง

ประสงค์ท่ีำสามารถนำาไปปรับใช�ในการจัดการเรียนรู�

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�

5. การดำาเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาและศึกษาผล

การจััดกิจักรรม

    5.1 ข้ันตอนในการพฒันากิจกรรม แบง่ออกเปน็ 

3 ข้ันตอนตาม Theme-based Learning ดังน้ี

 ข้ันท่ีำ 1 คัดเลือกประเด็น (Choose a theme) 

ผู�ศึกษาได�เลือกประเด็นเร่ือง “จิตสาธิารณะ” ตาม

ลักษณะท่ีำดขีองการเลอืกประเดน็เร่ืองท่ีำดี คือเป็นมโน

ทัำศน์แบบกว�าง ๆ ท่ีำเอ้ือต่อการใช�ความรู�และมุมมอง

ร่วมกัน น่าสนใจ และมีความหมาย กระตุ�นความ

ต�องการเรียนรู�และพร�อมท่ีำจะสืบสอบ(inquiry) 

แสวงหาคำาตอบด�วยตนเอง [2] และเป็นคุณลักษณะ

พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

 ข้ันท่ีำ 2 วางแผนการนำาไปใช� (Plan ahead) ผู�

ศึกษาได�ออกแบบกิจกรรมตามแนวทำางการออกแบบ

การเรียนรู�แบบย�อนกลับ (Back ward Design)  ของ 

Wiggins and McTighe (1998) [3]  3 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. กำาหนดความรู� ความสามารถหรือผลลัพธ์ิของการ

เรียนรู�ท่ีำต�องการให�เกิดข้ึนกับผู�เรียน 2. กำาหนด

พฤติกรรมหรือหลักฐานท่ีำสำาคัญท่ีำแสดงให�เห็นว่าผู�

เรียนได�บรรลุผลการเรียนรู�ตามท่ีำกำาหนด 3. ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู�และการวัดและประเมินผลให�

สอดคล�องกับจุดประสงค์การเรียนรู� ท้ัำงน้ีในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู�ประกอบด�วย (1) จุดประสงค์การเรียน

รู� (2) แนวทำางการวัดผลและประเมินผล (3) ส่ือและ

แหล่งเรียนรู� (4) แนวทำางหรือแผนการจัดกิจกรรม 

ต้ังแต่กิจกรรมเร่ิมต�นจนส้ินสุดกิจกรรม และ พร�อม

ระบุช้ินงานหรือภาระงานย่อยท่ีำมอบหมายในแต่ละ

กิจกรรม และภาระงานหลักท่ีำใช�ประเมินสมรรถนะผู�

เรียนท่ีำแสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรู�น้ันแล�ว และ(5) 

การเช่ือมโยงความรู�ในกระบวนวิชาสู่ชุมชนหรือช่วย

เหลือสังคม

 ข้ันท่ีำ 3 นำาแผนสู่การปฏิิบัติ (Put the plan 

into action) เป็นการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู�ตาม

แผนท่ีำยืดหยุ่นหรือปรับแต่งกิจกรรมตามความคิด 

ความสนใจ และลักษณะของกลุ่มผู�เรียน ทำบทำวน

กระบวนการปรับเพ่ิมลดบางข้ันตอนโดยยดึเป้าหมาย

หลักท่ีำกำาหนดไว�เดิม

 ข้ันท่ีำ 4 ประเมินการเรียนรู�และนำาเสนอผลงาน 

(Evaluate / Celebrate) เป็นการประเมินผู�เรียนโดย

ยึดแนวทำางการประเมินผลในศตวรรษท่ีำ 21 ของ 

National Council on Measurement in Education 

(2012) [4] 1) ใช�วิธีิการประเมินผลท่ีำหลากหลาย 2) 

ประเมินด�วยภาระงานท่ีำมีระดับความซัึ่บซึ่�อนท่ีำเหมาะ

สมและทำ�าทำายความสามารถ 3) ประเมินด�วยภาระงาน

ท่ีำมีลักษณะปลายเปิด (open-ended) หรือมีโครงสร�าง

ท่ีำยืดหยุ่น (ill-structured tasks) 4) ประเมินโดยใช�

ภาระงานท่ีำมคีวามหมายและสอดคล�องตามสภาพจรงิ 

5) ผู�เรียนได�แสดงเหตุผลและการคิดท่ีำชัดแจ�ง และ6) 

ใช�วิธีิการประเมินใหม่ๆท่ีำระบุระดับความสามารถได�

จริง
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 5.2 เคร่ืองมือท่ีำใช�ในการจัดกิจกรรมและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำาง

การประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดยใช� 

Theme-based Learning จำานวน 8 กิจกรรม รวม30 

ช่ัวโมง

 (2) แบบประเมนิคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู�ซ่ึึ่ง

เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

 (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีำ

มีต่อกิจกรรมการเรียนรู�กระบวนวิชา 100230

 (4) แบบวัดความสามารถในการสร�างเคร่ืองมือ

วัดผลการศึกษากระบวนวิชา 100230

 5.3 วิธีิการวิเคราะห์ข�อมูลและสถิติท่ีำใช�

 วิเคราะห์ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการวิเคราะห์

เน้ือหา และวิเคราะห์ข�อมูลเชิงปริมาณโดยใช�สถิติ

บรรยาย ความถ่ี ร�อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของผลวิเคราะห์

ตามเกณฑ์ในตารางท่ีำ 1  

ตารางท่ี 1 เกณฑ์ในการแปลความหมายของผล

วิเคราะห์

6. การจััดกิจักรรมและผลการวิเคราะห์ข้�อม้ล

ผู�ศึกษาได�ดำาเนินการสอนด�วยตนเองทุำกกิจกรรมตลอด

ภาคเรียน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 30 ช่ัวโมง เน�น

การพัฒนาความสามารถในการสร�างเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู�และความสามารถในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำเน�นการประเมินสภาพ

จริงเป็นหลัก ผลเป็นดังน้ี

 6.1 ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ตาม

แนวทำางการประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดย

ใช� Theme-based Learning 

 สรุปย่อ 8 กิจกรรมและผลการวิเคราะห์ได�ดังน้ี 

กิจกรรมท่ีำ 1 การวัดและประเมินการเรียนรู�คืออะไร

คาบท่ีำ 1.1 ผู�สอนบรรยาย ความหมายหลักการ 

ธิรรมชาติ ประเภทำ ระดับการวัดผลการศึกษา การใช�

คำาถามข้ันสูงแบบปลายเปิด ในการประเมินการเรียน

รู� คาบท่ีำ 1.2 ผู�เรียนศึกษาบทำความและสืบค�นความรู�

เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู�ต่าง ๆ เพ่ือสรุปและนำาเสนอ

ผังมโนมติการประเมินเพ่ือการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21

กิจกรรมท่ีำ 2  เติมความเข�าใจเคร่ืองมือวัดผลการศึกษา

คาบท่ีำ 2.1 นักศึกษากลุ่มละ 3 – 4 คน เลือกหัวข�อท่ีำ

สนใจเก่ียวกับวิธีิการวัดและเคร่ืองมือ ศึกษาเอกสาร 

สืบค�นข�อมูลเพ่ิมในประเด็น ลักษณะประเภทำข้ันตอน

การสร�าง/ใช� ตัวอย่าง ข�อดี ข�อจำากัด และเอกสาร

อ�างอิง นำาเสนอสรุปเน้ือหา 3 นาทีำ ผ่านคลิป VDO 

หรือโปรแกรมนำาเสนอท่ีำเหมาะสม  คาบท่ีำ 2.2 นำาเสนอ

งานกลุ่ม คาบท่ีำ 2.3 แต่ละกลุ่มร่วมกัน ร่างข�อคำาถาม 

ข�อคำาถามแบบเลือกตอบ 10 ข�อ พร�อมเฉลย ลงใน

แบบฟอร์มท่ีำอาจารย์ผู�สอนเตรียมไว�ให� เพ่ือประเมิน

ความ รู� ความเข� า ใจของ เ พ่ือนนัก ศึกษา ผ่าน 

Application ท่ีำเหมาะสม คาบท่ีำ 2.4 จัดกิจกรรม

ประเมินความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือผ่าน 

Application  ได�แก่ Google Form, Kahoot, 

Quizizz, Nearpod, Mentimeter และอ่ืน ๆ  แล�วส่ง

สรุปผลการจดักิจกรรมผลการตอบรายข�อ และผลรวม

คะแนนรายคนไปยังอาจารย์ คาบท่ีำ 2.5 นักศึกษาทำำา

แบบทำดสอบวดัความรู�เร่ืองลักษณะและประเภทำเคร่ือง

มือวัดผลการศึกษาโดยรวมจากอาจารย์ สะทำ�อนการ

ทำำางานกลุ่มและรายบุคคลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

Google Form 
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รูปท่ีำ 1 บรรยากาศการจัดกิจกรรมประเมินความรู�

ความเข�าใจเร่ืองเคร่ืองมือวัดผลทำางการศึกษาตามกลุ่ม

รับผิดชอบ

  

รูปท่ีำ 2 การจัดกิจกรรมประเมินความรู�ความเข�าใจเร่ือง

เคร่ืองมือวัดผลทำางการศึกษาแบบสรุปรวม

กิจักรรมท่ี 3  สืบค�น สังเคราะห์ “จิตสาธิารณะ”แล�ว

นิยาม ว่า ….

 คาบท่ีำ 3.1 อาจารย์นำาเสนอข�อมูลผลการศึกษา

งานวิจัยและ CMU SMART Student เพ่ือให�นักศึกษา

เห็นความสำาคัญของ “จิตสาธิารณะ” ซ่ึึ่งเป็นประเด็น

เร่ือง (Theme) ของการศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาค�นคว�า

นิยามจิตสาธิารณะและจิตอาสาตามความเข�าใจ และ

พ้ืนความรู�เดิมท่ีำมี คาบท่ีำ 3.2 นำาเสนอสรุปผลนิยามจิต

สาธิารณะ ประเมินความเข�าใจของนักศึกษาผ่านการ

เขียนเรียงความเร่ือง  “จิตสาธิารณะคือธุิระของใคร” 

กิจกรรมท่ีำ 4  พัฒนาเคร่ืองมือวัดผ่านการปฏิิบัติจริง

คาบท่ีำ 4.1 แบ่งนักศึกษากลุ่มละ 3-4 คน ช้ีแจงทำำาความ

เข�าใจ เพ่ือให�ร่วมกันวางแผนการสร�างเคร่ืองมือ เก็บ

ข�อมูลและนำาเสนอผล ดังน้ี 

 (1) แบบทำดสอบแบบวัดความรู�ความเข�าใจ 

เร่ือง“จิตสาธิารณะ”ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 (2) แบบสอบถาม “พฤติกรรมจิตสาธิารณะ” 

ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 (3) แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธิรรมด�านจิต

สาธิารณะของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 (4) แบบสอบถาม“สภาพการจดัการเรียนรู�ท่ีำส่ง

เสริมจิตสาธิารณะของกระบวนวิชาในคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่”

 (5) แบบสัมภาษณ์ “แนวทำางการจัดกิจกรรม

เสริมสร�างความสัมพันธ์ิระหว่างพ่ีและน�องใหม่คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่แบบ New 

normal”

 (6) แบบบันทึำกการสนทำนากลุ่ม (Focus 

Group) เร่ือง “แนวทำางการเสริมสร�างจิตสาธิารณะ

แบบ New normal ให�กับนักศึกษาในยุค ดิจิทัำล”

 (7) แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธิารณะใน

ห�องเรียนของนักศึกษากระบวนวิชา 100230 

 (8) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีำ

มี ต่อ กิจกรรมการสร� าง เค ร่ืองมือโดยใช�  “ จิต

สาธิารณะ”เป็น Theme

 (9) แบบประเมินความสามารถในการทำำา

รายงานเร่ือง “การสร�าง ผลการสร�างและใช�เคร่ืองมือ

ในรายวิชา 100230”

 (10) แบบประเมินความสามารถในการเขียน

เรียงความ (1 - 2 หน�า A4) เร่ือง “จิตสาธิารณะ…คือ

ธุิระของใคร”

 คาบท่ีำ 4.2 – 4.4 ศึกษาและจัดทำำานิยามเชิง

ปฏิิบัติการของส่ิงต�องการวัดผ่านคลิป VDO ท่ีำผู�สอน

จัดทำำาข้ึนและแหล่งเรียนรู�อ่ืน ๆ คาบท่ีำ 4.5 – 4.7 

นั ก ศึกษา จัดทำำา ร่ า ง เค ร่ื อ ง มือ วัด  และ จัดทำำา

แบบสอบถามความเห็นผู�เช่ียวชาญ ให�อาจารย์ผู�สอน

ให�ข�อเสนอแนะเป็นรายกลุ่มแล�วปรับปรุงแก�ไข ก่อน

   

 

 

สรุปยอ 8 กิจกรรมและผลการวิเคราะหไดดังนี้  

กิจกรรมท่ี 1 การวัดและประเมินการเรียนรู คือ

อะไร 

คาบท่ี 1.1 ผูสอนบรรยาย ความหมายหลักการ 

ธรรมชาติ ประเภท ระดับการวัดผลการศึกษา การ

ใชคำถามขั้นสูงแบบปลายเปด ในการประเมินการ

เรียนรู คาบที่ 1.2 ผูเรียนศึกษาบทความและสืบคน

ความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสรุปและ

นำเสนอผังมโนมติการประเมินเพื ่อการเรียนรู ใน

ศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมท่ี 2  เติมความเขาใจเครื ่องมือวัดผล

การศึกษา 

คาบที่ 2.1 นักศึกษากลุมละ 3 – 4 คน เลือก

หัวขอที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการวัดและเครื่องมือ ศึกษา

เอกสาร ส ืบคนข อม ูลเพิ ่มในประเด ็น ลักษณะ

ประเภทข้ันตอนการสราง/ใช ตัวอยาง ขอดี ขอจำกัด 

และเอกสารอางอิง นำเสนอสรุปเนื้อหา 3 นาที ผาน

คลิป VDO หรือโปรแกรมนำเสนอที่เหมาะสม  คาบ

ที ่ 2.2 นำเสนองานกลุ ม คาบที ่ 2.3 แตละกลุม

รวมกัน รางขอคำถาม ขอคำถามแบบเลือกตอบ 10 

ขอ พรอมเฉลย ลงในแบบฟอรมท่ีอาจารยผู สอน

เตรียมไวให เพื ่อประเมินความรู ความเขาใจของ

เพื่อนนักศึกษา ผาน Application ที่เหมาะสม คาบ

ท่ี 2.4 จัดกิจกรรมประเมินความรู ความเข าใจ

เก่ียวกับเครื่องมือผาน Application  ไดแก Google 

Form, Kahoot, Quizizz, Nearpod, Mentimeter 

และอ่ืน ๆ แลวสงสรุปผลการจัดกิจกรรมผลการตอบ

รายขอ และผลรวมคะแนนรายคนไปยังอาจารย 

คาบที่ 2.5 นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดความรูเรื่อง

ลักษณะและประเภทเครื ่องมือว ัดผลการศึกษา

โดยรวมจากอาจารย สะทอนการทำงานกลุ มและ

รายบ ุคคลผ านแบบสอบถามออนไลน Google 

Form  

  

  

  

 

รูปท่ี 1 บรรยากาศการจัดกิจกรรมประเมินความรู

ความเขาใจเรื่องเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาตาม

กลุมรับผิดชอบ 

 

รูปท่ี 2 การจัดกิจกรรมประเมินความรูความเขาใจ

เรื่องเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาแบบสรุปรวม 

กิจกรรมท่ี 3  สืบคน สังเคราะห “จิตสาธารณะ”

แลวนิยาม วา …. 

คาบท่ี 3.1 อาจารยนำเสนอขอมูลผลการศึกษา

งานว ิ จ ั ยและ  CMU SMART Student เพ ื ่ อ ให

นักศึกษาเห็นความสำคัญของ “จิตสาธารณะ” ซ่ึง

เปนประเด็นเรื่อง (Theme) ของการศึกษาในครั้งนี้ 

ศึกษาคนควานิยามจิตสาธารณะและจิตอาสาตาม
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ส่งเคร่ืองมือให�ผู�เช่ียวชาญประเมิน

  

 

รูปท่ีำ 3 นักศึกษานำาร่างเคร่ืองมือท่ีำออกแบบไว�เพ่ือให�

อาจารย์ผู�สอนประเมินเบ้ืองต�นก่อนนำาส่งผู�เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเท่ีำยงตรงเชิงเน้ือหา

 คาบท่ีำ 4.8 ฝึึกหัดการวิเคราะห์ความเท่ีำยงตรง

เชิงเน้ือหาโดยคำานวณจากค่า IOC ด�วย MS Excel 

คาบท่ีำ 4.9 ศึกษาการจัดทำำาเกณฑ์ในการประเมินช้ิน

งาน ภาระงาน และเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน

แบบHolistic และ Analytic จากเอกสาร คลิปวิดีโอ

แล�วอาจารย์ผู�สอนทำบทำวนในช้ันเรียน 

รูปท่ีำ 4 ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการพัฒนาเคร่ืองมือ

วัดผลการศกึษา “แบบบนัทึำกการสนทำนากลุ่ม (Focus 

Group)” ในข้ันวางแผนการใช�และดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข�อมูลจริง

 คาบท่ีำ 4.10 – 4.11 ศึกษาตัวอย่าง และร่าง

รายงานการนำาเสนอผ่านตัวอย่าง นำาเสนอข�อมูลให�

อาจารยผู์�สอนประเมินความเหมาะสมและให�ข�อเสนอ

แนะเบ้ืองต�น คาบท่ีำ 4.12 จัดกิจกรรม Gallery Walk 

เพ่ือนำาเสนอและประเมินผลงาน โดยมีเง่ือนไขว่า

สมาชิกทุำกคนต�องสามารถนำาเสนอผลงานได�ทุำกคน นำา

เสนอกลุ่มละไม่เกิน 3 นาทีำ โดยมีผู�ประเมินคือ เพ่ือน 

อาจารย์และตนเอง

กิจักรรมท่ี 5 ถอดบทำเรียนกิจกรรมการประเมินเพ่ือ

การเรียนรู�

 คาบท่ีำ 5.1 นักศึกษาวิเคราะห์ แล�วเขียนลำาดับ

การจัดกิจกรรม สรุปประเมินและสะทำ�อนการเรียนรู�

ของตนเองผ่านแบบประเมินออนไลน์ คาบท่ีำ 5.2 ให�

นักศึกษาประเมินและสะทำ�อนการเรียนรู�ของตนเอง

ผ่านแบบประเมินออนไลน์ 

     

             

   

รูปท่ีำ 5 กิจกรรม Walk Rally นำาเสนอและประเมิน

คุณภาพรายงานผลการใช�เคร่ืองมือ

 ซ่ึึ่งนักศึกษาร�อยละ 86.67 ประเมินว่ากิจกรรม

ได�ส่งเสริมการมีจิตสาธิรณะให�กับตนเอง ร�อยละ 6.67 

ประเมินว่าส่งเสริมแต่เป็นระดับต�น ส่วนท่ีำเหลือร�อย

ละ 6.67 ยังคิดว่าไม่ได�รับการส่งเสริม แต่จากการ

ประเมินความคิดเห็นท่ีำมีต่อกิจกรรม พบว่านักศึกษา

เห็นว่ากิจกรรมมีลกัษณะการจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือ

การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 ในระดับมาก ดังตารางท่ีำ 2

ตารางท่ีำ 2 ผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีำมี

ต่อกิจกรรมในกระบวนวิชาตามตัวบ่งช้ีการจัดการ

เรียนรู�ท่ีำเน�นการประเมินเพ่ือการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 

21 (n=30)
รายการประเมิน ความคิดเห็น

M SD แปล
1. จุดประสงค์ กิจกรรมและ

การประเมินมีความสอดคล�อง

กัน

4.35 0.71 มาก

 

 

   

 

 

ความเขาใจ และพื ้นความรู เดิมที ่ มี คาบที ่ 3.2 

นำเสนอสรุปผลนิยามจิตสาธารณะ ประเมินความ

เขาใจของนักศึกษาผานการเขียนเรียงความเรื ่อง  

“จิตสาธารณะคือธุระของใคร”  

กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาเครื่องมือวัดผานการปฏิบัติ

จริง 

คาบท่ี 4.1 แบงนักศึกษากลุมละ 3-4 คน ชี้แจง

ทำความเขาใจ เพื ่อใหร วมกันวางแผนการสราง

เครื่องมือ เก็บขอมูลและนำเสนอผล ดังนี้  

(1) แบบทดสอบแบบวัดความรู ความเขาใจ เรื ่อง“จิตสาธารณะ”ของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

(2) แบบสอบถาม “พฤต ิกรรมจ ิตสาธารณะ” ของน ักศ ึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร 

(3) แบบวัดเหตุผลเชิงจร ิยธรรมดานจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร 

(4) แบบสอบถาม“สภาพการจัดการเรียนรู ท ี ่ส งเสริมจิตสาธารณะของ

กระบวนวิชาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 

(5) แบบสัมภาษณ “แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางพี่และนองใหมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมแบบ 

New normal” 

(6) แบบบันทึกการสนทนากลุ ม (Focus Group) เรื ่อง “แนวทางการ

เสร ิมสรางจิตสาธารณะแบบ New normal ใหก ับนักศึกษาในยุค 

ดิจิทัล” 

(7) แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะในหองเรียนของนักศึกษากระบวน

วิชา 100230  

(8) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตอกิจกรรมการสราง

เครื่องมือโดยใช “จิตสาธารณะ”เปน Theme 

(9) แบบประเมินความสามารถในการทำรายงานเรื่อง “การสราง ผลการ

สรางและใชเครื่องมือในรายวิชา 100230” 

(10) แบบประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความ (1 - 2 หนา A4) 

เรื่อง “จิตสาธารณะ…คือธุระของใคร” 

คาบที่ 4.2 – 4.4 ศึกษาและจัดทำนิยามเชิง

ปฏิบัติการของสิ่งตองการวัดผานคลิป VDO ท่ีผูสอน

จัดทำขึ้นและแหลงเรียนรูอื ่น ๆ คาบที่ 4.5 – 4.7 

น ักศ ึกษาจ ัดทำร  าง เคร ื ่ องม ือว ัด  และจ ัดทำ

แบบสอบถามความเห็นผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยผูสอน

ใหขอเสนอแนะเปนรายกลุมแลวปรับปรุงแกไข กอน

สงเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญประเมิน 

 

 

รูปท่ี 3 นักศึกษานำรางเครื่องมือท่ีออกแบบไวเพ่ือให

อาจารยผูสอนประเมินเบื้องตนกอนนำสงผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

คาบที่ 4.8 ฝกหัดการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาโดยคำนวณจากคา IOC ดวย MS Excel คาบ

ที่ 4.9 ศึกษาการจัดทำเกณฑในการประเมินชิ้นงาน 

ภาระงาน และเกณฑในการตัดส ินผลงานแบบ

Holistic และ Analytic จากเอกสาร คลิปวิดีโอแลว

อาจารยผูสอนทบทวนในชั้นเรียน  

    

รูปท่ี 4 สวนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ

ว ัดผลการศึกษา “แบบบันทึกการสนทนากลุม 

(Focus Group)” ใ นข ั ้ น ว า ง แผ น กา ร ใ ช  แ ล ะ

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

คาบที่ 4.10 – 4.11 ศึกษาตัวอยาง และราง

รายงานการนำเสนอผานตัวอยาง นำเสนอขอมูลให

อาจารย ผ ู สอนประเม ินความเหมาะสมและให

ข อเสนอแนะเบื้องตน คาบที ่ 4.12 จัดกิจกรรม 

Gallery Walk เพ่ือนำเสนอและประเมินผลงาน โดย
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จริง 

คาบท่ี 4.1 แบงนักศึกษากลุมละ 3-4 คน ชี้แจง

ทำความเขาใจ เพื ่อใหร วมกันวางแผนการสราง
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นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

(2) แบบสอบถาม “พฤต ิกรรมจ ิตสาธารณะ” ของน ักศ ึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร 

(3) แบบวัดเหตุผลเชิงจร ิยธรรมดานจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร 

(4) แบบสอบถาม“สภาพการจัดการเรียนรู ท ี ่ส งเสริมจิตสาธารณะของ

กระบวนวิชาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 

(5) แบบสัมภาษณ “แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางพี่และนองใหมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมแบบ 

New normal” 

(6) แบบบันทึกการสนทนากลุ ม (Focus Group) เรื ่อง “แนวทางการ

เสร ิมสรางจิตสาธารณะแบบ New normal ใหก ับนักศึกษาในยุค 

ดิจิทัล” 

(7) แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะในหองเรียนของนักศึกษากระบวน

วิชา 100230  

(8) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตอกิจกรรมการสราง

เครื่องมือโดยใช “จิตสาธารณะ”เปน Theme 

(9) แบบประเมินความสามารถในการทำรายงานเรื่อง “การสราง ผลการ

สรางและใชเครื่องมือในรายวิชา 100230” 

(10) แบบประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความ (1 - 2 หนา A4) 

เรื่อง “จิตสาธารณะ…คือธุระของใคร” 

คาบที่ 4.2 – 4.4 ศึกษาและจัดทำนิยามเชิง

ปฏิบัติการของสิ่งตองการวัดผานคลิป VDO ท่ีผูสอน

จัดทำขึ้นและแหลงเรียนรูอื ่น ๆ คาบที่ 4.5 – 4.7 

น ักศ ึกษาจ ัดทำร  าง เคร ื ่ องม ือว ัด  และจ ัดทำ

แบบสอบถามความเห็นผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยผูสอน

ใหขอเสนอแนะเปนรายกลุมแลวปรับปรุงแกไข กอน

สงเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญประเมิน 

 

 

รูปท่ี 3 นักศึกษานำรางเครื่องมือท่ีออกแบบไวเพ่ือให

อาจารยผูสอนประเมินเบื้องตนกอนนำสงผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

คาบที่ 4.8 ฝกหัดการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาโดยคำนวณจากคา IOC ดวย MS Excel คาบ

ที่ 4.9 ศึกษาการจัดทำเกณฑในการประเมินชิ้นงาน 

ภาระงาน และเกณฑในการตัดส ินผลงานแบบ

Holistic และ Analytic จากเอกสาร คลิปวิดีโอแลว

อาจารยผูสอนทบทวนในชั้นเรียน  

    

รูปท่ี 4 สวนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ

ว ัดผลการศึกษา “แบบบันทึกการสนทนากลุม 

(Focus Group)” ใ นข ั ้ น ว า ง แผ น กา ร ใ ช  แ ล ะ

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

คาบที่ 4.10 – 4.11 ศึกษาตัวอยาง และราง

รายงานการนำเสนอผานตัวอยาง นำเสนอขอมูลให

อาจารย ผ ู สอนประเม ินความเหมาะสมและให

ข อเสนอแนะเบื้องตน คาบที ่ 4.12 จัดกิจกรรม 

Gallery Walk เพ่ือนำเสนอและประเมินผลงาน โดย

   

 

 

มีเง ื ่อนไขวาสมาชิกทุกคนตองสามารถนำเสนอ

ผลงานไดทุกคน นำเสนอกลุมละไมเกิน 3 นาที โดย

มีผูประเมินคือ เพ่ือน อาจารยและตนเอง 

กิจกรรมท่ี 5 ถอดบทเรียนกิจกรรมการประเมิน

เพ่ือการเรียนรู 

คาบที่ 5.1 นักศึกษาวิเคราะห แลวเขียนลำดับการ

จัดกิจกรรม สรุปประเมินและสะทอนการเรียนรูของ

ตนเองผานแบบประเมินออนไลน คาบที่ 5.2 ให

นักศึกษาประเมินและสะทอนการเรียนรูของตนเอง

ผานแบบประเมินออนไลน  

   

            

  

รูปท่ี 5 กิจกรรม Walk Rally นำเสนอและประเมิน

คุณภาพรายงานผลการใชเครื่องมือ 

ซึ ่งน ักศึกษารอยละ 86.67 ประเมินวา

กิจกรรมไดสงเสริมการมีจิตสาธรณะใหกับตนเอง 

รอยละ 6.67 ประเมินวาสงเสริมแตเปนระดับตน 

สวนที ่ เหลือร อยละ 6.67 ยังคิดว าไมได ร ับการ

สงเสริม แตจากการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอ

กิจกรรม พบวานักศึกษาเห็นวากิจกรรมมีลักษณะ

การจัดการจัดการเรียนรูเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ในระดับมาก ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มี

ตอกิจกรรมในกระบวนวิชาตามตัวบงชี้การจัดการ

เรียนรูที่เนนการประเมินเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 (n=30) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

M SD แปล 

1. จุดประสงค กิจกรรมและการประเมินมี

ความสอดคลองกัน 4.35 0.71 มาก 

2. เนื้อหา สาระการเรียนรู ครบถวน สมบูรณ 4.42 0.62 มาก 

3. เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.82 มาก 

4. กิจกรรมคำนึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล 3.87 0.72 มาก 

5. กิจกรรมเนนใหผู เรียนสรางองคความรู

ดวยตนเอง 4.35 0.66 มาก 

6. ส ื ่ อ /ว ั สด ุประกอบก ิจกรรมม ีความ

หลากหลาย 4.16 0.78 มาก 

7. ส ื ่อ และเทคโนโลย ีช วยอำนวยความ

สะดวกใหผูเรียนขณะปฏิบัติงาน 4.13 0.72 มาก 

8. กิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 4.29 0.59 มาก 

9. ภาระงานหร ือช ิ ้ น งานท ี ่ มอบหมาย

สอดคลองกับชีวิตจริง 3.81 0.98 มาก 

10. ภาระงานมีการบูรณาการเนื้อหาระหวาง

วิชาที่สอนและวิชาอ่ืน 4.10 0.75 มาก 

11. ภาระงานสะทอนการประยุกตใชความรู

ในเนื้อหาความรูในวิชา 4.32 0.65 มาก 

12. ผู  เร ียนตองใชความรู และทักษะท่ี

หลากหลายในการสรางงานหรือภาระงาน 4.52 0.63 

มาก

ท่ีสุด 

13. ก ิจกรรมเอ ื ้อให ผ ู  เร ียนแสดงความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตนอยางเต็มที ่ 4.06 0.68 มาก 

14. กิจกรรมเตรียมทักษะที่จำเปนพื้นฐาน

สำหรับเป นเคร ื ่องมือใหผ ู  เร ียนพ ัฒนา

ช ิ ้นงานหร ือภาระงานสำเร ็จเหมาะสม

เพียงพอ 4.00 0.73 มาก 

15. เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 4.42 0.72 มาก 

16. ผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการพัฒนางาน

หรือภาระงาน 4.48 0.51 มาก 

17. กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนมี

สวนรวมในการปฏิบัตงิาน 4.55 0.57 

มาก

ท่ีสุด 

18. ผู เรียนมีโอกาสประเมินการเรียนรูของ

ตนเอง 4.39 0.62 มาก 

19. กิจกรรมสงเสริมใหผู เรียนเปนทั้งผู ให

และรับฟงขอเสนอแนะ 4.45 0.68 มาก 

20. กิจกรรมสงเสริมการนำเสนอผลงานทั้ง

รายบุคคลและกลุม 4.35 0.61 มาก 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น
M SD แปล

2. เน้ือหา สาระการเรียนรู� ครบ

ถ�วน สมบูรณ์

4.42 0.62 มาก

3. เวลาในการจัดกิจกรรมมี

ความเหมาะสม

4.00 0.82 มาก

4. กิจกรรมคำานึงถึงความแตก

ต่างระหว่างบุคคล

3.87 0.72 มาก

5. กิจกรรมเน�นให�ผู�เรียนสร�าง

องค์ความรู�ด�วยตนเอง

4.35 0.66 มาก

6. ส่ือ/วัสดุประกอบกิจกรรมมี

ความหลากหลาย

4.16 0.78 มาก

7. ส่ือ และเทำคโนโลยีช่วย

อำานวยความสะดวกให�ผู�เรียน

ขณะปฏิิบัติงาน

4.13 0.72 มาก

8. กิจกรรมเสริมสร�างทัำกษะการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21

4.29 0.59 มาก

9. ภาระงานหรือช้ินงานท่ีำมอบ

หมายสอดคล�องกับชีวิตจริง

3.81 0.98 มาก

10. ภาระงานมีการบูรณาการ

เน้ือหาระหว่างวิชาท่ีำสอนและ

วิชาอ่ืน

4.10 0.75 มาก

11. ภาระงานสะทำ�อนการ

ประยุกต์ใช�ความรู�ในเน้ือหา

ความรู�ในวิชา

4.32 0.65 มาก

12. ผู�เรียนต�องใช�ความรู�และ

ทัำกษะท่ีำหลากหลายในการสร�าง

งานหรือภาระงาน

4.52 0.63 มากท่ีำสุด

13. กิจกรรมเอ้ือให�ผู�เรียนแสดง

ความเช่ียวชาญเฉพาะตนอย่าง

เต็มท่ีำ

4.06 0.68 มาก

14. กิจกรรมเตรียมทัำกษะท่ีำ

จำาเป็นพ้ืนฐานสำาหรับเป็น

เคร่ืองมือให�ผู�เรียนพัฒนาช้ิน

งานหรือภาระงานสำาเร็จเหมาะ

สมเพียงพอ

4.00 0.73 มาก

15. เคร่ืองมือประเมินมีความ

หลากหลาย

4.42 0.72 มาก

16. ผู�เรียนทุำกคนมีบทำบาทำใน

การพัฒนางานหรือภาระงาน

4.48 0.51 มาก

17. กิจกรรมเปิดโอกาสให�ผู�

เรียนทุำกคนมีส่วนร่วมในการ

ปฏิิบัติงาน

4.55 0.57 มากท่ีำสุด

18. ผู�เรียนมีโอกาสประเมินการ

เรียนรู�ของตนเอง

4.39 0.62 มาก

19. กิจกรรมส่งเสริมให�ผู�เรียน

เป็นท้ัำงผู�ให�และรับฟังข�อเสนอ

แนะ

4.45 0.68 มาก

รายการประเมิน ความคิดเห็น
M SD แปล

20. กิจกรรมส่งเสริมการนำา

เสนอผลงานท้ัำงรายบุคคลและ

กลุ่ม

4.35 0.61 มาก

21. กิจกรรมส่งเสริมให�ผู�เรียน

ได�วิเคราะห์จุดเด่น จุดด�อย 

และแนวทำางการพัฒนางาน

หรือภาระงานของตนเองและผู�

อ่ืน

4.23 0.62 มาก

22. กิจกรรมส่งเสริมให�ผู�เรียน

ได�สะทำ�อนความคิดเห็นในการ

ทำำากิจกรรม

4.42 0.67 มาก

23. ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการ

กำาหนดเกณฑ์การประเมิน

4.16 1.04 มาก

24. การประเมินความสามารถ

ของผู�เรียนครอบคลุมท้ัำง

กระบวนการผลิตและผลผลิต

ช้ินงาน

4.16 0.69 มาก

25. ผู�ประเมินผลช้ินงานหรือ

ภาระงานมีความหลากหลาย

4.23 0.72 มาก

26. ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมใน

ประเมินผลงานของตนเองและผู�

อ่ืน

4.72 0.46 มากท่ีำสุด

โดยภาพรวม 4.27 0.22 มาก

กิจักรรมท่ี 6 ประยุกต์สู่การออกแบบกิจกรรมตาม

ปรารถนา

 คาบท่ีำ 6.1 ศึกษาคลิป VDO ตัวอย่าง แล�ว

ออกแบบกิจกรรมในรายวิชาท่ีำกลุ่มตนเองถนัดและ

เช่ียวชาญ ภาระงานคือ “การออกแบบกิจกรรมท่ีำเน�น

การประเมินตามสภาพจริงท่ีำเสริมสร�างจิตสาธิารณะ” 

คาบท่ีำ 6.2 นำาเสนอร่างกิจกรรม แล�วปรับแก�ตามคำา

แนะนำาอาจารย์และเพ่ือน ๆ พบว่ากิจกรรมท่ีำได�ตรง

ตามลักษณะการประเมินสภาพจริง เหมาะสม เป็นไป

ได�ในการนำาไปสอนในรายวิชาน้ันได�จริง ภาระงานน่า

สนใจ ทุำกกิจกรรมมีคุณภาพอยูใ่นระดับดีมาก 

กิจักรรมท่ี 7 เรียนรู�การประเมิน Summative เพ่ือ

สรุปการพัฒนา

 คาบท่ีำ 7.1 – 7.4 ศึกษาวิธีิการนำาผลการ

ประเมินระหว่างเรียน Formative และสรุปรวม 

Summative ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel คำานวณ
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ด�วยวิธีิการและตัดสินแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มแล�ว

เปรียบเทีำยบผลท่ีำได� การนำาผลการประเมินให�ข�อมูล

ย�อนกลับเพ่ือการพัฒนาผู�เรียนและปรับปรุงกิจกรรม

การเรียนการสอนต่อไป

กิจักรรมท่ี 8 กระบวนวิชาควรปรับเปล่ียนอย่างไร

 คาบท่ีำ 8.1 ผู�เรียนร่วมกันให�ข�อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา นักศึกษามีข�อเสนอแนะต่อพัฒนากระบวน

วิชาในปีการศึกษาคร้ังถัดไปดังน้ี

 (1) ระยะเวลาในการทำำากิจกรรม ควรเพ่ิมระยะ

เวลาในการทำำากิจกรรม ในการนำาเสนองาน แลก

เปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม เก็บรวบรวมข�อมูล  

(2) การสร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�กระบวนการ

สร�างเคร่ืองมือรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างลุ่มลึก (3) ควรเพ่ิม

ทำางเลือกของหัวข�อท่ีำหลากหลาย และ (4) ควรปรับ

เหมาะความยากง่ายของหัวข�อ 

 6.2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำาง

การประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 โดยใช� 

Theme-based Learning

 โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาความสามารถใน

การออกแบบเคร่ืองมือวัดผลอยู่ ในระดับดีมาก 

(M=76.25% SD=4.02%) จำานวนนักศึกษาในแต่ละ

ระดับความสามารถปรากฏิดัง ตารางท่ีำ 3

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินความสามารถในการ

ออกแบบเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

หลังได�รับการจัดการเรียนรู�ในรายวิชา 100230 

(n=30)

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาท่ีำมีต่อ

ความรู� ทัำกษะ และคุณลักษณะท่ีำได�รับการพัฒนาจาก

กระบวนวิชา 100230 (n=24)

7. สรุปผลการศึกษา

 7.1 กิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำางการ

ประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 เป็นกิจกรรมใน

รายวิชา 100230 การวัดและประเมินการเรียนรู�แนว

ใหม่โดยใช� Theme-based Learning ประเด็นเร่ืองท่ีำ

ใช�คือ “จิตสาธิารณะ” ใช�เวลาในการจัดกิจกรรม 30 

ช่ัวโมงแบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม

เป็นไปตามแนวทำางการจัดการเรียนรู� Flipped 

Classroom และ Active Learning  แต่ละกิจกรรม

ประกอบด�วย จุดประสงค์การเรียนรู� เน้ือหา ข้ันตอน

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำเน�นการบูรณาการ ภาระงาน

สภาพจริง และแนวทำางการประเมินการเรียนรู�

กิจกรรมท่ีำออกแบบมีคุณภาพท่ีำอยู่ในระดับดีมากทุำก

กิจกรรม

 7.2 นักศึกษามีความสามารถในออกแบบเคร่ือง

มือวัดผลและออกแบบกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากซ่ึึ่ง

สอดคล�องกับผลการประเมินตนเองของนักศึกษาโดย

รวมว่าตนเองมีความรู� ทัำกษะ และคุณลักษณะพึง

ประสงค์อยูใ่นระดับดีมาก ท้ัำงน้ีนักศึกษาเห็นว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนรู� 100230 ได�จดักิจกรรมท่ีำสอดคล�อง

ตามแนวทำางการจัดการเรียนรู�ตามสภาพจริงในระดับ

มาก

8. อภิปรายผลและสะท�อนผลการเรียนร้�

    ประเด็นท่ีำ 1 จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามี

ความรู� ทัำกษะ และความสามารถในออกแบบเคร่ือง

มือวัดผล และออกแบบกิจกรรมท่ีำเน�นการประเมินอยู่

ระดับดีมาก ท้ัำงน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก 1) นักศึกษาได�
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ฝึึกปฏิิบัติจากภาระงานท่ีำต�องได�ใช�ในวิชาชีพครูจริง ใช�

ทัำกษะท่ีำซัึ่บซึ่�อนของตนและร่วมมือประสานงานบุคคล

อ่ืนท้ัำงในวัยเดียวกันและต่างกัน ทำำาให�ผู�เรียนต�อง

กระตือรือร�น สนใจ ใส่ใจและต้ังใจมาก 2) นักศึกษาได�

มีโอกาสปรับแก�งานในระยะเวลาเหมาะสม ทำำาให�ผล

งานมีคุณภาพตามเกณฑ์ 3) การประเมินให�ความ

สำาคัญท้ัำงระหว่างการเรียนรู�และส้ินสุดการเรียนรู� ใช�ผู�

ประเมินหลากหลาย ผู�เรียนทุำกคนเข�าใจและทำราบ

เกณฑ์การประเมินตรงกัน นักศึกษาจึงวางแผนและ

ดำาเนินการเพ่ือให�ผลงานมีลักษณะเป็นตามเกณฑ์ 4) 

กิจกรรมจัดตามลำาดับของกระบวนการสร�างเคร่ืองมือ

วัดผลการศึกษาทำำาให�ผู�เรียนมองเห็นเช่ือมโยงเน้ือหา 

และ 5) การใช�ส่ือ แอปพลิเคชันท่ีำทัำนสมัยตรงกับวัย

และรูปแบบการเรียนรู�ของผู�เรียนท้ัำงท่ีำคุ�นเคยและไม่

คุ�นเคย และฝึึกใช�งานอย่างต่อเน่ืองท้ัำงในฐานะผู�สร�าง

และผู�ใช�งาน นักศึกษาจึงเกิดการฝึึกทัำกษะท่ีำจำาเป็นต่อ

การเรียนรู�และทำำางานร่วมท่ีำกับผู�อ่ืน 

ประเด็นท่ีำ 2 นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์อยูใ่น

ระดบัดีมาก เพราะถกูกระตุ�นและสร�างความตระหนกั

ตลอดเวลาและเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวัน มีการ

กำาหนดกรอบการทำำางานโครงสร�างชัดเจน ผู�เรียนจึงมี

เป้าหมาย ทิำศทำางสำาหรับนำาตนเองให�บรรลุตามความ

มุ่งหมายได�อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามแม�ว่า

นักศึกษามากกว่าร�อยละ 90 จะเห็นว่ากิจกรรมทำำาให�

ตนเองเกิดจิตสาธิารณะได�หากแต่เป็นเพียงการทำำาให�

ผู�เรียนได�เรียนรู�ในระดับข้ันการรับรู� ตอบสนอง และ

เห็นคุณค่าเข�าใจลักษณะของบุคคลท่ีำมีจิตสาธิารณะ 

มองเห็นคุณค่าของจิตสาธิารณะแต่กิจกรรมการเรียน

รู�ในคร้ังน้ียงัไม่สามารถสรปุได�อยา่งชัดเจนวา่ผู�เรียนได�

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจิตสาธิารณะจากเดิมไป

มากน�อยเพียงใด

9. ข้�อเสนอแนะ

 9.1 สำาหรับใช�ในการออกแบบกิจกรรมตาม

แนวทำางการประเมินการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 (1) 

กำาหนดสมรรถนะผู�เรียนท่ีำกระบวนวิชา คาดหวัง (2) 

สร�างสรรค์ภาระงานหลักอิงสมรรถนะ(3) วิเคราะห์

องค์ความรู�ในการทำำาภาระงานหลัก แล�วจัดลำาดับข้ัน

เรียนรู� (4) กำาหนดภาระงานย่อยในแต่ละข้ัน (5) 

เลือกสรรวธีิิสอน เทำคนคิ ส่ือ และการประเมนิการเรียน

รู�สำาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู� (6) กำาหนดโครงสร�าง

การให�คะแนนและเกณฑ์การประเมินท้ัำงแบบย่อยและ

สรุปรวม (7) เขียนแผนการจัดการเรียนรู� (8) ตรวจสอบ

คุณภาพแผน และ(9) นำาไปใช�และปรับตามความ

เหมาะสม

 9.2 สำาหรับใช�ในการออกแบบกิจกรรมโดยใช� 

Theme-based Learning 1)วิเคราะห์ความเช่ือมโยง

ระหว่างความรู� ทัำกษะและคุณลักษณะกับบริบทำอาชีพ

ของผู�เรียนในอนาคต 2) วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น 

ปัญหาท่ีำเก่ียวข�อง 3) เลือกประเด็นเร่ืองท่ีำครอบคลุม

เน้ือหาส่วนใหญ่ 4) กำาหนดเปา้หมายการพฒันาผู�เรียน 

5) ออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลโดยใช�เน้ือหา

ท่ีำสอดคล�องกับประเด็นเร่ือง 6) นำากิจกรรมไปใช� โดย

ปรับTheme ตามความสนใจผู�เรียน แล�วปรับตาม

สภาพความต�องการภายใต�ความเหมาะสมและเป็น 

ไปได�

 9.3 สำาหรับการพัฒนาการเรียนรู�ของกระบวน

วิชาและศึกษาวิจัย 1) ควรศึกษาแนวทำางการเสริม

สร�างพฤติกรรมจิตสาธิารณะผ่านกิจกรรมการเรียนรู�

ในช้ันเรียน และ2) ควรศึกษาแนวทำางการนำาผลการ

ออกแบบของนักศึกษาไปใช�ในโรงเรียนหรือทำดลองเพ่ือ

ศึกษาประสิทำธิิภาพการใช�จริง

10. กิตติกรรมประกาศ 

 กิจกรรมน้ีได�รับการสนับสนุนจากโครงการส่ง

เสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ีำ 21 ประจำาปีการศึกษา 2563 ศูนย์

นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่
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ด้วยกิจักรรมตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษา 
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บทคัดย่อ

 หลักการและวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาครูวิทำยาศาสตร์ก่อนประจำาการ เพ่ือให�มี

สมรรถนะสำาคัญในการออกแบบและจัดการเรียนรู�ท่ีำสะทำ�อนธิรรมชาติของวิทำยาศาสตร์ได� การศึกษาในคร้ังน้ีใช�

กรอบแนวคิดการบูรณาการข�ามศาสตร์เพ่ือสร�างประสบการณ์การเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมท่ีำออกแบบ

ตามกรอบแนวคดิสะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล�อม โดยมีผู�ร่วมโครงการในคร้ังน้ีจำานวน 38 

คน เป็นนักศึกษาท่ีำลงทำะเบียนในกระบวนวิชาหลักการและวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์  22 คน และกระบวนวิชาสะเต็ม

ศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม 16 คน กิจกรรมในการพัฒนาเป็นกิจกรรมสะเต็ม 11 กิจกรรม 

กิจกรรมการบรูณาการของ 2 กระบวนวชิา จำานวน 7 กิจกรรม และ กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ 

จำานวน 9 กิจกรรม รวมท้ัำงส้ิน 27 กิจกรรม เคร่ืองมือในการพัฒนาคือกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

เพ่ือชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ผ่านอุปกรณ์สะเต็ม STEM Box Set เคร่ืองมือท่ีำใช�ในการประเมิน

กิจกรรมประกอบด�วย (1) แบบประเมนิธิรรมชาตขิองวทิำยาศาสตร ์การรู�เร่ืองวทิำยาศาสตร ์และจติวิทำยาการเรียน

รู�วิทำยาศาสตร์ (2) รูบริคส์การประเมินกิจกรรมสะเต็ม (3) แบบตรวจสอบรายการลักษณะสำาคัญของกิจกรรมสะ

เต็มศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อม และ (4) อนุทิำนสะทำ�อนคิดกิจกรรมสะเต็ม จากผลการศึกษา

พบว่าการบูรณาการข�ามกระบวนวิชาสามารถดำาเนินการได� นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู�และการประเมินผล

กิจกรรม รวมท้ัำงออกแบบกิจกรรมสะเต็มได� 7 กิจกรรม ซ่ึึ่งเป็นระยะเวลาบูรณาการสองกระบวนวิชา 4 สัปดาห์ 

จำานวน 14  ช่ัวโมง และนักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมวิทำยาศาสตร์ได� 9 กิจกรรม เม่ือผ่านประสบการณ์กา

รบูรณาการร่วมกับกระบวนวิชาสะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม โดยกิจกรรมแสดงลักษณะ

สำาคัญของสะเต็มศึกษา และลักษณะสำาคัญของธิรรมชาติวิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ืองวิทำยาศาสตร์ และจิตวิทำยาการ

เรียนรู�วิทำยาศาสตร์ ผลการประเมินผู�สอนและกระบวนวิชาของวิชา 064430 คือ 95.36 และ 96.12 ในส่วน

กระบวนวิชา 100233 คือ 91.14 และ 93.33 ตามลำาดับ คำาสำาคัญ:  สะเต็มศึกษา, การสอนวิทำยาศาสตร์,  

บูรณาการข�ามศาสตร์, สมรรถนะผู�เรียน 
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1. บทนำา

นักศึกษาครู (Student teachers) หรอืครูก่อนประจำา

การ (Pre-service teachers) เป็นนักศึกษาท่ีำจะจบ

ไปเป็นครูประจำาการในอนาคต จำาเป็นต�องได�รับ

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู�ท่ีำเตรียมพร�อมสำาหรับ

อนาคต ไม่ใช่สำาหรับอดีต [1] เพราะครูกลุ่มน้ีจะต�อง

ปฏิิบัติหน�าท่ีำครูไปอย่างน�อย 30 ปี หากยังได�รับการ

สอนในสถาบนัผลิตครูด�วยกรอบแนวคดิการสอนแบบ

ด้ังเดิม (Traditional teaching) ก็มีแนวโน�มท่ีำจะ

จัดการเรียนการสอนของตนเองตามท่ีำได�เรียนมา ซ่ึึ่ง

ระบบการพฒันาครแูละสถาบนัผลิตครูมีบทำบาทำอยา่ง

มาก [2,3] การปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู�แบบใหม่

ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ก็จะยังไม่เกิดข้ึน ท้ัำงท่ีำ

สถานการณ์ในโลก ณ ปัจจุบัน แสดงให�เห็นว่ามีความ

ผันผวน ไม่แน่นอน ซัึ่บซึ่�อน ไม่ชัดเจน (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity: VUCA) [4] 

ซ่ึึ่งจำาเป็นต�องมีการปรับเปล่ียนวิธีิคิดและวิธีิปฏิิบัติเพ่ือ

แก�ปัญหาและสร�างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือทำำาให�มนุษย์

และส่ิงแวดล�อมสามารถดำารงอยูร่่วมกันได�อยา่งยัง่ยนื 

กรอบแนวคิดการเรียนรู�ตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิต 

เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล�อม เปน็การจดัการเรียน

รู� ท่ีำเน�นการบูรณาการท้ัำงส่ีศาสตร์เข�าด�วยกันคือ 

วิทำยาศาสตร์ เทำคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ เพ่ือนำาไปสู่การแก�ปัญหา สร�างสรรค์

นวัตกรรม [5] เพ่ือใช�ชีวิตในโลกปัจจุบันท่ีำมีความ

ผันผวน เพราะถูกผลกระทำบจากการเปล่ียนแปลงท้ัำง

ทำางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ดังท่ีำทำราบกันดี

ว่าประกอบด�วยปรากฎีณ์การท่ีำทำ�าทำายหลายอย่าง ท้ัำง

โรคระบาด [6] ฝุึ�นควัน PM2.5 [7] การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ [8] ผลกระทำบจากความก�าวหน�าของ

ปัญญาประดิษฐ์ [9] ผลกระทำบจากส่ือสังคมออนไลน์

ท่ีำฝัึงรากลึกในระดับสมองและพฤติกรรมในโลกชีวิต

จริงดังท่ีำ The Social Dilemma [10]  ภาพยนตร์

สารคดีช้ีให�เห็นอันตรายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ  

ท่ีำเกิดข้ึน

 ในประเด็นของการพัฒนาประเทำศน้ัน จำาเป็นต�อง

พัฒนาท้ัำงการดำาเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการ

รักษาส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท่ีำยัง่ยืน

 สะเต็มถูกมองว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู�คน [11] สร�างผลิตภาพของบุคคลและโดย

รวมของประเทำศเพ่ือยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน และนำาประเทำศออกจากกับดักรายได�ปาน

กลางไปสู่ประเทำศท่ีำพัฒนาแล�ว [12] 

 การ เร่ ง รัด พัฒนาทำ รัพยากรมนุษ ย์ของ

ประเทำศไทำยท่ีำกล่าวมา จำาเป็นต�องวางรากฐานท่ีำสำาคัญ

ต้ังแต่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีำครูมีบทำบาทำสูงมากใน

การเตรียมความพร�อมดังกล่าว มีรายงานว่าครูท่ีำดี 1 

คน เพ่ิมมูลค่าผลิตภาพของนักเรียน 1 คน เป็นมูลค่า

ร�อยละ 10-15 ของรายได�ตลอดชีวิต [13] 

 การเรียนการสอนวทิำยาศาสตรมี์บทำบาทำสำาคัญ

ในการพัฒนาท้ัำงความรู� วิธีิและกระบวนการคิด เช่น 

การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแก�ปัญหาท่ีำซัึ่บซึ่�อน การมี

จิตสืบเสาะท่ีำจะแสวงหาความรู�ตลอดชีวิต เพ่ือฝึึกฝึน

และเพ่ิมพูนทัำกษะ การจัดการศึกษาเพ่ือตอบโจทำย์ดัง

กล่าวจำาเป็นต�องมีครูท่ีำมีสมรรถนะสูงในการออกแบบ

และจัดการเรียนรู�

  การท่ีำผู�เรียนในฐานะครูก่อนประจำาการจะมี

สมรรถนะท้ัำงการประกอบอาชีพครูวิทำยาศาสตร์ใน

อนาคต และการใช�ชีวิตในฐานะบุคคลหน่ึงจำาต�องมีการ

พัฒนาตนเองผา่นหลักสูตรและกระบวนวชิาท่ีำสถาบนั

ผลิตครูหรือมาวิทำยาลัยเตรียมไว�ให� กระบวนวิชาและ

หลักสูตรจำาเป็นต�องเปล่ียนกระบวนทัำศน์ของการ

จัดการศึกษา จากความรู�สำาเร็จรูปท่ีำถ่ายทำอดให� เป็นก

ระบวนวิธีิคิดท่ีำมีพ้ืนฐานสำาคัญอยา่งน�อยส่ีประการคือ 

ความรู� ทัำกษะ เจตคติ และค่านิยม ท่ีำเปรียบเสมือนเป็น

เข็มทิำศท่ีำจะนำาพานักศึกษาครู ไปสู่ชีวิตท่ีำดี (Well-

being)  [14] บทำเรียนท่ีำจะพัฒนาให�นักศึกษาครูไปสู่

เป้าหมายดังกล่าว เพ่ือตอบโจทำย์ประเทำศและสังคม

โลกในปัจจุบัน จึงไม่สามารถดำาเนินการผ่านกิจกรรม

การเรียนรู�ในแบบด้ังเดิมได� การจัดการเรียนรู�แบบ



244        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

บูรณาการข�ามกระบวนวิชา ท่ีำเน�นกรอบแนวคิดสะเต็ม

ศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม จัด

ประสบการณ์ตรงด�วยกิจกรรมลงมือปฏิิบัติท่ีำเน�นการ

แก�ปัญหาและประยุกต์ใช�ความรู� ท้ัำงท่ีำผู�สอนออกแบบ

และดำาเนินการในช่วงต�นและเปิดโอกาสให�นักศึกษา

ได�ออกแบบและดำาเนินการในช่วงหลัง นักศึกษาได�มี

โอกาสทำำางานเป็นกลุ่ม สะทำ�อนคิดผลงานตนเอง รวม

ท้ัำงได�ทำบทำวนส่ิงท่ีำเรียนรู� เป็นรูปแบบกระบวนวิธีิสอน

หน่ึงท่ีำเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำ

สอดคล�องกับศตวรรษ ท่ีำ 21 ไม่เพียงจะเตรียม

นักศึกษาสู่โลกการทำำางาน แต่เป็นการเตรียมคนใน

ระยะยาว เน่ืองจากนักศึกษาครูเหล่าน้ีจะได�เป็นครู

ประจำาการและได�เตรียมผู�เรียนสำาหรับอนาคตจำานวน

หลายพันคนตลอดช่วงชีวิตการทำำางานของนักศึกษาครู 

1 คน   

2. วิธี์ดำาเนินการ

  การดำาเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะประกอบด�วย 

ข้ั น เ ต รี ยมการจะ เ ป็นการกำาหนด เป้ าหมาย  

การวางแผนกิจกรรม การเตรียมส่ือและอุปกรณ์ การเต

รียมความพร�อมของระบบออนไลน์ 

 ข้ันดำาเนินการ เป็นข้ันของการจัดการเรียนการ

สอนมีระยะเวลาดำาเนินการในภาคเรียนท่ีำ 1 ปีการ

ศึกษา 2563 ข้ันสรุปผลเป็นข้ันประเมินผลการจัดการ

เรียนรู� การรวบรวมผลการประเมนิจากนกัศึกษา และ

จะทำำาสรุปรายงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละข้ัน ดัง

หัวข�อต่อไปน้ี

 2.1 การจัดการเรียนรู�บูรณาการสองกระบวน

วิชาด�วยรูปแบบผสมผสาน

 การจัดการเรียนรู�บูรณาการสองกระบวนวิชา

ด�วยรปูแบบผสมผสาน เร่ิมต�นด�วยการวิเคราะห์จดุร่วม

ของ 2 กระบวนวิชา 100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิต

เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล�อม และกระบวนวิชา 

064430  หลักการและวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์ 

 ซ่ึึ่งท้ัำง 2 กระบวนวิชามีท้ัำงส่วนท่ีำเป็นอัตลักษณ์

ของกระบวนวิชาและจุดท่ีำบูรณาการร่วมกัน ผู�สอนได�

ทำำาการวิเคราะห์แล�วพบว่าประเด็นท่ีำสามารถนำามา

บูรณาการกันได�คือ กิจกรรมการเรียนรู�ตามแนว

สะเต็มศึกษาซ่ึึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียน

รู�วิทำยาศาสตรใ์นระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานปัจจุบัน ท่ีำ

สะทำ�อนถึงธิรรมชาติของวิทำยาศาสตร์ ปรัชญาของ

วิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ืองวิทำยาศาสตร์และจิตวิทำยาการ

เรียนรู�วิทำยาศาสตร์แสดงดังรูปท่ีำ 1 

 

รูปท่ีำ 1 กรอบแนวคิดและการบูรณาการของสอง

กระบวนวิชา

 2.2 ระบบการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน์

 การจัดการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน์ ผู�สอนได�

ดำาเนินการผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมี Google 

Classroom เป็นระบบการจัดการเรียนรู� (Learning 

Management System, LMS)  ซ่ึึ่งผู�สอนได�ทำำาการ

สร�างห�องเรียนใน Google Classroom จัดวางระบบ

ช้ันเรียน ส่ือและแหล่งการเรียนรู� รวมถึงการกำาหนด

และมอบหมายงานผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงต�นของ

ภาคเรียน เป็นการจัดการเรียนรู�ผ่านระบบ Zoom 

Meeting ผู�สอนได�เตรียมห�องเรียนแบบออนไลนดั์งต่อ

ไปน้ี (1) จัดเตรียมระบบ Studio แบบทำำาเอง (Do-It-

Yourself Studio) ท่ีำประกอบด�วยฉากหลังสีเขียวยาว 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดและการบูรณาการของสอง

กระบวนวิชา 

2.2 ระบบการเรียนรูในรูปแบบออนไลน 

การจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน ผูสอน

ไดดำเนินการผานระบบ Zoom Meeting  โดยมี 

Google Classroom เปนระบบการจัดการเร ียนรู 

( Learning Management System, LMS)  ซ่ึ ง

ผ ู  ส อน ได ทำการสร  า งห  อ ง เ ร ี ยน ใน  Google 

Classroom จัดวางระบบชั้นเรียน สื่อและแหลงการ

เรียนรู รวมถึงการกำหนดและมอบหมายงานผาน

ระบบออนไลน ในชวงตนของภาคเรียน เปนการ

จัดการเรียนรูผานระบบ Zoom Meeting ผูสอนได

เตร ียมห องเร ียนแบบออนไลน ด ังต อไปน ี ้  (1) 

จ ั ด เตร ี ยมระบบ Studio แบบทำ เอง  (Do-It-

Yourself Studio) ที ่ประกอบดวยฉากหลังสีเขียว

ยาว 3 เมตรกวาง 1.5 เมตร กลองเว็บแคมสำหรับ

การถ  ายทำกล  องม ุ มบน  (Top view camera)  

ในการสาธ ิตก ิจกรรมผ านระบบ Zoom ด วย 

function Advance> second Camera ซ ึ ่ งกล อง

วางบนขาตั้งกลองที่สามารถปรับตำแหนงขนานกับ

พื้นโตะ ผูสอนเรียนรูและฝกฝนการใชงานของระบบ 

Zoom ท ี ่ม ีการแชร หน าจอจากอ ุปกรณ   iPad  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี การสลับกลอง 1 และกลอง 2  ให

ชำนาญ กอนการสอนจริง  รูปภาพของหองสตูดิโอ

แบบทำเองแสดงดังรูปท่ี 2 

 
รูปที ่ 2 การเตรียมหองสตูดิโอแบบทำเอง

สำหรับการเรียนรูในรปูแบบออนไลน 

2.3 STEM Box Set 

เนื่องจากการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 

ของปการศึกษา 2563 จะตองมีการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลนในชวงตนจึงทำใหการจัดกิจกรรม 

ลงมือปฏิบัติดังที่ไดทำมาคือการทำกิจกรรมกลุมนั้น

เปนไปไดยากผูสอนจึงไดเตรียมชุดอุปกรณที่เรียกวา 

STEM Box Set ซึ่งประกอบไปดวยอุปกรณสำหรับ

การดำเนินกิจกรรมตลอดภาคเรียนโดยผูเรียนจะ

ไดรับชุดอุปกรณ STEM Box Set คนละ 1 กลอง ดัง

รูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 STEM Box Set 
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3 เมตรกว�าง 1.5 เมตร กล�องเว็บแคมสำาหรับการถ่าย

ทำำากล�องมุมบน (Top view camera) 

 ในการสาธิิตกิจกรรมผ่านระบบ Zoom ด�วย 

function Advance> second Camera ซึ่ึง่กล�องวาง

บนขาต้ังกล�องท่ีำสามารถปรับตำาแหน่งขนานกับพ้ืนโต๊ะ 

ผู�สอนเรียนรู�และฝึึกฝึนการใช�งานของระบบ Zoom ท่ีำ

มีการแชรห์น�าจอจากอปุกรณ์ iPad  โทำรศพัท์ำเคล่ือนท่ีำ 

การสลับกล�อง 1 และกล�อง 2  ให�ชำานาญ ก่อนการ

สอนจริง  รูปภาพของห�องสตูดิโอแบบทำำาเองแสดงดัง

รูปท่ีำ 2

 

รูปท่ีำ 2 การเตรียมห�องสตูดิโอแบบทำำาเองสำาหรับการ

เรียนรู�ในรูปแบบออนไลน์

 2.3 STEM Box Set

 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู�ในภาคเรียนท่ีำ 1 ของ

ปีการศึกษา 2563 จะต�องมีการจัดการเรียนรู�ในรูป

แบบออนไลน์ในช่วงต�นจึงทำำาให�การจัดกิจกรรม

 ลงมือปฏิิบัติดังท่ีำได�ทำำามาคือการทำำากิจกรรม

กลุ่มน้ันเป็นไปได�ยากผู�สอนจึงได�เตรียมชุดอุปกรณ์ท่ีำ

เรียกว่า STEM Box Set ซ่ึึ่งประกอบไปด�วยอุปกรณ์

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมตลอดภาคเรียนโดยผู�เรียน

จะได�รับชุดอุปกรณ์ STEM Box Set คนละ 1 กล่อง 

ดังรูปท่ีำ 3 

 

รูปท่ีำ 3 STEM Box Set

 

รูปท่ีำ 4 นักศึกษารับ STEM Box Set พร�อมกับเอกสาร

คำาสอน

 นักศึกษาจะได�รับอุปกรณ์พร�อมกับเอกสารคำา

สอนของกระบวนวิชาสะเต็มฯ (รูปท่ีำ 4)  โดยชุด

อุปกรณ์น้ีสามารถทำำากิจกรรมด�วยตนเองผ่านการเรียน

รู�ในระบบออนไลน์  รวมท้ัำงการจัดกิจกรรมแบบ on-

site ในห�องเรียน ท้ัำงในรูปแบบการทำำากิจกรรมเด่ียว

และกิจกรรมกลุ่ม นอกจากน้ียงัสามารถปรับประยกุต์

ชุดกิจกรรมดังกล่าว ให�สามารถใช�ในกิจกรรมท่ีำ

นักศึกษาออกแบบเองในช่วงหลัง ซ่ึึ่งนักศึกษาหลาย

กลุ่มได�ใช�อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในช่วง

ของการบูรณาการ 2 กระบวนวิชา รายการอุปกรณ์ท่ีำ

บรรจุในกล่อง STEM Box Set (รูปท่ีำ 5) นำาเสนอใน

ไฟล์ท่ีำเข�าถึงได�ผ่านลิงก์ https://cmu.to/STEMlists

 

รูปท่ีำ 5 อุปกรณ์ในกล่อง STEM Box Set

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดและการบูรณาการของสอง

กระบวนวิชา 

2.2 ระบบการเรียนรูในรูปแบบออนไลน 

การจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน ผูสอน

ไดดำเนินการผานระบบ Zoom Meeting  โดยมี 

Google Classroom เปนระบบการจัดการเร ียนรู 

( Learning Management System, LMS)  ซ่ึ ง

ผ ู  ส อน ได ทำการสร  า งห  อ ง เ ร ี ยน ใน  Google 

Classroom จัดวางระบบชั้นเรียน สื่อและแหลงการ

เรียนรู รวมถึงการกำหนดและมอบหมายงานผาน

ระบบออนไลน ในชวงตนของภาคเรียน เปนการ

จัดการเรียนรูผานระบบ Zoom Meeting ผูสอนได

เตร ียมห องเร ียนแบบออนไลน ด ังต อไปน ี ้  (1) 

จ ั ด เตร ี ยมระบบ Studio แบบทำ เอง  (Do-It-

Yourself Studio) ที ่ประกอบดวยฉากหลังสีเขียว

ยาว 3 เมตรกวาง 1.5 เมตร กลองเว็บแคมสำหรับ

การถ  ายทำกล  องม ุ มบน  (Top view camera)  

ในการสาธ ิตก ิจกรรมผ านระบบ Zoom ด วย 

function Advance> second Camera ซ ึ ่ งกล อง

วางบนขาตั้งกลองที่สามารถปรับตำแหนงขนานกับ

พื้นโตะ ผูสอนเรียนรูและฝกฝนการใชงานของระบบ 

Zoom ท ี ่ม ีการแชร หน าจอจากอ ุปกรณ   iPad  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี การสลับกลอง 1 และกลอง 2  ให

ชำนาญ กอนการสอนจริง  รูปภาพของหองสตูดิโอ

แบบทำเองแสดงดังรูปท่ี 2 

 
รูปที ่ 2 การเตรียมหองสตูดิโอแบบทำเอง

สำหรับการเรียนรูในรปูแบบออนไลน 

2.3 STEM Box Set 

เนื่องจากการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 

ของปการศึกษา 2563 จะตองมีการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลนในชวงตนจึงทำใหการจัดกิจกรรม 

ลงมือปฏิบัติดังที่ไดทำมาคือการทำกิจกรรมกลุมนั้น

เปนไปไดยากผูสอนจึงไดเตรียมชุดอุปกรณที่เรียกวา 

STEM Box Set ซึ่งประกอบไปดวยอุปกรณสำหรับ

การดำเนินกิจกรรมตลอดภาคเรียนโดยผูเรียนจะ

ไดรับชุดอุปกรณ STEM Box Set คนละ 1 กลอง ดัง

รูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 STEM Box Set 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดและการบูรณาการของสอง

กระบวนวิชา 

2.2 ระบบการเรียนรูในรูปแบบออนไลน 

การจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน ผูสอน

ไดดำเนินการผานระบบ Zoom Meeting  โดยมี 

Google Classroom เปนระบบการจัดการเร ียนรู 

( Learning Management System, LMS)  ซ่ึ ง

ผ ู  ส อน ได ทำการสร  า งห  อ ง เ ร ี ยน ใน  Google 

Classroom จัดวางระบบชั้นเรียน สื่อและแหลงการ

เรียนรู รวมถึงการกำหนดและมอบหมายงานผาน

ระบบออนไลน ในชวงตนของภาคเรียน เปนการ

จัดการเรียนรูผานระบบ Zoom Meeting ผูสอนได

เตร ียมห องเร ียนแบบออนไลน ด ังต อไปน ี ้  (1) 

จ ั ด เตร ี ยมระบบ Studio แบบทำ เอง  (Do-It-

Yourself Studio) ที ่ประกอบดวยฉากหลังสีเขียว

ยาว 3 เมตรกวาง 1.5 เมตร กลองเว็บแคมสำหรับ

การถ  ายทำกล  องม ุ มบน  (Top view camera)  

ในการสาธ ิตก ิจกรรมผ านระบบ Zoom ด วย 

function Advance> second Camera ซ ึ ่ งกล อง

วางบนขาตั้งกลองที่สามารถปรับตำแหนงขนานกับ

พื้นโตะ ผูสอนเรียนรูและฝกฝนการใชงานของระบบ 

Zoom ท ี ่ม ีการแชร หน าจอจากอ ุปกรณ   iPad  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี การสลับกลอง 1 และกลอง 2  ให

ชำนาญ กอนการสอนจริง  รูปภาพของหองสตูดิโอ

แบบทำเองแสดงดังรูปท่ี 2 

 
รูปที ่ 2 การเตรียมหองสตูดิโอแบบทำเอง

สำหรับการเรียนรูในรปูแบบออนไลน 

2.3 STEM Box Set 

เนื่องจากการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 

ของปการศึกษา 2563 จะตองมีการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลนในชวงตนจึงทำใหการจัดกิจกรรม 

ลงมือปฏิบัติดังที่ไดทำมาคือการทำกิจกรรมกลุมนั้น

เปนไปไดยากผูสอนจึงไดเตรียมชุดอุปกรณที่เรียกวา 

STEM Box Set ซึ่งประกอบไปดวยอุปกรณสำหรับ

การดำเนินกิจกรรมตลอดภาคเรียนโดยผูเรียนจะ

ไดรับชุดอุปกรณ STEM Box Set คนละ 1 กลอง ดัง

รูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 STEM Box Set 

   

 

 

 
รูปท่ี 4 นักศึกษารับ STEM Box Set พรอมกับ

เอกสารคำสอน 

 นักศึกษาจะไดรับอุปกรณพรอมกับเอกสาร

คำสอนของกระบวนวิชาสะเต็มฯ (รูปที่ 4)  โดยชุด

อุปกรณนี้สามารถทำกิจกรรมดวยตนเองผานการ

เรียนรูในระบบออนไลน  รวมท้ังการจดักิจกรรมแบบ 

on-site ในหองเรียน ทั้งในรูปแบบการทำกิจกรรม

เดี่ยวและกิจกรรมกลุม นอกจากนี้ยังสามารถปรับ

ประยุกตช ุดกิจกรรมดังกลาว ใหสามารถใช ใน

กิจกรรมที ่น ักศึกษาออกแบบเองในชวงหลัง ซ่ึง

นักศึกษาหลายกลุมไดใชอุปกรณในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในชวงของการบูรณาการ 2 กระบวนวิชา 

รายการอุปกรณที ่บรรจุในกลอง STEM Box Set 

(ร ูปท ี ่  5) นำเสนอในไฟล ท ี ่ เข าถ ึงได ผ านล ิงก 

https://cmu.to/STEMlists 

 

 

รูปท่ี 5 อุปกรณในกลอง S T E M  B o x  S e t 

  

2.4 กิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา

เพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

กรอบแนวคิดที่ใชเปนหลักในการจัดกิจกรรม

ของโครงการนี้คือ กรอบแนวคิดที่ใชความรู วิธีคิด 

ว ิ ธ ี ป ฏ ิ บ ั ต ิ ข อ ง  ว ิ ท ย าศ าสต ร   เ ทค โ น โ ล ยี  

ว ิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรในการดำเนิน

ชีว ิตประจำวัน ประยุกตใช ร วมกับแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร  การอย ู  ร  วมก ัน ในส ั งคมและ

สิ่งแวดลอม สอดคลองกับการนำเสนอของ National 

Research Council [15] ท่ีระบุวาจุดมุงหมายสำคัญ

ของสะเต็มศึกษา คือ การพัฒนาระดับการรูเรื ่อง 

สะเต็มของผู  เร ียน ทั ้งที ่ม ีเป าหมายและไมไดมี

เปาหมายในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับสะเต็ม

ในอนาคต ซ่ึงการตัดสินใจท้ังในสวนบุคคลและระดับ

สังคม ในศตวรรษที่ 21 จะตองใชความเขาใจท้ัง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น ไมวาจะอยูใน

บริบทของสุขภาพ  สิ่งแวดลอม หรือเทคโนโลยี ตอง

ใช ความร ู ทางว ิทยาศาสตร   และคณิตศาสตร  

เพื่อที่จะสามารถใชกระบวนการตัดสินใจในเรื ่องท่ี

เกี่ยวของทั้งในเชิงวัฒนธรรมและความเปนพลเมือง 

รวมทั ้งความสามารถในการผลิตหร ือผล ิตภาพ 

(productivity) การที ่สะเต็มมุ งเนนในการเตรียม

ความพรอมของผูเรียนในการใชชีวิต การมีสวนรวม

ทางสังคม สิ่งแวดลอม และการมองในเชิงมิติของ

เศรษฐศาสตร เปนการเตรียมผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ี

พรอมสำหรับการเผชิญความทาทายในสังคมท่ี

ขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน 

  กรอบแนวคิดด ังกลาวจะถูกใช ในการออกแบบ

กิจกรรมของงานโครงการในครั้งนี้ ตอยอดจาก 11 

กิจกรรมที่ผูเขียนไดพัฒนาขึ้น [16] กิจกรรมจะใช

บริบทเชื่อมโยงท้ังในสวนของการแกไขและตัดสินใจ

   

 

 

 
รูปท่ี 4 นักศึกษารับ STEM Box Set พรอมกับ

เอกสารคำสอน 

 นักศึกษาจะไดรับอุปกรณพรอมกับเอกสาร

คำสอนของกระบวนวิชาสะเต็มฯ (รูปที่ 4)  โดยชุด

อุปกรณนี้สามารถทำกิจกรรมดวยตนเองผานการ

เรียนรูในระบบออนไลน  รวมท้ังการจดักิจกรรมแบบ 

on-site ในหองเรียน ทั้งในรูปแบบการทำกิจกรรม

เดี่ยวและกิจกรรมกลุม นอกจากนี้ยังสามารถปรับ

ประยุกตช ุดกิจกรรมดังกลาว ใหสามารถใช ใน

กิจกรรมที ่น ักศึกษาออกแบบเองในชวงหลัง ซ่ึง

นักศึกษาหลายกลุมไดใชอุปกรณในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในชวงของการบูรณาการ 2 กระบวนวิชา 

รายการอุปกรณที ่บรรจุในกลอง STEM Box Set 

(ร ูปท ี ่  5) นำเสนอในไฟล ท ี ่ เข าถ ึงได ผ านล ิงก 

https://cmu.to/STEMlists 

 

 

รูปท่ี 5 อุปกรณในกลอง S T E M  B o x  S e t 

  

2.4 กิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา

เพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

กรอบแนวคิดที่ใชเปนหลักในการจัดกิจกรรม

ของโครงการนี้คือ กรอบแนวคิดที่ใชความรู วิธีคิด 

ว ิ ธ ี ป ฏ ิ บ ั ต ิ ข อ ง  ว ิ ท ย าศ าสต ร   เ ทค โ น โ ล ยี  

ว ิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรในการดำเนิน

ชีว ิตประจำวัน ประยุกตใช ร วมกับแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร  การอย ู  ร  วมก ัน ในส ั งคมและ

สิ่งแวดลอม สอดคลองกับการนำเสนอของ National 

Research Council [15] ท่ีระบุวาจุดมุงหมายสำคัญ

ของสะเต็มศึกษา คือ การพัฒนาระดับการรูเรื ่อง 

สะเต็มของผู  เร ียน ทั ้งที ่ม ีเป าหมายและไมไดมี

เปาหมายในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับสะเต็ม

ในอนาคต ซ่ึงการตัดสินใจท้ังในสวนบุคคลและระดับ

สังคม ในศตวรรษที่ 21 จะตองใชความเขาใจท้ัง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น ไมวาจะอยูใน

บริบทของสุขภาพ  สิ่งแวดลอม หรือเทคโนโลยี ตอง

ใช ความร ู ทางว ิทยาศาสตร   และคณิตศาสตร  

เพื่อที่จะสามารถใชกระบวนการตัดสินใจในเรื ่องท่ี

เกี่ยวของทั้งในเชิงวัฒนธรรมและความเปนพลเมือง 

รวมทั ้งความสามารถในการผลิตหร ือผล ิตภาพ 

(productivity) การที ่สะเต็มมุ งเนนในการเตรียม

ความพรอมของผูเรียนในการใชชีวิต การมีสวนรวม

ทางสังคม สิ่งแวดลอม และการมองในเชิงมิติของ

เศรษฐศาสตร เปนการเตรียมผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ี

พรอมสำหรับการเผชิญความทาทายในสังคมท่ี

ขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน 

  กรอบแนวคิดด ังกลาวจะถูกใช ในการออกแบบ

กิจกรรมของงานโครงการในครั้งนี้ ตอยอดจาก 11 

กิจกรรมที่ผูเขียนไดพัฒนาขึ้น [16] กิจกรรมจะใช

บริบทเชื่อมโยงท้ังในสวนของการแกไขและตัดสินใจ
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 2.4 กิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวสะเต็มศึกษา

เพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม

 กรอบแนวคิดท่ีำใช�เป็นหลักในการจัดกิจกรรม

ของโครงการน้ีคือ กรอบแนวคิดท่ีำใช�ความรู� วิธีิคิด วิธีิ

ปฏิิบัติของ วิทำยาศาสตร์ เทำคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณติศาสตร์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ประยกุต์

ใช�ร่วมกับแนวคิดทำางเศรษฐศาสตร์ การอยู่ร่วมกันใน

สังคมและส่ิงแวดล�อม สอดคล�องกับการนำาเสนอของ 

National Research Council [15] ท่ีำระบุว่าจุดมุ่ง

หมายสำาคัญของสะเต็มศึกษา คือ การพัฒนาระดับการ

รู�เร่ือง

 สะเต็มของผู�เรียน ท้ัำงท่ีำมีเป้าหมายและไม่ได�มี

เป้าหมายในการประกอบอาชีพท่ีำเก่ียวข�องกับสะเต็ม

ในอนาคต ซ่ึึ่งการตัดสินใจท้ัำงในส่วนบุคคลและระดับ

สังคม ในศตวรรษท่ีำ 21 จะต�องใช�ความเข�าใจท้ัำง

วิทำยาศาสตร์และเทำคโนโลยีมากข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ใน

บริบทำของสุขภาพ  ส่ิงแวดล�อม หรือเทำคโนโลยี ต�อง

ใช�ความรู�ทำางวิทำยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือท่ีำจะ

สามารถใช�กระบวนการตัดสินใจในเร่ืองท่ีำเก่ียวข�องท้ัำง

ในเชิงวัฒนธิรรมและความเป็นพลเมือง รวมท้ัำงความ

สามารถในการผลิตหรือผลิตภาพ (productivity) การ

ท่ีำสะเต็มมุ่งเน�นในการเตรียมความพร�อมของผู�เรียนใน

การใช�ชีวิต การมีส่วนร่วมทำางสังคม ส่ิงแวดล�อม และ

การมองในเชิงมิติของเศรษฐศาสตร์ เป็นการเตรียมผู�

เรียนให�เป็นพลเมืองท่ีำพร�อมสำาหรับการเผชิญความ

ทำ�าทำายในสังคมท่ีำขับเคล่ือนด�วยวิทำยาศาสตร์และ

เทำคโนโลยีเป็นฐาน

   กรอบแนวคิดดังกล่าวจะถูกใช�ในการออกแบบ

กิจกรรมของงานโครงการในคร้ังน้ี ต่อยอดจาก 11 

กิจกรรมท่ีำผู�เขียนได�พัฒนาข้ึน [16] กิจกรรมจะใช�

บริบทำเช่ือมโยงท้ัำงในส่วนของการแก�ไขและตัดสินใจ

ปัญหาในชีวิตประจำาวันของผู�เรียน การใช�สะเต็ม เพ่ือ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และเช่ือมโยง ไปสู่โอกาสทำางธุิรกิจ 

การใช�แนวคิดสะเต็ม เพ่ือแก�ปัญหาสังคมโดยเฉพาะใน

ด�านส่ิงแวดล�อม โดยรายละเอียดในส่วนน้ีจะนำาเสนอ

ในเอกสารคำาสอนของกระบวนวิชา [17] ดังรูปท่ีำ 6

 

รูปท่ีำ 6 เอกสารคำาสอนกระบวนวิชา 100233 

สะเต็มเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม

 2.5 หลักการและวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์ 

 หลักการและวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์ จะเน�น

ธิรรมชาติของวิทำยาศาสตร์ โดยมีรากฐานมาจาก

ปรัชญาของการสืบเสาะหาความรู�ทำางวิทำยาศาสตร์ 

[18] ซ่ึึ่งทำฤษฎีีและวิธีิสอนนำาเสนอในเอกสารคำาสอน

กระบวนวิชา 064430 หลักการและวิธีิสอน [19] ดัง

รูปท่ีำ 7

  

รูปท่ีำ 7 เอกสารคำาสอนกระบวนวิชา 064430 หลักการ

และวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์

 โดยเน้ือหาในเอกสารคำาสอนจะสอดคล�องกับ

คำาอธิิบายรายวิชา ท่ีำประกอบด�วยเน้ือหาแนวคิด 

ทำฤษฎีีของการรู�เร่ืองวิทำยาศาสตร์ท่ีำเป็นไปตามกรอบ

ของ PISA OECD [20] และจิตวิทำยาการเรียนรู�

วิทำยาศาสตร์ [21] ซ่ึึ่งมีความเช่ือมโยงกับกรอบแนวคิด

สะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม 

ซ่ึึ่งเป็นกรอบแนวคิดสำาคัญในการจัดการเรียนรู�

วิทำยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

 

 

   

 

 

ปญหาในชีวิตประจำวันของผูเรียน การใชสะเต็ม 

เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑและเชื่อมโยง ไปสูโอกาสทาง

ธุรกิจ การใชแนวคิดสะเต็ม เพื ่อแกปญหาสังคม

โดยเฉพาะในดานสิ ่งแวดลอม โดยรายละเอียดใน

สวนนี้จะนำเสนอในเอกสารคำสอนของกระบวนวิชา 

[17] ดังรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 100233  

สะเต็มเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2.5 หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร  

หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร จะเนน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยมีรากฐานมาจาก

ปรัชญาของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

[18] ซึ่งทฤษฎีและวิธีสอนนำเสนอในเอกสารคำสอน

กระบวนวิชา 064430 หลักการและวิธีสอน [19] ดัง

รูปท่ี 7 

  

รูปท่ี 7 เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 064430 

หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร 

โดยเน ื ้อหาในเอกสารคำสอนจะสอดคล องกับ

คำอธิบายรายวิชา ที ่ประกอบดวยเนื ้อหาแนวคิด 

ทฤษฎีของการรูเรื่องวิทยาศาสตรท่ีเปนไปตามกรอบ

ของ PISA OECD [20] และจิตว ิทยาการเร ียนรู

ว ิทยาศาสตร [21] ซึ ่งมีความเชื ่อมโยงกับกรอบ

แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดสำคัญในการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบัน  

2.6 เครื ่องมือในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ในทั ้งสองกระบวนวิชา และเปนเครื ่องมือในการ

ประเมินโครงการครั้งนี้ (1) แบบประเมินธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร การรู  เร ื ่องว ิทยาศาสตร และ

จิตว ิทยาการเร ียนรู ว ิทยาศาสตร ประเมินผาน 

Google Forms (2) รูบริคสการประเมินกิจกรรมสะ

เต็มฯ ประเมินผาน ฟงกช ัน Rubric ใน Google 

Classroom (3) แบบตรวจสอบรายการลักษณะ

สําคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม ประเมินผาน Google Forms 

และ (4) อนุทินสะทอนคิดกิจกรรมสะเต็ม โดย

เครื่องมือที่ (1) และ (2) สำหรับประเมินกิจกรรมสะ

เต็ม 7 กิจกรรมที ่ออกแบบและดำเนินการโดย

นักศึกษากระบวนวิชาสะเต็มฯ และ แบบประเมินท่ี 

(3) สำหรับประเมินกิจกรรมวิทยาศาสตร 9 กิจกรรม

ท่ีออกแบบและดำเนินการโดยนักศึกษากระบวนวิชา

หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ปญหาในชีวิตประจำวันของผูเรียน การใชสะเต็ม 

เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑและเชื่อมโยง ไปสูโอกาสทาง

ธุรกิจ การใชแนวคิดสะเต็ม เพื ่อแกปญหาสังคม

โดยเฉพาะในดานสิ ่งแวดลอม โดยรายละเอียดใน

สวนนี้จะนำเสนอในเอกสารคำสอนของกระบวนวิชา 

[17] ดังรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 100233  

สะเต็มเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2.5 หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร  

หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร จะเนน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยมีรากฐานมาจาก

ปรัชญาของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

[18] ซึ่งทฤษฎีและวิธีสอนนำเสนอในเอกสารคำสอน

กระบวนวิชา 064430 หลักการและวิธีสอน [19] ดัง

รูปท่ี 7 

  

รูปท่ี 7 เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 064430 

หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร 

โดยเน ื ้อหาในเอกสารคำสอนจะสอดคล องกับ

คำอธิบายรายวิชา ที ่ประกอบดวยเนื ้อหาแนวคิด 

ทฤษฎีของการรูเรื่องวิทยาศาสตรท่ีเปนไปตามกรอบ

ของ PISA OECD [20] และจิตว ิทยาการเร ียนรู

ว ิทยาศาสตร [21] ซึ ่งมีความเชื ่อมโยงกับกรอบ

แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดสำคัญในการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบัน  

2.6 เครื ่องมือในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ในทั ้งสองกระบวนวิชา และเปนเครื ่องมือในการ

ประเมินโครงการครั้งนี้ (1) แบบประเมินธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร การรู  เร ื ่องว ิทยาศาสตร และ

จิตว ิทยาการเร ียนรู ว ิทยาศาสตร ประเมินผาน 

Google Forms (2) รูบริคสการประเมินกิจกรรมสะ

เต็มฯ ประเมินผาน ฟงกช ัน Rubric ใน Google 

Classroom (3) แบบตรวจสอบรายการลักษณะ

สําคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม ประเมินผาน Google Forms 

และ (4) อนุทินสะทอนคิดกิจกรรมสะเต็ม โดย

เครื่องมือที่ (1) และ (2) สำหรับประเมินกิจกรรมสะ

เต็ม 7 กิจกรรมที ่ออกแบบและดำเนินการโดย

นักศึกษากระบวนวิชาสะเต็มฯ และ แบบประเมินท่ี 

(3) สำหรับประเมินกิจกรรมวิทยาศาสตร 9 กิจกรรม

ท่ีออกแบบและดำเนินการโดยนักศึกษากระบวนวิชา

หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร 
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 2.6 เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู�

 เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู�

ในท้ัำงสองกระบวนวิชา และเป็นเคร่ืองมือในการ

ประเมินโครงการคร้ังน้ี (1) แบบประเมินธิรรมชาติของ

วิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ืองวิทำยาศาสตร์ และจิตวิทำยาการ

เรียนรู�วิทำยาศาสตร์ ประเมินผ่าน Google Forms (2) 

รูบริคส์การประเมินกิจกรรมสะเต็มฯ ประเมินผ่าน 

ฟังก์ชัน Rubric ใน Google Classroom (3) แบบ

ตรวจสอบรายการลักษณะสำาคัญของกิจกรรมสะเต็ม

ศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อม 

ประเมินผ่าน Google Forms และ (4) อนุทิำนสะทำ�อน

คิดกิจกรรมสะเต็ม โดยเคร่ืองมือท่ีำ (1) และ (2) สำาหรับ

ประเมินกิจกรรมสะเต็ม 7 กิจกรรมท่ีำออกแบบและ

ดำาเนินการโดยนักศึกษากระบวนวิชาสะเต็มฯ และ 

แบบประเมินท่ีำ  (3) สำาหรับประเมินกิจกรรม

วิทำยาศาสตร ์9 กิจกรรมท่ีำออกแบบและดำาเนนิการโดย

นัก ศึกษากระบวน วิชาห ลักการและ วิ ธีิ สอน

วิทำยาศาสตร์

3. ผลการดำาเนินการ

 3.1 ผลลัพธ์ิของโครงการ

 การดำาเนินโครงการสามารถถา่ยทำอดวธีิิคิดและ

วิธีิปฏิิบัติตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิตเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล�อม ผ่านกิจกรรมสะเต็ม 11 

กิจกรรม กิจกรรมการบูรณาการของ 2 กระบวนวิชา 

จำานวน 7 กิจกรรม และ กิจกรรมการออกแบบการ

เรียนรู�วิทำยาศาสตร์ จำานวน 9 กิจกรรม รวมท้ัำงส้ิน 27 

กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีำบูรณาการร่วมกันจะช่วยให�

นักศึกษามีประสบการณ์มากข้ึน โดยใช�เวลาเรียนเท่ำา

เดิมเม่ือเปรียบเทีำยบกับก่อนบูรณาการ โดยทุำกงานจะ

จบเบ็ดเสร็จในคาบเรียน ไม่สร�างภาระงานเพ่ิมเติมให�

กับนักศึกษา

 ซ่ึึ่งนักศึกษาได�ทำำาช้ินงาน ภาระงาน โปรเจ็คต์ 

และมีการรวบรวมไว�ใน Google Drive โดยส่งผ่าน 

Google Classroom ของแต่ละช้ินงาน จึงถือได�

โครงการได�ผลลัพธ์ิตามท่ีำต้ังเป้าไว� โดยรูปภาพกิจกรรม

แนบดังรูปท่ีำ 8 ท่ีำแสดงตัวอย่างช้ินงานและกิจกรรมท่ีำ

ได�ดำาเนินการ

 

รูปท่ีำ 8  QR Code ลิงก์แสดงตัวอย่างช้ินงานและภาพ

กิจกรรมจากโครงการ

 โดยผลของการดำาเนินโครงการสามารถนำา

กิจกรรมไปต่อยอดในกระบวนวิชาอ่ืน รวมท้ัำงรูปแบบ

การบรูณาการข�ามกระบวนวชิา และการเลอืกหัวข�อท่ีำ

จะนำามาดำาเนินการกิจกรรมแนวใหม่ท่ีำสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ีำ 21

 3.2 ผลท่ีำเกิดข้ึนต่อนักศึกษา

ผลท่ีำเกิดข้ึนกับนักศึกษามีดังต่อไปน้ี

 3.2.1 การดำาเนินกิจกรรมและการประเมิน

กิจกรรม

 จากการออกแบบกิจกรรมสะเต็มของนักศึกษา

จากท้ัำงกระบวนวิชาสะเต็มฯ การบูรณาการของ

นัก ศึกษากระบวน วิชาห ลักการและ วิ ธีิ สอน

วิทำยาศาสตร์ จะพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมิน

ธิรรมชาติของวิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ืองวิทำยาศาสตร์ 

และจิตวิทำยาการเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ รวมท้ัำงผู�สอนได�

ประเมินระดับของการปรากฏิลักษณะท่ีำสำาคัญของ

กิจกรรมสะเต็มเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจสังคมและส่ิง

แวดล�อมได�ผลดังตารางท่ีำ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู�สะเต็ม

ศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อมท่ีำ

ออกแบบโดยนักศึกษา
กิจกรรม ธิรรมชาติ

ของ

วิทำยาศาสตร์

การรู�เร่ือง

วิทำยาศาสตร์

จิตวิทำยาการ

เรียนรู�

วิทำยาศาสตร์

ลักษณะ

สำาคัญของ

สะเต็มศึกษา

ฝึนจากฟ้า 4.33 4.33 4.30 4.67
Bioplastic 4.02 3.94 4.03 4.33

   

 

 

3 ผลการดำเนินการ 

3.1 ผลลัพธของโครงการ 

การดำเนินโครงการสามารถถายทอดวิธีคิด

และวิธ ีปฏิบัติตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื ่อช ีวิต

เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอม ผานกิจกรรม 

สะเต็ม 11 กิจกรรม กิจกรรมการบูรณาการของ 2 

กระบวนวิชา จำนวน 7 กิจกรรม และ กิจกรรมการ

ออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร จำนวน 9 กิจกรรม 

รวมทั้งสิ ้น 27 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่บูรณาการ

รวมกันจะชวยใหนักศึกษามีประสบการณมากข้ึน 

โดยใชเวลาเรียนเทาเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับกอน

บูรณาการ โดยทุกงานจะจบเบ็ดเสร็จในคาบเรียน 

ไม  สร  า งภาระงาน เพ ิ ่ ม เต ิ ม ให  ก ั บน ั กศ ึ กษา 

ซึ่งนักศึกษาไดทำชิ้นงาน ภาระงาน โปรเจ็คต และมี

การรวบรวมไว  ใน  Google Drive โดยส  งผ  าน 

Google Classroom ของแตละชิ ้นงาน จึงถือได

โครงการไดผลลัพธตามที ่ต ั ้งเปาไว  โดยรูปภาพ

กิจกรรมแนบดังรูปท่ี 8 ที่แสดงตัวอยางชิ้นงานและ

กิจกรรมท่ีไดดำเนินการ 

 

รูปท่ี 8  QR Code ลิงกแสดงตัวอยางชิ้นงาน

และภาพกิจกรรมจากโครงการ 

โดยผลของการดำเนินโครงการสามารถนำ

กิจกรรมไปตอยอดในกระบวนว ิชาอื ่น รวมท้ัง

รูปแบบการบูรณาการขามกระบวนวิชา และการ

เลือกหัวขอที่จะนำมาดำเนินการกิจกรรมแนวใหมท่ี

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

3.2 ผลท่ีเกิดข้ึนตอนักศึกษา 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษามีดังตอไปนี้ 

3.2.1 การดำเนินกิจกรรมและการประเมิน

กิจกรรม 

จากการออกแบบก ิจกรรมสะเต ็ มของ

นักศึกษาจากท้ังกระบวนวิชาสะเต็มฯ การบูรณาการ

ของนักศึกษากระบวนวิชาหลักการและวิธ ีสอน

วิทยาศาสตร จะพัฒนาเครื ่องมือในการประเมิน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร 

และจิตวิทยาการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมท้ังผูสอนได

ประเมินระดับของการปรากฏลักษณะที่สำคัญของ

ก ิจกรรมสะเต ็มเพ ื ่อช ีวิต เศรษฐก ิจส ังคมและ

สิ่งแวดลอมไดผลดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินกิจกรรมการเรยีนรูสะเต็ม

ศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ี

ออกแบบโดยนักศึกษา 

กิจกรรม 

ธรรมชาติ

ของ

วิทยาศาสตร 

การรูเรื่อง

วิทยาศาสตร 

จิตวิทยาการ

เรียนรู

วิทยาศาสตร 

ลักษณะ

สำคัญของ

สะเต็มศึกษา 

ฝนจากฟา 4.33 4.33 4.30 4.67 

Bioplastic 4.02 3.94 4.03 4.33 

หวานแคไหน

ถามใจเธอดู 4.35 4.42 4.42 4.33 

โยนไขไปดวง

จันทร 4.19 4.27 4.37 4.00 

หมึกเก็บสมบัติ 4.39 4.41 4.48 4.67 

นาวาฝาวิกฤติ 4.46 4.44 4.37 4.67 

เธอคือหวานเย็น 4.27 4.18 4.36 4.33 

คาเฉล่ีย 4.29 4.28 4.33 4.43 

คาต่ำสุด 4.02 3.94 4.03 4.00 

คาสูงสุด 4.46 4.44 4.48 4.67 

SD 0.15 0.18 0.14 0.25 
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กิจกรรม ธิรรมชาติ

ของ

วิทำยาศาสตร์

การรู�เร่ือง

วิทำยาศาสตร์

จิตวิทำยาการ

เรียนรู�

วิทำยาศาสตร์

ลักษณะ

สำาคัญของ

สะเต็มศึกษา

หวานแค่

ไหนถามใจ

เธิอดู

4.35 4.42 4.42 4.33

โยนไข่ไป

ดวงจันทำร์

4.19 4.27 4.37 4.00

หมึกเก็บ

สมบัติ

4.39 4.41 4.48 4.67

นาวาฝึ�า

วิกฤติ

4.46 4.44 4.37 4.67

เธิอคือ

หวานเย็น

4.27 4.18 4.36 4.33

ค่าเฉล่ีย 4.29 4.28 4.33 4.43
ค่่าตำ่าสุด 4.02 3.94 4.03 4.00
ค่าสูงสุด 4.46 4.44 4.48 4.67
SD 0.15 0.18 0.14 0.25

 โดยค่าเฉล่ียของระดับกิจกรรมท่ีำสะทำ�อน

ธิรรมชาติของวิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ืองวิทำยาศาสตร์

จิตวิทำยาการเรียนรู�วิทำยาศาสตร ์ลักษณะสำาคัญของสะ

เต็มศึกษา อยู่ท่ีำ 4.29 4.28 4.33 และ 4.43 ตามลำาดับ 

โดยกิจกรรมท่ีำมีค่าเฉล่ียในภาพรวมสูงท่ีำสุดคือ หมึก

เก็บสมบัติ นาวาฝึ�าวิกฤติ และฝึนจากฟ้าตามลำาดับ

จากการทำำากิจกรรมท้ัำง 7 นักศึกษาจะได�พัฒนาทัำกษะ

ความร่วมมือ (Collaboration) ในการดำาเนินกิจกรรม 

ทัำกษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการ

ประเมินกิจกรรม และ การสะทำ�อนคิด (Reflective 

thinking) ในการให�ข�อคิดเห็นผ่านการประเมิน

กิจกรรมของเพ่ือนร่วมช้ัน 

 ในสว่นของผลการเรียนรู�ของนักศึกษากระบวน

วิชาสะเต็มอยูใ่นระดับ A, B+ และ B จำานวน 8, 7 และ 

1 คน ตามลำาดับ และกระบวนวิชา หลักการและวิธีิ

สอนวิทำยาศาสตร์ อยู่ในระดับ  A, B+ และ B จำานวน 

11, 4 และ 2 คน ตามลำาดับ

 3.2.2 การออกแบบและจัดการเรียนรู�กิจกรรม

วิทำยาศาสตร์

 นักศึกษาจากกระบวนวิชา 064430 หลักการ

และวิธีิสอนวิทำยาศาสตร์ สามารถออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู� 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ท่ีำสะทำ�อน

ปรัชญาและธิรรมชาติของวิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ือง

วิทำยาศาสตร์ และเป็นไปตามหลักจิตวิทำยาการเรียนรู�

วิทำยาศาสตร์ ท้ัำงหมด 9 กิจกรรม โดยมีรูปแบบของวิธีิ

การสอนท่ีำแตกต่างกันดังตารางท่ีำ 2

ตารางท่ี 2 วิธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนรู�

วิทำยาศาสตร์ท่ีำนักศึกษาอออกแบบ
ท่ีำ วิธีิการสอน ช่ือกิจกรรม
1 สะเต็มศึกษา แขนกลไฮดรอลิค
2 Laboratory Method ความดันและการไหล

ของนำ้า
3 วิทำยาศาสตร์ 

เทำคโนโลยี สังคมและ

ส่ิงแวดล�อม

การเพ่ิมข้ึนของ CO2 ใน

บรรยากาศ

4 การเรียนรู�ท่ีำใช�เกมเป็น

ฐาน

เกมตารางธิาตุ

5 ความก�าวหน�าในการ

เรียนรู� (Learning 

Progression)

การคายนำ้าของพืช

6 การเรียนรู�ท่ีำใช�ปรากฎี

การณ์เป็นฐาน

นำ้าแข็งข้ัวโลก

7 การเรียนรู�โดยใช�การ

เปรียบเทีำยบ 

(analogy)

ปริมาตรหายไปไหน

8 การเรียนรู�จาก

ประสบการณ์ภาค

สนาม (Field work 

experiences)

การหาพ้ืนท่ีำประชากร

9 บทำบาทำสมมติ (role-

play)

ยูเจนิคส์

 โดยมีระดับคุณภาพของกิจกรรมท่ีำผ่านเกณฑ์

การเรียนรู�ตามจุดประสงค์ของกระบวนวิชาท้ัำงหมด 9 

กิจกรรม สะทำ�อนธิรรมชาตขิองวิทำยาศาสตร์ การรู�เร่ือง

วิทำยาศาสตร์ และจิตวิทำยาการเรียนรู�วิทำยาศาสตร์ แต่

มีระดับของการบูรณาการข�ามศาสตร์และการเรียนรู�ท่ีำ

สะทำ�อนแนวทำางสะเต็มศึกษาเรียงลำาดับดังต่อไปน้ี (1) 
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การคายนำ้าของพืช (2) การเพ่ิมข้ึนของ CO2 ใน

บรรยากาศ (3) ความดันและการไหลของนำ้า (4) 

ปริมาตรหายไปไหน (5) การหาพ้ืนท่ีำประชากร (6) นำ้า

แข็งข้ัวโลก (7) แขนกลไฮดรอลิค (8) เกมตารางธิาตุ 

และ (9) ยูเจนิกส์ ตามลำาดับ

 3.2.3 การสะทำ�อนคิดผ่านกิจกรรม

 นักศึกษาคิดเป็นร�อยละ 93.75 ได�บันทึำกอนุทิำน

สะทำ�อนคิดท่ีำมีต่อกิจกรรมสะเต็มฯ โดยท้ัำงหมดได�เลือก

ใช�แอปพลิเคชันท่ีำแตกต่างกันในการออกแบบและ

เขียนอนุทิำนสะทำ�อนคิด ท้ัำงแอปพลิเคชัน Canva, 

Goodnotes, Noteability และ PowerPoint 

ตัวอย่างอนุทิำนสะทำ�อนคิดแสดงได�ดังรูปท่ีำ 9 และ 10

 

รูปท่ีำ 9 อนุทิำนสะทำ�อนคิดการเรียนรู�ของนักศึกษา

 

รูปท่ีำ 10 ตัวอย่างอนุทิำนสะทำ�อนคิดกิจกรรมการเรียนรู�

 3.3 ผลท่ีำเกิดข้ึนต่ออาจารย์

 จากการดำาเนินกิจกรรมซึ่ึ่งเป็นการบูรณาการ

ข�ามศาสตร์ของ 2 กระบวนวิชา มีการจัดการเรียนรู�

แบบผสมผสาน ทำำาให�ผู�สอนต�องพัฒนาการเรียนรู�ของ

ตนเองอยา่งมาก ท้ัำงเร่ืองของการใช�อุปกรณ์ท่ีำเก่ียวข�อง

กับการจัดการเรียนรู�ในระบบออนไลน์ การก�าวข�าม 

Comfort Zone เพ่ือเรียนรู�ไปพร�อมกับผู�เรียน

เน่ืองจากกิจกรรมเป็นแบบเปิด จะไม่มีคำาตอบตายตัว 

ทำำาให�การเรียนรู�เป็นไปตามธิรรมชาติ ผู�สอนต�องฝึึกหัด

ทำำาวีดทีำศัน์การเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึึ่งสามารถทำำาได�

ผ่านสตูดิโอแบบทำำาเองในห�องพักอาจารย์ บางคร้ังได�

ทำดลองทำำาวีดิทัำศน์ใหม่ ๆ ท่ีำแตกต่างไปจากการเรียน

การสอนปกติดังรูปท่ีำ 11 ซ่ึึ่งเป็น วีดิทัำศน์สำาหรับการนำา

เข�าสู่บทำเรียนท่ีำจะจัดกิจกรรมในช้ันเรียน ผลจากการ

ดำาเนินกิจกรรมทำำาให�ทำราบประเด็นท่ีำจะนำาไปพัฒนา

ต่อไป เช่น การควบคุมช้ันเรียน การจัดการเวลา การ

จัดการห�องเรียนท่ีำมีความซัึ่บซึ่�อน

 

รูปท่ีำ 11 QR Code ไปยังลิงก์การสอนของอาจารย์ท่ีำ

จัดทำำาด�วยตนเอง (Do-It-Yourself Video)

3.4 ผลการประเมินอาจารย์และกระบวนวิชา

ผลการประเมินผู�สอนและกระบวนวิชาของวิชา 

064430 คือ 95.36 (ดี) 96.12 (ดีมาก) และ ในส่วน

กระบวนวิชา 100233 คือ 91.14 (ดี) และ 93.33 (ดี

มาก) ตามลำาดับ 

4. บทสรุปและการถอดบทเรียน

  จากการดำาเนินโครงการสรุปและถอดบทำเรียน

ได�ดังน้ี

 4.1บทำเรียนท่ีำได�รับ

   ส่ิงท่ีำได�เรียนรู�เป็นการถอดบทำเรียนในคร้ังน้ีคือ 

(1) กิจกรรมแบบลงมือปฏิิบัติผ่านรูปแบบการเรียนรู�

   

 

 

3.2.3 การสะทอนคิดผานกิจกรรม 

นักศึกษาคิดเปนรอยละ 93.75 ไดบันทึก

อนุทินสะทอนคิดที ่ม ีต อกิจกรรมสะเต็มฯ โดย

ทั้งหมดไดเลือกใชแอปพลิเคชันที่แตกตางกันในการ

ออกแบบและเขียนอนุทินสะทอนคิด ทั ้งแอปพลิ 

เ ค ช ั น  Canva, Goodnotes, Noteability แ ล ะ 

PowerPoint ตัวอยางอนุทินสะทอนคิดแสดงไดดัง

รูปท่ี 9 และ 10 

 

รูปท่ี 9 อนุทินสะทอนคิดการเรียนรูของนักศึกษา 

 

รูปที ่ 10 ตัวอยางอนุทินสะทอนคิดกิจกรรมการ

เรียนรู 

3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนตออาจารย 

จากการดำเนินกิจกรรมซึ่งเปนการบูรณาการ

ขามศาสตรของ 2 กระบวนวิชา มีการจัดการเรียนรู

แบบผสมผสาน ทำใหผู สอนตองพัฒนาการเรียนรู

ของตนเองอยางมาก ทั้งเรื ่องของการใชอุปกรณท่ี

เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูในระบบออนไลน การ

กาวขาม Comfort Zone เพื ่อเรียนรู ไปพรอมกับ

ผูเรียนเนื่องจากกิจกรรมเปนแบบเปด จะไมมีคำตอบ

ตายตัว ทำใหการเรียนรูเปนไปตามธรรมชาติ ผูสอน

ตองฝกหัดทำวีดีทัศนการเรียนการสอนออนไลน ซ่ึง

สามารถทำไดผ านสตูด ิโอแบบทำเองในหองพัก

อาจารย บางครั ้งไดทดลองทำวีดิทัศนใหม ๆ ท่ี

แตกตางไปจากการเรียนการสอนปกติดังรูปท่ี 11 ซ่ึง

เปน วีดิทัศนสำหรับการนำเขาสู บทเรียนที ่จะจัด

กิจกรรมในชั้นเรียน ผลจากการดำเนินกิจกรรมทำให

ทราบประเด็นที ่จะนำไปพัฒนาตอไป เช น การ

   

 

 

3.2.3 การสะทอนคิดผานกิจกรรม 

นักศึกษาคิดเปนรอยละ 93.75 ไดบันทึก

อนุทินสะทอนคิดที ่ม ีต อกิจกรรมสะเต็มฯ โดย

ทั้งหมดไดเลือกใชแอปพลิเคชันที่แตกตางกันในการ

ออกแบบและเขียนอนุทินสะทอนคิด ทั ้งแอปพลิ 

เ ค ช ั น  Canva, Goodnotes, Noteability แ ล ะ 

PowerPoint ตัวอยางอนุทินสะทอนคิดแสดงไดดัง

รูปท่ี 9 และ 10 

 

รูปท่ี 9 อนุทินสะทอนคิดการเรียนรูของนักศึกษา 

 

รูปที ่ 10 ตัวอยางอนุทินสะทอนคิดกิจกรรมการ

เรียนรู 

3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนตออาจารย 

จากการดำเนินกิจกรรมซึ่งเปนการบูรณาการ

ขามศาสตรของ 2 กระบวนวิชา มีการจัดการเรียนรู

แบบผสมผสาน ทำใหผู สอนตองพัฒนาการเรียนรู

ของตนเองอยางมาก ทั้งเรื ่องของการใชอุปกรณท่ี

เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูในระบบออนไลน การ

กาวขาม Comfort Zone เพื ่อเรียนรู ไปพรอมกับ

ผูเรียนเนื่องจากกิจกรรมเปนแบบเปด จะไมมีคำตอบ

ตายตัว ทำใหการเรียนรูเปนไปตามธรรมชาติ ผูสอน

ตองฝกหัดทำวีดีทัศนการเรียนการสอนออนไลน ซ่ึง

สามารถทำไดผ านสตูด ิโอแบบทำเองในหองพัก

อาจารย บางครั ้งไดทดลองทำวีดิทัศนใหม ๆ ท่ี

แตกตางไปจากการเรียนการสอนปกติดังรูปท่ี 11 ซ่ึง

เปน วีดิทัศนสำหรับการนำเขาสู บทเรียนที ่จะจัด

กิจกรรมในชั้นเรียน ผลจากการดำเนินกิจกรรมทำให

ทราบประเด็นที ่จะนำไปพัฒนาตอไป เช น การ

 

 

   

 

 

ควบคุมช ั ้นเร ียน การจ ัดการเวลา การจ ัดการ

หองเรียนท่ีมีความซับซอน 

 
รูปท่ี 11 QR Code ไปยังลิงกการสอนของอาจารย

ท่ีจัดทำดวยตนเอง (Do-It-Yourself Video) 

3.4 ผลการประเมินอาจารยและกระบวนวิชา 

ผลการประเมินผูสอนและกระบวนวิชาของ

วิชา 064430 คือ 95.36 (ดี) 96.12 (ดีมาก) และ ใน

สวนกระบวนวิชา 100233 คือ 91.14 (ดี) และ 

93.33 (ดีมาก) ตามลำดับ  

4 บทสรุปและการถอดบทเรียน 

 จากการดำเนินโครงการสรุปและถอดบทเรียน

ไดดังนี้ 

4.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

  สิ่งท่ีไดเรียนรูเปนการถอดบทเรียนในครั้งนี้คือ 

(1) กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติผานรูปแบบการเรยีนรู

แบบออนไลน สามารถดำเน ินการได โดยใช ชุด

กิจกรรมสำหรับแตละบุคคลดังเชนที่โครงการนี้ใช 

STEM Box Set  (2) การบูรณาการขามกระบวนวิชา

จะเปนการเพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน

และหากเนื้อหาสามารถเปนประโยชนซึ่งกันและกัน

จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ ่งขึ ้น (3) การ

เรียนรู ในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลนและ

แบบเรียนในหองเรียนจะชวยพัฒนาท้ังนักศึกษาและ

ผูสอน ทั้งในสวนของการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ 

การใชอุปกรณและเครื ่องมือสารสนเทศ และ (4) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เปนสวน

สำคัญที่จะพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและใช

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4.2 แนวทางในการขยายผล 

 ผูดำเนินโครงการจะนำกิจกรรมปรับเปลี ่ยน

เปนบทเรียนเพื ่อนำเสนอใน ระบบแพลตฟอรม

ออนไลน เช น MOOC และ YouTube Channel 

ตอไป ดังตัวอยางตามรูปที ่ 12 ที ่ไดนำกิจกรรม

บางสวนนำเสนอใน platform ของ CMU MOOC 

International  

 

รูปที ่ 12 Massive Open Online Course ท่ี

ไดนำผลจากโครงการบางสวนไปขยายผล 

4.3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ 

ปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนี้

มีอยู 2 ประการคือ ระยะเวลาของการบูรณาการ ท่ี

ตองจัดหาเวลาของกลุมผูเรียนท้ัง 2 ท่ีวางตรงกัน ทำ

ใหตองจัดกิจกรรมในชวงเย็นหลัง 16:00 น เปนตน

ไปซึ่งอาจจะทำใหการจัดการเรียนรูเลิกค่ำ ผูเรียน

บางคนไมสะดวก นอกจากนี้การเก็บอุปกรณจะทำ

ใหเวลาเลื่อนไปอีก ประเด็นที่สอง คือความยั่งยืน

ของการจัดกิจกรรม กิจกรรมรวมท้ังสิ้น มากกวา 30 

กิจกรรม ตองมีตนทุนในการจัดซ้ืออุปกรณ โครงการ

ในครั ้งนี ้ไดร ับการสนับสนุนจาก ศูนยนวัตกรรม 

การสอนและการเร ียนรู  (TLIC)  สำน ักบร ิการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  
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แบบออนไลน์สามารถดำาเนินการได�โดยใช�ชุดกิจกรรม

สำาหรับแต่ละบุคคลดังเช่นท่ีำโครงการน้ีใช� STEM Box 

Set  (2) การบูรณาการข�ามกระบวนวิชาจะเป็นการ

เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู�ให�กับผู�เรียนและหาก

เน้ือหาสามารถเป็นประโยชน์ซ่ึึ่งกันและกันจะช่วยให�

ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�ดียิ่งข้ึน (3) การเรียนรู�ในรูป

แบบผสมผสานท้ัำงแบบออนไลน์และแบบเรียนใน

ห�องเรียนจะช่วยพัฒนาท้ัำงนักศึกษาและผู�สอน ท้ัำงใน

ส่วนของการเรียนรู�แบบลงมือปฏิิบัติ การใช�อุปกรณ์

และเคร่ืองมือสารสนเทำศ และ (4) การจัดการเรียนรู�

ตามแนวทำางสะเต็มศึกษา เป็นส่วนสำาคัญท่ีำจะพัฒนา

สมรรถนะในการออกแบบและใช�กิจกรรมการเรียนรู�

วิทำยาศาสตร์

 4.2 แนวทำางในการขยายผล

  ผู�ดำาเนินโครงการจะนำากิจกรรมปรับเปล่ียนเป็น

บทำเรียนเพ่ือนำาเสนอใน ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เช่น MOOC และ YouTube Channel ต่อไป  

ดังตัวอย่างตามรูปท่ีำ 12 ท่ีำได�นำากิจกรรมบางส่วนนำา

เสนอใน platform ของ CMU MOOC International

 

 

รูปท่ีำ 12 Massive Open Online Course ท่ีำได�นำาผล

จากโครงการบางส่วนไปขยายผล

 4.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทำางการจัดการ

 ปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินโครงการน้ี

มีอยู่ 2 ประการคือ ระยะเวลาของการบูรณาการ ท่ีำ

ต�องจัดหาเวลาของกลุ่มผู�เรียนท้ัำง 2 ท่ีำว่างตรงกัน ทำำาให�

ต�องจัดกิจกรรมในช่วงเย็นหลัง 16:00 น เป็นต�นไปซ่ึึ่ง

อาจจะทำำาให�การจัดการเรียนรู�เลิกคำ่า ผู�เรียนบางคนไม่

สะดวก นอกจากน้ีการเก็บอุปกรณ์จะทำำาให�เวลาเล่ือน

ไปอีก ประเด็นท่ีำสอง คือความยั่งยืนของการจัด

กิจกรรม กิจกรรมรวมท้ัำงส้ิน มากกว่า 30 กิจกรรม ต�อง

มีต�นทุำนในการจัดซ้ืึ่ออุปกรณ์ โครงการในคร้ังน้ีได�รับ

การสนับสนุนจาก ศูนย์นวัตกรรม

 การสอนและการเรียนรู� (TLIC) สำานักบริการ

เทำคโนโลยีสารสนเทำศ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

 จึงสามารถจัดซ้ืึ่อและจัดหาอุปกรณ์มาดำาเนิน

กิจกรรมอยา่งเต็มท่ีำ แต่ในอนาคต กิจกรรมในลกัษณะ

น้ีต�องดำาเนินต่อไป จึงต�องมีการหาแหล่งทุำนท่ีำจะมาส

นับสนุนส่ือและอุปกรณ์ ให�สามารถดำาเนินการได�เต็ม

ศักยภาพเช่นเดียวกับโครงการในคร้ังน้ี เพ่ือให�เกิด

ความยัง่ยนืในการจัดการเรียนรู�ท่ีำเน�นการลงมือปฏิิบัติ 

ผ่านกิจกรรมท่ีำหลากหลายในลักษณะเช่นน้ีต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�เขียนขอขอบพระคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู�สำานักบริการเทำคโนโลยีสารสนเทำศ ท่ีำ

สนับสนุนทุำนในการดำาเนินงานในคร้ังน้ี   รวมท้ัำงการ

สนับสนุนจากส่ิงอำานวยการเรียนรู�และสถานท่ีำภายใต�

การบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่

  นายโชคชัย มังตา ผู�ช่วยสอน รวมท้ัำง นักศึกษา

ในกระบวนวิชาและเจ�าหน�าท่ีำท่ีำเก่ียวข�องทุำกคน 

 

 

   

 

 

ควบคุมช ั ้นเร ียน การจ ัดการเวลา การจ ัดการ

หองเรียนท่ีมีความซับซอน 

 
รูปท่ี 11 QR Code ไปยังลิงกการสอนของอาจารย

ท่ีจัดทำดวยตนเอง (Do-It-Yourself Video) 

3.4 ผลการประเมินอาจารยและกระบวนวิชา 

ผลการประเมินผูสอนและกระบวนวิชาของ

วิชา 064430 คือ 95.36 (ดี) 96.12 (ดีมาก) และ ใน

สวนกระบวนวิชา 100233 คือ 91.14 (ดี) และ 

93.33 (ดีมาก) ตามลำดับ  

4 บทสรุปและการถอดบทเรียน 

 จากการดำเนินโครงการสรุปและถอดบทเรียน

ไดดังนี้ 

4.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

  สิ่งท่ีไดเรียนรูเปนการถอดบทเรียนในครั้งนี้คือ 

(1) กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติผานรูปแบบการเรยีนรู

แบบออนไลน สามารถดำเน ินการได โดยใช ชุด

กิจกรรมสำหรับแตละบุคคลดังเชนที่โครงการนี้ใช 

STEM Box Set  (2) การบูรณาการขามกระบวนวิชา

จะเปนการเพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน

และหากเนื้อหาสามารถเปนประโยชนซึ่งกันและกัน

จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ ่งขึ ้น (3) การ

เรียนรู ในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลนและ

แบบเรียนในหองเรียนจะชวยพัฒนาท้ังนักศึกษาและ

ผูสอน ทั้งในสวนของการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ 

การใชอุปกรณและเครื ่องมือสารสนเทศ และ (4) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เปนสวน

สำคัญที่จะพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและใช

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4.2 แนวทางในการขยายผล 

 ผูดำเนินโครงการจะนำกิจกรรมปรับเปลี ่ยน

เปนบทเรียนเพื ่อนำเสนอใน ระบบแพลตฟอรม

ออนไลน เช น MOOC และ YouTube Channel 

ตอไป ดังตัวอยางตามรูปที ่ 12 ที ่ไดนำกิจกรรม

บางสวนนำเสนอใน platform ของ CMU MOOC 

International  

 

รูปที ่ 12 Massive Open Online Course ท่ี

ไดนำผลจากโครงการบางสวนไปขยายผล 

4.3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ 

ปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนี้

มีอยู 2 ประการคือ ระยะเวลาของการบูรณาการ ท่ี

ตองจัดหาเวลาของกลุมผูเรียนท้ัง 2 ท่ีวางตรงกัน ทำ

ใหตองจัดกิจกรรมในชวงเย็นหลัง 16:00 น เปนตน

ไปซึ่งอาจจะทำใหการจัดการเรียนรูเลิกค่ำ ผูเรียน

บางคนไมสะดวก นอกจากนี้การเก็บอุปกรณจะทำ

ใหเวลาเลื่อนไปอีก ประเด็นที่สอง คือความยั่งยืน

ของการจัดกิจกรรม กิจกรรมรวมท้ังสิ้น มากกวา 30 

กิจกรรม ตองมีตนทุนในการจัดซ้ืออุปกรณ โครงการ

ในครั ้งนี ้ไดร ับการสนับสนุนจาก ศูนยนวัตกรรม 

การสอนและการเร ียนรู  (TLIC)  สำน ักบร ิการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  
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บทคัดย่อ

 วิชา “การวิจัยการส่ือสารการตลาด” 851751  เป็นวิชาสำาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช้ันปีท่ีำ 1 หลักสูตร

การส่ือสารการตลาด คณะการส่ือสารมวลชน  มีจุดมุ่งหมายให�ผู�เรียนเข�าใจความสำาคัญ  แนวคิดและระเบียบวิธีิ

วิจัย  นำาสู่การกำาหนดประเด็น  ระบุปัญหาการวิจัยด�านการส่ือสารการตลาดและสามารถดำาเนินการวิจัยได�อย่าง

เหมาะสม  ถูกต�องตามหลักวิชา  สาระสำาคัญของวิชาได�แก่การสร�าง ความรู�  ทัำศนคติ และ ทัำกษะ ผู�สอนได�ดำาเนิน

การบ่มเพาะวิธีิคิด และส่งเสริมทัำศนคติเชิงบวกต่อการวิจัย  กระบวนการสำาคัญได�แก่  การเช่ือมโยงองค์ประกอบ

ข�องข�อมูล  ต้ังคำาถาม และสร�างแนวทำางหาคำาตอบ  อาศัยวิธีิการเรียนรู�แบบกลุ่มเพ่ือขยายมุมมองและสร�าง

บรรยากาศการเรียนรู�ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร ให�ความสำาคัญกับความสนใจเฉพาะบุคคล เช่ือมโยงการเรียนรู�ผ่าน

ประสบการณห์ลากหลายและการจดัช้ันเรียนร่วมกับวิชาอ่ืนในต่างคณะท่ีำมเีน้ือหาเก่ียวข�องกนั ผลการจดัช้ันเรียน

คือผู�เรียนผ่านการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค์  และได�แนวทำางเพ่ือพัฒนางานศึกษาอิสระตามความสนใจ ความ

สอดคล�องกับงานอาชีพของผู�เรียน  และนำาเสนอเป็นงานศึกษาอิสระตามหลักสูตรการศึกษาในภาคเรียนต่อไป

คำาสำาคัญ:  การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 1, การสอนวิชาวิจัย 2, การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 3, 

1. ความเป็นมา: โจัทย์ข้องการเรียนท่ีต่อยอดความ

ร้�ทางทฤษฎี

 วิชา  “การ วิ จัยการ ส่ือสารการตลาด”  

(Marketing Communication Research)  เป็นวิชา

สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ช้ันปีท่ีำ 1 

หลักสูตรส่ือสารการตลาด  คณะการส่ือสารมวลชนมี

จุดมุ่งหมายให�ผู�เรียนเข�าใจความสำาคัญ แนวคิดและ

ระเบียบวิธีิวิจัย  นำาสู่การกำาหนดประเด็น  ระบุปัญหา

การวิจัยด�านการส่ือสารการตลาดและสามารถดำาเนิน

การวิจัยได�อย่างเหมาะสม  ถูกต�องตามหลักวิชา  และ

ใช�ทัำกษะของตนในงานวิชาชีพอย่างมีคุณธิรรม

จริยธิรรม  ตามหลักสูตรกำาหนดให�ผู�เรียนลงทำะเบียน

วิชาน้ีต้ังแต่ปีแรกของการศึกษาเพ่ือสร�างพ้ืนฐาน

แนวคิดและมุมมองเชิงวิชาชีพส่ือสารการตลาด และ

ต�องการสร�างความคุ�นเคยกับการวิจัย  เพ่ือสามารถ

ปฏิิบัติงานอย่างเท่ำาทัำนการเปล่ียนแปลงของบริบทำท่ีำ

เก่ียวเน่ืองกับการส่ือสารการตลาด  สามารถประกอบ

การวิชาชีพได�อยา่งเช่ือม่ัน  และเปี�ยมความรับผิดชอบ 

 จากประสบการณ์ในการจัดช้ันเรียนวิชาน้ีเป็น

ปีท่ีำสอง  ผู�สอนพบว่าการเรียนรู�ในวิชาวิจัยในรูปแบบ

เดิมท่ีำเน�นการสอนเชิงทำฤษฎีีและมีการให�ทำำาวิจัยใน

หัวข�อหรือประเด็นท่ีำครูผู�สอนเห็นว่าสำาคัญ มักทำำาให�

นักศึกษาไม่สามารถนำาไปพัฒนาการวิจัยในระดับต่อ

ไป เช่น ไม่สามารถนำาไปใช�เพ่ือเป็นงานวิจัยเพ่ือเป็น
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ส่วนหน่ึงของการสำาเร็จการศึกษา รูปแบบเดิมของการ

เรียนรู�ในวิชาวิจัยน้ันมักเน�นในกระบวนการของการ

สร�างปัญญาความรู� (cognitive approach) ซึ่ึ่งการ

สร�างปัญญาความรู�ด�วยการสอนหรือทำำางานท่ีำเก่ียวข�อง

ในระดับปัจเจกท่ีำน�อยมากน้ันไม่สามารถทำำาให�ผู�เรียน

เกิดความสนใจในระดับท่ีำจะพัฒนาการเรียนรู�ให�เติบโต

ด�วยตนเองได� ในช้ันเรียนน้ีผู�สอนได�พัฒนาแนวทำางการ

สอนเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถ เรียนรู� ท้ัำงในทำางทำฤษฎีีและ

ในทำางปฏิิบัติจนสามารถท่ีำจะนำาไปขยายองค์ความรู�ท่ีำ

ได�รับน้ันในระดับการศึกษาหรือระดับการทำำางานในข้ัน

ต่อไป หลักการสำาคัญของการสอนเพ่ือให�เกิดการ

พัฒนาองค์ความรู�ข้ึนด�วยตัวเองของช้ันเรียนน้ีเป็นไป

ตามแนวทำางของทำฤษฎีีการ เรียน รู� สำา คัญ คือ 

Experiential Learning Theory: ELT (Kolb et al., 

2001) นอกจากน้ีผู�สอนยังพบว่าการสร�างทัำศนคติเชิง

บวกต่อเน้ือหา และวิชาชีพเป็นส่ิงสำาคัญ สอดคล�องกับ

งานวิจัยด�านการศึกษาท่ีำได�กล่าวว่าสัมฤทำธ์ิิผลของการ

เรียนรู�น้ันสัมพันธ์ิกันมากกับทัำศนคติเชิงบวกของผู�

เรียน (Mentz and Zyl, 2016) แนวทำางการสอนใน

ช้ันเรียนจึงได� เน�นให� ผู� เรียนเป็นผู� มี ส่วนร่วมใน

กระบวนการค�นหาปัญหาของงานวิจัย ลักษณะของ

โจทำย์วิจัยท่ีำกำาหนดในช้ันเรียนจะสอดคล�องบริบทำท่ีำ

เก่ียวข�องอย่างใดอย่างหน่ึงใน สามบริบทำน้ี ได�แก่ 

บริบทำการทำำางาน ภูมิหลังการศึกษา หรือบริบทำความ

สนใจในประเด็นน้ัน นอกจากประเด็นของการสอนเพ่ือ

ให�เกิดการสังเคราะห์โจทำย์ ปัญหา วิจัยตามความ

ประสงค์ของผู�เรียนแล�ว ผู�สอนให�นำ้าหนักกับการส่ง

เสริมบรรยากาศในช้ันเรียนให�เอ้ือต่อการเรียนรู�  สร�าง

ความเข�าใจท่ีำนำาไปสู่ทัำกษะ  ความสามารถในการ

ปฏิิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู�และการเช่ือมโยงอย่าง

เหมาะสม 

 กระบวนการสอนโดยวิธีิ การสอน Action-

Based Learning ท่ีำทำำาให�ผู�เรียนได�มีประสบการณ์การ

วิจัยตามความประสงค์ของผู� เรียน (Adjusted 

Experiential Learning)  ซ่ึึ่งเป็นไปตามแนวทำางการ

เรียนรู�สำาหรับผู�เรียนในศตวรรษท่ีำ 21 ได�นำามาประยกุต์

ใช� เพ่ือสร�างความรู�ท่ีำฝัึงตรึงให�กับนักศึกษาและสร�าง

การพัฒนาการของการเรียนรู�ด�วยตัวเองจนขยาย

ขอบเขตกว�างออกไปเพราะองคค์วามรู�เป็นผลจากการ

ร่วมสร�างข้ึนโดยผู�เรียน (Silberman , 1996) เม่ือ

สามารถจดจำาได�อย่างลึกซ้ึึ่งผลท่ีำตามมาคือการ

ประยุกต์ใช�ในการทำำางานจะเช่ือมโยงกับแนวคิดและ

ทำฤษฎีีได�  อีกท้ัำงยังทำำาให�ผู�เรียนในช้ันมีส่วนร่วมและ

สามารถบ่มเพาะทัำกษะและและทัำศนคติ Hsu and 

Malkin (2011)  ประกอบกับบริบทำต่างๆในวิชาชีพ 

เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เคร่ือง

มือ เน้ือหา หรือแม�แต่ธิรรมชาติของผู�เรียน Oblinger 

and Oblinger (2005)   โดยการจัดการช้ันเรียนวิชา 

“การวิจัยการส่ือสารการตลาด”  และสามารถสรุปผล

การจัดการเรียนรู�ดังต่อไปน้ี

2. แนวคิดเชิงทฤษฎีข้องการเรียนร้�สำาหรับศตวรรษ

ท่ี 21 ผ้�เรียนในศตวรรษท่ี 21

 ในเชิงทำฤษฎีีของการเรียนรู�น้ัน ความรู�ได�รับการ

ถ่ายทำอดได�โดยมีสององค์ประกอบหลักคือผู�ให�ความรู� 

(Teaching Components) และองคป์ระกอบของการ

เรียน (Leaning Elements) Hsu and Malkin (2011) 

แบ่งการเรียนรู�เป็นสองยุคสมัย ในการเรียนรู�ท่ีำเรียก

ว่าการเรียนรู�ตามแบบแผนเดิม (Tradit ional 

Approach) ซ่ึึ่งเป็นวิธีิการท่ีำใช�มาอย่างยาวนาน 

บทำบาทำของครคืูอผู�ท่ีำมีความรู� มีความเช่ียวชาญ ครจึูง

มีบทำบาทำเป็นผู�ให� หรือ ผู�ถ่ายทำอดความรู� (Freire, 

1970, P. 58) ในช้ันเรียน และเป็นผู�มีบทำบาทำหลักเชิง

กำาหนด (Active Role) ในขณะท่ีำผู�เรียนมีสถานะเป็น

ผู�รับและเป็นผู�ตามในกระบวนการ (Passive Role) 

เรียกรูปแบบการศึกษาแบบแผนเดิมว่า การเรียนรู�ผ่าน

การบรรยาย (Lecture Base Learning) การเรียนรู�

ในรูปแบบน้ีเป็นเสมือนการแสดงท่ีำครูผู�สอนทำำาหน�าท่ีำ

เป็นผู�แสดงและผู�เรียนมีสถานะเป็นเพียงผู�ชม เหตุผล

ท่ีำทำำาให�วิธีิการน้ีเป็นวิธีิการเรียนรู�ท่ีำไม่ตอบโจทำย์การ

จัดการ ศึกษาในบริบทำปัจ จุ บัน เ น่ืองจากขาด
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กระบวนการท่ีำทำำาให�ผู�เรียนสร�างความรู�ข้ึนมาด�วย

ตนเองซ่ึึ่งขัดกับหลักการเรียนรู�ท่ีำมีประสิทำธิิภาพท่ีำ

กล่าวว่า การเรียนรู�ท่ีำได�ผลดีน้ันไม่ควรเป็นเพียงการให�

ข�อมูลกับผู�เรียนแต่ควรเป็นวิธีิท่ีำให�ผู�เรียนสามารถ

พัฒนาความคิดของตัวเองท่ีำเก่ียวข�องกับความรู�น้ัน 

(Silberman, 1996, p. 97).  การเรียนรู�ในรูปแบบ

ใหม่ท่ีำเรียกว่าการเรียนในศตวรรษท่ีำ 21 เร่ิมมีความ

ชัดเจนมากข้ึน (Jungst, Licklider,& Wiersema, 

2003; Marbach-Ad, Seal, & Sokolove, 2001) เช่ือ

ว่ า ก า รถ่ า ยทำอดคว าม รู� ใ น รู ปแบบ เดิ ม น้ั น มี

ประสิทำธิิภาพน�อยกว่าการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู�

เรียน (Action Base Learning) ข�อสรุปท่ีำได�คือหาก

ให�ผู�เรียนได�มีโอกาสได�เห็นข�อมูลท่ีำเป็นข�อเท็ำจจริงและ

ได�มีโอกาสในการฝึึกทัำกษะในสถานการณ์รูปแบบ

ต่างๆ ผู�เรียนจะเข�าใจความรู�น้ันได�อยา่งลึกซ้ึึ่ง นอกจาก

น้ันการเรียนรู�ตามแนวทำางของศตวรรษท่ีำ 21 น้ียัง

ทำำาให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมมากข้ึนและสามารถจดจำา

แนวคิดท่ีำได�รับได�จากการเรียนได�ดีมากกว่า (Berry, 

2008; Christianson & Fisher, 1999; McClanahan 

& McClanahan, 2002; O'Sullivan & Copper, 

2003)  

 จากผลการวิจัยของนักการศึกษาตามแนวทำาง

การเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 น้ีได�นำาไปสู่การจัดการ

กระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนของวิชาการวิจัย

การส่ือสารการตลาดดังท่ีำจะได�กล่าวต่อไป

3. การกำาหนดร้ปแบบข้องช้ันเรียน

 ในการจัดช้ันเรียน  ผู�สอนได�กำาหนดรูปแบบ

จัดการเรียนรู�นำาเสนอในกรอบแนวทำางดังน้ี 

 การริเร่ิมตามความสอดคล�องกับผ้�เรียน

 ในการเรียนรู�ของช้ันเรียนวิชาวิจัยน้ัน ผู�สอนได�

พบว่า นักศึกษาท่ีำไม่มีประสบการณ์การวิจัยจะประสบ

กับปัญหาในการกำาหนดโจทำยวิ์จัย หรือ ประเดน็ปัญหา

ของการวิจัย และเม่ือนักศึกษาไม่สามารถเข�าถึงโจทำย์

วิจัย หรือ ปัญหาวิจัยด�วยตัวเองได�น้ัน การกำาหนด

ประเด็นของการวิจัยจึงเป็นการนำาประเด็นท่ีำถูกกล่าว

ถึงมากในส่ือสารต่างๆหรือเป็นประเด็นท่ีำครูผู�สอนเห็น

ว่าสำาคัญ ด�วยการใช�ประเด็นศึกษาเช่นน้ีทำำาให�ผู�เรียน

ได�รับองค์ความรู�และทัำกษะการเรียนในระดับของการ

สร�างปัญญา (Cognitive learning) แต่ไม่สามารถ

พัฒนาหรือนำาความรู�ไปขยายในบรบิทำอ่ืนๆได� ด�วยเหตุ

น้ีผู�สอนจึงนำาหลักการของ Experiential Learning 

Theory (Kolb et al., 2001) มาประยุกต์ใช�ให�

สอดคล�องกับบริบทำของผู�เรียนโดยให�โจทำย์วิจัยน้ัน

สัมพันธ์ิกับ บริบทำท่ีำเก่ียวข�องกับผู�เรียนใน 3 มิติ คือ

บริบทำด�านการทำำางาน ภูมิหลังการศึกษา และ ความ

สนใจท่ีำอยู่ในชีวิตประจำาวัน ผู�สอนได�พบว่าโจทำย์วิจัย

และประเด็นปัญหาการวิจัยจากแนวทำางการเรียนรู�น้ี

สามารถทำำาให�นักศึกษาเกิดความสนใจในการศึกษา

มากข้ึนจนสามารถขยายองค์ความรู�ออกไป เช่น 

สามารถนำาไปเปน็ส่วนหน่ึงของการวจัิยเพ่ือสำาเร็จการ

ศึกษาได�

 สามเสาหลัก

 แนวคิดของการจัดการเรียนรู�ด�วยการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียนและสร�างความคุ�นเคยกับวิธีิหาความรู�คือ

การให�ผู�เรียนมีอิสระในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นใน

เชิงความคิดหรือในทำางปฏิิบัติ ห�องเรียนจึงต�องเป็น

สถานท่ีำท่ีำตัวตนได�ออกมาทำำางานขับเคล่ือนความคิด

อย่างอิสระ  ครูคือผู�แนะนำามุมมอง และเปิดพ้ืนท่ีำให�

ประสบการณ์ของทุำกคนมาหลอมรวมกันโดยจุดมุ่ง

หมายหลักของการจัดการเรียนการสอนคือการตอบ

โจทำย์ของสามเสาหลักดังภาพท่ีำ 1

 

ภาพท่ีำ 1 สามเสาหลักอันเป็นองค์ประกอบหลักของ 

การมีส่วนร่วมในช้ัน 

 

 

   

 

 

กำหนดประเด็นของการวิจัยจึงเปนการนำประเด็นท่ี

ถูกกลาวถึงมากในสื่อสารตางๆหรือเปนประเด็นท่ี

ครูผูสอนเห็นวาสำคัญ ดวยการใชประเด็นศึกษา

เชนนี้ทำใหผูเรียนไดรับองคความรูและทักษะการ

เรียนในระดับของการสรางปญญา (Cognitive 

learning) แตไมสามารถพัฒนาหรือนำความรูไป

ขยายในบริบท อ่ืนๆได  ด วยเหตุนี้ ผู สอนจึ งนำ

ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Experiential Learning Theory 

(Kolb et al., 2001) มาประยุกตใชใหสอดคลองกับ

บริบทของผู เรียนโดยใหโจทยวิจัยนั้นสัมพันธกับ 

บริบทท่ีเก่ียวของกับผูเรียนใน 3 มิติ คือบริบทดาน

การทำงาน ภูมิหลังการศึกษา และ ความสนใจท่ีอยู

ในชีวิตประจำวัน ผูสอนไดพบวาโจทยวิจัยและ

ประเด็นปญหาการวิจัยจากแนวทางการเรียนรูนี้

สามารถทำใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการศึกษา

มากข้ึนจนสามารถขยายองคความรูออกไป เชน 

สามารถนำไปเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือสำเร็จ

การศึกษาได 

สามเสาหลัก 

แนวคิดของการจัดการเรียนรูดวยการมีสวน

รวมในชั้นเรียนและสรางความคุนเคยกับวิธีหา

ความรูคือการใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงออกไมวา

จะเปนในเชิงความคิดหรือในทางปฏิบัติ หองเรียนจึง

ตองเปนสถานท่ีท่ีตัวตนไดออกมาทำงานขับเคลื่อน

ความคิดอยางอิสระ  ครูคือผูแนะนำมุมมอง และ

เปดพ้ืนท่ีใหประสบการณของทุกคนมาหลอมรวมกัน

โดยจุดมุงหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนคือ

การตอบโจทยของสามเสาหลักดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 สามเสาหลักอันเปนองคประกอบหลักของ 

การมีสวนรวมในชั้น  

 

จากภาพท่ี  1   อธิบายไดวาการจัดการใน

ชั้นเรียนนี้มีเปาหมายหลักท่ีสำคัญ 3 ประการตาม

แนวทางการเรียนรูของศตวรรษท่ี 21 นั่นคือ การ

สรางองคความรูในเชิงแนวคิดทฤษฎี การบมเพาะ

ทัศนคติ และ สรางทักษะท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการ

ประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียดและการดำเนินการ

ดังนี้ 

 

การสรางองคความรู 

การสรางองคความรูในเชิงของแนวคิดและ

ทฤษฎีถือเปนประเด็นสำคัญท่ีตองการใหผูเรียนมี

หลั กยึ ด ในการ คิดและน ำไปตั ดสิ น ใจ ในการ

ดำเนินงาน โจทยใหญของการสรางองคความรูจึง

เปนการใหผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการสรางองค

ความรูนั้นซ่ึงเปนหลักของการจัดการชั้นเรียนตาม

แนวทางการเรียนรู ในศตวรรษ ท่ี  21 (Jungst, 

Licklider, &Wiersema, 2003; Marbach-Ad, 

Seal, &Sokolove, 2001,Silberman,1996)  การ

สรางองคความรูในชั้นเรียนนี้จึงไดออกแบบใหผูเรียน

สามารถสรางสรรคองคความรูดวยตัวเอง โดยความรู

ในองคประกอบของวิชานี้ ครอบคลุมความรู ท่ี
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 จากภาพท่ีำ  1   อธิิบายได�ว่าการจัดการในช้ัน

เรียนน้ีมีเป้าหมายหลักท่ีำสำาคัญ 3 ประการตามแนวทำาง

การเรียนรู�ของศตวรรษท่ีำ 21 น่ันคือ การสร�างองค์

ความรู�ในเชิงแนวคิดทำฤษฎีี การบ่มเพาะทัำศนคติ และ 

สร�างทัำกษะท่ีำเก่ียวข�องกับวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ิ 

โดยมีรายละเอียดและการดำาเนินการดังน้ี

 การสร�างองค์ความร้�

 การสร�างองค์ความรู�ในเชิงของแนวคิดและ

ทำฤษฎีีถือเป็นประเด็นสำาคัญท่ีำต�องการให�ผู�เรียนมีหลัก

ยึดในการคิดและนำาไปตัดสินใจในการดำาเนินงาน 

โจทำยใ์หญ่ของการสร�างองค์ความรู�จึงเป็นการให�ผู�เรียน

สามารถมีส่วนร่วมในการสร�างองค์ความรู�น้ันซ่ึึ่งเป็น

หลักของการจัดการช้ันเรียนตามแนวทำางการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ีำ 21 (Jungst, Licklider, &Wiersema, 

2003; Marbach-Ad, Seal ,  &Sokolove, 

2001,Silberman,1996)  การสร�างองค์ความรู�ในช้ัน

เรียนน้ีจึงได�ออกแบบให�ผู�เรียนสามารถสร�างสรรค์องค์

ความรู�ด�วยตัวเอง โดยความรู�ในองค์ประกอบของวชิา

น้ีครอบคลุมความรู�ท่ีำเก่ียวข�องกับการวิจัย  อันเป็น

แก่นความมุ่งหมายของวิชา และความรู�พ้ืนฐานเก่ียว

กับการส่ือสารการตลาด  บริบทำสังคมการบริโภค   

และข�อมูลข่าวสารอันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนใน

วิชาน้ี 

 การเสริมทัศนคติ

 ห ลั กก า ร เ รี ยน รู� ท่ีำ มี ป ร ะ สิทำ ธิิ ภ าพตาม

กระบวนการเรียนรู�ของศตวรรษท่ีำ 21คือการเสริมให�ผู�

เรียนได�มีทัำศนคติท่ีำเหมาะสมท้ัำงต่อตัวเอง ต่อการเรียน

รู�  ต่อผู�คนหรือเพ่ือนร่วมช้ัน ต่อชุมชนและสังคม โดย

ผู�สอนมุ่งสร�างความสามารถในการมองเชิงบวก  รับรู�

ความเปน็ไปได�บนฐานความเปน็จริง ยอมรับความแตก

ต่างหลากหลาย นอกจากน้ี  ผู�สอนให�ความสำาคัญต่อ

ทัำศนคติต่อการเรียนรู�  ทัำศนคติต่อการวิจัย  ผ่านการ

ส่งเสริมบรรยากาศความเป็น “มิตรร่วมเรียน”  พร�อม

กับการมีจิตสาธิารณะ

 การพัฒนาทักษะข้องผ้�เรียน

     ดังท่ีำได�กล่าวตอนต�นแล�วว่าจุดมุ่งหมายประการ

หน่ึงของวชิาน้ีคือการสร�างทำกัษะท่ีำทำำาให�ผู�เรียนมีความ

พร�อมท่ีำจะออกไปทำำางาน ทัำกษะท่ีำได�ปลูกฝัึงในช้ันเรียน

น้ีคือทัำกษะเก่ียวกับงานวิจัย  การประสานผู�เก่ียวข�อง

กับการรวบรวมข�อมูล  การประมวลผล  และการนำา

เสนอผลการวิจัย  

 3.1 การจัดการของช้ันเรียน

 ช้ันเรียนวิชา “การวิจัยการส่ือสารการตลาด” 

มุ่งเน�นให�ผู�เรียนมีความเข�าใจ  มีเจตน์คติเชิงบวกต่อ

วิชาชีพส่ือสารการตลาดรวมถึงการตัดสินใจโดยอาศัย

ข�อมูล (Data Driven Decision Making) และสามารถ

ปฏิิบัติงานวิจัยได�อยา่งถูกต�องตามหลักวิชาการ  ผู�สอน

จึงพิจารณาเชิญผู�บรรยายร่วมท่ีำมีผลงานโดดเด่น

ทำางการวิจัยในสายมนุษย์ศาสตร์- สังคมศาสตร์  ใน

ภาคเรียนน้ีได�รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร. รวี  

ลงกานี  จากคณะบริหารธุิรกิจ และมีผู�บรรยายรับเชิญ

ตามโอกาส

 

ภาพท่ีำ 2 ภาพช้ันเรียน  

 ภาพท่ีำ 2 แสดงลักษณะช้ันเรียน  ท่ีำผู�เรียน ผู�

สอน  และผู�บรรยายร่วม หรือผู�บรรยายรับเชิญน่ังรอบ

โต๊ะเพ่ือสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การจัดโต๊ะ

เป็นวงกลมเอ้ือให�ผู�สอนสามารถสังเกตอากัปกริยา  

การตอบสนองของผู�เรียน  และกระตุ�นการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียนได�อย่างมีประสิทำธิิภาพมากข้ึน  

 

   

 

 

เก่ียวของกับการวิจัย  อันเปนแกนความมุงหมายของ

วิชา  และความรู พ้ื นฐาน เก่ียวกับการสื่ อสาร

การตลาด  บริบทสังคมการบริโภค  และขอมูล

ขาวสารอันจะเอ้ือประโยชนตอการเรียนในวิชานี้

  

การเสริมทัศนคต ิ

หลั กการเรียนรู ท่ี มี ป ระสิท ธิภ าพตาม

กระบวนการเรียนรูของศตวรรษท่ี 21คือการเสริมให

ผูเรียนไดมีทัศนคติท่ีเหมาะสมท้ังตอตัวเอง ตอการ

เรียนรู  ตอผูคนหรือเพ่ือนรวมชั้น ตอชุมชนและ

สังคม โดยผูสอนมุงสรางความสามารถในการมอง

เชิงบวก  รับรูความเปนไปไดบนฐานความเปนจริง  

ยอมรับความแตกตางหลากหลาย นอกจากนี้  ผูสอน

ใหความสำคัญตอทัศนคติตอการเรียนรู  ทัศนคติตอ

การวิจัย  ผานการสงเสริมบรรยากาศความเปน 

“มิตรรวมเรียน”  พรอมกับการมีจิตสาธารณะ 

 

การพัฒนาทักษะของผูเรียน 

     ดังท่ีไดกลาวตอนตนแลววาจุดมุงหมายประการ

หนึ่งของวิชานี้คือการสรางทักษะท่ีทำใหผูเรียนมี

ความพรอมท่ีจะออกไปทำงาน ทักษะท่ีไดปลูกฝงใน

ชั้นเรียนนี้คือทักษะเก่ียวกับงานวิจัย  การประสาน

ผูเก่ียวของกับการรวบรวมขอมูล  การประมวลผล  

และการนำเสนอผลการวิจัย   

 

3.1 การจัดการของช้ันเรียน 

ชั้ น เรี ย น วิ ช า  “ก า รวิ จั ย ก า ร สื่ อ ส า ร

การตลาด” มุงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจ  มีเจตน

คติเชิงบวกตอวิชาชีพสื่อสารการตลาดรวมถึงการ

ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล (Data Driven Decision 

Making) และสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ  ผูสอนจึงพิจารณาเชิญผูบรรยาย

รวมท่ีมีผลงานโดดเดนทางการวิจัยในสายมนุษย

ศาสตร- สังคมศาสตร  ในภาคเรียนนี้ไดรับความ

อนุ เคราะหจาก รศ.ดร. รวี  ลงกานี  จากคณะ

บริหารธุรกิจ และมีผูบรรยายรับเชิญตามโอกาส 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพชั้นเรียน   

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะชั้นเรียน  ท่ีผู เรียน 

ผูสอน  และผูบรรยายรวม หรือผูบรรยายรับเชิญนั่ง

รอบโตะเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การ

จัดโตะเปนวงกลมเอ้ือใหผูสอนสามารถสังเกตอากัป

กริยา  การตอบสนองของผูเรียน  และกระตุนการมี

สวนรวมในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางการจัดการชั้นเรียน 
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ภาพท่ีำ 3 ตัวอย่างการจัดการช้ันเรียน

 โครงสร�างช้ันเรียนน้ีเอ้ือประโยชน์ต่อการจัด

กิจกรรมตามปกติ  และการหารือเพ่ือปฏิิบัติงานวิจัย

เป็นทีำม  และทำำาให�สามารถเข�าถึงศักยภาพของผู�เรียน

ท่ีำแตกต่างกัน   ช่วยให�สมาชิกของช้ันเรียนคุ�นเคยกับ

การเรียนรู�ผ่านการพัฒนาทัำกษะทำางความร่วมมือ 

(Collaborative Learning) พร�อมท้ัำงสามารถสร�าง

ความชำานาญท่ีำหลากหลายตามพ้ืนฐานความสนใจและ

ความถนัด  นอกจากน้ีการจัดการช้ันเรียนในรูปแบบ

ข�างต�นยังเอ้ือให�ผู�เรียนเข�าถึงโอกาสในการฝึึกทัำกษะ

การส่ือสารพ้ืนฐาน  ท้ัำงการฟัง พูด อ่าน เขียน  การจับ

ประเด็น  และการคิดวิเคราะห์ และการสืบค�นข�อมูล 

การส่ือสารของช้ันเรียนทำำาผ่านช่องทำางระหว่างบุคคล 

(Inter Personal Communication) และช่องทำาง

สังคมออนไลน์  ได�แก่ Facebook Group ของช้ันเรียน  

พร�อมท้ัำงใช� Microsoft Team และระบบบริการ

สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทำยาลัย  

 

ภาพท่ีำ 4 Facebook Group ของช้ันเรียน

 3.2 ส่งเสริมการเรียนรู�เก่ียวกับการวิจัยบนฐาน

ความสน ใจ เฉพาะ บุคคลและการ เ ช่ื อมร� อย

ประสบการณ์จากหลากมุมมองช้ันเรียน “การวิจัยการ

ส่ือสารการตลาด”  นอกจากอาศัยแนวคิดด�านการ

ส่ือสารการตลาดมาสร�างมุมมองและทัำกษะท่ีำเก่ียว

เน่ืองกับการวิจัย  ผู�สอนให�นำ้าหนักกับการบ่มเพาะ

ความสามารถตามพ้ืนฐานความสนใจ ตลอดจนพ้ืน

ความรู�ในศาสตร์ท่ีำเก่ียวข�อง  งานมอบหมายมีท้ัำงงาน

กลุ่มย่อยท่ีำผู�เรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ 3 – 4 คน เลือก

ศึกษา และเก็บรวบรวมข�อมูลในประเด็นส่ือสารการ

ตลาดท่ีำตามความสนใจ   และงานเด่ียวท่ีำกำาหนดให�ผู�

เรียนพัฒนาโครงร่างการวิจัยในงานส่ือสารการตลาด

โดยมุ่งใช�ช้ินงานเป็นส่วนต�นของการศึกษาอิสระ 

(Individual Study) ซ่ึึ่งเป็นข�อกำาหนดของหลักสูตร

การศึกษา  ช้ินงานน้ีจึงเป็นการสร�างฐานการเรียนรู�

และผลงานเพ่ือการพัฒนาต่อยอดในลำาดับต่อไป  

 ช้ินงานของนักศึกษาแสดงถึงวิธีิคิดในเชิงจิต

สาธิารณะบนฐานความรู�และทัำกษะด�านการวิจัยในงาน

ส่ือสารการตลาด  โดยผู�เรียนกลุ่มหน่ึงเลือกศึกษา

ข�อมูลเพ่ือสนับสนุนกิจการของเครือข่ายคนไร�บ�าน

เชียงใหม่ “บ�านเต่ือมฝัึน”  และในช้ินงานเด่ียว  ผู�เรียน

ส่วนหน่ึงเลือกศึกษาข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการส่ือสารใน

ช่องทำางออนไลน์เพ่ือระดมทุำนช่วยเหลือสัตว์  และมีผู�

เลือกศึกษาข�อมูลเพ่ือส่งเสริมการส่ือสารคุณค่า

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงินย่านวัวลายเพ่ือสนับสนุนกิจการ

ทำ�องถ่ิน  ส่วนนอกเหนือจากน้ีผู�เรียนแต่ละคนได�สร�าง

ช้ินงานตามขอบขา่ยความสนใจ  หรอืความสอดคล�อง

กับงานปัจจุบัน  

 งานมอบหมายดังกล่าวเป็นเส�นทำางการบ่ม

เพาะตามหลักการสำาคัญของการจัดการเรียนรู�ของ

กระบวนวิชาดังท่ีำนำาเสนอเป็นสามเสาหลัก  ได�แก่  

ความรู�  สร�างผ่านการศึกษาด�วยตนเองในหัวเร่ืองท่ีำ

สนใจ  ทัำศนคติ ได�รับการส่งเสริมผ่านประเด็นทำาง

สังคมท่ีำปรากฏิระหว่างการศึกษาเน้ือหา  รวมถึง

ทัำศนคติต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  วิชาชีพ และสังคม    

ทัำกษะ  สร�างผ่านการฝึึกปฏิิบัติงานจริง  ท้ัำงทัำกษะ

ทำางการส่ือสาร ทัำกษะทำางสงัคมและทำกัษะทำางวชิาชีพ

การส่ือสารการตลาดอันมีความสำาคัญต่อผู�ปฏิิบัติงาน

การนำาเสนอและรว่มวิพากษ์งานระหว่างเพ่ือนร่วมช้ัน

เรียนมีข้ึนอย่างสมำ่าเสมอเพ่ือสร�างโอกาสให�ผู�เรียนมี

   

 

 

เก่ียวของกับการวิจัย  อันเปนแกนความมุงหมายของ

วิชา  และความรู พ้ื นฐาน เก่ียวกับการสื่ อสาร

การตลาด  บริบทสังคมการบริโภค  และขอมูล

ขาวสารอันจะเอ้ือประโยชนตอการเรียนในวิชานี้

  

การเสริมทัศนคต ิ

หลั กการเรียนรู ท่ี มี ป ระสิท ธิภ าพตาม

กระบวนการเรียนรูของศตวรรษท่ี 21คือการเสริมให

ผูเรียนไดมีทัศนคติท่ีเหมาะสมท้ังตอตัวเอง ตอการ

เรียนรู  ตอผูคนหรือเพ่ือนรวมชั้น ตอชุมชนและ

สังคม โดยผูสอนมุงสรางความสามารถในการมอง

เชิงบวก  รับรูความเปนไปไดบนฐานความเปนจริง  

ยอมรับความแตกตางหลากหลาย นอกจากนี้  ผูสอน

ใหความสำคัญตอทัศนคติตอการเรียนรู  ทัศนคติตอ

การวิจัย  ผานการสงเสริมบรรยากาศความเปน 

“มิตรรวมเรียน”  พรอมกับการมีจิตสาธารณะ 

 

การพัฒนาทักษะของผูเรียน 

     ดังท่ีไดกลาวตอนตนแลววาจุดมุงหมายประการ

หนึ่งของวิชานี้คือการสรางทักษะท่ีทำใหผูเรียนมี

ความพรอมท่ีจะออกไปทำงาน ทักษะท่ีไดปลูกฝงใน

ชั้นเรียนนี้คือทักษะเก่ียวกับงานวิจัย  การประสาน

ผูเก่ียวของกับการรวบรวมขอมูล  การประมวลผล  

และการนำเสนอผลการวิจัย   

 

3.1 การจัดการของช้ันเรียน 

ชั้ น เรี ย น วิ ช า  “ก า รวิ จั ย ก า ร สื่ อ ส า ร

การตลาด” มุงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจ  มีเจตน

คติเชิงบวกตอวิชาชีพสื่อสารการตลาดรวมถึงการ

ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล (Data Driven Decision 

Making) และสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ  ผูสอนจึงพิจารณาเชิญผูบรรยาย

รวมท่ีมีผลงานโดดเดนทางการวิจัยในสายมนุษย

ศาสตร- สังคมศาสตร  ในภาคเรียนนี้ไดรับความ

อนุ เคราะหจาก รศ.ดร. รวี  ลงกานี  จากคณะ

บริหารธุรกิจ และมีผูบรรยายรับเชิญตามโอกาส 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพชั้นเรียน   

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะชั้นเรียน  ท่ีผู เรียน 

ผูสอน  และผูบรรยายรวม หรือผูบรรยายรับเชิญนั่ง

รอบโตะเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การ

จัดโตะเปนวงกลมเอ้ือใหผูสอนสามารถสังเกตอากัป

กริยา  การตอบสนองของผูเรียน  และกระตุนการมี

สวนรวมในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางการจัดการชั้นเรียน 

 

 

 

 

   

 

 

โครงสรางชั้นเรียนนี้เอ้ือประโยชนตอการจัด

กิจกรรมตามปกติ  และการหารือเพ่ือปฏิบัติงานวิจัย

เปนทีม  และทำใหสามารถเขาถึงศักยภาพของ

ผูเรียนท่ีแตกตางกัน   ชวยใหสมาชิกของชั้นเรียน

คุนเคยกับการเรียนรูผานการพัฒนาทักษะทางความ

ร ว ม มื อ  (Collaborative Learning) พ ร อ ม ท้ั ง

สามารถสรางความชำนาญท่ีหลากหลายตามพ้ืนฐาน

ความสนใจและความถนัด  นอกจากนี้การจัดการชั้น

เรียนในรูปแบบขางตนยังเอ้ือใหผูเรียนเขาถึงโอกาส

ในการฝกทักษะการสื่อสารพ้ืนฐาน  ท้ังการฟง พูด 

อาน เขียน  การจับประเด็น  และการคิดวิเคราะห 

และการสืบคนขอมูล  

การสื่อสารของชั้นเรียนทำผานชองทางระหวาง

บุ คคล  (Inter Personal Communication) และ

ชองทางสังคมออนไลน  ไดแก Facebook Group 

ของชั้นเรียน  พรอมท้ังใช Microsoft Team และ

ระบบบริการสนบัสนนุการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 Facebook Group ของช้ันเรียน 

 

3.2 สงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยบนฐาน

ความสนใจ เฉพาะบุคคลและการเช่ือมรอย

ประสบการณจากหลากมุมมอง 

ชั้นเรียน “การวิจัยการสื่อสารการตลาด”  

นอกจากอาศัยแนวคิดดานการสื่อสารการตลาดมา

สรางมุมมองและทักษะท่ีเก่ียวเนื่องกับการวิจัย  

ผูสอนใหน้ำหนักกับการบมเพาะความสามารถตาม

พ้ืนฐานความสนใจ ตลอดจนพ้ืนความรูในศาสตรท่ี

เก่ียวของ  งานมอบหมายมีท้ังงานกลุมยอยท่ีผูเรียน

รวมกลุมกันกลุมละ 3 – 4 คน เลือกศึกษา และเก็บ

รวบรวมขอมูลในประเด็นสื่อสารการตลาดท่ีตาม

ความสนใจ   และงานเดี่ยวท่ีกำหนดใหผูเรียนพัฒนา

โครงรางการวิจัยในงานสื่อสารการตลาดโดยมุงใช

ชิ้นงานเปนสวนตนของการศึกษาอิสระ (Individual 

Study) ซ่ึงเปนขอกำหนดของหลักสูตรการศึกษา  

ชิ้นงานนี้จึงเปนการสรางฐานการเรียนรูและผลงาน

เพ่ือการพัฒนาตอยอดในลำดับตอไป   

ชิ้นงานของนักศึกษาแสดงถึงวิธีคิดในเชิงจิต

สาธารณะบนฐานความรูและทักษะดานการวิจัยใน

งานสื่อสารการตลาด  โดยผู เรียนกลุมหนึ่งเลือก

ศึกษาขอมูลเพ่ือสนับสนุนกิจการของเครือขายคนไร

บานเชียงใหม “บานเตื่อมฝน”  และในชิ้นงานเดี่ยว  

ผูเรียนสวนหนึ่งเลือกศึกษาขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ

สื่อสารในชองทางออนไลนเพ่ือระดมทุนชวยเหลือ

สัตว  และมีผู เลือกศึกษาขอมูลเพ่ือสงเสริมการ

สื่อสารคุณคาผลิตภัณฑเครื่องเงินยานวัวลายเพ่ือ

สนับสนุนกิจการทองถ่ิน  สวนนอกเหนือจากนี้

ผูเรียนแตละคนไดสรางชิ้นงานตามขอบขายความ

สนใจ  หรือความสอดคลองกับงานปจจุบัน   

งานมอบหมายดังกลาวเปนเสนทางการบม

เพาะตามหลักการสำคัญของการจัดการเรียนรูของ

กระบวนวิชาดังท่ีนำเสนอเปนสามเสาหลัก  ไดแก  

ความรู  สรางผานการศึกษาดวยตนเองในหัวเรื่องท่ี

สนใจ  ทัศนคติ ไดรับการสงเสริมผานประเด็นทาง

สังคมท่ีปรากฏระหวางการศึกษาเนื้อหา  รวมถึง

ทัศนคติตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน  วิชาชีพ และสังคม    
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โอกาสนำาความรู�  ประสบการณ์จากหลากมุมมองมา

ร่วมสะทำ�อนเพ่ือสร�างสรรค์ต่อยอดผลงาน  นอกจากน้ี

ยงัขยายขอบข่ายประสบการณ์เรียนรู�ของผู�เรียน  โดย

จัดช้ันเรียนร่วมกับหลักสูตรการเงิน ในระดับช้ันบัณฑิต

ศึกษา ของภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุิรกิจ  เพ่ือ

เรียนรู�การใช�โปรแกรมช่วยการประมวลผลทำางสถิติ  

การร่วมช้ันเรียนกับนักศึกษาต่างคณะเท่ำากับการสร�าง

เครือข่ายทำางการเรียนรู�  ร่วมสร�างทำักษะและ

ประสบการณ์พร�อมกับบ่มเพาะทัำกษะทำางสังคม

4. ผลการจััดการช้ันเรียน

 การจัดการช้ันเรียนผ่านสามเสาหลัก ความรู�  

ทัำศนคติ ทัำกษะ  แสดงผ่านผลการเรียนรู�ดังจะได�นำา

เสนอต่อไปน้ี 

 4.1 ผลของการเรียนรู�ท่ีำเป็นองค์ความรู�ในเชิง

เน้ือหาและทำฤษฎีี

 องค์ประกอบของการเรียนรู�ในกระบวนวิชา

ได�แก่เน้ือหาอันเป็นความรู�เชิงหลักการวิจัยและ

ระเบียบวิธีิ    วัดผลโดยการทำดสอบ  ประเมินสัมฤทำธิิ

ผลการเรียนรู�  พบว่าผู�เรียนสามารถเข�าถึงเน้ือหาของ

วิชาได�ครบถ�วนตามสาระ และแสดงความกระตอืรือร�น

ในการเรียนรู�ผ่านการนำาเสนอหัวข�อท่ีำต�องการเรียนรู�

เพ่ิมเตมินอกเหนอืจากท่ีำระบุในคำาอธิิบายรายวิชา รวม

ถึงการต่อยอด  ขยายผลความรู�  โดยให�ผลงานเป็น

ฐานสำาหรับการต่อยอดการเรียนรู�อย่างไม่ส้ินสุด

4.2 ผลการเรียนรู�ของการบ่มเพาะทัำกษะการแสวงหา

ความรู�ข�อมูล  และการจัดการข�อมูล

 คุณค่าหลักของช้ันเรียน “การวิจัยการส่ือสาร

การตลาด”  ได�แก่การสามารถระบุประเด็นคำาถามเพ่ือ

เป็นจุดต้ังต�นแห่งการค�นหาคำาตอบ  และอาศัยวิธีิน้ีใน

การต่อยอดความรู�  เม่ือผู�เรียนมีทัำกษะการต้ังคำาถาม

เพ่ือหาคำาตอบอย่างมีทิำศทำางจะเพ่ิมความสามารถใน

การใช�ความรู�  ตลอดจนทัำกษะเพ่ือประโยชน์ท้ัำงทำาง

วิชาการแล�วิชาชีพ  ผลการจัดช้ันเรียนคือ  จากจำานวน

ผู�ลงทำะเบียนเรียนท้ัำงส้ิน 10 คน  มี 8 คนท่ีำผ่านวิชาน้ี

พร�อมกับการระบุหัวเร่ืองคร่าว (Tentative Topic) 

ของการศึกษาอิสระเพ่ือดำาเนินการเพ่ิมเติมความ

สมบูรณ์สู่การขออนุมัติหัวข�อในภาคการศึกษาถัดไป  

ส่วนอีกสองคนตัดสินใจเปล่ียนเส�นทำางการศึกษา  และ

ยติุการเรียนเน่ืองจากความจำาเป็นบางประการ  ในการ

น้ีผู�สอนได�ทำำาการสะทำ�อนมุมมอง ทัำศนคติ ของผู�เรียน 

ภายหลังการจัดการช้ันเรียน  ผู�เรียนได�ให�ความเห็น

และสะทำ�อนความรู�สึกผ่านการประเมินกระบวนวิชา

ตามระบบประเมนิคุณภาพการศกึษา  ส่ิงท่ีำสังเกตเหน็

ได�ชัดเจนผ่านการสะทำ�อนมุมมองของผู�เรียนได�แก่ 

ความสขุ ความพงึพอใจต่อรูปแบบการจดัช้ันเรียนโดย

เฉพาะบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีำมุ่งเน�นการต่อยอดความ

คิด  เติมเต็มมุมมองระหว่างกัน  และให�ความสำาคัญ

กับการร่วมสร�างประสบการณ์เรียนรู�เพ่ิมเติมตามความ

สนใจ   โดยผู�เรียนส่วนหน่ึงให�ความเห็นว่าพบความ

เปล่ียนแปลงในตนเอง  ท้ัำงด�านวิธีิหาความรู�  ทัำกษะ

การระบุประเด็น  การต้ังคำาถาม  และความสามารถ

ในการเข�าถึงเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการแสวงหาคำาตอบ  

พร�อมท้ัำงการสัมผัสกับลักษณะงานวิจัยท่ีำหลากหลาย 

ประทัำบใจในความช่วยเหลือระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันเรียน  

การบ่มเพาะแนวคิดการใช�ทัำกษะวิชาการเพ่ือหนุน

เสริมการพัฒนาสังคมคือ ส่ิง ท่ีำ ผู�สอนรู� สึกได� ว่า

เจตนารมณ์ของวิชาน้ีได�รับการถ่ายทำอดอย่างเต็ม

คุณค่า

 4.3 การสะทำ�อนมุมมอง ทัำศนคติ ของผู�เรียน

 ภายหลังการจัดการช้ันเรียน  ผู�เรียนได�ให�ความ

เห็นและสะทำ�อนความรู�สึกผ่านการประเมินกระบวน

วิชาตามระบบประเมนิคุณภาพการศึกษา  และการจดั

ทำำาวิดีทัำศน์สรุปผลการเรียนรู� ส่ิงท่ีำสังเกตเห็นได�ชัดเจน

ผ่านการสะทำ�อนมุมมองของผู�เรียนได�แก่ การพบ

แนวทำางในการหาความรู�ใหม่  และเห็นความสำาคัญ

ของการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือหาคำาตอบผ่าน

กระบวนการวิจัย  งานมอบหมายท่ีำเปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�ฝึึกทัำกษะงานวิจัยโดยเช่ือมโยงกับบริบทำจริง

ทำำาให�สามารถเข�าใจสถานการณ์และเลือกใช�ความรู�ท่ีำ

มีประกอบการทำำางานได�อย่างตรงประเด็น  นอกจาก
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ความรู�ทำางวิชาการแล�ว  คุณค่าท่ีำผู�สอนให�ความสำาคัญ

เพ่ือบ่มเพาะไปพร�อมกันได�แก่การมีจิตสาธิารณะและ

การปฏิิบัติงานวิชาการเพ่ือสังคม  ในการน้ีผู�เรียนได�

แสดงความต้ังใจในการเก้ือหนุนสังคมด�วยวิชาการ  

ผ่านโครงงานเพ่ือสนับสนุนการตลาดของผลิตภัณฑ์

จากเครือข่ายคนไร�บ�าน และมีบางส่วนท่ีำเจาะจงสร�าง

งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนองค์กรไม่แสวงกำาไรอ่ืน ๆ    

5. บทสรุป

 เ ม่ือบริบทำของผู� เรียนและวิ ธีิการเรียนรู� 

เปล่ียนแปลงไป การจัดการเรียนรู�จำาเป็นต�องปรับให�

เอ้ือต่อบริบทำ ส่ิงท่ีำผู�เขียนนำาเสนอในบทำความน้ีเป็นวิธีิ

การท่ีำเสริมให�วิธีิการต่างท่ีำใช�สำาหรับการเรียนรู�ของ

ศตวรรษท่ีำ 21 มีความเข�มข�นมากข้ึน  โดยมุ่งเน�นการ

มีส่วนร่วมของผู�เก่ียวข�องท้ัำงภายในช้ันเรียน  และการ

สนับสนุนการเรียนรู�จากบุคคลภายนอก เพ่ือผู�เรียน

สามารถพฒันาตนเองจากพ้ืนฐานเฉพาะตนท่ีำแตกต่าง

กัน การใช�สารสนเทำศเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเป็นผู�มี

บทำบาทำหลัก

 วิธิกีารจัดช้ันเรียน การดำาเนินการสอน และการ

ประเมินผลท่ีำนำาเสนอในบทำความมีหลักการสำาคัญคือ

การทำำาให�ผู�เรียนแต่ละคนท่ีำมีความสามารถและมี

ทัำกษะท่ีำหลากหลายมาผสานรวม  หรือต่อยอดระหว่าง

กัน  ในช้ันเรียนน้ีผู�เรียนจะเป็นผู�มีบทำบาทำท้ัำงในการ

เป็นผู�เรียนและสนับสนุนเพ่ือนร่วมช้ันเรียนคนอ่ืน ๆ  

ซ่ึึ่งความรู�ท่ีำได�รับมาจากหลากหลายวิธีิการ ไม่ว่าจะ

เป็นการเรียนรู�จากวิทำยากรต่างคณะ หรอืจากกิจกรรม

การเรียนท่ีำได�ออกแบบและสร�างข้ึนโดยผู�เรียนเอง 

ความรู�ในช้ันเรียนท่ีำผู�เรียนเป็นหลักในการสรุปและ

ถ่ายทำอดโดยมีครูผู�สอนเป็นผู�ตรวจสอบความถูกต�อง

สมบูรณ์ของเน้ือหาจัดการและอำานวยความสะดวกจึง

เป็นความรู�ท่ีำสามารถฝึงัตรึงได�ดีและพร�อมจะถูกนำาไป

ใช�สถานการณ์ต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทัำกษะ ช้ัน

เรียนน้ียังได�ส่งเสริมให�ผู�เรียนได�ใช�ประสบการณ์ใน

ห�องเรียนไปร่วมปฏิิบัติงานด�านการวิจัยส่ือสารการ

ตลาดกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามโอกาส  กระบวนการ

เรียนการสอนด�วยวิธีิการท่ีำได�กล่าวในบทำความน้ีจึงเป็น

วิธีิการเรียนท่ีำผู�สอนใช�บ่มเพาะความสามารถในการ

เรียนรู�ซ่ึึ่งผู�เรียนจะสามารถปรับใช�กับชีวิตการเรียน  

การงานและชีวิตส่วนตัวเพ่ือสมดุลแห่งการเป็นอยูโ่ดย

การใช�วิชาการ  วิชาชีพ  

 อย่างไรก็ดี  วิธีิจัดการช้ันเรียนในลักษณะน้ี

สามารถใช�กับกลุ่มผู�เรียนท่ีำมีจำานวนไม่มากเกินความ

สามารถในการจัดการของผู�สอน  และประสบการณ์

ของผู�เรียนจะขยายขอบเขตได�ตามโอกาสในการเช่ือม

โยงการเรียนรู�สู่บริบทำนอกห�องเรียน  ท้ัำงในเชิงวิชาการ  

ผ่านการเรียนร่วมช้ันกับผู�สอนจากศาสตร์ อ่ืนท่ีำ

เก่ียวข�อง  ทำางวิชาชีพ  ผ่านการร่วมลงมือปฏิิบัติงาน

จริง  และทำางสังคม  ผ่านการบ่มเพาะทัำศนคติ มุมมอง

ทำางสังคม  แนวคิดจิตสาธิารณะระหว่างการเรียนรู�  

กระบวนการจัดการของวิชาน้ี  ถึงแม�ผู�เรียนจะมี

บทำบาทำเชิงกำาหนด (Active Role)  ผู�สอนจำาเป็นต�อง

สร�างสมดุลบทำบาทำของตนท้ัำงในเชิงกำาหนด และ

ติดตาม (Active และ Passive)  กล่าวคือ รับฟัง ต่อย

อด  และ แสวงหา  บูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีำ

เก่ียวข�องเพ่ือสามารถสร�างประสบการณ์เรียนรู�ใน

ความหลากหลาย ท้ัำ ง ในระ ดับความ ร่วม มือ 

(Participation Learning) ไปจนถึงการเรียนรู�ผ่าน

ประสบการณ์ (Experiential Learning)  

 ผู�สอนหวังว่าการจัดการเรียนรู�โดยให�ความ

สำาคัญกับความแตกต่าง  และความสนใจท่ีำหลากหลาย

โดยเช่ือมโยงกับบริบทำการเรียนรู�ในลักษณะน้ีจะ

สามารถนำาไปปรับใช�ในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 

โดยเฉพาะกระบวนวิชาท่ีำเก่ียวเน่ืองกับการวิจัย  เพ่ือ

ผู� ร่วมอุดมการณ์มีข�อมูลท่ีำสามารถแลกเปล่ียน

ประสบการณ์  นำาสู่การขยายผลการจัดการศึกษา

ขยายฐานวิชาการ  ส่งเสริมเยาวชนเพ่ือสร�างอนาคต

ของชาติสืบไป

6. กิตติกรรมประกาศ

 การจัดช้ันเรียนตามแบบการเรียนรู�ในศตวรรษ

ท่ีำ 21 คร้ังน้ีได�รับโอกาสจากผู�สนับสนุนหลักได�แก่  ฝึ�าย
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เทำคโนโลยีสารสนเทำศเพ่ือการศึกษา สำานักบริการ

เทำคโนโลยีสารสนเทำศ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ท่ีำเปิด

โอกาสให�วิชา “การวิจัยการส่ือสารการตลาด” ได�เป็น

ส่วนหน่ึงของโครงการจัดการเรียนรู�แบบใหม่, ขอ

ขอบคุณหน่วยงานภายนอกมหาวิทำยาลัยท่ีำให�โอกาสผู�

เรียนได�ร่วมใช�วิชาการมาสร�างทัำกษะในการปฏิิบัติงาน 

โดยเฉพาะ เครือข่ายคนไร�บ�าน และ บ�านเต่ือมฝัึน โดย

มูลนิธิิพัฒนาท่ีำอยู่อาศัย  ขอขอบคุณนักวิชาการต่าง

สาขา รองศาสตราจารย์ ดร.รวี  ลงกานี  ภาควิชาการ

เงินและการธินาคาร  คณะบริหารธุิรกิจ ขอขอบคุณ

สำานักวิชาการส่ือสารมวลชน คณะการส่ือสารมวลชน 

มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ ท่ำานท้ัำงหลายในหน่วยงานท่ีำได�

กล่าวมา  พร�อมกับอีกหลายท่ำานท่ีำผู�เขียนไม่อาจกล่าว

รายนามได�ถ�วนท่ัำวคือผู�ร่วม สร�างให� ห�องเรียนเป็น

สถานท่ีำท่ีำครูและนักเรียนได�ส่ือสารกัน และหนุนให�

คุณค่าของการเรียนรู�โอบอุ�มความหมายต้ังแต่การริเร่ิม  

เรียนรู� สู่การแบ่งปัน และทำำาให�การศึกษาเป็นคำาตอบ

ท่ีำเด่นชัดของการพัฒนามนุษย์ 
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บทคัดย่อ

 กระบวนวิชา 062343 ทัำกษะทำางสังคมของเด็กปฐมวัย ในภาคการศึกษาน้ีได�เน�นการใช�เทำคโนโลยี เพ่ือให�

เกิดทัำกษะการเรียนรู� ทัำกษะด�านข�อมูลสารสนเทำศ ส่ือ และเทำคโนโลยี ทัำกษะชีวิตและการทำำางาน Mastery learning 

ของนักศึกษาท่ีำสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองอย่างแทำ�จริง และสอดคล�องกับทัำกษะเพ่ือการดำารงชีวิตในศตวรรษท่ีำ 21 

(21st Century Skills)  โดยกิจกรรมการเรียนรู� มุ่งเน�นให�นักศึกษาได�มีความรู�ความเข�าใจ เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของทัำกษะทำางสังคมของเด็กปฐมวัย นักศึกษาต�องศึกษาทำฤษฎีีท่ีำเก่ียวข�องกับการพัฒนาการทำางสังคมของเด็ก

ปฐมวยั และอภปิรายร่วมกันในช้ันเรียน โดยผู�เรียนศึกษาผ่านส่ือการสอนท่ีำผู�สอนได�จดัทำำาข้ึนก่อนเข�าช้ันเรียน เพ่ือ

ให�นักศึกษาได�มีพ้ืนฐานความรู� ความเข�าใจแนวคิด ทำฤษฎีีท่ีำเก่ียวข�องกับการพัฒนาการทำางสังคมของเด็กปฐมวัย 

ศึกษาบทำความทำางวิชาการท่ีำเก่ียวข�องกับพฤติกรรมทำางสังคมของเด็กปฐมวัย ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู�ในช้ันเรียน 

ต่อยอดความคิดนำาไปสู่การศึกษาประเด็นท่ีำสนใจเก่ียวกับ พฤติกรรมทำางสังคมของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน และจัด

ทำำาคลิปเผ่ือเผยแพร่องค์ความรู�ท่ีำเป็นประโยชน์ต่อไป

คำาสำาคัญ:  ทัำกษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21, การเรียนรู�เชิงรุก, Smart Student, Flipped classroom 

1. บทนำา

 กระบวนวชิา 062343 ทัำกษะทำางสงัคมของเดก็

ปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู�ผู�สอนได�ใช�วิธีิการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning เป็นวิธีิการสอนวิชาความ

รู�เบ้ืองต�นท่ีำแต่เดิมเน�น “การบรรยาย” มาเป็นการ

จัดการเรียนรู� Active Learning ควบคู่กับ Flipped-

Classroom การทำำากิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียนเพ่ือ

กระตุ�นความสนใจ รวมไปถึงการใช�ส่ือการเรียนการ

สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�ของ

นักศึกษาตลอดท้ัำงภาคการศึกษา จะมุ่งเน�นให�นักศึกษา

เรียนได�รู� โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู�ภายในและ

ภายนอกกระบวนวิชาล่วงหน�าใช�ICT ในการเต็มเติม

การเรียนรู� แล�วเข�ากลุ่มการเรียน (Group Learning) 

เพ่ือระดมความคิดด�วยวิธีิการเรียนรู�ร่วมกันแบบต่าง 

ๆ เช่น Project-based Learning, Inquiry-Based 

Learning เป็นต�น ให�ได�มีโอกาสค�นหา/ศึกษาจาก

แหล่งเรียนรู�ด�วยตนเองล่วงหน�าแล�วร่วมกลุ่มทำำางาน 

(Teamwork) กำาหนดจุดมุ่งหมาย ฝึึกการวางแผน 

ออกแบบการทำำางาน และดำาเนินงานด�วยตนเอง มีเป้า

หมายเพ่ือให�นักศึกษาวิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู�แบ่ง

ปันกับเพ่ือนในช้ันเรียน และเพ่ือเป็นการเสริมสร�าง

ทัำกษะและประสิทำธิิภาพการเรียนรู�พ้ืนฐาน ทัำกษะการ

คิด การส่ือสาร การร่วมมือการแก�ปัญหา การใช�

เทำคโนโลยี เพ่ือให�เกิดทัำกษะการเรียนรู�ทัำกษะด�าน

ข�อมูลสารสนเทำศ ส่ือ และเทำคโนโลยี ทัำกษะความ

สัมพันธ์ิระหว่างบุคคลท้ัำงกับแหล่งข�อมูลสมาชิกใน
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ห�องเรียน และบุคคลอ่ืนนอกห�องเรียน ทัำกษะการ

ทำำางานกลุ่ม ทัำกษะชีวิตและการทำำางาน ซ่ึึ่งเป็น

คุณลักษณะของผู�เรียนยุคใหม่และเกิดการพัฒนา

ตนเองตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา โดยเน�น

กระบวนการเรียนรู�ท่ีำจะเปล่ียนนักศึกษาให�เป็น Active 

and Lifelong Lerner ดังน้ี

 1) Learn to Question

 2) Learn to Search

 3) Learn to Construct

 4) Learn to Communicate

 5) Learn to Activity  

 2 .หลักการและทำฤษฎีีท่ีำนำามาใช�

2. หลักการและทฤษฎีท่ีนำามาใช� 

 2.1 แนวคิดการเรียนรู�ตลอดชีพ (Life Long 

Learning)

 หลักการสำาคัญของแนวคิดการเรียนรู�ตลอดชีพ 

คือ เป็นการส่งเสริมให�บุคคลได�เรียนรู�และพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง ตามความต�องการของตนเอง 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู�ประสบการณ์เติมเต็มในส่วนท่ีำ

ต�องการพัฒนาหรือขาดหายอันมีพ้ืนฐานจากความรู�

เดิมและเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตของบุคคลน้ันตลอดช่วง

ชีวิตเพ่ือให�รู�เท่ำาทัำนกับสังคมรอบด�านของบุคคลน้ัน

เป็นสำาคัญ ดังน้ัน การผลักดันให�ผู�เรียน มีความเป็น 

self-directed learners คือ การเปน็คนท่ีำสามารถพา

ตนเองไปเรียนรู�ส่ิงใหม่ ๆ  ได�ด�วยตัวเอง กลยุทำธ์ิในการ

เรียนคือ เรียนผ่านคอร์ส การค�นคว�าอิสระ แทำนการ

บรรยายจากผู�สอนเพียงอย่างเดียว ซ่ึึ่งการเรียนการ

สอนแบบสร�างความเช่ือมโยงจากเร่ืองในและนอก

ห�องเรียนน้ีเอง จะทำำาให�คนท่ีำมีความเป็น self-

directed learners  ดังน้ันในรายวิชาน้ีนอกจากจะมี

การให�ความรู�ผ่านการทำำากิจกรรมในห�องเรียน และ

เรียนรู�เน้ือหาจากผู�สอนแล�ว ผู�สอนจะต�องกระตุ�นให�

เกิดการค�นคว�างานนอกห�องเรียน การให�นักศึกษาใช�

โจทำย์จากชีวิตประจำาวันและสภาพความเป็นจริง เพ่ือ

เน�นการเช่ือมโยงความรู�ในและนอกห�องเรียน โดยเน�น

กระบวนการเรียนรู�ท่ีำจะเปล่ียนนักศึกษาให�เป็น Active 

and Lifelong Lerner ดังน้ี

 1) Learn to Question

การต้ังคำาถามในการช่วยกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความ

อยากรู�อยากเห็น หรือใฝึ�รู�ในส่ิงท่ีำต�องการทำราบคำาตอบ 

รวมไปถึงช่วยให�ผู�เรียนสามารถสร�างความรู�ได�ด�วย

ตนเองผ่านการเช่ือมโยงความรู�ใหม่กับประสบการณ์

เดิมของผู�เรียน เน�นให�ผู�เรียนสร�างความรู�ด�วยตนเอง

ผ่านการลงมือปฏิิบัติ 

 2) Learn to Search

 กระบวนการออกแบบเรียนรู�เน่ืองจากรายวิชา

น้ี เช่ือมโยงไปสู่การบูรณาการเข�ากับโชเชียลเน็ตเวิร์ค

ทำำาให�การเช่ือมโยงนักศึกษาผ่านเน้ือหาจากห�องเรียน

บนเฟซึ่บุ๊คกลุ่ม การเรียนในห�องเรียนออนไลน์ อีกท้ัำง

การเข�าถึงข�อมูลทำางอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการค�นคว�า

ความรู�ท่ีำสำาคัญ จากแหล่งข�อมูลท่ีำเช่ือถือได� (Reliable 

Source) เพ่ือใช�อ�างอิงและหาข�อมูลในแต่ละคาบเรียน 

รวมไปถงึการศึกษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหม่ๆ ท่ีำช่วย

ในการนำาเสนอผลงาน ท้ัำงแบบฝึึกหัดระหว่างคาบเรียน 

รวมไปถึงการวัดผลปลายภาคด�วย

 3) Learn to Construct

 นักศึกษาสร�างการเรียนรู�ออกมาเป็นนวัตกรรม

ใหม่ท่ีำสะทำ�อนผลการเรียนรู�ในรายวิชาผ่านการทำำาโครง

งานท่ีำแต่ละกลุ่มสนใจ โดยเกิดจากการท่ีำผู�เรียนได�ร่วม

กันออกแบบการเรียนรู�จากเร่ืองท่ีำสนใจมาทำำาการ

วางแผนการเรียนรู� แล�วลงมือทำำาการศึกษาค�นคว�า

ข�อมูลจากแหล่งการเรียนรู�ต่าง ๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู�

ช้ีแนะและอำานวยความสะดวกด�านแหล่งเรียนรู�และ

แนวทำางการสืบค�น และสร�างเป็นช้ินงานประเภทำต่าง 

ๆ ตามแผนงาน ข้ันตอนท่ีำวางแผนไว� และแลกเปล่ียน

เรียนรู�ร่วมกัน 
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ภาพท่ีำ 1 : ผลงานโครงงานมารยาทำทำางสังคมส่งเสริม

ได�ด�วยนิทำาน

 

ภาพท่ีำ 2 : ผลงานโครงงานนิทำานชุดเด็กหญิง ลีลี

 

ภาพท่ีำ 2 : ผลงานโครงงาน บอกหน่อยฉันคือใคร

 

   

ภาพท่ีำ 3 - 6 : ผลงานโครงงานการจัดการเรียนรู�แบบ 

PLAY

   

 

 

เชื่อถือได (Reliable Source) เพื่อใชอางอิงและหา

ข อม ูลในแต ละคาบเร ียน รวมไปถ ึงการศ ึกษา

โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ ที่ชวยในการนำเสนอ

ผลงาน ทั้งแบบฝกหัดระหวางคาบเรียน รวมไปถึง

การวัดผลปลายภาคดวย 

3) Learn to Construct 

นักศึกษาสรางการเรียนรูออกมาเปนนวัตกรรม

ใหมที่สะทอนผลการเรียนรูในรายวิชาผานการทำ

โครงงานที่แตละกลุมสนใจ โดยเกิดจากการที่ผูเรยีน

ไดรวมกันออกแบบการเรียนรูจากเรื่องที่สนใจมาทำ

การวางแผนการเรียนรู  แลวลงมือทำการศึกษา

คนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรู ต าง ๆ โดยมี

อาจารยเปนผูชี ้แนะและอำนวยความสะดวกดาน

แหลงเรียนรูและแนวทางการสืบคน และสรางเปน

ชิ ้นงานประเภทตาง ๆ ตามแผนงาน ขั ้นตอนท่ี

วางแผนไว และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 

ภาพท่ี 1 : ผลงานโครงงานมารยาททางสังคมสงเสริมไดดวย

นิทาน 

 
ภาพท่ี 2 : ผลงานโครงงานนิทานชุดเด็กหญิง ลีลี 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : ผลงานโครงงาน บอกหนอยฉันคือใคร 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เชื่อถือได (Reliable Source) เพื่อใชอางอิงและหา

ข อม ูลในแต ละคาบเร ียน รวมไปถ ึงการศ ึกษา

โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ ที่ชวยในการนำเสนอ

ผลงาน ทั้งแบบฝกหัดระหวางคาบเรียน รวมไปถึง

การวัดผลปลายภาคดวย 

3) Learn to Construct 

นักศึกษาสรางการเรียนรูออกมาเปนนวัตกรรม

ใหมที่สะทอนผลการเรียนรูในรายวิชาผานการทำ

โครงงานที่แตละกลุมสนใจ โดยเกิดจากการที่ผูเรยีน

ไดรวมกันออกแบบการเรียนรูจากเรื่องที่สนใจมาทำ

การวางแผนการเรียนรู  แลวลงมือทำการศึกษา

คนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรู ต าง ๆ โดยมี

อาจารยเปนผูชี ้แนะและอำนวยความสะดวกดาน

แหลงเรียนรูและแนวทางการสืบคน และสรางเปน

ชิ ้นงานประเภทตาง ๆ ตามแผนงาน ขั ้นตอนท่ี

วางแผนไว และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 

ภาพท่ี 1 : ผลงานโครงงานมารยาททางสังคมสงเสริมไดดวย

นิทาน 

 
ภาพท่ี 2 : ผลงานโครงงานนิทานชุดเด็กหญิง ลีลี 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : ผลงานโครงงาน บอกหนอยฉันคือใคร 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เชื่อถือได (Reliable Source) เพื่อใชอางอิงและหา

ข อม ูลในแต ละคาบเร ียน รวมไปถ ึงการศ ึกษา

โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ ที่ชวยในการนำเสนอ

ผลงาน ทั้งแบบฝกหัดระหวางคาบเรียน รวมไปถึง

การวัดผลปลายภาคดวย 

3) Learn to Construct 

นักศึกษาสรางการเรียนรูออกมาเปนนวัตกรรม

ใหมที่สะทอนผลการเรียนรูในรายวิชาผานการทำ

โครงงานที่แตละกลุมสนใจ โดยเกิดจากการที่ผูเรยีน

ไดรวมกันออกแบบการเรียนรูจากเรื่องที่สนใจมาทำ

การวางแผนการเรียนรู  แลวลงมือทำการศึกษา

คนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรู ต าง ๆ โดยมี

อาจารยเปนผูชี ้แนะและอำนวยความสะดวกดาน

แหลงเรียนรูและแนวทางการสืบคน และสรางเปน

ชิ ้นงานประเภทตาง ๆ ตามแผนงาน ขั ้นตอนท่ี

วางแผนไว และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 

ภาพท่ี 1 : ผลงานโครงงานมารยาททางสังคมสงเสริมไดดวย

นิทาน 

 
ภาพท่ี 2 : ผลงานโครงงานนิทานชุดเด็กหญิง ลีลี 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : ผลงานโครงงาน บอกหนอยฉันคือใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 - 6 : ผลงานโครงงานการจัดการเรียนรูแบบ PLAY 

4) Learn to Communicate 

เนื่องดวยรายวิชานี้เปนรายวิชาที่มีการเรียน

การสอนจึงเปนการใชภาษาอังกฤษอยางนอย 40% 

ทำใหนกัศึกษาจำเปนจะตองฝกฝนและพัฒนาการใช

ภาษาอังกฤษเพื ่อการเรียนรู  ทั ้งการฟง พูด อาน 

เขียน เพื่อที่สามารถเรียนรู หาขอมูล และนำเสนอ

ผลงานในระหวางเรียนได 

5) Learn to Activity   

การเร ียนร ู  เน นการวิเคราะห แลกเปลี ่ยน

ประสบการณ รวมกับการอภิปราย แบงปน กับกลุม

เพ่ือน เพื่อสงเสริมทักษะการพัฒนาความคิด การ

แสดงความคิดเห็น เจตคติและการปฏิบัต ิ ตาม

วัตถุประสงคของกระบวนวิชา นักศึกษาเปน Active 

learners ท่ีกระตือรือรนในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม

จากแหลงเรียนรูดวยตนเอง ศึกษาสื่อ/กิจกรรม  

3 กระบวนการเรียนรูใหม 

ผูสอนไดใช ว ิธ ีการเร ียนการสอนแบบ Active 

Learning เ ป  น ว ิ ธ ี ก า ร สอนควบค ู  ก ั บ  Flipped-

Classroom การทำกิจกรรมตาง ๆ ในชั ้นเรียนเพ่ือ

กระตุนความสนใจ รวมไปถึงการใชสื ่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบตาง ๆ เพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ของ

นักศึกษา ผู สอนเปลี ่ยนบทบาทเปนผู อำนวยความ

สะดวก (Facilitator) เปนผูสนับสนุนและสรางแรงจูงใจ

ในการเรียนใหกับผู เร ียน ลดการบรรยาย ปรับการ

วางแผน ออกแบบการสอน จัดเตรียมสิ ่งแวดลอม 

ทรัพยากรการเรียนรู บูรณาการเนื้อหาสาระที่จำเปน

และกิจกรรมที ่หลากหลาย ใชสื ่อการสอนแนวใหม 

(New Media)และบูรณาการ IT  โดยเนนใหนักศึกษา

ไดเรียนรูในลักษณะเติมเต็มจากหองเรียนออนไลน และ 

Facebook กลุ มของกระบวนวิชา ในลักษณะการใช 
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 4) Learn to Communicate

 เน่ืองด�วยรายวิชาน้ีเป็นรายวิชาท่ีำมีการเรียน

การสอนจึงเป็นการใช�ภาษาอังกฤษอย่างน�อย 40% 

ทำำาให�นักศึกษาจำาเป็นจะต�องฝึึกฝึนและพัฒนาการใช�

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู� ท้ัำงการฟัง พูด อ่าน เขียน 

เพ่ือท่ีำสามารถเรียนรู� หาข�อมูล และนำาเสนอผลงานใน

ระหว่างเรียนได�

 5) Learn to Activity  

การเรียนรู�เน�นการวิเคราะห์ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ร่วมกับการอภิปราย แบ่งปัน กับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือส่ง

เสริมทัำกษะการพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็น 

เจตคติและการปฏิิบัติ ตามวัตถุประสงค์ของกระบวน

วิชา นักศึกษาเป็น Active learners ท่ีำกระตือรือร�น

ในการศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู�ด�วย

ตนเอง ศึกษาส่ือ/กิจกรรม 

3. กระบวนการเรียนร้�ใหม่

 ผู�สอนได�ใช�วิธีิการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เป็นวิธีิการสอนควบคู่กับ Flipped-

Classroom การทำำากิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียนเพ่ือ

กระตุ�นความสนใจ รวมไปถึงการใช�ส่ือการเรียนการ

สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�ของ

นักศึกษา ผู�สอนเปล่ียนบทำบาทำเป็นผู�อำานวยความ

สะดวก (Facilitator) เป็นผู�สนับสนุนและสร�างแรง

จูงใจในการเรียนให�กับผู�เรียน ลดการบรรยาย ปรบัการ

วางแผน ออกแบบการสอน จัดเตรียมส่ิงแวดล�อม 

ทำรัพยากรการเรียนรู� บูรณาการเน้ือหาสาระท่ีำจำาเป็น

และกิจกรรมท่ีำหลากหลาย ใช�ส่ือการสอนแนวใหม่ 

(New Media)และบูรณาการ IT  โดยเน�นให�นักศึกษา

ได�เรียนรู�ในลักษณะเติมเต็มจากห�องเรียนออนไลน์ 

และ Facebook กลุ่มของกระบวนวชิา ในลักษณะการ

ใช� ICT integrated นอกห�องเรียนมากข้ึน ใช� ICT เป็น

ช่องทำางเพ่ิมเติมในการตดิต่อส่ือสาร/แลกเปล่ียนเรียน

รู�ระหว่างผู�สอนและผู�เรียน และระหว่างผู�เรียนด�วยกัน

นอกห�องเรียน ท้ัำงน้ี เน�นการวัดและประเมินผล แบบ 

Formative Assessment 

 3.1 กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning 

Process)

 แนวทำางในการดำาเนินกิจกรรมผู�สอนได�เน�น

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำเป็น Active learning โดยได�แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนด�วยกัน ดังน้ี

 1) กิจกรรมส่วนท่ีำเป็นด�านเน้ือหา  การออกแบบ

กิจกรรมในห�องเรียน ใช�การทำำา Flipped-Classroom 

จะใช�คลิปวิดีโอการสอนจากการนำาเน้ือหากระบวน

วิชามาจัดทำำาคลิปส้ันๆ แบ่งเป็นหัวข�อย่อย ๆ สรุป

เน้ือหาประเด็นสำาคัญ ความยาวไม่เกิน 8-10 นาทีำ ใน

แต่ละเน้ือหา ให�นักศึกษาศึกษาออนไลน์ก่อนล่วงหน�า 

และมีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู� สรุปประเด็นในช้ัน

เรียน แล�วมีการถามคำาถามหรือกิจกรรมชวนคิด ให�

นักศึกษาได�มีส่วนร่วมระหว่างการชมคลิป ซ่ึึ่งคลิป

วีดีโอน้ีจะลงไว�ใน Facebook group  และให�นักศึกษา

ศึกษาเน้ือหาความรู�เพ่ิมเติมจากคลิปอ่ืน ๆ ท่ีำน่าสนใจ

จากออนไลน์อ่ืน ๆ อีก ในการ Flipped จะทำำาการ

กำาหนดเป้าหมายและกระตุ�นนักศึกษาให�ทำำากิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์ท่ีำต้ังไว� โดยสรุปกิจกรรมออนไลน์ 

Flipped และออฟไลน์จะเน�นการแลกเปล่ียนเรียนรู�

ในรูปแบบต่าง ๆ และการการสะทำ�อนคิด

 

  

ภาพท่ีำ 7 : การแลกเปล่ียนประเด็นจากการเรียนคลิป

วิดิโอการสอน ก่อนเข�าเรียนในช่ัวโมงปกติ

   

 

 

ICT integrated นอกหองเรียนมากขึ ้น ใช ICT เปน

ชองทางเพ่ิมเติมในการติดตอสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน

นอกหองเรียน ทั้งนี้ เนนการวัดและประเมินผล แบบ 

Formative Assessment  

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

Learning Process) 

แนวทางในการดำเนินกิจกรรมผู สอนไดเนน

กิจกรรมการเรียนรูที ่เปน Active learning โดยได

แบงออกเปน 2 สวนดวยกัน ดังนี้ 

1) ก ิจกรรมสวนท ี ่ เป นด านเน ื ้ อหา  การ

ออกแบบกิจกรรมในหองเรียน ใชการทำ Flipped-

Classroom จะใชคลิปวิด ีโอการสอนจากการนำ

เนื ้อหากระบวนวิชามาจัดทำคลิปสั ้นๆ แบงเปน

หัวขอยอย ๆ สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ความยาวไม

เกิน 8-10 นาที ในแตละเนื้อหา ใหนักศึกษาศึกษา

ออนไลนกอนลวงหนา และมีการรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  สรุปประเด็นในชั ้นเรียน แลวมีการถาม

คำถามหรือกิจกรรมชวนคิด ใหนักศึกษาไดมีสวน

รวมระหวางการชมคลิป ซึ่งคลิปวีดีโอนี้จะลงไวใน 

Facebook group  และใหนักศึกษาศึกษาเนื ้อหา

ความร ู  เพ ิ ่มเต ิมจากคลิปอื ่น ๆ ที ่น าสนใจจาก

ออนไลน อ ื ่น ๆ อ ีก ในการ Flipped จะทำการ

กำหนดเปาหมายและกระตุนนักศึกษาใหทำกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสรุปกิจกรรมออนไลน 

Flipped และออฟไลนจะเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบตาง ๆ และการการสะทอนคิด 

 

 
ภาพที่ 7 : การแลกเปลี่ยนประเด็นจากการเรียนคลิปวิดิโอ

การสอน กอนเขาเรียนในช่ัวโมงปกต ิ

 

2) กิจกรรมเดี่ยวและกลุม เปนกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู  เปดประเด็นแลกเปลี ่ยนเรียนรู  อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรูท้ังในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน 

 
ภาพท่ี 8 : Active learning ในหองเรียนออนไลน 
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 2) กิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม เป็นกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู� เปิดประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู� อภิปราย 

สนทำนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรู�ท้ัำงในห�องเรียน และ ร่วมกับส่ือออนไลน์

 

ภาพท่ีำ 8 : Active learning ในห�องเรียนออนไลน์

 3.2 ส่ือการสอนสมัยใหม่

 การใช�เทำคโนโลยีสารสนเทำศเพ่ือให�เกิดทัำกษะ

การเรียนรู� ทัำกษะด�านข�อมูลสารสนเทำศ ส่ือ และ

เทำคโนโลยี ทัำกษะชีวิตและการทำำางาน Mastery 

learning ของนักศึกษาท่ีำสามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง  

เปิดโอกาสในการปฏิิสัมพันธ์ิและเรียนรู�ร่วมกันทำาง

ออนไลน์ และสอดคล�องกับทัำกษะเพ่ือการดำารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ีำ21  (21st Century Skills) เพ่ือให�เกิดทัำกษะ

การเรียนรู� ทัำกษะด�านข�อมูลสารสนเทำศ ส่ือ และ

เทำคโนโลยี ทัำกษะชีวิตและการทำำางานในอนาคต

ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนน้ี จึงมีแนวคิดใน

การใช�ส่ือการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด�วย การ

สร�างส่ือแบบออนไลน์ เพ่ือให�นักศึกษาได�ศึกษาราย

ละเอียดของเน้ือหานอกช้ันเรียน แล�วนำามาอภิปราย

ร่วมกันในช้ันเรียน ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู�ในช้ัน

เรียนท่ีำกระตุ�น และสร�างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู�

ร่วมกัน

 3.2.1 การทำำา Flipped classroom 

 การออกแบบกิจกรรมในห�องเรียนออนไลน์ 

CMU e-Learning KC-Moodle ในการทำำา Flipped-

Classroom จะใช�คลิปวิดีโอการสอนจากการนำา

เน้ือหากระบวนวิชามาจัดทำำาคลิปส้ันๆ สรุปเน้ือหา

ประเด็นสำาคัญ ความยาวไม่เกิน 8-10 นาทีำ ในแต่ละ

เน้ือหา ให�นักศึกษาศึกษาออนไลน์ก่อนล่วงหน�า ให�

นักศึกษาศึกษาออนไลน์ก่อนล่วงหน�า และมีการร่วม
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ท่ีำต้ังไว� โดยสรุปกิจกรรมออนไลน์ Flipped และออฟ

ไลน์จะเน�นการแลกเปล่ียนเรียนรู�ในรูปแบบต่าง ๆ  และ

การการสะทำ�อนคิด
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ภาพท่ีำ 9 : ตัวอยา่งวิดิโอการสอน Flipped-Classroom

 

ภาพท่ีำ 10 : ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน 

Flipped-Classroom จะมีลักษณะเว�นว่างให�ผู�เรียน

บันทึำกความรู�

   

 

 

ICT integrated นอกหองเรียนมากขึ ้น ใช ICT เปน

ชองทางเพ่ิมเติมในการติดตอสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน

นอกหองเรียน ทั้งนี้ เนนการวัดและประเมินผล แบบ 

Formative Assessment  

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

Learning Process) 

แนวทางในการดำเนินกิจกรรมผู สอนไดเนน

กิจกรรมการเรียนรูที ่เปน Active learning โดยได

แบงออกเปน 2 สวนดวยกัน ดังนี้ 

1) ก ิจกรรมสวนท ี ่ เป นด านเน ื ้ อหา  การ

ออกแบบกิจกรรมในหองเรียน ใชการทำ Flipped-

Classroom จะใชคลิปวิด ีโอการสอนจากการนำ

เนื ้อหากระบวนวิชามาจัดทำคลิปสั ้นๆ แบงเปน

หัวขอยอย ๆ สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ความยาวไม

เกิน 8-10 นาที ในแตละเนื้อหา ใหนักศึกษาศึกษา

ออนไลนกอนลวงหนา และมีการรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  สรุปประเด็นในชั ้นเรียน แลวมีการถาม

คำถามหรือกิจกรรมชวนคิด ใหนักศึกษาไดมีสวน

รวมระหวางการชมคลิป ซึ่งคลิปวีดีโอนี้จะลงไวใน 

Facebook group  และใหนักศึกษาศึกษาเนื ้อหา

ความร ู  เพ ิ ่มเต ิมจากคลิปอื ่น ๆ ที ่น าสนใจจาก

ออนไลน อ ื ่น ๆ อ ีก ในการ Flipped จะทำการ

กำหนดเปาหมายและกระตุนนักศึกษาใหทำกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสรุปกิจกรรมออนไลน 

Flipped และออฟไลนจะเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบตาง ๆ และการการสะทอนคิด 

 

 
ภาพที่ 7 : การแลกเปลี่ยนประเด็นจากการเรียนคลิปวิดิโอ

การสอน กอนเขาเรียนในช่ัวโมงปกต ิ

 

2) กิจกรรมเดี่ยวและกลุม เปนกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู  เปดประเด็นแลกเปลี ่ยนเรียนรู  อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรูท้ังในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน 

 
ภาพท่ี 8 : Active learning ในหองเรียนออนไลน 

 

 

   

 

 

3.2 ส่ือการสอนสมัยใหม 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดทักษะ

การเรียนรู  ทักษะดานขอมูลสารสนเทศ สื ่อ และ

เทคโนโลยี ทักษะชีว ิตและการทำงาน Mastery 

learning ของนักศึกษาที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง  

เปดโอกาสในการปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกันทาง

ออนไลน และสอดคลองกับทักษะเพื่อการดำรงชีวิต

ในศตวรรษที่21  (21st Century Skills) เพื่อใหเกิด

ทักษะการเรียนรู ทักษะดานขอมูลสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงานในอนาคต 

ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนนี้ จึงมี

แนวค ิดในการใช ส ื ่ อการสอนแบบผสมผสาน 

ประกอบดวย การสรางสื ่อแบบออนไลน เพื ่อให

นักศึกษาไดศึกษารายละเอียดของเนื้อหานอกชั้น

เรียน แลวนำมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน รวมกับ

กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนที่กระตุน และสราง

การมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน 

3.2.1 การทำ Flipped classroom  

การออกแบบกิจกรรมในหองเรียนออนไลน 

CMU e-Learning KC-Moodle ในการทำ Flipped-

Classroom จะใชคลิปวิด ีโอการสอนจากการนำ

เนื้อหากระบวนวิชามาจัดทำคลิปสั้นๆ สรุปเนื้อหา

ประเด็นสำคัญ ความยาวไมเกิน 8-10 นาที ในแตละ

เนื้อหา ใหนักศึกษาศึกษาออนไลนกอนลวงหนา ให

นักศึกษาศึกษาออนไลนกอนลวงหนา และมีการรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปประเด็นในชั้นเรียน แลวมี

การถามคำถามหรือกิจกรรมชวนคิด ใหนักศึกษาไดมี

สวนรวมระหวางการชมคลิป ซึ่งคลิปวีดีโอนี้จะลงไว

ใน Facebook group  และใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหา

ความร ู  เพ ิ ่มเต ิมจากคลิปอื ่น ๆ ที ่น าสนใจจาก

ออนไลน อ ื ่น ๆ อ ีก ในการ Flipped จะทำการ

กำหนดเปาหมายและกระตุนนักศึกษาใหทำกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสรุปกิจกรรมออนไลน 

Flipped และออฟไลนจะเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบตาง ๆ และการการสะทอนคิด 

ในการ Flipped จะทำการกำหนดเปาหมาย

และกระตุนนักศึกษาใหทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค

ที ่ตั ้งไว  โดยสรุปกิจกรรมออนไลน Flipped และ

ออฟไลนจะเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบตาง 

ๆ และการการสะทอนคิด 

 
ภาพท่ี 9 : ตัวอยางวิดิโอการสอน Flipped-Classroom 

 

 
ภาพที่ 10 : ตัวอยางเอกสารประกอบการเรียน Flipped-

Classroom จะมีลักษณะเวนวางใหผูเรียนบันทึกความรู 
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 3.2.2 Facebook group และ Microsoft 

Teams ของรายวิชา เป็นพ้ืนท่ีำรวบรวมคลังความรู� 

เอกสารประกอบรายวิชา  ผลงานของนักศึกษา และ

พ้ืนท่ีำแลกเปล่ียนเรียนรู� เผยแพร่ผลงานจากรายวิชา 

สอดคล�องต่อการเป็นห�องเรียนสนับสนุนการเรียนรู�

ตลอดชีพ (Life Long Learning)

 

ภาพท่ีำ 11 : การใช� Microsoft Teams ของรายวิชา 

เป็นพ้ืนท่ีำรวบรวมคลังความรู� เอกสารประกอบรายวิชา  

ผลงานของนักศึกษา 

 

ภาพท่ีำ 12 : การใช� Facebook group เป็นพ้ืนท่ีำแลก

เปล่ียนเรียนรู�

4. ผลลัพธ์์ต่อผ้�เรียน

 นักศึกษาได�ฝึึกการวางแผน ออกแบบการ

ทำำางาน และดำาเนินงานด�วยตนเองและกลุ่ม มีการเรียน

รู�อยู่ตลอดเวลา มีวิธีิการเสาะแสวงหาความรู�ได�ด�วย

ตนเอง ซ่ึึ่งต�องลงมือปฏิิบัติเพ่ือให�ได�มาซ่ึึ่งข�อมูลและ

ความรู� ฝึึกการมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืนท้ัำงกับแหล่งข�อมูล 

สมาชิกในห�องเรียน และบุคคลอ่ืนนอกห�องเรียน มีการ
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การส่ือสาร การร่วมมือ การแก�ปัญหา การใช�เทำคโนโลยี 
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ในศตวรรษท่ีำ 21 ทำำาให�เกิดผลลัพธ์ิต่อผู�เรียน ดังน้ี

 4.1 นักศึกษาได�มีความสามารถในการศึกษา

ด�วยตนเอง และสามารถถ่ายทำอดความรู�แก่ผู�อ่ืนได�

อย่างมีประสิทำธิิภาพ

 4.2 Learning Community ระหวา่งนักศึกษา

กับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ผู�สอน 

 4.3 Independent Study ของนักศึกษาท่ีำมา

จาก Project/ Problem-Based Learning

 4.4 บทำเรียนจากการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีำ

สอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21

5. ผลลัพธ์์ต่อผ้�สอน
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ท่ีำ 21 ซ่ึึ่งแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม 

ดังน้ี

 5.1 การสอนโดยใช� Flipped-Classroom ได�

รวบรวมและพัฒนาส่ือการสอนออนไลน์ในรูปแบบ

วิดีโอและอ่ืน ๆ ซ่ึึ่งสามารถใช�ประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในภาคการ

ศึกษาต่อ ๆ ไปได� 

 5.2 การนำา Flipped-Classroom ไปใช�ใน

กระบวนวิชาอ่ืนของตน

 5.3 การสร�างบรรยากาศและสร�างสรรค์พ้ืนท่ีำ

การเรียนรู� ให�สอดคล�องกับการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 

ของนักศึกษา

 5.4 แผนการสอน ส่ือการสอน และกิจกรรมใน

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

สำาหรับกระบวนวิชาน้ี ซ่ึึ่งสามารถนำาไปใช�ในภาคการ

ศึกษาต่อ ๆ ไปได�

   

 

 

3.2.2 Facebook group แ ล ะ  Microsoft 

Teams ของรายวิชา เปนพื้นที่รวบรวมคลังความรู 

เอกสารประกอบรายวิชา  ผลงานของนักศึกษา และ

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงานจากรายวิชา 

สอดคลองตอการเปนหองเรียนสนับสนุนการเรียนรู

ตลอดชีพ (Life Long Learning) 

 

ภาพท่ี 11 : การใช Microsoft Teams ของรายวิชา เปน

พื ้นที ่รวบรวมคลังความรู  เอกสารประกอบรายวิชา  

ผลงานของนักศึกษา  

 
ภาพท่ี 12 : การใช Facebook group เปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

4 ผลลัพธตอผูเรียน 

นักศึกษาไดฝกการวางแผน ออกแบบการทำงาน 

และดำเนินงานดวยตนเองและกลุม มีการเรียนรูอยู

ตลอดเวลา มีว ิธ ีการเสาะแสวงหาความรู ไดดวย

ตนเอง ซึ่งตองลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและ

ความร ู   ฝ กการม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ก ับผ ู  อ ื ่ นท ั ้ ง กับ

แหลงขอมูล สมาชิกในหองเรียน และบุคคลอื่นนอก

หองเรียน มีการปรับตัวและมีทักษะการเขาสามารถ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีการนำเสนองานในรูปแบบท่ี

หลากหลายและสรางสรรคมีทักษะการใชเทคโนโลยี

ในการหาขอมูล ปรึกษา แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นผาน

หองเรียนออนไลน และใชในการจัดทำผลงานการ

นำเสนองานไดรับประสบการณการเสริมสรางทักษะ

และประสิทธิภาพการเรียนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน

ทางทักษะการคิด การสื ่อสาร การรวมมือ การ

แกปญหา การใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดทักษะการ

เร ียนร ู ท ักษะด านข อม ูลสารสนเทศ ส ื ่อ และ

เทคโนโลยี ทักษะชีว ิตและการทำงาน Mastery 

learning ตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ทำใหเกิดผลลัพธตอผูเรียน ดังนี้ 

4.1 นักศึกษาไดมีความสามารถในการศึกษาดวย

ตนเอง และสามารถถายทอดความรูแกผูอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 Learning Community ระหวางนักศึกษากับ

นักศึกษา และนักศึกษากับอาจารยผูสอน  

4.3 Independent Study ของนักศึกษาท่ีมาจาก 

Project/ Problem-Based Learning 

4.4 บทเรียนจากการจัดการเรียนรู แบบใหมท่ี

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

5 ผลลัพธตอผูสอน 

ในฐานะผูสอนไดเรียนรู พัฒนาตนเองในการจัด

กระบวนการเร ียนรูท ี ่แบบใหมท ี ่สอดคลองกับ

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกตางไปจากการเรียนการสอน

แบบเดิม ดังนี้ 

5.1 การสอนโดยใช   Flipped-Classroom ได

รวบรวมและพัฒนาสื่อการสอนออนไลนใน

ร ูปแบบว ิด ี โอและอ ื ่น ๆ ซ ึ ่ งสามารถใช

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
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 5.5 ผลงานของนักศึกษาจากการทำำาโครงงาน 

ผลงานส่ือนำาเสนอของนักศึกษา ซ่ึึ่งสามารถนำาไปเผย

แพร่เพ่ือให�ความรู�แก่นักศึกษารุ่นต่อไปได�

 5.6 ความสามารถเช่ือมโยงความรู� ประสบการณ์ 

และถา่ยทำอด แบง่ปันให�กับกลุ่มคณาจารยท่ี์ำเก่ียวข�อง

และสนใจการสอนรูปแบบใหม่ให�เกิดเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู� ครูเพ่ือศิษย์ (PLC:Professional Learning 

Community) เป็นต�น

6. ปัญหาและอุปสรรค

เน่ืองจากในภาคเรียนท่ีำ 2/2563 ได�เกิดสถานการณ์

การระบาดระลอกท่ีำ 2 ของไวรัส Covid-19 และ

มหาวทิำยาลัยเชียงใหมไ่ด�มีประกาศให�ปรับเปล่ียนการ

จัดการเรียนการสอนเปน็แบบ Online ท้ัำงหมด จึงอาจ

มีผลกระทำบต่อการจัดกิจกรรมท่ีำวางแผนเอาไว�ในรูป

แบบของ Active learning ท่ีำจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 

รวมถึงการศึกษานอกสถานท่ีำ อาจารย์ผู�สอนจึงปรับรูป

แบบการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับสถานการณ์ 

โดยใช� Active Learning ในช่วงท่ีำต�องทำำาการเรียน 

Online โดยใช�กระบวนการ Online Meeting, 

Discussion Board, Social Media และการสร�างส่ือ 

Online 

7. สรุป 

 1) การจัดการเรียนรู�ในรูปแบบใหม่ทำำาให�

นักศึกษามีการเรียนรู� เข�าใจและสามารถประยุกต์ใช�

ความรู�ได� ทำำาให�เป็นผู�ใฝึ�รู� ใฝึ�เรียนตลอดชีวิต ตาม

ทัำกษะแห่งศตวรรษท่ีำ 21

 2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มี

ประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค

ไวรัส Covid-19  ซ่ึึ่งเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีำช่วยให�การ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษายังคงได�รับความรู�

จากเน้ือหา และปรับกิจกรรมการเรียนรู�ให�เหมาะสม

กับสถานการณ์

8. กิตติกรรมประกาศ

ในฐานะผู�สอนรายวิชา 062343 น้ีขอกล่าวขอบคุณ

นักศึกษาผู�ร่วมเรียนรู�ท่ีำขยนัและเรียนรู�วิธีิการเรียนการ

สอนแบบใหม ่ช่วยประคบัประคองการเรียนรู�ให�สำาเร็จ 

จนทำำาให�เกิดคาบเรียนท่ีำมีประสิทำธิิภาพ ทำ�ายสุดน้ี ขอ

ขอบพระคุณท่ีำศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู�

สำานักบริการเทำคโนโลยีสารสนเทำศ ให�ความอนุเคราะห์

รายวิชาน้ีให�เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 
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การเรียนร้้บนฐานข้องการทำาโครงการ (Project-based learning)  

ในวิชาการจััดการทรัพยากรและการพัฒนา

อารตี อยุทธ์คร 
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

E-mail: arratee.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การออกแบบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นความทำ�าทำายของผู�สอนอย่างยิ่ง 

ผู�เขียนมีความเห็นว่ากิจกรรมท่ีำออกแบบให�นักศึกษาปฏิิบัติในห�องเรียน รวมท้ัำงการใช�เคร่ืองมือท้ัำงท่ีำเป็นเทำคโนโลยี

และส่ือการสอน ไม่เพียงพอท่ีำจะทำำาให�นักศึกษาเข�าใจในแนวคิดและทำฤษฎีีอยา่งถ่องแทำ� รวมท้ัำงนักศึกษาไม่สามารถ

นำาทำฤษฎีีทำางสังคมศาสตร์ไปใช�ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริง  ผู�เขียนได�นำาการเรียนรู�

บนฐานของการทำำาโครงการ (Project-based learning) มาใช�ในการสอน ซ่ึึ่งเป็นการบูรณาการวิธีิการสอนท่ีำมุ่ง

เน�นความรู�กับการสร�างแรงจูงใจเข�าด�วยกัน  วิธีิน้ีทำำาให�ผู�สอนและนักศึกษาทำำาความเข�าใจปัญหาของสังคมได�อยา่ง

ลึกซ้ึึ่ง ท้ัำงน้ีผู�สอนต�องมีความรู�ท่ีำเก่ียวข�องกับโครงการ เพ่ือสามารถใช�แนวคิดในการทำำาความเข�าใจและวิเคราะห์

โครงการได� การทำำาโครงการเป็นกระบวนการสร�างความรู�แบบ Active และเป็นการส่งเสริมให�นักศึกษาคิดวิเคราะห์ 

รวมท้ัำงส่งเสริมให�นักศึกษามีความรับผิดชอบ  

 

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�บนฐานของการทำำาโครงการ, การจัดการทำรัพยากร, ชุมชน

1. บทนำา

 การเรียนการสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ปัจจุบัน เป็นความทำ�าทำายของผู�สอนอย่างยิ่งในการ

ออกแบบการสอน วิธีิการถ่ายทำอดความรู� รูปแบบการ

ประเมินผล แม�ว่าผู�สอนได�พยายามปรับปรุงการเรียน

การสอน จากการบรรยายอย่างเดียวไปสู่การสอนแบบ

มีปฏิิสัมพันธ์ิ (interactive lecture) และการจัด

กิจกรรมกลุ่ม และให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำา

เสนอ การแสดงความคิดเห็นมากข้ึน [1] ผู�เขียนได�

ปรับปรุงวิธีิการสอน ตามท่ีำได�รับการอบรมมาจาก

หลักสูตรต่างๆท่ีำมหาวิทำยาลัยจัดข้ึน จึงใช�เคร่ืองมือ

หลากหลายเพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาต่ืนตัวและมีส่วน

ร่วมในการเรียนมากข้ึน อย่างไรก็ตามผู�เขียนพบว่า 

การใช�เคร่ืองมือท้ัำงท่ีำเป็นเทำคโนโลย ีส่ือการสอน ได�แก่ 

วีดีทัำศน์ Padlet Kahoot และกิจกรรมในห�องเรียน 

เช่น การแสดงบทำบาทำสมมติุ การแบ่งกลุ่มเพ่ือถกเถยีง

กัน การโต�เวทีำ การนำาเสนองาน กิจกรรมเหล่าน้ี จะ

ช่วยกระตุ�นให�นักศึกษามีความกระตือรือร�นในการเข�า

ร่วมกิจกรรมในคร้ังแรก แม�ว่าผู�เขียนพยายามคิด

กิจกรรมใหม่ข้ึนมา แต่รูปแบบกิจกรรมเหล่าน้ีมีข�อ

จำากัด การนำากิจกรรมมาใช�ซึ่ำ้ากันหลายคร้ัง โดยเฉพาะ

การแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือถกเถียงในประเด็นท่ีำเรียน

ในแต่ละคาบ เม่ือนักศึกษาคุ�นเคยกับกิจกรรมเหล่าน้ัน

แล�ว ทำำาให�ความกระตือรือร�นและความสนใจลดลง  

นอกจากน้ีผู�เขียนมีความเหน็ว่ากิจกรรมท่ีำออกแบบให�

นักศึกษาปฏิิบัติในห�องเรียนไม่เพียงพอท่ีำจะทำำาให�

นักศึกษาเข�าใจในแนวคดิและทำฤษฎีีอยา่งถ่องแทำ� รวม

ท้ัำงนักศึกษาไม่สามารถนำาทำฤษฎีีทำางสังคมศาสตร์ไป
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ใช�ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึน

จริง  การมอบหมายให�นักศึกษาเขียนรายงานโดย

กำาหนดให�นักศึกษาแสดงการใช�แนวคิดและทำฤษฎีีใน

การวิเคราะห์ แสดงให�เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่

เข�าใจสภาพปัญหาสังคม อีกท้ัำงไม่สามารถเช่ือมโยง

การนำาแนวคิดไปใช�อธิิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีำ

เกิดจริงได�

 ดังน้ัน เม่ือศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 

มหาวทิำยาลัยเชียงใหม ่ได�มีโครงการสง่เสริมการจดัการ

เรียนรู�แบบใหมท่ี่ำสอดคล�องกบัการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 

21 ผู�เขียนจึงสนใจเข�าร่วมโครงการดังกล่าว การเรียน

รู�จากคณาจารย์ท่ีำเป็นต�นแบบจากหลายคณะ ทำำาให�ผู�

เขียนออกแบบการเรียนการสอนบนฐานของการทำำา

โครงการ (Project-based learning) เพ่ือให�นักศึกษา

ได�มีประสบการณ์การทำำางานร่วมกับชุมชน และเข�าใจ

ปัญหาของชุมชน ท้ัำงน้ีนักศึกษายงัได�มีโอกาสฝึึกการนำา

แนวคิดและทำฤษฎีีทำางสังคมศาสตร์ท่ีำเรียนในห�องเรียน 

ไปวิเคราะห์เหตุการณ์จริงท่ีำเกิดข้ึนในชุมชนท่ีำนักศึกษา

ได�ไปทำำาโครงการด�วย

2. หลักการและทฤษฎี

 เป้าหมายของการเรียนการสอนคือการท่ีำ

นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ (cognitive) หรอืมีทัำกษะ

ทำางปัญญา ในขณะเดียวกันกระบวนการถ่ายทำอด

ความรู�ต�องสร�างแรงจูงใจ (motivation) ให�กับผู�เรียน

ด�วย  ในระบบการเรียนการสอนแบบเดิมนักศึกษา

พยายามทำำางานตามท่ีำได�รับมอบหมาย และเพ่ือแสดง

ถึงระดับความรู�ในวิชาน้ัน ซ่ึึ่งนักศึกษาต�องมีระเบียบ

วินัยและทัำกษะทำางปัญญาอย่างมาก  ในขณะเดียวกัน

นักศึกษาขาดโอกาสในการนำาความรู�ไปใช�ในการแก�

ปัญหาท่ีำเกิดข้ึนจริง หรือการใช�ความรู�เพ่ือสร�างสรรค์

ส่ิงประดิษฐ์ นักวิจัยทำางการศึกษาระบุว่า ผู�เรียน

สามารถสร�างความรู�จากการแก�ไขปัญหาท่ีำซัึ่บซึ่�อน ใน

สถานการณ์ท่ีำผู�เรียนมีทำรัพยากร ได�แก่ เคร่ืองมือทำาง

ปัญญา ข�อมูลจากหลายแหล่งและการมีปฏิิสัมพันธ์ิกับ

ผู�อ่ืน ผู�เรียนสามารถซึึ่มซัึ่บความรู�และความคิดจาก

ปฏิิบัติการในชุมชน 

 Blumenfeld และคณะ [2] เสนอว่าการเรียน

รู�บนฐานของการทำำาโครงการ (Project-based 

learning) เป็นการบูรณาการวิธีิการสอนท่ีำมุ่งเน�นความ

รู�กับการสร�างแรงจูงใจเข�าด�วยกัน ซ่ึึ่งส่วนประกอบ

สำาคัญของโครงการคือ 1) การต้ังคำาถามหรือการ 

ช้ีประเด็นปัญหา  2) การสร�างกิจกรรมเพ่ือตอบโจทำย์

หรือเพ่ือแก�ไขปัญหาน้ัน  นักศึกษาจึงมีส่วนรับผิดชอบ

ในการสร�างคำาถามและกจิกรรมต่างๆ  ส่วนผู�สอนหรือ

ผู� พัฒนาหลักสูตรมีส่วนในการสร�างคำาถามและ

กิจกรรมเช่นกัน แต่ไม่ควรไปควบคุมหรือกำาหนด

กิจกรรมมากเกินไป ผู�สอนควรให�อิสระแก่นักศึกษาใน

การสร�างสรรค์กิจกรรมเอง  ผลผลิตของโครงการ ได�แก่ 

รายงาน วีดีทัำศน์ โมเดล จะเป็นส่ิงสะทำ�อนถึงความรู�

ของนักศึกษาท่ีำได�รับจากการทำำากิจกรรม  นอกจากน้ี

การเรียนรู�ผ่านโครงการ นักศึกษาต�องใช�ความพยายาม

และความรับผิดชอบในการเข�าร่วมกิจกรรมในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง 

 การเรียนรู�บนฐานของการทำำาโครงการเปน็กระ

บวนการเรียนรู�ท่ีำมีประสิทำธิิภาพ เน่ืองจากนักศึกษาได�

เรียนรู�การแก�ปัญหาท่ีำเกิดข้ึนจริง  ฝึึกการใช�ทำฤษฎีีใน

การวิเคราะห์ การเข�าไปมีส่วนร่วมในการทำำากิจกรรม

ร่วมกับชุมชนทำำาให�นักศึกษาเข�าใจปัญหาท่ีำเกิดข้ึน

อย่างลึกซ้ึึ่ง  การแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย

ระหว่างนักศึกษาในการทำำาโครงการเป็นการสร�างและ

แลกเปล่ียนความรู� [3]

 ผู�สอนมีส่วนสำาคัญในการสร�างส่ิงแวดล�อมท่ีำ

ทำำาให�เกิดแรงจูงใจในการเรียน การต้ังคำาถาม ครูผู�สอน

ไม่ควรยึดติดกับตำารา  การสอนแบบเป็นกิจวัตร 

(routine) ท่ีำมีตารางเรียนกำากับ การประเมินผลและ

ความรับผิดชอบของนักศึกษา ท่ีำมุ่งเน�นการเก็บคะแนน

และระบบการแข่งขัน  การสอนบนฐานของการทำำา

โครงการให�โอกาสท่ีำน่าต่ืนเต�นแก่ผู�สอนและนักศึกษา 

ในการทำำาความเข�าใจปัญหาของสังคมอย่างลึกซ้ึึ่ง ท้ัำงน้ี

ผู�สอนต�องมีความรู� ท่ีำเก่ียวข�องกับโครงการ เพ่ือ

สามารถใช�แนวคดิในการอธิิบายและวเิคราะห์โครงการ
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ได� รวมท้ัำงยังสามารถเช่ือมโยงความคิดหลักของ

โครงการกับวิชาอ่ืนในหลักสูตร หรือนำาความรู�ข�าม

ศาสตร์เข�ามาใช�ในโครงการซ่ึึ่งเป็นเร่ืองยากสำาหรับผู�

สอน บางคร้ังผู�สอนเข�าใจแนวคิดเพียงพอ แต่ไม่มีความ

รู�เร่ืองวิธีิการสอน (pedagogy) และการให�คำาแนะนำา

แบบยกระดับ (scaffolding instruction) ท่ีำส่งเสริม

ให�นักศึกษามีความรับผิดชอบ  ผู�สอนต�องมองการเรียน

รู�เป็นกระบวนการสร�างความรู�แบบ Active และ

เป็นการส่งเสริมให�นักศึกษาได�คิดวิเคราะห์  

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในกระบวนวิชา

ผู�เขียนสอนวิชาการจัดการทำรัพยากรและการพัฒนา 

ซ่ึึ่งแตเ่ดิมใช�วิธีิการสอนแบบ Active learning อยู่แล�ว 

มีการใช� KC Moodle และ MS Teams ในการส่ง

เอกสารประกอบการสอน และนักศึกษาส่งงานผ่าน

ช่องทำางน้ี  ส่วนกิจกรรมในห�องเรียน ผู�สอนใช�เคร่ือง

มือหลากหลาย ได�แก่ การนำาเสนองาน การทำำาบทำบาทำ

สมมุติ การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือถกเถียงกัน การโต�วาทำี 

การออกแบบโมเดล รวมท้ัำงการใช�ส่ือการสอน เช่น 

วีดีทัำศน์ Padlet Kahoot ผู�เขียนเห็นว่าการทำำากิจกรรม

เหล่าน้ี นักศึกษายังไม่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดกับ

เหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริงได� ในการสอนเทำอมน้ีจึงใช�วิธีิ

การสอนบนฐานของการทำำาโครงการ ควบคู่ไปกับการ

สอนในห�องเรียน ซ่ึึ่งผู�เขียนได�แบ่งกระบวนการเรียนรู�

เป็น 3 ข้ันตอนคือ การสร�างสรรค์โครงการ การสร�าง

บรรยากาศในห�องเรียน และการใช�เทำคโนโลยี

 3.1 การสร�างสรรค์โครงการ

 ในวันแรกของการสอน อาจารย์ได�อธิิบายถึง

การทำำาโครงการว่าเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในช้ัน

เรียน พร�อมท้ัำงระบุสัดส่วนของคะแนนซ่ึึ่งเป็น 30% 

และการผลติวีดีทัำศน์เก่ียวกับโครงการอกี 10% ผู�สอน

ทำำาโพลให�นักศึกษาออกเสียงว่าต�องการทำำาโครงการ

หรือไม่ ซ่ึึ่งเสียงส่วนใหญ่ต�องการทำำาโครงการ นักศึกษา

แบ่งกลุ่มและออกแบบโครงการเอง โดยอาจารย์ให�คำา

แนะนำาถึงตัวอย่างโครงการท่ีำเก่ียวข�องกับการแก�ไข

ปัญหาส่ิงแวดล�อม เช่น สภาลมหายใจ และสวนผักคน

เ มืองในเชียงใหม่  นัก ศึกษาส่วนใหญ่ มีความ

กระตือรือร�นในการคิดหาโครงการท่ีำพวกเขาสนใจ 

ส่วนผู�สอนทำำาหน�าท่ีำประสานงานและพานักศึกษาไปดู

กิจกรรมตามชุมชนต่างๆ ในท่ีำสุด นักศึกษา 35 คน ใน

หลักสูตรสังคมศาสตร์นานาชาติ ได�ดำาเนินโครงการ

ท้ัำงหมด 5 โครงการ

 1) โครงการสร�างความม่ันคงทำางอาหาร (food 

security) 

 2) โครงการอิฐบล็อครีไซึ่เคิลและปรับปรุงภูมิ

ทัำศน์ชุมชนกำาแพงงาม

 3) โครงการรีไซึ่เคิลกระดาษ

 4) โครงการศึกษาวิถีดำารงชีพของคนไร�บ�าน

 5) โครงการสร�างความตระหนักรู�เร่ืองส่ิง

แวดล�อม ชุมชนกำาแพงงาม

 1) โครงการสร�างความม่ันคงทำางอาหาร (food 

security)

 โครงการน้ีนักศึกษาไปร่วมทำำากิจกรรมกับ 

“สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” ต้ังแต่วันเปิดตัวสวนผัก 

คือวันท่ีำ 18 กรกฎีาคม 2563 สวนผักแห่งน้ีเกิดจาก

การรวมตัวของกลุ่มสถาปนิกใจบ�าน และเครือข่าย

เกษตรกรรมอินทำรีย ์ท่ีำได�เปล่ียนพ้ืนท่ีำรกร�างสำาหรับท้ิำง

ขยะให�กลายเป็นพ้ืนท่ีำสาธิารณะสำาหรับเกษตรกรรม

อินทำรีย์ เพ่ือสร�างความม่ันคงทำางอาหารให�กับชุมชน 

โดยเฉพาะในช่างโรคระบาดไวรัสโคโรน่า  อาจารย์ได�

พานักศึกษาไปร่วมงานเปิดตัวสวนผัก และนักศึกษา

กลุ่มน้ีสนใจทำำากิจกรรมร่วมกับกลุ่มสถาปนิกใจบ�านซ่ึึ่ง

เป็นผู�ผลักดันให�เกิดโครงการน้ี  หลังจากน้ันนักศึกษา

ได�ไปทำำากิจกรรมท่ีำสวนผักทุำกเย็นวันศุกร์ และยังร่วม

กิจกรรม Workshop ท่ีำสวนผักจัดข้ึนทุำกเดือน เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ิให�คนท่ัำวไปเข�ามาร่วมกิจกรรมและ

สร�างเครือข่ายให�มากข้ึน 

 ตลอดระยะเวลา 2 เดือนท่ีำนักศึกษาได�ไปทำำา

แปลงปลูกผักท่ีำ “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” นักศึกษา

ได�ฝึึกเก็บข�อมูลและสังเกตการณ์กระบวนการผลิตผัก

อินทำรีย ์ต้ังแต่การเลือกเมล็ดพันธ์ุิ วิธีิการปลูก การเกบ็
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ผลผลิต และการกระจายผลผลิตไปยังผู�บริโภค ตลอด

จนกิจกรรมการสร�างเครือข่ายเกษตรอินทำรีย ์ นักศึกษา

พบว่าคนท่ีำมาร่วมกิจกรรมท่ีำสวนผักจัดทุำกวันศุกร์มี

น�อย ทำำาให�การดูแลแปลงผักไม่ท่ัำวถึง แม�ว่าสวนผักได�

จ�างคนสวน 1 คนให�มาดูแลเป็นประจำา  กิจกรรมจะ

เน�นการผลิตมากกว่าการเก็บเก่ียวและการกระจาย

ผลผลิต คนท่ีำมาปลูกผักในตอนแรกจะไม่มาเก็บ

ผลผลิตไปใช�ประโยชน์ ทำางโครงการไม่มีระบบในการ

สร�างรายได� แต่เน�นการหารายได�และทำรัพยากรจาก

การบริจาค ส่วนการสร�างเครือข่ายยังไม่เห็นเป็นรูป

ธิรรม เพราะเครือข่ายจะมาร่วมกิจกรรมในงานใหญ่ๆ

เท่ำาน้ัน ส่วนสมาชิกต�องทำำาความรู�จักกันเอง เพราะการ

สร�างเครือข่ายเกิดจากความเช่ือมโยงของใจบ�านสตูดิ

โอกับองค์กรต่างๆ นอกจากน้ีพ้ืนท่ีำของสวนผักมีจำากัด 

ระบบการคดัเข�าเปน็สมาชกิมีเง่ือนไขบางอยา่งท่ีำทำำาให�

คนยากจนหรือคนด�อยโอกาสบางกลุ่มไม่สามารถเข�า

ถึง หรือใช�ทำรัพยากรร่วมน้ีได�

 นักศึกษาได�นำาแนวคิดและทำฤษฎีีท่ีำเรียนใน

ห�องเรียน มาวิเคราะห์ข�อมูลเหล่าน้ี เช่น แนวคิดการ

จัดการทำรัพยากรร่วม (common property) การ

จัดการทำรัพยากรโดยชุมชน (community-based 

natural resource management, CBNRM) ท่ีำผู�นำา

ชุมชนมีบทำบาทำอย่างมากในการจัดการทำรัพยากร  

แนวคิดการสร�างเครือข่าย (network) แนวคิดอธิิปไตย

ทำางอาหาร (food sovereignty) ซึ่ึง่นักศึกษาสามารถ

นำาแนวคดิท้ัำงหมดมาอธิิบายข�อมูลและเหตุการณ์ท่ีำเกิด

ข้ึนจริงได� ทำำาให�เกิดความเข�าใจทำฤษฎีีอย่างลึกซ้ึึ่ง และ

สามารถเช่ือมโยงแนวคิดหลากหลายได� 

 2) โครงการผลิตอิฐบล็อกรีไซึ่เคิลและการ

ปรับปรุงภูมิทัำศน์ชุมชนกำาแพงงาม

 โครงการน้ีเกิดจากความคิดริเร่ิมของนักศึกษา

ท่ีำสนใจการนำาพลาสติกกลับมาใช�ใหม่ ผู�เขียนจึงนำา

นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมในโครงการบล็อกปูถนน

รีไซึ่เคิล ท่ีำได�รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะ

กรรมการวิชัยแห่งชาติ (วช) โดย ผู�ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. เวชสวรรค์ หล�ากาศ สังกัดมหาวิทำยาลัยราชภัฏิ

เชียงใหม่ เป็นผู�ดำาเนินโครงการ  นักศึกษาไปร่วม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการท่ีำวัดอุโมงค์ แล�วคิดทำำา

โครงการผลิตอิฐบล็อกรีไซึ่เคิลจากขยะพลาสติกและ

นำาไปปรับปรุงภูมิทัำศน์ท่ีำชุมชนกำาแพงงาม ซ่ึึ่งในเบ้ือง

ต�นนักศึกษาไปขอบริจาคขยะพลาสติกจากโรงอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์ และเก็บรวบรวมจากชุมชนได�

จำานวนหน่ึง  ต่อมานักศึกษาไปขอบริจาคยางรถเก่า

จากร�านยาง เพ่ือนำามาดัดแปลงทำำาเก�าอ้ี  ส่วน

กระบวนการผลิตอิฐบล็อกน้ัน นักศึกษาต้ังใจจะซ้ืึ่อ

อุปกรณ์มาทำำาเอง แต่ผู�เขียนเห็นว่าเคร่ืองมือมีราคา

แพงและงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได�ติดต่อผู�ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. เวชสวรรค์ หล�ากาศ เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ในการใช�อุปกรณ์ผลิตอิฐบล็อกท่ีำโรงงานใน

จังหวัดลำาพูน ซ่ึึ่งท่ำานให�ความกรุณาสนับสนุนกิจกรรม

ของนักศึกษา 

 หลังจากท่ีำอาจารย์ผู�สอนนำานักศึกษาไปดู

โรงงานผลิตอิฐบล็อกแล�ว  พบว่ากระบวนการผลิตต�อง

ใช�แรงงานคนจำานวนมาก นักศึกษาในกลุ่มมีเพียง 6 

คน ไม่สามารถทำำาการผลิตได�อย่างมีประสิทำธิิภาพได�  

นักศึกษาจึงได�ขอความร่วมมือจากเพ่ือนในช้ันเรียน 

และระดมกำาลังไปผลิตอิฐบล็อก 2 วัน ได�อิฐบล็อก

รีไซึ่เคิล จำานวน 800 ก�อน แล�วนำาไปปูพ้ืนท่ีำชุมชน

กำาแพงงาม ซ่ึึ่งต�องใช�แรงงานในการขนส่งและการปู

พ้ืนอีก 1 วัน  อาจารย์ได�เขียนโครงการเพ่ือขอรถจาก

คณะสังคมศาสตร์ในการขนส่ง พร�อมท้ัำงของบ

ประมาณเพ่ิมเติมเป็นค่าอาหารและวัสดุท่ีำใช�ในการ

ผลิตอิฐบล็อกรีไซึ่เคิล

 แนวคิดและทำฤษฎีีท่ีำนักศึกษานำาไปใช�อธิิบาย

และวิเคราะห์โครงการ ได�แก่ แนวคิดการพัฒนาท่ีำ

ยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) 

เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) และการจัดการ

ทำรัพยากรโดยชุมชน นักศึกษาสามารถนำาแนวคิดมา

อธิิบายเหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริง  รวมท้ัำงเรียนรู�

กระบวนการผลิตอิฐบล็อกรีไซึ่เคิลจากขยะพลาสติก 
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และสามารถนำาความรู�น้ีไปใช�ท่ีำชุมชนของตนเองได�  

นอกจากน้ีกจิกรรมท่ีำนกัศึกษาได�ลงมอืปฏิิบัติ เป็นเร่ือง

ของการสร�างความร่วมมือกับกลุ่มคนหลากหลาย 

ต้ังแต่สมาชิกในกลุ่ม เพ่ือนร่วมช้ัน หัวหน�าชุมชน ผู�

บริจาคขวดพลาสติกและยางรถ อาจารย์เจ�าของ

โครงการผลิตอิฐบล็อก  อาจารย์ประจำาวิชา นักศึกษา

ได�เรียนรู�ถึงการประสานงาน การปฏิิสัมพันธ์ิกับคน

หลายกลุ่ม ซ่ึึ่งเป็นการฝึึกทัำกษะการส่ือสารและทัำกษะ

การปฏิิสัมพันธ์ิ  นักศึกษารับรู�ว่าโครงการน้ีจะไม่สำาเร็จ

หากไม่ได�รับความร่วมมือจากทุำกฝึ�าย

 3) โครงการรีไซึ่เคิลกระดาษ

 นักศึกษากลุ่มน้ี แรกเร่ิมสนใจทำำาโครงการเก่ียว

กับการผลิตไบโอก๊าซึ่จากขยะ นักศึกษาได�แนะนำา 

อาจารย์และพาสมาชิกในกลุ่มไปดูงานท่ีำสถาบันวิจัย

และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ 

ซ่ึึ่งมีระบบการจัดการขยะครบวงจร สามารถผลิ

ตก๊าซึ่ไบโอมีเทำนสำาหรับรถโดยสารของมหาวิทำยาลัย 

และผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช�ภายในโครงการ นักศึกษาได�เรียน

รู�ว่าปัญหาของการจัดการขยะคือการแยกชนิดชนิด

ของวัสดุรีไซึ่เคิล เช่น พลาสติก ออกจากขยะอินทำรีย์ท่ีำ

จะนำาไปผลิตเป็นก๊าซึ่ไบโอมีเทำน  นักศึกษาเห็นว่าถัง

ขยะหลายสีท่ีำวางไว�ตามจุดต่างๆในคณะ ยังไม่มีการ

แยกชนิดอย่างจริงจัง การท้ิำงแก�วพลาสติกยังปนกับ

เศษของเหลวทำำาให�กลายเป็นของสกปรกท่ีำนำาไปสู่

กระบวนการรีไซึ่เคิลได�ยาก  นักศึกษาจึงสนใจเร่ือง

กระบวนการแยกขยะพลาสติก ขยะอินทำรีย์ ออกจาก

ขยะท่ัำวไป 

 ผู�สอนได�ประสานงานไปยังบริษัทำในเครือปูนซิึ่

เมนต์ไทำย จำากัด คือ SCG packing เพ่ือขอความร่วม

มือและความรู�เก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular 

economy) โดยเชิญเจ�าหน�าท่ีำมาบรรยายให�แก่

นักศึกษา และขอคำาแนะนำาเร่ืองการจัดการแยกขยะ 

ซ่ึึ่งปัญหาของกระบวนการน้ีคอืพฤติกรรมของผู�ท้ิำงขยะ  

เจ�าหน�าท่ีำ  SCG packing ได�แนะนำาให�นักศึกษาเร่ิม

จากการแยกขยะกระดาษกอ่น ซึ่ึง่ทำำาได�ง่ายกวา่ บรษัิทำ

ยินดีรับแลกกระดาษเก่ากับกระดาษใหม่รีไซึ่เคิลท่ีำ

บริษัทำเป็นผู�ผลิต แต่เน่ืองจากนักศึกษากลุ่มน้ีมีปัญหา

การประสานงานภายในกลุ่ม ท้ัำงเร่ิมทำำากิจกรรมช�า 

ทำำาให�การรวบรวมกระดาษไม่ได�มาก ประกอบกับ

เอกสารท่ีำไปขอตามหน่วยงานต่างๆในคณะฯ เป็น

เอกสารสำาคัญท่ีำต�องทำำาลายก่อน นักศึกษาได�ใช�เวลา

ส่วนใหญ่ในการย่อยเอกสารเป็นช้ินเล็ก ก่อนนำาออก

จากคณะฯ  แม�ว่านักศึกษาได�วางแผนทำำากิจกรรม

หลากหลาย รวมท้ัำงการรณรงค์เร่ืองการแยกขยะ แต่

ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม อาจารย์จึงต�อง

ขอให�เพ่ือนร่วมช้ันมาช่วยย่อยกระดาษ  ในท่ีำสุด

นักศึกษารวบรวมขยะกระดาษได� 300 กิโลกรัม ซ่ึึ่งนำา

ไปแลกกระดาษใหม่ได� 10 ห่อ และนำาไปแจกตาม

หน่วยงานต่างๆในคณะฯ นอกจากกิจกรรมแลก

กระดาษแล�ว นักศึกษาได�ซ้ืึ่อถังขยะสีเขียวเพ่ือแยกขยะ

อินทำรีย์ พร�อมท้ัำงมีการรณรงค์ให�นักศึกษาร่วมมือใน

การแยกขยะ ท่ีำบริเวณถังขยะและในส่ือออนไลน์ 

 นักศึกษากลุ่มน้ี ทำำางานกับหน่วยงานในคณะ

สังคมศาสตร์ จึงได�ประสบการณ์และเรียนรู�ถึงการขอ

ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และ

นักศึกษารับรู�ถึงการทำำางานเป็นทีำมท่ีำมีความสำาคัญ ดัง

น้ันนักศึกษากลุ่มน้ี จึงได�ไปช่วยงานกลุ่มผลิตอิฐบล็อก

รีไซึ่เคิล หลังจากน้ันเพ่ือนหลายกลุ่มได�เข�ามาช่วยกลุ่ม

น้ีย่อยกระดาษจนโครงการสำาเร็จ  นักศึกษาเหน็ความ

สำาคัญของทัำกษะในการส่ือสารและทัำกษะการมี

ปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืน  ส่วนการเช่ือมโยงกิจกรรมใน

โครงการกับแนวคิดและทำฤษฎีีน้ัน นักศึกษาใช�แนวคิด

การพัฒนาท่ีำยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular 

economy) และการจัดการทำรัพยากรโดยชุมชน โดย

นักศึกษาเห็นความสำาคัญของชุมชนในการจัดการ

ทำรัพยากร  การแยกขยะต�องเร่ิมต�นจากคนในชุมชน

จึงจะได�ผล ท้ัำงน้ีชุมชนต�องมเีคร่ืองมอืช่วยในการสร�าง

แรงจูงใจในการแยกขยะ  เคร่ืองมือทำางเศรษฐกิจ เช่น 

การลดภาษี การให�ส่วนลดของร�านกาแฟ เม่ือลูกค�านำา

แก�วมาเอง
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 4) โครงการศึกษาวิถีดำารงชีพของคนไร�บ�าน

 นักศึกษาสนใจประเดน็คนไร�บ�านกบัความม่ันคง

ทำางอาหาร ผู�เขียนได�พาไปดูงานท่ีำบ�านเต่ือมฝัึน ซ่ึึ่งเป็น

สถานท่ีำพักพิงของคนไร�บ�าน ในช่วงท่ีำมีการระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า บ�านเต่ือมฝัึนไม่ได�รับผลกระทำบเน่ืองจาก

ผลิตอาหารเองได� อีกท้ัำงได�รับการสนับสนุนจากองคก์ร

ท้ัำงภาครัฐและเอกชน ซึ่ึง่เป็นการบริจาคอาหาร ส่ิงของ 

ถุงยังชีพ รวมท้ัำงการฝึึกอบรมอาชีพต่างๆ  ผู�เขียนเห็น

ว่านักศึกษามีโอกาสได�เรียนรู�ถึงปฎิีบัติการของชุมชน 

และยุทำธิศาสตร์การดำารงชีพ (livelihood strategy) 

ของคนไร�บ�านท่ีำเป็นกลุ่มท่ีำมีความเปราะบาง ว่าพวก

เขามีการปรับตัวอย่างไรภายใต�สภาวะกดดันท่ีำเกิดข้ึน

อย่างฉับพลัน 

 เม่ือนักศึกษาเห็นด�วยกับการทำำาโครงการร่วม

กับคนไร�บ�าน นักศึกษาได�ไปช่วยปลูกผักอินทำรีย์บน

ดาดฟ้าของบ�านเต่ือมฝัึน เพราะวา่ท่ีำดินในบ�านมีจำากัด 

ท้ัำงยงัต�องแบง่พ้ืนท่ีำสำาหรับการเล้ียงไก่ไข่ และบ่อเล้ียง

กบ ท่ีำโครงการหลวงบริจาคในช่วงท่ีำไวรัสโคโรนาเร่ิม

ระบาด   นักศึกษาได�เรียนรู�วิธีิเลือกซ้ืึ่อเมล็ดพันธ์ุิ 

การเตรียมปุ๋ยอินทำรีย์ การปลูกและการดูแลรักษาผัก 

ส่ิงท่ีำสำาคัญท่ีำนักศึกษาได�รับจากการทำำากิจกรรมคร้ังน้ี

คือการสัมภาษณ์หัวหน�าชุมชนและการสังเกตการณ์  

อาจารย์ได�แนะนำาให�นักศึกษาใช�แนวคิดการดำารงชีพ

ท่ีำยัง่ยืน (sustainable livelihood) ในการทำำาความ

เข�าใจและอธิิบายปรากฎีการณ์ทำางสังคม  รวมท้ัำง

นักศึกษาได� ฝึึกการวิเคราะห์ข�อมูลท่ีำได� รับจาก

ประสบการณ์โดยตรง  ซ่ึึ่งจากการใช�แนวคิดน้ี 

นักศึกษาเข�าใจถึงการสร�างเครือข่ายทำางสังคมของ

ชุมชนคนไร�บ�าน เพ่ือรับการสนับสนุนจากสถาบันท้ัำง

ภาครัฐและเอกชน 

  การทำำากิจกรรมของนักศึกษากลุ่มน้ี มีปัญหา

เร่ืองความร่วมมือภายในกลุ่ม อีกท้ัำงไม่ได�ทำำากิจกรรม

ตามท่ีำได�วางแผนไว� เช่น การทำำาส่ือออนไลน์เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ิผลผลิตของชุมชนคนไร�บ�าน  ดังน้ัน

นักศึกษาได�ทำำากิจกรรมปลูกผักและถ่ายทำำาวีดีทัำศน์

เท่ำาน้ัน  แต่ส่ิงท่ีำนักศึกษาได�เรียนรู�คือปัญหาของคนไร�

บ�าน การท่ีำพวกเขาไม่มีบัตรประชาชนท้ัำงท่ีำเป็นคนไทำย 

ทำำาให�ไม่สามารถเข�าถึงสวัสดิการของรัฐ เช่น การรักษา

พยาบาล แม�กระท่ัำง ไม่สามารถแจ�งตำารวจได�เม่ือถูก

ทำำาร�าย  นอกจากน้ี นักศึกษาได�เรียนรู�ระบบบริหาร

จัดการของบ�านเต่ือมฝัึน ท่ีำสมาชิกทุำกคนต�องรับผิด

ชอบค่านำ้า ค่าไฟ รวมท้ัำงต�องเข�ากลุ่มออมทำรัพย์  

นักศึกษายังเห็นความสำาคัญของหัวหน�าชุมชนในการ

สร�างเครือข่าย เพ่ือขอความสนับสนุนในด�านต่างๆ  

ส่วนผลผลิตของชุมชน เช่น ผักอินทำรีย ์ไข่ไก่ เม่ือเหลือ

จากการบริโภคแล�ว พวกเขามีแนวคิดในการแลก

เปล่ียนกับผลผลิตอ่ืน เช่น เน้ือสัตว์กับชุมชนข�างเคียง 

 5) โครงการสร�างความตระหนักรู�เร่ืองส่ิง

แวดล�อมในชุมชนกำาแพงงาม

 นักศึกษากลุ่มน้ีสนใจทำำาโครงการกับชุมชน

กำาแพงงามท่ีำอยู่ติดกับคลองแม่ข่า และมีปัญหาเร่ือง

นำ้าเสีย หลังจากท่ีำอาจารย์พานักศึกษาไปลงพ้ืนท่ีำและ

สนทำนากับผู�นำาชุมชนเพ่ือทำราบถึงต�นตอของปัญหา ท่ีำ

ส่งผลให�นำ้าเน่าเสีย เราได�เรียนรู�ว่าสาเหตุของปัญหามา

จากระบบนำ้าท้ิำงของจังหวัด ท่ีำไม่ได�มีระบบกำาจัดนำ้าเสีย

ก่อนปล่อยท้ิำงในแหล่งนำ้า คลองแม่ข่าเป็นท่ีำรองรับนำ้า

เสียจากโรงแรม ร�านอาหาร ตลาดและบ�านเรือน แต่

ชุมชนกำาแพงงามถูกกล่าวหาว่าเป็นผู�ทำำาให�นำ้าเสีย ดัง

น้ัน ผู�นำาชุมชนได�เป็นผู�นำาในการฟ่�นฟูคุณภาพนำ้าใน

คลองแม่ข่า และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนเพ่ือระดมทำุนและแรงงานในการขุดลอก

คลอง การทำำาลายส่ิงกีดขวางทำางนำ้า การสร�างสะพาน

ข�ามคลอง 

 นักศึกษาวางแผนทำำาโครงการโดยมีกิจกรรม

ย่อย เช่น การส่งเสริมการท่ำองเท่ีำยวในชุมชน และการ

ประชาสัมพันธ์ิผา่นเว็บไซึ่ด์ รวมท้ัำงการรณรงค์เร่ืองการ

ท้ิำงขยะ แต่นักศึกษาในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า มี

นักศึกษาไทำยเพียงคนเดียว ทำำาให�มีปัญหาในการ

ส่ือสาร และขาดความกระตือรือร�นในการทำำากิจกรรม 

ทำำาให�ไม่เกิดโครงการดงักล่าว แม�วา่อาจารยไ์ด�แนะนำา
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ให�ทำำากิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให�กับเยาวชนใน

ชุมชน โดยสอดแทำรกประเด็นส่ิงแวดล�อมเข�าไปด�วย 

ซ่ึึ่งในคร้ังแรกได�รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  

ต่อมากิจกรรมคร้ังท่ีำสองเกิดความผิดพลาดในการ

ส่ือสาร นักศึกษาไม่สามารถทำำากิจกรรมสอนภาษา

อังกฤษได� หัวหน�าชุมชนจึงนำานักศึกษาไปเก็บขยะ

พลาสติกเพ่ือนำาไปผลิตอิฐบล็อกรีไซึ่เคิล  ปัญหาการ

ส่ือสาร อีกท้ัำงไม่มียานพาหนะของตนเองทำำาให�การเดิน

ทำางจากมหาวทิำยาลัยไปชุมชนไม่สะดวก แม�วา่อาจารย์

มีงบประมาณค่าเดินทำางให�  นักศึกษาจึงไปช่วย

กิจกรรมของกลุ่มอ่ืนท่ีำต�องการปรับปรุงภูมิทัำศน์ใน

ชุมชน เช่น การปลูกผักบริเวณริมคลองใกล�กับพ้ืนท่ีำปู

อิฐบล็อครีไซึ่เคิล  และไปร่วมกิจกรรมผลิตอิฐบล็อค

รีไซึ่เคิล และกลุ่มรีไซึ่เคิลกระดาษ

 นักศึกษากลุ่มน้ี เข�าใจแนวคิดการจัดการ

ทำรัพยากรโดยชุมชน รวมท้ัำงปัญหาของการจัดการ

ทำรัพยากรร่วม เช่น ลำาคลอง ซ่ึึ่งทำำาได�ยาก เพราะเป็น

เป็นทำรัพย์สินส่วนรวมท่ีำทุำกคนต�องการใช�ประโยชน์

มากท่ีำสุด และการกีดกันการใช�และการเข�าถึงทำำาได�

ยาก  ส่ิงท่ีำนักศึกษาได�เรียนรู�จากการทำำาโครงการคือ

การประสานงาน การติดต่อกับคนในชุมชน ซ่ึึ่งเป็นการ

ฝึึกทัำกษะการส่ือสารและทัำกษะการปฏิิสัมพันธ์ิ ท้ัำงน้ี

ปัญหาท่ีำเกิดข้ึน เป็นการฝึึกนักศึกษาในการแก�ไข

ปัญหา และหาทำางออกโดยการร่วมมือกับโครงการ

ย่อยอ่ืน

 3.2 การสร�างบรรยากาศการสอนในห�องเรียน

 การเรียนการสอนในห�องเรียนยงัมีความจำาเปน็ 

เพ่ือถ่ายทำอดความรู�เก่ียวกับแนวคิดและทำฤษฎีีของ

การจัดการทำรัพยากร  ในช่วงแรกของภาคการเรียน

เป็นการสอนผ่านระบบ Zoom อย่างเดียว เพ่ือ

เป็นการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส  การสอน

ระบบน้ีมีข�อเสียคือ การมีช่องว่างในการปฏิิสัมพันธ์ิ

ระหว่างผู�เรียนกับผู�สอน ต่อมาอาจารย์ผู�สอนได�ปรับ

วิธีิการสอนมาอยู่ในห�องเรียน และในขณะเดียวกันมี

ระบบ Zoom ให�นักศึกษาจีนท่ีำยงัอยูใ่นประเทำศจีนเข�า

เรียนด�วย ทำำาให�บรรยากาศในห�องเรียนดีข้ึน  ผู�เขียน

ได�ใช�เคร่ืองมือหลากหลาย ได�แก่ การแบ่งกลุ่มยอ่ยเพ่ือ

ถกเถียง  บทำบาทำสมมุติ Six thinking hats การโต�วาทีำ 

การให�นักศึกษานำาเสนองาน การเปิดโอกาสให�

นักศึกษาต้ังคำาถาม ท้ัำงน้ีผู�สอนใช�เวลาบรรยาย 30% 

ของเวลาในคาบ เวลาท่ีำเหลือเป็นการทำำากิจกรรม โดย

ผลลัพธ์ิการเรียนรู�คือนักศึกษาเข�าใจแนวคิดและทำฤษฎีี

และสามารถนำาไปใช�วิเคราะหข์�อมูลได�  นอกจากน้ี ยงั

ใช�เวลาทำ�ายคาบเรียนติดตามความก�าวหน�าของ

โครงการท่ีำนักศึกษาทำำาด�วย

 3.3 บทำบาทำของเทำคโนโลยี

 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ีำ 21 เทำคโนโลยี

มีความสำาคัญมาก ผู�เขียนใช� KC Moodle และ MS 

Teams มาช่วยในการจัดส่งเอกสารประกอบการสอน 

และการส่ือสารกับนักศึกษา  นักศึกษายังส่งงานผ่าน

ช่องทำางน้ีได�  นอกจากน้ี การท่ีำเทำคโนโลยีมีการเช่ือม

ต่อกันทำำาให�ผู�ใช�ได�รับความสะดวกมากข้ึน เช่น การ

เช่ือมต่อระบบ Zoom และ TEAMS เป็นต�น ส่วนการ

สอนในห�องผู�สอนใช�วีดีทัำศน์ Padlet, Kahoot, Miro  

การสร�างบทำทำดสอบโดยใช� Microsoft Forms การ

สร�าง Google sheet เพ่ือแชร์เอกสารกับนักศึกษา ซ่ึึ่ง 

Application ส่วนใหญ่เช่ือมต่อกันบนฐานของ 

TEAMS

4. การประเมินผล และผลลัพธ์์การเรียนร้�   

 สัดส่วนของคะแนน แบ่งเป็น การสอบกลางภาค 

20% และการสอบปลายภาค 20% ส่วนของ Active 

learning คิดเป็น 60% ของคะแนนท้ัำงหมด แบ่งเป็น 

 1) การนำาเสนอ การร่วมกิจกรรมและการทำำา

แบบทำดสอบในห�องเรียน 20%

 2) โครงการร่วมกับชุมชน  30%

 3) การทำำาวีดีทัำศน์  10%

 ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของการทำำาโครงการร่วมกับ

ชุมชน นักศึกษาให�ความเห็นว่าการทำำาโครงการมี

ประโยชน์ นักศึกษามีโอกาสนำาทำฤษฎีีมาวิเคราะห์

สถานการณ์จริง ตัวอย่างเช่น จากการสัมภาษณ์
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นักศึกษาท่ีำทำำาโครงการสร�างความม่ันคงทำางอาหาร  

นักศึกษาได�วเิคราะหว่์าสวนผักในเมืองมีปัญหาในการ

จัดการทำรัพยากรร่วม สมาชิกส่วนใหญ่ท่ีำมาร่วม

กิจกรรมเป็นชนช้ันกลาง และนักศึกษา  แม�ว่าจะมีการ

จัดกิจกรรมทุำกเดือนเพ่ือสร�างเครือข่าย แต่ยงัขาดการ

มีส่วนรวมในการผลิตและการกระจายผลผลิต ในขณะ

ท่ีำกลุ่มคนด�อยโอกาสไม่เข�าร่วมกิจกรรม แม�ว่าสวนผัก

มีการจัดการทำรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วมก็จริง แต่

คนบางกลุ่มได�ถูกกีดกันออก  นักศึกษายังมีข�อสังเกตุ

ว่าการขาดองค์ความรู�และภูมิปัญญาทำ�องถ่ิน ทำำาให�การ

ปลูกผักไม่ได�ผล  ส่วนความเห็นของนักศึกษาสรุปอยู่

ในตารางท่ีำ 1 ซ่ึึ่งนำามาจากแบบสอบถาม

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�จากการทำำาโครงการ
No. ความคิดเห็นของนักศึกษา

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.

No. ความคิดเห็นของนักศึกษา

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. ความคิดเห็นของนักศึกษา

22 Waste management and the plastic brick 

process

 อาจารย์ผู�สอนได�ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา

ต้ังแต่ต�นจนปิดโครงการ และได�สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา ท้ัำงน้ีนักศึกษาได�พัฒนาทัำกษะด�านการติดต่อ

ส่ือสาร การมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืน การสร�างเครือข่าย

ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และความเสียสละของ

นักศึกษาเพ่ือให�โครงการสำาเร็จลุล่วงไป ซ่ึึ่งทัำกษะเหล่า

น้ีเป็นทัำกษะของการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 21 [4]   หลัง

จากโครงการส้ินสุด นักศึกษาได�นำาเสนอผลลัพธ์ิการ

เรียนรู� พร�อมกับฉายวีดีทัำศน์ และส่งรายงาน  อาจารย์

ผู�สอนได�ประเมินผลจากผลผลิตดังกล่าว  ซ่ึึ่งในภาพ

รวม นักศึกษาได�เรียนรู�เพ่ิมเตมิจากการไปศกึษาดงูาน

และการทำำากิจกรรมร่วมกับชุมชน  การทำำากิจกรรมใน

ระยะยาวทำำาให�นักศึกษาได�มีโอกาสสร�างความรู� และ

สามารถทำำาการวิเคราะห์ว่าโครงการท่ีำตนทำำากับชุมชน

น้ัน มีข�อดี ข�อเสียอย่างไร และประสบผลสำาเร็จหรือไม่

 ส่วนอาจารยผู์�สอนน้ัน การพานักศึกษาไปศึกษา

ดูงานในสถานท่ีำต่างๆ และการหาชุมชนให�นักศึกษา 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู�ให�อาจารย ์ ก่อนหน�าน้ีอาจารย์

สอนหนังสือแต่ในห�องเรียน ไม่มีโอกาสได�ไปลงพ้ืนท่ีำ 

การสืบเสาะหากิจกรรมในชุมชนและการประสานงาน

กับองค์กรต่างๆ เป็นการกระตุ�นให�อาจารย์ได�สร�าง

เครือข่ายกับบุคคลและองค์กร ทำำาให�มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู� มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน และได�ความรู�ใหม่

5. สรุป

 บทำเรียนท่ีำได�รับจากการเรียนรู�บนฐานของการ

ทำำาโครงการ คือ อาจารย์ผู�สอนต�องมีเครือข่ายกับ

ชุมชน องค์กร และต�องทำำาหน�าท่ีำประสานงานกับชุมชน

และนักศึกษา ท้ัำงน้ีการติดต่อส่ือสารมีความสำาคัญ เพ่ือ

ขอความร่วมมือกับแต่ละองค์กร  การมอบหมายให�

นักศึกษาทำำางานต�องมีความชัดเจน และมีการติดตาม

ผล รวมท้ัำงมีการกำาหนดส่งช้ินงานท่ีำแน่นอน  ปัญหาท่ีำ

พบคืออาจารย์ผู�สอน ไม่สามารถติดตามงานของทุำก

โครงการอย่างสมำ่าเสมอ เพราะอาจารย์สอน 2 วิชา 

และให�นักศึกษาทำำา 9 โครงการในภาคเรียนเดียวกัน  

การดูแลนักศึกษาไม่ท่ัำวถึงทำำาให�นักศึกษาบางกลุ่มท่ีำ

ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจทำำากิจกรรมหรือทำำางาน

ช�า  ท้ัำงน้ี อาจารย์ผู�สอนมีส่วนสำาคัญในการสร�างแรง

จูงใจให�กับนักศึกษาด�วย การให�สัดส่วนคะแนนสูงใน

ส่วนของโครงการอย่างเดียวไม่ทำำาให�นักศึกษาเกิด

ความกระตือรือร�น  กลุ่มนักศึกษาท่ีำมีปัญหาเร่ืองความ

ร่วมมือในกลุ่มหรอืขาดความรบัผิดชอบจะไมส่นใจทำำา

กิจกรรมในโครงการ ปัญหาท่ีำสำาคัญอีกด�านหน่ึงคืองบ

ประมาณท่ีำใช�สนับสนุนโครงการไม่เพียงพอ รายจ่าย

ส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทำาง เน่ืองจากนักศึกษาต�องเดิน

ทำางไปทำำากิจกรรมนอกมหาวิทำยาลัย  บางคนไม่มียาน

พาหนะของตนเอง ทำำาให�ต�องจ่ายค่าเดินทำางแพง 

นอกจากน้ียังมีค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีำต�องใช�ในกิจกรรม ค่า

อาหาร เป็นต�น 

 สำาหรับการเรียนการสอนในปีต่อไป ผู�เขียนจะ

สานต่อโครงการท่ีำนักศึกษาได�ทำำาไว� ได�แก่ โครงการ

สร�างความม่ันคงทำางอาหาร โครงการอิฐบล็อกรีไซึ่เคิล  

โครงการแลกกระดาษรีไซึ่เคิล เน่ืองจากมีการสร�าง

เครือข่ายไว�แล�ว รวมท้ัำงได�เรียนรู�จุดอ่อนจุดแข็งของ

แต่ละโครงการ  ดังน้ัน การทำำางานในปีต่อไปจะมี

ประสิทำธิิภาพมากข้ึน ท้ัำงน้ีผู�เขียนมีแนวคิดจะบูรณา

การกับวิชาอ่ืน เพ่ือขยายกรอบแนวคิดของโครงการ 

เพ่ือให�นักศึกษาได�มีโอกาสเรียนรู�ข�ามศาสตร์
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ภาพท่ี 1 นักศึกษารวมกิจกรรมกับชุมชนเพ่ือสรางเครือขายผูผลิตอาหารอินทรีย (โครงการสรางความม่ันคงทาง

อาหาร) 

 

  

 

ภาพที่ 2 นักศึกษาฝกทำอิฐบล็อกรีไซเคิลที่โรงงาน จ.ลำพูน (โครงการอิฐบล็อครีไซเคิลและปรับปรุงภูมิทัศน

ชุมชนกำแพงงาม) 

 ภาพท่ีำ 1 นักศึกษาร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพ่ือสร�างเครือข่ายผู�ผลิตอาหารอินทำรีย ์(โครงการสร�างความม่ันคง

ทำางอาหาร)

 

 

   

 

 

  
 

ภาพท่ี 1 นักศึกษารวมกิจกรรมกับชุมชนเพ่ือสรางเครือขายผูผลิตอาหารอินทรีย (โครงการสรางความม่ันคงทาง

อาหาร) 

 

  

 

ภาพที่ 2 นักศึกษาฝกทำอิฐบล็อกรีไซเคิลที่โรงงาน จ.ลำพูน (โครงการอิฐบล็อครีไซเคิลและปรับปรุงภูมิทัศน

ชุมชนกำแพงงาม) 

ภาพท่ีำ 2 นักศึกษาฝึึกทำำาอิฐบล็อกรีไซึ่เคิลท่ีำโรงงาน จ.ลำาพูน (โครงการอิฐบล็อครีไซึ่เคิลและปรับปรุงภูมิทัำศน์ชุมชน

กำาแพงงาม)
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ภาพท่ี 3 ผลงานของนักศึกษาท่ีชุมชนกำแพงงาม (โครงการอิฐบล็อครีไซเคิลและปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนกำแพง

งาม) 

 

 

   
 

ภาพท่ี 4  นักศึกษาไปเยี ่ยมชมโรงงานกระดาษในเครือบริษัท SCG Packing จ.ลำพูน (โครงการรีไซเคิล

กระดาษ) 
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ภาพท่ี 5 นักศึกษาเพาะเมล็ดผักบนดาดฟาบานเตื่อมฝน  (โครงการศึกษาวิถีดำรงชีพของคนไรบาน) 

 

   
 

ภาพที่ 6 นักศึกษาทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ชุมชนกำแพงงาม (โครงการสรางความ

ตระหนักรูเรื่องสิ่งแวดลอม ชุมชนกำแพงงาม) 

 

 

Link เช่ือมโยงกับวีดีทัศน 

โครงการสรางความม่ันคงทางอาหาร: 
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Link เช่ือมโยงกับวีดีทัศน์

 โครงการสร�างความม่ันคงทำางอาหาร:

 https://www.youtube.com/watch?v=hTUtMC9xm5I&feature=youtu.be&t=11&fbclid=IwAR

19QkBzGv3UjGAvGY0KXVLsb_0UvJwGYPvZ-JdmCmb3VhrucgvpThrLiL4

 โครงการอิฐบล็อครีไซึ่เคิลและปรับปรุงภูมิทัำศน์ชุมชนกำาแพงงาม:

 https://www.youtube.com/watch?v=wQAlm0d9Tx8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SfRG

mcOnnMCGPUpsxhiLsFw7iYP6hiWcPDG5CDx7YnXFm0n3h6pq1Kxw

 โครงการรีไซึ่เคิลกระดาษ:

 https://www.youtube.com/watch?v=sVwA6-98Y2k&feature=youtu.be

 โครงการศึกษาวิถีดำารงชีพของคนไร�บ�าน:

 https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true 

 โครงการสร�างความตระหนักรู�เร่ืองส่ิงแวดล�อม ชุมชนกำาแพงงาม:

 https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
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การเรียนร้้ร่วมกับชุมชนบนฐานข้องการทำาโครงการ (Project-based learning)  

ในวิชาลักษณะข้้ามชาติกับประเด็นทางสังคม

อารตี อยุทธ์คร 
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

E-mail: arratee.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การสอนแบบ Active learning โดยการใช�เคร่ืองมือหลากหลาย ได�แก่ การใช�เทำคโนโลยี ส่ือการสอน และ

กิจกรรมในห�องเรียน เพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาต่ืนตัวและมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน  แม�ว่าการสอนแบบ Active 

learning ทำำาให�นักศึกษามีความกระตือรือร�นในการเข�าร่วมกิจกรรมในห�องเรียน แต่ยังไม่เพียงพอท่ีำจะช่วยให�

นักศึกษาเข�าใจในทำฤษฎีีอย่างถ่องแทำ� นักศึกษาไม่สามารถนำาทำฤษฎีีทำางสังคมศาสตร์ไปใช�ในการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและเหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริง  และนักศึกษาไม่สามารถเช่ือมโยงหรือเลือกใช�แนวคิดท่ีำเหมาะสมไปอธิิบาย

ปรากฏิการณ์ท่ีำเกิดข้ึนในสังคมได� การเรียนการสอนบนฐานของการทำำาโครงการ (Project-based learning) เปน็

การบูรณาการวิธีิการสอนท่ีำมุ่งเน�นความรู�กับการสร�างแรงจูงใจเข�าด�วยกัน ทำำาให�นักศึกษาได�มีประสบการณ์การ

ทำำางานร่วมกับชุมชน และเข�าใจสภาพปัญหาของชุมชนมากข้ึน ผู�สอนจะต�องมีความรู�รอบด�าน เพ่ือแนะนำานักศึกษา

ในการใช�แนวคิดเพ่ือการวิเคราะห์โครงการได� นอกจากน้ีการสร�างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทำำาให�นักศึกษามี

โอกาสได�ฝึึกการทำำางาน พัฒนาทัำกษะการติดต่อส่ือสารและการปฏิิสัมพันธ์ิ ซ่ึึ่งจำาเป็นสำาหรับการทำำางานกับองค์กร

ในอนาคต

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�บนฐานของการทำำาโครงการ, ลักษณะข�ามชาติ, แรงงานข�ามชาติ, ชุมชน

1. บทนำา

 การเรียนการสอนในปัจจุบันได�มีการปรับ

เปล่ียนจากการบรรยายไปสู่การสอนแบบมปีฏิิสัมพันธ์ิ 

เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การให�นักศึกษานำาเสนองาน 

และแสดงความคิดเห็นมากข้ึน  แม�ว่าการให�นักศึกษา

ได�ทำำากิจกรรมแบบ Active เป็นการกระตุ�นให�นักศึกษา

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู� ผู�สอนควรศึกษาถึง

ความคาดหวงัของนกัศึกษาวา่วิธีิการสอนเหลา่น้ัน ส่ง

ผลต่อการเรียนรู�ของนักศึกษาอย่างมีประสิทำธิิภาพ

หรือไม่  นักศึกษาชอบการทำำากิจกรรมกลุ่ม มากกว่า

การฟังบรรยาย ในขณะเดียวกันงานวิจัย [1] ระบุว่า

นักศึกษาไม่ชอบการนำาเสนอและกิจกรรมบทำบาทำ

สมมุติ (role play) ซ่ึึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีต�องทำำาร่วมกับ

กิจกรรมอ่ืน เช่น การเขียนเพ่ือส่งเสริมกัน ทำำาให�

กิจกรรมน้ันมีประโยชนต่์อการเรียนรู�ของนักศึกษามาก

ข้ึน  ผู�เขียนได�ทำำาการสอนแบบ Active learning โดย

ได�รับการอบรมจากหลักสูตรท่ีำมหาวิทำยาลัยจัดข้ึน ได�

ใช�เคร่ืองมือหลากหลายเพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาต่ืนตัว

และมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน มีการใช�เทำคโนโลยี 

ส่ือการสอน และกิจกรรมในห�องเรียน เช่น การแสดง

บทำบาทำสมมุติ การแบ่งกลุ่มเพ่ือถกเถียงกัน การโต�เวทีำ 

กิจกรรมเหล่าน้ีช่วยกระตุ�นให�นักศึกษามีความ

กระตือรือร�นในการเข�าร่วมกิจกรรมในคร้ังแรก ต่อมา

เม่ือมีการทำำากิจกรรมซึ่ำ้ากันหลายคร้ัง นักศึกษาจะขาด
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ความกระตือรือร�นในการทำำากิจกรรม นอกจากน้ี 

กิจกรรมในห�องเรียนยังไม่สามารถช่วยให�นักศึกษา

เข�าใจในทำฤษฎีีอย่างถ่องแทำ� รวมท้ัำงนักศึกษาไม่

สามารถนำาทำฤษฎีีทำางสังคมศาสตร์ไปใช�ในการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริงได�  

นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข�าใจสภาพปัญหาสังคมท่ีำแทำ�

จริง อีกท้ัำงไม่สามารถเช่ือมโยงหรือเลือกใช�แนวคิดท่ีำ

เหมาะสมไปอธิิบายปรากฏิการณ์ท่ีำเกิดข้ึนในสังคมได�

ดั ง น้ัน เ ม่ือ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 

มหาวทิำยาลัยเชียงใหม ่ได�มีโครงการสง่เสริมการจดัการ

เรียนรู�แบบใหมท่ี่ำสอดคล�องกบัการเรียนรู�ในศตวรรษท่ีำ 

21 ผู�เขียนจึงสนใจเข�าร่วมโครงการ และออกแบบการ

เรียนการสอนบนฐานของการทำำาโครงการ (Project-

based learning) เพ่ือให�นักศึกษาได�มีประสบการณ์

การทำำางานร่วมกับชุมชน และเข�าใจปัญหาของชุมชน 

นอกจากน้ี อาจารย์ผู�สอนได�ให�คำาแนะนำาแก่นักศึกษา

ในการนำาแนวคิดและทำฤษฎีีทำางสังคมศาสตร์ท่ีำเรียนใน

ห�องเรียน ไปวเิคราะหเ์หตุการณจ์ริงท่ีำเกิดข้ึนในชมุชน

2. หลักการและทฤษฎีข้องโครงการ

 การเรียนการสอนในหลักสูตรท่ัำวไปไม่เน�นการ

ปฏิิบัติแก่นักศึกษา ทำำาให�นักศึกษาไม่สามารถเช่ือมโยง

ทำฤษฎีีกับปฏิิบัติการ และการใช�แนวคิดมาวิเคราะห์

เหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริง  นอกจากน้ีนักศึกษายังขาด

ทัำกษะในการติดต่อส่ือสาร (communication skill) 

การทำำางานเป็นทีำม (team work) ดังน้ันผู�สอนจึงควร

ปรับวิธีิการสอนเพ่ือให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝึึกทัำกษะ

เหล่าน้ี [2]  ส่วนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ีำ 21 

เน�นให�นักศึกษาทำำากิจกรรมร่วมกัน (collaborative 

learning) เพ่ือส่งเสริมผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของนักศึกษา 

ทำำาให�นักศึกษามทัีำศนคตท่ีิำดีและเข�าใจบทำเรียนมากข้ึน 

ท้ัำงน้ีการเรียนแบบร่วมมือกันได�ผลดีมากกว่าการ

ทำำางานคนเดียวท่ีำต�องแข่งขันกัน (competition) และ

เ ป็นการพัฒนาทัำกษะการปฏิิ สัมพัน ธ์ิ กับ ผู� อ่ืน 

(interpersonal skill) [3]  การเรียนรู�บนฐานของการ

ทำำาโครงการเป็นการส่งเสริมการเรียนรู�ทำางสังคมให�

นักศึกษา ในด�านทัำกษะการติดต่อส่ือสาร การต่อรอง

และการร่วมมือกัน

 การเรียน รู�บนฐานของการทำำา โครงการ 

(Project-based learning) เป็นการบูรณาการวิธีิการ

สอนท่ีำมุ่งเน�นความรู�กับการสร�างแรงจูงใจเข�าด�วยกัน 

ซ่ึึ่งส่วนประกอบสำาคัญของโครงการคือ 1) การต้ัง

คำาถามหรอืการช้ีประเดน็ปัญหา  2) การสร�างกจิกรรม

เพ่ือตอบโจทำย์หรือเพ่ือแก�ไขปัญหาน้ัน  นักศึกษาจึงมี

ส่วนรับผิดชอบในการสร�างคำาถามและกิจกรรมต่างๆ  

ส่วนผู�สอนมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรม แต่ไม่ควร

ไปควบคุมมากเกินไป ผู�สอนควรให�อิสระแก่นักศึกษา

ในการสร�างสรรค์กิจกรรมเอง [4]  

 การท่ีำนักศึกษามีโอกาสทำำากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนในพ้ืนท่ีำจริง ทำำาให�นักศึกษามีประสบการณ์ของ

การเป็นนักวิจัย นักคิดหรือผู�แก�ไขปัญหา พวกเขาจะ

ถูกกระตุ�นจากปัญหาท่ีำเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง 

ทำำาให�เกิดความสนใจศกึษาในประเดน็น้ัน นักศึกษาจะ

ได�รับข�อมูลและเรียนรู�จากการปฏิิบัติ (learning by 

doing)  ซ่ึึ่ ง เ ป็นกระบวนการสร� างความรู� ท่ีำ มี

ประสิทำธิิภาพ  ท้ัำงน้ีผู�สอนทำำาหน�าท่ีำให�คำาแนะนำาแบบ

ยกระดับ (scaffolding instruction) ท่ีำส่งเสริมให�

นักศึกษามีความรับผิดชอบ และสนับสนุนทำรัพยากร  

การเรียนรู�บนฐานของการทำำาโครงการเป็นแนวทำางท่ีำ

กระตุ�นให�นักศึกษามีส่วนร่วม เกิดความสนใจในการ

เรียนรู� และความสำาเร็จของโครงการยังมีส่วนในการ

สร�างตัวตนให�นักศึกษาด�วย  

 ในส่วนของการวัดผลการเรียนรู�จากการทำำา

โครงการน้ัน ใช�วิธีิประเมินตนเองและการสะทำ�อนคิด 

(reflection) กระบวนการเรียนรู�ทำำาให�นักศึกษา

สะทำ�อนคิดว่ามีการร่วมมือทำำางานในกลุ่มได�ดีเพียงใด 

รวมท้ัำงสมาชิกในกลุ่มมีการเสียสละ การต่อรองและ

การรับฟังความคิดเห็นมากน�อยเพียงใด นอกจากน้ี 

นักศึกษายังสามารถประเมินความสำาเร็จของโครงการ

ท่ีำดำาเนินการด�วย ในเชิงประสิทำธิิภาพ ผลประโยชน์ 

หรือผลผลิต  นักศึกษาเป็นผู�ให�ความคิดเห็นและ
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วิจารณ์เก่ียวกับโครงการให�กับเพ่ือน จะช่วยให�พวก

เขามีความระมัดระวังในการมีปฏิิสมัพันธ์ิกบัคนอ่ืน  ซ่ึึ่ง

เป็นผลดีของการพัฒนาทัำกษะของนักศึกษาในศตวรรษ

ท่ีำ 21 [5] เม่ือนักศึกษาเรียนจบแล�วออกไปทำำางาน พวก

เขามีเข�าใจว่าการประเมินผล ไม่ใช่เพียงแค่ดูผลลัพธ์ิ 

แต่ยงัต�องพิจารณาเร่ืองความร่วมมือ การวางแผน และ

ทัำกษะการทำำางานในองค์กร 

 การสอนบนฐานของการทำำา โครงการมี

ประโยชน์ต่อผู�สอนและนักศึกษา ในการทำำาความเข�าใจ

ปัญหาของสังคมอยา่งลึกซ้ึึ่ง ท้ัำงน้ีผู�สอนต�องมีความรู�ท่ีำ

เก่ียวข�องกับโครงการ เพ่ือสามารถใช�แนวคิดในการ

อธิิบายและวิเคราะห์โครงการได� รวมท้ัำงยังสามารถ

เช่ือมโยงความคิดหลักของโครงการกับวิชาอ่ืนใน

หลักสูตร หรือนำาความรู�ข�ามศาสตร์เข�ามาใช�ใน

โครงการ ซึ่ึ่งเป็นเร่ืองยากสำาหรับผู�สอนท่ีำต�องเข�าใจ

แนวคิดเพียงพอ และมีความรู�เร่ืองวิธีิการสอน รวมท้ัำง

กระบวนการสร�างความรู�แบบ Active

3. กระบวนการเรียนร้�ท่ีเกิดข้ึ้นในกระบวนวิชา

 ผู�เขียนสอนวิชาลักษณะข�ามชาติและประเด็น

ทำางสังคม ใช�วิธีิการสอนแบบ Active learning โดย

การใช� KC Moodle และ MS Teams ในการส่ง

เอกสารประกอบการสอน และนักศึกษาส่งงานผ่าน

ช่องทำางน้ี  ส่วนกิจกรรมในห�องเรียน ผู�สอนใช�เคร่ือง

มือหลากหลาย ได�แก่ การนำาเสนองาน การทำำาบทำบาทำ

สมมุติ การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือถกเถียงกัน รวมท้ัำงการใช�

ส่ือการสอน เช่น วีดีทัำศน์ Padlet Kahoot  ผู�เขียน

ต�องการกระตุ�นให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน

รู�มากข้ึน และสามารถเช่ือมโยงแนวคิด ทำฤษฎีีท่ีำเรียน

ในห�องกับเหตุการณ์ท่ีำเกิดข้ึนจริง จึงใช�วิธีิเรียนรู�บน

ฐานของการทำำาโครงการ ควบคู่ไปกับการสอนใน

ห�องเรียน ซ่ึึ่งผู�เขียนได�แบ่งกระบวนการเรียนรู�เป็น 3 

ข้ันตอน คือการสร�างสรรค์โครงการ การสร�าง

บรรยากาศในห�องเรียน และการใช�เทำคโนโลยี

 3.1 การสร�างสรรค์โครงการ

 อาจารย์ผู�สอนได�อธิิบายในช้ันเรียนช่ัวโมงแรก

ถึงการทำำาโครงการว่าเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในช้ัน

เรียน พร�อมท้ัำงระบุสัดส่วนของคะแนนซ่ึึ่งเป็น 30% 

และการผลิตวีดีทัำศน์เก่ียวกับโครงการอีก 10% พร�อม

ท้ัำงทำำาโพลให�นักศึกษาออกเสียง ซ่ึึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่

ต�องการทำำาโครงการ  และได�ทำำาการแบ่งกลุ่ม รวมท้ัำง

ออกแบบโครงการเอง ส่วนอาจารย์ได�ให�คำาแนะนำาถึง

ตัวอย่างโครงการท่ีำเก่ียวข�องกับการศึกษาถึงการข�าม

ชาติของผู�อพยพ เช่น ชาวอินเดียพลัดถ่ิน  ผู�อพยพท่ีำ

ติดเช้ือเอชไอวี  โดยผู�สอนทำำาหน�าท่ีำประสานงานและ

ติดต่อกับองค์กรท่ีำนักศึกษาสนใจไปร่วมกิจกรรมด�วย  

ในช้ันเรียนน้ีมีนักศึกษา 22 คน จากหลักสูตร

สังคมศาสตร์นานาชาติ ได�ดำาเนินโครงการท้ัำงหมด 4 

โครงการ

 1) โครงการศึกษาอัตลักษณ์ชาวมุสลิมอพยพ

จากพม่า

 2) โครงการศึกษาสิทำธิิของแรงงานชาวไทำใหญ่

 3) โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธิรรมพม่าและไทำย

 4) โครงการการป้องกันโรคระบาดโควิดในกลุ่ม

แรงงานชาวพม่า

 1) โครงการศึกษาอัตลักษณ์ชาวมุสลิมอพยพ

จากพม่า

 นักศึกษากลุ่มน้ีสนใจเรียนรู�การสร�างอัตลักษณ์

ของชาวมุสลิมท่ีำอพยพจากพม่า มาต้ังถ่ินฐานท่ีำชุมชน

ช�างคลาน จ.เชียงใหม่  อาจารย์ผู�สอนจึงพานักศึกษา

ไปทำำาความรู�จักผู�นำาชุมชนมุสลิมช�างคลานท่ีำอพยพมา

จากอินเดีย และครูสอนศาสนาของกลุ่มมุสลิมท่ีำอพยพ

จากพมา่ท่ีำอาศยัอยูใ่นบรเิวณถนนช�างคลาน รวมท้ัำงพา

นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมทำางศาสนาของชาวมุสลิม  

เม่ือนักศึกษาคุ�นเคยกับชุมชนมุสลิมอพยพจากพม่า

แล�ว จึงสอบถามความต�องการจากผู�นำาชุมชน พบว่า

ชุมชนต�องการให�เด็กนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม

เติมจากท่ีำเรียนในโรงเรียน ซ่ึึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มน้ีจะมา

เรียนคัมภีร์อัลกุรอาน ทุำกเยน็ในวันธิรรมดา รวมท้ัำงช่วง

เช�าในวันเสาร์และอาทิำตย์  ครูสอนศาสนาเห็นว่าเด็ก
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นักเรียนควรมีวิชาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมทัำกษะให�นักเรียน เม่ือ

นักศึกษาทำราบความต�องการของชุมชนจึงเสนอตัวไป

สอนภาษาอังกฤษให�เด็กนักเรียนกลุ่มน้ี ในวันเสาร์และ

อาทิำตย์ คร้ังละ 1 ช่ัวโมงเป็นเวลา 2 เดือน โดยเตรียม

อุปกรณ์การสอนไปเอง ในขณะท่ีำสอนภาษาอังกฤษน้ัน 

นักศึกษามีโอกาสทำำาความคุ�นเคยกับชุมชนและ

สังเกตการณ์ในประเด็นท่ีำสนใจ 

นักศึกษาสนใจการสร�างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุิใน

สภาวะข�ามชาติ จึงใช�แนวคิดการสร�างอัตลักษณ์แบบ

ลูกผสม (hybridity) เพ่ืออธิิบายว่าเด็กท่ีำอพยพมาจาก

พม่าและเด็กท่ีำเกิดในประเทำศไทำยมีการสร�างอัตลักษณ์

ใหม่ข้ึนมา ซ่ึึ่งเป็นอัตลักษณ์ท่ีำยืดหยุ่น และมีการ

แสดงออกของอตัลักษณ์ไม่เหมือนกันในสถานการณท่ี์ำ

แตกต่าง ข้ึนกับผลประโยชน์ท่ีำพวกเขาจะได�รับ 

นักศึกษาจึงมีโอกาสได�นำาแนวคิดและทำฤษฎีีท่ีำใช�ใน

ห�องเรียนมาวิเคราะห์เหตุการณ์จริงท่ีำพวกเขามี

ประสบการณ์โดยตรง

 เม่ือนักศึกษาทำำาการสอนภาษาอังกฤษได�ระยะ

หน่ึง ได�รับข�อมูลว่าเด็กนักเรียนมีปัญหาเร่ืองการเข�า

ถึงการศึกษาเพราะไม่มีสัญชาติไทำย ทำำาให�การเรียนต่อ

ในระดับสูงเป็นไปได�ยากเพราะขาดแคลนทุำนการ

ศึกษา นักศึกษาจึงได� จัดงานสัมมนาข้ึนท่ีำคณะ

สังคมศาสตร์ โดยเชิญบุคลากรจากหลายหน่วยงาน 

เช่น มูลนิธิิการศึกษาประกายแสง ผู�นำาชุมชนมุสลิม

อพยพจากพมา่ ผู�นำาชุมชนมุสลิมช�างคลาน มารว่มกัน

หาแนวทำางช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ีำขาดแคลนทุำน

ทำรัพย์ในการเรียนต่อ   ข�อมูลท่ีำได�จากผู�มาร่วมสัมมนา

น้ันน่าสนใจและให�ความรู�ใหม่เพ่ิมเติม อาทิำเช่น ผู�

อำานวยการมลูนิธิิการศกึษาประกายแสงกลา่วว่า ได�ให�

ความชว่ยเหลอืด�านการศกึษากับกลุ่มมุสลิมอพยพจาก

พม่า แต่กลุ่มน้ีจะให�ความสำาคัญกับกิจกรรมของ

ศาสนามากกว่าการเรียนจึงหยุดให�การสนับสนุน แต่

จะรับข�อมูลไปพิจารณาใหม่เพ่ือให�ความช่วยเหลือต่อ

ไป ส่วนผู�นำาชุมชนมุสลิมช�างคลานไม่สามารถหาทุำนให�

นักเรียนได� แม�ว่าจะมีเครือข่ายของโรงเรียนเอกชน 

เน่ืองจากการบริหารรายได�แบบเอกชนทำำาให�ไม่มีทุำน

ให�นักเรียนยากจน  แม�ว่าการจัดสัมมนาคร้ังน้ี ยังไม่

ก่อให�เกิดผลท่ีำเป็นรูปธิรรม แต่นักศึกษาได�เข�าใจ

กระบวนการทำำางานอุปสรรค และการแก�ไขปัญหาท่ีำ

เกิดข้ึนในระหว่างการทำำากิจกรรม เป็นการพัฒนา

ศักยภาพ ทัำกษะการทำำางานในอนาคต

 2) โครงการศึกษาสิทำธิิของแรงงานชาวไทำใหญ่

นักศึกษากลุ่มน้ี สนใจเร่ืองสิทำธิิของแรงงานชาวไทำใหญ่

ท่ีำอพยพมาทำำางานในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได�ไปติดต่อ

มูลนิธิิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู�ของแรงงานกลุ่ม

ชาติพันธ์ุิ (MAP foundation) ซ่ึึ่งอาจารย์ผู�สอนได�ไป

พบกับเจ�าหน�าท่ีำมูลนิธิิ MAP ท่ีำทำำางานด�านสิทำธิิแรงงาน

ชาวไทำใหญ่ เพ่ือขอความร่วมมือให�เป็นพ่ีเล้ียงแก่

นักศึกษาในการทำำากิจกรรมร่วมกับมูลนิธิิฯ   ภายใน

เวลาสองเดือนน้ัน นักศึกษาได�ทำำากิจกรรมหลากหลาย 

ได�แก่ การรว่มประชมุกับกลุ่มแรงงานชาวไทำใหญ ่การ

อบรมสมัมนาเก่ียวกับกฎีหมายแรงงาน สวสัดิการและ

สิทำธิิจากประกันสังคม ท่ีำโรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน  การ

อบรมเชิงปฏิิบัติงานเพ่ือให�ความรู�แก่แรงงานไทำใหญ่ 

และรายการวิทำยุเพ่ือการส่ือสารกับชุมชนไทำใหญ่ 

นักศึกษาได�มีโอกาสได�ฝึึกเป็นการเป็นผู�นำากิจกรรม

กลุ่ม  การเรียนรู�เร่ืองกฎีหมายแรงงานต่างด�าว รวมท้ัำง

ปัญหาของแรงงานต่างด�าวท่ีำไม่ได�รับสวัสดิการจาก

ประกันสังคม และการถูกกดข่ีจากผู�จ�าง 

 นักศึกษายงัเช่ือมโยงการใช�แนวคิดการข�ามชาติ 

(transnationalism) การสร�างเครือข่ายทำางสังคม 

(social network) ของแรงงานข�ามชาติ และการกดข่ี

แรงงานข�ามชาติของทุำนนิยมภายใต�ลัทำธิิเสรีนิยมใหม่ 

(neoliberalism) การท่ีำนักศึกษาได�ร่วมทำำากิจกรรมกับ

มูลนิธิิ MAP ทำำาให�ได�รับทำราบปัญหาของแรงงานท่ีำไม่รู�

กฎีหมาย ไมรั่บรู�ถึงสิทำธิิของแรงงานตา่งด�าว ท่ีำสามารถ

เรียกร�องขอความเป็นธิรรมได� เม่ือได�รับการปฏิิบัติท่ีำ

ไม่ถูกต�องจากนายจ�าง  นอกจากน้ี นักศึกษายังได�เรียน

รู�ว่า แรงงานชาวไทำใหญ่ได�สร�างเครือข่ายทำางสังคมเพ่ือ

ต่อรองเร่ืองสิทำธิิแรงงาน การให�ความรู�ในกลุ่มผ่านการ
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ส่ือสังคมออนไลน์ และวิทำยุกระจายเสียง  ซ่ึึ่ง

ประสบการณ์เหล่าน้ีทำำาให�นักศึกษาเข�าใจบริบทำทำาง

สังคมอย่างลึกซ้ึึ่ง สามารถนำาแนวคิดท่ีำเรียนในห�องมา

อธิิบายและวิเคราะห์ปรากฏิการณ์ทำางสังคมได�

นอกจากน้ี นักศึกษากลุ่มน้ี ยังตอบสนองการร�องขอ

จากชุมชนชาวไทำใหญ่ท่ีำต�องการเรียนภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาได�เดินทำางไปสอนภาษาอังกฤษให�ชุมชน

แรงงานไทำใหญ่ ท่ีำอำาเภอสันกำาแพง ในช่วงเย็นหลังจาก

เลิกงาน เน่ืองจากชุมชนอยูไ่กลจากตัวเมืองทำำาให�ค่าใช�

จ่ายของการเดินทำางเป็นอุปสรรคต่อการทำำากิจกรรม  

ท้ัำงน้ีกิจกรรมน้ี ไม่ใช่กิจกรรมของมูลนิธิิแต่นักศึกษาทำำา

เพ่ิมเติมข้ึนมาเอง เน่ืองจากเหน็ความกระตือรือร�นของ

ชุมชนท่ีำต�องการเรียนรู� เ พ่ิมเติม เป็นการพัฒนา

ศักยภาพของแรงงาน  

 อาจารย์ผู�สอนได�ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได�

เห็นศักยภาพของนักศึกษาจากการทำำากิจกรรมต่างๆ 

ซ่ึึ่งปัญหาของนักศึกษากลุ่มน้ีเป็นเร่ืองการติดต่อ

ส่ือสาร เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มประกอบด�วยนักศึกษา

ชาวไทำใหญ่ ชาวพม่า ชาวสิงคโปร์เช้ือสายจีน ทำำาให�

นักศึกษาหลายคนไม่สามารถส่ือสารกับแรงงานไทำใหญ่ 

ต�องให�เพ่ือนแปลภาษาให� ดังน้ัน การทำำากิจกรรมส่วน

ใหญ่ มีเพียงนักศึกษา 3 คนเป็นแกนหลัก ส่วนการร่วม

กิจกรรมวิทำยกุระจายเสียง ทุำกคนมีส่วนร่วมเพราะทุำก

คนใช�ภาษาอังกฤษได�  ปัญหาท่ีำเกิดข้ึนภายในกลุ่มจึง

เป็นบทำเรียนให�กับนักศึกษาเม่ือต�องทำำางานร่วมกับผู�

อ่ืน รวมท้ัำงการต่อรองเพ่ือให�งานกลุ่มสำาเร็จลุล่วง 

 3) โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธิรรมพม่าและไทำย

 นักศึกษากลุ่มน้ี ได�ติดต่อมูลนิธิิแสงประกาย 

(BEAM foundation) เพ่ือทำำากิจกรรมร่วมกับมูลนิธิิ 

และอาจารย์ผู�สอนได� ร่วมหารือกับมูลนิธิิฯเร่ือง

กิจกรรมท่ีำนักศึกษาจะทำำาร่วมกัน  ซ่ึึ่งทำางมูลนิธิิแจ�งว่า

กิจกรรมของมูลนิธิิฯได�หยุดไปช่วงระยะเวลาหน่ึง

เน่ืองจากโรคระบาดโควิด ขณะน้ีสถานการณ์ดีข้ึนแล�ว 

มูลนิธิิต�องการดำาเนินกิจกรรมต่อไป และยินดีรับ

นักศึกษาให�ร่วมทำำากิจกรรมกับทำางมูลนิธิิฯ โดย

นักศึกษาจ่ายค่าเดินทำาง ค่าอาหาร และอุปกรณ์ในบาง

กิจกรรม  นักศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกทำำา

กิจกรรมสอนภาษาพม่าให�กับนักเรียนชาวไทำใหญ่

อพยพซ่ึึ่งอาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร�าง เป็นการเตรียม

ความพร�อมสำาหรับการย�ายกลับประเทำศพม่า อีกกลุ่ม

หน่ึงทำำากิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธิรรมระหว่าง

นักศึกษาไทำยในมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่กับกลุ่มผู�อพยพ

จากพม่า โดยไม่เน�นเร่ืองภาษา เน่ืองจากกลุ่มผู�อพยพ

จากพม่าส่วนใหญ่เป็นชาติพันธ์ุิไทำใหญ่อาศัยอยู่ใน

ประเทำศไทำยนานแล�ว สามารถพูดและเขียนภาษาไทำย

ได�คล่อง

 นักศึกษากลุ่มน้ี ได�เรียนรู�บริบทำแรงงานข�ามชาติ 

รวมท้ัำงวัฒนธิรรมท่ีำเหมือนกันและแตกต่างกันระหว่าง

ไทำย พม่าและไทำใหญ่  ส่วนการเช่ือมโยงแนวคิดและ

ทำฤษฎีีในห�องเรียนมาใช�วิเคราะห์ปรากฏิการณ์น้ัน 

นักศึกษาได�สะทำ�อนแนวคิดการผสมกลมกลืน 

(assimilation) เพ่ืออธิิบายการสอนภาษาพม่าให�กับ

เด็กไทำใหญ่  รวมท้ัำงการใช�แนวคิดการเป็นลูกผสม 

(hybridity) ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของเด็กนักเรียน

ไทำใหญ่ท่ีำเติบโตและเรียนหนังสือในประเทำศไทำย พวก

เขาจะเลือกแสดงออกอัตลักษณ์ในบริบทำท่ีำต่างกัน 

 กิจกรรมของนักศึกษาท่ีำทำำาร่วมกับมูลนิธิิแสง

ประกาย มีข�อดีคือการทำำางานเปน็ระบบ และมลูนิธิิให�

ความช่วยเหลือเร่ืองค่าใช�จ่ายสำาหรับการเดินทำาง เช่น 

ในกรณีท่ีำแคมป์ก่อสร�างอยู่ไกลและต�องเดินทำางตอน

กลางคืน ส่วนข�อเสียคือการทำำากิจกรรมร่วมกับเครือ

ข่ายของมูลนิธิิแสงประกาย ท่ีำต�องมีการติดต่อผ่าน

หลายองค์กรทำำาให�การจัดกิจกรรมล่าช�า และไม่

สามารถดำาเนินการได�ตามกำาหนดเวลา  กิจกรรมแลก

เปล่ียนวัฒนธิรรมระหว่างนักศึกษาไทำยกับชาวพม่า

อพยพจัดได�เพียงสองคร้ังเน่ืองจากอุปสรรคดังกล่าว 

และการจัดกิจกรรมไม่สามารถกำาหนดเวลาล่วงหน�า

เพ่ือให�มีเวลามากพอสำาหรับการประชาสัมพันธ์ิให�

นักศึกษาไทำยมาร่วมกิจกรรม ซ่ึึ่งเป็นปัญหาอีกด�าน

หน่ึง  อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ี ทำำาให�
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นักศึกษาได�เรียนรู�ถึงการติดต่อประสานงานกับองค์กร

ท่ีำเก่ียวข�อง เป็นการพัฒนาทัำกษะการติดต่อส่ือสาร 

และทัำกษะการมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืน

 4) โครงการการป้องกันโรคระบาดโควิดในกลุ่ม

แรงงานชาวพม่า

 นักศึกษากลุ่มน้ี ได�ติดต่อมูลนิธิิแสงประกาย 

(BEAM foundation) เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มเคย

ทำำางานกับมูลนิธิิฯมาก่อน กลุ่มน้ีสนใจกิจกรรมเก่ียว

กับการปอ้งกันโรคระบาดโควดิในกลุ่มแรงงานชาวพมา่ 

รวมท้ัำงการสร�างความตระหนักรู� และการเฝ้ึาระวังการ

ติดเช้ือไวรัสโควิดในชุมชนแรงงานข�ามชาติ นักศึกษา

กลุ่มน้ียังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหน่ึงท่ีำสนใจการติด

ต้ังระบบสอนออนไลน์ (digital platform) เพราะช่วง

ท่ีำโรคโควิดระบาด นักเรียนท่ีำอยูต่ามเมืองชายแดน เช่น 

แม่สอดไม่ได�ไปเรียนหนังสือท่ีำโรงเรียน ดังน้ัน การติด

ต้ังระบบสอนออนไลน์ จะช่วยอำานวยความสะดวกให�

แก่ครูผู�สอนและนักเรียนให�เข�าถึงการศึกษา 

 นักศึกษาได�รับการอบรมเก่ียวกับการป้องกัน

การติดเช้ือไวรัสโควิดก่อนท่ีำจะเข�าไปทำำากิจกรรมใน

ชุมชนเพ่ือให�ความรู� รวมท้ัำงการสร�างความตระหนักรู�

และการสร�างทีำมเฝ้ึาระวังการติดเช้ือในชุมชนแรงงาน

ข�ามชาติ นักศึกษาได�ทำำากิจกรรมท่ีำมูลนิธิิเพ่ือสิทำธิิ

มนุษยชนและการพัฒนา แคมป์ก่อสร�างท่ีำสันทำราย 

และปางช�างแม่แตง ซ่ึึ่งเป็นการทำำากิจกรรมเพ่ือให�

ความรู�แก่แรงงานเร่ืองการดูแลทำำาความสะอาด

ร่างกายโดยเฉพาะการล�างมอื ช่องทำางการตดิเช้ือ การ

ใส่หน�ากากอนามัย ซ่ึึ่งทำางมูลนิธิิแสงประกายให�การ

สนับสนุนหน�ากากอนามัยและเจลล�างมือ นักศึกษาได�

วิเคราะห์ว่าชุมชนแรงงานปางช�างแม่แตงมีความ

เปราะบางมากกว่าชุมชนอ่ืน เพราะขาดความตระหนัก

รู�และยังขาดการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด อีกท้ัำง

หน่วยงานสาธิารณสุขยังไม่ได�เข�าไปดูแลในชุมชน ดัง

น้ันนักศึกษาจึงได�ทำำาสบู่เหลวล�างมือและนำาไปใช�ชุมชน

แรงงาน รวมท้ัำงติดต้ังอ่างล�างมือเพ่ืออำานวยความ

สะดวกให�กับคนในชุมชนในการรักษาความสะอาด  

หลังจากท่ีำนักศึกษาได�ทำำากิจกรรมให�ความรู�การป้องกัน

การติดเช้ือไวรัสโควิดและการสร�างความตระหนักรู�ให�

แก่ชุมชนแล�ว นักศึกษาได�สร�างทีำมเฝ้ึาระวังการติดเช้ือ

เพ่ือติดตามผลในระยะยาว 

 ส่วนการเช่ือมโยงทำฤษฎีีกับการวิเคราะห์

สถานการณ์จริงน้ัน นักศึกษาเข�าใจเร่ืองการติดเช้ือ

ไวรัสโควิดว่าเป็นโรคระบาดข�ามชาติ ซ่ึึ่งมีสาเหตุมา

จากโลกาภิวัตน์ท่ีำทำำาให�เกิดการเคล่ือนย�ายของคนและ

ส่ิงของ  เม่ือท่ัำวโลกยุติการเดินทำางและมีการปิด

ประเทำศ ทำำาให�ระงับการระบาดของเช้ือไวรัสได� ใน

ขณะเดียวกันการไม่มีนักท่ำองเท่ีำยวส่งผลกระทำบทำาง

เศรษฐกิจต่อแรงงานข�ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานใน

ปางช�างท่ีำตกงาน ต�องออกไปหางานทำำาข�างนอก 

นอกจากน้ีนักศึกษาสะทำ�อนว่า การทำำาโครงการทำำาให�

นักศึกษาได�พัฒนาความเป็นผู�นำา การทำำางานเป็นทีำม 

ทัำกษะการติดต่อส่ือสาร และการมีปฏิิสัมพันธ์ิ รวมท้ัำง

การแก�ไขปัญหาอีกด�วย ส่วนการทำำางานร่วมกับองค์กร

ต่างๆ ทำำาให�นักศึกษาได�เรียนรู�การทำำางานท่ีำเป็นระบบ

 3.2 การสร�างบรรยากาศการสอนในห�องเรียน

 การเรียนการสอนในห�องเรียนมีความสำาคัญ 

เพ่ือถ่ายทำอดความรู�เก่ียวกับแนวคิดและทำฤษฎีีของ

ลักษณะข�ามชาติ  อาจารย์ผู�สอนได�ใช�วิธีิการสอนใน

ห�องเรียน เพราะนกัศึกษาอยูท่ี่ำเชียงใหม่ท้ัำงหมด ผู�สอน

ได�ใช�เคร่ืองมือหลากหลาย ได�แก่ การแบ่งกลุ่มยอ่ยเพ่ือ

ถกเถียง บทำบาทำสมมุติ Six thinking hats การให�

นักศึกษานำาเสนองาน การเปิดโอกาสให�นักศึกษาต้ัง

คำาถาม ท้ัำงน้ีผู�สอนใช�เวลาบรรยาย 30% ของเวลาใน

คาบ เวลาท่ีำเหลือเป็นการทำำากิจกรรม โดยผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�คือนักศึกษาเข�าใจแนวคิดและทำฤษฎีีและ

สามารถนำาไปใช�วิเคราะห์ข�อมูลได�

 3.3 บทำบาทำของเทำคโนโลยี

 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ีำ 21 เทำคโนโลยี

มีความสำาคัญมาก ผู�เขียนใช� KC Moodle และ MS 

TEAMS มาช่วยในการจัดส่งเอกสารประกอบการสอน 

และการส่ือสารกับนักศึกษา  นักศึกษายังส่งงานผ่าน
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ช่องทำางน้ี  นอกจากน้ี การท่ีำเทำคโนโลยีมีการเช่ือมต่อ

กันทำำาให�ผู�ใช�ได�รับความสะดวกมากข้ึน เช่น การเช่ือม

ต่อระบบ Zoom และ TEAMS เป็นต�น ส่วนการสอน

ในห�องผู�สอนใช�วีดีทัำศน์ Padlet, Kahoot, Miro  การ

สร�างบทำทำดสอบโดยใช� Microsoft Forms การสร�าง 

Google sheet เพ่ือให�แชร์เอกสารให�นักศึกษาในการ

เลือกบทำความเพ่ือนำาเสนอ  ซึ่ึง่ Application ส่วนใหญ่

เช่ือมต่อกันบนฐานของ TEAMS

4. การประเมินผล และผลลัพธ์์การเรียนร้�

 สัดส่วนของคะแนน แบ่งเป็น การสอบกลางภาค 

20% และการสอบปลายภาค 20% ส่วนของ Active 

learning คิดเป็น 60% ของคะแนนท้ัำงหมด แบ่งเป็น 

 1) การนำาเสนอ การร่วมกิจกรรมและการทำำา

แบบทำดสอบในห�องเรียน 20%

 2) โครงการร่วมกับชุมชน  30%

 3) การทำำาวีดีทัำศน์  10%

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�จากการทำำาโครงการ
No. ความคิดเห็นของนักศึกษา

1 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.
2 Real problem in life
3 communications skill. New networks and 

leadership skills
4 Challenges faced by Shan migrant children. 

Confusion of their identities.
5 A lot like labor rights and the situation of the 

migrant workers
6 1) Basic social welfare and social rights for 

migrant workers. 2) Broadcasting skill. 3) 

Migrant workers' living conditions.

No. ความคิดเห็นของนักศึกษา

7 Team work, interpersonal skills, working 

withbcommunity, the condition of migrant 

people.
8 I had leaned alot about migration
9 Made me aware of the problems that the 

migrants faced
10 Labor rights and migrant worker are exploited
11 To see many, there is many more issue in 

transnationalism and the things people are 

struggling with.
12 The difficult situation of migrant people
13 Communication skill, interpersonal skills and 

other technics of doing soap
14 Lack of access to higher education, 

identification
15 Communication skill
16 The problems migrant workers in accessing 

social security, protection and rights.
17 I have learned many things about Muslim from 

Myanmar especially about the children. For 

example, their identity and their education.
18 Team work

 อาจารย์ผู�สอนได�เข�าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา

ต้ังแต่เร่ิมต�นโครงการ ท่ีำมีการประชุมร่วมกับองค์กรท่ีำ

เป็นพ่ีเล้ียง รวมท้ัำงตามนักศึกษาไปลงพ้ืนท่ีำตามแคมป์

ก่อสร�าง และชุมชนแรงงานข�ามชาติ อาจารย์จึงมี

โอกาสได�ร่วมทำำากิจกรรมในชุมชน และมีการประสาน

งานกับองค์กรต่างๆ ซ่ึึ่งเป็นการสร�างเครือข่ายกับ

บุคคลและองค์กร ทำำาให�มีการแลกเปล่ียนเรียนรู� มี

ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน  ในส่วนของนักศึกษา ได�สะทำ�อน

ว่ามีการพัฒนาทัำกษะด�านการติดต่อส่ือสาร การมี

ปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืน การสร�างเครือข่ายความร่วมมือ 

ความรับผิดชอบ และความเสียสละเพ่ือให�โครงการ

สำาเร็จลุล่วงไป ซ่ึึ่งทัำกษะเหล่าน้ีเป็นทัำกษะของการเรียน

รู�ในศตวรรษท่ีำ 21 [6]  ซ่ึึ่งในภาพรวม นักศึกษาได�เรียน

รู�เพ่ิมเติมจากการไปศึกษาดูงานและการทำำากิจกรรม
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ร่วมกับชุมชน  การทำำากิจกรรมในระยะยาวทำำาให�

นักศึกษาได�มีโอกาสสร�างความรู� และสามารถทำำาการ

วิเคราะห์ว่าโครงการท่ีำตนทำำากับชุมชนน้ัน ประสบผล

สำาเร็จหรือไม่ และควรปรับปรุงอย่างไร

5. สรุป 

 บทำเรียนท่ีำได�รับจากการเรียนรู�บนฐานของการ

ทำำาโครงการคือ อาจารย์ผู�สอนต�องมีความรู�รอบด�าน 

รวมท้ัำงมีเครือข่ายกับชุมชนและองคก์ร และต�องตดิต่อ

ส่ือสาร ประสานงานกับชุมชน องค์กรและนักศึกษา  

ปัญหาท่ีำพบในการทำำาโครงการของวิชาน้ีคือ อาจารย์

ไม่มีเวลาติดตามผลของกิจกรรมในแต่ละโครงการ

อยา่งสมำ่าเสมอ เพราะอาจารย์สอน 2 วิชา และกำาหนด

ให�นักศึกษาทำำา 9 โครงการในภาคเรียนเดียวกัน  การ

ดูแลนักศึกษาไม่ท่ัำวถึงทำำาให�นักศึกษามุ่งทำำาแต่กิจกรรม

ให�เสร็จ โดยไม่คำานึงถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ใน

บริบทำข�ามชาติท่ีำตนเองประสบอยู่  บางกลุ่มทำำา

กิจกรรมของมูลนิธิิมากเกินไปจากท่ีำได�ทำำาข�อตกลงไว�

ทำำาให�งานไม่เสร็จภายในเวลาท่ีำกำาหนด ผู�สอนต�องมี

เวลาในการให�คำาแนะนำาอย่างใกล�ชิด และช่วย

นักศึกษาแก�ไขปัญหาท่ีำเกิดข้ึน  ปัญหาท่ีำสำาคัญอีกด�าน

หน่ึงคืองบประมาณท่ีำใช�สนับสนุนโครงการไม่เพียงพอ 

รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทำาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์

ทำำากิจกรรม  แต่การทำำางานร่วมกับมูลนิธิิฯ ทำำาให�

นักศึกษาได�รับเงินสนับสนุนในการเดินทำาง และค่า

อุปกรณ์ต่างๆ

 สำาหรับการเรียนการสอนในปีต่อไป ผู�เขียนจะ

บูรณาการวิชาลักษณะข�ามชาติกับประเด็นทำางสังคม

กับวิชาอ่ืนในคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให�

นักศึกษาได�แลกเปล่ียนเรียนรู�ข�ามศาสตรกั์บนักศึกษา

หลักสูตรอ่ืน พร�อมท้ัำงขยายกรอบแนวคิดของโครงการ

ให�กว�างข้ึน กล่าวคือลดจำานวนโครงการลง แต่ขยาย

กิจกรรมเพ่ือแก� ปัญหาให� ชุมชนอย่างรอบด�าน 

นอกจากน้ีผู�สอนจะขยายเครอืข่ายกับองค์กรท่ีำทำำางาน

กับชุมชนให�มากข้ึน เพ่ือระดมความรว่มมือในการสร�าง

ชุมชนท่ีำยัง่ยืน และลดความเหล่ือมลำ้าในสังคม 
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Link เช่ือมต่อวีดีทัศน์

 โครงการศึกษาอัตลักษณ์ชาวมุสลิมอพยพจากพม่า:

 https://www.youtube.com/watch?v=YrVwYQWnEjM&feature=youtu.be

 โครงการศึกษาสิทำธิิของแรงงานชาวไทำใหญ่:

 https://www.youtube.com/watch?v=Mk19CGw8ros&feature=youtu.be

 โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธิรรมพม่าและไทำย:

 https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true

 โครงการการป้องกันโรคระบาดโควิดในกลุ่มแรงงานชาวพม่า:

 https://drive.google.com/file/d/1xK3UBYfRdWsjynsF1uelJ4rj7aVMlzxe/view

 

   

ภาพท่ีำ 1 นักศึกษาสอนภาษาองักฤษให�เยาวชนมสุลิมอพยพ (โครงการศกึษาอัตลักษณ์ชาวมุสลิมอพยพจากพมา่)

   

ภาพท่ีำ 2 นักศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิิบัติการกับกลุ่มผู�อพยพชาวไทำใหญ่ (โครงการศึกษาสิทำธิิของแรงงานชาวไทำใหญ่)

   

 

 

   
 

ภาพท่ี 1 นักศึกษาสอนภาษาอังกฤษใหเยาวชนมุสลิมอพยพ (โครงการศึกษาอัตลักษณชาวมุสลิมอพยพจาก

พมา) 

 

   
 

ภาพท่ี 2 นักศึกษารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุมผูอพยพชาวไทใหญ (โครงการศึกษาสิทธขิองแรงงานชาวไท

ใหญ) 

   

 

 

   
 

ภาพท่ี 1 นักศึกษาสอนภาษาอังกฤษใหเยาวชนมุสลิมอพยพ (โครงการศึกษาอัตลักษณชาวมุสลิมอพยพจาก

พมา) 

 

   
 

ภาพท่ี 2 นักศึกษารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุมผูอพยพชาวไทใหญ (โครงการศึกษาสิทธขิองแรงงานชาวไท

ใหญ) 



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       291

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

 

 

   

 

 

    
 

 

ภาพท่ี 3 นักศึกษาสอนภาษาอังกฤษใหผูอพยพชาวไทใหญ (โครงการศึกษาสทิธิของแรงงานชาวไทใหญ) 

 

   
 

ภาพท่ี 3 นักศึกษาสอนภาษาพมาใหเยาวชนชาวไทใหญ (โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพมาและไทย) 
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 ภาพท่ี 4 ภาพกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมพมาและไทย 

 

 
 

ภาพที่ 5 แรงงานและเยาวชนชาวพมาเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาที่ปางชาง (โครงการการ

ปองกันโรคระบาดโควิดในกลุมแรงงานชาวพมา) 
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ภาพที่ 6 แรงงานและเยาวชนชาวพมาเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาที่ปางชาง (โครงการการ

ปองกันโรคระบาดโควิดในกลุมแรงงานชาวพมา) 
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การเรียนร้้นอกชั้นเรียนด้วยระบบดิจัิทัล: การเรียนร้้ด้วยตนเอง 

และความร่วมมือผ่าน Google Suite 

อุดมโชค อาษาวิมลกิจั  
udomchoke.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

  การแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ปลายปี พ.ศ. 2563 ได�ส่งผลกระทำบต่อการเรียนรู�ใน

ช้ันเรียนอีกคร้ังเป็นระลอกท่ีำสอง  อย่างไรก็ตามอุบัติภัยน้ีได�เปิดโอกาสให�กับการเรียนรู�ผ่านระบบออนไลน์ และ

การใช�เคร่ืองมือใหม่ๆ เช่น กล�อง-ไมคดิ์จิทัำล  แพลตฟอรม์ออนไลน์ สมาร์ทำโฟน ตลอดจนอปุกรณ์ออนไลน์ต่อพ่วง

อ่ืนๆ  เคร่ืองมือเหล่าน้ีได�กลายเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีำจำาเป็นสำาหรับการเรียนรู�นอกช้ันเรียน และการปรับตัวของผู�เรียน

มากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการทำำาแบบฝึึกฝึน และการค�นคว�าด�วยตนเองนอกช้ันเรียน  จนกลายเป็นความปกติใหม่ท่ีำผู�

สอน และผู�เรียนต�องพยายามปรับตัวให�แตกต่างจากการบรรยาย และการสอบในห�องเรียน   บทำความน้ีนำาเสนอ

ผลการออกแบบการเรียนรู�นอกช้ันเรียน ผ่านแพลตฟอร์มหลักได�แก่ Google Suite การเรียนด�วยตนเองผ่าน 

code.org และการทำำาโครงงานเชิงวิเคราะห์จากเว็บไซึ่ต์ของสำานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัำล (apps.go.th) ในกระบวน

วิชา การบริหารระบบสารสนเทำศสาธิารณะ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่  บทำเรียน

ท่ีำได�จากโครงงานเพ่ือการเรียนรู�คร้ังน้ี พบว่าผู�เรียนสามารถปรับพฤติกรรม และแสดงทัำกษะพ้ืนฐานตามข�อกำาหนด

ของวิชาฯ โดยร่วมทำำากิจกรรมนอกช้ันเรียนในลักษณะงานเด่ียว และโครงงานกลุ่มได�โดยไม่มีอุปสรรค์สำาคัญ แม�

ผู�เรียนเหล่าน้ีอาจไม่เคยเรียนในแนวทำางท่ีำเน�นการเรียนรู�ด�วยตนเองนอกช้ันเรียนมาก่อน

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�ด�วยตนเอง, นวัตกรรมการเรียนรู�, ระบบความร่วมมือออนไลน์, 

1. บทนำา

 ทำศวรรษท่ีำผา่นมา วิธีิการเรียนรู�และการจัดการ

เรียนการสอนได�พัฒนาไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สาขาวิชาด�านเทำคโนโลยีสารสนเทำศ ราคาอุปกรณ์

เทำคโนโลยีด�านคอมพิวเตอร์ท่ีำลดลง พร�อมกับศักยภาพ

การทำำางานของอุปกรณ์ท่ีำเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให�การเรียน

รู� ในสถาบันการศึ กษาโดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน

มหาวิทำยาลัยท่ีำได�จัดหา และส่งเสริมให�นักศึกษา และ

คณาจารย์คณะวิชาต่างๆ มีโอกาสใช�ระบบการจัดการ

เรียนรู�ผ่านเทำคโนโลยีสารสนเทำศรูปแบบต่างๆ ซ่ึึ่ง

ครอบคลมุด�านแพลตฟอรม์ซึ่อฟตแ์วร์ ระบบเครอืข่าย

การทำำางานไร�สาย และอุปกรณ์ดิจิทัำล  

 หลังทำศวรรษ 2550 ปรากฏิว่ามหาวิทำยาลัยของ

รัฐ พยายามนำาร่องโครงการด�านการเรียนการสอนผา่น

ดิจิตัลเทำคโนโลยีท่ีำเป็นแพลตฟอร์มระบบการเรียนรู� 

(Learning Management System: LMS) อาทิำเช่น 

การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำาหรับมหาชน 

(Thailand Massive Open Online Course: Thai 

MOOC)  ชุดการทำำางานออนไลน์บนคลาวด์ เช่น 

Google Suite for Education บนความร่วมมือกับ

บริษัทำ Google ประเทำศไทำย  Microsoft Office 365 

ของบริษัทำ Microsoft ประเทำศไทำย หรืออาจมีการ

จัดหาแพลตฟอร์มการเรียนรู�บนดิจิตัลแบบอ่ืนๆ

เป็นการภายในท่ีำแตกต่างกันไป  การเปล่ียนแปลงทำาง
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เทำคโนโลยีสารสนเทำศภายในมหาวิทำยาลัยหลายแห่ง 

กลายเป็นช่องว่างระหว่างความก�าวหน�าทำางดิจิตัล

เทำคโนโลยี กับผู�ใช�กลุ่มต่างๆ 

 โดยภาพรวม โอกาสการปรับตัวของผู�ใช�

เทำคโนโลยี เกิดข้ึนในกลุ่มสาขาวิชาด�านสังคมศาสตร์ 

มากกว่าสาขาวิชาด�านวิทำยาศาสตร์และเทำคโนโลยี 

ด�วยเหตุผลของบริบทำในการเรียน และเน้ือหาเฉพาะ

ท่ีำต�องอาศัยเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในกระบวนการ

เรียนรู�ภาคปฏิิบัติท่ีำสูงกว่ากลุ่มอาจารย์ และผู�เรียนด�าน

สังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ (Kumar, et all,  2013)  

ความก�าวหน�าของยุคสมัยท่ีำมีอัตราเร่งท่ีำเรียกว่า 

Technology Disruption ก่อให�เกิดอุปสรรค์สำาหรับ

ผู�ใช�จำานวนมากในการอ่านออก-เขียนได�-เข�าใจในการ

ทำำางานบนดิจิตัล (Digital Literacy)   ในเวลาต่อมาผู�

ใช�จำานวนมากจึงเร่ิมปรับตัวไปตามความสามารถใน

การเข�าถึง และความแพร่หลายของเทำคโนโลยีตาม

ลำาดับ

 นักการศึกษาจำานวนมากปรับใช�วิธีิการและ

เคร่ืองมือการเรียนรู� ลักษณะต่างๆ ท่ีำกลายเป็นคำานิยม

ร่วมสมัยในปัจจุบัน อาทิำเช่น ห�องเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom) การเรียนรู�นอกห�องเรียน 

(Flipped Classroom) การทำำางานร่วมกันผ่านระบบ

คลาวด์  (Cloud Collaboration)  แนวคิดเหล่าน้ีมี

เป้าหมายในการปรับสภาพแวดล�อมทำางเทำคโนโลยีท่ีำ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วให� เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียน-การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ห�องเรียน และวิธีิการเรียนแบบด้ังเดิมท่ีำไม่ดึงดูดความ

สนใจ และความต่ืนเต�นของผู�เรียน  (Jena, R., 2018)  

แนวโน�มการเรียนรู�แบบใหม่ มีอิทำธิิพลต่อความ

พยายามส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให�

ทัำนสมัยในสภาวะการแข่งขันทำางการศึกษาท่ีำเพ่ิมสูงข้ึน

ของมหาวิทำยาลัย ช้ันนำาในต่างประเทำศ และใน

ประเทำศไทำย ก่อนจะเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ต้ังแต่ปลายปี 

2562 เป็นต�นมา  โรคอุบัติภัยน้ีส่งผลกระ ทำบท่ีำรุนแรง

ต่อภาครัฐ ภาค เอกชนอย่างท่ัำวหน�า จนรัฐบาลไทำยได�

กำาหนดมาตรการคัดกรอง เฝึ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคมุโรคอยา่งเข�มข�น เพ่ือลดผลกระทำบวงกว�าง  ต่อ

มาองค์การอนามัยโลก (WHO) ได�ประกาศให� 

COVID-19 เป็นโรคระบาดระดับโลก (Global 

Pandemic) เดือน มีนาคม 2563  จนเป็นอุปสรรค์

อยา่งกว�างขวางต่อการเรียน การสอน การแลกเปล่ียน

อาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง

สถาบันภายใน ประเทำศด�วยกัน และกิจกรรมระหว่าง

ประเทำศ 

ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็น 

เง่ือนไขการเร่งให�เกิดการปรับตัวทำางเทำคโนโลยี และ

วิธีิการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน การศึกษาทุำก

แห่งท่ัำวโลก  กิจกรรมการทำำางาน ตลอดจนแผนการ

สอน และหลักสูตรการเรียนรู�ของสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ต�องปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีำไม่อาจคาด

การณ์ได�  และยงัคงต�องจัดการเรียนการสอน และการ

บริหารต่อเน่ืองไปภายใต�ห�วงเวลาของการระบาดใน

แต่ละระยะ 

 ก่ อนหน� าการ เ กิดการแพ ร่ระบาดของ 

COVID-19    มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่ได�เร่ิมแผนการ

สนับสนุนการเรียนรู�ให�กับอาจารย์ และนักศึกษาด�วย

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู�  (Learning 

Management System: LMS) ใหม่ๆ อาทิำเช่น CMU 

KC-Moodle, CMU e-Learning บน Google Suite 

for Education หรือ CMU Microsoft Office 365 

แต่เคร่ืองมือเหล่าน้ีไม่ได�อยู่ในสภาวะท่ีำจำาเป็นต�องใช�

สำาหรับอาจารย์ และนักศึกษา 

 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 การสนับ 

สนุนเพ่ิมเติมของมหาวิทำยาลัยเชียงใหม่แก่บุคลากร 

และนักศึกษา ได�แก่ ระบบการประชุมออนไลน์บน 

Zoom การบริการซิึ่มไวไฟฟรีสำาหรับนักศึกษา การให�

ยมือุปกรณ์คอมพิวเตอร์-กล�อง สำาหรับการเรียนจากท่ีำ

บ�าน หรือท่ีำพักของนักศึกษา พร�อมกับการลดหย่อน 

ผ่อนคลายเง่ือนไขการชำาระค่าลงทำะเบียน และการ
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ขยายเวลาการสำาเร็จการศึกษา ท้ัำงน้ี ศูนย์นวัตกรรม

การสอนและการเรียนรู�สำานักบริการเทำคโนโลยี

สารสนเทำศ  ยงัได�เพ่ิมจำานวนทุำนสนับสนุนอาจารยผ่์าน

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ ท่ีำ

สอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ประจำาปีการศึกษา 2563  

การส่งเสริมเชิงนโยบายเพ่ือปรับเปล่ียนกระ บวนวิธีิ

คิด และการทำำางานสอน เป็นเง่ือนไขท่ีำช่วยให�ผู�ใช�

เทำคโนโลยีมีโอกาสเปล่ียนวัฒนธิรรมการคิด และ

อุปนิสัยการทำำางานอยา่งเป็นรูปธิรรมยิง่ข้ึน อย่างไรก็ดี 

ผลการศึกษาพบว่า การต่ืนตัวในด�านการปรับใช�

นวัตกรรมดิจิทัำลของอาจารย์รุ่นกลาง และรุ่นใหม่มัก

มีระดับสูงกว่าอาจารย์อาวุโส (Jian, Q., 2019)  ด�วย

เหตุน้ี นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีำเหมาะ

สมจึง เ ป็น เ ง่ือนไขสำา คัญต่อผลสัมฤทำ ธ์ิิ ในการ

เปล่ียนแปลงภายใต�ภาวะวิกฤติ 

 การออกแบบกระบวนวิชาในแบบเดิม มาสู่การ

จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ อันเป็นท่ีำมาของ

บทำความจากการจดัโครงงานในช้ันเรียนคร้ังน้ี เป็นการ

ทำดลองปรับเปล่ียน และถอดบทำเรียน กระบวนวิชา 

การบริหารระบบสารสนเทำศสาธิารณะ (Public 

Management Information System: PMIS) ซ่ึึ่งได�

รับทุำนสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

แบบใหม่ท่ีำสอดคล�องกับศตวรรษท่ีำ 21 ประจำาปีการ

ศึกษา 2563” ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู�

สำานักบริการเทำคโนโลยีสารสนเทำศ มหาวิทำยาลัย

เชียงใหม่

2. หลักการและแนวคิด

 แนวทำางการเรียนรู�นอกช้ันเรียน (Flipped 

Classroom) หมายถึง ระบบการเรียนรู�โดยอาศัย

เทำคโนโลยีการส่ือสารร่วมสมัย หรือ Information & 

Communication Technology  เป็นส่วนประกอบ

ช่วยอำานวยความสะดวกกิจกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียน 

โดยผู�สอนจัดระบบอำานวยความสะดวก ตลอดจนข�อ

แนะนำาในการใช�เคร่ืองมือ และซึ่อฟต์แวร์ผ่านระบบ

ออนไลน์  

ในคาบเรียนปกติ  ผู�สอนเพียงแนะนำาเน้ือหาเชิง

วิชาการ สาทิำตการทำำางาน-ใช�งาน ตลอดจนสร�าง

บรรยากาศในการเรียนรู�ร่วมกันด�วยวิธีิการท่ีำแตกต่าง

จากแนวทำางการเรียนรู�แบบด้ังเดิมซ่ึึ่งเน�นการบรรยาย

เน้ือหาความรู�  แต่ไม่ให�ความสำาคัญกับการประยกุต์ใช�

แนวคดิผ่านการทำำากิจกรรม-โครงงานจรงินอกช้ันเรียน  

การเรียนรู�นอกช้ันเรียนจึงเป็นกระบวนการกลับด�าน 

ท่ีำใช�ห�องเรียนแบบด้ังเดิมท่ีำมีการบรรยายความรู� 

อธิิบายส่ิงต่างๆ เป็นหลักให�เป็นห�องเรียนท่ีำให�ความ

สำาคัญกับการสรปุ-แนะนำา การสาทำติ การตอบคำาถาม 

กลุ่มเสวนาย่อย และการอภิปราย (Bergmann & 

Sams, 2012) 

 แนวทำางการเรียนรู�นอกช้ันเรียน เร่ิมต�นจากการ

ปฏิิรูประบบการศึกษาระดับประถม และมัธิยม ใน

ประ เทำศ พัฒนาด� าน เทำคโน โล ยี สู ง  อา ทิำ เช่น 

สหรัฐอเมริกา หลายประเทำศในยุโรป โดยอาศัยคลิป

ส่ือการสอน และซึ่อฟตแ์วร์เน้ือหาการเรียนรู�ด�านตา่งๆ 

(Lage, Platt, & Treglia, 2000; Enfield, 2013)  และ

ได�ขยายตัวมาสู่การอุดมศึกษา ซ่ึึ่งอาจารย์จำานวนมาก

ข้ึนเร่ิมปรับเปล่ียนจากการเน�นบรรยาย มาเป็นการ

ศึกษาท่ีำใช�เทำคโนโลยีส่ือการสอน และการเรียนรู�สมัย

ใหม่ประกอบในคาบเรียนแบบเดิม อาทิำเช่น คลิปการ

สอน-เน้ือหาการนำาเสนอให�เรียนรู�นอกคาบเรียน การ

ค�นคว�าตามข�อกำาหนด และนำาเสนอเพ่ือการวิพากษ์-

วิเคราะห์ในคาบเรียน  การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีำ-ชุมชน

ในและนอกคาบเรียน เป็นต�น   ในการเรียนรู�เช่นน้ี พบ

ว่า นักศึกษาแสดงความสนใจ และความต่ืนเต�นใน

ทำำางานร่วมกับสมาชิกเป็นกลุ่มเพ่ือการเรียนรู�ตาม

เน้ือหากระบวนวิชาได�ดีกว่า การเรียนรู�ในห�องเรียน

ปกติ (Strayer, 2012).

 การเรียนรู�นอกช้ันเรียนมิใช่ส่ิงท่ีำเพ่ิงเกิดในช่วง 

2-3 ทำศวรรษน้ี  หากแต่ได�มีการริเร่ิม ทำดลองมาอย่าง

ต่อเน่ือง ตามนวัตกรรมทำางวิทำยาศาสตร์ และ

เทำคโนโลยีร่วมสมัย  นับจากการเรียนรู�ทำางไกลผ่านจอ

โทำรทำัศน์ท่ีำมีเครือข่ายระบบสัญญานผ่านดาวเทำียม 
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จวบจนถงึยุคการเรียน-การสอนผา่นเครือข่ายออนไลน์

สมัยใหม่  หลักสูตรการศึกษาช้ันนำาท้ัำงในต่างประเทำศ 

และภายในประเทำศไทำย ได�ปรับใช�นวัตกรรมด�าน

เทำคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง มีการใช�แนวทำางการเรียนการ

สอน ท่ีำแตกต่างไปจากกระดานดำา ปากกา ดินสอ โต๊ะ

เรียน เคร่ืองฉายภาพ และห�องเรียนแบบเก่า  แนวโน�ม

เหล่าน้ี ได�รับการตอกยำ้าจากความสำาเร็จ และสัมฤทำธิิ

ผลในการเรียนรู�ของผู�เรียน ในมิติต่างๆ แม่จะพบข�อ

จำากัดของรูปแบบการเรียนรู�ในลักษณะใหม่ๆ เหล่าน้ี

เช่นกัน   

ในภาพรวม การเรียนรู�นอกช้ันเรียนอาจเป็นข�อได�

เปรยีบเหนือการเรียนในห�องเรียนปกติ แต่ก็มีข�อจำากัด

ท่ีำไม่อาจสรุปเหมารวมเป็นแบบอย่างท่ีำเหมาะสม

สำาหรับกระบวนวิชาในสาขาต่างๆ ท่ีำอาจมีความหลาก

หลาย และแตกต่างไปตามเป้าหมายเฉพาะ (Buemi, 

2014; Kolowich, 2013)  อย่างไรก็ดี ประเด็นท่ีำน่า

สนใจคือ  การเปรยีบเทีำยบผลการประเมนิกระบวนวชิา

เดียวกันน้ีโดยผู�สอน  เม่ืออาศัยแนวทำางการจัดการ

เรียนท่ีำแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญของกระบวนวิชาใน

คร้ังน้ี   ว่าจะให�ผลลพัท์ำต่างจากการเรียนรู�แบบด้ังเดิม

ท่ีำเน�นกิจกรรมในช้ันเรียนอย่างไรบ�าง  คำาถามสำาคัญ 2 

ประการ ภายใต�กรอบการศึกษาเพ่ือทำำาความเข�าใจ

กระบวนการเรียนรู�นอกช้ันเรียนโดยเน�นดิจิทัำลในคร้ัง

น้ีได�แก่ 

 1. ผู�เรียนสามารถปรับตัวเข�ากับการจัดการ

เรียนรู�ท่ีำเป็นกิจกรรมเชิงรุก (การเรียน และทำำางาน

ออนไลน์ และเรียนรู�ด�วยตนเองนอกช้ันเรียน) ได�หรือ

ไม่ อย่างไร และ

 2. ผู�เรียนสามารถร่วมมือทำำางานกับสมาชิกใน

ทีำมเพ่ือวิเคราะห์ และวิพากษ์โครงงานของกลุ่ม จาก

แหล่งค�นคว�านอกช้ันเรียน และนำาเสนอเป็นรายงาน

ขนาดไม่เกิน 10 หน�าได�ในระดับใด

3. วิธี์การและกระบวนการ

  การออกแบบการเรียนรู�ใหม่ ของช้ันเรียน

กระบวนวิชา การบริหารระบบสารสนเทำศสาธิารณะ 

คร้ังน้ี เป็นการทำดลองกับนักศึกษา 81 คน ซ่ึึ่งกำาลัง

เรียนอยู่ในช้ันปีท่ีำ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิต มหาวิทำยาลัยเชียงใหม่   ผู�สอนได�แนะนำา และ

ได�รับความยินยอมจากนักศึกษาเก่ียวกับเง่ือนไข และ

ข�อกำาหนดของกระบวนวิชา ภาคการศึกษาท่ีำ 2 

ระหว่างเดือน พ.ย. 2563 ส้ินสุดวันท่ีำ 19 มี.ค. 2564  

โดยมีการออกแบบวิธีิการเรียนรู�ใหม่ท่ีำแตกต่างจากการ

จัดการเรียนรู�แบบเก่าของวิชาน้ี ได�แก่  

 1. การเรียนรู�แบบออนไลน์ผ่าน Zoom ในเวลา

คาบเรียนปกติ โดยเน�นการสรุปเน้ือหา แนะนำาการใช�

งานเชิงเทำคนิคเบ้ืองต�นเช่น การเลือกใช�สูตร -สถิติ 

ตลอดจนเคร่ืองมอืวิเคราะห ์ และการใช� Pivot Table 

บน Google Sheet 

 2. การเรียนรู�นอกคาบเรียนบนออนไลน์จาก

แพลตฟอร์ม code.org อันเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด

ท่ีำไม่เสียค่าใช�จ่ายภายใต�กรอบเน้ือหาบทำเรียนท่ีำผู�สอน

กำาหนด และการนำาเสนอคลิปแนะนำาของผู�สอน  

 3. การทำำาโครงงานค�นคว�าเชิงวิเคราะห์  และ

วิพากษ์จากแหล่งข�อมูลบนเว็บไซึ่ต์เป็นทีำม จำานวน 2 

ช้ินงานต่อ 1 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 6-7 คนตามลำาดับรหัส

นักศึกษา  ได�แก่ 1) รายงานการวิเคราะห์ แอปภาครัฐ 

จากศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (https://apps.

go.th/)  (สัดส่วนประเมิน 25 คะแนน) และ 2) รายงาน

การวิพากษ์การให�บริการข�อมูลเปิดจากเว็บไซึ่ต์ภาครัฐ 

(https://opendata. data.go.th/)    

 4. การใช� Google Classroom เป็นช่อง

ทำางการส่ือสารตลอดภาคการศึกษาเพ่ือแจ�งข�อมูล

สำาคัญ สรุปเน้ือหานำาเสนอ การติดต่อ-ติดตาม การนำา

เสนอ-ส่งผลงาน ตลอดจนข�อแนะนำาการพัฒนางาน

ของผู�เรียนบนระบบการเรียนรู�แบบคลาวด์ Google 

Suite นอกเหนือเวลาคาบเรียนปกติ 

 สำาหรับการเก็บ และรวบรวมข�อมูลความ 

ก�าวหน�าในการเรียนรู� และผลงานของนกัศึกษาดำาเนนิ

การโดยผ่านระบบ Google Form ตามประเด็นการ

เรียนรู�  และผลงานของผู�เรียนผ่าน Google Sheet ท่ีำ
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เปิดให�สมาชิกกลุ่มทุำกคนสามารถเข�าถึง และอัพเดต

งานของตนเองให�เพ่ือนในกลุ่ม   ส่วนผลการเรียนรู� 

และการฝึึกฝึนด�วยตนเองจากบทำเรียนนอกช้ันเรียน

ผ่าน code.org  ผู�สอนพิจารณา และประเมินได�จาก

แดชบอร์ดรวมคะแนนการเข�าเรียนรู� และการทำำา

กิจกรรมในแต่ละบทำเรียน โดยผู�เรียนสามารถดูความ

ก�าวหน�าของตนเอง หรือเรียนรู�ตามอัทำยาศัยภายใน

คร่ึงแรกของภาคการศึกษา

 ผู�สอนอาศัยข�อมูลเชิงคุณภาพจากการตอบ 

Google Form ออนไลน์สะทำ�อนการทำำางานร่วมกัน  

ความพอใจ-น่าสนใจของแนวทำางการเรียนรู� และข�อมูล

สถิติพ้ืนฐานสำาหรับการประเมินผลการเรียนรู�ในแต่ละ

ส่วนตามท่ีำกำาหนด  (ดู Google Site สรุปกิจกรรมการ

เรียนท่ีำสำาคัญได�ท่ีำ https://sites. google.com/

elearning.cmu.ac.th/pmis  

4. ผลสรุปและการอภิปราย

 ในอดีตกระบวนวิชา การบริหารระบบ

สารสนเทำศสาธิารณะ มีลักษณะการเรียนรู�ในช้ันเรียน

แบบด้ังเดิม (traditional classroom) ซึ่ึง่แตกตา่งจาก

การทำดลองในคร้ังน้ีตามท่ีำได�อธิิบายไว�ข�างต�น  เม่ือ

เปรียบเทีำยบกับการเรียนรู�ในแบบด้ังเดิมโดยผู�สอนใน

ฐานะผู�รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาดังกล่าว  พบว่าผู�

เรียนสามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรู�ตามแนวทำาง

การเรียนรู�แบบใหม่ และร่วมทำำากิจกรรมออนไลน์นอก

ช้ันเรียนได�อย่างน่าพอใจ แม�จะต�องเรียนผ่าน Zoom 

และผู�เรียนยงัสามารถใช�เคร่ืองมอืการเรียนในลกัษณะ

ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Google Sheet และ code.org   

โดยรวม ผู�เรียนแสดงผลลพัท์ำการเรียนรู�ตามเปา้หมาย

การเรียนรู�ท่ีำกำาหนด ไม่ว่าจะเป็นการทำำาโครงงานเชิง

รุกร่วมกันเป็นทีำมบนระบบออนไลน์ การเรียนรู�บทำ

เรียนตามอัทำธิยาศัยด�วยตนเอง และการประยุกต์สาระ

สำาคัญจากเน้ือหากระบวนวิชาเพ่ือผลิตเป็นผลงานของ

กลุ่ม

 4.1 ด�านความร่วมมือ

  จากการสะทำ�อนคดิของผู�เรียนด�านความรว่มมือ

ทำำางานกับสมาชิกในทีำมเพ่ือวิเคราะห์ และวิพากษ์โครง

งานของกลุ่ม จากแหล่งค�นคว�านอกช้ันเรียน และนำา

เสนอเป็นรายงานตามเง่ือนไขของผู�สอน พบว่า ผู�เรียน

มากกว่าร�อยละ ร�อยละ 60 ให�คะแนนความพอใจใน

การทำำาโครงงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ในช่วงระดับ 

8-10 (ค่าเฉล่ียท่ีำ 7.67)

 

ภาพประกอบท่ีำ 1 ระดับคะแนนประเมินผลการทำำา

โครงงานเป็นทีำม 2 ช้ิน  (ระดับ 1-10, N=61)

 4.2 โครงงานนอกช้ันเรียน

  สำาหรับระดับความร่วมมือในการทำำาโครงงาน

ร่วมกันนอกช้ันเรียน จำานวน 2 ช้ินงาน ของสมาชิก

กลุ่มต่างๆ  แสดงให�เห็นว่าผู�เรียนมีความพยายามท่ีำจะ

ทำำางานร่วมกันให�เกิดผลงานท่ีำดีข้ึน โดยผู�เรียนร�อยละ 

28.87 ให�คะแนนระดับ 8 และร�อยละ 23.35 ให�

คะแนนระดับ 10  (ค่าเฉล่ีย 7.72)

 

ภาพประกอบท่ีำ 2 ระดับคะแนนความร่วมมือเพ่ือสร�าง

คุณค่า และทำางเลือกเพ่ือให�ได�ผลงานท่ีำด (ระดับ 1-10, 

N=61)

 

 

   

 

 

การเขาเรียนรู และการทำกิจกรรมในแตละบทเรียน 

โดยผูเรียนสามารถดูความกาวหนาของตนเอง หรือ

เร ียนร ู ตามอ ัทยาศ ัยภายในคร ึ ่ งแรกของภาค

การศึกษา 

ผู สอนอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพจากการตอบ 

Google Form ออนไลนสะทอนการทำงานรวมกัน  

ความพอใจ-นาสนใจของแนวทางการเรียนรู และ

ขอมูลสถิติพื้นฐานสำหรับการประเมินผลการเรียนรู

ในแตละสวนตามที่กำหนด  (ดู Google Site สรุป

ก ิจกรรมการเร ียนท ี ่ สำค ัญได ท่ี https://sites. 

google.com/elearning.cmu.ac.th/pmis   

4 ผลสรุปและการอภิปราย 

ในอด ี ตกระบวนว ิ ชา  การบริ หารระบบ

สารสนเทศสาธารณะ มีลักษณะการเรียนรู ในชั้น

เร ียนแบบด ั ้ ง เด ิม  ( traditional classroom) ซ่ึ ง

แตกตางจากการทดลองในครั้งนี้ตามที่ไดอธิบายไว

ขางตน  เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนรูในแบบดั้งเดิม

โดยผู สอนในฐานะผู ร ับผิดชอบสอนกระบวนวิชา

ดังกลาว  พบวาผูเรียนสามารถปรับพฤติกรรมการ

เรียนรูตามแนวทางการเรียนรูแบบใหม และรวมทำ

กิจกรรมออนไลนนอกชั้นเรียนไดอยางนาพอใจ แม

จะตองเรียนผาน Zoom และผูเรียนยังสามารถใช

เครื ่องมือการเร ียนในลักษณะใหม ไมว าจะเปน 

Google Sheet และ code.org   โดยรวม ผู เร ียน

แสดงผลลัพทการเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูท่ี

กำหนด ไมวาจะเปนการทำโครงงานเชิงรุกรวมกัน

เป นทีมบนระบบออนไลน การเร ียนร ู บทเร ียน

ตามอ ัทธยาศัยด วยตนเอง และการประย ุกต

สาระสำคัญจากเนื ้อหากระบวนวิชาเพื ่อผลิตเปน

ผลงานของกลุม 

 

4.1 ดานความรวมมือ 

 จากการสะทอนคิดของผ ู  เร ียนดานความ

รวมมือทำงานกับสมาชิกในทีมเพื่อวิเคราะห และ

วิพากษโครงงานของกลุม จากแหลงคนควานอกชั้น

เรียน และนำเสนอเปนรายงานตามเงื ่อนไขของ

ผูสอน พบวา ผูเรียนมากกวารอยละ รอยละ 60 ให

คะแนนความพอใจในการทำโครงงานรวมกันบน

ระบบออนไลนในชวงระดับ 8-10 (คาเฉลี่ยท่ี 7.67) 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 ระดับคะแนนประเมินผลการทําโครงงาน

เปนทีม 2 ชิ้น  (ระดับ 1-10, N=61) 

 

4.2 โครงงานนอกช้ันเรียน 

 สำหรับระดับความรวมมือในการทำโครงงาน

รวมกันนอกชั้นเรียน จำนวน 2 ชิ้นงาน ของสมาชิก

กลุมตางๆ  แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพยายามท่ี

จะทำงานรวมกันใหเกิดผลงานท่ีดีข้ึน โดยผูเรียนรอย

ละ 28.87 ใหคะแนนระดับ 8 และรอยละ 23.35 ให

คะแนนระดับ 10  (คาเฉลี่ย 7.72) 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 ระดับคะแนนความรวมมือเพื่อสรางคุณคา 

และทางเลือกเพื่อใหไดผลงานที่ด (ระดับ 1-10, N=61) 

 

 

   

 

 

การเขาเรียนรู และการทำกิจกรรมในแตละบทเรียน 

โดยผูเรียนสามารถดูความกาวหนาของตนเอง หรือ

เร ียนร ู ตามอ ัทยาศ ัยภายในคร ึ ่ งแรกของภาค

การศึกษา 

ผู สอนอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพจากการตอบ 

Google Form ออนไลนสะทอนการทำงานรวมกัน  

ความพอใจ-นาสนใจของแนวทางการเรียนรู และ

ขอมูลสถิติพื้นฐานสำหรับการประเมินผลการเรียนรู

ในแตละสวนตามที่กำหนด  (ดู Google Site สรุป

ก ิจกรรมการเร ียนท ี ่ สำค ัญได ท่ี https://sites. 

google.com/elearning.cmu.ac.th/pmis   

4 ผลสรุปและการอภิปราย 

ในอด ี ตกระบวนว ิ ชา  การบริ หารระบบ

สารสนเทศสาธารณะ มีลักษณะการเรียนรู ในชั้น

เร ียนแบบด ั ้ ง เด ิม  ( traditional classroom) ซ่ึ ง

แตกตางจากการทดลองในครั้งนี้ตามที่ไดอธิบายไว

ขางตน  เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนรูในแบบดั้งเดิม

โดยผู สอนในฐานะผู ร ับผิดชอบสอนกระบวนวิชา

ดังกลาว  พบวาผูเรียนสามารถปรับพฤติกรรมการ

เรียนรูตามแนวทางการเรียนรูแบบใหม และรวมทำ

กิจกรรมออนไลนนอกชั้นเรียนไดอยางนาพอใจ แม

จะตองเรียนผาน Zoom และผูเรียนยังสามารถใช

เครื ่องมือการเร ียนในลักษณะใหม ไมว าจะเปน 

Google Sheet และ code.org   โดยรวม ผู เร ียน

แสดงผลลัพทการเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูท่ี

กำหนด ไมวาจะเปนการทำโครงงานเชิงรุกรวมกัน

เป นทีมบนระบบออนไลน การเร ียนร ู บทเร ียน

ตามอ ัทธยาศัยด วยตนเอง และการประย ุกต

สาระสำคัญจากเนื ้อหากระบวนวิชาเพื ่อผลิตเปน

ผลงานของกลุม 

 

4.1 ดานความรวมมือ 

 จากการสะทอนคิดของผ ู  เร ียนดานความ

รวมมือทำงานกับสมาชิกในทีมเพื่อวิเคราะห และ

วิพากษโครงงานของกลุม จากแหลงคนควานอกชั้น

เรียน และนำเสนอเปนรายงานตามเงื ่อนไขของ

ผูสอน พบวา ผูเรียนมากกวารอยละ รอยละ 60 ให

คะแนนความพอใจในการทำโครงงานรวมกันบน

ระบบออนไลนในชวงระดับ 8-10 (คาเฉลี่ยท่ี 7.67) 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 ระดับคะแนนประเมินผลการทําโครงงาน

เปนทีม 2 ชิ้น  (ระดับ 1-10, N=61) 

 

4.2 โครงงานนอกช้ันเรียน 

 สำหรับระดับความรวมมือในการทำโครงงาน

รวมกันนอกชั้นเรียน จำนวน 2 ชิ้นงาน ของสมาชิก

กลุมตางๆ  แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพยายามท่ี

จะทำงานรวมกันใหเกิดผลงานท่ีดีข้ึน โดยผูเรียนรอย

ละ 28.87 ใหคะแนนระดับ 8 และรอยละ 23.35 ให

คะแนนระดับ 10  (คาเฉลี่ย 7.72) 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 ระดับคะแนนความรวมมือเพื่อสรางคุณคา 

และทางเลือกเพื่อใหไดผลงานที่ด (ระดับ 1-10, N=61) 
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 ในการทำำาโครงงาน 2 ช้ิน ผู�เรียนจำาเป็นต�อง

ส่ือสาร ติดต่อกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ประมาณ 6-7 

คน ผ่านระบบออนไลน์เ น่ืองด�วยข�อจำากัดของ 

COVID-19 และมาตรการเว�นระยะห่าง อันทำำาให�ผู�

เรียนต�องทำำาการค�นคว�า ส่ือสาร และทำำางานร่วมกันบน

ระบบออนไลน์ท่ีำหอพัก หรือสถานพำานักของตน ซ่ึึ่ง

ต่างจากแบบเดิมท่ีำผู�เรียนอาจนัดพบกัน ณ สถานท่ีำใด

เพ่ือทำำางานร่วมกัน  อย่างไรก็ดี ผู�เรียนได�สะทำ�อนผ่าน 

Google Form ร�อยละ 35.9 พอใจกับการค�นคว�านอก

ช้ันเรียนอันทำำาให�เกิดความเข�าใจ และความรู�ใหม่จาก

การทำำางานรว่มกัน ในระดับ 8 และร�อยละ 19.23 ตอบ

ระดับ 10 (ค่าเฉล่ีย 7.67)

 

ภาพประกอบท่ีำ 3 ระดับคะแนนการค�นคว�านอกช้ัน

เรียนท่ีำทำำาให�เกิดความเข�าใจ และความรู�ใหม่ (ระดับ 

1-10, N=61) 

 4.3 ความประทัำบใจ

  เม่ือพิจารณามิติด�าน ความประทัำบใจ ในการทำำา

โครงงานกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์แอป และโครงงานวิพากษ์

ข�อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)  เปรียบเทีำยบกับ การ

ใช�งาน Google Suite ซึ่ึ่งเป็นระบบการทำำางานเป็น

เอกสารตารางต่อเน่ือง (Google Sheet) และเอกสาร

พิมพ์ข�อมูลท่ัำวไป (Google Doc)  ผู�เรียนร�อยละ 44.26 

มีความประทัำบใจกับกิจกรรมการทำำาโครงงานกลุ่ม 2 

ช้ินข�างต�น มากกวา่ กิจกรรมการใข� Google Suite ซึ่ึง่

เป็นเพียงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ตัวเลข สถิติ และ

การทำำางานบนเอกสารออนไลน์  สำาหรับการเรียนรู�ด�วย

ตัวเองตามอัธิยาสัยผ่าน code.org ผู�เรียนร�อยละ 

21.31 แสดงความประทัำบใจในกิจกรรมส่วนน้ี  

 

ภาพประกอบท่ีำ 4 ระดับคะแนนกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีำ

ประทัำบใจ  ค่าเฉล่ีย 7.67 (ระดับ 1-10, N=61)

 ส่ิงท่ีำน่าสังเกตุคือ ถึงแม�ว่า ผู�เรียนแสดงความ

ประทัำบใจต่อกิจกรรมท่ีำเป็นโครงงานในลักษณะท่ีำต�อง

ร่วมมือกันค�นคว�า วิเคราะห์ วิพากษ์ และดำาเนินการ

เรียบเรียงเน้ือหาออกมาเป็นช้ินรายงาน  สูงกว่า

กิจกรรมอ่ืน  แต่เม่ือสอบถามถึงทัำกษะใหม่ ท่ีำผู�เรียนได�

รับมากท่ีำสุดจากกระบวนวิชาน้ี นักศึกษาได�ระบุถงึ การ

ใช�งาน Google Sheet ซ่ึึ่งเป็นเคร่ืองมือการเก็บ

รวบรวม วิเคราะห์ จัดเรียง ตลอดจนสังเคราะห์ข�อมูล

ตัวเลข และสถิติลักษณะต่างๆ โดยสามารถนำาเสนอ

เป็นกราฟิก ชารต์ชนิดต่างๆ ตลอดจนตารางให�น่า

สนใจ

 

ภาพประกอบท่ีำ 5 คลาวเวิร์ดแสดงทัำกษะจากกระบวน

วิชาท่ีำเพ่ิมสูงข้ึน

 4.4 การปรับตัวกับแนวทำางใหม่

 สำาหรับความสามารถท่ีำจะปรับตัวเข�ากับการ

จัดการเรียนรู�ท่ีำเป็นกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเองนอก

ช้ันเรียน บนแพลตฟอร์ม code.org  โดยเป็นบทำเรียน

เบ้ืองต�นด�านดิจิตัลคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ  

และเป็นส่ิงใหม่ท่ีำทำดลองใช�ในคร้ังน้ี  ผู�เรียนได�สะทำ�อน

   

 

 

ในการทําโครงงาน 2 ชิ้น ผูเรียนจําเปนตอง

สื่อสาร ติดตอกันระหวางสมาชิกในกลุม ประมาณ 6-

7 คน ผานระบบออนไลนเนื ่องดวยขอจํากัดของ 

COVID-19 และมาตรการเว นระยะหาง อันทําให

ผูเรียนตองทําการคนควา สื่อสาร และทํางานรวมกัน

บนระบบออนไลนที่หอพัก หรือสถานพํานักของตน 

ซ ึ ่งต างจากแบบเด ิมที ่ผ ู  เร ียนอาจนัดพบกัน ณ 

สถานที่ใดเพื่อทํางานรวมกัน  อยางไรก็ดี ผูเรียนได

สะทอนผาน Google Form รอยละ 35.9 พอใจกับ

การคนควานอกชั้นเรียนอันทําใหเกิดความเขาใจ 

และความรูใหมจากการทํางานรวมกัน ในระดับ 8 

และรอยละ 19.23 ตอบระดับ 10 (คาเฉลี่ย 7.67) 

 

 
ภาพประกอบที่ 3 ระดับคะแนนการคนควานอกชั้นเรียนที่ทํา

ใหเกิดความเขาใจ และความรูใหม (ระดับ 1-10, N=61)  

 

4.3 ความประทับใจ 

 เมื่อพิจารณามิติดาน ความประทับใจ ในการ

ทําโครงงานกลุมเพื ่อวิเคราะหแอป และโครงงาน

ว ิ พ า ก ษ  ข  อ ม ู ล เ ป  ด ภ า ค ร ั ฐ  ( Open Data)  

เปรียบเทียบกับ การใชงาน Google Suite ซึ่งเปน

ระบบการท ํางานเป นเอกสารตารางต อเน ื ่อง 

(Google Sheet) และเอกสารพิมพข อม ูลทั ่วไป 

(Google Doc)  ผ ู  เร ียนร อยละ 44.26 ม ีความ

ประทับใจกับกิจกรรมการทําโครงงานกลุม 2 ชิ้น

ขางตน มากกวา กิจกรรมการใข Google Suite ซ่ึง

เปนเพียงเครื่องมือในการวิเคราะหตัวเลข สถิติ และ

การทํางานบนเอกสารออนไลน  สําหรับการเรียนรู

ดวยตัวเองตามอัธยาสัยผาน code.org ผูเรียนรอย

ละ 21.31 แสดงความประทับใจในกิจกรรมสวนนี ้  

 
ภาพประกอบที่ 4 ระดับคะแนนกิจกรรมการเรียนรูที่ประทับใจ  

คาเฉล่ีย 7.67 (ระดับ 1-10, N=61) 

 

สิ่งที่นาสังเกตุคือ ถึงแมวา ผูเรียนแสดงความ

ประทับใจตอกิจกรรมที่เปนโครงงานในลักษณะท่ี

ตองร วมมือกันคนควา ว ิเคราะห ว ิพากษ และ

ดําเนินการเรียบเรียงเนื้อหาออกมาเปนชิ้นรายงาน  

สูงกวากิจกรรมอื่น  แตเมื่อสอบถามถึงทักษะใหม ท่ี

ผูเรียนไดรับมากท่ีสุดจากกระบวนวิชานี้ นักศึกษาได

ระบุถึง การใชงาน Google Sheet ซึ่งเปนเครื่องมือ

การเก ็บรวบรวม ว ิเคราะห จ ัดเร ียง ตลอดจน

สังเคราะหขอมูลตัวเลข และสถิติลักษณะตางๆ โดย

สามารถน ําเสนอเป นกราฟก ชารต ชน ิดต างๆ 

ตลอดจนตารางใหนาสนใจ 

 
ภาพประกอบที่ 5 คลาวเวิรดแสดงทักษะจากกระบวนวิชาที่

เพิ่มสูงขึ้น 

 

   

 

 

ในการทําโครงงาน 2 ชิ้น ผูเรียนจําเปนตอง

สื่อสาร ติดตอกันระหวางสมาชิกในกลุม ประมาณ 6-

7 คน ผานระบบออนไลนเนื ่องดวยขอจํากัดของ 

COVID-19 และมาตรการเว นระยะหาง อันทําให

ผูเรียนตองทําการคนควา สื่อสาร และทํางานรวมกัน

บนระบบออนไลนที่หอพัก หรือสถานพํานักของตน 

ซ ึ ่งต างจากแบบเด ิมที ่ผ ู  เร ียนอาจนัดพบกัน ณ 

สถานที่ใดเพื่อทํางานรวมกัน  อยางไรก็ดี ผูเรียนได

สะทอนผาน Google Form รอยละ 35.9 พอใจกับ

การคนควานอกชั้นเรียนอันทําใหเกิดความเขาใจ 

และความรูใหมจากการทํางานรวมกัน ในระดับ 8 

และรอยละ 19.23 ตอบระดับ 10 (คาเฉลี่ย 7.67) 

 

 
ภาพประกอบที่ 3 ระดับคะแนนการคนควานอกชั้นเรียนที่ทํา

ใหเกิดความเขาใจ และความรูใหม (ระดับ 1-10, N=61)  

 

4.3 ความประทับใจ 

 เมื่อพิจารณามิติดาน ความประทับใจ ในการ

ทําโครงงานกลุมเพื ่อวิเคราะหแอป และโครงงาน

ว ิ พ า ก ษ  ข  อ ม ู ล เ ป  ด ภ า ค ร ั ฐ  ( Open Data)  

เปรียบเทียบกับ การใชงาน Google Suite ซึ่งเปน

ระบบการท ํางานเป นเอกสารตารางต อเน ื ่อง 

(Google Sheet) และเอกสารพิมพข อม ูลทั ่วไป 

(Google Doc)  ผ ู  เร ียนร อยละ 44.26 ม ีความ

ประทับใจกับกิจกรรมการทําโครงงานกลุม 2 ชิ้น

ขางตน มากกวา กิจกรรมการใข Google Suite ซ่ึง

เปนเพียงเครื่องมือในการวิเคราะหตัวเลข สถิติ และ

การทํางานบนเอกสารออนไลน  สําหรับการเรียนรู

ดวยตัวเองตามอัธยาสัยผาน code.org ผูเรียนรอย

ละ 21.31 แสดงความประทับใจในกิจกรรมสวนนี ้  

 
ภาพประกอบที่ 4 ระดับคะแนนกิจกรรมการเรียนรูที่ประทับใจ  

คาเฉล่ีย 7.67 (ระดับ 1-10, N=61) 

 

สิ่งที่นาสังเกตุคือ ถึงแมวา ผูเรียนแสดงความ

ประทับใจตอกิจกรรมที่เปนโครงงานในลักษณะท่ี

ตองร วมมือกันคนควา ว ิเคราะห ว ิพากษ และ

ดําเนินการเรียบเรียงเนื้อหาออกมาเปนชิ้นรายงาน  

สูงกวากิจกรรมอื่น  แตเมื่อสอบถามถึงทักษะใหม ท่ี

ผูเรียนไดรับมากท่ีสุดจากกระบวนวิชานี้ นักศึกษาได

ระบุถึง การใชงาน Google Sheet ซึ่งเปนเครื่องมือ

การเก ็บรวบรวม ว ิเคราะห จ ัดเร ียง ตลอดจน

สังเคราะหขอมูลตัวเลข และสถิติลักษณะตางๆ โดย

สามารถน ําเสนอเป นกราฟก ชารต ชน ิดต างๆ 

ตลอดจนตารางใหนาสนใจ 

 
ภาพประกอบที่ 5 คลาวเวิรดแสดงทักษะจากกระบวนวิชาที่

เพิ่มสูงขึ้น 

    

 

 

ในการทําโครงงาน 2 ชิ้น ผูเรียนจําเปนตอง

สื่อสาร ติดตอกันระหวางสมาชิกในกลุม ประมาณ 6-

7 คน ผานระบบออนไลนเนื ่องดวยขอจํากัดของ 

COVID-19 และมาตรการเว นระยะหาง อันทําให

ผูเรียนตองทําการคนควา สื่อสาร และทํางานรวมกัน

บนระบบออนไลนที่หอพัก หรือสถานพํานักของตน 

ซ ึ ่งต างจากแบบเด ิมที ่ผ ู  เร ียนอาจนัดพบกัน ณ 

สถานที่ใดเพื่อทํางานรวมกัน  อยางไรก็ดี ผูเรียนได

สะทอนผาน Google Form รอยละ 35.9 พอใจกับ

การคนควานอกชั้นเรียนอันทําใหเกิดความเขาใจ 

และความรูใหมจากการทํางานรวมกัน ในระดับ 8 

และรอยละ 19.23 ตอบระดับ 10 (คาเฉลี่ย 7.67) 

 

 
ภาพประกอบที่ 3 ระดับคะแนนการคนควานอกชั้นเรียนที่ทํา

ใหเกิดความเขาใจ และความรูใหม (ระดับ 1-10, N=61)  

 

4.3 ความประทับใจ 

 เมื่อพิจารณามิติดาน ความประทับใจ ในการ

ทําโครงงานกลุมเพื ่อวิเคราะหแอป และโครงงาน

ว ิ พ า ก ษ  ข  อ ม ู ล เ ป  ด ภ า ค ร ั ฐ  ( Open Data)  

เปรียบเทียบกับ การใชงาน Google Suite ซึ่งเปน

ระบบการท ํางานเป นเอกสารตารางต อเน ื ่อง 

(Google Sheet) และเอกสารพิมพข อม ูลทั ่วไป 

(Google Doc)  ผ ู  เร ียนร อยละ 44.26 ม ีความ

ประทับใจกับกิจกรรมการทําโครงงานกลุม 2 ชิ้น

ขางตน มากกวา กิจกรรมการใข Google Suite ซ่ึง

เปนเพียงเครื่องมือในการวิเคราะหตัวเลข สถิติ และ

การทํางานบนเอกสารออนไลน  สําหรับการเรียนรู

ดวยตัวเองตามอัธยาสัยผาน code.org ผูเรียนรอย

ละ 21.31 แสดงความประทับใจในกิจกรรมสวนนี ้  

 
ภาพประกอบที่ 4 ระดับคะแนนกิจกรรมการเรียนรูที่ประทับใจ  

คาเฉล่ีย 7.67 (ระดับ 1-10, N=61) 

 

สิ่งที่นาสังเกตุคือ ถึงแมวา ผูเรียนแสดงความ

ประทับใจตอกิจกรรมที่เปนโครงงานในลักษณะท่ี

ตองร วมมือกันคนควา ว ิเคราะห ว ิพากษ และ

ดําเนินการเรียบเรียงเนื้อหาออกมาเปนชิ้นรายงาน  

สูงกวากิจกรรมอื่น  แตเมื่อสอบถามถึงทักษะใหม ท่ี

ผูเรียนไดรับมากท่ีสุดจากกระบวนวิชานี้ นักศึกษาได

ระบุถึง การใชงาน Google Sheet ซึ่งเปนเครื่องมือ

การเก ็บรวบรวม ว ิเคราะห จ ัดเร ียง ตลอดจน

สังเคราะหขอมูลตัวเลข และสถิติลักษณะตางๆ โดย

สามารถน ําเสนอเป นกราฟก ชารต ชน ิดต างๆ 

ตลอดจนตารางใหนาสนใจ 

 
ภาพประกอบที่ 5 คลาวเวิรดแสดงทักษะจากกระบวนวิชาที่

เพิ่มสูงขึ้น 
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ผ่าน Google Form ภายหลังส้ินสุดช่วงเวลาท่ีำกำาหนด

ให�เรียนรู�ด�วยตัวเอง  ในประเด็นท่ีำน่าสนใจดังน้ี ในมิติ

ด�านความม่ันใจในการเรียนรู� และการทำำาแบบทำดสอบ

ในแพลตฟอร์ม จำานวน 16 บทำ  ผู�เรียนร�อยละ 39 

แสดงความม่ันใจในการเรียนรู�ด�วยตนเองระดับ 3  และ 

ร�อยละ 43.7 แสดงความม่ันใจระดับ 4

 

ภาพประกอบท่ีำ 6 ระดับคะแนนความม่ันใจในการเรียน

รู�ด�วยตนเองบน code.org (ระดับ 1-5, N=69)

 ผู�เรียนจำานวนร�อยละ 33.9, 37.5 และ 27.3 

มองว่าบทำเรียนดังกล่าวมีความน่าสนใจ ระดับ 3, 4 

และ 5 ตามลำาดับ โดยการใช�เวลาเรียนรู�ด�วยตนเอง 

(ช่ัวโมงรวม) สูงสุด 216.0 ชม. ตำ่าสุด 1.0 ชม. และค่า

เฉล่ีย 22.1 ชม. (ค่ากลาง 6.0 ชม.)  โดยในจำานวนน้ี 

มีผู�เรียนจำานวนหน่ึง ไม่เกิน 5 คนท่ีำไม่ได�ทำำาการเรียนรู�

ตามอัธิยาศัยให�ครบบทำเรียน จนกระท่ัำงหมดเวลา

กิจกรรมดังกล่าว 

 

ภาพประกอบท่ีำ 7 ระดับคะแนนความน่าสนใจของบทำ

เรียนบน code.org (ระดับ 1-5, N=69)

สรุปผลการเรียนรู�

  การบริหารระบบสารสนเทำศสาธิารณะ ในอดีต 

เป็นการเรียนรู�ในช้ันเรียนแบบด้ังเดิม (traditional 

classroom) และไม่เคยได�รับผลกระทำบรุนแรงนักจาก

การเปล่ียนแปลงทำางเทำคโนโลยี  อยา่งไรก็ดี COVID-19 

กลายเป็นส่ิงกระตุ�นสำาคัญอันทำำาให�แนวทำางการเรียน

การสอนต�องปรับตัวอย่างกระทัำนหัน  บทำสรุปการ

เรียนรู�นอกช้ันเรียนในคร้ังน้ี สามารถสรปุเป็นประเดน็

ดังต่อไปน้ี 

 1 ผู�เรียนมากกว่าร�อยละ 80 สามารถปรับ

พฤติกรรมเข�ากับการจัดการเรียนรู�ท่ีำเป็นกิจกรรมบน 

Zoom ในเวลาคาบเรียน การทำำาโครงงานกลุ่มออนไลน์ 

และการเรียนรู�ด�วยตนเองนอกช้ันเรียน โดยไม่มีอุป

สรรค์สำาคัญอย่างมีนัยสำาคัญ ท้ัำงน้ี อาจเป็นเพราะ

การเตรียมการ และส่ิงสนับสนุนท่ีำนักศึกษาได�รับการ

อำานวยความสะดวก และพอเพียงระดับหน่ึงจาก

มหาวิทำยาลัย และการออกแบบเง่ือนไขการเรียนโดย

นักศึกษาให�ความยินยอม และพยายามปรับตัวเองภาย

ใต�วิกฤติ COVID-19  

 2 ผู�เรียนเกือบท้ัำงหมดแสดงความสามารถใน

การทำำางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ และ

วิพากษ์โครงงานท่ีำกำาหนด จากแหล่งค�นคว�านอกช้ัน

เรียน และนำาเสนอได�ในระดับน่าพอใจ ท้ัำงท่ีำเป็นข�อมูล

จากการสะทำ�อนคิดของผู�เรียนผ่าน Google Form 

และการประเมนิผลสัมฤทำธิิของกระบวนวชิาโดยผู�สอน 

(ผ่านการประเมินรายงาน 2 ช้ิน และการติดตามการ

เรียนบนระบบ Google Suite)  

 เม่ือเปรยีบเทีำยบกับผู�เรียนในอดีต พบข�อสังเกตุ

ว่านักศึกษารุ่นใหม่มีความสามารถในการเรียนรู� และ

การใช�เทำคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีำรวดเร็ว  ผู�เรียนมีความม่ันใจ

ในความสามารถของตนเองท่ีำจะเรียนรู� สามารถทำำางาน

ร่วมกับเพ่ือนร่วมช้ันท่ีำอาจไม่คุ�นชิน และสามารถผลิต

รายงานกลุ่มได�โดยไม่มีอุปสรรค์สำาคัญ แม�จะไม่ได�

เรียนในรูปแบบห�องเรียนด้ังเดิม ท้ัำงยงัต�องเรียนรู� และ

ทำดลองใช�เคร่ืองมือใหม่ๆ การวิเคราะห์ และการนำาเส

นอใหม่ๆ ท่ีำมีการแนะนำาในกระบวนวิชาน้ี   

 ท้ัำงน้ี ผู�เรียนเกือบท้ัำงหมดมีความสนใจ และเห็น

คุณค่าในทัำกษะใหม่ท่ีำได�รับจากการเรียน อาทิำเช่น การ

ใช� Google Sheet เพ่ือจัดการและวิเคราะห์ข�อมูลอัน

 

 

   

 

 

4.4 การปรับตัวกับแนวทางใหม 

สําหรับความสามารถที ่จะปรับตัวเขากับการ

จัดการเรียนรูที ่เปนกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง

นอกชั ้นเรียน บนแพลตฟอรม code.org  โดยเปน

บทเรียนเบื ้องต นดานดิจ ิต ัลคอมพิวเตอร  เปน

ภาษาอังกฤษ  และเปนสิ่งใหมท่ีทดลองใชในครั้งนี้  

ผูเรียนไดสะทอนผาน Google Form ภายหลังสิ้นสุด

ชวงเวลาท่ีกําหนดใหเรียนรูดวยตัวเอง  ในประเด็นท่ี

นาสนใจดังนี้   ในมิติดานความมั่นใจในการเรียนรู 

และการทําแบบทดสอบในแพลตฟอรม จํานวน 16 

บท  ผู เร ียนรอยละ 39 แสดงความมั ่นใจในการ

เรียนรูดวยตนเองระดับ 3  และ รอยละ 43.7 แสดง

ความม่ันใจระดับ 4 

 

 
ภาพประกอบที่ 6 ระดับคะแนนความมั่นใจในการเรียนรูดวย

ตนเองบน code.org (ระดับ 1-5, N=69) 

 

ผู เรียนจํานวนรอยละ 33.9, 37.5 และ 27.3 

มองวาบทเรียนดังกลาวมีความนาสนใจ ระดับ 3, 4 

และ 5 ตามลําดับ โดยการใชเวลาเรียนรูดวยตนเอง 

(ชั่วโมงรวม) สูงสุด 216.0 ชม. ตํ่าสุด 1.0 ชม. และ

คาเฉลี่ย 22.1 ชม. (คากลาง 6.0 ชม.)  โดยในจํานวน

นี้ มีผูเรียนจํานวนหนึ่ง ไมเกิน 5 คนที่ไมไดทําการ

เรียนรูตามอัธยาศัยใหครบบทเรียน จนกระทั่งหมด

เวลากิจกรรมดังกลาว  

 

 

 
ภาพประกอบที่ 7 ระดับคะแนนความนาสนใจของบทเรียนบน 

code.org (ระดับ 1-5, N=69) 

5 สรุปผลการเรียนรู 

 การบริหารระบบสารสนเทศสาธารณะ ในอดีต 

เปนการเรียนรูในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (traditional 

classroom) และไมเคยไดรับผลกระทบรุนแรงนักจาก

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  อยางไรก็ดี COVID-

19 กลายเปนสิ่งกระตุนสําคัญอันทําใหแนวทางการ

เรียนการสอนตองปรบัตวัอยางกระทันหัน  บทสรุป

การเรียนรูนอกชัน้เรยีนในครั้งนี้ สามารถสรุปเปน

ประเด็นดังตอไปนี้  

1 ผูเรียนมากกวารอยละ 80 สามารถปรับ

พฤติกรรมเขากับการจัดการเรียนรูท่ีเปนกิจกรรมบน 

Zoom ในเวลาคาบเรียน การทําโครงงานกลุม

ออนไลน และการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน โดย

ไมมีอุปสรรคสําคัญอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ อาจเปน

เพราะการเตรียมการ และสิ่งสนับสนุนท่ีนักศึกษา

ไดรับการอํานวยความสะดวก และพอเพียงระดับ

หนึ่งจากมหาวิทยาลัย และการออกแบบเง่ือนไขการ

เรียนโดยนักศึกษาใหความยินยอม และพยายาม

ปรับตัวเองภายใตวิกฤติ COVID-19   

2 ผูเรียนเกือบท้ังหมดแสดงความสามารถในการ

ทํางานรวมกับสมาชิกกลุมเพ่ือวิเคราะห และวิพากษ

โครงงานท่ีกําหนด จากแหลงคนควานอกชั้นเรียน 

และนําเสนอไดในระดับนาพอใจ ท้ังท่ีเปนขอมูลจาก

การสะทอนคิดของผูเรียนผาน Google Form และการ

 

 

   

 

 

4.4 การปรับตัวกับแนวทางใหม 

สําหรับความสามารถที ่จะปรับตัวเขากับการ

จัดการเรียนรูที ่เปนกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง

นอกชั ้นเรียน บนแพลตฟอรม code.org  โดยเปน

บทเรียนเบื ้องต นดานดิจ ิต ัลคอมพิวเตอร  เปน

ภาษาอังกฤษ  และเปนสิ่งใหมท่ีทดลองใชในครั้งนี้  

ผูเรียนไดสะทอนผาน Google Form ภายหลังสิ้นสุด

ชวงเวลาท่ีกําหนดใหเรียนรูดวยตัวเอง  ในประเด็นท่ี

นาสนใจดังนี้   ในมิติดานความมั่นใจในการเรียนรู 

และการทําแบบทดสอบในแพลตฟอรม จํานวน 16 

บท  ผู เร ียนรอยละ 39 แสดงความมั ่นใจในการ

เรียนรูดวยตนเองระดับ 3  และ รอยละ 43.7 แสดง

ความม่ันใจระดับ 4 

 

 
ภาพประกอบที่ 6 ระดับคะแนนความมั่นใจในการเรียนรูดวย

ตนเองบน code.org (ระดับ 1-5, N=69) 

 

ผู เรียนจํานวนรอยละ 33.9, 37.5 และ 27.3 

มองวาบทเรียนดังกลาวมีความนาสนใจ ระดับ 3, 4 

และ 5 ตามลําดับ โดยการใชเวลาเรียนรูดวยตนเอง 

(ชั่วโมงรวม) สูงสุด 216.0 ชม. ตํ่าสุด 1.0 ชม. และ

คาเฉลี่ย 22.1 ชม. (คากลาง 6.0 ชม.)  โดยในจํานวน

นี้ มีผูเรียนจํานวนหนึ่ง ไมเกิน 5 คนที่ไมไดทําการ

เรียนรูตามอัธยาศัยใหครบบทเรียน จนกระทั่งหมด

เวลากิจกรรมดังกลาว  

 

 

 
ภาพประกอบที่ 7 ระดับคะแนนความนาสนใจของบทเรียนบน 

code.org (ระดับ 1-5, N=69) 

5 สรุปผลการเรียนรู 

 การบริหารระบบสารสนเทศสาธารณะ ในอดีต 

เปนการเรียนรูในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (traditional 

classroom) และไมเคยไดรับผลกระทบรุนแรงนักจาก

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  อยางไรก็ดี COVID-

19 กลายเปนสิ่งกระตุนสําคัญอันทําใหแนวทางการ

เรียนการสอนตองปรบัตวัอยางกระทันหัน  บทสรุป

การเรียนรูนอกชัน้เรยีนในครั้งนี้ สามารถสรุปเปน

ประเด็นดังตอไปนี้  

1 ผูเรียนมากกวารอยละ 80 สามารถปรับ

พฤติกรรมเขากับการจัดการเรียนรูท่ีเปนกิจกรรมบน 

Zoom ในเวลาคาบเรียน การทําโครงงานกลุม

ออนไลน และการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน โดย

ไมมีอุปสรรคสําคัญอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ อาจเปน

เพราะการเตรียมการ และสิ่งสนับสนุนท่ีนักศึกษา

ไดรับการอํานวยความสะดวก และพอเพียงระดับ

หนึ่งจากมหาวิทยาลัย และการออกแบบเง่ือนไขการ

เรียนโดยนักศึกษาใหความยินยอม และพยายาม

ปรับตัวเองภายใตวิกฤติ COVID-19   

2 ผูเรียนเกือบท้ังหมดแสดงความสามารถในการ

ทํางานรวมกับสมาชิกกลุมเพ่ือวิเคราะห และวิพากษ

โครงงานท่ีกําหนด จากแหลงคนควานอกชั้นเรียน 

และนําเสนอไดในระดับนาพอใจ ท้ังท่ีเปนขอมูลจาก

การสะทอนคิดของผูเรียนผาน Google Form และการ
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ซัึ่บซึ่�อน และมีความเช่ือด�านบวกต่อคุณค่าของการ

ทำำางานรว่มกันเป็นทีำมท่ีำนับว่าเป็นทัำกษะสำาคัญอยา่งยิง่

ในการใช�ชีวิต และการทำำางานในยุคปัจจุบัน  โดยข�อ

สังเกตุดังกล่าวน้ี มีนัยสะทำ�อนถึงการปรับตัวตามยุค

สมัยของนกัศึกษา ท่ีำแตกตา่งไปจากนกัศึกษาในอดตีท่ีำ

ไม่ได�รับแรงกดดันจากสภาวะเง่ือนไขการเปล่ียนแปลง

ท่ีำรุงแรง และรวดเร็ว ท้ัำงยงัส่งผลกระทำบตอ่การจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร ของมหาวิทำยาลัยทุำกระดับ

อีกด�วย

 ผลสะทำ�อนจากการจัดการเรียนรู�แบบใหม่คร้ัง

น้ี เป็นส่วนกิจกรรมเล็กๆ ท่ีำมีความสำาคัญต่อการ

จัดการเรียนรู�ของผู� เรียน และต่อการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู�ในวิชา อย่างไรก็ดี สภาวะการณ์

บางอย่าง อาทิำเช่น โรคอุบัติภัยจาก COVID-19 อาจ

ส่งผลให�ผู�สอนต�องปรับแผนการเรียนรู� และการเตรียม

การสำาหรับผู�เรียนโดยอย่างเหมาะสมด�วยเคร่ืองมือ

ดิจิทัำลซ่ึึ่งอาจเป็นเร่ืองไม่ยากนักสำาหรับอาจารย์บาง

ส่วน  และการเรียนรู�ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นอุปสรรค์ และ

เพ่ิมภาระแกผู่�สอนท่ีำมปีระสบการณด์�านดจิิทัำลไม่มาก

นัก  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ตลอดจนการวเิคราะห์สาระเพ่ือใช�ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน หรือหลักสูตร  

 บทำความน้ี เป็นภาพรวมของกระบวนการ และ

บทำสรุป ท่ีำใช�เวลาในการดำาเนินการเพียงหน่ึงภาคการ

ศึกษาเศษ  ท้ัำงยังมีบริบทำเฉพาะของความเป็นสถาบัน

การศึกษาสำาคัญของภาคเหนือ และการสนับสนุนงบ

ประมาณท่ีำมีเง่ือนไขผูกไว� รูปแบบการทำดลองการ

จัดการเรียนรู�นอกช้ันเรียนโดยไม่มีกลุ่มเปรียบเทีำยบ

อย่างเป็นระบบ หรือระยะเวลาของการติดตามการ

เรียนรู�อันจะทำำาให�ม่ันใจได�ว่าผู�เรียนมีพฤติกรรมท่ีำ

เปล่ียนแปลงไปด�วยเง่ือนไขอ่ืนๆ ใดบ�าง จึงเป็นข�อ

จำากัดท่ีำสำาคัญประการหน่ึง  ผู�เขียนจึงขอให�ตระหนัก

ถึงบทำสะทำ�อนจากการจัดการเรียนการสอนแนวทำาง

ใหม่น้ี และพึงมีทัำศนะ และมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อข�อ

สรุปจากผลการศึกษาท่ีำมีบริบทำเฉพาะในรายงานน้ี
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