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เกี�ยวกับโครงการส่่งเส่ริมการจััดการเรียนร้�แบบใหม่ที่ี�ส่อดคล�องกับ
ศตวรรษที่ี� 21

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให�เป็นบัณฑิตที่มีความพร�อมต่อ

โลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู� และทักษะในด�านต่าง ๆ โดย

ตระหนกัในการเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ซึ่ึง่ทีผ่า่นมาได�มกีารออกแบบกรอบแนวคดิ สำหรบั

การพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได�มีการมอบทุน ในการ

ดำเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ึ่งได�มุ่งเน�นในการจัดการเรียนรู�แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได�แก่ (1) 

วิธิีการจัดการเรียนรู�ที่เน�นการบรรยายที่ลดลง (2) วิธิีการจัดการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (3) การใช� ICT 

ในการเรียนการสอน และ (4) การวัดประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิธิีปฏิิบัติที่ดีด�านการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการ

สนับสนุนด�านนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีการศึกษาที่ 2564  

ซึ่ึ่งมหาวิทยาลัยมีโครงการรวมท้ังหมด 5 รูปแบบ ได�แก่ โครงการ Type A เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning ทีส่ง่เสริมให�อาจารย์ลดการบรรยายหน�าชัน้เรยีน Type B เป็นการเรยีนการสอนแบบ Flipped-

classroom ที่เน�นส่งเสริมให�อาจารย์นำเนื้อหาส่วนบรรยายของตนสร�างเป็นสื่อในรูปแบบ Online โครงการ 

Type C เป็นทุนส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชา โดยเป็นจุดเริ่มต�นของการมอง ภาพรวมของ

การศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type 

CMU MOOC เป็นทุนส่งเสริมให�อาจารย์ร่วมผลิตสื่อออนไลน์ในระบบเปิด 

เกี�ยวกับศ้นย์นวัตกรรมการส่อนและการเรียนร้�

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะด�านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพันธิกิจหลักของ TLIC มี ทั้งหมด 4 ด�าน 

ได�แก่ ด�านที่ 1. การผลักดันการจัดการเรียนรู�ดิจิทัล (Digital Learning) ด�านที่ 2. การพัฒนาอาจารย์ด�านการ

จัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ด�านท่ี 3. การสร�างดิจิทัลเพลตฟอร์มเพ่ือบริหารการจัดการเรียนรู� 

และ ด�านที ่4. การสนับสนนุการวจิยัและสร�างนวตักรรมการเรยีนรู� ซ่ึึ่งในพนัธิกจิที ่2 การพัฒนาอาจารยด์�านการ

จัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ศูนย์ได�ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอาจารย์ เสริมสร�างทักษะการ

เรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 โดยใช�เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือสำคัญ ประสานความร่วมมือกับส่วนงานทีเ่กีย่วข�อง

เดิม ได�แก่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกองบริหารงานบุคคล เพื่อให�การพัฒนาอาจารย์เกิดผลก�าวหน�า

อย่างชัดเจนและเป็นรูปธิรรม
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บัทคััด้ย่อ

 บทความนี้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ 21st Century Learning” ในรายวิชา “114103 

ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ” เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากภาคบรรยายไปสู่การเรียนรู�ผ่านกิจกรรมเชิง

สร�างสรรค์ควบคู่กับการเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาพจำว่าวิชาประวัติศาสตร์ “มักน่า

เบือ่” “งว่งนอน” “ทอ่งจำ” ไปสูช่ัน้เรยีน Active Learning โดยสร�างชัน้เรยีนทีย่ดืหยุน่ เปน็มติรกบัผู�เรยีนพร�อม

เสริมสร�างการมีส่วนร่วมให�เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

 ผลลัพธิ์ท่ีได�จากการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนในเชิงคุณภาพสามารถสะท�อนผ่านผลงานในรายวิชา ที่แสดงให�

เหน็องค์ความรู�ทีผู่�เรยีนได�รบัอนัเปน็ความรู�ทีถ่กูต่อยอดและนำไปประยกุต์ใช� โดยส่งมอบผา่นผลผลติในกจิกรรม

และโครงงานที่กำหนดไว�ได�ตามวัตถุประสงค์ ในเชิงปริมาณแสดงให�เห็นผ่านผลการประเมินกระบวนวิชาที่อยู่ใน

ระดบัสงู ความคดิเห็นจากผู�เรยีนท่ีมตีอ่กระบวนวชิาสามารถสรปุได�ว่าการเรยีนการสอนรปูแบบใหมช่ว่ยลดความ

น่าเบื่อ แม�อยู่ภายใต�สภาวการณ์ระบาดโรคร�ายแรงแต่ผู�เรียนยังมีกำลังใจและสนุกไปกับชั้นเรียนประวัติศาสตร์

ภาพถ่ายได�อย่างน่าพึงพอใจ

คัำสำคััญ:  การถ่ายภาพ, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ, ทักษะการเรียนรู�, Active Learning  

1. บัทนำ

 วิชาประวัติศาสตร์การถ่ายภาพเป็นกระบวน

วิชาที่สำคัญ เนื้อหาในรายวิชามุ่งนำเสนอกระแสการ

พัฒนาด�านเทคโนโลยี กระบวนการถ่ายภาพ รวมถึง

กระแสแนวคิดทฤษฎีีสื่อและประวัติศาสตร์ศิลปะ

ตัง้แตย่คุกำเนิดการถ่ายภาพมาจนถึงปัจจบัุน กระบวน

วิชาน้ีเป็นรากฐ์านความเข�าใจของนักศึกษาสาขาการ

ถ่ายภาพสร�างสรรค์ ที่จะได�เห็นร่องรอยความคิดของ

กลุ่มผู�บุกเบิก ลำดับการพัฒนาทั้งเชิงเทคนิค แนวคิด

และทฤษฎีีที่มีอิทธิิพลกับการถ่ายภาพ เพื่อให�ผู�เรียน

ได�ทราบถึงที่มาท่ีไปรวมถึงบทบาทและหน�าที่ของ

ภาพถ่ายในแต่ละยุคสมัย กระแสการใช�งานของ

ภาพถ่ายทั้งในฐ์านะสื่อบันทึกและภาพศิลปะ หัวใจ

สำคัญที่ทำให�ภาพถ่ายแตกต่างจากสื่อศิลปะประเภท

อื่น ๆ จากการบุกเบิกของเหล่านักวิทยาศาสตร์และ

ศิลปินเพื่อสร�างเครื่องมือที่จะเก็บบันทึกและสามารถ

ถ่ายทอดให�ผู�อื่นได�เห็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นได� 

และภาพถ่ายมพีลงัในการเปลีย่นแปลงและขบัเคลือ่น

สังคมให�เกิดพัฒนาการในทุกมิติทั้ง เทคโนโลยี การ

ศึกษา สังคม เศรษฐ์กิจและวัฒนธิรรม ดังนั้นการส่ง

มอบความรู�เพื่อมุ่งแสดงให�เห็นหน�าที่และการใช�งาน

ของภาพถ่ายในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการจำแนกความ

หมายและแรงจูงใจในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ (ใน

แต่ละช่วงไทม์ไลน์) โดยเฉพาะการเปลี่ยนของสถานะ

ของภาพถ่ายในฐ์านะ “สื่ อบันทึกเชิ งกลไก” 

(document) และ “การถ่ายภาพในฐ์านะงานศิลปะ” 

(image)

 ภาพถา่ยมปีระวตักิวา่ 200 ป ีมเีนือ้หาและราย

ละเอียดจำนวนมากให�สืบค�นแม�ว่าการเรียนการสอน

ของวชิานีจ้ะจดัการเรยีนการสอนแตเ่ฉพาะกลุม่ผู�เรยีน
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วิชาเอก (สาขาวิชาการถ่ายภาพสร�างสรรค์) ซึ่ึ่งเป็นผู�

สนใจและชื่นชอบการถ่ายภาพโดยตรง ทว่าด�วย

ธิรรมชาติที่มักถูกผู�เรียนเชื่อและเหมารวมไปก่อน 

(stereotype) ว่าวิชาประเภทนี้เน�นการสอนภาค

บรรยาย เน�นท่องจำเพื่อตอบข�อสอบ โจทย์สำคัญใน

การปรับปรุงการสอนกระบวนวิชานี้คือทำอย่างไรจึง

จะสามารถผลักดันให�ผู�เรียน เรียนได�อย่างสนุก มีส่วน

ร่วม ไม่เบื่อและไม่ง่วงนอน เพื่อสะท�อนการแก�ปัญหา

ในกระบวนวิชา ผู�สอนจึงปรับเปลี่ยนการประเมินผล 

โดยเน�นให�ผู�เรียนสามารถนำชุดความรู�ที่ได�รับไป

ประยกุตใ์ช�ให�เกดิประโยชน์อยา่งเป็นรปูธิรรมด�วยการ

ทำชิ้นงานที่ผู�เรียนสามารถสนุกไปกับเนื้อหาเหล่านั้น 

รวมถึงโครงงานและกิจกรรมที่ผู�เรียนสามารถกำหนด

เนื้อหาและรูปแบบการส่งมอบได�ตามที่ตนเองถนัด 

 ผู�สอนตัดลดการบรรยายลงให�เหลือแค่เฉพาะ

การบรรยายสรุปในหาสำคัญ ๆ เท่านั้น โดยผลิตส่ือ

การเรยีนรู�สำหรับให�ผู�เรยีนใช�เปน็ฐ์านข�อมูลเพือ่ศึกษา

ค�นคว�า ให�สอดคล�องกับการออกแบบกระบวนการ

เรียนการสอน ที่มุ่งฝึึกปฏิิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรู� (Learning Skill) ทักษะการพูดและการฟัง 

(Communication Skill) ตามวัตถุประสงค์ของการ

เรยีนรู�ผา่นกิจกรรม (Active Learning) โดยใช�แนวทาง 

Project Based-Learning เป้าหมายเพื่อสะท�อนองค์

ความรู�ผ่านกิจกรรมเชิงสร�างสรรค์และโครงงานของผู�

เรียน ที่สอดแทรกไว�ในรายวิชา ประกอบด�วย

 การสร�างสถานการณ์สมมุติ (Roleplay) โดย

มอบโจทย์ให�ผู�เรียนทดลองแก�ปัญหาที่กลุ่มผู�บุกเบิก

การถ่ายภาพต�องเผชิญในยุคก่อนการถ่ายภาพ 

 สร�างกลุ่มสนทนา (Group Talk / Seminar) 

ในประเด็นสำคัญที่กำหนดไว�เช่น “หากโลกที่ไม่มี

ภาพถ่ายจะเป็นอย่างไร” รวมถึงในประเด็นที่ผู�เรียน

สนใจ เช่น “กระบวนการถ่ายภาพสร�างความ

เปลี่ยนแปลงต่อโลกได�อย่างไร” และ “พลังของ

ภาพถ่ายเกิดขึ้นได�อย่างไร” เป็นต�น

 ผลงานเชิงสร�างสรรค์ (Creative Task) 

ซึ่ึ่งเป็นการมอบโจทย์จำลองเพ่ือผลิตสร�างผลงาน

ภาพถ่ายตามข�อจำกัดและกระแสนิยมในแต่ละ 

ช่วงเวลา

 โครงงานศึกษาด�วยตนเอง (Photo Visionary) 

เพื่อผลิตสื่อวิชาการโดยหยิบเอาหมุดหมายสำคัญบน

หน�าประวัติศาสตร์การถ่ายภาพมาขยายขอบเขตการ

ค�นคว�าเพื่อเติมให�ลึกขึ้นหรือกว�างขึ้นอย่างเหมาะสม

 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเนื้อ

งานในรายวิชา เป็นการใช�หมุดหมายสำคัญของ

ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพให�เกิดประโยชน์ เปลี่ยน

เป็นความรู�ความเข�าใจแทนการท่องจำ โดยการ

ประยุกต์ใช�เพื่อสร�างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานซึ่ึ่ง

สามารถสร�างความเข�าใจเชงิประเดน็ได�มปีระสทิธิภิาพ

มากกว่าการพยายามท่องจำเนื้อหาเพ่ือสอบแต่เพียง

อย่างเดียว อีกทั้งความเข�าใจเหล่านั้นยังถูกขยาย

ขอบเขตเกินเนื้อหาของกระบวนวิชาไปสู่รายละเอียด

ที่ลึกขึ้นและสามารถกลับมาทบทวนองค์ความรู�ในสื่อ

วิชาการที่ผลิตขึ้นด�วยตนเองซึ่้ำได�เมื่อต�องการ 

2. ปรับัเปลี�ยนร้ปแบับัการประเมิน

 เพ่ือให�สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอน

ที่ออกแบบไว� โดยมุ่งลดภาระในการท่องจำราย

ละเอียดเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ปริมาณมาก จุดมุ่ง

หมายในการวัดผลของกระบวนวิชาจึงไม่ใช่การทำ

แบบทดสอบ แต่เป็นการสะท�อนองค์ความรู�ที่ได�รับ

ผ่านโจทย์และกิจกรรมเชิงสร�างสรรค์ที่ผู�เรียนมีส่วน

ร่วมในการออกแบบและขับเคลื่อนชั้นเรียน 

 อีกทั้งผู�เรียนยังลงความเห็นว่าไม่ต�องการให�มี

การวัดผลด�วยข�อสอบปลายภาค ชั้นเรียนจึงตกลง

กำหนดค่าน ้ำหนักของชิ้นงานและกิจกรรมเชิง

สร�างสรรค์เปน็ถกูปรบัเพิม่ เน�นสะท�อนความรู�ผา่นการ

แสดงความคิดเห็น และการให�ข�อมูลพร�อมแสดง

ตวัอยา่งได�อยา่งเหมาะสมประกอบในรายงานหรอืการ

สนทนากลุ่มและโครงงานการค�นคว�าด�วยตนเอง  โดย

คิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนเก็บไม่น�อยกว่าร�อยละ 80 



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        13

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

โดยสามารถมกีารสอบเกบ็คะแนน (Quiz) เพือ่ทดสอบ

ความรู�ก่อนและหลังเรียนได�โดยกำหนดค่าน้ำหนัก

คะแนนสอบทั้งหมดไว�ไม่เกินร�อยละ 10 และคะแนน

การมีส่วนร่วมไว�ที่ร�อยละ 10 รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน 

ช้ันเรียนได�กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์ในการประเมิน

ผลงาน (Criterial) ร่วมกัน โดยมุ่งส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ แสดงออกถึงความคิดสร�างสรรค์ มีความ

ความถกูต�องเท่ียงตรงของข�อมลูและนำเสนอทีม่าทีไ่ป

ได� ผู�เรียนยังเสนอแนะให�ผู�สอนต�องจัดหาทรัพยากร

พืน้ฐ์านทีเ่หมาะสมกบัชิน้งาน รวมถงึให�การสนบัสนนุ

หัวข�อการค�นคว�าที่ผู�เรียนสนใจ เพื่อให�สามารถผลิต

และนำเสนอเป็นสือ่เชงิวิชาการในรูปแบบคลิปวิดโีอที่

มีคุณภาพสามารถเผยแพร่สู่สาธิารณะได�ต่อไป

3. สร้างบัรรยากาศและการเสริมพลัง

 เพื่อส่งเสริมแนวทางการเรียนการสอนและส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมผู�สอนจากกิจกรรมการเรียนรู�รวม

ถึงโครงงานการค�นคว�าด�วยตนเอง (Final Project) 

นอกเหนือจากการสนับสนุนองค์ความรู�และทรัพยากร

พื้นฐ์านให�แก่ผู�เรียน เพื่อสร�างบรรยากาศแห่งการ

แขง่ขนัและสง่เสรมิการเรยีนการสอนให�มสีสีนั ไมเ่พยีง

แตผู่�เรยีนได�สนกุไปกบัการสร�างสรรคผ์ลงานท่ีสะท�อน

องค์ความรู�เชิงประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดให�

มเีงินรางวัลแกผู่�เรยีนทีส่ามารถสร�างสรรคผ์ลงาน และ 

โครงงานฯ ยอดเยีย่ม สามารถสร�างแรงจงูใจได�มากขึน้ 

รวมถึงการสร�างต�นทุนให�ผู�เรียนทุกคนด�วยเครื่องมือ

และอปุกรณพ้ื์นฐ์านท่ีเรยีบงา่ยลดความเหลือ่มล้ำด�าน

ต�นทุน ซึ่ึ่งหมายความว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันและใช�

เครื่องมือในการผลิตโครงงานแบบเดียวกัน 

 ผู�สอนกำหนดให�ใช�งานแอปพลิเคชันสำเร็จรูป 

แคนวา  (Canva) ในการผลติสือ่นำเสนอและวดิโีอ ซึ่ึง่

ผู�เรียนสามารถลงทะเบียนด�วยอีเมลมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ่(@cmu.ac.th) เพือ่เข�าใช�งานแบบการศกึษา 

(Education Uses) ได�เตม็รปูแบบโดยไมเ่สยีคา่ใช�จ่าย 

นอกจากน้ันยังกระตุ�นให�เกิดการผลิตผลงานอย่าง

สร�างสรรค์รวมทั้งโครงงานสื่อวิดีโอเชิงวิชาการ ให�มี

คุณภาพโดยกำหนดให�ผลงานทั้งหมดต�องถูกนำเสนอ

สู่สาธิารณะในช่องทาง Social Media โดยติด 

hashtag #fotoHISTORY และหัวข�องานนั้น ๆ เช่น 

#MYphysionotrace หรือ #MYpinhole เป็นต�น

4. แก้ปัญห้าด้้วัยเทคัโนโลยี ICT 

 ในช่วงที่สถาณการโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก 

ประกอบกับผู�เรียนหลายคนย�ายกลับภูมิลำเนา การ

เรียนการสอนจึงจำเป็นต�องพึ่งพาเทคโนโลยีมากย่ิง

กวา่เดมิ แตท่วา่การใช�เทคโนโลย ีICT ทัง้หลายต�องอยู่

บนฐ์านคิดที่ว่า จะใช�อย่างไรให�เกิดประโยชน์และใช�

แต่พอดีเพื่อที่จะไม่เป็น “ภาระ” แก่ผู�เรียน ต�องใช�ให�

เหมาะสม ไม่มากไปจนล�นเกิน ไม่ยากไปจนทำให�ผู�

เรยีนรู�สกึลำบากและพงึสำนกึเสมอวา่ต�นทนุของแตล่ะ

คน “ไม่เท่ากัน” อีกทั้งในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาผู�

เรียนหลายคนแจ�งว่าได�รับผลกระทบจากสถานการณ์

โรคการระบาดฯ ครอบครัวขาดรายได� ต�องกลับ

ภูมิลำเนาของตนเองเพราะไม่สามารถแบกค่าใช�จ่าย

ไหว บ�างคนขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเสริมได�ตามปกติ บางคนต�องขายหรือ

จำนำอุปกรณ์การเรียนเพื่อแก�ปัญหาเฉพาะหน�า จาก

เสียงสะท�อนความเดือดร�อนของผู�เรียนที่ว่ามีหลาย

วิชาท่ีผู�สอนมักผลักภาระไปตกอยู่กับผู�เรียน เช่น 

บังคับเปิดกล�อง บังคับให�ต�องมีกล�อง 2 ตัวเวลาทำ

ข�อสอบ รวมถึงการใช�งานหลายโปรแกรมพร�อมกันโดย

ไม่คำนึงถึงความพร�อมหรือความจริงที่ว่าอุปกรณ์ที่ผู�

เรียนใช�อยู่มันล�าสมัยจนไม่สามารถทำได�

 ความพยายามที่จะช่วยให�การเรียนการสอน

ดำเนนิไปได�ท่ามกลางปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุ

ได�คำตอบคือใช� ICT เพื่อช่วย อย่างพอดี ไม่ล�นเกิน 

เพือ่ให�การเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธิภิาพสามารถเกดิ

ขึ้น “ผู�เรียน” และ “ผู�สอน” จำเป็นต�องเข�าใจปัญหา

และพึ่งพาซึ่ึ่งกันและกัน ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง

คอืการมีระบบสนับสนุนทีดี่ อยา่งการสนับสนุนระบบ 

(ICT) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบการยืม

อปุกรณ์กลบับ�านของสาขาวิชาการถ่ายภาพฯ ถอืเป็น
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ปจัจัยสำคัญทีช่่วยให�ชัน้เรยีนนีด้ำเนินไปได�  ดงัทีก่ล่าว

มาข�างต�น ในกระบวนวชิานีผู้�สอนเลอืกใช� MS-TEAMS 

เป็นแพลตฟอร์มหลัก เนื่องด�วย MS-TEAMS มีขีด

ความสามารถรองรับการทำงานแบบ One stop 

service ทั้งในรูปแบบการสอนออนไลน์ 100% รวม

ถึงการสอนแบบผสม (Online & On-site) ใช� Canva 

และ Gather Town เข�ามาช่วยการเรียนการสอน

ออนไลน์เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการใช�งานแต่ละ

ส่วนดังนี้

 MS-TEAMS ใช�เปน็ชอ่งทางหลกัในการสื่อสาร 

ระบบการแจกและสร�างใบงาน ทำแบบทดสอบ รวม

ถึงประเมินผลคะแนนชิ้นงาน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ึ่ง

สามารถให�คำแนะนำผู�เรียนผ่านระบบการตรวจงาน

ได�โดยตรง 

 Canva สำหรับออกแบบและสร�างงานนำเสนอ 

(Presentation) รองรับท้ังในรูปแบบภาพนิง่และภาพ

เคลื่อนไหว อีกทั้งยังสามารถใช�ออกแบบสื่อประเภท

อื่น ๆ  ได�อย่างหลากหลาย ซึ่ึ่งผู�เรียนสามารถใช�งานได�

โดยไม่เสียค่าใช�จ่าย โดยการสร�างบัญชีผู�ใช�ด�วยอีเมล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (@cmu.ac.th) ซึ่ึ่งสามารถเข�า

ใช�งานแบบการศึกษา (EDU) ได�เต็มระบบและไม่มีค่า

ใช�จ่าย 

 Gather Town ใช�เพื่อสร�างบรรยากาศเหมาะ

กับทำกิจกรรมกลุ่ม ด�วยห�องเรียนเสมือนจริง รวมถึง

ม ีAdd-on เชน่ กระดาษบนัทกึดจิทิลั สำหรบัใช�ระดม

ความคดิรว่มกนั รวมถึงสง่เสรมิให�นำเสนอผลงานและ

โครงงานที่สร�างขึ้นทั้งในรูปแบบ Infographic ออก

เผยแพร่สู่สาธิารณะในลักษณะ Digital Content บน

แพลต์ฟอร์มโซึ่เชียลมีเดียส่วนตัวเช่น FACEBOOK 

หรือ INSTRAGRAM ควบคู่กับการใช�งาน Hashtags 

ของรายวิชา #fotoHISTORY เพื่อส่งเสริมให�ผู�เรียน

ฝึึกการเขยีนอธิบิายประกอบการนำเสนอ การน�อมรบั

ความเห็นต่างและคำวิจารณ์ผลงานสาธิารณะ รวมถึง

ส่งเสริมให�เกิดทักษะการสื่อสารและความแสดงออก

5. ชั�นเรียนและการสั�งงาน

 การประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ ออกแบบให�มี

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งสร�างบรรยากาศการ

สนทนา เพือ่สร�างผู�เรยีนทีม่คีณุลกัษณะพงึประสงคค์อื

มแีรงจูงใจและมสีว่นร่วมในการเรยีนการสอนสามารถ

คิดวิเคราะห์และวิพากษ์ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

เชิงประวัติศาสตร์ฯ ผู�เรียนสามารถประยุกต์ใช�องค์

ความรู�เพ่ือผลิตและส่งมอบชิ้นงานสู่สาธิารณะได�โดย

มุ่งสร�างศักยภาพของผู�เรียนด�วยทักษะพึงประสงค ์

3 ประการ ประกอบด�วย 

 1. ทักษะการเรียนรู� 

 2. ทักษะการสื่อสาร 

 3. ทักษะการคิดเชิงสร�างสรรค์ 

 เพ่ือให�สอดคล�องกับการปรับเปล่ียนแนวทาง

การสอนโดยลดการบรรยายไปสู่การเรียนรู�ผ่าน

กิจกรรมเชิงสร�างสรรค์ ผู�สอนต�องสร�างคลังความรู�ไว�

ให�ผู�เรียนสำหรับศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

ร้ปที� 1 ตัวอย่างการเผยแพร่ผลงานสู่สาธิารณะ

ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห์้ที� 1 ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning และกำหนดข�อตกลงร่วมกัน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 - ชั้นเรียนจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่กิจกรรมและ

การเสวนากลุ่ม 

   

 

 

สามารถเขาใชงานแบบการศึกษา (EDU) ไดเต็ม

ระบบและไมมีคาใชจาย  

Gather Town ใชเพื่อสรางบรรยายกาศเหมาะ

กับทำกิจกรรมกลุม ดวยหองเรียนเสมือนจริง รวมถึง

มี Add-on เชนกระดาษบันทึกดิจิทัล สำหรับใช

ระดมความคิดรวมกัน รวมถึงสงเสริมใหนำเสนอ

ผลงานและโครงงานท ี ่สร างข ึ ้นท ั ้ ง ในร ูปแบบ 

Infographic ออกเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะ 

Digital Content บนแพลต ฟอร มโซเช ียลม ี เ ดีย

สวนตัวเชน FACEBOOK หรือ INSTRAGRAM ควบคู

ก ั บ ก า ร ใ ช  ง า น  Hashtags ข อ ง ร า ย ว ิ ช า 

#fotoHISTORY เพื่อสงเสริมใหผูเรียนฝกการเขียน

อธิบายประกอบการนำเสนอ การนอมรับความเห็น

ตางและคำวิจารณผลงานสาธารณะ รวมถึงสงเสริม

ใหเกิดทักษะการสื่อสารและความแสดงออก 

 

5. ช้ันเรียนและการส่ังงาน 

การประวัติศาสตรการถายภาพ ออกแบบใหมี

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงสรางบรรยากาศการ

สนทนา เพื่อสรางผูเรียนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค

คือมีแรงจูงใจและมีสวนรวมในการเรียนการสอน

สามารถคิดวิเคราะหและวิพากษในประเด็นที่เปน

สาระสำคัญเชิงประวัติศาสตรฯ ผู เร ียนสามารถ

ประยุกตใชองคความรูเพื่อผลิตและสงมอบชิ้นงานสู

สาธารณะไดโดยมุงสรางศักยภาพของผูเรียนดวย

ทักษะพึงประสงค 3 ประการประกอบดวย  

1. ทักษะการเรียนรู  

2. ทักษะการสื่อสาร  

3. ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค  

เพ ื ่อใหสอดคลองกับการปร ับเปล ี ่ยนแนว

ทางการสอนโดยลดการบรรยายไปสูการเรียนรูผาน

กิจกรรมเชงิสรางสรรค ผูสอนตองสรางคลังความรูไว

ใหผูเรียนสำหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง  

 

 
รูปท่ี 1 ตัวอยางการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหที่ 1 ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ Active Learning และกำหนดขอตกลงรวมกัน 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

- ชั้นเรียนจะถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่กิจกรรมและ

การเสวนากลุม  

- องคความรู ที ่เรียนรู ผานสื่อออนไลนจะถูก

สะทอนผานกิจกรรมและโจทยของชิ้นงานในแตละ

สัปดาห ประกอบดวย 

- กำหนดเกณฑการใหคะแนน โดยผูเรียนใหคา

น้ำหนักคะแนนจากกิจกรรมไมนอยกวา 80% 

- จัดการเรียนภาคบรรยายและสงมอบคลังสื่อ

การเรียนรู (หนังสือ เอกสาร และวีดีโอคลิป) โดย

สรุปเอาเฉพาะเนื ้อหาสำคัญเทาที ่จำเปน สื ่อการ

เรียนการสอนคลิปวีดีโอเปนสื่อท่ีสรางข้ึนใหมจำนวน 

9 คลิป ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู 10 บทเรียน 

(ระยะเวลาคลิปรวม 7.2 ชั่วโมง) เพื่อใชประกอบ
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 - องค์ความรู�ท่ีเรียนรู�ผ่านสื่อออนไลน์จะถูก

สะท�อนผ่านกิจกรรมและโจทย์ของชิ้นงานในแต่ละ

สัปดาห์ 

 - กำหนดเกณฑ์การให�คะแนน โดยผู�เรียนให�

ค่าน้ำหนักคะแนนจากกิจกรรมไม่น�อยกว่า 80%

 - จัดการเรียนภาคบรรยายและส่งมอบคลังสื่อ

การเรียนรู� (หนังสือ เอกสาร และวิดีโอคลิป) โดยสรุป

เอาเฉพาะเนื้อหาสำคัญเท่าที่จำเป็น สื่อการเรียนการ

สอนคลิปวิดีโอเป็นสื่อที่สร�างขึ้นใหม่ จำนวน 9 คลิป 

ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู� 10 บทเรียน (ระยะเวลา

คลิปรวม 7.2 ชั่วโมง) เพื่อใช�ประกอบการศึกษาด�วย

ตนเองนอกเวลา มีแบบทดสอบ (Quiz) 10% ผ่าน

แพลตฟอร์ม Microsoft Teams  

ร้ปที� 2 คลังไฟล์วิดีโอและเอกสารประบการเรียน

ที่มา @HISphoto, 2021

 - จัดการเรียนการสอน จำนวน 10 สัปดาห์ ใน

รปูแบบกิจกรรมเชงิสร�างสรรค์ เน�นการมีสว่นร่วมและ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

 - เกริ่นนำชั้นเรียนด�วยโจทย์และประเด็นเชิง

วิพากษ์ “หากโลกนี้ไม่มีภาพถ่าย” เพื่อสร�างบท

สนทนา และมอบหมายเป็นหัวข�อค�นคว�าให�ศึกษาล่วง

หน�าด�วยตนเอง 

สัปด้าห้์ที� 2 จำลองสถานการณ์สวมบทบาทสมมุติ 

 หัวข�อ : หากโลกน้ีไม่มีภาพถ่าย (Forgetting 

Photography) 

 เปา้หมาย : สร�างบทสนทนาและกระตุ�นให�เกิด

การคิดเชิงวิพากษ์ ผู�สอนเกรินนำโดยมุ่งสร�างความ

สนใจและสรุปสาระสำคัญในประเด็น พลังของ

ภาพถ่ายและการดำรงอยู่ของภาพถ่ายในสังคม

ปัจจุบัน

สัปด้าห้์ที�  3  กิจกรรมเชิ งสร� างสรรค์ทดลอง

กระบวนการสร�างภาพในอดีต 

 หัวข�อ Pinhole Phenomenon  

 เป้าหมาย : เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจปรากฏิการณ์

แสงผ่านรู (Pinhole Phenomenon) และหลักการ

เกิดภาพในห�องมืดหรือกล�องทาบเงา (Camera 

Obscura) เปลี่ยนห�องพักของตนเองเป็นกล่องมืด 

เลือกตำแหน่งของ Pin Hole ที่ต�องการแล�วบันทึก

ภาพทิวทัศน์ที่ปรากฏิขึ้น 

สัปด้าห้์ที�  4  กิจกรรมเชิ งสร� างสรรค์ทดลอง

กระบวนการสร�างภาพในอดีต 

 หัวข�อ : Creative Task II Physionotrace  

 เปา้หมาย : เพ่ือนำเสนอความแตกตา่งระหวา่ง

ภาพวาดและภาพถ่าย ซึ่ึ่งใช�ต�นทุนเวลา มากกว่าการ

ถ่ายภาพหลายเท่าตัว

ร้ปที�  3 ผลงาน Creative Task I Pinhole 

Phenomenon

ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห้์ที�  5  กิจกรรมเชิ งสร� างสรรค์ทดลอง

กระบวนการสร�างภาพในอดีต 

 หัวข�อ : Creative Task III Carte-de-visite  

 เป้าหมาย : เพื่อเรียนรู�และค�นคว�ากำเนิดของ

สตูดโิอถ่ายภาพและการใช�งานภาพถ่ายเชงิพาณิชย์ยคุ

แรก โจทย์นีผู้�เรยีนสามารถนำเสนอความร่วมสมยั และ

นำเสนอเอกลกัษณบ์คุคลได�ตามทีต่�องการโดยไมจ่ำกดั

เทคนิค 

 

 

   

 

 

การศึกษาดวยตนเองนอกเวลา ม ีแบบทดสอบ 

(Quiz) 10% ผานแพลตฟอรม Microsoft Teams   

 

 
รูปท่ี 2 คลังไฟลวีดโีอและเอกสารประบการเรียน 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

- จัดการเรียนการสอนจำนวน 10 สัปดาห ใน

รูปแบบกิจกรรมเชิงสรางสรรค เนนการมีสวนรวม

และสงเสริมการคิดวิเคราะห โดยมีรายละเอียดราย

สัปดาหดังนี้ 

- เกริ่นนำชั้นเรียนดวยโจทยและประเด็นเชิง

วิพากษ “หากโลกนี ้ไมมีภาพถาย” เพื ่อสรางบท

สนทนา และมอบหมายเปนหัวขอคนควาใหศึกษา

ลวงหนาดวยตนเอง  

 

สัปดาหท่ี 2 จำลองสถานการณสวมบทบาทสมมุติ  

ห ัวข อ : หากโลกน ี ้ ไม ม ีภาพถ าย  (Forgetting 

Photography)  

เปาหมาย : สรางบทสนทนาและกระตุนใหเกิดการ

คิดเชิงวิพากษ ผูสอนเกรินนำโดยมุงสรางความสนใจ

 

 
2 ปรากฏการณของแสงที่เกิดลอดผานรู ปรากฏภาพจริงหัวกลับบน

ฉากในหองมืด เปนหลักในการประดิษฐกลองทาบเงา Camera Obscura  

ประดิษฐชิ้นสำคัญที่นำไปสูการพัฒนาสูกลองถายภาพยุคบุกเบิก 

และสรุปสาระสำคัญในประเด็น พลังของภาพถาย

และการดำรงอยูของภาพถายในสังคมปจจุบัน 

 

ส ัปดาห ท ี ่  3  ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต  

หัวขอ Pinhole Phenomenon2  

เปาหมาย : เพ่ือใหผู เรียนเขาใจปรากฏการณแสง

ผานรู (Pinhole Phenomenon) และหลักการเกิด

ภาพในห องม ืดหร ื อกล  องทาบ เงา  (Camera 

Obscura) เปลี่ยนหองพักของตนเองเปนกลองมืด 

เล ื อกตำแหน  งของ  Pin Hole ท ี ่ ต  องการแลว

บันทึกภาพทิวทัศนท่ีปรากฏข้ึน  

 

ส ัปดาห ท ี ่  4 ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต  

หัวขอ : Creative Task II Physionotrace3  

เปาหมาย : เพื ่อนำเสนอความแตกตางระหวาง

ภาพวาดและภาพถาย ซ่ึงใชตนทุนเวลา มากกวาการ

ถายภาพหลายเทาตัว 

รูปท่ี 3 ผลงาน Creative Task I Pinhole Phenomenon 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

3 Gilles-Louis Chrétien ประดิษฐอุปกรณชื่อ Physionotrace เพ่ือ

สรางภาพเขียนเงาบุคคลเปนที ่นิยมในหมูคนทั ่วไปเพราะ งาย เร็วและ

ประหยัด สามารถสรางภาพเขียนบุคคลขนาดเล็กพรอมกันจำนวนมากได 

 

 

   

 

 

การศึกษาดวยตนเองนอกเวลา ม ีแบบทดสอบ 

(Quiz) 10% ผานแพลตฟอรม Microsoft Teams   

 

 
รูปท่ี 2 คลังไฟลวีดโีอและเอกสารประบการเรียน 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

- จัดการเรียนการสอนจำนวน 10 สัปดาห ใน

รูปแบบกิจกรรมเชิงสรางสรรค เนนการมีสวนรวม

และสงเสริมการคิดวิเคราะห โดยมีรายละเอียดราย

สัปดาหดังนี้ 

- เกริ่นนำชั้นเรียนดวยโจทยและประเด็นเชิง

วิพากษ “หากโลกนี ้ไมมีภาพถาย” เพื ่อสรางบท

สนทนา และมอบหมายเปนหัวขอคนควาใหศึกษา

ลวงหนาดวยตนเอง  

 

สัปดาหท่ี 2 จำลองสถานการณสวมบทบาทสมมุติ  

ห ัวข อ : หากโลกน ี ้ ไม ม ีภาพถ าย  (Forgetting 

Photography)  

เปาหมาย : สรางบทสนทนาและกระตุนใหเกิดการ

คิดเชิงวิพากษ ผูสอนเกรินนำโดยมุงสรางความสนใจ

 

 
2 ปรากฏการณของแสงที่เกิดลอดผานรู ปรากฏภาพจริงหัวกลับบน

ฉากในหองมืด เปนหลักในการประดิษฐกลองทาบเงา Camera Obscura  

ประดิษฐชิ้นสำคัญที่นำไปสูการพัฒนาสูกลองถายภาพยุคบุกเบิก 

และสรุปสาระสำคัญในประเด็น พลังของภาพถาย

และการดำรงอยูของภาพถายในสังคมปจจุบัน 

 

ส ัปดาห ท ี ่  3  ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต  

หัวขอ Pinhole Phenomenon2  

เปาหมาย : เพ่ือใหผู เรียนเขาใจปรากฏการณแสง

ผานรู (Pinhole Phenomenon) และหลักการเกิด

ภาพในห องม ืดหร ื อกล  องทาบ เงา  (Camera 

Obscura) เปลี่ยนหองพักของตนเองเปนกลองมืด 

เล ื อกตำแหน  งของ  Pin Hole ท ี ่ ต  องการแลว

บันทึกภาพทิวทัศนท่ีปรากฏข้ึน  

 

ส ัปดาห ท ี ่  4 ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต  

หัวขอ : Creative Task II Physionotrace3  

เปาหมาย : เพื ่อนำเสนอความแตกตางระหวาง

ภาพวาดและภาพถาย ซ่ึงใชตนทุนเวลา มากกวาการ

ถายภาพหลายเทาตัว 

รูปท่ี 3 ผลงาน Creative Task I Pinhole Phenomenon 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

3 Gilles-Louis Chrétien ประดิษฐอุปกรณชื่อ Physionotrace เพ่ือ

สรางภาพเขียนเงาบุคคลเปนที ่นิยมในหมูคนทั ่วไปเพราะ งาย เร็วและ

ประหยัด สามารถสรางภาพเขียนบุคคลขนาดเล็กพรอมกันจำนวนมากได 
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ร้ปที� 4 ผลงานการสร�างสรรค์ Physionotrace

ที่มา @HISphoto, 2021

ร้ปที� 5 ผลงานสร�างสรรค์ Creative Task III

ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห์้ที� 6 – 7 กิจกรรมเสวนากลุ่มเพื่อให�ผู�เรียน

แตล่ะกลุม่นำเสนอประเดน็ทีส่นใจและผู�เรยีนสามารถ

เลือกหัวข�อที่ดีที่สุดมาศึกษาต่อยอด

 หวัข�อ : พลงัของภาพถา่ยและการดำรงอยูข่อง

ภาพถ่ายในปัจจุบัน (ที่ถูกโหวตเลือก)

 เป้าหมาย : จัดเวทีเสวนากลุ่มในโจทย์ที่ผู�เรียน

สนใจ 

 ห้มายเห้ติุ เนื่องด�วยสถาณการณ์โควิด-19 ใน

จงัหวดัเชยีงใหมม่คีวามร�ายแรง กจิกรรมการเรยีนการ

สอนทั้งหมดหลังจากสัปดาห์ที่ 6 เป็นต�นไปจึงถูกปรับ

เปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ 100% ซึ่ึ่งส่งผลกระทบต่อ

การทำเสวนาออนไลน์ เนื่องด�วยระบบ MS-TEAMS 

มีข�อจำกัดและขาดการปฏิิสัมพันธิ์จากผู�เรียน จึงเริ่ม

นำแพลตฟอร์มห�องเรียนเสมือน Gather (gather.

comtown) มาใช�งาน ด�วยฟังค์ชันสนับสนุนกิจกรรม

ในชั้นเรียนได�ดีกว่า ช่วยแก�ปัญหาความน่าเบื่อเสริม

บรรยากาศการเรียนอย่างมีประสิทธิิภาพ มีความ

สามารถในการแบ่งกลุ่ม สามารถสร�างคาแรกเตอร์ 

(Avatar) เพื่อปฏิิสัมพันธิ์กับเพื่อนและสิ่งของใน

ห�องเรยีนได� Gather Town ยงัสามารถตดิตัง้สว่นเสรมิ

เชน่ Mind Minster สำหรบัเขยีนแผนภาพแนวคดิรวบ

ยอดร่วมกันในกลุ่ม

ร้ปที� 6 บรรยากาศการทำกิจกรรมเสวนากลุ่ม

ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห้์ที� 8 กิจกรรมเสวนากลุ่ม

 หัวข�อ : การถ่ายภาพแนวพิศเจริญ 

 เป้าหมาย : จัดเวทีเสวนาในโจทย์ที่สอดคล�อง

กับเนื้อหาในบทเรียน 

 ผลผลิต : รายงานการค�นคว�าด�วยตนเองพร�อม

แผนภาพสรุปใจความสำคัญ

สัปด้าห้์ที�  9  กิจกรรมเชิ งสร� างสรรค์ทดลอง

กระบวนการสร�างภาพในอดีต

 หัวข�อ : Creative Task IV Dadaism 

 เป้าหมาย : เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจถึงสภาวการณ์

ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแนวคิดและกระแสศิลปะ 

(Modern Art) ที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับภาพถ่ายเชิง

ศิลปะที่ถูกใช�งานเป็นเครื่องมือของศิลปินรวมถึงผู�

เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ อย่างกว�างขวาง 

   

 

 

ส ัปดาห ท ี ่  5 ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต  

หัวขอ : Creative Task III Carte-de-visite4  

เปาหมาย : เพื่อเรียนรูและคนควากำเนิดของสตูดโิอ

ถายภาพและการใชงานภาพถายเชิงพาณิชยุคแรก 

โจทยนี้ผูเรียนสามารถนำเสนอความรวมสมัย และ

นำเสนอเอกลักษณบุคคลไดตามที่ตองการโดยไม

จำกัดเทคนิค  

 

 

รูปท่ี 4 ผลงานการสรางสรรค Physionotrace 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

 

 
4 CARTE-DE-VISITE หรือ "การทเดอวีซิท" คือนามบัตรภาพ รูปภาพ

ขนาดเล็กพรอมขอมูลบุคคล นิยมใชแทนนามบัตร การทเดอวีซิท กลายเปน

กระแสนิยมในหมูประชาชน เกิดสตูดิโอภาพถายบุคคลเชิงพาณิชจำนวนมาก  

 
รูปท่ี 5 ผลงานสรางสรรค Creative Task III 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหที่ 6 – 7 กิจกรรมเสวนากลุมเพื่อใหผูเรียน

แตละกลุ มนำเสนอประเด็นที ่สนใจและผู  เร ียน

สามารถเลือกหัวขอท่ีดีท่ีสุดมาศึกษาตอยอด 

หัวขอ : พลังของภาพถายและการดำรงอยู ของ

ภาพถายในปจจุบัน (ท่ีถูกโหวตเลือก) 

เปาหมาย : จัดเวทีเสวนากลุมในโจทยท่ีผูเรียนสนใจ  

 

หมายเหตุ เนื่องดวยสถาณการณโควิด-19 ในจังหวัด

เชียงใหมมีความรายแรง กิจกรรมการเรียนการสอน

ทั ้งหมดหลังจากส ัปดาหท ี ่  6 เป นต นไปจ ึง ถูก

ปรับเปลี ่ยนเปนแบบออนไลน 100% ซึ ่งส งผล

กระทบตอการทำเสวนาออนไลน เนื่องดวยระบบ 

MS-TEAMS มีขอจำกัดและขาดการปฏิสัมพันธจาก

ผู  เร ียน จึงเร ิ ่มนำแพลตฟอรมหองเร ียนเสมือน 

   

 

 

ส ัปดาห ท ี ่  5 ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต  

หัวขอ : Creative Task III Carte-de-visite4  

เปาหมาย : เพื่อเรียนรูและคนควากำเนิดของสตูดโิอ

ถายภาพและการใชงานภาพถายเชิงพาณิชยุคแรก 

โจทยนี้ผูเรียนสามารถนำเสนอความรวมสมัย และ

นำเสนอเอกลักษณบุคคลไดตามที่ตองการโดยไม

จำกัดเทคนิค  

 

 

รูปท่ี 4 ผลงานการสรางสรรค Physionotrace 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

 

 
4 CARTE-DE-VISITE หรือ "การทเดอวีซิท" คือนามบัตรภาพ รูปภาพ

ขนาดเล็กพรอมขอมูลบุคคล นิยมใชแทนนามบัตร การทเดอวีซิท กลายเปน

กระแสนิยมในหมูประชาชน เกิดสตูดิโอภาพถายบุคคลเชิงพาณิชจำนวนมาก  

 
รูปท่ี 5 ผลงานสรางสรรค Creative Task III 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหที่ 6 – 7 กิจกรรมเสวนากลุมเพื่อใหผูเรียน

แตละกลุ มนำเสนอประเด็นที ่สนใจและผู  เร ียน

สามารถเลือกหัวขอท่ีดีท่ีสุดมาศึกษาตอยอด 

หัวขอ : พลังของภาพถายและการดำรงอยู ของ

ภาพถายในปจจุบัน (ท่ีถูกโหวตเลือก) 

เปาหมาย : จัดเวทีเสวนากลุมในโจทยท่ีผูเรียนสนใจ  

 

หมายเหตุ เนื่องดวยสถาณการณโควิด-19 ในจังหวัด

เชียงใหมมีความรายแรง กิจกรรมการเรียนการสอน

ทั ้งหมดหลังจากส ัปดาหท ี ่  6 เป นต นไปจ ึง ถูก

ปรับเปลี ่ยนเปนแบบออนไลน 100% ซึ ่งส งผล

กระทบตอการทำเสวนาออนไลน เนื่องดวยระบบ 

MS-TEAMS มีขอจำกัดและขาดการปฏิสัมพันธจาก

ผู  เร ียน จึงเร ิ ่มนำแพลตฟอรมหองเร ียนเสมือน 

 

 

   

 

 

Gather (gather.comtown)มาใชงาน ดวยฟงคชัน

สนับสนุนกิจกรรมในชั้นเรียนไดดีกวา ชวยแกปญหา

ความนาเบ ื ่อเสร ิมบรรยากาศการเร ียนอยางมี

ประส ิทธ ิภาพ มีความสามารถในการแบ งกลุม 

สามารถสรางคาแรกเตอร (Avatar) เพื่อปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนและสิ่งของในหองเรียนได Gather Town 

ยังสามารถติดต ั ้ งส วนเสร ิมเช น Mind Minster 

สำหรับเขียนแผนภาพแนวคิดรวบยอดรวมกันในกลุม 

 

 
รูปท่ี 6 บรรยากาศการทำกิจกรรมเสวนากลุม 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 8 กิจกรรมเสวนากลุม 

หัวขอ : การถายภาพแนวพิศเจริญ  

เปาหมาย : จัดเวทีเสวนาในโจทยที่สอดคลองกับ

เนื้อหาในบทเรียน  

ผลผลิต : รายงานการคนควาด วยตนเองพร อม

แผนภาพสรุปใจความสำคัญ 

 

ส ัปดาห ท ี ่  9 ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต 

หัวขอ : Creative Task IV Dadaism5 

 

 
5 ดาดา (Dadaism) เปนกระแสความเคลื่อนไหวทางศิลปะในชวงตนศตวรรษที่ 

20 ดาดาเนนใชศิลปะเพื่อตอตานสังคมและขนบความงามของศิลปะแบบจารีต 

โดยหยิบสิ่งของเหลือใชมาสรางสรรคเปนผลงานดวยเหตุผลสำคัญของภาวะ

เปาหมาย : เพื่อใหผู เรียนเขาใจถึงสภาวะการณท่ี

สงผลตอการขับเคลื ่อนแนวคิดและกระแสศิลปะ 

(Modern Art) ที่เกี ่ยวของโดยตรงกับภาพถายเชิง

ศิลปะที ่ถูกใชงานเปนเครื ่องมือของศิลปนรวมถึง

ผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ อยางกวางขวาง  

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางผลงานสรางสรรค Creative Task IV 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 10 กิจกรรมกิจกรรมเสวนากลุม 

หัวขอ : “เมื ่อเครื ่องจักรกลอยากเขาสู พื ้นที ่แหง

ความงาม” ภาพถายกับความพยายามเปนศิลปะ 

เปาหมาย : จัดเวทีเสวนากลุมในโจทยที่สอดคลอง

กับเน ื ้อหาในบทเร ียน (Modern Photography) 

เพื่อสะทอนธรรมชาติของภาพถาย ซึ่งเกิดขึ้นจาก

หลักการทางวิทยาศาสตร 

ผลผลิต : รายงานหรือแผนภาพสรุปใจความสำคัญ  

 

สงครามซึ่งศิลปนตองการแสดงออกถึงความต่ำทรามและไรสติของสังคมชนช้ัน

นำ แสดงใหเห็นวามนุษยที ่คิดวาตนสูงสงกลับสามารถทำเรื ่องเลวรายอยาง

งายดาย 
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ร้ปที� 7 ตัวอย่างผลงานสร�างสรรค์ Creative Task IV

ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห้์ที� 10 กิจกรรมกิจกรรมเสวนากลุ่ม

 หวัข�อ : “เมือ่เครือ่งจักรกลอยากเข�าสูพ่ืน้ทีแ่ห่ง

ความงาม” ภาพถ่ายกับความพยายามเป็นศิลปะ

 เป้าหมาย : จัดเวทีเสวนากลุ่มในโจทย์ที่

สอดคล� อ งกับ เนื้ อหา ในบทเรี ยน  (Modern 

Photography) เพือ่สะท�อนธิรรมชาตขิองภาพถา่ย ซึ่ึง่

เกิดขึ้นจากหลักการทางวิทยาศาสตร์

 ผลผลิต : รายงานหรือแผนภาพสรุปใจความ

สำคัญ 

ร้ปที� 8 เวทีเสวนาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Gather 

ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห้์ที� 11 โครงงานประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ 

 หัวข�อ : อบรมออนไลน์ Project Proposal 

Workshop หลักพื้นฐ์านการสืบค�นข�อมูลและการ

เขียนโครงร่างฯ เบื้องต�น

 เป้าหมาย : เพื่อให�ผู�เรียนสามารถเข�าใจหลัก

การพื้นฐ์านการสืบค�น แหล่งความรู� หลักการอ�างอิง 

และแนวปฏิิบัติการศึกษาค�นคว�า เพื่อใช�ประกอบ

เอกสารข�อเสนอโครงงาน “ประวัตศิาสตร์การถ่ายภาพ 

Photo Visionary”

สปัด้าห้ท์ี� 12 บรรยายสรุปเนือ้หาครึง่หลัง และแนะนำ

หนังสือ Photography Visionaries

 หัวข�อ : “Pre-Final I Photography 

Visionaries”

 เป้าหมาย : บรรยายสรุปเนื้อหาพร�อมให�แหล่ง

ข�อมูลสำหรับใช�เป็นทรัพยากรในการเริ่มต�นศึกษา

ค�นคว�า โดยช้ันเรยีนรว่มกนักำหนดรปูแบบและเกณฑ์

การคัดเลือกผลงาน 

สัปด้าห้์ที� 13 Open Class 

 หัวข�อ : เปิดให�คำปรึกษาการจัดทำโครงงาน 

(Final Project) แจ�งเงื่อนไขการแจกรางวัลและ

แนวทางการตัดสินผลงาน

 เปา้หมาย : เพือ่นำเสนอหวัข�อโครงงานฯ ในรปู

แบบ Slide Presentation ก่อนนำไปศึกษาค�นคว�า

เพิ่มเติมเผื่อผลิตเป็น Video Presentation

ร้ปที� 10 QR Code ผลงานที่ชนะและหลักฐ์านการ

โหวต ที่มา @HISphoto, 2021

สัปด้าห้์ที� 14 นำเสนอหัวข�อ 

 หัวข�อ : “Pre-Final Project Presentation” 

 เปา้หมาย : เพือ่นำเสนอหวัข�อโครงงานฯ ในรปู

แบบ Slide Presentation โดยกำหนดให�ผู�เรียน

สามารถเขียนโครงร่างฯ และจัดการนำเสนอได�อย่าง

เหมาะสม แสดงถึงทักษะการสื่อสาร 

สัปด้าห้์ที� 15 ตรวจผลผลิตของโครงงาน 

 หวัข�อ : “Final Project Video Presentation” 

 เป้าหมาย : คัดเลือกผลงานวิดีโอจำนวน 10 - 

15 โครงงานฯ ทีม่คีณุภาพและเนือ้หาโดดเดน่ จากนัน้

นำไปโหวตหาผลงานที่ดีที่สุด 5 ชิ้น 

 

 

   

 

 

Gather (gather.comtown)มาใชงาน ดวยฟงคชัน

สนับสนุนกิจกรรมในชั้นเรียนไดดีกวา ชวยแกปญหา

ความนาเบ ื ่อเสร ิมบรรยากาศการเร ียนอยางมี

ประส ิทธ ิภาพ มีความสามารถในการแบ งกลุม 

สามารถสรางคาแรกเตอร (Avatar) เพื่อปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนและสิ่งของในหองเรียนได Gather Town 

ยังสามารถติดต ั ้ งส วนเสร ิมเช น Mind Minster 

สำหรับเขียนแผนภาพแนวคิดรวบยอดรวมกันในกลุม 

 

 
รูปท่ี 6 บรรยากาศการทำกิจกรรมเสวนากลุม 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 8 กิจกรรมเสวนากลุม 

หัวขอ : การถายภาพแนวพิศเจริญ  

เปาหมาย : จัดเวทีเสวนาในโจทยที่สอดคลองกับ

เนื้อหาในบทเรียน  

ผลผลิต : รายงานการคนควาด วยตนเองพร อม

แผนภาพสรุปใจความสำคัญ 

 

ส ัปดาห ท ี ่  9 ก ิจกรรมเช ิงสร างสรรค ทดลอง

กระบวนการสรางภาพในอดีต 

หัวขอ : Creative Task IV Dadaism5 

 

 
5 ดาดา (Dadaism) เปนกระแสความเคลื่อนไหวทางศิลปะในชวงตนศตวรรษที่ 

20 ดาดาเนนใชศิลปะเพื่อตอตานสังคมและขนบความงามของศิลปะแบบจารีต 

โดยหยิบสิ่งของเหลือใชมาสรางสรรคเปนผลงานดวยเหตุผลสำคัญของภาวะ

เปาหมาย : เพื่อใหผู เรียนเขาใจถึงสภาวะการณท่ี

สงผลตอการขับเคลื ่อนแนวคิดและกระแสศิลปะ 

(Modern Art) ที่เกี ่ยวของโดยตรงกับภาพถายเชิง

ศิลปะที ่ถูกใชงานเปนเครื ่องมือของศิลปนรวมถึง

ผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ อยางกวางขวาง  

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางผลงานสรางสรรค Creative Task IV 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 10 กิจกรรมกิจกรรมเสวนากลุม 

หัวขอ : “เมื ่อเครื ่องจักรกลอยากเขาสู พื ้นที ่แหง

ความงาม” ภาพถายกับความพยายามเปนศิลปะ 

เปาหมาย : จัดเวทีเสวนากลุมในโจทยที่สอดคลอง

กับเน ื ้อหาในบทเร ียน (Modern Photography) 

เพื่อสะทอนธรรมชาติของภาพถาย ซึ่งเกิดขึ้นจาก

หลักการทางวิทยาศาสตร 

ผลผลิต : รายงานหรือแผนภาพสรุปใจความสำคัญ  

 

สงครามซึ่งศิลปนตองการแสดงออกถึงความต่ำทรามและไรสติของสังคมชนช้ัน

นำ แสดงใหเห็นวามนุษยที ่คิดวาตนสูงสงกลับสามารถทำเรื ่องเลวรายอยาง

งายดาย 

   

 

 

 
รูปท่ี 8 เวทีเสวนาออนไลนผานแพลตฟอรม Gather  

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 11 โครงงานประวัติศาสตรการถายภาพ  

ห ั ว ข  อ  : อ บ ร ม อ อ น ไ ล น   Project Proposal 

Workshop หลักพื้นฐานการสืบคนขอมูลและการ

เขียนโครงรางฯ เบื้องตน 

เปาหมาย : เพื ่อใหผู เรียนสามารถเขาใจหลักการ

พ้ืนฐานการสืบคน แหลงความรู หลักการอางอิง และ

แนวปฏิบัติการศึกษาคนควา เพ่ือใชประกอบเอกสาร

ขอเสนอโครงงาน “ประวัติศาสตรการถายภาพ 

Photo Visionary” 

 

สัปดาหที ่ 12 บรรยายสรุปเนื ้อหาครึ ่งหลัง และ

แนะนำหนังสือ Photography Visionaries 

หัวขอ : “Pre-Final I Photography Visionaries” 

เปาหมาย : บรรยายสรุปเนื้อหาพรอมใหแหลงขอมูล

สำหรับใชเปนทรัพยากรในการเริ่มตนศึกษาคนควา 

โดยชั้นเรียนรวมกันกำหนดรูปแบบและเกณฑการ

คัดเลือกผลงาน  

 

สัปดาหท่ี 13 Open Class  

หัวขอ : เปดใหคำปรึกษาการจัดทำโครงงาน (Final 

Project) แจ งเง ื ่อนไขการแจกรางว ัลและแนว

ทางการตัดสินผลงาน 

เปาหมาย : เพื่อนำเสนอหัวขอโครงงานฯ ในรูปแบบ 

Slide Presentation ก  อนนำ ไปศ ึ กษาค  นคว า

เพ่ิมเติมเผื่อผลิตเปน Video Presentation 

 

 
รูปท่ี 9 QR Code ผลงานท่ีชนะและหลักฐานการโหวต 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 14 นำเสนอหัวขอ  

หัวขอ : “Pre-Final Project Presentation”  

เปาหมาย : เพื่อนำเสนอหัวขอโครงงานฯ ในรูปแบบ 

Slide Presentation โดยกำหนดใหผูเรียนสามารถ

เข ียนโครงร างฯ และจ ัดการนำเสนอได อย  าง

เหมาะสม แสดงถึงทักษะการสื่อสาร  

 

สัปดาหท่ี 15 ตรวจผลผลิตของโครงงาน  

หัวขอ : “Final Project Video Presentation”  

เปาหมาย : คัดเลือกผลงานวีดีโอจำนวน 10 - 15 

โครงงานฯ ที่มีคุณภาพและเนื้อหาโดดเดน จากนั้น

นำไปโหวตหาผลงานท่ีดีท่ีสุด 5 ชิ้น  

 

6. บทสรุป 

การลดบทบาทของผูสอนจากเดิมที่พูดอยูคน

เดียว (โดยเฉพาะอยางยิ ่งการสอนบรรยายแบบ

ออนไลน) ไปสู การสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

Active Learning ที ่ผู เรียนมีสวนรวม ไมเพียงแต

ชวยปรับเปลี่ยนบรรยายกาศการเรียนออนไลนที่นา

   

 

 

 
รูปท่ี 8 เวทีเสวนาออนไลนผานแพลตฟอรม Gather  

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 11 โครงงานประวัติศาสตรการถายภาพ  

ห ั ว ข  อ  : อ บ ร ม อ อ น ไ ล น   Project Proposal 

Workshop หลักพื้นฐานการสืบคนขอมูลและการ

เขียนโครงรางฯ เบื้องตน 

เปาหมาย : เพื ่อใหผู เรียนสามารถเขาใจหลักการ

พ้ืนฐานการสืบคน แหลงความรู หลักการอางอิง และ

แนวปฏิบัติการศึกษาคนควา เพ่ือใชประกอบเอกสาร

ขอเสนอโครงงาน “ประวัติศาสตรการถายภาพ 

Photo Visionary” 

 

สัปดาหที ่ 12 บรรยายสรุปเนื ้อหาครึ ่งหลัง และ

แนะนำหนังสือ Photography Visionaries 

หัวขอ : “Pre-Final I Photography Visionaries” 

เปาหมาย : บรรยายสรุปเนื้อหาพรอมใหแหลงขอมูล

สำหรับใชเปนทรัพยากรในการเริ่มตนศึกษาคนควา 

โดยชั้นเรียนรวมกันกำหนดรูปแบบและเกณฑการ

คัดเลือกผลงาน  

 

สัปดาหท่ี 13 Open Class  

หัวขอ : เปดใหคำปรึกษาการจัดทำโครงงาน (Final 

Project) แจ งเง ื ่อนไขการแจกรางว ัลและแนว

ทางการตัดสินผลงาน 

เปาหมาย : เพื่อนำเสนอหัวขอโครงงานฯ ในรูปแบบ 

Slide Presentation ก  อนนำ ไปศ ึ กษาค  นคว า

เพ่ิมเติมเผื่อผลิตเปน Video Presentation 

 

 
รูปท่ี 9 QR Code ผลงานท่ีชนะและหลักฐานการโหวต 

ท่ีมา @HISphoto, 2021 

สัปดาหท่ี 14 นำเสนอหัวขอ  

หัวขอ : “Pre-Final Project Presentation”  

เปาหมาย : เพื่อนำเสนอหัวขอโครงงานฯ ในรูปแบบ 

Slide Presentation โดยกำหนดใหผูเรียนสามารถ

เข ียนโครงร างฯ และจ ัดการนำเสนอได อย  าง

เหมาะสม แสดงถึงทักษะการสื่อสาร  

 

สัปดาหท่ี 15 ตรวจผลผลิตของโครงงาน  

หัวขอ : “Final Project Video Presentation”  

เปาหมาย : คัดเลือกผลงานวีดีโอจำนวน 10 - 15 

โครงงานฯ ที่มีคุณภาพและเนื้อหาโดดเดน จากนั้น

นำไปโหวตหาผลงานท่ีดีท่ีสุด 5 ชิ้น  

 

6. บทสรุป 

การลดบทบาทของผูสอนจากเดิมที่พูดอยูคน

เดียว (โดยเฉพาะอยางยิ ่งการสอนบรรยายแบบ

ออนไลน) ไปสู การสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

Active Learning ที ่ผู เรียนมีสวนรวม ไมเพียงแต

ชวยปรับเปลี่ยนบรรยายกาศการเรียนออนไลนที่นา
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6. บัทสรุป

 การลดบทบาทของผู�สอนจากเดิมที่พูดอยู่คน

เดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนบรรยายแบบ

ออนไลน์) ไปสู่การสร�างกิจกรรมการเรียนรู�แบบ 

Active Learning ที่ผู�เรียนมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่ช่วย

ปรับเปลี่ยนบรรยายกาศการเรียนออนไลน์ที่น่าเบื่อ 

และวิชาประวัติศาสตร์ที่แสนง่วงนอน (ออนไลน์ + 

ประวัติศาสตร์ = หลับสบาย) ให�มีสีสันและแตกต่าง

ไปจากภาพจำเดิม ๆ ของเหล่าผู�เรียน รวมถึงปัญหา

ภายใต�สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 จำเป็น

อยา่งยิง่ทีจ่ะต�องทำงานรว่มกนัและสือ่สารอยา่งเข�าใจ 

แม�ว่าชั้นเรียนในภาคการศึกษานี้จะได�รับผลกระทบผู�

เรยีนและผู�สอนแบกรับภาระมากกว่าปกติ แต่ด�วยการ

มส่ีวนรว่มระหวา่งผู�เรยีนและผู�สอนสามารถแก�ปญัหา

บนพื้นฐ์านความเข�าใจ จึงสามารถดำเนินการบรรลุ

ตามแผนที่คาดหวังไว�ได� 

 การจัดการเรยีนการสอนปีการศกึษาที ่1/2564 

นั้นเป็นโจทย์ที่ท�าทายเพราะต�องเผชิญกับความไม่

แน่นอน เป็นอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อช้ันเรียนใน

หลากหลายมติแิละสง่กระทบโดยตรงตอ่ผู�เรยีน แตใ่น

ท�ายที่สุดรายวิชานี้ก็ได�สามารถดำเนินการได�ตามเป้า

หมายภายใต�ความพึงพอใจจากผู�เรียนและผู�สอน 

สามารถลดความน่าเบือ่และแก�ไขภาพจำของชัน้เรยีน

ประวัติศาสตร์แบบเดิมได�สำเร็จ อีกทั้งยังได�เรียนรู�ถึง

ความเป็นไปได�ในการออกแบบชั้นเรียนจากความ

ต�องการของผู�เรียนเป็นสำคัญ
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 วิชาประวัติศาสตร์การถ่ายภาพได�รับการ

ประเมินจากผู�เรยีนโดยมีคะแนนเฉลีย่ 96.41% โดยมี

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 42 คน จำนวนนักศึกษา

ที่ทำการประเมิน 39 คน คิดเป็นร�อยละ 92.86 จาก

การปรบัเปลีย่นชัน้เรยีนในเชงิคณุภาพสามารถสะท�อน

ผ่านผลงานในรายวิชา ที่แสดงให�เห็นองค์ความรู�ที่ผู�

เรียนได�รับอันเป็นความรู� ท่ีถูกต่อยอดและนำไป

ประยุกต์ใช� โดยส่งมอบผ่านผลผลิตในกิจกรรมและ

โครงงานที่กำหนดไว�ได�ตามวัตถุประสงค์ ในเชิง

ปรมิาณแสดงให�เหน็ผา่นผลการประเมนิกระบวนวชิา

ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู เหนอืส่ิงอืน่ใดความคดิเหน็จากผู�เรยีน

ที่มีต่อกระบวนวิชาสามารถสรุปได�ว่าการเรียนการ

สอนรูปแบบใหม่ชว่ยลดความน่าเบือ่ ผู�เรยีนมีความสุข

และสนุกไปกับชั้นเรียนประวัติศาสตร์ภาพถ่ายได�เป็น

อย่างดี

 

 

   

 

 

เบื่อ และวิชาประวัติศาสตรท่ีแสนงวงนอน (ออนไลน 

+ ประวัต ิศาสตร = หลับสบาย) ใหม ีส ีส ันและ

แตกตางไปจากภาพจำเดิม ๆ ของเหลาผ ู  เร ียน 

รวมถึงปญหาภายใตสถานการณการระบาดของโรค

โควิด-19 จำเปนอยางยิ่งที่จะตองทำงานรวมกันและ

สื่อสารอยางเขาใจ แมวาชั้นเรียนในภาคการศึกษานี้

จะไดรับผลกระทบผูเรียนและผูสอนแบกรับภาระ

มากกวาปกติ แตดวยการมีสวนรวมระหวางผูเรียน

และผูสอนสามารถแกปญหาบนพื้นฐานความเขาใจ 

จึงสามารถดำเนินการบรรลุตามแผนท่ีคาดหวังไวได  

การจัดการเรียนการสอนปการศึกษาท่ี 1/2564 

นั้นเปนโจทยที่ทาทายเพราะตองเผชิญกับความไม

แนนอน เปนอุปสรรคที่สงผลกระทบตอชั้นเรียนใน

หลากหลายมิติและสงกระทบโดยตรงตอผูเรียน แต

ในทายที่สุดรายวิชานี้ก็ไดสามารถดำเนินการไดตาม

เปาหมายภายใตความพึงพอใจจากผูเรียนและผูสอน 

สามารถลดความนาเบื ่อและแกไขภาพจำของชั้น

เรียนประวัติศาสตรแบบเดิมไดสำเร็จ อีกทั้งยังได

เรียนรูถึงความเปนไปไดในการออกแบบชั้นเรียนจาก

ความตองการของผูเรียนเปนสำคัญ 
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วิชาประวัต ิศาสตร การถายภาพไดร ับการ

ประเมินจากผูเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ย 96.41% โดย

มีน ักศ ึกษาที ่ลงทะเบ ียนทั ้งส ิ ้น 42 คน จำนวน

นักศึกษาที่ทำการประเมิน 39 คน คิดเปนรอยละ 

92.86 จากการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนในเชิงคุณภาพ

สามารถสะทอนผานผลงานในรายวิชา ท่ีแสดงให

เห็นองคความรูที่ผูเรียนไดรับอันเปนความรูที่ถูกตอ

ยอดและนำไปประยุกตใช โดยสงมอบผานผลผลิตใน

ก ิ จ กร รมและ โคร ง ง านท ี ่ ก ำหนด ไว  ไ ด  ต า ม

วัตถุประสงค ในเชิงปริมาณแสดงใหเห็นผานผลการ

ประเมินกระบวนวิชาที่อยูในระดับสูง เหนือสิ่งอื่นใด

ความคิดเห็นจากผูเรียนที่มีตอกระบวนวิชาสามารถ

สรุปไดวาการเรียนการสอนรูปแบบใหมชวยลดความ

นาเบื ่อ ผู เรียนมีความสุขและสนุกไปกับชั ้นเรียน

ประวัติศาสตรภาพถายไดเปนอยางดี 
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ชั�นเรียนออนไลน์ วัิชาการนำเสนอผลงานและจัด้แสด้งภาพถ่่าย

กรรณ เกติุเวัช1

1สาขาวิชาการถ่ายภาพสร�างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

E-mail gun.ketwec@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความนีน้ำเสนอการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา วชิา 114346 Photographic Presentation and 

Exhibition: การนำเสนอผลงานและจัดแสดงภาพถ่าย ซ่ึึ่งในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ

สอนจากภาคบรรยายให�มีกิจกรรมการเรียนรู�และทดลองฝึึกปฏิิบัติ พร�อมบูรณาการให�เกิดการเรียนรู�ร่วมกันกับ

นักศึกษาในกระบวนวิชา “114408 ศิลปะนิพนธิ์ภาพถ่าย” และ “114201 วิชาภาพสร�างสรรค์” เพื่อสร�าง

ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาในภาคทฤษฎีี แต่เนื่องจาก

สถานการณ์โควิดทำให�ต�องเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงไม่สามารถจัดนิทรรศการเต็มรูปแบบได� ทว่าผู�เรียน

และผู�สอนได�หาทางออกร่วมกันโดยตกลงที่จะจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานให�เกิดข้ึนในรูปแบบออนไลน์ 

(Metaverse) ผ่านแพลตฟอร์ม “สปาเชียล” (Spatial.io) 

 ผลลัพธิ์ในรายวิชาแสดงให�เห็นองค์ความรู�ที่ผู�เรียนได�รับโดยนำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายแบบออนไลน์ได�

ตามวตัถปุระสงค ์ผลการประเมนิกระบวนวชิาทีอ่ยูใ่นระดบัสงู แม�ว่าการปรบัเปล่ียนและบรูณาการช้ันเรยีนภายใน

การเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจทำให�เสียโอกาสท่ีจะได�ทดลองทำงานผลิตและติดต้ังไปจากการทำงานแบบ 

On-Site ตามทีว่างแผนไว� แต่การประยุกต์ใช�เทคโนโลยีใหม่ กย็งัช่วยสร�างประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู�เรยีน

ได�ในระดบัหนึง่ เสยีงสะท�อนความคดิเหน็จากผู�เรยีนทีมี่ต่อกระบวนวชิานีท้ีอ่ยากเรยีนและจัดนทิรรศการเตม็รปู

แบบ แตต่ดิขดัเพราะสภาวการณร์ะบาดโรคร�ายแรง (โควดิ-19) ทวา่ผู�เรยีนยงัมคีวามพยายามรวมถงึคอยให�กำลงั

ใจ (ผู�เรียนและผู�สอน) จึงทำให�ชั้นเรียนนี้สำเร็จลุล่วงตามที่คาดหวัง 

คัำสำคััญ:  การถ่ายภาพสร�างสรรค์, นิทรรศการภาพถ่าย, Metaverse, Active Learning  

1. บัทนำ

 ปลายทางของผลงานศิลปะคือการนำเสนอสู่

สายตาสาธิารณะ งานแสดงศิลปะระดับชาติและ

นานาชาติคือเครื่องมือทางสังคมท่ีสามารถถูกใช�เพื่อ

สร�างแรงขับเคลือ่นทางเศรษฐ์กิจและเป็นประโยชน์แก่

สงัคมได�หลากหลายมิต ิงานศิลปะสามารถเชือ่มโยงนำ

เสนอเนื้อหาสาระสู่ผู�ชมได�อย่างแยบยล เป็นอำนาจ

อ่อน (Soft power) ที่จะปลูกฝึังและชักจูงผู�คนด�วย

วิธิีการและรูปแบบที่แตกต่างไปจากเครื่องมือเชิง

อำนาจชนิดอื่น ๆ ซ่ึึ่งในประเทศไทยอาจกล่าวได�ว่า

ศิลปินและนักวิชาการจำนวนมากพยายามจัดต้ัง

เทศกาลศิลปะ (ภาพถ่าย) หรือมหกรรมศิลปะรปูแบบ

อื่น ๆ ของตัวเองให�เกิดขึ้นในท�องถิ่นแต่ทว่าต่าง

ประสบกับปัญหาและข�อจำกัดสำคัญที่ปรากฏิในงาน

วิจัยหลายชิ้นรวมถึงข�อเท็จจริงซึ่ึ่งผู�สอนค�นพบจาก

ตลอดหลายปีของการทำงาน นั่นคือปัจจัยสำคัญที่ส่ง

ผลต่อความสำเร็จของผู�ดำเนินงานทั้งขนาดย่อยไป

จนถึงขนาดใหญ่ (นิทรรศการ / เทศกาล / มหกรรม

ศิลปะ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปะขนาดใหญ่ 

นัน่คือการขาดทรัพยากร ทัง้ด�านทีเ่ป็นองค์ความรู� รวม
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ถงึบคุลากรทีม่คีวามรู�ความเข�าใจหรือผู�มปีระสบการณ์

ด�านการจัดการกิจกรรมทางศิลปะ ด�วยการบริหาร

จัดการกิจกรรมศิลปะขนาดใหญ่เกิดขึ้นน�อยครั้งและ

ล�วนเป็นองค์ความรู�เฉพาะ ไม่ถูกเผยแพร่หรือทำให�

เป็นข�อมูลที่สามารถหาเรียนรู�หรือศึกษาได�ทั่วไป 

 ปัญหาเดียวกันนี้ในกลุ่มผู�บุกเบิกเทศกาลและ

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยของไทย ซ่ึึ่งทุกท่านล�วนต�อง

เคยอยู่ในแวดวงศิลปะหรือผ่านประสบการณ์ตั้งแต่

การจดัแสดงผลงานนทิรรศการขนาดเลก็ในเวทศีลิปะ

ในประเทศเพื่อก�าวออกไปสู่เวทีที่จริงจังกว่าในต่าง

ประเทศมาก่อนทั้งสิ้น เป็นเวลาหลายปีแห่งการบ่ม

เพาะ ดงันัน้เพือ่สร�างทัง้องค์ความรู�และประสบการณ์

ในการทำงานอย่างเปน็มาตรฐ์าน กระบวนวิชาการนำ

เสนอผลงานและนทิรรศการภาพถา่ยจงึถกูเปดิขึน้เพ่ือ

ส่งมอบความรู�และผลิตสร�างเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช�

ในการจัดการนำเสนอผลงานภาพถ่ายท้ังขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่ได� โดยเริ่มจากส่วนย่อยท่ีสุดนั่นคือ

นิทรรศการภาพถ่าย ด�วยเหตุ น้ี เพื่อ ท่ีจะมอบ

ประสบการณ์แก่ผู�เรียน กระบวนวิชานี้จึงมีเป้าหมาย

ให� ฝึึกฝึนและทดลองบริหารจัดการนิทรรศการ

ภาพถ่ายใหญ่ด�วยตนเอง ทั้ งนี้ วิชา 114346 

Photographic Presentation and Exhibition: 

การนำเสนอผลงานและจัดแสดงภาพถ่าย เป็นวชิาเปดิ

ใหม่ ซึ่ึ่งได�ทำการเรียนการสอนไปครั้งแรกในปีการ

ศึกษาที่ 2/2563 เป็นการสอนในภาคบรรยาย โดยมี

การทดลองจัดนิทรรศการขนาดย่อมและนิทรรศการ

สมมตุ ิ(เกิดขึน้แค่ในระดับเอกสาร) ซ่ึึ่งการประเมินผล

งานกระบวนวิชาจึงเกิดข้ึนจากการประเมินแผนการ

ดำเนินงานและการนำเสนอในชั้นเรียน ซ่ึึ่งไม่ได�ถูก

สะท�อนและแสดงให�เห็นถึงทักษะ การแก�ปัญหาอันจะ

นำไปสู่การได�มาซึ่ึ่ งประสบการณ์ เพื่อผลักดัน

นิทรรศการให�สำเร็จลุล่วงไปได�จริง โดยในภาคการ

ศึกษา 2/2563 ซึ่ึ่งเป็นการเรียนการสอนครั้งแรก แม�

การเรียนจะเน�นหนักไปท่ีการบรรยายโดยมีกิจกรรม

ให�ทดลองจัดนทิรรศการขนาดย่อม 1 ครัง้ ผลลัพธิข์อง

นิทรรศการเป็นที่น่าพึงพอใจ 

 นักศึกษาสามารถแสดงให�เห็นถึงศักยภาพ 

ความคิดสร�างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน รวมถึง

แสดงถึงมาตรฐ์านในการทำงานได�เป็นอย่างดี ผู�เรียน

ได�มโีอกาสรว่มทำงานกบัองคก์รภายนอกมหาวทิยาลยั 

โดยนำเสนอผลงานภาพถ่ายและจัดกิจกรรมใน

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ CMDW 2020 ซึ่ึ่งเป็น

สนามฝึึกฝึนและเป็นเวทีแห่งโอกาสที่สำคัญให�

นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพได�ฝึึกใช�องค์ความรู�

จัดการนิทรรศการนำเสนอผลงานภาพถ่ายแม�จะเป็น

ส่วนเล็ก ๆ ก็ตาม

 ด�วยเหตุน้ีเพ่ือสร�างผลลัพธิ์ท่ีจับต�องได�จริง

กระบวนวิชานี้จำเป็นต�องให�นักศึกษาได�เรียนรู�ท้ังใน

ภาคบรรยายและปฏิิบัติ ได�รับโอกาสท่ีจะได�ทดลอง

และฝึึกปฏิิบัติจากสถานการณ์จริง ได�เผชิญโจทย์และ

แก�ไขปญัหาตา่ง ๆ  ทีอ่าจพบจากการทำงานด�วยตนเอง 

กระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได�เสริม

ศกัยภาพการเรยีนรู�จากทนุ CMU 21st Century เพือ่

บรูณาการเอาวชิาทีเ่กีย่วข�องรวมไปถงึการสร�างโอกาส

ให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากของจริงอย่างเต็มศักยภาพ 

โดยมีเป้าหมายในการเรียนรู�ทั้งหลักการนำเสนอผล

งานสร�างสรรค์ ตลอดจนขัน้ตอนและมาตรฐ์านการนำ

เสนอผลงานสร�างสรรค ์และทดลองและฝึึกปฏิบิติัการ

ออกแบบและบริหารจัดการนิทรรศการนำเสนอผล

งานภาพถ่าย ในฐ์านะนักจัดการนำเสนอ (Exhibitor 

/ Curator) เพื่อให�สามารถเข�าใจถึงองค์ประกอบของ

นิทรรศการ กระบวนการ รูปแบบและขั้นตอนการนำ

เสนอผลงาน ต้ังแต่การวางแผน การคัดเลือกผลงาน 

การออกแบบพื้นที่ และกำหนดเทคนิคการนำเสนอ 

เพื่อให�ให�สามารถส่งมอบสาระและเนื้อหาผลงาน

สร�างสรรค์สู่สาธิารณะได�อย่างแท�จริง 

2. ออกแบับักระบัวันการสอน

 เพ่ือให�สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอน

ที่จะมุ่งเน�นทักษะการทำงานจริงโดยสะท�อนผ่านองค์

ความรู� ท่ีได� รับ ผู�เรียนจะได�รับการคัดกรองเพื่อ

วิเคราะห์ศักยภาพ โดยมอบหมายโจทย์และแบบ

ทดสอบให�แก่ผู� เรียนเพื่อสร�างคณะดำเนินงาน 
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(นทิรรศการ) ทีม่ศีกัยภาพเข�ารบัหน�าทีต่ามความถนดั

หรือความสามารถส่วนบุคคล

 เพื่อให�ผู� เรียนสามารถนำเสนอผลงานของ

ตนเอง รวมไปถึงมีความรู�ความสามารถในการบริหาร

จัดการนิทรรศการนำเสนอผลงานสร�างสรรค์รูปแบบ

ตา่ง ๆ  ด�วยกรอบการดำเนนิงานท่ีมมีาตรฐ์านและเป็น

มอือาชพี กระบวนวชิาน้ีจงึออกแบบให�ผู�เรยีนสามารถ

ประยุกต์ใช�องค์ความรู� โดยเปิดโอกาสท่ีจะได�ทดลอง

ฝึกึปฏิบัิตงิานจริง โดยยึดกรอบการเรยีนการสอนแบบ

ฝึกึปฏิบัิต ิ(Active Learning) มุง่เรยีนรู�ผา่นการบูรณา

การร่วมกับวิชาอื่น รวมไปถึงทำงานร่วมกับองค์กร

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให�ผู�เรียนสามารถเข�าถึง

และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ประยุกต์ใช�องค์ความรู�ที่

ได�รับเพื่อออกแบบและบริหารจัดการนิทรรศการนำ

เสนอผลงานสร�างสรรค์ได�อย่างมีมาตรฐ์าน สามารถ

ส่งมอบและสื่อสารแก่นของผลงานสร�างสรรค์ชุดนั้น 

ๆ สูส่ายตาสาธิารณะได�อยา่งมวีตัถปุระสงค ์สร�างสรรค์ 

และเหมาะสม 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนให�บรรลุถึง

เป้าหมายดังกล่าวได� มีรายละเอียดดังนี้

 • ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนให�เกิด

การระดมความคิด (เสวนาและกิจกรรมกลุ่ม) มีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร�างโอกาสในการตั้ง

คำถามและหาคำตอบร่วมกัน เกิดการแบ่งปันข�อค�น

พบและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู�เรียน 

 • เสริมแรงด�วยการเชิญศิลปิน / วิทยากรผู�

ประกอบอาชพีทีเ่กีย่วข�อง มารว่มเสวนาเชงิวชิาการ / 

ไม่วิชาการ เพื่อโจทย์โครงงานที่นักศึกษาร่วมกัน

ออกแบบ 

 • ผลติสือ่การเรยีนการสอน ประกอบด�วย คลปิ

วดิโีอสัน้ ๆ  ประกอบการให�ความรู�เฉพาะส่วน เชน่ การ

ติดตั้งผลงาน การต่อระบบแสงไฟส่องสว่าง รวมไปถึง

ผลิตเอกสารประกอบการสอนในออนไลน์ 

 • ใช�ระบบส่งงานละติดตามความคืบหน�าผ่าน

แพลตฟอร์ม MS-TEAMS 

 • รองรับการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤติ  

โควิด-19 โดยเพ่ิมเนื้อหาการจัดนิทรรศการบนพ้ืนที่

เสมือนจริง (ออนไลน์) รวมถึงเตรียมรูปแบบการเรียน

การสอนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม MS-TEAMS

 • กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานการ

เรยีนภาคบรรยายเพือ่ทำความเข�าใจขอบเขตเนือ้หาท่ี

จำเป็น ไม่เกิน 30 % (4 สัปดาห์) โดยออกแบบการ

เรียนแบบ Project-based Learning โดยลำดับ

เนื้อหาและงานในรายวิชาอย่างเป็นระบบให�ผู�เรียน

สามารถนำไปใช�งานเพ่ือประกอบการสร�างแผนการจัด

นิทรรศการได�ในท�ายที่สุด 

 • สร�างคลังความรู�ในรูปแบบสือ่ออนไลน์ (Clip 

Video) เพือ่ให�นกัศกึษาได�ศกึษาเทคนคิการพมิพแ์ละ

ติดตั้งผลงานภาพถ่าย

 • กำหนดวัตถุประสงค์หลักและรอง 

  o (หลกั) ผู�เรยีนสามารถประยกุตใ์ช�องคค์วาม

รู�ที่ได�รับรวมถึงเครื่องมือที่ได�รับมอบหมายจัดต้ังและ

บริหารจัดการนิทรรศการของกลุ่มได�

  o (รอง) ผู�เรยีนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม 

แบ่งแยกและรับผิดชอบงานตามหน�าที่อย่างมี

ประสิทธิิภาพ

 • รายงานการศกึษาค�นคว�าด�วยตนเอง โดยมอบ

หมายโจทย์ให�เพื่อลงพื้นที่สำรวจและศึกษาเทศกาล

หรือนิทรรศการศิลปะที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

วิเคราะห์จุดเด่นจุดด�อยของงานนั้น 

 • เรียนรู�ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการ เพื่อ

เรียนรู�เครื่องมือที่ผู�สอนพัฒนาสำหรับริหารจัดการ

นิทรรศการ ประกอบด�วย

  o อบรมการใช�งาน IPFM  (International 

Photography Festival Model) เครื่องมือออกแบบ

และบริหารจัดการเทศกาลภาพถ่าย

  o อบรมการใช�งาน Exhibition Manual 

  o อบรมการติดตัง้ผลงานและการจัดการงาน

ศิลป์ Art Installation & Handling

  o เสวนากลุ่มหัวข�อ เทศกาลและนิทรรศการ

ศิลปะในประเทศไทย
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 • เรยีนรู�ผา่นการลงมือทำ (learning by doing) 

โดยฝึึกปฏิิบัติผ่านโครงงาน โดยให�ผู�เรียนจัดกลุ่ม

ดำเนนิงาน 7 กลุม่ เพือ่ออกแบบแผนโครงงานนำเสนอ

นิทรรศการภาพถ่าย 

3. ผลสัมฤทธิ์ิ�ของการเรียนการสอน

 กระบวนวิชาออกแบบรูปแบบการสอนโดยมุ่ง

ให�ผู�เรียนได�ทดลองปฏิิบัติงานจริง งานที่มอบหมาย

แต่ละชิ้น ทั้งในรูปแบบงานเดี่ยวและกลุ่มจะถูกนำไป

ใช� เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในการสร�างแผนโครงงาน

นิทรรศการ ผู�เรียนจะได�ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งสร�าง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�แบ่งปันข�อมูลท่ีได�ไปศึกษา

ค�นคว�าเพิ่มเติมนอกห�องเรียน ในรูปแบบการเสวนา

กลุ่ ม เพื่ อ ระดมความคิด เห็น ในการออกแบบ

นทิรรศการ การอบรมเชงิปฏิบิตักิาร การนำเสนอแผน

โครงงานนิทรรศการ อีกทั้งกระบวนวิชามีการบูรณา

การและประยกุตใ์ช�องคค์วามรู�และทรพัยากรจากวชิา

ทีเ่ก่ียวข�องให�สามารถบรรลเุปา้หมายของกระบวนวชิา

นี้ได� โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ภาคบรรยาย (Lecture) จำนวนไม่เกิน 4 

สปัดาห์ เพือ่ศกึษาองคค์วามรู�พืน้ฐ์านและทำความรู�จกั

เครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารและจัดการ

นิทรรศการและการนำเสนอผลงานภาพถ่ายรูปแบบ

ต่าง ๆ 

 ภาคปฏิิบัติ (Active learning) ผู�สอนเปลี่ยน

บริบทเป็นผู�ให�คำแนะนำ (Coaching) เพื่อดูแลและ

ให�คำแนะนำแนวทางการเขียนแผนโครงงาน 

(Exhibition Proposal) นิทรรศการนำเสนอผลงาน

สร�างสรรค์ โดยจะบรูณาการใช�ชดุผลงานสร�างสรรค์ที่

ผ่านการศึกษาวิจัยจากวิชาที่ร่วมบูรณาการ เพื่อเรียน

รู�รว่มกันถงึเครือ่งมือและองค์ความรู�ท่ีกำหนดไว�ในการ

จัดการผ่านโจทย์ที่ได�รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ 

 แม�องค์ประกอบและเนือ้งานนิทรรศการมีความ

ซึ่บัซึ่�อนอีกทัง้ยังมีรายละเอียดเนือ้หาค่อนข�างมาก แต่

สามารถจัดการได�โดยการแยกเนือ้หาออกเป็นส่วนย่อย 

ๆ เพือ่จากนัน้จึงค่อยประกอบส่วนต่าง ๆ เข�าด�วยกัน 

แสดงให�เห็นถึงงานในภาพรวม ทีมของผู�เรียนที่แบ่ง

ตามความถนัดและศักยภาพของสมาชิกจึงสามารถ

บริหารจัดการนิทรรศการของตนเองได� การกำหนด

ทีมงานเพื่อมอบหมายหน�าท่ีรับผิดชอบตามความ

ถนัด/ความสนใจ จะช่วยให�สามารถทำงานร่วมกันได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ 

 โดยเนือ้หาย่อยแต่ละส่วน (รวมถึงชิน้งานทีส่ัง่) 

จะถูกประกอบรวมเข�าด�วยกันเป็นแผนดำเนินงานใน

ตอนสุดท�าย เพื่อประกอบรวมกันเป็นแผนโครงงาน

นิทรรศการที่สามารถใช�งานได�จริงในท�ายที่สุด ผู�สอน

มหีน�าทีช่่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู� รวมถึงเสริม

แรงให�เกิดการแข่งขัน สร�างคลังไอเดียโดยการเชิญรุ่น

พ่ี / วทิยากร / ศลิปนิ มาช่วยเปน็พีเ่ล้ียงการออกแบบ

โครงงานนิทรรศการของตนเอง ส่งเสริมให�ผู�เรียน

ทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบและมีความเป็นมือ

อาชีพเพื่อให�การฝึึกปฏิิบัติโครงงานของกลุ่มตาม

หน�าที่ ๆ ได�รับมอบหมาย ให�สำเร็จลุล่วงไปได� โดยมี

ผู�สอนชว่ยเหลอือยา่งใกล�ชิด เพือ่ให�ผู�เรยีนได�เหน็ภาพ

รวมของนิทรรศการและสามารถประยุกต์ใช�องค์ความ

รู�เพ่ือผลติและส่งมอบชิน้งานสูส่าธิารณะ ขณะเดียวกนั

ก็เรียนรู�ที่จะทำงานร่วมกันภายในกลุ่มและนักศึกษา

จากชัน้ปอีืน่ ๆ  ได� โดยมุง่สร�างศักยภาพของผู�เรยีนด�วย

ทักษะพึงประสงค์ 3 ประการ ประกอบด�วย 

 1. ทักษะการเรียนรู� 

 2. ทักษะการสื่อสาร 

 3. ทักษะการคิดเชิงสร�างสรรค์ 

4. การประเมินผล (Evaluation) 

 การประเมนิผลผา่นงานในกระบวนวิชานีใ้นรูป

แบบงานเด่ียว และแผนงานแบบกลุ่ม โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

 1. ชิ้นงานที่มอบหมาย (Assignments) (งาน

เดี่ยว) จำนวน 4 ชิ้น ประกอบด�วย

 - Artist Statement 

 - Artist Biography

 - Work Info & Art Handling
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 - Exhibition Review

 2. โครงงาน (กลุ่ม) เอกสาร/แผนโครงการ 

(Project Proposal) เพือ่ตรวจประเมนิความสมบรูณ์

และคัดเลือกให�ดำเนินงานจริง (Week 6-8)

 3. รายงานความคืบหน�าการดำเนินงาน 

(Project Development) ผ่านระบบ MS-TEAMS 

รายสัปดาห์ (Week 10 - 12) 

 4. รายงานสรุปผลการฝึกึปฏิบัิตนิำเสนอผลงาน

สร�างสรรค์ (Closing Report)

 5. ประเมินตนเอง (self-assessment) ความ

มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 6. การประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิ (เชิญช่างภาพ 

ภัณฑารักษ์  ท่ีมีประสบการณ์มาร่วมประเมิน

นทิรรศการทีน่กัศกึษาจดัขึน้และให�คำแนะนำ) (Week 

14-15)

5. การบั้รณาการ

 กระบวนวิชานี้ มีการบูรณาการเพ่ือสร�าง

นิทรรศการนำเสนอผลงานโดยมุ่งเป้าเพื่อทำงานร่วม

กันระหว่างนักศึกษา 2 ชั้นปี ประกอบด�วย นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา บูรณาการระหว่างวิชาศิลปะ

นิพนธ์ิภาพถ่าย Art Thesis in Photography 

(114408) และวิชา CREATIVE IMAGES (114201) 

โดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันดังนี้

 1. การบูรณาการร่วมกับวิชา Art Thesis in 

Photography เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง

นกัศกึษาช้ันปทีี ่4 เพือ่ฝึกึฝึนการทำงานในฐ์านะศลิปนิ

เจ�าของผลงาน (Artist) ทำงานร่วมกับนักศึกษาชั้นปี

ที่ 3 ในฐ์านะผู�ออกแบบจัดแสดงผลงาน (Exhibitor / 

Curator) 

 2. การบูรณาการร่วมกับวิชา CREATIVE 

IMAGES (114201) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง

นกัศึกษาชัน้ปทีี ่2 โดยใช�แผนโครงงานนิทรรศการเปน็

โจทย์ให�นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ในรายวิชา CREATIVE 

IMAGES (114201) ในฐ์านะนักออกแบบสื่อ (Media 

Designer) เพื่อรับหน�าท่ีผลิตสื่อสร�างสรรค์ (Key 

Visual / Cooperative Identity) เพื่อใช�ประกอบ

นทิรรศการ เปน็การฝึกึฝึนสร�างสรรคผ์ลงานภาพตาม

โจทย์ที่ได�รับมอบหมาย

6. อุปสรรคั์และปัญห้าที�พบั 

 ในภาคการศึกษา 2/2564 นี้เต็มไปด�วยปัญหา

โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่ต�องใช�พื้นที่และห�องปฏิิบัติการ 

ผู�สอนได�สรุปรวมปัญหาและอุปสรรคที่พบพร�อม

อธิิบายแนวทางการแก�ไขต่าง ๆ โดยสรุปได�ดังนี้

 ปัญหาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได� เนื่องด�วยผู�

เรยีนมคีวามต�องการทีจ่ะเรยีนแบบ On-Site ประกอบ

กับกระบวนวิชานี้คาดหวังว่าจะสามารถพานักศึกษา

ออกทำกิจกรรมบนพื้นที่จริงภายใต�เทศกาลงาน

ออกแบบเชียงใหม่ 2564 ทว่าในช่วงเวลาดังกล่าว 

สถานการโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบกับ

จำนวนผู�ตดิเชือ้มีจำนวนเพิม่ขึน้มากอย่างต่อเนือ่งและ

เปน็ระยะเวลานาน ทำให�ผู�เรยีนหลายคนตัดสนิใจย�าย

กลับภูมิลำเนา การเรียนการสอนจำเป็นต�องปรับแก�

รูปแบบเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได� 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมและการบูรณาการเกิดขึ้น

ภายใต�ขอจำกัดของการทำงานแบบไม่เห็นของจริง 

(ออนไลน ์100%) แม�จะเปน็ข�อจำกดัอยูบ่�างแตผู่�เรยีน

ในรายวิชาฯ ก็เข�าใจและส่วนใหญ่ก็ให�ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี 

 ปัญหาด�านการเข�าถึงทรัพยากร ลดการเข�าใช�

อุปกรณ์และห�องปฏิิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยเปล่ียน

ไปใช�งาน Canva เพ่ือออกแบบสือ่ประกอบนทิรรศการ

ทดแทนการใช�โปรแกรมลิขสิทธิิ์ของ Adobe (เนื่อง

ด�วยนักศึกษากลับภูมิลำเนา) อีกทั้งข�อดีของ Canva 

ที่สามารถใช�งานได�ฟรีผ่านอีเมล @CMU ซึ่ึ่งสามารถ

เข�าใช�งานแบบการศกึษา (EDU) ได�เตม็ระบบและไมมี่

ค่าใช�จ่าย ผู� เรียนสามารถใช�สร�างงานนำเสนอ 

(Presentation) ได�อย่ารวดเร็ว สวยงาม อีกทั้งยัง

สามารถใช�ออกแบบส่ือประกอบนทิรรศการได�อยา่งมี

ประสิทธิิภาพ 
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7. ผลลัพธิ์์จากกระบัวันวัิชา

ร้ปที� 1 นิทรรศการโดยกลุ่ม THE SIS

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุ่มที� 1 SIS - exhibition นำเสนอนิทรรศการภาย

ใต�แนวคิด [ SIS - so - i- see ]  

 ดั่งฉันเห็น SIS - so-i-see มุมมองจากช่างภาพ  

มุมมองต่อการถ่ายภาพ มุมมองในการเลือกถ่ายภาพ

ร้ปที� 2 นิทรรศการโดยกลุ่ม THE 21st

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุ่มที� 2 THE 21st Exhibition เมื่อก�าวเข�าสู่ช่วงวัย 

21 ป ีความสนใจและความตระหนักรู�ในบางสิง่ภายใน

จิตใจนั้นก่อให�เกิดผลงานอันล้ำค่าขึ้นมาและปรับ

เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามสิ่งท่ีพบเจอทำให�

เราเป็นเราในวัย 21 

 ในวัย 21 จึงเป็นวัยท่ีได�เริ่มต�นสร�างสรรค์ผล

งานที่เกิดจากสิ่งที่แต่ละคนได�ประสบพบเจอ หรือมี

ความสนใจที่แตกต่างกันไปทำให�เกิดเป็นผลงานที่

หลากหลายจากเราในวัย21....

 ฉัตธิณิดา เธิอเริ่มสนใจการเปลี่ยนแปลงถ่ินท่ี

อยู่ของตน จึงเริ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้น

 ธิัญญารัตน์ เธิอเริ่มตระหนักถึงความตายของ

คนในครอบครัว เธิอกลัวที่จะสูญเสียตนในครอบครัว

 ปฐ์มพร หวนคิดถึงความทรงจำในวัยเด็ก ตอน

ที่เงินเหรียญกับสมุดบันทึกมีความสำคัญกับเรามาก

 ปิยธิิดา เธิอสังเกตุเห็นถึงความผิดปกติของ

เพื่อนเธิอ ตั้งแต่ได�เข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย

 ภานพุงค ์เขามคีวามสขุกบัการได�ออกจากบ�าน 

เพราะในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได�ออกจาก

บ�านเลย

 มณัฑริา เธิอเริม่เข�าใจความแตกตา่งในชาตพินัธิุ์

ของชาวเขา วา่เขาไมไ่ด�แตกตา่งไปจากเรา เพราะพวก

เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่ง

 สุวนันท์ เธิอเข�าใจว่าความสวยไม่ได�ตัดสินจาก

รูปร่างเธิอจึงอยากเป็นบาร์บี้ในแบบฉบับของเธิอเอง

 อิศริยา เธิอสนใจในการวิวัฒนาการของลัทธิิ

ซึ่าตาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

 จากความความคิดท่ีเปล่ียนไปของทุกคนจึงได�

เกิดเป็น 21st exhibition

ร้ปที� 3 นิทรรศการโดยกลุ่ม RAINBOW

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุม่ที� 3 RAINBOW นำเสนอนทิรรศการภาพถา่ยและ

ภาพเคล่ือนไหว บนแนวคดิ 7 แสงสจีากการรวมตวักัน

ของกลุ่มผู�สร�างสรรค์ท้ัง 7 Rainbow Exhibition 

เปรียบเสมือน 7 ชุดงานที่แตกต่างออกไปจาก 7 

สเป็คตั้มของแสงที่รวมกันเป็นหนึ่ง 

 

 

   

 

 

แผนโครงงานน ิทรรศการเป ็นโจทย ์ให้

นักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 ในรายวิชา CREATIVE 

IMAGES 114201 ในฐานะนักออกแบบสื่อ 

(Media Designer) เพ ื ่อร ับหน้าท ี ่ผล ิตส ื่อ

ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์   ( Key Visual / Cooperative 

Identity) เพื ่อใช้ประกอบนิทรรศการ เป็น

การฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานภาพตามโจทย์

ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

6. อุปสรรค์และปัญหาที่พบ  

ในภาคการศึกษา 2/2564 นี ้เต ็มไปด้วย

ปัญหาโดยเฉพาะกลุ ่มวิชาที ่ต้องใช้พื ้นที ่และ

ห้องปฏิบัติการ ผู ้สอนได้สรุปรวมปัญหาและ

อุปสรรคที่พบพร้อมอธิบายแนวทางการแก้ไข

ต่าง ๆ โดยสรุปไดด้ังนี้ 

ปัญหาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เนื่องด้วย

ผู ้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนแบบ On-Site 

ประกอบกับกระบวนวิชานี้คาดหวังว่าจะสามารถ

พานักศึกษาออกทำกิจกรรมบนพื้นที่จริงภายใต้

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 ทว่าในช่วง

เวลาดังกล่าว สถานการโควิด-19 ในจังหวัด

เชียงใหม่ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวน

เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน 

ทำให้ผู้เรียนหลายคนตัดสินใจย้ายกลับภูมิลำเนา 

การเรียนการสอนจำเป็นต้องปรับแก้รูปแบบเป็น

ออนไลน์เต็มรูปแบบอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ 

ปัญหาในการจัดกจิกรรมและการบูรณาการ

เกดิขึ้นภายใตข้อจำกัดของการทำงานแบบไม่เห็น

ของจริง (ออนไลน์ 100%) แม้จะเป็นข้อจำกัดอยู่

บา้งแต่ผู้เรยีนในรายวิชาฯ ก็เขา้ใจและส่วนใหญ่ก็

ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ี 

ปัญหาด้านการเข้าถึงทรัพยากร ลดการเข้า

ใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย

เปลี่ยนไปใช้งาน Canva เพื่อออกแบบสื่อประกอบ

นิทรรศการทดแทนการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ 

Adobe (เนื่องดว้ยนักศึกษากลับภูมิลำเนา) อีกทั้ง

ข้อดีของ Canva ที่สามารถใช้งานได้ฟรีผ่านอีเมล 

@CMU ซึ ่งสามารถเข้าใช ้งานแบบการศึกษา 

(EDU) ได้เต็มระบบและไม่มีค่าใช้จ่าย ผู ้เรียน

สามารถใช้สร้างงานนำเสนอ (Presentation) ได้

อย ่ารวดเร ็ว สวยงาม อ ีกท ั ้งย ังสามารถใช้

ออกแบบสื ่อประกอบนิทรรศการได้อย ่างมี

ประสทิธภิาพ  

 

7. ผลลัพธ์จากกระบวนวชิา 

 
รูปท่ี 1 นทิรรศการโดยกลุ่ม THE SIS 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

   

 

 

ก ล ุ ่ ม ท ี ่  1  SIS - exhibition น ำ เ ส น อ

นทิรรศการภายใตแ้นวคดิ [ SIS - so - i- see ]   

ด ั ่ งฉ ันเห ็น SIS - so-i-see ม ุมมองจาก

ช่างภาพ  มุมมองต่อการถ่ายภาพ มุมมองในการ

เลอืกถ่ายภาพ 

 
รูปท่ี 2 นทิรรศการโดยกลุ่ม THE 21st 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ่มที่ 2 THE 21st Exhibition เมื่อก้าวเข้าสู่

ช่วงวัย 21 ปี ความสนใจและความตระหนักรู้ใน

บางสิ่งภายในจิตใจนั้นก่อให้เกิดผลงานอันล้ำค่า

ขึ้นมาและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไป

ตามสิ่งที่พบเจอทำใหเ้ราเป็นเราในวัย 21  

ในวัย 21 จึงเป็นวัยที่ได้เริ ่มต้นสร้างสรรค์

ผลงานที่เกิดจากสิ่งที่แต่ละคนได้ประสบพบเจอ 

หรือมีความสนใจที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดเป็น

ผลงานที่หลากหลายจากเราในวัย21.... 

ฉัตธณิดา เธอเริ่มสนใจการเปลี่ยนแปลงถิ่น

ที่อยู่ของตน จงึเริ่มบันทกึการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

ธัญญารัตน์ เธอเริ่มตระหนักถึงความตาย

ของคนในครอบครัว เธอกลัวที่จะสูญเสียตนใน

ครอบครัว 

ปฐมพร หวนคิดถึงความทรงจำในวัยเด็ก 

ตอนที่เงนิเหรยีญกับสมุดบันทกึมคีวามสำคัญกับ

เรามาก 

ปิยธิดา เธอสังเกตุเห็นถึงความผิดปกติของ

เพื่อนเธอ ตัง้แต่ไดเ้ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัย 

ภานุพงค์ เขามีความสุขกับการได้ออกจาก

บ้าน เพราะในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้

ออกจากบา้นเลย 

มัณฑิรา เธอเริ่มเข้าใจความแตกต่างในชาติ

พันธุ์ของชาวเขา ว่าเขาไม่ได้แตกต่างไปจากเรา 

เพราะพวกเขาก็คอืมนุษย์คนหนึ่ง 

สุวนันท์ เธอเข้าใจว่าความสวยไม่ได้ตัดสิน

จากรูปร่างเธอจงึอยากเป็นบาร์บี้ในแบบฉบับของ

เธอเอง 

อิศริยา เธอสนใจในการวิวัฒนาการของ

ลัทธซิาตาน ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากอดตี 

จากความความคิดที่เปลี่ยนไปของทุกคนจึง

ไดเ้กดิเป็น 21st exhibition 

 

 
รูปท่ี 3 นทิรรศการโดยกลุ่ม RAINBOW 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ ่มที ่ 3 RAINBOW นำเสนอนิทรรศการ

ภาพถา่ยและภาพเคลื่อนไหว บนแนวคดิ 7 แสงสี

จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู ้สร้างสรรค์ทั ้ง 7 

Rainbow Exhibition เปรียบเสมือน 7 ชุดงานที่

แตกต่างออกไปจาก 7 สเป็คตัม้ของแสงที่รวมกัน

เป็นหนึ่ง  
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ร้ปที� 4 นิทรรศการโดยกลุ่ม ATTENTION 

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุ่มที� 4 Attention มาจากภาษาอังกฤษแปลตรงตัว

แปลว่า "ความสนใจ" เรานำมาเป็นชื่อของนิทรรศการ

ครั้งนี้เพราะว่า อยากให�สนใจในประเด็นที่ผลงาน

ต�องการจะสื่อ ถึงแม�จะเป็นผลงานที่ไม่เหมือนกัน แต่

เลง็ให�เหน็การเกดิปญัหาเหมอืนกนั แม�นทิรรศการของ

เราจะจดัเปน็นทิรรศการออนไลน ์ทกุท่านสามารถเข�า

ชมได�ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ร้ปที� 5 นิทรรศการโดยกลุ่ม FIVE BOYS

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุ่มที� 5 Five Boy นำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย บน

แนวคิด “เด็กชาย 5 คน” ซึ่ึ่งก็คือตัวของพวกเรา

นักศึกษาที่รวมตัวกัน ทำไมถึงใช�คำว่า Boys? นั่นก็

เพราะวา่สำหรบัพวกเราแล�วถ�ามองจากมุมมองของคน

อื่น ก็ยังเปรียบเทียบพวกเราว่าเป็นเด็ก แต่ข�อดีของ

เด็ก นั่นก็คือ การเติบโต และพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ซึ่ึ่งนั่นเปรียบเหมือนกับงานนิทรรศการครั้งนี้ เป็น

เหมือนจุดเริม่ต�นของเด็กชายทัง้ 5 คน ผลงานทีพ่ร�อม

จะพฒันา และเตบิโตไปพร�อมกบัพวกเราเหลา่เดก็ชาย

ทั้ง 5

ร้ปที� 6 นิทรรศการโดยกลุ่ม MARSOM

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุ่มที� 6 กลุ่ม MarSoM  “มาซึ่ม” มาจากคำว่ามาชม

ในภาษาไทยซ่ึึ่งเป็นการเชิญชวนให�ผู�สนใจทุกท่านมา

เยี่ยมชมนิทรรศการของเรา และในคำว่ามาซึ่มนี้ก็มี

ความหมายคล�องกับคำว่าดาวอังคารในภาษาบอสเนีย 

นิทรรศการของเราจะจัดเป็นนิทรรศการออนไลน์ใน

รปูแบบเมตาเวร์ิสท่ีทกุทา่นสามารถเข�าชมได�จากทกุที่

แม�ตัวไม่ได�มาแต่จะได�เห็นผลงานภาพถ่ายท่ีถูกจัด

แสดงอยู่ในอวกาศจำลองแห่งนี้ ผู�ชมจะได�สัมผัส

ประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ในการชมนิทรรศการมิตใิหม่ 

ท่ามกลางอวกาศและทิวทัศน์แบบดาวอังคาร

ร้ปที� 7 นิทรรศการโดยกลุ่ม THE PAK

ที่มา @กรรณ เกตุเวช

กลุ่มที� 7 THE PAK นำเสนอนิทรรศการบนแนวคิด P; 

Perfect - A; All - K; Kill - นทิรรศการภาพถ่ายประจำ

ปีการศึกษา 2021 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการ

ถ่ายภาพสร�างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยคำว่า PAK มาจากเพลงที่มีคนฟังมาก

ที่สุดและขึ้นเป็นที่ 1 ทั้ง Realtime และ Daily ของ

ชาร์ตเพลงในเกาหลี จึงหยิบเอามาเปรียบกับการงาน

 

 

   

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4 นทิรรศการโดยกลุ่ม ATTENTION  

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ ่มที ่ 4 Attention มาจากภาษาอังกฤษ

แปลตรงตัวแปลว่า "ความสนใจ" เรานำมาเป็นช่ือ

ของนิทรรศการครั้งนี้เพราะว่า อยากให้สนใจใน

ประเด็นที่ผลงานต้องการจะสื่อ ถึงแม้จะเป็น

ผลงานที ่ไม่เหมือนกัน แต่เล็งให้เห็นการเก ิด

ปัญหาเหมือนกัน แม้น ิทรรศการของเราจะ

จัดเป็นนิทรรศการออนไลน์ ทุกท่านสามารถเข้า

ชมไดไ้ม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

 

 

 
รูปท่ี 5 นทิรรศการโดยกลุ่ม FIVE BOYS 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ ่มท ี ่  5 Five Boy นำเสนอนิทรรศการ

ภาพถา่ย บนแนวคดิ “เด็กชาย 5 คน” ซึ่งก็คือตัว

ของพวกเรานักศึกษา ที่รวมตัวกัน ทำไมถึงใช้คำ

ว่า Boys? นั่นก็เพราะว่า สำหรับพวกเราแล้วถ้า

มองจากมุมมองของคนอื่น ก็ยังเปรียบเทียบพวก

เราว่าเป็นเด็ก แต่ข้อดีของเด็ก นั ่นก็คือ การ

เติบโต และพัฒนาอย่างไม่มีท ี ่ส ิ ้นสุด ซึ ่งน่ัน

เปรียบเหมือนกับงานนิทรรศการครั ้งนี ้ เป็น

เหมือนจุดเริ่มต้น ของเด็กชายทั้ง5คน ผลงานที่

พร้อมจะพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับพวกเรา

เหล่าเด็กชายทั้ง 5 

 

 

 
รูปท่ี 6 นทิรรศการโดยกลุ่ม MARSOM 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ่มที่ 6 กลุ่ม MarSoM  “มาซม” มาจาก

คำว่ามาชมในภาษาไทยซึ่งเป็นการเชิญชวนให้

ผู ้สนใจทุกท่านมาเยี ่ยมชมนิทรรศการของเรา 

และในคำว่ามาซมนี้ก็มีความหมายคล้องกับคำ

ว่าดาวอังคารในภาษาบอสเนยี  

นิทรรศการของเราจะจัดเป็นนิทรรศการ

ออนไลน์ในรูปแบบเมตาเวิร์สที่ทุกท่านสามารถ

เข้าชมได้จากทุกที่แม้ตัวไม่ได้มาแต่จะได้เห็น

ผลงานภาพถ่ายที ่ถ ูกจ ัดแสดงอยู ่ ในอวกาศ
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รูปท่ี 4 นทิรรศการโดยกลุ่ม ATTENTION  

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ ่มที ่ 4 Attention มาจากภาษาอังกฤษ

แปลตรงตัวแปลว่า "ความสนใจ" เรานำมาเป็นช่ือ

ของนิทรรศการครั้งนี้เพราะว่า อยากให้สนใจใน

ประเด็นที่ผลงานต้องการจะสื่อ ถึงแม้จะเป็น

ผลงานที ่ไม่เหมือนกัน แต่เล็งให้เห็นการเก ิด

ปัญหาเหมือนกัน แม้น ิทรรศการของเราจะ

จัดเป็นนิทรรศการออนไลน์ ทุกท่านสามารถเข้า

ชมไดไ้ม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

 

 

 
รูปท่ี 5 นทิรรศการโดยกลุ่ม FIVE BOYS 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ ่มท ี ่  5 Five Boy นำเสนอนิทรรศการ

ภาพถา่ย บนแนวคดิ “เด็กชาย 5 คน” ซึ่งก็คือตัว

ของพวกเรานักศึกษา ที่รวมตัวกัน ทำไมถึงใช้คำ

ว่า Boys? นั่นก็เพราะว่า สำหรับพวกเราแล้วถ้า

มองจากมุมมองของคนอื่น ก็ยังเปรียบเทียบพวก

เราว่าเป็นเด็ก แต่ข้อดีของเด็ก นั ่นก็คือ การ

เติบโต และพัฒนาอย่างไม่มีท ี ่ส ิ ้นสุด ซึ ่งน่ัน

เปรียบเหมือนกับงานนิทรรศการครั ้งนี ้ เป็น

เหมือนจุดเริ่มต้น ของเด็กชายทั้ง5คน ผลงานที่

พร้อมจะพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับพวกเรา

เหล่าเด็กชายทั้ง 5 

 

 

 
รูปท่ี 6 นทิรรศการโดยกลุ่ม MARSOM 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

กลุ่มที่ 6 กลุ่ม MarSoM  “มาซม” มาจาก

คำว่ามาชมในภาษาไทยซึ่งเป็นการเชิญชวนให้

ผู ้สนใจทุกท่านมาเยี ่ยมชมนิทรรศการของเรา 

และในคำว่ามาซมนี้ก็มีความหมายคล้องกับคำ

ว่าดาวอังคารในภาษาบอสเนยี  

นิทรรศการของเราจะจัดเป็นนิทรรศการ

ออนไลน์ในรูปแบบเมตาเวิร์สที่ทุกท่านสามารถ

เข้าชมได้จากทุกที่แม้ตัวไม่ได้มาแต่จะได้เห็น

ผลงานภาพถ่ายที ่ถ ูกจ ัดแสดงอยู ่ ในอวกาศ

   

 

 

จำลองแห่งนี ้ ผู ้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่

แปลกใหม ่ ในการชมน ิทรรศการม ิต ิ ใ ห ม่  

ท่ามกลางอวกาศและทวิทัศน์แบบดาวอังคาร 

 

 

 
รูปท่ี 7 นทิรรศการโดยกลุ่ม THE PAK 

ท่ีมา @กรรณ เกตุเวช 

 

กลุ่มที่ 7 THE PAK นำเสนอนิทรรศการบน

แนวคดิ P; Perfect - A; All - K; Kill - นทิรรศการ

ภาพถ่ายประจำปีการศึกษา 2021 โดยนักศึกษา

ชั ้นปีที ่ 3 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะ

วจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยคำวา่ PAK 

มาจากเพลงที่มีคนฟังมากที่สุดและขึ้นเป็นที่ 1 

ทั้ง Realtime และ Daily ของชาร์ตเพลงในเกาหลี 

จึงหยิบเอามาเปรียบกับการงานในนิทรรศการที่

มีความน่าสนใจจนมีผู ้ชมเข้ามาชื ่นชมผลงาน

อย่างมากมายและคำว่า PAK ยังพ้องเสียงกับคำ

ว่า แปลก ในภาษาไทยที่สื่อว่าในงานของเรานั้น

รวบรวมความหลากหลายของภาพนิ่งที่มีความ

แปลกใหม่เปรียบไปเหมือนกับจิ๊กซอว์ที่แตกต่าง

กันแต่เมื่อประกอบรวมกันก็จะกลายเป็นความ

สมบูรณ์ 

 

8. สรุป 

โดยสรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขนัน้เกิด

จากประสบการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ใน

ภาคการศึกษาก่อนหน้า รวมถึงบรรยากาศที่

หลายคนอาจเริ ่มคุ ้นช ิ ้นกับชีว ิตมหาลัยแบบ

ออนไลน์ทำใหเ้กิด “ความเข้าใจ” และ “ยอมรับ” 

ทั้งในเงื่อนไขและข้อจำกัด เพื่อให้กระบวนการ

เรยีนรูด้ำเนนิต่อไปไดโ้ดยไม่เกิดปัญหา ทั้งผู้เรียน

และผู ้สอนจึงพบกันคนละครึ ่งทาง เป ็นการ

ทำงานร่วมกันแบบปราณีประนอม ออกแบบ

ตารางและข้อตกลงการส่งงานแบบยืดหยุ่นและ

เตรียมช่องทางให้คำปรึกษาไว้ในกรณีที่เกิดเหคุ

ฉุกเฉิน ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวเร่งแรงจูงใจของ

ผู ้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเข้าเรียน

ออนไลน ์อย ่างต ่อเน ื ่อง เก ิดจากการสร ้าง

บรรยากาศที ่เป็นมิตร รวมถึงรางวัลและการ

แข่งขันที่ขับเคลื่อนบรรยากาศในวชิานี้ไปได ้ 

ว ิชาได้ร ับการประเมินจากผู ้เร ียนโดยมี

คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 90.42 โดยมีนักศึกษาที่

ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน จำนวนนักศึกษาที่เข้า

ทำการประเมิน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90 แม้ว่า

จะอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แต่ผลผลิต

ของวิชาที่เกิดจากโครงงานและกิจกรรมที่จัดเป็น

ไปตามมาตรฐานและบรรลุว ัตถ ุประสงค์ท ี่

กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะสำคัญของผู้เรียนคือ วิชา

นี ้ไม ่ควรสอนแบบออนไลน์เพราะทำให ้ขาด

โอกาสที่จะได้สัมผัสการทำงานนิทรรศการบน
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ในนทิรรศการทีม่คีวามนา่สนใจจนมผีู�ชมเข�ามาชืน่ชม

ผลงานอย่างมากมายและคำว่า PAK ยังพ�องเสียงกับ

คำว่า แปลก ในภาษาไทยที่สื่อว่าในงานของเรานั้น

รวบรวมความหลากหลายของภาพนิ่งที่มีความแปลก

ใหม่เปรียบไปเหมือนกับจิ�กซึ่อว์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อ

ประกอบรวมกันก็จะกลายเป็นความสมบูรณ์

8. สรุป

 โดยสรุปปัญหาและแนวทางการแก�ไขนั้นเกิด

จากประสบการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ในภาค

การศึกษาก่อนหน�า รวมถึงบรรยากาศที่หลายคนอาจ

เริ่มคุ�นชิ้นกับชีวิตมหาลัยแบบออนไลน์ทำให�เกิด 

“ความเข�าใจ” และ “ยอมรับ” ทั้งในเงื่อนไขและข�อ

จำกดั เพือ่ให�กระบวนการเรยีนรู�ดำเนนิตอ่ไปได�โดยไม่

เกดิปัญหา ทัง้ผู�เรยีนและผู�สอนจึงพบกันคนละครึง่ทาง 

เป็นการทำงานร่วมกันแบบปราณีประนอม ออกแบบ

ตารางและข�อตกลงการส่งงานแบบยืดหยุน่และเตรียม

ชอ่งทางให�คำปรกึษาไว�ในกรณทีีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ ปจัจัย

สำคญัทีเ่ปน็ตวัเรง่แรงจงูใจของผู�เรยีนให�มส่ีวนรว่มใน

กจิกรรม และเข�าเรยีนออนไลนอ์ยา่งต่อเนือ่ง เกิดจาก

การสร�างบรรยากาศที่เป็นมิตร รวมถึงรางวัลและการ

แข่งขันที่ขับเคลื่อนบรรยากาศในวิชานี้ไปได� 

 วิชาได�รับการประเมินจากผู�เรียนโดยมีคะแนน

เฉล่ียร�อยละ 90.42 โดยมีนกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนท้ังสิน้ 

50 คน จำนวนนักศึกษาที่เข�าทำการประเมิน 45 คน 

คิดเป็นร�อยละ 90 แม�ว่าจะอยู่ภายใต�สถานการณ์ 

โควิด-19 แต่ผลผลิตของวิชาที่เกิดจากโครงงานและ

กิจกรรมที่ จัด เป็นไปตามมาตรฐ์านและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว� ข�อเสนอแนะสำคัญของผู�

เรียนคือ วิชานี้ไม่ควรสอนแบบออนไลน์เพราะทำให�

ขาดโอกาสท่ีจะได�สัมผัสการทำงานนิทรรศการบน

พืน้ทีจ่รงิซึ่ึง่การเรยีนและจดันทิรรศการแบบออนไลน์

ได�มาซึ่ึง่องคค์วามรู�และงานด�านการออกแบบแตก่เ็สยี

โอกาสที่จะได�เรียนรู�กระบวนการผลิตและติดตั้งผล

งานของจริง 
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กฤษฏิ์ิ� เลกะกุล
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-944823

E-mail: g.lekakul@gmail.com

บัทคััด้ย่อ

 การสอนวิชา Music Theory and Composition รูปแบบใหม่เป็นการพัฒนาการสอนวิชาทฤษฎีีการ

ประพนัธิเ์พลงแบบ Active Learning  โดยมกีารประยกุตใ์ช�เทคโนโลยดีนตรแีละการปฏิบิตัดินตรเีข�ามาเกีย่วข�อง

กับการเรียนการสอน มีการอธิิบายทฤษฎีีดนตรีและการประพันธิ์เพลงผ่านเทคโนโลยีดนตรีอย่างโปรแกรม 

MuseScore ที่มีตัวอย่างโน�ตดนตรี ขั้นคู่ คอร์ด รวมถึงสามารถสร�างเสียงโน�ต และทำนองเพลงให�ได�ยินได� มีการ

สอนโดยใช�อุปกรณ์การเขียนโน�ตดนตรีผ่านทางแอปพลิเคชัน GoodNotes บน iPad นักศึกษาสามารถเห็นการ

เขียนโน�ตดนตรีและเนื้อร�องได�ชัดเจนบนหน�าจอและสามารถปฏิิบัติตามได�ทั้งในห�องเรียนและแบบออนไลน์  

ผู�สอนสามารถบันทึกการเขียนและส่งไฟล์ข�อมูลออนไลน์ให�นักศึกษาศึกษานอกห�องเรียนเองได� ทำให�นักศึกษา

เรียนรู�การเขียนโน�ตดนตรีและทำนองได�อย่างแม่นยำและถูกต�อง ในการประพันธิ์เพลงมีวิทยากรพิเศษเป็น 

ผู�เช่ียวชาญมาสอนเทคนิคและรปูแบบการประพนัธิเ์พลงทัง้ทำนองและเนือ้ร�องให�แกน่กัศกึษา นกัศกึษามกีารจดั

กลุ่มวิเคราะห์บทเพลงทั้งรูปแบบการใช�คอร์ด ทำนอง เนื้อร�องและเคร่ืองดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอ

หน�าชั้น นอกจากนี้ในการปฏิิบัติ หลังจากนักศึกษาเรียนรู�ทฤษฎีีและกระบวนการประพันธิ์เพลงผู�สอนกำหนดให�

นักศึกษานำเสนอวิดีโอคลิปแสดงผลงานการประพันธิ์เพลงในรูปแบบวงดนตรี หรือแสดงเดี่ยวพร�อมกับโพสต์ลง

สื่อ Facebook กลุ่มของวิชา

 การสอนการประพันธ์ิเพลงโดยใช�เทคโนโลยีและการปฏิบัิติดนตรีมาประยุกต์รูปแบบใหม่นีท้ำให�นกัศึกษา

เรียนรู�ได�อย่างรวดเร็วพร�อมกับสร�างทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนดนตรีที่ทำให�วิชาการประพันธิ์เพลงเป็นวิชา

ที่น่าสนใจและน่าเรียนรู�มากยิ่งขึ้น

คัำสำคััญ:  Music, Theory, Composition 

 
1. บัทนำ

 วชิา Music Theory and Composition แบบ

ใหม่น้ีเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

โดยเป็นการเรียนทฤษฎีีดนตรีและการประพันธิ์เพลง

ผ่านการจัดการเรียนรู� 2 ทาง คือ การเรียนรู�ผ่านทาง

เทคโนโลยีดนตรีและการปฏิิบัติดนตรี ทำให�นักศึกษา

สามารถเข�าใจการเรียนรู�การประพันธิ์เพลงได�อย่าง

รวดเร็วขึ้น การเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีดนตรี

อย่างโปรแกรมดนตรี MuseScore และแอปพลิเคชั่น 

GoodNotes ทำให�การเรียนทฤษฎีีและการประพันธิ์

เพลงท้ังการเขียนโน�ตดนตรีและการฟังเสียงดนตรีน่า

สนใจและเข�าถึงได� ง่ายข้ึนจากภาพและเสียงที่ มี

คุณภาพของเทคโนโลยีดนตรี 

    ในการประพันธิ์เพลงมีวิทยากรพิเศษเป็นผู�

เชีย่วชาญมาสอนเทคนคิและรปูแบบของการประพนัธิ์

เพลงทั้งทำนองและเนื้อเพลงประเภทต่าง ๆ ให�แก่
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นักศึกษา นักศึกษามีการจัดกลุ่มวิเคราะห์บทเพลงทั้ง

รปูแบบการใช�คอรด์ ทำนอง เนือ้ร�องและเครือ่งดนตรี

ในรูปต่าง ๆ และนำเสนอหน�าชั้น นอกจากนี้ในการ

ปฏิบิตัหิลงัจากนกัศกึษาเรยีนรู�ทฤษฎีีและกระบวนการ

ประพนัธิเ์พลง ผู�สอนกำหนดให�นกัศกึษานำเสนอวดิโีอ

คลิปแสดงผลงานการประพันธิ์เพลงของนักศึกษาใน

รปูแบบวงดนตรี หรือ แสดงเดีย่วพร�อมกับโพสต์ลงสือ่ 

Facebook กลุ่มของวิชา

 ผู�สอนคาดว่าการเรียนแบบบูรณาการที่

ประยุกตใ์ช�เทคโนโลยแีละการปฏิบิตัดินตรรีว่มกบัการ

เรียนการสอนการแต่งเพลงจะช่วยสร�างความรู�เข�าใจ

ให�กับนักศึกษาในวิชาทฤษฎีีดนตรีและการแต่งเพลง

ว่าเป็นวิชาที่เข�าใจได�ง่ายและเรียนรู�ได� ในระยะเวลา

อันสั้นและมีความสำคัญในการนำไปใช�ในการแต่ง

เพลงได�ต่อไปในอนาคต 

2. ห้ลักการที�นำมาใช้

 การเรียนการสอนวิชา Music Theory and 

Composition รูปแบบเดิม เป็นการสอนบรรยาย

ทฤษฎีีดนตรีและรูปแบบการประพันธิ์ เพลงบน

กระดานไวท์บอร์ดเป็นหลักพร�อมแสดงตัวอย่างเพลง 

ซึ่ึ่งบางครั้งทำให�นักศึกษารู�สึกเบ่ือหน่ายกับการจำ

ทฤษฎีีดนตรีท่ียากเพื่อนำมาใช�ในการประพันธิ์เพลง 

การ ดังน้ันในฐ์านะอาจารย์ผู�สอนจึงสอนวิชานี้ในรูป

แบบใหม่เป็นการสอนแบบ Active Learning โดย

ประยุกต์ใช�เทคโนโลยีดนตรี เช่น โปรแกรมดนตรี 

MuseScore และแอปพลิเคชันดนตรีต่าง ๆ ที่มี

ตัวอย่างเสียงดนตรีท่ีสามารถทำให�นักศึกษารู�สึกสนุก

ไปกับการเรยีนมากขึน้ นอกจากนีมี้การเชญิวทิยากรผู�

เชี่ยวชาญการแต่งเพลงหลายท่านมาเพิ่มเติมเทคนิค

การแต่งเพลงแบบต่าง ๆ และให�นักศึกษาได�ทดลอง

ประพันธิเ์พลงท้ังในห�องและนอกห�องท้ังแบบกลุม่และ

เดีย่วและนำเสนอผลงานหน�าชัน้และออนไลน์ ซึ่ึง่คาด

ว่าทำให�นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาการแต่งเพลงที่

สามารถเรยีนแล�วสามารถประยุกต์ทดลองประพันธ์ิได�

ทันที

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในวัิชา

 จากการสอนวิชา Music Theory and 

Composition ให�กับนักศึกษาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา

ศิลปะการแสดง เทอม 1 การศึกษา 2564 ที่ผ่านมา

รูปแบบการสอนแบบใหม่ของวิชาทฤษฎีีและการ

ประพนัธิเ์พลงนี ้เป็นการจัดการเรยีนรู�แบบ 2 ทาง คอื 

ส่วนแรกคือการนำเทคโนโลยีดนตรีและแอปพลิเคชัน

ดนตรีมาเป็นสื่อการสอนในการอธิิบายเนื้อหาทฤษฎีี

การประพันธิเ์พลง และส่วนทีส่องคือการปฏิบัิตดินตรี

ที่มาเสริมเนื้อหาของทฤษฎีีที่นำมาใช�เป็นรูปธิรรม ซึ่ึ่ง

ทัง้สองสว่นนีไ้ด�เสรมิซ่ึึ่งกนัและกนัในชัน้เรยีนและนอก

ชั้นเรียนที่ทำให�นักศึกษาได�ความรู�อย่างรอบด�านใน

การศึกษาการประพันธิ์เพลงอย่างครบถ�วน

     การการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีดนตรี ผู�

สอนอธิิบายทฤษฎีีดนตรีและกระบวนการประพันธิ์

เพลงผ่านทางโปรแกรมดนตรี MuseScore นักศึกษา

สามารถเรยีนรู�ทฤษฎีดีนตรีและการประพันธิเ์พลงจาก

โปรแกรมผ่านทางตัวอย่างโน�ตดนตรี (whole note, 

quarter note, eight note, sixteen note, etc.) 

บันไดเสียง (major and minor scales) ขั้นคู่ (third, 

fifth, seventh intervals, etc.) คอร์ด (C, F, G, Am, 

Dm, Em, etc.) และสัญลักษณ์ลำดับขั้นของโน�ตและ

คอร์ด (I, ii, iii, IV, V, vi, vii˚) ผู�สอนสามารถนำเสนอ

เสยีงของโน�ตและทำนองเพลงผา่นทางโปรแกรมดนตรี

ให�นักศึกษาฟังได� มีการใช�อุปกรณ์การเขียนโน�ต

บรรทัด 5 เส�นผ่านทาแอปพลิเคชัน GoodNotes บน 

iPad ผู�สอนประยุกต์แอปพลิเคชันน้ีในการสอนการ

ประพันธิด์นตรี ซึ่ึง่นกัศกึษาสามารถเห็นการเขยีนโน�ต

และเนื้อร�องได�ชัดเจนบนหน�าจอและสามารถปฏิิบัติ

การเขียนตามได�ทั้งในห�องเรียนและแบบออนไลน์ ผู�

สอนสามารถบันทึกและแชร์การเขียนโน�ตออนไลน์ให�

นักศึกษาศึกษานอกห�องเรียนทำให�สามารถเรียนรู�ได�

อย่างแม่นยำและถูกต�อง 
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ร้ปที� 1 ผู�สอนอธิิบายทฤษฎีีการประพันธิ์เพลงผ่าน

ทางโปรแกรมดนตรี MuseScore

ร้ปที� 2 แอปพลิเคชัน GoodNotes

 การปฏิบิตัดินตร ีในการเรยีนการประพนัธิเ์พลง

นี้ผู�สอนได�เชิญวิทยากรผู�เช่ียวชาญด�านการประพันธิ์

เพลงทั้ง 4 ท่านมาบรรยายเทคนิคและกลวิธิีในการ

ประพันธ์ิเพลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดทำนอง

เพลง การสร�างเนื้อร�องของเพลงที่มีเอกลักษณ์ การ

แบ่งฟอร์มของเพลงร่วมสมัย รวมถึงการดำเนินคอร์ด 

(chord progression) ในบทเพลงที่เหมาะสม 

นอกจากนี้มีการให�นักศึกษาจัดกลุ่มการเรียนรู�ในการ

วิเคราะห์เพลงและแต่งเพลงในชั้นเรียนศึกษารูปแบบ

การใช�คอร์ด ทำนอง เนื้อร�องและเครื่องดนตรีในรูป

ต่าง ๆ และนำเสนอหน�าชั้น หลังจากที่นักศึกษาเรียน

รู�วิธิีการและเทคนิคในการประพันธ์ิทำนองและเนื้อ

ร�องแล�ว ผู�สอนกำหนดให�นักศึกษาซัึ่กซึ่�อมบทเพลง

และนำเสนอวิดีโอคลิปการแสดงผลงานการประพันธิ์

เพลงของนักศึกษาในรูปแบบวงดนตรีหรือแสดงเด่ียว

พร�อมกับโพสต์ลงสื่อ Facebook กลุ่มของวิชา

 

ร้ปที� 3 วิทยากรพิเศษ นายธินากร กาญจนสุกร์ สอน

ทฤษฎีีดนตรีที่ใช�ในการประพันธิ์เพลงให�นักศึกษา

พร�อมกับร่วมกันวิเคราะห์เพลงต่าง ๆ 

ร้ปที� 4 วิทยากรพิเศษ นายสุพิชา เทศดรุณ หรือ ชา 

Harmonica สอนนักศึกษาประพันธิ์เนื้อร�องร่วมกัน

ตามโจทย์ที่กำหนด พร�อมกับแนะนำเทคนิคในการ

ประพนัธิเ์พลงทีส่ื่อความหมายทีดี่และได�รบัความนยิม

ร้ปที� 5 วิทยากรพิเศษ นายสายกลาง จินดาสุ สอน

เทคนิคในการประพันธิ์เนื้อร�องและทำนองประกอบ

กับภาพที่มีเรื่องราว

4. ผลที�ได้้รับั

    ในวิชาการประพันธิ์เพลง ผู�สอนได�แบ่งวิธิีการ

ประเมินผลการเรียนรู�ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด�วย 

การเข�าชัน้เรยีนและต้ังคำถาม 10 เปอรเ์ซึ่น็ต์ กจิกรรม

กลุ่มวิเคราะห์บทเพลงและนำเสนอหน�าชั้น 30 

เปอร์เซึ่น็ต ์การนำเสนอวดิโีอคลปิผลงานการประพนัธิ์

เพลงบนสื่อ Facebook 70 เปอร์เซึ่็นต์ ซึ่ึ่งจากการที่

   

 

 

ซึ่งทั้งสองสวนนี้ไดเสริมซึ่งกันและกันในชั้นเรียนและ

นอกชั้นเรียนที่ทำใหนักศึกษาไดความรูอยางรอบ

ดานในการศึกษาการประพันธเพลงอยางครบถวน 

    การการเร ียนการสอนผานเทคโนโลยีดนตรี 

ผูสอนอธิบายทฤษฎีดนตรีและกระบวนการประพนัธ

เพลงผานทางโปรแกรมดนตรี MuseScore นักศึกษา

สามารถเรียนรูทฤษฎีดนตรีและการประพันธเพลง

จากโปรแกรมผานทางตัวอยางโนตดนตรี (whole 

note, quarter note, eight note, sixteen note, 

etc.) บันไดเสียง (major and minor scales) ขั้นคู 

(third, fifth, seventh intervals, etc.) ค อ ร ด      

(C, F, G, Am, Dm, Em, etc.) และสัญลักษณลำดับ

ข้ันของโนตและคอรด (I, ii, iii, IV, V, vi, vii˚) ผูสอน

สามารถนำเสนอเสียงของโนตและทำนองเพลงผาน

ทางโปรแกรมดนตรีใหน ักศึกษาฟงได มีการใช

อ ุปกรณการเข ียนโน ตบรรท ัด 5 เส นผ านทาง

แอพพลิเคชั่น GoodNotes บน iPad ผูสอนประยุกต

แอพพลิเคชั่นนี้ในการสอนการประพันธดนตรี ซ่ึง

นักศึกษาสามารถเห็นการเขียนโนตและเนื้อรองได

ชัดเจนบนหนาจอและสามารถปฏิบัติการเขียนตาม

ไดทั้งในหองเรียนและแบบออนไลน ผูสอนสามารถ

บันทึกและแชรการเขียนโนตออนไลนใหนักศึกษา

ศึกษานอกหองเรียนทำใหสามารถเรียนรูไดอยาง

แมนยำและถูกตอง  
 

 

ผูสอนอธิบายทฤษฎีการประพันธเพลงผานทางโปรแกรม

ดนตรี MuseScore 
 

 
แอพพลิเคช่ัน GoodNotes 

 

    การปฏิบัติดนตรี ในการเรียนการประพันธเพลงนี้

ผูสอนไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการประพันธ

เพลงทั้ง 4 ทานมาบรรยายเทคนิคและกลวิธีในการ

ประพันธเพลงในรูปแบบตาง ๆ เชน การคิดทำนอง

เพลง การสรางเนื้อรองของเพลงที่มีเอกลักษณ การ

แบงฟอรมของเพลงรวมสมัย รวมถึงการดำเนินคอรด 

(chord progression) ในบท เพลงท ี ่ เ หมาะสม 

นอกจากนี้มีการใหนักศึกษาจัดกลุมการเรียนรูในการ

ว ิเคราะหเพลงและแตงเพลงในช ั ้นเร ียนศึกษา

รูปแบบการใชคอรด ทำนอง เนื ้อรองและเครื ่อง

ดนตรีในรูปตาง ๆ และนำเสนอหนาชั้น หลังจากท่ี

นักศึกษาเรียนรูวิธีการและเทคนิคในการประพันธ

ทำนองและเนื้อรองแลว ผูสอนกำหนดใหนักศึกษา

ซักซอมบทเพลงและนำเสนอวีดีโอคลิปการแสดงผล

งานการประพันธเพลงของนักศึกษาในรูปแบบวง

ดนตร ีหร ื อแสดง เด ี ่ ยวพร อมก ับ โพสต ลงสื่ อ 

Facebook กลุมของวิชา 

 

   

 

 

ซึ่งทั้งสองสวนนี้ไดเสริมซึ่งกันและกันในชั้นเรียนและ

นอกชั้นเรียนที่ทำใหนักศึกษาไดความรูอยางรอบ

ดานในการศึกษาการประพันธเพลงอยางครบถวน 

    การการเร ียนการสอนผานเทคโนโลยีดนตรี 

ผูสอนอธิบายทฤษฎีดนตรีและกระบวนการประพนัธ

เพลงผานทางโปรแกรมดนตรี MuseScore นักศึกษา

สามารถเรียนรูทฤษฎีดนตรีและการประพันธเพลง

จากโปรแกรมผานทางตัวอยางโนตดนตรี (whole 

note, quarter note, eight note, sixteen note, 

etc.) บันไดเสียง (major and minor scales) ขั้นคู 

(third, fifth, seventh intervals, etc.) ค อ ร ด      

(C, F, G, Am, Dm, Em, etc.) และสัญลักษณลำดับ

ข้ันของโนตและคอรด (I, ii, iii, IV, V, vi, vii˚) ผูสอน

สามารถนำเสนอเสียงของโนตและทำนองเพลงผาน

ทางโปรแกรมดนตรีใหน ักศึกษาฟงได มีการใช

อ ุปกรณการเข ียนโน ตบรรท ัด 5 เส นผ านทาง

แอพพลิเคชั่น GoodNotes บน iPad ผูสอนประยุกต

แอพพลิเคชั่นนี้ในการสอนการประพันธดนตรี ซ่ึง

นักศึกษาสามารถเห็นการเขียนโนตและเนื้อรองได

ชัดเจนบนหนาจอและสามารถปฏิบัติการเขียนตาม

ไดทั้งในหองเรียนและแบบออนไลน ผูสอนสามารถ

บันทึกและแชรการเขียนโนตออนไลนใหนักศึกษา

ศึกษานอกหองเรียนทำใหสามารถเรียนรูไดอยาง

แมนยำและถูกตอง  
 

 

ผูสอนอธิบายทฤษฎีการประพันธเพลงผานทางโปรแกรม

ดนตรี MuseScore 
 

 
แอพพลิเคช่ัน GoodNotes 

 

    การปฏิบัติดนตรี ในการเรียนการประพันธเพลงนี้

ผูสอนไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการประพันธ

เพลงทั้ง 4 ทานมาบรรยายเทคนิคและกลวิธีในการ

ประพันธเพลงในรูปแบบตาง ๆ เชน การคิดทำนอง

เพลง การสรางเนื้อรองของเพลงที่มีเอกลักษณ การ

แบงฟอรมของเพลงรวมสมัย รวมถึงการดำเนินคอรด 

(chord progression) ในบท เพลงท ี ่ เ หมาะสม 

นอกจากนี้มีการใหนักศึกษาจัดกลุมการเรียนรูในการ

ว ิเคราะหเพลงและแตงเพลงในช ั ้นเร ียนศึกษา

รูปแบบการใชคอรด ทำนอง เนื ้อรองและเครื ่อง

ดนตรีในรูปตาง ๆ และนำเสนอหนาชั้น หลังจากท่ี

นักศึกษาเรียนรูวิธีการและเทคนิคในการประพันธ

ทำนองและเนื้อรองแลว ผูสอนกำหนดใหนักศึกษา

ซักซอมบทเพลงและนำเสนอวีดีโอคลิปการแสดงผล

งานการประพันธเพลงของนักศึกษาในรูปแบบวง

ดนตร ีหร ื อแสดง เด ี ่ ยวพร อมก ับ โพสต ลงสื่ อ 

Facebook กลุมของวิชา 
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วิทยากรพิเศษ นายธนากร กาญจนสุกร สอนทฤษฎีดนตรีท่ี

ใช ในการประพันธ เพลงใหน ักศ ึกษาพร อมกับร วมกัน

วิเคราะหเพลงตาง ๆ  
 

 
วิทยากรพิเศษ นายสุพิชา เทศดรุณ หรือ ชา Harmonica 

สอนนักศึกษาประพันธเนื้อรองรวมกันตามโจทยที่กำหนด 

พร อมก ับแนะนำเทคน ิคในการประพ ันธ  เพลงท ี ่สื่ อ

ความหมายท่ีดีและไดรับความนิยม 
 

 
วิทยากรพิเศษ นายสายกลาง จินดาสุ สอนเทคนิคในการ

ประพันธเน้ือรองและทำนองประกอบกับภาพท่ีมีเรื่องราว 

 

ผลท่ีไดรับ 

    ในวิชาการประพันธ เพลง ผู สอนไดแบงว ิธ ีการ

ประเมินผลการเรียนรูออกเปน 5 สวน ประกอบดวย การ

เขาชั้นเรียนและตั้งคำถาม 10 เปอรเซ็นต กิจกรรมกลุม

วิเคราะหบทเพลงและนำเสนอหนาชั้น 30 เปอรเซ็นต 

การนำเสนอวีดีโอคลิปผลงานการประพันธเพลงบน

สื่อ Facebook 70 เปอรเซ็นต ซึ่งจากการที่ไดเปลี่ยน

รูปแบบการประเมินและการเร ียนการสอนทำให

นักศึกษาเรียนรูทฤษฎีการประพันธเพลงไดอยาง

เขาใจสนุกสนาน และมีความเปนทีมที่อยากเรียนรู

ทฤษฎีดนตรีท่ีใชในการประพันธเพลงมากข้ึน 
 

    ในการสอนทฤษฎีการประพันธ  เพลงโดยใช

เทคโนโลยีและการปฏิบัติมาประยุกตรูปแบบใหม

สามารถกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาคณะวิจิตร

ศิลปไดมากขึ้น จากการสอนเห็นไดชัดวานักศึกษามี

ความกระตือรือลนในการเรียนทฤษฎีการประพันธ

เพลงปอบและสไตลอื่นๆทั้งเนื้อรองและทำนองจาก

วิทยากรและอาจารยผู สอน พรอมกับสนุกในการ

เรียนรูที ่จะแลกเปลี ่ยนความรู กับเพื ่อน ๆ มีการ

ทำงานกันเปนทีมในการวิเคราะหบทเพลงและแตง

เพลงรวมกันในชั้น กลาวไดวานักศึกษามีพัฒนาการ

ในการประพันธเพลงที่ดีขึ ้นมาก และจากกิจกรรม

นำเสนอวีดีโอคลิปผลงานการประพันธเพลงของ

นักศึกษา สังเกตไดวานักศึกษามีความต่ืนตัวมากใน

การสรางสรรคผลงานเพลง โดยไดนำเสนอผานทาง

ส ื ่ อ  Facebook และ YouTube ซ ึ ่ งผลงานของ

นักศึกษาไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากผูฟงที่เปนทั้งนัก

ดนตรีและอาจารยดนตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

โดยเฉพาะความนาสนใจในตัวเพลงท่ีมีความแปลก

ใหม และการจัดวางองคประกอบเรื่องราวที่ดีของ

การแสดงประกอบบทเพลงในวีดีโอคลิป 
 

สรุป  

   จากการพ ัฒนาร ูปแบบการสอนว ิชา Music 

Theory and Composition หรือ ทฤษฎีดนตรีและ

การประพันธ เพลง ในรูปแบบ Active Learning 

เห็นไดว า การเรียนวิชาการประพันธเพลงแบบ

บูรณาการที่มีการใชเทคโนโลยีดนตรี แอพพลิเคชั่น

และการปฏิบัติดนตรีมารวมกันในวิชา ทำใหวิชาการ

ประพันธเพลงมีความนาสนใจมากขึ้น อยางที่กลาว
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เห็นไดว า การเรียนวิชาการประพันธเพลงแบบ

บูรณาการที่มีการใชเทคโนโลยีดนตรี แอพพลิเคชั่น

และการปฏิบัติดนตรีมารวมกันในวิชา ทำใหวิชาการ

ประพันธเพลงมีความนาสนใจมากขึ้น อยางที่กลาว
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ได�เปลี่ยนรูปแบบการประเมินและการเรียนการสอน

ทำให�นักศกึษาเรยีนรู�ทฤษฎีีการประพนัธิเ์พลงได�อยา่ง

เข�าใจสนุกสนาน และมีความเป็นทีมที่อยากเรียนรู�

ทฤษฎีีดนตรีที่ใช�ในการประพันธิ์เพลงมากขึ้น

    ในการสอนทฤษฎีีการประพันธ์ิเพลงโดยใช�

เทคโนโลยีและการปฏิิบัติมาประยุกต์รูปแบบใหม่

สามารถกระตุ�นการเรียนรู�ของนักศึกษาคณะวิจิตร

ศิลป์ได�มากขึ้น จากการสอนเห็นได�ชัดว่านักศึกษามี

ความกระตือรือร�นในการเรียนทฤษฎีีการประพันธิ ์

เพลงป๊อบและสไตล์อื่นๆ ทั้งเนื้อร�องและทำนองจาก

วทิยากรและอาจารย์ผู�สอน พร�อมกับสนุกในการเรยีน

รู�ที่จะแลกเปลี่ยนความรู�กับเพื่อน ๆ มีการทำงานกัน

เป็นทีมในการวิเคราะห์บทเพลงและแต่งเพลงร่วมกัน

ในช้ัน กลา่วได�วา่นกัศกึษามพีฒันาการในการประพนัธิ์

เพลงที่ดีขึ้นมาก และจากกิจกรรมนำเสนอวิดีโอคลิป

ผลงานการประพันธ์ิเพลงของนักศึกษา สังเกตได�ว่า

นักศึกษามีความตื่นตัวมากในการสร�างสรรค์ผลงาน

เพลง โดยได�นำเสนอผ่านทางสื่อ Facebook และ 

YouTube ซึ่ึ่งผลงานของนักศึกษาได�รับเสียงตอบรับ

ที่ดีจากผู�ฟังที่เป็นทั้งนักดนตรีและอาจารย์ดนตรีจาก

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยเฉพาะความน่าสนใจในตัว

เพลงทีม่คีวามแปลกใหม่ และการจัดวางองค์ประกอบ

เรื่องราวที่ดีของการแสดงประกอบบทเพลงในวิดีโอ

คลิป

5. สรุป 

    จากการพัฒนารูปแบบการสอนวิชา Music 

Theory and Composition หรือ ทฤษฎีีดนตรีและ

การประพันธิ์เพลง ในรูปแบบ Active Learning เห็น

ได�ว่า การเรียนวิชาการประพันธิ์เพลงแบบบูรณาการ

ที่มีการใช�เทคโนโลยีดนตรี แอปพลิเคชันและการ

ปฏิิบัติดนตรีมาร่วมกันในวิชา ทำให�วิชาการประพันธิ์

เพลงมีความน่าสนใจมากขึ้น อย่างที่กล่าวมาข�างต�น

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ส่งผลให�นักศึกษามีความ 

กระตือรอืร�นทีจ่ะเรยีนทฤษฎีดีนตรีเพราะมีส่ือทนัสมัย

ท่ีเข�าใจง่ายเป็นรูปธิรรม นักศึกษามีความสนุกที่จะ

เรยีนรู�กบัผู�สอนและวทิยากรจากการปฏิบิตัจิรงิในการ

วิเคราะห์และประพันธิ์เพลงร่วมกันเป็นกลุ่มในชั้น

เรียน และมีพัฒนาการที่ดีมากในการประพันธิ์เพลง

ของตัวเองพร�อมกับทำวิดีโอคลิปเพื่อนำเสนอในสื่อ

สาธิารณะ Facebook และ YouTube ทีแ่สดงถงึความ

สร�างสรรค์ของตัวนักศึกษา 

     กล่าวได�ว่าการเรียนรู� Active Learning รูป

แบบประยุกต์นี้ทำให�การเรียนการสอนทฤษฎีีการ

ประพันธิ์เพลงน่าสนใจมากข้ึน ถึงแม�ว่าบางครั้ง

นักศึกษาอาจใช�เวลาในการทำความเข�าใจกับทฤษฎีี

ดนตรีที่ซัึ่บซึ่�อน แต่การใช�เทคโนโลยีดนตรีมาสอน

ทำให�นักศึกษาสนใจเรียนรู�และมีการพัฒนาทักษะ

กระบวนการประพันธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได�ชัด

 สิ่งท่ีสังเกตได�ชัดหลังจากใช�การสอนแบบ 

บูรณาการนี้ คือ สามารถสร�างทัศนคติที่ดีให�กับ

นกัศกึษาในการเรยีนรู�การประพันธิเ์พลง และส่งเสริม

ให�นักศึกษามีความต�องการที่จะสร�างสรรค์ผลงาน

เพลงของตัวเองต่อสังคม ถ�าในอนาคตเราสามารถ

ประยุกต์ระบบบูรณาการนีกั้บการเรยีนดนตรีได�อย่าง

ทั่วถึงจะทำให�วิธิีการเรียนการสอนการประพันธิ์เพลง

ดนตรีในประเทศไทยทำได�มีประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาการเรียนการสอนวัิชาทฤษฎีีด้นติรี Music Rudiments 

กฤษฏิ์ิ� เลกะกุล
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-944823

E-mail: g.lekakul@gmail.com

บัทคััด้ย่อ

 วิชา Music Rudiments หรือ พื้นฐ์านดนตรีสากล เป็นวิชาที่ต�องอาศัยการท่องจำและวิเคราะห์ทฤษฎีี

ดนตรีตะวันตกทั้งในรูปแบบชื่อตัวโน�ต สเกล ขั้นคู่และคอร์ดต่าง ๆ ที่มีความซึ่ับซึ่�อนเข�าใจยากสำหรับนักศึกษา

ที่เริ่มเรียนทฤษฎีีดนตรี การสอนวิชา Music Rudiments รูปแบบใหม่ เป็นการพัฒนาการสอนวิชาทฤษฎีีดนตรี

ตะวันตกที่เข�าถึงผู�เรียนมากขึ้น โดยเป็นการสอนแบบ Active Learning ที่มีการประยุกต์ใช�เทคโนโลยีดนตรีและ

การปฏิิบัติดนตรีเข�ามาเกี่ยวข�องกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยได�ทำการสอนกับกลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง มีการอธิิบายทฤษฎีีโน�ตดนตรีผ่านเทคโนโลยีดนตรี โปรแกรม 

MuseScore ที่สามารถสร�างเสียงโน�ตดนตรีและทำนองเพลงให�ผู�ฟังได�ยินได� มีการสอนโดยใช�อุปกรณ์การเขียน

โน�ตดนตรีผ่านทางแอปพลิเคชัน GoodNotes บน iPad จัดทำวิดีโอการสอนทฤษฎีีโน�ตดนตรี 12 คลิป 10 บท

เรียน สำหรับให�นักศึกษาได�ศึกษาด�วยตัวเองนอกห�องเรียน และจัดกิจกรรมในห�องเรียนโดยให�นักศึกษาทดสอบ

ความรู�ทฤษฎีีดนตรีด�วยตนเองผ่านทางเว็ปไซึ่ต์ และการกดตำแหน่งของคีย์เปียโนบนแผ่นพับ

 ในการปฏิบิตัดินตรมีกีารเชญิวทิยาการผู�เชีย่วชาญการขบัร�องมาสอนเรือ่งการร�องเพลงตามโน�ตและบนัได

เสียงในทฤษฎีีตะวันตกพร�อมกับสอนการใช�รูปแบบมือของคอนดัคเตอร์ขั้นต�นเพื่อเข�าใจจังหวะของทฤษฎีีดนตรี 

นอกจากนีมี้การจดักจิกรรมให�นักศกึษาเรยีนการขบัร�องประสานเสียงข้ันต�นกับผู�เชีย่วชาญดนตรี เพือ่เข�าใจทฤษฎีี

ด�านขั้นคู่เสียง คอร์ด บันไดเสียงและการดำเนินทำนองเพลงพร�อมกับให�นักศึกษาโพสต์วิดีโอคลิปการสร�างสรรค์

การนำเสนอทฤษฎีดีนตรแีละการขบัร�องตามทฤษฎีขีองแตล่ะกลุม่ลงบน Facebook กลุม่ของวชิา การสอนทฤษฎีี

ดนตรีโดยใช�เทคโนโลยีและการปฏิิบัติดนตรีมาประยุกต์รูปแบบใหม่นี้ทำให�นักศึกษาเรียนรู�ทฤษฎีีดนตรีได�อย่าง

รวดเร็วพร�อมกับสร�างทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนดนตรีท่ีทำให�วิชาทฤษฎีีดนตรีตะวันตกเป็นวิชาท่ีน่าสนใจ

และน่าเรียนรู�มากยิ่งขึ้น

คัำสำคััญ:  Music, Theory, Creativity

1. บัทนำ 

 วชิา Music Rudiments เป็นวิชาพืน้ฐ์านทฤษฎีี

ดนตรีตะวันตก ที่สอนให�นักศึกษาเข�าใจโครงสร�างพื้น

ฐ์านทางดนตรีที่ประกอบด�วย ชื่อและลำดับเสียงของ

โน�ตบนบรรทัด 5 เส�น ในกุญแจต่าง ๆ ความเข�าใจใน

ขัน้คูเ่สียง บนัไดเสยีง การเคลือ่นตวัของคอรด์ จงัหวะ

และสัญลักษณ์ทางดนตรีต่าง ๆ  เพื่อนำไปต่อยอดการ

ปฏิิบัติดนตรีต่อไปในอนาคต 

 เนื่องจากวิชา Music Rudiments เป็นวิชาที่

อธิิบายความรู�ทฤษฎีีดนตรีที่ซึ่ับซึ่�อนเน�นการท่องจำ

และวิเคราะห์ทฤษฎีีดนตรีเป็นหลัก ทำให�ผู�เรียนใน

ปัจจุบันรู�สึกเข�าถึงได�ยากเพราะต�องใช�เวลาในการ

ทบทวนอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์เป็นลำดับขึ้นด�วย

หลักของตรรกะความเป็นเหตุผล ดังนั้นผู�สอนจึงมี

ความคดิทีจ่ะพฒันาการสอนวชิา Music Rudiments 
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ของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ สาขา

ศิลปะการแสดง ในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะกระตุ�นการ

เรียนรู�และเสริมความเข�าใจของนักศึกษาให�มากข้ึน

โดยนำเทคโนโลยีดนตรีและการปฏิิบัติดนตรีท้ังการ

ร�องประสานเสยีงและการจดักจิกรรมในการเรยีนการ

สอนให�นักศึกษาได�คิดและวิเคราะห์ทฤษฎีีดนตรีได�

อย่างเป็นรูปธิรรมมากขึ้น

  การ เรี ยนแบบบู รณาการที่ ป ระยุ ก ต์ ใช�

เทคโนโลยีและการปฏิิบัติร่วมกับการเรียนการสอน

ทางทฤษฎีีดนตรีนี้จะช่วยสร�างความเข�าใจให�กับ

นกัศกึษาในการเรยีนวชิาทฤษฎีดีนตรตีะวนัตกวา่เปน็

วชิาทางทฤษฎีทีีจั่บต�องได�และมคีวามสำคญัในการนำ

ไปใช�จริงกับการปฏิิบัติดนตรีได�ต่อไปในอนาคต 

2. แนวัคิัด้และห้ลักการสอนทฤษฎีีด้นติรีร้ปแบับั

ให้ม่

 การเรียนวิชาทฤษฎีีดนตรีตะวันตกตั้งแต่อดีต

เปน็วชิาทีผู่�สอนดนตรสีว่นใหญเ่น�นการอธิบิายความรู�

ทางทฤษฎีีดนตรี พร�อมกับแสดงตัวอย่างตัวโน�ต 

สัญลักษณ์ของเสียงโดยการเขียนบนกระดานไวท์

บอร์ดบรรทัด 5 เส�นหน�าชั้น นอกจากนี้ทฤษฎีีดนตรี

ตะวันตกนั้นมีกำเนิดมาจากหลักคิดทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาตร์ ทำให�ผู�สอนต�องอธิิบายทฤษฎีีดนตรี

นั้นจากพื้นฐ์านด�านเสียงที่ก่อสร�างขึ้นมาและค่อย ๆ 

พัฒนาความคิดผู�เรียนเป็นลำดับขั้นจนกระทั่งก่อตัว

เป็นเสียง ขั้นคู่เสียง บันไดเสียง คอร์ด จังหวะและ

ทำนองดนตรไีด� กระบวนการเหลา่นีใ้ช�เวลามากในการ

เรียนและฝึึกซึ่�อมท่องจำ นักศึกษาต�องใช�ความ

พยายามอย่างมากในด�านการจดจำเสียง เขียนโน�ต 

ทบทวนขัน้คู่ บนัไดเสยีงให�ขึน้ใจ จนสามารถวิเคราะห์

ทฤษฎีีดนตรีต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

    ในการสอนวิชา Music Rudiments ผู�สอนได�

พัฒนาการสอนทฤษฎีีดนตรี จากหลักการสอนดนตรี

ของ Zoltan Kodaly (1882-1967) นกัแต่งเพลงและ

ผู�เชี่ยวชาญการสอนดนตรีชาวฮัังการี ที่มีชื่อเสียง ซึ่ึ่ง

การสอนของ Kodaly ประสบความสำเร็จอย่างมาก

ในการสอนร�องประสานเสียงของเด็กจากทฤษฎีดีนตรี 

โดยสอนเพลงพื้นบ�านที่ใช�สิ่งรอบตัวง่าย ๆ ของ

วัฒนธิรรมนั้นมาปลูกฝึัง และค่อย ๆ สร�างทักษะใน

การร�องข้ันคู่เสียงต่าง ๆ และคอร์ด จนกระท่ังเด็กมี

ความแขง็แรงในความแมน่ยำของเสยีงและจงัหวะของ

เพลง 

      จากหลักการของ Kodaly ผู�สอนได�พัฒนาการ

สอนวชิาทฤษฎีดีนตรมีาเปน็แบบบรูณาการความรู�โดย

ยึดหนังสือหลักสูตรการเรียนทฤษฎีีดนตรีของสถาบัน 

Associated Board of the Royal School of Music 

(ABRSM) Grade 1 to 5 โดย  Eric Taylor ที่ได�รับ

การยอมรบัจากประเทศองักฤษ มาประยุกตก์บัการใช�

เทคโนโลยีรอบตัว ทั้งโปรแกรมดนตรี วิดีโอคลิปการ

อธิบิายทฤษฎี ีแบบฝึกึหัดทฤษฎีดีนตรีบนเวบ็ไซึ่ต์ และ

การปฏิิบัติอ่านโน�ตและร�องเพลงประสานเสียงเพื่อ

เสรมิให�นกัศกึษามคีวามเข�าใจในการเรยีนทฤษฎีดีนตรี

จากภาพ เสียง และการปฏิิบัติ

 กล่าวได�ว่า การบูรณาการความรู�โดยใช�สื่อ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมกับการปฏิิบัติการร�องประสาน

เสียงเพ่ือประยุกต์เข�ากับทฤษฎีีดนตรี เป็นการ

พัฒนาการเรียนทฤษฎีีดนตรีตะวันตกรูปแบบใหม่ที่

ท�าทายที่ไม่ได�มีในหลักสูตรดนตรีทั่วไป 

3. กระบัวันการ เรี ยนการสอนวัิชา  Mus ic 

Rudiments 

 การสอนวิชา Music Rudiments ในรูปแบบ

ใหม่เป็นการสอนแบบ Active Learning เป็นการ

พัฒนาการสอนวิชาทฤษฎีีดนตรีที่ เน�นให�ผู� เรียน

สามารถเข�าถึงดนตรีได�มากขึ้น โดยเป็นการเรียน

ทฤษฎีีดนตรีผ่านการจัดการเรียนรู�ทางเทคโนโลยี

ดนตรี วิดีโอสื่อการสอนและการปฏิิบัติดนตรี

 การเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยีดนตรี ผู�

สอนอธิิบายทฤษฎีีดนตรีผ่านทาง โปรแกรมดนตรี 

MuseScore นกัศกึษาสามารถเรยีนรู�ทฤษฎีดีนตรผีา่น

ทางตวัอยา่งโน�ตดนตร ีบนัไดเสยีง เสยีงประสาน และ
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สญัลกัษณข์องเสยีงทีม่สีสีนัจากโปรแกรมรวมถงึผู�สอน

สร�างเสียงโน�ตดนตรีและทำนองเพลงผ่านทาง

โปรแกรมดนตรีให�นักศึกษาได�ยินได� นอกจากนี้มีการ

สอนโดยใช�อุปกรณ์การเขียนโน�ตบรรทัด 5 เส�นผ่าน

ทางแอปพลิเคชัน GoodNotes บน iPad ผู�สอน

ประยกุตแ์อปพลเิคชนันีใ้นการสอนเขยีนโน�ตดนตร ีซึ่ึง่

นักศึกษาสามารถเห็นการเขียนโน�ตได�ชัดเจนบนหน�า

จอ และสามารถปฏิิบัตกิารเขยีนตามได�ท้ังในห�องเรยีน

และแบบออนไลน์ มีการบันทึกและแชร์การเขียนโน�ต

ออนไลน์ให�นักศึกษาศึกษานอกห�องเรียน ทำให�

นักศึกษาสามารถเรียนรู�การเขียนโน�ตได�อย่างแม่นยำ

และถูกต�อง 

 ผู�สอนได�จัดทำคลิปวิดีโอการสอนทฤษฎีีโน�ต

ดนตรจีำนวน 12 คลิป 10 บทเรยีนทีค่รอบคลุมถงึการ

แนะนำรายวชิา บทเรยีนทฤษฎีดีนตร ีแบบฝึึกหดั และ

การร�องประสานเสยีง สำหรับให�นกัศกึษาได�ศกึษาด�วย

ตัวเองนอกห�องเรียน ซึ่ึ่งตอบโจทย์การเรียนรู�ด�วยตัว

เองทีบ่�านในชว่งสถานการณโ์ควดิ-19 และจดักจิกรรม

ในห�องเรียนให�นักศึกษาทดสอบความรู�ทฤษฎีีดนตรี

ด�วยตนเองผ่านทางเวป็ไซึ่ต์ www.musictheory.net 

มกีารแจกแผน่พับแปน้เปยีโนพลาสตกิให�กบันกัศกึษา

ทุกคนเพ่ือทดลองปฏิิบัติซึ่�อมกดตำแหน่งของคีย ์

เปียโนเพื่อความเข�าใจทฤษฎีีดนตรีทั้งตัวโน�ต บันได

เสียง ขั้นคู่ และคอร์ดดนตรีต่าง ๆ

     ในส่วนของการปฏิิบัติ ได�เชิญวิทยาการอาจารย์ 

ดร.จักรพนัธิ ์ชยัยะ จากวิทยาลัยดรุยิศลิป ์มหาวทิยาลัย

พายพั ผู�เชีย่วชาญดนตรตีะวนัตก มาสอนการร�องเพลง

ตามโน�ตและบันไดเสียงในทฤษฎีีตะวันตกพร�อมสอน

การใช�รูปแบบการใช�มือของคอนดัคเตอร์ขั้นต�นเพื่อ

เข�าใจจังหวะในทฤษฎีีดนตรี นอกจากนี้มีการจัด

   

 

 

กับการใชเทคโนโลยีรอบตัว ท้ังโปรแกรมดนตรี วีดีโอ

คลิปการอธิบายทฤษฎี แบบฝกหัดทฤษฎีดนตรีบน

เว ็บไซด และการปฏิบัติอ านโน ตและรองเพลง

ประสานเสียงเพื่อเสริมใหนักศึกษามีความเขาใจใน

การเรียนทฤษฎีดนตรีจากภาพ เสียง และการปฏิบัติ 

กลาวไดวา การบูรณาการความรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี

ตาง ๆ รวมกับการปฏิบัติการรองประสานเสียงเพ่ือ

ประยุกตเขากับทฤษฎีดนตรี เปนการพัฒนาการ

เรียนทฤษฎีดนตรีตะวันตกรูปแบบใหมท่ีทาทายท่ี

ไมไดมีในหลักสูตรดนตรีท่ัวไป  
 

กระบวนการเรียนการสอนวิชา Music Rudiments  

การสอนวิชา Music Rudiments ในรูปแบบ

ใหมเปนการสอนแบบ Active Learning เปนการ

พัฒนาการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีท่ีเนนใหผู เร ียน

สามารถเขาถึงดนตรีไดมากข้ึน โดยเปนการเรียน

ทฤษฎีดนตรีผานการจัดการเรียนรูทางเทคโนโลยี

ดนตรี วีดีโอสื่อการสอนและการปฏิบัติดนตรี 

การเรียนการสอนผานทางเทคโนโลยีดนตรี 

ผูสอนอธิบายทฤษฎีดนตรีผานทาง โปรแกรมดนตรี 

MuseScore นักศึกษาสามารถเรียนรูทฤษฎีดนตรี

ผานทางตัวอยางโนตดนตรี บันไดเสียง เสียงประสาน 

และสัญลักษณของเสียงท่ีมีสีสันจากโปรแกรมรวมถึง

ผูสอนสรางเสียงโนตดนตรีและทำนองเพลงผานทาง

โปรแกรมดนตรีใหนกัศึกษาไดยินได นอกจากนี้มีการ

สอนโดยใชอุปกรณการเขียนโนตบรรทัด 5 เสนผาน

ทางแอพพลิเคชั ่น GoodNotes บน iPad ผู สอน

ประยุกตแอพพลิเคชั่นนี้ในการสอนเขียนโนตดนตรี 

ซึ่งนักศึกษาสามารถเห็นการเขียนโนตไดชัดเจนบน

หนาจอ และสามารถปฏิบัติการเขียนตามไดทั้งใน

หองเรียนและแบบออนไลน มีการบันทึกและแชร

การเข ียนโน ตออนไลนให น ักศ ึกษาศึกษานอก

หองเรียน ทำใหนักศึกษาสามารถเรียนรูการเขียน

โนตไดอยางแมนยำและถูกตอง  

 

 
การสอนทฤษฎดีนตรีโดยโปรแกรมดนตรี MuseScore  

 

 
 

 
การเขียนโนตดนตรีบนแอพพลิเคช่ัน GoodNotes 

 

ผูสอนไดจัดทำคลิปวีดีโอการสอนทฤษฎีโนต

ดนตรีจำนวน 12 คลิป 10 บทเรียนที่ครอบคลุมถึง

การแนะนำรายว ิ ช า  บท เร ี ยนทฤษฎ ี ดนตรี  

แบบฝกหัด และการรองประสานเสียง สำหรับให

นักศึกษาไดศึกษาดวยตัวเองนอกหองเรียน ซึ่งตอบ

โจทยการเรียนรูดวยตัวเองที่บานในชวงสถานการณ

โคว ิท และจัดกิจกรรมในหองเรียนใหนักศึกษา

ทดสอบความรูทฤษฎีดนตรีดวยตนเองผานทางเว็ป

 

 

   

 

 

ไซด www.musictheory.net มีการแจกแผนพับ

แปนเปยโนพลาสติกให ก ับนักศึกษาทุกคนเพ่ือ

ทดลองปฏิบัติซอมกดตำแหนงของคียเปยโนเพ่ือ

ความเขาใจทฤษฎีดนตรีทั้งตัวโนต บันไดเสียง ขั้นคู 

และคอรดดนตรีตาง ๆ 

 

 
วีดีโอคลิปแนะนำบทเรยีนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

 

 
เว็ปไซดการเรียนและทดสอบทฤษฎีดนตรีออนไลน 

www.musictheory.net 

 

     ในสวนของการปฏิบัติ ไดเชิญวิทยาการอาจารย 

ดร. จ ักรพ ันธ   ช ัยยะ จากว ิทยาล ัยด ุร ิยศ ิลป  

มหาวิทยาลัยพายัพ ผูเชี่ยวชาญดนตรีตะวันตก มา

สอนการรองเพลงตามโนตและบันไดเสียงในทฤษฎี

ตะวันตกพรอมสอนการใชร ูปแบบการใชมือของ

คอนดัคเตอรขั้นตนเพื่อเขาใจจังหวะในทฤษฎีดนตรี 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม ใหนักศึกษาเรียนการขับ

รองประสานเสียงเบื้องตนตามแบบฝกหัด Choral 

Method 333 ของ Zoltan Kodaly ก ับว ิทยากร

ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ครั้ง และมีการแบงกลุมการ

เรียนรูและการสอบการรองกับวิทยากรจำนวน 6 

กลุม เพื่อเขาใจทฤษฎีดานขั้นคูเสียง คอรด บันได

เสียงและการดำเนินทำนองเพลง นักศึกษาไดเรียน

การรองประสานเสียงเพลง “รมแดนชาง” ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทำคลิปวิดีโอกลุมการ

รองเพลงประสานเสียง พรอมกับโพสตวีดีโอคลิปการ

นำเสนอทฤษฎีดนตรีและการขับรองของแตละกลุม

ลงบน Facebook กลุมของวิชา  
 
 

 
 

    

 
 

วิทยากรพิเศษ อาจารย ์ ดร.จกัรพนัธ์ ชยัยะ วิทยาลยัดุริยศิลป์ 

มหาวิทยาลยัพายพั สอนนกัศึกษาร้องตามโนต้บนบรรทดั 5 

เส้น และร้องประสานเสียงเพลง “ร่มแดนชา้ง” 
 

      การสอนทฤษฎีดนตรีโดยใชเทคโนโลยีและการ

ปฏิบัติมาประยุกตรูปแบบใหมนี้เปนการกระตุนการ

เรียนทฤษฎีดนตรีแกนักศึกษา นักศึกษาไดความรู

ทฤษฎีดนตรีและการขับรองจากผู สอนพรอมกับ

เรียนรูแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ ในการปฏิบัติ
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กิจกรรม ให�นักศึกษาเรียนการขับร�องประสานเสียง

เบื้องต�นตามแบบฝึึกหัด Choral Method 333 ของ 

Zoltan Kodaly กบัวทิยากรผู�เชีย่วชาญทัง้หมด 3 คร้ัง 

และมีการแบ่งกลุม่การเรยีนรู�และการสอบการร�องกับ

วทิยากรจำนวน 6 กลุม่ เพือ่เข�าใจทฤษฎีดี�านขัน้คูเ่สียง 

คอรด์ บนัไดเสยีงและการดำเนนิทำนองเพลง นกัศกึษา

ได�เรยีนการร�องประสานเสียงเพลง “ร่มแดนช�าง” ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำคลิปวิดีโอกลุ่มการร�อง

เพลงประสานเสียง พร�อมกับโพสต์วิดีโอคลิปการนำ

เสนอทฤษฎีีดนตรแีละการขบัร�องของแตล่ะกลุม่ลงบน 

Facebook กลุ่มของวิชา 

ร้ปที� 5 วิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.จักรพันธิ์ ชัยยะ 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ สอนนักศึกษา

ร�องตามโน�ตบนบรรทัด 5 เส�น และร�องประสานเสียง

เพลง “ร่มแดนช�าง”

      การสอนทฤษฎีีดนตรีโดยใช�เทคโนโลยีและการ

ปฏิิบัติมาประยุกต์รูปแบบใหม่นี้เป็นการกระตุ�นการ

เรียนทฤษฎีีดนตรีแก่นักศึกษา นักศึกษาได�ความรู�

ทฤษฎีีดนตรีและการขับร�องจากผู�สอนพร�อมกับเรียน

รู�แลกเปลี่ยนความรู�กับเพื่อน ๆ ในการปฏิิบัติดนตรี

ร่วมกันในชั้นเรียน อีกทั้งกิจกรรมนำเสนอวิดีโอคลิป

ทฤษฎีีดนตรีและการขับร�องกลุ่มทำให�นักศึกษามี

ความตื่นตัวในการนำเสนอผลงานผ่านทางสื่อ 

Facebook และฝึึกการทำงานเป็นทีมในชั้นเรียน 

กล่าวได�ว่ากิจกรรม Active Learning เป็นการสร�าง

ทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนดนตรีทีทำให�วิชา

ทฤษฎีีดนตรีตะวันตกเป็นวิชาที่น่าสนใจและน่าเรียน

รู�มากยิ่งขึ้น

4. ภาพสะท้อนวัิชา Music Rudiments

 การประเมินการเรียนวิชา Music Rudiments 

ได�แบ่งวิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ออกเป็น 5 ส่วน 

ประกอบด�วย การเข�าชั้นเรียนและตั้งคำถาม 10 

เปอร์เซึ่็นต์ การนำเสนอคลิปวิดีโอการร�องเพลง

ประสานเสียง 30 เปอร์เซึ่็นต์ การนำเสนอคลิปวิดีโอ

การสอนทฤษฎีีดนตรี 20 เปอร์เซึ่็นต์ และการสอบข�อ

เขียนกลางภาคและปลายภาครวม 40 เปอร์เซึ่็นต์ 

 จากการทีไ่ด�เปลีย่นรูปแบบการประเมินผลการ

เรียนจากการสอบข�อเขียนทฤษฎีีดนตรีรูปแบบเดียว 

มาเป็นการประเมินแบบบูรณาการที่รวมถึงการใช�ส่ือ

ดิจิตอลพร�อมกับการปฏิิบัติ ทำให�นักศึกษาเรียนรู�

ทฤษฎีีดนตรีได�เข�าใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะรูปแบบการ

สอนมคีวามหลากหลาย ทำให�นกัศกึษาได�เรยีนรู�ทฤษฎีี

จากความหลากหลายและสนุกไปกับการทำงานเป็น 

กลุ่ม ซึ่ึ่งทำให�การเรียนรู�ได�ผลมากข้ึนข�อสังเกตที่เห็น

เด่นชัดคือ เวลาที่นักศึกษาได�ทดลองทำแบบฝึึกหัด

ทฤษฎีีดนตรีบนเว็ปไซึ่ต์ ได�ร�องเพลงเป็นกลุ่มหรือได�

ทำกิจกรรมคลิปวิดีโอร�องเพลงประสานเสียง หรือนำ

เสนอวิดีโอคลิปทฤษฎีีดนตรีร่วมกัน นักศึกษามีความ

ต�องการอยากเรียนรู�ดนตรีมากขึ้น

 จากการได�สอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชานี้

จำนวนหนึง่ ได�บอกว่า การสอนโดยใช�โปรแกรมดนตรี 

แบบฝึึกหัดบนเว็ปไซึ่ต์และการมีวิ ดีโอคลิปเสริมการ

สอน ทำให�เข�าใจทฤษฎีีดนตรีมากขึ้น สามารถกลับไป

ทบทวนเพ่ิมเติมเองท่ีบ�านได� จากการท่ีนักศึกษา

สามารถเข�าถึงสื่อการสอนดนตรีได�หลายช่องทาง 

 

 

   

 

 

ไซด www.musictheory.net มีการแจกแผนพับ

แปนเปยโนพลาสติกให ก ับนักศึกษาทุกคนเพ่ือ

ทดลองปฏิบัติซอมกดตำแหนงของคียเปยโนเพ่ือ

ความเขาใจทฤษฎีดนตรีทั้งตัวโนต บันไดเสียง ขั้นคู 

และคอรดดนตรีตาง ๆ 

 

 
วีดีโอคลิปแนะนำบทเรยีนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

 

 
เว็ปไซดการเรียนและทดสอบทฤษฎีดนตรีออนไลน 

www.musictheory.net 

 

     ในสวนของการปฏิบัติ ไดเชิญวิทยาการอาจารย 

ดร. จ ักรพ ันธ   ช ัยยะ จากว ิทยาล ัยด ุร ิยศ ิลป  

มหาวิทยาลัยพายัพ ผูเชี่ยวชาญดนตรีตะวันตก มา

สอนการรองเพลงตามโนตและบันไดเสียงในทฤษฎี

ตะวันตกพรอมสอนการใชร ูปแบบการใชมือของ

คอนดัคเตอรขั้นตนเพื่อเขาใจจังหวะในทฤษฎีดนตรี 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม ใหนักศึกษาเรียนการขับ

รองประสานเสียงเบื้องตนตามแบบฝกหัด Choral 

Method 333 ของ Zoltan Kodaly ก ับว ิทยากร

ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ครั้ง และมีการแบงกลุมการ

เรียนรูและการสอบการรองกับวิทยากรจำนวน 6 

กลุม เพื่อเขาใจทฤษฎีดานขั้นคูเสียง คอรด บันได

เสียงและการดำเนินทำนองเพลง นักศึกษาไดเรียน

การรองประสานเสียงเพลง “รมแดนชาง” ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทำคลิปวิดีโอกลุมการ

รองเพลงประสานเสียง พรอมกับโพสตวีดีโอคลิปการ

นำเสนอทฤษฎีดนตรีและการขับรองของแตละกลุม

ลงบน Facebook กลุมของวิชา  
 
 

 
 

    

 
 

วิทยากรพิเศษ อาจารย ์ ดร.จกัรพนัธ์ ชยัยะ วิทยาลยัดุริยศิลป์ 

มหาวิทยาลยัพายพั สอนนกัศึกษาร้องตามโนต้บนบรรทดั 5 

เส้น และร้องประสานเสียงเพลง “ร่มแดนชา้ง” 
 

      การสอนทฤษฎีดนตรีโดยใชเทคโนโลยีและการ

ปฏิบัติมาประยุกตรูปแบบใหมนี้เปนการกระตุนการ

เรียนทฤษฎีดนตรีแกนักศึกษา นักศึกษาไดความรู

ทฤษฎีดนตรีและการขับรองจากผู สอนพรอมกับ

เรียนรูแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ ในการปฏิบัติ
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ทำให�นักศึกษารู�สึกชอบวิชาทฤษฎีีดนตรี นางสาว จิ

ดาภา เทียนวิหาร นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ได�ให�

สมัภาษณว์า่ การเรยีนทฤษฎีดีนตรผีา่นสือ่ตา่ง ๆ  แบบ

ออนไลน์ ในวิชานี้ทำให�รู�สึกว่า วิชาทฤษฎีีดนตรีน่า

เรียนและช่วยเปิดโลกความรู�ทางดนตรีให�แก่ตนเอง

อย่างมากมาย อย่างไรก็ตามนักศึกษาให�ความเห็น

เสรมิวา่ กจิกรรมการเรยีนทฤษฎีีดนตรีผา่นการปฏิบัิติ

ร�องเพลงอยากให�มีการเรยีนในห�องเรยีนแบบออนไซึ่ต์ 

เพราะจะทำให�เข�าใจมากกว่าการเรียนผ่าน Zoom 

ออนไลน์

5. สรุป

 จากการที่ได�มีการพัฒนารูปแบบการสอนวิชา 

Music Rudiments หรือ พื้นฐ์านดนตรีสากล ในรูป

แบบ Active Learning เหน็ได�วา่ การเรยีนวิชาทฤษฎีี

ดนตรีแบบบูรณาการที่ มีการใช�เทคโนโลยีดนตรี

ดจิติอล วดิโีอสือ่การสอน และการปฏิบัิตดินตรีมาร่วม

กันในวิชา ทำให�นักศึกษามีความสนใจและเข�าใจวิชา

ทฤษฎีีดนตรีมากขึ้น การเรียนรูปแบบใหม่นี้ส่งผลให�

นักศึกษามีความกระตือรือร�นที่จะเรียนทฤษฎีีดนตรี

เพราะมีสื่อทันสมัยท่ีเข�าใจง่ายเป็นรูปธิรรม และมี

โอกาสที่จะได� เรียนรู�ทฤษฎีีดนตรีควบคู่ กับการ 

ปฏิิบัติจริง 

 ถึงแม�ว่าการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีีดนตรี

ตะวันตก เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 

อยู่ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

Omicron  ทำให�ผู�สอนต�องปรบัแผนการสอนและการ

สอบใหม่ในรูปแบบ Zoom ออนไลน์ทั้งหมด สิ่งที่ค�น

พบ คือ สถานการณ์ที่บังคับทำให�นักศึกษาส่วนใหญ่

หันกลับไปพึ่งสื่อการเรียนการสอนทฤษฎีีดนตรีผ่าน

ทางวิดีโอคลิปที่ผู�สอนได�จัดทำบนเฟสบุ�คกลุ่มอย่าง

จริงจังมากขึ้น ซึ่ึ่งทำให�เห็นถึงพัฒนาการเรียนรู�ดนตรี

ที่ดีที่สะท�อนถึงความพยายามของผู�เรียนที่ต�องการ

เรียนรู�ทฤษฎีีดนตรีด�วยตัวเองมากขึ้น

 สิง่นีน้ำไปสูแ่นวทางในการพัฒนาการเรยีนการ

สอนวิชาทฤษฎีีดนตรีสากลในอนาคตที่ควรเป็นการ

พัฒนาทั้งสองทาง คือ การพัฒนารูปแบบการสอนที่มี

ความหลากหลายและทันสมัยน่าสนใจมากขึ้น พร�อม

กับการพัฒนาการสร�างแรงบันดาลใจให�นักศึกษาใน

การแสวงหาความรู�ทั้งในและนอกห�องเรียนให�กับตัว

เองรอบด�านมากขึ้น

6. เอกสารอ้างอิง
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กฤษณะ บัุญประสิทธิ์ิ�
ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail: kritsana.boon@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 (Type A) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่ง

เสรมิให�อาจารยเ์น�นการเรยีนการสอนแบบ Active Learning กบัเนือ้หาเดมิทีส่อนผา่นการบรรยายหน�าชัน้เรยีน 

ไม่ต่ำกว่า 50% ในการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา 057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ จะใช�วิธิีการเรียนโดยเน�นวิธิีการที่ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติ (Student Centered) กิจกรรม

ของนักศึกษาในรายวิชานี้ ที่แสดงถึงกิจกรรมที่ให�ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติ (Student Centered Approach) มีอย่าง

น�อย 50% ของหัวข�อทีเ่น�นความรู�และความจำ รวมทัง้มุง่เน�นการจัดการเรยีนการสอนในลักษณะ ICT-Integrated 

Learning เพื่อเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนให�เหมาะสม และนำเอานวัตกรรมใหม่เข�ามาสอนในลักษณะท่ี

สามารถวัดผลและประเมินผลได� โดยเน�นกระบวนการเรียนรู�ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาให�เป็น Active Learning โดย

มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จำนวน 44 คน สรุปผลได�ว่า นักศึกษามีประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล

ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ที่เน�นการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning

คัำสำคััญ:  Active Learning, กีฬา, สุขภาพ, สมรรถภาพทางกาย, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. บัทนำ

 ปัจจุบัน ประเทศไทยก�าวเข�าสู่โลกยุคปฏิิวัติ

อุตสาหกรรม ซ่ึึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามามีบทบาท 

สำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีทางเศรษฐ์กิจและสังคม 

รวมทั้งจากการมุ่งสู่ประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 

4.0) ซึ่ึ่งให�ความสำคัญกับการสร�างนวัตกรรมที่ยก

ระดับคุณค่าเศรษฐ์กิจและสังคม (Innovative Value 

creation of Economy & Society) สง่ผลให�เกดิการ

เปลีย่นแปลงทางด�านการศกึษา (Education) และการ

จัดการเรียนรู� (Learning) ใน 2 ประเด็นสำคัญ ได�แก่ 

จดุมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Education) เปลีย่น

ไป และรูปแบบและวิธิีการเรียนรู� (Learning) เปลี่ยน

ไป ดังนั้น การจัดการเรียนรู�แบบ Active Learning 

จึงเข�ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ

เรียนรู�ในยุคใหม่ท่ีต�องดำเนินการควบคู่กันไปกับ 

คุณลักษณะอื่นๆ เพ่ือมุ่งสร�างให�ผู�เรียนมีทักษะพึง

ประสงค์และสอดคล�องกับรูปแบบการเรียนรู�ที่

เปลี่ยนแปลงไป

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู�ที่ให�

ผู�เรียน ได�เรียนรู�อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือ

ระหว่างผู�เรียนด�วยกัน ซึ่ึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ครูต�องลด

บทบาทในการสอนและการให�ข�อความรู�แก่ผู�เรียน

โดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการ และกิจกรรมที่จะ

ทำให�ผู� เรียนเกิดความกระตือรือร�นในการจะทำ

กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย โดย

อาศัยส่ือท่ีสร�างจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือท่ีผู�เขียน
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เรียกว่า Digital Literacy – Based Learning  

ซึ่ึง่เทคนิคการสอนนัน้ มอียูอ่ย่างมากมาย แต่จะขอยก

ตวัอย่างเทคนิคและกระบวนการท่ีผู�สอนได�ใช�แล�วเป็น

ประโยชนแ์กผู่�เรยีน และเกดิทกัษะทีส่ำคญัในศตวรรษ

ที่ 21

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 หลักการและทฤษฎีีที่นำมาใช�ในการเรียนการ

สอนและกิจกรรมในรายวิชา 057136 กีฬา สุขภาพ 

สมรรถภาพทางกาย และการพฒันาคณุภาพชวีตินี ้จะ

ใช�วิธิีการเรียนโดยเน�นวิธีิการท่ีผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติ 

(Student Centered) กิจกรรมของนักศึกษาใน

รายวิชานี้ ที่แสดงถึงกิจกรรมที่ให�ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติ 

(Student Centered Approach) มีอย่างน�อย 50% 

ของหัวข�อที่เน�นความรู� และความจำ รวมทั้งมุ่งเน�น

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ ICT-Integrated 

Learning เพื่อเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนให�

เหมาะสม และนำเอานวัตกรรมใหม่เข�ามาสอนใน

ลักษณะที่สามารถวัดผลและประเมินผลได� โดยเน�น

กระบวนการเรียนรู�ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาให�เป็น แบบ 

Active Learning 

 2) กระบวนการเรียนรู�ผ่านการสื่อสารอย่าง

สร�างสรรค ์ในรายวชิานีจ้ะให�นกัศกึษาได�เรยีนรู�ทกัษะ

ในการฟังอย่างลึกซึ่ึ้ง (Deep Listening) การเรียนรู�

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู� การเรียนรู�ทักษะการ

ทำงานเป็นทีมเรียนรู�แบบกลุ่ม และการเรียนรู�ทักษะ

การใช�เทคโนโลยีการสื่อสาร 3) กระบวนการเรียนรู�

แบบขั้นบันได (IS) เป็นการให�นักศึกษาได�เรียนรู�แบบ

มีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นคำถาม (Learning to 

Question) การสืบค�นความรู�จากแหล่งเรียนรู�และ

สารสนเทศ (Learning to Search) การสรปุองคค์วาม

รู� (Learning to Construct) การสื่อสารและการนำ

เสนออ ย่า ง มีประ สิทธิิ ภาพ  ( Lea rn ing  to 

Communicate) และการบริการและจิตสาธิารณะ 

(Learning to Serve)

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

3.1. วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใหม่

วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ มีดังนี้

 1) การเตรียมการเรียนรู� โดยเตรียมเอกสาร

ประกอบการสอนและสื่อการสอน ได�แก่ Power 

point, VDO Clip, You Tube ที่เกี่ยวข�องกับเนื้อหา

กระบวนวิชาไว�ใน MS Teams เพ่ือให�นักศึกษาได�

เข�าไปศกึษาลว่งหน�า จากนัน้สร�างกลุม่รายวิชาใน MS 

Teams เพือ่เปน็พืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหวา่ง

สมาชิกในชั้นเรียน และอาจารย์

 2) การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู� โดยเน�นการ

เรยีนรู�โดยเน�นผู�เรยีนเปน็สำคญั (Student Centered 

Learning Approach) โดยนำ ICT-Integrated 

Learning มาเติมเต็มการออกแบบการเรียนรู� โดยใช�

กระบวนการเรียนรู�แบบลงมือปฏิิบัติ กระบวนการ

เรียนรู� ผ่ านการ ส่ือสารอย่ างสร� างสรรค์  และ

กระบวนการเรียนรู�แบบขั้นบันได (IS)  

 3) การประเมินผลการเรียนรู� โดยใช�การ

ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 1) การสร�างห�องเรยีนออนไลนโ์ดยใช�โปรแกรม 

MS Teams สำหรับติดต่อ ประสานงาน แจ�งข่าวสาร

ต่างๆ รวมถึงการส่งงานของนักศึกษา

 2) โปรแกรม Zoom meeting สำหรบัการเรยีน

ออนไลน์ และนำเสนองานของนักศึกษา (กรณีเกิด

เหตุการณ์ที่ทำให�ไม่สามารถเรียนที่ห�องเรียนได�)

 3) การสร�างช่อง Youtube รายวิชา สำหรับ

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา

 4) การใช�เครื่องใน Google เอกสาร สำหรับ

การทำงาน และกิจกรรมทางออนไลน์

 5) การเรียนการสอนจะให�นักศึกษาได�ทำการ

ศึกษาค�นคว�าข�อมูลสารสนเทศจากแหล่งข�อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตด�วยตัวเองและแบบกลุ่ม  
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3.3. กระบวนการท่ีทำให�นักศึกษามาส่วนร่วม

ในการเรียนรู� (Active Learning)

 กระบวนการเรียนรู�ท่ีใช�ในรายวิชา เน�นการ

เรยีนรู�โดยเน�นผู�เรยีนเปน็สำคญั (Student Centered 

Learning Approach)  โดยนำ ICT-Integrated 

Learning มาเติมเต็มการออกแบบการเรียนรู� ดังนี้ 

 1) กระบวนการเรียนรู�แบบลงมือปฏิิบัติ  

 การเรยีนรู�การทำงาน (Work-based Learning) 

ได�แก่ การแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานเป็นทีม การคัดเลือก

หัวหน�ากลุ่ม และแบ่งหน�าที่ภายในกลุ่มของนักศึกษา

การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) 

ได�แก่ โครงการกีฬาชนิดใหม่ และการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบิตักิาร กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพทางกาย และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

 การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) ได�แก ่กจิกรรมประเมนิตนเอง และทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับทักษะ 

 การเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหา (Problem-

based Learning) ได�แก ่การนำผลการประเมนิตนเอง

และการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่อยู่ในระดับต่ำ

และตำ่มากมาออกแบบเพือ่สร�างเสรมิสมรรถภาพทาง

กาย และการออกแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ให�ดีขึ้น

 2) กระบวนการเรียนรู�ผ่านการสื่อสารอย่าง

สร�างสรรค ์โดยจะให�นักศกึษาใช�ทักษะในการฟังอยา่ง

ลึกซึ่ึ้ง (Deep Listening) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียน

รู� ทกัษะการทำงานเป็นทีมเรยีนรู�แบบกลุม่ และทักษะ

การใช�เทคโนโลยีการสื่อสาร

 3) กระบวนการเรียนรู�แบบขั้นบันได (IS) โดย

จะใช�วิธิีการตั้ งประเด็นคำถามหรือสมมติฐ์าน 

(Learning to Question) การสบืค�นความรู�จากแหลง่

เรียนรู�และสารสนเทศ (Learning to Search) การ

สรปุองค์ความรู� (Learning to Construct) การส่ือสาร

และการนำเสนออย่างมีประสิทธิิภาพ (Learning to 

Communicate) และการบริการสังคมและจิต

สาธิารณะ (Learning to Serve)

3.4. กระบวนการท่ีสร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 กระบวนการเรียนรู� สร�างทักษะ คุณลักษณะ 

และทศันคตกิารเรยีนรู�ตลอดชวีติให�กบันกัศกึษา และ

เปน็กจิกรรมทีน่ำไปสูผ่ลลัพธิท์ีน่กัศึกษาควรจะได�จาก

วิชานี้ ได�แก่ 

 1) กิจกรรมการประเมินร่างกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาจะมีทักษะด�าน

ความเข�าใจการแก�ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 

ตัวเองจากปัญหาที่พบได� 

 2) โครงงานการออกแบบและนำเสนอกฬีาชนดิ

ใหม ่ นกัศกึษาจะมีทกัษะด�านความร่วมมอื การทำงาน

เป็นทีม และภาวะผู�นำ 

 3) กจิกรรมบนัทกึวดิโีอไดอารีส่ขุภาพออนไลน์ 

นักศึกษาจะมีทักษะด�านการใช�คอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4) กิจกรรมสร�างสื่อสื่อวิดีโอ ที่สอดคล�องกับ

รายวิชา นักศึกษาจะมีทักษะด�านความร่วมมือ การ

ทำงานเป็นทีม และภาวะผู�นำ

4. ผลที�ได้้รับั

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�

 การประเมินผลในส่วน Active Learning นั้น 

ในรายวชิา 057136 เน�นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

(Authentic Assessment) โดยใช�การประเมนิผลจาก 

1) การสะท�อนคิด (Reflection) 2) การทบทวนหลัง

ปฎีิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) และ 

3) ประเมินผลโดยกลุ่มเพ่ือน (Groups Assessment) 

นอกจากนัน้ได�ให�นักศกึษาปฏิบิตังิานและแบง่กจิกรรม

ออกเปน็กจิกรรมบคุคลและกจิกรรมกลุม่ โดยกจิกรรม

บคุคลนัน้มแีนวคดิให�นกัศกึษาแตล่ะได�ใช�ความรู�ความ

เข�าใจของตัวเองในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใน

เรื่องที่ศึกษามา ส่วนกิจกรรมกลุ่ม มีแนวคิดให�
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นักศึกษาแสดงออกความคิดของตัวเองในเพื่อนๆ 

ความคิดที่แตกต่าง และใช�ประสบการณ์ความรู�ความ

เข�าใจของเพื่อนๆ ในกลุ่มมาวิเคราะห์และสังเคราะห์

ได�อย่างเหมาะสม

 คะแนนส่วน Active Learning คิดเป็นอย่าง

น�อย 30% ของคะแนนทั้งหมด ได�แก่ คะแนนงาน

กิจกรรมบุคคลและกลุ่ม 10% คะแนนการประเมิน

ร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 10% 

คะแนนการออกแบบและนำเสนอกีฬาชนดิใหม ่10% 

คะแนนบันทึกวิดโีอไดอารีส่ขุภาพออนไลน ์10% และ

คะแนนสร�างสื่อ Vlog ที่สอดคล�องกับรายวิชา 10%

ติารางที� 1 กิจกรรมการเรียนรู�ในรายวิชา และ

เปอร์เซึ่็นต์การประเมินผล

 กิจกรรมการประเมินผลในส่วน Active 

Learning โดยนำเสนอข�อมูลในแบบรูปภาพตัวอย่าง

ชิ้นงานของนักศึกษา ดังนี้

ร้ปที� 1 ภาพกิจกรรมบรรยายเนื้อหารายวิชา ทั้งแบบ

บุคคลและแบบกลุ่ม

รป้ที� 2 ภาพกจิกรรมประเมนิรา่งกายและการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย

ร้ปที� 3 ภาพตัวอย่างชิ้นงานออกแบบกีฬาชนิดใหม่

ร้ปที� 4 ภาพตัวอย่างวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน์

4 

 

   

 

 

ส ื ่อสารและการนำเสนออย างม ีประส ิทธ ิภาพ 

( Learning to Communicate) และการบร ิ ก า ร

สังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) 

3.4 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

กระบวนการเรียนรู สรางทักษะ คุณลักษณะ 

และทัศนคติการเรียนรู ตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา 

และเปนกิจกรรมท่ีนำไปสูผลลัพธที่นักศึกษาควรจะ

ไดจากวิชานี้ ไดแก  

1) ก ิจกรรมการประเม ินร างกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาจะมีทักษะ

ดานความเขาใจการแกปญหาและแนวทางการ

พัฒนาตังเองจากปญหาท่ีพบได  

2) โครงงานการออกแบบและนำเสนอกีฬาชนิด

ใหม  นักศึกษาจะมีทักษะดานความรวมมือ การ

ทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ  

3) กิจกรรมบันทึกวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

นักศึกษาจะมีทักษะดานการใชคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4) กิจกรรมสรางสื่อสื่อวิดีโอ ที่สอดคลองกับ

รายวิชา นักศึกษาจะมีทักษะดานความรวมมือ การ

ทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

การประเมินผลในสวน Active Learning นั้น 

ในรายวิชา 057136 เนนการประเมินผลตามสภาพ

จ ริ ง  ( Authentic Assessment) โ ด ย ใ ช  ก า ร

ประเมินผลจาก 1) การสะทอนคิด (Reflection) 2) 

การทบทวนหลังปฎิบ ัต ิก ิจกรรม (After Action 

Review : AAR) และ 3) ประเมินผลโดยกลุมเพื่อน 

(Groups Assessment) นอกจากนั้นไดใหนักศึกษา

ปฏิบัติงานและแบงกิจกรรมออกเปนกิจกรรมบุคคล

และกิจกรรมกลุม โดยกิจกรรมบุคคลนั้นมีแนวคดิให

นักศึกษาแตละไดใชความรูความเขาใจของตัวเองใน

การคิด วิเคราะห สังเคราะห ในเรื่องท่ีศึกษามา สวน

กิจกรรมกลุ ม ม ีแนวคิดให น ักศ ึกษาแสดงออก

ความคิดของตัวเองในเพื่อนๆ ความคิดที่แตกตาง 

และใชประสบการณความรูความเขาใจของเพื่อนๆ 

ในกลุมมาวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเหมาะสม 

คะแนนสวน Active Learning คิดเปนอยาง

นอย 30% ของคะแนนทั้งหมด ไดแก คะแนนงาน

กิจกรรมบุคคลและกลุม 10% คะแนนการประเมิน

รางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 10% 

คะแนนการออกแบบและนำเสนอกีฬาชนิดใหม 

10% คะแนนบันทึกวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

10% และคะแนนสรางสื ่อ Vlog ที ่สอดคลองกับ

รายวิชา 10% 

 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา และ

เปอรเซ็นตการประเมินผล 

กิจกรรม (%) 

กิจกรรมบุคคล และกิจกรรมกลุม 10% 

การประเม ินร างกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

10% 

ออกแบบกีฬาชนิดใหม  10% 

วิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 10% 

สรางสื่อ Vlog ท่ีสอดคลองกับรายวิชา 10% 

  

ก ิจกรรมการประเม ินผลในส  วน  Active 

Learning โดยนำเสนอขอมูลในแบบรูปภาพตัวอยาง

ชิ้นงานของนักศึกษา ดังนี้ 

 

5 

 

   

 

 

 

 
รูปที ่ 1 ภาพกิจกรรมบรรยายเนื ้อหารายวิชา ท้ัง

แบบบุคคลและแบบกลุม 

 

 

 
ร ูปที ่  2 ภาพกิจกรรมประเมินรางกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพตัวอยางชิ้นงานออกแบบกีฬาชนิดใหม 

 

 

 
รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

 

 

 
รูปที ่ 5 ภาพตัวอยางวิดีโอ Vlog และชิ ้นงานของ

นักศึกษา 

5 

 

   

 

 

 

 
รูปที ่ 1 ภาพกิจกรรมบรรยายเนื ้อหารายวิชา ท้ัง

แบบบุคคลและแบบกลุม 

 

 

 
ร ูปที ่  2 ภาพกิจกรรมประเมินรางกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพตัวอยางชิ้นงานออกแบบกีฬาชนิดใหม 

 

 

 
รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

 

 

 
รูปที ่ 5 ภาพตัวอยางวิดีโอ Vlog และชิ ้นงานของ

นักศึกษา 

5 

 

   

 

 

 

 
รูปที ่ 1 ภาพกิจกรรมบรรยายเนื ้อหารายวิชา ท้ัง

แบบบุคคลและแบบกลุม 

 

 

 
ร ูปที ่  2 ภาพกิจกรรมประเมินรางกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพตัวอยางชิ้นงานออกแบบกีฬาชนิดใหม 

 

 

 
รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

 

 

 
รูปที ่ 5 ภาพตัวอยางวิดีโอ Vlog และชิ ้นงานของ

นักศึกษา 

5 

 

   

 

 

 

 
รูปที ่ 1 ภาพกิจกรรมบรรยายเนื ้อหารายวิชา ท้ัง

แบบบุคคลและแบบกลุม 

 

 

 
ร ูปที ่  2 ภาพกิจกรรมประเมินรางกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพตัวอยางชิ้นงานออกแบบกีฬาชนิดใหม 

 

 

 
รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

 

 

 
รูปที ่ 5 ภาพตัวอยางวิดีโอ Vlog และชิ ้นงานของ

นักศึกษา 
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ร้ปที� 5 ภาพตัวอย่างวิดีโอ Vlog และช้ินงานของ

นักศึกษา

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 1) นักศึกษามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอนตามสถานการณ์จริงร่วมกับการใช�

เทคโนโลยีมีอยู่

 2) การมีปฏิิสัมพันธ์ิการทำงานระหว่าง

นกัศึกษาและอาจารย ์ทำให�นักศกึษาพฒันาศกัยภาพ 

ในด�านการคิด การแก�ปัญหา และการนำความรู�ไปใช�

 3) นักศึกษาได�เรียนรู�การทำางานเป็นทีมหรือ

กลุ่ม และการแบ่งหน�าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรม

ต่างๆ

5.2. แนวทางในการขยายผล

 แนวทางการขยายผล มีดังนี้ 

 1) แนวทางในการให�ความรู� หรอืเทคนคิวธิิกีาร 

อืน่ๆ ในวิธิกีารเรยีน ทัง้ Active Learning และ จดัการ

เตรียนการสอน Online แบบ Active Learning

 2) การพัฒนา Active Learning ให�สอดคล�อง

กับสมรรถนะของนักศึกษาในยุคปัจจุบันและอนาคต 

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 1) สถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ทำให�

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เ ป็นแบบ Active 

Learning ปรับวิธิีการเรียนการสอนให�เป็น Active 

Learning Online ผ่านการเรียนออนไลน์ เน�นการ

ปฏิิบัติจริงในคลาสเรียนออนไลน์แทน

 2) รูปแบบการทำงานกลุ่ม นักศึกษาบางคนมี

อปุกรณ์การสือ่สารไม่เอือ้ต่อการเรยีนการสอน (ความ

พร�อมเรื่องเทคโนโลยี) ผู�สอนปรับการทำงานเป็นงาน

บุคคลในบางชิ้นงาน

 3) อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาแต่ละคนมีความ

เสถียรไม่เท่ากัน ผู�สอนได�บันทึกเป็นวิดีโอไว�เพื่อให�

นักศึกษาดูย�อนหลัง

 4) มาตรฐ์านของวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช�ในการ

เรียนการสอนที่นักศึกษาเตรียมมาไม่เท่ากัน ผู�สอนได�

ปรับเกณฑ์การประเมินผลให�เหมาะสม

5 

 

   

 

 

 

 
รูปที ่ 1 ภาพกิจกรรมบรรยายเนื ้อหารายวิชา ท้ัง

แบบบุคคลและแบบกลุม 

 

 

 
ร ูปที ่  2 ภาพกิจกรรมประเมินรางกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพตัวอยางชิ้นงานออกแบบกีฬาชนิดใหม 

 

 

 
รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางวิดีโอไดอารี่สุขภาพออนไลน 

 

 

 
รูปที ่ 5 ภาพตัวอยางวิดีโอ Vlog และชิ ้นงานของ

นักศึกษา 
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โคัรงการส่งเสริมการจัด้การเรียนร้้แบับัให้ม่ที�สอด้คัล้องกับัศติวัรรษที� 21 

รายวัิชาการประเมินสมรรถ่ภาพทางกายและกำห้นด้การออกกำลังกาย  

(Fitness Assessment and Exercise Prescription) 

กฤษณะ บัุญประสิทธิ์ิ�
ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

kritsana.boon@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 โดยใช�การ

เรียนการสอบแบบ Active Learning กับ Flipped-Classroom และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning กับ Flipped-Classroom ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช�เป็น

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 057404 การประเมินสมรรถภาพทางกาย

และกำหนดการออกกำลังกาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช� ได�แก่ 1) สื่อการ

เรยีนการสอนแบบ Active Learning 2) สือ่การเรยีนการสอบแบบ Flipped-Classroom และ 3) ผลการประเมนิ

ความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นต�น การวิเคราะห์ข�อมูล ได�แก่ ค่าร�อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนมากสุด และค่า

คะแนนต่ำสุด โดยให�คะแนนตามลำดับเกรด ดังนี้ 0-49 = F, 50-54 = D, 55-59 = D+, 60-64 = C, 65-69 = 

C+, 70-74 = B, 75-79 = B+ และ 80-100 = A 

 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า 1) กจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศกึษาสามารถเพิม่ทักษะการ

ทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการประยุกต์ใช�ในชีวิตตนเอง 2) กิจกรรมการให�คำแนะนำสุขภาพ

ทางกายและกำหนดการออกกำลังกายนักศึกษาสามารถเพ่ิมทักษะความสามารถในการคิด ทักษะการส่ือสาร 

ทักษะการใช�เทคโนโลยี ทักษะการแก�ปัญหา และทักษะในการใช�ทักษะชีวิต 3) กิจกรรมประเมินร่างกายตนเอง 

ได�ทกัษะความสามารถในการคิด ทกัษะการใช�เทคโนโลย ีทกัษะการแก�ปัญหา และทกัษะในการใช�ทกัษะชีวติ และ

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และระดับดีมาก สรุปได�ว่าการเรียนการสอน

แบบ Active Learning กับ Flipped-Classroom สามารถเพิ่มศักยภาพของผู�เรียนได�

คัำสำคััญ:  การประเมิน , สมรรถภาพทางกาย , การออกกำลังกาย  

1. บัทนำ

 ในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นจุดเริ่มต�นของการใช�

เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนการ

สอน เมือ่ผู�สอนไมส่ามารถห�ามผู�เรยีนใช�สมารท์โฟนได� 

ผู�สอนจึงต�องหันมาส่งเสริมให� เกิดการใช�อย่าง

สร�างสรรค์ ใช�ร่วมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อทำให�

เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู�เชิงรุก (Active 

Learning) ที่เน�นการมีปฏิิสัมพันธิ์ของผู�เรียน ทำให�ผู�

สอนสามารถตดิตามความก�าวหน�าของผู�เรยีนได�ตลอด

เวลา

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู�ที่ให�

ผู�เรียน ได�เรียนรู�อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือ

ระหว่างผู�เรียนด�วยกัน ซึ่ึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู�สอนต�อง

ลดบทบาทในการสอนและการให�ข�อความรู�แก่ผู�เรียน
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โดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการ และกิจกรรมที่จะ

ทำให�ผู� เรียนเกิดความกระตือรือร�นในการจะทำ

กิจกรรมต่างๆ มากข้ึน และอย่างหลากหลาย โดย

อาศัยสื่อที่สร�างจากเทคโนโลยีดิจิทัล ได�แก่ การสอน

แบบห�องเรียนกลับด�าน หรือ Flipped Classroom 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู�สอนให�ผู�เรียนศึกษา

เนื้อหาสาระจากที่บ�านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิดีโอ  

วิดีทัศน์ หรือระบบออนไลน์อื่น ๆ ที่ผู�สอนจัดหาให�

ก่อนเข�าชั้นเรียน โดยผู�สอนมีหน�าที่ช่วยแนะนำตอบ

ข�อซึ่ักถามผ่านการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

 โครงการนี้ ได�นำวิธิีการและกระบวนการเรียน

รู�แบบเน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered 

Learning Approach) ร่วมกับการใช�สื่อสารสนเทศ

และเทคโนโลยี (ICT-integrated Learning) และจัด

กิจกรรมในรูปแบบ Active Learning 50% ของ

เนื้อหาทั้งหมด ร่วมกับการเรียนรู�แบบ Flipped 

Classroom โดยมีวิธิีการและกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดงันี ้1) การเรยีนรู�ผา่นการทำงาน (Work-based 

Learning) 2) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-

based Learning) 3) การเรียนแบบสืบเสาะหาความ

รู� 5E (The 5E’s of Inquiry-Based Learning) และ

เพิม่เติมวิธิกีารเรยีนรู�แบบห�องเรยีนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) โดยนำเนื้อหาที่บรรยายในห�องเรียนจัด

ทำเป็นสื่อวิดีโอเพื่อให�นักศึกษาสามารถศึกษาได�ด�วย

ตนเองนอกห�องเรียน

 ส่ วนกิจกรรมในห�อง เรียนผู� สอนจะเน�น

กระบวนการเรียนรู�ผ่านการสื่อสารอย่างสร�างสรรค์ 

โดยใช� 1) การเรียนรู�ทักษะในการคิดและการฟัง 2) 

การเรียนรู�ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างผู�สอน

และเพื่อนๆ ในห�องเรียน 3) การเรียนรู�ทักษะการ

ทำงานเป็นทีมเรียนรู�แบบกลุ่ม และ 4) การเรียนรู�

ทกัษะการใช�เทคโนโลยีการสือ่สาร เพือ่ให�นักศกึษาได�

เกิดสมรรถนะการเรียนรู�ที่หลากหลาย นอกจากนั้น ผู�

สอนจะกระตุ�นนักศึกษาโดยใช�กระบวนการเรยีนรู�แบบ

ขั้นบันได (IS) ตั้งแต่การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐ์าน 

(Learning to Question) การสบืค�นความรู�จากแหลง่

เรียนรู�และสารสนเทศ (Learning to search) การ

สรปุองค์ความรู� (Learning to construct) การสือ่สาร

และการนำเสนออย่างมีประสิทธิิภาพ (Learning to 

communicate) และการบริการสังคมและจิต

สาธิารณะ (Learning to serve)

 การประเมินผลการเรยีนรู�ผู�สอนใช�การประเมิน

ผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช� 

1) การประเมินการสะท�อนคิด (Reflection) 2) การ

ทบทวนหลังปฎีิบัติกิจกรรม (After Action Review 

: AAR) และ 3) ประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน (Groups 

Assessment) เข�ามาใช�เพื่อให�นักศึกษาได�มีส่วนร่วม

ตั้งแต่การสะท�อนความคิดของนักศึกษาแต่ละบุคคล

และแต่ละกลุ่ม และหลังจากปฏิิบัติกิจกรรมในแต่ละ

กจิกรรมเสรจ็จะมกีารทบทวนหลงัปฏิบิติักจิกรรมเพือ่

เปน็การสรปุบทเรยีนให�กบันกัศกึษา นอกจากนัน้จะมี

การประเมินผลโดยกลุม่เพือ่นกลุม่อืน่ควบคูไ่ปกับการ

ประเมินของอาจารย์ผู�สอน

2. ห้ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช้

 หลักการและทฤษฎีีที่นำมาใช�ศึกษา มีดังนี้ 

 1) การจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 โดยใช�การเรียนการสอบแบบ Active 

Learning กับ Flipped-Classroom 

 2) การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ได�แก่ การเรียนรู�ผ่านการทำงาน (Work-based 

Learning) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) และการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู� 5E 

(The 5E’s of Inquiry-Based Learning)

 3) การเรยีนการสอบแบบ Flipped-Classroom 

ได�แก ่วดิโีอบนัทกึการสอนออนไลน์ของอาจารยผ์ู�สอน 

และวิดีโอเนื้อหาในรายวิชาที่อาจารย์เป็นผู�จัดทำขึ้น

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขา

วิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
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057404 การประเมินสมรรถภาพทางกายและ

กำหนดการออกกำลังกาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 จำนวน 25 คน

3.2. วิธิีการการเรียนการสอนแบบใหม่

 1) ขั้นเตรียมการสอนแบบใหม่ 

 ผู�สอนเตรียมเอกสารประกอบการสอนและส่ือ

การสอน ได�แก ่Power point, VDO Clip, You Tube 

ที่เกี่ยวข�องกับเนื้อหากระบวนวิชาไว�ใน MS Teams 

เพื่อให�นักศึกษาได�เข�าไปศึกษาล่วงหน�า สร�างกลุ่ม

รายวชิาใน App Line เพือ่เปน็พืน้ทีใ่นการแลกเปล่ียน

เรียนรู� และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�แบบเน�นผู�

เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered Learning 

Approach) รว่มกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT-

integrated Learning)

 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู�แบบใหม่

 เน�นกระบวนการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป็น

สำคัญ (Student Centered Learning Approach)  

โดยนำ ICT-Integrated Learning มาเติมเต็มการ

ออกแบบการเรียนรู� นอกจากนั้น ผู�สอนนำการเรียนรู�

เป็นรูปแบบ Active Learning กับ Flipped 

Classroom โดยมีวิธิีการและกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดงันี ้1) การเรยีนรู�ผา่นการทำงาน (Work-based 

Learning) 2) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-

based Learning) 3) การเรียนแบบสืบเสาะหาความ

รู� 5E (The 5E’s of Inquiry-Based Learning) และ

เพิม่เติมวิธิกีารเรยีนรู�แบบห�องเรยีนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) ส่วนกิจกรรมในห�องเรียนผู�สอนจะเน�น

กระบวนการเรียนรู�ผ่านการสื่อสารอย่างสร�างสรรค์ 

โดยใช� 1) การเรียนรู�ทักษะในการคิดและการฟัง 2) 

การเรียนรู�ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างผู�สอน

และเพื่อนๆ ในห�องเรียน 3) การเรียนรู�ทักษะการ

ทำงานเป็นทีมเรียนรู�แบบกลุ่ม และ 4) การเรียนรู�

ทกัษะการใช�เทคโนโลยีการสือ่สาร เพือ่ให�นักศกึษาได�

เกิดสมรรถนะการเรียนรู�ที่หลากหลาย นอกจากนั้น ผู�

สอนจะกระตุ�นนักศึกษาโดยใช�กระบวนการเรยีนรู�แบบ

ขั้นบันได (IS) ตั้งแต่การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐ์าน 

(Learning to Question) การสบืค�นความรู�จากแหลง่

เรียนรู�และสารสนเทศ (Learning to search) การ

สรปุองค์ความรู� (Learning to construct) การสือ่สาร

และการนำเสนออย่างมีประสิทธิิภาพ (Learning to 

communicate) และการบริการสังคมและจิต

สาธิารณะ (Learning to serve)

 3) ขั้นประเมินผลการเรียนรูแบบใหม่

 เน�นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Authentic 

Assessment) ได�แก่ การสะท�อนคิด (Reflection) 

การทบทวนหลังปฎีิบัติกิจกรรม (After Action 

Review : AAR) และการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 

(Groups Assessment)

4. ผลการด้ำเนินโคัรงการ

 4.1. ผลการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ที่ใช� ได�แก่ การเรียนรู�ผ่านการทำงาน 

(Work-based Learning) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 

(Activity-based Learning) และการเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู� 5E (The 5E’s of Inquiry-Based 

Learning) โดยผลการเรยีนการสอนเวลาของกจิกรรม

การเรียนที่เป็น Active Learning มีมากกว่า 50% 

ของเวลาทั้งหมด โดยแบ่งเป็น % ของกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมบุคคลและกลุ่ม 10 % 2) ประเมินร่างกาย

ตนเอง 10% 3) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 30% 

3) โครงงานการให�คำแนะนำและการกำหนดการออก

กำลังกาย 10% และ 4) วิทยากรบรรยายและปฏิิบัติ

การ 10%

 4.2 สื่อการเรียนการสอบแบบ Flipped-

Classroom ได�แก่ 

 1) วิดีโอบันทึกการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู�

สอน 10% ของเนื้อหาทั้งหมด 

 2) วดีิโอเนือ้หาในรายวชิาทีอ่าจารยเ์ปน็ผู�จัดทำ

ขึ้น 40% ของเนื้อหาทั้งหมด มีดังนี้ วิดีโอที่ 1 ความรู�

เบื้องต�นเก่ียวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

วิดีโอที่ 2 วิธิีการและเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ
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ทางกาย สำหรับเยาวชน วิดีโอที่ 3 วิธิีการและเกณฑ์

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับประชาชน

ทั่วไป วิดีโอที่  4 วิธิีการและเกณฑ์การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย สำหรับผู�สงูอายุ วดิโีอที ่5 วธิิกีาร

และเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับ

นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และวิดีโอที่ 6 

หลกัการให�คำแนะนำสุขภาพและการกำหนดการออก

กำลังกาย

 ร้ปที� 1 รูปสื่อวิดีโอ 1-6 ที่อาจารย์เป็นผู�จัดทำขึ้น

 4.3 สถิติที่ใช�และการวิเคราะห์ข�อมูล

 ค่าร�อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนมากสุด และค่า

คะแนนต่ำสุด การวิเคราะห์ข�อมูลโดยการให�คะแนน

ตามลำดับเกรด A-F ได�แก่ 0-49 = F, 50-54 = D, 

55-59 = D+, 60-64 = C, 65-69 = C+, 70-74 = B, 

75-79 = B+ และ 80-100 = A

 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา

ติารางที� 1 ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา

 จากตารางที ่1 แสดงให�เหน็วา่ นกัศกึษามคีวาม

พึงพอใจในระดับดีเท่ากับ 52.08 และระดับดีมาก

เท่ากับ 47.91 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.48 เมื่อคิด

เป็นค่าร�อยละเท่ากับ 89.58 ซ่ึึ่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์

ระดับดี 

5. สรุปผลการด้ำเนินโคัรงการ

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 1) นกัศึกษามีสว่นร่วมในการเรยีนการสอนตาม

สถานการณ์จริงร่วมกับการใช�เทคโนโลยีที่มีอยู่

 2) มีปฏิิสัมพันธิ์การทำงานระหว่างนักศึกษา

และอาจารย์ ทำให�นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ ในด�าน

การคิด การแก�ปัญหา และการนำความรู�ไปใช�

 3) นักศึกษาได�เรียนรู�การทำางานเป็นทีมหรือ

กลุ่ม และการแบ่งหน�าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรม

ต่างๆ

 

 

   

 

 

สมรรถนะการเรียนรู ที ่หลากหลาย นอกจากนั้น 

ผูสอนจะกระตุนนักศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบขั ้นบันได (IS) ตั ้งแตการตั ้งประเด็นคำถาม/

สมมต ิฐาน (Learning to Question) การส ืบคน

ความรูจากแหลงเรียนรูและสารสนเทศ (Learning 

to search) การสร ุปองคความร ู   (Learning to 

construct) การสื ่อสารและการนำเสนออยางมี

ประสิทธิภาพ (Learning to communicate) และ

การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to 

serve) 

3) ข้ันประเมินผลการเรียนรูแบบใหม 

เ น  น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง 

(Authentic Assessment) ไดแก การสะทอนคิด 

(Reflection) การทบทวนหลังปฎิบัติกิจกรรม (After 

Action Review : AAR) และการประเม ินผลโดย

กลุมเพ่ือน (Groups Assessment) 

4 ผลการดำเนินโครงการ 

4.1. ผลการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ท่ีใช ไดแก การเรียนรูผานการทำงาน (Work-based 

Learning) การเรียนรูผานกิจกรรม (Activity-based 

Learning) และการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 5E 

(The 5E’s of Inquiry-Based Learning) โ ด ยผล

การเรียนการสอนเวลาของกิจกรรมการเรียนที่เปน 

Active Learning มีมากกวา 50% ของเวลาทั้งหมด 

โดยแบงเปน % ของกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมบุคคล

และกลุม 10 % 2) ประเมินรางกายตนเอง 10% 3) 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 30% 3) โครงงาน

การใหคำแนะนำและการกำหนดการออกกำลังกาย 

10% และ 4) วิทยากรบรรยายและปฏิบัตกิาร 10% 

4 . 2  ส ื ่ อ ก า ร เ ร ี ยนกา รสอบแบบ  Flipped-

Classroom ไดแก  

1) วิดิโอบันทึกการสอนออนไลนของอาจารย

ผูสอน 10% ของเนื้อหาท้ังหมด  

2) วิดีโอเนื้อหาในรายวิชาท่ีอาจารยเปนผูจัดทำ

ข้ึน 40% ของเนื้อหาท้ังหมด มีดังนี้ วิดีโอท่ี 1 ความรู

เบื ้องตนเกี ่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

วิดีโอที่ 2 วิธีการและเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย สำหรับเยาวชน วิดีโอท่ี 3 วิธีการและเกณฑ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับประชาชน

ทั ่วไป ว ิด ีโอที ่ 4 ว ิธ ีการและเกณฑการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย สำหรับผู ส ูงอายุ ว ิดีโอที ่ 5 

วิธีการและเกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

สำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และ

วิดีโอที ่ 6 หลักการใหคำแนะนำสุขภาพและการ

กำหนดการออกกลังกาย 

 

รูปท่ี 1 รูปสื่อวิดีโอ 1-6 ท่ีอาจารยเปนผูจัดทำข้ึน 

 

   

 

 

4.3 สถิติท่ีใชและการวิเคราะหขอมูล 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาคะแนนมากสุด และ

คาคะแนนต่ำสุด การวิเคราะหขอมูลโดยการให

คะแนนตามลำดับเกรด A-F ไดแก 0-49 = F, 50-54 

= D, 55-59 = D+, 60-64 = C, 65-69 = C+, 70-

74 = B, 75-79 = B+ และ 80-100 = A 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจในระดับดีเทากับ 52.08 และระดับดีมาก

เทากับ 47.91 คาเฉลี่ยของคะแนนอยูท่ี 4.48 เม่ือ

คิดเปนคารอยละเทากับ 89.58 ซึ่งโดยรวมอยู ใน

เกณฑระดับดี  

 

5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

1) นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน

ตามสถานการณจริงรวมกับการใชเทคโนโลยท่ีีมีอยู 

2) มีปฏิสัมพันธการทำงานระหวางนักศึกษา

และอาจารย ทำใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพ ในดาน

การคิด การแกปญหา และการนำความรูไปใช 

3) นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานเปนทีมหรือ

กลุม และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกิจกรรม

ตางๆ  

4) น ักศ ึกษาสามารถเร ียนร ู บทเร ียนได

ตลอดเวลา และสามรถทบทวนเนื้อหาไดจากสื่อท่ี

อาจารยจัดทำข้ึน 

5.2 แนวทางในการขยายผล 

กระบวนวิชานี้สามารถนำไปเปนกระบวนวิชา

ใหน ักศึกษาไดเร ียนรูผ านการเร ียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ได 

5.3 ปญหาและอุปสรรค 

1) นักศึกษาบางคนมีอุปกรณการสื่อสารไม

เอ้ือตอการเรียนการสอน  

2) สถานที่และอินเตอรเน็ตของนักศึกษาแต

ละมีความเสถียรไมเทากัน  

3) วัสดุอุปกรณสำหรับใชในการเรียนการสอน

ที่นักศึกษาเตรียมมามีมาตรฐานไมเทากันทำใหผล

แตกตางกัน 
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 4) นักศึกษาสามารถเรียนรู�บทเรียนได�ตลอด

เวลา และสามารถทบทวนเนื้อหาได�จากสื่อที่อาจารย์

จัดทำขึ้น

5.2. แนวทางในการขยายผล

 กระบวนวิชานี้สามารถนำไปเป็นกระบวนวิชา

ให�นักศึกษาได�เรียนรู�ผ่านการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ได�

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 1) นกัศกึษาบางคนมีอปุกรณก์ารสือ่สารไม่เอ้ือ

ต่อการเรียนการสอน 

 2) สถานทีแ่ละอินเตอร์เนต็ของนักศกึษาแต่ละ

มีความเสถียรไม่เท่ากัน 

 3) วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช�ในการเรียนการสอน

ทีน่กัศึกษาเตรยีมมามีมาตรฐ์านไมเ่ท่ากันทำให�ผลแตก

ต่างกัน
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บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชา 050113 ท�องถิ่นและโลกาภิวัตน์ เป็นวิชาที่พูดถึงผลของโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นซึ่ึ่งส่งผลกระทบต่อท�องถิ่น เนื้อหาและตัวอย่างที่นำมาใช�สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต�องมีความใหม่และ

ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การสอนแบบบรรยายในลักษณะเดิมจึงไม่เพียงพอแต่ควรเน�นการพูดคุย ถกเถียง และ

วเิคราะหส์ถานการณใ์นปจัจบุนัให�มากขึน้ รวมถงึปรบัปรงุรปูแบบให�นกัศกึษาได�รว่มแสดงความเหน็และค�นคว�า

ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ

 ผู�สอนได�ปรับหัวข�อบรรยายให�อยู่ในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม นักศึกษาจะได�ฝึึกการทำหน�าที่เป็นทั้งผู�

ดำเนนิรายการ ผู�รว่มอภิปราย และผู�ฟงั โดยจะสลับสบัเปลีย่นหมุนเวยีนหน�าทีกั่นไปในแต่ละสปัดาห์ และอาจารย์

จะทำหน�าที่เป็นเพียงผู�ให�คำแนะนำเท่าน้ัน จากผลการปฏิบิัติงานพบว่านักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร�น

ในการหาข�อมูลมาประกอบการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพราะเป็นหัวข�อที่ตนเองสนใจ ปัญหาที่พบคือ

นักศึกษายังไม่สามารถสร�างการมีส่วนร่วมระหว่างผู�ฟังในชั้นเรียนได�มากพอ 

คัำสำคััญ:  การอภิปรายกลุ่ม, ท�องถิ่น, โลกาภิวัตน์ 

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 050113 เป็นวิชาที่พูดถึงผลของ

โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซ่ึึ่งส่งผล 

กระทบต่อท�องถิ่น เนื้อหาและตัวอย่างที่นำมาใช�สอน

จึงมีความจำเป็นท่ีจะต�องมีความใหม่และทันต่อ

เหตุการณ์อยู่เสมอ การสอนแบบบรรยายในลักษณะ

เดิมจึงไม่เพียงพอแต่ควรเน�นการพูดคุย ถกเถียง และ

วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันให�มากข้ึน รวมถึง

ปรับปรุงรูปแบบให�นักศึกษาได�ร่วมแสดงความเห็น

และค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

 จากความนิยมของแอปพลิเคชัน Clubhouse 

ซึ่ึ่งเป็นบริการทางอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ที่เป็นส่วน

ผสมของการประชุมทางโทรศัพท์ รายการวิทยุ  

พอดแคส (podcast) และการพูดคุยผ่านวิดีโอ

ออนไลน์ ซ่ึึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แนวใหม่ที่

สร�างการพูดคุยและฟังบทสนทนาแบบ real-time ที่

ผู�ใช�สามารถฟัง สร�างการสนทนาของตัวเอง และ

สามารถมีปฏิิสัมพันธิ์ได�ในขณะนั้น ความนิยมของ 

Clubhouse ที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ทำให�มันถูกเรียกอีกอย่างว่า “digital group 

psychotherapy” ที่ผู�ใช�เข�ามาพูดคุยกันไม่ใช่แค่เพื่อ

ความบันเทิงแต่มีทั้งปรึกษาปัญหากับคนแปลกหน�า

โดยเฉพาะในช่วงที่มีการล๊อคดาวน์ในช่วงการระบาด

ของโรคโควิด 19 [1] ความนิยมของ Clubhouse 

ทำให�เกิดบริการในลักษณะใกล�เคียงกันออกมาจากผู�

ให�บรกิารและเจ�าของแอปพลเิคชนัรายอืน่ เชน่ บรกิาร 

Space โดยแอปพลิเคชัน Twitter ความนิยมในการ

ใช�แอปพลิเคชันทั้งสองเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่
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และมันสะท�อนว่าคนกลุ่มนี้ซึ่ึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับ

นกัศกึษามีความพร�อมทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ในพืน้ที่

สาธิารณะในหัวข�อที่ตนเองรู�สึกสนใจหรือมีส่วนร่วม 

คณาจารย์ผู�สอนมองเห็นว่าหัวข�อบรรยายของ

กระบวนวชิานีส้ามารถทีจ่ะสร�างให�เปน็หวัข�ออภปิราย

ได� โดยปรับรูปแบบการสนทนาจากแอปพลิเคชัน 

Clubhouse และ Space ใน Twitter ที่นักศึกษาคุ�น

เคยอยูแ่ล�วให�มาอยูใ่นรูปแบบการอภิปรายในช้ันเรยีน

ตามหัวข�อในแต่ละสัปดาห์ นักศึกษาจะได�ฝึึกการทำ

หน�าที่เป็นทั้งพิธิีกรผู�ดำเนินรายการ ผู�ร่วมอภิปราย 

และผู�ฟงั โดยจะสลับสบัเปลีย่นหมุนเวยีนหน�าทีกั่นไป

ในแต่ละสัปดาห์ นักศึกษาจะต�องเตรียมการหาข�อมูล

เพือ่อภปิรายมาลว่งหน�า อาจารย์จะทำหน�าทีเ่ปน็เพยีง

ผู�กำหนดหัวข�อแบบกว�าง ๆ ให�คำแนะนำในการ

ค�นคว�าเพิ่มเติมรวมถึงซึ่ักถามในบางประเด็น 

2. ร้ปแบับัและกรอบัแนวัคัิด้ของการจัด้กิจกรรม

 การทำอภิปรายกลุ่มจะเป็นลักษณะแบบ 

round table ท่ีเน�นความเสมอภาคของผู�อภิปราย

และการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การทำ

อภปิรายแบบนีมี้ข�อดกีวา่การโต�วาทหีรอืการนำเสนอ

โครงงานในรูปแบบเดิมที่นักศึกษาเคยทำมา ในขณะ

ที่การนำเสนอแบบเดิม นักศึกษาจะแบ่งหน�าท่ีกัน

ชัดเจน มีหัวหน�าและสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนมีบทบาท

หน�าที่ตายตัว และมักพบปัญหานักศึกษาท่องจำหรือ

อา่นบทในการนำเสนอ หรอืการโต�วาทกีจ็ะกำหนดให�

มีหัวหน�าทีมและแบ่งเป็นฝึ่ายสนับสนุนและฝึ่ายค�าน 

ในทางตรงกันข�ามนี้การอภิปรายแบบ round table 

จะเน�นการแสดงความเหน็ทีเ่ปน็ไปตามธิรรมชาต ิและ

เกิดขึ้น ณ ช่วงขณะเวลาน้ัน นักศึกษาไม่จำเป็นต�อง

กำหนดบทบาทของตัวเองว่าจะเห็นด�วยหรือไม่เห็น

ด�วย แตส่ามารถแสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย เล่ือน

ไหล เพราะแต่ละหัวข�ออภิปรายอาจจะมีความสลับซัึ่บ

ซึ่�อน จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อจะทำให�

นักศึกษาได�พัฒนาศักยภาพในการค�นคว�าในประเด็น

ที่ตนเองสนใจและเปิดโอกาสให�มีส่วนร่วมผ่าน

กิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาผ่านกรณี

ศึกษา สัมภาษณ์ เป็นต�น กิจกรรมดังกล่าวนี้จะทำให�

นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนมากกว่าเดิม ฝึึก

ความกล�าแสดงความคิดเห็นในพ้ืนท่ีสาธิารณะอย่าง

เหมาะสม และนกัศกึษาจะได�เรยีนรู�บทบาททีแ่ตกตา่ง

กันไปตั้งแต่การเป็นผู�ดำเนินรายการ (moderator) ผู�

ร่วมอภิปราย (discussant) และผู�ฟัง (audience) ซึ่ึ่ง

จะเปน็ทกัษะสำคญัทีป่ระโยชนก์บัการเรยีนในระดบัที่

สูงขึ้นและการทำงานในอนาคต

 แนวทางในการจดัการอภปิรายกลุ่มใช�หลกัการ

เดยีวกับการทำวิจัยแบบ focus group interview  ซ่ึึ่ง

หมายถงึกลุม่คนทีไ่ด�รบัการเลอืกเพ่ือมาอภปิรายและ

ให�ความเห็นในประเด็นหนึง่ ๆ  โดยอาศัยประสบการณ์

ตรงของคนนั้นเป็นพื้นฐ์าน นับว่าเป็นการอภิปราย

แบบมีส่วนร่วมในประเด็นที่ทุกคนสนใจร่วมกัน และ

เป็นวิธิีวิจัยที่เริ่มใช�มาต้ังแต่ทศวรรษ 1920 [2, 3] 

Focus group เป็นแนวทางที่ไม่เพียงแต่ได�รับความ

นิยมในแวดวงธิุรกิจและการตลาด แต่ยังถูกใช�ใน

องค์กรหลากหลายทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 

รวมถึงองค์กรด�านการศึกษาที่ใช�แนวทางนี้ในการรับ

ฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรมแบบนี้มีลักษณะที่

สำคัญคือจะต�องมีผู�ร่วมการอภิปรายที่ถูกคัดเลือกมา

อย่างเหมาะสม มีปฏิิสัมพันธิ์กันในบรรยากาศที่รู�สึก

สบาย การอภิปรายนำโดยผู�ดำเนินรายการที่มีทักษะ 

และปิดท�ายด�วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ [4] 

 ผู�เขียนมองว่าเราสามารถเอาวิธิีการจัดทำ 

focus group มาปรบัใช�กบัการอภปิรายได� ยกตวัอยา่ง

เชน่ขัน้ตอนการทำอภปิรายต�องเริม่จากวางแผนวา่จะ

ทำเร่ืองอะไร มจุีดประสงคอ์ะไร ใครจะเปน็ผู�อภปิราย 

หลังจากนั้นคือการเตรียมคำถามนำการอภิปราย ซ่ึึ่ง

จะต�องเป็นคำถามที่ตรงกับจุดประสงค์ของการ

อภิปราย มีลักษณะที่ง่ายและเอื้อให�เกิดการสนทนา

ตัวอย่างการตั้งคำถามที่ดีเช่น พยายามหลีกเลี่ยง

คำถามทีผู่�อภปิรายจะตอบแค ่ใช ่หรือ ไม่ใช ่หลีกเล่ียง
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การถามว่า ทำไม เพราะอาจทำให�ผู�อภิปรายรู�สึกว่า

ถูกคุกคามและอาจจะต่อต�าน แต่ควรจะใช�คำถามท่ี

ทำให�ผู�อภิปรายได�คิดทบทวนถึงประสบการณ์ของตัว

เอง เลือกใช�คำถามที่หลากหลายและทำให�ผู�อภิปราย

ได�มีส่วนร่วม เป็นต�น [4] สิ่งสำคัญคือการหาผู�ร่วม

อภิปรายที่เหมาะสมกับหัวข�อ ในกระบวนวิชาน้ี 

นักศึกษาทุกคนต�องเข�าร่วมการอภิปรายและจะต�อง

เป็นคนตัดสินใจเลือกหัวข�อที่ตัวเองสนใจรวมท้ัง

กำหนดบทบาทของตัวเองว่าอยากจะทำหน�าที่ใด (ดู

รายละเอียดข�อ 3) และส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่ง

คือตำแหน่ง moderator หรือผู�ดำเนินรายการ ซึ่ึ่งจะ

เป็นผู�ที่ทำให�การอภิปรายดำเนินไปได�อย่างราบรื่น 

และคนทีจ่ะมาทำหน�านีไ้ด�จะต�องมทีกัษะทีดี่อยา่งเชน่ 

มีความรู�ในเรื่องที่จะอภิปราย มีความพร�อมทาง

อารมณ์ เป็นผู�ฟังท่ีดี รู�จักเรียงลำดับคำถามอย่าง

เหมาะสม รู�จกัการพดูคยุเพือ่สร�างบรรยากาศกอ่นการ

อภิปรายจริง พดูเปิดและปิดการอภิปรายได�ดี รู�จงัหวะ

ทีจ่ะสร�างการมสีว่นรว่มและควบคมุสถานการณไ์ด� [4] 

 ก า ร จั ด อภิ ป ร ายจะอิ ง รู ป แบบมาจ าก 

Clubhouse/Space ทีน่กัศกึษาคุ�นเคย คอืการพดูคยุ

ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ แม�จะอยู่ในโลกออนไลน์

แต่ก็มีลักษณะที่เหมือนการพูดคุยในชีวิตจริง ซ่ึึ่งการ

พูดคุยแบบนี้หมายความว่าทุกคนมีสิทธิิที่จะแสดง

ความคิดเห็นและใครจะแสดงความคิดเห็นตอนไหน

กไ็ด�เพยีงแคก่ดปุม่ยกมอื ถ�าเทยีบกบัสือ่สงัคมออนไลน์

แบบอื่น สิ่งนี้คือ online audio narrative therapy 

ซึ่ึ่งนับว่าเป็นสื่อที่ใช�พัฒนาทักษะทางอารมณ์และ

ทกัษะในการเข�าสงัคมและใช�บำบัดอาการผดิปกติทาง

จิตใจได�ด�วย [3] ในภาวะการณ์ระบาดของโรคโควิด 

19 และการเรียนออนไลน์ ทำให�นักศึกษาบางส่วน

เคยชินกับการพูดคุยผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ 

และสามารถนำมาปรับใช�กับการอภิปรายกลุ่มแบบ

ออนไลน์ได�  

 การจัดกิจกรรมที่กระตุ�นการมีส่วนร่วมของผู�

เรียนผ่านการอภิปรายเป็นแนวทางที่ทำกันอย่างแพร่

หลาย เห็นได�จากงานวิจัยจำนวนมากที่เผยแพร่ออก

มาและมีผลสรุปว่าช่วยกระตุ�นการเรียนรู�ให�ดีขึ้นได� 

เช่น การอภิปรายกลุ่มในการเรียนภาษาช่วยทำให�

นักศึกษามีความสามารถทางการพูดและเขียนภาษา

อังกฤษดีข้ึน และทำให�มีความวิตกกังวลต่อการใช�

ภาษาลดลง [5] หรือทำให�นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เรียนรู�ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียนมาก [6] 

การเรียนแบบที่ผู�เรียนมีส่วนร่วมมีหลายวิธิี อย่างเช่น

การใช� เกมจะทำให�ผู� เรี ยนซึ่ึ่ งอยู่ ใน เจ เนเรชั่ น 

Millennials (เกิดหลังจากปี 1980s) มคีวามสนใจเป็น

พิเศษเพราะมีลักษณะ interactive และกระตุ�นให�ผู�

เรียนศึกษาเนื้อหามาก่อนเพื่อมาเล่นเกมในห�องเรียน 

[7] ดังนั้นในการอภิปรายกลุ่มและการบรรยายจาก

วทิยากรในวิชานีจึ้งมกีารสอดแทรกเกมลงไปด�วยเพือ่

กระตุ�นการมีส่วนร่วมของผู�ฟังในห�อง

3. แนวัทางการจัด้กิจกรรม

 ก่อนหน�านี้กระบวนวิชา 050113 ท�องถิ่นและ

โลกาภิวัตน์สอนในรูปแบบของการบรรยายมากกว่า 

80% แม�จะเปิดโอกาสให�มีการถามตอบหรือแสดง

ความคิดเห็น ก็พบว่านักศึกษาไม่ค่อยให�ความร่วมมือ 

เพราะหวัข�อบรรยายเปน็สิง่ทีน่กัศกึษาไมม่คีวามสนใจ

หรือไม่รู�สึกมีส่วนร่วม และแม�ว่าจะมีการทำโครงงาน

กลุ่มท่ีให�นกัศึกษานำเสนอผลงานในปลายภาคเรยีน ก็

พบวา่นกัศกึษาไม่มคีวามต่ืนตัวเท่าทีค่วร การนำเสนอ

เป็นลักษณะของการทำรายงาน และ/หรือบรรยาย

ประกอบ PowerPoint ซ่ึึ่งไมไ่ด�สะท�อนการมีสว่นรว่ม

ของผู�เรียนมากเท่าที่ควร 

 ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยจะ

ยังคงการบรรยายในแบบเดิมไว� 50% ในช่วงครึ่งแรก

ของการเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐ์านความรู� หลังจาก

นั้นจะมีการเชิญวิทยากรที่เป็นผู�เชี่ยวชาญและอยู่ใน

พ้ืนทีท่ีเ่ปน็ตัวอยา่งของกรณศีกึษามารว่มบรรยายและ

ทำ workshop ร่วมกับนักศึกษาเพื่อให�นักศึกษาได�

เรียนรู�จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและประสบการณ์ตรง จาก

นั้นในช่วงคร่ึงหลังจะเป็นการอภิปรายแบบกลุ่ม โดย
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จะหยิบเอาปัญหาของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อ

ท�องถิ่นในมิติต่าง ๆ การปรับตัวและทางเลือกในการ

แก�ปัญหา นำมาเป็นประเด็นในการอภิปราย และปิด

ท�ายด�วยการนำเสนอผลงานเป็นการประมวลความรู�

ทัง้หมดทีไ่ด�เรยีนแสดงออกมาเปน็ผลงานของนกัศกึษา 

ดงัน้ันในช่วงครึง่หลังของการเรยีนนีจ้ะเปลีย่นรูปแบบ

จากการฟังอาจารย์บรรยาย มาเป็นนักศึกษาร่วมกัน

อภปิรายและหาข�อสรุป นกัศกึษาจะได�ฝึกึหัดการเชือ่ม

โยงเหตกุารณร์อบตวัทีพ่บเหน็ในปจัจบุนัเข�ากบัเนือ้หา

ที่เรียนมา วิเคราะห์สิ่งที่ได�อ่านหรือดูเพื่อเอามา

ถา่ยทอดต่อ ในขณะท่ีบทบาทของอาจารยเ์ปลีย่นจาก

ผู�สอนเพียงอย่างเดียวมาเป็นทั้งผู�สอนและผู�ให�คำ

แนะนำและอาจสรุปประเด็นสำคัญในตอนท�าย

 ในคาบแรกของการเรียน อาจารย์ได�อธิิบายถึง

ลักษณะของกิจกรรมโดยละเอียด แจ�งหัวข�อการ

อภิปรายให�นักศึกษาทราบ ซึ่ึ่งหัวข�อประกอบไปด�วย 

 1. ความเปลี่ยนแปลงด�านกายภาพและสิ่ง

แวดล�อม

 2. ความเปลีย่นแปลงด�านสงัคมและวฒันธิรรม

 3. ความเปลี่ยนแปลงด�านเศรษฐ์กิจ

 4. การทำวัฒนธิรรมให�เป็นสินค�าและการท่อง

เที่ยวและการฉกฉวยทางวัฒนธิรรม

 5. ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาท�องถิ่นและการ

แทรกแซึ่งจากส่วนกลาง

 6. การสร�างภาพเหมารวมของท�องถิ่น

 7. การรื้อฟ้�นอัตลักษณ์ท�องถิ่นในสื่อร่วมสมัย

 8. ภาษาท�องถิ่นในยุคสมัยใหม่ 

 9. ปัญหาที่เกี่ยวข�องกับกลุ่มชาติพันธิุ์ ชนกลุ่ม

น�อย ผู�อพยพ แรงงานต่างด�าว

 10. อตัลกัษณท์�องถ่ิน พหวัุฒนธิรรม และความ

เป็นพลเมืองโลก

 อยา่งไรกต็าม หวัข�อทีแ่จ�งให�นกัศกึษาทราบเปน็

เพยีงประเดน็กว�าง ๆ  ซึ่ึง่นกัศกึษาสามารถนำไปพฒันา

ความคิดและต่อยอด หรือแยกย่อยในประเด็นที่

นักศึกษาสนใจ 

 อาจารยป์ระจำวชิาแจ�งให�นกัศกึษาเข�าไปลงชือ่

ในหวัข�อทีต่นเองสนใจ โดยทีนั่กศกึษาแตล่ะคนจะต�อง

ร่วมการอภิปรายอย่างน�อย 2 ครั้งและสลับหน�าที่กัน

ในแต่ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่ทำหน�าที่เป็น

ผู�ดำเนนิรายการในการอภปิรายครัง้ที ่1 จะสลบัหน�าที่

ไปเป็นผู�ร่วมอภิปรายในครั้งที่ 2 เป็นต�น 

 การลงชื่อใช�วิธิีลงชื่อใน Microsoft Teams 

โดยที่อาจารย์จะทำแบบฟอร์มและตารางรายชื่อเอา

ไว�ในสว่นของ class notebook นกัศกึษาสามารถเข�า

มากรอกรายชือ่ของตนเองได�ตลอดเวลา และข�อมูลจะ

มีการอัพเดตอยู่เสมอ หมายความว่าเมื่อนักศึกษาคน

หนึ่งลงชื่อ นักศึกษาคนอื่น ๆ ที่เข�ามาดูแบบฟอร์มดัง

กลา่วกจ็ะเหน็ได�ทนัทวีา่หวัข�อใดมผีู�รว่มอภปิรายกีค่น 

มีใครบ�าง และหัวข�อไหนท่ียังว่างอยู่ วิธิีการนี้เหมาะ

มากสำหรับนักศึกษาที่มาจากหลายคณะ และโดย

เฉพาะในการเรียนออนไลน์เนื่องจากนักศึกษาไม่ได�

พบปะกัน ไม่รู�จักกัน ทำให�การหาสมาชิกกลุ่มด�วยวิธิี

การแบบเดิมทำได�ยาก ไม่สะดวก และอาจมีนักศึกษา

บางคนตกหล่น ไม่ได�รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ เป็นต�น แต่

การใช� class notebook ใน Microsoft Teams ช่วย

แก�ปัญหาในข�อนี้ได�ดี

 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 รูป

แบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 100% ดัง

นั้นการอภิปรายจึงจัดแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft 

Teams รวมถงึการฟังบรรยายและทำกจิกรรมรว่มกบั

วทิยากร และการนำเสนอผลงานกลุม่ในชัว่โมงสุดท�าย

ก็ทำในรูปแบบออนไลน์เช่นกัน  

4. ผลการทำกิจกรรม

 จากการทำกิจกรรมพบว่านักศึกษามีความ

กระตือรือร�นในการทำกิจกรรม มีการขอคำปรึกษา

จากอาจารย์ผู�สอนล่วงหน�าถึงการวางแผนและ

แนวทางการจัดอภิปราย มีการหาข�อมูลล่วงหน�าและ

เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี มีการแบ่งงานและแบ่ง

บทบาทหน�าที่กันอย่างเหมาะสม แต่ละกลุ่มใช�เวลา

อภิปรายอยู่ที่ประมาณ 45 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง ปิด
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ท�ายด�วยการถามตอบกับผู�ฟังในช้ันเรียนและอาจารย์

ให�ความเห็นต่อการอภิปราย ซึ่ึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วน

ของเนือ้หาและการจดัการ เชน่ เนือ้หาตรงกบัหวัข�อที่

กำหนดหรือไม่ มีการค�นคว�าข�อมูลประกอบเป็นท่ีน่า

พอใจหรือไม่ มีการพัฒนาความคิดมากน�อยแค่ไหน 

หัวข�อกว�างหรือแคบมากเกินไป การเรียงลำดับหัวข�อ

นา่สนใจแค่ไหน ฯลฯ และส่วนของการจัดการจะเกีย่ว

กบัความลืน่ไหลของการดำเนนิรายการ บทบาทหน�าที่

ของผู�อภิปราย ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช�ในการ

อภิปราย ฯลฯ

 จากการสังเกต ลักษณะการอภิปรายของ

นกัศกึษาจะเปน็ในลกัษณะท่ีกำหนดหวัข�อให�แตล่ะคน

ไปค�นคว�าหาข�อมลูมาลว่งหน�า ผู�ดำเนนิรายการจะเปน็

ผู�เปิดการอภิปรายด�วยการถามคำถามอย่างกว�าง ๆ 

แตล่ะคนจะผลดักนัขึน้มานำเสนอในสิง่ทีไ่ด�ไปค�นคว�า

มา มีการถามความคิดเห็นสมาชิกคนอื่น ๆ ประกอบ

ไปด�วย เป็นคำถามสั้น ๆ ง่าย ๆ เช่น เห็นด�วยหรือไม่ 

และเป็นคำถามยาว ๆ เช่น มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ

เรื่องนี้ มีมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือไม่ เป็นต�น 

 ในขัน้ตอนของการวางแผนการทำกิจกรรมต้ังใจ

ว่าอยากจะให�นักศึกษาสร�างการมีส่วนร่วมในรูปแบบ

ออนไลน์เช่นการถ่ายทอดสอด (live streaming) แต่

เนือ่งจากปญัหาทางเทคนคิทีไ่มส่ามารถ live ผา่นทาง 

Microsoft Teams ได� ทำให�ตัดสินใจดำเนินการ

อภิปรายเฉพาะใน Microsoft Teams และมีผู�เข�าฟัง

เฉพาะนักศึกษาในกระบวนวิชาเท่านั้น

 นอกจากนี้ นักศึกษาก็ยังมีการใช�แอปพลิเคชัน

และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข�ามาช่วยในการอภิปรายเพื่อ

เพิ่มความน่าสนใจ เช่นการเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน 

Kahoot หรือแสดงละครบทบาทสมมุติเป็นรายการ

โทรทัศน์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

 

ร้ปที� 1 การใช�เกมในแอปพลิเคชัน Kahoot เพื่อ

กระตุ�นการมีส่วนร่วม

 นอกจากนี้อาจารย์ผู�สอนได�สร�างแบบฟอร์ม

ออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมในชั้นเรียน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม

จำนวน 27 ครั้ง (1 คนตอบได�มากกว่า 1 ครั้ง) แบ่ง

เป็นการตอบในฐ์านะผู�ดำเนินรายการ 4 ครั้ง ผู�ร่วม

อภิปราย 12 ครั้ง ผู�ฟัง 11 ครั้ง โดยที่นักศึกษาได�เข�า

มาทำแบบฟอร์มภายหลังจากการร่วมกิจกรรมการ

อภปิรายในแตล่ะครัง้ และได�ให�คำตอบในแตล่ะหัวข�อ 

ยกตัวอย่างเช่น 

 นกัศก้ษาได้้คัวัามร้อ้ะไรบัา้งจากการอภปิราย

คัรั�งนี� 

 - ได�รู�เรื่องความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในมุมมอง

ของผู�อภปิรายแตล่ะคน ซ่ึึ่งแต่ละคนกม็าจากจงัหวดัท่ี

ไม่เหมือนกันจึงมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน

 - ผมเป็นพิธิีกรในหัวข�อ การทำวัฒนธิรรมให�

เป็นสินค�าและการท่องเที่ยว และการฉกฉวยทาง

วัฒนธิรรม จากการเป็นพิธิีกรทำให�ผมได�รู�จักวิธิีการ

เรียงลำดับการพูด และข�อมูลท่ีครบถ�วนสมบูรณ์ แต่

เหนือสิ่งอื่นใดก็ได�รับความรู�ใหม่จากการ discussion 

กับเพื่อนในกลุ่ม 

 

 

   

 

 

6 

ในขั ้นตอนของการวางแผนการทำกิจกรรม

ตั้งใจวาอยากจะใหนักศึกษาสรางการมีสวนรวมใน

ร ูปแบบออนไลน  เช นการถ  ายทอดสอด ( live 

streaming) แตเน ื ่องจากปญหาทางเทคนิคที ่ไม

สามารถ live ผานทาง Microsoft Teams ได ทำให

ตัดสินใจดำเนินการอภิปรายเฉพาะใน Microsoft 

Teams และมีผู เขาฟงเฉพาะนักศึกษาในกระบวน

วิชาเทานั้น 

นอกจากนี้ นักศึกษาก็ยังมีการใชแอพพลิเคชั่น

และเทคโนโลยีอื่น ๆ เขามาชวยในการอภิปรายเพ่ือ

เพ่ิมความนาสนใจ เชนการเลนเกมผานแอพพลิเคชั่น 

Kahoot หรือแสดงละครบทบาทสมมุติเปนรายการ

โทรทัศนเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ 

 
รูปท่ี 1 การใชเกมในแอพพลิเคชั ่น Kahoot เพ่ือ

กระตุนการมีสวนรวม 

นอกจากนี้อาจารยผู สอนไดสรางแบบฟอรม

ออนไลนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมในชั้นเรียน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม

จำนวน 27 ครั ้ง (1 คนตอบไดมากกวา 1 ครั ้ง) 

แบงเปนการตอบในฐานะผูดำเนินรายการ 4 ครั้ง ผู

รวมอภิปราย 12 ครั้ง ผูฟง 11 ครั้ง โดยที่นักศึกษา

ไดเขามาทำแบบฟอรมภายหลังจากการรวมกิจกรรม

การอภิปรายในแตละครั้ง และไดใหคำตอบในแตละ

หัวขอ ยกตัวอยางเชน  

นักศึกษาไดความรูอะไรบางจากการอภิปราย

ครั้งนี้  

- ไดรูเรื่องความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในมุมมองของผู

อภิปรายแตละคน ซึ่งแตละคนก็มาจากจังหวัดที่ไม

เหมือนกันจึงมีมุมมองท่ีไมเหมือนกัน 

- ผมเปนพิธีกรในหัวขอ การทำวัฒนธรรมใหเปน

ส ินค าและการท องเท ี ่ยว และการฉกฉวยทาง

วัฒนธรรม จากการเปนพิธีกรทำใหผมไดรูจักวิธีการ

เรียงลำดับการพูด และขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ แต

เหน ือส ิ ่ งอ ื ่ น ใดก ็ ได  ร ั บความร ู  ใหม  จากการ 

discussion กับเพ่ือนในกลุม  

- ไดร ับความรู ใหม ๆ ที ่ไม เคยรู มากอน เขาใจ

เรื่องราวจากหัวขอมากขึ้น  เห็นภาพชัดเจนมากข้ึน

จากตัวอยางท่ีผูอภิปรายคนอ่ืนพูด 

- ไดร ับความรู ประวัติเกี ่ยวกับสิ ่งที ่เราไมเคยรู  

เรื่องราวที่เราไมเคยฉุกคิด  เห็นภาพเห็นการหรือคำ

บางคำ ไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ไดรับความตลก 

เฮฮา เห็นการทำงานของคนอื่นที่ดี สงผลใหสามารถ

นำมาปรับใชได 

การอภิปรายแบบกลุมชวยสงเสริมการเรียนรู

ในกระบวนวิชานี้อยางไรบาง 

- ทักษะในการเปนผูฟงและแนวทางในการนำเสนอ

ครั้งตอไป 

- สงเสริมใหนักศึกษาไดลองคนควาขอมูลตาง ๆ 

เก่ียวกับหัวขอที่ไดรับ แลวนำมาแลกเปลี่ยนกัน รูสึก

วาเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีชอบ 

- ชวยใหนักศึกษาฝก interact กับคนที่ไมคุ นเคย 

แลกเปลี่ยนความรู 
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 - ได�รับความรู�ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู�มาก่อน เข�าใจ

เรือ่งราวจากหวัข�อมากขึน้ เหน็ภาพชัดเจนมากขึน้จาก

ตัวอย่างที่ผู�อภิปรายคนอื่นพูด

 - ได�รับความรู� ประวัติเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่เคยรู� 

เรื่องราวท่ีเราไม่เคยฉุกคิด เห็นภาพเห็นการหรือคำ

บางคำ ได�อยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ ได�รบัความตลก เฮัฮัา 

เห็นการทำงานของคนอื่นท่ีดี ส่งผลให�สามารถนำมา

ปรับใช�ได�

 การอภิปรายแบับักลุ่มช่วัยส่งเสริมการเรยีนร้้

ในกระบัวันวัิชานี�อย่างไรบั้าง

 - ทักษะในการเป็นผู�ฟังและแนวทางในการนำ

เสนอครั้งต่อไป

 - ส่งเสริมให�นักศึกษาได�ลองค�นคว�าข�อมูลต่าง 

ๆ เกีย่วกับหวัข�อท่ีได�รับ แล�วนำมาแลกเปลีย่นกัน รู�สกึ

ว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู�ที่ชอบ

 - ช่วยให�นักศึกษาฝึึก interact กับคนที่ไม่คุ�น

เคย แลกเปลี่ยนความรู�

 - ทำให�ได�รู�มมุมองอืน่ ๆ  ทีผู่�รว่มอภปิรายคดิ ถงึ

แม�จะเรียนมาเนื้อหาเดียวกันแต่มุมมองต่อเนื้อหา

เดียวกันกลับแตกต่างกัน นอกจากนี้การได�หาข�อมูลที่

จะนำมาอภิปรายทำให�ได�รู�จกัและเข�าใจสิง่ทีเ่กิดข้ึนใน

กระแสโลกาภิวัตน์มากขึ้น

 - เข�าใจบทเรียนที่อาจารย์สอนมากขึ้น เป็น

ตัวอย่างที่แตกต่างจากที่อาจารย์สอน ช่วยทำให�เห็น

ถึงความเก่ียวโยงกันละกันในแต่ละเรื่อง ที่มีจุด

ประสงค์หลักคือ ท�องถิ่นและโลกาภิวัตน์

 ข้อเสนอแนะที�อยากให้้ปรับัปรุงกิจกรรม

 - อยากให�เพื่อนๆในชั้นเรียนมีปฏิิสัมพันธิ์ อาจ

จะถามคำถามกลุ่มก็ได�

 - อยากให�ทุกคนได�พูดเท่ากัน บางคนพูดเยอะ

กว่า บางคนพูดน�อยกว่า แต่เนื้อหาดี สนุกตรงมุขแป้ก

 - ในแต่ละหัวข�ออยากให�มีหัวข�อย่อยคร่าว ๆ 

มาให�ก่อน2-3หัวข�อ เพื่อนศ.จะได�ค�นหาข�อมูลได�

ครอบคลุมมากขึ้น

 - อาจมีการตีความหัวข�อให�นักศึกษาก่อน

การนำเสนอ 

 - อยากให�กลุ่มมีความพอดีกว่านี้ รู�สึกว่าแบ่ง

กลุ่มกันเอง คนเก่งก็จับกลุ่มคนเก่ง คนไม่ค่อยพูดก็จะ

อยู่ปะปนกันไป ทำให�ความรู�ที่ได�ตกผลึกไม่มากพอ

ครับ

 ปัญห้าที�พบัในการร่วัมกิจกรรม

 - มปีญัหาในด�านระบบเสียงเนือ่งจากเป็นระบบ

ออนไลน์

 - พูดคุยเตรียมตัวกันน�อยเกินไปและย่ิงพอมี

หลายชั้นปีในกลุ่มเดียวกันทำให�ทำตัวไม่ถูกเพราะไม่

ได�พูดคุยทำความรู�จักกันแบบเปล่งเสียงคุยกันก่อน

อภิปราย

 - ปัญหาในการทำงานกลุ่มส่วนมากเพ่ือนใน

กลุ่มจะแยกกันทำงาน ทำให�เวลาพูดไม่ไหลลื่น

 - พธิิกีรอาจจะไม่คอ่ยถนัดในหน�าทีท่ีต่นเองรับ

ผิดชอบ จึงเกิดการติดขัดในการอภิปราย ทำให�ส่งผล

ต่อระยะเวลา และลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำ

เสนอ 

 - มีปัญหาเรื่องการทำงานกลุ่ม เนื่องจากเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนไม่ได�อยู่ในชั้นปีเดียวกัน และการที่ไม่ได�

เจอกัน ทำให�อาจจะมีอาการเกร็ง และไม่กล�าแสดง

ความเห็น หรือความคิดเกี่ยวกับรูปแบบงาน จะมอบ

การตัดสินใจหรือเห็นด�วยกับรุ่นพี่มากกว่า

 จากความเห็นที่ยกตัวอย่างมานี้พบว่ากิจกรรม

การอภปิรายช่วยส่งเสรมิความสนใจในเนือ้หา ชว่ยให�

นักศึกษามีความเข�าใจ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ต่ืนตัวในการเรียนมากข้ึน และฝึึกทักษะ

การนำเสนอ แตก่ารอภปิรายแบบกลุม่กย็งัมปีญัหาใน

บางส่วน เช่นการทำงานกลุ่ม ปัญหาที่เกิดจากการ

เรียนออนไลน์ หรือปัญหาท่ีนักศึกษาบางคนไม่เข�าใจ

หัวข�อที่ตัวเองจะต�องนำเสนอ ซึ่ึ่งอาจารย์ผู�สอนจะนำ

มาปรับปรุงในครั้งต่อไป

 สำหรับกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากร

ภายนอกจัดทำผ่านโปรแกรม Zoom พบว่านักศึกษา

สนใจและมีส่วนร่วมค่อนข�างมาก มีการถามคำถาม

และทำกิจกรรมในห�องเรียน ยกตัวอย่างเช่น วางแผน
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การตลาดสำหรบัขายผลติภัณฑท์�องถ่ินในส่ือออนไลน์ 

ซึ่ึ่งนักศึกษาส่งคำตอบเข�ามาร่วมแข่งขันชิงของรางวัล

ผ่านทางหน�า Facebook page ซ่ึึ่งผู�ชนะได�รับของ

รางวัลที่ระลึก

ร้ปที� 2 นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับวิทยากรด�วยการ

ส่งคำตอบเข�าไปทาง Facebook page

 สำหรับการนำเสนอผลงานกลุ่มในสัปดาห์

สุดท�าย นักศึกษานำเสนอวิดีโอที่เป็นโครงงานของ

นกัศกึษา โดยตวัแทนกลุ่มเปน็คนนำเสนอถงึที่มาของ

ปญัหา ความสำคัญของโครงการ และพูดถงึเนือ้หาของ

วิดีโอเล็กน�อยก่อนนำเสนอ จากวิดีโอพบว่านักศึกษา

ได�ออกไปลงพื้นท่ีเก็บข�อมูลและสัมภาษณ์ชาวบ�าน 

ผู�คนในชุมชนและท�องถิ่นนั้น ๆ เพื่อสะท�อนถึงปัญหา

ของท�องถิ่นและโลกาภิวัตน์ในแง่มุมต่าง ๆ แต่

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

ทำให�มีบางกลุม่ไม่ได�ลงพืน้ทีจ่ริง แต่กท็ดแทนด�วยการ

หาข�อมูลเชิงลึกมาบรรยายแทน ผลการทำงานของ

นักศึกษาสะท�อนว่ามีความสนใจในปัญหาของชุมชน

และพัฒนาความสนใจออกไปจากหัวข�อที่ได�ทำการ

อภิปรายในชั้นเรียน 

 ในส่วนของการวัดผล อาจารย์ผู�สอนทำการ

ประเมนิผลการอภปิรายและการเข�ารว่มกจิกรรมอยา่ง

สม่ำเสมอตลอดภาคเรียนในลักษณะการเก็บคะแนน

สะสม มีการให�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะทุกครั้ง

หลงัการอภิปรายเพือ่ให�นกัศึกษานำไปปรบัปรุงการนำ

เสนอในครัง้ต่อไป ผลการทำกจิกรรมรว่มกบัวิทยาการ

และการอภิปรายแบบกลุม่ทัง้หมดได�ถูกบนัทกึไว�ในรูป

แบบวิดีโอ

5. ปัญห้าที�พบั

 1. นักศึกษาบางคนไม่เข�าใจหัวข�อในการ

อภิปราย ทำให�ไม่สามารถเลือกประเด็นที่จะมานำ

เสนอได�

 2. นักศึกษามีปัญหาในการทำงานกลุ่ม โดย

เฉพาะกบันกัศกึษาตา่งคณะ/ตา่งชัน้ป ีและบางคนรู�สกึ

ประหม่าในการพูดคุยในพื้นที่สาธิารณะกับคนไม่รู�จัก

 3. การเลือกบทบาทและหน�าทีใ่นการอภิปราย

ไม่มีความเหมาะสม เช่นผู�ดำเนินรายการที่ไม่มีทักษะ

อาจทำให�การอภิปรายในครั้งนั้นไม่ราบรื่นได� 

 4. ปัญหาทางเทคนิคที่ เ กิดจากการเรียน

ออนไลน ์เชน่ สญัญาณอนิเตอรเ์นต็ ระบบเสียง ระบบ

ภาพที่ไม่ชัดเจนในบางครั้ง

 5. ผู�ฟังในห�องไม่คอ่ยมปีฏิสัิมพันธิเ์ทา่ทีค่วร แม�

จะมีส่วนร่วมบ�างแต่ก็ยังเป็นจำนวนน�อย 

6. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญห้า

 1. อาจารย์ผู�สอนให�คำแนะนำแต่ละหัวข�อโดย

ละเอียดมากกว่านี้ อาจจะต�องมีการอธิิบายก่อน

การนำเสนอแต่ละคร้ังและเน�นลงไปในส่วนของเนือ้หา

พร�อมยกตัวอย่างประกอบให�มากขึ้น

 2. เพิ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมให�นักศึกษา

ต่างคณะได�รู�จักกันมากขึ้น เช่นการจับกลุ่มหรือทำ 

breakout room ตั้งแต่ชั่วโมงที่นักศึกษาฟังบรรยาย 

เพื่อกระตุ�นให�นักศึกษาได�ทำความรู�จักกัน 

 3. แนะนำนักศึกษาถึงบทบาทหน�าที่ในการ

จัดการอภิปรายว่าใครมีหน�าที่อะไร และควรมี

คุณสมบัติแบบไหน โดยเน�นการสร�างความเข�าใจให�

มากกว่าเดิม  

 4. จัดสรรเวลาให�นักศึกษาได�ทดลองอุปกรณ์

ก่อนการนำเสนอจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ได� 

 5. สร�างกิจกรรมหรือแรงจูงใจเพิ่มเพื่อให�

นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น เล่นเกม แจกรางวัล 

ตอบคำถาม ทายปริศนา ร�องเพลง ดูวิดีโอ ฯลฯ 

 

 

   

 

 

8 

 
รูปท่ี 2 นักศึกษารวมทำกิจกรรมกับวิทยากรดวยการ

สงคำตอบเขาไปทาง Facebook page 

สำหรับการนำเสนอผลงานกลุ มในสัปดาห

สุดทาย นักศึกษานำเสนอวีดีโอที่เปนโครงงานของ

นักศึกษา โดยตัวแทนกลุมเปนคนนำเสนอถึงที ่มา

ของปญหา ความสำคัญของโครงการ และพูดถึง

เนื ้อหาของวีดีโอเล็กนอยกอนนำเสนอ จากวีดีโอ

พบวานักศึกษาไดออกไปลงพื ้นที ่เก็บขอมูลและ

สัมภาษณชาวบาน ผูคนในชุมชนและทองถิ่นนั้น ๆ 

เพื่อสะทอนถึงปญหาของทองถิ่นและโลกาภิวัตนใน

แงมุมตาง ๆ แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของ

โรคโควิด-19 ทำใหมีบางกลุมไมไดลงพื้นที่จริง แตก็

ทดแทนดวยการหาขอมูลเชิงลึกมาบรรยายแทน ผล

การทำงานของนักศึกษาสะทอนวามีความสนใจใน

ปญหาของชุมชนและพัฒนาความสนใจออกไปจาก

หัวขอท่ีไดทำการอภิปรายในชั้นเรียน  

ในสวนของการวัดผล อาจารยผู สอนทำการ

ประเมินผลการอภิปรายและการเขารวมกิจกรรม

อยางสม่ำเสมอตลอดภาคเรียนในลักษณะการเก็บ

คะแนนสะสม มีการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ทุกครั ้งหลังการอภิปรายเพื ่อใหน ักศึกษานำไป

ปรับปรุงการนำเสนอในครั้งตอไป ผลการทำกิจกรรม

รวมกับวิทยาการและการอภิปรายแบบกลุมทั้งหมด

ไดถูกบันทึกไวในรูปแบบวีดีโอ 

5 ปญหาท่ีพบ 

1. น ักศ ึกษาบางคนไมเข าใจหัวข อในการ

อภิปราย ทำใหไมสามารถเลือกประเด็นที ่จะมา

นำเสนอได 

2.  น ักศ ึกษาม ีป ญหาในการทำงานกลุ ม 

โดยเฉพาะกับนักศึกษาตางคณะ/ตางชั้นป และบาง

คนรูสึกประหมาในการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะกับ

คนไมรูจัก 

3. การเลือกบทบาทและหนาที่ในการอภิปราย

ไมมีความเหมาะสม เชนผูดำเนินรายการท่ีไมมีทักษะ

อาจทำใหการอภิปรายในครั้งนั้นไมราบรื่นได  

4. ป ญหาทางเทคนิคท ี ่ เก ิดจากการเร ียน

ออนไลน เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต ระบบเสียง 

ระบบภาพท่ีไมชัดเจนในบางครั้ง 

5. ผูฟงในหองไมคอยมีปฏิสัมพันธเทาที่ควร 

แมจะมีสวนรวมบางแตก็ยังเปนจำนวนนอย  

6 ขอเสนอแนะในการแกปญหา 

1. อาจารยผูสอนใหคำแนะนำแตละหัวขอโดย

ละเอียดมากกวานี้ อาจจะตองมีการอธิบายกอนการ

นำเสนอแตละครั้งและเนนลงไปในสวนของเนื้อหา

พรอมยกตัวอยางประกอบใหมากข้ึน 

2. เพิ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมใหนักศึกษา

ตางคณะไดรูจักกันมากขึ้น เชนการจับกลุมหรือทำ 

breakout room ตั้งแตชั่วโมงท่ีนักศึกษาฟงบรรยาย 

เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาไดทำความรูจักกัน  

3. แนะนำนักศึกษาถึงบทบาทหนาที ่ในการ

จัดการอภิปรายวาใครมีหนาที ่อะไร และควรมี

คุณสมบัติแบบไหน โดยเนนการสรางความเขาใจให

มากกวาเดิม   

4. จัดสรรเวลาใหนักศึกษาไดทดลองอุปกรณ

กอนการนำเสนอจริง เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

ได  
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7. อภิปรายและสรุปผลการจัด้กิจกรรม 

 การอภิปรายแบบกลุ่ม ทำให�เกิดกระบวนการ

ค�นคว�าหาข�อมูลด�วยตนเอง กระตุ�นการคิดวิเคราะห์

และการใช�เหตผุล พฒันาทกัษะด�านการสบืค�น สำรวจ 

สัมภาษณ์ ลงพื้นที่ และการถ่ายทอดความรู� ทำให�

นักศึกษาได�ฝึึกแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธิารณะ 

ชว่ยให�นกัศกึษาได�ฝึึกการเรยีบเรยีงและถา่ยทอดความ

คิด ฝึึกทักษะการพูด การฟัง มารยาทในการโต�เถียง 

การมีสว่นรว่มในบทสนทนาเชงิวชิาการ รวมถึงได�เปิด

รบัทศันคตทิีแ่ตกตา่งจากผู�อืน่ ซึ่ึง่เปน็สิง่ทีจ่ะไมเ่กดิขึน้

จากการฟังบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว

 การทำงานกลุม่และนำเสนอผลงานในตอนท�าย

ของภาคเรียน จะนำไปสู่ผลลัพธิ์คือนักศึกษาจะมี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลถึง

เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัวโดยเชื่อมโยงกับ

เนื้อหาที่ได�เรียน ทำให�เป็นผู�ที่มองโลกอย่างรอบด�าน

และเข�าใจถึงอิทธิิพลและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่

มีต่อท�องถิ่น และสามารถหาข�อเสนอแนะถึงทางออก

ของปัญหาร่วมกันได� 
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Jirapa.trochim@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจัดการเรยีนรู�เชงิรกุ (Active learning) ผา่น

กิจกรรมการสวมบทบาทในสถานการณ์สมมติ (Role-playing) ในวิชาการคลังสาธิารณะ (Public Finance) 

หลักสูตรเศรษฐ์ศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยผู�เรียน

สามารถสร�างสถานการณ์สมมติขึ้นเองหรือจะใช�สถานการณ์ที่ผู�สอนกำหนดก็ได� สถานการณ์ที่ใช�ในกิจกรรมการ

เรียนการสอนมี 5 สถานการณ์ คือ การพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแก�ปัญหาสิ่งแวดล�อม PM 2.5 ปัญหา

ขยะ การหาแนวทางเพิ่มรายได�รัฐ์บาล และการช่วยเหลือผลผลิตลำไยภาคเหนือ 

 ในการทำกิจกรรมผู�เรยีนได�จำลองสถานการณ์การประชุม การเจรจา และการปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทาง

การแก�ไขปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซึ่์ การส่งข�อความสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์

พร�อมภาพและเสียงบรรยาย และการนำเสนอข�อมูลด�วย PowerPoint โดยผลงานส่งในรูปแบบคลิปวิดีโอ อย่างไร

กด็ ีเนือ่งจากภาคการศึกษา 1/2564 อยูใ่นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 กจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้หมด

เป็นแบบออนไลน์ ทำให�มีนักศึกษาบางส่วนไม่สะดวกร่วมกิจกรรมสวมบทบาทสมมติ จึงผ่อนผันให�นักศึกษา

สามารถทำกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกในลักษณะการสรุปและวิเคราะห์ประเด็นได� ผลลัพธิ์ของการเรียนรู�ของทั้ง

ชั้นอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยลำดับขั้นของทั้งชั้นอยู่ที่ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉลี่ยของ

นักศึกษาที่เลือกทำกิจกรรมที่ต่างกัน พบว่ากลุ่มที่ทำสรุปประเด็นมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ทำกิจกรรมสวมบทบาท

สมมติ อย่างไรก็ดี นักศึกษาท่ีเลือกทำสรุปประเด็นส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีสูง จึงไม่สามารถสรุปได�ว่าคะแนนท่ีสูงกว่า

เป็นผลมาจากความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู� อย่างไรก็ดี ผลงานของกลุ่มท่ีเลือกทำกิจกรรมการ

สวมบทบาทสมมติสะท�อนเห็นถึงความคิดสร�างสรรค์ในการผสมผสานทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตทั้งทักษะ 

การคิด ทักษะการใช�เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิิสัมพันธิ์ได�เป็นอย่างดี 

คัำสำคััญ:  การจัดการเรียนรู�เชิงรุก, active learning, การสวมบทบาทในสถานการณ์สมมติ, role-playing 

1. บัทนำ

 การเรียนการสอนในปัจจุบันได�มุ่งเน�นการ

พฒันาทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให�แก่ผู�เรยีน

มากขึ้น จากข�อมูลของสภาเศรษฐ์กิจโลก (World 

Economic Forum) ทักษะที่เป็นที่ต�องการของ

ประเทศไทยมี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือทักษะการคิด ทั้ง

การคิดวิเคราะห์ การคิดสร�างสรรค์ การคิดอย่างมี

เหตุผล การคิดวิพากษ์ การคดิแก�ปัญหาทีซั่ึ่บซึ่�อน และ

การคดิเชงิรกุ กลุ่มทีส่องเปน็ทกัษะด�านเทคโนโลยแีละ

ดิจิทัล และกลุ่มที่สามคือ ทักษะการปฏิิสัมพันธิ์ เช่น 

ความสามารถในการรบัรู�และเข�าใจอารมณข์องตนเอง

และผู�อื่น การมีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู�
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อื่นได� ดี  ทักษะการเป็นผู�นำและการสร�างแรง 

บันดาลใจ 

 วชิาการคลังสาธิารณะ (Public Finance) เป็น

วิชาบังคับเอกบังคับในหลักสูตรเศรษฐ์ศาสตร์บัณฑิต 

คณะเศรษฐ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหา

รายวชิาครอบคลมุเรือ่งรายรบัและรายจา่ยของรฐั์บาล

ซึ่ึ่งเกี่ยวข�องกับงบประมาณแผ่นดิน ภาษี  และหนี้

สาธิารณะ การเรียนการสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให�ผู�

เรยีนเข�าใจทฤษฎีกีารคลังสาธิารณะ องค์ประกอบและ

ลักษณะของรายรับ รายจ่ายของรัฐ์บาล และหนี้

สาธิารณะ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่มี

ต่อ เ ป้าหมายเศรษฐ์กิจด�านความเจริญเติบโต 

เสถียรภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิิภาพได�

 ในการบรรลวุตัถปุระสงคข์องการเรยีนรู�สำหรบั

กระบวนวิชานี้ จำเป็นต�องสอนทั้งหลักปรัชญาในการ

จัดสรรทรัพยากร การยกตัวอย่างปัญหาของระบบ

ตลาดซึ่ึ่ งนำไปสู่การคงอยู่ของภาครัฐ์ในระบบ

เศรษฐ์กิจ ตลอดจนประยุกต์ ใช� เครื่องมือทาง

เศรษฐ์ศาสตร์ที่สามารถใช�วิเคราะห์และแก�ปัญหา ผู�

เรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่ึ่งอยู่

ระดับที่สามารถเรียนรู�จากการฟังบรรยาย การอ่าน 

และจากการประสบการณต์นเองได�ระดบัหนึง่ อยา่งไร

ก็ดี ปัญหาการคลังสาธิารณะมีความซึ่ับซึ่�อน และเป็น

ประเด็นท่ีเกีย่วข�องกับหลายมิตทิัง้ด�านสังคม เศรษฐ์กิจ 

และสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ ผู�มีส่วนได�ส่วนเสียที่

เก่ียวข�องกบัรายได� รายจ่ายของรฐั์มหีลายภาคสว่นใน

สังคม ดังนั้น การพัฒนาทักษะผู�เรียนเพื่อให�บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู�และมีทักษะจำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่ท�าทาย 

 กจิกรรมส่งเสริมการเรยีนรู�เชงิรกุแบบการสวม

บทบาทในสถานการณ์สมมติ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่า

จะนำมาทดลองใช�ในการเสริมสร�างพัฒนาทักษะทั้ง

ด�านการคิดและการปฏิิสัมพันธ์ิให�กับผู�เรียน และ

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

ทำให�ต�องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์

ทัง้หมด แม�จะเปน็ข�อจำกดัในการทำงานเปน็กลุม่ของ

ผู�เรียนแต่ก็เป็นโอกาสที่ผู�เรียนจะได�ใช�ทักษะด�าน

เทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างสร�างสรรค์ในการทำงาน

ร่วมกับผู�อื่นได�

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 Michael (2006) นยิามการเรยีนรู�เชงิรกุวา่เป็น 

“กระบวนการท่ีผู�เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีถูก

บังคับเกิดการสะท�อนคิดและการประยุกต์ใช�แนวคิด

นั้น” [Peter Kilgour, et.al, 2015: 9]  งานวิจัยส่วน

ใหญ่เห็นตรงกันว่าการจัดการเรียนรู�เชิงรุกทำให�ได�

ผลลัพธิ์ของการเรียนรู�และการมีส่วนร่วมของผู�เรียน

มากกว่าการเรียนรู�เชิงรับ (Passive learning) และ

ความสำเร็จในการเรียนรู�ไม่ได�ขึ้นอยู่กับว่าผู�สอนทำ

อะไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู�สอนให�ผู�เรียนทำอะไรมากกว่า 

โดยการประมวลความคิด (Mental processing) ที่

เกดิข้ึนในการเรยีนรู�เชงิรกุมผีลตอ่ความสำเรจ็ อยา่งไร

ก็ดี ยังไม่ข�อสรุปว่าวิธิีการหรือกิจกรรมใดที่ดีท่ีสุด 

[Pearson, 2016:2]

 การเรยีนรู�เชงิรุกมีหลายวิธิ ีเชน่ การเรยีนรู�แบบ

รว่มมอืกนั การเรยีนรู�จากการแก�ปญัหา การเรยีนรู�จาก

กรณีศึกษา การเรียนรู�แบบถามตอบ และการเรียนรู�

จากการสวมบทบาทและการจำลองสถานการณ์ ซึ่ึ่ง

เป็นวิธิีที่การศึกษานี้สนใจศึกษา

 McLaughlan and Kirkpatrick (2004) ได�

นิยามการสวมบทบาทในสถานการณ์สมมติ (Role-

playing) ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียน

รู� เชิ ง รุก ซ่ึึ่งผู� เรียนมีบทบาทเฉพาะเจาะจงใน

สถานการณท์ีก่ำหนด วตัถปุระสงคเ์พือ่ฝึกึผู�เรยีนให�ใช�

องค์ความรู�ที่ได�จากเรียนในชั้นเรียนร่วมกับการฝึึก

ทกัษะในการแก�ปญัหา ซึ่ึง่สถานการณท์ีส่มมตขิึน้เปน็

ประเดน็ปญัหาทีส่งัคมต�องเผชญิ แตจ่ะลดรายละเอยีด

และความซึ่ับซึ่�อนของสถานการณ์ลง และให�เหลือแต่

บทบาทและหน�าที่หลักของตัวละครในสถานการณ์

สมมติ โดยผู�เรียนจะต�องเรียนรู�ในการยอมรับบทบาท

ของตนในสงัคม การกำหนดประเดน็ปญัหาทีจ่ะเผชญิ 
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และการปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างตนเองกับตัวละครอื่นใน

สถานการณ์จำลอง 

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 การเรียนการสอนในวิชาการคลังสาธิารณะ 

ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นแบบออนไลน์บน

แพลตฟอรม์ MS Teams ผู�เรยีนได�รบัเนือ้หาเพือ่ศกึษา

ก่อนการบรรยายในชั้นเรียน การวัดผลการเรียนรู� 

ประกอบด�วย การสอบกลางภาค (30%) การสอบ

ปลายภาค (40%) และการเรยีนรู�ผา่นกจิกรรม (30%) 

ในรูปแบบการทำแบบฝึึกหัดรายบุคคล ผ่าน MS 

Forms และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู�เชิงรุกแบบ

กลุ่ม ซึ่ึ่งผู�เรียนสามารถเลือกระหว่างการสวมบทบาท

ในสถานการณ์สมมติ และการสรุปและวิเคราะห์

ประเด็น  ระยะเวลานำเสนอ 15-20 นาที 

 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�จากการ

สวมบทบาทในสถานการณ์สมมต ิได�แบ่งกจิกรรมแบ่ง

ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ (1) การสร�างความคุ�นเคยกับ

ประเด็นการคลังสาธิารณะ โดยผู�สอนบรรยายทฤษฎีี 

ยกตัวอย่างสถานการณ์และผู�มีส่วนได�เสียในแต่ละ

ประเด็น (2) กำหนดสถานการณ์สมมติ ซึ่ึ่งผู�เรียนอาจ

จะเลอืกจากสถานการณ์แนะนำหรือสร�างสถานการณ์

ใหม่ขึ้นเอง โดยลงชื่อในไฟล์ Excel บน MS Teams 

ในขัน้ตอนน้ีผู�เรยีนต�องศกึษาตัวอย่างสถานการณ์จาก

เอกสารที่แนะนำ และการติดสถานการณ์เศรษฐ์กิจที่

น่าสนใจหยิบยกมาใช�เป็นสถานการณ์สมมติ (3) 

กำหนดบทบาท เน่ืองจากเป็นการเรยีนออนไลน์ผู�เรยีน

ไม่มีโอกาสพบกันแบบตัวต่อตัว จึงใช�วิธิีให�ผู�เรียนพบ

กันในห�องหลักก่อนจะแยกประชุมเข�าห�องเล็ก ซึ่ึ่งใน

ขั้นตอนนี้ผู�เรียนจะต�องเลือกตัวละคร ทำความเข�าใจ

กับบทบาทตัวละครในสถานการณ์ และกำหนด

คุณลักษณะของตัวละคร เช่น ความรู� ทักษะ ค่านิยม 

เป็นต�น (4) การดำเนินเรื่อง เป็นขั้นตอนที่ผู�เรียนต�อง

อาศัยการค�นคว�าข�อมูล การระดมสมอง และการ

สื่อสารกันสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งการปรึกษากับ

อาจารย์ผู�สอนหรือผู�รู�อื่น ในเรื่องการดำเนินเรื่อง การ

หาข�อสรุปในการแก�ปญัหา และการจัดเตรยีมรูปแบบ

การนำเสนอที่น่าสนใจ (5) การนำเสนอผลงาน และ

การสร�างความประทับใจให�กับผู�ประเมินผล และ (6) 

การประเมนิผล โดยผู�สอนตามเกณฑ ์Rubric และการ

ประเมินผลของเพื่อนร่วมชั้น 

ร้ปที� 1 ขั้นตอนกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์

สมมติ

 การเลอืกสถานการณ์สมมตเิร่ิมขึน้หลังจากท่ีได�

มีการบรรยายเนื้อหาไปแล�วประมาณร�อยละ 50  

ในระหว่างการบรรยายจำเป็นต�องสอดแทรกตัวอย่าง

สถานการณ์ รูปแบบการวิเคราะห์ และแหล่งข�อมูลที่

สามารถเข�าถึงได� เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจบริบทของ

สถานการณ์ ประเด็นปัญหาการคลังสาธิารณะ ซึ่ึ่งที่ผู�

เรียนจะนำไปใช�ในการเขียนบทและการดำเนินเรื่อง 

ตลอดจนการเลือกใช�เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาที ่

เหมาะสม 

 กิจกรรมสวมบทบาทสมมติ จึงทำให�เกิดระดม

สมอง และการคิดอย่างเป็นระบบ และรอบด�าน โดย

ผู�เรยีนต�องสร�างสถานการณ ์ดำเนนิเรือ่งราวและเขยีน

บทให�ผู�เล่นในแต่ละบทบาท ผู�เรียนจะต�องค�นคว�า

ข�อมูลเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข�องมีอำนาจหน�าที่

 

 

   

 

 

เชน ความรู ทักษะ คานิยม เปนตน (4) การดำเนิน

เรื ่อง เปนขั ้นตอนท่ีผู เรียนตองอาศัยการคนควา

ขอมูล การระดมสมอง และการสื่อสารกันสมาชิกใน

กลุม รวมทั้งการปรึกษากับอาจารยผูสอนหรือผูรูอ่ืน 

ในเร ื ่องการดำเน ินเร ื ่อง การหาขอสร ุปในการ

แกปญหา และการจัดเตรียมรูปแบบการนำเสนอท่ี

นาสนใจ (5) การนำเสนอผลงาน และการสรางความ

ประท ับใจให ก ับผ ู ประเม ินผล และ (6 )  การ

ประเมินผล โดยผูสอนตามเกณฑ Rubric และการ

ประเมินผลของเพ่ือนรวมชั้น  

 

 
 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณสมมติ 

 

การเลือกสถานการณสมมติเริ่มขึ้นหลังจาก

ที่ไดมีการบรรยายเนื้อหาไปแลวประมาณรอยละ 50 

ในระหวางการบรรยายจำเปนตองสอดแทรกตวัอยาง

สถานการณ รูปแบบการวิเคราะห และแหลงขอมูลท่ี

สามารถเขาถึงได เพื ่อใหผู เรียนเขาใจบริบทของ

สถานการณ ประเด็นปญหาการคลังสาธารณะ ซ่ึงจะ

ที่ผูเรียนจะนำไปใชในการเขียนบทและการดำเนิน

เรื่อง ตลอดจนการเลือกใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา

ท่ีเหมาะสม  

กิจกรรมสวมบทบาทสมมติ จึงทำใหเกิดระดม

สมอง และการคิดอยางเปนระบบ และรอบดาน โดย

ผูเรียนตองสรางสถานการณ ดำเนินเรื่องราวและเขียน

บทใหผูเลนในแตละบทบาท ผูเรียนจะตองคนควาขอมูล

เพิ่มเติมวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีอำนาจหนาที่ดานใด 

นักเศรษฐศาสตรใหขอเสนอแนะและทางเลือกในการ

แกปญหาอยางไร บทบาทนักการเมืองในการตัดสินใจ

นโยบาย รวมถึงบทบาทและหนาที่ของพลเมืองในเรื ่อง

ตาง ๆ 

4 ผลท่ีไดรับ 

ผลงานนักศึกษา 

ในภาคการศ ึกษา 1/2564 ม ีน ักศ ึกษา

ลงทะเบียนวิชาการคลังสาธารณะจำนวน 59 คน 

สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 77 

และเปนชั ้นปที ่ส ูงกวาป 2 ร อยละ 23 สัดสวน

นักศึกษาหญิงรอยละ 60 และชายรอยละ 40  

นักศึกษาที่เลือกเขารวมทำกิจกรรมสวมบทบาทใน

สถานการณสมมติมีจำนวน 41 คน ทั้งนี้ พบวาสวน

ใหญเปนนักศึกษาปท่ี 2 สวนนักศึกษาท่ีเลือกทำสรุป

ประเด็นและนำเสนอมีจำนวน 12 คน สวนใหญเปน

นักศึกษาชั้นปท่ี 3 ชื่อผลงานและจำนวนนักศึกษาแต

ละกิจกรรมแสดงในตารางท่ี 1 

การนำเสนอผลงานของนักศกึษาเริ่มขึ้นชวง

สองสัปดาหสุดทายกอนการสอบปลายภาค รูปแบบ

การนำเสนอมีทั้งในรูปแบบคลิปการประชุมวิดีโอ

คอนเฟอรเรนซ (กลุมจัดสรรงบประมาณรายจายป 

2565 และกลุมชวยเหลือผลผลิตลำไยภาคเหนือ) 

การการเจรจาตอรองของผู มีส วนเกี ่ยวของเพ่ือ

สรางความคุนเคยกับประเดน็

กําหนดสถานการณสมมติ 

กําหนดตัวละครและบทบาท 

ดําเนินเรื่องและเขียนบท

นําเสนอ

ประเมินผล
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ด�านใด นกัเศรษฐ์ศาสตรใ์ห�ข�อเสนอแนะและทางเลอืก

ในการแก�ปัญหาอย่างไร บทบาทนักการเมืองในการ

ตัดสินใจนโยบาย รวมถึงบทบาทและหน�าท่ีของ

พลเมืองในเรื่องต่าง ๆ

4. ผลที�ได้้รับั

4.1. ผลงานนักศึกษา

 ในภาคการศึกษา 1/2564 มีนักศึกษาลง

ทะเบียนวิชาการคลังสาธิารณะจำนวน 59 คน ส่วน

ใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร�อยละ 77 และ

เป็นชั้นปีที่สูงกว่าปี 2 ร�อยละ 23 สัดส่วนนักศึกษา

หญิงร�อยละ 60 และชายร�อยละ 40 

 นักศึกษาที่ เลือกเข�าร่วมทำกิจกรรมสวม

บทบาทในสถานการณส์มมตมิจีำนวน 41 คน ทัง้นี ้พบ

ว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปีที่ 2 ส่วนนักศึกษาที่เลือก

ทำสรุปประเด็นและนำเสนอมีจำนวน 12 คน สว่นใหญ่

เปน็นักศึกษาชัน้ปีที ่3 ชือ่ผลงานและจำนวนนักศึกษา

แต่ละกิจกรรมแสดงในตารางที่ 1

 การนำเสนอผลงานของนักศึกษาเริ่มขึ้นช่วง

สองสัปดาห์สุดท�ายก่อนการสอบปลายภาค รูปแบบ

การนำเสนอมีทั้งในรูปแบบคลิปการประชุมวิดีโอ 

คอนเฟอร์เรนซ์ึ่ (กลุ่มจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 

2565 และกลุม่ชว่ยเหลอืผลผลติลำไยภาคเหนอื) การ

เจรจาต่อรองของผู�มีส่วนเกี่ยวข�องเพื่อนำไปสู่การแก�

ปัญหาร่วมกัน (กลุ่มหาแนวทางในการเพิ่มรายได�

รัฐ์บาล) คลิปการประชุมในรูปแบบการส่งข�อความท่ี

ส่ือสารในแอปพลิเคชัน Line พร�อมภาพ infographic 

เสยีงบรรยาย และ sound effect (กลุม่แก�ปัญหา PM 

2.5 และกลุ่มแก�ปัญหาขยะท่ีปากพนัง) การนำเสนอ

ในรูปแบบ Power point และการตัดต่อคลิปวิดีโอ 

(กลุ่มทำสรุปประเด็น) 

 ผลงานทีนั่กศกึษานำเสนอแสดงให�เหน็ถงึความ

คิดสร�างสรรค์และความตั้งใจในการทำกิจกรรม และ

มากกว่าร�อยละ 50 ของชิ้นงานขอรับคำปรึกษาและ

นำไปปรับแก�ไขก่อนนำเสนอจริงในชั้นเรียน คะแนน

ผลงานของอยู่ระดับสูงกว่าร�อยละ 80

ติารางที� 1: ผลงานและจำนวนนักศึกษาของแต่ละ

กิจกรรม (หน่วย: คน)

4.2. ผลลัพธิ์การเรียนรู�วัดจากคะแนน

 กิจกรรมการสวมบทบาทในสถานการณ์สมมติ

ทำให�เกิดระดมสมอง การประมวลความคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ากลุ่มนักศึกษาที่

เลือกทำกิจกรรมสวมบทบาทสมมติ (R) มีผลสัมฤทธิิ์

ของการเรียนรู�ได�ดีกว่ากลุ่มที่เลือกทำกิจกรรมสรุป

ประเด็น (S) หรือไม่ 

 อย่างไรก็ดี จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่ม R และ กลุ่ม S ทั้งก่อนการทำกิจกรรมซึ่ึ่งวัด

จากคะแนนสอบกลางภาค และหลังการทำกิจกรรม

ซึ่ึ่งวัดจากคะแนนสอบปลายภาค พบว่าคะแนนเฉลี่ย

ของนกัศกึษาทีเ่ลือกทำกิจกรรมสรุปประเด็นสงูกวา่ทัง้

ก่อนและหลังการทำกิจกรรม โดยเฉลี่ยร�อยละ 5 

(ตารางที่ 2) แต่ผลคะแนนรวมทุกกิจกรรมของ

นักศึกษาทั้งสองกลุ่มใกล�เคียงกันมากขึ้น ส่วนหนึ่ง

   

 

 

นำไปสูการแกปญหารวมกัน (กลุมหาแนวทางในการ

เพ่ิมรายไดรัฐบาล) คลิปการประชุมในรูปแบบการสง

ขอความที่สื ่อสารในแอพลิเคชัน Line พรอมภาพ 

infographic เส ียงบรรยาย และ sound effect 

(กลุมแกปญหา PM 2.5 และกลุมแกปญหาขยะท่ี

ปากพนัง) การนำเสนอในรูปแบบ Power point 

และการตัดตอคลิปวิดีโอ (กลุมทำสรุปประเด็น)  

ผลงานที่นักศึกษานำเสนอแสดงใหเห็นถึง

ความคิดสรางสรรคและความตั้งใจในการทำกิจกรรม 

และมากกวารอยละ 50 ของชิ้นงานขอรับคำปรึกษา

และนำไปปรับแกไขกอนนำเสนอจริงในชั ้นเร ียน 

คะแนนผลงานของอยูระดับสูงกวารอยละ 80 

 

ตารางที่ 1: ผลงานและจำนวนนักศึกษาของแตละ

กิจกรรม (หนวย: คน) 

1. การสวมบทบาทสถานการณสมมต ิ(R) 41 

- การจ ัดสรรงบประมาณรายจ ายป 
2565 

- ปญหา PM 2.5 
- ปญหาขยะปากพนัง 
- การหาแนวทางเพ่ิมรายไดรัฐบาล 
- การชวยเหลือผลผลิตลำไยภาคเหนือ 

7 
10 
10 
8 
6 

2. การสรุปประเดน็และนำเสนอ (S) 12 

- Reforming energy tax system  
- Public debt: how much is too 

much?  
- Are rich people fleeing places 

with high taxes?  
- Why global military spending is 

on the rise?  
- Better design of taxes on 

personal savings and wealth  

3 
3 
 
1 
 
2 
 
3 

 

ผลลัพธการเรียนรูวัดจากคะแนน 

 กิจกรรมการสวมบทบาทในสถานการณ

สมมติทำใหเกิดระดมสมอง การประมวลความคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบ จึงเปนที่นาสนใจวากลุม

นักศึกษาท่ีเลือกทำกิจกรรมสวมบทบาทสมมต ิ(R) มี

ผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนรู ไดดีกวากลุ มที ่เลือกทำ

กิจกรรมสรุปประเด็น (S) หรือไม  

อยางไรก็ดี จากการเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยของกลุม R และ กลุม S ท้ังกอนการทำกิจกรรม

ซึ ่งวัดจากคะแนนสอบกลางภาค และหลังการทำ

กิจกรรมซึ ่งว ัดจากคะแนนสอบปลายภาค พบวา

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เลือกทำกิจกรรมสรุป

ประเด็นสูงกวาทั้งกอนและหลังการทำกิจกรรม โดย

เฉลี่ยรอยละ 5 (ตารางที่ 2) แตผลคะแนนรวมทุก

กิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองกลุมใกลเคียงกันมาก

ขึ ้น สวนหนึ ่งเนื ่องจากสวนตางคะแนนพิเศษ 2 

คะแนนที ่ผ ู ทำกิจกรรมสวมบทบาทสมมติได รับ

เพ่ิมเติม  

ความแตกตางของคะแนนสองกลุมอาจจะ

เกิดจากหลายปจจัย เชน ชั้นปท่ีแตกตางกัน ลักษณะ

ของนักศึกษาที ่ เล ือกทำการสร ุปและวิเคราะห

ประเด็นอาจจะมีความถนัดในการวิเคราะหปญหา 

และมีความชอบที ่จะเร ียนร ู ด วยตนเองอยู แลว 

การศึกษาครั ้งนี้จ ึงไมสามารถสรุปได ว าการทำ

กิจกรรมสวมบทบาทสมมติทำใหเกิดการเรียนรูได

ดีกวา อยางไรก็ดี จากผลงานของนักศึกษาเปน

หลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็นวาผลงานที่ได

เป นผลลัพธของการผสมผสานองคความรูด าน

วิชาการและทักษะที่หลากหลายท่ีจะเปนประโยชน

ตอการเรียนรูตลอดชีวิตได 
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เน่ืองจากส่วนต่างคะแนนพิเศษ 2 คะแนนท่ีผู�ทำ

กิจกรรมสวมบทบาทสมมติได�รับเพิ่มเติม 

 ความแตกต่างของคะแนนสองกลุ่มอาจจะเกิด

จากหลายปัจจัย เช่น ชั้นปีที่แตกต่างกัน ลักษณะของ

นกัศกึษาท่ีเลอืกทำการสรปุและวเิคราะหป์ระเด็นอาจ

จะมคีวามถนดัในการวเิคราะหปั์ญหา และมคีวามชอบ

ที่จะเรียนรู�ด�วยตนเองอยู่แล�ว การศึกษาครั้งนี้จึงไม่

สามารถสรุปได�ว่าการทำกิจกรรมสวมบทบาทสมมติ

ทำให�เกิดการเรียนรู�ได�ดีกว่า อย่างไรก็ดี จากผลงาน

ของนักศึกษาเป็นหลักฐ์านเชิงประจักษ์ที่แสดงให�เห็น

วา่ผลงานทีไ่ด�เปน็ผลลพัธิข์องการผสมผสานองคค์วาม

รู�ด�านวิชาการและทักษะที่หลากหลายที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู�ตลอดชีวิตได�

ติารางที� 2: ผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษา

สองกลุ่มกิจกรรม (หน่วย: ร�อยละ)

4.3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 สำหรับการเข�าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน จากการรวบรวมข�อมูลสถิติจากแอปพลิชัน 

Insights พบว่าสถิติการเข�าเรียนออนไลน์อยู่ระหว่าง

ร�อยละ 22 – 98 (รูปที่ 2) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร�อยละ 63 

อัตราการส่งแบบฝึึกหัดแต่ละครั้ง อยู่ที่ร�อยละ 90 มี

ส่วนน�อยมากที่ส่งล่าช�า  

ร้ปที� 2 อัตราการเข�าเรียนออนไลน์

 อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

แบบทันทีในชั้นเรียนมีอัตราท่ีต่ำ นักศึกษาท่ีตอบ

คำถาม และให�ข�อคิดเห็นในชั้นเรียนมากกว่า 10 ครั้ง

ขึน้ไป มเีพยีงร�อยละ 11 (ตารางที ่3) ผู�เขยีนได�ทดลอง

การกระตุ�นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด�วยวิธิือ่ืน เช่น 

การแบ่ง post คำถามทีละข�อด�วย MS Forms ใน 

Chat message สามารถเพิม่อตัราการตอบสนองของ

นักศึกษาเป็นประมาณร�อยละ 50 ได� แต่วิธิีดังกล่าวก็

ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับการตอบสนองต่อคำถามแบบทันที

เพราะต�องเตรียมคำถามล่วงหน�า นอกจากนียั้งได�การ

ทดลองจัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า

ทำให�นักศึกษาเข�าร่วมเพิม่ขึน้ ซ่ึึ่งจากรูปที ่2 อตัราการ

เข�าเรียนระหว่างวันที่ 2 -16 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 

เมื่อมีการมอบหมายให�นักศึกษทำแบบฝึึกหัดก่อน

เรียนในวันที่ 2 กันยายน 2564 และนักศึกษาทราบว่า

สามารถทำแบบทดสอบเดมิซึ่ำ้และกำหนดสง่วนัท่ี 16 

กันยายน 2564 ซึ่ึ่งอัตราการเข�าเรียนเพิ่มขึ้น และผล

คะแนนที่ได�เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร�อยละ 36.1 และ

หลังเรียนเป็น ร�อยละ 56.5   

ติารางที� 3: การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

 

   

 

 

ตารางท่ี 2: ผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษา

สองกลุมกิจกรรม (หนวย: รอยละ) 

กลุม คะแนน

เฉลี่ยกลาง

ภาค  

คะแนนเฉลี่ย

ปลายภาค 

คะแนน

เ ฉ ลี่ ย

รวม 

R 67.5% 63.9% 74.1% 

S 72.2% 69.7% 73.8% 

S - R 4.7% 5.8% -0.3% 

 

การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

สำหรับการเขาเรียนและการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียน จากการรวบรวมขอมูลสถิติจากแอพลิชัน 

Insights พบวาสถิติการเขาเรียนออนไลนอยูระหวาง

รอยละ 22 – 98 (รูปที่ 2) คาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 63 

อัตราการสงแบบฝกหัดแตละครั้ง อยูท่ีรอยละ 90 มี

สวนนอยมากท่ีสงลาชา   

 

 
 

รูปท่ี 2 อัตราการเขาเรียนออนไลน 

อยางไรก็ด ี การมีส วนร วมในการตอบ

คำถามแบบทันทีในชั้นเรียนมีอัตราที่ต่ำ นักศึกษาท่ี

ตอบคำถาม และใหขอคิดเห็นในชั้นเรียนมากกวา 10 

ครั้งขึ้นไป มีเพียงรอยละ 11 (ตารางที่ 3) ผูเขียนได

ทดลองการกระตุนการมีสวนรวมในชั้นเรียนดวยวิธื

อื ่น เชน การแบง post คำถามทีละขอดวย MS 

Forms ใน Chat message สามารถเพิ่มอัตราการ

ตอบสนองของนักศึกษาเปนประมาณรอยละ 50 ได 

แตวิธีดังกลาวก็ไมยืดหยุนเทากับการตอบสนองตอ

คำถามแบบทันทีเพราะตองเตรียมคำถามลวงหนา 

นอกจากนี้ยังไดการทดลองจัดทำแบบทดสอบกอน

และหลังเรียน พบวาทำใหนักศึกษาเขารวมเพิ่มข้ีน 

ซ่ึงจากรูปท่ี 2 อัตราการเขาเรียนระหวางวันท่ี 2 -16 

กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น เมื่อมีการมอบหมายใหนัก

ศึกษทำแบบฝกหัดกอนเรียนในวันที ่ 2 กันยายน 

2564 และนักศึกษาทราบวาสามารถทำแบบทดสอบ

เดิมซ้ำและกำหนดสงวันที่ 16 กันยายน 2564 ซ่ึง

อัตราการเขาเรียนเพ่ิมข้ึน และผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึน

จากกอนเรียนรอยละ 36.1 และหลังเรียนเปน รอย

ละ 56.5    

 

ตารางท่ี 3: การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

จำนวนครั้ง คน รอยละ 

1 ครั้งหรือนอยกวา 30 55.6% 

2 – 4 ครั้ง  16 29.6% 

2 – 4 ครั้ง 2 3.7% 

มากกวา 10 ครั้ง 6 11.1% 

 

การประเมินผลของนักศึกษา 

 สำหร ับกระบวนว ิชาน ี ้ม ีน ักศ ึกษาร วม

ประเม ินการจ ัดการเร ียนการสอนระหวางภาค

การศึกษา 7 ราย คะแนนความพึงพอใจดานอาจารย

ผู สอนภาพรวม 4.19 คะแนนความพึงพอใจดาน

เอกสารประกอบการสอน 4.29  

การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลัง

ส ิ ้นส ุดภาคการศ ึกษามีจำนวน 34 คน ผลการ

ประเมินทั ้งว ิชาไดคะแนน 4.11 คิดเปนร อยละ 
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แตวิธีดังกลาวก็ไมยืดหยุนเทากับการตอบสนองตอ

คำถามแบบทันทีเพราะตองเตรียมคำถามลวงหนา 

นอกจากนี้ยังไดการทดลองจัดทำแบบทดสอบกอน

และหลังเรียน พบวาทำใหนักศึกษาเขารวมเพิ่มข้ีน 

ซ่ึงจากรูปท่ี 2 อัตราการเขาเรียนระหวางวันท่ี 2 -16 

กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น เมื่อมีการมอบหมายใหนัก

ศึกษทำแบบฝกหัดกอนเรียนในวันที ่ 2 กันยายน 

2564 และนักศึกษาทราบวาสามารถทำแบบทดสอบ

เดิมซ้ำและกำหนดสงวันที่ 16 กันยายน 2564 ซ่ึง

อัตราการเขาเรียนเพ่ิมข้ึน และผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึน

จากกอนเรียนรอยละ 36.1 และหลังเรียนเปน รอย

ละ 56.5    

 

ตารางท่ี 3: การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

จำนวนครั้ง คน รอยละ 

1 ครั้งหรือนอยกวา 30 55.6% 

2 – 4 ครั้ง  16 29.6% 

2 – 4 ครั้ง 2 3.7% 

มากกวา 10 ครั้ง 6 11.1% 

 

การประเมินผลของนักศึกษา 

 สำหร ับกระบวนว ิชาน ี ้ม ีน ักศ ึกษาร วม

ประเม ินการจ ัดการเร ียนการสอนระหวางภาค

การศึกษา 7 ราย คะแนนความพึงพอใจดานอาจารย

ผู สอนภาพรวม 4.19 คะแนนความพึงพอใจดาน

เอกสารประกอบการสอน 4.29  

การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลัง

ส ิ ้นส ุดภาคการศ ึกษามีจำนวน 34 คน ผลการ

ประเมินทั ้งว ิชาไดคะแนน 4.11 คิดเปนร อยละ 
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ตารางท่ี 2: ผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษา

สองกลุมกิจกรรม (หนวย: รอยละ) 

กลุม คะแนน

เฉลี่ยกลาง

ภาค  

คะแนนเฉลี่ย

ปลายภาค 

คะแนน

เ ฉ ลี่ ย

รวม 

R 67.5% 63.9% 74.1% 

S 72.2% 69.7% 73.8% 

S - R 4.7% 5.8% -0.3% 

 

การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

สำหรับการเขาเรียนและการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียน จากการรวบรวมขอมูลสถิติจากแอพลิชัน 

Insights พบวาสถิติการเขาเรียนออนไลนอยูระหวาง

รอยละ 22 – 98 (รูปที่ 2) คาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 63 

อัตราการสงแบบฝกหัดแตละครั้ง อยูท่ีรอยละ 90 มี

สวนนอยมากท่ีสงลาชา   

 

 
 

รูปท่ี 2 อัตราการเขาเรียนออนไลน 

อยางไรก็ด ี การมีส วนร วมในการตอบ

คำถามแบบทันทีในชั้นเรียนมีอัตราที่ต่ำ นักศึกษาท่ี

ตอบคำถาม และใหขอคิดเห็นในชั้นเรียนมากกวา 10 

ครั้งขึ้นไป มีเพียงรอยละ 11 (ตารางที่ 3) ผูเขียนได

ทดลองการกระตุนการมีสวนรวมในชั้นเรียนดวยวิธื

อื ่น เชน การแบง post คำถามทีละขอดวย MS 

Forms ใน Chat message สามารถเพิ่มอัตราการ

ตอบสนองของนักศึกษาเปนประมาณรอยละ 50 ได 

แตวิธีดังกลาวก็ไมยืดหยุนเทากับการตอบสนองตอ

คำถามแบบทันทีเพราะตองเตรียมคำถามลวงหนา 

นอกจากนี้ยังไดการทดลองจัดทำแบบทดสอบกอน

และหลังเรียน พบวาทำใหนักศึกษาเขารวมเพิ่มข้ีน 

ซ่ึงจากรูปท่ี 2 อัตราการเขาเรียนระหวางวันท่ี 2 -16 

กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น เมื่อมีการมอบหมายใหนัก

ศึกษทำแบบฝกหัดกอนเรียนในวันที ่ 2 กันยายน 

2564 และนักศึกษาทราบวาสามารถทำแบบทดสอบ

เดิมซ้ำและกำหนดสงวันที่ 16 กันยายน 2564 ซ่ึง

อัตราการเขาเรียนเพ่ิมข้ึน และผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึน

จากกอนเรียนรอยละ 36.1 และหลังเรียนเปน รอย

ละ 56.5    

 

ตารางท่ี 3: การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

จำนวนครั้ง คน รอยละ 

1 ครั้งหรือนอยกวา 30 55.6% 

2 – 4 ครั้ง  16 29.6% 

2 – 4 ครั้ง 2 3.7% 

มากกวา 10 ครั้ง 6 11.1% 

 

การประเมินผลของนักศึกษา 

 สำหร ับกระบวนว ิชาน ี ้ม ีน ักศ ึกษาร วม

ประเม ินการจ ัดการเร ียนการสอนระหวางภาค

การศึกษา 7 ราย คะแนนความพึงพอใจดานอาจารย

ผู สอนภาพรวม 4.19 คะแนนความพึงพอใจดาน

เอกสารประกอบการสอน 4.29  

การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลัง

ส ิ ้นส ุดภาคการศ ึกษามีจำนวน 34 คน ผลการ

ประเมินทั ้งว ิชาไดคะแนน 4.11 คิดเปนร อยละ 
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4.4. การประเมินผลของนักศึกษา

 สำหรับกระบวนวิชานี้มีนักศึกษาร่วมประเมิน

การจัดการเรยีนการสอนระหวา่งภาคการศกึษา 7 ราย 

คะแนนความพึงพอใจด�านอาจารย์ผู�สอนภาพรวม 

4.19 คะแนนความพึงพอใจด�านเอกสารประกอบการ

สอน 4.29 

 การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้น

สุดภาคการศึกษามีจำนวน 34 คน ผลการประเมินทั้ง

วิชาได�คะแนน 4.11 คิดเป็นร�อยละ 82.19 ข�อคิดเห็น

เชิงคุณภาพต่ออาจารย์ผู�สอน แสดงในตารางที่ 4

ติารางที� 4: ข�อคิดเห็นของนักศึกษา

5. สรุป

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบสวมบทบาทใน

สถานการณส์มมตใินกระบวนวชิาการคลงัสาธิารณะมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู�เชิงรุกที่ทำให�เกิด

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรอบด�าน รวมทั้ง

การดึงศักยภาพของผู�เรียนใช�ในการแก�ปัญหาใน

สถานการณ์ทีก่ำหนด ผลงานของนักศึกษาอยูใ่นระดับ

ที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ดี ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ มีข�อจำกัดในการกระตุ�นการมีส่วนร่วมใน

การชั้นเรียน การเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู� จำเป็นต�อง

บริหารจัดการเวลาให�ดีขึ้น โดยอาจต�องลดรายเอียด

ของเนือ้หาการบรรยายลง และประยุกต์ใช�แอปพลิชนั

ทีส่ร�างความนา่สนใจมากขึน้ แม�ผลการวดัคะแนนของ

กจิกรรมการเรยีนรู�แบบสวมบทบาทไม่ชดัเจนวา่ ทำให�

ความเข�าใจในเนื้อหาดีขึ้นกว่ากิจกรรมการเรียนรู�เชิง

รุกอื่นหรือไม่ แต่ช่วยฝึึกทักษะจำเป็นในการเรียนรู�

ตลอดชีวิตทั้งทักษะการคิด ทักษะการใช�เทคโนโลยี 

และทักษะในการปฏิิสัมพันธิ์ได�

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ผู�เขยีนขอขอบคณุศนูยน์วตักรรมการสอนและ

การเรียนรู� ที่ให�ทุนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ

สอนในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกบัศตวรรษที ่21 ตลอดจนการฝึกึอบรมและ

จั ด ที ม ใ ห� ค ำป รึ กษ า จ ากคณะ ศึ กษ าศ าสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาโครงการ 

 

 

   

 

 

82.19 ขอคิดเห็นเชิงคุณภาพตออาจารยผู สอน 

แสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4: ขอคิดเห็นของนักศึกษา 

ระหวาง

ภาค 

- ไมสอนเร็วเกินไป 
- พยายามอธิบายให นศ เขาใจงายๆ ออกข

อสอบตามท่ีเรียน 
- มีการเตรียมการเรียนการสอน และการ

วางแผนในการสอนมาอยางด ี
- มีการพูดอยางละเอียดและทบทวน

บทเรียนใหกอนสอบ 
- อธิบายเขาใจ 
- มีตัวอยางประกอบการสอนเสมอ เขาใจได

งายยิ่งข้ึน 

- อยากใหเพ่ิมเทคนิคการดึง ความสนใจของ
ผูเรียนในระหวางท่ีมีการเรยีนการสอน 
เน่ืองจาก ผูเรียนดูคอยสนใจและอยากมีส
วนรวมในช้ันเรียนมากเทาท่ีควร ซึง่ทําให
บรรยากาศในการเรียนไมสงเสรมิการเรยีนรู
ใหกับผูเรียน 

สิ้นสุด

ภาค 

- อาจารยตั้งใจสอนดมีากครับ แตอยากให
อาจารยพูดในสวนของเน้ือหาเรียนมากกวา
เรื่องนอกบทเรียนครับ อาจจะมบีาง
บางครั้งท่ีพูดเรื่องนอกบทเรียนท่ีสามารถ
เช่ือมโยงเขาหาเน้ือหาได และอยากให
อาจารยพยายามอธิบายเน้ือหาใหกระชับ
หนอยคับ เพราะอาจารยมักสอนกินเวลาใน
แตละคาบนานไปหนอยครับ ขอบคุณคับ 

 - งานทีสั ่ง ขอบเขตกวางเกินไป(ไมชัดเจน) 
สอนเกินเวลาบอย ระยะเวลาในการสัง่งานไม
ชัดเจน 

 

 

5 สรุป 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสวมบทบาทใน

สถานการณสมมติในกระบวนวิชาการคลังสาธารณะ

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงรุกที่ทำให

เกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบและรอบดาน 

รวมท้ังการดึงศักยภาพของผูเรียนใชในการแกปญหา

ในสถานการณที่กำหนด ผลงานของนักศึกษาอยูใน

ระดับที่นาพึงพอใจ อยางไรก็ดี ในการจัดการเรียน

การสอนออนไลน มีขอจำกัดในการกระตุนการมีสวน

รวมในการชั ้นเรียน การเพิ ่มกิจกรรมการเรียนรู 

จำเปนตองบริหารจัดการเวลาใหดีขึ้น โดยอาจตอง

ลดรายเอ ียดของเน ื ้ อหาการบรรยายลง และ

ประยุกตใชแอพลิชันที่สรางความนาสนใจมากข้ึน 

แมผลการวัดคะแนนของกิจกรรมการเรียนรู แบบ

สวมบทบาทไมชัดเจนวา ทำใหความเขาใจในเนื้อหา

ดีข้ึนกวากิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกอ่ืนหรือไม แตชวย

ฝกทักษะจำเปนในการเรียนรูตลอดชีวิตท้ังทักษะการ

คิด ทักษะการใช เทคโนโลย ี และทักษะในการ

ปฏิสัมพันธได 

6 กิตติกรรมประกาศ 

ผู เขียนขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหทุน

สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนในโครงการ

สงเสริมการจัดการเรียนรู แบบใหมที ่สอดคลองกับ

ศตวรรษที ่ 21 ตลอดจนการฝกอบรมและจัดทีมให

คำปรึกษาจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตลอดระยะเวลาโครงการ  
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 กระบวนวิชาความรู�เบ้ืองต�นเกี่ยวกับรัฐ์ศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขาการเมืองการ

ปกครองช้ันปีที่ 1 ได�มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและวิธิีการวัดผลให�แตกต่างออกไปจากการเรียนการ

สอนในตอนเรียนอื่น ๆ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให�ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น มี

การแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วงในคาบเรียน คือช่วงการเปิดการสนทนา ซ่ึึ่งเป็นการเปิดโอกาสให�

นักศึกษาได�รับฟังคำตอบในประเด็นท่ีต�องการเรียนรู�เพิ่มเติมต่อจากการเรียนในครั้งก่อน ช่วงการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน ซึ่ึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายสลับกับการเชิญผู�เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ  มาบรรยายพิเศษ

ในชั้นเรียน และช่วงของการตั้งคำถามของนักศึกษา ซึ่ึ่งเป็นการเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�สอบถามในประเด็นที่

อยากรู�เพิ่มเติม เพื่อนำข�อคำถามที่ได�มาตอบในชั้นเรียนในช่วงแรกของคาบเรียนคร้ังถัดไป จากการทำการเก็บ

ข�อมูลของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนมากมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีการสลับการ

เรียนการสอนแบบปกติกับผู�บรรยายพิเศษ ในส่วนของประเด็นที่ต�องทำการพัฒนา คือการที่นักศึกษาส่วนหนึ่ง

แสดงทัศนคติในเชิงลบต่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ 

คัำสำคััญ:  การเมือง, การเมืองไทย, รัฐ์ศาสตร์ 

1. บัทนำ

 กระบวนวชิาความรู�เบ้ืองต�นเกีย่วกบัรฐั์ศาสตร์ 

ถือเป็นกระบวนวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะรฐั์ศาสตรแ์ละรฐั์ประศาสนศาสตร์ นอกจากนี ้ยงั

เป็นกระบวนวิชาที่คณะทางด�านสังคมศาสตร์ – 

มนุษยศาสตร์ได�จัดกระบวนวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐ์าน

สำหรับนักศึกษาในชั้นปีท่ี 1 ได�แก่ คณะการสื่อสาร

มวลชน คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา คณะ

สังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

และคณะเศรษฐ์ศาสตร์

 การเรียนการสอนกระบวนวิชาความรู�เบื้องต�น

เกีย่วกบัรฐั์ศาสตรไ์ด�มกีารพฒันาปรบัปรงุกระบวนวชิา

มาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เป็นการเรียนการสอนโดย

คณาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง 

คณะรฐั์ศาสตรแ์ละรฐั์ประศาสนศาสตรแ์ละคณาจารย์

พเิศษ มกีารแบง่ตอนเรยีนออกเปน็จำนวนมากกวา่ 10 

ตอนเรียนขึ้นไป เป็นการลดจำนวนตอนเรียนและ

ทำการควบรวมผู�เรียนเอาไว�ในตอนเรียนเดียวกัน 

ยกเลกิการจ�างอาจารย์พิเศษและดำเนนิการเรยีนการ

สอนโดยอาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการ

ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในวิธิีการวัดผล

การเรียนรู� จากเดิมที่แต่ละตอนเรียนจะมีการวัดผล

การเรียนการสอนผ่านการออกข�อสอบและมีวิธิีการ

เกบ็คะแนนทีแ่ตกตา่งกนัออกไปตามอาจารยผ์ู�สอน ซึ่ึง่

อาจกอ่ให�เกดิความแตกตา่งในมาตรฐ์านการเรยีนการ

สอน รวมไปถึงความยากง่ายในการให�คะแนน ส่งผล

ให�กระบวนวิชาเปลีย่นรูปแบบการวัดผลโดยใช�ข�อสอบ

ชุดเดียวกันและเปลี่ยนจากการสอบอัตนัยมาเป็น
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ปรนัย โดยคณาจารย์ผู�สอนกระบวนวิชาความรู�เบื้อง

ต�นเก่ียวกบัรฐั์ศาสตรจ์ะทำการประชมุข�อสอบรว่มกนั

และแบ่งหน�าที่ในการออกข�อสอบแต่ละบท 

 ภายหลงัการปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน 

ได�มีการบันทึกเทปการเรียนการสอน โดยอาจารย์

แต่ละรายจะได�ทำการสอน 1 – 2 บทจากทั้งหมด 11 

บทเรยีน โดยเนือ้หาการเรยีนการสอนทัง้ 11 บทเรยีน 

ได�แก่ 

 1. ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐ์ศาสตร์

 2. ลักษณะและรูปแบบของรัฐ์

 3. อำนาจอธิิปไตย

 4. แนวความคิดทางการเมือง

 5. อุดมการณ์ทางการเมือง

 6. รูปแบบการปกครอง

 7. สถาบันการเมือง

 8. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

 9 .วัฒนธิรรมการ เมือง กับกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

 10. วิวัฒนาการของการเมืองไทย

 11. ความสัมพันธิ์ระหว่างประเทศ

 ทั้งนี้ คลิปวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนได�ถูก

นำมาใช�เป็นครั้งแรกในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 โดยเป็นการเรยีนการสอนทีน่กัศกึษาจะได�ศกึษา

เรียนรู�ผ่านคลิปวิดีโอการเรียนการสอนผ่านระบบ 

Microsoft Stream ด�วยตนเองเปน็หลกั โดยมอีาจารย์

ผู�สอนทำการสอนเสริมในชัน้เรยีนเปน็บางครัง้ โดยใน

ทุกตอนเรียนรวมไปถึงตอนเรียนของนักศึกษาสาขา

การเมืองการปกครอง จะเป็นการเรียนการสอนใน

ลักษณะเดียวกัน 

 ผลลพัธิท่ี์เกิดข้ึนจากการเรยีนการสอนผ่านคลิป

วิดีโอออนไลน์ โดยมิได�มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

เป็นประจำ ส่งผลให�นักศึกษาขาดการเรียนรู�ในด�าน

การคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะด�านการเขียน รวมไปถึง

ขาดแรงจูงใจในการเรียน เพราะไม่มีเครื่องมือในการ 

กระตุ�นให�นกัศกึษาเข�าชัน้เรยีนตามตารางเรยีน แต่เปน็

เพียงการฝึึกให�นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ในชว่งกลางภาคการศึกษาภาคเรยีนที ่1/2563 พบว่า

ผลสอบคะแนนกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาการ

เมืองการปกครองทำได�ค่อนข�างดี แต่ผลสอบปลาย

ภาคคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลายรายทำได�ต่ำกว่า

กลางภาคอย่างมีนัยสำคัญ ข�อแตกต่างที่เกิดขึ้น ส่วน

หนึ่งเกิดจากในช่วงการสอบปลายภาค ได�เปล่ียนวิธิี

การสอบจากการสอบออนไลน์มาเป็นการสอบใน

ห�องเรียน ทำให�นักศึกษาไม่สามารถทุจริตสอบได� 

 ในปีการศึกษา 2564 ผู�เขียนได�ทำการสอนใน

ชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง อีก

คร้ังหนึง่ จงึได�ทำการเสนอต่อคณาจารย์ผู�สอนรายวิชา 

ขอทำการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไปจากตอน

เรียนอื่น ๆ ด�วยเหตุผลที่ว่าตอนเรียนดังกล่าวคือ

นักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง นอกจากการ

เรยีนการสอนจะมรีปูแบบท่ีแตกตา่งออกไป ผู�เขยีนขอ

ทำการวดัผลด�วยวธิิกีารทีแ่ตกตา่งจากตอนเรยีนอืน่ ๆ  

โดยการเรียนการสอนจะยกเลิกการใช�คลิปการเรียน

การสอนเดิม ยกเลิกการออกข�อสอบแบบปรนัย และ

เพ่ิมเติมเนื้อหาการสอนท่ีอยู่นอกเหนือไปจากตำรา

การเรียนการสอนที่คณาจารย์ประจำวิชาตกลงใช� 

ร่วมกัน 

2. การเรียนการสอนวัิชาการเมือง 4.0 

 กระบวนวชิาความรู�เบือ้งต�นเกีย่วกบัรฐั์ศาสตร์ 

มีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 

1.5 ชั่วโมง โดยเป็นการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 

Zoom และใช�วธิิกีารตดิตอ่นกัศกึษาผา่นชอ่งทางเดยีว

คือ MS Teams กระบวนวิชานี้มีผู�ลงทะเบียนเรียน

เปน็จำนวนท้ังส้ิน 61 ราย แบ่งออกเป็นนักศึกษาสาขา

การเมืองการปกครอง จำนวน 59 ราย และนักศึกษา

ผู�สมัครเรียนผ่านระบบ Lifelong Education ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย 

 ในส่วนของการเรยีนการสอน ผู�สอนได�แบ่งการ

เรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง ในช่วงระยะเวลา 15 

– 30 นาทีแรกจะเป็นการพูดคุยในประเด็นทีเ่กีย่วข�อง



64          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

กบัสถานการณ์ทางการเมอืง – เศรษฐ์กิจ – และสังคม

ที่กำลังเป็นประเด็นที่สื่อมวลชน นักวิชาการ หรือ

รัฐ์บาล กำลังให�ความสนใจ โดยผู�เขียนเรียกช่วงการ

สอนนี้ว่า “การเปิดการสนทนา” โดยผู�สอนจะทำการ

สรุปเนื้อหาที่เกิดขึ้นคร่าว ๆ  โดยทำการวิเคราะห์ผ่าน

งานวิชาการอื่น ๆ ทีเกี่ยวข�องกับประเด็นที่เกิดขึ้น 

พร�อมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา โดยใน

ช่วงการเรียนการสอนน้ี นักศึกษาจะได�ฝึึกการ

วิเคราะห์สถานการณ์ มีการเปิดโอกาสให�ผู�ที่ไม่เห็น

ด�วยหรือมีข�อโต�แย�งในประเด็นต่าง ๆ มาอภิปราย 

ตัวอย่างของการเรียนการสอนในช่วงนี้ได�แก่ 

 1. การเปิดการสนทนาในกรณีข�อขัดแย�ง

ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยผู�สอนได�ทำการ

อธิิบายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและได�นำสื่อพอดแคสต์

ภาษาอังกฤษที่ผู�สอนได�ทำการสัมภาษณ์นักวิชาการ

ชาวปาเลสไตน์ Dr.Ahmed Tannira ซึ่ึ่งเป็นอดีตผู�ลี้

ภัยและปัจจุบันเป็นนักวิจัยด�านรัฐ์ศาสตร์ในสหราช

อาณาจักรมาให�นักศึกษาในฟังนอกเวลาเรยีน [1]  โดย

หวัข�อดงักลา่วมาจากความสนใจของนักศกึษารายหนึง่ 

ซึ่ึ่งสอบถามเข�ามาในชั้นเรียน ว่าอยากเรียนรู�เพ่ิมเติม

ในประเด็นดังกล่าว ผู�สอนเล็งเห็นว่า หากนักศึกษา

สามารถรบัฟงัจากผู�มปีระสบการณโ์ดยตรงจะเปน็การ

เปิดโอกาสให�นักศึกษาได�รับรู�ในข�อเท็จจริงมากกว่า

การฟังการวิเคราะห์ผ่านสื่อภาษาไทย 

 2. การเปิดการสนทนาในกรณีของการลดค่า

เล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาในเกาหลีใต�

และสหราชอาณาจักร โดยผู�เขียนเริ่มเปิดการสนทนา

โดยการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในกรณี

การลดค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่

ต�องการให�มีการลดค่าเล่าเรียนท่ีร�อยละ 50 ทั้งนี้ ผู�

เขียนได�นำบทความวิชาการเรื่อง “The evolution 

of student activism and its influence on tuition 

fees in South Korean universities” และ British 

Tuition Fee Protest, November 9, 2010, 

London มาสรุปให�นักศึกษาได�ฟังในชั้นเรียน [2, 3] 

 ในส่วนของการเรียนการสอนในช่วงที่ 2 ซ่ึึ่ง

เปน็การเรยีนการสอนท่ีเน�นการบรรยาย ผู�สอนได�แบง่

การเรยีนการสอนออกเป็น 3 รปูแบบ โดยรูปแบบแรก 

ผู�สอนทำการสอนโดยเป็นการสอนสดผ่านระบบ 

Zoom โดยการเรยีนการสอนในลกัษณะนีจ้ะไมม่กีาร

อดัคลปิการเรยีนการสอนย�อนหลงั อยา่งไรกต็าม คณะ

ผู�สอนในกระบวนวิชาฯ ได�ทำการอัดคลิปวิดีโอการ

บรรยายไว�สำหรับปีการศึกษา 2563 ผู�สอนจึงทำการ

โพสต์ลิงก์คลิปดังกล่าว เพื่อให�นักศึกษาได�ดูประกอบ

เนื้อหา ในส่วนของเอกสารการเรียน ผู�สอนได�ทำการ

โพสต์สไลด์รายวิชาไว�ต้ังแต่การเรียนคร้ังแรก และ

ทำการโพสต์สไลด์เสริมในกรณีท่ีมกีารอธิบิายประเด็น

ที่อยู่นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่อยู่ในสไลด์เดิม ทั้งนี้ 

สไลด์ในช่วงก่อนกลางภาค จะเป็นสไลด์ภาษาไทย 

และสไลดใ์นชว่งหลงักลางภาคเรยีนจะเปน็สไลดภ์าษา

อังกฤษ เนื่องจากเนื้อหาของการเรียนได�นำมาจาก

ตำราภาษาอังกฤษ และผู�สอนต�องการคงไว�ซึ่ึ่งความ

ด้ังเดิมของเนื้อหา โดยในระหว่างการสอนจะมีการ

แปลคำศัพท์เฉพาะเป็นภาษาไทย 

 รปูแบบที ่2 ผู�สอนทำการสอนผ่านการอดัคลปิ

วดิโีอลว่งหน�าจำนวน 4 คลปิ โดยมคีวามยาวของคลปิ

รวมกันทั้งสิ้น 319 นาที   คลิปที่ 1 และ 2  อธิิบายถึง

ความหมายของประชาธิปิไตย การเลอืกตัง้ท�องถิน่และ

การกระทำความผดิทางกฎีหมายในชว่งของการเลอืก

ต้ัง คลิปท่ี 3 อธิิบายถึงทฤษฎีีการเลือกต้ัง วิธิีการ

คำนวณคะแนนการเลือกต้ัง คลิปที่ 4 อธิิบายถึง

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ [4, 5, 6, 7] 

 รูปแบบที่ 3 ผู�สอนได�ทำการเชิญวิทยากรมา

บรรยายในชั้นเรียน โดยทำการเชิญวิทยากรจำนวน 5 

ท่าน ได�แก่ 

 1. รอม อรุณวิสุทธิิ์ ข�าราชการกระทรวงการ

คลังผู�ประจำการ ณ ธินาคารโลก สหรัฐ์อเมริกา 

บรรยายในหัวข�อเรื่อง “การวัดผลทางเศรษฐ์กิจ กรณี

ของการชำระหนี้จากกองทุนกู�ยืมต่างประเทศและ

ความมั่นคงทางเศรษฐ์กิจของรัฐ์ไทย”
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 2. พันตำรวจโทบดินทร เพ็ญสูตร สารวัตรฝึ่าย

อำนวยการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กอง

บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

บรรยายในหัวข�อเรื่อง “พระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธิารณะ พ.ศ. 2558 และสิทธิิมนุษยชนในการใช�

อาวุธิในการปราบปรามของตำรวจ” 

 3. Haruna Suzuki ข�าราชการ สังกัดโรงละคร

แห่งชาติญ่ีปุ่น บรรยายในหัวข�อเรื่อง “โตเกียว

โอลิมปิกเกมส์” โดยหัวข�อการบรรยายนี้มาจากการ

สอบถามของนักศึกษา ถึงความเห็นของผู�สอนในเป็น

เจ�าภาพในการจัดกีฬาโอลิมปิกของประเทศญี่ปุ่น ผู�

สอนจึงได�ทำการเชิญชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในจังหวัด

โตเกยีวและสามารถสือ่สารภาษาไทยได�มาบรรยายให�

แก่นักศึกษา

 4. นักเคลื่อนไหวทางการเมือง (ขอสงวนชื่อ – 

นามสกุล) บรรยายในหัวข�อ “การเคลื่อนไหวทางการ

เมืองของเยาวชนไทย” 

 5. ทศพล เช่ียวชาญประพันธิ์ นักวิเคราะห์

อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐ์บาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) อดีตแฟนพันธิุ์แท�การเมืองไทย (2546) 

บรรยายในหัวข�อเรื่อง “รัฐ์ธิรรมนูญไทย ฉบับปี พ.ศ. 

2540 และ 2550” 

 หลังจากการบรรยายในทุกชั้นเรียน ผู�สอนจะ

ทำการสรปุเนือ้หาวา่ในแตล่ะคาบเรยีน ได�ทำการสอน

ในประเด็นใดบ�าง และแนะนำหนังสือ บทความ

วิชาการให�นักศึกษาได�อ่าน โดยทำการโพสต์ผ่านช่อง

ทาง MS Teams ทั้งนี้ จะเน�นการแนะนำบทความ

วิชาการที่ เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย 

เนื่องจากบริบทของเนื้อหาการเรียนการสอนท่ีมี

ประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศเป็นจำนวน

มาก ในสว่นของการโพสตบ์ทความวชิาการภาษาไทย 

จะเปน็การโพสตใ์นกรณขีองการเรยีนการสอนทีเ่กีย่ว

กบัการเมอืงไทย ซึ่ึง่จะมกีารโพสตบ์ทความวชิาการทัง้

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อเป็นการนำเสนอ

ข�อมูลเนื้อหาที่หลากหลาย 

ช่วังที� 3 ของการเรียนการสอน เป็นช่วงท�ายคาบการ

เรียนการสอนที่จะเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�สอบถาม

ในสว่นของการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนออนไลน ์หรือ

หากมีประเด็นที่สนใจที่ต�องการจะให�ผู�สอนได�ทำการ

วิเคราะห์ในชั้นเรียนคร้ังถัดไป นักศึกษาสามารถส่ง

คำขอโดยเปน็การเขยีนประเดน็ทีนั่กศกึษาต�องการจะ

เรียนรู�เพิ่มเติม เนื่องจากในแต่ละคาบเรียนมีการส่ง

คำขอในหลากหลายประเด็น ทำให�ผู�สอนต�องทำการ

เลือกประเด็นที่เกี่ยวข�องกับการเรียนการสอนมาก

ที่สุดหรือเกี่ยวข�องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด 

3. สื�อการเรียนการสอน

 ส่ือการเรียนการสอนในกระบวนวิชาความรู�

เบือ้งต�นเกีย่วกบัรฐั์ศาสตร ์ประกอบไปด�วย คลปิวดิโีอ

จำนวน 4 คลิป (319 นาที) และพอดแคสต์ด�าน

การเมืองที่จัดทำโดยผู�สอน ผู�สอนทำการลงคลิปไว�ใน

แพลตฟอรม์ YouTube เพ่ือความสะดวกในการเข�าถงึ

ของนักศึกษา โดยทำการตั้งค่า YouTube มิให�เปิด

สาธิารณะ นักศึกษาจะได�รับลิงก์ผ่านช่องทาง MS 

Teams เท่านั้น  โดยทั้ง 4 คลิปวิดีโอ มีจำนวนการเข�า

ชมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น  1,125 ครั้ง (สถิติวันที่ 29 

ตุลาคม พ.ศ. 2564)

ร้ปที� 1 คลิปการเรียนการสอนท่ีทำการเผยแพร่ผ่าน 

YouTube 

 สือ่ประเภทที ่2 ผู�สอนได�ทำการประชาสมัพนัธิ์

ใ ห� นั กศึ กษา ได� เข� า ฟั งพอดแคส ต์ผ่ า น ระบบ 

SoundCloud ซ่ึึ่งเป็นการจัดทำโดยผู�สอน เนือ้หาราย

ละเอียดของพอดแคสต์เป็นการสัมภาษณ์นักวิชาการ

ผู�เชี่ยวชาญในประเด็นทางการเมือง โดยมีสถิติในการ

   

 

 

(องคการมหาชน) อดีตแฟนพันธุ แทการ

เมืองไทย (2546) บรรยายในหัวขอเรื ่อง 

“รัฐธรรมนูญไทย ฉบับป พ.ศ. 2540 และ 

2550”  

หลังจากการบรรยายในทุกชั้นเรียน ผูสอนจะทำ

การสรุปเนื้อหาวาในแตละคาบเรียน ไดทำการสอน

ในประเด็นใดบาง และแนะนำหนังสือ บทความ

วิชาการใหนักศึกษาไดอาน โดยทำการโพสตผาน

ช องทาง MS Teams ทั ้งน ี ้  จะเน นการแนะนำ

บทความว ิชาการท ี ่ เป นภาษาอ ังกฤษมากกวา

ภาษาไทย เนื่องจากบริบทของเนื้อหาการเรียนการ

สอนที่มีประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองตางประเทศเปน

จำนวนมาก ในสวนของการโพสตบทความวิชาการ

ภาษาไทย จะเปนการโพสตในกรณีของการเรียนการ

สอนที ่เก ี ่ยวกับการเมืองไทย ซึ ่งจะมีการโพสต

บทความวิชาการท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพ่ือ

เปนการนำเสนอขอมูลเนื้อหาท่ีหลากหลาย  

ชวงที่ 3 ของการเรียนการสอน เปนชวงทาย

คาบการเรียนการสอนที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาได

สอบถามในสวนของการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ออนไลน หรือหากมีประเด็นที่สนใจที่ตองการจะให

ผ ู สอนไดทำการวิเคราะหในชั ้นเร ียนครั ้งถ ัดไป 

นักศึกษาสามารถสงคำขอโดยเปนการเขียนประเด็น

ท่ีนักศึกษาตองการจะเรียนรูเพ่ิมเติม เนื่องจากในแต

ละคาบเรียนมีการสงคำขอในหลากหลายประเด็น 

ทำใหผูสอนตองทำการเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การเร ียนการสอนมากที ่ส ุดหร ือเก ี ่ยวข อง กับ

สถานการณปจจุบันมากท่ีสุด  

ส่ือการเรียนการสอน 

สื ่อการเร ียนการสอนในกระบวนวิชาความรู

เบื ้องตนเกี ่ยวกับรัฐศาสตร ประกอบไปดวย คลิป

วิดีโอจำนวน 4 คลิป (319 นาที) และพอดแคสตดาน

การเมืองที่จัดทำโดยผูสอน ผูสอนทำการลงคลิปไว

ในแพลตฟอรม YouTube เพื่อความสะดวกในการ

เขาถึงของนักศึกษา โดยทำการตั้งคา YouTube มิ

ใหเปดสาธารณะ นักศึกษาจะไดรับลิงกผานชองทาง 

MS Teams เทานั้น  โดยทั้ง 4 คลิปวิดีโอ มีจำนวน

การเขาชมรวมเปนจำนวนทั้งสิ้น  1,125 ครั้ง (สถิติ

วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

 

 
รูปท่ี 1 คลิปการเรียนการสอนท่ีทำการเผยแพรผาน 

YouTube  

 

สื่อประเภทท่ี 2 ผูสอนไดทำการประชาสัมพันธให

น ั ก ศ ึ กษ า ไ ด  เ ข  า ฟ  ง พ อ ดแ คสต ผ  า น ร ะ บ บ 

SoundCloud ซึ่งเปนการจัดทำโดยผูสอน เนื้อหา

รายละเอียดของพอดแคสต เป นการส ัมภาษณ

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญในประเด็นทางการเมือง โดย

มีสถิติในการเขาฟงเฉพาะตอนรายการที ่แนะนำ

จำนวน 23 ครั้ง (สถิติวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

  

รูปท่ี 2 พอดแคสตบทสัมภาษณ Dr.Ahmed 
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เข�าฟังเฉพาะตอนรายการที่แนะนำจำนวน 23 ครั้ง 

(สถิติวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

รป้ที� 2 พอดแคสตบ์ทสมัภาษณ ์Dr.Ahmed Tannira 

ในหัวข�อ: เส�นทางความขัดแย�ง อิสราเอล ปาเลสไตน์ 

เผยแพร่ผ่านระบบ SoundCloud 

 นอกจากนี ้ผู�สอนยงัรว่มมอืกบัสำนกันวตักรรม

เพื่อประชาธิิปไตย สถาบันพระปกเกล�าในการตัดต่อ

และนำรายการพอดแคสต์ด�านการเมือง “Democracy 

X Innovations” ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ ได�แก่ 

Apple Podcasts, Podbean, SoundCloud, 

Spotify และแพลตฟอร์มพอดแคสต์ออนไลน์อื่น ๆ  

ในทุกสัปดาห์   ผู�สอนได�ทำการแนะนำให�นักศึกษาได�

ตดิตามพอดแคสต ์หากสนใจเรยีนรู�เพิม่เตมิในประเดน็

ทางการเมืองอื่น ๆ ที่อาจไม่ได�ถูกกล่าวถึงในชั้นเรียน

ออนไลน์ 

รป้ที� 3 พอดแคสต์ด�านการเมืองรายการ Democracy 

X Innovations บนแพลตฟอร์ม SoundCloud ณ 

วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2564 รายการมกีารออกอากาศ

จำนวนทัง้สิน้ 109 ตอน ความยาวของทกุตอนรวมกนั

เป็นจำนวน 55 ชั่วโมง และมียอดการเข�าฟังผ่านทุก

ช่องทางมากกว่า 100,000 ครั้ง  

 ในภาพรวม สื่อการเรียนการสอนของกระบวน

วชิาความรู�เบือ้งต�นเกีย่วกับรฐั์ศาสตร์ประกอบไปด�วย

คลิปภาพและเสียงผ่านแพลตฟอร์ม YouTube และ

พอดแคสต์ผ่านแพลตฟอร์ม SoundCloud รวมไปถึง

แพลตฟอร์มฟังเสียงออนไลน์อื่น ๆ  

4. การวััด้ผลการเรียนการสอน

 สำหรับการวัดผลการเรียนการสอน ผู�สอนได�

ทำการแจ�งให�นักศึกษาได�ทราบถึงหลักเกณฑ์การ

วดัผลทีแ่ตกต่างออกไปจากตอนเรยีนอืน่ ซ่ึึ่งผู�เรยีนจะ

ต�องผ่านกระบวนการวัดผลดังต่อไปนี้

 1. การวัดผลผ่านการสอบแบบอัตนัย 

 2. การเกบ็คะแนนจากการเรยีนรู�ผา่นวดีิโอคลปิ 

YouTube จำนวน 2 คลิป 

 3. การเก็บคะแนนจากการวิพากษ์เชิงปรัชญา 

เพ่ือหาความเชื่อมโยงในความสัมพันธิ์ระหว่างมนุษย์ 

– ชีวิต – การเมืองการปกครอง

 4. การเก็บคะแนนจากการเรียนรู�ผ่าน Zoom 

กับผู�บรรยายพิเศษในประเด็นรัฐ์ธิรรมนูญปี พ.ศ. 

2540 และ 2550

 ทั้งน้ี ผู�สอนพบว่า การเก็บคะแนนในชั้นเรียน

จะเป็นอุปสรรคแก่ผู�เรียนที่เรียนผ่านระบบ Lifelong 

Education เพราะผู�เรียนไม่สามารถเข�าเรียนในช้ัน

เรยีนตามเวลาเรยีนแบบปกตไิด� เนือ่งจากผู�เรยีนกำลงั

ศึกษาอยู่ในสถาบันอื่น การออกแบบการเก็บคะแนน

จึงเป็นการเก็บคะแนนโดยให�ผู�เรียนได�มีระยะเวลาใน

การทำชิน้งานส่ง ภายในสัปดาห์หรือภายในสัปดาห์ถดั

ไป โดยเป็นการส่งงานผ่าน MS Teams ทั้งหมด 

 ในภาพรวม ผู�เรยีนส่วนใหญส่่งงานภายในระยะ

เวลาที่กำหนด จำนวนชิ้นงานของรายวิชามีทั้งหมด 4 

ชิ้นงาน รายละเอียดของแต่ละชิ้นงานจะเกี่ยวข�อง

โดยตรงกับเนือ้หาการเรยีนการสอน โดยในบางชิน้งาน 

มีการเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�ใช�ความคิดเชิงวิพากษ์

ผสมกับความคิดเชิงสร�างสรรค์ เช่น การให�นักศึกษา

ออกแบบรัฐ์จำลองด�วยตนเอง พร�อมท้ังต้ังเง่ือนไขของ

การได�มาซึ่ึง่พลเมอืง และลกัษณะรปูแบบการปกครอง 

การเข�าถึงสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพบว่า

ส่วนใหญ่เข�าถึงสื่อผ่านช่องทาง YouTube มากกว่า

พอดแคสต์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเก็บคะแนนใน

   

 

 

(องคการมหาชน) อดีตแฟนพันธุ แทการ

เมืองไทย (2546) บรรยายในหัวขอเรื ่อง 

“รัฐธรรมนูญไทย ฉบับป พ.ศ. 2540 และ 

2550”  

หลังจากการบรรยายในทุกชั้นเรียน ผูสอนจะทำ

การสรุปเนื้อหาวาในแตละคาบเรียน ไดทำการสอน

ในประเด็นใดบาง และแนะนำหนังสือ บทความ

วิชาการใหนักศึกษาไดอาน โดยทำการโพสตผาน

ช องทาง MS Teams ทั ้งน ี ้  จะเน นการแนะนำ

บทความว ิชาการท ี ่ เป นภาษาอ ังกฤษมากกวา

ภาษาไทย เนื่องจากบริบทของเนื้อหาการเรียนการ

สอนที่มีประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองตางประเทศเปน

จำนวนมาก ในสวนของการโพสตบทความวิชาการ

ภาษาไทย จะเปนการโพสตในกรณีของการเรียนการ

สอนที ่เก ี ่ยวกับการเมืองไทย ซึ ่งจะมีการโพสต

บทความวิชาการท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพ่ือ

เปนการนำเสนอขอมูลเนื้อหาท่ีหลากหลาย  

ชวงที่ 3 ของการเรียนการสอน เปนชวงทาย

คาบการเรียนการสอนที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาได

สอบถามในสวนของการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ออนไลน หรือหากมีประเด็นที่สนใจที่ตองการจะให

ผ ู สอนไดทำการวิเคราะหในชั ้นเร ียนครั ้งถ ัดไป 

นักศึกษาสามารถสงคำขอโดยเปนการเขียนประเด็น

ท่ีนักศึกษาตองการจะเรียนรูเพ่ิมเติม เนื่องจากในแต

ละคาบเรียนมีการสงคำขอในหลากหลายประเด็น 

ทำใหผูสอนตองทำการเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การเร ียนการสอนมากที ่ส ุดหร ือเก ี ่ยวข อง กับ

สถานการณปจจุบันมากท่ีสุด  

ส่ือการเรียนการสอน 

สื ่อการเร ียนการสอนในกระบวนวิชาความรู

เบื ้องตนเกี ่ยวกับรัฐศาสตร ประกอบไปดวย คลิป

วิดีโอจำนวน 4 คลิป (319 นาที) และพอดแคสตดาน

การเมืองที่จัดทำโดยผูสอน ผูสอนทำการลงคลิปไว

ในแพลตฟอรม YouTube เพื่อความสะดวกในการ

เขาถึงของนักศึกษา โดยทำการตั้งคา YouTube มิ

ใหเปดสาธารณะ นักศึกษาจะไดรับลิงกผานชองทาง 

MS Teams เทานั้น  โดยทั้ง 4 คลิปวิดีโอ มีจำนวน

การเขาชมรวมเปนจำนวนทั้งสิ้น  1,125 ครั้ง (สถิติ

วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

 

 
รูปท่ี 1 คลิปการเรียนการสอนท่ีทำการเผยแพรผาน 

YouTube  

 

สื่อประเภทท่ี 2 ผูสอนไดทำการประชาสัมพันธให

น ั ก ศ ึ กษ า ไ ด  เ ข  า ฟ  ง พ อ ดแ คสต ผ  า น ร ะ บ บ 

SoundCloud ซึ่งเปนการจัดทำโดยผูสอน เนื้อหา

รายละเอียดของพอดแคสต เป นการส ัมภาษณ

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญในประเด็นทางการเมือง โดย

มีสถิติในการเขาฟงเฉพาะตอนรายการที ่แนะนำ

จำนวน 23 ครั้ง (สถิติวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

  

รูปท่ี 2 พอดแคสตบทสัมภาษณ Dr.Ahmed 

 

 

   

 

 

Tannira ในหัวขอ: เสนทางความขัดแยง อิสราเอล 

ปาเลสไตน เผยแพรผานระบบ SoundCloud  

 

นอกจากนี้ ผูสอนยังรวมมือกับสำนักนวัตกรรม

เพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลาในการตัดตอ

แ ล ะ น ำ ร า ย ก า ร พ อ ด แ ค ส ต  ด  า น ก า ร เ ม ื อ ง 

“Democracy X Innovations” ล ง แพลต ฟ อ ร ม

ออน ไลน   ไ ด  แ ก   Apple Podcasts, Podbean, 

SoundCloud, Spotify และแพลตฟอรมพอดแคสต

ออนไลนอื ่น ๆ  ในทุกสัปดาห   ผู สอนไดทำการ

แนะนำใหนักศึกษาไดติดตามพอดแคสต หากสนใจ

เรียนรูเพิ่มเติมในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่อาจ

ไมไดถูกกลาวถึงในชั้นเรียนออนไลน  

 

 
ร ูปท ี ่  3 พอดแคสต ด านการเม ืองรายการ 

Democracy X Innovations บ น แ พ ล ต ฟ อ ร ม 

SoundCloud ณ ว ันที ่  30 ต ุลาคม พ.ศ. 2564 

รายการมีการออกอากาศจำนวนทั้งสิ ้น 109 ตอน 

ความยาวของทุกตอนรวมกันเปนจำนวน 55 ชั่วโมง 

และมียอดการเข าฟงผ านทุกช องทางมากกวา 

100,000 ครั้ง   

ในภาพรวม สื่อการเรียนการสอนของกระบวน

วิชาความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตรประกอบไป

ดวยคลิปภาพและเสียงผานแพลตฟอรม YouTube 

และพอดแคสตผานแพลตฟอรม SoundCloud รวม

ไปถึงแพลตฟอรมฟงเสียงออนไลนอ่ืน ๆ   

การวัดผลการเรียนการสอน 

สำหรับการวัดผลการเรียนการสอน ผูสอนไดทำ

การแจงใหนักศึกษาไดทราบถึงหลักเกณฑการวัดผล

ที่แตกตางออกไปจากตอนเรียนอื่น ซึ่งผูเรียนจะตอง

ผานกระบวนการวัดผลดังตอไปนี้ 

1. การวัดผลผานการสอบแบบอัตนัย  

2. การเก็บคะแนนจากการเรียนรูผานวิดีโอคลิป 

YouTube จำนวน 2 คลิป  

3. การเก็บคะแนนจากการวิพากษเชิงปรัชญา 

เพ ื ่อหาความเช ื ่อมโยงในความสัมพันธ

ระหว างมนุษย  – ชีว ิต – การเม ืองการ

ปกครอง 

4. การเก็บคะแนนจากการเรียนรูผาน Zoom 

กับผูบรรยายพิเศษในประเด็นรัฐธรรมนูญป 

พ.ศ. 2540 และ 2550 

ทั้งนี้ ผูสอนพบวา การเก็บคะแนนในชั้นเรียน

จะเปนอุปสรรคแกผูเรยีนท่ีเรียนผานระบบ Lifelong 

Education เพราะผูเรียนไมสามารถเขาเรียนในชั้น

เรียนตามเวลาเรียนแบบปกติได เนื่องจากผูเร ียน

กำลังศึกษาอยูในสถาบันอื่น การออกแบบการเก็บ

คะแนนจึงเปนการเก็บคะแนนโดยใหผู เรียนไดมี

ระยะเวลาในการทำชิ้นงานสง ภายในสัปดาหหรือ

ภายในสัปดาหถัดไป โดยเปนการสงงานผาน MS 

Teams ท้ังหมด  

ในภาพรวม ผู เร ียนสวนใหญสงงานภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด จำนวนชิ้นงานของรายวิชามี

ทั้งหมด 4 ชิ้นงาน รายละเอียดของแตละชิ้นงานจะ

เก่ียวของโดยตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยใน

บางชิ ้นงาน มีการเปดโอกาสใหน ักศึกษาได ใช

ความคิดเชิงวิพากษผสมกับความคิดเชิงสรางสรรค 

เชน การใหนักศึกษาออกแบบรัฐจำลองดวยตนเอง 
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เนื้อหาที่ปรากฏิบน YouTube แต่ในส่วนของ 

พอดแคสต์เป็นเน้ือหาเสริมและบางส่วนของพอดแค

สต์มีการดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

5. ผลการประเมินการเรียนการสอน

 การประเมินการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 

มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม 

นักศึกษาจำนวนมากของกระบวนวิชา ประเมินผ่าน

ระบบโดยเน�นไปท่ีการประเมนิเชงิปริมาณ ผู�สอนจงึได�

ทำการเพิ่มการประเมินการเรียนการสอนโดยเน�น

ข�อมูลเชิงคุณภาพ โดยทำการประเมินการเรียนการ

สอน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินการเรียนการ

สอนกอ่นกลางภาคเรยีน และครัง้ที ่2 เปน็การประเมนิ

การเรียนการสอนก่อนปลายภาคเรียน โดยผู�สอนให�

นักศึกษาทำการประเมินผ่านระบบ Google Forms 

 การประเมนิเชงิคณุภาพครัง้ที ่1 ม ี8 ข�อคำถาม

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การสอนของผู�สอนเป็นอย่างไร

 2. การบรรยายของพันตำรวจโทบดินทร เพ็ญ

สตูร สารวัตรฝ่ึายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจท่อง

เที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ เป็นอย่างไร

 3. การบรรยายของรอม อรุณวิสทุธิิ ์ข�าราชการ

กระทรวงการคลังผู�ประจำการ ณ ธินาคารโลก 

สหรัฐ์อเมริกา เป็นอย่างไร

 4. การออกแบบการเรียนการสอน อยากให�

ปรับปรุง หรือมีข�อติชมอย่างไร 

 5. สิ่งที่อยากฟัง – เรียนรู�เพิ่มเติมเป็นพิเศษ มี

อะไรบ�าง

 6. ประเด็นของการเรียนที่มีวิทยากรรับเชิญมา

บรรยายพิเศษเป็นระยะ เห็นด�วยหรือไม่ อย่างไร

 7. ควรทำการสอนให�ตรงตามบทเรยีน โดยไมม่ี

การแทรกเนื้อหาอื่นหรือไม่

 8. ข�อคิดเห็นอื่น ๆ (ถ�ามี)

 ในการประเมนิเชงิคณุภาพครัง้ที ่1 มผีู�เรยีนทำการ

ประเมินจำนวน 22 คน จากผู�เรียนท้ังหมด 61 คน 

คิดเป็นร�อยละ 36 ของจำนวนผู�ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด

 ข�อคิดเห็นที่สำคัญของนักศึกษา ได�แก่ การที่

นกัศกึษามีความสนใจในการเรยีนการสอนรูปแบบท่ีมี

วิทยากรรับเชิญมาบรรยายพิเศษ ทำให�ได�เรียนรู�ใน

ประเด็นที่นักศึกษาอาจไม่สามารถเรียนรู�ได�จาก

ห�องเรียน อาทิ เช่น การทำงานภายในองค์กร

ธินาคารโลก ไทยและบทบาทในธินาคารโลก พบว่า 

นกัศึกษาจำนวนหนึง่แสดงความสนใจในการทำงานใน

องคก์ารระหวา่งประเทศ และเสียดายทีก่ารบรรยายมี

ระยะเวลาที่จำกัดเกินไป ในส่วนของการบรรยายใน

ประเดน็กฎีหมายโดยผู�แทนจากสำนกังานตำรวจแหง่

ชาต ินกัศกึษาแสดงข�อคิดเห็นวา่ ได�รับความรู�ทางด�าน

กฎีหมายและกระบวนการทำงานของเจ�าหน�าทีต่ำรวจ

 โดยนักศึกษาทั้ง 22 คน เห็นด�วยที่จะให�มีการ

เชิญวิทยากรรับเชิญมาบรรยายพิเศษในชั้นเรียนและ

ทั้ง 22 คน แจ�งว่าให�ผู�สอนสามารถทำการสอนโดยมี

ประเด็นแทรกได�ตามสถานการณ์ทางการเมืองใน

ปัจจุบัน 

 ในประเด็นของเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจและ

อยากเรียนรู�เพ่ิมเติม พบว่าส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่

เกีย่วข�องกบัการเมอืงไทยในสถานการณป์จัจบุนั และ

นักศึกษายังมีข�อเสนอแนะให�ผู�สอนได�เชิญให�นักการ

เมืองมาบรรยายในชั้นเรียน 

 ในส่วนของข�อติชมปรับปรุงการเรียนการสอน 

นักศึกษาจำนวนหน่ึงมีความกังวลถึงการสอนที่อาจมี

การสอนเนื้อหาที่ไม่ครบ เนื่องจากมีการเชิญวิทยากร

รับเชิญมาบรรยาย ซึ่ึ่งผู�สอนได�ทำการตกลงกับ

นักศึกษาเพื่อแก�ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวโดยให�

นักศึกษาทำการลงคะแนนเลือกในชั้นเรียนว่าจะ

ทำการสอบกลางภาคอย่างไร เก็บคะแนนอย่างไร 

 การประเมินเชิงคุณภาพครั้งที่ 2 มีข�อคำถาม

จำนวน 10 ข�อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การสอนของผู�สอนในชว่งหลงักลางภาคเปน็

อย่างไร
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 2. การบรรยายของHaruna Suzuki ข�าราชการ 

สังกัดโรงละครแห่งชาติญี่ปุ่น เป็นอย่างไร

 3. การบรรยายของนักเคลือ่นไหวทางการเมือง 

เป็นอย่างไร

 4. การบรรยายของทศพล เชี่ยวชาญประพันธิ์ 

นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐ์บาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) เป็นอย่างไร

 5. สื่อการสอนของรายวิชานี้ในส่วนของคลิป

วิดีโอ (YouTube) เป็นอย่างไร

 6. สื่อการสอนในภาพรวม เป็นอย่างไร

 7. การเก็บคะแนนของรายวิชานี้ เป็นอย่างไร

 8. ข�อสอบ – ผลคะแนนสอบ นักศึกษามีความ

พึงพอใจมากน�อยอย่างไรและมีข�อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

 9. การเรยีนการสอนกระบวนวชิานีใ้นภาพรวม

เป็นอย่างไร

 10. มีอะไรท่ีกระบวนวิชานี้ต�องปรับปรุงหรือ

คิดว่ายังมีไม่ครบ

 ในการประเมินเชิงคุณภาพครั้งที่ 2 มีผู�เรียน

ทำการประเมินจำนวน 35 คน จากผู�เรียนทั้งหมด 61 

คน คิดเป็นร�อยละ 57 ของจำนวนผู�ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด

 ในสว่นของการเรยีนการสอนชว่งหลงักลางภาค

เรียน จะมีความแตกต่างจากช่วงก่อนกลางภาคเรียน

อย่างชัดเจน โดยการเรียนช่วงหลังกลางภาคเรียน 

นักศึกษาจะต�องศึกษาผ่านคลิป YouTube สลับกับ

เรียนการสอนผ่าน Zoom มีการเพิ่มจำนวนของ

วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษจาก 2 ราย มาเป็น 3 

ราย และเน�นการใช�สไลด์การเรียนการสอนเป็นภาษา

อังกฤษ 

 พบว่า นักศึกษาส่วนหนึ่งมีปัญหากับการ

ทำความเข�าใจกับสไลด์การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

เนื่องจากไม่เข�าใจในความหมายของภาษาอังกฤษ ใน

ประเด็นนี้ ผู�สอนมีความคิดเห็นว่า ภาษาอังกฤษที่ได�

นำมาสอนนกัศกึษาล�วนเป็นภาษาองักฤษในระดับพืน้

ฐ์านที่นักเรียนชั้นมัธิยมศึกษาตอนปลายสามารถ

ทำความเข�าใจได� โดยผู�สอนจะทำการแปลภาษา

อังกฤษในส่วนที่เป็นศัพท์เฉพาะทางด�านรัฐ์ศาสตร์

และในหลายโอกาสของการสอนจะทำการแปลภาษา

องักฤษเป็นภาษาไทยเตม็ประโยค ในส่วนของคำอืน่ ๆ 

ในประโยคภาษาอังกฤษที่มิได�ทำการแปลในชั้นเรียน 

ผู�สอนมีความคิดเห็นว่านักศึกษาสามารถทำความ

เข�าใจได� อย่างไรก็ตาม การเรียนด�วยสไลด์ภาษา

อังกฤษเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับนักศึกษาสาขา

การเมืองการปกครอง  ซึ่ึ่งในประเด็นนี้เห็นสมควรให�

มีการพิจารณาต่อไปในส่วนของการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าผู�สอน

สอนเรว็เกนิไป โดยมีการแสดงความคิดเหน็ท่ีมคีวามถี่

อยา่งมีนยัสำคัญ ประเด็นดงักล่าวนีไ้ม่ได�เกิดขึน้ในช่วง

ก่อนกลางภาคเรียนแต่เป็นส่ิงที่ปรากฏิหลังกลางภาค

เรียน ซึ่ึ่งมีการนำสไลด์ภาษาอังกฤษเข�ามาสอน 

หมายความว่าหากสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษา จะต�องลดระดับความเร็วในการสอน มิใช่

เป็นเพราะเนื้อหาท่ีมีจำนวนมาก หากแต่เป็นเพราะ

ปัญหาทางด�านทักษะภาษาอังกฤษ

 ในภาพรวม การเรียนในช่วงครึ่งหลังของ

กระบวนวิชา เนื้อหาการเรียนถึงแม�มิได�มีปริมาณที่

เยอะมากไปกว่าเนื้อหาในช่วงกลางภาคเรียน แต่

อุปสรรคในด�านภาษาส่งผลให�นักศึกษาไม่สามารถ

ติดตามบทเรียนได�ในช่วงเวลาการเรียนการสอน หรือ

รู�สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคในการเรียนเพราะไม่สามารถ

ทำความเข�าใจในภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้การยกกรณี

ศกึษาตัวอย่างเป็นจำนวนมากในระหว่างการสอน หรือ

การตอบคำถามของนกัศกึษาทีส่งสยัเพ่ิมเตมิในเนือ้หา

ในคาบการสอน ทำให�ผู�เรียนสับสนว่าควรจะจดการ

บรรยายหรือไม่ หรือมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการ

สอนหรือไม่ ทั้งนี้  ผู�สอนได�เน�นย้ำถึงการยกตัวอย่าง

ของสถานการณ์เพ่ือให�นักศึกษาสามารถทำความ

เข�าใจในเนื้อหาได�มากยิ่งขึ้น 
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 ในส่วนของการบรรยายของวิทยากรรับเชิญ ผู�

เรยีนมีความคดิเหน็วา่ในสว่นของการบรรยายประเดน็

โอลิมปิก ได�ทราบถึงข�อมูลจากชาวญี่ปุ่นโดยตรง 

อย่างไรก็ตามข�อคิดเห็นส่วนหนึ่งมองว่าข�อมูลที่ได�รับ

ในชั้นเรียนเป็นข�อมูลพื้นฐ์านที่ผู�เรียนสามารถติดตาม

ได�จากสื่อออนไลน์ทั่วไป 

 ในส่วนของการบรรยายโดยนักเคลื่อนไหว

ทางการเมืองและผู�เชีย่วชาญด�านการเมืองไทย ผู�เรยีน

มีความพึงพอใจในการบรรยายทั้งสองครั้ง โดยแสดง

ข�อคิดเห็นว่าความรู�ท่ีได�รับค่อนข�างละเอียดชัดเจน 

และได�รับรู�ในข�อมูลท่ีลึกท่ีอาจไม่สามารถรับทราบ

ข�อมูลนี้ได�จากหนังสือเรียนหรือบทความทางวิชาการ

ด�านรัฐ์ศาสตร์ทั่วไป 

 ในกรณีของการประเมินสื่อการเรียนการสอน   

สามารถแบ่งผู�เรยีนออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกมีทศันคติ

เชงิบวกตอ่สือ่การเรยีนการสอน เน่ืองจากความคมชดั

ของภาพ- เสียง และสามารถฟังเนื้อหาย�อนหลังได� ใน

ส่วนของคลิปการสอน ผู�สอนทำการอัดคลิปการสอน

ในสตูดิโอเอกชน โดยมีกราฟิกดีไซึ่เนอร์ ช่างกล�องมือ

อาชีพ เป็นผู�ตัดต่อคลิปวิดีโอ  กลุ่มที่สอง มีข�อวิพากษ์

ตอ่สือ่การเรยีนการสอน โดยมองว่าคลปิการเรยีนการ

สอนมีความยาวเกินไป ทำให�ลดการดึงดูดความน่า

สนใจ  คลิปการเรียนการสอนมีการใช�สไลด์ภาษา

องักฤษ ซ่ึึ่งยากต่อการทำความเข�าใจ นอกจากนีผู้�เรยีน

บางรายมมีมุมองวา่การโพสตค์ลปิวดิโีอ ไมใ่ชส่่วนหนึง่

ของการเรียนการสอน 

 ในส่วนของการเก็บคะแนน ผู�เรียนทั้งหมดมี

ความพึงพอใจในวิธิกีารเก็บคะแนน เนือ่งจากเกีย่วข�อง

โดยตรงกับเนื้อหาการเรียน – เป็นการสนับสนุนให�ผู�

เรียนได�ทบทวนเนื้อหาการเรียน 

 สำหรบัข�อสอบอตันยัและคะแนนทีน่กัศกึษาได�

รับ นักศึกษากลุ่มแรกมองว่าข�อสอบนั้นออกตามที่ผู�

สอนได�สอน มีทั้งข�อยากและข�อง่ายปะปนกันไป 

นกัศึกษากลุม่ทีส่องมองวา่ข�อสอบคอ่นข�างยาก ไมพึ่ง

พอใจกับคะแนนท่ีได�รับ ถ�าหากผู�สอนมีการเขียน

อธิบิายว่าผู�เรยีนแต่ละรายยังมีข�อบกพร่องในการเขยีน

ข�อสอบอย่างไรจะถือเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาผู�เรียน ทั้งนี้ 

ในคาบเรียนก่อนสัปดาห์สอบกลางภาค ผู�สอนได�

ทำการอธิบิายถงึวธิิกีารเขยีนบทความวชิาการ โดยเปิด

โอกาสให�นกัศกึษาได�สอบถามในประเด็นการสอบกอ่น

การสอบกลางภาคเรียน

 ภาพรวมในการเรียนการสอน นักศึกษาส่วน

ใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิธิีการเรียนการสอนของ

กระบวนวิชาฯ โดยเฉพาะการเชิญวิทยากรรับเชิญมา

บรรยายพิเศษ การแนะนำเนื้อหากระบวนวิชาที่อยู่

นอกเหนือจากตำราเรียน สำหรับข�อวิพากษ์คือการ

เรียนการสอนท่ีมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษซ่ึึ่งส่งผลต่อ

ความเข�าใจของนักศึกษา การสอนเร็ว ทำให�นักศึกษา

ติดตามเนื้อหาได�ไม่ทัน และอุปสรรคในการเรียนการ

สอนออนไลน์ซึ่ึ่งทำให�นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ

เรียน

 สำหรับผลการประเมินการเรียนการสอนผ่าน

ระบบ MIS CMU  ในส่วนของการประเมินการสอน มี

ผู�ประเมินจำนวน 13 ราย จากผู�เรียน 61 ราย คิดเป็น

ร�อยละ 21.31 ได�คะแนน 4.6/5 การประเมินกระบวน

วิชามีผู�ประเมิน 18 ราย คิดเป็นร�อยละ 29.5 ของผู�

เรียน ได�คะแนน 4.44/5 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564)

6. สรุป 

 การเรียนการสอนกระบวนวิชาความรู�เบื้องต�น

เกี่ยวกับรัฐ์ศาสตร์ในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 

ถือเป็นครั้งแรกของการเรียนการสอนนักศึกษาสาขา

การเมืองการปกครองที่มีเนื้อหาแตกต่างไปจากตอน

เรียนอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

 การเรียนการสอนประกอบไปด�วยสื่อการเรียน

การสอนที่ผู�สอนได�จัดทำเพิ่มเติมเผยแพร่ทาง 

YouTube และช่องทางพอดแคสต์ตา่ง ๆ  การเพิม่เติม

เน้ือหาการเรียนให�มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์

ปัจจุบัน สิ่งที่ทำให�การเรียนการสอนในประเด็น

สถานการณ์ปจัจบุนัทีแ่ตกต่างไปจากการวิเคราะห์ขา่ว
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ทัว่ไป คอืการเชือ่มโยงสถานการณก์บัเอกสารวชิาการ

ของนักวิชาการผู�มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่

เกี่ยวข�อง นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรรับเชิญผู�

เช่ียวชาญในประเด็นตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข�องกบัการเรยีนมา

บรรยายจำนวน 5 ครั้ง โดยมีทั้งผู�บรรยายชาวไทยที่

อาศัยอยู่ในประเทศไทย (3 ราย) ผู�บรรยายชาวไทยที่

อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (1 ราย) และผู�บรรยายชาว

ต่างประเทศ (1 ราย) 

 ผลการประเมนิการเรยีนการสอนพบวา่  ผู�เรยีน

ส่วนหน่ึงมีความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรการเรียน

การสอนทีมี่เนือ้หาทีอ่ยูน่อกเหนือไปจากตำราเรยีน ใน

ขณะที่ผู�เรียนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าอยากให�เน�นเนื้อหา

การเรียนการสอนหลัก ซ่ึึ่งผู�เรียนมองว่าการยกกรณี

ตัวอย่างต่าง ๆ ในชั้นเรียนไม่เกี่ยวข�องกับเนื้อหาใน

ตำราเรียน  ซึ่ึ่งผู�สอนมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจาก

ข�อคิดเห็นในประเด็นนี้เนื่องจากมองว่าตำราเรียนที่

นักศึกษาใช�เรียนขาดความทันสมัย นอกจากนี ้

นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่พึงพอใจในการเรียนการสอนที่มี

การใช�สไลดภ์าษาองักฤษเนือ่งจากเปน็การยากตอ่การ

ทำความเข�าใจ ทั้งนี้ ข�อเสนอแนะของผู�สอนคือ  การ

เพิ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�นักศึกษาใน

ปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให�เกิดความคุ�นชินต่อภาษา

อังกฤษ ซึ่ึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาทางด�านการ

พัฒนาทางวิชาการต่อไปในอนาคต 

7. เอกสารอ้างอิง

 [1] ชนินทร เพ็ญสูตร (ผู�ดำเนินรายการ) (2564). สรุปความขัดแย�งอิสราเอลปาเลสไตน์โดยผู�ลี้ภัย, [ระบบ

ออนไลน์], แหล่งที่มา https://soundcloud.com/infinitypodcastthailand/infinity-podcast-62

 [2] Shin, J. C., Kim, H. H., & Choi, H. S. (2014). The evolution of student activism and its 

influence on tuition fees in South Korean universities. Studies in Higher Education, 39(3), 441-

454.

 [3] Younis, M. (2011). British Tuition Fee Protest, November 9, 2010, London. Interface: a 

journal for and about social movements, 3(1), 172-181.

 [4] ชนินทร เพ็ญสูตร (2564). 127101 Chapter 5 – 6 (Part 1/2), [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://

www.youtube.com/watch?v=PayiCj7qKR0&list=PLMa2MHymTlLfjYQfP-8pMVgNGKt3g5ZSZ&inde

x=2&t=2346s 

 [5] ชนินทร เพ็ญสูตร (2564). 127101 Chapter 5 – 6 (Part 2/2), [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = g p A R h S N X c w U & l i s t = P L M a 2 M H y m T l L f j Y Q f P -

8pMVgNGKt3g5ZSZ&index=3 

 [6] ชนินทร เพ็ญสูตร (2564). Elections, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://www.youtube.com/

watch?v=wKPJjzLJslM&list=PLMa2MHymTlLfjYQfP-8pMVgNGKt3g5ZSZ&index=4 

 [7] ชนินทร เพ็ญสูตร (2564). Political Parties, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://www.youtube.

com/watch?v=dqhLNdFqvuA&list=PLMa2MHymTlLfjYQfP-8pMVgNGKt3g5ZSZ&index=5 
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การร้้เท่าทันสื�อ สารสนเทศและด้ิจิทัล (Media Information & Digital literacy)

ผ่านการเรียนร้้โด้ยใช้ชุมชนเป็นฐานแบับัผสาน  

(Hybrid Community-based Learning) 

ชัยณรงคั์ จารุพงศ์พัฒนะ1 
1สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บัทคััด้ย่อ

 การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐ์านแบบผสาน (Hybrid Community-based Learning) เพื่อเชื่อมโยงการ

เรียนรู�ธิรรมชาติวิชาของนักศึกษา (Academic Studies) ได�แก่ ความรู�เรื่องการประยุกต์ใช�สื่อทางสังคมศึกษา 

ความรู�เรือ่งสารสนเทศและการสือ่สาร ความรู�เร่ืองการเป็นพลโลก ผา่นกระบวนวิชา 071420 การประยุกต์ใช�สือ่

ทางสังคมศึกษา และ 100222 โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู�ตลอดชีวิต จากนั้นสร�างกระบวนการให�นักศึกษาทำงาน

เชิงบูรณาการผ่านโครงงานเพื่อดึงประสบการณ์ของนักศึกษา (Practical Experience) ประกอบด�วย 5 ประเด็น  

พืน้ทีส่าธิารณะ ศลิปะชมุชน เส�นทางศึกษานิเวศวฒันธิรรม ผู�ประกอบการธุิรกจิเพือ่สังคม และพิพธิิภณัฑพ์ืน้บ�าน

มชีวีติ สำหรบัออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรู�แกเ่ยาวชนในพ้ืนทีช่มุชนบ�านเชงิดอย อำเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่  

นอกจากนียั้งสร�างกระบวนการเรยีนรู�เชงิสหวิทยาการข�ามสถาบัน ประกอบด�วย คณะสารสนเทศและการสือ่สาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ� ในประเด็นสื่อสารสนเทศและดิจิทัล และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ในประเดน็ทางสังคมศกึษา เพือ่แลกเปล่ียนเรยีนรู�และร่วมกันสร�างมโนทัศน์สำหรบัการต่อยอดโครง

งาน ผลตอบรบัท่ีได�ดำเนนิการเรยีนรู�กบันกัศกึษา เชือ่มโยงบรบิทของพืน้ทีจ่รงิผ่านเครือ่งมอืการศกึษาชมุชนและ

ปรับรูปแบบการเรียนผ่านระบบออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 โดยใช�การลงพ้ืนท่ีผ่านระบบออนไลน์

และร่วมกันอภิปรายประเด็นผ่านกรอบคิดและการค�นคว�างานวิจัย เพ่ือออกแบบกระบวนการเบื้องต�นเกี่ยวกับ

การรู�เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media Information & Digital literacy) ที่นำไปใช�กับชุมชนในเชิง 

สหวิทยาการเพื่อสร�างความร่วมมือกับชุมชน (Civic Engagement) 

คัำสำคััญ:  การรู�เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล, การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐ์านแบบผสาน, สังคมศึกษา 

 
1. บัทนำ

 กระบวนการเรียนรู�ท่ีเช่ือมโยงมโนทัศน์การ

ประยุกต์ใช�สื่อทางสังคมศึกษาและโลกศึกษาและการ

เรียนรู�ตลอดชีวิต ผ่านการวางแผนใช�สื่อร่วมสมัยใน

การเรียนรู�วิชาสังคมศึกษา การสร�างและพัฒนาเพื่อ

ประยกุตใ์ช�ให�สอดคล�องกับจดุมุง่หมายของการเรยีนรู�

วชิาสังคมศกึษา  ปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติกบัสงัคม

โลกหลังสมัยใหม่ กลวิธิกีารจัดการศึกษาแบบองค์รวม

เพื่อเสริมสร�างพลเมืองที่เข�มแข็ง การถ่ายทอดความรู�

ภูมิปัญญาชนพื้นบ�านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู�

ตลอดชีวิต ทฤษฎีีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกต่อ

สงัคมและส่ิงแวดล�อม การจัดการเรยีนรู�โลกศกึษาเพือ่

ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธิรรม การจัดการชั้นเรียนเชิงสร�างสรรค์โดย

ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู�ข�ามวัฒนธิรรม การ

จัดโครงงานการศึกษาทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่ง

แวดล�อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตลอด

ชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองโลก
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2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 2.1 การเรยีนรู�โดยใช�ชมุชนเปน็ฐ์านแบบผสาน 

(Hybrid Community-based Learning) (Li-Jie 

Changa,Chih-Yueh Choua,Zhi-Hong Chenb,Tak-

Wai Chana ,2004) ประกอบด�วยชมุชนการเรยีนรู�ใน

เชิงกายภาพ (Physical Learning Community) ที่ผู�

เรยีนเรยีนรู�จากการนำพาตนเข�าไปมีปฏิสัิมพันธ์ิซึ่ึง่เป็น

ธิรรมชาติของกระบวนการศึกษาเชิงพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นใน

สถานการณ์ปกติ เช่น ครอบครัว (Families) โรงเรียน 

(School) ชั้นเรียน (Classroom) พื้นที่การเรียนรู� 

(Workplace) หมูบ่�าน (Village) แหล่งวทิยาการเรยีนรู� 

(learning Resource) และภูมปิญัญาชน (Indigenous 

Knowledge) ซึ่ึ่งสร�างประสบการณ์ร่วมและทางตรง

แก่ผู�เรียน 

 ชุมชนการเรียนรู�ในเชิงเสมือน (Network 

Learning Community)  ประกอบด�วยข�อมลูพืน้ฐ์าน 

(Databases) ระบบการจัดการ (Operator system) 

และเครือข่ายทางออนไลน์ (Network Application) 

ที่ช่วยหนุนเสริมและคลี่คลายข�อจำกัดในสถานการณ์

ที่ไม่สามารถปฏิิบัติการในพื้นที่จริงได� 

 2.2 การเรียนรู� โดยใช� โครงงานเป็นฐ์าน 

(Planning for PBL Essential ) (William N 

Bender,2012) ประกอบด�วย A Project Anchor : 

หมุดหมายหรือจุดสำคัญ A Driving Question : การ

ขับเคลื่อนด�วยประเด็นคำถาม Choice and Voice : 

การเลือกประเด็นจากสมาชิก Specific process for 

Investigation and Research : กระบวนการเฉพาะ

เพื่อการแสวงหาคำตอบและการวิจัย Student 

Inquiry and Innovation : การสบืสอบและนวตักรรม 

Collaboration and Teamwork : การเรียนรู�แบบ

รว่มมอื มคีวามเปน็ทมี Opportunities for Reflection 

: โอกาสในการสะท�อนคิด Feedback and Revision 

: การให�ข�อมูลย�อนกลับและการทบทวน Public 

Presentation of the Project Result : การนำเสนอ

ผลของการดำเนินงาน

 2.3 กระบวนการรู�เทา่สือ่ สารสนเทศและดจิทิลั 

Online Learning & Media Literacy (Renee 

Hobbs ,2020) ประกอบด�วย การเข�าถงึ : Access คอื

กระบวนการรับสารและต้ังรับข�อมูล ซึ่ึ่งได�แก่การตั้ง

รับสื่อบนพื้นที่การเรียนรู�หรือสื่อท�องถิ่นที่ผู�เรียนมี

สร�างมวลประสบการณแ์ละการต้ังรบัสือ่ภายนอกทีเ่ข�า

มาปะทะเปลี่ยนแปลงการรับรู� โดยเฉพาะความ

ก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติและระบบคิดจากความเชื่อที่

ส่งผ่านโดยผู�มีอำนาจ การวิเคราะห์:Analysis ผู�เรียน

ใช�วิจารณญาณในการต้ังคำถาม ย�อนแย�ง เพื่อ

พิจารณาและทบทวนความเชื่อที่ผ่านการส่ือสารที่มี

อิทธิิพลในการสร�างมายาคติหรือกล่อมเกลาผ่านการ

ใช�สือ่ การสร�างสรรค:์Create คอืการพลกิบทบาทของ

ผู�เรียนไปสู่ความเป็นผู�ผลิตมากกว่าการตั้งรับ ส่งผ่าน

ส่ือที่สร�างสรรค์บนฐ์านความร่วมมือของผู�คน ภาพ

สะท�อน: Reflection ทบทวนพลงัอำนาจทีเ่กดิขึน้จาก

การสร�างสรรค์และมองภาพเชิงอนาคตต่อการสร�าง

ความเปลี่ยนแปลงให�เกิดขึ้นในพื้นที่ทางสังคม สร�าง

การเปลี่ยนแปลง : Action การเชื่อมโยงสื่อที่ผู�เรียน

ผลิตไปสร�างพลงัเชงิพืน้ทีแ่ละสร�างประโยชนต่์อสงัคม 

 2.4 กรอบคิดการเรียนรู�ผ่านเทคโนโลยี เนื้อหา

และวิธิวีทิยาการสอน (Technological Pedagogical 

Content Knowledge Framework :TPACK) 

(Punya Mishra,2019) : ซึ่ึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ๆ

ได�แก่ ความรู�เชิงเนื้อหา (Content Knowledge) ซึ่ึ่ง

มุ่งเน�นความเป็นธิรรมชาติของวิชาหรือเนื้อหาของ

ศาสตรต่์างๆทีม่ลัีกษณะเฉพาะ ความรู�เชงิวธิิวีทิยาการ

สอน (Pedagogical Knowledge) เป็นกระบวนการ

เรียนรู� ท่ีออกแบบตามหลักวิชาท่ีสอดคล�องกับ

ธิรรมชาติวิชาข�างต�น ดังนั้นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จึง

มกีระบวนการในการออกแบบการเรยีนรู�ทีแ่ตกตา่งกนั

เพื่อความคงทนที่มีการเรียนรู�ของผู�เรียนและความรู�

เชิงเทคโนโลยี (Technological Knowledge)  
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การประยุกต์ใช�องค์ความรู�ทางเทคโนโลยีเป็นองค์

ประกอบสำคัญทีห่นุนเสริมและทำให�ผู�เรยีนบรรลุองค์

ความรู�เหล่านั้น

 2.5 การหลอมรวมศาสตร์ทางสังคมศึกษา 

(Fusion Model for Social Studies) (Jack 

Zevin,2011) กระบวนการเรยีนรู�ทางสงัคมศกึษาเปน็

ศาสตร์บูรณาการที่หลอมรวมศาสตร์ต่างๆ เพื่อ

ประยกุตใ์ช�ในบรบิททีผู่�เรยีนเผชญิกบัสถานการณจ์รงิ 

ทีมุ่่งเน�นการตระหนกัในความเปน็ผู�คนหรอืพลเมอืงที่

มอีทิธิพิลตอ่การขบัเคลือ่นสงัคมผา่นการเข�าใจตนเอง

และ เข� า ใจผู� อ่ื นบนหลั กคิ ด เชิ ง จิ ต วิทยาและ

มานุษยวิทยา นอกจากนี้ยังแวดล�อมด�วยศาสตร์

ประยุกต์ ประกอบด�วย ศาสนาและความเชื่อทาง

ปรัชญาท่ีมุ่งเน�นระบบการหล่อหลอมความคิดความ

เชือ่ของผู�คน กระบวนการสร�างความเปน็พลเมอืงผา่น

สังคมวิทยาที่เก่ียวข�องกับสถาบันที่มีบทบาทในการ

กำหนดพฤติกรรม รัฐ์ศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สัมพันธิ์

กับ สิทธิิม นุษยชน ความ รับ ผิดชอบต่อ สังคม 

เศรษฐ์ศาสตร์  กระบวนการจัดสรรทรัพยากร 

ประวัตศิาสตร์การอนุรกัษแ์ละพัฒนาคุณคา่ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลง ภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึงปฏิิสัมพันธิ์เชิง

พื้นที่ของผู�คน การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร�างฐ์านคิด

แบบองค์รวมให�กับผู� เรียนนำไปสู่ความรู� ทักษะ 

ทัศนคติและคุณค่าของสังคมประชาธิิปไตยที่มุ่งเน�น

ประโยชน์ของส่วนรวมบนความเคารพของปัจเจกชน 

และการเชื่อมโยงความเป็นไปของพื้นที่ผ่านอดีต 

ปจัจบุนั อนาคตเพือ่นำไปสูก่ารสร�างความคดิและการ

ปฏิิบัติเชิงพลโลก

3. อธิ์ิบัายกระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวัน

วัิชา

3.1. วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

   การเรยีนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐ์านเชงิสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary Community Based Learning) 

เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู�ธิรรมชาติวิชาของนักศึกษา 

(Academic Studies) ทั้ง 3 กลุ่ม ได�แก่ ความรู�เรื่อง

การประยุกต์ใช�สื่อทางสังคมศึกษา ความรู� เร่ือง

สารสนเทศและการส่ือสาร ความรู�เร่ืองการเปน็พลโลก 

จากนั้นสร�างกระบวนการให�นักศึกษาทำงานเชิง 

บูรณาการผ่านโครงงานเพื่อดึงประสบการณ์ของ

นักศึกษา (Practical Experience) ประกอบด�วย 5 

ประเด็น ได�แก่  

  ศลิปะชมุชน การดงึอตัลกัษณเ์ชงิพืน้ทีผ่า่นการ

สร�างสรรคง์านท่ีแสดงออกเชงิศลิปะ สร�างกระบวนการ

สื่อสารเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธิรรมที่ชุมชนใน

อดตีเป็นแหลง่ผลิตเหมีย้งทีส่ำคญัของเชยีงใหม่และดงึ

ศักยภาพจากประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐ์กิจจากฐ์านทรัพยากรชุมชน และสร�างความ

ตระหนัก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

  เส�นทางศึกษานิเวศวัฒนธิรรม :เป็นเส�นทางการ

เดินเท�าของชาวบ�านสู่พระธิาตุดอยสะเก็ดซ่ึึ่งเป็นเส�น

ทางสำคัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ�านในอดีต ผู�

เรยีนผลติสือ่ผา่นข�อมลูออนไลนส์ำหรบัการนำเทีย่วที่

เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนผ่านประวัติศาสตร์ในพื้นที่

และการรู�เท่าทันสื่อ สารสนเทศดิจิทัล ให�ชุมชนได�มี

ส่วนร่วมในการออกแบบและสร�างความรู�สึกเป็น

เจ�าของนำไปสู่การร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาภูมิ

วัฒนธิรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

  ผู�ประกอบการธิุรกิจเพื่อสังคม การเล็งเห็น

ความสำคัญของวัฒนธิรรมเหมี้ยงและชาที่ปรากฏิใน

พื้นที่บนฐ์านวัตถุดิบที่สัมพันธิ์กับภูมิวัฒนธิรรมของ

ชุมชน ท่ีเป็นพืชพ้ืนถ่ินและเป็นไม�ท่ีสัมพันธิ์กับการ

ดำรงอยู่ของป่าชุมชนที่เป็นป่าดิบเขาการเพิ่มมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์หมอนใบชาผ่านการออกแบบร่วมสมัย 

เพื่อสร�างรายได�ให�คนในชุมชน รวมทั้งกระบวนการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 พื้นที่สาธิารณะ : การสร�างโครงการรณรงค์

เกี่ยวกับพ้ืนท่ีสาธิารณะท่ีเป็นพ้ืนท่ีรกร�างบริเวณริม

คลองชลประทาน ที่นำไปสู่การสร�างพื้นที่สีเขียวของ

ชุมชนบนความหลากหลายของการใช�ประโยชน์ของ

ชาวบ�านด�วยกระบวนการสร�างความรว่มมือของคนใน
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ชุมชนบนวิถีชีวิตของชุมชนซึ่ึ่งประกอบด�วยพ้ืนที่ผัก

สวนครัวและสมุนไพรพื้นบ�าน พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

และสือ่สารวธิิคีดิให�ชาวบ�านเหน็คณุคา่ ประโยชนข์อง

พื้นที่สีเขียวร่วมกัน

  พพิธิิภณัฑพ์ืน้บ�านมชีวีติ สำหรับออกแบบพืน้ที่

การเรียนรู�แก่เยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ�านเชิงดอย 

อำเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่เพือ่รวบรวมข�อมลู

ต่างๆ ที่สะท�อนวัฒนธิรรมดั้งเดิมของชาวบ�านผ่าน

พพิธิิภัณฑแ์ละวถิชีมุชน การสร�างความรว่มมอืในการ

จัดแสดงสัญญะต่างๆ บนฐ์านความร่วมมือของชุมชน

และการถ่ายทอดเรื่องราวบนองค์ความรู�ที่ชาวบ�านมี

ผ่านศูนย์การเรียนรู�ที่พัฒนาจากโรงบ่มเหมี้ยงและโรง

ชาเก่าในชุมชน 

   ซึ่ึ่งแต่ละกลุ่มดำเนินการบนฐ์านคิดของการ

เรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (Planning for PBL 

Essential ) William N Bender,2012   : ซ่ึึ่งประกอบ

ด�วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ A Project Anchor : หมุด

หมายหรือจุดสำคัญ การวางประเด็นเรื่องที่สมาชิกมี

ความสนใจ โดยเน�นกรอบกว�างๆ และสมัพนัธิก์บัพ้ืนท่ี 

ศกัยภาพของสมาชิกหรือประเด็นทีป่รากฏิในสังคม  A 

Driving Question : การขับเคลื่อนด�วยประเด็น

คำถาม การออกแบบข�อคำถามเพือ่นำไปสูก่ารค�นคว�า 

สืบสอบเพื่อแสวงหาคำตอบที่ชัดเจน นำไปสู่ประเด็น

หลักของโครงงาน ซึ่ึ่งนักศึกษาฝึึกการตั้งคำถามระดับ

สูง (Higher Order Thinking Skill) ที่สร�างการคิดเชิง

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและสร�างสรรค์เพ่ือ

ขยบัประเดน็ของโครงงานในเชงิลกึและสนองตอ่ความ

ต�องการของชุมชนอย่างแท�จริง  Choice and Voice 

: การเลือกประเด็นจากสมาชิก เป็นการสะท�อนมุมมอง

และอภปิรายรว่มกนัของสมาชกิผา่นการสำรวจข�อคดิ

เหน็จากผู�คนในชมุชนนำไปสูก่ารปกัประเดน็ทีก่ระชบั

ชัดเจนและการตัดสินใจของทุกคนสู่กระบวนการ

ดำเนินการ  Specific process for Investigation 

and Research : กระบวนการเฉพาะเพือ่การแสวงหา

คำตอบและการวิจัย นักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ

ทำความเข�าใจถึงบริบททางกายภาพและบริบททาง

วฒันธิรรม ใช�เวลาในการเรยีนรู�ทำความเข�าใจกับผู�คน

ในชุมชนรวมทั้งสร�างความสัมพันธิ์ที่ดีเพื่อขับเคลื่อน

โครงการ นอกจากนี้นักศึกษาเลือกเคร่ืองมือศึกษา

ชมุชนทีเ่หมาะกับประเด็นของกลุม่ตน เชน่ แผนทีเ่ดิน

ดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิิทินชุมชน ผังเครือญาติ 

โครงสร�างองค์กรชุมชน เป็นต�น เพื่อนำข�อมูลและข�อ

ค�นพบมาพฒันาโครงงานอยา่งเปน็รปูธิรรม Student 

Inquiry and Innovation : การสบืสอบและนวตักรรม 

แต่ละกลุ่มพิจารณาประเด็นเพื่อออกแบบนวัตกรรม

ทางสงัคมทีส่อดคล�องกบัลกัษณะโครงงานของกลุม่ตน

บนฐ์านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

ซึ่ึ่งประกอบด�วย Empathize:การสร�างความเข�าใจ 

ต่อปัญหา Define: การกำหนดประเด็น Ideate: การ

ระดมสมอง Prototype:สร�างต�นแบบ และTest:การ

ทดสอบ ซ่ึึ่งทำให�นักศึกษาสร�างการคิดเชิงระบบและ

การคิดเชิงสร�างสรรค์จากความรู�ในชั้นเรียนสู่การ

ประยุกต์ใช�ในบริบทจริง ผ่านการแลกเปล่ียนมุมมอง

ทีห่ลากหลาย Collaboration and Teamwork : การ

เรยีนรู�แบบรว่มมอื มคีวามเปน็ทมี  กระบวนการมสีว่น

ร่วมของนักศึกษาและชาวบ�านที่มีความเชี่ยวชาญ

ทำให�เกิดการดำเนินงานที่ตรงกับความต�องการและ

สร�างความเป็นเจ�าของให�กับคนในชุมชน (Sense of 

Belonging) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงงาน 

Opportunities for Reflection : โอกาสในการ

สะท�อนคิด การแบ่งชว่งและติดตามขัน้ตอนการทำงาน

ของนกัศกึษาผา่นการนำเสนอในระบบออนไลน ์ทำให�

นักศึกษาได�ทบทวนงานของตนเอง ทราบอุปสรรค

ปัญหาและร่วมกันหาทางออกเพ่ือปรับ แก� ไข

กระบวนการทำงานเป็นระยะ และเชื่อมโยงประเด็น

เพ่ือดงึศกัยภาพของสมาชกิสำหรบัการเตมิเตม็ให�โครง

งานสมบูรณ์  Feedback and Revision : การให�

ข�อมลูย�อนกลบัและการทบทวน การเรยีนรู�ข�ามศาสตร์

กบัคณะและมหาวิทยาลัยอืน่ ทำให�เกดิมมุมองทีห่ลาก

หลายและปรับใช�กระบวนการหรือข�อแนะนำเพื่อ
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พัฒนางานอีกทั้งการเรียนรู�เชิงสหวิทยาการทำให�

นกัศกึษาปรบัความคดิและไมย่ดึตดิกบัชดุข�อมลูทีเ่ปน็

ศาสตร์ของตนเอง แต่ขยายพื้นที่ความรู�เพื่อสร�างองค์

ค ว าม รู� ใ ห ม่ ห รื อ ข� อ ค� นพบร่ ว มกั น  Pub l i c 

Presentation of the Project Result : การนำเสนอ

ผลของการดำเนินงาน  การนำเสนอผลงานต่อ

สาธิารณะทำให�เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู�และยอมรับ

เพื่อต่อยอดการคิดเชิงวิพากษ์ รวมทั้งนักศึกษาเชื่อม

โยงประเด็นย่อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะไปสู่การเรียน

รู�มโนทัศน์หลักในระดับสากลและระดับพลโลก มอง

จุดเชื่อมโยงเหล่านั้นได�ชัดเจนขึ้นและสามารถ

ออกแบบกระบวนการที่สัมพันธิ์กับวิชาชีพตนใน

อนาคต 

  ผลตอบรับที่ได�ดำเนินการเรียนรู�กับนักศึกษา 

ปรับรูปแบบการเรียนผ่านออนไลน์โดยใช�การลงพื้นที่

ผ่าน Google Earth และ Google Map Google 

Street View และรว่มกนัอภปิรายประเดน็ผา่นกรอบ

คดิและการค�นคว�างานวจิยั เพือ่ออกแบบกระบวนการ

เบือ้งต�นสำหรบั Pre-Project ทีน่ำไปใช�กบัแตล่ะกลุ่ม  

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายจึงนำนักศึกษา

ลงพืน้ทีใ่นเบือ้งต�นเพือ่ศกึษาบรบิทเชงิพืน้ท่ีผ่านเครือ่ง

มือการศึกษาชุมชนและเก็บผลมาวิพากษ์ประเด็นใน

เชิงสหวิทยาการ เพื่อสร�างความร่วมมือกับชุมชน 

(Civic Engagement)  

  จากกรอบคดิการเรยีนรู�ผา่นเทคโนโลย ีเนือ้หา

และวิธิวีทิยาการสอน (Technological Pedagogical 

Content Knowledge Framework :TPACK)  

กระบวนการทางเทคโนโลยอีาจมบีทบาทสำคญัในการ

เพิ่มพูนองค์ความรู�ให�แก่ผู�เรียน แต่เราก็ไม่สามารถ

ละเลยความรู�เชิงบริบท (Contextual  Knowledge) 

ทีป่รากฏิในชุมชนซึ่ึ่งเป็นองค์ความรู�เชิงประสบการณ์

ทีเ่ด็กมีและสามารถใช�องค์ความรู�เหล่านีไ้ปต่อยอดเพือ่

สร�างประโยชนใ์ห�เกดิขึน้กบัการพฒันาชมุชนของพวก

เขา กระบวนการเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นบานจึงเป็น 

กระบวนการสำคญัในการเชือ่มโยงองคค์วามรู�ใหมท่าง

เทคโนโลยีและองค์ความรู�ดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนให�

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

   

ร้ปที� 1-2  การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเรียนรู�ชุมชน ณ 

ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให�เกิดอุปสรรค

และข�อจำกัดในการลงภาคสนามและการเข�าพื้นที่

ชมุชน การปรับรูปแบบการเรยีนรู�โดยใช�ชมุชนเป็นฐ์าน

แบบผสาน (Hybrid Community-based Learning) 

ท่ีเชือ่มบรบิทจริงกบัรปูแบบออนไลน์ จงึมคีวามสำคญั

ตอ่การปรับบริบทการทำงานเชงิพ้ืนทีข่องนักศึกษา ที่

เชื่อมโยงบริบทของการลงภาคสนามจริง (Physical 

Learning Community) และการสร�างเครือข่ายการ

ทำงานผ่ านออนไลน์  (Network Learn ing 

Community) การใช�กระบวนการประชุมระยะไกล

ผ่าน Video Conference เนื่องมาจากสถานการณ์ 

โควิดทำให�แม�ตัวนักศึกษาและชาวบ�านจะอยู่ห่างไกล

แต่สามารถทำให�สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิด

เหน็และตอบข�อซึ่กัถามเกีย่วกบัประเดน็ของบรบิทเชงิ

พื้นที่ ซึ่ึ่งประกอบด�วยกิจกรรมการเรียนรู�ดังนี้ 

 

 

   

 

 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับเพ่ือตอยอด

การคิดเชิงวิพากษ รวมท้ังนักศึกษาเชื่อมโยงประเด็น

ยอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเฉพาะไปสูการเรียนรูมโนทัศน

หลักในระดับสากลและระดับพลโลก มองจุด

เชื่อมโยงเหลานั้นไดชัดเจนข้ึนและสามารถออกแบบ

กระบวนการท่ีสัมพันธกับวิชาชีพตนในอนาคต  

  ผลตอบรับท่ีไดดำเนินการเรียนรูกับ

นักศึกษา ปรับรปูแบบการเรียนผานออนไลนโดยใช

การลงพ้ืนท่ีผาน Google Earth และ Google Map 

Google Street View และรวมกันอภิปรายประเด็น

ผานกรอบคิดและการคนควางานวิจัย เพ่ือออกแบบ

กระบวนการเบื้องตนสำหรับ Pre-Project ท่ีนำไปใช

กับแตละกลุม  ปจจุบันสถานการณโควิด 19 

คลี่คลายจึงนำนักศึกษาลงพ้ืนท่ีในเบื้องตนเพ่ือศึกษา

บริบทเชิงพ้ืนท่ีผานเครื่องมือการศึกษาชุมชนและ

เก็บผลมาวิพากษประเด็นในเชิงสหวิทยาการ เพ่ือ

สรางความรวมมือกับชุมชน (Civic Engagement)   

  จากกรอบคิดการเรียนรูผานเทคโนโลยี 

เนื้อหาและวิธีวิทยาการสอน(Technological 

Pedagogical Content Knowledge 

Framework :TPACK)  กระบวนการทางเทคโนโลยี

อาจมีบทบาทสำคัญในการเพ่ิมพูนองคความรูใหแก

ผูเรียน แตเราก็ไมสามารถละเลยความรูเชิงบริบท

(Contextual  Knowledge) ท่ีปรากฏในชุมชนซ่ึง

เปนองคความรูเชิงประสบการณท่ีเด็กมีและสามารถ

ใชองคความรูเหลานี้ไปตอยอดเพ่ือสรางประโยชนให

เกิดข้ึนกับการพัฒนาชุมชนของพวกเขา 

กระบวนการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนบานจึงเปน

กระบวนการสำคัญในการเชื่อมโยงองคความรูใหม

ทางเทคโนโลยีและองคความรูดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนใหอยูรวมกันอยางสมดุล  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1-2  การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเรียนรู

ชุมชน ณ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม  

 

3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม 

จากสถานการณโควิด 19 ทำใหเกิดอุปสรรค

และขอจำกัดในการลงภาคสนามและการเขาพ้ืนท่ี

ชุมชน การปรับรูปแบบการเรียนรูโดยใชชุมชนเปน

ฐานแบบผสาน (Hybrid Community-based 

Learning) ท่ีเชื่อมบริบทจริงกับรูปแบบออนไลน จึง

มีความสำคัญตอการปรับบริบทการทำงานเชิงพ้ืนท่ี

ของนักศึกษา ท่ีเชื่อมโยงบริบทของการลงภาคสนาม

จริง (Physical Learning Community) และการ

สรางเครือขายการทำงานผานออนไลน(Network 
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 3.2.1 การเรียนรู�ผ่านงานภาคสนามในบริบท

จริงและบริบทเสมือน  ด�วยข�อจำกัดของสถานการณ์

โควิดและรูปแบบการเรียนรู�ออนไลน์ ทำให�เป็น

อุปสรรคต่อการพานักศึกษาลงพื้นท่ี กระบวนการให�

ตวัแทนสลับหมุนเวยีนกันในการลงภาคสนามจริงและ

ผ่าน Google Earth Google Map Google Street 

View โดยใช�ระบบออนไลน์ในการสร�างกระบวนการ

เรียนรู�และถ่ายโอนข�อมูลซึ่ึ่งกันและกัน 

ร้ปที� 3 - 4 การใช� Google Earth ในการศึกษาภาค

สนามเบื้องต�นก่อนลงพื้นที่จริง  

 3.2.2 การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา 

  กระบวนการมสีว่นรว่มของพลเมอืงอาสา กรณี

ศึกษา โครงการ MIDL For Inclusive Cities สถาบัน

สือ่เด็กและเยาวชน ( สสย.) : นำ้โอบดอย บ�านสนัตสิขุ 

พะเยา ที่นักศึกษาถอดรหัสจากการเรียนรู�ผ่าน

กระบวนการรู�เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล และ

วิพากษ์ประเด็นเพื่อนำมาปรับใช�กับโครงงานของตน

 

รป้ที� 5  กรณศีกึษาโครงการนำ้โอบดอย โรงเรยีนบ�าน

สันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 3.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�ามศาสตร์และ

ข�ามสถาบัน การนำเสนอการเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็น

ฐ์านเชงิสหวทิยาการผา่นสือ่ใหมโ่ดยนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการ

ประมวลความรู�ที่ได�จากการลงพื้นที่และเทียบกรอบ

คดิสำหรบัการขบัเคล่ือนโครงงาน โดยการวพิากษแ์ละ

ให�ข�อเสนอแนะจากนักศึกษาชัน้ปีที ่1 คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ� เพื่อเชื่อมโยง

แนวคิดการเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐ์าน การคิดเชิง

ออกแบบและกระบวนการสร�างส่ือ สารสนเทศและ

ดิจิทัลเพ่ือการปฏิิบัติการเชิงพ้ืนท่ีบนฐ์านอัตลักษณ์

และความเป็นสากล  

ร้ปที� 4 การนำเสนองานและการวิพากษ์และให�ข�อ

เสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์ คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ�

ร้ปที� 6 - 7 การนำเสนองานและการวิพากษ์และให�

ข�อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์จากคณะ

   

 

 

Learning Community) การใชกระบวนการประชุม

ระยะไกลผาน Video Conference เนื่องมาจาก

สถานการณโควิดทำใหแมตัวนักศึกษาและชาวบาน

จะอยูหางไกลแตสามารถทำใหสมาชิกสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบขอซักถามเก่ียวกับ

ประเด็นของบริบทเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม

การเรียนรูดังนี้  

3.2.1 การเรียนรูผานงานภาคสนามในบริบท

จริงและบริบทเสมือน  ดวยขอจำกัดของ

สถานการณโควิดและรูปแบบการเรียนรูออนไลน ทำ

ใหเปนอุปสรรคตอการพานักศึกษาลงพ้ืนท่ี 

กระบวนการใหตวัแทนสลับหมุนเวียนกันในการลง

ภาคสนามจริงและผาน Google Earth Google 

Map Google Street View โดยใชระบบออนไลน

ในการสรางกระบวนการเรียนรูและถายโอนขอมูลซ่ึง

กันและกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 - 4   การใช Google Earth ใน

การศึกษาภาคสนามเบื้องตนกอนลงพ้ืนท่ีจริง  

   

3.2.2 การเรียนรูผานกรณีศึกษา  

  กระบวนการมีสวนรวมของพลเมืองอาสา 

กรณีศึกษา โครงการ MIDL For Inclusive Cities 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ( สสย.) : น้ำโอบดอย 

บานสันติสุข พะเยา ท่ีนักศึกษาถอดรหัสจากการ

เรียนรูผานกระบวนการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศและ

ดิจิทัล และวิพากษประเด็นเพ่ือนำมาปรับใชกับ

โครงงานของตน  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  กรณีศึกษาโครงการน้ำโอบดอย 

โรงเรียนบานสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

3.2.3 การแลกเปล่ียนเรียนรูขามศาสตรและ

ขามสถาบัน การนำเสนอการเรียนรูโดยใชชุมชน

เปนฐานเชิงสหวิทยาการผานสื่อใหมโดยนักศึกษาชั้น

ปท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก

การประมวลความรูท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีและเทียบ

กรอบคิดสำหรับการขับเคลื่อนโครงงาน โดยการ

วิพากษและใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน 

การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการสรางสื่อ 

สารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีบน

ฐานอัตลักษณและความเปนสากล   

 

 

   

 

 

Learning Community) การใชกระบวนการประชุม

ระยะไกลผาน Video Conference เนื่องมาจาก

สถานการณโควิดทำใหแมตัวนักศึกษาและชาวบาน

จะอยูหางไกลแตสามารถทำใหสมาชิกสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบขอซักถามเก่ียวกับ

ประเด็นของบริบทเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม

การเรียนรูดังนี้  

3.2.1 การเรียนรูผานงานภาคสนามในบริบท

จริงและบริบทเสมือน  ดวยขอจำกัดของ

สถานการณโควิดและรูปแบบการเรียนรูออนไลน ทำ

ใหเปนอุปสรรคตอการพานักศึกษาลงพ้ืนท่ี 

กระบวนการใหตัวแทนสลับหมุนเวียนกันในการลง

ภาคสนามจริงและผาน Google Earth Google 

Map Google Street View โดยใชระบบออนไลน

ในการสรางกระบวนการเรียนรูและถายโอนขอมูลซ่ึง

กันและกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 - 4   การใช Google Earth ใน

การศึกษาภาคสนามเบื้องตนกอนลงพ้ืนท่ีจริง  

   

3.2.2 การเรียนรูผานกรณีศึกษา  

  กระบวนการมีสวนรวมของพลเมืองอาสา 

กรณีศึกษา โครงการ MIDL For Inclusive Cities 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ( สสย.) : น้ำโอบดอย 

บานสันติสุข พะเยา ท่ีนักศึกษาถอดรหัสจากการ

เรียนรูผานกระบวนการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศและ

ดิจิทัล และวิพากษประเด็นเพ่ือนำมาปรับใชกับ

โครงงานของตน  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  กรณีศึกษาโครงการน้ำโอบดอย 

โรงเรียนบานสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

3.2.3 การแลกเปล่ียนเรียนรูขามศาสตรและ

ขามสถาบัน การนำเสนอการเรียนรูโดยใชชุมชน

เปนฐานเชิงสหวิทยาการผานสื่อใหมโดยนักศึกษาชั้น

ปท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก

การประมวลความรูท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีและเทียบ

กรอบคิดสำหรับการขับเคลื่อนโครงงาน โดยการ

วิพากษและใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน 

การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการสรางสื่อ 

สารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีบน

ฐานอัตลักษณและความเปนสากล   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4   การนำเสนองานและการวิพากษและ

ใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย คณะ

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 - 7  การนำเสนองานและการ

วิพากษและใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาและ

อาจารยจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร ในประเด็นทางการศึกษา

และสังคมศึกษา  

3.2.4 การถอดบทเรียนเทศกาลรูเทาทัน

ส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเมืองของทุกคน 

(MIDL FOR INCLUSIVE CITIES)  โดยสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน พ้ืนท่ีสรางสรรคผานนิเวศความรู

จากพลังและแรงบันดาลใจของผูคน โดยสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน (สสย.) ท่ีเปดโอกาสสรางพ้ืนท่ีการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาทีมศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทีมครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ

ผูเรียนมัธยมจากหลากหลายพ้ืนท่ี  เพ่ือเชื่อมโยง

ประสบการณจริงในมิติของผูเรยีนรวมท้ังแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพ่ือตอยอดโครงงานซ่ึงกันและกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 - 9  การถอดบทเรียนเทศกาลรูเทาทัน

สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเมืองของทุกคน 

 

3.2.5  การสังเคราะหความรูและทักษะจาก

กิจกรรมการประยุกตใชองคความรูจากรายวิชา

พัฒนารปูแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในประเด็น “ตัวฉัน สื่อใหม ฉัน เธอและ

พวกเรา” ในกิจกรรมเปดกลองชอลก คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4   การนำเสนองานและการวิพากษและ

ใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย คณะ

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 - 7  การนำเสนองานและการ

วิพากษและใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาและ

อาจารยจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร ในประเด็นทางการศึกษา

และสังคมศึกษา  

3.2.4 การถอดบทเรียนเทศกาลรูเทาทัน

ส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเมืองของทุกคน 

(MIDL FOR INCLUSIVE CITIES)  โดยสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน พ้ืนท่ีสรางสรรคผานนิเวศความรู

จากพลังและแรงบันดาลใจของผูคน โดยสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน (สสย.) ท่ีเปดโอกาสสรางพ้ืนท่ีการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาทีมศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทีมครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ

ผูเรียนมัธยมจากหลากหลายพ้ืนท่ี  เพ่ือเชื่อมโยง

ประสบการณจริงในมิติของผูเรยีนรวมท้ังแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพ่ือตอยอดโครงงานซ่ึงกันและกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 - 9  การถอดบทเรียนเทศกาลรูเทาทัน

สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเมืองของทุกคน 

 

3.2.5  การสังเคราะหความรูและทักษะจาก

กิจกรรมการประยุกตใชองคความรูจากรายวิชา

พัฒนารปูแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในประเด็น “ตัวฉัน สื่อใหม ฉัน เธอและ

พวกเรา” ในกิจกรรมเปดกลองชอลก คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ในประเด็นทางการศึกษาและ

สังคมศึกษา 

 3.2.4 การถอดบทเรียนเทศกาลรู�เท่าทันสื่อ 

สารสนเทศและดจิทัิล เพือ่เมอืงของทกุคน (MIDL FOR 

INCLUSIVE CITIES) โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

พื้นที่สร�างสรรค์ผ่านนิเวศความรู�จากพลังและแรง

บันดาลใจของผู�คน โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

(สสย.) ที่ เปิดโอกาสสร�างพื้นที่การเรียนรู�ให�กับ

นกัศกึษาทมีศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ

ทีมครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏิเชียงราย ท่ีเป็นพ่ี

เลีย้งให�กบัผู�เรยีนมธัิยมจากหลากหลายพืน้ที ่เพือ่เชือ่ม

โยงประสบการณ์จริงในมิติของผู�เรียนรวมทั้งแลก

เปลี่ยนประสบการณ์เพื่อต่อยอดโครงงานซึ่ึ่งกัน 

และกัน 

 

ร้ปที� 8 - 9 การถอดบทเรียนเทศกาลรู�เท่าทันสื่อ 

สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อเมืองของทุกคน

 3.2.5 การสังเคราะห์ความรู�และทักษะจาก

กจิกรรมการประยุกตใ์ช�องคค์วามรู�จากรายวชิาพฒันา

รูปแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธิยมศึกษาใน

ประเด็น “ตัวฉัน สื่อใหม่ ฉัน เธิอและพวกเรา” ใน

กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร้ปที� 10 -11   กิจกรรม“ตัวฉัน สื่อใหม่ ฉัน เธิอและ

พวกเรา” ในกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  3.2.6 การนำเสนอกรอบคิดจากการสังเคราะห์

และถอดบทเรียนสู่การพัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุ่น

เยาว์เพื่อสังคม (Young Social Innovator) ซึ่ึ่ง

พัฒนาการรู�เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลแก่เด็กๆ

ทั้ง 30 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล�เคียงกว่า 

170 คน ผ่านโครงงานบนฐ์านอัตลักษณ์ชุมชนผ่าน

ความรู�เชงิบรบิท (Contextual Knowledge) ได�อยา่ง

สร�างสรรค์บนศักยภาพของคนรุน่ใหม่ และส่งผ่านองค์

ความรู�ให�กับว่าทีนั่กศึกษารหัส 65 จากรอบแฟ้มสะสม

งานทีไ่ด�เข�ามาเป็นพีเ่ลีย้งและเรยีนรู�ไปพร�อมกับน�องๆ

ในมติิของวชิาชพีบนความหลากหลายของผู�เรยีน บอก

รักษ์ชุมชน : แลกเปล่ียนเรียนรู�หมายเลข 1 สู่การ

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุ่นเยาว์เพื่อสังคม (Young 

Social Innovator) ผ่านการเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็น

ฐ์านแบบผสาน (HCBL : Hybrid Community-based 

Learning) ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธิยมศึกษาเชียงใหม่และสาขาวิชา

สงัคมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

ร้ปที� 12  โครงการบอกรักษ์ชุมชน : แลกเปลี่ยนเรียน

รู�หมายเลข 1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4   การนำเสนองานและการวิพากษและ

ใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย คณะ

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 - 7  การนำเสนองานและการ

วิพากษและใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาและ

อาจารยจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร ในประเด็นทางการศึกษา

และสังคมศึกษา  

3.2.4 การถอดบทเรียนเทศกาลรูเทาทัน

ส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเมืองของทุกคน 

(MIDL FOR INCLUSIVE CITIES)  โดยสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน พ้ืนท่ีสรางสรรคผานนิเวศความรู

จากพลังและแรงบันดาลใจของผูคน โดยสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน (สสย.) ท่ีเปดโอกาสสรางพ้ืนท่ีการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาทีมศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทีมครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ

ผูเรียนมัธยมจากหลากหลายพ้ืนท่ี  เพ่ือเชื่อมโยง

ประสบการณจริงในมิติของผูเรยีนรวมท้ังแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพ่ือตอยอดโครงงานซ่ึงกันและกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 - 9  การถอดบทเรียนเทศกาลรูเทาทัน

สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเมืองของทุกคน 

 

3.2.5  การสังเคราะหความรูและทักษะจาก

กิจกรรมการประยุกตใชองคความรูจากรายวิชา

พัฒนารปูแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในประเด็น “ตัวฉัน สื่อใหม ฉัน เธอและ

พวกเรา” ในกิจกรรมเปดกลองชอลก คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 -11   กิจกรรม“ตัวฉัน สื่อใหม ฉัน 

เธอและพวกเรา” ในกิจกรรมเปดกลองชอลก คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 3.2.5 การนำเสนอกรอบคิดจากการ

สังเคราะหและถอดบทเรียนสูการพัฒนากรอบ

วิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young Social 

Innovator)  ซ่ึงพัฒนาการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ

และดิจิทัลแกเด็กๆท้ัง 30 โรงเรียนในจังหวัด

เชียงใหมและใกลเคียงกวา 170 คน ผานโครงงาน

บนฐานอัตลักษณชุมชนผานความรูเชิงบริบท 

(Contextual Knowledge) ไดอยางสรางสรรคบน

ศักยภาพของคนรุนใหม และสงผานองคความรู

ใหกับวาท่ีนักศึกษารหัส 65 จากรอบแฟมสะสมงาน

ท่ีไดเขามาเปนพ่ีเลี้ยงและเรียนรูไปพรอมกับนองๆใน

มิติของวิชาชีพบนความหลากหลายของผูเรียน บอก

รักษชุมชน : แลกเปลี่ยนเรียนรูหมายเลข 1 สูการ

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young 

Social Innovator) ผานการเรียนรูโดยใชชุมชนเปน

ฐานแบบผสาน (HCBL : Hybrid Community-

based Learning) ศูนยวิชาการสังคมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม

และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12  โครงการบอกรักษชุมชน : แลกเปลี่ยน

เรียนรูหมายเลข 1 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี  13  การนำเสนอโครงงานของผูเรียนและการ 

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young 

Social Innovator)  

 

3.3 กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามาสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

   การเรียนรูผานประสบการณตรง สรางความ

เขาใจตอบริบทเชิงพื้นที่ การเรียนรูผานการทำงาน

รวมกัน (Cooperative Learning) เกิดการเรียนรู

มิติตางๆของเพ่ือนรวมชั้น ผานการระดมความคิด   

   สงเสริมการทำงานท่ีเปนระบบผาน

การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากการคนควาใน

รูปแบบออนไลนผานงานตางประเทศเพ่ือใหไดกรอบ

คิดท่ีเปนการนำทางสำหรับปรับใชในพ้ืนท่ีของตน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 -11   กิจกรรม“ตัวฉัน สื่อใหม ฉัน 

เธอและพวกเรา” ในกิจกรรมเปดกลองชอลก คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 3.2.5 การนำเสนอกรอบคิดจากการ

สังเคราะหและถอดบทเรียนสูการพัฒนากรอบ

วิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young Social 

Innovator)  ซ่ึงพัฒนาการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ

และดิจิทัลแกเด็กๆท้ัง 30 โรงเรียนในจังหวัด

เชียงใหมและใกลเคียงกวา 170 คน ผานโครงงาน

บนฐานอัตลักษณชุมชนผานความรูเชิงบริบท 

(Contextual Knowledge) ไดอยางสรางสรรคบน

ศักยภาพของคนรุนใหม และสงผานองคความรู

ใหกับวาท่ีนักศึกษารหัส 65 จากรอบแฟมสะสมงาน

ท่ีไดเขามาเปนพ่ีเลี้ยงและเรียนรูไปพรอมกับนองๆใน

มิติของวิชาชีพบนความหลากหลายของผูเรียน บอก

รักษชุมชน : แลกเปลี่ยนเรียนรูหมายเลข 1 สูการ

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young 

Social Innovator) ผานการเรียนรูโดยใชชุมชนเปน

ฐานแบบผสาน (HCBL : Hybrid Community-

based Learning) ศูนยวิชาการสังคมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม

และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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3.3 กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามาสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

   การเรียนรูผานประสบการณตรง สรางความ

เขาใจตอบริบทเชิงพื้นที่ การเรียนรูผานการทำงาน

รวมกัน (Cooperative Learning) เกิดการเรียนรู

มิติตางๆของเพ่ือนรวมชั้น ผานการระดมความคิด   

   สงเสริมการทำงานท่ีเปนระบบผาน

การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากการคนควาใน

รูปแบบออนไลนผานงานตางประเทศเพ่ือใหไดกรอบ

คิดท่ีเปนการนำทางสำหรับปรับใชในพ้ืนท่ีของตน 
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ร้ปที�  13  การนำเสนอโครงงานของผู�เรียนและการ

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุ่นเยาว์เพื่อสังคม (Young 

Social Innovator) 

3.3. กระบวนการท่ีทำให�นักศกึษามีสว่นร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

   การเรียนรู�ผ่านประสบการณ์ตรง สร�างความ

เข�าใจต่อบริบทเชงิพืน้ที ่การเรยีนรู�ผา่นการทำงานร่วม

กนั (Cooperative Learning) เกิดการเรยีนรู�มติติา่งๆ

ของเพื่อนร่วมชั้น ผ่านการระดมความคิด  

   ส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบผ่านการศึกษา

ข�อมูลสารสนเทศจากการค�นคว�าในรูปแบบออนไลน์

ผ่านงานต่างประเทศเพื่อให�ได�กรอบคิดที่เป็นการ

นำทางสำหรับปรับใช�ในพื้นที่ของตน

 3.4 กระบวนการทีส่ร�างทกัษะการเรยีนรู�ตลอด

ชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

  กระบวนการเรยีนรู�ท่ีได�จากการทำโครงงานถอื

เป็นต�นแบบท่ีสำคญัในการเรยีนรู�ในอนาคตและจดัเรยีง

แนวคิดอย่างเป็นระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู�ที่

บรูณาการกับศาสตร์อืน่ๆ ช่วยเปิดมุมมองเชงิบูรณาการ

และปรับตัวในการสร�างความรว่มมือต่อการเรยีนรู�ของ

ผู�เรียนท่ามกลางประเด็นที่หลากหลายในสังคม 

  กระบวนการเรยีนรู�ทีเ่กดิขึน้กบัชมุชน ทำให�เกดิ

การเชื่อมโยงองค์ความรู�หลักและความรู�เชิงพ้ืนท่ี 

สามารถสร�างความเข�าใจและไว�ใจในการสร�างองค์

ความรู�ใหม่ไปพร�อมกันและถือเป็นการเรียนรู�ตลอด

ชวีติจากมวลประสบการณข์องผู�คนทีช่่วยเตมิประเดน็

และนำไปสู่คำตอบที่สัมพันธิ์กับบริบทจริง 

4. ผลที�ได้้รับัจากกระบัวันการเรียนร้้

 4.1 วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

และการประเมินผลตามสภาพจริง

 1.จากการเรียนรู�แบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) ผ่านการเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐ์านแบบ

ผสาน 30 %

  2.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู� 10 %

   3.กิจกรรมย่อยประกอบด�วย การลงพื้นที่ภาค

สนาม การวิเคราะห์บทความ การสนทนากลุ่ม 

(Discussion Group) กิจกรรมการวิเคราะห์สื่อ การ

เข�ารว่มการอบรมเชงิปฏิบิตักิารตา่งๆ การนำเสนอและ

วิพากษ์ประเด็นท่ีเกี่ยวข�องกับส่ือ สารสนเทศและ

ดิ จิ ทัล การนำเสนอและอภิปรายในชั้น เรียน 

(Presentation) 30 %

  4.การประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

30 %

  ผ่านการประเมินโดยใช�เกณฑ์รูบิคที่ประเมิน

โดยนักศึกษาประเมินเพื่อนและการประเมินโครงงาน

จากนักศึกษาต่างสถาบันและผู�มีส่วนได�ส่วนเสีย รวม

ทัง้การสร�างพืน้ทีส่ะท�อนคดิและการให�ข�อมลูย�อนกลบั

ที่นำไปปรับปรุงโครงงานเป็นระยะ

 4.2 ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วมในโครงการ

  “การเปลี่ยนแปลงด�านความรู�และทักษะการ

คดิ (Cognitive Domain) เปน็การเรยีนรู�เนือ้หาสาระ

ที่ใหม่ขึ้นจากเดิม สืบเนื่องจากการทำโครงงาน เราได�

หาความรู� กรอบแนวคดิ วธิิกีารเลอืกใช�สือ่สำหรบัการ

วิเคราะห์ข�อมูลจำนวนมาก การคัดกรองข�อมูล การ

แลกเปลี่ยนความคิดทางโครงงานและการสืบค�นจาก

พื้นท่ีจริงภายในชุมชนทำให�เรามีวิธิีคิดที่แตกต่างไป

จากเดิม” 

  “การเปลี่ยนแปลงทางด�านความชำนาญและ

ทักษะ (Psychomotor Domain) เมื่อเราได�ลงมือทำ

ผ่านการใช�เครื่องมือ ทำให�เราเชื่อมโยงการเลือก

ประเด็นทีสั่มพันธ์ิกบัเทคโนโลยี ความหลากหลายจาก

การเรียนรู�ทำให�การทำงานเป็นระบบมากข้ึนผ่าน

กระบวนการเชิงออกแบบ พัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ 
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 3.2.5 การนำเสนอกรอบคิดจากการ

สังเคราะหและถอดบทเรียนสูการพัฒนากรอบ

วิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young Social 

Innovator)  ซ่ึงพัฒนาการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ

และดิจิทัลแกเด็กๆท้ัง 30 โรงเรียนในจังหวัด

เชียงใหมและใกลเคียงกวา 170 คน ผานโครงงาน

บนฐานอัตลักษณชุมชนผานความรูเชิงบริบท 

(Contextual Knowledge) ไดอยางสรางสรรคบน

ศักยภาพของคนรุนใหม และสงผานองคความรู

ใหกับวาท่ีนักศึกษารหัส 65 จากรอบแฟมสะสมงาน

ท่ีไดเขามาเปนพ่ีเลี้ยงและเรียนรูไปพรอมกับนองๆใน

มิติของวิชาชีพบนความหลากหลายของผูเรียน บอก

รักษชุมชน : แลกเปลี่ยนเรียนรูหมายเลข 1 สูการ

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young 

Social Innovator) ผานการเรียนรูโดยใชชุมชนเปน

ฐานแบบผสาน (HCBL : Hybrid Community-

based Learning) ศูนยวิชาการสังคมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม

และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12  โครงการบอกรักษชุมชน : แลกเปลี่ยน
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 รูปท่ี  13  การนำเสนอโครงงานของผูเรียนและการ 

พัฒนากรอบวิจัยนวัตกรรุนเยาวเพ่ือสังคม (Young 

Social Innovator)  

 

3.3 กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามาสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

   การเรียนรูผานประสบการณตรง สรางความ

เขาใจตอบริบทเชิงพื้นที่ การเรียนรูผานการทำงาน

รวมกัน (Cooperative Learning) เกิดการเรียนรู

มิติตางๆของเพ่ือนรวมชั้น ผานการระดมความคิด   

   สงเสริมการทำงานท่ีเปนระบบผาน

การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากการคนควาใน

รูปแบบออนไลนผานงานตางประเทศเพ่ือใหไดกรอบ

คิดท่ีเปนการนำทางสำหรับปรับใชในพ้ืนท่ีของตน 
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สู่การปฏิิบัติจริง และสร�างนวัตกรรรมที่สามารถแก�

ปัญหาชุมชนได�อย่างแท�จริง”

  “การเปลีย่นแปลงทางด�านทศันคต ิ(Affective 

Domain) เกิดความรู�สึกผูกพันกับพื้นที่ เข�าใจความ

ต�องการของชุมชน มีเจคติที่ดีต่อศาสตร์วิชาชีพและ

มองเห็นภาพการประยุกต์ใช�ในอนาคตท่ีส่งผลต่อการ

เห็นความสำคัญของวิชาชีพ”

 4.3 ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

  ผลการประเมนิการสอนของอาจารย์ ได�คะแนน

เฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร�อยละ 92.78 ผลการประเมิน

กระบวนวิชา ได�คะแนนเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร�อยละ 

92.45 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 อธิบิายให�นักศึกษาทราบเกีย่วกบัวัตถุประสงค์

ของหัวข�อที่สอน 4.67 สอนเนื้อหาครบถ�วนตาม

วัตถุประสงค์และใช�เวลาอย่างเหมาะสม 4.44 จัด

ลำดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนชัดเจน 

4.56 สอดแทรกเรื่องคุณธิรรมและจริยธิรรมที่มีสาระ

ประโยชน์ในระหว่างการบรรยาย 4.53 มกีารใช�เทคนิค

วิธิีสอนและสื่อประกอบการสอนต่างๆ เพื่อให�ผู�เรียน

เกิดความสนใจและเข�าใจบทเรียน 4.67 แนะนำแหล่ง

ค�นคว�า เอกสาร หรือตำราสำหรับให�นักศึกษาใช�อ่าน

ประกอบ 4.56 เปิดโอกาสรับฟังและตอบข�อซึ่ักถาม

ของผู�เรยีนในชัน้เรยีนหรือนอกชัน้เรยีน 5.00 มวีธิิกีาร

สอนทีก่ระตุ�นให�นกัศกึษาได�ฝึกึการคดิ วเิคราะห ์และ

แก�ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในเนื้อหาที่สอน 4.89 

 สร�างกระบวนการ R2R: Routine to Research: 

การพัฒนางานประจำสูง่านวิจยัข�อเสนอโครงการวิจยั

การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป็นฐ์านแบบผสาน (HCBL: 

Hybrid Community-based Learning) ผา่นนวัตกร

เพ่ือสังคม (Social Innovator) การประชุมเตรียม

ความพร�อมจากผู�คนท่ีหลากหลายท้ังศิษย์เก่าทีไ่ปเป็น

ครูประจำการ นักการศึกษา ศิษย์ปัจจุบันท่ีทำโครง

งานร่วมกันและว่าที่นักศึกษาจากรอบแฟ้มสะสมงาน 

ชาวบ�านในชุมชน เป็นโอกาสที่ดีที่ได�ร่วมวิจัยเชิง

ปฏิบิตักิารแบบมีสว่นรว่มและเป็นพืน้ท่ีการเรยีนรู�ของ

ทุกคน

ร้ปที� 14-15  การขยายองค์ความรู�ที่ได�จากกระบวน

วิชาผ่านการนำเสนอเชิงวิชาการแก่สถาบันต่างๆ 

  การขยายองคค์วามรู�ทีไ่ด�จากกระบวนวชิาผา่น

การนำเสนอเชงิวชิาการแก่สถาบันตา่งๆ ประกอบด�วย 

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฏิการณ์ชุมชน / ฐ์าน

สมรรถนะพลเมอืงและพลเมอืงรู�เทา่ทนัสือ่ สารสนเทศ

และดจิทิลั แกน่กัศกึษาคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การเรียนรู�โดยใช�

ชมุชนเปน็ฐ์านเชงิผสาน แก่นกัศกึษาสาขาการบรหิาร

และการจัดการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ร้ปที� 15-16  การปฏิบัิติหน�าทีว่ทิยากรปฏิบัิติการร่วม

กับหน่วยงานต่างๆ

  วิทยากรปฏิิบัติการเพ่ือการเชื่อมโยงประเด็น

พลเมืองศึกษาผ่านอัตลักษณ์เชิงพื้นที่สู่การออกแบบ

โครงงานเพื่อสร�างการเปลี่ยนแปลง ในหัวข�อ Global 

Citizenship Education Project : PLEARN และ 

“นักเฝึ้าระวังสื่อร�าย ขยายสื่อดี” กระบวนการมีส่วน

รว่มของพลเมอืงอาสา กรณศีกึษา โครงการ MIDL For 

Inclusive Cities สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ( สสย.) 

: น้ำโอบดอย บ�านสันติสุข พะเยา  อบรมเชิงปฏิิบัติ

   

 

 

วิชาชีพและมองเห็นภาพการประยุกตใชในอนาคตท่ี

สงผลตอการเห็นความสำคัญของวิชาชีพ” 

-ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

  ผลการประเมินการสอนของอาจารย ได

คะแนนเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.78 ผลการ

ประเมินกระบวนวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.62 คิด

เปนรอยละ 92.45 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 อธิบายใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของหัวขอท่ีสอน 4.67 สอนเนื้อหา

ครบถวนตามวัตถุประสงคและใชเวลาอยาง

เหมาะสม 4.44 จัดลำดับเนื้อหาเปนไปอยางมี

ระบบและข้ันตอนชัดเจน 4.56 สอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย 4.53 มีการใชเทคนิควิธี

สอนและสื่อประกอบการสอนตางๆ เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียน 4.67 

แนะนำแหลงคนควา เอกสาร หรือตำราสำหรับ

ใหนักศึกษาใชอานประกอบ 4.56 เปดโอกาสรับ

ฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 5.00 มีวิธีการสอนท่ีกระตุนให

นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห และแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาท่ีสอน 4.89  

สรางกระบวนการ R2R: Routine to Research: 

การพัฒนางานประจำสูงานวิจัยขอเสนอ

โครงการวิจัยการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน

แบบผสาน (HCBL: Hybrid Community-

based Learning) ผานนวัตกรเพ่ือสังคม 

(Social Innovator) การประชุมเตรียมความ

พรอมจากผูคนท่ีหลากหลายท้ังศิษยเกาท่ีไปเปน

ครูประจำการ นักการศึกษา ศิษยปจจุบันท่ีทำ

โครงงานรวมกันและวาท่ีนักศึกษาจากรอบแฟม

สะสมงาน ชาวบานในชุมชน เปนโอกาสท่ีดีท่ีได

รวมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและเปน

พ้ืนท่ีการเรียนรูของทุกคน 

 

 

 

 

รูปท่ี 14-15  การขยายองคความรูท่ีไดจากกระบวน

วิชาผานการนำเสนอเชิงวิชาการแกสถาบันตางๆ  

  การขยายองคความรูท่ีไดจากกระบวนวิชา

ผานการนำเสนอเชิงวิชาการแกสถาบันตางๆ 

ประกอบดวย อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีและปรากฏการณ

ชุมชน / ฐานสมรรถนะพลเมืองและพลเมืองรูเทาทัน

สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล แกนักศึกษาคณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานเชิง

ผสาน แกนักศึกษาสาขาการบริหารและการจัด

การศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร วิทยาเขตปตตานี  

 

 

 

 

รูปท่ี 15-16  การปฏิบัติหนาท่ีวิทยากรปฏิบัติการ

รวมกับหนวยงานตางๆ 
   

 

 

วิชาชีพและมองเห็นภาพการประยุกตใชในอนาคตท่ี

สงผลตอการเห็นความสำคัญของวิชาชีพ” 

-ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

  ผลการประเมินการสอนของอาจารย ได

คะแนนเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.78 ผลการ

ประเมินกระบวนวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.62 คิด

เปนรอยละ 92.45 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 อธิบายใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของหัวขอท่ีสอน 4.67 สอนเนื้อหา

ครบถวนตามวัตถุประสงคและใชเวลาอยาง

เหมาะสม 4.44 จัดลำดับเนื้อหาเปนไปอยางมี

ระบบและข้ันตอนชัดเจน 4.56 สอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย 4.53 มีการใชเทคนิควิธี

สอนและสื่อประกอบการสอนตางๆ เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียน 4.67 

แนะนำแหลงคนควา เอกสาร หรือตำราสำหรับ

ใหนักศึกษาใชอานประกอบ 4.56 เปดโอกาสรับ

ฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 5.00 มีวิธีการสอนท่ีกระตุนให

นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห และแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาท่ีสอน 4.89  

สรางกระบวนการ R2R: Routine to Research: 

การพัฒนางานประจำสูงานวิจัยขอเสนอ

โครงการวิจัยการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน

แบบผสาน (HCBL: Hybrid Community-

based Learning) ผานนวัตกรเพ่ือสังคม 

(Social Innovator) การประชุมเตรียมความ

พรอมจากผูคนท่ีหลากหลายท้ังศิษยเกาท่ีไปเปน

ครูประจำการ นักการศึกษา ศิษยปจจุบันท่ีทำ

โครงงานรวมกันและวาท่ีนักศึกษาจากรอบแฟม

สะสมงาน ชาวบานในชุมชน เปนโอกาสท่ีดีท่ีได

รวมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและเปน

พ้ืนท่ีการเรียนรูของทุกคน 

 

 

 

 

รูปท่ี 14-15  การขยายองคความรูท่ีไดจากกระบวน

วิชาผานการนำเสนอเชิงวิชาการแกสถาบันตางๆ  

  การขยายองคความรูท่ีไดจากกระบวนวิชา

ผานการนำเสนอเชิงวิชาการแกสถาบันตางๆ 

ประกอบดวย อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีและปรากฏการณ

ชุมชน / ฐานสมรรถนะพลเมืองและพลเมืองรูเทาทัน

สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล แกนักศึกษาคณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานเชิง

ผสาน แกนักศึกษาสาขาการบริหารและการจัด

การศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร วิทยาเขตปตตานี  

 

 

 

 

รูปท่ี 15-16  การปฏิบัติหนาท่ีวิทยากรปฏิบัติการ

รวมกับหนวยงานตางๆ 
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การ เครือข่ายจิตอาสา “นักเฝึ้าระวังสื่อร�าย ขยายสื่อ

ดี”  URU Media Surveillance Volunteer  2022 

  ซึ่ึ่ งกระบวนการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู� จาก

ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู�กับนักศึกษา

ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการก่อรูปและทบทวนการสร�าง

การเรียนรู�ไปกับผู�เรียนในฐ์านะผู�อำนวยความสะดวก 

ปรากฏิการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิิบัติและการวิพากษ์

เพื่อปรับเทคนิคกระบวนการอย่างเป็นกัลยาณมิตร

ข�ามสถาบันเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์ให�ผู�เขียนได�

พัฒนาการเรียนรู�ในอนาคต 

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ 

  การเรียนรู�และสร�างแนวทางจากการทำงาน

ผา่นกรอบคิดทีเ่กิดจากการค�นคว�าและสร�างองค์ความ

รู�รว่มกันของนกัศกึษาชว่ยสนบัสนนุการทำงานให�เกิด

ประสิทธิิภาพและสร�างผลลัพธิ์ที่ชัดเจน 

  การเช่ือมโยงบริบทเชิงพื้นท่ีและประยุกต์ใช�

ความรู�ของกระบวนวิชาผ่านการเรียนรู�เชิงบริการ 

(Service Learning) เพือ่สร�างประโยชนใ์ห�กบัผู�คนใน

ชุมชนทำให�เกิดมิติมุมมองและการสร�างความเชื่อมั่น

ของนักศกึษาทีจ่ะใช�วชิาความรู�ของตนเพือ่สร�างคุณคา่

ต่อสังคมในอนาคต 

  การเรยีนรู�เชงิสหวิทยาการท่ีมีความหลากหลาย

ของศาสตร์วิชาและคณะ มหาวิทยาลัยทำให�เกิดการ

แลกเปลี่ยนรู� แบ่งปัน เติมเต็มทักษะกระบวนการร่วม

กนั และทำให�ขอบเขตมณฑลความรู�ของนกัศกึษามมีมุ

มองที่กว�างและลึกขึ้น (Perspective Thinking) 

5.2. แนวทางในการขยายผล

  การใช�บริบทจริงและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

นกัศกึษาปฏิบัิติอยูแ่ล�วผ่านงานของคณะ มหาวิทยาลัย

และงานภาคชุมชน และสกัดคำอธิิบายรายวิชาเพื่อ

ผสานองค์ความรู� ทกัษะและเจตคติกจ็ะทำให�นักศกึษา

สร�างกระบวนการเรยีนรู�ผา่นบรบิทจรงิและสมัพนัธิก์บั

กิจกรรมที่นักศึกษาทำอยู่ได�ดีขึ้น  อีกทั้งการเชื่อมโยง

ความเป็นท�องถิ่น (Locality) สู่ความเป็นความเป็น

พลโลก (Global) เป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมการเรียนรู�โดย

ใช�ชุมชนเป็นฐ์านไปสู่ความยั่งยืนและผู�เรียนสามารถ

อภิปรายความเชื่อมโยงของหน่วยย่อยไปสู่สากลได�  

การขยายผลจึงต�องสร�างการพัฒนารูปแบบการแลก

เปลี่ยนเรียนรู�ข�ามศาสตร์ที่ต่างกันเป็นมิติการเรียนรู�ที่

เตมิเต็มโครงงานให�สมบรูณแ์ละลดอคต ิเพ่ือเชือ่มโยง

องคค์วามรู�เหลา่น้ันมาใช�และหาทางออกทีส่มดุลให�กบั

พื้นที่การเรียนรู� เชิงบริการผ่านการรู� เ ท่าทันสื่อ 

สารสนเทศและดจิทิลั (Media Information & Digital 

literacy)

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

   เนื่องด�วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให�เป็น

อุปสรรคต่อการลงพื้นที่ ต�องปรับกระบวนการทำงาน

ตามสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ นกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 อาจมกีาร

ปรบัตวัและกระบวนทศันเ์พือ่ตโีจทยแ์ละผสานแนวคดิ

ทำให�งานมีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งสร�างความเข�าใจ

สำหรับการกระบวนการเรยีนรู�แบบร่วมมือในรูปแบบ

ออนไลน์

  ทักษะและปฏิิสัมพันธิ์ต่อผู�คนในพื้นที่เป็นสิ่ง

สำคัญที่นำไปสู่การค�นพบคำตอบของการเรียนรู� การ

ปรับตัวเพื่อพัฒนาลักษณะอุปนิสัย และทักษะความ

สามารถเชงิสมรรถนะ (soft skill) จะทำให�การทำงาน

ชุมชนและเชิงพื้นที่มีประสิทธิิภาพมากขึ้น  
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บัทคััด้ย่อ

 ภูมิศาสตร์ท่ีพักอาศัย เป็นรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทั้งการบรรยายและฝึึกปฏิิบัติ แต่เนื่องด�วย

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ Coronavirus 19 ทำให�การเรยีนการสอนในภาคปฏิบัิตไิม่สามารถทีจ่ะดำเนิน

การลงพื้นที่ศึกษาได� ส่งผลทำให�การเรียนการสอนในรายวิชานี้ต�องปรับไปเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 แบบ Active Learning ที่ได�ผสมผสานเทคนิคการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็น

ฐ์าน (Problem-based Learning) และการเรยีนรู�โดยใช�กรณีศกึษาเป็นฐ์านมาประยุกต์ใช�รว่มกันในการออกแบบ

การเรยีนการสอนในรายวชิา ซึ่ึง่การเรยีนแบบปญัหาเปน็ฐ์านจะนำแนวคดิของการเรยีนรู�ทีม่ผีู�เรยีนเปน็ศนูยก์ลาง

และสร�างการเรยีนรู�ผา่นประสบการณ์ตรง ทีมุ่ง่เน�นให�ผู�เรยีนได�ลงมือปฏิบัิติ ฝึึกทักษะการคิด วเิคราะห์สถานการณ์

ปัญหา เพื่อเสนอแนวทางในการแก�ไขปัญหาได�อย่างเหมาะสม ในขณะที่การเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษาเป็นฐ์านจะ

เน�นการใช�กรณศีกึษาต่างๆ มาประกอบการเรยีนรู� ซ่ึึ่งรปูแบบการจัดการเรยีนรู�แบบน้ีผู�เรยีนจะได�เรยีนรู�จากกรณี

ศึกษาต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและหาแนวทางในการแก�ไขปัญหา

คัำสำคััญ:  Problem-based Learning, Case-based Learning, Active Learning 

1. บัทนำ

 รายวิชาภูมิศาสตร์ท่ีพักอาศัย เป็นรายวิชาที่มี

การเรียนการสอนทั้งการบรรยายและฝึึกปฏิิบัติ แต่

เนื่องด�วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ 

Coronavirus 19 ทำให�การเรียนการสอนในภาค

ปฏิิบัติไม่สามารถที่จะดำเนินการลงพื้นที่ศึกษาได� ส่ง

ผลทำให�การเรียนการสอนในรายวิชาน้ีต�องปรับไป

เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ท้ังภาคการ

ศึกษา ซึ่ึ่งค่อนข�างจะเป็นความท�ายสำหรับผู�สอนเป็น

อย่างมากที่จะต�องจัดการเรียนการสอนให�เกิดการ

เรยีนรู�แบบ Active Leaning ในรปูแบบออนไลน ์จาก

เดมิการเรยีนการสอนในรายวชิานีจ้ะเปน็การเรยีนการ

สอนในรูปแบบของ Project-Based Learning ที่เน�น

การเรยีนการสอนแบบบรรยาย ควบคูไ่ปกบัการปฏิบิตัิ

งานจริงภาคสนามเพื่อให�ผู� เรียนได� เรียนรู�ผ่าน

ประสบการณ์จริง โดยผู�เรียนสามารถประยุกต์ใช�องค์

ความรู�ทีเ่รยีนในชัน้เรยีนและทีไ่ด�ค�นคว�าด�วยตนเองมา

ออกแบบ วิเคราะห์และวางแผนโครงงานเพ่ือการ

พัฒนาที่พักอาศัยได�

 จากปญัหาและอปุสรรคทีก่ลา่วมาข�างต�น ทำให�

ผู�สอนต�องทำการปรับเปล่ียนแนวทางการเรียนการ

สอนเพือ่ให�สอดคล�องกบัการเรยีนรู�แบบศตวรรษที ่21 
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และการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดย

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning ในรูปแบบใหม่ของรายวิชาภูมิศาสตร์ท่ีพัก

อาศัยจะเน�นเทคนิคการเรยีนการสอนทีผ่สมผสานกัน

ระหว่าง Problem-based Learning (PBL) และ 

Case-based Learning (CBL) ซึ่ึง่เปน็การจดัการเรยีน

การสอนที่มุ่งเน�นให�ผู�เรียนยึดปัญหาเป็นหลัก และนำ

ปัญหาเหล่านั้นมาสร�างกระบวนการเรียนรู�ในการ

วิเคราะห์ปัญหาและเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

แก�ไขปัญหาโดยใช�หลักการเรียนรู�จากกรณีศึกษาท่ีมี

ลักษณะคล�ายคลึงกัน ผ่านการเรียนรู�และศึกษาด�วย

ตนเองผ่านกรณีศึกษาและจากการแนะนำของผู�

เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ โดยการเรียนการสอนใน

รายวชิาภมูศิาสตรท์ีพ่กัอาศยัสามารถแบง่กจิกรรมการ

เรียนการสอนออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด�วย 1) การ

บรรยาย และ 2) การปฏิิบัติ

 สำหรับการบรรยาย จะมุ่งเน�นการบรรยายท่ี

ลดลง โดยในชั่วโมงเรียนผู�สอนจะเน�นบรรยายสรุป

ประเด็นสำคัญจากเนื้อหาท่ีได�มอบหมายให�ผู�เรียนไป

อา่นเพิม่เตมิมา ประกอบกับการสร�างกิจกรรมสง่เสรมิ

การเรียนรู�เช่นการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นในช่ัวโมงเรียนเพื่อทดสอบความเข�าใจและไขข�อ

สงสัยให�กับผู�เรียนจากเนื้อหาที่เรียนมา 

 สำหรับส่ วนการปฏิิ บัติ ก าร  เนื่ อ งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 19 

ทำให�ผู�เรียนไม่สามารถลงพื้นที่จริงเพื่อทำการศึกษา

และวิเคราะห์สภาพปัญหาของท่ีพักอาศัยได� ทางผู�

สอนจึงได�ปรับรูปแบบการสอนโดยให�ผู�เรียนแต่ละ

กลุม่สามารถเลือกพืน้ทีศ่กึษาเองจากความคุ�นเคยและ

ความสนใจในพื้นที่ของผู�เรียนเพื่อทำการพัฒนาที่พัก

อาศัยสำหรับงาน Final Project ซึ่ึ่งส่วนใหญ่แล�วจะ

เปน็การใช�ข�อมูล Secondary Data ความคุ�นเคยและ

ความรู�จักลักษณะสภาพของพื้นท่ีท่ีได�เลือกมา ทั้ง

ลักษณะทางด�านกายภาพ การเข�าถึง พฤติกรรมผู�

บริโภคโครงสร�างประชากร สังคม เศรษฐ์กิจ และสิ่ง

แวดล�อม เปน็ต�น โดยนำเทคนคิการสอนแบบ PBL เข�า

มามีส่วนในการสอนผู�เรียนเพื่อให�สามารถเข�าใจถึง

สภาพปญัหาของพืน้ทีไ่ด� อกีทัง้ยงัมีการนำเทคนคิของ

การเรียนรู�แบบ CBL มาใช� โดยเชิญวิทยากรท่ีเป็นผู�

เชีย่วชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานจริงเข�ามา

บรรยายและนำเสนอกรณศีกึษาจากประสบการณก์าร

ทำงาน เพ่ือเป็นความรู�และเป็นแนวทางสำหรับผู�เรยีน

ในการนำไปใช�ในการวิเคราะห์ Site Analysis ทั้งใน

ระดับมหภาคและจุลภาค รวมถึงแนวทางการพัฒนา

ด�านที่อยู่อาศัยที่สอดคล�องต่อบริบทและความ

ต�องการของผู�บริโภคด�านที่พักอาศัย จากมุมมองของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางด�านสังคม เศรษฐ์กิจ 

และสิ่งแวดล�อม 

2. ห้ลักการและทฤษฎีี

 การจัดการเรียนรู�สำหรับรายวิชาภูมิศาสตร์

ที่พักอาศัยได�มีการผสมผสานหลักการเรียนรู� 2 รูป

แบบเข�าไว�ด�วยกันคือ การจัดการเรียนรู�โดยใช�ปัญหา

เปน็ฐ์าน หรอื Problem-based Learning : PBL และ  

การจัดการเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษาเป็นฐ์าน หรือ 

Case-based Learning : CBL

2.1. การจัดการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน 

 การจัดการเรียนโดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน หรือ 

Problem-based Learning (PBL) ได�ถูกคิดค�นและ

นำมาใช�ครั้งแรก โดย The McMaster University 

Medical School ในรัฐ์ Ontario ประเทศ Canada 

เมือ่ปี 1960 โดยวัตถุประสงค์หลักเพือ่ทีจ่ะปรับเปลีย่น

รูปแบบการเรียนการสอนทางการแพทย์จากเดิมที่มี

แต่การบรรยายโดยตรงและการทดสอบแบบการ

ทอ่งจำและไปสู่การปฏิบัิติจรงิ (Nilson, 2010) ซ่ึึ่งหลัก

การเรียนรู�ในรูปแบบนี้ก็ได�รับความนิยมและเพร่

กระจายไปสู่แวดวงการศึกษาในต่างสาขาอย่าง

มากมาย อาทเิชน่ สงัคมศาสตร ์จติวทิยา ประวตัศิาสตร์ 

ปรัชญา ธิุรกิจ กฎีหมาย และการบริหารการศึกษา 

เป็นต�น (Kaufman, 1985)
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 หลักการและแนวคิดของการจัดการเรียนโดย

ใช�ปัญหาเป็นฐ์าน เป็นรูปแบบการเรียนรู�ตลอดชีวิตที่

เกิดจากแนวคิดทฤษฎีีการเรียนรู�แบบสร�างสรรค์นิยม 

(Constructivism) และจากการเรียนรู�ผ่านการใช�

ปัญหาที่ เ กิดขึ้นจ ริง เพื่ อ เ ป็นแนวทางของการ

พัฒนาการเรียนรู� (Learning Context) เพื่อให�เกิด

ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก�ปัญหาตาม

สถานการณ์จริง (ผู�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล 

สวุรรณน�อย, อ�างอิงจากเอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น) ดังนั้นการเรียนการสอนแบบ PBL จึงมุ่ง

สร�างการเรียนรู�ผ่านประสบการณ์ตรง ท่ีมุ่งเน�นให�ผู�

เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ ฝึึกทักษะการคิด วิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหา เพื่อเสนอแนวทางในการแก�ไข

ปัญหาได�อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ PBL ยังสามารถ

ช่วยส่งเสริมกระตุ�นการเรียนรู� สร�างแรงจูงใจในการ

เรียนให�กับผู�เรียนได�โดยผ่านกรณีศึกษาที่ผู�เรียนมี

ความสนใจและคุ�นเคยเป็นพิเศษ รวมถึงการที่ผู�เรียน

มีส่วนร่วมในการเลือกประเด็นในการศึกษาได�ด�วย

ตนเอง โดยผู�เรยีนสามารถเรยีนรู�ผา่นกระบวนการการ

ทำงานแบบรายบุคคลหรือการทำงานแบบกลุ่มได� ส่ง

ผลทำให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ได�อย่างเป็นรูปธิรรม

 ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู�โดยใช�

ปัญหาเป็นฐ์านประกอบไปด�วยลักษณะที่สำคัญ 7 

ลักษณะ (Neilson, 2010) ดังนี้ 1) ผู�เรียนจะต�องเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู� 2) การเปิดโอกาสให�ผู�เรียน

สามารถเรยีนรู�ผา่นประสบการณ์จรงิโดยใช�ปญัหาเป็น

ตวักระตุ�นให�เกดิการเรยีนรู� 3) มกีารจดัแบง่ผู�เรยีนออก

เปน็กลุม่เพือ่แสวงหาความรู�รว่มกนั 4) มกีารระบคุวาม

รู�ใหม่ทีผู่�เรยีนต�องการ เพือ่ได�มาซ่ึึ่งการเรยีนรู�และการ

แก�ไขปัญหา 5) มีการจัดระเบียบและจัดลำดับตาม

สำคัญของปัญหา การเรียนรู�  และการกำหนด

วตัถปุระสงค ์6) มกีารบูรณาการองคค์วามรู�ตา่งๆ เพือ่

นำมาใช�ในการแก�ไขปญัหา 7) มกีารระดมความคดิเหน็

แลกเปลี่ยนความรู�กับผู�เรียนอื่นภายในกลุ่มเพื่อให�ได�

มาซึ่ึ่งองค์ความรู�ใหม่และแนวทางในการแก�ไขปัญหา

2.2. การจัดการเรยีนรู�โดยใช�กรณีศกึษาเป็นฐ์าน

 การจัดการเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษาเป็นฐ์าน 

หรือ Case-based Learning (CBL) เป็นวิธิีการเรียน

รู�ทีเ่น�นให�ผู�เรยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู� โดยส่วน

ใหญ่แล�ววิธิีการนี้จะเน�นการใช�กรณีศึกษาต่างๆ มา

ประกอบการเรียนรู� อาทิเช่น ปัญหาสมมุติหรือปัญหา

ในชีวิตจริง เพื่อเสริมความรู�เชิงทฤษฎีี ซึ่ึ่งรูปแบบการ

จดัการเรยีนรู�แบบนีผู้�เรยีนจะได�เรยีนรู�จากกรณศีกึษา

ตา่งๆ ทีห่ลากหลาย เพือ่นำไปสูก่ารพัฒนาแนวทางใน

การแก�ไขปัญหาในแต่ละกรณี และสามารถนำความรู�

ทีไ่ด�มาประยกุตใ์ช�กบัการแก�ปญัหาหรอืโจทยท์ีผู่�เรยีน

ได�รับ 

 วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนรู�โดยใช�

กรณีศกึษาเป็นฐ์าน (กัณหดิลกและคณะ, 2019) มดีงันี้ 

1) เพื่อฝึึกให�ผู�เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ได�จากสถานการณ์ที่หลากหลาย ซ่ึึ่งจะมีส่วนช่วยใน

การส่งเสริมทักษะของการคิดแก�ไขปัญหา 2) เพื่อฝึึก

ให�ผู�เรยีนมทีกัษะในการคิดแก�ไขปญัหาอย่างรอบคอบ 

มีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีหลักการเพื่อนำไปสู่

กระบวนการตัดสินใจในการแก�ไขปัญหา 3) เพื่อเสริม

สร�างทักษะในการทำงานกับบุคคลอื่นได� และยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ ได� ซึ่ึ่งจะนำไปสู่การ

สร�างทักษะในการเรียนรู�ร่วมกัน 

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 การเรยีนรู�แบบเดิมของรายวิชาภูมศิาสตร์ท่ีพัก

อาศัยจะเน�นการเรียนรู�ในห�องเรียนผ่านการบรรยาย

จากผู�สอนเป็นหลัก และส่วนภาคปฏิบัิตจิะมอบหมาย

งานให�ผู�เรยีนไปทำนอกเวลาเรยีน ซึ่ึง่งานทีอ่อกมาค่อน

ข�างจะขาดการค�นคว�าหาความรู�เพิ่มเติมจากแหล่ง

ข�อมูลภายนอก นอกจากการนำความรู�ที่ได�เรียนมา

จากในชั้นเรียนมาใช�ประกอบการทำแบบฝึึกหัดและ

เทอมโปรเจค

 ดังนั้นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของ

รายวิชานี้จึงมีความจำเป็นที่จะต�องมีปรับการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู�ให�เปน็แบบ Active Learning โดย
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ใช�การผสมผสานของเทคนิคการจัดการเรียนรู�แบบ 

Problem-based Learning และ Case-based 

Learning มาประยุกต์ใช�กับการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ 

3.1. กระบวนการท่ีทำให�ผู�เรียนมาส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 กระบวนการเรียนรู�ที่ใช�เพื่อทำให�ผู�เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู�สามารถแยกออกเป็นกิจกรรมตาม

รปูแบบการเรยีนรู�ท่ีเกดิข้ึนในแตล่ะหวัข�อของประเดน็

การศึกษาได�ดังนี้

 3.1.1 การประยุกต์ใช�เทคนิคการเรียนรู�โดยใช�

ปัญหาเป็นฐ์านสำหรับการออกแบบทดสอบความรู�

 มีการประยุกต์ใช�โปรแกรม Plickers และ 

Google Forms  ในการออกแบบทดสอบความรู�ความ

เข�าในเบื้องต�นของกระบวนวิชาและแบบฝึึกหัดท�าย

บททีม่ทีัง้งานเดยีวและงานกลุม่ โดยทางผู�สอนจะเปน็

ผู�สรุปเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละประเด็นในช่วงท�ายของ

ช่ัวโมงเรยีน โดยเนือ้หาของแบบฝึกึหดัท�ายชัว่โมงทาง

ผู�สอนได�พยายามที่จะหาโจทย์แบบฝึึกหัดโดยใช� 

Google Form และ MS Teams ที่จะสามารถดึงดูด

ความสนใจของผู�เรียน อาทิเช่น การสร�างโจทย์แบบ

ฝึึกหัดการวิเคราะห์ความสัมพันธิ์ของลักษณะของ

ที่พักอาศัยกับลักษณะทางภูมิศาสตร์จากกรณีศึกษา

ของที่พักอาศัยจากทั่วทุกมุมโลก (รูปที่ 1) ผลลัพธิ์ที่

ได�คือผู�เรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจในการทำ

แบบฝึกึหดั อกีท้ังยงัมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

ร้ปที� 1 แบบฝึึกหัดการใช�กรณีศึกษาของที่พักอาศัย

จากทั่วทุกมุมโลกมาวิเคราะห์ความสัมพันธิ์ของ

ลักษณะของที่พักอาศัยกับลักษณะทางภูมิศาสตร์

 ในส่วนของแบบฝึึกหัดท�ายบทที่เป็นงานกลุ่ม 

ทางผู�สอนได�มีการใช�โปรแกรม ZOOM Online และ 

Breakout Room โดยแบ่งกลุม่ตามความสมัครใจของ

ผู�เรียนในครั้งแรก ส่วนแบบฝึึกหัดในครั้งที่ 2 และ 3 

จะทำการสลับผู�เรียนในแต่ละกลุ่มโดยมิให�ซ้ึ่ำกับกลุ่ม

เดิม เพื่อเป็นการฝึึกให�ผู�เรียนสามารถที่จะทำงานร่วม

กับผู�อื่นได�อย่างไม่มีปัญหา  ในระหว่างการทำแบบ

ฝึึกหัด ทางผู�สอนจะคอยสลับเข�าไปในแต่ละห�องย่อย

เพือ่รับฟังปัญหา ให�คำแนะนำ และให�ข�อเสนอแนะกับ

ทางผู�เรยีนในประเดน็ทีส่ำคญั หลังจากนัน้จงึให�แตล่ะ

กลุ่มนำเสนองานที่ ได� ไปค�นคว�ามาต่อเพื่อนใน

ห�องเรียนออนไลน์ 

 ตามหลักการของ PBL ผู�สอนจะเน�นการให�

โจทย์ปัญหาแก่ผู�เรียนเพื่อให�ผู�เรียนได�ฝึึกทักษะของ

การวิเคราะห์และการแก�ไขปัญหาอาทิ เช่น การ

วิเคราะห์ปัญหาของเมืองและอธิิบายปรากฎีการณ์ 

Gentrification ในเขตพื้นที่เมืองเก่า (รูปที่ 2) ซึ่ึ่งผู�

เรียนจะต�องวิเคราะห์และอธิิบายผลตามหลักแนวคิด

และทฤษฎีีของ Gentrification ได� นอกจากนี้ทางผู�

สอนยังได�มอบหมายแบบฝึึกหัดให�กลุ่มผู�เรียนแต่ละ

กลุ่มไปค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเลือกที่พักอาศัยของบุคคลที่มีลักษณะที่แตกต่าง

กันซึ่ึ่งอ�างอิงจาก Maslow’s Theory (รูปที่ 3)

 3.1.2 การประยุกต์ใช�เทคนิคการเรียนรู�โดยใช�

กรณีศึกษาเป็นฐ์านสำหรับการสำหรับการทำ Final 

Project

 รปูแบบการเรยีนรู�แบบใช�กรณศีกึษาเปน็ฐ์านได�

ถูกนำมาประยุกต์ใช�ในการเรียนการสอนสำหรับการ

ทำ Final project ของผู�เรียน เนื่องจากผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของ Coronavirus 19 ทางผู�สอน

จึงไม่สามารถนำผู�เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือทำการศึกษาและ

จัดเก็บข�อมูลได� ดังนั้นการสร�างรูปแบบการเรียนรู�

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน�นให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรยีนรู�และมสีว่นรว่มในการออกแบบรปูแบบการเรยีน

รู�เองได�จึงถูกนำมาใช�ในการเลือกพืน้ทีศึ่กษาตามความ

   

 

 

ผลลัพธที่ไดคือผูเรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจ

ในการทำแบบฝกหัด อีกท้ังยังมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แบบฝกหัดการใชกรณีศึกษาของท่ีพักอาศัย

จากท่ัวทุกมุมโลกมาวิเคราะหความสัมพันธของ

ลักษณะของท่ีพักอาศัยกับลักษณะทางภูมิศาสตร 

 

 ในสวนของแบบฝกหัดทายบทที่เปนงานกลุม 

ทางผูสอนไดมีการใชโปรแกรม ZOOM Online และ 

Breakout Room โดยแบงกลุมตามความสมัครใจ

ของผูเรียนในครั้งแรก สวนแบบฝกหัดในครั้งที่ 2 

และ 3 จะทำการสลับผูเรียนในแตละกลุมโดยมิใหซ้ำ

กับกลุมเดิม เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนสามารถที่จะ

ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางไมมีปญหา  ในระหวาง

การทำแบบฝกหัด ทางผูสอนจะคอยสลับเขาไปใน

แตละหองยอยเพ่ือรับฟงปญหา ใหคำแนะนำ และให

ข อเสนอแนะกับทางผู  เร ียนในประเด็นที ่สำคัญ 

หลังจากนั ้นจึงใหแตละกลุ มนำเสนองานท่ีไดไป

คนความาตอเพ่ือนในหองเรียนออนไลน  

 ตามหลักการของ PBL ผูสอนจะเนนการให

โจทยปญหาแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะของ

การวิเคราะหและการแกไขปญหาอาทิ เชน การ

วิเคราะหปญหาของเมืองและอธิบายปรากฎการณ 

Gentrification ในเขตพื้นที ่เมืองเกา (รูปที ่ 2) ซ่ึง

ผู เร ียนจะตองวิเคราะหและอธิบายผลตามหลัก

แ น ว ค ิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี ข อ ง  Gentrification ไ ด  

นอกจากนี้ทางผูสอนยังไดมอบหมายแบบฝกหัดให

กลุมผูเรียนแตละกลุมไปคนควาหาความรูเพิ่มเติม

เก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีพักอาศัยของบุคคลท่ีมี

ล ักษณะที ่แตกตางกันซึ ่งอางอิงจาก Maslow’s 

Theory (รูปท่ี 3) 

 3.1.2 การประยุกตใชเทคนิคการเรียนรูโดย

ใชกรณีศึกษาเปนฐานสำหรับการสำหรับการทำ 

Final Project 

 รูปแบบการเรียนรูแบบใชดรณีศึกษาเปนฐาน

ไดถูกนำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนสำหรับ

การทำ Final project ของผ ู  เ ร ี ยน  เน ื ่ อ งจาก

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ Coronavirus 19 
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สนใจของกลุ่มผู�เรียน การค�นคว�าหาข�อมูลทางด�าน

กายภาพ สังคม เศรษฐ์กิจ ประชากร และสิ่งแวดล�อม 

จึงมีความจำเป็นที่จะต�องใช�ข�อมูลทุติยภูมิที่สามารถ

สืบค�นได�จากช่องทางออนไลน์และจากการจัดหา

ข�อมูลเบื้องต�นจากทางผู�สอน 

 ในสว่นของการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ท่ีของทำเลทีต้ั่ง

ทีข่องโครงการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย หรือท่ีเรยีกกันว่า Site 

Analysis ที่จำเป็นต�องทำการวิเคราะห์ทั้งในระดับ

มหภาคและจลุภาค ทางผู�สอนจงึได�ทำการประยกุตใ์ช�

หลักการสอนในรูปแบบของ Case-based learning 

มาใช�ในการสอน โดยที่ทางผู�สอนได�มีการบรรยาย

เนื้อหาโดยละเอียดทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ใน

ระดบัมหภาคและจลุภาค หลงัจากนัน้ทางผู�สอนจงึได�

เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขามาให�ความรู�

และแนะนำผู�เรยีนผ่านประสบการณ์จรงิท่ีได�ทำมา ซ่ึึ่ง

การบรรยายจากวิทยากรจะแบ่งตามหัวข�อของโครง

งาน Final project ของผู�เรียน (รูปที่ 4 (ก), 4 (ข) 

และ 5) เพื่อให�ผู�เรียนได�เห็นถึงแนวทางการประยุกต์

ใช�องค์ความรู�จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิิบัติงานจริง 

ร้ปที� 4 (ก) การบรรยายหัวข�อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ระดับมหภาค

ร้ปที� 4 (ข) การบรรยายหัวข�อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ระดับจุลภาค

ร้ปที�  5 การบรรยายหัวข�อการประยุกต์ใช�ภูมิ

สารสนเทศกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

3.2. การประยุกต์ใช�ส่ือและนวัตกรรมในการ

จัดการเรียนการสอน

 ส่ือและนวัตกรรมท่ีใช�ในการเรยีนการสอนมีการ

ใช�สื่อการเรียนการสอนของรายวิชานี้ ในส่วนของ

เนือ้หาและการบรรยายทางผู�สอนจะใช� PowerPoints, 

Zoom เป็นหลักสำหรับการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ เพื่อสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละหัวข�อของ

กระบวนวชิา อกีทัง้ยงัใช�โปรแกรม Zoom สำหรบัการ

ทำงานกลุ่ม ซ่ึึ่งทางผู�สอนจะทำการแยกผู�เรียนออก

เปน็ห�องยอ่ยตามกลุม่เพือ่ให�ผู�เรยีนได�ทำงานกลุม่ด�วย

กันและนำเสนองานกลุ่มและแบบฝึึกหัดผ่านทางช่อง

ทางออนไลน์ในระหว่างชั่วโมงเรียน และยังมีการใช�

โปรแกรม Plickers เข�ามาเสรมิในการทำกจิกรรมแบบ

ฝึึกหัดท�ายชั่วโมงบางครั้ง รวมถึงการใช�โปรแกรม MS 

Teams เพ่ือเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อกับผู�เรียน 

การจดัเตรยีมเนือ้หา บทความทีส่ำคญัต่อการเรยีนการ

สอน รวมถึงการมอบหมายงานแบบฝึกึหัดทัง้งานเดีย่ว

และงานกลุ่ม 

 ดงันัน้การนำสือ่และนวัตกรรมเข�ามามีบทบาท

ในการทำแบบฝึกึหดัเพือ่สง่เสรมิและกระตุ�นผู�เรยีนให�

เริ่มสนใจและสนุกสนานกับการเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรก

ของรายวชิา และเปน็การปพูืน้ฐ์านความรู�ความเข�าใจ

ในรายวิชา

3.3. กระบวนการสร�างทักษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning)

 กระบวนการทีส่ร�างทักษะการเรยีนรู�ตลอดชีวติ

ของรายวิชาภูมิศาสตร์ที่พักอาศัยได�มีการจัดกิจกรรม

 

 

   

 

 

based learning มาใชในการสอน โดยที่ทางผูสอน

ไดมีการบรรยายเนื้อหาโดยละเอียดทั้งในสวนของ

การวิเคราะหในระดับมหภาคและจุลภาค หลังจาก

นั้นทางผูสอนจึงไดเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญใน

สาขามา ให  ค วามรู แ ละแนะนำผ ู  เ ร ี ยนผ  าน
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ชั่วโมงเรียน และยังมีการใชโปรแกรม Plickers เขา

มาเสริมในการทำกิจกรรมแบบฝกหัดทายชั ่วโมง

บางครั้ง รวมถึงการใชโปรแกรม MS Teams เพ่ือ

เป นช องทางสำหร ับการติดต อก ับผ ู  เร ียน การ

จัดเตรียมเนื้อหา บทความที่สำคัญตอการเรียนการ

สอน รวมถึงการมอบหมายงานแบบฝกหัดทั้งงาน

เดี่ยวและงานกลุม  

 ด ังน ั ้นการนำส ื ่อและนว ัตกรรมเข ามามี

บทบาทในการทำแบบฝกหัดเพื่อสงเสริมและกระตุน

ผูเรียนใหเริ่มสนใจและสนุกสนานกับการเรียนตั้งแต
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การเรียนรู�ที่มุ่งส่งเสริมให�ผู�เรียนมีทักษะที่สามารถ

สร�างการเรยีนรู�ด�วยตนเอง สามารถสร�างและออกแบบ

โครงงาน ค�นคว� า  และวิ เคราะห์ปัญหาผ่ าน

ประสบการณ์จริงได� มีการพัฒนาตนเองในการ

หาความรู�เพิ่มเติมเพื่อมาถกเถียงประเด็นสำคัญต่างๆ 

รวมถงึการจัดการความคดิอยา่งมรีะบบ สามารถตอบ

คำถามและอธิบิายเน้ือหาหรือประเด็นสำคัญได�ถูกต�อง

ตามหลักการวิชาการ ทางผู�สอนได�พยายามสร�างแรง

จูงใจให�กับผู� เรียนให�มีความสนใจในการค�นคว�า

หาความรู�อยู่ตลอดเวลาผ่านแบบฝึึกหัดและประเด็น

ถกเถียงตามที่ผู�เรียนมีความสนใจ

 นอกจากนี้ทางผู�สอนยังได�เล็งเห็นความสำคัญ

ของรายวชิานีเ้ปน็อยา่งมากเพราะเน้ือหาบางสว่นของ

รายวิชาจะเกี่ยวข�องกับเรื่องของการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย์และราคาท่ีดิน ซึ่ึ่งเป็นประเด็นที่มีผู�

สนใจจากภายนอกเปน็อยา่งมาก ดงันัน้ในการบรรยาย

จากวิทยากรภายนอกที่ได�รับเชิญมาไม่เพียงแค่

บรรยายให�ผู�เรียนในรายวิชาฟังเท่าน้ัน แต่ทางผู�สอน

ยงัได�เปิดโอกาสให�บุคคลภายนอกทีส่นใจเข�ามาร่วมรับ

ฟงัแลกเปลีย่นความคดิเห็นโดยไมม่คีา่ใช�จา่ย เพือ่เป็น

ประโยชนก์บัผู�เรยีน โดยทางผู�สอนได�ประสานกบัทาง

ภาควิชาภูมิศาสตร์ทำประกาศผ่านทาง Facebook 

page ของภาควิชาภูมิศาสตร์ (รูปที่ 6) 

 ซึ่ึ่งผลตอบรับที่ได�กลับมาคือมีผู�สนใจที่เป็น 

บุคคลภายนอกเข�าร่วมรับฟังประมาณ 40 กว่าคน ทั้ง

ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ์ เอกชน ธินาคาร ศิษย์เก่า 

และคณาจารย์

รป้ที� 6 ประกาศประชาสัมพนัธิก์ารบรรยายพิเศษผา่น

ทาง Facebook Page ของภาควิชาภูมิศาสตร์

4. การประเมินผลการเรียนร้้ของผ้้เรียน

4.1. วิธิีการประเมินผล

  การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู�สามารถจำแนกเป็นสัดส่วน ดังนี ้

1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5% 2) งานแบบฝึึกหัด

ในชั้นเรียน 20% 3) สอบกลางภาค 20%  4) สอบ

ปลายภาค 20% และ 5) งาน Final Project 35% ซึ่ึ่ง

โครงงาน Final Project จะถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 

โครงงานย่อย คือ รายงานความก�าวหน�าคร้ังที่ 1 

(15%) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (20%) 

 จากเกณฑ์การให�คะแนนจะเห็นได�ว่าคะแนน

ส่วนใหญ่ของรายวิชาจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู�ที่เกิด

ข้ึนในชั้นเรียนมากกว่าการเก็บคะแนนสอบกลางภาค

และปลายภาคอย่างทีผ่่านมา โดยในรายวิชานีจ้ะมีการ

สอบเก็บคะแนน 2 สว่นคือ การสอบกลางภาคและการ

สอบปลายภาค โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในครึ่งเทอมแรก

จะเป็นเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีีเป็นหลักซึ่ึ่งมีความ

จำเป็นท่ีผู�เรียนทุกคนต�องเรียนรู�และผ่านการทดสอบ 

ส่วนครึ่งเทอมหลังจะเน�นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และ

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และการประยุกต์

ใช�องคค์วามรู�ท่ีได�เรยีนมาท้ังหมดมาบรูณาการกบังาน 

Final project ที่ได�รับมอบหมาย

 การให�คะแนนจากกิจกรรมการเรียนรู�ที่เป็น 

Active Learning ได�แก่กจิกรรมการทำแบบฝึึกหดัใน

ชัน้เรยีน ทางผู�สอนจะมอบหมายงานแบบฝึึกหดัให�กับ

ผู�เรียนได�ทำ ซึ่ึ่งงานที่มอบหมายส่วนใหญ่จะครบคลุม

เนือ้หาและประเดน็จากบทความทีท่างผู�สอนได�เตรยีม

ไว�ให�ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเวลาเรียน โดยผู�สอน

จะประเมินผลจากการตอบคำถามและจากการถก

เถยีงทีอ่�างอิงตามหลักวิชาการและสามารถดึงประเด็น

สำคญัของเนือ้หาในแตล่ะบทความออกมาวเิคราะหไ์ด�

อย่างถูกต�อง 

 ส่วนของการเรียนรู�แบบ PBL และ CBL จะใช�

การประเมนิผา่นแบบฝึกึหดัท�ายบทและจากโครงงาน 

Final Project ซึ่ึ่งเกณฑ์การประเมินจะประเมินจาก

   

 

 

ชั่วโมงแรกของรายวิชา และเปนการปูพ้ืนฐานความรู

ความเขาใจในรายวิชา 

3.3 กระบวนการสรางทักษะการเรียนรู ตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning) 

 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตของรายวิชาภูมิศาสตรที ่พักอาศัยไดมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่มุงสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะท่ี

สามารถสรางการเรียนรูดวยตนเอง สามารถสราง

และออกแบบโครงงาน คนควา และวิเคราะหปญหา

ผานประสบการณจริงได มีการพัฒนาตนเองในการ

หาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือมาถกเถียงประเด็นสำคัญตางๆ 

รวมถึงการจัดการความคิดอยางมีระบบ สามารถ

ตอบคำถามและอธิบายเนื้อหาหรือประเด็นสำคัญได

ถูกตองตามหลักการวิชาการ ทางผูสอนไดพยายาม

สรางแรงจูงใจใหกับผู เรียนใหมีความสนใจในการ

คนควาหาความรูอยูตลอดเวลาผานแบบฝกหัดและ

ประเด็นถกเถียงตามท่ีผูเรียนมีความสนใจ 

 นอกจากนี้ทางผูสอนยังไดเลงเห็นความสำคัญ

ของรายวิชานี้เปนอยางมากเพราะเนื้อหาบางสวน

ของรายวิชาจะเกี่ยวของกับเรื ่องของการประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยและราคาที่ดิน ซึ่งเปนประเด็น

ที่มีผูสนใจจากภายนอกเปนอยางมาก ดังนั้นในการ

บรรยายจากวิทยากรภายนอกที่ไดรับเชิญมาไมเพยีง

แคบรรยายใหผู เรียนในรายวิชาฟงเทานั้น แตทาง

ผูสอนยังไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่สนใจเขา

มาร วมร ับฟงแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นโดยไมมี

คาใชจาย เพื ่อเปนประโยชนกับผู เร ียน โดยทาง

ผู สอนไดประสานกับทางภาควิชาภูมิศาสตรทำ

ประกาศผานทาง Facebook page ของภาควิชา

ภูมิศาสตร (รูปท่ี 6)  

 ซึ่งผลตอบรับที่ไดกลับมาคือมีผูสนใจที่เปนบุ

คลลภายนอกเขารวมรับฟงประมาณ 40 กวาคน ท้ัง

ที่มาจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ธนาคาร ศิษยเกา 

และคณาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ประกาศประชาสัมพันธการบรรยายพิเศษ

ผานทาง Facebook Page ของภาควิชาภูมิศาสตร 

4 การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

4.1 วิธีการประเมินผล 

 การประเมินผลการเรียนรู ของผู เร ียนผาน

กิจกรรมการเรียนรูสามารถจำแนกเปนสัดสวน ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน 5% 2) งานแบบฝกหัด

ในชั้นเรียน 20% 3) สอบกลางภาค 20%  4) สอบ

ปลายภาค 20% และ 5) งาน Final Project 35% 

ซึ่งโครงงาน Final Project จะถูกแบงแยกออกเปน 

2 โครงงานยอย คือ รายงานความกาวหนาครั้งท่ี1 

(15%) และรายงานฉบับสมบูรณ (20%)  
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กระบวนการเรยีนรู� การวิเคราะห ์และการประยุกต์ใช�

ทฤษฎีีจากทีไ่ด�เรยีนมาในชัน้เรยีนและจากกรณีศกึษา

ผ่านทางผู�เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่ึ่งผู�เรียนจะต�องมี

การวิเคราะห์สภาพและปัญหาของพื้นที่ได�อย่างครบ

ถ�วน มกีารวเิคราะหข์�อมลูอยา่งเปน็ระบบ มกีารศกึษา

ค�นคว�าถงึแนวทางในการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัอยา่งยัง่ยนื

โดยอ�างอิงจากทฤษฎีีที่เรียนมาได�อย่างถูกต�องและมี

เหตุผล

4.2. ข�อมูลที่ใช�ในการประเมิน

 ข�อมูลทีน่ำมาใช�ในการประเมนิผลทางผู�สอนจะ

ประเมินผลการเรียนรู�จากผลงานของผู�เรียนที่ได�ทำ

ออกมาเป็นชิ้นงาน โดยดูจากความถูกต�องของ

กระบวนการตามหลักวิชาการ โดยเริ่มตั้งแต่การ

รวบรวมข�อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การค�นคว�า

หาความรู�เพิ่มเติมเพื่อให�มาซึ่ึ่งคำตอบและสามารถ

บูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

และความเป็นไปได�ของการพัฒนากบัสถานการณจ์รงิ

ได� รวมถึงการมีสว่นร่วมในช้ันเรยีน การทำงานร่วมกับ

ผู�อื่นได� ความกล�าแสดงออกท่ีจะถกเถียงปัญหาใน

ประเด็นสำคัญ

4.3. ผลลัพธิ์ต่อผู�เรียนที่เป็นเป้าหมาย

 ผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได�ชัดคือการสร�าง

ความสามารถในการเรียนรู�ด�วยตนเองท่ีทางผู�เรียนได�

มีการพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง เรียนรู�ถึงการ

ค�นคว�าหาข�อมูลบทความงานวิจัยและนำมาใช�ในการ

อภิปรายและถกเถียงในชั้นเรียนได� นอกจากนี้การทำ

กจิกรรมการเรยีนรู� Active Learning ยงัสามารถชว่ย

สร�างบรรยายกาศในชัน้เรยีนให�มีความสนุกสนานเพิม่

ขึน้ อกีทัง้ทำให�ผู�เรยีนมคีวามสนใจในเนือ้หาการเรยีน

และช่วยกระตุ�นให�เกิดความอยากเรียนรู�เพิ่มเติมจาก

ประเดน็ทีส่นใจ โดยสงัเกตได�จากเวลาถกเถยีงประเดน็

หัวข�อสำคัญ ทางผู�สอนจะได�รับคำถามหรือประเด็น

ความเหน็ทีน่อกเหนือจากการสอนและเปน็ประเด็นที่

น่าสนใจจากผู�เรียน

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 

มคีวามเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 

เปน็อย่างมาก ซ่ึึ่งรายวิชาการจัดทำผังเมืองเฉพาะเป็น

หนึ่งรายวิชาที่ได�มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

ให�เปน็ Active learning ในรูปแบบของการเรยีนรู�โดย

ใช�ปัญหาเป็นฐ์าน (Problem-based Learning) และ 

การเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษาเป็นฐ์าน (Case-based 

Learning) ที่มุ่งส่งเสริมให�ผู�เรียนสามารถสร�างองค์

ความรู�ได�เองจากประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให�

ผู�เรยีนสามารถมสีว่นรว่มในการออกแบบโครงงานของ

การเรยีนรู�ผ่านประสบการณจ์รงิหรือส่ิงทีส่นใจ อกีทัง้

ยงัยดึในหลักการของการเรยีนรู�โดยใช�ปญัหาและกรณี

ศกึษาเป็นฐ์านทีป่ระกอบไปด�วยลกัษณะเดน่คอืผู�เรยีน

จะต�องเปน็ศนูยก์ลางของการเรยีนรู� การเปดิโอกาสให�

ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ผ่านประสบการณ์จริง มีการจัด

แบ่งผู�เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย นักศึกษามีอิสระในการ

การเลอืกหวัข�อและออกแบบโครงงานตามความสนใจ 

ผู�เรียนเป็นผู�แก�ไขปัญหาจากการศึกษาค�นคว�าด�วย

ตนเองทั้งในและนอกห�องเรียน และผู�เรียนสามารถที่

จะนำเสนอผลการศึกษาและการแก� ไขได�ตาม

สถานการณจ์ริงผ่านการวเิคราะหแ์ละการทำกจิกรรม

การเรียนรู� ซ่ึึ่งผลจากการปรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาภูมิศาสตร์ที่พักอาศัยทำให�ผู�เรียนมีความ 

กระตือรีอร�น ขวนขวาย และสนุกสนานที่จะทำการ

ศกึษาหาความรู�เพิม่เตมินอกเหนอืจากการบรรยายใน

ชั้นเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังทำให�ผู�เรียนรู�จักการบูรณา

การองค์ความรู�ที่ได�เรียนมากับประสบการณ์จริง  

ซึ่ึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี

5.2. แนวทางในการขยายผล

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชานี้อาจจะยังคงต�องมีการเพิ่มเติมรูปแบบของ 

Project-based Learning ที่เป็นการเรียนการสอนที่
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มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับรายวิชาที่มีทั้ง

ชั่วโมงบรรยายและปฏิิบัติการควบคู่กันไป เพราะผู�

เรียนสามารถเรียนรู�ผ่านการทำงานและการลงพื้นที่

จริงมากกว่าการนั่งเรียนออนไลน์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล�ว 

จากแนวทางการปรับเปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอน

ในรายวชิาภมูศิาสตรท์ีพ่กัอาศยัเปน็ Active Learning 

ในรูปแบบออนไลน์ ทำให�ผู�สอนสามารถเรียนรู�ที่จะ

ประยุกต์ใช�แนวทางการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning แบบใหม่นี้มาออกแบบการเรียนการสอน

กับรายวิชาอื่นได� 

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 

19 ทำให�เกิดปัญหาต่อการเรียนในหลายด�านด�วยกัน 

ประการแรกคือเรื่องของการลงพื้นที่ชุมชนต�องมีการ

เลื่อนออกไปจากเกือบปลายภาคการศึกษา ส่งผล

ให�การเกบ็ข�อมลูบรบิทของชมุชนไมส่ามารถทำได�เตม็

ประสิทธิิภาพเนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่จริงได� ดัง

นัน้การวเิคราะหส์ภาพปญัหาเชงิพืน้ท่ีของผู�เรยีนจงึยงั

ไม่สามารถลงไปในรายละเอียดเชิงลึกได� 
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บัทคััด้ย่อ

 รายวิชาการวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพผู�เรยีน เป็นรายวชิาทีมี่เนือ้หาเชงิทฤษฎีมีาก เนือ้หาเยอะ รายละเอียดลึก 

การเรยีนรู�จงึจำเปน็ต�องอาศยักระบวนการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์องผู�เรยีนเพือ่พฒันางานวจิยั มจีดุประสงค์

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู�เรียน การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ทำให�ประสิทธิิภาพการเรียนรู�ของผู�เรียนดี

ขึ้น เน�นการปฏิิบัติทำให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากการลงมือทำของตนเองจากผลท่ีเกิดขึ้นผู�สอนจึงอยากพัฒนา 

การเรียนการสอนที่เน�นการปฏิิบัติในภาคการศึกษา 2/2564 โดยผู�สอนจะเพ่ิมเติมน้ำหนักให�ผู�เรียนเรียนรู�ผ่าน

การปฏิิบัติจริง วิธิีการจัดการเรียนรู�จะลดบทบาทผู�สอนในการบรรยายหน�าชั้นเรียน และจะเน�นให�ผู�เรียนค�นพบ

องค์ความรู�ด�วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละชั่วโมง มอบหมายชิ้นงานหลักให�ผู�เรียนคิดโจทย์โครงการวิจัย

โดยให�ผู�เรียนวิเคราะห์ปัญหาท่ีจะพัฒนาเป็นโครงการวิจัยร่วมกัน ผู�สอนมีบทบาทต้ังประเด็นคำถามให�เกิดการ

ระดมความคิดเห็น แลกเปลีย่นร่วมกัน กจิกรรมทีเ่กิดขึน้และชิน้งานจะเกิดจากการคิดของผู�เรยีนอย่างแท�จริง อกี

ทั้งเน�นให�ผู�เรียนใช�เทคโนโลยีในการสืบค�นข�อมูล คุ�นเคยการใช�สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู�เรียนสามารถ

เรียนรู�เนื้อหารายวิชาได�ทุกที่ ทุกเวลาสอดคล�องกับลักษณะการเรียนรู�ของผู�เรียนในปัจจุบัน ผู�เรียนสามารถเข�า

เรยีนรู�จากแหลง่ทีเ่ผยแพรใ่นชอ่งทางตา่งๆ หรอืจากผู�สอนท่ีจดัเตรยีมให�คอื เทปบนัทกึการสอนท่ีประกอบไปด�วย

เนือ้หาและกจิกรรมให�ผู�เรยีนสามารถศกึษากอ่นการเข�าชัน้เรยีนในแตล่ะสปัดาห ์และทบทวนเมือ่ผู�เรยีนไมเ่ข�าใจ

เนื้อหานั้นอย่างชัดเจน ซึ่ึ่งสามารถเข�าถึงแหล่งเรียนรู�เมื่อไร ที่ไหน ตามแต่ผู�เรียนสะดวก

คัำสำคััญ:  การจัดการเรียนรู�เชิงรุก, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู� 

1. บัทนำ

 การจัดการเรียนรู�ครั้งน้ีจะลดการบรรยายหน�า

ชั้นเรียนของผู�เรียน เน�นให�ผู�เรียนมีบทบาทหลัก เรียน

รู�ผ่านการปฏิิบัติลงมือทำ และแหล่งเรียนรู�ที่นักศึกษา

สามารถเข�าถงึได�โดยท่ัวไป นกัศกึษาสามารถสร�างองค์

ความรู�ด�วยตวัผู�เรยีนเองผา่นการทำกจิกรรมในรปูแบบ

ที่หลากหลาย โดยแต่ละกิจกรรมจะให�ผู�เรียนใช�

กระบวนการคิดข้ันสูง ได�แก่ การวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห ์และการประเมนิคา่ ลกัษณะกจิกรรมจะใช�

การเรียนรู�โดยกิจกรรมเป็นฐ์าน (Activity-Based 

Learning) ผู�สอนจะออกแบบกจิกรรมในแต่ละสปัดาห์

ให�สอดคล�องกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายท่ีต�องการให�

เกิดกับผู�เรียน และบันทึกเทปสาระสำคัญของเน้ือหา

วชิา โดยเปา้ประสงค์สุดท�ายอยากให�นักศกึษาสามารถ

สร�างสรรค์งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียนของตนเองได�

อย่างน่าสนใจ สอดคล�องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุกคร้ังนี้ใช�แนวคิดการ

เรยีนรู�ทีเ่กิดจากผู�เรยีนได�ลงมือปฏิบัิติผ่านการลองผิด

ลองถูก และปรับแก�ให�สมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู�

สอนและเพื่อร่วมชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิด

ระหว่างกัน เพื่อให�ผู�เรียนตกตะกอนความรู�ได�อย่าง

ชัดเจน ซึ่ึ่งตามทฤษฎีีการเรียนรู�เชื่อว่าความรู�ที่ได�จาก

การค�นพบและลงมอืปฏิบิตัดิ�วยตนเองและคงทน และ

ลกึซึ่ึง้ ประกอบกบันำเทคโนโลยมีาใช�เปน็เคร่ืองมอืใน
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การเรียนรู� ใช�สืบเสาะองค์ความรู�ต่างๆ ให�สอดรับกับ

ยุคสมัยปัจจุบันที่สามารถเรียนรู�ได�ในทุกสถานที่และ

ทุกเวลาตามความสะดวกของผู�เรียน เป็นการยืดหยุ่น

การเรียนรู�ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 การจัดการเรียนรู�ครั้งน้ีเน�นการเรียนรู�ผ่านการ

ปฏิิบัติ (Learning by doing) รูปแบบการเรียนรู�เชิง

รุก (Active Learning) ลดการบรรยายจากผู�สอนให�

เหลือน�อยที่สุด และเข�าใจความแตกต่างของผู�เรียน

แต่ละบุคคลตามทฤษฎีีพหุปัญญา ซึ่ึ่งเช่ือว่าผู�เรียน

แต่ละคนมีความสามารถทางปัญญาและความถนัดที่

ต่างกันหลายด�าน ดังนั้นผู�เรียนสามารถเรียนรู�ตาม

ความถนัดและความชอบของตนเอง ผู�เรียนสามารถ

เข�าถึงแหล่งเรียนรู�ได�อย่างหลากหลาย และสามารถ

ประเมินความรู�ท่ีได�ในแต่ละแหล่ง และต่อยอดความ

รู�ของผู� เรียนจากฐ์านความรู� เดิมที่มีตามทฤษฎีี

โครงสร�างความรู�และปัญญานิยมท่ีมองว่าความรู�ใหม่

จะพฒันาจากความรู�ทีม่อียูเ่ดมิของผู�เรยีน ซึ่ึง่จะทำให�

ผู�เรียนเข�าใจในหัวข�อใหม่ได�ลึกซึ่ึ้งยิ่งข้ึน ยิ่งเป็นความ

รู�ที่เกิดจากการลงมือปฏิิบัติจะนำให�ผู�เรียน เข�าใจใน

ความรู�ใหม่ได�อยา่งลึกซึ่ึง้ ผู�สอนจะพิจารณาสิง่ทีผู่�เรยีน

รู�มาก่อนทีจ่ะเริม่บทเรยีนใหม ่และประการสำคญัการ

สร�างมวลประสบการณใ์หมจ่ะเกดิขึน้ได�ดผีา่นการกระ

ทำและประสบการณ์ ซ่ึึ่งเป็นจุดเน�นของการลงมือ

ปฏิิบัติในลักษณะของการเรียนรู�เชิงรุกหรือท่ีเรียกว่า 

Active Learning

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 กระบวนการเรียนรู�ผู�สอนและผู�เรียน ร่วม

ออกแบบการเรียนรู� และวางแผนกิจกรรมการเรียนรู�

ร่วมกัน ผู�สอนเตรียมเอกสารการสอนที่มีสื่อการสอน 

ที่มาจากช่องทางสาธิารณะเช่น คลิปจาก You Tube 

เป็นต�น และคลิปท่ีผู�สอนบันทึกด�วยตนเอง เพื่อให�ผู�

เรียนได�ศึกษาล่วงหน�า นอกจากนี้ผู�สอนออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู�ในลักษณะ Flipped Classroom 

Approach เน�น Student-Centered Approaches 

ที่ส่งเสริมทักษะในการทำงานร่วมกับผู�อื่น การเรียนรู�

ร่วมกัน เช่น Project-based Learning Inquiry-

Based Learning ร่วมกับการใช� ICT-integrated 

Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะท่ีสำคัญให�กับผู�เรียน 

สำหรับบทบาทผู�สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู�อำนวย

ความสะดวก (Facilitator) คอยสนับสนุนและสร�าง

แรงจงูใจในการเรยีนให�กบัผู�เรยีน ลดการบรรยาย ปรบั

การวางแผน ออกแบบการสอน จัดเตรียมสิ่งแวดล�อม 

ทรัพยากรการเรียนรู� บูรณาการเนื้อหาสาระที่จำเป็น

และกิจกรรมที่หลากหลาย ใช�สื่อการสอนแนวใหม่ 

(New Media) และบูรณาการ IT โดยกิจกรรมการ

เรียนรู�จะเกิดจากการที่ผู�เรียนได�ร่วมกันออกแบบการ

เรียนรู�จากเรื่องที่สนใจมาทำการวางแผนการเรียนรู� 

แล�วลงมือทำการศึกษาค�นคว�าข�อมูลจากแหล่งการ

เรียนรู�ต่างๆ โดยผู�สอนเป็นผู�ชี้แนะและอำนวยความ

สะดวกด�านแหล่งเรียนรู�และแนวทางการสืบค�น และ

สร�างเปน็ชิน้งานประเภทตา่ง ๆ  ตามแผนงาน ขัน้ตอน

ทีว่างแผนไว� สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได�งา่ย

เพราะสามารถทำตามศักยภาพของตนเอง การจัดการ

เรียนการสอนเหล่านี้ล�วนทำให�ผู�เรียนสนุก ไม่เบื่อ

หนา่ยกบัการเรยีนทีไ่มส่ามารถออกแบบได�ด�วยตนเอง 

ที่มีรูปแบบการเรียนรู�ที่จำกัด ซ่ึึ่งอาจจะสอดรับกับ

ลักษณะการเรียนรู�ของผู�เรียนหรือไม่ก็ได� 

 สื่อการเรียนรู�ของรายวิชาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ 1) สื่อที่ผู�สอนจัดเตรียมให�ผู�เรียนในรูปแบบต่างๆ 

โดยเป็นสื่อดิจิทัลที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ และสื่อที่

ผู�สอนผลิตเอง โดยเป็นคลิปการสอนในแต่ละบทเรยีน

ที่ผู�เรียนสามารถเข�ามาศึกษาในช่วงเวลาใดก็ได� ทั้ง

เป็นการทบทวนความรู� และศึกษาบทเรียนล่วงหน�า 

ซึ่ึง่ส่ือทีก่ลา่วน้ี ทำให�ผู�เรยีนเข�าใจ เนือ้หาทีเ่รยีนได�มาก

ขึน้ จากการสงัเกตการทำกจิกรรมและการตอบคำถาม

ของผู�เรียน และ2) สื่อที่ผู�เรียนค�นหาและนำมาแลก

เปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่ึ่งนับว่าเป็นการแลกเปลี่ยน

แหล่งความรู�ต่างๆ ระหว่างผู�เรียนได�เป็นอย่างดี และ
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เปน็การฝึกึให�ผู�เรียนได�ประเมินข�อมูลต่างๆ ที่ได�มาวา่

มคีวามถูกต�องน่าเชือ่ถือมากน�อยเพียงใด โดยสือ่ทัง้ 2 

นัน้ผู�สอนได�วางแผนให�สอดคล�องกับกจิกรรมการเรยีน

รู�และบริบทของผู�เรยีน การเรยีนเน�นผู�เรยีนเป็นสำคัญ 

ไม่มีเนื้อหาการบรรยาย เน�นให�ผู�เรียนได�แลกเปล่ียน

แนวคิด ความรู�ร่วมกันอย่างสร�างสรรค์ และรูปแบบ

การเรยีนรู�ทีท่ำให�การจดัการเรยีนรู�มปีระสทิธิภิาพคอื

การเรียนแบบห�อง เรียนกลับด� าน (F l ipped 

classroom) ที่ทำให�กิจกรรมในชั้นเรียนมีชีวิตชีวา 

และมีสีสันจากการแลกเปลี่ยนความรู�กันระหว่างผู�

เรียน สื่อและนวัตกรรมที่เกิดจากรายวิชาบางส่วนผู�

เรียนเป็นผู�ผลิตและสร�างสรรค์ด�วยตัวเอง และนำมา

แลกเปลีย่นให�เพือ่นร่วมชัน้ได�สะท�อนผลการเรยีนรู� ซ่ึึ่ง

ทำให�ผู�เรยีนพฒันาทกัษะตา่ง ๆ  ที่สำคญัในปจัจบุนัวา่

จะเปน็ การยอมรับความคิดเหน็ตา่ง การสือ่สาร ความ

คิดขั้นสูง เป็นต�น ทักษะสำคัญดังกล่าว ผู�เรียนได�

สะท�อนอย่างชัดเจนระหว่างกิจกรรมการเรียนรู� 

 ตัวอย่างรูปแบบและสื่อการจัดการเรียนรู�ของ

กิจกรรม มีดังต่อไปนี้

       1. การเรียนรู�จากผู�เชี่ยวชาญ: การจัดการเรียนรู�

มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านการ

วเิคราะห์ปญัหาในชัน้เรยีนมาแลกเปลีย่นกับผู�เรยีน ให�

ผู�เรียนได�เห็นการทำวิจัยปฏิิบัติการในชั้นเรียนจากผู�

ปฏิิบตัจิรงิ มกีารแลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งกนั 

ทัง้ผู�เรยีน ผู�สอน และวทิยากร ผู�เรยีนได�รบัมอบหมาย

ให�ศึกษารายระเอียดเนื้อหาการเชิญวิทยากรมา

ถ่ายทอด จึงทำให�บรรยากาศการจัดการเรียนรู�มีการ

แลกเปล่ียนซ่ึึ่งกันและกัน อีกทั้งวิทยากรให�ข�อเสนอ

แนะกับผู�เรียน ทำให�ได�เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางแก�ไข เพื่อให�ผู�เรียนได�

นำมาวางแผนในการปฏิิบัติงานวิจัยของตนเอง 

 

     ร้ปที� 1 วิทยากรถอดประสบการณ์ในชั้นเรียน

       2. ส่ือคลิปวิดีโอการสอน: ผู�สอนได�ผลิตสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนที่อธิิบายเนื้อหาของ

รายวิชา โดยผู�สอนวางแผนการอัดวิดีโอการสอนร่วม

กับผู�เรียน ให�ผู�เรียนมามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่ึ่งทำให�

ผู� เรียนตื่นตัว และกระตือรือร�นในการเตรียมตัว 

ทบทวนและทำความเข�าใจเนื้อหา เพื่อให�ผลงานออก

มามีความสมบูรณ์มากที่สุด คลิปวิดีโอกิจกรรมการ

เรียนการสอนดังกล่าวมีจำนวน 8 คลิป ที่ครอบคลุม

เนื้อหาที่สำคัญ เช่น การออกแบบการวิจัย (การ

ออกแบบการได�มาซึ่ึ่งตัวอย่างวิจัย, การออกแบบการ

วัดตัวแปรวิจัย และการออกแบบการวิเคราะห์ข�อมูล) 

ประเภทของการวิจยั การวเิคราะหป์ญัหาวจิยั เปน็ต�น 

ร้ปที� 2 คลิปวิดีโอที่ผู�สอนผลิตเพื่อใช�เป็น

สื่อการเรียนรู� 

 

 

   

 

 

เพื่อใหผูเรียนไดนำมาวางแผนในการปฏิบัติงานวิจัย

ของตนเอง  

 
 

     รูปท่ี 1 วิทยากรถอดประสบการณในชั้นเรียน 

 

      2. สื ่อคลิปวีดีโอการสอน: ผู สอนไดผล ิตสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนที ่อธิบายเนื ้อหาของ

รายวิชา โดยผู สอนวางแผนการอัดวีดีโอการสอน

รวมกับผูเรียน ใหผูเรียนมามีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึง

ทำใหผูเรียนตื่นตัว และกระตือรือรนในการเตรียมตัว 

ทบทวนและทำความเขาใจเนื ้อหา เพื ่อใหผลงาน

ออกมามีความสมบูรณมากที่สุด คลิปวีดีโอกิจกรรม

การเร ียนการสอนดังกล าวมีจำนวน 8 คลิป ท่ี

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีสำคัญ เชน การออกแบบการวิจัย 

(การออกแบบการได มาซ ึ ่ งต ัวอย างว ิจ ัย , การ

ออกแบบการวัดตัวแปรวิจัย และการออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล) ประเภทของการวิจัย การวิเคราะห

ปญหาวิจัย เปนตน  

 
รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอท่ีผูสอนผลิต 

เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรู  

 
  

รูปท่ี 3 คลิปวิดีโอท่ีผูสอนผลิตรวมกับ

ผเรียน 

 

 

   

 

 

เพื่อใหผูเรียนไดนำมาวางแผนในการปฏิบัติงานวิจัย
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      2. สื ่อคลิปวีดีโอการสอน: ผู สอนไดผล ิตสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนที ่อธิบายเนื ้อหาของ

รายวิชา โดยผู สอนวางแผนการอัดวีดีโอการสอน

รวมกับผูเรียน ใหผูเรียนมามีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึง

ทำใหผูเรียนตื่นตัว และกระตือรือรนในการเตรียมตัว 

ทบทวนและทำความเขาใจเนื ้อหา เพื ่อใหผลงาน

ออกมามีความสมบูรณมากที่สุด คลิปวีดีโอกิจกรรม

การเร ียนการสอนดังกล าวมีจำนวน 8 คลิป ท่ี

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีสำคัญ เชน การออกแบบการวิจัย 

(การออกแบบการได มาซ ึ ่ งต ัวอย างว ิจ ัย , การ

ออกแบบการวัดตัวแปรวิจัย และการออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล) ประเภทของการวิจัย การวิเคราะห

ปญหาวิจัย เปนตน  

 
รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอท่ีผูสอนผลิต 

เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรู  

 
  

รูปท่ี 3 คลิปวิดีโอท่ีผูสอนผลิตรวมกับ

ผเรียน 
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     4. สื่อการเรียนที่ผู�เรียนสร�างขึ้น: จากการใช�หลัก

การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active learning) และ

ห�องเรยีนกลับด�าน (Flipped Classroom Approach) 

ทีม่อบหมายให�ผู�เรยีนศึกษาเนือ้หาวชิามากอ่นทีจ่ะมา

เรียนในชั้นเรียน เมื่อมาเข�าชั้นเรียนผู�สอนจะเน�นการ

ทำกิจกรรมร่วมกับผู�เรียนในรูปแบบต่างๆ และร่วม

แลกเปลีย่นกับผู�สอนและเพือ่นรว่มชัน้ บรรยากาศการ

จดัการเรยีนรู�ทำให�ผู�เรยีนได�ฝึึกฝึนทกัษะทีส่ำคญัต่าง ๆ  

ไม่วา่จะเปน็การแลกเปลีย่นความคดิ การสือ่สารอยา่ง

สร�างสรรค ์ภาวะผู�นำ การคดิขึน้สงู เปน็ต�น ทกุชัว่โมง

ที่มีกิจกรรมการเรียนรู� ผู�เรียนจะเตรียมตัว และพร�อม

แลกเปลี่ยนกับผู�สอนและเพื่อนร่วมชั้น 

ร้ปที� 3  คลิปวิดีโอที่ผู�สอนผลิตร่วมกับผู�เรียน

 กระบัวันการที�ทำให้้นักศ้กษามีส่วันร่วัมใน

การเรียนร้้ (Active Learning)

 ผู�สอนวางแผนการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมี

บทบาทมากที่สุดในชั้นเรียนโดยมีกระบวนการดังนี้ 

 1. อธิิบายและทำความเข�าใจกับผู�เรียนถึงรูป

แบบการเรียนรู�ที่จัดในแบบกิจกรรม ลดการบรรยาย

และให�ผู�เรียนมีบทบาทในช้ันเรียน กำหนดตาราง

กจิกรรมให�นักศกึษาได�ทราบว่าแต่ละสัปดาห์นกัศกึษา

ต�องเรียนเนื้อหาใด และมีกิจกรรมท่ีมอบหมายให�คือ

อะไร 

 2. กระตุ�นนักศึกษาให�สนใจในกิจกรรมการ

เรยีนรู� จดัชัน้เรยีนให�สนกุสนาน ไมน่า่เบือ่ ทำให�ผู�เรยีน

รู�สึกสบายใจในการทำกิจกรรมต่างๆ 

 3. ใช�คำถามนำเพื่อให�นักศึกษาได�คิด วิพากษ์

ร่วมกัน จนตกผลึกความรู�ดังกล่าวในชั้นเรียน 

 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู� ให�หลากหลาย 

สอดคล�องกับเนื้อหา และบริบทของผู�เรียนในแต่ละ

ตอนเรียน 

 5. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู�รูปแบบต่างๆ ให�

หลากหลาย น่าสนใจ สร�างความท�าทายให�กับผู�เรียน 

ได�ค�นคิดอะไรที่แตกต่าง 

รป้ที� 4 บรรยากาศการเรยีนรู�ทีผู่�เรยีนมีบทบาทสำคัญ

ในชั้นเรียน

 กระบัวันการที�สร้างทักษะการเรียนร้้ติลอด้

ชีวัิติให้้กับันักศ้กษา (Lifelong Learning)

 การจัดการเรียนรู�คร้ังน้ียึดรูปแบบหลักการ

จดัการเรยีนรู�เชงิรกุ (Active learning) และห�องเรยีน

กลับด�าน (Flipped Classroom Approach) ซึ่ึ่งผู�

 

 

   

 

 

เพื่อใหผูเรียนไดนำมาวางแผนในการปฏิบัติงานวิจัย

ของตนเอง  

 
 

     รูปท่ี 1 วิทยากรถอดประสบการณในชั้นเรียน 

 

      2. สื ่อคลิปวีดีโอการสอน: ผู สอนไดผล ิตสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนที ่อธิบายเนื ้อหาของ

รายวิชา โดยผู สอนวางแผนการอัดวีดีโอการสอน

รวมกับผูเรียน ใหผูเรียนมามีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึง

ทำใหผูเรียนตื่นตัว และกระตือรือรนในการเตรียมตัว 

ทบทวนและทำความเขาใจเนื ้อหา เพื ่อใหผลงาน

ออกมามีความสมบูรณมากที่สุด คลิปวีดีโอกิจกรรม

การเร ียนการสอนดังกล าวมีจำนวน 8 คลิป ท่ี

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีสำคัญ เชน การออกแบบการวิจัย 

(การออกแบบการได มาซ ึ ่ งต ัวอย างว ิจ ัย , การ

ออกแบบการวัดตัวแปรวิจัย และการออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล) ประเภทของการวิจัย การวิเคราะห

ปญหาวิจัย เปนตน  

 
รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอท่ีผูสอนผลิต 

เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรู  

 
  

รูปท่ี 3 คลิปวิดีโอท่ีผูสอนผลิตรวมกับ

ผเรียน 



94          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

เรียนจะได�รับมอบหมายให�ไปศึกษาเนื้อหาในแต่ละ

ประเด็นของสัปดาห์ ผู�เรียนสามารถให�ความสามารถ

ของตนเองในการค�นหาข�อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ได�อยา่ง

หลากหลาย และทุกเวลาที่นักศึกษาสะดวก และ

สามารถทบทวนเนื้อหาความรู�ได�อย่างต่อเนื่อง ทุก

สถานที่ และทุกเวลา 

 จุด้เด้่นของการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นกับัผ้้เรียน

 จากการจัดการเรียนรู�  ผู�สอนสังเกตและ

ประเมินผู�เรียนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการพบ

ว่า ผู�เรียนแสดงพฤติกรรมต่างๆ เชิงบวกดังนี้

 1. กล�าตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นแลก

เปลี่ยนได�อย่างสร�างสรรค์ 

 2. มีความรับผิดชอบกับงานที่ได�รับมอบหมาย 

ไม่เป็นภาระเพิ่มเติมของเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีความ

สามัคคีในการสร�างสรรค์ชิ้นงานในแต่ละสัปดาห์ ที่

สะท�อนถึงการเรียนรู�ของตนเอง และเพื่อนร่วมชั้น

เรียน 

 3. มีความคิดสร�างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ชิ้นงานที่

นักศึกษาได�สร�างขึ้น น่าสนใจ และแปลกใหม่ ซึ่ึ่งนับ

ว่าเป็นความคิดสร�างสรรค์ที่ผู�เรียนได�ถูกพัฒนาผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู� 

 4. มีกระบวนการคิดขั้นสูง ด�วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู�ที่ผู�สอนใช�คำถามนำในการให�ผู�เรียนได�

คดิค�นหาคำตอบ มกีารแสดงความคดิเหน็เชงิเหตุและ

ผลอย่างชัดเจน เป็นระบบ จัดระบบความคิดได�ดี 

 5. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศของผู�เรียนเพื่อ

ให�ตนเองเกิดทักษะการเรียนรู� ทักษะด�านข�อมูล

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการ

ทำงาน Mastery learning ของผู�เรยีนทีส่ามารถเรยีน

รู�ด�วยตนเอง เปิดโอกาสในการปฏิิสัมพันธิ์และเรียนรู�

ร่วมกันทางออนไลน์ สอดรับกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

      คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู�เรียนข�างต�น ล�วนแต่

มสีว่นมาจากกระบวนการจัดการเรยีนรู�ท่ีเน�นให�ผู�เรยีน

ได�ปฏิิบัติ คิดตามแนวทางของแต่ละคน ซึ่ึ่งสามารถ

บูรณาการกับรายวิชาได�อย่างน่าสนใจ 

  นอกจากนี้ ผู� สอนออกแบบกิจกรรมใน

ห�องเรียนออนไลน์ CMU e-Learning KC-Moodle 

ในการทำ Flipped-Classroom จะใช�คลิปวิดีโอการ

สอนจากการนำเนือ้หากระบวนวชิามาจดัทำคลปิสัน้ๆ 

สรปุเนือ้หาประเด็นสำคัญ ความยาวไม่เกนิ 8-10 นาที 

ในแต่ละเนื้อหาให�ผู�เรียนศึกษาออนไลน์ก่อนล่วงหน�า 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู� สรุปประเด็นในชั้นเรียน 

และทำกจิกรรมในแตล่ะชัว่โมงรว่มกนั ผู�สอนใช�คำถาม

หรือกิจกรรมชวนคิด ให�ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมระหว่าง

การชมคลิป ซึ่ึ่งคลิปวิดีโอนี้จะลงไว�ใน Facebook 

group  และให�ผู�เรยีนศกึษาเนือ้หาความรู�เพ่ิมเตมิจาก

คลิปอื่นๆ จากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ การ Flipped จะ

ทำการกำหนดเป้าหมายและกระตุ�นให�ทำกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว�ในแต่ละเนื้อหา

 สำหรับการดำเนินกิจกรรมผู�สอนได� เน�น

กิจกรรมการเรียนรู�ที่เป็น Active learning โดยเฉลี่ย

แล�วทั้งภาคการศึกษามากกว่า 50% ซึ่ึ่งได�แบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1.ด�านเนือ้หา ออกแบบกิจกรรมในห�องเรยีน ใช�

การทำ Flipped-Classroom จะใช�คลปิวดีิโอการสอน

จากการนำเนือ้หากระบวนวิชามาจัดทำคลิปสัน้ๆ แบ่ง

เปน็หัวข�อยอ่ยๆ สรุปเนือ้หาประเด็นสำคญั ความยาว

ไม่เกิน 8-10 นาที ในแต่ละเนื้อหา ให�ศึกษาออนไลน์

ก่อนล่วงหน�า และมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในช้ัน

เรียน 

 2. กจิกรรมเดีย่วและกลุม่ เปน็กจิกรรมสรปุการ

เรียนรู� เปิดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู� อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรู�ทั้งในห�องเรียน และ ร่วมกับสื่อออนไลน์

4. วัิธิ์ีการประเมินผลการเรียนร้้ของนักศ้กษา

 การประเมินผลผู�สอนเน�นการประเมินตาม

สภาพจริงโดยกำหนดสัดส่วนคะแนนดังนี้ 1) สรุป

ประเด็นเนื้อหาท่ีได�ศึกษาจากส่ือออนไลน์ 10 % 2) 

วเิคราะห์และวิพากษ์ประเด็นเนือ้หาทีไ่ด�ศึกษาจากสือ่

ออนไลน์ 20 % 3) ระดมความคิดเห็นการออกแบบ
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โครงการวจัิยในชัน้เรยีน 40 และ 4) วพิากษแ์ละให�ข�อ

เสนอแนะโครงการวิจัยในชั้นเรียนของเพื่อนร่วมชั้น 

30 % สงัเกตได�ว่าผู�สอนเน�นการประเมินทีเ่กิดจากการ

ปฏิบิตัใินชัน้เรยีน ไม่ได�ให�คะแนนกับการทดสอบ และ

ต�องการจะประเมนิสมรรถนะท่ีเกดิข้ึนกบัผู�เรยีนอยา่ง

รอบด�าน

4.1. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วมในโครงการ

 จากการประเมินนักศึกษาแบบไม่เป็นทางการ

และเป็นทางการ และผลการสะท�อนหลังการจัดการ

เรียนการสอนสามารถสรุปผลลัพธิ์ที่ เ กิดขึ้นกับ

นักศึกษาได�ดังนี้ 

 1. นักศึกษาได�ฝึึกกระบวนการคิด และเรียนรู�

บทเรียนจากการตกผลึก แลกเปลี่ยนกับผู�สอนและ

เพื่อนร่วมกัน การจัดการเรียนรู�เน�นการจัดกิจกรรม

และให�ผู�เรียนมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการเรียนรู� 

รูปแบบการเรียนมีหลายลักษณะทีเน�นให�นักศึกษาได�

เรียนรู�  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโจทย์สถานการณ์ให�

นกัศกึษาได�รว่มกนัวพิากษ ์และการใช�คำถามนำในการ

จัดกิจกรรม เป็นต�น กระบวนการเหล่านี้ล�วนทำให�

นักศึกษากล�าคิด กล�าแลกเปลี่ยน และยอมรับความ

คิดเห็นซึ่ึ่งกันและกัน 

 2. นักศึกษาสามารถสร�างสรรค์ชิ้นงานที่เกิด

จากกิจกรรมการเรียนรู�ได�อย่างน่าสนใจ แปลกใหม่ 

และสะท�อนการคิดขั้นสูง ชิ้นงานเกิดจากการแลก

เปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้น และเป็นผลจากกิจกรรมการ

เรียนรู�ในชั้นเรียน

 3. นักศึกษามีความสุข สนุกกับกิจกรรมการ

เรยีนรู�ในชัน้เรยีน และมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาเรยีน สงัเกต

ได�ชัดเจน ทุกกิจกรรมการเรียนรู�นักศึกษามีส่วนร่วม

กับกิจกรรม ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน เมื่อ

จบภาคการศึกษาสำรวจพบว่านักศึกษามีเจตคติต่อท่ี

ดตีอ่รายวชิามากขึน้ จากแตเ่ดมิมคีวามกงัวล และเหน็

ว่ารายวิชายาก เรียนแล�วไม่สนุก และนักศึกษามองว่า

รายวิชาไม่ได�ยากอย่างที่คิดตอนแรก สามารถพัฒนา

ได� และเป็นรายวิชาที่นำไปใช�ประโยชน์ได�ในการ

ประกอบอาชีพครูในอนาคต 

 4. นักศึกษามีทักษะด�านการวิจัยท่ีค่อนข�าง

ชัดเจน สามารถออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนได�อย่าง

มีประสิทธิิภาพ มีความรู� ความเข�าใจกับกระบวนการ

ทำวจิยั ซ่ึึ่งเปน็ผลจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู�ทีเ่น�น

ผู�เรียนให�มีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรม 

4.2. ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

  ผู�สอนในฐ์านะที่เข�าร่วมกิจกรรมมาเป็นครั้ง

แรก ได�เรียนรู� และมีผลลัพธ์ิที่เกิดจากการเข�าร่วม

โครงการดังนี้ 

  1. สามารถออกแบบกิจกรรมได�อย่างหลาก

หลาย จากเดิมผู�สอนเน�นการบรรยายในชั้นเรียนเป็น

หลัก บทบาทในชั้นเรียนส่วนใหญ่คือผู�สอน กิจกรรม

ในชัน้เรยีนมเีพยีงการบรรยาย แตโ่ครงการทำให�ผู�สอน

ต�องทบทวนและคิดค�น รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู�ให�

แปลกใหม่ น่าสนใจ เน�นให�ผู�เรียนมีบทบาทหลักใน

กจิกรรมการเรยีนรู� ทำให�ผู�สอนต�องตืน่ตัวในการค�นหา

ความรู�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�หลากหลาย 

  2. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์

ที่เข�าร่วมโครงการด�วยกัน ผู�สอนและเพื่อนร่วมงาน

ต่างมาแลกเปล่ียนแนวคิด รูปแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนร่วมกัน ซ่ึึ่งนับว่าเป็นชุมชนแหล่งการเรียนรู�

ที่แท�จริง 

  3. สามารถพฒันาตอ่ยอดชิน้งานของนกัศกึษา

ให�ถูกนำไปใช�ในสถานศึกษา ดังที่กล่าวข�างต�น 

กิจกรรมการเรียนรู�ผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันออกแบบ

การเรยีนรู� จงึทำให�ผู�สอนได�เหน็มมุมองของผู�เรยีนมาก

ขึน้ รู�ความต�องการ จนทำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมที่

เกิดจากกระบวนการวิจัยของผู�เรียนแต่ละคน ซ่ึึ่ง

นวตักรรมเหล่านัน้ ถกูนำไปต่อยอดให�มีความสมบูรณ์

มากขึน้ และนำไปใช�พัฒนานกัเรยีนในโรงเรยีนจรงิ ซ่ึึ่ง

นับว่าการเข�าร่วมโครงการนี้ ทำให�ผู�สอนและผู�เรียน 

ทำงานรว่มกนัอยา่งเปน็รปูธิรรมมากขึน้ จนนำไปสูก่าร

ประยกุตแ์ละตอ่ยอดประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จากชิน้งานใน

รายวิชา 
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 โดยภาพรวมท้ังผู�สอนและผู�เรียนต่างได�เรียนรู�

หลายประการจากการเข�ารว่มโครงการ เป็นจดุเริม่ต�น

ที่ดีในการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนให�น่าสนใจ แปลกใหม่ 

และสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีการศึกษามี

ความยืดหยุ่นและหลากหลาย 

5. บัทเรียนที�ได้้รับัจากโคัรงการ 

  1. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู�ในหลายวิชา

ต�องหลากหลาย ให�ผู�เรยีนมสีว่นรว่มให�มากทีส่ดุ มกีาร

วเิคราะหค์วามต�องการและบรบิทของผู�เรยีนแตล่ะคน 

จนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู�ร่วมกันใน

ลักษณะของห�องเรียนเชิงรุก ที่ทำให�ผู�เรียนมีบทบาท

ในชัน้เรยีนมากข้ึน ซ่ึึ่งผลลพัธ์ิท่ีได�จะทำให�ผู�เรยีนได�ฝึกึ

กระบวนการคดิ การทำงานรวมกนัเปน็ทมี การยอมรบั

ความคิดเห็นซ่ึึ่งกันและกัน ซ่ึึ่งเป็นทักษะที่มีความ

สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน นอกเหนือจากองค์

ความรู�ที่ผู�เรียนจะได�รับแล�ว ทักษะต่างๆ ที่เกิดจาก

กระบวนการเรียนการสอนก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให�ผู�

เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิิภาพ 

 2. การผลิตสื่อออนไลน์ และช่องทางการเรียน

รู�ออนไลน ์เปน็สิง่สำคญัมากในปจัจบัุน ยิง่สถานการณ์

โควิดเข�ามาทำให�การจัดการเรียนรู�ต�องปรับเปลี่ยน 

ประกอบกับลักษณะการเข�าถึงองค์ความรู�ในปัจจุบัน

ที่ง่าย และรวดเร็ว ทำให�ผู�สอนตระหนักและให�ความ

สำคัญกับช่องทางการเรียนรู�ของผู�เรียนมากยิ่งขึ้น 

 3. รปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู�เชงิรกุ และ

ห�องเรียนกลับด�าน ทำให�กิจกรรมการเรียนรู�ง่าย และ

ลืน่ไหลมากยิง่ขึน้ ผู�เรยีนเรยีนรู�ได�ค่อนข�างไว และใกล�

เคียงกัน กิจกรรมการเรียนรู�เอื้อให�ผู�เรียนแลกเปลี่ยน

ความคิด ทัศนคติ ซ่ึึ่งนับว่าเป็นสีสันของการเรียนรู�ที่

หลากหลาย และมีประสิทธิิภาพ

 4. การวดัและประเมนิผลต�องหลากหลาย และ

เน�นการประเมินระหว่างการเรียนรู� และประเมินตาม

สภาพจริง การวัดและประเมินผลจากการทดสอบ

เพียงอย่างเดียวอาจจะทำให�วัดได� ไ ม่ครบคลุม 

สมรรถนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากรายวิชาได� นอกจากนี้

ยงัทำให�ผู�เรยีนกังวลและเครียด ดงันัน้การประเมินผล

จากชิน้งานและจากการทำกิจกรรม ทำให�ผู�เรยีนคลาย

กังวล และผู�สอนสามารถวัดสมรรถนะของผู�เรียนได�

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

6. แนวัทางในการขยายผล

 1. ผู�สอนวางแผนบันทึกเทปการสอนให�

ครอบคลมุในทกุเนือ้หาของรายวชิา ด�วยข�อจำกัดของ

การเข�าร่วมโครงการครั้งนี้ ซึ่ึ่งเป็นครั้งแรกทำให�ยังไม่

ได�รับสะท�อนผลการเรียนรู�ของผู�เรียนจากการเรียนรู�

ลว่งหน�าผ่านคลิปการสอน ทำให�ผู�สอนบันทึกคลิปการ

เรียนรู�เพียง 4 คลิป แต่หลังจากการเก็บข�อมูลและ

สะท�อนผลจากผู�เรียน พบว่า ผู�เรียนพึ่งพอใจกับการ

เรียนรู�จากคลิปการสอน ซึ่ึ่งสามารถศึกษาคลิปได�ล่วง

หน�าก่อนการเข�าเรียน และสามารถทบทวนเนื้อหาได�

หลังจากการเรียนการสอน แนวทางการขยายผล  

ผู�สอนจะบันทึกคลิปการสอนจำนวน 15 บทเรียนให�

คลอบคลุมเนื้อหา นำผู�เรียนมามีส่วนร่วมในคลิปการ

สอนให�มากขึน้ และจัด/รปูแบบในคลิปให�หลากหลาย 

เข�ากับวัยของผู�เรียนในปัจจุบัน 

 2. บูรณาการรายวิชาเข�ากับวิชาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

และสร�างชิ้นงานร่วมกัน รายวิชาการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู�นี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข�องกับหลายวิชา 

และการฝึึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู�เรียน ดังนั้น

ผู�สอนมีแนวทางการเชื่อมโยงรายวิชากับรายวิชาอื่น 

และการฝึกึปฏิบิตักิารสอนของผู�เรยีน เพือ่ให�ผู�เรยีนได�

เรียนรู�จากการปฏิิบัติจริง ผ่านสถานการณ์จริง ทำให�

ผู�เรียนสามารถตกผลึกความรู�ได�ด�วยตนเอง เป็นการ

เรียนรู�เชิงรุกอย่างแท�จริง ซ่ึึ่งจะทำให�ผู�เรียนได�เรียนรู�

เนื้อหาภาคทฤษฏิี และภาคปฏิิบัติ อีกทั้งยังฝึึก

สมรรถนะต่างๆ ที่สำคัญของผู�เรียนให�สอดคล�องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
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7. ปัญห้าและอุปสรรคั

 1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ อาจ

ทำให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว� 

 2. ด�วยสถานการณ์แพร่ระบาด ทำให�ไม่

สามารถลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายได�ตามกำหนด 

กิจกรรมบางอย่างต�องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ

ออนไลน์ ซ่ึึ่งอาจทำให�ผลลัพธ์ิไม่เป็นไปตามแผนที่

กำหนด
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การจัด้การเรียนร้้เชิงรุกในรายวัิชาการวัิจัยเพื�อพัฒนาคัุณภาพผ้้เรียน

ณัฐพล  แจ้งอักษร1 
1ภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Natthapol.j@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเชิงทฤษฎีีเป็นส่วนใหญ่ และเนื้อหายาก

มีรายละเอียดเยอะ จำเป็นต�องอาศัยกระบวนการคิดขั้นสูงมาช่วยในการเรียนรู�เพื่อพัฒนางานวิจัย มีจุดประสงค์

มุง่พฒันาคณุภาพผู�เรยีน การจดัการเรยีนรู�เชงิรกุ (Active Learning) เปน็การจดัการเรยีนรู�ท่ีเน�นผู�เรยีนเปน็สำคญั

ในการเรียนรู�ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยเพิ่มบทบาทในช้ันเรียนของผู�เรียนในการเปลี่ยนบทบาทจากผู�รับ

ความรู�เป็นผู�มีส่วนร่วมในการสร�างความรู� ในการจัดการเรียนรู�เชิงรุกมีรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่หลากหลายให�

เหมาะสมกับเนื้อหาส่วนต่าง ๆ  และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มีประสิทธิิภาพมากที่สุด 

กจิกรรมการเรยีนรู�มทีัง้รูปแบบการเรยีนรู�ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนทีมี่การลงมือปฏิบัิติเชงิพืน้ที ่เพ่ือฝึึกทักษะ

กระบวนการคิดข้ันสูงและความรู�ท่ีได�เรียนรู�แล�วนำมาใช�ในการออกแบบผลงานวิจัยออกมาอย่างสร�างสรรค์และ

สามารถทีจ่ะนำความรู�ไปใช�ประโยชนต์อ่วชิาชพีของตนเอง อกีทัง้เน�นการนำเทคโนโลยมีาใช�ในการประกอบการ

จัดการเรียนรู�เชิงรุกโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช�ในการสร�างสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์โดย

สื่อเป็นสื่อจากผู�สอนและส่ือจากผู�เรียน ซ่ึึ่งพัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยีแก่ผู�สอนและผู�เรียนไปพร�อมๆกันและ

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู�ให�แก่ตนเองและบุคคลท่ีสนใจศึกษาค�นคว�าเกี่ยวกับความรู�วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�

เป็นการส่งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู�เชิงรุกนี้สอดคล�องกับกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู�การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู� 

คัำสำคััญ:  การจัดการเรียนรู�เชิงรุก, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน

1. บัทนำ

 รปูแบบการจดัการเรยีนรู�เปน็เครือ่งมอืสำหรบั

การส่งเสริมหรือสนับสนุนการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มี

ประสทิธิภิาพ และการเลอืกใช�รปูแบบการจดัการเรยีน

รู�ที่ เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งเสริมหรือ

สนบัสนนุการเรยีนรู�ของผู�เรยีนมากยิง่ขึน้ โดยรปูแบบ

การจัดการเรยีนรู�เชงิรกุ (Active Learning) เหมาะสม

สำหรับการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู� เนื่องจากมีเนื้อหาที่มีลักษณะเชิง

ทฤษฎีีเป็นส่ วนใหญ่  และเนื้ อหา ท่ีต�องอาศัย

กระบวนการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking) 

ได�แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน

คา่ รปูแบบการจัดการเรยีนรู�เชงิรกุ (Active Learning) 

ยงัสามารถทีจ่ะตอบสนองตอ่การจดัการเรยีนรู�ทีไ่มใ่ช่

เพียงด�านเนื้อหาเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการจัดการ

เรียนรู�ที่ส่งเสริมให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร�าง

ปฏิสิมัพนัธิร์ะหวา่งผู�สอนกบัผู�เรยีน มุง่ให�ผู�เรยีนลงมอื

ปฏิบิติั และผู�เรยีนเปน็ศนูย์กลางในการเรยีนรู�ทีเ่ปล่ียน

บทบาทของผู�เรียนจากผู�รับความรู� (Receivers) ไปสู่

การมีส่วนร่วมในการสร�างความรู� (Co-creators) 

ลกัษณะการสอนจะเน�นรูปแบบการสอนทีห่ลากหลาย

เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        99

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

(Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา 

(Multiple Intelligence) ทีต่ระหนกัถงึการเรยีนรู�ของ

ผู�เรียนย่อมมีความแตกต่างกันจึงได�นำรูปแบบการ

เรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน (Activity-Based 

Learning) รูปแบบการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน 

(Problem-Based Learning) และรูปแบบการเรียน

รู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (Project-Based Learning) 

โดยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรยีนรู� ซ่ึึ่ง

จะมีการบันทึกเทปสาระสำคัญของเน้ือหาวิชา ที่จะ

ทำให�ผู�เรียนสามารถเข�าถึงสื่อได�ทุกท่ีทุกเวลาตาม

ความสะดวกของผู�เรยีน เป็นการยืดหยุ่นในการเรยีนรู�

ของผู�เรียนได�อย่างมีประสิทธิิภาพ โดยเป้าประสงค์

สุดท�ายอยากให�นักศึกษาสามารถสรรค์สร�างงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาผู�เรียนของตนเองได�อย่างน่าสนใจและ

ตระหนักถึงการนำองค์ความรู�ไปใช�ประโยชน์ในชีวิต

ประจำวันหรือประกอบอาชีพในอนาคต

 การจดัการเรยีนรู�เชงิรกุเปน็รปูแบบการจดัการ

เรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญเหมาะสมสำหรับการ

จัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมทักษะด�าน

การเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ได�เป็นอย่างดี

ทำให�ผู�เรียนได�ตระหนักถึงการนำองค์ความรู� และสื่อ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช�ประโยชน์ได�ในอนาคต 

2. ห้ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช้

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) 

กระบวนการจัดการเรยีนรู�ทีผู่�เรยีนทุกคนมีสว่นร่วมใน

การลงมอืปฏิบิตัจิรงิ สร�างองคค์วามรู�ผา่นกระบวนการ

คิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ได�แก่ การ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ที่เน�น

ให�ผู�เรยีนมปีฏิสิมัพนัธิก์นัระหวา่งผู�เรยีนกบัผู�เรยีน และ

ผู�เรยีนกับผู�สอน ซ่ึึ่งผู�สอนจะเป็นผู�อำนวยความสะดวก 

(Facilitator) ทีค่อยเสนอแนะหรือให�คำปรึกษาต่าง ๆ  

แกผู่�เรยีน และคอยออกแบบการจัดการเรยีนรู�ทีเ่หมาะ

สมเพือ่ทีจ่ะให�ผู�เรยีนได�เกดิการเรยีนรู�ทีม่ปีระสทิธิภิาพ

และผู�เรียนได�เรียนรู�อย่างมีความหมาย (Meaningful 

learning) ที่จะทำให�ผู�เรียนได�ตระหนักการมีอยู่ของ

องคค์วามรู�นัน้สามารถทีจ่ะนำไปพัฒนา ปรับปรุงรวม

ไปถึงการต่อยอดองค์ความรู�ให�เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมได� กระบวนการเรียนรู�เชิงรุกสามารถเก็บ

องค์ความรู�เป็นระบบความจำระยะยาว (Long Term 

Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถเรียกคืนกลับ

มาได�โดยอัตโนมัติ เป็นความจำที่ไม่อาจสูญหายไปได�

ซึ่ึ่งผ่านแนวคิด กรวยแห่งการเรียนรู� (The Cone of 

Learning) 

รป้ที� 1 กรวยแหง่การเรยีนรู� (The Cone of Learning) 

Edgar (1969)

 กรวยแหง่การเรยีนรู� (The cone of Learning) 

เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมระบบความจำระยะยาวด�วยรูป

แบบการสอนท่ีให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็นและ

บรรยายในชั้นเรียนเป็นการเน�นให�ผู�เรียนมีบทบาทใน

การแสวงหาความรู�ด�วยการปฏิิสัมพันธิ์จนสามารถ

สรุปเป็นองค์ความรู�ได�ซึ่ึ่งสามารถทำให�ผู�เรียนจดจำ

องค์ความรู�ได� ร�อยละ 70 หลังจากที่ผู�เรียนได�เรียนรู�

ผา่นมาแล�ว 2 สปัดาห ์และรูปแบบการสอนทีใ่ห�ผู�เรยีน

มีการฝึึกปฏิิบัติที่มีการจำลองจากสถานการณ์จาก

ประสบการณ์เป็นการเรียนรู�ที่เน�นการฝึึกปฏิิบัติใน

สภาพจริงที่มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได�

ใช�ทักษะท่ีมีและประสบการณ์เดิมมาใช�ในการฝึึก

ปฏิบิตัอิกีด�วย ซ่ึึ่งสามารถทำให�ผู�เรยีนจดจำองคค์วาม

รู�ได� ร�อยละ 90 หลังจากที่ผู�เรียนได�เรียนรู�ผ่านมาแล�ว 

2 สัปดาห์ รูปแบบการสอนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดการเรยีนรู�เชงิรุก ดงันัน้การจัดการเรยีนรู�เชงิรกุ

 

 

   

 

 

สวนรวมในชั้นเรียน สรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอน

กับผูเรียน มุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ และผูเรียนเปน

ศูนยกลางในการเรียนรูที่เปลี่ยนบทบาทของผูเรียน

จากผูรับความรู (Receivers) ไปสูการมีสวนรวมใน

การสรางความรู (Co-creators) ลักษณะการสอนจะ 

เนนรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอ

ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different) 

ส อ ด ร ั บ ก ั บ แ น ว ค ิ ด พ ห ุ ป  ญ ญ า  (Multiple 

Intelligence) ที่ตระหนักถึงการเรียนรูของผูเรียน

ยอมมีความแตกตางกันจึงไดนำรูปแบบการเรียนรู

โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) 

รูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-

Based Learning) และรูปแบบการเร ียนรู โดยใช

โครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) โดยมี

การนำเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนรู ซ่ึงจะมี

การบันทึกเทปสาระสำคัญของเนื้อหาวิชา ท่ีจะทำให

ผูเรียนสามารถเขาถึงสื่อไดทุกที่ทุกเวลาตามความ

สะดวกของผูเรียน เปนการยืดหยุนในการเรียนรูของ

ผู เร ียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปาประสงค

สุดทายอยากใหนักศึกษาสามารถสรรคสรางงานวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเรียนของตนเองไดอยางนาสนใจและ

ตระหนักถึงการนำองคความรู ไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจำวนัหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกเปนรูปแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเหมาะสมสำหรับการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่สงเสริมทักษะดาน

การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสาระสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ไดเปนอยางดี

ทำใหผูเรียนไดตระหนักถึงการนำองคความรู และสื่อ

เทคโนโลย ีต าง ๆ ไปใช ประโยชนได ในอนาคต  

 

          หลักการและทฤษฎีท่ีนำมาใช 

การจัดการเรียนรู เช ิงรุก (Active Learning) 

กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม

ในการลงมือปฏิบ ัต ิจร ิง สร างองคความร ู ผ าน

กระบวนการคิดขั ้นส ูง (Higher-Order Thinking)

ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน

คา ท่ีเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับ

ผู เร ียน และผู เร ียนกับผู สอน ซึ ่งผู สอนจะเปนผู

อำนวยความสะดวก (Facilitator) ที่คอยเสนอแนะ

หร ือให คำปร ึกษาต าง ๆ แก ผ ู  เร ียน และคอย

ออกแบบการจัดการเรียนรูที ่เหมาะสมเพื่อที่จะให

ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและผูเรียน

ไดเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) 

ท่ีจะทำใหผูเรียนไดตระหนักการมีอยูขององคความรู

นั้นสามารถที่จะนำไปพัฒนา ปรับปรุงรวมไปถึงการ

ตอยอดองคความรูใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

สังคมได กระบวนการเรียนรูเชิงรุกสามารถเก็บองค

ความรู เปนระบบความจำระยะยาว (Long Term 

Memory) เป นหน วยความจำท ี ่ สามารถเร ียก

คืนกลับมาไดโดยอัตโนมัติ เปนความจำที่ไมอาจสูญ

หายไปไดซึ่งผานแนวคิด กรวยแหงการเรียนรู (The 

Cone of Learning)  
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เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่ส่งเสริมการเก็บองค์

ความรู�เป็นระบบความจำระยะยาวอีกด�วย การนำรูป

แบบการจดัการเรยีนรู�เชงิรกุมาใช�ในการจดัการเรยีนรู�

ทีต่ระหนกัถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual 

Different) และสอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา 

(Multiple Intelligence) ซึ่ึ่งนักเรียนแต่ละคนย่อมมี

ความสนใจ ความถนดัท่ีแตกตา่งกัน และการมรีปูแบบ

การเรยีนรู�ทีแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้รปูแบบการจดัการเรยีน

รู�ทีห่ลากหลายทีมี่พืน้ฐ์านเน�นผู�เรยีนมีบทบาทหลักใน

การเรียนรู�ของตนเองและการมีส่วนร่วมของผู�เรียน  

ได�แก่ รูปแบบการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน 

(Activity-Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู�

ผา่นกิจกรรมทีส่่งเสริมการมีสว่นรว่มในการเรยีนรู�ทีส่ง่

เสริมทักษะด�านการคิด  รูปแบบการเรียนรู�โดยใช�

ปญัหาเป็นฐ์าน (Problem-Based Learning) เปน็รปู

แบบการเรยีนรู�ทีใ่ช�ปญัหาเป็นเครือ่งมือในการกระตุ�น

ให�ผู�เรียนค�นหาสาเหตุและกลไกของปัญหานั้น ๆ  โดย

ใช�ความรู�พืน้ฐ์านทีม่นีำไปสูก่ารแก�ปญัหาตอ่ไป เน�นให�

ผู�เรยีนได�ใช�กระบวนการคิดแล�วนำมาสูก่ารตัดสินใจที่

ดีและส่งเสริมทักษะการแก�ปัญหาในชีวิตจริงได� และ

รูปแบบการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (Project-

Based Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีผู�

เรียนได�นำองค์ความรู�มาประยุกต์ใช�ในการปฏิิบัติที่

เชือ่มโยงสูชี่วติจริง ทีผู่�เรยีนได�ลงมือปฏิบัิต ิโดยมีผู�สอน

เป็นผู�เสนอแนะ ส่งเสริม และสนับสนุน ทำให�การ

จดัการเรยีนรู�ทีห่ลากหลายจะสามารถสง่เสรมิแนวคดิ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและแนวคดิพหปุญัญาได� 

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช�ในการสร�างสื่อการเรียน

การสอนหรอืเทคโนโลยทีางการศกึษา (Educational 

Technology) เป็นการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการร่วม

กบัองค์ความรู�ทีมี่การใช�วสัดุ อปุกรณ์ และเทคนิคการ

จัดการเรียนรู�มาบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มีประสิทธิิภาพมาก

ขึน้ เทคโนโลยทีางการศกึษาสง่เสรมิให�ผู�เรยีนสนใจใน

การเรียนรู�และสามารถเข�าถึงองค์ความรู�ได�ทุกที่ทุก

เวลา ดังนั้นเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสื่อกลางใน

การส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนในลักษณะการเรียน

รู�ที่ยืดหยุ่น ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ (Felder, 2004) 

          กระบวนการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา

เปน็กระบวนการเรยีนรู�ทีค่ำนงึถงึการจัดการเรยีนรู�เชงิ

รกุทีเ่น�นการลงมอืปฏิบิตัโิดยการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 

การมีปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�เรียนกับผู�เรียนและผู�เรียน

กับผู�สอน โดยผู�สอนมีบทบาทในการชี้แนะและเป็นผู�

อำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรยีนรู�ของผู�

เรียน ซ่ึึ่งผู�สอนจะลดรูปแบบการสอนแบบบรรยาย 

เพื่อให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู�ที่เปลี่ยน

บทบาทของผู�เรียนจากผู�รับความรู� (Receivers) ไปสู่

การมสีว่นรว่มในการสร�างความรู� (Co-creators) แล�ว

คอยกระตุ�นให�ผู� เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 

(Higher-Order Thinking) ได�แก่ การวิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยจะเปิดโอกาสให�ผู�

เรยีนได�มีส่วนร่วมในการเรยีนรู� และการแสดงความคิด

เห็นมากที่สุด รวมไปถึงการสรุปองค์ความรู�อีกด�วย 

เนือ่งจากเนือ้หาของกระบวนวชิามีเนือ้หาทีมี่ลกัษณะ

เชงิทฤษฎีเีปน็สว่นใหญ ่เน�นในการปฏิบิตัเิชงิพืน้ทีท่ีจ่ะ

ต�องอาศัยประสบการณ์หรือความรู�พื้นฐ์านมาร่วมใน

การจัดการเรียนรู� จึงได�นำรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่

หลากหลายเพ่ือให�มี รูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่ 

เหมาะสมกบัเนือ้หานัน้ ๆ  ได�แก ่รปูแบบการเรยีนรู�โดย

ใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน (Activity-Based Learning) รูป

แบบการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน (Problem-

Based Learning) และรูปแบบการเรียนรู�โดยใช�โครง

งานเป็นฐ์าน (Project-Based Learning)

ร้ปที� 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู�เชิงรุกในชั้นเรียน

 

 

   

 

 

          กระบวนการเรียนรูที ่เกิดขึ้นในกระบวน

วิชา 

กระบวนการเรียนรูที่คำนงึถึงการจัดการเรยีนรู

เชิงรุกที่เนนการลงมือปฏิบัติโดยการสวนรวมในชั้น

เรียน การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและ

ผูเรียนกับผูสอน โดยผูสอนมีบทบาทในการชี้แนะ

และเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการ

เรียนรูของผูเรียน ซึ่งผู สอนจะลดรูปแบบการสอน

แบบบรรยาย เพื ่อใหผู เรียนเปนศูนยกลางในการ

เรียนรูที่เปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากผูรับความรู 

(Receivers) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู 

(Co-creators) แล วคอยกระต ุ น ให ผ ู  เ ร ียนเกิด

กระบวนการคิดข้ัน (Higher-Order Thinking) ไดแก 

การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

โดยจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู 

และการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด รวมไปถึงการ

สร ุปองคความร ู อ ีกด วย เน ื ่องจากเน ื ้อหาของ

กระบวนวิชามีเนื้อหาที่มีลักษณะเชิงทฤษฎีเปนสวน

ใหญ เนนในการปฏิบัติเชิงพื้นที่ที่จะตองอาศัยประ

สอบการณหรือความรูพื้นฐานมารวมในการจัดการ

เร ียนร ู   จ ึ งได นำร ูปแบบการจ ัดการเร ียนร ู  ท่ี

หลากหลายเพื ่อใหมีร ูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ี

เหมาะสมกับเนื้อหานั้น ๆ ไดแก รูปแบบการเรียนรู

โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) 

รูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-

Based Learning) และรูปแบบการเร ียนรู โดยใช

โครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกในชั้นเรียน 

 

การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-

Based Learning) เปนรูปแบบที่จะนำมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนในเรื่องของเนื้อหา ที่มุง

ใหผูเรียนเกิดการมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยอาจจะ

เปนการเร ียนรู ในร ูปแบบเดี ่ยวและกลุ ม ซึ ่งจะ

สามารถทำใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรู

แลวนำไปสู การสรุปองคความรู นั ้น ๆ ที ่เปนองค

ความรู จากตัวผู เร ียนเอง โดยเปนรูปแบบที ่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญแลวยังสามารถสงเสริมใหผูเรียนมี

ความตื ่นตัวและกระตือรือรนมากขึ ้น การจัดการ

เร ียนร ู  โดยใช ป ญหาเป นฐาน (Problem-Based 

Learning) เปนการจัดการเรียนรู ที ่เนนใหผู เร ียน

มองเห็นถึงสภาพปญหาในชั้นเรียนท่ีผูเรียนจะตองลง

มือปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี เปนกระบวนการท่ีทำใหผูเรียนได

ตระหนักถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดปญหานั้น 

จะทำใหผ ู  เร ียนมีแรงจ ูงใจในการแสวงหาแนว

ทางการแกปญหา ที่จะตองอาศัยองคความรูที่มีมา

ประยุกตใชในการแกปญหา โดยจะทำใหผูเรียนไดมี

การ เ ร ี ยนร ู  อย  า งม ี ความหมาย  (Meaningful 

learning) ในกระบวนการคิดและการตัดสินใจเพ่ือ

เปนประโยชนตอตนเองและสังคมได และการจัดการ

เร ียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based 

Learning) เปนการเรียนรู เนนการลงมือปฏิบัติ ท่ี

จ ะต  อ งอาศ ั ยองค  ความร ู  ด  าน เน ื ้ อหา  และ

กระบวนการในการแกปญหามาใชในการปฏิบัติที่ให

ผูเรียนไดรูจักวางแผนดำเนินการ แลวผูสอนจะคอย

เปนผูชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนรูโดยมีขั้นตอน

การจ ัดการเร ียนร ู บทบาทของผ ู สอนในการให
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 การจัดการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน 

(Activity-Based Learning) เป็นรูปแบบทีจ่ะนำมาใช�

ในการจดัการเรยีนการสอนท่ีเน�นในเรือ่งของเนือ้หา ที่

มุ่งให�ผู�เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยอาจจะ

เปน็การเรยีนรู�ในรูปแบบเดีย่วและกลุม่ ซ่ึึ่งจะสามารถ

ทำให�ผู�เรียนได�มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู�แล�วนำไป

สู่การสรุปองค์ความรู�นั้น ๆ  ที่เป็นองค์ความรู�จากตัวผู�

เรียนเอง โดยเป็นรูปแบบท่ีเน�นผู�เรียนเป็นสำคัญแล�ว

ยังสามารถส่งเสริมให�ผู� เรียนมีความตื่นตัวและ

กระตือรือร�นมากขึ้น การจัดการเรียนรู�โดยใช�ปัญหา

เป็นฐ์าน (Problem-Based Learning) เป็นการ

จัดการเรียนรู�ที่เน�นให�ผู�เรียนมองเห็นถึงสภาพปัญหา

ในช้ันเรียนที่ผู�เรียนจะต�องลงมือปฏิิบัติเชิงพื้นที่ เป็น 

กระบวนการที่ทำให�ผู�เรียนได�ตระหนักถึงสาเหตุและ

กลไกของการเกดิปัญหานัน้ จะทำให�ผู�เรยีนมแีรงจูงใจ

ในการแสวงหาแนวทางการแก�ปัญหา ที่จะต�องอาศัย

องค์ความรู�ที่มีมาประยุกต์ใช�ในการแก�ปัญหา โดยจะ

ทำให�ผู� เรียนได�มีการเรียนรู�อย่างมีความหมาย 

(Meaningful learning) ในกระบวนการคิดและการ

ตดัสนิใจเพือ่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคมได� และ

การจัดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (Project-

Based Learning) เปน็การเรยีนรู�เน�นการลงมอืปฏิบิตัิ

ทีจ่ะต�องอาศยัองคค์วามรู�ด�านเน้ือหา และกระบวนการ

ในการแก�ปัญหามาใช�ในการปฏิิบัติที่ให�ผู�เรียนได�รู�จัก

วางแผนดำเนินการ แล�วผู�สอนจะคอยเป็นผู�ชี้แนะ

แนวทางการจัดการเรียนรู�โดยมีขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู�บทบาทของผู�สอนในการให�คำปรึกษา 3 ขั้น

ตอน ดังนี้ 1) โครงงานประเภทครูนำทาง (Guided 

Project) เปน็ข้ันตอนทีค่รจูะเปน็ผู�ให�องคค์วามรู�ตา่งๆ

ที่อาจจะเป็นการสาธิิตที่ให�ผู�เรียนปฏิิบัติตาม 2) โครง

งานประเภทครูลดการนำทาง (Less-Guided Project) 

เปน็ขัน้ตอนทีเ่พิม่บทบาทของผู�เรยีนในการเรยีนรู�มาก

ยิ่งขึ้นแต่ผู�สอนจะลดบทบาทการให�องค์ความรู�แต่จะ

คอยให�คำปรกึษาและชี้แนะ และ3) โครงงานประเภท

ผู�เรียนนำเอง ครูไม่ต�องนำทาง (Unguided Project) 

เป็นขั้นตอนที่ผู�เรียนได�มีบทบาทในการทำงานด�วย

ตนเองแล�วสามารถยืดหยุ่นตามความถนัดของตนเอง 

ร้ปที� 3 ข้ันตอนการจดัการเรยีนรู�บทบาทของผู�สอนใน

การให�คำปรึกษา

 กรอบแนวคดินีเ้ปน็ประเภทของโครงงานทีแ่บง่

ตามระดับการให�คำปรึกษาของผู�สอนหรือระดับการมี

บทบาทของผู�เรียน แต่ผู�สอนได�นำประเภทโครงงาน

มาจดัเปน็ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู�บทบาทของผู�สอน

ในการให�คำปรึกษา ในการส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�

เรยีนในกระบวนวชิานี ้ซ่ึึ่งผู�เรยีนจะต�องมชีิน้งานในการ

แสดงผลลัพธิ์ในการเรียนรู�ของกระบวนวิชา ในการ

เรียนรู�ทุกรูปแบบการจัดการเรียนรู�จะมีส่ือเทคโนโลยี

หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational 

Technology) มาช่วยในการจัดการเรยีนรู�ในกระบวน

วชิาทีจ่ะทำให�ผู�เรยีนมคีวามยดืหยุน่ในการเรยีนรู� และ

สามารถสร�างองค์ความรู�ของผู�เรียนมีประสิทธิิภาพ

มากยิ่งขึ้น ซึ่ึ่งสื่อจะอยู่ในลักษณะสื่อดิจิทัลที่สามารถ

เข�าถงึได�ทุกทีท่กุเวลาคำนึงถงึความสะดวกในการเรยีน

รู� โดยสื่อการเรียนรู�จะมี 2 ประเภท ได�แก่ สื่อจากผู�

สอน และสือ่จากผู�เรยีน โดยสือ่จากผู�สอนเปน็สือ่ทีจ่ดั

ทำในรูปแบบสือ่ดิจทิลัเป็นลักษณะในรูปของคลิปการ

สอนทีเ่ผยแพรใ่นออนไลนท์ีผู่�เรยีนสามารถเข�าไปเรยีน

รู�จากคลิปการสอนนี้ได�ทุกช่วงเวลาที่ผู�เรียนสะดวก 

   

 

 

คำปรึกษา 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) โครงงานประเภทครู

นำทาง (Guided Project) เปนขั้นตอนที่ครูจะเปน

ผู ใหองคความรู ตางๆที ่อาจจะเปนการสาธิตที ่ให

ผูเรียนปฏิบัติตาม 2) โครงงานประเภทครูลดการนำ

ทาง (Less-Guided Project) เป นข ั ้นตอนที ่ เ พ่ิม

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้นแตผูสอน

จะลดบทบาทการให องค ความร ู แต จะคอยให

คำปรึกษาและชี้แนะ และ3) โครงงานประเภทผูเรียน

นำเอง ครูไมตองนำทาง (Unguided Project) เปน

ข้ันตอนท่ีผูเรียนไดมีบทบาทในการทำงานดวยตนเอง

แลวสามารถยืดหยุนตามความถนัดของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูบทบาทของผูสอน

ในการใหคำปรึกษา 

 

กรอบแนวคิดนี้เปนประเภทของโครงงานที่แบงตาม

ระดับการใหคำปรึกษาของผูสอนหรือระดับการมี

บทบาทของผูเรียน แตผูสอนไดนำประเภทโครงงาน

มาจัดเปนขั้นตอนขั้นตอนการจัดการเรียนรูบทบาท

ของผูสอนในการใหคำปรึกษา ในการสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนในการบวนวิชานี้ ซึ่งผูเรียนจะตอง

มีช ิ ้นงานในการแสดงผลลัพธในการเร ียนรู ของ

กระบวนวิชา ในการเรียนรู ทุกรูปแบบการจัดการ

เร ียนร ู จะม ีส ื ่อเทคโนโลย ีหร ือเทคโนโลย ีทาง

การศึกษา (Educational Technology) มาชวยใน

การจัดการเรียนรูในกระบวนวิชาที่จะทำใหผูเรียนมี

ความยืดหยุนในการเรียนรู และสามารถสรางองค

ความรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสื่อจะ

อยูในลักษณะสื่อดิจิทัลที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุก

เวลาคำนึงถึงความสะดวกในการเรียนรู โดยสื่อการ

เรียนรูจะมี 2 ประเภท ไดแก สื่อจากผูสอน และสื่อ

จากผู เร ียน โดยสื ่อจากผู สอนเปนสื ่อที ่จ ัดทำใน

รูปแบบสื่อดิจิทัลเปนลักษณะในรูปของคลิปการสอน

ที่เผยแพรในออนไลนที่ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรู

จากคลิปการสอนนี้ไดทุกชวงเวลาท่ีผูเรียนสะดวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 สื่อจากผูสอนรูปแบบคลิปการสอน 
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ร้ปที� 4 สื่อจากผู�สอนรูปแบบคลิปการสอน

 สื่อจากผู�สอนรูปแบบคลิปการสอน มีเนื้อหา

เกี่ยวกับองค์ความรู�สำคัญท่ีเกี่ยวข�องกับกระบวนวิชา 

ซึ่ึ่งผู�สอนได�จัดเตรียมคลิปการสอนจำนวน 8 คลิปใน

การให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู� เชน่ การออกแบบการวจิยั (การ

ออกแบบการได�มาซึ่ึ่งตัวอย่างวิจัย, การออกแบบการ

วัดตัวแปรวิจัย และการออกแบบการวิเคราะห์ข�อมูล) 

ประเภทของการวิจยั การวเิคราะหปั์ญหาวจิยั เปน็ต�น 

และสื่อจากผู�เรียน เป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู�เรียน

สนใจในการนำเสนอ เช่น การนำเสนอในรูปแบบ 

Power Point คลิปวิดีโอ และการนำเสนอแอนนิเม

ช่ัน เป็นต�น โดยสื่อจากผู�เรียนอยู่ในช่วงเนื้อหาเกี่ยว

กับการสร�างนวัตกรรมในการแก�ปัญหาของผลงาน

ตนเอง การทีผู่�เรยีนได�สร�างสือ่ในช่วงเนือ้หานีจ้ะทำให�

เพือ่นรว่มชัน้ได�เหน็มมุมองและแนวทางการแก�ปญัหา

ที่แตกต่างกัน จะทำให�เพื่อนร่วมชั้นและรวมไปถึง

ตนเองเกดิความคดิสร�างสรรคใ์นการตอ่ยอดนวตักรรม

ของตนเองอีกด�วย สื่อจากผู�เรียนนี้มีการเผยแพร่ทาง

ออนไลน์ที่จะสามารถทำให�บุคคลอื่นได�นำนวัตกรรม

ของผู�เรยีนไปใช�ประโยชนใ์นการแก�ปญัหานัน้ ๆ  ซึ่ึง่จะ

ทำให�ผู�เรยีนเห็นคุณค่าแนวคิดและความคิดสร�างสรรค์

ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

ร้ปที� 5 สื่อจากผู�เรียน

 ผู�เรยีนจะได�รบัการเรยีนรู�ทีส่อดคล�องกบักรอบ

แนวคดิเพือ่การเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 จะทำให�ผู�เรยีน

มีทักษะที่เกิดจากการเรียนรู�ในกระบวนวิชานี้ ได�แก่ 

ทกัษะด�านการเรยีนรู�และนวัตกรรม  ผู�เรยีนได�รับองค์

ความรู�การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู�ที่ผู�เรียนสามารถ

ใช�องค์ความรู�ที่มีและความคิดสร�างสรรค์ในการสร�าง

นวัตกรรมในการแก� ปัญหานั้ น  ๆ  ได�อ ย่าง มี

ประสิทธิิภาพ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผู�

เรียนได�นำเทคโนโลยีมาใช�ในสร�างสื่อของตนเองที่

สามารถเผยแพร่ในออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่

สังคมหรือบุคคลที่สนใจในการแก�ปัญหานั้น ๆ ที่มี

การนำเสนอในรปูแบบตา่งๆ และทกัษะชวีติและอาชพี 

ผู�เรียนมีการเรียนรู�อย่างมีความหมายที่ทำให�ผู�เรียน

ตระหนักถึงองค์ความรู�ที่มีแล�วนำไปใช�ประโยชน์ต่อ

วิชาชีพของตนเองในอนาคตได�

3. กระบัวันการที�ทำให้้นักศ้กษามีส่วันร่วัมในการ

เรียนร้้ (Active Learning)

3.1. กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่ส่งเสริมให�ผู�

เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู�มีดังนี้ 

 1) ผู�สอนได�อธิบิายรูปแบบการจัดการเรยีนรู�เชงิ

รุกภายในชั้นเรียนที่ส่ ง เสริมการให�ผู� เรียนเป็น

ศูนย์กลางในการเรียนรู�และการนำเทคโนโลยีมาร่วม

   

 

 

คำปรึกษา 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) โครงงานประเภทครู

นำทาง (Guided Project) เปนขั้นตอนที่ครูจะเปน

ผู ใหองคความรู ตางๆที ่อาจจะเปนการสาธิตที ่ให

ผูเรียนปฏิบัติตาม 2) โครงงานประเภทครูลดการนำ

ทาง (Less-Guided Project) เป นข ั ้นตอนที ่ เ พ่ิม

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้นแตผูสอน

จะลดบทบาทการให องค ความร ู แต จะคอยให

คำปรึกษาและชี้แนะ และ3) โครงงานประเภทผูเรียน

นำเอง ครูไมตองนำทาง (Unguided Project) เปน

ข้ันตอนท่ีผูเรียนไดมีบทบาทในการทำงานดวยตนเอง

แลวสามารถยืดหยุนตามความถนัดของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูบทบาทของผูสอน

ในการใหคำปรึกษา 

 

กรอบแนวคิดนี้เปนประเภทของโครงงานที่แบงตาม

ระดับการใหคำปรึกษาของผูสอนหรือระดับการมี

บทบาทของผูเรียน แตผูสอนไดนำประเภทโครงงาน

มาจัดเปนขั้นตอนขั้นตอนการจัดการเรียนรูบทบาท

ของผูสอนในการใหคำปรึกษา ในการสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนในการบวนวิชานี้ ซึ่งผูเรียนจะตอง

มีช ิ ้นงานในการแสดงผลลัพธในการเร ียนรู ของ

กระบวนวิชา ในการเรียนรู ทุกรูปแบบการจัดการ

เร ียนร ู จะม ีส ื ่อเทคโนโลย ีหร ือเทคโนโลย ีทาง

การศึกษา (Educational Technology) มาชวยใน

การจัดการเรียนรูในกระบวนวิชาที่จะทำใหผูเรียนมี

ความยืดหยุนในการเรียนรู และสามารถสรางองค

ความรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสื่อจะ

อยูในลักษณะสื่อดิจิทัลที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุก

เวลาคำนึงถึงความสะดวกในการเรียนรู โดยสื่อการ

เรียนรูจะมี 2 ประเภท ไดแก สื่อจากผูสอน และสื่อ

จากผู เร ียน โดยสื ่อจากผู สอนเปนสื ่อที ่จ ัดทำใน

รูปแบบสื่อดิจิทัลเปนลักษณะในรูปของคลิปการสอน

ที่เผยแพรในออนไลนที่ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรู

จากคลิปการสอนนี้ไดทุกชวงเวลาท่ีผูเรียนสะดวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 สื่อจากผูสอนรูปแบบคลิปการสอน 

 

 

 

   

 

 

สื่อจากผูสอนรูปแบบคลิปการสอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

องคความรูสำคัญที ่เกี ่ยวของกับกระบวนวิชา ซ่ึง

ผูสอนไดจัดเตรียมคลิปการสอนจำนวน 8 คลิปใน

การใหผูเรียนไดเรียนรู เชน การออกแบบการวิจัย 

(การออกแบบการได มาซ ึ ่ งต ัวอย างว ิจ ัย , การ

ออกแบบการวัดตัวแปรวิจัย และการออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล) ประเภทของการวิจัย การวิเคราะห

ปญหาวิจัย เปนตน และสื่อจากผูเรียน เปนสื่อใน

รูปแบบตาง ๆ ที่ผู เรียนสนใจในการนำเสนอ เชน 

การนำเสนอในรูปแบบPower Point คลิปวิด ีโอ 

และการนำเสนอแอนนิเมชั ่น เปนตน โดยสื่อจาก

ผูเรียนอยูในชวงเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม

ในการแกปญหาของผลงานตนเอง การที่ผูเรียนได

สรางสื่อในชวงเนื้อหานี้จะทำใหเพื่อนรวมชั้นไดเห็น

มุมมองและแนวทางการแกปญหาที่แตกตางกัน จะ

ทำใหเพื่อนรวมชั้นและรวมไปถึงตนเองเกิดความคิด

สรางสรรคในการตอยอดนวัตกรรมของตนเองอีก

ดวย สื่อจากผูเรียนนี้มีการเผยแพรทางออนไลนที่จะ

สามารถทำใหบุคคลอ่ืนไดนำนวัตกรรมของผูเรียนไป

ใชประโยชนในการแกปญหานั้น ๆ ซ่ึงจะทำใหผูเรียน

เห็นคุณคาแนวคิดและความคิดสรางสรรคของตนเอง

มากยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 สื่อจากผูเรียน 

 

ผู เร ียนจะไดร ับการเรียนรู ที ่สอดคลองกับกรอบ

แนวคิดเพื ่อการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 จะทำให

ผูเรียนมีทักษะที่เกิดจากการเรียนรูในกระบวนวชิานี้ 

ไดแก ทักษะกานการเรียนรูและนวัตกรรม  ผูเรียน

ไดรับองคความรูการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ท่ี

ผ ู  เร ียนสามารถใชองค ความรู ท ี ่ม ีและความคิด

สรางสรรคในการสรางนวัตกรรมในการแกปญหานั้น 

ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี ผูเรียนไดนำเทคโนโลยีมาใชในสรางสื่อ

ของตนเองที ่สามารถเผยแพรในออนไลนเพื ่อเปน

ประโยชนแกสังคมหรือบุคคลท่ีสนใจในการแกปญหา

นั้น ๆ ที่มีการนำเสนอในรูปแบบตางๆ และทักษะ

ชีวิตและอาชีพ ผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความหมาย

ท่ีทำใหผูเรียนตระหนักถึงองคความรูท่ีมีแลวนำไปใช

ประโยชนตอวิชาชีพของตนเองในอนาคตได 

 

 

 

 

 

 

          กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

กระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรูมีดังนี้  
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ในการจัดการเรียนรู� ซึ่ึ่งเป็นการลดการจัดการเรียนรู�

ในการสอนแบบบรรยาย โดยผู�สอนได�กำหนดตาราง

กิจกรรมการเรียนรู�ในแต่ละคาบเรียน ภาระงาน และ

สัดส่วนการให�คะแนนของแต่ละกิจกรรมให�นักศึกษา

ได�ทราบและนำไปสูก่ารแสดงความคดิเหน็เพือ่ทีจ่ะได�

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ข�อตกลงในชั้น

เรียนที่ได�รับการเห็นด�วยจากทั้งผู�เรียนและผู�สอน

 2) การใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่หลาก

หลายเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู�

เรยีนได�อยา่งมปีระสทิธิภิาพและเหมาะสม ในชัน้เรยีน

เป็นการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ ทำให�ผู�

เรียนมีโอกาสในการเลือกใช�ความถนัด ความสนใจใน

การเรียนรู�

 3) การอภิปรายในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให�

นกัศกึษาได�แสดงแนวคดิของตนเอง และการได�รบัมมุ

มองต่าง ๆ เพื่อไปต่อยอดผลงานของตนเองให�ดีขึ้น 

และการอภิปรายในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ทำให�

นักศึกษาได�นำแนวคิดต่างๆ มาแลกเปลี่ยนซึ่ึ่งกันและ

กันแล�ววิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปสู่องค์ความรู�ของ

เน้ือหาสาระนั้น ๆ ได� ทำให�นักศึกษาฝึึกทักษะการ

สื่อสารและการยอมรับความคิดเห็นของผู�อื่น

 4) บรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสริมการเรยีนรู�ที่

เน�นผู�เรยีนมีบทบาทในการมีสว่นร่วมมากขึน้ เป็นการ

สร�างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปิดโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และบรรยากาศที่เน�นความ

สนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือทำให�ผู�เรียนรู�สึกสบายใจที่จะมี

ส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น

 5) การนำเทคโนโลยีมาใช�ในการเรียนการสอน

ที่จะมีสื่อจากผู�เรียนท่ีให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการนำ

เสนอนวัตกรรมที่สามารถแก�ไขปัญหาของผลงาน

ตนเองได� ซ่ึึ่งจะทำให�ผู�เรียนรู�สึกท�าทายในการจัดทำ

ผลงานนี้ และตระหนักถึงการนำไปใช�ประโยชน์จริงที่

อาจจะต�องเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

3.2. กระบวนการท่ีสร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 กระบวนการจัดการเรยีนรู�ทีส่่งเสริมให�ผู�เรยีนมี

ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตในการเรียนรู�ดังนี้

 1) ผู�สอนได�ใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่ส่ง

เสริมให�ผู�เรียนได�ตระหนักถึงการเรียนรู�อย่างมีความ

หมาย (Meaningful Learning) ที่จะทำให�ผู�เรียนได�

นำองค์ความรู�ที่ได�รับจากกระบวนวิชานี้ไปต่อยอด 

และศึกษาค�นคว�าความรู�เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความ

สามารถต่อวิชาชีพของตนเองในอนาคตข�างหน�า ผู�

เรยีนจะต�องนำองคค์วามรู�และวธิิกีารทีส่มยัใหมท่ีส่อด

รบักบัแนวคดิปจัจบุนัมาบรูณาการรว่มกนัเพือ่นำไปสู่

การแก�ปัญหานั้น ๆ ได�

 2 )  ก า ร ใช� เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 

(Educational Technology) ในการจดัการเรยีนรู�แก่

ผู� เรียนท่ีส่งเสริมให�ผู� เรียนรู� จักการศึกษาค�นคว�า

หาความรู�ที่เกี่ยวข�องกับเนื้อหาที่อาจจะเป็นการเรียน

รู�จากสือ่ทีส่ร�างจากผู�สอน หรอืสือ่อืน่ ๆ ทีถ่กูเผยแพร่

ทางออนไลน ์ทำให�ผู�เรยีนมคีวามยดืหยุน่ในการเรยีนรู�

ในทกุทีท่กุเวลาทีผู่�เรยีนสะดวก และการสร�างคณุค่าใน

การผลติสือ่ทีเ่ผยแพร่ทางออนไลน์ เนือ่งจากผู�เรยีนเอง

เป็นทัง้ผู�ทีไ่ด�รับผลประโยชน์จากการศึกษาค�นหาข�อมลู

ทางออนไลน์ และยังเป็นผู�สร�างประโยชน์แก่สังคมที่

เป็นประโยชน์ต่อผู�ทีส่นใจศึกษาค�นคว�าเรือ่งนัน้ ๆ 

3.3. จุดเด่นของการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นกับผู�เรียน

 การจดัการเรยีนรู�เชงิรกุทีใ่ช�รูปแบบการจดัการ

เรียนรู�หลากหลายรูปแบบและการนำเทคโนโลยีมา

ร่วมในการจัดการเรียนรู�ทำให�ผู�สอนได�สังเกตและ

ประเมินพฤติกรรมของผู�เรียนในรูปแบบทางการและ

ไมเ่ปน็ทางการพบวา่ผู�เรยีนได�แสดงพฤตกิรรมเชงิบวก

ดังนี้

 1) ผู�เรียนมีความกล�าแสดงออกเชิงสร�างสรรค์

มากยิ่งขึ้น เช่น การตอบคำถามในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น 

การแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะในการพัฒนา 
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ปรับปรุงให�ดีข้ึน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู� 

ตา่ง ๆ  กบัเพือ่นรว่มชัน้ท่ีนำไปสูก่ารหาข�อสรปุขององค์

ความรู�

 2) ผู�เรยีนมคีวามรบัผดิชอบกบังานท่ีได�รบัมอบ

หมาย โดยภาระงานม ี2 ประเภท ได�แก ่งานท่ีเปน็สว่น

หนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู� และงานท่ีเป็นภาระงาน

ของตนเอง ซ่ึึ่งงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ

เรียนรู�เป็นงานท่ีจะต�องทำร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียนที่

แบง่ออกเปน็กลุม่ (Small Group) ให�เสรจ็ภายในคาบ

เรียนนั้น ๆ ที่สะท�อนถึงการมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและเพื่อนร่วมชั้น และงานที่เป็นภาระงานของ

ตนเอง ผู�เรียนได�นำองค์ความรู�มาใช�ในการทำงานนั้น

ได�อย่างสร�างสรรค์

 3) ผู�เรียนมีความคิดสร�างสรรค์ในการสร�างผล

งาน โดยผู�เรียนได�นำองค์ความรู�ที่มีการคิดข้ันสูง 

(Higher-Order Thinking) ได�แก่ การวิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ และการประเมินค่า เพื่อนำมาสู่การคิด

สร�างสรรค์ที่ผู�เรียนได�อาศัยความถนัด ความสนใจ มา

เป็นแรงจูงใจในการสร�างผลงานออกมา

 4) การใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่หลาก

หลาย ตอบสนองต่อความเหมาะสมของด�านเนื้อหา

และตัวผู�เรียนท่ีจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�

เรียนให�มีประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น ในชั้นเรียนย่อมมี

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) 

และแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ที่ผู�

เรยีนแต่ละคนมีความถนัด ความสนใจ และมีระดับการ

เรียนรู�ที่แตกต่างกัน ทำให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�น

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู�และได�แสดงศกัยภาพของ

ตนเองในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่

 5) การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรู�ทำให�ผู�เรียนมีทักษะในการใช�เทคโนโลยีท่ี

สอดคล�องกับยุคโลกาภิวัตน์ในสังคมปัจจุบันและการ

สร�างสือ่ในการนำเสนอท่ีอยูใ่นรปูแบบออนไลนท์ีม่กีาร

เผยแพร่ สู่สังคมเป็นอย่างดี ซึ่ึ่ งทักษะในการใช�

เทคโนโลยีนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู�ที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต ทำให�ผู�

เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู�การใช�เทคโนโลยีรูป

แบบต่าง ๆ ในการนำเสนอนวัตกรรมของตนเอง

 6) กจิกรรมการเรยีนรู�ได�ออกแบบการเรยีนรู�ทัง้

ในห�องเรียนและนอกห�องเรียนที่มีการเน�นการจัดการ

เรียนรู�เชิงรุกที่มีหลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู�

ท่ีเหมาะสมแกเ่นือ้หา ชว่งเวลา และตวัผู�เรยีน โดยการ

เรยีนรู�ในห�องเรยีน เป็นการเรยีนรู�ท่ีเน�นให�ผู�เรยีนเรยีน

รู�ด�านเนื้อหาเป็นหลัก และการเรียนรู�นอกห�องเรียน 

เปน็การเรยีนรู�ทีเ่น�นในการปฏิบิติัเชงิพ้ืนทีท่ีผู่�เรยีนจะ

ต�องใช�องคค์วามรู�ท่ีได�จากการเรยีนรู�ในห�องเรยีนมาใช�

ในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน

คา่ รวมไปถงึการคดิแก�ปญัหาอกีด�วย การจดัการเรยีน

รู�ท้ังในห�องเรียนและนอกห�องเรียนเป็นการจัดการ

เรียนรู�ท่ีบูรณาการร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่

หลากหลายคำนึงถึงความเหมาะสมที่ทำให�ผู�เรียนมี

ความกระตือรือร�น สนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับ

การเรียนรู�ส่งผลให�มีประสิทธิิภาพในการเรียนรู�เพิ่ม

มากขึ้นอีกด�วย

4. วัิธิ์ีการประเมินผลการเรียนร้้ของนักศ้กษา

 การประเมินผลการเรยีนรู�เน�นการประเมินตาม

สภาพจริงโดยกำหนดสัดส่วนคะแนนดังนี้ 

 1) สรุปประเด็นเนื้อหาที่ได�ศึกษาจากสื่อ

ออนไลน์ 10 % 

 2) วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นเนื้อหาที่ได�

ศึกษาจากสื่อออนไลน์ 20 %

 3) ระดมความคิดเห็นการออกแบบโครงการ

วิจัยในชั้นเรียน 40 %  

 4) อภิปรายและให�ข�อเสนอแนะโครงการวิจัย

ในชั้นเรียนของเพื่อนร่วมชั้น 30 % 

 สังเกตได�ว่าผู�สอนเน�นการประเมินท่ีเกิดจาก

การปฏิิบัติในชั้นเรียน ไม่ได�ให�คะแนนกับการทดสอบ 

และต�องการประเมินสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับผู�เรียน

อย่างรอบด�าน
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5. ผลลัพธิ์์ติ่อนักศ้กษาที�เป็นเป้าห้มาย/เข้าร่วัมใน

โคัรงการ

 การประเมินนักศึกษาแบบไม่เป็นทางการและ

แบบทางการ และผลการสะท�อนหลังจากการจัดการ

เรยีนรู�เชงิรุกสามารถสรุปผลลัพธ์ิท่ีเกดิข้ึนกับนกัศึกษา

ได�ดังนี้

 1) นักศึกษาได�เรียนรู�เนื้อหาและกระบวนการ

ของรายวิชาผ่านการจัดการเรียนรู�เชิงรุกที่ทำให�

นักศึกษาได�ฝึึกกระบวนการคิดจากตนเองและเพื่อน

รว่มชัน้เรยีน ทีเ่น�นการอภปิรายรว่มกนัแล�วนำไปสูอ่งค์

ความรู�ของเนือ้หานัน้ ๆ  ซึ่ึง่นกัศกึษาได�เปลีย่นบทบาท

จากผู�รบัความรู�เปน็ผู�มสีว่นร่วมในการสร�างองค์ความ

รู� ในกระบวนการก่อนท่ีจะสรุปองค์ความรู�นักศึกษาได�

ร่วมมือกันโดยการช่วยกันคิด การแลกเปลี่ยนองค์

ความรู� และการยอมรับความคิดซึ่ึ่งกันและกันแล�วนำ

ความคิดเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมิน

ค่าเพื่อมาสรุปเป็นองค์ความรู�ร่วมกัน 

 2) นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู�ในชั้นเรียน

มากยิง่ขึน้ สนกุกบับทบาทในการเรยีนรู�ทีห่ลากหลาย 

ได�แก่ การจัดการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน การ

จัดการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน และการจัดการ

เรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน ซ่ึึ่งในการเรียนรู�แต่ละ

รูปแบบจะเน�นบทบาทของนักศึกษาที่แตกต่างกัน

ทำให�มคีวามกระตอืรอืร�นในการมสีว่นรว่มกบักจิกรรม

ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชามากข้ึน 

เนื่องจากรายวิชามีเนื้อหาที่ยากและส่วนใหญ่เป็น

เนื้อหาเชิงทฤษฎีี ซึ่ึ่งทำให�นักศึกษาเกิดความกังวลแต่

การจัดการเรียนรู�ที่ เน�นผู� เรียนเป็นสำคัญทำให�

นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู�ที่สามารถเรียนรู�อย่างมี

ความหมายที่จะนำไปประโยชน์ได�ในการประกอบ

วิชาชีพครูในอนาคต

 3) นักศึกษาสามารถนำความรู�ที่เรียนรู�มาใช�ใน

การสร�างสรรค์ผลงานได�อย่างมีประสิทธิิภาพ โดยผล

งานได�สะท�อนถึงทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงจน

สามารถประยุกต์องค์ความรู�เหล่านั้นไปสู่ความคิด

สร�างสรรค์ที่แปลกใหม่ และทันสมัยโดยการนำ

เทคโนโลยีมาร่วมในการสร�างสรรค์ผลงานที่สามารถ

เผยแพร่ออนไลน์และเป็นผลงานที่มีประโยชน์แก่ผู�ท่ี

ต�องการศกึษาเพ่ิมเตมิในเร่ืองนัน้ ๆ  สง่ผลให�นกัศกึษา

มีทักษะการใช�เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นโดยการสอดคล�อง

กับกรอบแนวคิดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 

 4) นักศึกษามีทักษะด�านการวิจัยที่ค่อนข�าง

ชัดเจน โดยสามารถออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ โดยอาศัยการเรียนรู�ที่ได�จากใน

ชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน แล�วมาสู่ข้ันตอนการจดัการ

เรียนรู�บทบาทของผู�สอนในการให�คำปรึกษามา

ออกแบบวิจัยในชั้นเรียนของตนเองที่มีการออกแบบ

นวัตกรรมในการแก�ปัญหาชั้นเรียนที่มีชัดเจน และ

เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่ึ่งเป็นผลจากการ

จัดการเรียนรู�ที่เน�นการลงมือปฏิิบัติ โดยให�นักศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู�

6. ผลลัพธิ์์ติ่อคัณาจารย์ที�เข้าร่วัมโคัรงการ

 การจดัการเรยีนรู�เชงิรุกเปน็รูปแบบการจดัการ

เรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ ทำให�ผลลัพธิ์ที่เกิดจาก

การเข�าร่วมโครงการมีดังนี้ 

 1) ผู�สอนมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู� ซึ่ึ่งการจัดการเรียนเชิงรุกเป็นการ

เรยีนรู�เน�นผู�เรยีนเปน็สำคญัทีล่ดบทบาทการสอนของ

ผู�สอนที่เน�นการสอนแบบบรรยาย มาสู่การให�ผู�เรียน

ลงมือปฏิิบัติและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทำให�ผู�สอน

คำนึงถึงผู� เรียนเป็นหลักจึงสามารถยืดหยุ่นการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ได�ตามความเหมาะสม

ของผู�เรียน จึงทำให�มีรูปแบบการจัดการเรียนรู� 3 รูป

แบบ ได�แก่ การจัดการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน 

การจัดการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน และการ

จัดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน ผู�สอนสามารถ

ที่จะเรียงลำดับรูปแบบการจัดการเรียนรู�ได�ตามความ

เหมาะสมของเนื้อหา ผู�เรียน และบริบทของรายวิชา

ในภาคเรียนนั้น ๆ ได�
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 2) ผู�สอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช�ในการ

ประกอบการจัดการเรยีนรู�และการสร�างสือ่จากผู�สอน

เองโดยใช�เทคโนโลยีเป็นสื่อท่ีจัดทำในรูปแบบสื่อ

ดิจิทัล ผู�สอนได�ฝึึกทักษะการใช�เทคโนโลยีมาจัดการ

เรียนรู�ที่สอดรับกับยุคโลกาภิวัตน์ท่ีไร�พรมแดนในการ

เรียนรู�ที่ทำให�ชั้นเรียนเป็นการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ทีท่ำให�ผู�เรยีนสามารถอยูท่ีไ่หน

เวลาไหนก็สามารถท่ีจะเรียนรู�เน้ือหาได�ตลอดเวลา 

และทำให�ผู�สอนไม่จำเป็นต�องพบเจอผู�เรียนในการ

อธิิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อผู�เรียนไม่เข�าใจ เนื่องจากผู�

เรียนสามารถศึกษาสื่อจากผู�สอนที่มีการเผยแพร่

ออนไลน์ได�

 3) ผู�สอนสามารถพฒันาแนวคดิให�มคีวามหลาก

หลายและสอดรับกับแนวคิดปัจจุบันร่วมกับผู�เรียน 

เนื่องจากการจัดการเรียนรู�เชิงรุกได�เน�นผู�เรียนลงมือ

ปฏิิบัติในการสร�างสรรค์ผลงาน ซึ่ึ่งผู�สอนเป็นผู�ที่คอย

เสนอแนะในการให�องค์ความรู� และเป็นผู�ที่คอยให�คำ

ปรึกษาที่เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู�บทบาทของผู�

สอนในการให�คำปรกึษา จะมทีัง้หมด 3 ขัน้ตอน ได�แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 โครงงานประเภทครูนำทาง ขั้นตอนที่ 2 

โครงงานประเภทครูลดการนำทาง และข้ันตอนที่ 3 

โครงงานประเภทผู�เรยีนนำเองครูไมต่�องนำทาง ทำให�

การสร�างสรรค์นีเ้กิดจากแนวคิดของผู�เรยีนเป็นหลักที่

มีหลากหลายมุมมองและหลากหลายสถานการณ์

ปญัหาในปจัจบุนั ทำให�ผู�สอนได�รับมมุมองท่ีสอดคล�อง

กับปัจจุบันแล�วสามารถพัฒนาแนวคิดเหล่านั้นมาต่อ 

ยอดในการนำไปใช�ประโยชนแ์กน่กัเรยีนในโรงเรยีนได�

จ ริ ง ที่ ผู� ส อนสามารถออกแบบ เครื่ อ ง มือ ท่ี มี

ประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น

7. บัทเรียนที�ได้้รับัจากโคัรงการ 

 1) การจัดการเรียนรู�เชิงรุกเป็นวิธิีจัดการเรียน

รู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ โดยเพิ่มบทบาทในการเรียน

รู�ของผู�เรียนให�มากขึ้นในชั้นเรียนที่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู�ต่าง ๆ ที่ให�ผู�เรียนลงมือปฏิิบัติ จึง

ทำให�ต�องคำนึงปัจจัยในการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มี

ประสิทธิิภาพมากที่สุดมีดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู�ที่

หลากหลายและความเหมาะสมกับเนื้อหา เป็นการ

เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู�ทั้ง 3 รูปแบบ ได�แก่ 

การจัดการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน การจัดการ

เรยีนรู�โดยใช�ปญัหาเปน็ฐ์าน และการจดัการเรยีนรู�โดย

โครงงานเป็นฐ์าน ในแต่ละรูปแบบการจัดการเรียนรู�

จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต�องตระหนักถึง

เนื้อหาประกอบ เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู�

ของผู�เรียนให�มีประสิทธิิภาพมากที่สุด 2) ความแตก

ต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู� เป็นปัจจัยท่ีสำคัญ

เนื่องจากผู�เรียนแต่ละคนมีระดับการเรียนรู�ที่ช�าหรือ

เร็วแตกต่างกันเป็นความท�าทายของผู�สอนที่จะให�ผู�

เรียนท่ีมีระดับการเรียนรู�ท่ีแตกต่างกันสามารถที่จะ

เรยีนรู�ไปด�วยกันได�อย่างมีประสิทธิภิาพ และ3)แนวคิด

พหุปัญญาเป็นแนวคิดท่ีจะส่งเสริมความถนัด ความ

สามารถของผู�เรียนให�แสดงออกมาในการเรียนรู�มาก

ที่สุด ซึ่ึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน

ให�มีประสิทธิิภาพมากกว่าการสอนในรูปแบบที่เน�น

การบรรยาย และยังทำให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�น

ในการเรยีนรู�กบัเนือ้หาทีย่ากและส่วนใหญ่เปน็เนือ้หา

เชิงทฤษฎีี

 2) การจัดการเรียนรู�เชิงรุก เป็นกระบวนการที่

ส่งเสริมให�ผู�เรียนมีกระบวนการคิดขั้นสูง ได�แก่ การ

คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

กระบวนการคิดเหล่านี้จะส่งผลให�ผู�เรียนเกิดการคิด

สร�างสรรค์ ที่ทำให�ผู�เรียนสามารถนำองค์ความรู�ไป

ใช�ได�อย่างสร�างสรรค์รวมไปถึงการออกแบบผลงาน

อย่างสร�างสรรค์ที่คำนึงถึงการนำไปใช�ประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม

 3) เทคโนโลยีทางการศึกษา ในรูปแบบสื่อ

ดิจิทัลที่ถูกเผยแพร่ออนไลน์ ที่เป็นสื่อจากผู�สอนและ

สื่อจากผู�เรียน เป็นช่องทางในการเรียนรู�ที่ไม่จำกัด

เพยีงผู�เรยีนในชัน้เรยีนเทา่นัน้ แต่ชอ่งทางในการเรยีน

แก่ทุกคนที่สนใจศึกษาค�นคว�าเกี่ยวกับองค์ความรู�ที่

เกีย่วกบัวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู� เป็นการสง่เสรมิการ
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เรียนรู�ตลอดชีวิตท่ีสามารถเรียนรู�ได�ทุกท่ีทุกเวลาที่

สะดวก จึงต�องตระหนักช่องทางในการส่งเสริมการ

เรียนรู�ของผู�เรียนให�มากท่ีสุดและความถูกต�องของ

เนื้อหาวิชาที่ถูกเผยแพร่สู่ออนไลน์แก่สาธิารณชน

 4) การวัดและประเมินผลต�องมีความหลาก

หลาย ได�แก่ การประเมินขณะเรยีนรู� การประเมินเพือ่

การเรียนรู� และการประเมินผลการเรียนรู� เพื่อการมี

ผลการประเมินที่หลากหลายแล�วสามารถใช�

พัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนได�ต่อเนื่อง และทำให�ผู�

เรียนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู�ของตนเองใน

แต่ละด�านให�ดียิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบการประเมิน

แต่ละประเภทนั้นมีจุดประสงค์ในการประเมินที่แตก

ต่างกันจึงทำให�ผลการประเมินครอบคลุมทุกด�านใน

การเรียนรู�ของผู�เรียน

8. แนวัทางในการขยายผล

 1) ผู�สอนวางแผนการเผยแพร่สื่อจากผู�สอนใน

รปูแบบออนไลนม์ากยิง่ขึน้ เนือ่งจากผู�สอนได�นำเสนอ

สื่อจากผู�สอนที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยการบันทึก

คลิปการสอนของผู�สอนในการนำเสนอองค์ความรู�

เกีย่วกับวิจยัเพือ่พัฒนาการเรยีนรู�เพียง 8 คลิป แต่หลัง

จากการเก็บข�อมูลและสะท�อนผลจากผู�เรียน พบว่าผู�

เรียนพึงพอใจกับการเรียนรู�จากคลิปการสอนที่เผย

แพรใ่นออนไลนเ์นือ่งจากสามารถท่ีจะเรยีนรู�กอ่นเรยีน

และหลังเรียนได�ตลอดเวลา รวมไปถึงการทบทวนบท

เรยีนในเรือ่งทีไ่มเ่ข�าใจ สามารถทีจ่ะเข�าเรยีนรู�ได�ตลอด

เวลาเมื่อผู�เรียนต�องการและสะดวก และผู�สอนมีการ

วางแผนคลิปการสอนที่ เป็นการให�ความรู� แก่

สาธิารณชนในรูปแบบออนไลน์ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย

และปัจจุบัน เมื่อมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมจากเนื้อหาเดิม 

ทำให�เปน็ประโยชนต์อ่ผู�เรยีนและทกุคนทีส่นใจศกึษา

ค�นคว�าเนือ้หาวิจยัเพือ่พัฒนาชัน้เรยีน เป็นการส่งเสริม

การเรียนรู�ตลอดชีวิต

 2) การบูรณาการรายวิชาเข�ากับวิชาอื่นที่

เกี่ยวข�องและออกแบบผลงานร่วมกัน เนื่องจาก

รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาชั้นเรียนเป็นรายวิชาที่ต�อง

อาศัยการปฏิิบัติเชิงพื้นที่ร่วมด�วย เช่น การสอน การ

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และออกแบบนวัตกรรม

ในการแก�ปญัหา เปน็ต�น ซึ่ึง่การบรูณารว่มกบัรายวชิา

อื่นที่เกี่ยวข�องเป็นการส่งเสริมแนวคิดลดเวลาเรียน 

เพิม่เวลารู� ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น�นให�ผู�เรยีน

ลงมือปฏิิบัติมากยิ่งขึ้น

9. ปัญห้าและอุปสรรคั

 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู� ในรูปแบบ

ออนไลน์ ส่งผลให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไว�

 2) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให�ไม่สามารถ

ปฏิบิตัเิชงิพ้ืนท่ีโรงเรยีนเปา้หมายได�ตามกำหนด สง่ผล

ให�กิจกรรมบางอย่างต�องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ

ออนไลน์แล�วทำให�ผลลัพธ์ิไม่เป็นไปตามแผนทีก่ำหนด

10. เอกสารอ้างอิง
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บั้รณาการศาสติร์การถ่่ายภาพและสถ่าปัติยกรรมสำห้รับันักศ้กษาการถ่่ายภาพเพื�อ

การศ้กษาและนำเสนอคัุณคั่าและเรื�องราวัของสิ�งปล้กสร้างด้้วัยภาพถ่่าย

ณัฐพล นุก้ลคัาม1

1ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

nattapon.nukulkam@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความนี้สรุปการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในวิชาการถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่ึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาการถ่ายภาพ

สร�างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเรียนการสอนในภาคเรียนนี้นอกเหนือจากผู�เรียนจะได�

เรียนรู�แนวคิดและเทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมซึ่ึ่งประกอบด�วยการค�นคว�าและลงมือปฏิิบัติตามหัวข�อการ

ถ่ายภาพแล�ว ผู�เรียนยังได�เรียนรู�แนวคิดและสุนทรียะในงานสถาปัตยกรรมและการถ่ายภาพจากวิทยากรพิเศษ

หลากหลาย ทั้งที่เชี่ยวชาญในด�านการถ่ายภาพและงานสถาปัตยกรรม นอกจากมีการบรรยายตามหัวข�อความรู�

และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข�องแล�ววิทยากรพิเศษยังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�เรียนผ่านการสนทนา

กลุ่มในโครงการภาพถ่ายสถาปัตยกรรมท�ายภาคเรียน ซ่ึึ่งเป็นการนำเรื่องราวเนื้อหาและสุนทรียะในงาน

สถาปตัยกรรมมาแสดงออกผ่านภาพถ่าย นบัเปน็การเรยีนรู�แบบบรูณาการระหว่างศาสตร์ด�านสถาปัตยกรรมและ

การถา่ยภาพ ผลการดำเนินการพบว่าผู�เรยีนบางส่วนมคีวามเห็นวา่การเรยีนการสอนและเนือ้หาโดยรวมสนุกและ

น่าสนใจ โดยผู�เรียนซึ่ึ่งมีทักษะในการถ่ายภาพสูงอยู่แล�วสามารถประยุกต์ใช�การถ่ายภาพในการถ่ายทอดเนื้อหา

แนวคิดและสุนทรียะด�านสถาปัตยกรรมทีไ่ด�เรยีนรู�จากวิทยากรพิเศษหรือในประเด็นท่ีเกีย่วข�องกับสถาปัตยกรรม

ที่ผู�เรียนสนใจ แสดงให�เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนข�ามศาสตร์เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจและ

สร�างสรรคผ์ลงานทีล่กึซึ่ึง้ขึน้ นอกจากนีก้ารเชญิวทิยากรผู�เชีย่วชาญทีห่ลากหลายยงัทำให�ทัง้ผู�เรยีนและผู�สอนได�

เรียนรู�ศาสตร์ที่นอกเหนือไปจากความถนัดหรือทักษะหลักไปพร�อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม การเชิญวิทยากรพิเศษ

หลากหลายและบ่อยครั้งที่ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายตามหัวข�อเนื้อหาที่กำหนด อาจทำให�ผู�เรียนบางส่วนเกิด

การเบื่อหน่ายที่จะเข�าช้ันเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่บังคับให�เป็นการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน์ ซึ่ึ่งผู�สอนจะนำจุดอ่อนในการดำเนินการข�อนี้ไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิชานี้ในอนาคต

คัำสำคััญ:  การถ่ายภาพ, สถาปัตยกรรม, การบูรณาการ

1. บัทนำ

 วิชาการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมคือวิชาเลือก

สำหรับนักศึกษาสาขาการถ่ายภาพสร�างสรรค์ คณะ

วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจศึกษาด�าน

แนวคิดและเทคนิคการสร�างสรรค์ผลงานภาพถ่าย

สถาปัตยกรรมทั้งในเชิงศิลปะและเชิงพาณิชย์ โดย

กระบวนวิชามีการเรียนการสอนภาคปฏิิบัติตาม

เนื้อหาในแต่ละหัวข�อการถ่ายภาพที่เปิดโอกาสให�ผู�

เรยีนได�ค�นคว�า วางแผน และลงมือปฏิบัิตกิารถ่ายภาพ 

โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคอยให�คำแนะนำปรึกษา 

เนื้อหาในแต่ละหัวข�อดังกล่าวประกอบด�วยมุมมอง

และองค์ประกอบการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม เทคนิค

และอุปกรณ์การควบคุมทัศนมิติในภาพถ่าย และการ

จดัแสงเพือ่ถา่ยและตกแตง่ภาพถา่ยสถาปตัยกรรมเชงิ

พาณิชย์
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อย่างไรก็ตาม ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมนอกจาก

ผู�เรียนควรได�เรียนรู�ด�านเทคนิคและอุปกรณ์การถ่าย

ภาพสถาปัตยกรรมที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช�ใน

การสร�างสรรค์ผลงานเชงิศลิปะและผลงานเชงิพาณชิย์

แล�ว ผู�เรยีนยงัควรได�เรยีนรู�แนวคดิและสนุทรยีะในสิง่

ปลกูสร�างและผลงานสถาปตัยกรรม เพือ่ให�เหน็คณุคา่

และความสำคัญของสถาปัตยกรรมในด�านต่างๆ และ

สามารถถา่ยทอดนำเสนอสิง่เหลา่นัน้ผา่นภาพถา่ย ซึ่ึง่

เป็นองค์ความรู�ที่ผู�สอนมีความรู�ความเข�าใจและ

ประสบการณจ์ำกดั นอกจากน้ีผู�เรยีน ซึ่ึง่เปน็นกัศกึษา

ด�านการถ่ายภาพ ยังควรได�ทำงานและแลกเปลี่ยน

เรยีนรู�จากผู�เชีย่วชาญด�านสถาปตัยกรรมโดยตรง เพือ่

นำความรู�ความเข�าใจด�านการถ่ายภาพมาประยุกต์ใช�

กับองค์ความรู�ด�านสถาปัตยกรรม แล�วถ่ายทอด

แนวคิด สุนทรียะ คุณค่า และความสำคัญของ

สถาปัตยกรรมต่างๆ ผ่านภาพถ่ายได�อย่างชัดเจน

 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรมในบทความนี้จึงเป็นการเรียนการสอน

แบบปฏิิบัติ โดยประกอบด�วยการบูรณาการระหว่าง

แนวคิด อุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายภาพ ซึ่ึ่งผู�สอนมี

ความรู�และประสบการณ์สามารถถ่ายทอดให�กับผู�

เรี ยนได�  เข� ากับแนวคิดและองค์ความรู� ด� าน

สถาปัตยกรรมที่ผู�สอนจะเชิญวิทยากรผู�เชี่ยวชาญมา

บรรยายเสริมให�กับผู�เรียน รวมถึงมีส่วนร่วมให�คำ

แนะนำและตรวจประเมินโครงการสร�างสรรค์ภาพถา่ย

สถาปตัยกรรมท�ายภาคเรยีนผา่นการสนทนากลุม่เพือ่

ให�เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างสองศาสตร์

2. แนวัทางและห้ลักการที�นำมาใช้ด้ำเนินการ

 ในการ เรี ยนการสอนวิชาการถ่ ายภาพ

สถาปัตยกรรมในภาคเรียนนี้เน�นการเรียนภาคปฏิิบัติ 

(Active Learning) ประกอบด�วยส่วนท่ีเป็นเนื้อหา

ย่อยตามแนวคิด อุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรมที่มีโครงการย่อย (Project-based) ให�

ผู�เรียนทดลองค�นคว�าและปฏิิบัติโดยมีอาจารย์ประจำ

วิชาคอยให�คำแนะนำ รวมถึงมีช่วงการตรวจประเมิน

ผลงานจากแต่ละโครงการด�วยการสนทนากลุ่ม 

(Group Discussion) นอกจากนี้ผู�เรียนยังได�รับความ

รู�เสริมเพิ่มเติมจากวิทยากรพิเศษผู�เชี่ยวชาญด�าน

สถาปัตยกรรมและการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม โดยผู�

เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการให�คำแนะนำและตรวจ

ประเมินโครงการสร�างสรรค์ท�ายภาคเรียน

3. กระบัวันการเรียนร้้ในกระบัวันวัิชา

 หัวข�อกระบวนการเรียนรู�ในกระบวนวิชามี

หวัข�อยอ่ยแบง่ออกเปน็สรปุกจิกรรมการเรยีนการสอน 

กระบวนการสอน และสื่อที่ใช�นการเรียนการสอน 

แต่ละหัวข�อย่อยมีรายละเอียดดังนี้

3.1. กิจกรรมการเรียนการสอน

 กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลง

ไปจากข�อเสนอโครงการเนื่องจากมีการเพิ่มเน้ือหา

และวิทยากรรับเชิญบางส่วน แต่ยังคงโครงการ

ภาพถ่ายไว�ตามเดิม การเรียนการสอนในภาคการ

ศึกษานี้ดำเนินไปเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ประกอบ

ด�วยการเรยีนการสอนภาคบรรยายโดยอาจารย์ประจำ

วิชาและวิทยากรพิเศษ และภาคปฏิิบัติที่ให�ผู�เรียนได�

ค�นคว�าและปฏิิบัติการตามสิ่งที่ตนสนใจที่สอดคล�อง

กับเนื้อหาเป็นกลุ่ม รวมถึงการตรวจประเมินผลงาน 

สัดส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถแบ่งตาม

ตารางต่อไปนี้

ติารางที� 1 สดัสว่นกจิกรรมการเรยีนการสอนตามแผน

ดำเนินการ

   

 

 

 

3 กระบวนการเรียนรูในกระบวนวิชา 

หัวขอกระบวนการเรียนรู ในกระบวนวิชามี

หัวขอยอยแบงออกเปนสรุปกิจกรรมการเรียนการ

สอน กระบวนการสอน และสื่อที่ใชนการเรียนการ

สอน แตละหัวขอยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากขอเสนอโครงการเนื่องจากมีการเพิ่มเนื้อหา

และวิทยากรรับเชิญบางสวน แตยังคงโครงการ

ภาพถายไว ตามเด ิม การเร ียนการสอนในภาค

การศึกษานี ้ดำเนินไปเปนระยะเวลา 16 สัปดาห 

ประกอบดวยการเรียนการสนอภาคบรรยายโดย

อาจารย ประจำว ิชาและว ิทยากรพ ิ เศษ และ

ภาคปฏิบัติที่ใหผูเรียนไดคนควาและปฏิบัติการตาม

สิ่งที่ตนสนใจที่สอดคลองกับเนื้อหาเปนกลุม รวมถึง

การตรวจประเมินผลงาน สัดสวนกิจกรรมการเรียน

การสอนสามารถแบงตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 สัดสวนกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแผนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา (สัปดาห) 

ภ า ค บ ร ร ย า ย โ ด ย

อาจารยประจำวิชา 

3 (18.7%) 

ภ า ค บ ร ร ย า ย โ ด ย

วิทยากรพิเศษ 

4 (25%) 

คนควาและปฏิบัติการ

ถายภาพตามโครงการ 

และการตรวจประเมิน 

5 (31.3%) 

คนควาและปฏิบัติการ

ถายภาพโครงการทาย

4 (25%) 

ภาค เร ี ยน  และการ

ตรวจประเมิน 

รวม 16 (100%) 

 

เนื่องจากวิทยากรจำนวนมากท่ีเชิญมารวมสอน

ทำใหระยะเวลาการเรียนการสอนภาคบรรยายมี

มากกวาที่วางแผนไวที่ไมเกิน 30% แตโดยรวมยังคง

ไมเกิน 50% ของกิจกรรมทั ้งหมด (รวม 43.7%) 

อยางไรก็ดี เนื ่องจากการเรียนการสอนสวนใหญ

กระทำผานสื่อออนไลน ชวงระหวางการบรรยายใน

แตละสัปดาหจึงเปนชวงที ่ผู เรียนสามารถคนควา 

ปฏิบัติการถายภาพตามโครงการ โดยท่ีการบรรยาย

โดยวิทยากรพิเศษเปนความรูเสริม แลวนำผลงานมา

นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประเมินกอนกำหนดสงผล

งานไดทั้งในและนอกเวลาทำการ จึงอาจกลาวไดวา

การตรวจประเมินผลงานไดปฏิบัตินอกเหนือจาก

แผนกิจกรรมท่ีรายงาน 

ในสวนเนื ้อหาที่ไดทำการเรียนการสอนแบง

ออกไดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 เนื้อหาท่ีไดทำการเรียนการสอน 

เนื้อหา หมายเหต ุ

1. มุมมองและ

องคประกอบในการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

2. คุณคาของ

สถาปตยกรรมและการ

ถายภาพ และ

สถาปตยกรรมในเมือง

เชียงใหม 

วิทยากรพิเศษ 
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 เนือ่งจากวิทยากรจำนวนมากทีเ่ชญิมาร่วมสอน
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ได�ทั้งในและนอกเวลาทำการ จึงอาจกล่าวได�ว่าการ
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 ในส่วนเนื้อหาที่ได�ทำการเรียนการสอนแบ่ง

ออกได�ตามตารางต่อไปนี้

ติารางที� 2 เนื้อหาที่ได�ทำการเรียนการสอน
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หัวขอกระบวนการเรียนรู ในกระบวนวิชามี

หัวขอยอยแบงออกเปนสรุปกิจกรรมการเรียนการ
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3. การควบคุมทัศนมิติ

ในการถายภาพ

สถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

4. การจัดการและ

ปรับแตงแสงในการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

5. การถายภาพ

สถาปตยกรรมเชิง

พาณิชย 

วิทยากรพิเศษ 

6. การวิเคราะหและ

สรางเนื้อหาเพ่ือการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

ว ิ ทยากรพ ิ เ ศษ ,  สั่ ง

โครงการถายภาพทาย

ภาคเรียน 

7. ผลงานและ

ประสบการณถายภาพ

สถาปตยกรรมเชิง

อนุรักษ ศิลปะ และเชิง

พาณิชย 

วิทยากรพิเศษ 

 

3.2 กระบวนการเรียนการสอน 

กระบวนการเรียนการสอนไดพยายามทำให

ผู เรียนมีสวนรวมเพื ่อสรางทักษะของผู เรียนผาน

กระบวนการตางๆ ประกอบดวย 1) รูปแบบการ

เรียนการสอนที ่ส งเสริมใหผู เร ียนไดคนควาและ

ทดลองลงมือปฏิบัติการถายภาพตามเนื้อหาที่สอน

และการตีความเนื้อหานั้นๆ ของผูเรียน โดยที่ผูสอน

คอยใหคำแนะนำปรึกษา รวมถึงการบรรยายโดย

วิทยากรพิเศษดานสถาปตยกรรมจะเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในดานการคิดและปฏิบัติงานสรางสรรค

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมถึงทักษะการสื่อสาร

และทำงานรวมกับผูอื่นผานการทำงานกลุม และ 2) 

รูปแบบการประเมินผลงานที่เปนการนำเสนอและ

สนทนาแลกเปลี ่ยนจะสงเสริมทักษะการคิดและ

วิพากษเชิงสรางสรรค 

3.3 ส่ือท่ีใชในการเรียนการสอน 

ว ิชาการถ  ายภาพสถาป ตยกรรมในภาค

การศึกษานี้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

จึงไดใชแพลตฟอรมออนไลนทั้งในการติดตอสื่อสาร

ระหว างผ ู  เร ียนและผู สอน การสอน การตรวจ

ประเมินผลงาน การคนควาขอมูล และการสงผลงาน 

โดยไดใช Microsoft Teams ในการติดตอสื ่อสาร 

ชี้แจงโจทยงานและแนวทางปฏิบัติ สงผลงาน การ

บรรยาย รวมถึงเปนที่แบงปนองคความรูที่เกี่ยวของ 

น อ ก จ า ก นี้ ย ั ง ไ ด  ใ ช   Facebook Group แ ล ะ 

Messenger ในการต อต อส ื ่อสารและช ี ้แจง อีก

ชองทางหนึ ่ง และใช Zoom ในการบรรยายและ

ตรวจประเมินผลงาน โดยเฉพาะเมื่อมีวิทยากรพิเศษ

มารวมบรรยายเนื่องจากเปนแพลตฟอรมที่วิทยากร

ถนัด 

 

 
 

รูปท่ี 1 การเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม 

Zoom 

4 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินการเรียนการสอน 

หัวขอผลที่ไดรับจากการดำเนินการเรียนการ

สอนมีหัวขอยอยแบงออกเปนวิธีการประเมินผลการ
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ตารางที่ 1 สัดสวนกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแผนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา (สัปดาห) 

ภ า ค บ ร ร ย า ย โ ด ย

อาจารยประจำวิชา 

3 (18.7%) 

ภ า ค บ ร ร ย า ย โ ด ย

วิทยากรพิเศษ 

4 (25%) 

คนควาและปฏิบัติการ

ถายภาพตามโครงการ 

และการตรวจประเมิน 

5 (31.3%) 

คนควาและปฏิบัติการ

ถายภาพโครงการทาย

4 (25%) 

ภาค เร ี ยน  และการ

ตรวจประเมิน 

รวม 16 (100%) 

 

เนื่องจากวิทยากรจำนวนมากท่ีเชิญมารวมสอน

ทำใหระยะเวลาการเรียนการสอนภาคบรรยายมี

มากกวาที่วางแผนไวที่ไมเกิน 30% แตโดยรวมยังคง

ไมเกิน 50% ของกิจกรรมทั ้งหมด (รวม 43.7%) 

อยางไรก็ดี เนื ่องจากการเรียนการสอนสวนใหญ

กระทำผานสื่อออนไลน ชวงระหวางการบรรยายใน

แตละสัปดาหจึงเปนชวงที ่ผู เรียนสามารถคนควา 

ปฏิบัติการถายภาพตามโครงการ โดยท่ีการบรรยาย

โดยวิทยากรพิเศษเปนความรูเสริม แลวนำผลงานมา

นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประเมินกอนกำหนดสงผล

งานไดทั้งในและนอกเวลาทำการ จึงอาจกลาวไดวา

การตรวจประเมินผลงานไดปฏิบัตินอกเหนือจาก

แผนกิจกรรมท่ีรายงาน 

ในสวนเนื ้อหาที่ไดทำการเรียนการสอนแบง

ออกไดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 เนื้อหาท่ีไดทำการเรียนการสอน 

เนื้อหา หมายเหต ุ

1. มุมมองและ

องคประกอบในการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

2. คุณคาของ

สถาปตยกรรมและการ

ถายภาพ และ

สถาปตยกรรมในเมือง

เชียงใหม 

วิทยากรพิเศษ 

 

 

   

 

 

3. การควบคุมทัศนมิติ

ในการถายภาพ

สถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

4. การจัดการและ

ปรับแตงแสงในการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

5. การถายภาพ

สถาปตยกรรมเชิง

พาณิชย 

วิทยากรพิเศษ 

6. การวิเคราะหและ

สรางเนื้อหาเพ่ือการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

ว ิ ทยากรพ ิ เ ศษ ,  สั่ ง

โครงการถายภาพทาย

ภาคเรียน 

7. ผลงานและ

ประสบการณถายภาพ

สถาปตยกรรมเชิง

อนุรักษ ศิลปะ และเชิง

พาณิชย 

วิทยากรพิเศษ 

 

3.2 กระบวนการเรียนการสอน 
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ผู เรียนมีสวนรวมเพื ่อสรางทักษะของผู เรียนผาน

กระบวนการตางๆ ประกอบดวย 1) รูปแบบการ

เรียนการสอนที ่ส งเสริมใหผู เร ียนไดคนควาและ

ทดลองลงมือปฏิบัติการถายภาพตามเนื้อหาที่สอน

และการตีความเนื้อหานั้นๆ ของผูเรียน โดยที่ผูสอน

คอยใหคำแนะนำปรึกษา รวมถึงการบรรยายโดย

วิทยากรพิเศษดานสถาปตยกรรมจะเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในดานการคิดและปฏิบัติงานสรางสรรค

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมถึงทักษะการสื่อสาร

และทำงานรวมกับผูอื่นผานการทำงานกลุม และ 2) 
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รูปท่ี 1 การเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม 

Zoom 

4 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินการเรียนการสอน 

หัวขอผลที่ไดรับจากการดำเนินการเรียนการ

สอนมีหัวขอยอยแบงออกเปนวิธีการประเมินผลการ

   

 

 

 

3 กระบวนการเรียนรูในกระบวนวิชา 

หัวขอกระบวนการเรียนรู ในกระบวนวิชามี

หัวขอยอยแบงออกเปนสรุปกิจกรรมการเรียนการ

สอน กระบวนการสอน และสื่อที่ใชนการเรียนการ

สอน แตละหัวขอยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากขอเสนอโครงการเนื่องจากมีการเพิ่มเนื้อหา

และวิทยากรรับเชิญบางสวน แตยังคงโครงการ

ภาพถายไว ตามเด ิม การเร ียนการสอนในภาค

การศึกษานี ้ดำเนินไปเปนระยะเวลา 16 สัปดาห 

ประกอบดวยการเรียนการสนอภาคบรรยายโดย

อาจารย ประจำว ิชาและว ิทยากรพ ิ เศษ และ

ภาคปฏิบัติที่ใหผูเรียนไดคนควาและปฏิบัติการตาม

สิ่งที่ตนสนใจที่สอดคลองกับเนื้อหาเปนกลุม รวมถึง

การตรวจประเมินผลงาน สัดสวนกิจกรรมการเรียน

การสอนสามารถแบงตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 สัดสวนกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแผนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา (สัปดาห) 

ภ า ค บ ร ร ย า ย โ ด ย

อาจารยประจำวิชา 

3 (18.7%) 

ภ า ค บ ร ร ย า ย โ ด ย

วิทยากรพิเศษ 

4 (25%) 

คนควาและปฏิบัติการ

ถายภาพตามโครงการ 

และการตรวจประเมิน 

5 (31.3%) 

คนควาและปฏิบัติการ

ถายภาพโครงการทาย

4 (25%) 

ภาค เร ี ยน  และการ

ตรวจประเมิน 

รวม 16 (100%) 

 

เนื่องจากวิทยากรจำนวนมากท่ีเชิญมารวมสอน

ทำใหระยะเวลาการเรียนการสอนภาคบรรยายมี

มากกวาที่วางแผนไวที่ไมเกิน 30% แตโดยรวมยังคง

ไมเกิน 50% ของกิจกรรมทั ้งหมด (รวม 43.7%) 

อยางไรก็ดี เนื ่องจากการเรียนการสอนสวนใหญ

กระทำผานสื่อออนไลน ชวงระหวางการบรรยายใน

แตละสัปดาหจึงเปนชวงที ่ผู เรียนสามารถคนควา 

ปฏิบัติการถายภาพตามโครงการ โดยท่ีการบรรยาย

โดยวิทยากรพิเศษเปนความรูเสริม แลวนำผลงานมา

นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประเมินกอนกำหนดสงผล

งานไดทั้งในและนอกเวลาทำการ จึงอาจกลาวไดวา

การตรวจประเมินผลงานไดปฏิบัตินอกเหนือจาก

แผนกิจกรรมท่ีรายงาน 

ในสวนเนื ้อหาที่ไดทำการเรียนการสอนแบง

ออกไดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 เนื้อหาท่ีไดทำการเรียนการสอน 

เนื้อหา หมายเหต ุ

1. มุมมองและ

องคประกอบในการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

2. คุณคาของ

สถาปตยกรรมและการ

ถายภาพ และ

สถาปตยกรรมในเมือง

เชียงใหม 

วิทยากรพิเศษ 
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จึงได�ใช�แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในการติดต่อสื่อสาร

ระหวา่งผู�เรยีนและผู�สอน การสอน การตรวจประเมนิ

ผลงาน การค�นคว�าข�อมูล และการส่งผลงาน โดยได�ใช� 

Microsoft Teams ในการติดต่อสื่อสาร ชี้แจงโจทย์

งานและแนวทางปฏิิบัติ ส่งผลงาน การบรรยาย รวม

ถึงเป็นที่แบ่งปันองค์ความรู�ที่เกี่ยวข�อง นอกจากนี้ยัง

ได�ใช� Facebook Group และ Messenger ในการ

ตดิตอ่สือ่สารและช้ีแจงอกีชอ่งทางหน่ึง และใช� Zoom 

ในการบรรยายและตรวจประเมินผลงาน โดยเฉพาะ

เมื่อมีวิทยากรพิเศษมาร่วมบรรยายเนื่องจากเป็น

แพลตฟอร์มที่วิทยากรถนัด

ร้ปที� 1 การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Zoom

4. ผลที�ได้้รับัจากการด้ำเนินการเรียนการสอน

 หัวข�อผลที่ได�รับจากการดำเนินการเรียนการ

สอนมีหัวข�อย่อยแบ่งออกเป็นวิธิีการประเมินผลการ

เรียนรู� ผลลัพธิ์ที่ผู�เรียนได�รับ ผลลัพธิ์ต่อผู�สอน และ

ตัวอย่างผลงานของผู�เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�

 วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�แบ่งออกตาม

สดัสว่นออกเปน็ 1) คณุภาพผลงานภาพถา่ยตามหวัข�อ

การบรรยาย (40%) 2) พฒันาการผลงานภาพถา่ยภาย

หลังการตรวจประเมินและสนทนากลุ่ม (20%) และ 

3) โครงการภาพถ่ายท�ายภาคเรยีน ทัง้พฒันาการและ

ผลลพัธิส์ดุท�าย (40%) โดยท่ีคณุภาพผลงานจะสะท�อน

ความรู�ความเข�าใจในเทคนิคการถ่ายภาพและการนำ

เสนอคุณค่าและสุนทรียะในสถาปัตยกรรม ส่วนการ

ประเมินพัฒนาการจะสะท�อนการเรียนรู� การมีส่วน

ร่วม และทัศนคติต่อการเรียนการสอนของผู�เรียน

4.2. ผลลัพธิ์ที่ผู�เรียนได�รับ

 จากผลการประเมินการเรียนการสอนตาม

ระบบพบวา่ผู�เรยีนบางสว่นมคีวามเหน็วา่เปน็กระบวน

วชิาท่ีมีเนือ้หาหลากหลายและมีความน่าสนใจ ในส่วน

ของผลลพัธิท่ี์ผู�เรยีนได�รบัแบง่ออกตามทกัษะท่ีคาดวา่

ผู�เรียนจะได�รับตามหัวข�อต่อไปนี้

 4 . 2 .1  ทั กษะการสร� า งสรรค์ภาพถ่ าย

สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน

 ในด�านผลลัพธิ์ที่ผู�เรียนได�รับด�านทักษะการ

สร�างสรรค์ภาพถ่ายสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

ภายใน จากการสังเกตผลงานพบว่าผู�เรียนส่วนหนึ่ง

สามารถนำแนวคดิและเทคนคิการถา่ยภาพไปทดลอง

ใช� ได� อย่ า งมีประสิทธิิ ภาพ ถ่ ายทอดผลงาน

สถาปัตยกรรมผ่านภาพถ่ายออกมาได�อย่างน่าสนใจ 

ในขณะทีผู่�เรยีนอกีสว่นหนึง่ยังไมส่ามารถหาจุดสมดลุ

ระหว่างเทคนิคและสุนทรียะในการถ่ายภาพและ

เนื้อหาด�านสถาปัตยกรรมได� ทำให�ผลงานคุณภาพ

ลดลง นอกจากนี้ยังมีผู�เรียนอีกส่วนหนึ่งที่อาจไม่ได�

สนใจเนือ้หาด�านสถาปตัยกรรมมากนกั ซึ่ึง่สง่ผลทำให�

ดูเหมือนทักษะการสร�างสรรค์ดูต่ำกว่าที่เป็น

 4.2.2 ทกัษะการอธิบิายถงึคณุคา่และสนุทรยีะ

ในงานสถาปตัยกรรมและนำเสนอผ่านผลงานภาพถา่ย

 จากโครงการภาพถ่ายท�ายภาคเรียนซึ่ึ่งเปิด

โอกาสให�ผู�เรยีนได�ศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทีต่น

สนใจแล�วนำเสนอผ่านภาพถ่ายพบว่าผู�เรยีนส่วนใหญ่

สามารถค�นหาข�อมลูเพือ่อธิบิายถงึคณุคา่และสนุทรยีะ

ในงานสถาปัตยกรรมที่ตนสนใจได�ค่อนข�างดี อย่างไร

กต็าม ด�วยเวลาการทำงานท่ีจำกดัและปจัจยัอืน่ ทำให�

ผู�เรียนบางส่วนไม่สามารถแสดงให�เห็นคุณค่าและ

สุนทรียะของสถาปัตยกรรมที่ได�ศึกษาได�ดีเท่าที่ควร 

หากวางแผนให�ผู� เรียนมีเวลาทำหัวข�อย่อยหรือ

โครงการภาพถ่ายมากกว่านี้ผลงานที่ออกมาอาจทั้งมี

ความสวยงามและสามารถอธิิบายได�ถึงคุณค่าและ

สุนทรียะในงานสถาปัตยกรรมที่ผู�เรียนสนใจได�ดีขึ้น

 

 

   

 

 

3. การควบคุมทัศนมิติ

ในการถายภาพ

สถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

4. การจัดการและ

ปรับแตงแสงในการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

อาจารย ประจำว ิชา, 

สั่งงานถายภาพ 

5. การถายภาพ

สถาปตยกรรมเชิง

พาณิชย 

วิทยากรพิเศษ 

6. การวิเคราะหและ

สรางเนื้อหาเพ่ือการ

ถายภาพสถาปตยกรรม 

ว ิ ทยากรพ ิ เ ศษ ,  สั่ ง

โครงการถายภาพทาย

ภาคเรียน 

7. ผลงานและ

ประสบการณถายภาพ

สถาปตยกรรมเชิง

อนุรักษ ศิลปะ และเชิง

พาณิชย 

วิทยากรพิเศษ 

 

3.2 กระบวนการเรียนการสอน 

กระบวนการเรียนการสอนไดพยายามทำให

ผู เรียนมีสวนรวมเพื ่อสรางทักษะของผู เรียนผาน

กระบวนการตางๆ ประกอบดวย 1) รูปแบบการ

เรียนการสอนที ่ส งเสริมใหผู เร ียนไดคนควาและ

ทดลองลงมือปฏิบัติการถายภาพตามเนื้อหาที่สอน

และการตีความเนื้อหานั้นๆ ของผูเรียน โดยที่ผูสอน

คอยใหคำแนะนำปรึกษา รวมถึงการบรรยายโดย

วิทยากรพิเศษดานสถาปตยกรรมจะเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในดานการคิดและปฏิบัติงานสรางสรรค

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมถึงทักษะการสื่อสาร

และทำงานรวมกับผูอื่นผานการทำงานกลุม และ 2) 

รูปแบบการประเมินผลงานที่เปนการนำเสนอและ

สนทนาแลกเปลี ่ยนจะสงเสริมทักษะการคิดและ

วิพากษเชิงสรางสรรค 

3.3 ส่ือท่ีใชในการเรียนการสอน 

ว ิชาการถ  ายภาพสถาป ตยกรรมในภาค

การศึกษานี้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

จึงไดใชแพลตฟอรมออนไลนทั้งในการติดตอสื่อสาร

ระหว างผ ู  เร ียนและผู สอน การสอน การตรวจ

ประเมินผลงาน การคนควาขอมูล และการสงผลงาน 

โดยไดใช Microsoft Teams ในการติดตอสื ่อสาร 

ชี้แจงโจทยงานและแนวทางปฏิบัติ สงผลงาน การ

บรรยาย รวมถึงเปนที่แบงปนองคความรูที่เกี่ยวของ 

น อ ก จ า ก นี้ ย ั ง ไ ด  ใ ช   Facebook Group แ ล ะ 

Messenger ในการต อต อส ื ่อสารและช ี ้แจง อีก

ชองทางหนึ ่ง และใช Zoom ในการบรรยายและ

ตรวจประเมินผลงาน โดยเฉพาะเมื่อมีวิทยากรพิเศษ

มารวมบรรยายเนื่องจากเปนแพลตฟอรมที่วิทยากร

ถนัด 

 

 
 

รูปท่ี 1 การเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม 

Zoom 

4 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินการเรียนการสอน 

หัวขอผลที่ไดรับจากการดำเนินการเรียนการ

สอนมีหัวขอยอยแบงออกเปนวิธีการประเมินผลการ
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 4.2.3 ทกัษะการสือ่สารและทำงานร่วมกับผู�อืน่

 กิจกรรมปฏิิบัติการในกระบวนวิชานี้เน�นการ

ปฏิิบัติงานเป็นกลุ่ม ทำให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทักษะการ

สื่อสารและทำงานร่วมกับผู�อื่น ซึ่ึ่งด�วยรูปแบบการ

เรียนการสอนออนไลน์จากสถานการณ์โรคระบาด 

ทำให�ผู�เรียนบางส่วนต�องทำงานร่วมกันจากต่างพื้นที่ 

แต่ยังคงได�ผลลัพธิ์เป็นที่น่าพึงพอใจ

 4.2.4 ทักษะการคิดและปฏิิบัติ งานเชิง

สร�างสรรค์

 ข�อสังเกตจากการทำงานหัวข�อย่อยและ

โครงการภาพถ่ายท�ายภาคเรียนแสดงให�เห็นทักษะ

การคดิและการตัง้ข�อสงัเกตสภาพแวดล�อมรอบตัวหรอื

บ�านเมืองของผู�เรียน ซึ่ึ่งเสริมด�วยองค์ความรู�และ

แนวคิดเชิงสถาปัตยกรรมที่วิทยากรพิเศษได�ให�ไว� ใน

ส่วนการปฏิิบัติงานพบว่าผู�เรียนส่วนที่สนใจทำองค์

ความรู�และเทคนคิมาทดลองปฏิบัิตสิามารถสร�างสรรค์

ผลงานได�อยา่งมศีกัยภาพ อยา่งไรก็ตาม พบวา่มผีู�เรยีน

อีกส่วนหนึ่งดูเหมือนยังไม่ได�ปฏิิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภิาพเท่าท่ีควร ด�วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงความ

สนใจในเนื้อหากระบวนวิชานี้

4.3. ผลลัพธิ์ต่อผู�สอน

 ผลลัพธิ์จากการจัดการเรียนการสอนกระบวน

วิชานี้ต่อผู�สอนที่สำคัญคือผู�สอนได�มีโอกาสเรียนรู�

เน้ือหาที่ไม่ได�เป็นความถนัดของผู�สอนโดยตรงไป

พร�อมกบัผู�เรยีนผา่นวทิยากรพเิศษท่ีมาบรรยายหลาก

หลายความรู�และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดและ

คณุคา่ของสถาปัตยกรรมและความสำคัญของการถ่าย

ภาพต่องานสถาปัตยกรรมทัง้เชงิศิลปะและเชงิพาณิชย์ 

ซึ่ึ่งคาดว่าจะทำให�ผู�สอนสามารถวางแผนเนื้อหาการ

สอนและกำหนดโจทย์งานเพื่อให�ผู�เรียนได�เรียนรู�และ

ทดลองปฏิิบัติได�ดียิ่งขึ้นในอนาคต

4.4. ตัวอย่างผลงานของผู�เรียน

 ตัวอย่างผลงานของผู�เรียนแบ่งออกตามหัวข�อ

เนื้อหาที่ได�ทำการเรียนการสอนแล�วส่ังงาน รวมถึง

โครงการภาพถ่ายท�ายภาคเรยีน ตวัอยา่งผลงานของผู�

เรียนมีตามภาพตัวอย่างต่อไปนี้

รป้ที� 2 ตวัอย่างผลงานหัวข�อมุมมองและองค์ประกอบ

ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมที่ได�ให�เรียนรู�มุมมอง

และองคป์ระกอบพืน้ฐ์าน แล�วทดลองนำไปสร�างสรรค์

ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม

ร้ปที� 3 ตัวอย่างผลงานหัวข�อการควบคุมทัศนมิติใน

การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมที่ได�ให�ทดลองใช�อุปกรณ์

พิเศษและซึ่อฟต์แวร์ในการปรับแต่งทัศนมิติของ

อาคารในภาพถ่าย

 

 

   

 

 

การคิดและการตั้งขอสังเกตสภาพแวดลอมรอบตัว

หรือบานเมืองของผูเรียน ซึ่งเสริมดวยองคความรู

และแนวคิดเชิงสถาปตยกรรมที่วิทยากรพิเศษไดให

ไว ในสวนการปฏิบัติงานพบวาผูเรียนสวนที่สนใจทำ

องคความรู และเทคนิคมาทดลองปฏิบัติสามารถ

สรางสรรคผลงานไดอยางมีศักยภาพ อยางไรก็ตาม 

พบว าม ีผ ู  เร ียนอ ีกส วนหน ึ ่ งด ู เหม ือนย ังไม  ได

ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพเทาที ่ควร ดวย

เหตุผลตางๆ รวมถึงความสนใจในเนื้อหากระบวน

วิชานี้ 

4.3 ผลลัพธตอผูสอน 

ผลลัพธจากการจัดการเรียนการสอนกระบวน

วิชานี้ตอผูสอนที่สำคัญคือผูสอนไดมีโอกาสเรียนรู

เนื ้อหาที่ไมไดเปนความถนัดของผูสอนโดยตรงไป

พรอมกับผู เร ียนผานวิทยากรพิเศษที ่มาบรรยาย

หลากหลายความรูและประสบการณเก่ียวกับแนวคิด

และคุณคาของสถาปตยกรรมและความสำคัญของ

การถายภาพตองานสถาปตยกรรมทั้งเชิงศิลปะและ

เช ิงพาณิชย ซึ ่งคาดว าจะทำให ผ ู สอนสามารถ

วางแผนเนื้อหาการสอนและกำหนดโจทยงานเพื่อให

ผู เร ียนไดเรียนรู และทดลองปฏิบัติไดดียิ ่งขึ ้นใน

อนาคต 

4.4 ตัวอยางผลงานของผูเรียน 

ตัวอยางผลงานของผูเรียนแบงออกตามหัวขอ

เนื้อหาที่ไดทำการเรียนการสอนแลวสั่งงาน รวมถึง

โครงการภาพถายทายภาคเรยีน ตัวอยางผลงานของ

ผูเรียนมีตามภาพตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางผลงานหัวขอมุมมองและ

องคประกอบในการถายภาพสถาปตยกรรมท่ีไดให

เรียนรูมุมมองและองคประกอบพ้ืนฐาน แลวทดลอง

นำไปสรางสรรคภาพถายสถาปตยกรรม 

  

   

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางผลงานหัวขอการควบคุมทัศนมิติใน

การถายภาพสถาปตยกรรมท่ีไดใหทดลองใชอุปกรณ

พิเศษและซอฟตแวรในการปรับแตงทัศนมิติของ

อาคารในภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ตัวอยางผลงานการจัดการและปรับแตงแสง

ในการถายภาพสถาปตยกรรมท่ีไดใหทดลองใชไฟ

แฟลชและเทคนิค HDR ในการถายภาพการตกแตง

ภายใน 
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ร้ปที� 4 ตัวอย่างผลงานการจัดการและปรับแต่งแสง

ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมท่ีได�ให�ทดลองใช�ไฟ

แฟลชและเทคนิค HDR ในการถ่ายภาพการตกแต่ง

ภายใน

รป้ที� 5 ตวัอย่างผลงานโครงการภาพถ่ายท�ายภาคเรยีน 

ประกอบด�วย “หลองข�าวในบ�านอำเภอแม่แจ่ม” 

“สถาปัตยกรรมจีน-ยุโรปในกทม. และชม.” “สถาน

ธิรรมไท่หลินฝึอเอวี้ยน” “วัดสวนดอก” และ 

“สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในเชียงใหม่”

5. สรุปผลที�ได้้จากการด้ำเนินการ

 หวัข�อสรปุผลทีไ่ด�จากการดำเนนิการแบง่หวัข�อ

ออกเป็นบทเรียนที่ได�รับ ปัญหาและอุปสรรค และข�อ

เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 บทเรียนสำคัญที่ได�รับจากการดำเนินการพบ

ว่าการเรียนการสอนที่บูรณาการองค์ความรู�ด�าน

สถาปัตยกรรมเข�ากับเทคนิคการถ่ายภาพจะทำให�ผู�

เรียนที่มีพื้นฐ์านทักษะด�านการถ่ายภาพอยู่แล�ว

สามารถนำเสนอเรื่องราว คุณค่า ความสำคัญ และ

สนุทรียะในงานสถาปัตยกรรม ทัง้ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจด�วย

ตัวสถาปัตยกรรมเองอยู่แล�ว และที่หากไม่ใช�สายตา

และความรู�เชิงสถาปัตยกรรมอาจไม่สามารถมองเห็น

ความสำคัญหรือเรื่องราวที่น่าสนใจของสถานที่นั้นได� 

เปน็การเน�นย้ำให�เห็นความสำคัญว่านักศึกษาการถ่าย

ภาพนอกจากจะต�องมคีวามรู�ความเข�าใจด�านการถา่ย

ภาพแล�ว ยงัต�องมคีวามรู�ความเข�าใจเกีย่วกบัสิง่ทีถ่า่ย 

เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่า และความ

สำคัญผ่านภาพถ่ายให�ได�มากที่สุด

5.2. ปัญหาและอุปสรรค

 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการ

ประกอบด�วย 1) จำนวนผู�เรยีนทีม่ากกวา่ทีเ่ปดิรบักวา่

เท่าตัวส่งผลให�ความเข�มข�นและครอบคลุมในการ

ตรวจประเมินพัฒนาการผลงานและการสนทนากลุ่ม

ลดลงเนื่องจากในการตรวจผลงานแต่ละครั้งต�อง

กระทำอย่างเร่งรีบ 2) จำนวนผู�เรียนที่มากกว่าที่เปิด

รับยังทำให�งบประมาณสนับสนุนโครงการภาพถ่าย

ท�ายภาคเรียนที่ตั้งไว�มีส่วนแบ่งมากขึ้น ผู�เรียนแต่ละ

คนได�ทุนสนับสนุนน�อยลง 3) ในช่วงท�ายภาคเรียนผู�

เรียนเริ่มมีความเบื่อหน่ายการบรรยาย รวมถึงผู�เรียน

มีภาระหน�าที่อื่นๆ จึงทำให�ผู�เรียนส่วนหนึ่งเลือกที่จะ

ไมเ่ข�าฟังบรรยายตามกำหนดการแล�วรับชมบันทึกการ

บรรยายย�อนหลัง ซ่ึึ่งอาจพลาดโอกาสในการถามตอบ

ข�อสงสัยกับวิทยากรที่ได�เชิญมา 4) ผู�เรียนมีข�อจำกัด

ในการเข�าถงึอปุกรณก์ารเรยีนบางอยา่ง โดยเฉพาะใน

   

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางผลงานหัวขอการควบคุมทัศนมิติใน

การถายภาพสถาปตยกรรมท่ีไดใหทดลองใชอุปกรณ

พิเศษและซอฟตแวรในการปรับแตงทัศนมิติของ

อาคารในภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ตัวอยางผลงานการจัดการและปรับแตงแสง

ในการถายภาพสถาปตยกรรมท่ีไดใหทดลองใชไฟ

แฟลชและเทคนิค HDR ในการถายภาพการตกแตง

ภายใน 

 

 

 

   

 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยางผลงานโครงการภาพถายทายภาค

เรียน ประกอบดวย “หลองขาวในบานอำเภอแม

แจม” “สถาปตยกรรมจีน-ยุโรปในกทม. และชม.” 

“สถานธรรมไทหลินฝอเอวี้ยน” “วัดสวนดอก” และ 

“สถาปตยกรรมยุคโมเดิรนในเชียงใหม” 

 

5 สรุปผลท่ีไดจากการดำเนินการ 

หัวขอสรุปผลท่ีไดจากการดำเนินการแบงหัวขอ

ออกเปนบทเรียนที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

บทเรียนสำคัญท่ีไดรับจากการดำเนินการพบวา

การเร ียนการสอนท่ีบ ูรณาการองคความร ู ด าน

สถาปตยกรรมเขากับเทคนิคการถายภาพจะทำให

ผู เรียนที่มีพื ้นฐานทักษะดานการถายภาพอยู แลว

สามารถนำเสนอเรื่องราว คุณคา ความสำคัญ และ

สุนทรียะในงานสถาปตยกรรม ทั้งที่นาตื่นตาตื่นใจ

ดวยตัวสถาปตยกรรมเองอยูแลว และท่ีหากไมใช

สายตาและความรูเชิงสถาปตยกรรมอาจไมสามารถ

มองเห็นความสำคัญหรือเรื ่องราวที ่นาสนใจของ

สถานที่นั้นได เปนการเนนย้ำใหเห็นความสำคัญวา

นักศึกษาการถายภาพนอกจากจะตองมีความรูความ

เขาใจดานการถายภาพแลว ยังตองมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถาย เพื่อที่จะสามารถถายทอด

เรื่องราว คุณคา และความสำคัญผานภาพถายให

ไดมากท่ีสุด 

5.2 ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการ

ประกอบดวย 1) จำนวนผูเรียนที่มากกวาที่เปดรับ

กวาเทาตัวสงผลใหความเขมขนและครอบคลุมใน

การตรวจประเมินพัฒนาการผลงานและการสนทนา

กลุ มลดลงเนื่องจากในการตรวจผลงานแตละครั้ง

ตองกระทำอยางเรงรีบ 2) จำนวนผูเรียนท่ีมากกวาท่ี

เปดร ับยังทำใหงบประมาณสนับสนุนโครงการ

ภาพถายทายภาคเรียนที ่ต ั ้งไวมีสวนแบงมากข้ึน 

ผูเรียนแตละคนไดทุนสนับสนุนนอยลง 3) ในชวง

ทายภาคเร ียนผู  เร ียนเร ิ ่มมีความเบื ่อหนายการ

บรรยาย รวมถึงผูเรียนมีภาระหนาที่อื่นๆ จึงทำให

ผู เรียนสวนหนึ่งเลือกที ่จะไมเขาฟงบรรยายตาม

กำหนดการแลวรับชมบันทึกการบรรยายยอนหลัง 

ซึ ่งอาจพลาดโอกาสในการถามตอบขอสงส ัยกับ
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หวัข�อการควบคุมทศันมติแิละการจัดการแสงเพือ่ถ่าย

ภาพสถาปัตยกรรม เนือ่งจากอุปกรณ์ท่ีใช�เป็นอปุกรณ์

ที่ค่อนข�างเฉพาะเจาะจงและมีจำนวนจำกัด รวมถึงมี

ผู�เรียนบางส่วนไม่ได�อยู่ในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์

โรคติดเชื้อ Covid-19 ทำให�เนื้อหาบางส่วนทดลอง

ปฏิิบัติได�ไม่เต็มประสิทธิิภาพ และจำเป็นต�องหา

เทคนิคที่เกี่ยวข�องให�ทดลองปฏิิบัติแทน และ 5) ผล

งานโครงการภาพถา่ยท�ายภาคเรยีนหลายโครงการไม่

ได�คณุภาพเท่าทีค่วรเนือ่งจากหลายปัจจยั เชน่ ผู�เรยีน

บางส่วนร่วมกันทำเป็นกลุ่ม แต่อยู่ในคนละพ้ืนท่ีกัน

ทำให�ผลงานไม่เป็นไปในทางเดียวกันเท่าที่ควร อีกทั้ง

ในช่วงท�ายภาคเรียน ผู�เรียนต�องแบ่งเวลาให�กับ

โครงการท�ายภาคเรียนของกระบวนวิชาอื่น ซึ่ึ่งทำให�

มีเวลาพัฒนาโครงการในวิชาน้ีลดน�อยลง รวมถึงใน

ชว่งท�ายภาคเรยีนเกดิการระบาดโรคตดิเชือ้ Covid-19 

ในพืน้ท่ี ทำให�ผู�เรยีนบางสว่นต�องเข�ารบัการรกัษาหรอื

กักตัว ทำให�ไม่สามารถเดินทางไปถ่ายภาพได�ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด

5.3. ข�อเสนอแนะ

 การจัดการเรียนการสอนเน�นการปฏิิบัติด�วย

องค์ความรู�ที่บูรณาการระหว่างศาสตร์การถ่ายภาพ

และศาสตร์ด�านสถาปัตยกรรมครั้งนี้เน�นย้ำให�เห็น

ความสำคัญของความรู�ความเข�าใจในศาสตรห์รอืสาขา

วิชาอ่ืนสำหรับนักศึกษาสาขาการถ่ายภาพที่ถึงแม�จะ

มีทักษะและความเชี่ยวชาญด�านเทคนิคการถ่ายภาพ

แล�วยังควรมีความรู�ความเข�าใจในสิ่งท่ีตนถ่ายภาพ 

เพ่ือให�สามารถถา่ยทอดคณุคา่และความสำคัญของสิง่

นั้นผ่านภาพถ่ายออกมาได�อย่างลึกซึ่ึ้งและสวยงาม  

ข�อเสนอแนะจากการจดัการเรยีนการสอนนีจ้งึต�องการ

ส่งเสริมผลักดันให�กระบวนวิชาอื่นมีการบูรณาการ

ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข�องเข�ามาในเนื้อหาบทเรียนมาก 

ยิ่งขึ้น

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ผู�เขียนบทความนี้ ซึ่ึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชา 

ขอขอบคุณผู�ที่ให�การสนับสนุนการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษานีท่ี้เปิดโอกาสให�ท้ังผู�เรยีนและผู�สอนได�

เรียนรู�ไปพร�อมๆ กัน ประกอบด�วยสาขาการถ่ายภาพ

สร�างสรรค์ คณะวิจติรศลิป ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่และ

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ นอกจากนี้ต�องขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ 

ประกอบด�วย รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สวุจัฉราภนินัท์ 

อ าจ า ร ย์ป ระจำคณะสถา ปัตยกรรมศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณธินากร บรรเทือง ช่างภาพ

อิสระ ผู�ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ยิ้มสรวล อาจารย์

ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณวีระพล สิงห์

น�อย ชา่งภาพอิสระและศิลปนิภาพถ่ายสถาปัตยกรรม 

ท่ีได�สละเวลาและให�เกียรติมามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอนในวชิาการถา่ยภาพสถาปตัยกรรม คณะวจิติร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 นี้
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การนำวัิธิ์ีการเรียนร้้แบับั Flipped Classroom มาช่วัยสนับัสนุนการจัด้การเรียน

การสอนสำห้รับักระบัวันวัิชา 112204 พื�นฐานเสียง

ธิ์ัชธิ์รรม ศิลป์สุพรรณ1

1ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

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

บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชา 112204 พื้นฐ์านเสียง (sound basics) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการ

ออกแบบสือ่ คณะวิจติรศิลป ์เป็นกระบวนวิชาทีป่ระกอบไปด�วยทัง้ภาคทฤษฎีแีละภาคปฏิบัิตกิาร ซ่ึึ่งต่างเกีย่วข�อง

กับประเด็นของการทำงานกับเสียง ที่นำไปสู่การพัฒนาผลงานสร�างสรรค์ทางด�านสื่อศิลปะของนักศึกษา เดิมที

นั้น กระบวนวิชานี้ มีการจัดการเรียนรู�แบบ active learning เป็นทุนเดิมอยู่แล�ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ว่าผู�สอนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได�มีพื้นฐ์านทักษะในการทำงานกับโปรแกรม Digital Audio Workstation 

(DAW) ซึ่ึ่งเป็นทักษะพื้นฐ์านที่จำเป็นสำหรับการบรรลุผลวัตถุประสงค์การเรียนรู�ของกระบวนวิชา ดังนั้น ผู�สอน

จงึต�องแบง่เวลาสว่นใหญไ่ปเน�นให�กบัการสอนทกัษะพ้ืนฐ์านของโปรแกรมดงักลา่ว กอรบกบัการบรรยายเนือ้หา

ทฤษฎีีควบคูก่นัไป ทำให�ไมม่เีวลาเพยีงพอทีจ่ะจดัการเรยีนรู�ท่ีเน�นไปยงัทกัษะแบบศตวรรษที ่21 ผา่นกระบวนการ

พฒันาและนำเสนอผลงานสร�างสรรคต์ามโจทยใ์นแตล่ะตอน ตรงนีเ้อง ผู�สอนจงึได�มแีนวคดิในการนำการจดัการ

เรียนการสอนแบบ flipped classroom เข�ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเจียดเนื้อหาบางส่วนให�

นกัศกึษาสามารถศกึษาเองได�จากทีบ่�าน เพือ่ทีจ่ะนำเวลาของชัว่โมงการเรยีนการสอนไปเน�นให�กบัการเรยีนรู�ทีม่ี

ความสอดคล�องกับจุดประสงค์การเรียนรู�ของกระบวนวิชาเป็นหลัก   

คัำสำคััญ:  เสียง, สื่อศิลปะ, การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom 

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 112204 พื้นฐ์านเสียง (sound 

basics) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและ

การออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ จำนวนหน่วยกิต 3 

หน่วยกิต (2-2-5) เป็นกระบวนวิชาที่ประกอบไปด�วย

ทั้งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติการ ซึ่ึ่งต่างเกี่ยวข�องกับ

ประเด็นของการทำงานกับเสียงในฐ์านะสื่อศิลปะ 

(sound as media art) โดยนกัศกึษาจำเปน็ต�องเรยีน

รู�หลักการและทักษะการใช�อุปกรณ์และเทคโนโลยี

ดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับเสียง การบันทึกเสียงทั้ง

แบบภาคสนาม (field recording) และภาคสตูดิโอ 

(studio recording) การฝึึกฝึนทักษะการทำงานกับ

โปรแกรม Digital Audio Workstation (DAW) 

สำหรับการตัดต่อและผสมเสียง ร่วมไปกับการศึกษา

ทฤษฎีี แนวคิด และประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

กับเสียง ดนตรีร่วมสมัย และการฟังอย่างเจาะจง 

(critical listening) เพื่อท�ายสุดแล�ว จะได�นำไปสู่การ

พัฒนาผลงานสร�างสรรค์ทางด�านส่ือศิลปะของ

นักศึกษา ที่ มีเสียงเป็นตัวเล่าเรื่องราว (sound 

narrative) ตามบริบทที่แตกต่างกันออกไป

 เดิมทีนั้น กระบวนวิชา 112204 พื้นฐ์านเสียง 

มีลักษณะของการจัดการเรียนรู�ที่ใกล�เคียงกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบ active learning เป็นทุน

เดิมอยู่แล�ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู�ผ่าน project-
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based หรือ problem-solving รวมไปถึงการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาช่วยสนับสนุนการเรียนรู� (IT 

integrated learning) แต่ถงึอยา่งไรกต็าม ผู�สอนกลบั

พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานี้ 

ไม่ได�มีพื้นฐ์านในการใช�อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่เก่ียวข�องกับเสียงมาก่อน โดยเฉพาะทักษะการ

ทำงานกับโปรแกรม DAW สำหรับการตัดต่อและผสม

เสียง ซึ่ึ่งเป็นทักษะพื้นฐ์านที่จำเป็นสำหรับการบรรลุ

ผลวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู�ของกระบวนวชิา ตรงนี้เอง 

ทำให�ผู�สอนจงึต�องแบง่เวลาของการเรยีนการสอนสว่น

ใหญไ่ปเน�นให�กับการสอนทักษะพืน้ฐ์านของโปรแกรม 

DAW อยา่งโปรแกรม Logic Pro ซ่ึึ่งถกูตดิตัง้ไว�ในห�อง

คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

อีกทั้ง เนื่องจากว่าผู�สอนยังจะต�องเน�นการสอน

บรรยายเนือ้หาทฤษฎีคีวบคูกั่นไป ทำให�ไม่มเีวลาเพยีง

พอทีจ่ะจดัการเรยีนรู�ทีเ่น�นไปยงัทกัษะอืน่ ๆ  ทีจ่ำเปน็

ตอ่การเรยีนรู�แบบศตวรรษที ่21 อาทิ ทกัษะด�านความ

คิดริเริ่มและสร�างสรรค์ (creative/innovative) 

ทกัษะด�านการสือ่สาร (communicative) ทกัษะด�าน

การคิดเชิงวิพากษ์ (critical/analytical thinking) 

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด� า น ก า ร ท ำ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู� อื่ น 

(collaborative)

 จากข�างต�น ผู�สอนจึงต�องการที่จะแก�ปัญหาดัง

กล่าว โดยการนำการจัดการเรยีนการสอนตามรูปแบบ 

flipped classroom มาใช� ร่วมกับการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียนท่ีมีการเน�น active learning, 

project-based/problem-solving และ IT 

integrated learning เป็นหลักอยู่แล�ว ทั้งนี้ การนำ

การเรียนการสอนรูปแบบ flipped classroom มาใช� 

ก็เพื่อที่จะ clear slot ของชั่วโมงการเรียนการสอน 

ไปเน�นให�กับการเรียนรู�ผ่านกระบวนการพัฒนาและ

การนำเสนอผลงานสร�างสรรค์ตามเนื้อหาในแต่ละ

ตอน ทีจ่ำเปน็ต�องอาศยัทกัษะการเรยีนรู�แบบศตวรรษ

ที่ 21 ตามที่ได�กล่าวไว�ก่อนหน�านี้ อันจะทำให�ผู�เรียน

กลายมาเป็น active และ life long learner ต่อไป

ได� ขยายความได�คือ ปัจจุบันตัวโปรแกรมและ

เทคโนโลยดีจิทิลัทางเสียงมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเรียนการสอนที่

เน�นหรือแบ่งเวลาส่วนใหญ่ไปให�กับการพัฒนาทักษะ

การใช�เครื่องมือ จึงมีแนวโน�มที่จะกลายเป็นทักษะ

ความรู�ที่ล�าสมัยได�ง่ายขึ้น เช่นนี้เอง การจัดการเรียน

การสอนที่เน�นไปยังทักษะด�านความคิดและการ

วพิากษต์ามทีก่ลา่วมาเปน็หลกั จงึมคีวามจำเปน็อยา่ง

ยิ่งยวดต่อนักศึกษาในอนาคต สำหรับการทำงานทาง

ด�านเสียงทั้งในเชิงของการออกแบบสื่อและสื่อศิลปะ

ต่อไป

2. ห้ลักการการจัด้การเรียนร้้

 กระบวนวชิา 112204 พ้ืนฐ์านเสยีง มหีลักการ

การจัดการเรียนรู�โดยเน�น active learning ใน

ห�องเรียน อาทิ การ brainstorming, reflection, 

problem-solving และ project-based learning 

อีกทั้ง ยังมีการนำระบบการจัดการเรียนรู�ด�วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (IT integrated learning) อย่าง 

Google Classroom เข�ามาใช� เพื่อเป็นพื้นที่กลางใน

การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู� ระหว่างผู�สอน

และผู�เรียน 

 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามรูป

แบบ flipped classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนรู�

ทักษะศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการพัฒนาผลงาน

สร�างสรรค์นั้น ผู�สอนได�มีแนวคิดในการ 

 (1) จัดทำหรือเรียบเรียง (curate) วิดีโอสอน

ทกัษะพืน้ฐ์านทีจ่ำเปน็ในการใช�โปรแกรม DAW (Logic 

Pro) พร�อมแบบฝึึกหัดเบื้องต�น เพ่ือให�นักศึกษาได�

ทำการฝึึกฝึนเองนอกเวลา จนมีพื้นฐ์านการใช�

โปรแกรมท่ีแข็งแกร่งพอในการจะนำไปเป็นเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาผลงานสร�างสรรค์ได� โดยเนื้อหาจะ

ประกอบไปด�วยต้ังแต่ส่วนของการแนะนำโปรแกรม 

การใช�โปรแกรมในการตดัตอ่และผสมเสยีงด�วยเทคนคิ

วิธิีต่าง ๆ และ 
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 (2) จัดทำ course materials ซึ่ึ่งประกอบไป

ด�วย บันทึก (lecture note) บทความ สื่อต่าง ๆ  และ

กรณีศึกษา สำหรับเนื้อหาของกระบวนวิชาในแต่ละ

ตอน เพือ่ให�นกัศกึษาได�ทำความเข�าใจเองมากอ่นจาก

ที่บ�าน ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช�เพื่อเป็นแนวทางใน

การพัฒนาผลงานสร�างสรรค์ตามโจทย์ท่ีได�รับมอบ

หมายในแต่ละตอน  

3. การจัด้การเรียนการสอน และการประเมินผล

 เนื้อหาของการเรียนการสอนสำหรับกระบวน

วิชา 112204 พื้นฐ์านเสียง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 นั้น ประกอบไปด�วย 4 ตอนหลัก 

(module) ซึ่ึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ติอนที� 1 “พื้นฐ์านสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับ

เสียง” ประกอบไปด�วย ทฤษฎีีและแนวคิดของเสียง

และการฟัง และหลักการทำงานกับอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข�อง

กั บการ บัน ทึกและการทำงานกับ เสี ย ง  เช่ น 

microphone, audio interface, mixer cables และ 

loudspeaker โดยผู�สอนได�ให�นักศึกษาทำการศึกษา 

course materials ที่ได�เตรียมไว�เองจากที่บ�าน ทั้งใน

รูปแบบบทความ สื่อภาพเคลื่อนไหวพร�อมเอกสาร 

และตัวอย่างเสียงที่เกี่ยวข�อง ก่อนที่ในชั้นเรียนผู�สอน

จึงได�ทำการตั้งโจทย์ทั้งในส่วนของการฟังเสียงแบบ

วิพากษ์ (critical listening) และหลักการบันทึกเสียง

เบื้องต�นด�วยเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อให�

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ได�ถกเถียงกัน ในส่วนนี้ ผู�สอนได�

ทำการประเมนิจากคำตอบของนกัศกึษาแตล่ะกลุม่วา่

มีความถูกต�องและเป็นเหตุและผลมากเพียงใด

ร้ปที� 1 ตัวอย่าง course materials สำหรับตอนที่ 1 

ที่ได�มอบหมายให�นักศึกษาไปศึกษาเอง (บันทึก, 

บทความ, สื่อแบบอื่น)

 ติอนที� 2 “การพัฒนาผลงานสร�างสรรค์จาก

แนวคิดของ Musique Concrète” สำหรับตอนนี้ 

นักศึกษาจำเป็นต�องเรียนรู�ทฤษฎีี แนวคิด และหลัก

การของการทำงานสร�างสรรค์แบบ Musique 

Concrète ด�วยตนเองก่อน ผ่าน course materials 

ที่ผู�สอนได�จัดเตรียมไว�ให� ก่อนที่จะนำมาพัฒนาเป็น

ผลงานสร�างสรรค์ที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นผู�ริเริ่มตั้ง

โจทย์แนวคิดในการสร�างสรรค์ขึ้นมาเอง (โดยการใช�

โปรแกรม DAW ในการตัดต่อ ผสม และเรียบเรียงผล

งานเสียงขึ้นมา) ทั้งนี้ ในชั่วโมงของชั้นเรียนนั้น 

นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ได�นำเสนอกระบวนการพัฒนางาน

สร�างสรรค์ต่อหน�าชั้นเรียน เพ่ือร่วมกันวิพากษ์และ

แลกเปล่ียนเรียนรู� ต้ังแต่กระบวนการออกแบบเสียง 

prototype เทคนิคการเก็บบันทึกวัสดุเสียงต่าง ๆ  และ

การ categorizing รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องเล่า 

(narrative) ด�วยเสียงตามแนวคิดของ Musique 

Concrète ต่อจากนั้น นักศึกษาแต่ละกลุ่มจึงได�นำ

เสนอผลงานสร�างสรรค์ออกสู่สาธิารณะโดยการโพสต์

ผ่านทางสื่อออนไลน์ตามที่นักศึกษาสนใจ อย่างเช่น 

Soundcloud หรือ YouTube เป็นต�น เพื่อประเมิน

   

 

 

problem-solving และ project-based learning 

อีกทั ้ง ย ังมีการนำระบบการจัดการเร ียนรู ด วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (IT integrated learning) อยาง 

Google Classroom เขามาใช เพื่อเปนพื้นที่กลาง

ในการติดตอสื ่อสาร แลกเปลี ่ยนเรียนรู  ระหวาง

ผูสอนและผูเรียน  

ในส วนของการจ ัดการเร ียนการสอนตาม

รูปแบบ flipped classroom เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ทักษะศตวรรษที่ 21 ผานกระบวนการการพัฒนา

ผลงานสรางสรรคนั้น ผูสอนไดมีแนวคิดในการ  

(1) จัดทำหรือเรียบเรียง (curate) วีดีโอสอน

ทักษะพื ้นฐานที ่จำเปนในการใชโปรแกรม DAW 

(Logic Pro) พรอมแบบฝกห ัดเบ ื ้องต น เพื ่อให

นักศึกษาไดทำการฝกฝนเองนอกเวลา จนมีพื้นฐาน

การใชโปรแกรมที่แข็งแกรงพอในการจะนำไปเปน

เครื ่องมือในการพัฒนาผลงานสรางสรรคได โดย

เนื้อหาจะประกอบไปดวยตั้งแตสวนของการแนะนำ

โปรแกรม การใชโปรแกรมในการตัดตอและผสม

เสียงดวยเทคนิควิธีตาง ๆ และ  

(2) จัดทำ course materials ซึ ่งประกอบไป

ดวย บันทึก (lecture note) บทความ สื ่อตาง ๆ 

และกรณีศึกษา สำหรับเนื้อหาของกระบวนวิชาใน

แตละตอน เพื่อใหนักศึกษาไดทำความเขาใจเองมา

กอนจากที่บาน กอนที่จะนำไปประยุกตใชเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาผลงานสรางสรรคตามโจทยท่ี

ไดรับมอบหมายในแตละตอน   

3 การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

เนื้อหาของการเรียนการสอนสำหรับกระบวน

วิชา 112204 พื้นฐานเสียง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 นั้น ประกอบไปดวย 4 ตอนหลัก 

(module) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 “พื้นฐานสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับ

เสียง” ประกอบไปดวย ทฤษฎีและแนวคิดของเสียง

และการฟง และหลักการการทำงานกับอุปกรณท่ี

เกี่ยวของกับการบันทึกและการทำงานกับเสียง เชน 

microphone, audio interface, mixer cables 

และ loudspeaker โดยผ ู  สอนได  ให น ั กศ ึ กษา

ทำการศึกษา course materials ที่ไดเตรียมไวเอง

จากท่ีบาน ท้ังในรูปแบบบทความ สื่อภาพเคลื่อนไหว

พรอมเอกสาร และตัวอยางเสียงที่เกี่ยวของ กอนท่ี

ในชั้นเรียนผูสอนจึงไดทำการตั้งโจทยทั้งในสวนของ

การฟงเสียงแบบวิพากษ (critical listening) และ

หลักการบันทึกเสียงเบื้องตนดวยเครื่องมืออุปกรณท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษาแตละกลุม ไดถกเถียงกัน 

ในสวนนี้ ผู สอนไดทำการประเมินจากคำตอบของ

นักศึกษาแตละกลุมวามีความถูกตองและเปนเหตุ

และผลมากเพียงใด 

 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยาง course materials สำหรับตอนท่ี 

1 ท่ีไดมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาเอง (บันทึก, 

บทความ, สื่อแบบอ่ืน) 
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ผลการตอบรบั (reception) ในตอนน้ี ผู�สอนได�ทำการ

ประเมนิผา่นผลงานสร�างสรรคข์องนกัศกึษา ทัง้ในสว่น

ของกระบวนการและการนำเสนอ โดยได�เน�นความคิด

ริเริ่ม การถกเถียงอย่างมีความรอบรู� การทำงานเป็น

ทีม และการนำเสนอผลลัพธิ์ (output)

ร้ปที� 2 ตัวอย่าง course materials สำหรับตอนที่ 2 

ที่ได�มอบหมายให�นักศึกษาไปศึกษาเอง (กรณีศึกษา

จากผลงานของศิลปิน)

รป้ที� 3 ตวัอยา่งผลงานบางสว่นของนกัศกึษาจากตอน

ที ่2 ทีไ่ด�ทำการโพสตผ์า่นสือ่ออนไลน ์(Soundcloud)

 ติอนที� 3 “การพัฒนาผลงานสร�างสรรค์จาก

แนวคิดของ Soundscape”  เหมือนกันกับตอนท่ีผ่าน

มา โดยนกัศกึษาจะต�องทำการศกึษาด�วยตนเองจากที่

บ�าน ผ่าน course materials ที่ผู�สอนได�เตรียมไว�ให� 

แต่แตกต่างกันท่ีแนวคิดและทฤษฎีีท่ีเป็นโจทย์ในการ

สร�างสรรค์ผลงาน โดยในส่วนของกระบวนการนั้น ได�

มีแบบฝึึกหัดท่ีเรียกว่ากิจกรรม soundwalking ซ่ึึ่ง

นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต�องเลือกพื้นที่สำหรับการ

สำรวจ เพ่ือทำการฟงั วเิคราะห์ และสรปุประเด็นของ

เสียงในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ (acoustic ecology) พร�อม

กับการจัดทำ sound mapping เพื่อนำมาเสนอแลก

เปลีย่นความคดิและรบัฟงัการวพิากษใ์นชัน้เรยีน หลงั

จากนั้น จึงเข�าสู่กระบวนการการนำเสียงที่บันทึกจาก

พื้นที่นั้น มาพัฒนาเป็นผลงานสร�างสรรค์ในรูปแบบ 

soundscape โดยแต่ละขั้นตอน นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ได�นำเสนอต่อชั้นเรียน เพ่ือสร�างข�อถกเถียงและ

วพิากษ ์กอ่นทีท่�ายสดุจะนำเสนอตอ่สาธิารณะผา่นสือ่

ออนไลน์ ตามท่ีนักศึกษาสนใจต่อไป ทั้งนี้ ผู�สอนได�

ทำการประเมินผา่นผลงานสร�างสรรค์ของนักศกึษา ทัง้

ในส่วนของกระบวนการและการนำเสนอ โดยได�เน�น

ความคิดริเริ่ม การถกเถียงอย่างมีความรอบรู� การ

ทำงานเป็นทีม และการนำเสนอผลลัพธิ์ (output)

ร้ปที� 4 ตัวอย่างผลงาน sound mapping ที่นักศึกษา

ได�นำเสนอต่อชั้นเรียน

 ติอนที� 4 “การพัฒนาผลงานสร�างสรรค์ตาม

ตามโจทย์การออกแบบเสยีงเชงิพาณชิย์” สำหรับตอน

นี้ ผู�สอนได�ทำการเชิญวิทยากร คุณธินดล หอสถิตย์

ธิรรม ซ่ึึ่งเป็นเจ�าของบริษัทและนักออกแบบเสียงมือ

อาชพีมาให�ความรู�เกีย่วกบัการพฒันาผลงานออกแบบ

เสียงตามโจทย์อุตสาหกรรม ประกอบไปด�วย การ

ออกแบบเสียงสำหรับการโฆษณา (radio spot) และ

หลักการออกแบบเสียงเบื้องต�นสำหรับงานภาพ

เคลือ่นไหว (sound design for moving image) โดย

 

 

   

 

 

ตอนที่ 2 “การพัฒนาผลงานสรางสรรคจาก

แนวคิดของ Musique Concrète”  สำหรับตอนนี้ 

นักศึกษาจำเปนตองเรียนรู ทฤษฎี แนวคิด และ

หลักการของการทำงานสรางสรรคแบบ Musique 

Concrète ดวยตนเองกอน ผาน course materials 

ที่ผูสอนไดจัดเตรียมไวให กอนที่จะนำมาพัฒนาเปน

ผลงานสรางสรรคท่ีนักศึกษาแตละกลุมเปนผูริเริ่มตั้ง

โจทยแนวคิดในการสรางสรรคขึ้นมาเอง (โดยการใช

โปรแกรม DAW ในการตัดตอ ผสม และเรียบเรียง

ผลงานเสียงขึ้นมา) ทั้งนี้ ในชั่วโมงของชั้นเรียนนั้น 

นักศึกษาแตละกลุมไดนำเสนอกระบวนการพัฒนา

งานสรางสรรคตอหนาชั้นเรียน เพื่อรวมกันวิพากษ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ตั้งแตกระบวนการออกแบบ

เสียง prototype เทคนิคการเก็บบันทึกวัสดุเสียง

ตาง ๆ และการ categorizing รวมไปถึงการพัฒนา

เร ื ่องเล า (narrative) ดวยเสียงตามแนวคิดของ 

Musique Concrète ตอจากนั ้น นักศึกษาแตละ

กลุมจึงไดนำเสนอผลงานสรางสรรคออกสูสาธารณะ

โดยการโพสตผานทางสื่อออนไลนตามที่นักศึกษา

สนใจ อยางเชน Soundcloud หรือ YouTube เปน

ต น เพ ื ่ อประเม ินผลการตอบร ับ (reception) 

ในตอนนี ้  ผ ู สอนได ทำการประเม ินผ านผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษา ทั้งในสวนของกระบวนการ

และการนำเสนอ โดยไดเนนความคิดริเร ิ ่ม การ

ถกเถียงอยางมีความรอบรู การทำงานเปนทีม และ

การนำเสนอผลลัพธ (output) 

 

    
รูปท่ี 2 ตัวอยาง course materials สำหรับตอนท่ี 

2 ท่ีไดมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาเอง 

(กรณีศึกษาจากผลงานของศิลปน) 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางผลงานบางสวนของนักศึกษาจาก

ตอนท่ี 2 ท่ีไดทำการโพสตผานสื่อออนไลน 

(Soundcloud) 

 

ตอนที่ 3 “การพัฒนาผลงานสรางสรรคจาก

แนวคิดของ Soundscape”  เหมือนกันกับตอนท่ี

ผานมา โดยนักศึกษาจะตองทำการศึกษาดวยตนเอง

จากที ่บ าน ผ าน course materials ที ่ผ ู สอนได

เตรียมไวให แตแตกตางกันที่แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เปนโจทยในการสรางสรรคผลงาน โดยในสวนของ

กระบวนการนั้น ไดมีแบบฝกหัดที่เรียกวากิจกรรม 

 

 

   

 

 

ตอนที่ 2 “การพัฒนาผลงานสรางสรรคจาก

แนวคิดของ Musique Concrète”  สำหรับตอนนี้ 

นักศึกษาจำเปนตองเรียนรู ทฤษฎี แนวคิด และ

หลักการของการทำงานสรางสรรคแบบ Musique 

Concrète ดวยตนเองกอน ผาน course materials 

ที่ผูสอนไดจัดเตรียมไวให กอนที่จะนำมาพัฒนาเปน

ผลงานสรางสรรคท่ีนักศึกษาแตละกลุมเปนผูริเริ่มตั้ง

โจทยแนวคิดในการสรางสรรคขึ้นมาเอง (โดยการใช

โปรแกรม DAW ในการตัดตอ ผสม และเรียบเรียง

ผลงานเสียงขึ้นมา) ทั้งนี้ ในชั่วโมงของชั้นเรียนนั้น 

นักศึกษาแตละกลุมไดนำเสนอกระบวนการพัฒนา

งานสรางสรรคตอหนาชั้นเรียน เพื่อรวมกันวิพากษ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ตั้งแตกระบวนการออกแบบ

เสียง prototype เทคนิคการเก็บบันทึกวัสดุเสียง

ตาง ๆ และการ categorizing รวมไปถึงการพัฒนา

เร ื ่องเล า (narrative) ดวยเสียงตามแนวคิดของ 

Musique Concrète ตอจากนั ้น นักศึกษาแตละ

กลุมจึงไดนำเสนอผลงานสรางสรรคออกสูสาธารณะ

โดยการโพสตผานทางสื่อออนไลนตามที่นักศึกษา

สนใจ อยางเชน Soundcloud หรือ YouTube เปน

ต น เพ ื ่ อประเม ินผลการตอบร ับ (reception) 

ในตอนนี ้  ผ ู สอนได ทำการประเม ินผ านผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษา ทั้งในสวนของกระบวนการ

และการนำเสนอ โดยไดเนนความคิดริเร ิ ่ม การ

ถกเถียงอยางมีความรอบรู การทำงานเปนทีม และ

การนำเสนอผลลัพธ (output) 

 

    
รูปท่ี 2 ตัวอยาง course materials สำหรับตอนท่ี 

2 ท่ีไดมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาเอง 

(กรณีศึกษาจากผลงานของศิลปน) 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางผลงานบางสวนของนักศึกษาจาก

ตอนท่ี 2 ท่ีไดทำการโพสตผานสื่อออนไลน 

(Soundcloud) 

 

ตอนที่ 3 “การพัฒนาผลงานสรางสรรคจาก

แนวคิดของ Soundscape”  เหมือนกันกับตอนท่ี

ผานมา โดยนักศึกษาจะตองทำการศึกษาดวยตนเอง

จากที ่บ าน ผ าน course materials ที ่ผ ู สอนได

เตรียมไวให แตแตกตางกันที่แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เปนโจทยในการสรางสรรคผลงาน โดยในสวนของ

กระบวนการนั้น ไดมีแบบฝกหัดที่เรียกวากิจกรรม 

   

 

 

soundwalking ซ่ึงนักศึกษาแตละกลุมจะตองเลือก

พื ้นที ่สำหรับการสำรวจ เพื ่อทำการฟง วิเคราะห 

และสรุปประเด็นของเสียงในแตละพื ้นที ่น ั ้น ๆ 

(acoustic ecology) พรอมกับการจ ัดทำ sound 

mapping เพื่อนำมาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดและ

รับฟงการวิพากษในชั้นเรียน หลังจากนั้น จึงเขาสู

กระบวนการการนำเสียงที่บันทึกจากพื้นที่นั ้น มา

พ ั ฒ น า เ ป  น ผ ล ง า น ส ร  า ง ส ร ร ค  ใ น ร ู ป แ บ บ 

soundscape โดยแตละขั ้นตอน นักศึกษาแตละ

กลุมไดนำเสนอตอชั้นเรียน เพ่ือสรางขอถกเถียงและ

วิพากษ กอนที่ทายสุดจะนำเสนอตอสาธารณะผาน

สื่อออนไลน ตามที่นักศึกษาสนใจตอไป ทั้งนี้ ผูสอน

ได ทำการประเม ินผ านผลงานสร างสรรค ของ

นักศึกษา ทั ้งในส วนของกระบวนการและการ

นำเสนอ โดยไดเนนความคิดริเริ่ม การถกเถียงอยาง

มีความรอบรู การทำงานเปนทีม และการนำเสนอ

ผลลัพธ (output) 

 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางผลงาน sound mapping ท่ี

นักศึกษาไดนำเสนอตอชั้นเรียน 

 

 

ตอนที่ 4 “การพัฒนาผลงานสรางสรรคตาม

ตามโจทยการออกแบบเสียงเชิงพาณิชย” สำหรับ

ตอนนี้ ผูสอนไดทำการเชิญวิทยากร คุณธนดล หอ

สถิตยธรรม ซึ่งเปนเจาของบริษัทและนักออกแบบ

เสียงมืออาชีพมาใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงาน

ออกแบบเสียงตามโจทยอุตสาหกรรม ประกอบไป

ดวย การออกแบบเสียงสำหรับการโฆษณา (radio 

spot) และหลักการออกแบบเสียงเบื้องตนสำหรับ

งานภาพเคลื ่อนไหว (sound design for moving 

image) โดยนอกจากที ่น ักศ ึกษาจะตองทำการ

พัฒนาผลงานสรางสรรคตามโจทยที่ไดรับ พรอมกับ

การนำเสนอตอหนาชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

และรับฟงการวิพากษแลว นักศึกษายังไดมีโอกาส

สอบถามว ิทยาการร ับเช ิญ เพื ่อทำความเข าใจ

เกี่ยวกับวิชาชีพที่ตองทำการเกี่ยวกับเสียง สื่อศิลปะ 

และการออกแบบเสียงอีกดวย ทั้งนี้ ผูสอนไดทำการ

ประเมินรวมกันกับวิทยากรรับเชิญ ผานผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษา ทั้งในสวนของกระบวนการ

และการนำเสนอ โดยไดเนนความคิดริเร ิ ่ม การ

ถกเถียงอยางมีความรอบรู การทำงานเปนทีม และ

การนำเสนอผลลัพธ (output) 

 

 
รูปท่ี 5 วิทยากรรับเชิญสำหรับตอนท่ี 4 
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นอกจากที่นักศึกษาจะต�องทำการพัฒนาผลงาน

สร�างสรรคต์ามโจทยท์ีไ่ด�รบั พร�อมกบัการนำเสนอตอ่

หน�าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�และรับฟังการ

วพิากษแ์ล�ว นกัศกึษายังได�มโีอกาสสอบถามวทิยาการ

รับเชิญ เพื่อทำความเข�าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่ต�อง

ทำการเก่ียวกับเสียง สือ่ศิลปะ และการออกแบบเสียง

อีกด�วย ทั้งน้ี ผู�สอนได�ทำการประเมินร่วมกันกับ

วิทยากรรับเชิญ ผ่านผลงานสร�างสรรค์ของนักศึกษา 

ทั้งในส่วนของกระบวนการและการนำเสนอ โดยได�

เน�นความคดิรเิริม่ การถกเถยีงอยา่งมคีวามรอบรู� การ

ทำงานเป็นทีม และการนำเสนอผลลัพธิ์ (output)

ร้ปที� 5 วิทยากรรับเชิญสำหรับตอนที่ 4

ร้ปที� 6 การเรียนการสอนสำหรับตอนที่ 5

 ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 

112204 พื้นฐ์านเสียง สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์เป็นหลัก (หรือแบบผสมผสานบาง

ครัง้ ตามสถานการณ)์ เนือ่งจากสถานการณโ์รคระบาด

ติดต่อ (COVID-19) ทำให�นักศึกษาบางส่วนมีความ

จำเป็นจะต�องเรียนจากที่บ�านเป็นหลัก ตรงนี้เอง จึง

เกิดเป็นความท�าทายของผู�สอนและผู�เรียน เนื่องจาก

ข�อจำกดัในการเข�าใช�ห�องคอมพวิเตอรแ์ละสตดูโิอทาง

ด�านเสียงของสาขาวิชา ซ่ึึ่งทางสาขาได�ทำการติดตั้ง

โปรแกรม Logic Pro ซึ่ึ่งเป็นโปรแกรม DAW ตาม

มาตรฐ์านอุตสาหกรรมของการทำงานกับเสียงและ

ดนตรี ซึ่ึ่งนักศึกษาจำเป็นต�องเรียนรู�ไว� ดังนั้น เพื่อ

เป็นการแก�ไขสถานการณ์ล่วงหน�า ทางผู�สอนจึงได�

ทำการอนุโลมให�นักศึกษาสามารถที่จะใช�โปรแกรม 

DAW แบบใดก็ได� ทีม่คีวามสามารถเบือ้งต�นในการตัด

ตอ่และผสมเสยีงได� โดยอาจเปน็โปรแกรมแบบไมต่�อง

เสียค่าใช�จ่ายก็ได� เช่น Audacity เป็นต�น หรือ

โปรแกรมอืน่ ๆ  ทีน่กัศกึษาได�ใช�งานอยูแ่ล�ว (เนือ่งจาก

โปรแกรม Logic Pro มีค่าลิขสิทธิิ์ที่สูง ทำให�นักศึกษา

ส่วนมากไม่สามารถที่จะซึ่ื้อมาครอบครองได�) 

 จากข�างต�น ผู�สอนจึงได�ทำการปรึกษากับทาง

นักศึกษา โดยในส่วนการเรียนรู�ทักษะพื้นฐ์านการใช�

โปรแกรม DAW นอกชั้นเรียนนั้น จากเดิมที่ผู�สอน

ต�องการที่จะจัดทำวิดีโอสอนทักษะพื้นฐ์านโปรแกรม 

Logic Pro (ตามความถนัดของผู�สอน) จงึได�เปลีย่นมา

เป็นการเรียบเรียง (curate) วิดีโอการสอนทักษะพื้น

ฐ์านโปรแกรม DAW อย่าง Adobe Audition และ 

Audacity (ซึ่ึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถที่จะครอบ

ครองได�) ที่มีอยู่แล�วตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 

YouTube หรือ Vimeo แทน โดยเน�นในส่วนเนื้อหา

ของการตัดต่อ และการเรียบเรียง (mixing and 

arranging) เสียงแบบง่าย ๆ  ทีนั่กศึกษาสามารถนำมา

ใช�ในการพัฒนาผลงานสร�างสรรค์ตามโจทย์ในแต่ละ

ตอนได�เลย โดยทีผู่�สอนยงัได�เปิดโอกาสให�นักศกึษาได�

ติดต่อผู�สอนตลอดเวลานอกห�องเรียน หากมีข�อสงสัย

ประการใดเกี่ยวกับการใช�โปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้ ใน

ส่วนอื่น ๆ ยังเป็นไปตามแผนเดิม ตามที่ได�อธิิบายมา

ข�างต�น โดยเน�นการการเรียนการสอนตามแบบ

ศตวรรษที่ 21 ผ่านทางโปรแกรม Zoom เป็นหลัก

   

 

 

soundwalking ซ่ึงนักศึกษาแตละกลุมจะตองเลือก

พื ้นที ่สำหรับการสำรวจ เพื ่อทำการฟง วิเคราะห 

และสรุปประเด็นของเสียงในแตละพื ้นที ่น ั ้น ๆ 

(acoustic ecology) พรอมกับการจ ัดทำ sound 

mapping เพื่อนำมาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดและ

รับฟงการวิพากษในชั้นเรียน หลังจากนั้น จึงเขาสู

กระบวนการการนำเสียงที่บันทึกจากพื้นที่นั ้น มา

พ ั ฒ น า เ ป  น ผ ล ง า น ส ร  า ง ส ร ร ค  ใ น ร ู ป แ บ บ 

soundscape โดยแตละขั ้นตอน นักศึกษาแตละ

กลุมไดนำเสนอตอชั้นเรียน เพ่ือสรางขอถกเถียงและ

วิพากษ กอนที่ทายสุดจะนำเสนอตอสาธารณะผาน

สื่อออนไลน ตามที่นักศึกษาสนใจตอไป ทั้งนี้ ผูสอน

ได ทำการประเม ินผ านผลงานสร างสรรค ของ

นักศึกษา ทั ้งในส วนของกระบวนการและการ

นำเสนอ โดยไดเนนความคิดริเริ่ม การถกเถียงอยาง

มีความรอบรู การทำงานเปนทีม และการนำเสนอ

ผลลัพธ (output) 

 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางผลงาน sound mapping ท่ี

นักศึกษาไดนำเสนอตอชั้นเรียน 

 

 

ตอนที่ 4 “การพัฒนาผลงานสรางสรรคตาม

ตามโจทยการออกแบบเสียงเชิงพาณิชย” สำหรับ

ตอนนี้ ผูสอนไดทำการเชิญวิทยากร คุณธนดล หอ

สถิตยธรรม ซึ่งเปนเจาของบริษัทและนักออกแบบ

เสียงมืออาชีพมาใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงาน

ออกแบบเสียงตามโจทยอุตสาหกรรม ประกอบไป

ดวย การออกแบบเสียงสำหรับการโฆษณา (radio 

spot) และหลักการออกแบบเสียงเบื้องตนสำหรับ

งานภาพเคลื ่อนไหว (sound design for moving 

image) โดยนอกจากที ่น ักศ ึกษาจะตองทำการ

พัฒนาผลงานสรางสรรคตามโจทยที่ไดรับ พรอมกับ

การนำเสนอตอหนาชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

และรับฟงการวิพากษแลว นักศึกษายังไดมีโอกาส

สอบถามว ิทยาการร ับเช ิญ เพื ่อทำความเข าใจ

เกี่ยวกับวิชาชีพที่ตองทำการเกี่ยวกับเสียง สื่อศิลปะ 

และการออกแบบเสียงอีกดวย ทั้งนี้ ผูสอนไดทำการ

ประเมินรวมกันกับวิทยากรรับเชิญ ผานผลงาน

สรางสรรคของนักศึกษา ทั้งในสวนของกระบวนการ

และการนำเสนอ โดยไดเนนความคิดริเร ิ ่ม การ

ถกเถียงอยางมีความรอบรู การทำงานเปนทีม และ

การนำเสนอผลลัพธ (output) 

 

 
รูปท่ี 5 วิทยากรรับเชิญสำหรับตอนท่ี 4 

          

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 6 การเรียนการสอนสำหรับตอนท่ี 5 

 

ทั้งนี ้ การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 

112204 พื้นฐานเสียง สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2564 นั้น เปนการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบออนไลนเปนหลัก (หรือแบบผสมผสาน

บางครั้ง ตามสถานการณ) เนื่องจากสถานการณโรค

ระบาดติดตอ (COVID-19) ทำใหนักศึกษาบางสวนมี

ความจำเปนจะตองเรียนจากที่บานเปนหลัก ตรงนี้

เอง จึงเกิดเปนความทาทายของผูสอนและผูเรียน 

เนื่องจากขอจำกัดในการเขาใชหองคอมพิวเตอรและ

สตูดิโอทางดานเสียงของสาขาวิชา ซ่ึงทางสาขาไดทำ

การติดตั ้งโปรแกรม Logic Pro ซึ ่งเปนโปรแกรม 

DAW ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของการทำงานกับ

เสียงและดนตรี ซึ ่งนักศึกษาจำเปนตองเรียนรู ไว 

ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขสถานการณลวงหนา ทาง

ผูสอนจึงไดทำการอนุโลมใหนักศึกษาสามารถท่ีจะใช

โปรแกรม DAW แบบใดก็ได  ท ี ่ม ีความสามารถ

เบื้องตนในการตัดตอและผสมเสียงได โดยอาจเปน

โปรแกรมแบบไม ต องเส ียค าใช จ  ายก ็ ได   เชน 

Audacity เปนตน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่นักศึกษา

ไดใชงานอยูแลว (เนื่องจากโปรแกรม Logic Pro มี

คาลิขสิทธิ์ที่สูง ทำใหนักศึกษาสวนมากไมสามารถท่ี

จะซ้ือมาครอบครองได)  

จากขางตน ผูสอนจึงไดทำการปรึกษากับทาง

นักศึกษา โดยในสวนการเรียนรูทักษะพื้นฐานการใช

โปรแกรม DAW นอกชั้นเรียนนั้น จากเดิมที่ผู สอน

ตองการท่ีจะจัดทำวีดีโอสอนทักษะพ้ืนฐานโปรแกรม 

Logic Pro (ตามความถนัดของผูสอน) จึงไดเปลี่ยน

มาเปนการเรียบเรียง (curate) วีดีโอการสอนทักษะ

พื ้นฐานโปรแกรม DAW อยาง Adobe Audition 

และ Audacity (ซึ่งนักศึกษาสวนใหญสามารถที่จะ

ครอบครองได) ที่มีอยูแลวตามสื ่อออนไลนตาง ๆ 

เชน YouTube หรือ Vimeo แทน โดยเนนในสวน

เนื้อหาของการตัดตอ และการเรียบเรียง (mixing 

and arranging) เสียงแบบงาย ๆ ท่ีนักศึกษาสามารถ

นำมาใชในการพัฒนาผลงานสรางสรรคตามโจทยใน

แตละตอนไดเลย โดยที ่ผู สอนยังไดเปดโอกาสให

นักศึกษาไดติดตอผูสอนตลอดเวลานอกหองเรียน 

หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใชโปรแกรม

ดังกลาว ทั้งนี้ ในสวนอื่น ๆ ยังเปนไปตามแผนเดิม 

ตามที่ไดอธิบายมาขางตน โดยเนนการการเรียนการ

สอนตามแบบศตวรรษที ่ 21 ผานทางโปรแกรม 

Zoom เปนหลัก 

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางบางสวนของวีดีโอสอนพ้ืนฐาน 

DAW ท่ีผูสอนไดทำการเรียบเรียง (curate) ไวใหกับ

นักศึกษา  
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ร้ปที� 7 ตัวอย่างบางส่วนของวิดีโอสอนพื้นฐ์าน DAW 

ทีผู่�สอนได�ทำการเรยีบเรยีง (curate) ไว�ให�กบันกัศกึษา 

 สรุปจากทั้งหมด 4 ตอนดังกล่าว ผู�สอนได�

ทำการประเมินผลการศึกษาแบบรวม โดยแบ่งคะแนน

ออกเป็น (1) คะแนนสำหรับการเข�าชั้นเรียน และการ

มีส่วนร่วม 10% และ (2) คะแนนสำหรับงานที่มอบ

หมายทัง้หมด 90% (ม ี6 งานยอ่ย) รวมทัง้หมด 100% 

และสรุปผลลัพธิ์ได�ดังนี้ จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน

ทั้งหมด 42 คน ได�รับ A จำนวน 18 คน คิดเป็นร�อย

ละ 42.85 ได�รับ B+ จำนวน 6 คน คิดเป็นร�อยละ 

14.28 ได�รับ B จำนวน 7 คน คิดเป็นร�อยละ 16.66 

ได�รับ C+ จำนวน 6 คน คิดเป็นร�อยละ 14.28 ได�รับ 

C จำนวน 2 คน คิดเป็นร�อยละ 4.76 และได�รับ D 

จำนวน 3 คน คิดเป็นร�อยละ 7.14 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได�

รบัเกรดตำ่ สว่นใหญเ่ปน็เพราะไมส่ง่งานตามทีก่ำหนด 

4. บัทสรุปและข้อเสนอแนะ

 การจดัการเรยีนการสอนกระบวนวชิา 112204 

พืน้ฐ์านเสยีง โดยการนำรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ 

flipped classroom เข�ามาใช� ถือว่าประสบความ

สำเรจ็อยา่งปานกลาง โดยผู�สอนและผู�เรยีนสามารถที่

จะ clear slot ชัว่โมงการเรยีนการสอนทีจ่ะต�องนำไป

ศกึษาทักษะพืน้ฐ์านในการใช�โปรแกรม DAW และการ

รับฟังการบรรยายทฤษฎีีแนวคิดตามหัวข�อในแต่ละ

ตอน นำมาเน�นให�กับการนำเสนอ วพิากษ์วิจารณ์ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู� ผ่านกระบวนการสร�างสรรค์และ

พัฒนาผลงานสร�างสรรค์ตามแต่ละบริบท ซึ่ึ่งถือว่า

เป็นใจกลางหลักของการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชา แต่ถงึอย่างไรก็ตาม ผู�สอนและผู�เรยีนพบ

วา่ สถานการณข์องโรคระบาด (COVID-19) ถอืวา่เปน็

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 6 การเรียนการสอนสำหรับตอนท่ี 5 

 

ทั้งนี ้ การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 

112204 พื้นฐานเสียง สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2564 นั้น เปนการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบออนไลนเปนหลัก (หรือแบบผสมผสาน

บางครั้ง ตามสถานการณ) เนื่องจากสถานการณโรค

ระบาดติดตอ (COVID-19) ทำใหนักศึกษาบางสวนมี

ความจำเปนจะตองเรียนจากที่บานเปนหลัก ตรงนี้

เอง จึงเกิดเปนความทาทายของผูสอนและผูเรียน 

เนื่องจากขอจำกัดในการเขาใชหองคอมพิวเตอรและ

สตูดิโอทางดานเสียงของสาขาวิชา ซ่ึงทางสาขาไดทำ

การติดตั ้งโปรแกรม Logic Pro ซึ ่งเปนโปรแกรม 

DAW ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของการทำงานกับ

เสียงและดนตรี ซึ ่งนักศึกษาจำเปนตองเรียนรู ไว 

ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขสถานการณลวงหนา ทาง

ผูสอนจึงไดทำการอนุโลมใหนักศึกษาสามารถท่ีจะใช

โปรแกรม DAW แบบใดก็ได  ท ี ่ม ีความสามารถ

เบื้องตนในการตัดตอและผสมเสียงได โดยอาจเปน

โปรแกรมแบบไม ต องเส ียค าใช จ  ายก ็ ได   เชน 

Audacity เปนตน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่นักศึกษา

ไดใชงานอยูแลว (เนื่องจากโปรแกรม Logic Pro มี

คาลิขสิทธิ์ที่สูง ทำใหนักศึกษาสวนมากไมสามารถท่ี

จะซ้ือมาครอบครองได)  

จากขางตน ผูสอนจึงไดทำการปรึกษากับทาง

นักศึกษา โดยในสวนการเรียนรูทักษะพื้นฐานการใช

โปรแกรม DAW นอกชั้นเรียนนั้น จากเดิมที่ผู สอน

ตองการท่ีจะจัดทำวีดีโอสอนทักษะพ้ืนฐานโปรแกรม 

Logic Pro (ตามความถนัดของผูสอน) จึงไดเปลี่ยน

มาเปนการเรียบเรียง (curate) วีดีโอการสอนทักษะ

พื ้นฐานโปรแกรม DAW อยาง Adobe Audition 

และ Audacity (ซึ่งนักศึกษาสวนใหญสามารถที่จะ

ครอบครองได) ที่มีอยูแลวตามสื ่อออนไลนตาง ๆ 

เชน YouTube หรือ Vimeo แทน โดยเนนในสวน

เนื้อหาของการตัดตอ และการเรียบเรียง (mixing 

and arranging) เสียงแบบงาย ๆ ท่ีนักศึกษาสามารถ

นำมาใชในการพัฒนาผลงานสรางสรรคตามโจทยใน

แตละตอนไดเลย โดยที ่ผู สอนยังไดเปดโอกาสให

นักศึกษาไดติดตอผูสอนตลอดเวลานอกหองเรียน 

หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใชโปรแกรม

ดังกลาว ทั้งนี้ ในสวนอื่น ๆ ยังเปนไปตามแผนเดิม 

ตามที่ไดอธิบายมาขางตน โดยเนนการการเรียนการ

สอนตามแบบศตวรรษที ่ 21 ผานทางโปรแกรม 

Zoom เปนหลัก 

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางบางสวนของวีดีโอสอนพ้ืนฐาน 

DAW ท่ีผูสอนไดทำการเรียบเรียง (curate) ไวใหกับ

นักศึกษา  

  

  

อปุสรรคหลกัสำหรบัการเรยีนการสอนกระบวนวชิานี้ 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากว่า

กระบวนวชิานีป้ระกอบไปด�วยทัง้ภาคทฤษฎีแีละภาค

ปฏิิบัติการ ดังน้ัน การที่นักศึกษาไม่สามารถที่จะเข�า

ใช�บรกิารสิง่อำนวยความสะดวก (facilities) ของสาขา

วิชาได� ทำให�ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การเรยีนรู�ได�อยา่งเตม็เมด็เตม็หนว่ย โดยเฉพาะการใช�

สตูดิโอของสาขาวิชาที่ได�จัดเตรียมโปรแกรม DAW 

เฉพาะอย่าง Logic Pro ไว�ให�แล�ว ตรงนี้เอง ทำให�

นักศึกษาขาดโอกาสท่ีจะได�เรียนรู�ทักษะพ้ืนฐ์านของ

การใช�โปรแกรมตามมาตรฐ์านของอุตสาหกรรมอย่าง

เตม็เม็ดเต็มหน่วย ดงัจะเห็นได�จากการแสดงความคิด

เห็นของนักศึกษาผ่านระบบการประเมิน ที่ว่า 

“เสยีดายทีไ่มไ่ด�เรยีนออนไซึ่ต์คะ่” “เนือ่งจากเปน็การ

เรียนออนไลน์ จึงค่อนข�างยากต่อการทำงานบางชิ้น 

หรือลำบากนิดหน่อยค่ะ” เป็นต�น

 แต่ถึงกระนั้น ผู�สอนยังหวังว่า วิธิีการปรับการ

เรยีนการสอนโดยการเน�นไปทีห่ลักการและวิธิคีดิทาง

ด�านเสียงในเชิงสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ดังที่ได�

อธิิบายไว�ในส่วนของบทนำ จะยังสามารถตอบโจทย์

การเรียนรู�ของนักศึกษาได�ประมาณหนึ่ง และผู�สอน

หวังว่า หากสถานการณ์ได�กลับมาสู่ภาวะปกติ ผู�สอน

จะได�นำแนวทางตามที่ได�วางไว� ไปปฏิิบัติต่อในการ

จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชานี้ สำหรับปีการ

ศึกษาถัด ๆ ไป ต่อเนื่องไป 

5. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ นักศึกษาชั้นปี 2 ปีการศึกษา 

2564 ของสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร�อมด�วยคุณ

ธินดล หอสถิตย์ธิรรม สาขาวิชาสื่อศิลปะฯ และศูนย์

นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ (TLIC) ที่มอบโอกาสให�ผู�สอนได�ทดลอง

จัดการเรียนการสอนในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน และ

หากมีความผิดพลาดประการใด ผู�สอนขอกราบ

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ พร�อมกับสัญญาว่าจะนำไป

ปรับปรุงให�ดียิ่งขึ้นสำหรับโอกาสถัดไป
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กระบัวันวัิชา 852101 คัวัามร้้เบัื�องติ้นเกี�ยวักับัภาพยนติร์ด้ิจิทัล

ธิ์ีรภัทร วัรรณฤมล1 และ อุกฤษณ์ สงวันให้้2
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239 ถนนห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
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บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชานี้เป็นกระบวนวิชาพื้นฐ์านของนักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน 

โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะมุง่เน�นการบรรยาย และการให�ชมภาพยนตรเ์พ่ือให�นกัศึกษาสามารถแยกแยะประเภทของ

ภาพยนตร์ การศึกษาโครงสร�างของภาพยนตร์ และผลกระทบของภาพยนตร์ต่อมิติต่าง ๆ ของสังคม เนื่องจาก

การทีไ่ด�สมัภาษณน์กัศกึษาในการรับเข�ารอบตา่ง ๆ  ผู�สอนเหน็วา่นกัศกึษาทุกคน ล�วนแล�วแตม่ปีระสบการณ์และ

ทกัษะในการผลิตภาพยนตร์สัน้มาตัง้แต่สมยัศึกษาในระดับมธัิยม จงึมแีนวความคิดวา่นา่จะมีการจัดกจิกรรมเสริม

ทักษะให�กับนักศึกษาในการผลิตภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให�ทำงานร่วมกัน 

โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ตามประเภทของภาพยนตร์ เช่นแนวดราม่า แอคชั่น ผจญภัย ไซึ่-ไฟ คาวบอย ตลก 

เพลง สยองขวัญ ระทึกขวัญ และอาชญากรรม ถึงแม�ว่าจะเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งการเรียนการสอน

ที่ต�องสอนเป็นออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา และอุปสรรคการถ่ายทำ แต่นักศึกษาได�มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง 

จนผลิตผลงานมาได�ครบตามเป้าหมาย และตอบโจทย์งานได�อย่างชัดเจน

คัำสำคััญ:  ภาพยนตร์ 1, ประเภทภาพยนตร์ 2, การผลิตภาพยนตร์สั้น 3

1. บัทนำ

 กระบวนวชิาความรู�เบ้ืองต�นเกีย่วกบัภาพยนตร์

ดจิิทลั เปน็กระบวนวชิาพืน้ฐ์านของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จำนวน 52 คน ในโดย

เน้ือหาหลักสูตรจะมุ่งเน�นการบรรยายให�นักศึกษาได�

ทราบถึงประวัติของภาพยนตร์ ความหมายและความ

สำคัญของภาพยนตร์ บทบาทหน�าที่ของภาพยนตร์ 

โครงสร�างของภาพยนตร์ และผลกระทบของ

ภาพยนตร์ต่อมิติต่างๆ ของสังคม นอกจากการ

บรรยายแล�วผู�สอนได�มีการนำภาพยนตร์ต่างๆ มาให�

ผู�เรียนได�ชมในรูปแบบออนไลน์ หรือสั่งงานเป็นการ

บ�านให�นักศึกษาเข�าชมทาง Netflix และนำมา

วเิคราะห ์จากการทีไ่ด�สัมภาษณน์กัศกึษาในการรบัเข�า 

ผู� สอน เห็นว่ านั กศึ กษาทุ กคน ล� วนแล� วแต่ มี

ประสบการณ์และทักษะในการผลิตภาพยนตร์ส้ันมา

ตั้งแต่สมัยศึกษาในระดับมัธิยม จึงมีแนวความคิดว่า

น่าจะมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให�กับนักศึกษาใน

การผลิตภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดย

แบ่งกลุ่มนักศึกษาให�ทำงานร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 

10 กลุ่ม ตามประเภทของภาพยนตร์ เช่นแนวดราม่า 

แอคชั่น ผจญภัย ไซึ่-ไฟ คาวบอย ตลก เพลง สยอง

ขวัญ ผี และอาชญากรรม รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง  
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2. ห้ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช้

 กอ่นทีจ่ะมกีารมอบหมายงานให�แกน่กัศกึษา ผู�

สอนได�ปูพื้นฐ์านความรู�ให�กับนักศึกษาในส่วนของ

โครงสร�างของภาพยนตร์ การแบ่งประเภทของ

ภาพยนตร์ เทคนิคการเล่าเรื่อง และผลกระทบของ

ภาพยนตร์ต่อมิติต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่ึ่งหัวข�อหลักใน

กระบวนการเรียนรู�นี้ ได�แก่ ประเภทของภาพยนตร์ 

(film genre) โดยเฉพาะในส่วนขนบของภาพยนตร์

แต่ละประเภท (genre convention) ซึ่ึ่งภาพยนตร์

แต่ละประเภทก็จะมีขนบอยู่ในส่วนที่ต่างกันออกไป 

เชน่ อยูใ่นแก่นเรือ่ง (theme) อยูใ่นโครงสร�างเรือ่ง อยู่

ในประเภทตัวละครและสถานที่ หรือ อยู่ในอารมณ์ที่

สื่อถึงคนดู[1] โดยการที่ขนบจะถูกนำเสนอผ่าน

ภาพยนตร์นั้นจะถูกนำเสนอในส่วนที่เป็นโครงสร�าง

ของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนโครงสร�างการเล่า

เรื่อง หรือ สไตล์ของภาพยนตร์ (film style) ดังนั้น 

เพื่อเป็นการให�นักศึกษาได�เรียนรู�แบบผู�เรียนมีส่วน

ร่วม โครงงานชิ้นนี้จึงออกแบบให�นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์นำความรู�ที่ได�จากการบรรยาย ได�แก่ ความ

รู� เรื่องขนบของภาพยนตร์แต่ละประเภท และ 

โครงสร�างของภาพยนตร์ ในการผลิตภาพยนตร์สัน้ของ

ตนเองให�สอดคล�องกับประเภทของภาพยนตร์ที่

กำหนด และมีความคิดสร�างสรรค์และความแปลกใหม่ 

ซึ่ึ่งส่วนผสมระหว่างความคุ�นเคยของขนบและความ

แปลกใหม่จากความคิดสร�างสรรค์ก็เป็นหัวใจที่ทำให�

ภาพยนตร์เล่าเรื่องที่ถูกจัดประเภท (genre films) ได�

รับความนิยมจากผู�ชมนั่นเอง[3]

3. กระบัวันการ

 1. ผู�สอนได�ปูพ้ืนฐ์านให�นักศึกษา ให�มีความ

เข�าใจถึงโครงสร�างของภาพยนตร์, ประเภทของ

ภาพยนตร์ และขนบของภาพยนตร์แต่ละประเภท

 2. ผู�สอนให�นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำงานออกมา

เป็น 10 กลุ่ม และจับฉลากเลือกแนวของภาพยนตร์ 

ทีมละ 1 แนว  คือ  แนวดราม่า แอคชั่น ผจญภัย   

 ไซึ่-ไฟ คาวบอย ตลก เพลง สยองขวัญ ระทึกขวัญ

และอาชญากรรม โดยแต่ละกลุ่มจะต�องผลิตหนังสั้น

ความยาวไม่เกิน 10 นาที ในแนวที่ตัวเองจับฉลากได�

 3. ผู�สอนให�คำปรึกษากับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ  

และมีการนำเสนอเนื้อเรื่องย่อ ในวันที่ 27 สิงหาคม 

2564 เพ่ือฟงัคำแนะนำและนำไปปรบัปรงุพฒันาเปน็

บทต่อไป โดยนักศึกษาจะได�รับสนับสนุนค่าผลิต เป็น

เงิน 2,500 บาท ต่อกลุ่ม

 4. ทางผู�สอนได�เชิญคนในวงการภาพยนตร์มา

บรรยายและให�แรงบนัดาลใจแกน่กัศกึษาเพือ่สร�างไฟ

ในการทำงาน โดยในวันที่ 10 กันยายน 2564  คุณ

บุญส่ง นาคภู่ นักสร�างภาพยนตร์อิสระ และนักแสดง

สมทบในภาพยนตร์เร่ืองร่างทรง มาให�ความรู�กับ

นกัศกึษาเรือ่งของการเล่าเรือ่งและเบือ้งหลังการสร�าง

ภาพยนตร ์นกัศกึษาให�ความสนใจและมกีารถามตอบ

กันอย่างสนุกสนาน และในวันที่ 17 กันยายน 2564 

ได�เชิญคุณแชมป์ เอนส์มิงเกอร์ ลูกครึ่งไทย-อเมริกันที่

กำกับภาพยนตร์สัน้เรือ่ง ยายนิล ซ่ึึ่งรับรางวัลมากมาย

ในอเมริกา โดยคุณแชมป์ ได�มาบรรยายผ่านทาง

โปรแกรมซึู่ม จากประเทศสหรัฐ์อเมริกาเป็นภาษา

อังกฤษ นักศึกษาได�แสดงความคิดเห็นและสอบถาม

กันอย่างสนุกสนาน ได�รับความรู�และแรงบันดาลใจ

จากคุณแชมป์มากมาย

 5. นักศึกษานำเสนอผลงานในวันที่ 9 ตุลาคม 

2564 ให�ผู�สอนได�ชมและให�ข�อเสนอแนะ นักศึกษา

ผลิตงานได�อย่างสมบูรณ์ ภายใต�ข�อจำกัดของงบ

ประมาณและภาวะโควิด สะท�อนถึงความต้ังใจของ

นักศึกษาได�เป็นอย่างดี 

ร้ปที� 1 คุณบุญส่ง นาคภู่ บรรยายผ่านทางซึู่ม

   

 

 

เกอร ลูกครึ่งไทย-อเมริกันท่ีกำกับภาพยนตรสั้นเรื่อง 

ยายนิล ซึ ่งรับรางวัลมากมายในอเมริกา โดยคุณ

แชมป ไดมาบรรยายผานทางโปรแกรมซูม จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาได

แสดงความคิดเห็นและสอบถามกันอยางสนุกสนาน 

ได ร ับความร ู และแรงบ ันดาลใจจากคุณแชมป

มากมาย 

5. นักศึกษานำเสนอผลงานในวันที่ 9 ตุลาคม 

2564 ใหผูสอนไดชมและใหขอเสนอแนะ นักศึกษา

ผลิตงานได อย างสมบูรณ ภายใต ข อจำกัดของ

งบประมาณและภาวะโควิด สะทอนถึงความตั้งใจ

ของนักศึกษาไดเปนอยางดี  

 

 
รูปท่ี 1 คุณบุญสง นาคภู บรรยายผานทางซูม 

 

 
รูปท่ี 2 คุณแชมป เอนสมิงเกอร บรรยายผานซูม  

ในวันท่ี 17 กันยายน 2564 

 

 
รูปท่ี 3 นักศึกษารับฟงบรรยายผานซูม   

ในวันท่ี 17 กันยายน 2564 

 

4 ผลท่ีไดรับ 

นักศึกษาทั้ง 10 กลุม ผลิตผลงานออกมาตาม

แนวภาพยนตรที่ตนเองจับฉลากได กลุมละ 1 เรื่อง 

รวมทั้งหมด 10 เรื่อง โดยนักศึกษานำสงผลงานผาน

ระบบ MS TEAMS โดยมีเกณฑการพิจารณาคะแนน

ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 เกณฑการพิจารณาคะแนน 

 

หัวขอ 

สัดสวน

คะแนน 

(%) 

ความสอดคลองกับแนวภาพยนตร 

(Genre) 

20 

การเลาเรื่อง/ ภาษาภาพยนตร                                         30 

ความคิดสรางสรรค/ ความแปลกใหม                                 30 

ความประณีตในการผลิต                                                20 

รวม 100 

 

ซึ่งกรอบแนวคิดในการออกแบบเกณฑการพิจารณา

ใหคะแนนดังกลาวนี้ มาจากแนวคิดองคประกอบ

และความคาดหวังของผูชมตอภาพยนตรกระแสหลัก
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ร้ปที� 2 คุณแชมป์ เอนส์มิงเกอร์ บรรยายผ่านซึู่ม

ในวันที่ 17 กันยายน 2564

ร้ปที� 3 นักศึกษารับฟังบรรยายผ่านซึู่ม

ในวันที่ 17 กันยายน 2564

4. ผลที�ได้้รับั

 นักศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม ผลิตผลงานออกมาตาม

แนวภาพยนตร์ที่ตนเองจับฉลากได� กลุ่มละ 1 เร่ือง 

รวมทั้งหมด 10 เรื่อง โดยนักศึกษานำส่งผลงานผ่าน

ระบบ MS TEAMS โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคะแนน

ดังนี้ 

ติารางที� 1 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน

 ซึ่ึ่งกรอบแนวคิดในการออกแบบเกณฑ์การ

พิจารณาให�คะแนนดังกล่าวนี้ มาจากแนวคิดองค์

ประกอบและความคาดหวังของผู�ชมต่อภาพยนตร์

กระแสหลักที่ได�รับความนิยม ในกรณีนี้ ได�แก่การใช�

ประโยชน์จากขนบของภาพยนตร์แต่ละประเภทใน

การออกแบบตัวเร่ือง การเล่าเร่ือง และภาษา

ภาพยนตร์ ซึ่ึ่งเป็นองค์ประกอบภาพและเสียงและ

ระบบสญัญะทีภ่าพยนตรใ์ช�ในการส่ือสาร[1]  ในขณะ

ที่ความคิดสร�างสรรค์และความแปลกใหม่นั้นเป็นอีก

องค์ประกอบท่ีจะทำให�ภาพยนตร์เล่าเร่ืองท่ีถูกจัด

ประเภท (genre films) แต่ละเรื่อง มีความโดดเด่น

ออกมาจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในกลุ่มและสร�าง

ความสดใหม่ให�แก่ผู�ชม ซ่ึึ่งหากพิจารณาจากผลงาน

ของนักศึกษาจากกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ส้ันดัง

กล่าว จะเห็นถึงความเข�าใจในขนบของภาพยนตร์

แต่ละประเภทของนกัศกึษา ผา่นการออกแบบการเลา่

เรื่องและภาษาภาพยนตร์ การรู�จักการแก�ปัญหาผ่าน

ออกแบบวางแผนการถ่ายทำให�สำเร็จไปด�วยดีในข�อ

จำกัดต่างๆ รวมทั้งความทะเยอทะยานที่จะสร�างผล

งานของตนให�มีความแปลกใหม่และให�ออกมาประณีต

ที่สุดตามขีดความสามารถของนักศึกษาในปัจจุบัน

5. สรุป

 นักศึกษาได�เห็นประโยชน์ของการผลิตผลงาน

หนังสั้นทั้งประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของตนเอง, 

การวางแผนงาน และการทำงานร่วมกับเพื่อนๆที่จะ

ต�องอยูร่ว่มกนัไปอกี 4 ป ีดงัทีนั่กศกึษาได�สะท�อนออก

มาดังนี้ 

 “โครงการนีท้ำให�ได�เร่ิมรู�สึกถึงความจริงจังและ

ความสำคัญของขั้นตอนต่าง ๆ จากการลงมือทำจริง

มากขึน้ ด�วยเมือ่ได�ลงมอืปฏิบิติัจึงได�รู�วา่ในการทำหนงั

หนึ่งเรื่องมีอะไรมากว่าแค่การหยิบกล�องไปถ่าย แต่

ต�องพิจารณาและวางแผนให�ดีอีกด�วย”

   

 

 

เกอร ลูกครึ่งไทย-อเมริกันท่ีกำกับภาพยนตรสั้นเรื่อง 

ยายนิล ซึ ่งรับรางวัลมากมายในอเมริกา โดยคุณ

แชมป ไดมาบรรยายผานทางโปรแกรมซูม จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาได

แสดงความคิดเห็นและสอบถามกันอยางสนุกสนาน 

ได ร ับความร ู และแรงบ ันดาลใจจากคุณแชมป

มากมาย 

5. นักศึกษานำเสนอผลงานในวันที่ 9 ตุลาคม 

2564 ใหผูสอนไดชมและใหขอเสนอแนะ นักศึกษา

ผลิตงานได อย างสมบูรณ ภายใต ข อจำกัดของ

งบประมาณและภาวะโควิด สะทอนถึงความตั้งใจ

ของนักศึกษาไดเปนอยางดี  

 

 
รูปท่ี 1 คุณบุญสง นาคภู บรรยายผานทางซูม 

 

 
รูปท่ี 2 คุณแชมป เอนสมิงเกอร บรรยายผานซูม  

ในวันท่ี 17 กันยายน 2564 

 

 
รูปท่ี 3 นักศึกษารับฟงบรรยายผานซูม   

ในวันท่ี 17 กันยายน 2564 

 

4 ผลท่ีไดรับ 

นักศึกษาทั้ง 10 กลุม ผลิตผลงานออกมาตาม

แนวภาพยนตรที่ตนเองจับฉลากได กลุมละ 1 เรื่อง 

รวมทั้งหมด 10 เรื่อง โดยนักศึกษานำสงผลงานผาน

ระบบ MS TEAMS โดยมีเกณฑการพิจารณาคะแนน

ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 เกณฑการพิจารณาคะแนน 

 

หัวขอ 

สัดสวน

คะแนน 

(%) 

ความสอดคลองกับแนวภาพยนตร 

(Genre) 

20 

การเลาเรื่อง/ ภาษาภาพยนตร                                         30 

ความคิดสรางสรรค/ ความแปลกใหม                                 30 

ความประณีตในการผลิต                                                20 

รวม 100 

 

ซึ่งกรอบแนวคิดในการออกแบบเกณฑการพิจารณา

ใหคะแนนดังกลาวนี้ มาจากแนวคิดองคประกอบ

และความคาดหวังของผูชมตอภาพยนตรกระแสหลัก
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แชมป ไดมาบรรยายผานทางโปรแกรมซูม จาก
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 “ได�รับโอกาสในการสร�างประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ได�ทำในสิง่ทีไ่มเ่คยทำมากอ่น รวมถึงเปน็การค�นหาตัว

เองว่าเหมาะกับสายนี้หรือไม่”

 นอกจากนัน้นักศึกษายังสะท�อนออกมาว่าอยาก

ให�มีการพัฒนาทักษะอย่างนี้ให�มากขึ้น และเพิ่มงบ

ประมาณในการผลิตให�มากขึ้นด�วย

6. เอกสารอ้างอิง

 [1] Bordwell, D., Thompson, K., Smith, J. (2016). Film art: An introduction, McGraw-Hill.

 [2] Cook, P. (2007). The cinema book. London: BFI.

 [3] Barsam, R. M., & Monahan, D. (2019). Looking at movies: An introduction to film.             
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การเรียนการสอนร้ปแบับัให้ม่ 

วัิชาการจัด้การสื�อศิลปะสมัยให้ม่และศิลปะร่วัมสมัย 

ปีการศ้กษา 2564

ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบั้รณ์ และ เมฐิพรรณ บัุญติิ
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail: pathompong.m@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความนีเ้ป็นรายงานฉบับสมบูรณข์องจากการจัดการเรยีนการสอนวิชาการจัดการสือ่ศิลปะสมัยใหม่และ

ศิลปะร่วมสมัย (Management in New Media and Contemporary Art) ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 

2564 ในสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ึ่งบูรณาการรูปแบบ

การสอน Active Learning และ Flipped-classroom เข�าด�วยกัน โดยมีการสร�างสื่อ การสอน อาทิ Vlog และ

การจัดทำนิทรรศการออนไลน์รูปแบบ Metaverse ที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร�างสรรค์

คัำสำคััญ:  การจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย,  Flipped-classroom, Metaverse, Vlog, 

นิทรรศการออนไลน์ 

1. บัทนำ

 วิชาการจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะ

ร่วมสมัย (Management in New Media and 

Contemporary Art)  ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการ

ศึกษาปี 2564 มีจุดมุ่งหมายในการปรับใช�การเรียน

การสอนแบบ Active Learning และ Flipped-

classroom ซึ่ึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน�นให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมต่อกระบวนการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบและ

การเปลี่ยนชั้นเรียนที่เคยมุ่งเน�นรูปแบบการศึกษาเชิง

บรรยายไปสู่การศึกษาที่เน�นหนักการทำงานจริง รวม

ถึงการเรียนการสอนท่ีนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ

ออนไลน์มาปรับใช�อย่างมีประสิทธิิภาพ โดยมีเป้า

หมายให�มีการจัดการเรยีนการสอน Active Learning 

และ Flipped-classroom มากขึ้นถึง 50% ของ

สัดส่วนการศึกษาทั้งหมด

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดประสงค์ให�นักศึกษาได�

ทำความเข�าใจจริงต่อประสบการณ์การสร�างงานที่

เก่ียวข�องกับการจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะ

ร่วมสมัย ผ่านกิจกรรมนอกสถานที่และการสัมมนา

จากผู�เชีย่วชาญทีจ่ะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง รวม

ไปถงึการจดัทำนทิรรศการศลิปะทัง้ในสถานทีจ่รงิและ

รปูแบบออนไลน ์ตอนปลายภาคการศกึษาด�วยตนเอง

เพื่อนำเสนอทั้งผลงานศิลปะและองค์ความรู�ในการ

จัดการงานกิจกรรมศิลปะ ซึ่ึ่งกิจกรรมศิลปะรูปแบบ

ออนไลน์นั้นมีบทบาทอย่างสูงในยุคปัจจุบัน 

2. ห้ลักการที�นำมาใช้

 วิชาการจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะ

ร่วมสมัย ในปีการศึกษา 2564 ซึ่ึ่งเป็นวิชาใหม่ที่เปิด

การเรียนการสอนเป็นครั้งแรกให�ความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการฝึึกปฏิิบัติงานโดยที่ยังคงให�ความสำคัญกับ

ศกึษาภาคทฤษฎีโีดยใช�กระบวนการการเรยีนรู�ผา่นสือ่

สมัยสมัยใหม่ 

 โดยเน�นการมสีว่นรว่มของนกัศกึษาในชัน้เรยีน

และทกัษะการวพิากษผ์า่นการลดจำนวนการเรยีนการ
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สอนบรรยายหน�าชั้นเรียนลงและการบรรยายผ่าน

ระบบบันทึกวิดีโอ การบรรยายของผู�เชี่ยวชาญ การ

ศกึษาในห�องเรยีนผา่นกจิกรรมเชงิมลัตมิเีดยี เชน่ การ

ชมภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ เว็ปไซึ่ต์ที่เกี่ยวข�อง กิจกรรม

การศึกษานอกสถานที่ และฝึึกทักษะการค�นคว�าและ

วิจัยนอกเหนือจากเนื้อหาในชั้นเรียนให�กับนักศึกษา 

รวมไปถึงนักศึกษามีทักษะในการใช�สื่อมัลติมีเดียและ       

นิวมีเดียรูปแบใหม่ ในการสร�างผลงานทางการศึกษา

นอกเหนือไปจากรูปแบบของการเขียนบรรยายภาค

ทฤษฎีี นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Metaverse, 

Virtual Reality, NFT มาปรับใช�ในการสร�างงาน

นิทรรศการศิลปะออนไลน์ รวมไปถึงการใช� ส่ือ

มัลติมีเดียในการเผยแพร่ องค์ความรู�สู่สาธิารณะชน

ในวงกว�าง

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในรายวัิชา

3.1. วิธิีการ กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 การนำสื่อออนไลน์ เทคโนโลยีมัลติมี เดีย

ออนไลน์ มาใช�ในการเรียนการสอน: เช่น การนำเอา

ภาพยนตร์ งานวิดิโอศิลปะฯลฯ มาใช�เป็นสื่อในการ

เรียนการสอน โดยให�นักศึกษาได�ชมงาน และใช�เป็น

โจทย์ในการพูดคุย ถกเถียง ตั้งคำถาม ที่เชื่อมโยงไปสู่

ทฤษฎีีและประวัติศาสตร์ของสื่อศิลปะสมัยใหม่ 

เนื้อหาของบทความ

 การศึกษาผ่านการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่: ในช่วงท่ีสถานการณ์-19 ยังคงไม่ทวีความ

รุนแรง ผู�สอนได�จัดการศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียน

การสอนนอกสถานที่ ในพิพิธิภัณฑ์และพื้นที่จัดแสดง

งานศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด�วย Gallery 

Seescape และพิพิธิภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม 

โดยมีการควบคุมตามมาตรการป้องกันโควิดอย่าง

เคร่งครัด มีเป้าหมายเพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�ถึง

กระบวนการ การจดัการพพิธิิภัณฑ์ศลิปะสมยัใหมแ่ละ       

ศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงนักศึกษายังได�มีโอกาสได�

ทำความเข�าใจในองค์กรทางศิลปะระดับประเทศอีก

หลายแห่งที่ไม่ได�ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ด�วยผ่าน

การนำสือ่สมัยใหม่เข�ามาใช�ในการเรยีนการสอน ซ่ึึ่งจะ

อธิิบายถึงในหัวข�อถัดไป

 ผู�สอนได�เปลีย่นระบบการวัดผลจากการสอบไป

สู่รปูแบบการมอบหมายให�นักศึกษาค�นคว�าวิจัยอิสระ

ในเนือ้หาของการจดัการงานศลิปะสมยัใหมแ่ละภณัฑ

ารกัษศ์าสตร์ โดยทีนั่กศกึษาได�นำสิง่ทีไ่ด�เรยีนรู�จากทัง้

ภาคทฤษฎีี การค�นคว�าและการศึกษานอกห�องเรียน

มาจัดทำนิทรรศการศิลปนิพนธ์ิเพือ่จบการศึกษาทัง้ใน

รูปแบบของการจัดแสดงแสดงในพื้นที่จริงและ

ออนไลน์ในรูปแบบ Metaverse 

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่ผลที่ได�รับ 

 นอกจากการใช�สือ่บนัเทิง อาท ิภาพยนตร ์คลปิ

วิดีโอออนไลน์ พอดแคสต์ ในกระบวนการศึกษาแล�ว 

ผู�สอนได�จัดทำสื่อการเรียนรู�นอกห�องตามจุดประสงค์

ของการบูรณาการ Active Learning และ Flipped-

classroom เข�าด�วยกนั โดยจดัทำ Vlog (Video Blog) 

จำนวน 5 ชิ้น เพื่อเป็นตัวแทนของการทัศนศึกษา

ออนไลน์ ที่พานักศึกษาไปเรียนรู�ถึงกระบวนการทาง

ความคิดและการจัดการองค์กรศิลปะระดับประเทศที่

ตั้งอยู่นอกจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด�วย 

 1) นิทรรศการ Crypto for Cryptids จัดแสดง

ที่ JWD Art Space กรุงเทพฯ  

 2) นทิรรศการ A Minor History (ประวัติศาสตร์

กระจ�อยร่อย) จัดแสดงที่ 100 ต�นสน แกลเลอรี่ 

กรุงเทพฯ 

 3) นิทรรศการ “PRAY” (Songs for living in 

a room filled with people with funny names) 

จัดแสดงที่ Bangkok City City Gallery กรุงเทพฯ 

 4) The Jim Thompson Art Center 

กรุงเทพฯ

 5) นิทรรศการ GOLEM2022: Embodying 

the monster กรุงเทพฯ

 โดย Vlog ที่จัดทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์สำคัญใน

การใช�สื่อใหม่เข�ามาทำลายข�อจำกัดทางความรู�ที่เกิด
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จากขอบเขตพื้นที่  ที่ ถึงแม�ในปัจจุบันจะเป็นยุค

โลกาภิวฒันท์ีร่ะบบเครือข่ายเชือ่มโยงโลกเข�าหากนัแต่

บอ่ยครัง้ความรู�กย็งัคงกระจกุตวัอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นกลาง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่นทิรรศการและเสวนาด�านศิลปะที่

สำคัญล�วนแล�วแต่ถูกจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ซ่ึึ่งทำให�

นักศึกษาและผู�ที่สนใจนอกเหนือพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่

สามารถเข�าถึงแหล่งความรู�เหล่านั้นได� ผู�สอนจึงเดิน

ทางไปถ่ายทำ Vlog ทั้ง 5 ชิ้นนี้ โดยได�รับความช่วย

เหลือจากภัณฑารักษ์ขององค์กรศิลปะทั้ง 5 แห่งใน

การบรรยายถึงกระบวนการทางความคิดและการ

จดัการนิทรรศการ เพือ่สร�างองค์ความรู�ทีเ่ท่าเทียมทาง

ด� านการจั ดการศิ ลปะสมั ย ใหม่ แก่ นั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยท่ีไม่ต�องเดินทางไปด�วย

ตนเอง รวมถึง Vlog เหล่านี้ยังสามารถใช�เป็นสื่อการ

สอนในนักศึกษารุ่นถัดไปอื่น ๆ ได�อีกด�วย

 นวัตกรรมการเรียนรู�อีกชิ้นหนึ่งในวิชาการ

จัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยที่นำส่ือ

ใหม่เข�ามาเป็นองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ คือ 

นิทรรศการออนไลน์รูปแบบ Metaverse ภายใต�  ชื่อ 

Inwza โดยเป็นนิทรรศการที่ต่อยอดออกมาจาก 

Inwza Degree Show ที่เป็นนิทรรศการ ศิลปนิพนธิ์

ที่เป็นทั้งส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการสื่อศิลปะสมัย

ใหม่และศิลปะร่วมสมัยและการแสดงงานศิลปะเพ่ือ

จบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นที่ หอศิลป์

กลางเวียงและโกดังราชวงศ์ ช่วงวันท่ี 4-17 มีนาคม 

2565 

 โดย Inwza รูปแบบออนไลน์วางตัวเป็นโลกคู่

ขนานของนิทรรศการหลักที่มีสองรูปแบบคือเว็บไซึ่ต์

และ Metaverse  ออกแบบและจัดทำโดยนักศึกษา

วิชาการจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย 

จุดประสงค์ของการจัดทำนิทรรศการออนไลน์ควบคู่

ไปกับนิทรรศการหลักนัน้มคีวามคล�ายคลึงกบัแนวคดิ

ของ Vlog ข�างต�นที่ทำลายกำแพงข�อจำกัดทางความ

รู�ที่ ถูกปิดกั้นผ่ านเขตแดนของพื้น ท่ี  กล่ าวคือ

นิทรรศการออนไลน์สร�างขึ้นเพื่อขยับขยายขอบเขต

การนำเสนอผลงานของนกัศกึษาทีไ่มเ่พยีงถกูจำกดัอยู่

ในพ้ืนที่หอศิลป์กลางเวียงหรือผู�ชมในพื้นที่จังหวัด

เชยีงใหม ่   เพยีงเทา่นัน้ แต่ผลงานของนกัศกึษาสาขา

วิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได�มีโอกาสแสดงศักยภาพสู่

ผู�ชมทั่วโลก

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกนำเทคโนโลยี 

Metaverse เข�ามาใช�ในการนิทรรศการออนไลน์ 

เนื่องจากเป็นรูปแบบเทคโนโลยีโลกกึ่งเสมือนจริงที่

จำลองชีวิตมนุษย์ซ่ึึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นใน

ยุคปัจจุบัน นิทรรศการ Inwza Metaverse นั้นพาผู�

ชมเข�าสู่โลกของพื้นที่ศิลปะในจินตนาการ ที่ผู�เข�าร่วม

สามารถเข�าไปสำรวจพืน้ทีต่า่ง ๆ  ภายในและรับชมผล

งานศิลปะของนักศึกษาที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่เสมือน

นัน้ นทิรรศการออนไลนน์ีจ้ะถกูจดัแสดงอยา่งน�อยเปน็

ระยะเวลา 6 เดอืน กอ่นทีแ่พลตฟอรม์ออนไลนท์ีส่ร�าง

ขึ้นจะถูกนำไปสานต่อโดยนักศึกษารุ่นถัดไป ซึ่ึ่งกล่าว

ได�ว่านอกจากเป็นการใช�เทคโนโลยีสื่อในการทำลาย

ขอบเขตพื้นที่ของความรู�แล�วยังสลายขอบเขตของ

ระยะเวลา

 ชอ่งทางการเข�าชมนิทรรศการออนไลน์ผ่านช่อง

ทางดังนี้ 

 1) นิทรรศการออนไลน์รูปแบบเว็บไซึ่ต์

https://lnwza2022.online/

 2) นิทรรศการออนไลน์รูปแบบ Metaverse

https://lnwza2022.online/Vir/

4. ผลที�ได้้รับั

4.1. วธิิกีารประเมนิผลการเรยีนรู�ของนกัศกึษา

และข�อมูลในการประเมินผล

 วิชาการจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะ

ร่วมสมัยแบ่งการประเมินผลเป็น 3 รูปแบบคือ 

 1) ภาคทฤษฎีผีา่นการสง่บทความทีเ่ปน็ผลจาก

การค�นคว�าส่วนตัวของนักศึกษา มีสัดส่วนคะแนน 

40% โดยบทความปลายภาคจำนวน 1,500 คำ ทำการ

ประเมนิผา่นการบรูณาการทางแนวคดิภาคทฤษฎีแีละ
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ปฏิิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ตั้งคำถาม ความคิด

สร�างสรรค์ของหัวข�อและเนื้อหาความตั้งใจในการ

ค�นคว�า 

 ผู�สอนได�มอบหมายให�นักศึกษาทำการค�นคว�า

ภาคทฤษฎีีในช่วงกลางภาคและมีกำหนดส่งบทความ

ในชว่งปลายภาครวมระยะเวลาในการทำงานประมาณ 

2 เดือน โดยเปิดโอกาสให�นักศึกษาสามารถนำหัวข�อ

และความสนใจมาปรึกษาผู�สอน ซึ่ึ่งความใส่ใจและ

กระตือรือร�นต่องานท่ีได�รับมอบหมายนี้ได�ถูกนำไป

ประเมินการให�คะแนนการมีส่วนร่วมในข�อที่ 2 ด�วย

 จำนวนนักศึกษาที่ทำการศึกษาและนำเสนอ

บทความจำนวน 33 คน ซ่ึึ่งเป็นไปตามจำนวนของ

นักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในวิชา 

 นกัศกึษาทีไ่ด�คะแนนภาคทฤษฎีใีนชว่งระหวา่ง 

30-40 % มีจำนวน 7 คน และช่วงระหว่าง 20-29% 

จำนวน 24 คน ในขณะที่ช่วงระหว่าง 0-19% ซึ่ึ่งต่ำ

กว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมีจำนวน 2 คน เนื่องจาก

การส่งงานที่ล่าช�า

 2) การให�คะแนนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

ผา่นการสงัเกตการมสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่นความ

คิดและถกเถียงในการเสวนาหลังจากการรับชมสื่อ 

การร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ความรับผิดชอบ ต่อการ

ได�รับมอบหมายให�ไปศึกษานอกชั้นเรียนผ่านสื่อที่ผู�

สอนจัดทำ เช่น Vlog การเข�าชั้นเรียนกับวิทยากรรับ

เชิญ และความรับผิดชอบและใส่ใจของนักศึกษาใน

งานท่ีได�รับมอบหมายทั้งการค�นคว�าและการจัดทำ

นิทรรศการในพื้นที่จริงและออนไลน์ โดยมีสัดส่วน

คะแนนที่ 10% 

 ส่วนใหญ่แล�วนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการ

ศึกษาวิชาน้ีจะได�คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 7-10 

คะแนน คดิเปน็จำนวน 24 คน ขณะทีช่ว่งคะแนน 1-6 

มีจำนวน 9 คน 

 3) ภาคปฏิิบัติผ่านการจัดทำนิทรรศการศิลป

นิพนธิ์ของนักศึกษาทั้งในพื้นที่จริงและออนไลน์ มี

สดัสว่นคะแนนที ่50% โดยมรีะยะเวลาในการวางแผน

ดำเนินการและจัดทำนิทรรศการเป็นจำนวน 4 เดือน 

นักศึกษาจะถูกแบ่งหน�าที่การทำงานในแต่ละฝึ่าย

จำนวนฝ่ึายละ 5-6 คน อาทิ ออกแบบและ

ประชาสัมพันธิ์ สปอนเซึ่อร์และการเงิน ประสานงาน 

สถานทีแ่ละติดต้ัง และฝ่ึายจัดทำนิทรรศการออนไลน์ 

เป็นต�น 

 การประเมินจะถูกพิจารณาผ่านประสิทธิิภาพ 

และผลลัพธิ์ของผลงานในฝึ่ายที่นักศึกษารับผิดชอบ 

โดยนักศึกษาที่ได�คะแนนในช่วง 40-50 คะแนน มี

จำนวน 20 คน 20-39 เป็นจำนวน 10 คน และ 3 คน

ได�คะแนนต่ำกว่า 19 คะแนนเน่ืองจากบกพร่องใน

หน�าที่ที่รับผิดชอบต่องานที่ได�รับมอบหมาย

 จากการประเมินภาพรวมของคะแนนในแต่ละ

สว่นพบวา่นกัศกึษามคีวามตัง้ใจและมสีว่นรว่มกบัการ

สร�างสรรค์ผลงานนิทรรศการมากกว่าการค�นคว�าภาค

ทฤษฎีี ซึ่ึ่งสอดคล�องกับการท่ีนักศึกษาให�ความสนใจ

การเรียนผ่านกิจกรรมและสื่อที่จัดทำมากกว่าการ

เรียนแบบบรรยาย ทั้งนี้ผู�สอนมีข�อสังเกตว่านักศึกษา

มีความเข�าใจต่อเนื้อหาและมีความกระตือรือร�นต่อ

การศึกษามากขึ้น และให�ความร่วมมือในการเข�าร่วม

กิจกรรมและร่วมเสวนาท้ังในและนอกสถานท่ีเป็น

อย่างดี รวมถึงนักศึกษา ส่วนใหญ่ให�ความร่วมมือใน

การจัดทำนิทรรศการศิลปนิพนธิ์ในพื้นที่และโดย

เฉพาะอย่างยิ่ ง ในรูปแบบออนไลน์ เป็นอย่างดี 

เนื่องจากนักศึกษาตระหนักถึงการใช�ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสื่อใหม่ในการแสดงศักยภาพของตนเองสู่

สาธิารณะชน และยงัเปน็การแสดงถงึคณุลกัษณะของ

การเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสือ่ศิลปะและการออกแบบ

สื่อที่มุ่งเน�น  การประยุกต์สื่อใหม่ในการทำงานศิลปะ

และการดำเนินชีวิตประจำวัน 



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        129

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

4.2. ภาพถ่ายกิจกรรมและผลงาน

ร้ปที� 1 นิทรรศการ lnwza: MADs Degree Show

2022 จัดที่หอศิลป์กลางเวียง สามกษัตริย์

ร้ปที� 4 และ 5 Vlogs นิทรรศการ Crypto for

Cryptids และ Embodying the Monster

4.3. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข�า

ร่วมในโครงการ

 1) นักศึกษามีทักษะในการศึกษาค�นคว�าข�อมูล 

และการทำวิจัย

 2 )  นั กศึ กษามีทั กษะ ในการ ใช� สื่ อ ใหม่ 

Metaverse สร�างสรรค์พื้นที่การแสดงงานศิลปะของ

ตนเองสู่สาธิารณะ 

 3) นกัศกึษาได�มโีอกาสศกึษาผลงานนทิรรศการ
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จังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อ Vlog

 4) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู�ร่วม

กันระหว่างผู�สอนและนักศึกษาในการร่วมกันจัด
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รปูท่ี 4 และ 5 Vlogs นิทรรศการ Crypto for 

Cryptids และ Embodying the Monster 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาและคณาจารยท่ีเขา 

รวมในโครงการ 

1) นักศึกษามทีกัษะในการศึกษาค้นคว้าขอ้มูล 

และการทาํวจิยั 

2) นกัศกึษามทีกัษะในการใชส้ือ่ใหม่ Metaverse 

สร้างสรรค์พื้นที่การแสดงงานศลิปะของตนเอง     

สูส่าธารณะ  

3) นกัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาผลงานนิทรรศการ

และงานศิลปะระดับนานาชาติที่จดัแสดงนอก

พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ผ่านสือ่ Vlog 

4) เกิดกระบวนการมีสวนรวมและเรียนรูรวมกัน

ระหว  างผ ู สอนและน ักศ ึกษาในการร วมกัน          

จัดนิทรรศการเพ่ือนำเสนอผลงานผลจากการวิจัย 

5) เปิดโอกาสใหผู้ส้อนไดห้าแนวทางใหม่ ๆ หา

สื่อใหม่ ๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอนเพื่อให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสุด 

6) การใชส้ื่อใหม่ เช่น Vlog สามารถนําไปใช้ได้

ในภาคการศกึษาต่อไป ซึ่งเป็นการลดภาระการ

เตรยีมสือ่การสอนของผูส้อน 

5 สรุปผลท่ีไดรับ 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

1) การเรยีนการสอนทีใ่ช้ Active Learning และ 

Flipped - classroom ร่วมกนัสามารถสรา้งความ

ยัง่ยนืต่อกระบวนการการศกึษาแก่ทัง้นักศกึษา

และอาจารย์โดยการสร้างสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายมา

เป็นตวักลางในการเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา 

เน้ือหาวชิา รวมไปถงึอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ป็นอย่าง

ด ี  

2) การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูผ้่านการ

ลงมอืทาํจรงิดว้ยตนเอง สามารถสรา้งการเรยีนรู้

ไดห้ลากหลายมติ ิทัง้ในเชงิทฤษฎอีงคค์วามรู ้ที่

ต้องศกึษาคนัควา้และนํามาเชื่อมโยงกบัแนวคดิ

ของตนเองในการสือ่สารและสรา้งผลงาน และใน

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ ไ ด้ ล ง มื อ ทํ า จ ริ ง  เ กิ ด

ประสบการณ์จริงที่จะเป็นประโยชน์ในการคดิ

ผลิตผลงาน ความสร้างสรรค์ในการนําเสนอ 
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Flipped - classroom ร่วมกนัสามารถสรา้งความ

ยัง่ยนืต่อกระบวนการการศกึษาแก่ทัง้นักศกึษา

และอาจารย์โดยการสร้างสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายมา

เป็นตวักลางในการเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา 

เน้ือหาวชิา รวมไปถงึอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ป็นอย่าง

ด ี  

2) การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูผ้่านการ

ลงมอืทาํจรงิดว้ยตนเอง สามารถสรา้งการเรยีนรู้

ไดห้ลากหลายมติ ิทัง้ในเชงิทฤษฎอีงคค์วามรู ้ที่

ต้องศกึษาคนัควา้และนํามาเชื่อมโยงกบัแนวคดิ

ของตนเองในการสือ่สารและสรา้งผลงาน และใน

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ ไ ด้ ล ง มื อ ทํ า จ ริ ง  เ กิ ด

ประสบการณ์จริงที่จะเป็นประโยชน์ในการคดิ

ผลิตผลงาน ความสร้างสรรค์ในการนําเสนอ 
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5.2. แนวทางในการขยายผล

 1 )  สามารถสรุปบทเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ นจาก

ประสบการณ์จดัการเรยีนการสอนท่ีผ่านมา ไปปรับใช�

กบัรายวิชาในปกีารศกึษาหน�าหรือ สามารถนำไป ปรบั

ใช�กบัรายวิชาอืน่ ๆ  การใช�สือ่ภาพยนตร์ งานศิลปะสือ่

สมัยใหม่ การใช�สื่อใหม่ Metaverse เพื่อเป็นพื้นที่ใน

การจัดแสดงผลงาน

 2) ผู�สอนมแีนวคดิในการจดัทำวดิโีอคลปิ Vlog 

พอดแคสต์ เพื่อไปปรับใช�กับการเรียนการสอนวิชา 

อื่น ๆ ที่รับผิดชอบ

5.3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 1) นักศึกษาบางส่วนไม่ได�เข�าไปศึกษาเนื้อหา    

เล็คเชอร์ออนไลน์ตามที่ได�รับมอบหมายจึงทำให�ไม่

สามารถแลกเปลี่ยนในการเสวนาได� โดยได�แก�ปัญหา

โดยมีการประเมินให�คะแนนในการมีส่วนร่วมในการ

เสวนาของนักศึกษาทุกคนในครั้งถัดไป

 2) นักศึกษาขาดความกล�าในการมีส่วนร่วมใน

การเสวนา แก�ปัญหาโดยการแจ�งประเมินคะแนนการ

มีส่วนร่วมในครั้งถัดไป

 3) นักศึกษาบางส่วนขาดความรับผิดชอบใน

การเข�ามามสีว่นรว่มในการทำงานนทิรรศการกบัเพือ่น

ร่วมวิชา จึงทำให�งานหลายอย่างถูกรวมอยู่ กับ

นักศึกษาเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ทำผลงานบางส่วนมี

ความขาดตกบกพร่อง

 4) ผู�สอนไม่สามารถทำส่ือการสอนได�ตามเป้า

หมายเนื่องจากปัญหาของสถานการณ์โควิดที่ทำให�

นิทรรศการบางแห่งไม่สามารถจัดแสดงได�

 5) เนื่องจากภาระงานที่ล�นมือของนักศึกษา ปี 

4 ทำให�ไม่สามารถจัดทำนิทรรศการออนไลน์ทั้งรูป

แบบเว็บไซึ่ต์และ Metaverse เสร็จทันตามกำหนดที่

วางแผนจะเปิดให�เข�าชมพร�อมกับนิทรรศการในพื้นที่

จริงได� โดยได�ทำการเลื่อนการเปิดเข�าชมเป็นระยะ

เวลาหนึง่เดือนเพือ่ความสมบูรณพ์ร�อมของนิทรรศการ
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การจัดการเรียนรู้เชิงรกุ (Active Learning) และหอ้งเรียนกลับด้าน(Flipped 
Classroom) แบบออนไลน์ในรายวิชาทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประไพลิน  จันทน์หอม1  
1สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลกัสูตร การสอนและการเรียนรู้  

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

prapailin.j@cmu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) ในรายวิชา

ทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในศิลปะสำหรับนักศึกษาศิลปศึกษา ซึ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนต้องปรับเปลี่ยนการ
ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยีฯ 2) กิจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้แบบรวมพลัง 3) การประยุกต์ใช้ความรู้ และ 4) การนำ
ความรู้ไปรับใช้สังคม ผลการประเมินผู้เรียนส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากและมาก 
คำสำคัญ:  Active Learning, Flipped Classroom, ทฤษฎีศิลปะ  
 

1 บทนำ 
รายวิชา 061370 ทฤษฎีศิลปะในการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน 2(2-0-4) เป็นรายวิชาบังคับทางด้าน
เนื้อหาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา เป็นรายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งเป็น
ขอบเขตเนื้อหาหลักท่ีนักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความ
เชี ่ยวชาญในทฤษฎีทางศิลปะ  เพื ่อนำไปสอนใน
สถานศึกษา  ขอบเขตเนื้อหากล่าวถึงอิทธิพลของ
ทัศนธาตุที่เรามองเห็นในงานศิลปะที่ส่งผลต่อความ
อารมณ์รู้สึก การสื่อความหมายและความงาม โดยใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีมักมีกิจกรรม
หล ักค ือ การบรรยายความรู้  นำเสนอข ้อมูล
ประกอบการแสดงตัวอย่างภาพผลงานศิลปะ ที่แสดง

ทัศนธาตุและลักษณะของการจัดองค์ประกอบ เพ่ือ
ทำให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ รวมถึง
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิด
เอกภาพหรือมีความงาม  ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ที่ไม่
ได้มาจากการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง ทำให้ไม่
สามารถใช้ความรู ้ในการวิเคราะห์ ตีความผลงาน
ศิลปะ หรือสร้างผลงานได้อย่างมีวิจารญาณ ซึ่งการที่
ครูขาดความแม่นยำและลึกซึ้งในเนื้อหาสาระที่สอน 
เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของครูที ่ส่งผลต่อการ
เร ียนรู ้ของนักเร ียน [1] ทำให้ขาดการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทางทฤษฎีศิลปะที่มีความ
หลากหลาย  อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนไม่มีความคงทนใน
การเรียนรู้อีกด้วย   เนื่องจากสถานการณ์ของการ
ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้รายวิชา

การจัด้การเรียนร้้เชิงรุก (Active Learning) และห้้องเรียนกลับัด้้าน (Flipped 

Classroom) แบับัออนไลน์ในรายวัิชาทฤษฎีีศิลปะในการศ้กษาขั�นพื�นฐาน

ประไพลิน จันทน์ห้อม1
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ต่างๆ ที ่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 ต้องดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 
ส่งผลให้กิจกรรมในชั ้นเรียนเป็นการเรียนรู ้ผ ่าน
โปรแกรมการประชุมด้วยแอปพริเคชั่น Zoom ตาม
วันเวลาของตารางการเรียนการสอนปกติ 

รายวิชาทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีเป้าหมายเพื ่อพัฒนาความเข้าใจในศิลปะ ให้
สามารถคิดว ิเคราะห์และอธ ิบายความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบทางรูป (ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ)ร ่ วมก ับบร ิบทแวดล ้อมก ับการสื่ อ
ความหมายผ่านผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งการพัฒนาความ
เข้าใจในศิลปะนี ้จะเป็นขั ้นต้นสู ่การสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะหรือสุนทรียภาพให้แก่
ผู้เรียนต่อไป 

2 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ด้วยการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้
ทักษะทางปัญญาและการมีส่วนร่วมกิจกรรมจากการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ร่วมกับการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรยีนรู้
ด้วยตนเองก่อนการทำกิจกรรมในชั ้นเรียน  ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom)  ซ ึ ่ งม ีร ูปแบบการจ ัดการ
เรียนรู้ดังนี้ 

2.1 การจัดการเร ียนรู ้แบบห้องเร ียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom)  
วิจารณ์ พานิช [2] ได้อธิบายไว้ว่าห้องเรียน

กลับด้านเป็นกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง
ซ ึ ่งเปลี่ยนจากการใช้ช ่วงเวลาของการบรรยาย 
เนื้อหา(Lecture) ในห้องเรียนมาเป็นการทำกิจกรรม
ต่างๆ เพื ่อฝึกแก้โจทย์ปัญหาและประยุกต์ใช้จริง 

ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น ๆ เช่น วีดีโอ 
วีดีโอออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนเข้าถึงได้เมื่ออยู่ที่บ้าน
หรือนอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ในการสร้างนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
แ บ บ ร อ บ ด ้ า น ห ร ื อ Mastery Learning มี
องค์ประกอบสำคัญ ที่เกิดขึ ้นเป็นวัฏจักร (cycle) 
หมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบดังนี้ [3] 

1.การกำหนดยุทธวิธ ีเพิ ่มพูนประสบการณ์
(experiential engagement) โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ
วิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้เนื ้อหาโดย
อาศัยวิธีการที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง ทั้งการใช้
กิจกรรมที่กำหนดขึ ้นเอง เกม สถานการณ์จำลอง 
การทดลอง หรืองานด้านศิลปะแขนงต่างๆ เป็นต้น 

2.การสืบค้นให้เกิดความคิดรวบยอด(concept 
exploration) โดยครูผู ้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะให้กับ
นักเรียนให้เรียนรู้จากสื่อหรือกิจกรรมประเภทสื่อวีดี
ทัศน์ บันทึกการบรรยายของครู หรืออื ่น ๆ เช่น 
podcasts ,websites หรือ chats  

3.การสร้างองค์ความรู ้อย่างมีความหมาย
(meaning making) โดยให้นักเรียนเป็นผู้บูรณาการ
ทักษะการสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แสดงเป็นความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง
กระดานความร ู ้อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ (blogs) การใช้
แบบทดสอบ (tests) การใช้สื ่อสังคมออนไลน์และ
กระดานสำหร ับอภ ิปรายแบบออนไลน ์ ( social 
networking & discussion boards) เป็นต้น 

4.การสาธิตและประยุกต์ใช้ (demonstration 
& application) เป ็นการสร ้ างองค ์ความรู้ ของ
นักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดทำเป็นโครงงาน
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(project)  และผ่านกระบวนการนำเสนอผลงาน
(presentations) ทีเ่กิดจากการสร้างสรรค์งาน 

จากภาพรวมกระบวนการท ั ้งหมดนี้ิ ทำให้
กิจกรรมหลักของห้องเรียนกลับด้านมีองค์ประกอบ
สองส่วนหลักๆอันได้แก่ 1) การเรียนรู้นอกห้องเรยีน
ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 2) การเรียนรู้และการโต้ตอบ
ในชั้นเรียน [4]  

2.2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือ 
การ เร ี ยนร ู ้ เ ช ิ ง ร ุ ก (Active Learning) เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด 
อ่าน เขียนและแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทำ
ก ิจกรรม และในขณะเด ียวก ันผ ู ้ เร ียนต ้องใช้
กระบวนการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดขั้นสูง คือ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในสิ่งที่กำลัง
ทำอยู ่ด ้วย [5] โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน[6] ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
“Active Learning” ว่าประกอบด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การตั้งคำถาม การ
นำเสนอ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การทำงาน
กลุ ่ม เป ็นต ้น 2) การคิดวิ เคราะห์ ประเมินค่า 
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 3) การสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง การ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน การประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู ้และกำกับความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ของ
ตนเอง และ 4) การนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้และ
เชื ่อมโยงสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน 
สังคมหรือประเทศชาติ เป็นการนำความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่  

เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ในด้านกระบวนการทางสังคม กิจกรรมการ

เรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ ยังใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร ่วมมือ (Collaborative Learning) เป ็นแนว
การจัดกิจกรรมกับกลุ ่มผ ู ้ เร ียนที ่คละเพศ คละ
ความสามารถหรือความถนัดมารวมพลังร่วมกัน
ช่วยเหลือกันเรียนรู ้ผ ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งดิจิทอล การ
อภิปรายจนกระท่ังกลุ่มสามารถสร้างความรู้หรือสรุป
ความรู้ด้วยตนเองจนเกิดผลการเรียนรู้ได้ 

3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีฯ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาหลักที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย เวปบอร์ด Padlet  
และ MS Team  โดยเวปบอร ์ด Padlet ประจำ
รายวิชาใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการชั้น
เรียน นำเสนอสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็น
แหล่งเรียนรู ้แก่นักศึกษา ในขั ้นตอนการกำหนด
ย ุ ท ธ ว ิ ธ ี เ พ่ิ มพ ู นป ระสบการ ณ์  (experiential 
engagement) และขั ้นการสืบค้นให้เกิดความคิด
รวบยอด(concept exploration) ตามแนวทางของ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom)  โดยครูผู ้สอนนำเสนอข้อมูลทั้งแบบ
เอกสารใบความรู้ (PDF) ที่ประมวลสรุปแปลมาจาก
เวปไซด์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ และผลิตสื่อวีดี
ทัศน์สรุปเนื้อหาในประเด็นสำคัญในบทเรียน รวมถึง
link ข้อมูลสื่อเวปไซด์ต่างประเทศที่เป็นประโยชน์  
ซึ่งได้มอบหมายให้นักศึกษาทำการเรียนรู้มาก่อนที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมในชั ้นเรียน โดยมอบหมายให้
ผู้เรียนเขียนสรุปความเข้าใจจากการศึกษาข้อมูลด้วย
ตนเอง หรือตอบคำถามที่เกี ่ยวข้องกับเนื้อหาก่อน
การเข้าชั้นเรียน เพื่อเป็นขั้นตอนของการสืบค้นให้
เกิดความคิดรวบยอด(concept exploration)  โดย
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มีการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้และ
ความเข้าใจจากการศึกษาด้วยตนเองตามบทบาท
ของผู ้เร ียน ดังรูปที ่ 1รวมทั ้ง Padlet ยังใช้เป็น
ช่องทางในการมอบหมายงานและแสดงผลงานของ
นักศึกษา ซึ่งในช่วงท้ายของภาคการศึกษานักศึกษา
จะประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิจารณ์ภาพผลงานของ
เพ่ือนร่วมด้วย  ดังรูปที่ 2 

ร ูปที ่  1 เวปบอร์ด Padlet ประจำรายวิชา 
แสดงข้อมูลที ่จำเป็นและคลิปวีดีโอที ่ให้นักศึกษา
ศึกษาด้วยตนเอง 

ร ูปท ี ่  2 เวปบอร ์ด Padlet ท ี ่ ใช ้แสดงผลงาน 
มอบหมายงาน รวมถึงสะท้อนผลการเรียนรู้
จากการปฏิบัติกิจกรรมและวิจารณ์ผลงาน 

3.2 กิจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้แบบรวมพลัง 
เนื ่องจากการจัดการเรียนการสอนเป็นการ

สอนแบบออนไลน์ทั ้งหมด  ทำให้ผู ้เร ียนบางคน
ประสบปัญหาในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และขาดการพบปะแบบ
เผช ิญหน้าก ับทั ้งเพื ่อนนักศึกษาและคร ูผ ู ้สอน 
กระบวนการกลุ ่มที ่เกิดขึ ้นเป็นขั ้นตอนให้ผู ้เร ียน
ร่วมกันสืบค้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความคิดรวบ

ยอด และการสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย
แบบรวมพลัง ตามโจทย์ปัญหาที่ได้รับในแต่ละครั้ง  
ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ออกแบบชิ้นงานตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดกลุ่มมีทั้งการสุ่ม
แบ่งกลุ่ม หรือให้ผู้เรียนเลือกทีมตามความสมัครใจ 
และการให้ผู้เรียนที่มีคะแนนสูงสุดจากการทดสอบ
ก่อนเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยกิจกรรมทั้งหมดใช้
การแบ่งห้องประชุมย ่อย (Breakout Room) ใน
โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Application 
ร่วมกับเวป บอร์ดการทำงานเครื่องมือของ Google 
Jameboard ดังรูปที่ 3 

ร ูปที ่  3 เครื ่องมือ Google Jameboard ที ่ใช้ ใน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

3.3 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์และ
การวิจารณ์ผลงานศิลปะ (รับรู้) 
กิจกรรมหล ักในการจ ัดการเร ียนร ู ้ศ ิลปะ 

Efland, A. [7] กล่าวว่าประกอบด้วยกิจกรรมการ
สร ้างสรรค์ (Making Art) และกิจกรรมการร ับรู้
ศ ิลปะ (Thinking about Art) ในการประยุกต์ใช้
ความรู้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาจากการ
เร ียนรู้ตามแนวทางของการจัดการเร ียนรู ้แบบ
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ห ้อง เ ร ี ยนกล ับด ้ าน  (Flipped Classroom) ใน
ขั ้นตอนการสาธิตและประยุกต์ใช้ความรู ้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เป็นการสร้างองค์ความรู ้ของ
นักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมประกอบด้วย    

1) กิจกรรมสร้างสรรค์ชิ ้นงานในชั ้นเรียนตามการ
สาธิตของผู้สอน ซึ่งหากเป็นชิ้นงานที่มีเนื ้อหาเน้น
การฝึกทักษะจะให้ผู ้เรียนเขียนสะท้อนคิดการใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานร่วมด้วย โดยครูผู้สอนจะให้
ความคิดเห็นการทำงานและตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักศึกษา ดังรูปที่ 4 และ5 และ 2) นำความรู้
จากกิจกรรมจากในชั้นเรียนไปสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเอง ซึ่งกิจกรรมในชั้นเรียนจะทำให้นักศึกษารับรู้
ขั้นตอนกระบวนการทำงานและหลักการนำความรู้
ไปใช้ เพื่อนำวิธีการไปพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์
ผลงานโดยอิสระด้วยตนเอง ดังรูปที่ 5 ในช่วงปลาย
ภาคการศึกษา 3) นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การวิจารณ์ผลงานศิลปะทั้งของศิลปินและของเพื่อน 
โดยให้เลือกผลงานที่ชอบของเพื่อนจากเวปบอร์ด
แสดงผลงาน เพื่อเป็นกำลังใจระหว่างผู้เรียน และ
เป็นการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังรูปที่ 5  

3.4 การนำความรู้ไปรับใช้สังคม  
เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่มี

ความหมายอย่างแท้จริง[6] ในช่วงท้ายของการ
เรียนรู ้เนื ้อหาได้ให้นักศึกษาประยุกต์ใช ้ความรู้
นำเสนอการสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ Infographic 
และออกแบบใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี ้ว ัดของหลักสูตรแกนกลางฯ สาระ
ทัศนศิลป์ เพื่อรวบรวมและพัฒนาเป็นสื่อการสอนที่
พร้อมใช้เผยแพร่สู่ชุมชนการเรียนรู้ของครูศิลปะได้
นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ดังรูปที่ 6 และ 7 

การจ ัดก ิจกรรมแบบห ้องเร ียนกล ับด ้าน 
(Flipped Classroom) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ผู้สอนใช้การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ทั้งรูปแบบวีดีทัศน์(MP4) ที่ผลิตขึ้นเอง และเอกสาร
ใบความรู้ (PDF) ที่นำเนื้อหาจากเวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ร ู ป ที่  4 ( ซ ้ า ย ) 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์ผลงานใน
ชั้นเรียน โดยผู้เรียน
เขียนสะท้อนคิดการ
ใช ้ ความร ู ้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน 

รูปที ่ 5(ล่าง) การ
พ ั ฒ น า ผ ล ง า น
ส ร ้ า ง ส ร ร ค์ ใ ช้
ความรู้ต่อยอดจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน 
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ทั้งจากไทยและต่างประเทศในการนำเสนอเนื้อหา  
นอกจากนี้ยังได้มีการแชร์ Link การเรียนรู้ออนไลน์
อ่ืน ๆ แทรกในเนื้อหาหัวข้อต่าง ๆ  โดยมีสัดส่วนของ
สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

 

แหล่งเข้าถึงเนื้อหา 
จำนวน (ช้ิน)(ร้อยละ
ของเนื้อหาท่ีสอน) 

วิด ิโอบันทึกการสอนเนื ้อหาของ
อาจารย์ผู้สอน 

20 ((36.36% 

E-book ที่ผู้สอนผลิตขึ้น 1 (1.81%) 
ว ิด ิ โอสาธารณะ เช ่น  YouTube 
(ไม่ใช่ผลงานของอาจารย์) 

6 (10.90%) 

Web site link ที่เกี่ยวข้อง 7 (12.72%) 
เอกสารใบความรู ้แปลสรุปข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต 

20 (36.36%) 

เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (หลักสูตร) 1 (1.81%) 
รวม 55 (100%) 

ตารางที ่ 1 จำนวนและร้อยละของแหล่งเร ียนรู้
เนื้อหาที่นักศึกษาสามารถใช้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง จำแนกตามรูปแบบ 

แม้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั้งหมดถูก
จำกัดให้เป็นกิจกรรมแบบออนไลน์เท่านั้น แต่เป็น
กิจกรรมที่เป็น Active Learning เฉลี่ยแล้วทั้งภาค
การศึกษาไมต่่ำกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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การจัดพื้นที่ 
 

 
 

   
 

 

ทั้งจากไทยและต่างประเทศในการนำเสนอเนื้อหา  
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(ไม่ใช่ผลงานของอาจารย์) 

6 (10.90%) 

Web site link ที่เกี่ยวข้อง 7 (12.72%) 
เอกสารใบความรู ้แปลสรุปข้อมูล
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ติารางที� 1 จำนวนและร�อยละของแหล่งเรยีนรู�เนือ้หา

ทีน่กัศกึษาสามารถใช�เรยีนรู�ด�วยตนเอง จำแนกตามรปู

แบบ

ติารางที� 2 ความถี่และร�อยละของกิจกรรม Active 

Learning ในชั้นเรียน
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4 ผลการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 1/2564 จำนวนนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนจำนวน 18 คน มีนักศึกษาที่ร่วม
ก ิจกรรมตลอดภาคการศ ึกษาจนได ้ร ับผลการ
ประเมิน จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44  มีผล
การประเมิน ดังนี้ 

รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษา 

ผลการประเมินแสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่เกิด
การเรียนรู้ตามการประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดีมาก
และดี (B+และ B อย่างละ6คน) โดยมีรายละเอียด
สัดส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา ดังตารางที่ 3  

การประเมิน สัดส่วน
คะแนน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยของ นศ. 

1. กิจกรรมในชั ้นเรียนและ
ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น
ระหว่างเทอม 

75 57.88 
 

1.1 งานเด่ียว 65 49.72 
- ใช้ความรู้สร้างสรรค์และ

วิจารณผ์ลงาน 
40 33.9 

- สรุปแสดงความเข้าใจจาก
การศึกษาด้วยตนเอง 

15 8.06 

- Infographic สรุปเนื้อหา 10 7.59 
1.2  กิจกรรมกลุ่ม 10 8.19 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนการประเมินและค่าคะแนน

เฉลี่ยของนักศึกษา 

การประเมิน สัดส่วน
คะแนน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยของ นศ. 

2 การทดสอบ 25 14.6 
2.1 การทดสอบย่อยจาก

การศึกษาด้วยตนเอง 
15 7.43 

 
2.3 ปลายภาคการศึกษา 10 7.18 

รวม 100 71.9 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) สัดส่วนการประเมินและค่าคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษา 

คะแนนส่วน Active Learning และ Flipped-
Classroom มีส ัดส ่วนเก ินกว ่าร ้อยละ 40 ของ
คะแนนทั้งหมด ได้แก่ กิจกรรมกลุ ่มในชั ้นเรียนที่
น ักศ ึกษามีการเร ียนร ู ้แบบร ่วมมือ(10%) และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ โดยการสร้างสรรค์ผลงาน,วิจารณ์
งานเพ่ือน (40%) และ สรุปองค์ความรู้ออกแบบเป็น
โปสเตอร์ Infographic (10%) เพื่อทบทวนความรู้
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(3.33) และการมอบหมายงานในหัวข้อต่าง ๆ (3.40)  
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

นักศึกษามีความคิดเห ็นว ่าภาพรวมการ
จัดการเรียนการสอนมีระดับพึงพอใจมาก (3.8) โดย
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ผลงานแบบร่วมเวลาในชั้นเรียนออนไลน์มากที่สุด
(4.0) ในส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้เนื้อหา
ด้วยตนเองจากสื ่อและแหล่งข้อมูลที ่จัดเตรียมให้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหาให้ข้อมูลความรู้
ที่จำเป็นและเข้าใจได้มากที่สุด(3.80) ในด้านผู้สอน
นักศึกษามีความพึงพอใจผู้สอนด้านการมีความรู้ใน
เนื้อหามากที่สุด(4.10)  

นอกจากนี้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาการใช้
เคร ื ่องม ือในการบร ิหารการเร ียนร ู ้  (Learning 
Management System :LMS) ท ี ่หลากหลายทั้ ง 
Padlet และ MS Team (3คน) และให้ความคิดเห็น
เก ี ่ยวก ับการใช ้ เคร ื ่ องม ือ Google Jamboard 
ตรงกัน 2 คนว ่า  “แจมบอร์ดไม ่ค ่อยดี น ่าจะ
เปลี่ยนไปใช้ canva” และ “แจมบอร์ดไม่ค่อยโอเค 
ถ้าเปิดในไอแพด” และมีความคิดเห็นเสนอแนะ
อย่างละ 1 คนว่าอยากให้ลดภาระงาน การสรุป
เนื ้อหาที ่ชัดเจนมากขึ ้น การส่งบทเรียนให้ศึกษา
ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์  มีการสร้างแรงจูงใจ และ
ให้มีการสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน  

5 อภิปรายผล  ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรียนรู้ 
จากผลการจัดการเรียนรู ้นักศึกษาส่วนใหญ่

ได้รับการประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก (B+) 
และมาก(B) สอดคล้องกับการประเมินตนเองของ
นักศึกษาเมื ่อเปรียบเทียบกับจุดประสงค์รายวิชา 
(4.13)  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบ 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักศึกษาประเมินตนเองว่า
ได ้บรรล ุตามจ ุดประสงค์
รายวิชาได้เท่าไหร่  

4.13 มาก 

2. การประเมินความพึงพอใจ 
2.1 ภาพรวมของกิจกรรม 3.8 มาก 
2.2 กิจกรรมกลุ่ม JamBoard 3.73 มาก 
2.3 กิจกรรมการปฏิบัต ิงาน

สร้างสรรค์ผลงานในห้อง 
4.0 มาก 

2.4 การศึกษาเนื้อหาก่อนทำ
กิจกรรมในห้อง 

3.33 ปานกลาง 

2.5 กิจกรรมการทดสอบก่อน
เรียน (Quizzes)  

3.46 มาก 

2.6 การมอบหมายงานใน
หัวข้อต่าง ๆ 

3.40 ปานกลาง 

2.7 การวิเคราะห์ผลงานและ
การวิจารณ์งานเพื่อน 

3.66 มาก 

3. ความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้จากการเรยีนรู้เนื้อหา
ด้วยตนเองจากสื่อ แหล่งข้อมูลที่จดัให้  

3.1 ด้านเนื้อหาข้อมูลความรู้ที่
จำเป็นและเข้าใจได้ 

3.8 มาก 

3.2  ความน่าสนใจ สวยงาม 3.6 มาก 
3.3  ด ้านการเข ้าถ ึง ความ

สะดวกในการเปิดใช้งาน 
3.53 มาก 

4 ประเมินผูส้อน 
4.1 ด้านความรู้ในเนื้อหา 4.1 มาก 
4.2 ด้านความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
3.93 มาก 

4.3 ด ้ านปฏ ิส ัมพ ันธ ์การ
ปฏิบัติกับผู้เรียน 

4.0 มาก 

4.4 ด้านลีลาการสอน 3.66 มาก 

 
 

   
 

 

(3.33) และการมอบหมายงานในหัวข้อต่าง ๆ (3.40)  
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

นักศึกษามีความคิดเห ็นว ่าภาพรวมการ
จัดการเรียนการสอนมีระดับพึงพอใจมาก (3.8) โดย
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ผลงานแบบร่วมเวลาในชั้นเรียนออนไลน์มากที่สุด
(4.0) ในส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้เนื้อหา
ด้วยตนเองจากสื ่อและแหล่งข้อมูลที ่จัดเตรียมให้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหาให้ข้อมูลความรู้
ที่จำเป็นและเข้าใจได้มากที่สุด(3.80) ในด้านผู้สอน
นักศึกษามีความพึงพอใจผู้สอนด้านการมีความรู้ใน
เนื้อหามากที่สุด(4.10)  

นอกจากนี้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาการใช้
เคร ื ่องม ือในการบร ิหารการเร ียนร ู ้  (Learning 
Management System :LMS) ท ี ่หลากหลายทั้ ง 
Padlet และ MS Team (3คน) และให้ความคิดเห็น
เก ี ่ยวก ับการใช ้ เคร ื ่ องม ือ Google Jamboard 
ตรงกัน 2 คนว ่า  “แจมบอร์ดไม ่ค ่อยดี น ่าจะ
เปลี่ยนไปใช้ canva” และ “แจมบอร์ดไม่ค่อยโอเค 
ถ้าเปิดในไอแพด” และมีความคิดเห็นเสนอแนะ
อย่างละ 1 คนว่าอยากให้ลดภาระงาน การสรุป
เนื ้อหาที ่ชัดเจนมากขึ ้น การส่งบทเรียนให้ศึกษา
ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์  มีการสร้างแรงจูงใจ และ
ให้มีการสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน  

5 อภิปรายผล  ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรียนรู้ 
จากผลการจัดการเรียนรู ้นักศึกษาส่วนใหญ่

ได้รับการประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับดมีาก (B+) 
และมาก(B) สอดคล้องกับการประเมินตนเองของ
นักศึกษาเมื ่อเปรียบเทียบกับจุดประสงค์รายวิชา 
(4.13)  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบ 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักศึกษาประเมินตนเองว่า
ได ้บรรล ุตามจ ุดประสงค์
รายวิชาได้เท่าไหร่  

4.13 มาก 

2. การประเมินความพึงพอใจ 
2.1 ภาพรวมของกิจกรรม 3.8 มาก 
2.2 กิจกรรมกลุ่ม JamBoard 3.73 มาก 
2.3 กิจกรรมการปฏิบัต ิงาน

สร้างสรรค์ผลงานในห้อง 
4.0 มาก 

2.4 การศึกษาเนื้อหาก่อนทำ
กิจกรรมในห้อง 

3.33 ปานกลาง 

2.5 กิจกรรมการทดสอบก่อน
เรียน (Quizzes)  

3.46 มาก 

2.6 การมอบหมายงานใน
หัวข้อต่าง ๆ 

3.40 ปานกลาง 

2.7 การวิเคราะห์ผลงานและ
การวิจารณ์งานเพื่อน 

3.66 มาก 

3. ความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้จากการเรยีนรู้เนื้อหา
ด้วยตนเองจากสื่อ แหล่งข้อมูลที่จดัให้  

3.1 ด้านเนื้อหาข้อมูลความรู้ที่
จำเป็นและเข้าใจได้ 

3.8 มาก 

3.2  ความน่าสนใจ สวยงาม 3.6 มาก 
3.3  ด ้านการเข ้าถ ึง ความ

สะดวกในการเปิดใช้งาน 
3.53 มาก 

4 ประเมินผูส้อน 
4.1 ด้านความรู้ในเนื้อหา 4.1 มาก 
4.2 ด้านความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
3.93 มาก 

4.3 ด ้ านปฏ ิส ัมพ ันธ ์การ
ปฏิบัติกับผู้เรียน 

4.0 มาก 

4.4 ด้านลีลาการสอน 3.66 มาก 

 
 

   
 

 

(3.33) และการมอบหมายงานในหัวข้อต่าง ๆ (3.40)  
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

นักศึกษามีความคิดเห ็นว ่าภาพรวมการ
จัดการเรียนการสอนมีระดับพึงพอใจมาก (3.8) โดย
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ผลงานแบบร่วมเวลาในชั้นเรียนออนไลน์มากที่สุด
(4.0) ในส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้เนื้อหา
ด้วยตนเองจากสื ่อและแหล่งข้อมูลที ่จัดเตรียมให้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหาให้ข้อมูลความรู้
ที่จำเป็นและเข้าใจได้มากที่สุด(3.80) ในด้านผู้สอน
นักศึกษามีความพึงพอใจผู้สอนด้านการมีความรู้ใน
เนื้อหามากที่สุด(4.10)  

นอกจากนี้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาการใช้
เคร ื ่องม ือในการบร ิหารการเร ียนร ู ้  (Learning 
Management System :LMS) ท ี ่หลากหลายทั้ ง 
Padlet และ MS Team (3คน) และให้ความคิดเห็น
เก ี ่ยวก ับการใช ้ เคร ื ่ องม ือ Google Jamboard 
ตรงกัน 2 คนว ่า  “แจมบอร์ดไม ่ค ่อยดี น ่าจะ
เปลี่ยนไปใช้ canva” และ “แจมบอร์ดไม่ค่อยโอเค 
ถ้าเปิดในไอแพด” และมีความคิดเห็นเสนอแนะ
อย่างละ 1 คนว่าอยากให้ลดภาระงาน การสรุป
เนื ้อหาที ่ชัดเจนมากขึ ้น การส่งบทเรียนให้ศึกษา
ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์  มีการสร้างแรงจูงใจ และ
ให้มีการสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน  

5 อภิปรายผล  ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรียนรู้ 
จากผลการจัดการเรียนรู ้นักศึกษาส่วนใหญ่

ได้รับการประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับดมีาก (B+) 
และมาก(B) สอดคล้องกับการประเมินตนเองของ
นักศึกษาเมื ่อเปรียบเทียบกับจุดประสงค์รายวิชา 
(4.13)  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบ 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักศึกษาประเมินตนเองว่า
ได ้บรรล ุตามจ ุดประสงค์
รายวิชาได้เท่าไหร่  

4.13 มาก 

2. การประเมินความพึงพอใจ 
2.1 ภาพรวมของกิจกรรม 3.8 มาก 
2.2 กิจกรรมกลุ่ม JamBoard 3.73 มาก 
2.3 กิจกรรมการปฏิบัต ิงาน

สร้างสรรค์ผลงานในห้อง 
4.0 มาก 

2.4 การศึกษาเนื้อหาก่อนทำ
กิจกรรมในห้อง 

3.33 ปานกลาง 

2.5 กิจกรรมการทดสอบก่อน
เรียน (Quizzes)  

3.46 มาก 

2.6 การมอบหมายงานใน
หัวข้อต่าง ๆ 

3.40 ปานกลาง 

2.7 การวิเคราะห์ผลงานและ
การวิจารณ์งานเพื่อน 

3.66 มาก 

3. ความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้จากการเรยีนรู้เนื้อหา
ด้วยตนเองจากสื่อ แหล่งข้อมูลที่จดัให้  

3.1 ด้านเนื้อหาข้อมูลความรู้ที่
จำเป็นและเข้าใจได้ 

3.8 มาก 

3.2  ความน่าสนใจ สวยงาม 3.6 มาก 
3.3  ด ้านการเข ้าถ ึง ความ

สะดวกในการเปิดใช้งาน 
3.53 มาก 

4 ประเมินผูส้อน 
4.1 ด้านความรู้ในเนื้อหา 4.1 มาก 
4.2 ด้านความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
3.93 มาก 

4.3 ด ้ านปฏ ิส ัมพ ันธ ์การ
ปฏิบัติกับผู้เรียน 

4.0 มาก 

4.4 ด้านลีลาการสอน 3.66 มาก 
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Active Learning และ Flipped Classroom แบบ
ออนไลน์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เมธา 
อึ่งทอง,ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และชิตพล มังคลากุล [8] ที่
พ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักวิชาชีพครู  โดยมีวิธีการจัดการเรียน
การสอนประกอบด้วย 1)การเรียนทฤษฎีที่บ้านทำ
การบ้านที่โรงเรียน 2) เรียนร่วมกับเพื่อนสอนเพื่อน 
3) การระดมความคิด (Brain Storming) 4) การนำ
ความร ู ้มาประย ุกต ์ใช ้ ในห ้องเร ียน  และได้ผล
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านพบว่า นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นอกจากนี ้การจ ัดการเร ียนร ู ้แบบ Flipped 
Classroom ยังสอดคล้องกับการพัฒนาผู ้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง จากการ
สำรวจแบบสอบถามนักศึกษา ในคำถามที่เกี ่ยวกับ
เอกสารเพิ่มเติมที่แชร์ไว้ใน Padlet นักศึกษาร้อยละ 
33.33 ตอบว่าได้เข้าไปศึกษาเอกสารและบทเรียน
ต่างๆ บ่อยๆ และให้เหตุผลของการเข้าไปศึกษา
เพิ ่มเติมว่า “เอามาใช้เพื ่ออ้างอิงในการทำงานที่
ได้รับมอบหมายหรือเพิ่มความเข้าใจให้กับตัวเอง” 
“เพราะดูคลิปวิดิโอไม่ทันในบางครั้ง จึงเข้าไปอ่าน
ข้อมูลบางส่วนจากเอกสารเพิ่มเติม” “บางส่วนไม่
เข้าใจ ในการอธิบายในชั้นเรียนจึงได้เข้าไปอ่านและ
ทบทวนด้วย” “ต้องการเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้น” 
และ “อ่านทบทวน ใช้เนื้อหาในการทำงาน”  อัน
เป ็นการเร ียนร ู ้ท ี ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ (Child 

Center) เมื่อผู้เรียนได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเอง
ถนัดหรือมีช่องทางที่หลากหลายในการรับความรู้ จะ
ทำให้เกิดการเรียนรู ้ที ่มีความหมายจากการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง สอดคล้องกับกิตติชัย 
สุธาสิโนบล [3] กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับทางนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์
อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้ ด ้ ว ย ตน เ อ งต ามทั กษะค ว า ม รู้
ความสามารถและสต ิป ัญญาของเอก ัตบ ุคคล 
( individualized competency) ต า ม อ ั ต ร า
ความสามารถทางการเรียนแต่ละคน(self-paced) 
จากมวลประสบการณ์ที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี  
ICT หลากหลายประเภทในปัจจุบันและเป็นลักษณะ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระ
ทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ และฐานิตา ลิ่มวงศ์ 
และยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์ [9] ที่กล่าวว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิม(Traditional Learning) ใน
ล ักษณะคร ู เป ็นศ ูนย ์กลาง  (Teacher Center) 
แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัว
ผู ้เร ียนเองตามทักษะความรู ้ความสามารถ และ
สติปัญญาแต่ละบุคคลในลักษณะการเรียนรู้โดยที่
เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Center) นับเป็นลักษณะ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระ 
ดังนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่การเข้าชั้นเรียนไป
รับข้อมูล แต่เป็นการเรียนรู้ที่เป็นความเข้าใจเพื่อนำ
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างแท้จริง  

ข้อสังเกตจากการสำรวจแบบสอบถามความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู ้ที ่ม ีต่อการศึกษาด้วย
ตนเองก่อนทำกิจกรรมในห้อง และการมอบหมาย
งานในหัวข้อต่าง ๆ ในระดับปานกลาง สะท้อนถึง
การรับรู้บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้เชิงรุกและ
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ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการตระหนักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาตน อันเป็นส่วนสำคัญต่อ
การพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

5 กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหน่วยงาน ITSC ที่สนับสนุนทุนใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
มาอย่างต่อเนื ่อง ขอบพระคุณทีมวิทยากรพี่เลี ้ยง  
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ อ.ดร.ภัคดีกุล รัตนา ที่

ให้คำปรึกษาแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ มาโดย
ตลอด รวมถึงกลุ่มอาจารย์ที่ได้รับการโค้ชร่วมกันที่
ได้ให้ข้อมูลแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างไม่
ปิดบัง การได้ร ับรู ้การทำงานในสายงานอื ่นๆ ที่
แตกต่างเป็นการเปิดมุมมองเรียนรู้ในการทำงานที่ดี
มากค่ะ และสุดท้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) 
สาขาวิชาศิลปศึกษาที ่ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอดภาคการศึกษา   
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การพัฒนาห้้องเรียนออนไลน์สำห้รับักระบัวันวัิชาการผลิติภาพเชิงสร้างสรรคั์ 

ปรัชญา คััมภิรานนท์ 
สาขาวิชาการถ่ายภาพสร�างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชา 114327 การผลิตภาพเชิงสร�างสรรค์ เป็นวิชาที่ต่อยอดมาจากกระบวนวิชา 114201 ภาพ

เชิงสร�างสรรค์ ทั้งสองวิชามีเป้าหมายให�นักศึกษาสามารถนำภาพ (image) ไปใช�งานบนสื่อประเภทต่างๆ ได� โดย

วิชาภาพเชิงสร�างสรรค์จะมุ่งเน�นการใช�ภาพบนส่ือส่ิงพิมพ์ ส่วนวิชาการผลิตภาพเชิงสร�างสรรค์จะมุ�งเน�นการใช�

งานภาพบนสื่อออนไลน์

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด�านสื่อมีการพัฒนาไปมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสื่อ

ออนไลน์ซึ่ึ่งเป็นช่องทางหลักของการสื่อสารในปัจจุบัน ทำให�นักศึกษาต�องมีความรู�ความเข�าใจอย่างกว�างขวาง

เกี่ยวกับกรอบทฤษฎีีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข�องเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกรอบทฤษฎีี

ที่ใช�แบ่งเนื้อหาในกระบวนวิชา มาจากเครื่องมือหลักที่ใช�ในการตลาดดิจิทัล ได�แก่ Website, E-mail, Social 

Media, Mobile & App, Online PR และ Content Marketing

 การเรยีนการสอนในกระบวนวชิานีม้ลีกัษณะเปน็ห�องเรยีนออนไลน ์100% เพือ่ให�สอดคล�องกบัสถานการณ์

โควดิในปจัจบุนั โดยใช� Microsoft Teams เปน็แพลตฟอรม์หลกัในการตดิต่อส่ือสารกบันักศึกษา ดงันัน้จงึมคีวาม

จำเปน็ทีจ่ะต�องให�ความสำคญักบัการปฏิสิมัพนัธิร์ะหวา่งผู�สอนและนกัศึกษาในลกัษณะเรยีลไทมใ์ห�มากท่ีสดุ เพือ่

สงัเกตความพร�อมในการเรยีนรู�ของนกัศกึษาในแตล่ะบทเรยีน และสร�างบรรยากาศในการเรยีนรู�ให�เหมาะสมกบั

ความพร�อมของนกัศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากเหตผุลดงักลา่ว ผู�สอนพบวา่ เครือ่งมอืทีส่ำคญัทีส่ดุในการดำเนนิ

การสอนให�มีประสิทธิิภาพ ได�แก่ ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต และคุณภาพของระบบเสียง รองลงมาจึง

เป็นคุณภาพของภาพและสื่อการสอน

   ในส่วนของเนือ้หากระบวนวิชา ผู�สอนเลือกใช�วธิิ ีProject-based Learning ในลักษณะ Active Learning 

เพื่อให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�และทดลองปฏิิบัติได�ด�วยตัวเองตามเวลาที่สะดวกในหัวข�อที่นักศึกษาสนใจตาม

กรอบเนื้อหาของกระบวนวิชา  โดยแบ่งโครงงานออกเป็น 3 โครงงาน ได�แก่ 1. โครงงาน VDO Presentation 

ที่มีกรณีศึกษาตามที่นักศึกษาสนใจ เกี่ยวกับ E-mail, Social Media, Mobile & App, Online PR 2. โครงงาน

ภาพนิ่งบนสื่อออนไลน์ในลักษณะ Content Marketing และ 3. โครงงานภาพเคล่ือนไหวบนส่ือออนไลน์ใน

ลกัษณะ Content Marketing จากนัน้ผู�สอนจงึจดัเสวนากลุม่ในเวลาเรยีนในลกัษณะ Flipped-Classroom เพือ่

ให�นักศึกษาเป็นผู�นำเสนอผลงานทีเ่ป็นความคืบหน�าของการเรยีนรู� โดยผู�สอนได�สอดแทรกเนือ้หาตามวัตถุประสงค์

ของกระบวนวิชาไว�ในกิจกรรมดังกล่าว พร�อมทั้งเปลี่ยนบทบาทเป็น facilitator และสร�างกิจกรรมเพื่อกระตุ�น

ให�เพือ่นร่วมชัน้ช่วยกันวิพากษ์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรงุผลงานด�วยวิธิ ีQuestion-based Learning 
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 นอกจากนี ้ผู�สอนยงัได�จดักจิกรรมให�นกัศกึษาในชัน้เรยีนเปน็ผู�คดัเลอืกผลงานยอดเยีย่มในแตล่ะโครงงาน

และมอบเงนิรางวลัให�ผลงานยอดเยีย่มแตล่ะชิน้เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจในการทำงานให�กบันกัศกึษา และผู�สอนยงั

ได�จดักจิกรรมบรรยายพเิศษเพิม่เตมิโดยวทิยากรผู�เชีย่วชาญในหวัข�อทีน่กัศกึษาสนใจและอยูน่อกเน้ือหาทีผู่�สอน

ได�ออกแบบไว�ล่วงหน�า ได�แก่หัวข�อ “คู่มือการเอาตัวรอดสำหรับมือใหม่ NFT”  

 ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ Website ซึ่ึ่งมีรายละเอียดทางด�านเทคนิคค่อนข�างมาก ทำให�มีปัญหาในการ

อธิิบายเนื้อหาค่อนข�างมาก อีกท้ังผู�สอนได�ตัดสินใจเพิ่มเนื้อหาให�ครอบคลุมการออกแบบเว็บไซึ่ต์ตามมาตรฐ์าน

อุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ต�องบูรณาการองค์ความรู�หลายด�าน โดยเฉพาะด�านเทคโนโลยี IT ที่นักศึกษาไม่มีพื้น

ฐ์านมาก่อน เพื่อให�นักศึกษาได�มองเห็นถึงภาพรวมของการออกแบบในปัจจุบันที่องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความ

กระจัดกระจายในลักษณะ data ไม่ได�รวมศูนย์อยู่ที่เดียวเพ่ือแสดงผลเหมือนในอดีต ผู�สอนจึงได�จัดทำสื่อการ

สอนออนไลน์และทำการสาธิิตการปฏิิบัติการและตอบข�อซึ่ักถามให�กับนักศึกษาในเวลาเรียน รวมท้ังเพ่ิมช่อง

ทางการสื่อสารผ่านระบบ chat ของ Microsoft Teams เพื่อตอบข�อซึ่ักถามจากการฝึึกปฏิิบัติของนักศึกษานอก

เวลาเรียน นอกจากนี้ ผู�สอนยังได�ใช�งบประมาณในการสนับสนุนค่าใช�จ่ายในการผลิตผลงานให�กับนักศึกษาเพื่อ

กระตุ�นให�นักศึกษาสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

 จากการประเมินผลสอนท้ังจากแบบประเมินและการเสวนากลุ่ม รวมถึงการสอบถามนักศึกษาแต่ละคน 

พบว่า นักศึกษาค่อนข�างพึงพอใจในรูปแบบการเรียนสอนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู�สอนได�ปรับเนื้อหาแต่ละบท

เรยีนตามความสนใจของนักศกึษา และมีการปฏิสิมัพันธิก์บันกัศกึษาผ่านชอ่งทางทีห่ลากหลายนอกห�องเรยีน ใน

ส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ Website นักศึกษายังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ที่เหมาะสมเพื่อทดลองปฏิิบัติการตาม

เปา้หมายของผู�สอน อกีทัง้นักศกึษาบางส่วนยงัไมเ่ข�าใจเหตุผลท่ีผู�สอนให�นักศึกษาเรยีนรู�เทคโนโลยี IT ท่ีเกีย่วข�อง 

เพราะนักศึกษาก็สามารถสร�างผลลัพธิ์ของงานได�โดยไม่จำเป็นต�องเรียนรู�เทคโนโลยีดังกล่าว 

 อยา่งไรก็ด ีผู�สอนเหน็วา่ การเรยีนรู�ดงักลา่วจะมส่ีวนสำคญัในการปรบัทศันคติของนกัศกึษา ให�สอดคล�อง

กบัความต�องการของสังคมในอนาคตมากว่าผลลัพธ์ิของผลงานในปัจจุบนั จงึจำเป็นต�องคงเนือ้หาไว� แต่จะพยายาม

ออกแบบการเรียนรู�ท่ีสามารถกระตุ�นให�นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญ และมีความสนใจในการเรียนรู�ในเนื้อหาที่

นักศึกษายังไม่สามารถเชื่อมโยงได�ในปัจจุบัน ต่อไปในอนาคต 

คัำสำคััญ:  ภาพเชิงสร�างสรรค์, สื่อออนไลน์, ห�องเรียนออนไลน์, Project-based Learning

1. บัทนำ

 จากผลการประเมินการสอนกระบวนวิชา 

114327 การผลิตภาพเชิงสร�างสรรค์ที่ผ่านมา พบว่า 

นักศึกษาประสบปัญหาในการทำความความเข�าใจ

เนือ้หาจากการบรรยายหน�าชัน้เรยีน เนือ่งจากเนือ้หา

ที่ ใช�ในการสอนมีความจำเพาะเจาะจงทางด�าน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข�อง อีกทั้งนักศึกษาแต่ละคนมีพื้น

ฐ์านไม่เทา่กัน จงึเป็นการยากทีจ่ะส่งเสริมให�นักศกึษา

มคีวามรู�ความเข�าใจในเนือ้หาไปพร�อมๆ กนั เพือ่นำไป

สู่เนื้อหาถัดไป

 เบือ้งต�น ผู�สอนได�ทดลองจดัทำสือ่การสอนบาง

ส่วนในลักษณะออนไลน์ ซึ่ึ่งให�นักศึกษาสามารถเรียน

รู�เพิ่มเติมนอกห�องเรียน และได�รับเสียงตอบรับจาก

นักศึกษาเป็นอย่างดี เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียน

รู�และทดลองปฏิิบัติได�เองตามความสามารถในการ

เรียนรู�ของนักศึกษาแต่ละคน จึงเป็นที่มาของการ

ออกแบบการเรียนการสอนของวิชาการผลิตภาพเชิง

สร�างสรรค์ในครั้งนี้ ที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ

ออนไลน์ 100 % โดยมีสื่อการสอนออนไลน์และการ

บันทึกคลิปการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อให�นักศึกษา
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สามารถทบทวนการเรียนรู�นอกเวลาเรียนจนมีความ

พร�อมเท่าๆ กัน ก่อนที่จะเข�าสู่บทเรียนถัดไป 

 นอกจากนี ้จากทีผู่�สอนเคยทดลองทำการสอน

ออนไลน์มาก่อน พบว่าปัญหาหลักของการเรียนใน

ลักษณะนี้ คือการกระตุ�นให�นักศึกษารู�สึกอยากมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียนเพื่อ เข� าสู่ เนื้ อหาของการเรียน  

ผู�สอนจึงจำเป็นต�องให�ความสำคัญในการสร�าง

บรรยากาศในการเรียนรู�ควบคู่ไปกับการถ่ายทอด

ความรู�เป็นหลักเพียงอย่างเดียวดังเช่นการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนอื่นๆ ของผู�สอนที่ผ่านมา 

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 กรอบทฤษฎีีทีใ่ช�แบง่เน้ือหาในกระบวนวชิา มา

จากเครื่องมือหลักท่ีใช�ในการตลาดดิจิทัล ได�แก่ 

Website, E-mail, Social Media, Mobile & App, 

Online PR และ Content Marketing โดยมีการเรยีน

การสอนแบบเป็นห�องเรียนออนไลน์ 100% เพ่ือให�

สอดคล�องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน 

 จากการทดลองสอนออนไลน์หลายรูปแบบ ไม่

ว่าจะเป็น Google Classroom, Zoom Meeting, 

รวมถงึการใช�สือ่สงัคมออนไลนอ์ยา่ง Facebook และ 

YouTube ผู�สอนพบว่า Microsoft Teams เป็น

แพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในการสอนลักษณะนี้มาก

ที่สุดเนื่องจากมีฟังก์ชั่นต่างๆ ครบถ�วนอยู่ในที่เดียว 

สามารถลดความสับสนของนักศึกษาในการใช�งาน

ระบบได� อกีทัง้มหาวทิยาลยัยงัให�การสนบัสนนุการใช�

งานแพลตฟอร์มนี้ เ ป็นอย่างดี จึง เ ลือกใช� เป็น

แพลตฟอร์มหลักในดำเนินการสอนในครั้งนี้ 

 ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ E-mail, Social 

Media, Mobile & App, Online PR และ Content 

Marketing ได�ใช�วิธิี Project-based Learning ใน

ลักษณะ Active Learning เพื่อให�นักศึกษาเป็นผู�

กำหนดหัวข�อของการศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจตามกรอบ

เน้ือหาของกระบวนวิชา แล�วผู�สอนจึงทำการสอด

แทรกเนื้อหาเพิ่มเติมผ่านการเสวนากลุ่ม ในลักษณะ 

Flipped-Classroom และวิธิี Question-based 

Learning

 นอกจากนี้ ผู�สอนยังได�นำงบประมาณที่ได�รับ

การจดัสรรมาออกแบบกิจกรรมเพือ่ให�นักศกึษาเปน็ผู�

คัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมในแต่ละหัวข�อและมอบ

รางวัลให�กับผลงานดังกล่าว เพื่อสร�างการมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให�กับนักศึกษา โดย

ผู�สอนยังได�นำงบประมาณไปจัดกิจกรรมการบรรยาย

พิเศษตามความต�องการของนักศึกษาในเนื้อหาที่ผู�

สอนไมไ่ด�ออกแบบไว�ลว่งหน�า ได�แก่การบรรยายพเิศษ

ออนไลน์นอกเวลาเรียนหัวข�อ “คู่มือการเอาตัวรอด

สำหรับมือใหม่ NFT”  

 ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ Website ซึ่ึ่งมีราย

ละเอียดทางเทคนิคค่อนข�างมาก ผู�สอนได�จัดทำสื่อ

การสอนออนไลน์ รวมถึงการอธิิบายซึ่้ำในชั้นเรียนใน

ลกัษณะการสาธิติและเปดิโอกาสให�นกัศกึษาสามารถ

ซึ่กัถามได�ทัง้ในชัน้เรยีนและนอกห�องเรยีน รวมถึงการ

บนัทกึคลปิการสอนทกุครัง้เพือ่ให�นกัศกึษาสามารถรบั

ชมย�อนหลัง และสร�างส่ือการสอนในลกัษณะคูมื่อ เพือ่

เปิดโอกาสให�นักศึกษาสามารถทำความเข�าใจเนื้อหา

บทเรยีนให�ได�มากทีสุ่ด  นอกจากนี ้ผู�สอนยังได�จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนค่าใช�จ่ายในการผลิตผลงานให�

กับนักศึกษา เพ่ือให�นักศึกษาสามารถผลิตผลงานที่มี

คุณภาพตามข�อจำกัดของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 จากแผนการสอนของกระบวนวิชาที่ได�ตกลง

ร่วมกับนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 

สามารถแบ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได�ดังนี ้

ครั้งที่ 1–5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “โครงงาน VDO 

Presentation” มีเนื้อหาจากกรณีศึกษาที่นักศึกษา

สนใจเกี่ยวกับ E-mail, Social Media, Mobile & 

App, Online PR และ Content Marketing  ครั้งที่ 

6–10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “โครงงานภาพนิ่งและภาพ

เคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ในลักษณะ Content 

Marketing” และ ครั้งที่ 11–15 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

“Website และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข�อง” โดยแต่ละ

หัวข�อ มีรายละเอียดดังนี้  
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3.1. โครงงาน VDO Presentation

 มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรู�ดังนี้

 คัรั�งที� 1 แนะนำกระบวนวิชาและรูปแบบการ

เรียนการสอนแล�วทำข�อตกลงร่วมกับนักศึกษาเกี่ยว

กับวิธิีการประเมินผลการเรียนรู� โดยแบ่งเป็น 

 - การตอบคำถามในช้ันเรียน (Question-

based Learning) 10%

 - เสวนากลุ่ม (Flipped-Classroom) 10% 

 - การเข�าชั้นเรียน 10 % 

 - โครงงาน VDO Presentation 10%

 - โครงงานภาพนิ่งบนสื่อออนไลน์ 15%

 - โครงงานภาพเคลือ่นไหวบนสือ่ออนไลน์ 15%

 - โครงงานผลิต Website 30%

 คัรั�งที� 2 เสวนากลุ่มเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

เ พ่ือกำหนดขอบเขตเนื้อหาให�กับกรณีศึกษาที่

นักศึกษาสนใจในการสร�างสรรค์โครงงาน VDO 

Presentation

ร้ปที� 1 ตัวอย่างสื่อการสอนท่ีใช�ในการเสวนากลุ่ม 

Digital Marketing

 คัรั�งที� 3 นกัศกึษานำเสนอหวัข�อโครงงาน VDO 

Presentation ที่นักศึกษาสนใจ 

 คัรั�งที� 4–5 นักศึกษานำเสนอโครงงาน VDO 

Presentation โดยผู�สอนได�สอดแทรกเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา พร�อมทั้งเปลี่ยน

บทบาทเปน็ facilitator และสร�างกิจกรรมเพือ่กระตุ�น

ให�เพื่อนร่วมชั้นช่วยกันวิพากษ์และเสนอแนะแนว

ทางในการปรับปรุงผลงานด�วยวิธิี Question-based 

Learning และการเสวนากลุ่ม รวมถึงการคัดเลือกผล

งานยอดเย่ียมจากเพื่อนร่วมชั้นและมอบรางวัลให�กับ

ผลงานจำนวนทั้งสิ้น 3 ชิ้น

ร้ปที�  2  ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน VDO 

Presentation

ร้ปที� 3 ตัวอย่างหลักฐ์านการมอบรางวัลผลงาน VDO 

Presenataion ยอดเยี่ยม

3.2. โครงงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบน

สื่อออนไลน์

 มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรู�ดังนี้

 คัรั�งที� 6 เสวนากลุม่เกีย่วกบั Digital Content 

และ Content Marketing เพือ่กำหนดขอบเขตเน้ือหา

ร่วมกนักบันกัศกึษาในการสร�างสรรค์โครงงานภาพนิง่

และภาพเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ ได�ข�อสรุปว่า 

เนื่องจากการเรียนการสอนได�รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควดิ จงึควรตัง้โจทย์ทีเ่กีย่วข�องได�แก่ “วธิิี

การบำบัดตัวเอง” ในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจเพื่อนำ

มาสร�าง content ทัง้ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวต่อไป

ร้ปที� 4 ตัวอย่างสื่อการสอนที่ใช�ในการเสวนากลุ่ม 

Digital Content

 

 

   

 

 

โดยผู สอนยังไดนำงบประมาณไปจัดกิจกรรมการ

บรรยายพิเศษตามความตองการของนักศึกษาใน

เนื้อหาที่ผูสอนไมไดออกแบบไวลวงหนา ไดแกการ
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- โครงงานภาพเคลื ่อนไหวบนสื ่อออนไลน 
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รูปที่ 1 ตัวอยางสื่อการสอนที่ใชในการเสวนากลุม 

Digital Marketing 

 

ครั้งท่ี 3 นักศึกษานำเสนอหัวขอโครงงาน VDO 

Presentation ท่ีนักศึกษาสนใจ  
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Presentation โดยผู สอนไดสอดแทรกเนื ้อหาตาม

   

 

 

วัตถุประสงคของกระบวนวิชา พรอมทั ้งเปลี ่ยน

บทบาทเปน facilitator และสร างก ิจกรรมเ พ่ือ

กระตุนใหเพ่ือนรวมชั้นชวยกันวิพากษและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงผลงานดวยวิธี Question-

based Learning และการเสวนากลุ ม รวมถึงการ

คัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมจากเพื่อนรวมชั้นและมอบ

รางวัลใหกับผลงานจำนวนท้ังสิ้น 3 ชิ้น 

 

 
 

ร ูปท ี ่  2 ต ัวอย  างการนำเสนอโครงงาน VDO 

Presentation 

 

 
 

รูปที ่ 3 ตัวอยางหลักฐานการมอบรางวัลผลงาน 

VDO Presenataion ยอดเยี่ยม 

 

3.2 โครงงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบนส่ือ

ออนไลน 

มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 

ครั้งท่ี 6 เสวนากลุมเกี่ยวกับ Digital Content 

และ Content Marketing เพ ื ่อกำหนดขอบเขต

เนื้อหารวมกันกับนักศึกษาในการสรางสรรคโครงงาน

ภาพนิ ่งและภาพเคลื ่อนไหวบนสื ่อออนไลน ได

ข อสร ุปว า เน ื ่องจากการเร ียนการสอนได รับ

ผลกระทบจากสถานการณโควิด จึงควรตั้งโจทยท่ี

เกี่ยวของไดแก “วิธีการบำบัดตัวเอง” ในรูปแบบท่ี

นักศึกษาสนใจเพื่อนำมาสราง content ทั้งภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหวตอไป 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางสื่อการสอนที่ใชในการเสวนากลุม 

Digital Content 

 

ครั้งท่ี 7-8 นักศึกษานำเสนอหัวขอโครงงาน 

ภาพน ิ ่ งและภาพเคล ื ่อนไหวบนส ื ่อออนไลน ท่ี

นักศึกษาสนใจ   

ครั้งท่ี 9 งดกิจกรรมในชั้นเรียน มอบหมายให

นักศึกษาพัฒนาผลงานดวยตัวเอง เนื่องจากสังเกต

พบวานักศึกษาสวนใหญขาดความพรอมในการเรยีน

ในลักษณะออนไลน นอกจากนี ้ไดสงมอบสื ่อการ

เรียนรูลวงหนาเกี ่ยวกับ Website ใหนักศึกษาไป

เรียนรูตามความสะดวก กอนจะเขาสูเนื้อหาจริง 
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 คัรั�งที� 7-8 นักศึกษานำเสนอหัวข�อโครงงาน 

ภาพนิง่และภาพเคล่ือนไหวบนสือ่ออนไลน์ท่ีนักศึกษา

สนใจ  

 คัรั�งที� 9 งดกิจกรรมในชั้นเรียน มอบหมายให�

นกัศกึษาพฒันาผลงานด�วยตัวเอง เนือ่งจากสงัเกตพบ

ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร�อมในการเรียนใน

ลักษณะออนไลน์ นอกจากนี้ได�ส่งมอบสื่อการเรียนรู�

ล่วงหน�าเกี่ยวกับ Website ให�นักศึกษาไปเรียนรู�ตาม

ความสะดวก ก่อนจะเข�าสู่เนื้อหาจริง

ร้ปที� 5 ตัวอย่างสื่อการสอนเกี่ยวกับ Website ใน

ลักษณะคู่มือ

 คัรั�งที� 10 มอบหมายให�นักศึกษาช่วยกัน

ประเมินผลงานจากโครงงานภาพนิ่ งและภาพ

เคลือ่นไหวบนสือ่ออนไลน์ตามเวลาทีนั่กศึกษาสะดวก 

และจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมจากเพ่ือน

ร่วมชั้นและทำการมอบรางวัลโครงงานละ 3 ชิ้น

ร้ปที� 6 การใช� Microsoft Forms ในการประเมินผล

งาน Content ยอดเยี่ยม

3.3. โครงงานผลิต Website

 มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรู�ดังนี้

 คัรั�งที� 11 จัดทำสื่อการสอนในลักษณะคู่มือ

เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซึ่ต์ในปัจจุบัน โดยได�เลือก

ใช�เครื่องมือ WordPress.org เป็นเครื่องมือหลักตาม

มาตรฐ์านอตุสาหกรรมในปจัจบุนั  เพ่ือให�นกัศกึษาได�

เรียนรู�ตามเวลาที่นักศึกษาสะดวก แล�วจึงจัดกิจกรรม

ในชั้นเรียนเพื่อตอบข�อซัึ่กถามและสาธิิตการปฏิิบัติ

การเตรียมความพร�อมของทรัพยากรในการใช�เครื่อง

มือดังกล่าว พร�อมท้ังบันทึกคลิป VDO  เพื่อให�

นกัศึกษาสามารถทบทวนการเรยีนรู�นอกเวลาเรยีนจน

มีความพร�อมเท่าๆ กัน ก่อนที่จะเข�าสู่บทเรียนถัดไป 

ร้ปที� 7 ตัวอย่างคลิปสาธิิตการปฏิิบัติการเกี่ยวกับ 

Website

 คัรั�งที� 12-15 จัดทำสื่อการสอนออนไลน์และ

คู่มือ เกี่ยวกับการตั้งค่า การปรับแต่ง รวมถึงประยุกต์

ใช�จริง ในโปรแกรม WordPress พร�อมทั้งสาธิิตการ

ปฏิบิติัการและตอบข�อซึ่กัถาม รวมถงึบนัทกึคลปิ VDO  

เพ่ือให�นักศึกษาสามารถทบทวนการเรียนรู�นอกเวลา

เรียน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให�นักศึกษาติดต่อผ่าน

ชอ่งทาง chat ของ Microsoft Teams นอกเวลาเรยีน 

เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาการปฏิิบัติการ

ร้ปที� 8 ตัวอย่างการตอบข�อซึ่ักถามของนักศึกษานอก

เวลาเรียนผ่านช่องทาง chat ของ MS Teams

 

 

   

 

 

  
 

รูปที่ 5 ตัวอยางสื่อการสอนเกี่ยวกับ Website ใน

ลักษณะคูมือ 

 

ครั ้งท่ี 10 มอบหมายใหน ักศ ึกษาช วยกัน

ป ร ะ เ ม ิ น ผล ง านจ าก โ ค ร ง ง านภาพน ิ ่ ง และ

ภาพเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลนตามเวลาที่นักศึกษา

สะดวก และจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานยอดเยี ่ยม

จากเพื่อนรวมชั้นและทำการมอบรางวัลโครงงานละ 

3 ชิ้น 

 

 
 

รูปท่ี 6 การใช Microsoft Forms ในการประเมินผล

งาน Content ยอดเยี่ยม 

 

3.3 โครงงานผลิต Website 

มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 

ครั้งท่ี 11 จัดทำสื่อการสอนในลักษณะคู มือ

เกี ่ยวกับการออกแบบเว็บไซตในปจจุบัน โดยได

เลือกใชเครื ่องมือ WordPress.org เปนเครื ่องมือ

หลักตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปจจุบัน  เพื่อให

นักศึกษาไดเรียนรูตามเวลาที่นักศึกษาสะดวก แลว

จึงจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื ่อตอบขอซักถามและ

สาธิตการปฏิบัต ิการการเตรียมความพรอมของ

ทรัพยากรในการใชเครื ่องมือดังกลาว พรอมท้ัง

บันทึกคลิป VDO  เพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน

การเรียนรูนอกเวลาเรียนจนมีความพรอมเทาๆ กัน 

กอนท่ีจะเขาสูบทเรียนถัดไป  

 

 
 

รูปที่ 7 ตัวอยางคลิปสาธิตการปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

Website 

 

ครั้งที่ 12-15 จัดทำสื่อการสอนออนไลนและ

คู ม ือ เก ี ่ยวก ับการตั ้งค า การปร ับแตง รวมถึง

ประยุกตใชจริง ในโปรแกรม WordPress พรอมท้ัง

สาธิตการปฏิบัติการและตอบขอซักถาม รวมถึง

บันทึกคลิป VDO  เพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน

การเรียนรูนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให

นักศึกษาติดตอผานชองทาง chat ของ Microsoft 

Teams นอกเวลาเรียน เมื่อนักศึกษาประสบปญหา

การปฏิบัติการ 

 

 

 

   

 

 

  
 

รูปที่ 5 ตัวอยางสื่อการสอนเกี่ยวกับ Website ใน

ลักษณะคูมือ 

 

ครั ้งท่ี 10 มอบหมายใหน ักศ ึกษาช วยกัน

ป ร ะ เ ม ิ น ผล ง านจ าก โ ค ร ง ง านภาพน ิ ่ ง และ

ภาพเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลนตามเวลาที่นักศึกษา

สะดวก และจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานยอดเยี ่ยม

จากเพื่อนรวมชั้นและทำการมอบรางวัลโครงงานละ 

3 ชิ้น 

 

 
 

รูปท่ี 6 การใช Microsoft Forms ในการประเมินผล

งาน Content ยอดเยี่ยม 

 

3.3 โครงงานผลิต Website 

มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 

ครั้งท่ี 11 จัดทำสื่อการสอนในลักษณะคู มือ

เกี ่ยวกับการออกแบบเว็บไซตในปจจุบัน โดยได

เลือกใชเครื ่องมือ WordPress.org เปนเครื ่องมือ

หลักตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปจจุบัน  เพื่อให

นักศึกษาไดเรียนรูตามเวลาที่นักศึกษาสะดวก แลว

จึงจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื ่อตอบขอซักถามและ

สาธิตการปฏิบัต ิการการเตรียมความพรอมของ

ทรัพยากรในการใชเครื ่องมือดังกลาว พรอมท้ัง

บันทึกคลิป VDO  เพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน

การเรียนรูนอกเวลาเรียนจนมีความพรอมเทาๆ กัน 

กอนท่ีจะเขาสูบทเรียนถัดไป  

 

 
 

รูปที่ 7 ตัวอยางคลิปสาธิตการปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

Website 

 

ครั้งที่ 12-15 จัดทำสื่อการสอนออนไลนและ

คู ม ือ เก ี ่ยวก ับการตั ้งค า การปร ับแตง รวมถึง

ประยุกตใชจริง ในโปรแกรม WordPress พรอมท้ัง

สาธิตการปฏิบัติการและตอบขอซักถาม รวมถึง

บันทึกคลิป VDO  เพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน

การเรียนรูนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให

นักศึกษาติดตอผานชองทาง chat ของ Microsoft 

Teams นอกเวลาเรียน เมื่อนักศึกษาประสบปญหา

การปฏิบัติการ 

 

 

 

   

 

 

  
 

รูปที่ 5 ตัวอยางสื่อการสอนเกี่ยวกับ Website ใน

ลักษณะคูมือ 

 

ครั ้งท่ี 10 มอบหมายใหน ักศ ึกษาช วยกัน

ป ร ะ เ ม ิ น ผล ง านจ าก โ ค ร ง ง านภาพน ิ ่ ง และ

ภาพเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลนตามเวลาที่นักศึกษา

สะดวก และจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานยอดเยี ่ยม

จากเพื่อนรวมชั้นและทำการมอบรางวัลโครงงานละ 

3 ชิ้น 

 

 
 

รูปท่ี 6 การใช Microsoft Forms ในการประเมินผล

งาน Content ยอดเยี่ยม 

 

3.3 โครงงานผลิต Website 

มีรายละเอียดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 

ครั้งท่ี 11 จัดทำสื่อการสอนในลักษณะคู มือ

เกี ่ยวกับการออกแบบเว็บไซตในปจจุบัน โดยได

เลือกใชเครื ่องมือ WordPress.org เปนเครื ่องมือ

หลักตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปจจุบัน  เพื่อให

นักศึกษาไดเรียนรูตามเวลาที่นักศึกษาสะดวก แลว

จึงจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื ่อตอบขอซักถามและ

สาธิตการปฏิบัต ิการการเตรียมความพรอมของ

ทรัพยากรในการใชเครื ่องมือดังกลาว พรอมท้ัง

บันทึกคลิป VDO  เพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน

การเรียนรูนอกเวลาเรียนจนมีความพรอมเทาๆ กัน 

กอนท่ีจะเขาสูบทเรียนถัดไป  

 

 
 

รูปที่ 7 ตัวอยางคลิปสาธิตการปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

Website 

 

ครั้งที่ 12-15 จัดทำสื่อการสอนออนไลนและ

คู ม ือ เก ี ่ยวก ับการตั ้งค า การปร ับแตง รวมถึง

ประยุกตใชจริง ในโปรแกรม WordPress พรอมท้ัง

สาธิตการปฏิบัติการและตอบขอซักถาม รวมถึง

บันทึกคลิป VDO  เพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน

การเรียนรูนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให

นักศึกษาติดตอผานชองทาง chat ของ Microsoft 

Teams นอกเวลาเรียน เมื่อนักศึกษาประสบปญหา

การปฏิบัติการ 

 

   

 

 

 
 

รูปที ่ 8 ตัวอยางการตอบขอซักถามของนักศึกษา

นอกเวลาเรียนผานชองทาง chat ของ MS Teams 

 

นอกจากกระบวนการเรียนรูตามแผนการสอน 

ผูสอนยังไดจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษตามความ

ตองการของน ักศ ึกษาในเน ื ้อหาที ่ผ ู สอนไม ได

ออกแบบไว ล วงหน า ได แก การบรรยายพิ เศษ

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom หัวขอ “คูมือการเอา

ตัวรอดสำหร ับมือใหม NFT” ในว ันเสาร ท ี ่  18 

กันยายน และไดทำการบันทึกแลวเผยแพรแกบุคคล

ท่ัวไปที่สนใจผานแพลตฟอรม YouTube เพื่อเปน

การบริการวิชาการอีกดวย 

 

 
 

รูปที่ 9 โปสเตอรประชาสัมพันธการบรรยายพิเศษ

หัวขอ “คูมือการเอาตัวรอดสำหรับมือใหม NFT” 

 
 

รูปที่ 10 บันทึกการบรรยายพิเศษออนไลนหัวขอ 

“ค ู  ม ื อการ เอาต ั วรอดสำหร ับม ือ ใหม   NFT” 

(https://youtu.be/RFaapSSPDeM) 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 ผ ล ก า ร เ ร ี ย น รู จ า ก โ ค ร ง ง า น  VDO 

Presentation 

มีนักศึกษา สงผลงานครบทุกคน โดยมีการ

สงผลงานลาชากวากำหนด 9 คน โดยสวนใหญเปน

ปญหาทางดานเทคนิค โดยมีผลงานที ่ไดรับการ

คัดเลือกเปนผลงานยอดเยี่ยมจากเพื่อนรวมชั้นดวย

ว ิธ ีการโหวตทั ้งส ิ ้น 3 ผลงาน จากการสอบถาม

นักศึกษาเกี ่ยวกับรูปแบบการเร ียนการสอนใน

ลักษณะนี้ พบวา นักศึกษารูสึกมีสวนรวมในชั้นเรียน

มากขึ้น อีกทั้งการรับชมการนำเสนอกรณีศึกษาจาก

เพื่อนรวมชั้นมีความนาสนใจกวาเนื้อหาที่ผูสอนเปน

ผูนำเสนอเพียงคนเดียว  
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 นอกจากกระบวนการเรียนรู�ตามแผนการสอน 

ผู�สอนยังได�จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษตามความ

ต�องการของนักศกึษาในเนือ้หาทีผู่�สอนไม่ได�ออกแบบ

ไว�ล่วงหน�า ได�แก่ การบรรยายพิเศษออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Zoom หัวข�อ “คู่มือการเอาตัวรอดสำหรับ

มอืใหม่ NFT” ในวันเสาร์ที ่18 กนัยายน และได�ทำการ

บันทึกแล�วเผยแพร่แก่ บุคคลท่ัวไปที่สนใจผ่าน

แพลตฟอร์ม YouTube เพื่อเป็นการบริการวิชาการ

อีกด�วย

ร้ปที� 9 โปสเตอร์ประชาสัมพันธิ์การบรรยายพิเศษ

หัวข�อ “คู่มือการเอาตัวรอดสำหรับมือใหม่ NFT”

ร้ปที� 10 บันทึกการบรรยายพิเศษออนไลน์หัวข�อ 

“คู่มือการเอาตัวรอดสำหรับมือใหม่ NFT” (https://

youtu.be/RFaapSSPDeM)

4. ผลที�ได้้รับั

4.1. ผลการ เรี ยนรู� จ าก โครงงาน VDO 

Presentation

 มีนักศึกษา ส่งผลงานครบทุกคน โดยมีการส่ง

ผลงานล่าช�ากว่ากำหนด 9 คน โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหา

ทางด�านเทคนิค โดยมีผลงานที่ได�รับการคัดเลือกเป็น

ผลงานยอดเยีย่มจากเพือ่นร่วมชัน้ด�วยวิธิกีารโหวตท้ัง

สิ้น 3 ผลงาน จากการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับรูป

แบบการเรียนการสอนในลักษณะนี้ พบว่า นักศึกษา

รู�สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น อีกทั้งการรับชม

การนำเสนอกรณีศึกษาจากเพื่อนร่วมชั้นมีความน่า

สนใจกว่าเนื้อหาที่ผู�สอนเป็นผู�นำเสนอเพียงคนเดียว 

รป้ที� 11 ตวัอย่างผลงานนักศึกษา VDO Presentation

4.2. ผลการเรียนรู�จากโครงงานภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว 

 เนื่องจากสถานกาณ์โควิดที่ส่งผลให�ทุกวิชาใน

มหาวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

ออนไลน์ทั้งหมด โดยแต่ละวิชาก็มีการใช�แพลตฟอร์ม

ที่แตกต่างกัน ส่งผลให�นักศึกษามีความเหนื่อยล�าใน

การใช�งานระบบและขาดความพร�อมในการเรยีนรู� ใน

ช่วงนี้  ผู�สอนจึงได�ปรับลดเนื้อหาของวิชาตาม

สถานการณแ์ละสภาพความพร�อมของนกัศกึษา ซึ่ึง่แต่

เดิมออกแบบให�นักศึกษาต�องสร�างสรรค์ผลงานทั้ง

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนเป็นให�นักศึกษา

สามารถเลอืกทำโครงงานใดโครงงานหนึง่ และใช�เวลา

ว่างเพื่อฟ้�นฟูสภาพความพร�อมในการเรียน โดย

นักศึกษาเลือกทำโครงงานภาพนิ่งคิดเป็น 49% และ

ภาพเคลื่อนไหวทั้งสิ้น 51% และได�มอบหมายให�

นกัศึกษาชว่ยกนัประเมนิผลงานของเพ่ือนรว่มชัน้ตาม

เวลาทีนั่กศกึษาสะดวก แล�วจึงจดักจิกรรมคัดเลือกผล

งานยอดเยีย่มจากการโหวตของเพือ่นร่วมชัน้ โครงงาน

ละ 3 ผลงาน 

   

 

 

 
 

รูปที ่ 8 ตัวอยางการตอบขอซักถามของนักศึกษา

นอกเวลาเรียนผานชองทาง chat ของ MS Teams 

 

นอกจากกระบวนการเรียนรูตามแผนการสอน 

ผูสอนยังไดจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษตามความ

ตองการของน ักศ ึกษาในเน ื ้อหาที ่ผ ู สอนไม ได

ออกแบบไว ล วงหน า ได แก การบรรยายพิ เศษ

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom หัวขอ “คูมือการเอา

ตัวรอดสำหร ับมือใหม NFT” ในว ันเสาร ท ี ่  18 

กันยายน และไดทำการบันทึกแลวเผยแพรแกบุคคล

ท่ัวไปที่สนใจผานแพลตฟอรม YouTube เพื่อเปน

การบริการวิชาการอีกดวย 

 

 
 

รูปที่ 9 โปสเตอรประชาสัมพันธการบรรยายพิเศษ

หัวขอ “คูมือการเอาตัวรอดสำหรับมือใหม NFT” 

 
 

รูปที่ 10 บันทึกการบรรยายพิเศษออนไลนหัวขอ 

“ค ู  ม ื อการ เอาต ั วรอดสำหร ับม ือ ใหม   NFT” 

(https://youtu.be/RFaapSSPDeM) 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 ผ ล ก า ร เ ร ี ย น รู จ า ก โ ค ร ง ง า น  VDO 

Presentation 

มีนักศึกษา สงผลงานครบทุกคน โดยมีการ

สงผลงานลาชากวากำหนด 9 คน โดยสวนใหญเปน

ปญหาทางดานเทคนิค โดยมีผลงานที ่ไดรับการ

คัดเลือกเปนผลงานยอดเยี่ยมจากเพื่อนรวมชั้นดวย

ว ิธ ีการโหวตทั ้งส ิ ้น 3 ผลงาน จากการสอบถาม

นักศึกษาเกี ่ยวกับรูปแบบการเร ียนการสอนใน

ลักษณะนี้ พบวา นักศึกษารูสึกมีสวนรวมในชั้นเรียน

มากขึ้น อีกทั้งการรับชมการนำเสนอกรณีศึกษาจาก

เพื่อนรวมชั้นมีความนาสนใจกวาเนื้อหาที่ผูสอนเปน

ผูนำเสนอเพียงคนเดียว  
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ร้ปที� 11 ตัวอย่างผลงานยอดเยี่ยมโครงงานภาพนิ่ง

ร้ปที� 12 ตัวอย่างผลงานยอดเยี่ยมโครงงานภาพ

เคลื่อนไหว

4.3. ผลการเรียนรู�จากโครงงานผลิต Website 

 ผู�สอนได�แบ่งการประเมินออกเป็น 2 สองส่วน

ได�แก่ ความคืบหน�าในเรียนรู� ประเมินผลด�วยให�

นักศึกษา capture หน�าจอการเรียนรู�ของนักศึกษา

แบ่งเป็น

 หวัข�อ “WordPress Setting” มีนกัศึกษาขาด

ส่งงาน 5 คน แต่สามารถรับชมคลิปสาธิิตการปฏิิบัติ

การ คู่มือ และสอบถามผู�สอนเพื่อเข�าสู่บทเรียนถัดไป

ได�ในภายหลัง

  หัวข�อ “WordPress Customization” มี

นกัศกึษาขาดสง่ผลงาน 11 คน เนือ่งจากยงัไมส่ามารถ

ทำความเข�าใจเนื้อหาของบทเรียนก่อนหน�า ผู�สอนจึง

ได�แก�ปัญหาด�วยการให�คำแนะนำเป็นรายบุคคล เพื่อ

นำไปสูก่ารสร�างสรรค์โครงงานการผลิต Website เพือ่

ประชาสัมพันธิ์ผลงานของนักศึกษา โดยนักศึกษา

ทั้งหมดสามารถสร�างสรรค์ผลงานดังกล่าวได�ตาม

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา 

ร้ปที� 13 ตัวอย่างผลงาน Website ของนักศึกษา

4.4. การประเมินผลการสอน

 ผลการประเมินอาจารย์ผู�สอนได�คะแนน

ประเมนิเฉลีย่ 4.66 อยูใ่นระดบัด ีสว่นผลการประเมนิ

กระบวนวิชา ได�คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.55 อยู่ใน

ระดับดีมาก 

5. สรุป

 กระบวนวิชา 114327 การผลิตภาพเชิง

สร�างสรรค ์มเีปา้หมายเพือ่ให�นกัศกึษาสามารถใช�งาน

ภาพบนส่ือออนไลน์ได� เนือ้หาของกระบวนวิชามคีวาม

เหมาะสมกับการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์

เป็นอย่างดี โดยแพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสมที่สุด

ได�แก่ Microsoft Teams และสามารถประยุกต์ใช�วิธิี 

Project-based Learning เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�

ของนักศึกษาในลักษณะ Active Learning ได�ดี รวม

ถึงสามารถใช�การเสวนากลุ่มและ Question-based 

Learning เพื่อกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ในลักษณะ 

 

 

   

 

 

ร ู ปท ี ่  11 ต ั ว อย  า ง ผ ล ง าน น ั ก ศ ึ ก ษ า  VDO 

Presentation 

 

4.2 ผลการเร ียนรูจากโครงงานภาพนิ ่งและ

ภาพเคล่ือนไหว  

เนื่องจากสถานกาณโควิดที่สงผลใหทุกวิชาใน

มหาวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

ออนไลน ท ั ้ งหมด โดยแต ละว ิ ช าก ็ ม ี ก าร ใช

แพลตฟอรมที่แตกตางกัน สงผลใหนักศึกษามีความ

เหนื่อยลาในการใชงานระบบและขาดความพรอมใน

การเรียนรู ในชวงนี้ ผูสอนจึงไดปรับลดเนื้อหาของ

วิชาตามสถานการณและสภาพความพรอมของ

นักศึกษา ซ ึ ่งแต เด ิมออกแบบใหน ักศ ึกษาตอง

สรางสรรคผลงานทั ้งภาพนิ่งและภาพเคลื ่อนไหว 

เปลี่ยนเปนใหนักศึกษาสามารถเลือกทำโครงงานใด

โครงงานหนึ่ง และใชเวลาวางเพื่อฟนฟูสภาพความ

พรอมในการเรียน โดยนักศึกษาเลือกทำโครงงาน

ภาพนิ ่งคิดเปน 49% และภาพเคลื ่อนไหวทั ้งสิ้น 

51% และได  มอบหมายให น ั กศ ึ กษาช  วย กัน

ประเมินผลงานของเพ่ือนรวมชั้นตามเวลาท่ีนักศึกษา

สะดวก แลวจึงจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม

จากการโหวตของเพ่ือรวมชั้น โครงงานละ 3 ผลงาน  

 

 
 

รูปท่ี 11 ตัวอยางผลงานยอดเยี่ยมโครงงานภาพนิ่ง 

 

 
 

ร ูปท ี ่  12  ต ัวอย างผลงานยอดเย ี ่ยมโครงงาน

ภาพเคลื่อนไหว 

 

4.3 ผลการเรียนรูจากโครงงานผลิต Website  

ผูสอนไดแบงการประเมินออกเปน 2 สองสวน
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ปฏิบัต ิการ คู ม ือ และสอบถามผู สอนเพื ่อเขาสู

บทเรียนถัดไปไดในภายหลัง 

 ห ั วข  อ  “WordPress Customization”  มี

นักศึกษาขาดสงผลงาน 11 คน เนื ่องจากยังไม

สามารถทำความเขาใจเนื้อหาของบทเรียนกอนหนา 

ผ ู สอนจึงไดแกป ญหาดวยการใหคำแนะนำเปน

รายบุคคล เพื่อนำไปสูการสรางสรรคโครงงานการ

ผล ิต Website เพ ื ่อประชาส ัมพ ันธ ผลงานของ

นักศึกษา โดยนักศึกษาทั้งหมดสามารถสรางสรรค

ผลงานดังกลาวไดตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา  
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รูปท่ี 11 ตัวอยางผลงานยอดเยี่ยมโครงงานภาพนิ่ง 

 

 
 

ร ูปท ี ่  12  ต ัวอย างผลงานยอดเย ี ่ยมโครงงาน

ภาพเคลื่อนไหว 

 

4.3 ผลการเรียนรูจากโครงงานผลิต Website  

ผูสอนไดแบงการประเมินออกเปน 2 สองสวน

ไดแก ความคืบหนาในเรียนรู  ประเมินผลดวยให

นักศึกษา capture หนาจอการเรียนรูของนักศึกษา

แบงเปน 

หัวขอ “WordPress Setting” มีนักศึกษาขาด

สงงาน 5 คน แตสามารถร ับชมคลิปสาธิตการ

ปฏิบัต ิการ คู ม ือ และสอบถามผู สอนเพื ่อเขาสู

บทเรียนถัดไปไดในภายหลัง 

 ห ั วข  อ  “WordPress Customization”  มี

นักศึกษาขาดสงผลงาน 11 คน เนื ่องจากยังไม

สามารถทำความเขาใจเนื้อหาของบทเรียนกอนหนา 

ผ ู สอนจึงไดแกป ญหาดวยการใหคำแนะนำเปน

รายบุคคล เพื่อนำไปสูการสรางสรรคโครงงานการ

ผล ิต Website เพ ื ่อประชาส ัมพ ันธ ผลงานของ

นักศึกษา โดยนักศึกษาทั้งหมดสามารถสรางสรรค

ผลงานดังกลาวไดตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา  

 
   

 

 

 

 
 

รูปท่ี 13 ตัวอยางผลงาน Website ของนักศึกษา 

 

4.4 การประเมินผลการสอน 

ผลการประเม ินอาจารย ผ ู สอนได คะแนน

ประเมินเฉลี ่ย 4.66 อยู ในระดับดี ส วนผลการ

ประเมินกระบวนวิชา ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.55 

อยูในระดับดีมาก  

5 สรุป 

กระบวนว ิชา 114327 การผล ิตภาพเชิง

สรางสรรค มีเปาหมายเพื่อใหนักศึกษาสามารถใช

งานภาพบนสื่อออนไลนได เนื้อหาของกระบวนวิชามี

ความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในลักษณะ

ออนไลนเปนอยางดี โดยแพลตฟอรมที ่ม ีความ

เหมาะสมท ี ่ ส ุ ด ได  แก   Microsoft Teams และ

สามารถประยุกตใชวิธี Project-based Learning 

เพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ของนักศึกษาในลักษณะ 

Active Learning ไดดี รวมถึงสามารถใชการเสวนา

กลุมและ Question-based Learning เพื่อกระตุน

ใหเกิดการเรียนรูในลักษณะ Flipped-Classroom 

ได นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใหรางวัล

แกผลงานยอดเยี่ยมของนักศึกษา รวมถึงสนับสนุน

คาใชจายในการผลิตผลงานใหกับนักศึกษา สามารถ

ชวยกระตุนใหนักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเรียนรู

และสร างสรรคผลงานที ่ม ีค ุณภาพมากขึ ้นตาม

ขอจำกัดของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยางไรก็ดี สิ่งท่ี

สำคัญในการเรียนการสอนแบบออนไลน ไดแก การ

ปฏสิัมพันธระหวางผูสอนและนักศึกษาดวยกันเองใน

ลักษณะเรียลไทม เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

รวมถ ึงสภาพความพร อมของน ักศ ึกษา ด ังนั้น

เครื่องมือที่สำคัญที่สุด ไดแกความเสถียรของระบบ

อินเตอรเน็ต และคุณภาพของระบบเสียง นอกจากนี้

การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตัวเองนอก

หองเรียนนั ้น ผู สอนตองมีชองทางการสื ่อสารกับ

นักศึกษาตลอดเวลา และเตรียมพรอมใหคำปรึกษา

นอกเวลาเรียนดวย (นักศึกษาสวนใหญมักจะติดตอ

เขามาซักถามนอกเวลาเร ียน)  อีกทั ้งผ ู สอนยัง

จำเปนตองปรับเปลี ่ยนเนื ้อหาของการสอนอยู

ตลอดเวลาใหมีความเหมาะสมกับสภาพความพรอม

ของผูเรียน ท่ีมีสมาธิในการเรียนรูต่ำกวาการเรียนใน

หองเรียนปกติ 
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Flipped-Classroom ได� นอกจากน้ี การจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อให�รางวัลแก่ผลงานยอดเยี่ยมของ

นกัศึกษา รวมถึงสนับสนุนค่าใช�จา่ยในการผลิตผลงาน

ให�กับนักศึกษา สามารถช่วยกระตุ�นให�นักศึกษามีแรง

บันดาลใจในการเรียนรู�และสร�างสรรค์ผลงานที่มี

คณุภาพมากขึน้ตามข�อจำกดัของสิง่สนบัสนนุการเรยีน

รู� อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญในการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ ได�แก่ การปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�สอนและ

นักศึกษาด�วยกันเองในลักษณะเรียลไทม์ เพื่อสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู� รวมถึงสภาพความพร�อมของ

นักศึกษา ดังนั้นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ได�แก่ความ

เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต และคุณภาพของระบบ

เสียง นอกจากนี้การเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�เรียนรู�

ด�วยตัวเองนอกห�องเรียนนั้น ผู�สอนต�องมีช่องทางการ

สือ่สารกบันกัศกึษาตลอดเวลา และเตรยีมพร�อมให�คำ

ปรึกษานอกเวลาเรียนด�วย (นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะ

ติดต่อเข�ามาซึ่ักถามนอกเวลาเรียน)  อีกทั้งผู�สอนยัง

จำเป็นต�องปรับเปลี่ยนเนื้อหาของการสอนอยู่ตลอด

เวลาให�มีความเหมาะสมกับสภาพความพร�อมของผู�

เรียน ที่มีสมาธิิในการเรียนรู�ต่ำกว่าการเรียนใน

ห�องเรียนปกติ

6. เอกสารอ้างอิง

 [1] Campaign Monitor, CM Group. (2018). What Is Email Marketing? 7 Email Benefits To 

Grow Your Business. Retrieved Feb 26, 2019, from: https://www.campaignmonitor.com/resources/

guides/why-email/

 [3] Hu, Snow. (2017). Web Design vs. Graphic Design, What’s the Difference?. Mockplus. 

Retrieved Apr 1, 2020, from: https://medium.com/mockplus/web-design-vs-graphic-design-whats-

the-difference-4d96393fb5c9

 [2] Lidwell, W., Holden, K. and Butler, J. Universal Principles of Design. Gloucester, MA: 

Rockport Publishers, 2003.

 [2] Martin, B., and Hanington, B. Universal Methods of Design. Beverly, MA: Rockport 

Publishers, 2012.

 [1] Software Quality Management Consulting. Retrieved May 28, 2020, from: https://

w3techs.com/technologies/overview/content_management

 [2] Stone, L. Managing the Design Process-Implementing Design: An Essential Manual for 

the Working Designer. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2010.

 [1] The Radicati Group, Inc. A Technology Market Research Firm. (2018). Email Market, 

2018-2022. Retrieved Feb 26, 2019, from: http://www.radicati.com/?p=8801

 [2] Visocky O’Grady, J., Visocky O’Grady K. A Designers Research Manual: succeed in design 

by knowing your clients and what they really need. Gloucester, MA: Rockport Publishers, 2009.

 [1] ณัฐ์พล ใยไพโรจน์. Digital Branding: กลยุทธิ์แจ�งเกิดแบรนด์เล็ก ให�เติบโตได�อย่างยั่งยืน. นนทบุรี: 

บริษัท ไอดีซึ่ี พรีเมียร์ จำกัด, 2561   

 [1] ณัฐ์พล ใยไพโรจน์. Digital Marketing 5G: concept & case study. นนทบุรี: บริษัท ไอดีซึ่ี พรีเมียร์ 

จำกัด, 2561   



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        149

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand
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บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวชิา 114201 ภาพเชงิสร�างสร�างสรรคเ์ปน็วชิาเอกบงัคบัของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาการถา่ย

ภาพสร�างสรรค ์ภาควชิาสือ่ศลิปะและการออกแบบส่ือ คณะวจิิตรศลิป ์ได�รบัการจดัสรรทนุสนบัสนนุจากโครงการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบห�องเรียนออนไลน์ 100% มีลักษณะการ

สอนที่มีการประยุกต์แนวคิด Active Learning, Flipped-Classroom และ Project-based Learning โดยผู�

สอนได�เปลีย่นบทบาทเปน็ facilitator เพือ่กระตุ�นให�นกัศกึษาเกดิกระบวนการเรยีนรู�ด�วยตวัเอง และมกีารบรูณา

การโครงงานสร�างสรรค์ของนักศึกษาร่วมกับกระบวนวิชา 114346 การนำเสนอผลงานและการจัดการแสดง

ภาพถ่าย 

 การออกแบบเนือ้หาของการเรยีนการสอนในกระบวนวชิานี ้มกีารเรยีบเรยีงองคค์วามรู�จากยอด ได�แกก่าร

สร�างทัศนคติซึ่ึ่งมีความสำคัญที่สุดในการสร�างสรรค์ผลงาน ค่อยๆ ลงมาสู่ฐ์าน ได�แก่การใช�เครื่องมือที่เกี่ยวข�อง 

โดยมีการจัดสรรทุนที่ได�รับจากมหาวิทยาลัยเป็นรางวัลให�กับนักศึกษาที่สามารถนำเสนอผลงานที่น่าสนใจเพื่อ

เป็นการสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา และมีการสนับสนุนค่าใช�จ่ายในการผลิตผลงานให�กับ

นกัศกึษาทกุคนในลักษณะโครงงานกลุม่ เพือ่ลดค่าใช�จ่ายในการเรยีนให�กับนกัศกึษาตามสภาพเศรษฐ์กิจในปจัจบุนั

 จากการดำเนินการสอนในลักษณะดังกล่าว ผู�สอนพบว่าสามารถออกแบบการเรยีนการสอนแบบห�องเรยีน

ออนไลน์ 100% ได�เป็นอย่างดี โดยได�รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทั้งในแง่เครื่องมือ ได�แก่แพลตฟอร์ม 

Microsoft Teams ซ่ึึ่งผู�สอนเห็นว่าเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่สามารถดำเนินการสอนในลักษณะนี้ได�ดีที่สุด จาก

ประสบการณ์การใช�เครื่องมือมาแล�วหลายประเภท และทุนสนับสนุนที่สามารถพัฒนาคุณภาพของสื่อการสอน 

รวมถงึพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน�นการมส่ีวนรว่มของนกัศกึษาซึ่ึง่เปน็ปญัหาหลกัของการเรยีนการ

สอนในลกัษณะนี ้อยา่งไรกด็ ีเนือ่งจากกระบวนวชิานี ้เปน็กระบวนวชิาทีใ่ช�คอมพวิเตอรเ์ปน็เครือ่งมอืหลกัในการ

เรียนรู�และทดลองปฏิิบัติการ ทำให�สามารถดำเนินการสอนในลักษณะห�องเรียนออนไลน์ 100% ได� ต่างจากบาง

วชิาทีย่งัจำเปน็ต�องมกีารสาธิติและทดลองปฏิบิตัใินห�องปฏิบิตักิาร โดยในสว่นของการปฏิบิตักิารนัน้ จำเปน็ต�อง

ควบคมุจำนวนนักศกึษาให�มคีวามเหมาะสมเพือ่ให�ผู�สอนสามารถดแูลนกัศกึษาได�อยา่งทัว่ถงึ อกีทัง้การเรยีนการ

สอนในลักษณะบูรณาการร่วมกับกระบวนวิชาอื่นนั้น ผู�สอนจำเป็นต�องพัฒนาการประสานงานระหว่างกระบวน

วิชา เพื่อให�เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาทั้งหมด ซึ่ึ่งผู�สอนจะได�นำประสบการณ์การพัฒนาห�องเรียนออนไลน์

สำหรับกระบวนวิชานี้ ไปปรับปรุงการเรียนการสอนในกระบวนวิชาอื่นๆ ของผู�สอนในโอกาสต่อไป

คัำสำคััญ:  ห�องเรียนออนไลน์, ภาพเชิงสร�างสรรค์, บูรณาการ, Project-based Learning
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1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 114201 ภาพเชิงสร�างสรรค์ มี

เป้าหมายเพื่อให�นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความ

รู�ทางด�านภาพถ่าย (photography) และพัฒนาไปสู่

การสร�างสรรคภ์าพ (image) ซึ่ึง่ครอบคลมุถงึเรขศลิป์ 

(graphic design) ภาพประกอบ (illustration) และ

ภาพถา่ย โดยไมจ่ำเปน็ต�องใช�กล�องถา่ยภาพเปน็เครือ่ง

มือหลักเพียงอย่างเดียวในการสร�างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้

เพื่อรองรับความต�องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน

 จากผลการประเมินการสอนที่ผ่านมา พบว่ามี

นักศึกษาบางส่วนประสบปัญหาในการทำความเข�าใจ

เนือ้หาจากการบรรยายหน�าชัน้เรยีน เนือ่งจากเนือ้หา

บางส่วนมีความจำเพาะเจาะจงทางด�านเทคโนโลยีที่

เก่ียวข�อง นักศึกษาแต่ละคนมีพื้นฐ์านไม่เท่ากัน จึง

เปน็การยากทีจ่ะเตรียมความพร�อมให�นักศึกษามีความ

รู�ความเข�าใจในเนื้อหาไปพร�อมๆ กัน เพื่อนำไปสู่

เนื้อหาถัดไป อีกทั้งด�วยสถานการณ์โควิด–19 ที่ยังคง

ไม่คลี่คลาย ทำให�ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน

ภายในห�องเรียนได� การพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนในลักษณะห�องเรียนออนไลน์จึงเป็นแนวทางที่ผู�

สอนมีความสนใจและต�องการพัฒนาให�เป็นห�องเรียน

ออนไลน์ 100% ด�วยแพลตฟอร์ม Microsoft Teams 

ที่ได�รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกจากนี้ จากการที่ผู�สอนได�รับทุน Type B 

จากกระบวนวชิา 114327 การผลติภาพเชงิสร�างสรรค์

เมื่อภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซ่ึึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน 

ทำให�ผู�สอนมีประสบการณ์ในการเรียนการสอน

ออนไลน์เต็มรูปแบบในลักษณะ Project-based 

Learning ทีน่กัศกึษาสามารถเรยีนรู�และทดลองปฏิบิตัิ

ด�วยตัวเองตามเวลาที่สะดวก แล�วจึงจัดเสวนากลุ่ม

แตล่ะหวัข�อแบบออนไลนใ์นเวลาเรยีน เพือ่ให�นกัศกึษา

เปน็ผู�นำเสนอผลงานทีเ่ปน็ความคบืหน�าของการเรยีน

รู� โดยผู�สอนได�เปลี่ยนบทบาทเป็น facilitator และ

สร�างกิจกรรมเป็นกระตุ�นการมีสว่นร่วมในชัน้เรยีน ซ่ึึ่ง

ผู�สอนเหน็วา่เปน็ปจัจยัทีส่ำคญัทีส่ดุในการดำเนนิการ

เรียนการสอนในลักษณะนี้

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระบวนวิชาน้ี มีความ

เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีซึ่ึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วตลอดเวลา อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันที่มี

ความพลวัตเป็นอย่างสูง ทำให�ผู�สอนจำเป็นต�องปรับ

แผนการสอนให�สอดคล�องกับสภาพดังกล่าว โดยให�

ความสำคัญกบัการเตรยีมความพร�อมของนกัศึกษาใน

การเรยีนรู�ทกัษะและองคค์วามรู�ใหมท่ีเ่กิดขึน้อยูต่ลอด

เวลา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

2. ภาพรวัมของการเรียนการสอน

 ผู�สอนได�แนะนำกระบวนวิชาด�วยการนำเสนอ

รู ปแบบกระบวนการ เรี ยนรู� ที่ ผู� ส อน เรี ยกว่ า 

“สามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู�” ซ่ึึ่งเป็นการปรับวิธิีการ

สอนของผู�สอน ทีแ่ตเ่ดมิผู�สอนจะคอ่ยๆ ปพูืน้ฐ์านจาก

การเรียนรู�การใช�เครื่องมือเบื้องต�น (tools) แล�วจึง

ค่อยๆ นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีีที่เกี่ยวข�อง เพื่อนำ

ไปสู่การสร�าง mindset หรือทัศนคติเฉพาะตัวของ

นักศึกษาในการสร�างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่ึ่ง

กระบวนการดังกล่าวเป็นการเรียนรู�จากฐ์านไปสู่ยอด 

เปลีย่นเป็นกระบวนการเรยีนรู�จากยอด ได�แก่ทศันคติ

ซึ่ึ่งมีความสำคัญที่สุดในการสร�างสรรค์ผลงาน ค่อยๆ 

ลงมาสู่ฐ์าน ได�แก่การใช�เครื่องมือที่เกี่ยวข�อง

 เหตุผลที่ผู�สอนทดลองเปลี่ยนแผนการสอนนั้น 

เกิดขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงของผู�สอน ที่พบว่า 

การสอนจากฐ์านไปสูย่อดนัน้ เมือ่นกัศกึษากำลงัเรยีน

รู�การใช�เครื่องมือพื้นฐ์าน นักศึกษาจะยังไม่สามารถ

สร�างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได� อีกท้ังยังมียังมีราย

ละเอยีดบางอยา่งทีอ่าจจะไมจ่ำเปน็ในการสร�างสรรค์

ผลงานที่นักศึกษาสนใจในอนาคต รวมถึงความ

ก�าวหน�าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อาจทำให�ทักษะ

การใช�เคร่ืองมือในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นในการ

สร�างสรรค์ผลงานในอนาคตอีกด�วย 
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ร้ปที� 1 สามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู�

 ผู�สอนได�แบ่งการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ที่

ออกแบบการเรียนรู�จากยอดลงมาสู่ฐ์าน ออกเป็น 4 

หัวข�อใหญ่ๆ ได�แก่ 1) The Mindset 2) The Image 

3) The Concept และ 4) The Tools จากนั้นจึงให�

นกัศึกษาทดลองสร�างสรรคผ์ลงานในลกัษณะงานกลุม่

ทีบ่รูณาการรว่มกบักระบวนวชิา 114346 การนำเสนอ

ผลงานและการจดัการแสดงภาพถา่ย โดยแตล่ะหวัข�อ

มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1. The Mindset

 ผู�สอนเริม่ต�นด�วยการจดัเสวนาเกีย่วกบัอนาคต

ตามมุมมองของนักศึกษา เพื่อสร�างเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาในประเด็นที่นักศึกษา

สนใจ และมอบหมายให�นกัศกึษาไปศกึษาเพิม่เตมิตาม

แนวทาง Active Learning เพื่อกลับมานำเสนอ

อนาคตที่นักศึกษาสนใจภายใต�หัวข�อ “The Future 

Photographer” ในลักษณะ Flipped-Classroom 

โดยผู�สอนได�จัดสรรทุนท่ีได�รับจากมหาวิทยาลัยเป็น

รางวัลให�กับนักศึกษาที่สามารถนำเสนอผลงานที่น่า

สนใจเพื่อเป็นการสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู�ให�

กับนักศึกษา โดยมีการคัดเลือกผลงานยอดเยีย่มด�วย

วิธีิการโหวตจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อกระตุ�นการมี

ส่วนร่วมในชั้นเรียน

รป้ที� 2 ตวัอย่างผลงานนำเสนอยอดเยีย่มของนักศึกษา 

หัวข�อ “The Future Photographer”

2.2. The Image

 หลังจากที่ผู�สอนได�เตรียมความพร�อมและ

กระตุ�นทัศนคติในการเรียนรู�ที่สามารถเชื่อมโยงกับ

อนาคตที่นักศึกษาสนใจแล�ว ผู�สอนจึงเริ่มกำหนด

ขอบเขตของเนื้อหาให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชา ได�แก่ องค์ความรู�เกี่ยวกับภาพ (image) 

ในลักษณะห�องเรียนออนไลน์ มีการจัดทำสื่อการสอน

ออนไลน์และวิดีโอบันทึกการสอนเพื่อให�นักศึกษา

สามารถศึกษาได�ตามความสะดวก โดยมีเนื้อหาดังนี้

 - ประวัติและความเป็นมาของการส่ือสาร 

ด�วยภาพ

 - วัฒนธิรรมทางสายตา

 - ผู�ส่งสารและผู�รับสาร

 - ข�อความที่บรรจุอยู่ในภาพ

 - การเล่าเรื่องด�วยภาพ

 - Gestalt Psychology

 - องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง

 - เทคนิคในการเล่าเรื่อง

 - การจัดตัวอักษร (Typography)

 - เรขศิลป์ (Graphic Design)

 - หลักการพื้นฐ์านของการออกแบบ

 - หลักการของความคิดสร�างสรรค์

ร้ปที� 3 ตัวอย่างส่ือการสอนออนไลน์หัวข�อ “The 

Image”

   

 

 

2 ภาพรวมของการเรียนการสอน 

ผูสอนไดแนะนำกระบวนวิชาดวยการนำเสนอ

ร ูปแบบกระบวนการเร ียนรู ท ี ่ ผ ู  สอนเร ียกวา 

“สามเหลี่ยมแหงการเรียนรู” ซึ่งเปนการปรับวิธีการ

สอนของผูสอน ที่แตเดิมผูสอนจะคอยๆ ปูพื้นฐาน

จากการเรียนรูการใชเครื่องมือเบื้องตน (tools) แลว

จึงคอยๆ นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

นำไปสูการสราง mindset หรือทัศนคติเฉพาะตัว

ของนักศึกษาในการสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

กระบวนการดังกลาวเปนการเรียนรูจากฐานไปสูยอด 

เปล ี ่ยนเป นกระบวนการเร ียนรูจากยอด ได แก

ทัศนคติซึ ่งมีความสำคัญที ่ส ุดในการสรางสรรค

ผลงาน คอยๆ ลงมาสูฐาน ไดแกการใชเครื่องมือท่ี

เก่ียวของ 

เหตุผลท่ีผูสอนทดลองเปลี่ยนแผนการสอนนั้น 

เกิดขึ้นจากประสบการณโดยตรงของผูสอน ที่พบวา 

การสอนจากฐานไปสู ยอดนั ้น เมื ่อนักศึกษากำลัง

เรียนรู การใชเครื ่องมือพื้นฐาน นักศึกษาจะยังไม

สามารถสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพได อีกทั้งยังมี

ยังมีรายละเอียดบางอยางที่อาจจะไมจำเปนในการ

สรางสรรคผลงานที่นักศึกษาสนใจในอนาคต รวมถึง

ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี อาจทำให

ทักษะการใชเครื่องมือในปจจุบัน ไมมีความจำเปนใน

การสรางสรรคผลงานในอนาคตอีกดวย  

 

 
 

รูปท่ี 1 สามเหลี่ยมแหงการเรียนรู 

 

ผูสอนไดแบงการเรียนการสอน 15 สัปดาหท่ี

ออกแบบการเรียนรูจากยอดลงมาสูฐาน ออกเปน 4 

หัวขอใหญๆ ไดแก 1) The Mindset 2) The Image 

3) The Concept และ 4) The Tools จากนั้นจึงให

นักศึกษาทดลองสรางสรรคผลงานในลักษณะงาน

กลุมที่บูรณาการรวมกับกระบวนวิชา 114346 การ

นำเสนอผลงานและการจัดการแสดงภาพถาย โดย

แตละหัวขอมีรายละเอียดดังนี้  

 

2.1 The Mindset 

ผูสอนเริ่มตนดวยการจัดเสวนาเกี่ยวกับอนาคต

ตามมุมมองของนักศึกษา เพื่อสรางเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางนักศึกษาในประเด็นที่นักศึกษา

สนใจ และมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม

ตามแนวทาง Active Learning เพื่อกลับมานำเสนอ

อนาคตที่นักศึกษาสนใจภายใตหัวขอ “The Future 

Photographer” ในลักษณะ Flipped-Classroom 

โดยผูสอนไดจัดสรรทุนที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเปน

รางวัลใหกับนักศึกษาที่สามารถนำเสนอผลงานท่ี

นาสนใจเพ่ือเปนการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู

ใหกับนักศึกษา โดยมีการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม

 

 

   

 

 

ดวยวิธีการโหวตจากเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อกระตุน

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 

 
 

ร ูปที ่  2 ตัวอย างผลงานนำเสนอยอดเย ี ่ยมของ

นักศึกษา หัวขอ “The Future Photographer” 

  

2.2 The Image 

หลังจากท่ีผูสอนไดเตร ียมความพรอมและ

กระตุนทัศนคติในการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงกับ

อนาคตที่นักศึกษาสนใจแลว ผูสอนจึงเริ ่มกำหนด

ขอบเขตของเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

กระบวนว ิชา ได แก  องคความร ู  เก ี ่ยวก ับภาพ 

(image) ในลักษณะหองเรียนออนไลน มีการจัดทำ

สื่อการสอนออนไลนและวิดีโอบันทึกการสอนเพื่อให

นักศึกษาสามารถศึกษาไดตามความสะดวก โดยมี

เนื้อหาดังนี้ 

- ประวัติและความเปนมาของการสื่อสารดวย

ภาพ 

- วัฒนธรรมทางสายตา 

- ผูสงสารและผูรับสาร 

- ขอความท่ีบรรจุอยูในภาพ 

- การเลาเรื่องดวยภาพ 

- Gestalt Psychology 

- องคประกอบของการเลาเรื่อง 

- เทคนิคในการเลาเรื่อง 

- การจัดตัวอักษร (Typography) 

- เรขศิลป (Graphic Design) 

- หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบ 

- หลักการของความคิดสรางสรรค 

 

  

  

  

  
 

รูปที่ 3 ตัวอยางสื่อการสอนออนไลนหัวขอ “The 

Image” 

 

2.3 The Concept 

หลังจากที่ผูสอนไดนำเสนอกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของกระบวนวิชา

แลว ผูสอนจึงไดเขาสูเนื้อหาในสวนของกระบวนการ

สรางสรรคลงาน โดยมีการเรียนการสอนในลักษณะ

การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ และ Project-based 

Learning เพื่อใหนักศึกษาทดลองพัฒนาแนวคิดใน

การสรางสรรคผลงานสวนตัว โดยมีการนำเสนอ

 

 

   

 

 

ดวยวิธีการโหวตจากเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อกระตุน

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 

 
 

ร ูปที ่  2 ตัวอย างผลงานนำเสนอยอดเย ี ่ยมของ

นักศึกษา หัวขอ “The Future Photographer” 

  

2.2 The Image 

หลังจากท่ีผูสอนไดเตร ียมความพรอมและ

กระตุนทัศนคติในการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงกับ

อนาคตที่นักศึกษาสนใจแลว ผูสอนจึงเริ ่มกำหนด

ขอบเขตของเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

กระบวนว ิชา ได แก  องคความร ู  เก ี ่ยวก ับภาพ 

(image) ในลักษณะหองเรียนออนไลน มีการจัดทำ

สื่อการสอนออนไลนและวิดีโอบันทึกการสอนเพื่อให

นักศึกษาสามารถศึกษาไดตามความสะดวก โดยมี

เนื้อหาดังนี้ 

- ประวัติและความเปนมาของการสื่อสารดวย

ภาพ 

- วัฒนธรรมทางสายตา 

- ผูสงสารและผูรับสาร 

- ขอความท่ีบรรจุอยูในภาพ 

- การเลาเรื่องดวยภาพ 

- Gestalt Psychology 

- องคประกอบของการเลาเรื่อง 

- เทคนิคในการเลาเรื่อง 

- การจัดตัวอักษร (Typography) 

- เรขศิลป (Graphic Design) 

- หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบ 

- หลักการของความคิดสรางสรรค 

 

  

  

  

  
 

รูปที่ 3 ตัวอยางสื่อการสอนออนไลนหัวขอ “The 

Image” 

 

2.3 The Concept 

หลังจากที่ผูสอนไดนำเสนอกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของกระบวนวิชา

แลว ผูสอนจึงไดเขาสูเนื้อหาในสวนของกระบวนการ

สรางสรรคลงาน โดยมีการเรียนการสอนในลักษณะ

การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ และ Project-based 

Learning เพื่อใหนักศึกษาทดลองพัฒนาแนวคิดใน

การสรางสรรคผลงานสวนตัว โดยมีการนำเสนอ
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2.3. The Concept

 หลังจากที่ผู�สอนได�นำเสนอกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีีที่เก่ียวข�องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

แล�ว ผู�สอนจึงได�เข�าสู่เน้ือหาในส่วนของกระบวนการ

สร�างสรรค์ผลงาน โดยมีการเรียนการสอนในลักษณะ

การอบรมเชิงปฏิิบัติการ และ Project-based 

Learning เพื่อให�นักศึกษาทดลองพัฒนาแนวคิดใน

การสร�างสรรค์ผลงานส่วนตัว โดยมีการนำเสนอ

ตัวอย่างกระบวนการสร�างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และ

จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อให�นักศึกษาได�วิเคราะห์และ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในลกัษณะห�องเรยีนออนไลน์

   

   

ร้ปที� 4 ตัวอย่างสื่อการสอนออนไลน์หัวข�อ “The 

Concept”

 หลงัจากนัน้ ผู�สอนจงึได�ทำการประเมนิผลการ

เรยีนรู�โดยมอบหมายให�นกัศกึษาทดลองค�นหาแนวคดิ

ในการสร�างสรรคผ์ลงานทีน่กัศกึษาสนใจภายใต�หวัข�อ 

“The Mindmap” ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิิบัติ

การออนไลน์

   

   

ร้ปที� 5 ตัวอย่างผลการอบรมเชิงปฏิิบัติการออนไลน์

หัวข�อ “The Mindmap”

 เมือ่นกัศึกษาได�แนวคดิในการสร�างสรรคผ์ลงาน

จากการอบรมเชิ งปฏิิบัติการในหัวข�อ  “The 

Mindmap” แล�ว ผู�สอนจึงได�มอบหมายให�นักศึกษา

ไปศกึษาเพิม่เติมและทำการพฒันาแนวคดิดงักลา่วให�

ออกมาเป็นภาพในลักษณะ Moodboard และกลับ

มานำเสนอในชั้น เรียนในลักษณะ Fl ipped-

Classroom 

รป้ที� 6 ตวัอยา่งผลงานนกัศกึษาหวัข�อ “Moodboard”

2.4. The Tools

 หลังจากที่นักศึกษาได�เรียนรู�ตามแผนการสอน

ที่มุ่งเน�นกระบวนการเรียนรู�จากยอดลงมาสู่ฐ์าน เริ่ม

จากการปรับทัศนคติ (หัวข�อ “The Mindset”) มาสู่

กรอบแนวคิด (หัวข�อ “The Image”) และการสร�าง

แนวคดิและการพฒันากระบวนการสร�างสรรค ์(หวัข�อ 

“The Concept”) เป็นท่ีเรียบร�อยแล�ว ผู�สอนจึงได�

ทำการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐ์านในการผลิตภาพ

ตามมาตรฐ์านอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีเครื่องมือ

หลัก ได�แก่ โปรแกรม Adobe Illustrator CC โดยมี

การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์และอัพโหลดบน

แพลตฟอร์ม YouTube เพือ่ให�นักศึกษาสามารถเรยีน

รู�ได�ตามความพร�อมและเวลาที่นักศึกษาสะดวก โดย

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข�อ ได�แก่ 

   

 

 

ตัวอยางกระบวนการสรางสรรคในรูปแบบตางๆ และ

จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหและ

แลกเปล ี ่ยนความคิดเห ็นในล ักษณะหองเร ียน

ออนไลน 

 

  

  
 

รูปที่ 4 ตัวอยางสื่อการสอนออนไลนหัวขอ “The 

Concept” 

 

หลังจากนั้น ผูสอนจึงไดทำการประเมินผลการ

เร ียนรู โดยมอบหมายใหน ักศึกษาทดลองคนหา

แนวคิดในการสรางสรรคผลงานที ่นักศึกษาสนใจ

ภายใตหัวขอ “The Mindmap” ในลักษณะการ

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน 

 

  

  
 

รูปที่ 5 ตัวอยางผลการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน

หัวขอ “The Mindmap” 

 

เม่ือนักศึกษาไดแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

จากการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการในห ัวข อ “The 

Mindmap” แลว ผูสอนจึงไดมอบหมายใหนักศึกษา

ไปศึกษาเพิ่มเติมและทำการพัฒนาแนวคิดดังกลาว

ใหออกมาเปนภาพในลักษณะ Moodboard และ

กลับมานำเสนอในชั ้นเรียนในลักษณะ Flipped-

Classroom  

 

   
 

  
 

ร ู ปท ี ่  6 ต ั ว อ ย  า ง ผ ล ง า น น ั ก ศ ึ ก ษ า ห ั ว ข อ 

“Moodboard” 

 

2.4 The Tools 

หลังจากที่นักศึกษาไดเรียนรูตามแผนการสอน

ท่ีมุงเนนกระบวนการเรียนรูจากยอดลงมาสูฐาน เริ่ม

จากการปรับทัศนคติ (หัวขอ “The Mindset”) มาสู

กรอบแนวคิด (หัวขอ “The Image”) และการสราง

แนวคิดและการพัฒนากระบวนการสรางสรรค 

(ห ัวข อ “The Concept”) เป นที ่ เร ียบร อยแลว 

ผูสอนจึงไดทำการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานใน

   

 

 

ตัวอยางกระบวนการสรางสรรคในรูปแบบตางๆ และ

จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหและ

แลกเปล ี ่ยนความคิดเห ็นในล ักษณะหองเร ียน

ออนไลน 

 

  

  
 

รูปที่ 4 ตัวอยางสื่อการสอนออนไลนหัวขอ “The 

Concept” 

 

หลังจากนั้น ผูสอนจึงไดทำการประเมินผลการ

เร ียนรู โดยมอบหมายใหน ักศึกษาทดลองคนหา

แนวคิดในการสรางสรรคผลงานที ่นักศึกษาสนใจ

ภายใตหัวขอ “The Mindmap” ในลักษณะการ

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน 

 

  

  
 

รูปที่ 5 ตัวอยางผลการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน

หัวขอ “The Mindmap” 

 

เม่ือนักศึกษาไดแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

จากการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการในห ัวข อ “The 

Mindmap” แลว ผูสอนจึงไดมอบหมายใหนักศึกษา

ไปศึกษาเพิ่มเติมและทำการพัฒนาแนวคิดดังกลาว

ใหออกมาเปนภาพในลักษณะ Moodboard และ

กลับมานำเสนอในชั ้นเรียนในลักษณะ Flipped-

Classroom  

 

   
 

  
 

ร ู ปท ี ่  6 ต ั ว อ ย  า ง ผ ล ง า น น ั ก ศ ึ ก ษ า ห ั ว ข อ 

“Moodboard” 

 

2.4 The Tools 

หลังจากที่นักศึกษาไดเรียนรูตามแผนการสอน

ท่ีมุงเนนกระบวนการเรียนรูจากยอดลงมาสูฐาน เริ่ม

จากการปรับทัศนคติ (หัวขอ “The Mindset”) มาสู

กรอบแนวคิด (หัวขอ “The Image”) และการสราง

แนวคิดและการพัฒนากระบวนการสรางสรรค 

(ห ัวข อ “The Concept”) เป นที ่ เร ียบร อยแลว 

ผูสอนจึงไดทำการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานใน

   

 

 

ตัวอยางกระบวนการสรางสรรคในรูปแบบตางๆ และ

จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหและ

แลกเปล ี ่ยนความคิดเห ็นในล ักษณะหองเร ียน

ออนไลน 

 

  

  
 

รูปที่ 4 ตัวอยางสื่อการสอนออนไลนหัวขอ “The 

Concept” 

 

หลังจากนั้น ผูสอนจึงไดทำการประเมินผลการ

เร ียนรู โดยมอบหมายใหน ักศึกษาทดลองคนหา

แนวคิดในการสรางสรรคผลงานที ่นักศึกษาสนใจ

ภายใตหัวขอ “The Mindmap” ในลักษณะการ

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน 

 

  

  
 

รูปที่ 5 ตัวอยางผลการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน

หัวขอ “The Mindmap” 

 

เม่ือนักศึกษาไดแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

จากการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการในห ัวข อ “The 

Mindmap” แลว ผูสอนจึงไดมอบหมายใหนักศึกษา

ไปศึกษาเพิ่มเติมและทำการพัฒนาแนวคิดดังกลาว

ใหออกมาเปนภาพในลักษณะ Moodboard และ

กลับมานำเสนอในชั ้นเรียนในลักษณะ Flipped-

Classroom  

 

   
 

  
 

ร ู ปท ี ่  6 ต ั ว อ ย  า ง ผ ล ง า น น ั ก ศ ึ ก ษ า ห ั ว ข อ 

“Moodboard” 

 

2.4 The Tools 

หลังจากที่นักศึกษาไดเรียนรูตามแผนการสอน

ท่ีมุงเนนกระบวนการเรียนรูจากยอดลงมาสูฐาน เริ่ม

จากการปรับทัศนคติ (หัวขอ “The Mindset”) มาสู

กรอบแนวคิด (หัวขอ “The Image”) และการสราง

แนวคิดและการพัฒนากระบวนการสรางสรรค 

(ห ัวข อ “The Concept”) เป นที ่ เร ียบร อยแลว 

ผูสอนจึงไดทำการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานใน
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 1. Workspace

 2. Artboard

 3. Tools

 4. Alignment

 5. Color

 6. Stroke

 7. Export

 ซึ่ึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช�งานเครื่องมือ

ขัน้พืน้ฐ์านทีเ่รยีบเรยีงขึน้จากประสบการณก์ารใช�งาน

ในวิชาชีพของผู�สอน 

 

ร้ปที� 7 ตัวอย่างสื่อการสอนออนไลน์หัวข�อ  “The 

Tools”

 อย่างไรก็ดี ในการเรียนรู�เกี่ยวกับการใช�เครื่อง

มือดังกล่าว นักศึกษาจำเป็นต�องมีโปรแกรม Adobe 

Illustrator CC เพื่อทำการฝึึกปฏิิบัติการ โดยสาขา 

วิชาฯ ได�ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการลง

ทะเบยีนใช�งานอยา่งถกูลขิสทิธิิใ์ห�กบันกัศกึษา แตเ่กดิ

ความล่าช�าในการดำเนินการ ทำให�นักศึกษาบางส่วน

ไม่สามารถฝึึกปฏิิบัติได�ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการ

สอน ผู�สอนจึงได�หารือกับนักศึกษาและได�ข�อสรุปให�

นักศึกษาสามารถฝึึกปฏิิบัติการเพิ่มหลังจากเสร็จสิ้น

กระบวนวิชาได� และปรับแผนการประเมินการเรียนรู�

ให�สอดคล�องกบัสถานการณด์งักลา่วแตย่งัเปน็ไปตาม

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา โดยได�มอบหมายให�

นักศึกษาสร�างสรรค์ผลงานหัวข�อ “The Self 

Portrait” ในลักษณะ Project-based Learning ที่

เปน็การประยุกตอ์งคค์วามรู�ท้ังหมดตามแผนการสอน 

แต่ไม่ได�จำกัดเครื่องมือในการสร�างสรรค์ และผู�สอน

ได�จดัสรรทนุท่ีได�รบัจากมหาวิทยาลัยเป็นรางวลัให�กบั

นักศึกษาที่สามารถนำเสนอผลงานที่น่าสนใจเพื่อ

เป็นการสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู� ให� กับ

นกัศกึษา โดยในคร้ังนี ้ผู�สอนได�ทำการคดัเลอืกผลงาน

ที่ได�มาตรฐ์านจำนวน 4 ผลงาน เพื่อให�เพื่อนร่วมชั้น

ทำการโหวตผลงานยอดเยี่ยมเพื่อกระตุ�นการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน

    

   

ร้ปที� 8 ตัวอย่างผลงานยอดเยี่ยมหัวข�อ  “The Self 

Protrait”

3. โคัรงงานบั้รณาการ

 เมื่อนักศึกษาได�เรียนรู�กระบวนการสร�างสรรค์

ภาพตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา ตามแผนการ

สอนจากยอดสูฐ่์านเปน็ทีเ่รยีบร�อยแล�วนัน้ ผู�สอนจงึได�

มอบหมายให�นักศึกษาทำโครงงานกลุ่มในลักษณะ 

Project-based Learning ที่มีการบูรณาการร่วมกับ

กระบวนวิชา 114346 การนำเสนอผลงานและการ

จัดการแสดงภาพถ่าย และได�จัดสรรทุนที่ได�รับจาก

มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช�จ่ายในการผลิตผลงานให�กับ

นักศึกษาทุกคน อย่างไรก็ดี ด�วยสถานการณ์โควิด-19 

อีกทั้งผู�สอนยังขาดประสบการณ์ในการสอนใน

ลักษณะบูรณาการ ทำให�ผู�สอนไม่สามารถประสาน

งานกับอีกกระบวนวิชาได�อย่างเต็มท่ี ทำให�นักศึกษา

 

 

   

 

 

การผลิตภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปจจุบันท่ี

มีเครื่องมือหลักไดแกโปรแกรม Adobe Illustrator 

CC โดยมีการจัดทำสื ่อการสอนออนไลนและอัพ

โหลดบนแพลตฟอรม YouTube เพื ่อใหนักศึกษา

สามารถเร ียนร ู  ไดตามความพร อมและเวลาท่ี

นักศึกษาสะดวก โดยแบงเนื้อหาออกเปน 7 หัวขอ 

ไดแก  

1. Workspace 

2. Artboard 

3. Tools 

4. Alignment 

5. Color 

6. Stroke 

7. Export 

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือ

ขั้นพื้นฐานท่ีเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณการใช

งานในวิชาชีพของผูสอน  

 

 
 

รูปที่ 7 ตัวอยางสื่อการสอนออนไลนหัวขอ  “The 

Tools” 

 

อยางไรก็ด ี ในการเร ียนร ู  เก ี ่ยวก ับการใช

เครื่องมือดังกลาว นักศึกษาจำเปนตองมีโปรแกรม 

Adobe Illustrator CC เพื ่อทำการฝกปฏิบัต ิการ 

โดยสาขาวิชาฯ ไดดำเนินการจัดสรรงบประมาณใน

การลงทะเบียนใชงานอยางถูกลิขสิทธิ์ใหกับนักศึกษา 

แตเกิดความลาชาในการดำเนินการ ทำใหนักศึกษา

บางสวนไมสามารถฝกปฏิบัติไดในชวงเวลาที่มีการ

เรียนการสอน ผูสอนจึงไดหารือกับนักศึกษาและได

ข อสร ุปให น ักศ ึกษาสามารถฝกปฏิบัต ิการเพ่ิม

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนวิชาได และปรับแผนการ

ประเมินการเรียนรู ใหสอดคลองกับสถานการณ

ดังกลาวแตยังเปนไปตามวัตถุประสงคของกระบวน

วิชา โดยไดมอบหมายใหนักศึกษาสรางสรรคผลงาน

หัวขอ “The Self Portrait” ในลักษณะ Project-

based Learning ที ่เปนการประยุกตองคความรู

ทั้งหมดตามแผนการสอน แตไมไดจำกัดเครื่องมือใน

การสรางสรรค และผูสอนไดจัดสรรทุนที่ไดรับจาก

มหาวิทยาลัยเปนรางวัลใหกับนักศึกษาที่สามารถ

นำเสนอผลงานที ่นาสนใจเพื ่อเปนการสรางแรง

บันดาลใจในการเรียนรูใหกับนักศึกษา โดยในครั้งนี้ 

ผูสอนไดทำการคัดเลือกผลงานท่ีไดมาตรฐานจำนวน 

4 ผลงาน เพ่ือใหเพ่ือนรวมชั้นทำการโหวตลงานยอด

เยี่ยมเพ่ือกระตุนการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
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รูปที่ 8 ตัวอยางผลงานยอดเยี่ยมหัวขอ  “The Self 

Protrait” 

 

3 โครงงานบูรณาการ 

เมื่อนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการสรางสรรค

ภาพตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา ตามแผนการ

สอนจากยอดสูฐานเปนที่เรียบรอยแลวนั้น ผูสอนจึง

ไดมอบหมายใหนักศึกษาทำโครงงานกลุมในลักษณะ 

Project-based Learning ท่ีมีการบูรณาการรวมกับ

กระบวนวิชา 114346 การนำเสนอผลงานและการ

จัดการแสดงภาพถาย และไดจัดสรรทุนที่ไดรับจาก

มหาวิทยาลัยเปนคาใชจายในการผลิตผลงานใหกับ

นักศึกษาทุกคน อยางไรก็ดี ดวยสถานการณโควิด-

19 อีกทั ้งผ ู สอนยังขาดประสบการณในสอนใน

ล ักษณะบ ู รณาการ  ทำให ผ ู  สอนไม สามารถ

ประสานงานกับอีกกระบวนวิชาไดอยางเต็มที่ ทำให

นักศึกษาไมมีเวลาพัฒนาผลงานไดเพียงพอ ผูสอนได

แกปญหาเบื้องตนดวยการเพิ่มเวลาการทำงานใหกับ

นักศึกษา แตก็ยังไมไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ โดย

ผู สอนจะนำประสบกาณดังกลาวไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนท่ีมีลักษณะบูรณาการในโอกาสตอไป 

 

  

  
 

  

  
 

รูปที่ 9 ตัวอยางผลงานโครงงานกลุมที ่บูรณาการ

รวมกับกระบวนวิชา 114346 การนำเสนอผลงาน

และการจัดการแสดงภาพถาย 

4 บทสรุป ปญหาและอุปสรรค 

จากการดำเนินการสอนกระบวนวิชา 114201 

ภาพเชิงสรางสรางสรรคในรูปแบบหองเรียนออนไลน 

100% โดยไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสงเสริม

การจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 

21 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั ้น สอนเห็นวาทุน

ดังกลาวมีสวนชวยในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนท่ีที่ผู สอนมีความสนใจไดเปนอยางดี โดย

ไดร ับการประเมินเพิ ่มขึ ้นเปน 4.72 จากผลการ

ประเมินเดิมท่ี 4.63 ในภาคการศึกษาท่ีผานมา  
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ไม่มีเวลาพัฒนาผลงานได�เพียงพอ ผู�สอนได�แก�ปัญหา

เบ้ืองต�นด�วยการเพิ่มเวลาการทำงานให�กับนักศึกษา 

แต่ก็ยังไม่ได�ผลลัพธ์ิเป็นที่น่าพอใจ โดยผู�สอนจะนำ

ประสบกาณด์งักลา่วไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนทีมี่

ลักษณะบูรณาการในโอกาสต่อไป

   

   

   

   

ร้ปที� 9 ตัวอย่างผลงานโครงงานกลุ่มที่บูรณาการร่วม

กบักระบวนวชิา 114346 การนำเสนอผลงานและการ

จัดการแสดงภาพถ่าย

4. บัทสรุป ปัญห้าและอุปสรรคั

 จากการดำเนินการสอนกระบวนวิชา 114201 

ภาพเชิงสร�างสร�างสรรค์ในรูปแบบห�องเรียนออนไลน์ 

100% โดยได�รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 

โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ัน้ ผู�สอนเหน็วา่ทนุดงักลา่ว

มีส่วนช่วยในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที ่

ผู�สอนมีความสนใจได�เป็นอย่างดี โดยได�รับการ

ประเมินเพิ่มขึ้นเป็น 4.72 จากผลการประเมินเดิมท่ี 

4.63 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระบวนวิชานี้ เป็นกระ

บวนวิชาที่ใช�คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการ

เรยีนรู�และทดลองปฏิบิติัการ ทำให�สามารถดำเนนิการ

สอนในลักษณะห�องเรียนออนไลน์ 100% ได� ต่างจาก

บางวชิาทีย่งัจำเปน็ต�องมกีารสาธิติและทดลองปฏิิบตัิ

ในห�องปฏิิบัติการ อีกทั้งกระบวนวิชานี้มีลักษณะทั้ง

บรรยายและปฏิบิตักิาร โดยในสว่นของการปฏิบิตักิาร

นั้น จำเป็นต�องควบคุมจำนวนนักศึกษาให�มีความ

เหมาะสมเพื่อให�ผู�สอนสามารถดูแลนักศึกษาได�อย่าง

ทัว่ถงึ นอกจากนีก้ารมอบรางวัลผลงานยอดเยีย่มเป็น

แรงบนัดาลใจให�กบันกัศกึษาในลกัษณะการโหวตจาก

เพ่ือนร่วมชั้นเรียนนั้น อาจสร�างความไม่พอใจให�กับ

นักศึกษาบางกลุ่มที่คิดว่าไม่ได�รับความเป็นธิรรมใน

การคัดเลือกผลงาน โดยผู�สอนจะนำประสบการณ์ใน

คร้ังนี้ไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาส

ต่อไป
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สอนจากยอดสูฐานเปนที่เรียบรอยแลวนั้น ผูสอนจึง
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นักศึกษาทุกคน อยางไรก็ดี ดวยสถานการณโควิด-

19 อีกทั ้งผ ู สอนยังขาดประสบการณในสอนใน

ล ักษณะบ ู รณาการ  ทำให ผ ู  สอนไม สามารถ

ประสานงานกับอีกกระบวนวิชาไดอยางเต็มที่ ทำให

นักศึกษาไมมีเวลาพัฒนาผลงานไดเพียงพอ ผูสอนได

แกปญหาเบื้องตนดวยการเพิ่มเวลาการทำงานใหกับ

นักศึกษา แตก็ยังไมไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ โดย

ผู สอนจะนำประสบกาณดังกลาวไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนท่ีมีลักษณะบูรณาการในโอกาสตอไป 

 

  

  
 

  

  
 

รูปที่ 9 ตัวอยางผลงานโครงงานกลุมที ่บูรณาการ

รวมกับกระบวนวิชา 114346 การนำเสนอผลงาน

และการจัดการแสดงภาพถาย 

4 บทสรุป ปญหาและอุปสรรค 

จากการดำเนินการสอนกระบวนวิชา 114201 

ภาพเชิงสรางสรางสรรคในรูปแบบหองเรียนออนไลน 

100% โดยไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสงเสริม

การจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 

21 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั ้น สอนเห็นวาทุน

ดังกลาวมีสวนชวยในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนท่ีที่ผู สอนมีความสนใจไดเปนอยางดี โดย

ไดร ับการประเมินเพิ ่มขึ ้นเปน 4.72 จากผลการ

ประเมินเดิมท่ี 4.63 ในภาคการศึกษาท่ีผานมา  
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บัทคััด้ย่อ

 โครงการจัดการเรียนรู�ในวิชาการจัดบริการสาธิารณะมีวัตถุประสงค์ 2 ข�อคือ (1) เพื่อหาแนวทางในการ 

กระตุ�นให�นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

หรอืยกระดบับรกิารสาธิารณะให�กบัชมุชนท�องถิน่ภายใต�การเรยีนรู�แบบออนไลน ์โดยได�ทำการจดัการเรยีนรู�กบั

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 128445 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 คน ผ่านขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผู�เรียนสำหรับการเรียนรู� ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาความรู�และทักษะ

ที่จำเป็น ขั้นตอนที่ 3 การนำความรู�และทักษะที่ได�ฝึึกฝึนนำมาสร�างผลงานชิ้นสุดท�าย และขั้นตอนที่ 4 การ

สนับสนุนการเรียนรู�ที่จำเป็น

 ผลการศึกษาพบว่า (1) ใช�แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีใช�เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู�ร่วมกันทำให�ลดความซัึ่บซึ่�อนใน

การเก็บและดึงไฟล์นำเสนอสำหรับผู�เรียนและผู�จัดการเรียนรู� รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น

ร่วมกันพร�อมกัน และกระตุ�นการแสดงความเห็นหรือกระตุ�นการทำงานทีม (2) การสร�างแอปพลิเคชันส่งผลให�ผู�

เรยีนเกดิความตระหนกัและเกดิความภาคภมูใิจในการทำผลงานและเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนได�ออกแบบและการนำ

เทคโนโลยีมาใช�ในการทำงานจริง

คัำสำคััญ:  การคิดเชิงออกแบบ, บริการสาธิารณะ, การเรียนรู�

1. บัทนำ

 ก า ร จัดการ เรี ยนสอนออนไล น์ภาย ใต�

สถานการณ์ปกติกับภายใต�สถานการณ์ที่การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มีความแตกต่างกัน เนื่องจากภายใต�สถานการณ์ปกติ

นักศึกษายังสามารถที่จะนัดพบปะกันในการทำงาน

กลุ่มร่วมกันได� หรือแม�แต่การที่นั่งเรียนออนไลน์

ภายในพืน้ทีห่รือบริเวณเดียวกัน แต่สำหรับการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ภายใต�สถานการณ์ที่การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

นักศึกษาไม่สามารถที่จะนัดรวมกลุ่มหรือการนั่งเรียน

ออนไลน์ภายในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกันได� ดังนั้นจึง

เป็นความท�าทายของ

 อาจารย์ผู�สอนท่ีจะสร�างสภาพแวดล�อมในการ

เรียนให�นักศึกษาให�กระตุ�นให�นักศึกษานำเสนอความ

คดิเหน็ในชัน้เรยีน รวมถงึการทำกจิกรรมรว่มกนัในชัน้

เรยีนออนไลนแ์ละกจิกรรมนอกชัน้เรยีนแบบออนไลน์ 

และยิ่งไปกว่านั้นสำหรับกระบวนวิชาที่ต�องลงพื้นที่

เพื่อหาโจทย์ในการทำงานประกอบวิชา หรือโจทย์ใน

การปรบัปรุงบริการสาธิารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท�องถิน่อย่างเชน่วชิาการจัดบรกิารสาธิารณะนี ้ดงันัน้

การหาแนวทางให�เกดิทัง้การกระตุ�นนักศกึษาให�มสีว่น

ร่วมควบคู่ กับการพัฒนาหรือยกระดับบริการ

สาธิารณะขององค์กรปกครองส่วนท�องถิน่ ภายใต�การ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ บนเงื่อนไขที่นักศึกษา

ไมส่ามารถพบปะทำงานร่วมกันในภาคสนามได� จงึนำ

มาสู่การออกแบบการเรียนการสอนของวิชา 128445 
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หรือวิชาการจัดบริการสาธิารณะ ในภาคการศึกษาท่ี 

2 ปกีารศกึษา 2564 ผา่นกระดานเรยีนรู�อเิลก็ทรอนกิส์ 

(padlet) และการออกแบบแอฟพลิเคชั่นผ่าน Glide 

2. วััติถุ่ประสงคั์ และผลที�คัาด้วั่าจะได้้รับั

 ในการดำเนินการจัดการเรียนรู� ในครั้ งนี้  

มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ 

 ประการที� 1 เพื่อหาแนวทางในการกระตุ�นให�

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร่วมกันผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์

 ประการที� 2 เพือ่หาแนวทางในการพัฒนาหรอื

ยกระดับบริการสาธิารณะให�กับชุมชนท�องถิ่นภายใต�

การเรียนรู�แบบออนไลน์

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผลที่คาดว่าจะได�รับ

ในการดำเนินการจัดการเรียนรู�คือเกิดแนวทางในการ

จดัการเรยีนรู�ทีส่ามารถกระตุ�นผู�เรยีนในการเรยีนรู�รว่ม

กันและแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาระบบบริการสาธิารณะ

ภายใต�สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)

3. กรอบัแนวัคัิด้

 ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได�มีการ

ออกแบบกรอบแนวคิดตามหลักของการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) [1] ที่ประกอบด�วยการ

ทำความเข�าใจ การสังเกตการณ์ การกำหนดมุมมอง 

การสร�างไอเดีย การสร�างตัวแบบ การทดสอบ และ

การปรับปรุง ผ่านเส�นทางการออกแบบประสบการณ์

การเรยีนรู� (Learning Experience Design Journey) 

[2] โดยเน�นการออกแบบการเรยีนรู�ในรูปแบบส้ันๆ ใน

แต่ละหัวข�อ (Microlearning) [3] โดยแสดงเป็น

แผนภาพดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

 

ร้ปที� 1 แผนภาพกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

 จากแผนภาพจะเห็นได�ว่าในการดำเนินการ

จดัการเรยีนรู�ในครัง้นีจ้ะกำหนดแพลตฟอร์มออนไลน์

ที่สามารถทำให�นักศึกษาหรือผู� เรียนในชั้นเรียน

สามารถเรียนรู� ร่ วมกัน และสามารถนำเสนอ

ประสบการณห์รอืความรู�ในหวัข�อการเรยีนรู�รว่มกนัมา

สะท�อนในชัน้เรยีนออนไลน์ได�พร�อมกันอย่างเสรี และ

นำข�อมูลดังกล่าวไปสู่การสร�างโครงงานของนักศึกษา

แตล่ะทีมและแต่ละรายบุคคลตามหัวข�อการออกแบบ

และพัฒนาบริการสาธิารณะ รวมถึงมีการระดมความ

เหน็รว่มกนัพฒันาหรอืยกระดบับรกิารสาธิารณะในรปู

แบบของแอปพลิเคชัน อนัจะนำไปสูก่ารพัฒนาบริการ

สาธิารณะให�กบัพืน้ทีต่ามประเดน็ทีก่ำหนด โดยในการ

จัดการเรียนรู�คร้ังนี้คือ การพัฒนาเกษตรแนวต้ังใน

พื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก ในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก�ว อำเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

 สำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช�เป็นพื้นที่การ

เรียนรู�ร่วมกันในวิชานี้คือ Padlet และโปรแกรมที่ใช�

ในการสร�างแอปพลิเคชันคือ Glide App 

4. ขั�นติอนการด้ำเนินงาน                                  

 ในการดำเนินการออกแบบการเรียนรู�ในครั้งนี้

ได�เลือก Padlet เป็นพื้นที่การเรียนรู�ร่วมกัน (Co 

Learning Space) และใช�แอปพลิเคชัน Glide App 

และความเห็นจากผู�ใช�บริการสาธิารณะ มาเป็นส่วน

สนบัสนุนการพัฒนาหรือยกระดับคณุภาพการบริการ

สาธิารณะในชุมชนท�องถิ่น 

 สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานมีทั้งหมด 4 ขั้น

ตอน ประกอบด�วย

 ขั�นติอนที� 1 การเตรียมผู�เรยีนสำหรับการเรยีน

รู� ซึ่ึ่งเน�นการสร�างความตระหนักร่วมกันถึงความ

จำเป็นในการเรียนรู�บนพื้นฐ์านประสบการณ์ ความรู�

และทกัษะของผู�เรยีนทีม่อียู ่รวมถงึการสร�างข�อตกลง

เกี่ยวกับการเรียนรู�

 สำหรับการดำเนินการในข้ันตอนนี้เป็นการ

อธิิบายถึงภาพรวมในการเรียน วิธิีการเรียนรู� และ

 

 

   

 

 

ชั ้นเรียนออนไลนและกิจกรรมนอกชั ้นเรียนแบบ

ออนไลน และยิ่งไปกวานั้นสำหรับกระบวนวิชาท่ีตอง

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาโจทยในการทำงานประกอบวิชา หรือ

โจทยในการปรับปรุงบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นอยางเชนวิชาการจัดบริการ

สาธารณะนี้ ดังนั ้นการหาแนวทางใหเกิดทั ้งการ

กระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมควบคูกับการพัฒนา

หรือยกระดับบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

ส วนทองถ ิ ่น ภายใต การจ ัดการเร ียนการสอน

ออนไลน บนเงื ่อนไขที่นักศึกษาไมสามารถพบปะ

ทำงานร วมก ันในภาคสนามได   จ ึงนำมาส ู การ

ออกแบบการเรียนการสอนของวิชา 128445 หรือ

วิชาการจัดบริการสาธารณะ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2564 ผานกระดานเรียนรูอิเล็กทรอนิกส

(padlet) และการออกแบบแอฟพลิเคชั่นผาน Glide  

2 วัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ในการดำเนินการจัดการเรียนรู ในครั ้งนี ้ มี

วัตถุประสงคสำคัญ 2 ประการ คือ  

ประการที่ 1 เพื่อหาแนวทางในการกระตุนให

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานแพล

ฟอรมออนไลน 

ประการที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหรือ

ยกระดับบริการสาธารณะใหกับชุมชนทองถ่ินภายใต

การเรียนรูแบบออนไลน 

จากวัตถุประสงคดังกลาวผลที่คาดวาจะไดรับ

ในการดำเนินการจัดการเรียนรูคือเกิดแนวทางใน

การจัดการเรียนรูที ่สามารถกระตุนผูเรียนในการ

เรียนรูรวมกันและแอฟพลิเคชั่นที่พัฒนาระบริการ

สาธารณะภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

3 กรอบแนวคิด 

ในการดำเน ินโครงการด ังกล าวได ม ีการ

ออกแบบกรอบแนวคิดตามหลักของคิดเชิงออกแบบ

(Design Thinking) [1] ที่ประกอบดวยการทำความ

เขาใจ การสังเกตการณ การกำหนดมุมมอง การ

สรางไอเดีย การสรางตัวแบบ การทดสอบ และการ

ปรับปรุง ผานเสนทางการออกแบบประสบการณ

ก า ร เ ร ี ย น รู ( Learning Experience Design 

Journey) [2]  โดยเนนการออกแบบการเรียนรูใน

รูปแบบสั ้นๆในแตละหัวขอ (Microlearning) [3]   

โดยแสดงเปนแผนภาพดังแสดงในรูปท่ี 1 ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

จากแผนภาพจะเห็นไดว าในการดำเนินการ

จ ัดการเร ียนร ู  ในครั้ งน ี ้จะกำหนดแพลตฟอรม

ออนไลนที่สามารถทำใหนักศึกษาหรือผูเรียนในชั้น

เรียนสามารถเรียนรูรวมกัน และสามารถนำเสนอ

ประสบการณหรือความรูในหัวขอการเรียนรูรวมกัน

มาสะทอนในชั้นเรียนออนไลนไดพรอมกันอยางเสรี 

และนำขอมูลดังกลาวไปสู การสรางโครงงานของ

นักศึกษาแตละทีมและแตละรายบุคคลตามหัวขอ

การออกแบบและพัฒนาบริการสาธารณะ รวมถึงมี

การระดมความเห็นรวมกันพัฒนาหรือยกระดับ

บริการสาธารณะในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น อันจะ

นำไปสูการพัฒนาบริการสาธารณะใหกับพื้นท่ีตาม



158          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ผลผลิตทีผู่�เรยีนต�องนำเสนอเมือ่สิน้สุดการเรยีนรู� รวม

ถึงการสร�างข�อตกลงในการเรียน การให�คะแนน การ

ออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน โดยผู�สอนมีการกำหนด

หัวข�อที่ต�องมีในการเรียนรู�คือการให�คะแนนลับจาก

เพื่อนร่วมทีม และสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ผู�เรียนในชั้น

เรียนจะเป็นผู�กำหนดร่วมกัน ดังแสดงในตารางที่ 1

ติารางที� 1 รายละเอียดกิจกรรมและคะแนนเพื่อเป็น

ข�อตกลงของชั้นเรียน

 นอกจากน้ันยังเป็นการเตรียมความพร�อมให�กับ

ผู� เรียนในการใช�เครื่องมือต่างๆที่จะใช�ในการจัด

กจิกรรมในชัน้เรยีน เชน่ การใช�กระดานเรยีนรู�ร่วมกนั

หรือ Padlet การกรอกคะแนนทีมออนไลน์ เป็นต�น

 ขั�นติอนที� 2 การพัฒนาความรู�และทักษะที่

จำเป็น โดยผู�เรียนจะได�รับความรู�และการนำความรู�

มาปฏิบิตัเิน�นท่ีการสร�างผลงานทีจ่บัต�องได� โดยหวัข�อ

การเรียนรู�จะถูกแบ่งออกเป็นกิจกรรมสั้นๆ เพื่อนำมา

เชื่อมโยงเป็นงานชิ้นสุดท�ายในปลายภาคการศึกษา

 การดำเนินงานตามขั้นตอนนี้เป็นการนำความ

รู�ทางวิชาการมาแบ่งออกเป็นหัวข�อสั้นๆท่ีสามารถ

เรียนรู�ภายในการเรียนการสอนเพียง 1 ครั้ง โดยเน�น

การทำกิจกรรมผ่านพื้นที่เรียนรู�ร่วมกัน Padlet โดยผู�

เรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดสื่อการสอนใน Padlet 

ของแต่ละกิจกรรมนั้นได� และภายหลังจากการเรียนรู�

แล�วในครั้งถัดไปจะเป็นการฝึึกปฏิิบัติ

 

รป้ที� 3 ชอ่งทางการดาวนโ์หลดเอกสารและสง่งานของ

ผู�เรียน

ร้ปที� 4 ช่องทางการทำกิจกรรมในการฝึึกปฏิิบัตินำ

ความรู�มาออกแบบบริการ

 ขั�นติอนที� 3 การนำความรู�และทกัษะท่ีได�ฝึึกฝึน

นำมาสร�างผลงานช้ินสุดท�าย คือการพัฒนาหรือยก

ระดับคุณภาพการบริการสาธิารณะในชุมชนท�องถิ่น 

และนำเสนอสู่ผู�ที่ใช�บริการเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ

ผลงานดังกล่าวก่อนที่จะมีการนำไปใช�จริงต่อไป

 ในการจัดการเรียนรู�ครั้งนี้เน�นการพัฒนาหรือ

ยกระดับบริการสาธิารณะด�านเกษตรแนวตัง้เพือ่ทำให�

คนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกสามารถที่จะปลูกผักได� และให�

สอดคล�องกับสถานการณ์ โควิด ท่ีนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอาศัยอยู่ในหอพักให�สามารถมีกิจกรรม

ที่เป็นทางเลือกใหม่ ทำให�ผู�เรียนใช�หลักการออกแบบ

ภาชนะเกษตรแนว ต้ั ง โดยใช�องค์ความ รู� และ

ประสบการณเ์ดมิของผู�เรยีน ซึ่ึง่นกัศกึษาใช�ความรู�ด�าน

การเกษตร พฤตกิรรมของผู�เรยีนและเพือ่นๆ หลกัการ

ออกแบบบริการ นำมาสู่การสร�างภาชนะเกษตรแนว

ตั้งและเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาชนะดังกล่าวดังแสดงใน 

รูปที่ 5

 

   

 

 

ประเด็นท่ีกำหนด โดยในการจัดการเรียนรูครั้งนี ้คือ 

การพัฒนาเกษตรแนวตั้งในพื้นที่ที ่อยูอาศัยที่ไมมี

พื ้นที ่เพาะปลูก ในเขตพื้นที ่องคการบริหารสวน

ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

สำหรับแพลตฟอรมออนไลนที่ใชเปนพื้นที่การ

เรียนรูรวมกันในวิชานี้คือ Padlet และโปรแกรมท่ีใช

ในการสรางแอพพลิเคชั่นคือ Glide App  

4 ข้ันตอนการดำเนินงาน                                   

ในการดำเนินการออกแบบการเรียนรูในครั้งนี้ได

เล ือก Padlet เป นพื ้นที ่การเร ียนร ู ร วมกัน(Co 

Learning Space) และใชแอพพลิเคชั่น Glide App 

และความเห็นจากผูใชบริการสาธารณะ มาเปนสวน

สนับสนุนการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการ

บริการสาธารณะในชุมชนทองถ่ิน  

สำหร ับข ั ้นตอนการดำเน ินงานมีท ั ้ งหมด 4 

ข้ันตอน ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผูเรียนสำหรับการเรียนรู 

ซ ึ ่งเน นการสรางความตระหนักรวมกันถึงความ

จำเปนในการเรียนรูบนพ้ืนฐานประสบการณ ความรู

และทักษะของผ ู  เร ียนที ่ม ีอย ู   รวมถึงการสร าง

ขอตกลงเก่ียวกับการเรียนรู 

สำหรับการดำเน ินการในขั ้นตอนนี ้ เป นการ

อธิบายถึงภาพรวมในการเรียน วิธีการเรียนรู และ

ผลผลิตที่ผู เรียนตองนำเสนอเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู 

รวมถึงการสรางขอตกลงในการเรียน การใหคะแนน 

การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน โดยผูสอนมีการ

กำหนดหัวขอที่ตองมีในการเรียนรูคือการใหคะแนน

ลับจากเพื ่อนรวมทีม และสำหรับกิจกรรมอื ่นๆ

ผูเรียนในชั้นเรียนจะเปนผูกำหนดรวมกัน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดกิจกรรมและคะแนน

เพ่ือเปนขอตกลงของชั้นเรียน 

 
 นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับ

ผู เรียนในการใชเครื ่องมือตางๆที ่จะใชในการจัด

กิจกรรมในชั ้นเรียน เชน การใชกระดานเรียนรู

รวมกันหรือ Padlet การกรอกคะแนนทีมออนไลน 

เปนตน 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาความรูและทักษะท่ีจำเปน 

โดยผู เร ียนจะไดร ับความรู และการนำความรู มา

ปฏิบัติเนนที่การสรางผลงานที่จับตองได โดยหัวขอ

การเรียนรู จะถูกแบงออกเปนกิจกรรมสั ้นๆ เพ่ือ

นำมาเชื ่อมโยงเปนงานชิ ้นสุดทายในปลายภาค

การศึกษา 

การดำเนินงานตามขั้นตอนนี้เปนการนำความรู

ทางวิชาการมาแบงออกเปนหัวขอสั ้นๆที่สามารถ

เรียนรูภายในการเรียนการสอนเพียง 1 ครัง้ โดยเนน

การทำกิจกรรมผานพื้นที่เรียนรูรวมกัน Padlet โดย

ผ ู  เร ียนสามารถที ่จะดาวนโหลดสื ่อการสอนใน 

Padlet ของแตละกิจกรรมนั้นได และภายหลังจาก

การเรียนรูแลวในครั้งถัดไปจะเปนการฝกปฏิบัติ 

 

 ทีม เดี่ยว A B C D E G สรุป  

งานทีม 1  50 40 40 40 45 50 45  

ebook  1 20 20 20 20 15 20 20 4 มีค. 

เขาหอง (ท้ัง Online/Onsite)(หัก
ครั้งละ 0.25)  1 10 5 10 10 5 5 10  

คะแนนลบั (ประเมินเพ่ือน)  1 5 10 5 10 15 5 5 28 กพ  

งานท่ีไดรับมอบหมายในแตละครั้ง 1 1 10 10 20 15 15 10 10  

งานตอบคําถาม (แขงกันตอบ / ตอบ
ทุกคน) 1  5 15 5 5 5 10 10  

   100 100 100 100 100 100 100  
 

 

 

   

 

 

 
รูปที่ 3 ชองทางการดาวนโหลดเอกสารและสงงาน

ของผูเรียน 

 
รูปที่ 4 ชองทางการทำกิจกรรมในการฝกปฏิบัตินำ

ความรูมาออกแบบบริการ 

ขั้นตอนที่ 3 การนำความรูและทักษะที่ไดฝกฝน

นำมาสรางผลงานชิ ้นสุดทาย คือการพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชน

ทองถิ่น และนำเสนอสูผูที่ใชบริการเพื่อแสดงความ

คิดเห็นตอผลงานดังกลาวกอนท่ีจะมีการนำไปใชจริง

ตอไป 

ในการจัดการเรียนรู ครั ้งนี้เนนการพัฒนาหรือ

ยกระดับบริการสาธารณะดานเกษตรแนวตั้งเพื่อทำ

ใหคนท่ีไมมีพ้ืนท่ีปลูกสามารถท่ีจะปลูกผักได และให

สอดคล องก ับสถานการณโคว ิดท ี ่น ักศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยอาศัยอยูในหอพักใหสามารถมีกิจกรรม

ที ่ เป นทางเล ือกใหม ทำให ผ ู  เร ียนใช หล ักการ

ออกแบบภาชนะเกษตรแนวตั้งโดยใชองคความรูและ

ประสบการณเดิมของผูเรียน ซึ่งนักศึกษาใชความรู

ดานการเกษตร พฤติกรรมของผูเรียนและเพื ่อนๆ 

หลักการออกแบบบริการ นำมาสูการสรางภาชนะ

เกษตรแนวตั้งและเรื่องเลาเกี่ยวกับภาชนะดังกลาว

ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
ร ูปท ี ่  5 ช องทางส งงานเด ี ่ยวท ี ่ ใช ความร ู และ

ประสบการณเดิมในการทำการเกษตร 

ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนการเรียนรู ที ่จำเปน

หรือการสรางนิเวศการเรียนรูที่จำเปนเพื่อใหผูเรียน

สามารถนำความรู  ทักษะ ประสบการณที ่มี มา

ประยุกตใชในการพัฒนาการพัฒนาหรือยกระดับ

คุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชนทองถ่ิน  

สำหรับการเรียนรูในครั้งนี้มีการนำผูใชภาชนะ

จริงมารวมรับฟงและใหความคิดเห็น เพ่ือสะทอนคิด

และรวมปรับปรุงผลงานกอนที่จะนำไปใชประโยชน

จริงในชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการนำผลงาน

ดังกลาวไปใชประโยชนผานชองทางแอพพลิเคชั่นท่ี

สรางจาก Glide App โดยผูเรียนรูเปนผูออกแบบ

แอพพลิเคชั่น และผูสอนเปนผูสนับสนุนโดยการทำ

ตนแบบแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใชไดจริง  

 

 

 

 

   

 

 

 
รูปที่ 3 ชองทางการดาวนโหลดเอกสารและสงงาน

ของผูเรียน 

 
รูปที่ 4 ชองทางการทำกิจกรรมในการฝกปฏิบัตินำ

ความรูมาออกแบบบริการ 

ขั้นตอนที่ 3 การนำความรูและทักษะที่ไดฝกฝน

นำมาสรางผลงานชิ ้นสุดทาย คือการพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชน

ทองถิ่น และนำเสนอสูผูที่ใชบริการเพื่อแสดงความ

คิดเห็นตอผลงานดังกลาวกอนท่ีจะมีการนำไปใชจริง

ตอไป 

ในการจัดการเรียนรู ครั ้งนี้เนนการพัฒนาหรือ

ยกระดับบริการสาธารณะดานเกษตรแนวตั้งเพื่อทำ

ใหคนท่ีไมมีพ้ืนท่ีปลูกสามารถท่ีจะปลูกผักได และให

สอดคล องก ับสถานการณโคว ิดท ี ่น ักศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยอาศัยอยูในหอพักใหสามารถมีกิจกรรม

ที ่ เป นทางเล ือกใหม ทำให ผ ู  เร ียนใช หล ักการ

ออกแบบภาชนะเกษตรแนวตั้งโดยใชองคความรูและ

ประสบการณเดิมของผูเรียน ซึ่งนักศึกษาใชความรู

ดานการเกษตร พฤติกรรมของผูเรียนและเพื ่อนๆ 

หลักการออกแบบบริการ นำมาสูการสรางภาชนะ

เกษตรแนวตั้งและเรื่องเลาเกี่ยวกับภาชนะดังกลาว

ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
ร ูปท ี ่  5 ช องทางส งงานเด ี ่ยวท ี ่ ใช ความร ู และ

ประสบการณเดิมในการทำการเกษตร 

ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนการเรียนรู ที ่จำเปน

หรือการสรางนิเวศการเรียนรูที่จำเปนเพื่อใหผูเรียน

สามารถนำความรู  ทักษะ ประสบการณที ่มี มา

ประยุกตใชในการพัฒนาการพัฒนาหรือยกระดับ

คุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชนทองถ่ิน  

สำหรับการเรียนรูในครั้งนี้มีการนำผูใชภาชนะ

จริงมารวมรับฟงและใหความคิดเห็น เพ่ือสะทอนคิด

และรวมปรับปรุงผลงานกอนที่จะนำไปใชประโยชน

จริงในชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการนำผลงาน

ดังกลาวไปใชประโยชนผานชองทางแอพพลิเคชั่นท่ี

สรางจาก Glide App โดยผูเรียนรูเปนผูออกแบบ

แอพพลิเคชั่น และผูสอนเปนผูสนับสนุนโดยการทำ

ตนแบบแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใชไดจริง  
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ร้ปที�  5  ช่องทางส่งงานเดี่ยว ท่ีใช�ความรู�และ

ประสบการณ์เดิมในการทำการเกษตร

 ขั�นติอนที� 4 การสนับสนุนการเรียนรู�ที่จำเป็น

หรือการสร�างนิเวศการเรียนรู�ที่จำเป็นเพื่อให�ผู�เรียน

สามารถนำความรู� ทักษะ ประสบการณ์ที่มี มา

ประยุกต์ใช�ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการ

บริการสาธิารณะในชุมชนท�องถิ่น 

 สำหรับการเรียนรู�ในครั้งนี้มีการนำผู�ใช�ภาชนะ

จริงมาร่วมรับฟังและให�ความคิดเห็น เพื่อสะท�อนคิด

และร่วมปรับปรุงผลงานก่อนที่จะนำไปใช�ประโยชน์

จริงในชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการนำผลงาน

ดังกล่าวไปใช�ประโยชน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันที่

สร�างจาก Glide App โดยผู�เรียนรู�เป็นผู�ออกแบบ

แอปพลิเคชัน และผู�สอนเป็นผู�สนับสนุนโดยการทำ

ต�นแบบแอปพลิเคชันที่สามารถใช�ได�จริง 

ร้ปที� 6 การนำเสนอและรับฟังข�อคิดเห็นจากผู�ใช�

บริการสาธิารณะ

 

ร้ปที� 7 แอปพลิเคชันเกษตรแนวต้ังสำหรับชุมชน 

ท�องถิ่น

ร้ปที� 8 เนื้อหาในแอปพลิเคชันเกษตรแนวตั้งสำหรับ

ชุมชนท�องถิ่น

5. ผลการจัด้การเรียนร้้

5.1. การใช�แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช�เป็นพื้นที่

การเรียนรู�ร่วมกัน

 การมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันใน

ชั้นเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู�ดังนี้

 (1) การลดความซึ่บัซึ่�อนในการเกบ็และดงึไฟล์

นำเสนอสำหรับผู�เรียนและผู�จัดการเรียนรู� กล่าวคือผู�

เรียนและผู�สอนสามารถที่จะเก็บไฟล์นำเสนอไว�ในที่

 

 

   

 

 

 
รูปที่ 3 ชองทางการดาวนโหลดเอกสารและสงงาน

ของผูเรียน 

 
รูปที่ 4 ชองทางการทำกิจกรรมในการฝกปฏิบัตินำ

ความรูมาออกแบบบริการ 

ขั้นตอนที่ 3 การนำความรูและทักษะที่ไดฝกฝน

นำมาสรางผลงานชิ ้นสุดทาย คือการพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชน

ทองถิ่น และนำเสนอสูผูที่ใชบริการเพื่อแสดงความ

คิดเห็นตอผลงานดังกลาวกอนท่ีจะมีการนำไปใชจริง

ตอไป 

ในการจัดการเรียนรู ครั ้งนี้เนนการพัฒนาหรือ

ยกระดับบริการสาธารณะดานเกษตรแนวตั้งเพื่อทำ

ใหคนท่ีไมมีพ้ืนท่ีปลูกสามารถท่ีจะปลูกผักได และให

สอดคล องก ับสถานการณโคว ิดท ี ่น ักศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยอาศัยอยูในหอพักใหสามารถมีกิจกรรม

ที ่ เป นทางเล ือกใหม ทำให ผ ู  เร ียนใช หล ักการ

ออกแบบภาชนะเกษตรแนวตั้งโดยใชองคความรูและ

ประสบการณเดิมของผูเรียน ซึ่งนักศึกษาใชความรู

ดานการเกษตร พฤติกรรมของผูเรียนและเพื ่อนๆ 

หลักการออกแบบบริการ นำมาสูการสรางภาชนะ

เกษตรแนวตั้งและเรื่องเลาเกี่ยวกับภาชนะดังกลาว

ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
ร ูปท ี ่  5 ช องทางส งงานเด ี ่ยวท ี ่ ใช ความร ู และ

ประสบการณเดิมในการทำการเกษตร 

ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนการเรียนรู ที ่จำเปน

หรือการสรางนิเวศการเรียนรูที่จำเปนเพื่อใหผูเรียน

สามารถนำความรู  ทักษะ ประสบการณที ่มี มา

ประยุกตใชในการพัฒนาการพัฒนาหรือยกระดับ

คุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชนทองถ่ิน  

สำหรับการเรียนรูในครั้งนี้มีการนำผูใชภาชนะ

จริงมารวมรับฟงและใหความคิดเห็น เพ่ือสะทอนคิด

และรวมปรับปรุงผลงานกอนที่จะนำไปใชประโยชน

จริงในชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการนำผลงาน

ดังกลาวไปใชประโยชนผานชองทางแอพพลิเคชั่นท่ี

สรางจาก Glide App โดยผูเรียนรูเปนผูออกแบบ

แอพพลิเคชั่น และผูสอนเปนผูสนับสนุนโดยการทำ

ตนแบบแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใชไดจริง  

 

 

 

 

   

 

 

 
รูปที่ 3 ชองทางการดาวนโหลดเอกสารและสงงาน

ของผูเรียน 

 
รูปที่ 4 ชองทางการทำกิจกรรมในการฝกปฏิบัตินำ

ความรูมาออกแบบบริการ 

ขั้นตอนที่ 3 การนำความรูและทักษะที่ไดฝกฝน

นำมาสรางผลงานชิ ้นสุดทาย คือการพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชน

ทองถิ่น และนำเสนอสูผูที่ใชบริการเพื่อแสดงความ

คิดเห็นตอผลงานดังกลาวกอนท่ีจะมีการนำไปใชจริง

ตอไป 

ในการจัดการเรียนรู ครั ้งนี้เนนการพัฒนาหรือ

ยกระดับบริการสาธารณะดานเกษตรแนวตั้งเพื่อทำ

ใหคนท่ีไมมีพ้ืนท่ีปลูกสามารถท่ีจะปลูกผักได และให

สอดคล องก ับสถานการณโคว ิดท ี ่น ักศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยอาศัยอยูในหอพักใหสามารถมีกิจกรรม

ที ่ เป นทางเล ือกใหม ทำให ผ ู  เร ียนใช หล ักการ

ออกแบบภาชนะเกษตรแนวตั้งโดยใชองคความรูและ

ประสบการณเดิมของผูเรียน ซึ่งนักศึกษาใชความรู

ดานการเกษตร พฤติกรรมของผูเรียนและเพื ่อนๆ 

หลักการออกแบบบริการ นำมาสูการสรางภาชนะ

เกษตรแนวตั้งและเรื่องเลาเกี่ยวกับภาชนะดังกลาว

ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
ร ูปท ี ่  5 ช องทางส งงานเด ี ่ยวท ี ่ ใช ความร ู และ

ประสบการณเดิมในการทำการเกษตร 

ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนการเรียนรู ที ่จำเปน

หรือการสรางนิเวศการเรียนรูที่จำเปนเพื่อใหผูเรียน

สามารถนำความรู  ทักษะ ประสบการณที ่มี มา

ประยุกตใชในการพัฒนาการพัฒนาหรือยกระดับ

คุณภาพการบริการสาธารณะในชุมชนทองถ่ิน  

สำหรับการเรียนรูในครั้งนี้มีการนำผูใชภาชนะ

จริงมารวมรับฟงและใหความคิดเห็น เพ่ือสะทอนคิด

และรวมปรับปรุงผลงานกอนที่จะนำไปใชประโยชน

จริงในชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการนำผลงาน

ดังกลาวไปใชประโยชนผานชองทางแอพพลิเคชั่นท่ี

สรางจาก Glide App โดยผูเรียนรูเปนผูออกแบบ

แอพพลิเคชั่น และผูสอนเปนผูสนับสนุนโดยการทำ

ตนแบบแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใชไดจริง  

 

 

   

 

 

ร ูปที ่  6 การนำเสนอและร ับฟงข อค ิดเห ็นจาก

ผูใชบริการสาธารณะ 

 
รูปที่ 7 แอพพลิเคชั่นเกษตรแนวตั้งสำหรับชุมชน

ทองถ่ิน 

 

 
รูปท่ี 8 เนื้อหาในแอพพลิเคชั่นเกษตรแนวตั้งสำหรับ

ชุมชนทองถ่ิน 

5 ผลการจัดการเรียนรู 

5.1 การใชแพลตฟอรมออนไลนท่ีใชเปนพ้ืนท่ี 

การเรียนรูรวมกัน 

การมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นรวมกันใน

ชั้นเรียน สงผลตอการเรียนรูดังนี้ 

   

 

 

ร ูปที ่  6 การนำเสนอและร ับฟงข อค ิดเห ็นจาก

ผูใชบริการสาธารณะ 

 
รูปที่ 7 แอพพลิเคชั่นเกษตรแนวตั้งสำหรับชุมชน

ทองถ่ิน 

 

 
รูปท่ี 8 เนื้อหาในแอพพลิเคชั่นเกษตรแนวตั้งสำหรับ

ชุมชนทองถ่ิน 

5 ผลการจัดการเรียนรู 

5.1 การใชแพลตฟอรมออนไลนท่ีใชเปนพ้ืนท่ี 

การเรียนรูรวมกัน 

การมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นรวมกันใน

ชั้นเรียน สงผลตอการเรียนรูดังนี้ 
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จัดเก็บเดียวกัน และรองรับไฟล์ในรูปแบบที่หลาก

หลาย ทำให�การเข�าถึงไฟล์หรือการส่งงานต่างๆ ไม่ยุ่ง

ยาก และจดัเกบ็เปน็หมวดหมูไ่ด�อยา่งชดัเจน ดงัแสดง

ในรูปที่ 9

ร้ปที� 9 การส่งงานการนำเสนอของนักศึกษา

 (2) การเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นร่วม

กันพร�อมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

นัน้การแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนมหีลากหลายรปู

แบบเชน่การเขยีนบนกระดาน การแปะโพสต์อทิ หรือ

การนำเสนอหน�าชั้นเรียน แต่ในการเรียนออนไลน์ท่ี

นักศึกษาไม่ได�อยู่ในสถานที่เดียวกันการมีพื้นที่แสดง

ความคิดเห็นได�พร�อมกันอย่างอิสระทำให�สามารถ

ทดแทนการเขยีนบนกระดานหรือการแปะโพสต์อทิได� 

ซึ่ึ่งส่งผลต่อการกระตุ�นให�เกิดการแสดงความคิดเห็น

ได�เป็นอย่างดี ดังแสดงในรูปที่ 10

ร้ปที� 10 การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

 (3) กระตุ�นการแสดงความเห็นหรือกระตุ�นการ

ทำงานทีม กระดานเรียนรู�ร่วมกันทำหน�าท่ีเหมือน

กระดานดำหรือกระดาษปรู๊ฟ ทำให�สมาชิกในทีม

สามารถแบง่การทำงาน และสามารถทำงานพร�อมกนั

ได� โดยหัวหน�าทีมสามารถท่ีจะมองเห็นภาพรวมของ

การทำงาน ส่วนผู�สอนสามารถให�ความเห็นต่องาน

หรือข�อความนั้นๆ ผ่านทางตัวอักษรโดยไม่ขัดจังหวะ

การทำงานของนักศึกษาหรือผ่านการสนทนาได�ทันที

ดังแสดงในรูปที่ 11

ร้ปที� 11 การแสดงความคิดของผู�สอนต่องานของ

         ผู�เรียน

5.2. การสร�างแอปพลิเคชัน

 การนำการสร�างแอปพลิเคชันมาเป็นส่ือกลาง

เพื่อทำให�ผลงานของผู�เรียน ทำให�

 (1) ผู�เรยีนเกิดความตระหนักและเกิดความภาค

ภมูใิจในการทำผลงานทีม่ชีือ่ผู�เรยีนปรากฏิในหน�าแรก

ของแอปพลิเคชัน(ดังแสดงในรูปท่ี 12) และเป็นการ

ลดช่องว่างในประเด็นของการลงพื้นที่ ถึงแม�ว่าการ

ทำการทำแอปพลิเคชันไม่สามารถท่ีจะทดแทนการ

ลงพื้นที่ได�แต่สามารถทำให�ผู�เรียนสร�างประสบการณ์

ร่วมกับพ้ืนท่ีได� จากการท่ีได�รับฟังความเห็นและ

ตวัอยา่งทีม่อียูแ่ล�วในพืน้ที ่ตลอดจนข�อจำกดัของพืน้ท่ี

ร้ปที�  12  การแสดงชื่อผู� เรียนในหน�าแรกของ

แอปพลิเคชัน

 (2) การเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ออกแบบและ

การนำเทคโนโลยีมาใช�เหมาะกับผู�เรียนในช่วงวัยนี้ 

 

 

   

 

 

(1) การลดความซับซอนในการเก็บและดึงไฟล

นำเสนอสำหรับผูเรียนและผูจัดการเรียนรู กลาวคือ

ผูเรียนและผูสอนสามารถที่จะเก็บไฟลนำเสนอไวใน

ที ่จ ัดเก็บเดียวกัน และรองรับไฟลในรูปแบบท่ี

หลากหลาย ทำใหการเขาถึงไฟลหรือการสงงาน

ตางๆไมยุ งยาก และจัดเก็บเปนหมวดหมูไดอยาง

ชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9 การสงงานการนำเสนอของนักศึกษา 

(2) การเปดพื ้นที ่ในการแสดงความคิดเห็น

รวมกันพรอมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เร ียนน ั ้นการแสดงความค ิดเห ็นในช ั ้นเร ียนมี

หลากหลายรูปแบบเชนการเขียนบนกระดาน การ

แปะโพสตอิท หรือการนำเสนอหนาชั้นเรียน แตใน

การเรียนออนไลนที ่น ักศึกษาไมไดอยู ในสถานท่ี

เดียวกันการมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นไดพรอมกัน

อยางอิสระทำใหสามารถทดแทนการเข ียนบน

กระดานหรือการแปะโพสตอิทได ซึ ่งสงผลตอการ

กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นไดเปนอยางดี 

ดังแสดงในรูปท่ี 10 

 

รูปท่ี 10 การแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

(3) กระตุนการแสดงความเห็นหรือกระตุนการ

ทำงานทีม กระดานเรียนรูรวมกันทำหนาที่เหมือน

กระดานดำหรือกระดาษปรู ฟ ทำใหสมาชิกในทีม

สามารถแบงการทำงาน และสามารถทำงานพรอม

กันได โดยหัวหนาทีมสามารถที่จะมองเห็นภาพรวม

ของการทำงาน สวนผูสอนสามารถใหความเห็นตอ

งานหรือขอความนั ้นๆผานทางตัวอักษรโดยไม

ขัดจังหวะการทำงานของนักศึกษาหรือผานการ

สนทนาไดทันทีดังแสดงในรูปท่ี 11 

 

 
รูปท่ี 11 การแสดงความคิดของผูสอนตองานของ 

         ผูเรียน 

5.2  การสรางแอพพลิเคช่ัน 

การนำการสรางแอพพลิเคชั่นมาเปนสื่อกลาง

เพ่ือทำใหผลงานของผูเรียน ทำให 

(1) ผู เรียนเกิดความตระหนักและเกิดความ

ภาคภูมิใจในการทำผลงานที่มีชื ่อผูเรียนปรากฏใน

หนาแรกของแอพพลิเคชั่น(ดังแสดงในรูปท่ี 12) และ

เปนการลดชองว างในประเด็นของการลงพื ้นท่ี 

ถึงแมวาการทำการทำแอพพลิเคชั่นไมสามารถที่จะ

ทดแทนการลงพื้นที่ไดแตสามารถทำใหผูเรียนสราง

ประสบการณรวมกับพื ้นที ่ได จากการที ่ไดรับฟง

ความเห็นและตัวอยางที่มีอยูแลวในพื้นที่ ตลอดจน

ขอจำกัดของพ้ืนท่ี 

 

 

   

 

 

(1) การลดความซับซอนในการเก็บและดึงไฟล

นำเสนอสำหรับผูเรียนและผูจัดการเรียนรู กลาวคือ

ผูเรียนและผูสอนสามารถที่จะเก็บไฟลนำเสนอไวใน

ที ่จ ัดเก็บเดียวกัน และรองรับไฟลในรูปแบบท่ี

หลากหลาย ทำใหการเขาถึงไฟลหรือการสงงาน

ตางๆไมยุ งยาก และจัดเก็บเปนหมวดหมูไดอยาง

ชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9 การสงงานการนำเสนอของนักศึกษา 

(2) การเปดพื ้นที ่ในการแสดงความคิดเห็น

รวมกันพรอมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เร ียนน ั ้นการแสดงความค ิดเห ็นในช ั ้นเร ียนมี

หลากหลายรูปแบบเชนการเขียนบนกระดาน การ

แปะโพสตอิท หรือการนำเสนอหนาชั้นเรียน แตใน

การเรียนออนไลนที ่น ักศึกษาไมไดอยู ในสถานท่ี

เดียวกันการมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นไดพรอมกัน

อยางอิสระทำใหสามารถทดแทนการเข ียนบน

กระดานหรือการแปะโพสตอิทได ซึ ่งสงผลตอการ

กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นไดเปนอยางดี 

ดังแสดงในรูปท่ี 10 

 

รูปท่ี 10 การแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

(3) กระตุนการแสดงความเห็นหรือกระตุนการ

ทำงานทีม กระดานเรียนรูรวมกันทำหนาที่เหมือน

กระดานดำหรือกระดาษปรู ฟ ทำใหสมาชิกในทีม

สามารถแบงการทำงาน และสามารถทำงานพรอม

กันได โดยหัวหนาทีมสามารถที่จะมองเห็นภาพรวม

ของการทำงาน สวนผูสอนสามารถใหความเห็นตอ

งานหรือขอความนั ้นๆผานทางตัวอักษรโดยไม

ขัดจังหวะการทำงานของนักศึกษาหรือผานการ

สนทนาไดทันทีดังแสดงในรูปท่ี 11 

 

 
รูปท่ี 11 การแสดงความคิดของผูสอนตองานของ 

         ผูเรียน 

5.2  การสรางแอพพลิเคช่ัน 

การนำการสรางแอพพลิเคชั่นมาเปนสื่อกลาง

เพ่ือทำใหผลงานของผูเรียน ทำให 

(1) ผู เรียนเกิดความตระหนักและเกิดความ

ภาคภูมิใจในการทำผลงานที่มีชื ่อผูเรียนปรากฏใน

หนาแรกของแอพพลิเคชั่น(ดังแสดงในรูปท่ี 12) และ

เปนการลดชองว างในประเด็นของการลงพื ้นท่ี 

ถึงแมวาการทำการทำแอพพลิเคชั่นไมสามารถที่จะ

ทดแทนการลงพื้นที่ไดแตสามารถทำใหผูเรียนสราง

ประสบการณรวมกับพื ้นที ่ได จากการที ่ไดรับฟง

ความเห็นและตัวอยางที่มีอยูแลวในพื้นที่ ตลอดจน

ขอจำกัดของพ้ืนท่ี 

 

 

   

 

 

(1) การลดความซับซอนในการเก็บและดึงไฟล

นำเสนอสำหรับผูเรียนและผูจัดการเรียนรู กลาวคือ

ผูเรียนและผูสอนสามารถที่จะเก็บไฟลนำเสนอไวใน

ที ่จ ัดเก็บเดียวกัน และรองรับไฟลในรูปแบบท่ี

หลากหลาย ทำใหการเขาถึงไฟลหรือการสงงาน

ตางๆไมยุ งยาก และจัดเก็บเปนหมวดหมูไดอยาง

ชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9 การสงงานการนำเสนอของนักศึกษา 

(2) การเปดพื ้นที ่ในการแสดงความคิดเห็น

รวมกันพรอมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เร ียนน ั ้นการแสดงความค ิดเห ็นในช ั ้นเร ียนมี

หลากหลายรูปแบบเชนการเขียนบนกระดาน การ

แปะโพสตอิท หรือการนำเสนอหนาชั้นเรียน แตใน

การเรียนออนไลนที ่น ักศึกษาไมไดอยู ในสถานท่ี

เดียวกันการมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นไดพรอมกัน

อยางอิสระทำใหสามารถทดแทนการเข ียนบน

กระดานหรือการแปะโพสตอิทได ซึ ่งสงผลตอการ

กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นไดเปนอยางดี 

ดังแสดงในรูปท่ี 10 

 

รูปท่ี 10 การแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

(3) กระตุนการแสดงความเห็นหรือกระตุนการ

ทำงานทีม กระดานเรียนรูรวมกันทำหนาที่เหมือน

กระดานดำหรือกระดาษปรู ฟ ทำใหสมาชิกในทีม

สามารถแบงการทำงาน และสามารถทำงานพรอม

กันได โดยหัวหนาทีมสามารถที่จะมองเห็นภาพรวม

ของการทำงาน สวนผูสอนสามารถใหความเห็นตอ

งานหรือขอความนั ้นๆผานทางตัวอักษรโดยไม

ขัดจังหวะการทำงานของนักศึกษาหรือผานการ

สนทนาไดทันทีดังแสดงในรูปท่ี 11 

 

 
รูปท่ี 11 การแสดงความคิดของผูสอนตองานของ 

         ผูเรียน 

5.2  การสรางแอพพลิเคช่ัน 

การนำการสรางแอพพลิเคชั่นมาเปนสื่อกลาง

เพ่ือทำใหผลงานของผูเรียน ทำให 

(1) ผู เรียนเกิดความตระหนักและเกิดความ

ภาคภูมิใจในการทำผลงานที่มีชื ่อผูเรียนปรากฏใน

หนาแรกของแอพพลิเคชั่น(ดังแสดงในรูปท่ี 12) และ

เปนการลดชองว างในประเด็นของการลงพื ้นท่ี 

ถึงแมวาการทำการทำแอพพลิเคชั่นไมสามารถที่จะ

ทดแทนการลงพื้นที่ไดแตสามารถทำใหผูเรียนสราง

ประสบการณรวมกับพื ้นที ่ได จากการที ่ไดรับฟง

ความเห็นและตัวอยางที่มีอยูแลวในพื้นที่ ตลอดจน

ขอจำกัดของพ้ืนท่ี 

   

 

 

 
ร ูปท ี ่  12 การแสดงช ื ่อผ ู  เร ียนในหนาแรกของ

แอพพลิเคชั่น 

(2) การเปดโอกาสใหผู เรียนไดออกแบบและ

การนำเทคโนโลยีมาใชเหมาะกับผูเรียนในชวงวัยนี้ 

เพราะทำใหผู เรียนสามารถแสดงความเปนตัวตน

ผานสื่อออนไลนที่ผูเรียนมีความสนใจบนความเปน

วิชาการ ทำใหเปนการเปดพ้ืนท่ีใหมในการแสดงออก

แทนการนำเสนอหนาชั ้นเรียนเหมือนการจัดการ

เรียนการสอนในระยะเวลาท่ีผานมา 

5.3  ปญหาและขอจำกัดในการดำเนินงาน 

การจัดโครงการเรียนรู ในครั ้งนี ้มีปญหาและ

ขอจำกัดดังนี้ 

(1) การปรับเนื้อหาในรายวิชาใหเปนการเรียนรู

ในระยะสั้นๆ(Micro learning) และการทำกิจกรรม

เพื่อฝกปฏิบัติในการเรียนรูในครั้งถัดไปทำใหตองมี

การปร ับเน ื ้อหาของกระบวนว ิชาเน ื ่องต องใช

ระยะเวลาในแตละหัวขอเพิ่มขึ้นและในบางหัวขอ

ตองมีการแบงเปนสองหัวขอเมื ่อตองเรียนรู ผ าน

ออนไลน 

(2) ถึงแมวาจะมี Padlet เปนกระดานเรียนรู

รวมกันที่ทำใหผู เรียนสามารถเขาใชงานพรอมกัน 

และใช ทร ัพยากรของอ ุปกรณน อย แตย ังคงมี

ขอจำกัดในประเด็นของการตรวจสอบเวลาในการ

นำเสนอความคิดเห็นนั้นทำใหผูจัดการเรียนรูตองทำ

การบันทึกเวลาดวยตนเองและตองบันทึกเวลาทันที

ทำให เป นภาระของผ ู จ ัดการเร ียนร ู  (ในกรณ ี ท่ี

กิจกรรมนั้นใชเวลาสั้นๆเชน เกมสชิงตอบคำถาม) 

แตถึงอยางไรก็ตาม Padlet ยังคงเปนกระดานเรียนรู

ที่ใชงาย ไมซับซอนทำใหผูเรียนเรียนรูวิธีการใชงาน

ไดในระยะเวลาอันสั้น 

(3) การมีผูจัดการเรียนการสอน แอพพลิเคชั่น

และขอเสนอแนะจากผูใชจริงถือไดวาเปนระบบการ

สนับสนุนท่ีดี แตถึงอยางไรก็ตามระบบดังกลาวยังไม

เพียงพอตอการสร างความผูกพันใหก ับผ ู  เร ียน 

ผูจัดการเรียนรูอาจจะตองเพิ่มระบบสนับสนุนเพ่ือ

เปนการสรางความผูกพันใหกับผูเรียนมากข้ึน 

6 ขอเสนอแนะ 

ในการจัดการเรียนรูครั้งตอไปมีขอเสนอแนะดังนี้ 

(1) ผูจัดการเรียนรูควรมีการเพิ่มแพลตฟอรมท่ี

ผูเรียนสามารถวัดความกาวหนาในการเรียนรูไดดวย

ตนเอง เพ่ือสรางความผูกพันกับผูเรียนมากข้ึน 

(2) ผูจัดการเรียนรูควรมีเปดพื้นที่สรางสรรค

ออนไลนที่มีการเชื่อมโยงระหวางผูนำบริการไปใช

ตั้งแตขั้นตอนการระดมความเห็นเพื่อลดชองวางท่ี

ผูเรียนไมสามารถลงพ้ืนท่ีไดจริง 

 

7 เอกสารอางอิง 
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เพราะทำให�ผู�เรียนสามารถแสดงความเป็นตัวตนผ่าน

สือ่ออนไลนท์ีผู่�เรยีนมคีวามสนใจบนความเปน็วชิาการ 

ทำให�เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการแสดงออกแทน

การนำเสนอหน�าชั้นเรียนเหมือนการจัดการเรียนการ

สอนในระยะเวลาที่ผ่านมา

5.3. ปัญหาและข�อจำกัดในการดำเนินงาน

 การจัดโครงการเรยีนรู�ในครัง้นีมี้ปญัหาและข�อ

จำกัดดังนี้

 (1) การปรับเนื้อหาในรายวิชาให�เป็นการเรียน

รู�ในระยะสัน้ๆ (Micro learning) และการทำกจิกรรม

เพือ่ฝึกึปฏิบิตัใินการเรยีนรู�ในครัง้ถดัไปทำให�ต�องมกีาร

ปรับเนื้อหาของกระบวนวิชาเนื่องจากต�องใช�ระยะ

เวลาในแตล่ะหวัข�อเพิม่ขึน้และในบางหวัข�อต�องมกีาร

แบ่งเป็นสองหัวข�อเมื่อต�องเรียนรู�ผ่านออนไลน์

 (2) ถึงแม�ว่าจะมี Padlet เป็นกระดานเรียนรู�

รว่มกนัทีท่ำให�ผู�เรยีนสามารถเข�าใช�งานพร�อมกนั และ

ใช�ทรัพยากรของอุปกรณ์น�อย แต่ยังคงมีข�อจำกัดใน

ประเด็นของการตรวจสอบเวลาในการนำเสนอความ

คดิเห็นน้ันทำให�ผู�จดัการเรยีนรู�ต�องทำการบันทึกเวลา

ด�วยตนเองและต�องบันทึกเวลาทันทีทำให�เป็นภาระ

ของผู�จดัการเรยีนรู� (ในกรณีทีกิ่จกรรมนัน้ใช�เวลาสัน้ๆ

เช่น เกมส์ชิงตอบคำถาม) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Padlet 

ยังคงเป็นกระดานเรียนรู�ที่ใช�ง่าย ไม่ซัึ่บซึ่�อนทำให�ผู�

เรียนเรียนรู�วิธิีการใช�งานได�ในระยะเวลาอันสั้น

 (3) การมีผู�จัดการเรียนการสอน แอปพลิเคชัน

และข�อเสนอแนะจากผู�ใช�จริงถือได�ว่าเป็นระบบการ

สนับสนุนท่ีดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวยังไม่

เพยีงพอต่อการสร�างความผูกพันให�กับผู�เรยีน ผู�จดัการ

เรียนรู�อาจจะต�องเพิ่มระบบสนับสนุนเพื่อเป็นการ

สร�างความผูกพันให�กับผู�เรียนมากขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ

 ในการจัดการเรียนรู�ครั้งต่อไปมีข�อเสนอแนะ

ดังนี้

 (1) ผู�จดัการเรยีนรู�ควรมกีารเพิม่แพลตฟอรม์ท่ี

ผู�เรียนสามารถวัดความก�าวหน�าในการเรียนรู�ได�ด�วย

ตนเอง เพื่อสร�างความผูกพันกับผู�เรียนมากขึ้น

 (2 )  ผู� จัดการเรียนรู�ควรมีการเ ปิด พ้ืนที่

สร�างสรรค์ออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างผู�นำ

บริการไปใช�ตั้งแต่ขั้นตอนการระดมความเห็นเพื่อลด

ช่องว่างที่ผู�เรียนไม่สามารถลงพื้นที่ได�จริง

7. เอกสารอ้างอิง

 [1] Lewrick M., Link P. and Leifer L.(2018). The Design Thinking Playbook. USA.Wiley.

 [2] Boller S. and Fletcher L.(2020). Design Thinking for Training and Development. USA. 

ATD Press.

 [3] Kapp K. and Defelice R.(2019). Microlearning: Short and Sweet. USA. ATD Press. Thinking 

for Training and Development. USA. ATD Press.
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ร้ปแบับัการจัด้การเรียนร้้รายวัิชาสื�อและนวััติกรรมการสอนภาษาไทย 

เพื�อส่งเสริมทักษะพลเมืองด้ิจิทัลในศติวัรรษที� 21 ด้้วัยแนวัคัิด้ 

Flipped-Classroom ร่วัมกับักิจกรรมการเรียนร้้แบับั Active Learning

พรสุด้า  อินทร์สาน1

1 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

pornsuda.i@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความฉบับนี้ ผู�เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลการจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 

067435 สื่อและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ผ่านการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบของ Flipped-

Classroom ท่ีมุง่ให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู�จากการปฏิบัิติจริง (Learning by Doing) ตามหลักการของ Active Learning 

โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน (Active-Base Learning) ให�ผู�เรียนได�ศึกษาเรียนรู�หลักการเกี่ยว

กับความหมายและประเภทของสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนทางภาษา ด�วยกิจกรรมที่น่าสนใจ มีการ

ศกึษา สำรวจ (Discovery Learning) สือ่และนวตักรรมการสอนภาษาไปสู่ขัน้ตอนการค�นคว�า และรว่มกนัคดิค�น

แนวทางการสร�างสื่อและนวัตกรรมตลอดจนการประเมินผลการใช�สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนทาง

ภาษาดังกล่าว (Project Base Learning) โดยมีผู�สอนคอยเป็นผู�อำนวยความสะดวก (facilitator) และให�คำ

แนะนำการใช�เครื่องมือดิจิทัลร่วมกับศาสตร์การสอนเพื่อให�เกิดสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิิภาพในการจัดการ

ชั้นเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บนพื้นฐ์านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ และส่งเสริมทักษะการ

เปน็พลเมอืงดจิทิลัในศตวรรษที ่21 ผลจากการจดัการเรยีนรู�พบวา่ นกัศกึษามคีวามกระตอืรือร�นในการเรยีนมาก

ขึน้ มคีวามสามารถในการใช�ประโยชนจ์ากเทคโนโลยดิีจิทลัมาออกแบบส่ือและนวตักรรมการสอนได�อยา่งนา่สนใจ 

และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนรู�ในรปูแบบออนไลน ์ตลอดจนเหน็ความสำคญัของการเคารพสทิธิตินเองและผู�อืน่ใน

ฐ์านะพลเมืองแห่งยุคดิจิทัล

คัำสำคััญ:    Flipped-Classroom, Active Learning, สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย, 

                ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 

1. บัทนำ

 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในหลายภาคเรียน

ที่ผ่านมา ส่งผลให�ต�องปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on site)    

และการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ (online) 

ผสมผสานกนัตามความเหมาะสมกบัสถานการณแ์ละ

ความปลอดภัยของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จัดการเรียนรู�แบบออนไลน์ในปัจจุบัน มีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต�องอาศัยส่ือการสอนที่ช่วยส่งเสริมการ

เรียนของผู�เรียนอย่างมีประสิทธิิภาพ เพราะนอกจาก

สื่อจะเป็นตัวกลางทำให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามจุด

ประสงคท์ีก่ำหนดไว�แล�วยงัเปน็เคร่ืองมอืและตวักลาง

สำคญัซึ่ึง่ชว่ยทำหน�าทีเ่ป็นตวันำความต�องการของครู
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ไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต�องและรวดเร็วส่งผลให�

นกัเรยีนเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุง่หมายการ

เรียนการสอนได�อย่างถูกต�องเหมาะสม อีกทั้งโลกใน

ปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงความรู�อย่างต่อ

เนือ่ง ดงัปรากฏิเป็นทักษะแหง่อนาคตใหม่ในศตวรรษ

ที่ 21 (21st Century Skills) ที่มีการดำรงชีวิต

ท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี และส่งผลสำคัญต่อการ

จดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนัให�สอดรับกบันโยบาย

การจัดการเรยีนรู�ของผู�เรยีนในศตวรรษที ่21 โดยการ

สอนที่เน�นเพียงการถ่ายทอดความรู�จากผู�สอนไปสู่ผู�

เรียนทางเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป การเรียนในยุค

ใหม่ต�องเน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ท่ีมีทักษะในการเรียนรู� 

เป็นผู� เรียนเชิงรุก (Active learning) มีความ

กระตือรือร�นมากกว่าแบบเดิมทีค่อยรับแต่เนือ้หาจาก

ผู�สอนเท่านั้น ในขณะเดียวกันผู�สอนเองก็ต�องปรับ

เปลีย่นทัง้วธิิกีารจัดการเรยีนรู� บทบาทผู�สอนผา่นการ

ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให�เหมาะสมกับผู�เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังต�องส่งเสริมให�ผู�เรียนได�

เรียนรู�และมีความสามารถในการใช�ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ 

กำกับตนเองได� รวมถึงรู�เท่าทันและสามารถปกป้อง

ตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช�

เทคโนโลยีดจิิทลั รวมทัง้เคารพสิทธิตินเองและผู�อืน่ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมด�วย ดังนั้นกระบวนวิชา 

067435 สือ่และนวตักรรมเพือ่การเรยีนการสอนภาษา

ไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต�องพัฒนารูปแบบ

วิธิีการจัดการเรียนรู� ในรูปแบบออนไลน์ภายใต�

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 อย่างเร่งด่วน

 ด�วยเหตผุลและความเปลีย่นแปลงครัง้สำคญัดงั

กล่าวที่เกิดขึน้ ผู�เขียนจึงได�ศึกษาหารูปแบบเพือ่ปรับ

เปล่ียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสื่อ

และนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทยนี้ ข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู�แบบใหม่ให�สอดคล�อง

กับความเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 คือ เปลี่ยน

การเรียนรู�จากการฟังผู�สอนบรรยาย (Learning by 

lecture) เป็นการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ปฏิิบัติจริง 

(Learning by doing) โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช�

กิจกรรมเป็นฐ์าน (Active-Base Learning) ให�ผู�เรียน

ได�ศกึษาเรยีนรู�หลกัการออกแบบและสร�างสือ่การสอน

ประเภทต่างๆ ผ่านการศึกษา สำรวจ (Discovery 

Learning) ปัญหาเกี่ยวกับการใช�สื่อการสอนใน

สถานการณ์ปจัจุบนั สูข่ัน้ตอนการค�นคว�า และร่วมกนั

คิดค�นวิธิีการหรือกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�โครงงาน

เปน็ฐ์าน (Project Base Learning) เพือ่ส่งเสริมทักษะ

พลเมอืงดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ด�วยแนวคดิ Flipped-

Classroom ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู�แบบ Active 

Learning ในรายวิชาสือ่และนวัตกรรมการสอนภาษา

ไทยอย่างมีประสิทธิิภาพ 

ร้ปที� 1 ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู� online ที่เกี่ยวข�อง 

upload ทาง Facebook group และ Ms team

2. แนวัคัิด้และทฤษฎีีที�ใช้ในการจัด้การเรียนร้้

      Flipped classroom (ห�องเรียนกลับทาง) เป็น

กลวธิิกีารสอนและการเรยีนรู�แบบผสมผสานแบบหนึง่

ท่ีมเีปา้หมายในการเพ่ิมการมส่ีวนร่วมของผู�เรยีน และ

จดัการเรยีนรู�โดยให�ผู�เรยีนทำการศึกษา ค�นคว�างานที่

ได�รับมอบหมายจากที่บ�านก่อนมาเรียนในชั้นเรียน  

   

 

 

ร่วมกบักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ Active Learning 

ในรายวชิาสื่อและนวตักรรมการสอนภาษาไทย

อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
รปูท่ี 1 ตวัอย่างแหล่งการเรยีนรู ้online ที่

เกีย่วขอ้งupload ทาง Facebook group และ Ms 

team 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

      Flipped classroom (หอ้งเรยีนกลบัทาง) เป็น

กลวธิกีารสอนและการเรยีนรูแ้บบผสมผสานแบบ

หน่ึงที่มเีป้าหมายในการเพิ่มการมสี่วนร่วมของ

ผู้ เ รียน  แล ะจัดก า ร เ รีย น รู้ โ ด ย ใ ห้ผู้ เ รี ย น

ทําการศกึษา คน้ควา้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากที่

บา้นก่อนมาเรยีนในชัน้เรยีน ซึง่มขี ัน้ตอนสําคญัๆ 

(วจิารณ์ พานิช; 2556 ; Hamdan, N.,McKnight, 

K., & Arfstrom, 2013)  ไ ด้ แ ก่  1) ก า ร อ ธิบ าย

ผูเ้รยีนใหท้ราบถงึวธิกีารเรยีนแบบใหม่และเตรยีม

ผู้เรยีนให้ศกึษาเน้ือหามาจากที่บ้านก่อนถึงคาบ

เรยีน 2) การใชส้ื่อออนไลน์ในการเรยีนทีแ่ตกต่าง

กันไปเพื่อ ช่วยให้ผู้ เ รียนบรรลุวัตถุประสงค์

ทางการเรียน   3) ผู้เรียนสะท้อนความคิดที่ได้ 

และตัง้คาํถามทีน่่าสนใจหรอืยงัไม่เขา้ใจ 4) ผูส้อน

รวบรวมคําถามที่ผู้ เรียนตัง้และร่วมกันตอบ

คําถามในชัน้เรยีนเพื่อเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

5) ผู้เรียนทํากิจกรรมโดยผู้สอนคอยดูแล ให้

คําปรกึษา และเชื่อมโยงความรู้ตามความจําเป็น 

และ6) ประเมนิการเรยีนรู ้

สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

Flipped-classroom ที่ผู้ว ิจยัได้ออกแบบไว้มุ่งให้

ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้จากการปฏบิตัจิรงิ (Learning by 

Doing) ตามหลกัการของ Active Learning (การ

เรียนรู้เชิงรุก) เป็นวธิีการเรียนรู้หน่ึงที่ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้อย่างกระตอืรอืรน้

โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละคน้ควา้ดว้ยตนเองผ่าน

วดิโีอบนัทกึการสอนแบบออนไลน์ของผูส้อนและ

ผ่านวิดีโอสาธารณะ (Youtube) จากที่บ้านหรือ

นอกชัน้เรยีนล่วงหน้า ซึง่การทีผู่เ้รยีนใชเ้วลานอก

ชัน้เรยีนเพื่อศกึษาเน้ือหา จะทําให้มแีหล่งเรยีนรู้

และสามารถศึกษาเน้ือหาล่วงหน้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่มีข้อจํากัด

เรื่ อง เวลา และสถานที่  นอกจากน้ีมีการใช้

เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วย 

Program Quizizz ,Mentimeter และ Online Form 

ร่ ว ม กับ ก า ร จัด ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning 

Management System) ผ่านช่องทาง MS Team, 

Facebook และ Zoom ทัง้น้ีสามารถพูดคุยเสวนา

กับผู้เรียนคนอื่นๆ หรือถามคําถามผู้สอนผ่าน

ระบบออนไลน์โดยเปลี่ยนห้องเรียนปกติเป็น

หอ้งเรยีนกจิกรรม ผูเ้รยีนและผูส้อนมปีฏสิมัพนัธ์

ร่วมกันพูดคุย แสดงความคิดเห็นทํางานกลุ่ม 

สอบถาม ทํากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ โดยผู้สอนมี
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ซึ่ึง่มีขัน้ตอนสำคัญๆ (วิจารณ์ พานิช; 2556 ; Hamdan, 

N.,McKnight, K., & Arfstrom, 2013) ได�แก่ 1) การ

อธิิบายผู�เรียนให�ทราบถึงวิธีิการเรียนแบบใหม่และ

เตรยีมผู�เรยีนให�ศกึษาเน้ือหามาจากท่ีบ�านกอ่นถึงคาบ

เรียน 2) การใช�สื่อออนไลน์ในการเรียนที่แตกต่างกัน

ไปเพื่อช่วยให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียน   

3) ผู�เรียนสะท�อนความคิดที่ได� และตั้งคำถามท่ีน่า

สนใจหรอืยงัไมเ่ข�าใจ 4) ผู�สอนรวบรวมคำถามทีผู่�เรยีน

ตัง้และร่วมกนัตอบคำถามในชัน้เรยีนเพือ่เกิดการแลก

เปลีย่นเรยีนรู� 5) ผู�เรยีนทำกจิกรรมโดยผู�สอนคอยดแูล 

ให�คำปรึกษา และเชื่อมโยงความรู�ตามความจำเป็น 

และ 6) ประเมินการเรียนรู�

 สำหรบัรปูแบบการจัดการเรยีนรู�แบบ Flipped-

classroom ทีผู่�วจิยัได�ออกแบบไว�มุง่ให�ผู�เรยีนได�เรยีน

รู�จากการปฏิิบัติจริง (Learning by Doing) ตามหลัก

การของ Active Learning (การเรียนรู�เชิงรุก) เป็นวิธิี

การเรยีนรู�หนึง่ท่ีผู�เรยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีน

รู�อยา่งกระตอืรอืร�นโดยให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู�และค�นคว�า

ด�วยตนเองผา่นวดิโีอบนัทกึการสอนแบบออนไลนข์อง

ผู�สอนและผา่นวดิโีอสาธิารณะ (Youtube) จากทีบ่�าน

หรอืนอกช้ันเรยีนล่วงหน�า ซ่ึึ่งการทีผู่�เรยีนใช�เวลานอก

ชั้นเรียนเพื่อศึกษาเนื้อหา จะทำให�มีแหล่งเรียนรู�และ

สามารถศึกษาเนือ้หาล่วงหน�าผ่านช่องทางออนไลน์ได�

อย่างสะดวกสบายโดยไม่มีข�อจำกัดเรื่องเวลา และ

สถานที่ นอกจากนี้มีการใช�เทคโนโลยีสร�างการมีส่วน

รว่มของผู�เรยีนด�วย Program Quizizz ,Mentimeter 

และ Online Form ร่วมกับการจัดการการเรียนรู� 

(Learning Management System) ผา่นชอ่งทาง MS 

Team, Facebook และ Zoom ทั้งนี้สามารถพูดคุย

เสวนากับผู�เรียนคนอื่นๆ หรือถามคำถามผู�สอนผ่าน

ระบบออนไลนโ์ดยเปลีย่นห�องเรยีนปกตเิปน็ห�องเรยีน

กิจกรรม ผู�เรียนและผู�สอนมีปฏิิสัมพันธิ์ร่วมกันพูดคุย 

แสดงความคิดเห็นทำงานกลุ่ม สอบถาม ทำกิจกรรม

รว่มกัน ฯลฯ โดยผู�สอนมีหน�าทีก่ำกบัดแูลผู�เรยีน ตอบ

คำถาม และทำให�กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางที่

วางแผนไว� 

ร้ปที� 2 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน อภิปราย

และซึ่ักถามผ่านช่องทาง Facebook live

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�น

 ด�วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทีไ่ด�กลา่วไปข�างต�น สง่ผล

ให�ไม่สามารถจัดการเรียนรู�ในชั้นเรียนได�ตามปกติ อีก

ทั้งเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

แนวใหม่ทีส่อดรบักับการเรยีนรู�ของผู�เรยีนในศตวรรษ

ที่ 21 ผู�สอนจึงได�นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการ

จัดการเรียนรู�ร่วมกับการจัดทำคลิปวิดีโอ และจัด

เตรียมแหล่งเรียนรู�ออนไลน์เพื่อให�ผู�เรียนได�ศึกษา

ค�นคว�ามาลว่งหน�าผา่นชอ่งทางตา่งๆ ได�แก ่Program 

Zoom meeting, Ms team, Facebook และ Line 

เพื่อเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู�

สอนและผู�เรียน และใช�เป็นช่องทางในการนำเสนอ

เนื้อหาส่วนที่เป็นหลักการ ทฤษฎีีต่างๆ รวมทั้งแบบ

ฝึึกทักษะ กระดานสนทนาซัึ่กถามข�อสงสัย รวมทั้ง

การนำเสนอชิ้นงานและกิจกรรมทั้งรายบุคคลและ

กิจกรรมกลุ่มของผู�เรียน เช่น การนำเสนอ VDO clip  

สือ่และนวตักรรมเพือ่การสอนภาษาไทยตา่งๆ, การนำ

เสนอผลการสงัเคราะหป์ญัหาเกีย่วกบัปญัหาการใช�สือ่

การสอนในปัจจุบัน, การนำเสนอผลงานรายบุคคล 

ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลปรากฎีใน

 

 

   

 

 

หน้าที่กํากับดูแลผู้เรียน ตอบคําถาม และทําให้

กจิกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทศิทางทีว่างแผนไว ้ 

 
รปูท่ี 2 ตวัอย่างการจดักจิกรรมแลกเปลี่ยน 

อภิปรายและซักถามผ่านช่องทาง Facebook 

live 

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น 

ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้กล่าวไป

ข้างต้น ส่งผลให้ไม่สามารถจดัการเรียนรู้ในชัน้

เรยีนได้ตามปกต ิอกีทัง้เพื่อเป็นการปรบัเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่สอดรับกับ

การเรยีนรู้ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจึง

ได้นําเทคโนโลยดีิจทิลัมาใช้ในการจดัการเรยีนรู้

ร่วมกบัการจดัทําคลปิวดิีโอ และจดัเตรยีมแหล่ง

เรยีนรู้ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรยีนได้ศกึษาค้นคว้ามา

ล่ ว ง ห น้ า ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 

ต่างๆ ไดแ้ก่ Program Zoom meeting, Ms team, 

Facebook และ Line เพือ่เป็นช่องทางหลกัในการ

ตดิต่อสือ่สารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน และใชเ้ป็น

ช่องทางในการนําเสนอเน้ือหาส่วนทีเ่ป็นหลกัการ 

ทฤษฎีต่างๆ รวมทัง้แบบฝึกทักษะ กระดาน

สนทนาซักถามข้อสงสัย รวมทัง้การนําเสนอ

ชิ้นงานและกิจกรรมทัง้รายบุคคลและกิจกรรม

กลุ่มของผู้เรยีน เช่น การนําเสนอ VDO clip  สื่อ

และนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาไทยต่างๆ, การ

นําเสนอผลการสงัเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัปัญหา

การใชส้ื่อการสอนในปัจจุบนั, การนําเสนอผลงาน

รายบุคคล ฯลฯ นอกจากน้ียงัมกีารใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลปรากฎในขั ้นการส รุปบทเรียน และ

ประเมินผลกิจกรรม (feedback reflection) โดย

ผู้เรยีนจะร่วมกนัแสดงความคดิเหน็และประเมิน

ความรูค้วามเขา้ใจผ่าน Application Quizizz และ 

MentiMeter 

 
 

รปูท่ี 3 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษาผ่าน 

Program Zoom meeting 
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ขั้นการสรุปบทเรียน และประเมินผลกิจกรรม 

(feedback reflection) โดยผู�เรียนจะร่วมกันแสดง

ความคิดเห็นและประเมินความรู�ความเข�าใจผ่าน 

Application Quizizz และ MentiMeter

ร้ปที� 3 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานนักศึกษาผ่าน 

Program Zoom meeting

ร้ปที� 4 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานนักศึกษาผ่าน 

Facebook group Media & Innovation

ร้ปที� 5 ผลงานการสร�างใบความรู�รายวิชาภาษาไทย

ด�วย QR Code ของนักศึกษา

ร้ปที� 6 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานนักศึกษาผ่าน 

Program Zoom meeting

 กระบวนการจัดการเรยีนรู�ในรายวิชา 067435 

สื่ อ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย  

มแีนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรู� ดงัขัน้ตอนต่อไปนี้

 1. ผู�สอนจัดทำสื่อ Online ได�แก่ วิดีโอบันทึก

การสอน online ทั้งแบบที่มีเนื้อหาของบทเรียนตาม

จุดประสงค์ของรายวิชา แบบวิดีโอสั้นสำหรับใช�

แนะนำเนือ้หาหรือตัง้ประเด็นสาระสำคัญให�กับผู�เรยีน 

และวิดีโอสรุปหลังจากผู�เรียนศึกษาเนื้อหาแล�ว ได�แก่ 

 

 

   

 

 

หน้าที่กํากับดูแลผู้เรียน ตอบคําถาม และทําให้

กจิกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทศิทางทีว่างแผนไว ้ 

 
รปูท่ี 2 ตวัอย่างการจดักจิกรรมแลกเปลี่ยน 

อภิปรายและซักถามผ่านช่องทาง Facebook 

live 

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น 

ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้กล่าวไป

ข้างต้น ส่งผลให้ไม่สามารถจดัการเรียนรู้ในชัน้

เรยีนได้ตามปกต ิอกีทัง้เพื่อเป็นการปรบัเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่สอดรับกับ

การเรยีนรู้ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจึง

ได้นําเทคโนโลยดีิจทิลัมาใช้ในการจดัการเรียนรู้

ร่วมกบัการจดัทําคลปิวดิีโอ และจดัเตรยีมแหล่ง

เรยีนรู้ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรยีนได้ศกึษาค้นคว้ามา

ล่ ว ง ห น้ า ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 

ต่างๆ ไดแ้ก่ Program Zoom meeting, Ms team, 

Facebook และ Line เพือ่เป็นช่องทางหลกัในการ

ตดิต่อสือ่สารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน และใชเ้ป็น

ช่องทางในการนําเสนอเน้ือหาส่วนทีเ่ป็นหลกัการ 

ทฤษฎีต่างๆ รวมทัง้แบบฝึกทักษะ กระดาน

สนทนาซักถามข้อสงสัย รวมทัง้การนําเสนอ

ชิ้นงานและกิจกรรมทัง้รายบุคคลและกิจกรรม

กลุ่มของผู้เรยีน เช่น การนําเสนอ VDO clip  สื่อ

และนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาไทยต่างๆ, การ

นําเสนอผลการสงัเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัปัญหา

การใชส้ื่อการสอนในปัจจุบนั, การนําเสนอผลงาน

รายบุคคล ฯลฯ นอกจากน้ียงัมกีารใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลปรากฎในขั ้นการส รุปบทเรียน และ

ประเมินผลกิจกรรม (feedback reflection) โดย

ผู้เรยีนจะร่วมกนัแสดงความคดิเหน็และประเมิน

ความรูค้วามเขา้ใจผ่าน Application Quizizz และ 

MentiMeter 

 
 

รปูท่ี 3 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษาผ่าน 

Program Zoom meeting 

 

 

 

   

 

 

หน้าที่กํากับดูแลผู้เรียน ตอบคําถาม และทําให้

กจิกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทศิทางทีว่างแผนไว ้ 

 
รปูท่ี 2 ตวัอย่างการจดักจิกรรมแลกเปลี่ยน 

อภิปรายและซักถามผ่านช่องทาง Facebook 

live 

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น 

ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้กล่าวไป

ข้างต้น ส่งผลให้ไม่สามารถจดัการเรียนรู้ในชัน้

เรยีนได้ตามปกต ิอกีทัง้เพื่อเป็นการปรบัเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่สอดรับกับ

การเรยีนรู้ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจึง

ได้นําเทคโนโลยดีิจทิลัมาใช้ในการจดัการเรียนรู้

ร่วมกบัการจดัทําคลปิวดิีโอ และจดัเตรยีมแหล่ง

เรยีนรู้ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรยีนได้ศกึษาค้นคว้ามา

ล่ ว ง ห น้ า ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 

ต่างๆ ไดแ้ก่ Program Zoom meeting, Ms team, 

Facebook และ Line เพือ่เป็นช่องทางหลกัในการ

ตดิต่อสือ่สารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน และใชเ้ป็น

ช่องทางในการนําเสนอเน้ือหาส่วนทีเ่ป็นหลกัการ 

ทฤษฎีต่างๆ รวมทัง้แบบฝึกทักษะ กระดาน

สนทนาซักถามข้อสงสัย รวมทัง้การนําเสนอ

ชิ้นงานและกิจกรรมทัง้รายบุคคลและกิจกรรม

กลุ่มของผู้เรยีน เช่น การนําเสนอ VDO clip  สื่อ

และนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาไทยต่างๆ, การ

นําเสนอผลการสงัเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัปัญหา

การใชส้ื่อการสอนในปัจจุบนั, การนําเสนอผลงาน

รายบุคคล ฯลฯ นอกจากน้ียงัมกีารใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลปรากฎในขั ้นการส รุปบทเรียน และ

ประเมินผลกิจกรรม (feedback reflection) โดย

ผู้เรยีนจะร่วมกนัแสดงความคดิเหน็และประเมิน

ความรูค้วามเขา้ใจผ่าน Application Quizizz และ 

MentiMeter 

 
 

รปูท่ี 3 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษาผ่าน 

Program Zoom meeting 

 

   

 

 

รปูท่ี 4 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษา

ผ่าน  

Facebook group Media & Innovation 

 
รปูท่ี5 ผลงานการสรา้งใบความรูร้ายวชิา

ภาษาไทยดว้ย QR Code ของนกัศกึษา 

 

รปูท่ี 6 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษาผ่าน 

Program Zoom meeting 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 

067435สื่อและนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาไทย    

มีแนวทางการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดัง

ขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1.ผู้สอนจัดทําสื่อ Online ได้แก่  วิดีโอ

บันทึกการสอน online ทัง้แบบที่ม ีเ นื้อหาของ

บทเร ียนตามจุดประสงค์ของรายว ิชา แบบ

วดิโีอสัน้สําหรบัใช้แนะนําเน้ือหาหรอืตัง้ประเด็น

สาระสําคญัให้กบัผู้เรยีน และวดิิโอสรุปหลงัจาก

ผู้เรยีนศึกษาเน้ือหาแล้ว ได้แก่ ความหมายและ

ประเภทของสื่อและนวตักรรมเพื่อการเรยีนการ

สอนทางภาษา ,การวิเคราะห์และเลือกใช้

สารสนเทศจากแหล่งวิทยาการต่างๆ เพื่อการ

จดัการเรยีนรู้วชิาภาษาไทย, แนวทางการสร้าง

และประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมให้

เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทีห่ลากหลาย  

   

 

 

รปูท่ี 4 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษา

ผ่าน  

Facebook group Media & Innovation 

 
รปูท่ี5 ผลงานการสรา้งใบความรูร้ายวชิา

ภาษาไทยดว้ย QR Code ของนกัศกึษา 

 

รปูท่ี 6 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษาผ่าน 

Program Zoom meeting 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 

067435สื่อและนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาไทย    

มีแนวทางการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดัง

ขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1.ผู้สอนจัดทําสื่อ Online ได้แก่  วิดีโอ

บันทึกการสอน online ทัง้แบบที่ม ีเ นื้อหาของ

บทเร ียนตามจุดประสงค์ของรายว ิชา แบบ

วดิโีอสัน้สําหรบัใช้แนะนําเน้ือหาหรอืตัง้ประเด็น

สาระสําคญัให้กบัผู้เรยีน และวดิิโอสรุปหลงัจาก

ผู้เรยีนศึกษาเน้ือหาแล้ว ได้แก่ ความหมายและ

ประเภทของสื่อและนวตักรรมเพื่อการเรยีนการ

สอนทางภาษา ,การวิเคราะห์และเลือกใช้

สารสนเทศจากแหล่งวิทยาการต่างๆ เพื่อการ

จดัการเรยีนรู้วชิาภาษาไทย, แนวทางการสร้าง

และประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมให้

เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทีห่ลากหลาย  

   

 

 

รปูท่ี 4 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษา

ผ่าน  

Facebook group Media & Innovation 

 
รปูท่ี5 ผลงานการสรา้งใบความรูร้ายวชิา

ภาษาไทยดว้ย QR Code ของนกัศกึษา 

 

รปูท่ี 6 ตวัอย่างการนําเสนอผลงานนกัศกึษาผ่าน 

Program Zoom meeting 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 

067435สื่อและนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาไทย    

มีแนวทางการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดัง

ขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1.ผู้สอนจัดทําสื่อ Online ได้แก่  วิดีโอ

บันทึกการสอน online ทัง้แบบที่ม ีเ นื้อหาของ

บทเร ียนตามจุดประสงค์ของรายว ิชา แบบ

วดิโีอสัน้สําหรบัใช้แนะนําเน้ือหาหรอืตัง้ประเด็น

สาระสําคญัให้กบัผู้เรยีน และวดิิโอสรุปหลงัจาก

ผู้เรยีนศึกษาเน้ือหาแล้ว ได้แก่ ความหมายและ

ประเภทของสื่อและนวตักรรมเพื่อการเรยีนการ

สอนทางภาษา ,การวิเคราะห์และเลือกใช้

สารสนเทศจากแหล่งวิทยาการต่างๆ เพื่อการ

จดัการเรยีนรู้วชิาภาษาไทย, แนวทางการสร้าง

และประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมให้

เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทีห่ลากหลาย  
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ความหมายและประเภทของสือ่และนวตักรรมเพือ่การ

เรียนการสอนทางภาษา ,การวิเคราะห์และเลือกใช�

สารสนเทศจากแหล่งวิทยาการต่างๆ เพื่อการจัดการ

เรียนรู�วิชาภาษาไทย, แนวทางการสร�างและประเมิน

ผลการใช�สื่อและนวัตกรรมให�เหมาะสมกับผู�เรียนท่ี

หลากหลาย 

 2. ผู�สอนแชร์วดิโีอการสอน สง่ให�กับผู�เรยีนด�วย

วิธิีการออนไลน์ผ่านระบบ MS Team, Facebook 

และ Zoom meeting เพื่อให�ผู�เรียนได�เรียนรู�และ

ค�นคว�า คดิวิเคราะห์ด�วยตนเองจากทีบ่�านหรือนอกชัน้

เรียนล่วงหน�า ก่อนมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ใน

ห�องเรียน รวมท้ัง เป็นแหล่งเรียนรู� แหล่งรวบรวม 

class material แบบฝึึกทักษะ กระดานสนทนาซึ่ัก

ถามข�อสงสัย วิดีโอบันทึกการสอน online และ 

Youtube สาธิารณะ เพื่อช่วยในการนำเสนอเนื้อหา

ส่วนที่เป็นหลักการ ทฤษฎีีหลักการต่างๆ คิดเป็น

สัดส่วน 50% 

 อีกทั้งมีการมอบหมายให�ศึกษาจาก Youtube 

สาธิารณะประกอบในหัวข�อที่เกี่ยวข�องอีก 15% และ

การเรยีนรู�เพิม่เติมจากวิทยากรภายนอกทีส่่งเสริมการ

เรียนรู�แบบ Active Learning มาให�ความรู�และฝึึก

ปฏิิบัติการสร�างสื่อการสอนออนไลน์ที่น่าสนใจ

ร้ปที� 7 วิทยากรบรรยายความรู�และฝึึกปฏิิบัติ

การสร�างสื่อการสอนภาษาไทยให�สนุก

  3. ในคาบเรยีนจริง ผู�สอนออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรู�ทีเ่น�นผู�เรยีนเปน็สำคญัด�วยกระบวนการ Active 

Learning ที่มุ่งเปลี่ยนห�องเรียนปกติเป็นห�องเรียน

กิจกรรม ผู�สอนและผู�เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร�าง

ปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างกัน เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ร่วมพูด

คุยแลกเปล่ียน อภิปรายและซัึ่กถามจากเนื้อหาที่ได�

ศึกษามาแล�วในวิดีโอบันทึกการสอน เพ่ือฝึึกให�เกิด

ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารที่เน�นการส่ง

เสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล เพราะนอกเหนือ

จากการมีทักษะใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู�แล�ว 

ผู�เรียนจะต�องเป็นบุคคลที่มีการประพฤติปฏิิบัติตนใน

การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลได�อย่างเหมาะสมและมีความ

รับผิดชอบ ประกอบกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้น 

ไม่ใช่เพียงเป็นแค่บุคคลเกิดและเติบโตมาในยุคดิจิทัล

เท่านั้น แต่ต�องเป็น ผู�ท่ีใช�ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดจิทิลัได�อยา่งสร�างสรรคแ์ละถกูต�อง ตระหนกัถงึความ

ปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบที่ร�ายแรงต่อตนเอง

และผู�อืน่ ซ่ึึ่งการสง่เสรมิทกัษะดงักลา่วนีจ้ะสอดแทรก

ในกิจกรรมการเรียนรู� และการนำเสนอผลงานของ

ตนเองทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล

 5. ผู�สอนทบทวนการเรียนการสอนที่ออกแบบ

ไว�ในวดีิโอ และพจิารณาคะแนนสว่น Active Learning 

และ Flipped-Classroom คิดเป็นอย่างน�อย 40% 

ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึึ่งปรากฏิในกิจกรรมการเรียนรู�

ของ Activity Base Learning (30%) ผ่านกิจกรรม

สำรวจ และสืบค�นสือ่และนวัตกรรมเพือ่การสอนภาษา

ทีส่อดคล�องกบัรปูแบบการเรยีนรู�แบบออนไลนภ์ายใต�

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 , Discovery 

Learning (15%)  ผ่านกิจกรรมศึกษาสภาพปัญหา

เกี่ยวกับการใช�สื่อและนวัตกรรมประกอบการจัดการ

เรียนการสอนในสภาวะปัจจุบัน และ Project Base 

Learning (20%) ผ่านการนำเสนอผลงานสื่อและ

นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิิภาพในรูปแบบ Online รวมเป็น 65% ของ

คะแนนทั้งหมด และนอกจากการวัดผลสัมฤทธิิ์ของผู�

 

 

   

 

 

2.ผู้สอนแชร์ว ิด ีโอการสอน  ส่งให้ก ับ

ผู ้เ ร ียนด ้วยว ิธ ีก า รออนไลน์ผ่านระบบ MS 

Team, Facebook และ Zoom meeting เพื่อให้

ผูเ้รยีนไดเ้รียนรู้และค้นคว้า คิดวิเคราะห์ด้วย

ตนเองจากที่บ้านหรือนอกชัน้เร ียนล่วงหน้า 

ก ่อ น ม า ทํ า ก ิจ ก ร ร ม ร ่ว ม ก ับ เ พื ่อ น ๆ  ใ น

ห ้อ ง เ ร ีย น  รวมทัง้  เ ป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่ง

รวบรวม class material แบบฝึกทกัษะ กระดาน

สนทนาซักถามข้อสงสัย วิดีโอบันทึกการสอน 

online และ Youtube สาธารณะ เพื่อช่วยในการ

นําเสนอเ น้ือหาส่วนที่ เ ป็นหลักการ ทฤษฎี

หลกัการต่างๆ คดิเป็นสดัสว่น 50%  

อีกทัง้มีการมอบหมายให้ศึกษาจาก 

Youtube สาธารณะประกอบในหวัขอ้ที่เกี่ยวข้อง

อีก 15% และการเรียนรู้เพิ่มเติมจากว ิทยากร

ภายนอกท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning 

มาใหความรู และฝกปฏิบัติการสรางสื ่อการสอน

ออนไลนท่ีนาสนใจ 

 

รปูท่ี 7 วทิยากรบรรยายความรูและฝกปฏิบัติ 

การสรางสื่อการสอนภาษาไทยใหสนุก 

 

3.ในคาบเร ียนจร ิง  ผู ้สอนออกแบบ

กิจกรรมการเร ียนรู ้ที ่เน้นผู ้เ ร ียนเป็นสําค ัญ

ด ้ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Active Learning ที ่มุ ่ง

เปลี่ยนห้องเรียนปกติเป็นห้องเรียนกิจกรรม 

ผู ้สอนและผู ้เ ร ียนร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร ้าง

ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างกัน เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียน

ได้ร่วมพูดคุย 

แลกเปลี่ยน อภิปรายและซักถามจากเนื้อหา

ที ่ได ้ศ ึกษามาแล ้ว ในว ิด ีโอบ ันท ึกการสอน 

เพื่อฝึกให้เก ิดท ักษะการค ิดว ิเคราะห์ และ

ก า ร สื ่อ ส า ร ที ่เ น ้น ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม ความเ ป็น

พลเมอืงในยุคดิจิทลั เพราะนอกเหนือจากการมี

ทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้แล้ว 

ผู้เรยีนจะต้องเป็นบุคคลที่มกีารประพฤติปฏิบัติ

ตนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัได้อย่างเหมาะสม

และมีความรับผิดชอบ  ประกอบกับการเป็น

พลเมืองดิจิทลันัน้ ไม่ใช่เพียงเป็นแค่บุคคลเกิด

และเตบิโตมาในยุคดจิทิลัเท่านัน้ แต่ต้องเป็น ผูท้ี่

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อ ย่ าง

สรา้งสรรคแ์ละถูกตอ้ง ตระหนกัถงึความปลอดภยั 

และไม่เกดิผลกระทบทีร่า้ยแรงต่อตนเองและผูอ้ื่น 

ซึ่งการส่งเสริมทกัษะดงักล่าวน้ีจะสอดแทรกใน

กจิกรรมการเรยีนรู้ และการนําเสนอผลงานของ

ตนเองทัง้แบบรายกลุ่มและรายบุคคล 

 5.ผู้สอนทบทวนการ เ ร ียนการสอ นที่

ออกแบบไว้ในวิดีโอ และพิจารณาคะแนนสวน 

Active Learning และ  Flipped-Classroom คิ ด

เปนอยางนอย 40% ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งปรากฏ

ในกิจกรรมการเรียนรูของ Activity Base Learning 

(30%) ผานกิจกรรมสำรวจ และสืบคนสื่อและ
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เรียนจากชิ้นงาน การเสวนาแล�วยังมีการวิเคราะห์

วพิากษช้ิ์นงาน โดยให�ผู�เรยีนได�มีสว่นรว่มในการให�ข�อ

เสนอแนะและประเมินผลงานของเพื่อนร่วมช้ันผ่าน 

Google form 

ร้ปที� 8 กิจกรรมสรุปบทเรียน และประเมินความรู�

ความเข�าใจผ่าน Application Quizizz 

รป้ที� 9 ผู�เรยีนให�ข�อเสนอแนะและประเมนิผลงานของ

เพื่อนร่วมชั้นผ่าน Google form

 การจดักจิกรรมการเรยีนรู�รายวชิา 067435 สือ่

และนวตักรรมเพือ่การเรยีนการสอนภาษาไทยเน�นการ

ประเมินผลสัมฤทธิิ์ของผู�เรียนทั้งแบบรายบุคคลและ

รายกลุ่ม ด�วยการประเมนิตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) ควบคู่การประเมินการปฏิิบัติ 

(Performance Assessment) โดยให�ผู�เรยีนได�มสีว่น

รว่มกบัผู�สอนในการประเมนิกจิกรรมการเรยีนรู�ในรปู

แบบ Online เพื่อให�เห็นมุมมองการประเมินที่หลาก

หลาย และอกีประการสำคญัคอื มกีารสอดแทรกความ

เปน็พลเมืองในยุคดจิทิลัระหว่างการจัดการเรยีนรู�ด�วย 

เพราะนอกเหนือจากการมีทักษะใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการเรียนรู�แล�ว ผู�เรียนต�องสามารถใช�เทคโนโลยี

ดจิทิลัได�อยา่งสร�างสรรคแ์ละถกูต�อง ตระหนกัถงึความ

ปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบที่ร�ายแรงต่อตนเอง

และผู�อืน่ ซ่ึึ่งการสง่เสรมิทกัษะดงักลา่วนีจ้ะสอดแทรก

ในกิจกรรมการเรียนรู� และอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอ

ผลงานของตนเองทัง้แบบรายกลุม่และรายบคุคล โดย

การใช�แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่มีลักษณะ

เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation Test) แบบ

หลายตัวเลือกเชงิพฤติกรรม โดยกำาหนดข�อคำาถามและ

ตัวเลือกที่เป็นสถานการณ์ให�มีความใกล�เคียงกับ

สถานการณ์ที่นักศึกษาสามารถพบเจอได�ในชีวิต  

ประจำาวันเกี่ยวกับการเข�าถึงดิจิทัล การสื่อสารผ่าน

ดิจิทัล ความปลอดภัยในการใช�ดิจิทัล การรู�เท่าทัน

ดิจิทัล เป็นต�น

4. ผลที�ได้้รับั

 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู�รายวิชา 

067435 สือ่และนวัตกรรมเพือ่การเรยีนการสอนภาษา

ไทย ผู�เรยีนได�แสดงความคดิเหน็ตอ่รปูแบบการจดัการ

เรียนรู�ดังกล่าวว่า เป็นรูปแบบการเรียนรู�ที่ช่วยที่เปิด

โอกาสให�ผู�เรยีนได�ฝึกึความคดิสร�างสรรค์ ได�ฝึกึทักษะ

การคดิวเิคราะห ์วพิากษจ์ากการปฏิบิตัจิรงิ ได�ฝึกึการ

ทำงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�

เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายกับเพื่อนๆ อีกทั้งเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่รองรับสถานการณ์การ

   

 

 

นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาที่สอดคล้องกับ

รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ภ า ย ใ ต้

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 , Discovery 

Learning (15%)  ผานกิจกรรมศึกษาสภาพปัญหา

เกี่ยวกับการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการ

จัดการเรียนการสอนในสภาวะปัจจุบัน และ 

Project Base Learning (20%) ผานการนำเสนอ

ผลงานส ื ่อและนว ัตกรรมเพ ื ่อการสอนภาษาท่ี

หลากหลายและมปีระสทิธภิาพในรูปแบบ Online 

รวมเปน 65% ของคะแนนท้ังหมด และนอกจากการ

ว ัดผลส ัมฤทธิ ข์องผู ้เ ร ียนจากชิ ้นงาน การ

เสวนาแล้วย ังมีการว ิเคราะห์ว ิพากษ์ชิ้นงาน 

โ ด ย ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ไ ด ้ม ีส ่ว น ร ่ว ม ใ น ก า ร ใ ห้

ข ้อเสนอแนะและประเม ินผลงานของเพื่อน

ร่วมชัน้ผ่าน Google form  

 

รปูท่ี 8 กจิกรรมสรุปบทเรยีน และประเมนิความรู ้

ความเขา้ใจผ่าน Application Quizizz

 

รปูท่ี 9 ผูเ้รยีนใหข้้อเสนอแนะและประเมินผล

งานของเพื่อนร่วมชัน้ผ่าน Google form 

การจัดกิจกรรมการ เ รียนรู้ ร ายวิช า 

067435 สื่อและนวตักรรมเพื่อการเรยีนการสอน

ภาษาไทยเน้นการประเมนิผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน

ทัง้แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ด้วยการประเมนิ

ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ควบคู่

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  (Performance 

Assessment) โดยให้ผู้ เ รียนได้มีส่วนร่วมกับ

ผู้สอนในการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ใน

รูปแบบ Online เพื่อให้เหน็มุมมองการประเมนิที่

หลากหลาย และอีกประการสําคญัคอื     มกีาร

สอดแทรกความเป็นพลเมอืงในยุคดจิทิลัระหว่าง

การจดัการเรยีนรูด้ว้ย เพราะนอกเหนือจากการมี

ทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้แล้ว 

ผู้เรยีนต้องสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัได้อย่าง

สรา้งสรรคแ์ละถูกตอ้ง ตระหนกัถงึความปลอดภยั 

   

 

 

นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาที่สอดคล้องกับ

รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ภ า ย ใ ต้

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 , Discovery 

Learning (15%)  ผานกิจกรรมศึกษาสภาพปัญหา

เกี่ยวกับการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการ

จัดการเรียนการสอนในสภาวะปัจจุบัน และ 

Project Base Learning (20%) ผานการนำเสนอ

ผลงานส ื ่อและนว ัตกรรมเพ ื ่อการสอนภาษาท่ี

หลากหลายและมปีระสทิธภิาพในรูปแบบ Online 

รวมเปน 65% ของคะแนนท้ังหมด และนอกจากการ

ว ัดผลส ัมฤทธิ ข์องผู ้เ ร ียนจากชิ ้นงาน การ

เสวนาแล้วย ังมีการว ิเคราะห์ว ิพากษ์ชิ้นงาน 

โ ด ย ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ไ ด ้ม ีส ่ว น ร ่ว ม ใ น ก า ร ใ ห้

ข ้อเสนอแนะและประเม ินผลงานของเพื่อน

ร่วมชัน้ผ่าน Google form  

 

รปูท่ี 8 กจิกรรมสรุปบทเรยีน และประเมนิความรู ้

ความเขา้ใจผ่าน Application Quizizz

 

รปูท่ี 9 ผูเ้รยีนใหข้้อเสนอแนะและประเมินผล

งานของเพื่อนร่วมชัน้ผ่าน Google form 

การจัดกิจกรรมการ เ รียนรู้ ร ายวิช า 

067435 สื่อและนวตักรรมเพื่อการเรยีนการสอน

ภาษาไทยเน้นการประเมนิผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน

ทัง้แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ด้วยการประเมนิ

ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ควบคู่

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  (Performance 

Assessment) โดยให้ผู้ เ รียนได้มีส่วนร่วมกับ

ผู้สอนในการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ใน

รูปแบบ Online เพื่อให้เหน็มุมมองการประเมนิที่

หลากหลาย และอีกประการสําคญัคอื     มกีาร

สอดแทรกความเป็นพลเมอืงในยุคดจิทิลัระหว่าง

การจดัการเรยีนรูด้ว้ย เพราะนอกเหนือจากการมี

ทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้แล้ว 

ผู้เรยีนต้องสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัได้อย่าง

สรา้งสรรคแ์ละถูกตอ้ง ตระหนกัถงึความปลอดภยั 



168          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได�เป็นอย่างดี เพราะ

การเรยีนรู�ด�วยวดิโีอคลปินอกชัน้เรยีน ชว่ยสร�างความ

ยืดหยุ่นในการเรียนรู�ของผู�เรียนได�ท้ังเรื่องของเวลา 

และสถานที ่เรยีกว่าเรยีนท่ีไหนกไ็ด� เรยีนตอนไหนกไ็ด� 

หรือ every where every time นั่นเอง ผลจากการ

จัดการเรียนรู�พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร�นใน

การเรียนมากขึ้นสังเกตได�จากผลการร่วมกิจกรรมใน

ชั้นเรียนออนไลน์แต่ละครั้ง ผู�เรียนจะช่วยกันต้ัง

ประเด็นข�อคำถามจากคลิปวิดีโอท้ังหมดของผู�สอน 

และจาก Youtube สาธิารณะ ทำให�บรรยากาศการ

เรียนรู�ในห�องเรียนมีการตื่นตัวและมีปฏิิสัมพันธิ์

ระหว่างกันเพิม่ข้ึน รวมไปถึงบรรยากาศขณะผู�เรยีนได�

นำเสนอผลงานของตนเองทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม

จะพบว่า ผู�เรียนมีทักษะการเข�าถึงดิจิทัลและรู�เท่าทัน

ดจิทิลัโดยสามารถประเมินข�อมลูข่าวสารทางออนไลน์ 

ได�อย่างถูกต�อง และมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ 

ตรวจสอบแหล่งข�อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อนำมาสร�างสื่อ

และนวตักรรมการสอนภาษาไทยได�อย่างนา่สนใจ อกี

ทั้งผู�เรียนมีทักษะการสื่อสารผ่านดิจิทัลที่เหมาะสม 

สังเกตได�จากข้ันตอนการพูดวิพากษ์และการให�ข�อ

เสนอแนะต่อผลงานของเพื่อนทั้งใน Facebook Live 

และ Zoom meeting) พบว่าผู�เรียนมีความสามารถ

ในการส่ือสารกับบุคคลอ่ืนผ่านโซึ่เชียลมีเดียด�วยการ

เคารพและให�เกียรติ มีสื่อสารกัน ด�วยถ�อยคำาที่สุภาพ 

ไม่ใช�ภาษาที่ก่อให�เกิดความตึงเครียดหรือแตกแยก 

และสามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันได�

 ภาพรวมของการจัดการเรียนรู�ตลอดภาคเรียน

ด�วยแนวคิด  Flipped-Classroom ร่วมกับกิจกรรม

การเรยีนรู�แบบ Active Learning ทำให�ผู�เรยีนมคีวาม

รู�ความเข�าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของส่ือ

และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนทางภาษา 

สามารถวิเคราะห์และเลือกใช�สารสนเทศจากแหล่ง

วทิยาการตา่งๆ เพือ่การจัดการเรยีนรู�วิชาภาษาไทยได� 

ตลอดจนผู�เรียนสามารถนำเสนอแนวทางการสร�าง

และประเมินผลการใช�สื่อและนวัตกรรมให�เหมาะสม

กับผู�เรียนท่ีหลากหลายได�ตรงตามจุดประสงค์ของ

รายวิชา และผลการเรียนรู�ที่สำคัญคือ ผู�เรียนมีความ

สามารถในการใช�ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ออกแบบสื่อและนวัตกรรมการสอนได�อย่างน่าสนใจ 

และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน์ 

ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิิตนเอง

และผู�อื่นในฐ์านะพลเมืองแห่งยุคดิจิทัล

 จากคะแนนจากประเมินรายวิชา 067435       

ส่ือและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย ในระบบ 

cmu mis ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 พบว่าผู�เรียนมี

ความพงึพอใจตอ่รปูแบบการจดัการเรยีนรู�ทัง้ด�านตวัผู�

สอนและด�านการจัดกิจกรรมของรายวิชานี้ในระดับดี

มาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน คิดเป็นร�อย

ละ 92.65

5. บัทสรุป

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในปัจจุบันมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต�องปรับเปลี่ยนเพื่อให�เกิดความเท่า

ทันกับการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้ง

เพื่อให�เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

ผลจากการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู�รายวิชา 

067435 สือ่และนวัตกรรมเพือ่การเรยีนการสอนภาษา

ไทยนี้ผ่านการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู�ใน

รูปแบบของ Flipped-Classroom ท่ีมุ่งให�ผู�เรียนได�

เรียนรู�จากการปฏิิบัติจริง (Learning by Doing) ตาม

หลักการของ Active Learning โดยนำแนวคิดเกี่ยว

กับการใช�กิจกรรมเป็นฐ์าน (Active-Base Learning) 

ให�ผู�เรียนได�ศึกษาเรียนรู�หลักการเกี่ยวกับความหมาย

และประเภทของสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการ

สอนทางภาษา ด�วยกิจกรรมท่ีน่าสนใจ มีการศึกษา 

สำรวจ (Discovery Learning) สื่อและนวัตกรรมการ

สอนภาษาไปสู่ขั้นตอนการค�นคว�า และร่วมกันคิดค�น

แนวทางการสร�างสื่อและนวัตกรรม ตลอดจนการ

ประเมินผลการใช�สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการ

สอนทางภาษาดังกล่าว บนพื้นฐ์านความปลอดภัยบน

โลกออนไลน์ และส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจทิลั

ในศตวรรษที่ 21 
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จึงนับว่าเป็นการเรียนรู�แบบใหม่ ที่จะช่วยกระตุ�นให�ผู�

เรียนเกิดการค�นคว�าอย่างกระตือรือร�นและจะได�ฝึึก

การใช�ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด

สร�างสรรค์ และทักษะการสร�างความร่วมมอืกบัเพ่ือน

ร่วมชั้นเพื่อวางแผน ออกแบบประยุกต์ใช�ความรู�มาสู่

กจิกรรมการสร�างสือ่และนวัตกรรมการสอนภาษาไทย

ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ ดังนั้นทักษะการเป็นพลเมือง

ดจิทิลัในศตวรรษที ่21 จงึจำาเปน็อยา่งยิง่สำหรบัผู�เรยีน

ในยุคน้ีที่จะต�องเป็นผู�ที่ใช� ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดจิทิลัได�อยา่งสร�างสรรคแ์ละถกูต�อง ตระหนกัถงึความ

ปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบที่ร�ายแรงต่อตนเอง

และผู�อื่น 

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนารูป

แบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564 (Type B) จากศูนย์

นวตักรรมการสอนและการเรยีนรู�  (TLIC)  มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ และขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

รหสั 62 ทกุคนทีใ่ห�ความรว่มมอืและทุม่เทในการเรยีน

รู�ครั้งนี้
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โคัรงการ “Learning Literary Theory by Doing” 

พศุติม์ ลาศุขะ1

1ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

E-mail: pasoot.lasuka@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานสรุปโครงการ “Learning Literary Theory by Doing” ที่ได�รับการสนับสนุน

จาก ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) โดยที่ผู�ที่ได�รับทุนได�พัฒนาโครงการ

ในลักษณะ active learning ที่นำมาใช�กับกระบวนวิชา 001473 Literary Criticism in English ซึ่ึ่งเป็นรายวิชา

ขัน้สงูระดบั 400 สำหรบันกัศกึษาวชิาเอกภาษาองักฤษ ของภาควชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ปัญหาของการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวที่ผ่านมาคือ ผู�เรียนจะเรียนรู�เนื้อหาที่เป็นทฤษฎีีวรรณคดีใน

ลักษณะแบบ passive ที่ต�องรอให�อาจารย์ผู�สอนมาบรรยายว่าแต่ละทฤษฎีีย่อย ๆ มีที่มาอย่างไร แปลว่าอะไร

บ�าง และเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นอย่างไร ในการสอนดังกล่าวผู�เรียนจะมีลักษณะที่รอฟังวิธิีการใช�ทฤษฎีีที่ถูกต�อง

จากผู�สอน แต่จะไม่สามารถตั้งคำถามกับท่ีมาของทฤษฎีีและไม่สามารถประยุกต์ใช�ร่วมกับแนวคิดอื่นได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ โครงการ “Learning Literary Theory by Doing” เปลี่ยนวิธิีการสอนทฤษฎีีวรรรคดีใหม่โดยใช�

แนวคิดแบบ problem-based learning โดยผู�สอนให�เนื้อหาที่เป็นบทความที่เกี่ยวข�องกับแนวคิดร่มใหญ่แก่

นกัศกึษา และให�นกัศกึษาทำงานกลุม่ร่วมกันเพ่ือวางแผนว่าจะทำความเข�าใจแนวคดิทีอ่ยูใ่นบทความนัน้อย่างไร 

และนำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดร่มใหญ่ได�อย่างไรบ�าง เป็นการสนับสนุนให�ผู�เรียนเกิด active-learning mindset 

มากขึ้น และกล�าที่จะทดลองเสนอแนวคิดและความเข�าใจของตัวเอง

คัำสำคััญ:  ทฤษฎีีวรรณคดี, problem-based learning,   การบูรณาการความเข�าใจ

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 001473 Literary Criticism in 

English (วรรณกรรมวิจารณ์ภาษาอังกฤษ) เป็นกระ

บวนวิชาเอกเลือกของนักศึกษาในหลักสูตร ศิลป

ศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ ซ่ึึ่งก่อนท่ีจะสามารถลง

เรยีนกระบวนวชิานีไ้ด� ผู�เรยีนจะต�องผา่นรายวชิาด�าน

วรรณคดีของหลักสูตรมาไม่ต่ำกว่า 4 กระบวนวิชา 

เนือ้หาหลกั ๆ  ของรายวชิานีเ้ก่ียวกบัการสอนให�ผู�เรยีน

ได�เข�าใจกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีีและปรัชญารูปจาก

สกุลต่าง ๆ ที่นักวิจารณ์วรรณคดีทั่วไปใช�วิจารณ์ โดย

ศึกษาจากข�อเขียนของนักทฤษฎีีดังกล่าวคู่ไปกับ

ตัวอย่างตัวบทงานวรรณกรรมในภาษาอังกฤษจาก

ประเทศและวัฒนธิรรมต่าง ๆ  การวัดผลของกระบวน

วชิานีจึ้งไมใ่ชว่ดัวา่นักศึกษาเข�าใจทฤษฎีหีรอืไม ่แต่อยู่

ทีก่ารทีน่กัศกึษาสามารถ “อ�างองิ” แนวคดิทางทฤษฎีี

จากนกัคดิเพือ่มาใช�เขยีนวจิารณ์งานวรรณกรรมต่าง ๆ 

ด�วยจุดประสงค์ของการเรียนดังกล่าว รูปแบบการ

เรียนการสอนที่ผ่านมาจึงเน�นการบรรยายถึงแนวคิด

ทางทฤษฎีีต่าง ๆ ประกอบกับให�ผู� เรียนได�อ่าน

บทความทีเ่กีย่วกับทฤษฎี ีและนำมาพูดคยุแลกเปลีย่น

กันในห�อง และวิธิีการวัดผลของกระบวนวิชานี้จะ

เปน็การเขยีนบทความวจิารณ์ตอนกลางภาคการศึกษา 

ซึ่ึ่งนับเป็นคะแนนกลางภาคจำนวนร�อยละ 30 และ

การเขียนบทความวิจารณ์ปลายภาคการศึกษา ซึ่ึ่งนับ
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เป็นคะแนนปลายภาคจำนวนร�อยละ 40 และนอกไป

จากนั้นยังมีการสอบเก็บคะแนนย่อยและกิจกรรมใน

ห�องรวมแล�วเป็นจำนวนร�อยละ 30 รวมทั้งหมดเป็น 

100 คะแนน

 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู�สอนคน

กอ่นหน�าและผู�สอนคนปัจจุบัน (ผู�สมัครขอทุน) ได�พบ

ว่าลักษณะการเรียนของนักศึกษาได�เปลี่ยนแปลงไป

ค่อนข�างมาก จากเดิมที่นักศึกษาจะฟังบรรยายและ

กลบัไปอ่านตัวบททฤษฎีขีองนักคดิ และมาฝึกึใช�เขยีน

วิจารณ์ ได�เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีนักศึกษาจำนวน

มากขึ้นไม่สนใจที่จะอ่านตัวบทที่เป็นข�อเขียนของนัก

คิด สมมุติฐ์านหนึ่งท่ีผู�สอนมี คือปัจจุบัน มีเนื้อหา

ออนไลน์ในทฤษฎีีต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นจำนวนมากในสื่อ

ออนไลน์เช่น ในเว็บไซึ่ต์ YouTube หรือการมีนัก

วิชาการไทยได�เขียนอธิิบายแนวคิดเหล่านี้เป็นภาษา

ไทยในรูปแบบหนังสือวิชาการ ถึงแม�ว่าเนื้อหานอก

ห�องเรียนเหล่านี้จะมีประโยชน์กับนักศึกษาในการ

ทำความเข�าใจแนวคิด แต่ในฐ์านะนักศึกษาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ นักศึกษายังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต�องฝึึกหัดอ่านตัวบทภาษาอังกฤษที่เป็นลักษณะเชิง

ทฤษฎีีและปรัชญาให�เข�าใจให�ได� และนำมาประยุกต์

ใช�เขยีนวจิารณเ์ปน็ภาษาองักฤษด�วยระดบัภาษาทีเ่ปน็

วิชาการ

 จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให�ผู�สอนได�เร่ิมที่จะ

คดิหาวิธีิการจัดการเรยีนการสอนแบบใหม่ โดยการใช� 

Active Learning เข�ามาประยุกต์ในการสอน เพื่อให�

ผู�เรียน “มีความจำเป็นต�องเข�าหาตัวบททางทฤษฎีี” 

โดยที่ไม่รู�สึกว่าเป็นการสั่งงานหรือบังคับของอาจารย์

ผู�สอน หรือให�รู�สึกว่าเป็น “task” หรือส่วนหนึ่งของ 

“game” ที่จะต�องทำ เพื่อให�บรรลุผลลัพธิ์การเรียน

และส่งงานให�กับอาจารย์ผู�สอนได�

 รูปแบบของ Active Learning ที่ผู�สมัครเสนอ

เพื่อใช�ในการสอนจะเป็นการผสมผสานระหว่างการ

สอนแบบ Project-based และ Problem-based 

learning โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น แทนที่

ผู�สอนจะบรรยายเนือ้หาตา่ง ๆ  ทัง้หมด และมอบหมาย

ให�นักศึกษากลับไปอ่านข�อเขียน (ซึ่ึ่งเป็นวิธิีการแบบ

เดิมของกระบวนวิชานี้) ผู�สอนจะใช�วิธิีการดังต่อไปนี้

 1) เมือ่เร่ิมหวัข�อใหม ่ผู�สอนจะบรรยายเพยีงแค่

แนวคิดภาพรวมของแนวคิดทฤษฎีี สกุลการวิจารณ์ 

และคำสำคัญเพียงเท่านั้น เพื่อเป็นการแนะนำให�

นักศึกษาเห็นถึงที่มาที่ไป 

 2) แบ่งกลุ่มนักศึกษา ประมาณกลุ่มละ 3 คน

 3)  แต่ละกลุม่จะได�รับแจก “ตวัอย่างบทวจิารณ์” 

ทีเ่ขยีนโดยนักเขยีนวจิารณ์ทีเ่กีย่วข�องกับหัวข�อทฤษฎีนีัน้ 

  4) ผู�สอนจะสร�างโจทยป์ญัหาให�นักศกึษาแตล่ะ

กลุ่มช่วยกันแก�และนำเสนอตามแนวทางดังนี้ 

 4.1) ให�นักศึกษาอ่านบทวิจารณ์ตัวอย่าง และ

ให�หารอืรว่มกบัเพ่ือนในกลุ่มวา่ผู�เขยีนวจิารณน์า่จะได�

แรงบันดาลใจจากประเด็น แนวคิด หรือประโยคทาง

ทฤษฎีใีดของนกัทฤษฎีหีรอืนกัคดิทางปรชัญา ทีท่ำให�

เขียนออกมาเป็นบทวิจารณ์ดังกล่าวได�

 4.2) นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบแก่ผู�

สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

 ด�วยวิธิีการดังกล่าว นอกจากผู�เรียนจะมีความ

จำเปน็ต�องเข�าหาตวับททางทฤษฎีหีรอืปรชัญาด้ังเดมิ

โดยในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการไปสั่งให�อ่านมา ผู�เรียน

ยังจะได�เห็นตัวอย่างของการเขียนวิจารณ์ที่ดีของนัก

วจิารณท์ีเ่ปน็นกัวชิาการหรอืนกัเขยีนมอือาชพีอกีด�วย 

ซึ่ึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะ Project-based และ 

Problem-based learning คาดว่านักศึกษาจะได�ฝึึก

ทกัษะการอา่นข�อเขยีนภาษาองักฤษทีม่คีวามซึ่บัซึ่�อน 

และสามารถเรียนรู�การเขียนวิจารณ์เชิงทฤษฎีีและ

ปรัชญาได�มีประสิทธิิภาพมากขึ้น ในส่วนของผู�สอน 

คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะลดสัดส่วนการ

บรรยายหน�าชั้นเรียนลงได�ถึง 50% ในส่วนของการ

วัดผล กิจกรรมดังกล่าวจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 30% (โดย

จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 15%) โดยดูจากผลลัพธิ์

ของการแก�โจทยป์ญัหา และการนำเสนอผลลพัธิใ์ห�กบั

ชั้นเรียน
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2. ห้ลักการและแนวัคัิด้ที�นำมาใช้

 กรอบแนวคดิทีใ่ช�ในการออกแบบกจิกรรม ม ี2 

กรอบดังต่อไปนี้

2.1. เรียนแบบแก�โจทย์ปัญหา (Problem-

based learning)

 ผู�เรียนสมัยใหม่ยังสนใจในความรู�เชิงทฤษฎีีอยู ่

เพียงแต่ผู�เรียนสมัยใหม่ต�องเห็นคุณค่าหรือประโยชน์

ของการเข�าหาความรู�ทางทฤษฎีนีัน้ ด�วยแนวคิดนี ้การ

จัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีีอย่างเช่นในกระบวน

วิชา 001473 Literary Criticism in English จึงต�อง

เปลีย่นไปโดยทีต่�องทำให�ผู�เรยีนเหน็วา่การอา่นทฤษฎีี

ทีซ่ึ่บัซึ่�อนและมคีวามนามธิรรมทำไปเพือ่อะไร ซึ่ึง่การ

คิดโจทย์ให�กลุ่มผู�เรียนได�เห็นว่าจะต�องนำไปหาคำ

ตอบให�ได�วา่ตวัอยา่งข�อเขยีนวจิารณท์ีไ่ด�รบั ใช�แนวคดิ 

หรือ องค์ประกอบเฉพาะส่วนไหนในการเขียน 

2.2. พัฒนาทักษะจากการเห็นงานของจริง

 การเขยีนวจิารณเ์ปน็ภาษาองักฤษโดยประยกุต์

ใช�ทฤษฎีี ถือว่าเป็นงานศิลปะแบบหนึ่ง ดังนั้นการฟัง

บรรยายและ “หัดเขียน” อาจจะไม่สามารถทำให�ผู�

เรียนได�เห็นถึงรูปแบบของงานท่ีดี มีมาตรฐ์านได�รับ

การยอมรบัโดยทัว่ไป การได�เหน็ตวัอยา่งทีด่ใีนชว่งการ

เรยีนแบบแก�โจทยป์ญัหาในข�อ 1 จงึเปน็กลไกลสำคญั

ที่จะทำให�ผู�เรียนได�พัฒนาตัวเองได�อย่างมีทิศทางท่ี

ชัดเจนและมีประสิทธิิภาพที่ดี

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 ถงึแม�วา่ในช่วงภาคการศกึษาท่ี 1/2564 ทีผ่่าน 

การจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 การจัด

กิจกรรมการสอนตามที่ได�วางแผนไว� ยังคงสามารถ

ทำได�สำเร็จเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ขั้นตอนและผลการ

เรียนรู�เป็นดังต่อไปนี้

3.1. แบ่งกลุ่มผู�เรียนเพื่อเริ่มกิจกรรม

 วิธิีการ: ผู�สอนอธิิบายภาพรวมเกี่ยวกับแนวคิด

ทางความคิดเชิงทฤษฎีีแบบภาพใหญ่ และแจก

บทความให�นักศกึษาแตล่ะกลุม่ลองอา่น และพยายาม

เชื่อมโยงแนวคิดที่อยู่ในบทความ กับแนวคิดในภาพ

รวมที่ผู�สอนได�อธิิบายไปเบื้องต�น

 สือ่ทีใ่ช�: ในการแจกจ่ายตวับทความให�นักศกึษา 

ผู�สอนใช�โปรแกรม MS Teams เป็นโปรแกรมหลักใน

การอัพโหลดบทความ และลิ้ งค์วิดี โอจากช่อง 

YouTube ที่เกี่ยวข�องให�นักศึกษาได�ศึกษาเพิ่มเติม

 ผลที่เกิดขึ้น: นักศึกษาที่ตั้งใจฟังสามารถเชื่อม

โยงแนวคิดจำนวนหนึ่งในบทความ กับคำสำคัญที่อยู่

ในการบรรยายภาพรวมได� อย่างไรก็ตามก็ยังมี

นักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ดี

มากนัก มีปัญหาในการแปลและเข�าใจแนวคิดที่อยู่ใน

บทความและไม่สามารถเชื่อมโยงได�

3.2. ให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่กลุ่ม

ตัวเองเข�าใจ

 วิธิีการ: นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยใช�โปรแกรม

ประชมุออนไลนเ์พือ่ปรึกษาหารอืกอ่นจะถงึคาบตอ่ไป

ของการสอน และมานำเสนอให�เพื่อนร่วมชั้น

 สื่อที่ใช�: ในการนำเสนอ นักศึกษามีการใช�

โปรแกรมการนำเสนออย่าง Canva มาช่วยในการนำ

เสนอส่ิงท่ีกลุ่มของตัวเองเข�าใจผ่านฟังก์ชั่น screen 

sharing ของโปรแกรม Zoom ของผู�สอน

 ผลที่เกิดขึ้น: ในการนำเสนอ ถึงแม�ว่านักศึกษา

แตล่ะกลุ่มจะสามารถอธิบิายสิง่ทีต่วัเองเข�าใจได�ด ีและ

สามารถนำเสนอในรูปแบบสื่อโสตทัศน์ที่เหมาะสม

สวยงาม แต่เมือ่ผู�สอนตัง้คำถามและสอบถามเพือ่นใน

กลุม่คนอืน่ พบว่ามเีพยีงไม่กีค่นเท่านัน้ทีส่ามารถเข�าใจ

แนวคิดและคำถามของผู�สอนได�

4. ผลที�ได้้รับั

 ในตอนเริ่มโครงการ จุดประสงค์หลักของการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ active learning นี้ ก็เพื่อ

ให�นักศึกษาเข�าใจตัวบททางทฤษฎีีและปรัชญา โดยมี

การเรยีนรู�ด�วยตวัเองแบบลองผิดลองถูก โดยท่ีไม่ต�อง

มาคอยฟงัการบรรยายของอาจารยผู์�สอนในทกุหวัข�อ

ย่อแบบ 100%
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 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีท้ังผลตอบรับในทาง

บวกและทางลบดังต่อไปนี้

 ผลติอบัรับัทางบัวัก:

 นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงและคุ�น

เคยกับการเรียนรู�ด�วยตนเอง จะสามารถลองผิดลอง

ถกูในการทำความเข�าใจแนวคดิในบทความทีแ่จกจา่ย

ในแต่ละหัวข�อได�ค่อนข�างดี และสามารถได� รับ

ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวค่อนข�างเยอะ โดยจะ

สามารถเห็นได�จากช่วงท�ายภาคการศึกษาที่นักศึกษา

กลุ่มนี้สามารถที่จะเลือกใช�แนวคิดทฤษฎีีย่อย ๆ มา

เชือ่มโยงและสร�างหัวข�อสำหรับเขยีนบทความวิชาการ

ที่น่าสนใจได�

 ในการประเมินผล เนื่องจากโครงการนี้ได�วาง

สัดส่วนคะแนนสำหรับส่วนกิจกรรมดังกล่าวไว�ค่อน

ข�างเยอะ (40% สำหรับ problem-based และ 20% 

สำหรับ self-study) นักศึกษาที่สามารถปรับตัวกับ

กจิกรรมดงักลา่วจงึได�คะแนนคอ่นข�างสงู และได�เกรด 

A และ B+ ไปตอนท�ายภาคการศึกษา

 ผลติอบัรับัทางลบั

 กิจกรรมดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคใน

การเรียนรู�กับนักศึกษาท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่สูง

มากนกั โดยเฉพาะการอา่น ท่ีไมส่ามารถเข�าใจแนวคิด

ทีอ่ยูใ่นบทความทีไ่ด�รับแจกในห�องได� ประกอบกับไมม่ี

การบรรยายจากผู�สอน ทำให�นักศกึษากลุม่ดังกล่าวไม่

สามารถตามเนื้อหาที่สำคัญของรายวิชาได�อยู่หลาย

ครั้ง

 วิธิีแก�ปัญหาที่ผู�สอนได�ทำคือ นัดหมายผ่าน 

Zoom และ MS Teams สำหรับนักศึกษาบางคนใน

กลุม่นีเ้พือ่มาสรปุแนวคดิให�ฟังเปน็ภาษาไทยอกีทหีนึง่

นอกรอบ (ปรกติภาควิชาภาษาอังกฤษจะสอนเป็น

ภาษาอังกฤษเป็นหลักในห�องเรียน)

 ในการประเมินผล นกัศกึษากลุม่นีห้ลายคนจะ

ไม่สามารถคิดหัวข�อเขยีนบทความวิชาการได�อย่างลกึซ้ึึ่ง

หรือมีความน่าสนใจเหมือนกับนักศึกษาในกลุ่มแรก 

โดยทีส่่วนใหญ่และช่วงเกรดทีไ่ด�รบัจะอยูที่ช่่วง C ถงึ B

5. สรุป

5.1. ข�อดีมากกว่าข�อเสีย 

 ถงึแม�วา่กจิกรรมดงักลา่วจะดยูิง่สร�างอปุสรรค

ให�กับผู�เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางค่อน

ข�างมาก แตผู่�จดัโครงการประเมนิวา่ยงัมขี�อดมีากกวา่

ข�อเสีย เนื่องจากในกลุ่มของผู�เรียนท่ีมีทักษะภาษา

อังกฤษท่ีสูงและคุ�นเคยกับการหาข�อมูลเพ่ิมเติม

ภายนอกเอง สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู�แนวคิด

ทฤษฎีีทางวรรณคดีข้ันสูงได�อย่างดีเยี่ยม และเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัภาคการศกึษากอ่นหน�าน้ี จะเหน็ได�วา่

หวัข�อในการเขยีนบทความมคีวามนา่สนใจ สร�างสรรค์ 

และมีมุมวิพากษ์ที่สำคัญ ซ่ึึ่งผู�จัดโครงการมองว่า

เหมาะสมแล�วสำหรับรายวิชาดงักลา่วทีฝ่ึกึให�นักศกึษา

เอกภาษาอังกฤษ ได�พัฒนาทักษะการอ่านตัวบททฤษฎีี

ขั้นสูงที่ผู�ที่เรียนสาขาวิชาอื่นไม่ได�เรียน และทักษะ 

ดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช�กับการเรียนรู�นอก

ห�องเรยีนรูปแบบอืน่ ไม่วา่จะเป็นการอ่านงานเขยีนเชงิ

ปรัชญา งานเขียนเชิงรัฐ์ศาสตร์ งานเขียนเชิงเทคนิค

ขั้นสูงต่าง ๆ

5.2. หาวธิิกีารชว่ยให�ผู�เรยีนอืน่สามารถตดิตาม

เนื้อหาได�

 อยา่งไรกต็าม ผู�จดัโครงการกไ็มไ่ด�จะละทิง้กลุม่

ผู� เรียนท่ีไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนทฤษฎีี

วรรณคดีแบบ active learning ในการจัดโครงการนี้ 

ในครัง้ตอ่ไปผู�สอนจะได�หาตวัอยา่งงานเขยีนทีมี่ระดบั

ของความซึ่บัซึ่�อนของภาษาให�หลากหลายมากขึน้ เพ่ือ

ให�กลุ่มผู�เรียนท่ีทักษะภาษาอังกฤษท่ีไม่สูงมากยังคง

ไมรู่�สกึวา่ตวัเองหลดุออกไปจากการเรยีนรู�ในห�องเรยีน

และยังอยากจะพัฒนาทักษะการเรียนแบบ active 

learning ต่อไป
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การศึกษาการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom): 
การเรียนรู้แบบ Active Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย 

เพื่อการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว 
ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom): การเรียนรู้แบบ Active 

Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom): การเรียนรู้แบบ 
Active Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
และ 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) 
รายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว การศึกษาเป็นการส ารวจความคิดเห็นประชากรนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งหมด จ านวน 113 คน ในภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการศึกษาพบว่า 
1) การจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (µ =4.60, S.D. = 0.75) โดยจ าแนกเป็นราย

ด้านผู้สอน (µ =4.72, S.D. = 0.64), ด้านเนื้อหา (µ =4.62, S.D. = 0.71), ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้     
(µ =4.59, S.D. = 0.81) (ขั้นการวางแผน (µ =4.58), ขั้นการปฏิบัติ (µ =4.57), ขั้นการสรุปผล (µ =4.61),   
ขั้นการประเมินผล (µ =4.60), ด้านปัจจัยสนับสนุน (µ =4.55, S.D. = 0.79), และด้านผู้เรียน (µ =4.52, S.D. 
= 0.84) ตามล าดับ 

2) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) รายวิชากีฬาภูมิปัญญา
ไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (µ =4.56, S.D. = 0.81) โดยเรียงล าดับทั้ง 5 
ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะทางปัญญา (µ =4.61, S.D. = 0.74), ด้านคุณธรรม จริยธรรม (µ =4.59, S.D. = 0.85), 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (µ =4.56, S.D. = 0.79), ด้านความรู้ (µ =4.55, 
S.D. = 0.83), และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (µ =4.53, 
S.D. = 0.86) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: 1.ห้องเรียนกลับด้าน 2. Active Learning 3. กีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว 4. ศตวรรษที่ 21  

การศ้กษาการจัด้การเรียนร้้แบับัห้้องเรียนกลับัด้้าน (Flipped Classroom): 

การเรียนร้้แบับั Active Learning กับัการเรียนรายวัิชากีฬาภ้มิปัญญาไทย 

เพื�อการติ่อส้้ป้องกันติัวัที�สอด้คัล้องกับัศติวัรรษที� 21

พิชัยณรงคั์ กงแก้วั
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บทน า 

รูปแบบการการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom): การเรียนรู้แบบ Active 
Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย
เพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจ สามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้นจน
เป็นความเชี่ยวชาญ เป็นการเปล่ียนมุมมองความคิด
ใหม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิมไปสู่ ศาสตร์การสอนใน
รูปแบบใหม่ เป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างสรรค์
พ้ืนที่การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเรียนของผู้เรียนให้เกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์
ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไป โดยในการจัดการเรียนรู้
วิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว นั้นได้
มีการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน
สามารถค้นคว้าข้อมูล ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า ทบทวนทั้งในและ
นอกเวลาเรียน การใช้สื่ อออนไลน์ทั้ ง  ZOOM, 
Microsoft Teams (MS), Face Book, Line, 
YouTube เป็นต้น เป็นช่องทางในการส่ือสารการ
จัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน  

ผู้ เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าความรู้จากการ
บรรยายในชั้นเรียนประกอบกับการเรียนรู้นอกชั้น
เรียนจากสื่อการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น แล้วน ามา
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ต่อยอด
ความรู้ หรือสร้างความเข้าใจร่วมกัน เป็นการลด

เวลาในการบรรยายในชั้นเรียนลงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใน
การประ เมิ นผล ในส่ วนของ  Active Learning        
จะเป็นการประเมินโดยให้ผู้เรียนได้แสดงผลในการ
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติทักษะต่างของมวยไทย 
กระบี่กระบอง และดาบไทย เพ่ือน าไปใช้ในการต่อสู้
ป้องกันตัวตามองค์ความรู้และเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย และในส่วนของ Flipped-Classroom จะให้
ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ของกีฬาภูมิปัญญาไทยแล้ว
น ามาเสนอ อภิปรายกลุ่ม ในชั้นเรียนหรือส่งผลงาน
จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งการ
ประมวลผลปลายภาค โดยให้ความส าคัญในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยการลงมือกระท าและเรียนรู้
ด้วยตนเองในการฝึกปฏิบัติในทุก ๆ การเรียนรู้ 

สาระส าคัญของรายวิชา 
รายวิชา 057138 กีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการ

ต่อสู้ป้องกันตัว เป็นวิชาบรรยายจ านวน 3 หน่วยกิต 
ประเภทของกระบวนวิชาเป็นวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่ม
วิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งจะมีจ านวน
นักศึกษาที่เรียนจ านวนประมาณ 120 คน และมี
เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ทักษะพ้ืนฐาน 
การอนุรักษ์และการเผยแพร่ เอกลักษณ์ความเป็น
ไทยของกีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว 
ของกีฬากระบี่กระบอง กีฬาดาบไทย และกีฬามวย
ไทย รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา
กระบี่กระบอง กีฬาดาบไทย และกีฬามวยไทย 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสามารถบรรยาย
และฝึกปฏิบัติได้ทั้งในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและสามารถพัฒนาสู่การเรียนการการสอน
แบบออนไลน์ หรือ Flipped Classroom ซึ่งผู้สอน
สามารถสร้างสื่อการสอนแบบวิดีโอเพ่ือลดการ
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บรรยายหน้าชั้นเรียนได้ โดยมีเครื่องมือ Social 
Media เ ช่ น  Facebook, Line, Stack, MS Team, 
Online Discussion, ZOOM เป็นต้น  

มีการประเมินผู้เรียนที่ใช้แนวทางการประเมิน
อ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ได้ ที่ไม่ใช่การสอบข้อเขียนแบบดั้งเดิม 
เช่น การท าสื่ อออนไลน์ , การเผยแพร่ข้อมูล/
ประชาสัมพันธ์ใน You tube โดยให้ผู้เรียนในวิชานี้
จะศึกษาเน้ือหาแหล่งต่างๆ นอกเวลาเรียน และใน
วิชาจะเน้นกิจกรรม Active Learning แทน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้
ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.3) รายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้
ป้องกันตัว 

 
ห้องเรียนกลับด้าน: การเรียนรู้แนวใหม่

ส าหรับศตวรรษท่ี21 
ฐานิตา ลิ่มวงศ์ และยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2562, 

9) กล่าวว่า ห้องเรียนกลับด้านการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม่ส าหรับศตวรรษที่  21 ในยุคโลกาภิ วั ตน์  
(Globalization) เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์โลก รูปแบบการเรียนรู้
สมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และน าเสนอ
บทเรียนของผู้เรียนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียน 
เป็นการทบทวนเนื้อหาจากที่บ้าน ผ่านการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้น

เรียน แล้วมาท ากิจกรรม และถามตอบปัญหาในชั้น
เรียน ผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบการสอน ช่วยเหลือ
แนะน า (coaching) ประเมินผลการสอน ตอบสนอง
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สนใจใฝ่รู้ 
สร้างความรู้ ประยุกต์ความรู้ การลงมือปฏิบัติจริง
และสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในศตวรรษที่ 21 

พิชัยณรงค์ กงแก้ว (2562, 235-236) กล่าวว่า
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในศตวรรษที่  21 พบว่า         
มีองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้จนประสบ
ความส าเร็จ 5 องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผู้เรียน (Student) 
องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สอน (Instructor)   
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

( Pedagogy)  มี  4 ขั้ น ต อ น  (PACE) ดั ง นี้                            
ก า ร ว า ง แผน  (Planning) ก า รปฏิ บั ติ  (Acting)          
การสรุปผล (Concluding) และการประเมินผล 
(Evaluating) 

องค์ประกอบท่ี 4 เนื้อหา (Content)  
องค์ประกอบที่ 5 ปัจจัยสนับสนุน(Environment) 
 
รูปแบบการเรียนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน”

ในการจัดการเรียนรู้รายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย
เพื่อการต่อสู้ป้องกันตัว  

วรัทยา มณีรัตน์  (2560 , 11)  ได้กล่ าวถึ ง 
ห้องเรียนกลับด้าน คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหาใน
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บรรยายหน้าชั้นเรียนได้ โดยมีเครื่องมือ Social 
Media เ ช่ น  Facebook, Line, Stack, MS Team, 
Online Discussion, ZOOM เป็นต้น  

มีการประเมินผู้เรียนที่ใช้แนวทางการประเมิน
อ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ได้ ที่ไม่ใช่การสอบข้อเขียนแบบดั้งเดิม 
เช่น การท าสื่ อออนไลน์ , การเผยแพร่ข้อมูล/
ประชาสัมพันธ์ใน You tube โดยให้ผู้เรียนในวิชานี้
จะศึกษาเน้ือหาแหล่งต่างๆ นอกเวลาเรียน และใน
วิชาจะเน้นกิจกรรม Active Learning แทน  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้
ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.3) รายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้
ป้องกันตัว 

 
ห้องเรียนกลับด้าน: การเรียนรู้แนวใหม่

ส าหรับศตวรรษท่ี21 
ฐานิตา ลิ่มวงศ์ และยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2562, 

9) กล่าวว่า ห้องเรียนกลับด้านการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม่ส าหรับศตวรรษที่  21 ในยุคโลกาภิ วั ตน์  
(Globalization) เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์โลก รูปแบบการเรียนรู้
สมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และน าเสนอ
บทเรียนของผู้เรียนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียน 
เป็นการทบทวนเนื้อหาจากที่บ้าน ผ่านการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้น

เรียน แล้วมาท ากิจกรรม และถามตอบปัญหาในชั้น
เรียน ผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบการสอน ช่วยเหลือ
แนะน า (coaching) ประเมินผลการสอน ตอบสนอง
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สนใจใฝ่รู้ 
สร้างความรู้ ประยุกต์ความรู้ การลงมือปฏิบัติจริง
และสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในศตวรรษที่ 21 

พิชัยณรงค์ กงแก้ว (2562, 235-236) กล่าวว่า
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในศตวรรษที่  21 พบว่า         
มีองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้จนประสบ
ความส าเร็จ 5 องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผู้เรียน (Student) 
องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สอน (Instructor)   
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

( Pedagogy)  มี  4 ขั้ น ต อ น  (PACE) ดั ง นี้                            
ก า ร ว า ง แผน  (Planning) ก า รปฏิ บั ติ  (Acting)          
การสรุปผล (Concluding) และการประเมินผล 
(Evaluating) 

องค์ประกอบท่ี 4 เนื้อหา (Content)  
องค์ประกอบที่ 5 ปัจจัยสนับสนุน(Environment) 
 
รูปแบบการเรียนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน”

ในการจัดการเรียนรู้รายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย
เพื่อการต่อสู้ป้องกันตัว  

วรัทยา มณีรัตน์  (2560 , 11)  ได้กล่ าวถึ ง 
ห้องเรียนกลับด้าน คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหาใน

4 
 

   
 

 

ห้องเรียนมาเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกแก้
โจทย์ปัญหา และประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยาย
จะอยู่ในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ 
podcasting หรื อ  screen casting ซ่ึ ง นั ก เ รี ย น
สามารถเข้าถึงได้เมื่อยู่ที่บ้านหรือนอกห้องเรียน 
ดังนั้นการบ้านที่เคยมอบหมายให้นักเรียนฝึกท าเอง
นอกห้องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
ห้องเรียน และในทางกลับกัน เนื้อหาที่เคยถ่ายทอด
ผ่านการบรรยายในชั้นเรียนจะเปลี่ยนไปอยู่ในสื่อท่ี
นักเรียนอ่าน ฟัง ดู ได้เองที่บ้านหรือที่ไหน ๆ ก็ตาม 
ผู้สอนอาจทิ้งโจทย์ หรือให้นักเรียนสรุปความเนื้อหา
นั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และ
น ามาอภิปรายหรือปฏิบัติจริงในห้องเรียน  

ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้รายวิชากีฬาภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวนั้นผู้สอนได้เน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบ Student Centered 
Learning โ ด ย ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ บ บ  Active 
Learning ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเองโดยการน าความรู้ใน
ชั้นเรียนไปฝึกต่อเพ่ือเพ่ิมสักยภาพในการศึกษา 
ค้นคว้า ทบทวน (Review) และการฝึกปฏิบัตินอก
ชั้นเรียน (Flipped-Classroom) ในการปฏิบัติทักษะ
การต่อสู้ป้องกันตัวของไทยทั้ง 3 ศาสตร์ คือ 

1. มวยไทย เป็นการเรียนรู้ทักษะการใช้หมัด 
เท้า เข่า ศอก, แม่ไม้มวยไทย, ลูกไม้มวยไทย 

2. กระบ่ีกระบอง เป็นการเรียนรู้ไม้ตีทั้งทักษะ
การรุกและรับเพ่ือการแสดง 

3. ดาบไทย เป็นการเรียนรู้ทักษะการตีแต้ม
และการป้องกัน เพ่ือใช้ในการแข่งขันและการต่อสู้
ป้องกันตัว 

ซึ่ งผู้ สอนได้ ใช้ทั้ ง  ZOOM และ  Microsoft 
Teams (MS) ในการสอนและใช้ Face Book, Line, 
You Tube เป็นต้น เป็นช่องทางในการสื่อสารและ
การศึกษาเพ่ิมเติมกับผู้ เรียน โดยการส่งผลการ
ปฏิบัติ เป็นคลิปออนไลน์มายัง Microsoft Teams 
(MS) และผู้สอนได้พัฒนาสื่อการสอนให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป
ตามการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนที่เป็นเนื้อหารายวิชา 
รูปภาพประกอบ คลิปวิดิโอ อาทิ 

1. มวยไทย 

 
คิวอาร์โค้ดคลิปวิดิโอ มวยไทย ทักษะการถีบ 

 
คิวอาร์โค้ดคลิปวิดิโอ มวยไทย ทักษะการเตะตรง 
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รูปภาพแม่ไม้มวยไทย ท่าจระเข้ฟาดหาง 

 

 
รูปภาพลูกไม้มวยไทย ท่าหิรัญม้วนแผ่นดิน 
2. กระบี่กระบอง 

 
คิวอาร์โค้ดคลิปวิดิโอ กระบี่กระบอง  

ทักษะไม้ตีคอ-คอ-หัว 

 
คิวอาร์โค้ดคลิปวิดิโอ กระบี่กระบอง  

ทักษะไม้ตีคอ-คอ-ตัว-ตัว 

 
รูปภาพกระบี่กระบอง การตีและการรับหัว 

 
รูปภาพกระบี่กระบอง การตีและการรับขา 
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3. ดาบไทย 

 
คิวอาร์โค้ดคลิปวิดิโอ ดาบไทยอาวุธกระบี่  

ทักษะการตีแขนนอก 
 

 
คิวอาร์โค้ดคลิปวิดิโอ ดาบไทยอาวุธดาบสองมือ 

ทักษะการตีแขนใน 

 
รูปภาพดาบไทย การยืนเตรียมพร้อมอาวุธกระบี่ 

 
รูปภาพดาบไทย การยืนเตรียมพร้อมอาวุธดาบสองมือ 

 
รูปภาพดาบไทย การต่อสู้และป้องกันตัว 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
1. ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกัน
ตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

2. ประชากร 
 ประชากรเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชากีฬา
ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว (057138) ทั้ง 
2 Section ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 115 คน  ซึ่งตอบแบบสอบถามกลับมา 
จ านวน 113 คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

 3.1 การจัดการเรียนรู้ในด้านผู้เรียน, ด้าน
ผู้สอน , ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  (ขั้นการ
วางแผน, ขั้นการปฏิบัติ, ขั้นการสรุปผล และขั้นการ
ประเมินผล), ด้านเนื้อหา และด้านปัจจัยสนับสนุน 

 3.2 ผลกา ร เ รี ย น รู้ ข อ งนั ก ศึ กษ าต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) รายวิชา
กีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom): การเรียนรู้แบบ 
Active Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom): 
การเรียนรู้แบบ Active Learning  กับการเรียน

รายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 ส่วนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนศึกษา 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากรตอบแบบสอบถามใน Google Form ใน
https://docs.google.com/forms/d/1hgt-cQK-
YJnnFYggvt_N0BhsRzdlryUG7lgJLtbGTVc/edit 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ข้อค้นพบในการสอนแนวใหม่ 

รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom):  การเรียนรู้ แบบ Active 
Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย
เพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
นับเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์การ
สอนแนวใหม่ที่ เหมาะสมกับศตวรรษที่21 นี้เป็น
อย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption คือ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จนท าให้สิ่งที่เคยเกิด
ขึ้นอยู่ “ถูกทดแทน-เปลี่ยนแปลง” จากเทคโนโลยี
ก่อนมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรมของทั้งผู้เรียน
และผู้สอน ซึ่งหน้าที่ของผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนมา
เป็นทั้ งผู้ ให้ค าแนะน า (Mentor) และ การโค้ช 
(Coacher) ให้ เกิดความเข้าใจความเป็นจ ริงใน
ปั จ จุ บั น  (Understand Current Realities) และ
แสวงหาทางเลือก (Explore Alternatives) และ
ก าหนดวิธีการด าเนินการ (Develop Actions) ใน
การจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยตนเอง อัน
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น าไปสู่การพัฒนา หรือสร้างการเปล่ียนแปลงเชิ ง
บวกในเชิงพฤติกรรม และผลลัพธ์ การเปล่ียนแปลง 
เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ไ ม่ อ า จ จ ะ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ด้  
(unexpected) ซ่ึงในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนการเรียนและการท างานแบบ
ออนไลน์ จนต้องมีการปรับเลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal) ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ความรู้กับสถาบันการศึกษาเริ่มมีช่องว่าง นักศึกษา
ไม่จ าเป็นต้องมาสถาบันการศึกษา ก็สามารถเข้า
อินเทอร์เน็ต เพ่ือหาความรู้ในเบื้องต้นได้ มีช่องทาง
ให้นักศึกษาเข้าไปถามเพ่ือ crosscheck ความรู้ได้
หลายช่องทาง เป็นการเปิดโลกทัศน์ ใหม่ของ
การศึกษาให้กว้างขึ้น การเรียนรู้จึงไม่ได้จ ากัดอยู่
เพียงรอบตัวอีกต่อไป เพราะฉะนั้นการจัดการเรียน
การสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนผ่านในระบบ
ออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมมาใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้สอน
ได้ ใ ช้ ทั้ ง  ZOOM, Microsoft Teams (MS), Face 
Book, Line, You Tube เป็นต้น เป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับผู้เรียน ซึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ท าให้
เ กิ ด ก า ร พั ฒนา ( developed) และนวั ต ก ร รม 
(innovation) จากสื่อการเรียนการสอนส าคัญที่ใช้ใน
การกลับด้านชั้นเรียนทั้ง 3 ศาสตร์ คือ 1) หนังสือ
อิเลคทรอนิค (E Book) หนังสือ มวยไทย มรดกทาง
ภูมิปัญญาวิวัฒนาการสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2) กระบี่กระบองศึกษา 3) ดาบไทยศึกษา ท่ีพัฒนา
มาเป็นสื่อการสอนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือ
การต่อสู้ป้องกันตัว 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน (Flipped Classroom): การเรียนรู้แบบ 
Active Learning  กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า 

1) การจัดการเรียนรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.75 โดยเรียงล าดับทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  ด้านผู้สอน       
ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, ด้าน
เนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.71 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.59 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 (ขั้นการวางแผน 
ค่าเฉลี่ย 4.58, ขั้นการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 4.57, ขั้นการ
สรุปผล ค่าเฉลี่ย 4.61 และขั้นการประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย 4.60), ด้านปัจจัยสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 4.55 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79, และด้านผู้ เรียน       
ที่ค่า เฉลี่ ย  4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้สอนมีความรอบรู้
เกี่ยวกับกีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว
และมีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด 
ฝึกท า และฝึกปรับปรุงด้วยตนเอง และผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์
ความรู้  การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน  ผู้ เรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของวิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้
ป้องกันตัวและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี การจัดการเรียนการสอนมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนได้สอดคล้องและเหมาะสมต่ อ
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สถานการณ์ ก า ร ระบาดของ  COVID-19 และ
จัดเตรียมเนื้อหาได้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และ
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ที่เหมาะสมจากการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สรุปผล และ
ประมวลความรู้จากการเรียนตามความคิดของ
ผู้ เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม  มีการวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง
กับความก้าวหน้าของผู้เรียน สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสื่อ
การสอนที่ผู้สอนจัดเตรียมให้มาใช้ในการประเมินผล
ได้เป็นอย่างดี เนื้อหาการเรียนรู้เป็นการผสมผสาน
สาระความรู้กีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อป้องกันตัว
ของกีฬา มวยไทย กีฬากระบ่ีกระบอง และกีฬาดาบ
ไทย อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์การเรียนที่สามารถน ามาใช้ในชั้น
เรียนได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์การจัดการ
เรียนรู้ ให้ เกิดขึ้น ได้ทุก เวลาทุกสถานที่  มีการ
จัดเตรียมสื่อการสอนออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่เป็น
ประโยชน์ ในการศึกษาหาความรู้ เ พ่ิมเติมและ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในห้องเรียน สอดคล้องกับ
นนทลี พรธาดาวิทย์ (2560, 85) ที่กล่าวว่า ผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า กิจกรรมที่ผู้สอนจัด
ให้กับนักศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก โดย
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าผลที่นักศึกษาได้รับ
มากที่สุด คือ กิจกรรมที่ผู้สอนจัดส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ร่วมกัน รองลงมาคือ ช่วยพัฒนาทักษะการ

ท างานเป็นทีม นักศึกษาสามารถน ากิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนได้ในอนาคต ฝึกการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนส่วนคุณลักษณะผู้สอนนักศึกษามีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ 
ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือผู้สอนมีความพร้อมใน
การสอน ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ 
ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์  (2557, 319) ที่กล่าวว่า
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแล
ให้ค าปรึกษาแนะน าเ พ่ือส่ง เสริมสมรรถนะครู
ประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู (3P-CA 
Model) มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการ คือ 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญ
สถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพด้วยการโค้ชและการ
ดู แล ให้ ค าปรึ กษาแนะน าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จ าก
ผู้ เ ชี่ ยวชาญน า ไปสู่ การส่ ง เสริมสมรรถนะครู
ประถมศึกษา 2) วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูในด้าน
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และ
คุณลักษณะเฉพาะของครู ประถมศึกษา และ 3) 
กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 
(1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับความรู้หรือทักษะ 
(Preparing: P) (2) ขั้ น เสนอความรู้ ห รื อทั กษะ 
(Presenting Knowledge or Skills: P) (3) ขั้ น ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ  ( Practicing: P) แ ล ะ (4) ขั้ น ส รุ ป แ ล ะ
ประยุ ก ต์ ใ ช้  ( Concluding and Applying: CA)      
4) การวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือด้านความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ส ม ร ร ถ น ะ ค รู ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ด้ า น
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ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และด้าน
คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา และ 5) 
เงื่อนไขในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านผู้สอน (1) มีความ
เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน การสอน
และกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน (2) มีความรู้ใน
ด้านวิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี (3) เป็น
ตัวอย่างท ี ่ดีในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะ
เฉพาะการเป็นครูประถมศึกษา และ 4) มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ชและการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า ด้านอาจารย์พ่ีเลี้ยง 1) มีความรู้ 
ประสบการณ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการ
เรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา 
และ 2) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ช
และการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า และด้านผู้เรียน 1) 
มีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน และ 2) มี
ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการโค้ชและการดูแล ให้
ค าปรึกษาแนะน า และสอดคล้องกับ ชนสิทธิ์  สิทธิ์
สูงเนิน (2560, 171) ที่กล่าวว่าในศตวรรษท่ี 21 การ
จัดกระบวนการเรียนรู้  เปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผู้บรรยายมาเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นนัก
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
(Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (facilitator) และเสนอแนะเครื่องมือการ
เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน 
Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า 

Active Learning ที่ ยึ ด นั ก เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ 
(Student-centered) แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบันเพราะ Flipped 
Classroom เป็นวิธีการสอนที่ท าให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(21st Century Skills) เป็น
การใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
การให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

2)  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) รายวิชากีฬาภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู้ป้องกันตัว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 โดยเรียงล าดับทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา  ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74, ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ค่าเฉลี่ย 
4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85, ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
ที่ค่า เฉลี่ ย  4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79,      
ด้านความรู้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.83, และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ตามล าดับ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ในจัดการเรียนการสอนมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ตระหนักและส านึก
ในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ พัฒนาให้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะทางปัญญาให้สามารถ
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ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมไปถึงสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การน าเสนออย่างเหมาะสม  ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทรา แซ่ลิ่ว (2561, 82) ที่พบว่า 
การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning 
ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะการเห็นอก
เห็นใจ และการเป็นพลเมืองดี (Compassion) มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
วสันต์ ศรีหิรัญ (2560, 19) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ
ความรู้ความสามารถและสติปัญญาตามอัตรา
ความสามารถทางการเรียนแต่ละคน (Self-Paced) 
จากกิจกรรมทั้งในห้องเรียนที่เกิดจากการเรียนการ
สอนทางตรงจากครู ผู้สอน และกิจกรรมนอก
ห้องเรียนจากผ่านส่ือเทคโนโลยี ICT หลากหลาย
ประเภทที่มีในปัจจุบันซึ่งผู้เรียนต้องใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ 
ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT เพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด
ของเนื้อหาและท าความเข้าใจถึงความเรื่องราวหรือ
เนื้อเรื่องต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมาย
หรือความประสงค์สิ่งใด ที่ส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์
เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง อีกทั้งเป็นการพัฒนาให้
ผู้เรียนสามารถอธิบายการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
และมีเหตุมีผล สามารถน าเอาทักษะการคิดวิเคราะห์

ที่เกิดขึ้นนั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคตและ
สอดคล้องกับ นวพร ชลารักษ (2558, 64) ที่กล่าวว่า 
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของคนในสังคมระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่าน
ออกเขียนได้  (Literacy) เท่ านั้ น  แต่ส าหรับ ใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
การปฏิบัติติและการสรางแรงบันดาลใจ ไปพร้อมกัน 
กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) 
อีกต่อไป แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active 
Learning) โดยมีครูเป็น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการ
เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ คือ 
ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่
ต้องแสวงหาความรู้ ไปพร้อม ๆ กันกับผู้ เรียนใน
ขณะเดียวกัน สอดคล้องกับ ราชกิจจานุเบกษา 
(2562, 3-5 ) ที่กล่าวถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม, ด้านความรู้, ด้าน
ทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ, ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี, ด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        185

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

12 
 

   
 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  จันทรา แซ่ล่ิว. (2561). การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ในรายวิชาการพัฒนา

ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
[2]  ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. (2560). ห้องเรียนกลับด้าน : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), 171-182. 
[3] ฐานิตา ลิ่มวงศ์ และยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์. (2562). ห้องเรียนกลับด้าน: การเรียนรู้แนวใหม่ส าหรับศตวรรษ

ที่21” (21st Century Skills). วารสาร Mahidol R2R e-Journal, 6(2), 9-17. 
[4] ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู . บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

[5] นวพร ชลารักษ. (2558). บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 . วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 9(1), 64-71. 

[6] นนทลี พรธาดาวิทย์. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัย 
UTK ราชมงคลกรุงเทพ, 11(1), 85-94. 

[7] พิชัยณรงค์ กงแก้ว. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในศตวรรษท่ี 21. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 11(3), 230-242. 

[8] วรัทยา มณีรัตน์. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส 
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

[9] วสันต์ ศรีหิรัญ. (2560). ห้องเรียนกลับด้านกับการคิดวิเคราะห์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร, 14 (65), 19-28. 

[10] ราชกิจจานุเบกษา. (2562). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ. 2562. เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง       
ราชกิจจานุเบกษา ๖ มีนาคม ๒๕๖๒. หน้า 12-29. 



186          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

การส่งเสริมการสอนแบับับั้รณาการข้ามกระบัวันวัิชากระบัี�กระบัอง  

และด้าบัไทยศ้กษา และวัิชามวัยไทยศ้กษา ร่วัมกับัวัิชากีฬาภ้มิปัญญาไทย 

เพื�อการติ่อส้้ป้องกันติัวัที�สอด้คัล้องกับัศติวัรรษที� 21

พิชัยณรงคั์ กงแก้วั1

1ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

pichainarong.kong@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 การจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 057295 กระบีก่ระบองและดาบไทยศกึษา และรายวชิา 057298 มวยไทย

ศึกษา รายวิชาละ 2 หน่วยกิต ลักษณะกระบวนวิชาเป็นแบบบรรยายร่วมกับการพัฒนาทักษะเป็นวิชาเอกบังคับ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา  ซึ่ึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม

เดียวกัน รายวิชาละ 35 คน โดยทั้ง 2 วิชามีเนื้อหาที่สามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชา 057138 กีฬาภูมิปัญญา

ไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว (3 หน่วยกิต) เปิดให�ลงทะเบียน 2 Section ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จำนวน 

118 คน ที่เป็นนักศึกษาทุกชั้นปีในหลายหลักสูตรที่ลงทะเบียนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 

      ประเด็นสำคัญที่สามารถทำให�การส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชาให�เกิดประโยชน์ต่อ

นักศึกษาได�อย่างมีประสิทธิิภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวข�องกันนำมาสร�างประเด็นในการเรียนรู�แลกเลี่ยน

ความคิดและประสบการณ ์รวมไปถงึการทำกจิกรรมหรือโครงการเพือ่ตอ่ยอดองคค์วามรู�ได� และเปน็การสง่เสรมิ

ศักยภาพของผู�เรียนแต่ละคนตามความถนัดและความสามารถผ่านการนำเสนอโครงการ ซ่ึึ่งผู�สอนจะเป็นผู�คอย

ชี้แนะเพื่อกระตุ�นให�นักศึกษาได�เรียนรู�แบบ Active Learning และทำการศึกษาค�นคว�าทั้งในและนอกห�องเรียน

จากแหล่งความรู�อื่น ๆ แบบ Flipped classroom ซึ่ึ่งประเด็นเนื้อหาที่สามารถนำมาบูรณาการกันได� คือ การ

เป็นผู�นำในการพัฒนาทักษะกีฬามวยไทย กีฬากระบี่กระบองและดาบไทย, การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการพัฒนา

ทกัษะกฬีาภมูปิญัญาไทยเพือ่การตอ่สู�ปอ้งกนัตวั, การพฒันาโครงการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายกฬีาภมูปิญัญาไทย

เพือ่การต่อสู�ปอ้งกันตัว, การอภิปรายและประมวลความรู�แนวทางการอนุรกัษ์และสืบทอดกีฬาภูมปิญัญาไทยเพือ่

การต่อสู�ป้องกันตัว โดยผลของการบูรณาการจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู�ร่วมกันท้ังภาคเรียนสำหรับนักศึกษาทั้ง

ชั้นเรียน 100%

คัำสำคััญ:   1.การสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชา  2. วิชากระบี่กระบองและดาบไทยศึกษา

           3. วิชามวยไทยศึกษา                            4.  วิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว 

1. บัทนำ

 การส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�าม

กระบวนวิชากระบี่กระบอง และดาบไทยศึกษา และ

วชิามวยไทยศกึษา รว่มกบัวิชากฬีาภมูปิญัญาไทยเพือ่

การต่อสู�ป้องกันตัวที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 

เปน็การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทำให� กอ่

ให�เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถ

ปฏิิบัติทักษะได�อย่างถูกต�องนอกจากนี้ จากการทำ
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กิจกรรมการบูรณาการระหว่างวิชา ทำให�ผู�เรียน

พัฒนาทางด�านการคิดเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์ จาก

การได�ลงมือปฏิิบัติ มิใช่เพียงการท่องจำจากหนังสือ

เรยีน ทำให�ผู�เรยีนมคีวามสนกุในการเรยีน มปีฏิสิมัพันธิ์

ที่ดีกับครูผู�สอน และเพื่อนในชั้นเรียน และเพื่อนจาก

ตา่งรายวิชา สง่เสริมการเรยีนรู�นอกเหนือจากการเรยีน

ในชั้นเรียน รวมไปถึงการสร�างสรรค์ผลงานต่อยอด

ความรู�จากในชั้นเรียนและการมีคุณธิรรมและ

จรยิธิรรมทีดี่งาม ซ่ึึ่งแนวทางการจัดการเรยีนการสอน

ดังกล่าวสอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 ซึ่ึ่งได�ให�ความ

สำคัญกับกระบวนการเรียนรู� และการบูรณาการตาม

ความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา ทัง้การศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธิยาศัย และในมาตรา 24(4) ที่ระบุว่า “การจัดการ

เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู�ด�านต่าง ๆ 

อย่างได�สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝึังคุณธิรรม ค่า

นยิมทีดี่งามและคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ในทกุวชิา” 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 

13) สอดคล�องกับ พูนสุข อุดม (2546: 34) ที่กล่าวว่า 

การบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทีม่กีารนำเอาความรู�จากวชิาตา่ง ๆ  ตัง้แตส่องวชิา

ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธิ์และเชื่อมโยงกันมาผสมผสาน

กนัทัง้เน้ือหาวชิาและกจิกรรมการเรยีนการสอนทำให�

เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป เกิดเป็น

เอกลักษณ์ใหม่ของหลักสูตรโดยรวมซึ่ึ่งจะเน�นท่ีองค์

รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู�ของแต่ละรายวิชา 

และเน�นที่กระบวนการการเรียนรู�ของผู�เรียนเป็น

สำคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครูเพื่อให�สอดคล�อง

กับสภาพจริงของผู�เรียน และเบญจมาศ อยู่เป็นแก�ว 

(2548: 6) กล่าวว่าการบูรณาการเป็นการเชื่อมโยง

องค์ความรู�และประสบการณ์ทุกอย่างในสาระวิชาการ

เรยีนรู�ต่าง ๆ  ซ่ึึ่งประกอบไปด�วย 3 ด�าน คอืความรู�ทาง

ด�านพุทธิิพิสัย ความรู�ทางด�านทักษะพิสัย และความ

รู�ทางด�านจิตพิสัย มารวมเข�ากับกิจกรรมการเรียน

รู�ด�วยวิธิีการต่าง ๆ ได�อย่างสมดุลและยืดหยุ่น จน

สามารถนำไปใช�ในชวีติประจำวนัได� และเอกราช ดเีลศิ 

(2552: 9) กล่าวว่าการบูรณาการ หมายถึง  

การนำาความรู�ทางด�านศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ศาสตร์

ขึ้นไปมาเชื่อมโยงให�มีความสัมพันธิ์และสอดคล�องกัน

ซึ่ึ่งอาจเป็นเนื้อหาหรือกระบวนการก็ได�และชวนีย์ 

พงศาพิชณ์ และคณะ (2551: 65) ได�ให�ความหมาย

ของการบูรณาการ หมายถึงการจัดการเรียนรู�ท่ีนำา

เนื้อหาสาระที่มีความสัมพันธ์ิและเกี่ยวข�องกันมารวม

เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และ

ความเข�าใจที่เป็นความรู�องค์รวมได�และสามารถนำา

ความรู�ไปปรบัใช�ในชวีติประจำวนัได�สอดคล�องกบัจริช

พรรณ ชาญช่าง (2563: 78) ที่พบว่า การจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการทำให�ผู�เรียนเข�าใจเนื้อหาใน

ลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ิของเนื้อหา

แต่ละวิชา และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีความ

สัมพันธิ์กันเข�าไว�ด�วยกันอย่างมีความหมาย

2. กรอบัแนวัคัิด้ (Conceptual Model)

 กิจกรรมในชั้นเรียน ในการประมวลรายวิชาที่

แสดงถึงกิจกรรมที่ให�ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติ (Student 

Centered Approach) ในจำนวนอย่างน�อย 50% 

เน�นการจัดการเรียนรู�แบบ Active Learning และ

ทำการศึกษาค�นคว�าทัง้ในและนอกห�องเรยีนจากแหล่ง

ความรู�อื่น ๆ แบบ Flipped classroom บูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนข�ามรายวิชา การนำ

นวัตกรรมใหม่ ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให�เข�ามาสอนใน

ลกัษณะท่ีสามารถวดัผลได� โดยเน�นกระบวนการเรยีน

รู�ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาให�เป็น Active and Lifelong 

Learner ดังนี้ 

 1. Learn to Leadership and Follower 

เรียนรู�การเป็นผู�นำและผู�ตามที่ดี

 2. Learn to Question เรียนรู�ที่จะตั้งคำถาม

 3. Learn to Search เรียนรู�ที่จะค�นหา

 4. Learn to Construct เรียนรู�ที่จะสร�าง

 5. Learn to Communicate เรียนรู�ที่จะ

สื่อสาร
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 6. Learn to Exchange การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู�

 7. Learn to Discussion การเรียนรู�ในการ

อภิปราย

 8. Learn to Integration การเรียนรู�ในการ 

บูรณาการ

3. การจัด้การเรียนการสอน

3.1. การเตรียมการสอน

 1. เตรียมเอกสารประกอบการสอน สือ่การสอน 

ได�แก่ power point, VDO Clip, You Tube, 

Application, Link ทีเ่กีย่วข�องกบัเนือ้หากระบวนวชิา

ไว�ในเอกสารประกอบการสอนใน Microsoft team 

เพื่อให�นักศึกษาได�เข�าไปศึกษาล่วงหน�า

 2. เตรียมสื่อการสอนในส่วนของเนื้อหาเป็น E 

Book เพื่อให�ผู�เรียนได�ศึกษาก่อนการเรียน (Flipped 

Classroom)

 3. สร�างกลุ่มปิดของรายวิชา เช่น  Ms Team, 

Facebook เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการเสนอผลงานและแลก

เปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างสมาชิกในชั้นเรียน

 4. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู�แบบบรูณาการ

ข�ามกระบวนวชิาเน� นStudent Centered Approach 

ทีเ่ป็น Active Learning และมีการศึกษาค�นคว�าทัง้ใน

และนอกห�องเรียนจากแหล่งความรู�อื่น ๆ แบบ 

Flipped classroom ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

บูรณาการข�ามกระบวนวิชา Exchange Integrated 

Learning เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู�

3.2. กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. เน�น Student Centered Learning อย่าง

น�อย 50% ให�เป็นแบบ Active Learning และ 

Flipped classroom ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

บูรณาการข�ามกระบวนวิชา Exchange Integrated 

Learning มากกว่า 30% ของแต่ละรายวิชา โดยการ

ออกแบบการเรียนรู�ให�มีความหลากหลาย ดังนี้ 

 - Active Based Learning

 - Project Based Learning

 - Problem Based Learning

 2. สง่เสรมิพบปะและการแลกเปลีย่นเรยีนรู�ทัง้

ในและนอกห�องเรียนตลอดภาคเรียน ที่มีลักษณะ

เป็นการอภิปราย นำเสนอผลงาน สร�างสื่อประมวล

ความรู� รวมทั้งจัดทำโครงการประจำวิชา โดยให�

นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งชั้นเรียน 100% เช่น

 2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกีฬา

ภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว

    2.2 การเป็นผู�นำในการพัฒนาทักษะกีฬา

มวยไทย กีฬากระบี่กระบองและดาบไทย

    2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการพัฒนาทักษะ

กีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว

    2.4 การอภิปรายหรือสร�างสื่อประมวลความรู�

แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว

 3. สง่เสริมให�มีการเรยีนรู�กบัผู�เชีย่วชาญทัง้ทาง

ด�านกีฬามวยไทย กระบี่กระบอง และดาบไทย

3.3. การประเมินผลการเรียนการสอน

 เน�นการประเมินผลตามสภาพจริงแบบ 

Authentic Assessment โดยการสังเกต บันทึกและ

การรวบรวมข�อมลูจากผลงาน วธิิกีาร หรอืส่ิงทีผู่�เรยีน

ปฏิิบัติ  เพื่อเป็นพื้นฐ์านของการตัดสินใจต่อตัวผู�เรียน 

การไมเ่น�นการประเมนิเฉพาะทกัษะพืน้ฐ์าน แต่จะเน�น

ประเมินทักษะการคิดที่ซึ่ับซึ่�อนในการทำงาน ความ

สามารถในการแก�ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจาก

การปฏิบิติัในสภาพจริงจากผลการพัฒนา โครงการหรือ

การประมวลผลของนกัศึกษาท่ีเกิดการเรยีนรู�ร่วมกัน

4. การปรับัติัวัเพื�อรองรับัการจัด้การสอน Online

 1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อ การจัดการเรียน

การสอนโดยใช�การ ZOOM, MS Teams, Line, 

Facebook

 2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อให�รองรับ

การทำโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและมีการ

แนะนำการใช�สถานที่ให�สอดคล�องกับมาตรการของ

มหาวิทยาลัย เช่น จัดทำตาราง/กำหนดการ, ข�อ

แนะนำการดำเนินการทั้งในการใช�สถานที่ทั้งใน
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มหาวิทยาลัยหรือการทำกิจกรรมหากนักศกึษาพักอยู่

คนละสถานทีแ่ละไม่สามารถมาพบปะกันได�, การสร�าง

ความเข�าใจหรือข�อตกลง, ซึ่ึ่งมีแนวทางในการปฏิิบัติ

แล�วในภาคเรียนที่ 1/64 ที่ผ่านมา

5. ผลงานและผลลัพธิ์์ (Output and Outcome)  

ที�คัาด้วั่าจะได้้รับั

5.1. ผลงาน (Output) ที่จะได�จากนักศึกษา 

 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกีฬา 

ภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว

 2. แนวทางการเป็นผู�นำในการพัฒนาทักษะ

กีฬามวยไทย กีฬากระบี่กระบองและดาบไทย

 3. การพฒันาทกัษะกฬีาภมูปัิญญาไทยเพือ่การ

ต่อสู�ป้องกันตัว 

 4. บทสรุปการอภิปรายหรือสื่อวิดีโอประมวล

ความรู�แนวทางการอนรุกัษแ์ละสบืทอดกฬีาภมูปิญัญา

ไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว

 5. สื่อการสอนท่ีเป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ E 

Book โดยให�มี Learning Community ระหว่าง

นกัศกึษากบันักศกึษา และระหวา่งนกัศกึษากบัผู�สอน

 6. สื่อการสอนท่ีใช�ประกอบการสอนที่เป็น

เนื้อหา ภาพนิ่ง และวิดีโอเคลื่อนไหว

5.2. กิจกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธิ์ (Outcome)

 1. มลีกัษณะด�านการสือ่สาร ความเป็นผู�นำและ

ผู�ตามที่ดี

 2. มีทักษะการแลกเปลี่ยนความรู� และการ

อภิปรายผล

 3. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค์ในการพัฒนาผล

งานและนวัตกรรมใหม่ที่ได�จากการเรียนรู�

 4. สามารถปรับตัวเข�ากับสังคมใหม่และสร�าง

สังคมใหม่ได�เป็นอย่างดี

 5. มีทักษะการบูรณาการความรู�ระหว่างความ

รู�ที่มากกว่า 2 เรื่อง

 6. ทักษะด�านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม

 7. ทักษะด�านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ

 8. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู�

 9. ทักษะด�านความเข�าใจต่างวัฒนธิรรมและ

กระบวนทัศน์

5.3. ผลงานที่จะเป็นแนวทางการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม่ของคณะในอนาคต

 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการ

ประยุกต์ความรู�ของกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�

ป้องกันตัวทั้งกีฬามวยไทย กีฬากระบี่กระบอง กีฬา

ดาบไทย อาทิ เต�นแอโรบิกมวยไทย การรำกระบี่

กระบอง การบริหารกาย การออกกำลังกาย เป็นต�น

 2. ส่ือประมวลความรู�จากการเรียนบูรณาการ

ข�ามกระบวนวิชาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล�วนำไป

ปรับใช�กับตนเองที่มีความแตกต่าง หลากหลาย

 . รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงระหว่างนักศึกษาใน

การเรยีนรู�ข�ามกระบวนวชิา (การเปน็ผู�นำแลผู�ตาม) ท่ี

มีการถ่ายทอดของนักศึกษาที่เรียนรู�เป็นวิชาชีพกับ

กลุ่มนักศึกษาที่เรียนรู�เพื่อการนำไปใช�ในชีวิตประจำ

วัน

 4. มีบทเรียนจากการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที ่21 ไปประยุกต์ใช�ในการเรยีน

การสอนวิชาอื่นของตนเองต่อไป

 5. มีมุมมองความคิดใหม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมจากการสอนแบบเดิมไปสู่การสอนใน

รูปแบบใหม่

 6. สามารถพัฒนาศักยภาพการสอนที่มีอยู่เดิม

ให�มากขึ้นจนเป็นความเชี่ยวชาญ

 7. สามารถสร�างบรรยากาศและสร�างสรรคพ้ื์นที่

การเรยีนรู�ให�สอดคล�องกับการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21

 8. สามารถเชื่อมโยงความรู� ประสบการณ์และ

ถา่ยทอด แบง่ปนัให�กบักลุม่คณาจารยท์ีเ่กีย่วข�องและ

สนใจการสอนรูปแบบใหม่ให�เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรยีนรู� ครูเพือ่ศิษย์  (PLC: Professional Community)

6. บัทบัาทของเทคัโนโลยี

 1. โปรแกรม Camtasia 2021 เป็นโปรแกรม

สื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอนต่าง ๆ ทำวิดีโอ ทำ
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ภาพเคลื่อนไหว วิธิีการใช�งาน ทำการเสนอผลงาน 

(Presentation) สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

 2. ชอ่งทางในการติดต่อในการจัดการเรยีนการ

สอน เช่น  ZOOM, MS Team, Line, Facebook,  

E-Mail

 3. การค�นคว�าจากแหล่งความรู�นอกห�องเรียน

ออนไลน์ เช่น Google, YouTube

 4. การศึกษาค�นคว�าจากสื่อการสอนออนไลน์    

ที่เป็นหนังสือ E Book ของรายวิชา ทั้งวิชามวยไทย

ขัน้พืน้ฐ์าน, วชิามวยไทยขัน้กลาง, วชิามวยไทยขัน้สงู, 

วิชากระบ่ีกระบอง, วิชากีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการ

ตอ่สู�ปอ้งกนัตัว, วชิาดาบไทย, วชิามวยไทย: มรดกทาง

ภมิูปญัญาไทยวิวฒันาการสูก่ารเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21

7. กิจกรรมที�มีการบั้รณาการข้ามกระบัวันวัิชา

    1. นักศึกษาทั้ง 3 รายวิชาประยุกต์เนื้อหาที่ได�

จากการเรียน โดยการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบซ่ึึ่งเป็น

นกัศึกษาสาขาวชิาเอกพลศกึษา กลุม่ละประมาณ 5 คน 

ร่วมกับนักศึกษาที่เรียนวิชา 057138 กีฬา ภูมิปัญญา

ไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว กลุ่มละประมาณ 10 คน 

ร่วมกันสร�างสรรค์กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัว

    2. นักศึกษาสาขาวิชาเอกพลศึกษาในรายวิชา 

057295 กระบี่กระบองและดาบไทยศึกษา 057298 

มวยไทยศึกษา จะเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาทักษะ

นักศึกษาที่เรียนวิชา 057138 กีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อ

การต่อสู�ป้องกันตัว โดยการเป็นผู�นำในการพัฒนา

ทักษะกีฬามวยไทย กีฬากระบ่ีกระบองและดาบไทย 

ทั้งทักษะกีฬามวยไทย กีฬากระบ่ีกระบองและดาบ

ไทย

    3. นักศึกษาทั้ง 3 รายวิชา จะทำการแลก

เปลี่ยนความรู� ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อ

แก�ไขข�อบกพรอ่งหรอืตอ่ยอดความสามารถของตนเอง 

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการพัฒนาทักษะกีฬา

ภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�ป้องกันตัวทั้งในชั้นเรียน

และนอกชั้นเรียน

    4. นกัศกึษาแตล่ะคนของทัง้ 3 รายวชิา ทำการ

ประมวลผลองคค์วามรู�ทีจ่ะนำไปประยกุต์ใช�ให�เหมาะ
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คณะนติศิาสตร ์และวิทยาลยัศลิปะสือ่และเทคโนโลยี

ติารางที� 1 ด�านผู�เรียน
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ติารางที� 2 ด�านผู�สอน

   
 

 

ค ณ ะ แ พ ท ย์ ศ า ส ต ร์ , ค ณ ะ เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์ ,               

คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์,        

คณะพยาบาลศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 

ค ณ ะ บ ริห า ร ธุ ร กิ จ ,  ค ณ ะ เ ศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์ ,               

ค ณ ะ รัฐ ศ าส ต ร์ แ ล ะ รัฐ ป ร ะ ศ าส นศ าสตร์ ,             

คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัยศิลปะสื่ อและ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 ตารางที ่1 ดา้นผูเ้รยีน 

ข้อ เน้ือหา 

1 

มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมทั ้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์จากการบูรณการขา้มกระบวนวชิา

มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.16 ระดบั มาก 

2 
สามารถฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด

และวธิกีารของตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

3 
พัฒนาความรู้และทักษะจากการทํา

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม 

ค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบั มาก 

4 
ฝึกคิดอย่ า งหลากหลายและสร้ า งสร รค์

จนิตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชดัเจน

และมเีหตุผล 

ค่าเฉลีย่ 4.18 ระดบั มาก 

5 
ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์

ความรูด้ว้ยตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

6 

ได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมี

ความสุข 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

7 
เ ป็ น ก า ร ฝึ ก ต น เ อ ง ใ ห้ มี วิ นั ย แ ล ะ

รบัผดิชอบในการทาํงาน 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

8 
ฝึกประเมนิ ปรบัปรุงตนเองและยอมรบั

ผูอ้ื่น ตลอดจนใฝ่หาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผู้เรียน 

4.20 

ระดบั มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นผูเ้รยีน คอื 

4.2 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง เป็นการฝึกตนเองให้มี

วินัยและรบัผิดชอบในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูง

ทีสุ่ด ที ่4.41 อยู่ในระดบัมาก 

 ตารางที ่2 ดา้นผูส้อน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
มีการชี้แจงกระบวนการบูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

2 
ก ารส่ ง เ ส ริมความรู้ แ ล ะทักษ ะก าร

แกปั้ญหา 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการบูรณาการข้าม

รายวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 การดแูลช่วยเหลอืใหค้าํแนะนํา 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 มคีวามสามารถในการปฏบิตัทิกัษะ 

ค่าเฉลีย่ 4.52 ระดบั มากทีสุ่ด 

6 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
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5 มคีวามสามารถในการปฏบิตัทิกัษะ 

ค่าเฉลีย่ 4.52 ระดบั มากทีสุ่ด 

6 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

   
 

 

ค ณ ะ แ พ ท ย์ ศ า ส ต ร์ , ค ณ ะ เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์ ,               

คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์,        

คณะพยาบาลศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 

ค ณ ะ บ ริห า ร ธุ ร กิ จ ,  ค ณ ะ เ ศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์ ,               

ค ณ ะ รัฐ ศ าส ต ร์ แ ล ะ รัฐ ป ร ะ ศ าส นศ าสตร์ ,             

คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัยศิลปะสื่ อและ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 ตารางที ่1 ดา้นผูเ้รยีน 

ข้อ เน้ือหา 

1 

มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมทั ้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์จากการบูรณการขา้มกระบวนวชิา

มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.16 ระดบั มาก 

2 
สามารถฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด

และวธิกีารของตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

3 
พัฒนาความรู้และทักษะจากการทํา

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม 

ค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบั มาก 

4 
ฝึกคิดอย่ า งหลากหลายและสร้ า งสร รค์

จนิตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชดัเจน

และมเีหตุผล 

ค่าเฉลีย่ 4.18 ระดบั มาก 

5 
ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์

ความรูด้ว้ยตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

6 

ได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมี

ความสุข 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

7 
เ ป็ น ก า ร ฝึ ก ต น เ อ ง ใ ห้ มี วิ นั ย แ ล ะ

รบัผดิชอบในการทาํงาน 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

8 
ฝึกประเมนิ ปรบัปรุงตนเองและยอมรบั

ผูอ้ื่น ตลอดจนใฝ่หาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผู้เรียน 

4.20 

ระดบั มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นผูเ้รยีน คอื 

4.2 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง เป็นการฝึกตนเองให้มี

วินัยและรบัผิดชอบในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูง

ทีสุ่ด ที ่4.41 อยู่ในระดบัมาก 

 ตารางที ่2 ดา้นผูส้อน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
มีการชี้แจงกระบวนการบูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

2 
ก ารส่ ง เ ส ริมความรู้ แ ล ะทักษ ะก าร

แกปั้ญหา 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการบูรณาการข้าม

รายวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 การดแูลช่วยเหลอืใหค้าํแนะนํา 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 มคีวามสามารถในการปฏบิตัทิกัษะ 

ค่าเฉลีย่ 4.52 ระดบั มากทีสุ่ด 

6 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

   
 

 

ค ณ ะ แ พ ท ย์ ศ า ส ต ร์ , ค ณ ะ เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์ ,               

คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์,        

คณะพยาบาลศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 

ค ณ ะ บ ริห า ร ธุ ร กิ จ ,  ค ณ ะ เ ศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์ ,               

ค ณ ะ รัฐ ศ าส ต ร์ แ ล ะ รัฐ ป ร ะ ศ าส นศ าสตร์ ,             

คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัยศิลปะสื่ อและ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 ตารางที ่1 ดา้นผูเ้รยีน 

ข้อ เน้ือหา 

1 

มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมทั ้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์จากการบูรณการขา้มกระบวนวชิา

มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.16 ระดบั มาก 

2 
สามารถฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด

และวธิกีารของตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

3 
พัฒนาความรู้และทักษะจากการทํา

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม 

ค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบั มาก 

4 
ฝึกคิดอย่ า งหลากหลายและสร้ า งสร รค์

จนิตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชดัเจน

และมเีหตุผล 

ค่าเฉลีย่ 4.18 ระดบั มาก 

5 
ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์

ความรูด้ว้ยตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

6 

ได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมี

ความสุข 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

7 
เ ป็ น ก า ร ฝึ ก ต น เ อ ง ใ ห้ มี วิ นั ย แ ล ะ

รบัผดิชอบในการทาํงาน 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

8 
ฝึกประเมนิ ปรบัปรุงตนเองและยอมรบั

ผูอ้ื่น ตลอดจนใฝ่หาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผู้เรียน 

4.20 

ระดบั มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นผูเ้รยีน คอื 

4.2 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง เป็นการฝึกตนเองให้มี

วินัยและรบัผิดชอบในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูง

ทีสุ่ด ที ่4.41 อยู่ในระดบัมาก 

 ตารางที ่2 ดา้นผูส้อน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
มีการชี้แจงกระบวนการบูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

2 
ก ารส่ ง เ ส ริมความรู้ แ ล ะทักษ ะก าร

แกปั้ญหา 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการบูรณาการข้าม

รายวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 การดแูลช่วยเหลอืใหค้าํแนะนํา 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 มคีวามสามารถในการปฏบิตัทิกัษะ 

ค่าเฉลีย่ 4.52 ระดบั มากทีสุ่ด 

6 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

   
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.51 ระดบั มากทีสุ่ด 

7 
มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีและและแสดงความ

เมตตาต่อผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ 

ค่าเฉลีย่ 4.47 ระดบั มาก 

8 เอาใจใสแ่ละใหค้วามสาํคญัต่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.40 ระดบั มาก 

9 มคีวามยุตธิรรมในการประเมนิผล 

ค่าเฉลีย่ 4.42 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผูส้อน 

4.38 

ระดบั มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านผูส้อน คอื 

4.38 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวามสามารถในการ

ปฏิบัติทักษะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.52 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 

 

ตารางที ่3 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
กจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ

ทีเ่รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.38 ระดบั มาก 

2 
การร่วมกิจกรรม ทําให้มคีวามเข้าใจใน

เน้ือหาวชิาทีเ่รยีนมากขึน้ 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้

ด้ วยตนเองและการ บูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

4 

ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็น

ประโยชน์ นอกเหนือจากตําราและการเรยีน

ในชัน้เรยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.34 ระดบั มาก 

5 
จดักจิกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้

แสดงออกและคดิอย่างสรา้งสรรค ์

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

6 

ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

บูรณาการข้ามกระบวนวิชาพร้อมทัง้

สงัเกตส่วนดีและปรบัปรุงส่วนด้อยของ

การจดัการเรยีนการสอน 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

7 
ส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

8 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้การ

ทาํงานมปีระสทิธภิาพ 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

9 
ดําเนินการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ

สง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

10 
กําหนดแนวทางการจดัการรู้โดยยดึหลกั

ว่า ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

11 
กําหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการภายในวชิาและระหว่างวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.24 ระดบั มาก 

12 

พยายามชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้เดิม สิง่ที่เพิง่เรยีนจบไป 

การนําไปประยุกต์ใช้และสิ่งที่จะเรียน

ต่อไปในอนาคต 

ค่าเฉลีย่ 4.36 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

จดัการเรียนการสอน 

4.29 

ระดบั มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยด�านผู�สอน คือ 

4.38 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึึ่ง มคีวามสามารถในการปฏิบิตัิ

ทักษะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด

ติารางที� 3 ด�านการจัดการเรียนการสอน

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยด�าน การจัดการ

เรียนการสอน คือ 4.29 อยู่ในระดับมาก ซึ่ึ่ง กิจกรรม

มีความสอดคล�องกับเนื้อหาสาระที่เรียน มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด ที่ 4.38 อยู่ในระดับมาก
   

 
 

ค่าเฉลีย่ 4.51 ระดบั มากทีสุ่ด 

7 
มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีและและแสดงความ

เมตตาต่อผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ 

ค่าเฉลีย่ 4.47 ระดบั มาก 

8 เอาใจใสแ่ละใหค้วามสาํคญัต่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.40 ระดบั มาก 

9 มคีวามยุตธิรรมในการประเมนิผล 

ค่าเฉลีย่ 4.42 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผูส้อน 

4.38 

ระดบั มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านผูส้อน คอื 

4.38 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวามสามารถในการ

ปฏิบัติทักษะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.52 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 

 

ตารางที ่3 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
กจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ

ทีเ่รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.38 ระดบั มาก 

2 
การร่วมกิจกรรม ทําให้มคีวามเข้าใจใน

เน้ือหาวชิาทีเ่รยีนมากขึน้ 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้

ด้ วยตนเองและการ บูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

4 

ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็น

ประโยชน์ นอกเหนือจากตําราและการเรยีน

ในชัน้เรยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.34 ระดบั มาก 

5 
จดักจิกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้

แสดงออกและคดิอย่างสรา้งสรรค ์

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

6 

ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

บูรณาการข้ามกระบวนวิชาพร้อมทัง้

สงัเกตส่วนดีและปรบัปรุงส่วนด้อยของ

การจดัการเรยีนการสอน 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

7 
ส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

8 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้การ

ทาํงานมปีระสทิธภิาพ 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

9 
ดําเนินการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ
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ข้อ เน้ือหา 
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ว่า ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

11 
กําหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการภายในวชิาและระหว่างวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.24 ระดบั มาก 
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พยายามชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้เดิม สิง่ที่เพิง่เรยีนจบไป 

การนําไปประยุกต์ใช้และสิ่งที่จะเรียน

ต่อไปในอนาคต 

ค่าเฉลีย่ 4.36 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

จดัการเรียนการสอน 

4.29 

ระดบั มาก 

   
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.51 ระดบั มากทีสุ่ด 

7 
มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีและและแสดงความ

เมตตาต่อผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ 

ค่าเฉลีย่ 4.47 ระดบั มาก 

8 เอาใจใสแ่ละใหค้วามสาํคญัต่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.40 ระดบั มาก 

9 มคีวามยุตธิรรมในการประเมนิผล 

ค่าเฉลีย่ 4.42 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผูส้อน 

4.38 

ระดบั มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านผูส้อน คอื 

4.38 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวามสามารถในการ
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ด้ วยตนเองและการ บูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 
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ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็น

ประโยชน์ นอกเหนือจากตําราและการเรยีน

ในชัน้เรยีน 
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ข้อ เน้ือหา 

10 
กําหนดแนวทางการจดัการรู้โดยยดึหลกั

ว่า ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

11 
กําหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการภายในวชิาและระหว่างวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.24 ระดบั มาก 

12 

พยายามชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้เดิม สิง่ที่เพิง่เรยีนจบไป 

การนําไปประยุกต์ใช้และสิ่งที่จะเรียน

ต่อไปในอนาคต 

ค่าเฉลีย่ 4.36 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

จดัการเรียนการสอน 

4.29 

ระดบั มาก 

   
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.51 ระดบั มากทีสุ่ด 

7 
มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีและและแสดงความ

เมตตาต่อผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ 

ค่าเฉลีย่ 4.47 ระดบั มาก 

8 เอาใจใสแ่ละใหค้วามสาํคญัต่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.40 ระดบั มาก 

9 มคีวามยุตธิรรมในการประเมนิผล 

ค่าเฉลีย่ 4.42 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผูส้อน 

4.38 

ระดบั มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านผูส้อน คอื 

4.38 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวามสามารถในการ

ปฏิบัติทักษะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.52 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 

 

ตารางที ่3 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
กจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ

ทีเ่รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.38 ระดบั มาก 

2 
การร่วมกิจกรรม ทําให้มคีวามเข้าใจใน

เน้ือหาวชิาทีเ่รยีนมากขึน้ 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้

ด้ วยตนเองและการ บูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

4 

ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็น

ประโยชน์ นอกเหนือจากตําราและการเรยีน

ในชัน้เรยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.34 ระดบั มาก 

5 
จดักจิกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้

แสดงออกและคดิอย่างสรา้งสรรค ์

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

6 

ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

บูรณาการข้ามกระบวนวิชาพร้อมทัง้

สงัเกตส่วนดีและปรบัปรุงส่วนด้อยของ

การจดัการเรยีนการสอน 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

7 
ส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

8 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้การ

ทาํงานมปีระสทิธภิาพ 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

9 
ดําเนินการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ

สง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

10 
กําหนดแนวทางการจดัการรู้โดยยดึหลกั

ว่า ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

11 
กําหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการภายในวชิาและระหว่างวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.24 ระดบั มาก 

12 

พยายามชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้เดิม สิง่ที่เพิง่เรยีนจบไป 

การนําไปประยุกต์ใช้และสิ่งที่จะเรียน

ต่อไปในอนาคต 

ค่าเฉลีย่ 4.36 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

จดัการเรียนการสอน 

4.29 

ระดบั มาก 

   
 

 

ค ณ ะ แ พ ท ย์ ศ า ส ต ร์ , ค ณ ะ เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์ ,               

คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์,        

คณะพยาบาลศาสตร,์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 

ค ณ ะ บ ริห า ร ธุ ร กิ จ ,  ค ณ ะ เ ศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์ ,               

ค ณ ะ รัฐ ศ าส ต ร์ แ ล ะ รัฐ ป ร ะ ศ าส นศ าสตร์ ,             

คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัยศิลปะสื่ อและ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 ตารางที ่1 ดา้นผูเ้รยีน 

ข้อ เน้ือหา 

1 

มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมทั ้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์จากการบูรณการขา้มกระบวนวชิา

มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.16 ระดบั มาก 

2 
สามารถฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด

และวธิกีารของตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

3 
พัฒนาความรู้และทักษะจากการทํา

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม 

ค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบั มาก 

4 
ฝึกคิดอย่ า งหลากหลายและสร้ า งสร รค์

จนิตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชดัเจน

และมเีหตุผล 

ค่าเฉลีย่ 4.18 ระดบั มาก 

5 
ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์

ความรูด้ว้ยตนเอง 

ค่าเฉลีย่ 4.12 ระดบั มาก 

6 

ได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมี

ความสุข 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

7 
เ ป็ น ก า ร ฝึ ก ต น เ อ ง ใ ห้ มี วิ นั ย แ ล ะ

รบัผดิชอบในการทาํงาน 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

8 
ฝึกประเมนิ ปรบัปรุงตนเองและยอมรบั

ผูอ้ื่น ตลอดจนใฝ่หาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ผู้เรียน 

4.20 

ระดบั มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นผูเ้รยีน คอื 

4.2 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง เป็นการฝึกตนเองให้มี

วินัยและรบัผิดชอบในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูง

ทีสุ่ด ที ่4.41 อยู่ในระดบัมาก 

 ตารางที ่2 ดา้นผูส้อน 

ข้อ เน้ือหา 

1 
มีการชี้แจงกระบวนการบูรณาการข้าม

กระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

2 
ก ารส่ ง เ ส ริมความรู้ แ ล ะทักษ ะก าร

แกปั้ญหา 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

3 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการบูรณาการข้าม

รายวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 การดแูลช่วยเหลอืใหค้าํแนะนํา 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 มคีวามสามารถในการปฏบิตัทิกัษะ 

ค่าเฉลีย่ 4.52 ระดบั มากทีสุ่ด 

6 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
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ติารางที� 4 ด�านเนื้อหา

 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยด�านเนื้อหา คือ 

4.35 อยู่ในระดับมาก ซึ่ึ่ง ส่งเสริมให�คนมีสุขภาพ

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีน้ำใจเป็น

นักกีฬา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.46 อยู่ในระดับมาก

ติารางที� 5 ด�านการวัดและประเมินผล

   
 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านด้านการ

จดัการเรียนการสอน คือ 4.29 อยู่ในระดบัมาก 

ซึ่ง กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่

เรยีน มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด ที ่4.38 อยู่ในระดบัมาก 

ตารางที ่4 ดา้นเน้ือหา 

ข้อ เน้ือหา 

1 เน้ือหามคีวามเหมาะสม เขา้ใจงา่ย 

ค่าเฉลีย่ 4.36 ระดบั มาก 

2 
มคีวามทนัสมยัและสามารถประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์ปัจจุบนัไดจ้รงิ 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

3 เน้ือหามคีวามถกูตอ้ง ไม่บดิเบอืน 

ค่าเฉลีย่ 4.44 ระดบั มาก 

4 
สรา้งความตระหนกัและเหน็ประโยชน์

จากเน้ือหาทีเ่รยีนรู ้

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

5 
บูรณาการผสมผสานสาระความรู้ด้าน

ต่างๆ อย่างไดส้ดัสว่นสมดุลกนั 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

6 
เป็นเน้ือหาทีม่คีวามสมัพนัธต์่อทกัษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

7 

เ ป็นเ น้ือหาที่ต้องให้ผู้ เ รียนได้ เ รียน

ตามลําดบัขัน้ตอนกระบวนการที่ต้องให้

ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตั ิ

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

8 

ส่งเสริมให้คนมีความรู้ วิชาการปัญญา

เพือ่การดาํรงชวีติ ใหต้ัง้อยู่ในศลีธรรมอนั

ด ีเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วน

ตน 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

9 
ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ทาง

ร่างกายและจติใจ และมน้ํีาใจเป็นนกักฬีา 

ค่าเฉลีย่ 4.46 ระดบั มาก 

10 

ส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ

และสามารถปรับตน เอง ให้ เ ข้ ากับ

สถานการณ์สิง่แวดลอ้ม 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

11 

ส่งเสริมให้เกิดความสุขและความพึง

พอใจจากการเข้า ร่วมในกิจกรรมใน

การบูรณาการขา้มกระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

12 

เน้ือหาที่เลือกสามารถนําไปใช้เล่นใน

เวลาว่าง และ ในชวีติจรงิต่อไปไดอ้กีดว้ย 

เป็นประโยชน์ทีส่ามารถนําไปใชไ้ด ้

 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

13 

เป็นกจิกรรมที่ไม่เป็นอนัตรายต่อผู้เรียน 

หรือเกินความ สามารถของผู้สอนที่จะ

ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิกบัผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.43 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

เน้ือหา 

4.35 

ระดบั มาก 

จากตารางที ่4 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นเน้ือหา คอื 

4.35 อยู่ในระดบัมาก ซึง่ ส่งเสรมิใหค้นมสีุขภาพ

สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ และมน้ํีาใจเป็น

นักกีฬา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.46 อยู่ในระดับ

มาก 

ตารางที ่5 ดา้นการวดัและประเมนิผล 

ข้อ เน้ือหา 

1 มคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

   
 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านด้านการ

จดัการเรียนการสอน คือ 4.29 อยู่ในระดบัมาก 

ซึ่ง กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่

เรยีน มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด ที ่4.38 อยู่ในระดบัมาก 

ตารางที ่4 ดา้นเน้ือหา 

ข้อ เน้ือหา 

1 เน้ือหามคีวามเหมาะสม เขา้ใจงา่ย 

ค่าเฉลีย่ 4.36 ระดบั มาก 

2 
มคีวามทนัสมยัและสามารถประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์ปัจจุบนัไดจ้รงิ 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

3 เน้ือหามคีวามถกูตอ้ง ไม่บดิเบอืน 

ค่าเฉลีย่ 4.44 ระดบั มาก 

4 
สรา้งความตระหนกัและเหน็ประโยชน์

จากเน้ือหาทีเ่รยีนรู ้

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

5 
บูรณาการผสมผสานสาระความรู้ด้าน

ต่างๆ อย่างไดส้ดัสว่นสมดุลกนั 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

6 
เป็นเน้ือหาทีม่คีวามสมัพนัธต์่อทกัษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

7 

เ ป็นเ น้ือหาที่ต้องให้ผู้ เ รียนได้ เ รียน

ตามลําดบัขัน้ตอนกระบวนการที่ต้องให้

ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตั ิ

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

8 

ส่งเสริมให้คนมีความรู้ วิชาการปัญญา

เพือ่การดาํรงชวีติ ใหต้ัง้อยู่ในศลีธรรมอนั

ด ีเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วน

ตน 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 
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พอใจจากการเข้า ร่วมในกิจกรรมใน

การบูรณาการขา้มกระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

12 
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เป็นประโยชน์ทีส่ามารถนําไปใชไ้ด ้

 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

13 

เป็นกจิกรรมที่ไม่เป็นอนัตรายต่อผู้เรียน 
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ค่าเฉลีย่ 4.43 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

เน้ือหา 

4.35 

ระดบั มาก 

จากตารางที ่4 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นเน้ือหา คอื 
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ในสถานการณ์ปัจจุบนัไดจ้รงิ 
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3 เน้ือหามคีวามถกูตอ้ง ไม่บดิเบอืน 
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มาก 

ตารางที ่5 ดา้นการวดัและประเมนิผล 

ข้อ เน้ือหา 

1 มคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

   
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

2 
มีความเหมาะสมกับความสามารถของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.32 ระดบั มาก 

3 
เข้าใจความแตกต่าง ความถนัดของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

4 

วัด แล ะปร ะ เมินผลแบบบู รณา ก า ร ที่

สอดคล้องกบัสภาพจริง กบัความก้าวหน้า

ของผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 
ใชว้ธิกีาร เครื่องมอืประเมนิทีห่ลากหลาย 

ต่อเน่ืองตลอดเวลาตามสภาพจรงิ 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

6 
เป็นการประเมนิทีก่ระทําไปพรอ้ม ๆ  กบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ค่าเฉลีย่ 4.30 ระดบั มาก 

7 

เน้นการพฒันาผู้เรยีนอย่างเด่นชดั และ

ให้ความสําคญักบัการพฒันาจุดเด่นของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

8 

ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูล

ระหว่ างการปฏิบัติใน ทุกด้านอ ย่ าง

ต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.21 ระดบั มาก 

9 
เป็นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาจรงิๆ 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

วดัและประเมินผล 

4.27 

ระดบั มาก 

จากตารางที ่5 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นการวดัและ

ประเมนิผล คอื 4.27 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวาม

สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 

4.37 อยู่ในระดบัมาก 

ตารางที ่6 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ข้อ เน้ือหา 

1 
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป

ปรบัใช ้

ค่าเฉลีย่ 4.35 ระดบั มาก 

2 
การร่วมกจิกรรมทําให้เรยีนรู้การทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ื่น 

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

3 
การร่วมกจิกรรมช่วยใหเ้รยีนรูก้ารทํางาน

เป็นขัน้ตอน 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 

นําความรูแ้ละประสบการณ์จากการบูร

ณาการขา้มกระบวนวชิาพฒันามาเป็น

กจิกรรมหรอืโครงการทีน่่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

5 
การบูรณาการขา้มกระบวนวชิาเป็นการ

สรา้งทกัษะการเรยีนรูท้ีด่ตี่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

6 

สร้างสื่อประมวลความรู้แนวทางการ

อนุรกัษ์และสบืทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพือ่การต่อสูป้้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

7 
ได้เรยีนรู้กบัผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกฬีา

มวยไทย กระบีก่ระบอง และดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยด�านการวัดและ

ประเมินผล คือ 4.27 อยู่ในระดับมาก ซ่ึึ่ง มีความ
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ในระดับมาก

ติารางที� 6 ด�านประโยชน์ที่ได�รับ
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4 
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ค่าเฉลีย่ 4.30 ระดบั มาก 
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เน้นการพฒันาผู้เรยีนอย่างเด่นชดั และ
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แสดงออกของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาจรงิๆ 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

วดัและประเมินผล 

4.27 

ระดบั มาก 

จากตารางที ่5 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นการวดัและ

ประเมนิผล คอื 4.27 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวาม

สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 

4.37 อยู่ในระดบัมาก 

ตารางที ่6 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ข้อ เน้ือหา 
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สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป

ปรบัใช ้

ค่าเฉลีย่ 4.35 ระดบั มาก 
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การร่วมกจิกรรมทําให้เรยีนรู้การทํางาน
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เป็นขัน้ตอน 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 
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นําความรูแ้ละประสบการณ์จากการบูร

ณาการขา้มกระบวนวชิาพฒันามาเป็น
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สร้างสื่อประมวลความรู้แนวทางการ

อนุรกัษ์และสบืทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพือ่การต่อสูป้้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

7 
ได้เรยีนรู้กบัผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกฬีา

มวยไทย กระบีก่ระบอง และดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 
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ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.32 ระดบั มาก 

3 
เข้าใจความแตกต่าง ความถนัดของ
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อนุรกัษ์และสบืทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพือ่การต่อสูป้้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

7 
ได้เรยีนรู้กบัผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกฬีา

มวยไทย กระบีก่ระบอง และดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

   
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

2 
มีความเหมาะสมกับความสามารถของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.32 ระดบั มาก 

3 
เข้าใจความแตกต่าง ความถนัดของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

4 

วัด แล ะปร ะ เมินผลแบบบู รณา ก า ร ที่

สอดคล้องกบัสภาพจริง กบัความก้าวหน้า

ของผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 
ใชว้ธิกีาร เครื่องมอืประเมนิทีห่ลากหลาย 

ต่อเน่ืองตลอดเวลาตามสภาพจรงิ 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

6 
เป็นการประเมนิทีก่ระทําไปพรอ้ม ๆ  กบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ค่าเฉลีย่ 4.30 ระดบั มาก 

7 

เน้นการพฒันาผู้เรยีนอย่างเด่นชดั และ

ให้ความสําคญักบัการพฒันาจุดเด่นของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

8 

ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูล

ระหว่ างการปฏิบัติใน ทุกด้านอ ย่ าง

ต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.21 ระดบั มาก 

9 
เป็นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาจรงิๆ 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

วดัและประเมินผล 

4.27 

ระดบั มาก 

จากตารางที ่5 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นการวดัและ

ประเมนิผล คอื 4.27 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวาม

สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 

4.37 อยู่ในระดบัมาก 

ตารางที ่6 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ข้อ เน้ือหา 

1 
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป

ปรบัใช ้

ค่าเฉลีย่ 4.35 ระดบั มาก 

2 
การร่วมกจิกรรมทําให้เรยีนรู้การทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ื่น 

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

3 
การร่วมกจิกรรมช่วยใหเ้รยีนรูก้ารทํางาน

เป็นขัน้ตอน 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 

นําความรูแ้ละประสบการณ์จากการบูร

ณาการขา้มกระบวนวชิาพฒันามาเป็น

กจิกรรมหรอืโครงการทีน่่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

5 
การบูรณาการขา้มกระบวนวชิาเป็นการ

สรา้งทกัษะการเรยีนรูท้ีด่ตี่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

6 

สร้างสื่อประมวลความรู้แนวทางการ

อนุรกัษ์และสบืทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพือ่การต่อสูป้้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

7 
ได้เรยีนรู้กบัผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกฬีา

มวยไทย กระบีก่ระบอง และดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

   
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

2 
มีความเหมาะสมกับความสามารถของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.32 ระดบั มาก 

3 
เข้าใจความแตกต่าง ความถนัดของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

4 

วัด แล ะปร ะ เมินผลแบบบู รณา ก า ร ที่

สอดคล้องกบัสภาพจริง กบัความก้าวหน้า

ของผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

5 
ใชว้ธิกีาร เครื่องมอืประเมนิทีห่ลากหลาย 

ต่อเน่ืองตลอดเวลาตามสภาพจรงิ 

ค่าเฉลีย่ 4.23 ระดบั มาก 

6 
เป็นการประเมนิทีก่ระทําไปพรอ้ม ๆ  กบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ค่าเฉลีย่ 4.30 ระดบั มาก 

7 

เน้นการพฒันาผู้เรยีนอย่างเด่นชดั และ

ให้ความสําคญักบัการพฒันาจุดเด่นของ

ผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

8 

ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูล

ระหว่ างการปฏิบัติใน ทุกด้านอ ย่ าง

ต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ 4.21 ระดบั มาก 

9 
เป็นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาจรงิๆ 

ค่าเฉลีย่ 4.33 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้านการ

วดัและประเมินผล 

4.27 

ระดบั มาก 

จากตารางที ่5 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นการวดัและ

ประเมนิผล คอื 4.27 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง มคีวาม

สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 

4.37 อยู่ในระดบัมาก 

ตารางที ่6 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ข้อ เน้ือหา 

1 
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป

ปรบัใช ้

ค่าเฉลีย่ 4.35 ระดบั มาก 

2 
การร่วมกจิกรรมทําให้เรยีนรู้การทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ื่น 

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

3 
การร่วมกจิกรรมช่วยใหเ้รยีนรูก้ารทํางาน

เป็นขัน้ตอน 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

4 

นําความรูแ้ละประสบการณ์จากการบูร

ณาการขา้มกระบวนวชิาพฒันามาเป็น

กจิกรรมหรอืโครงการทีน่่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

5 
การบูรณาการขา้มกระบวนวชิาเป็นการ

สรา้งทกัษะการเรยีนรูท้ีด่ตี่อนกัศกึษา 

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

6 

สร้างสื่อประมวลความรู้แนวทางการ

อนุรกัษ์และสบืทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพือ่การต่อสูป้้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.37 ระดบั มาก 

7 
ได้เรยีนรู้กบัผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกฬีา

มวยไทย กระบีก่ระบอง และดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.41 ระดบั มาก 

   
 

 

8 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา

ทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู้

ป้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

9 
เป็นผู้นําในการพัฒนาทักษะกีฬามวย

ไทย กฬีากระบีก่ระบองและดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

10 

มโีครงการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายโดย

การประยุกต์ความรู้ของกีฬาภูมิปัญญา

ไทยเพื่อการต่อสู้ป้องกนัตวัทัง้กฬีามวย

ไทย กฬีากระบีก่ระบอง กฬีาดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.39 ระดบั มาก 

11 

มสีื่อประมวลความรู้จากการเรยีนบูรณา

การข้ามกระบวนวิชาโดยการวิเคราะห์

เน้ือหาแล้วนําไปปรับใช้กับตนเองที่มี

ความแตกต่าง หลากหลาย 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

12 

มี รู ป แ บ บ ก า ร เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ร ะ ห ว่ า ง

นักศึกษาในการเรยีนรู้ขา้มกระบวนวชิา 

(การเป็นผู้นําแลผูต้าม) ทีม่กีารถ่ายทอด

ของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูเ้ป็นวชิาชพีกบักลุ่ม

นักศึกษาที่เรียนรู้เพื่อการนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนั 

 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

13 
มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนการสอนและการ  

บูรณาการขา้มกระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

14 

มบีทเรยีนจากการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่

ที่ ส อดคล้ อ งกับศตว ร รษ ที่  2 1  ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น

ของตนเองต่อไป 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

15 

มีมุมมองความคิดใหม่  ปรับ เปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมจากการสอน

แบบเดมิไปสูก่ารสอนในรปูแบบใหม่ 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

16 
สามารถพฒันาศกัยภาพการสอนที่มีอยู่

เดมิใหม้ากขึน้จนเป็นความเชีย่วชาญ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

17 

สามารถสร้างบรรยากาศและสร้างสรรค์

พื้นที่การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

18 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์

แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด  แ บ่ ง ปั น ใ ห้ กับ ก ลุ่ ม

คณาจารย์ที่เกี่ยวขอ้งและสนใจการสอน

รูปแบบใหม่ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรยีนรู ้ครเูพือ่ศษิย ์

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

4.28 

ระดบั มาก 

 

 

 

จากตารางที ่6 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นประโยชน์ที่

ได้รบั คอื 4.28 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง ได้เรยีนรู้กบั

ผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกีฬามวยไทย กระบี่

กระบอง และดาบไทย มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.41 

อยู่ใน    ระดบัมาก 

ขอ้เสนอแนะของนกัศกึษา 

1. ไดค้วามรูม้ากจากการเรยีน และอยากให้มี

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไซด ์(On Site) 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยด�านประโยชน์ที่

ได�รับ คือ 4.28 อยู่ในระดับมาก ซ่ึึ่ง ได�เรียนรู�กับผู�

เชีย่วชาญทัง้ทางด�านกีฬามวยไทย กระบีก่ระบอง และ

ดาบไทย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.41 อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะของนักศ้กษา

 1. ได�ความรู�มากจากการเรียน และอยากให�มี

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซึ่ด์ (On Site)

 2. เป็นกิจกรรมที่ดีและได�ความรู�อย่างเต็มที่

พร�อมทั้งได�ทักษะการปฏิิบัติ

 3. อยากให�มีการจัดกิจกรรมให�ทั้งคนที่เรียน

หรือไม่ได�เรียนเข�าร่วม

 4. อาจารยใ์จด ีถ�าเรยีนได�อกีกอ็ยากจะเรยีนอกี

   
 

 

8 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา

ทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู้

ป้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

9 
เป็นผู้นําในการพัฒนาทักษะกีฬามวย

ไทย กฬีากระบีก่ระบองและดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

10 

มโีครงการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายโดย

การประยุกต์ความรู้ของกีฬาภูมิปัญญา

ไทยเพื่อการต่อสู้ป้องกนัตวัทัง้กฬีามวย

ไทย กฬีากระบีก่ระบอง กฬีาดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.39 ระดบั มาก 

11 

มสีื่อประมวลความรู้จากการเรยีนบูรณา

การข้ามกระบวนวิชาโดยการวิเคราะห์

เน้ือหาแล้วนําไปปรับใช้กับตนเองที่มี

ความแตกต่าง หลากหลาย 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

12 

มี รู ป แ บ บ ก า ร เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ร ะ ห ว่ า ง

นักศึกษาในการเรยีนรู้ขา้มกระบวนวชิา 

(การเป็นผู้นําแลผูต้าม) ทีม่กีารถ่ายทอด

ของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูเ้ป็นวชิาชพีกบักลุ่ม

นักศึกษาที่เรียนรู้เพื่อการนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนั 

 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

13 
มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนการสอนและการ  

บูรณาการขา้มกระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

14 

มบีทเรยีนจากการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่

ที่ ส อดคล้ อ งกับศตว ร รษ ที่  2 1  ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น

ของตนเองต่อไป 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

15 

มีมุมมองความคิดใหม่  ปรับ เปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมจากการสอน

แบบเดมิไปสูก่ารสอนในรปูแบบใหม่ 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

16 
สามารถพฒันาศกัยภาพการสอนที่มีอยู่

เดมิใหม้ากขึน้จนเป็นความเชีย่วชาญ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

17 

สามารถสร้างบรรยากาศและสร้างสรรค์

พื้นที่การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

18 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์

แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด  แ บ่ ง ปั น ใ ห้ กับ ก ลุ่ ม

คณาจารย์ที่เกี่ยวขอ้งและสนใจการสอน

รูปแบบใหม่ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรยีนรู ้ครเูพือ่ศษิย ์

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

4.28 

ระดบั มาก 

 

 

 

จากตารางที ่6 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นประโยชน์ที่

ได้รบั คอื 4.28 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง ได้เรยีนรู้กบั

ผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกีฬามวยไทย กระบี่

กระบอง และดาบไทย มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.41 

อยู่ใน    ระดบัมาก 

ขอ้เสนอแนะของนกัศกึษา 

1. ไดค้วามรูม้ากจากการเรยีน และอยากให้มี

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไซด ์(On Site) 

   
 

 

8 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา

ทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู้

ป้องกนัตวั 

ค่าเฉลีย่ 4.31 ระดบั มาก 

9 
เป็นผู้นําในการพัฒนาทักษะกีฬามวย

ไทย กฬีากระบีก่ระบองและดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.20 ระดบั มาก 

10 

มโีครงการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายโดย

การประยุกต์ความรู้ของกีฬาภูมิปัญญา

ไทยเพื่อการต่อสู้ป้องกนัตวัทัง้กฬีามวย

ไทย กฬีากระบีก่ระบอง กฬีาดาบไทย 

ค่าเฉลีย่ 4.39 ระดบั มาก 

11 

มสีื่อประมวลความรู้จากการเรยีนบูรณา

การข้ามกระบวนวิชาโดยการวิเคราะห์

เน้ือหาแล้วนําไปปรับใช้กับตนเองที่มี

ความแตกต่าง หลากหลาย 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

12 

มี รู ป แ บ บ ก า ร เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ร ะ ห ว่ า ง

นักศึกษาในการเรยีนรู้ขา้มกระบวนวชิา 

(การเป็นผู้นําแลผูต้าม) ทีม่กีารถ่ายทอด

ของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูเ้ป็นวชิาชพีกบักลุ่ม

นักศึกษาที่เรียนรู้เพื่อการนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนั 

 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

13 
มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนการสอนและการ  

บูรณาการขา้มกระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

14 

มบีทเรยีนจากการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่

ที่ ส อดคล้ อ งกับศตว ร รษ ที่  2 1  ไป
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ของตนเองต่อไป 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 
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ทัศนคติและพฤติกรรมจากการสอน

แบบเดมิไปสูก่ารสอนในรปูแบบใหม่ 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

16 
สามารถพฒันาศกัยภาพการสอนที่มีอยู่

เดมิใหม้ากขึน้จนเป็นความเชีย่วชาญ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 
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สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์

แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด  แ บ่ ง ปั น ใ ห้ กับ ก ลุ่ ม

คณาจารย์ที่เกี่ยวขอ้งและสนใจการสอน

รูปแบบใหม่ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรยีนรู ้ครเูพือ่ศษิย ์

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

4.28 

ระดบั มาก 

 

 

 

จากตารางที ่6 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นประโยชน์ที่
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ป้องกนัตวั 
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ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

12 

มี รู ป แ บ บ ก า ร เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ร ะ ห ว่ า ง

นักศึกษาในการเรยีนรู้ขา้มกระบวนวชิา 
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ของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูเ้ป็นวชิาชพีกบักลุ่ม

นักศึกษาที่เรียนรู้เพื่อการนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนั 

 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 
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เรยีนรู ้ครเูพือ่ศษิย ์

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

4.28 

ระดบั มาก 
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การข้ามกระบวนวิชาโดยการวิเคราะห์

เน้ือหาแล้วนําไปปรับใช้กับตนเองที่มี

ความแตกต่าง หลากหลาย 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

12 

มี รู ป แ บ บ ก า ร เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ร ะ ห ว่ า ง

นักศึกษาในการเรยีนรู้ขา้มกระบวนวชิา 

(การเป็นผู้นําแลผูต้าม) ทีม่กีารถ่ายทอด

ของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูเ้ป็นวชิาชพีกบักลุ่ม

นักศึกษาที่เรียนรู้เพื่อการนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนั 

 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

ข้อ เน้ือหา 

13 
มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนการสอนและการ  

บูรณาการขา้มกระบวนวชิา 

ค่าเฉลีย่ 4.28 ระดบั มาก 

14 

มบีทเรยีนจากการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่

ที่ ส อดคล้ อ งกับศตว ร รษ ที่  2 1  ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น

ของตนเองต่อไป 

ค่าเฉลีย่ 4.22 ระดบั มาก 

15 

มีมุมมองความคิดใหม่  ปรับ เปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมจากการสอน

แบบเดมิไปสูก่ารสอนในรปูแบบใหม่ 

ค่าเฉลีย่ 4.29 ระดบั มาก 

16 
สามารถพฒันาศกัยภาพการสอนที่มีอยู่

เดมิใหม้ากขึน้จนเป็นความเชีย่วชาญ 

ค่าเฉลีย่ 4.26 ระดบั มาก 

17 

สามารถสร้างบรรยากาศและสร้างสรรค์

พื้นที่การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบั มาก 

18 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์

แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด  แ บ่ ง ปั น ใ ห้ กับ ก ลุ่ ม

คณาจารย์ที่เกี่ยวขอ้งและสนใจการสอน

รูปแบบใหม่ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรยีนรู ้ครเูพือ่ศษิย ์

ค่าเฉลีย่ 4.27 ระดบั มาก 

รวมค่าเฉล่ียด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

4.28 

ระดบั มาก 

 

 

 

จากตารางที ่6 พบว่า ค่าเฉลีย่ดา้นประโยชน์ที่

ได้รบั คอื 4.28 อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง ได้เรยีนรู้กบั

ผู้เชี่ยวชาญทัง้ทางด้านกีฬามวยไทย กระบี่

กระบอง และดาบไทย มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 4.41 

อยู่ใน    ระดบัมาก 

ขอ้เสนอแนะของนกัศกึษา 

1. ไดค้วามรูม้ากจากการเรยีน และอยากให้มี

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไซด ์(On Site) 
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ในวิชาอืน่ สอนสนุกมากและเป็นกันเอง มคีวามรู�ความ

สามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก และ

ถ่ายทอดวิชาความรู�ได�เป็นอย่างดี

 5. ควรมีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

 6. Staff ทีท่ำหน�าทีด่ำเนินกิจกรรมอาจจะต�อง

มีการประสานงานร่วมกันมากกว่านี้ เพราะยังเกิดข�อ

ผิดพลาดในกิจกรรมอยู่

 7. ถ�าสถานการณ์โควิด19ดีขึ้น ควรจะปรับให�

เรียนแบบออนไซึ่ด์ (On Site) เพราะทำให�เกิดการ

เรียนรู�ได�ดีกว่า สามารถเห็นท่าปฏิิบัติได�อย่างชัดเจน 

อีกทั้งอาจารย์ผู�สอนยังสามารถประเมินว่านักศึกษา

ปฏิิบัติถูกต�องหรือไม่

9. สรุป (Conclusions)

 การส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�าม

กระบวนวิชากระบี่กระบอง และดาบไทยศึกษา และ

วชิามวยไทยศกึษา รว่มกบัวิชากฬีาภมูปิญัญาไทยเพือ่

การต่อสู�ป้องกันตัวที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ที่ได�

ดำเนนิการจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนท่ี 2 ปกีาร

ศึกษา 2564 นั้น ผลการบูรณาการระหว่างกระบวน

วิชาสรุปได� ดังนี้

 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกีฬา     

ภมูปิญัญาไทยเพือ่การต่อสู�ปอ้งกนัตวั โดยนกัศกึษาทัง้ 

3 รายวิชาประยุกต์เนื้อหาท่ีได�จากการเรียนไปเป็น

โครงการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย เชน่ การจัดกจิกรรม

เต�นแอโรบิก มวยไทย การบริหารกายด�วยกระบี่

กระบอง เป็นต�น ซึ่ึ่งรูปแบบโครงการของนักศึกษาผู�

สอนจะไม่มกีารปิดกัน้ความคิดสร�างสรรค์ตา่ง ๆ  ซ่ึึ่งจะ

ทำเพียงให�คำชี้แนะเพื่อให�นักศึกษาใช�ความคิด

สร�างสรรค์ให�มากที่สุด

 2. การเป็นผู�นำในการพัฒนาทักษะกีฬา

มวยไทย กีฬากระบี่กระบองและดาบไทย โดย

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพลศึกษาในรายวิชา 057295 

กระบี่กระบองและดาบไทยศึกษา 057298 มวยไทย

ศึกษา ได�เป็นพ่ีเล้ียงในการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่

เรียนวิชา 057138 กีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู�

ป้องกันตัว

 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการพัฒนาทักษะ

กีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู�ป้องกันตัว โดย

นักศึกษาทั้ง 3 รายวิชา ได�ทำการแลกเปลี่ยนความรู� 

ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อแก�ไขข�อบกพร่อง

หรือต่อยอดความสามารถของตนเอง

    4. การอภิปรายหรือสร�างสื่อประมวลความรู�

แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดกีฬาภูมิปัญญาไทย

เพือ่การต่อสู�ปอ้งกันตัว โดยแต่ละคนของทัง้ 3 รายวิชา 

ประมวลผลองคค์วามรู�ทีจ่ะนำไปประยกุต์ใช�ให�เหมาะ

สมกับวิชาชีพของตนเองโดยจัดทำเป็นสื่อวิดีโอ

    5. สง่เสรมิให�มกีารเรยีนรู�กบัผู�เชีย่วชาญ เพ่ือให�

นักศึกษาได�เรียนรู�จากผู�มีประสบการณ์จริง โดยการ

เชิญวิทยากรทั้งทางด�านกีฬามวยไทย กระบี่กระบอง 

และดาบไทย ในโครงการ “การบูรณาการองค์ความรู�

กีฬาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการต่อสู�ป้องกันตัวในการส่ง

เสริมกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่” ที่ได�งบประมาณสนับสนุนจากแผนงานส่ง

เสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยวิทยากรผู�เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬา

มวยไทยและมวยโบราณ, ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ 

เพือ่ให�ความรู�และแบ่งปันประสบการณ์ให�กับนักศึกษา

ทั้ง 3 รายวิชา
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เรื่อง โภชนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธิ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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1สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐ์ศาสตร์และรัฐ์ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่อยู่ ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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บัทคััด้ย่อ

 การจัดการเรียนการสอนในห�องเรียนปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู�เพ่ือวัดผลความรู�

ด�วยการสอบอีกต่อไป แต่การจัดการเรียนการสอนยังต�องตอบโจทย์ของทักษะที่จำเป็นและความเติบโตก�าวหน�า

ทางเทคโนโลยี ที่มาพร�อมกับความท�าทายใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ

สถานการณ์ของภัยทางธิรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เช่น PM 2.5 ห�องเรียนที่ถูกเปลี่ยนไปสู่ห�องเรียนออนไลน์ ส่ง

ผลต่อการสร�างพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ Digital Space ผู�สอนและสถาบันการศึกษาต�องพัฒนาเครื่องมือ รูป

แบบ และวิธิีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและพฤติกรรมการเรียนของผู�เรียนนับเป็นโจทย์ที่

ท�าทายต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่การพัฒนาทักษะของผู�เรียนเท่านั้นแต่รวมถึง

ผู�สอนด�วย โดยเฉพาะกระบวนวชิาระเบยีบวธิิวีจิยัทางรฐั์ศาสตรท์ีเ่ดมิเน�นการเรยีนในพืน้ทีจ่รงิ การฝึกึปฏิบิตัริว่ม

กันในชั้นเรียน ต�องปรับไปใช�รูปแบบการเรียนการสอนหลัก ๆ 4 รูปแบบ คือ 1. การสอนสด live ผ่านระบบ 

Zoom Meeting 2. การดู Clip Video 3. การทำ Flipped Classroom และ 4. การบรรยายโดยผู�สอนและ

วทิยากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั สิง่สำคญัในการเปลีย่นผา่นห�องเรยีน (Transformative Classroom) 

คือ การสร�างมุมมอง ทัศนคติและความรู�สึกต่อการเรียนในระบบออนไลน์และการเรียนรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายของการทำความเข�าใจระเบียบวิธิีวิจัยทางรัฐ์ศาสตร์และการริเริ่มเป็นนักวิจัยเพื่อการเรียนใน

ขั้นสูงต่อไป

คัำสำคััญ:  ระเบียบวิธิีวิจัย, รัฐ์ศาสตร์, ห�องเรียนออนไลน์, นักวิจัย

1. บัทนำ

 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ

แพรร่ะบาดของไวรัสโควิด 19 ถอืเปน็ความท�าทายใหม่

ต่อทั้งผู�สอนและผู�เรียน การเรียนรู�เครื่องมือออนไลน์

ในการเรียนการสอนที่ต�องเกิดขึ้นควบคู่กับการปรับ

เนือ้หาสาระของการเรยีนเพือ่บรรลผุลสัมฤทธิิท์างการ

ศกึษาจงึเปน็ประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในสถาบนัการศกึษาทกุ

ระดับ จากเดิมการจัดการเรียนการสอนเน�น

กระบวนการ Activity-based Learning / Problem-

based Learning และ Issue-based Learning ต�อง

ประยุกต์มาสู่กระบวนการและเครื่องมือการสอนใน

ระบบออนไลน์ กระบวนวิชาระเบียบวิธิีวิจัยทาง

รฐั์ศาสตร ์127303 จงึต�องอาศยัสือ่การสอนทัง้รปูแบบ 

Video Clips / รูปภาพ / ประสบการณ์ ผ่าน

กระบวนการ Virtualization เพื่อสร�างคุณลักษณะ

ของนกัวจิยัหรอืทกัษะของระเบยีบวธิิวีจิยัให�เชือ่มโยง

กับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาให�มากขึ้น 

อันเกิดจากข�อจำกัดของการลงพ้ืนที่ การเรียนรู�ใน

ชุมชน การฝึึกฝึนเชิงปฏิิบัติการในห�องเรียน

 การจัดการเรยีนการสอนในวิชาระเบียบวิธิวีจิยั

ทางรัฐ์ศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐ์าน คือ การจัดการ

เรียนการสอนที่ทำให�นักศึกษามีความรู�และเข�าใจการ
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ดำเนนิการวิจัยทางรฐั์ศาสตรด์�วยพืน้ฐ์านของระเบียบ

วิธิีวิจัยที่ถูกต�องการกระตุ�นให�มีความตื่นตัวในการ

เรียนรู�อะไรใหม่ ๆ  ที่พร�อมนำมาสู่การแสวงหาความรู�

และสร�างองค์ความรู� ดงันัน้ ประเด็นวิจยัต่าง ๆ  จงึเกิด

จากความสนใจและการแสดงออกทางความคิดของผู�

เรียนเอง ซ่ึึ่งบทบาทของผู�สอนคือ การกระตุ�นความ

คิด สนับสนุนเครื่องมือ วิธิีการ และสร�างกระบวนการ

ในการเรียนรู�ให�แก่ผู�เรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชา ได�แก่ 

 1. เพื่อให�นักศึกษาเข�าใจถึงกระบวนการ  

ขัน้ตอน และแนวทางในการทำวิจยัทางด�านรัฐ์ศาสตร์ 

 2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถนำความรู�และ

ทฤษฎีีไปปฏิิบัติทำวิจัย วางแผนการทำวิจัยเพ่ือแก�

ปัญหาและสร�างความรู�เข�าใจต่อประเด็นสำคัญทาง

สังคมการเมืองไทย 

 3. เพือ่ให�นกัศกึษามคีวามรู� ทกัษะ พืน้ฐ์านทาง

วจิยัทีจ่ะนำไปใช�ประโยชนใ์นการเรยีนและการทำงาน

ในอนาคต 

 ดังนั้น บทเรียนและการเตรียมการสอนที่ต�อง

ใช�สือ่ เทคโนโลยมีาชว่ยในห�องเรยีนออนไลนจ์งึมคีวาม

สำคัญและผู�สอนต�องใช�เวลาทำความเข�าใจเครื่องมือ

ตา่ง ๆ  มากขึน้ อย่างไรก็ตาม สิง่แรกทีผู่�สอนต�องดำเนิน

การคือ การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรู�ออนไลน์และ

หล่อหลอมทัศนคติของผู�เรียนที่ทำให�เชื่อว่าการวิจัย

เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันแม�ไม่ได�อยู่ใน

ห�องเรียนหรือฝึึกปฏิิบัติการในพื้นท่ีก็ตาม ดังนั้น 

ในช่วงการสอนแรกๆ จะมีการให�ผู�เรียนหยิบยกเรื่อง

ราวของตนเองทีอ่ยากให�คนอืน่รู� โดยให�ผู�ฟงัตัง้คำถาม

และช้ีให�เหน็ข�อสงัเกตจากเรือ่งราวทีไ่ด�ยินท่ีเป็นทกัษะ

หนึง่ของนักวิจยั โดยผู�สอนจะช่วยอธิบิายเชือ่มโยงเพือ่

ให�ผู�เรียนเข�าใจว่าการวิจัยคือบริบทแวดล�อมชีวิตของ

ทุกคน

2. สื�อการสอน

2.1. Clip video

 ผู�สอนมีการอัด Video Content ให�แก่

นักศึกษาใน 5 บท ได�แก่ การเก็บรวบรวมข�อมูล, 

Conceptual Framework, การวิเคราะห์และนำ

เสนอข�อมูล เป็นต�น

 

 

 

 

ร้ปที� 1 ตัวอย่างคลิปการสอนที่จัดทำ

 

 

   

 

 

กระบวนการและเครื่องมือการสอนในระบบออนไลน 

กระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 127303 

จึงตองอาศัยสื่อการสอนทั้งรูปแบบ Video Clips / 

ร ูปภาพ /  ประสบการณ   ผ  านกระบวนการ 

Virtualization เพื ่อสรางคุณลักษณะของนักวิจัย

หรือทักษะของระเบียบวิธีวิจัยใหเชื ่อมโยงกับการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาใหมากข้ึน อันเกิด

จากขอจำกัดของการลงพื้นที่ การเรียนรูในชุมชน 

การฝกฝนเชิงปฏิบัติการในหองเรียน 

การจัดการเรียนการสอนในวิชาระเบียบวิธี

ว ิจ ัยทางรัฐศาสตรตามเกณฑมาตรฐาน คือ การ

จัดการเรียนการสอนที่ทำใหนักศึกษามีความรูและ

เขาใจการดำเนินการวิจัยทางรัฐศาสตรดวยพื้นฐาน

ของระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอง การกระตุนใหมีความ

ตื่นตัวในการเรียนรูอะไรใหม ๆ ที่พรอมนำมาสูการ

แสวงหาความรูและสรางองคความรู ดังนั้น ประเด็น

วิจัยตาง ๆ จึงเกิดจากความสนใจและการแสดงออก

ทางความคิดของผุเรียนเอง ซึ่งบทบาทของผูสอนคือ 

การกระตุนความคิด สนับสนุนเครื่องมือ วิธีการ และ

สรางกระบวนการในการการเรียนรูใหแกผูเรียนเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงคของกระบวนวิชาไดแก  

1. เพื ่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการ 

ข ั ้นตอน และแนวทางในการทำว ิจ ัยทางด าน

รัฐศาสตร  

2.เพื ่อใหนักศึกษาสามารถนำความรู และ

ทฤษฎีไปปฏิบัติทำวิจัย วางแผนการทำวิจัยเพ่ือ

แกปญหาและสรางความรูเขาใจตอประเด็นสำคัญ

ทางสังคมการเมืองไทย  

3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะ พื้นฐาน

ทางวิจัยที่จะนำไปใชประโยชนในการเรียนและการ

ทำงานในอนาคต  

ดังนั้น บทเรียนและการเตรียมการสอนที่ตอง

ใชสื ่อ เทคโนโลยีมาชวยในหองเรียนออนไลนจึงมี

ความสำคัญและผู สอนตองใชเวลาทำความเขาใจ

เครื ่องมือตาง ๆ มากขึ ้น อยางไรก็ตาม สิ ่งแรกท่ี

ผูสอนตองดำเนินการคือ การสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูออนไลนและหลอหลอมทัศนคติของผูเรียนท่ี

ทำให  เช ื ่ อว  าการว ิจ ัย เป น เร ื ่ องท ี ่ เก ิดข ึ ้ น ใน

ชีว ิตประจำวันแมไมได อยู ในหองเร ียนหร ือฝก

ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีก็ตาม ดังนั้น ในชวงการสอนแรกๆ 

จะมีการใหผูเรียนหยิบยกเรื่องราวของตนเองท่ีอยาก

ใหคนอื ่นรู โดยให ผ ู ฟ งต ั ้งคำถามและชี ้ ให เห็น

ขอสังเกตจากเรื่องราวท่ีไดยินที่เปนทักษะหนึ่งของ

นักวิจัย โดยผูสอนจะชวยอธิบายเชื่อมโยงเพื่อใหผุ

เรียนเขาใจวาการวิจัยคือบริบทแวดลอมชีวิตของทุก

คน 

2 ส่ือการสอน 

2.1 Clip video 

ผ ู  ส อนม ี ก า ร อ ั ด  Video Content ใ ห  แ ก

นักศึกษาใน 5 บท ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล, 

Conceptual Framework, กา ร ว ิ เ ค ร า ะห  แ ล ะ

นำเสนอขอมูล เปนตน 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

คลิปการสอนท่ีจัดทำข้ึน เปนบางเนื้อหาของ

การเรียน โดยเลือกเนื้อหาประเด็นท่ีมีรายละเอียด

เนื้อหาและตองการคำอธิบายมาก เพ่ือใหผูเรียน

สามารถดูซ้ำเพ่ือทำความเขาใจ ประกอบกับการอาน

หนังสือ และนำมาสูการพูดคุยและอธิบายเพ่ิมเติมใน

ชั้นเรียน เนื่องจากในชั้นเรียนยังคงเนนการมีสวนรวม

และกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความตื่นตัวและสราง

สภาพแวดลอมการเรียนในระบบออนไลน 

2.2 Podcast 

ชองทางในการใชสื่อที่มีมากมาย บทบาทของ

ผูสอนตองเลือกสรรสื่อบางประเภทมาสนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมีความหลากหลาย ในกระบวนวิชา 

127303 จึงไดนำ Podcast มาเปนสื่อการสอนเสริม

โดยมีการสง link รายการ podcast รายการ The 

Secret Sauce และ Infinity Podcast ซึ่งมีรายการ

ที ่ให ความคิดความรู เช ิงเนื ้อหาเกี ่ยวกับการคิด 

กระบวนการคิดเชิงตรรก และสาระสำคัญที่นาสนใจ

จากการศึกษาในตางประเทศ เชน การสรุปบทเรียน

จากสุดยอดหนังสือ Thinking, Fast and Slow เพ่ือ

ศ ึกษาต ัวอย  างงานว ิจ ัย เช ิ งพฤต ิกรรม แล  ะ

Inductive Reason การใหเหตุผลแบบอุปนัย 

2.3 บทความ 

มีการโพสตเอกสารประกอบการสอน บทความ

และตัวอยางงานวิจัย ตัวอยาง โครงรางงานวิจัย 

(Proposal) ใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะการโพสต

บทความที่เกี่ยวของกับความรูและกรณีศึกษาที่ชวย

สรางความเขาใจในการดำเนินการวิจ ัย รวมท้ัง

ความรู พ ื ้นฐานตาง ๆ ในระบบ MS Team เชน

บทความเรื ่องคนนอกระบบและสังคมชนชั ้น ใน

ประเทศเหลื่อมล้ำ 

2.4 Power Point 

ในการบรรยายผานโปรแกรม Zoom Meeting 

มีการบรรยายประกอบกับการใช Power Point 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและมอบ ppt เหลานั้นใหแก
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 คลิปการสอนที่จัดทำขึ้น เป็นบางเนื้อหาของ

การเรียน โดยเลือกเนื้อหาประเด็นที่มีรายละเอียด

เนื้อหาและต�องการคำอธิิบายมาก เพื่อให�ผู�เรียน

สามารถดูซึ่้ำเพื่อทำความเข�าใจ ประกอบกับการอ่าน

หนังสือ และนำมาสู่การพูดคุยและอธิิบายเพิ่มเติมใน

ชั้นเรียน เนื่องจากในชั้นเรียนยังคงเน�นการมีส่วนร่วม

และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร�างความตื่นตัวและสร�าง

สภาพแวดล�อมการเรียนในระบบออนไลน์

2.2. Podcast

 ชอ่งทางในการใช�สือ่ทีมี่มากมาย บทบาทของผู�

สอนต�องเลือกสรรสื่อบางประเภทมาสนับสนุนการ

เรียนการสอนให�มีความหลากหลาย ในกระบวนวิชา 

127303 จึงได�นำ Podcast มาเป็นสื่อการสอนเสริม

โดยมีการส่ง link รายการ podcast รายการ The 

Secret Sauce และ Infinity Podcast ซึ่ึ่งมีรายการ

ที่ ให�ความคิดความรู� เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการคิด 

กระบวนการคดิเชงิตรรกะ และสาระสำคญัทีน่า่สนใจ

จากการศึกษาในต่างประเทศ เช่น การสรุปบทเรียน

จากสุดยอดหนังสือ Thinking, Fast and Slow เพื่อ

ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเชิงพฤติกรรม และ Inductive 

Reason การให�เหตุผลแบบอุปนัย

2.3. บทความ

 มกีารโพสต์เอกสารประกอบการสอน บทความ

และตัวอย่างงานวิจัย ตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัย 

(Proposal) ให�แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการโพสต์

บทความที่เก่ียวข�องกับความรู�และกรณีศึกษาที่ช่วย

สร�างความเข�าใจในการดำเนินการวิจยั รวมทัง้ความรู�

พืน้ฐ์านต่าง ๆ  ในระบบ MS Teams เช่น บทความเรือ่ง

คนนอกระบบและสงัคมชนชัน้ในประเทศเหลือ่มล้ำ

2.4. Power Point

 ในการบรรยายผา่นโปรแกรม Zoom Meeting 

มีการบรรยายประกอบกับการใช� Power Point เพื่อ

ให�นักศึกษาเข�าใจและมอบ ppt เหล่านั้นให�แก่

นักศึกษาหลังการบรรยายเสร็จเพื่อให�นักศึกษา

สามารถไปทบทวนได�

2.5. Flipped Classroom 

 แนวทางหลกัของการทำ Flipped Classroom 

ม ี2 ขัน้หลกั ๆ  คอื ขัน้นำและขัน้กลาง ของการบรหิาร

จัดการกระบวนวิชา ซึ่ึ่งในการใช� flip ช่วงขั้นนำ คือ 

การสร�างความน่าสนใจของการเรียนต่อผู�เรียน ดังนั้น 

การใช� Video Contents และ Video Clips ของ

เนื้อหาการเรียนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ก่อนที่จะมา

เจอกันในชั้นเรียน แต่ในช่วงเวลาก่อนมาเจอกันในชั้น

เรียนจะมีการเปิดโอกาสให�สอบถามในระบบ ms 

teams ทัง้สว่นตัวหรอื โพสตส์าธิารณะใน ms teams

การใช� flip ใน ช่วงขั้นกลางของชั้นเรียน คือ การเน�น

พัฒนาทักษะการเป็นนักวิจัยของนักศึกษา การให�ใช� 

tasks หรือ challenges ที่มีแพคเกจส่งให�นักศึกษา

ทั้งระบบออนไลน์และไปรษณีย์ที่ทำให�นักศึกษาเกิด

การเรียนรู�ด�วยตนเอง จนมาเจอกันในห�องเรียนเพื่อ

แลกเปลี่ยนเพื่อสร�างบทเรียนและบทสรุปในชั้นเรียน

ร่วมกัน และไปสู่การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนต่อไป

 การบรรยายหรือการสอนออนไลน์หรือในชั้น

เรียนจะเกิดระหว่างการใช� flip และในช่วงท�ายของ

การเรียนในภาคการศึกษาเพ่ือประมวลความรู� สรุป

ความรู�ความเข�าใจ และขัน้ตอนคร่าว ๆ  ของการจัดทำ 

flipped classroom ดังนี้

 1. มีการส่ง clip video เนื้อหาของกระบวน

วชิาให�นักศกึษาไปศกึษาลว่งหน�าตามตารางการเรยีน

ของแต่ละสัปดาห์ 

 2. โดยภายหลังจากนักศึกษาดูคลิป ผู�สอนจะ

ส่งคำถามท�ายบทและการต้ังประเด็นให�นักศึกษาหา

ข�อมูลเพิม่เติมเพือ่พัฒนาทักษะด�านการค�นคว�าสืบค�น

ข�อมูล โดยเนื้อหาของกระบวนวิชามีตั้งแต่การให�

นักศึกษาทำความเข�าใจบริบทของพื้นที่ชุมชนตนเอง 

ด�วยกระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเองหรือเสาะหาหัวข�อ

วิจัยท่ีตนเองสนใจ มาจนถึงการเขียน research 

proposal และนำเสนอแลกเปลี่ยนในห�องเรียน

 3. ผู�สอนมีการสื่อสารใน ms teams กับ

นักศึกษา โดยเน�นการสื่อสารสองทาง เพื่อให�เกิดการ
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แลกเปลี่ยนและมีความต่อเนื่องของการเรียนรู� อีกทั้ง

ยงัเปน็การ re-check ความเข�าใจในการเรยีนรู� พฒันา

ความรู�ความเข�าใจจากการดคูลปิและตอบคำถามท�าย

บทเรียน

 4. มีการนัดพบนักศึกษาในห�องเรียนออนไลน์ 

เพือ่สรุปประเด็นของ flip และการเรยีนรู�ของนักศึกษา

แต่ละคน ซึ่ึ่งเน�นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ

สร�างข�อเสนอแนะ ซึ่ึ่งกระบวนการเรียนออนไลน์สด

อาจจะเป็น zoom หรือ ms teams ตลอดจนการ 

lecture เนื้อหาที่สำคัญในเชิง academic ของ

กระบวนวิชา

 ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู�ในวิชาน้ีคือ การผสม

ผสาน flip รว่มกับการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ผู�สอน

ทำหน�าที่ผสมผสานทั้งบทบาทของการเป็น lecturer 

+ coach + facilitator + adviser ให�นักศึกษาได�

เข�าใจสิง่ทีไ่ด�เรยีนรู�จากบทเรยีน flip และ การบรรยาย

3. เรียนวัิจัยในห้้องเรียนออนไลน์

 การจัดการเรียนการสอนในห�องเรียนปัจจุบัน

ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู�เพื่อวัดผล

ความรู�ด�วยการสอบอีกต่อไป แต่การจัดการเรียนการ

สอนยังต�องตอบโจทย์ของความเติบโตก�าวหน�าทาง

เทคโนโลยี และความท�าทายใหม่ ๆ สถานการณ์ของ

ภัยทางธิรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เช่น PM 2.5 และ

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ทีท่ำให�พืน้ทีก่าร

เรียนรู�เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให�ห�องเรียน

ต�องสร�างพืน้ทีก่ารศึกษาใหมใ่นรปูแบบ Digital Space 

การเปลีย่นแปลงท้ังรปูแบบ วธิิกีาร และพฤตกิรรมการ

เรียนของผู�เรียนเป็นโจทย์ที่ท�าทายต่อระบบการเรียน

การสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่การพัฒนา

ทักษะของผู�เรียนเท่านั้นแต่รวมถึงผู�สอนด�วย โดย

เฉพาะกระบวนวิชาระเบยีบวธิิวีจิยัทางรฐั์ศาสตรท์ีเ่ดิม

เน�นการเรียนในพื้นท่ีและการเรียนท่ีเน�นการปฏิิบัติ

การร่วมกันในชั้นเรียน ดังนั้นกระบวนวิชานี้จึงต�อง

พัฒนาห�องเรียนออนไลน์ที่สร�างสรรค์ พัฒนาความรู�

ความคิด และทักษะพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษา 

รวมท้ังรักษาคุณลักษณะนักวิจัยและไม่ได�ทำให�

ศกัยภาพความเปน็นกัวจิยัของนกัศกึษาลดลง จากเดมิ

การสอนกระบวนวิชาระเบียบวิธิีวิจัยที่เดิมเป็นการ

สอนแบบ Activity-based Learning ต�องปรับเปลีย่น

มาสู่การสร�างห�องเรียน Online แบบ Flipped 

Classroom รวมทั้งมีการวัดผลลัพธิ์การเรียนรู�ที่ต�อง

อาศัยทักษะการอธิิบายและการเชื่อมโยงการส่ือสาร

ระหว่างผู�สอนและผู�เรียนมากขึ้น

3.1. ความท�าทายของการสอนออนไลน์

 โดยผู�สอนต�องปรับเปลี่ยนวิธิีการและแนวทาง

การสอนซ่ึึ่งท�าทายผู�สอนมากขึ้นคือ การใช�เครื่องมือ

ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ในพื้นที่

ห�องเรยีน ทัง้เกมส์ออนไลน์และสือ่การสอนในรูปแบบ

ตา่ง ๆ  การสร�างพลงัการมสีว่นรว่มและความตืน่ตวัใน

ชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ต�องยอมรับว่าทำได�ยาก

มากขึน้หากเปรียบเทียบการทำกิจกรรมในชัน้เรยีน แต่

ผู�สอนต�องออกแบบส่ือการสอนทัง้คลิปวดิิโอการสอน

ที่ดึงดูดความสนใจที่มีการใช� multimedia และ 

animation มาช่วยผสมผสานกับวิธิกีาร เครืองมือของ

การเรียนรู�ที่ให�นักศึกษาสามารถจัดทำได�เองในบ�าน 

หรือที่อยู่อาศัยของตนเองภายใต�สถานการณ์โควิด  

มีการจัดทำ tool box และ research kits ในระบบ

ออนไลน์หรือใน ms teams หรืออาจมีส่งเป็นกล่อง

ไปรษณีย์เป็นชุดการเรียนรู�ไปถึงที่อยู่ของนักศึกษา  

ในบางหัวข�อ เช่น หัวข�อการใช� design thinking มา

ช่วยในการหา solution ของปัญหาเพื่อไปสู่หลักการ

ทำข�อเสนอ problem solving ในการวิจัย จะมีการ

ให� tasks และ challenges เพื่อให�นักศึกษาไป

ออกแบบงานวิจัยท่ีเน�นการนำเสนอผ่านส่ือมากข้ึน 

การใช�กรณีศึกษาของสถานการณ์ปัจจุบันและชุมชน

อาศยัหรือการจำลองบ�านนักศกึษาเป็นพืน้ทีชุ่มชนของ

การเสนอหัวข�อวิจัยให�มานำเสนอแลกเปลี่ยนในชั้น

เรียนผ่านระบบการ zoom หรือ ms teams เอกสาร

ฉบบันีจ้ดัทำขึน้เพือ่เปน็คูม่อืในการเขยีนบทความ โดย

จะกำหนดท้ังรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์
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บทความ ผู�ส่งรายงานจะต�องจัดเตรียมและส่ง

บทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ “Camera-ready” 

คอืพร�อมตพีมิพ ์ซึ่ึง่บรรณาธิกิารจะไมด่ำเนนิการแก�ไข

ข�อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู�ส่งบทความ

ควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด

อย่างเคร่งครัด

3.2. รูปแบบการเรียนการสอน

 แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลักๆ คือ

 1. การสอนสด live ผ่านระบบ Zoom 

Meeting 

 2. การดู Clip Video การสอนที่มีการทำ 

multimedia และนำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย เพื่อมาสู่

การแลกเปลี่ยนและการ practice ในชั้นเรียน

 3. การทำ Flipped Classroom ผู�สอนจะมี

การออกแบบ Online Activity ในคลาสเรียน, การให�

ค�นคว�า ดูสื่อออนไลน์ และเอกสารบทความก่อนเข�า

มาแลกเปลี่ยนและทำบทเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 

และมีการมอบหมายงานที่ให�การนำเสนอและผลงาน

ระบบ MS Teams โดยเน�นการให�นักศึกษาใช�ทักษะ

การสืบค�นข�อมูล การวิเคราะห์ case study ทั้งจาก

การ assign ให�ไปค�นคว�าและการดูสือ่ออนไลน์ร่วมกัน

ในคลาสเรียน เพื่อใช�ประโยชน์ในการพัฒนากระบวน

วิชาต่อไป

 4. การบรรยายที่มีวิทยากรทั้งภายในและ

ภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อให�ห�องเรียนเกิด 

บรรยากาศทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ ซึ่ึง่วทิยากรจะเปน็

ส่วนของสาระสำคัญเกี่ยวกับ case study หรือ 

ประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย

 การเรียนรู� ท้ังหมดนี้คือ การเรียนรู�ภายใต�

สถานการณใ์หมใ่นยคุ new normal ทีเ่ครือ่งมอืกลไก

ในการเรยีนไม่สามารถใช�อนัใดอันหนึง่แต่ต�องเน�นการ

ผสมผสาน และหลากหลายที่เป็นเหมือน Hybrid 

Classroom 

3.3. การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาคำถามวิจัย

ทกัษะการตัง้คำถามยงัคงเปน็ทกัษะสำคญัเริม่ต�นของ

การเรียนรู�การทำวิจัย ดังนั้น กระบวนการสอน

ออนไลน์ใช�วิธิีการสร�างการมีส่วนร่วมด�วยการให�ตั้ง

คำถามและใช� snow ball technique เพื่อให�เกิด

ความต่ืนตัวและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ โดย

เฉพาะการเชื่อมโยงประสบการณ์และชีวิตประจำวัน

ของนักศึกษา โดยมีคำถาม เช่น

 - ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เพื่อให�คิด

ประเมินและดูความเป็นไปได�

 - การให�ดูรูปภาพและให�คิดว่าคืออะไร ที่มา 

เหตุผล เรื่องราว เช่น รูป เดปอทู่ที่เป็นประเพณีของ

ชาวปกาเกอะญอ

ร้ปที� 2 ประเพณีเดปอทู่ ภาพจาก กรมป่าไม�

http://chm.forest.go.th/th/?p=602 

 - การให�ดูแจกันดอกไม�ในห�องทำงานของผู�สอน

เพ่ืออธิิบายความหมายและวิเคราะห์คุณลักษณะ 

พร�อมทัง้ให�มีการตัง้คำถามเพือ่ให�หาคำตอบเชงิเหตุผล

 - การใช�เทคนิคการถามตอบเพ่ือเข�าใจรู�จัก

เพือ่นในชัน้เรยีนมากขึน้ โดยกำหนดให�เป็นคำถามเชงิ

วิจัยที่ใช�เทคนิค Open-ended Question และ 

Close-ended Question

3.4. ผลลัพธิ์ผู�เรียน

 จาการเรียนการสอนเกิดผลลัพธิ์ของผู�เรียนคือ 

ร่างข�อเสนอการวิจัย (Research Proposal) โดย

กิจกรรมละกระบวนการท่ีนำไปสู่ผลลัพธิ์ท่ีได�ดำเนิน

การคือ 

 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก

การดูคลิปการสอน และภาพยนตร์สั้นนำไปสู่ความรู�

 

 

   

 

 

3.2 รูปแบบการเรียนการสอน 

มีแบงออกเปน 4 รูปแบบหลักๆ คือ 

1 .  การสอนสด live ผ  านระบบ Zoom 

Meeting  

2. การดู Clip Video การสอนที ่ม ีการทำ 

multimedia และนำเสนอเนื้อหาท่ีทันสมัย เพ่ือมาสู

การแลกเปลี่ยนและการ practice ในชั้นเรียน 

3. การทำ Flipped Classroom ผูสอนจะมี

การออกแบบ Online Activity ในคลาสเรียน, การ

ใหคนควา ดูสื่อออนไลน และเอกสารบทความกอน

เขามาแลกเปลี ่ยนและทำบทเรียนออนไลนในชั้น

เรียน และมีการมอบหมายงานที่ใหการนำเสนอและ

ผลงานระบบ MS Team โดยเนนการใหนักศึกษาใช

ทักษะการสืบคนขอมูล การวิเคราะห case study 

ทั ้งจากการ assign ให ไปค นคว าและการด ูสื่ อ

ออนไลนรวมกันในคลาสเรียน เพื่อใชประโยชนใน

การพัฒนากระบวนวิชาตอไป 

4. การบรรยายที ่มีว ิทยากรทั ้งภายในและ

ภายนอกมารวมแลกเปลี ่ยนเพื ่อใหหองเรียนเกิด 

บรรยากาศที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ซึ่งวิทยากรจะ

เปนสวนของสาระสำคัญเกี่ยวกับ case study หรือ 

ประสบการณของการเปนนักวิจัย 

การเรียนรู ทั ้งหมดนี ้คือ การเรียนรู ภายใต

สถานการณใหมในยุค new normal ที ่เครื ่องมือ

กลไกในการเรียนไมสามารถใชอันใดอันหนึ่งแตตอง

เนนการผสมผสาน และหลากหลายที ่เปนเหมือน 

Hybrid Classroom  

3.3 การตั้งคำถามเพ่ือพัฒนาคำถามวิจัย 

ทักษะการตั ้งคำถามยังคงเปนทักษะสำคัญ

เริ่มตนของการเรียนรูการทำวิจัย ดังนั้น กระบวนการ

สอนออนไลนใชวิธีการสรางการมีสวนรวมดวยการ

ใหตั้งคำถามและใช snow ball technique เพื่อให

เกิดความตื่นตัวและมีสวนรวมในชั้นเรียนออนไลน 

โ ดย เฉพาะการ เช ื ่ อม โยงประสบการณ  และ

ชีวิตประจำวันของนักศึกษา โดยมีคำถาม เชน 

- ถามวาโตขึ้นอยากเปนอะไร เพื่อใหคิด

ประเมินและดูความเปนไปได 

- การใหดูร ูปภาพและใหคิดวาคืออะไร 

ที่มา เหตุผล เรื่องราว เชน รูป เดปอทูท่ี

เปนประเพณีของชาวปกาเกอะญอ 

 
ภาพจาก กรมปาไม 

http://chm.forest.go.th/th/?p=602  

- การใหดูแจกันดอกไมในหองทำงานของ

ผ ู  สอนเพ ื ่ ออธ ิบายความหมายและ

วิเคราะหคุณลักษณะ พรอมทั้งใหมีการ

ตั้งคำถามเพ่ือใหหาคำตอบเชิงเหตุผล 

- การใชเทคนิคการถามตอบเพ่ือเขาใจรูจัก

เพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น โดยกำหนดให

เปนคำถามเชิงวิจัยที ่ใชเทคนิค Open-

ended Question และ Close-ended 

Question 

3.4 ผลลัพธผูเรียน 

จาการเรียนการสอนเกิดผลลัพธของผูเรียน

คือ รางขอเสนอการวิจัย (Research Proposal) โดย

กิจกรรมละกระบวนการที ่นำไปส ู ผลล ัพธ ท ี ่ ได

ดำเนินการคือ  
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และพฒันาทกัษะการคดิเชงิวพิากษ ์(critical thinking)

 2. กิจกรรมในการออกแบบงานวิจัยโดยใช� 

design thinking จะทำให�นักศึกษาได�พัฒนาทักษะ

เรื่องของ creativity และ media literacy 

 3. กจิกรรมในการนำเสนอผลงานด�วยเคร่ืองมอื

ดิจิทัลหรือโปรแกรมออนไลน์ ช่วยทักษะเรื่องการ

สื่อสาร การมีความรู�เรื่อง MIDL Skills (Media - 

Information - Digital Literacy Skills) เนื่องจาก

นกัศกึษาต�องสืบค�น ต�องหาข�อมูลบนฐ์านของศีลธิรรม 

จรรยาบรรณในการนำเสนอ และความน่าสนใจของ

สื่อที่นำมาใช�อย่างเหมาะสม

3.5. การจัดอุปกรณ์การเรียนส่งทางไปรษณีย์

 การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไม่ได�มีผล

ตอ่กระบวนการเรยีนรู�ของนักศึกษาเท่านัน้ แต่ยงัต�อง

คอยตรวจสอบความรู�สึกและสภาวะทางจิตใจของ

นักศึกษา ผู�สอนได�จัดทำแพคเกจเอกสาร สมุดจด

บันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน และ

ตารางบันทึกค่าใช�จ่าย เป้าหมายของการส่งแพคเกจ

ไปให�นักศึกษาตามที่อยู่คือ การให�นักศึกษาได�จับต�อง

เอกสารและการเขียน ตลอดจนความรู�สึกของการได�

รับของ อุปกรณ์ที่เติมเต็มความรู�สึกของการเรียน

ออนไลนม์าเกอืบ 2 ป ีซ่ึึ่งนกัศกึษามคีวามรู�สกึดใีจเมือ่

ได�รับพัสดุจากผู�สอน

ร้ปที� 3 (1) จัดส่งอุปกรณ์การเรียนให�นักศึกษา

ร้ปที� 3 (2) จัดส่งอุปกรณ์การเรียนให�นักศึกษา

3.6. การนำเสนอข�อมูลของนักศึกษา

ตัวอย่างการจดบันทึกค่าใช�จ่ายเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�

ข�อมูลตัวเลขและข�อมูลเชิงปริมาณจากชีวิตประจำวัน

เพือ่นำมาสร�างรูปแบบในการนำเสนอข�อมูลทีน่่าสนใจ 

พร�อมทั้งการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อรายรับราย

จ่าย การจัดหมวดหมู่ประเภทของค่าใช�จ่ายเพื่อเข�าใจ

การจัดกลุ่มข�อมูล

ร้ปที� 4 (1) ตัวอย่างการนำเสนอข�อมูลของ นศ.
   

 

 

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก

การดูคลิปการสอน และภาพยนตรสั้นนำไปสูความรู

และพ ัฒนาท ักษะการค ิดเช ิ งว ิพากษ   (critical 

thinking) 

2. กิจกรรมในการออกแบบงานวิจัยโดยใช 

design thinking จะทำใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ

เรื่องของ creativity และ media literacy  

3. กิจกรรมในการนำ เสนอผลงานด  วย

เครื่องมือดิจิทัลหรือโปรแกรมออนไลน ชวยทักษะ

เรื ่องการสื ่อสาร การมีความรู  เร ื ่อง MIDL Skills 

(Media - Information - Digital Literacy Skills) 

เนื่องจากนักศึกษาตองสืบคน ตองหาขอมูลบนฐาน

ของศีลธรรม จรรยาบรรณในการนำเสนอ และความ

นาสนใจของสื่อท่ีนำมาใชอยางเหมาะสม 

3.5 การจัดอุปกรณการเรียนสงทางไปรษณีย 

การเรียนการสอนในระบบออนไลนไมไดมีผล

ตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาเทานั้น แตยัง

ตองคอยตรวจสอบความรูสึกและสภาวะทางจิตใจ

ของนักศึกษา ผูสอนไดจัดทำแพคเกจเอกสาร สมุด

จดบันทึกเรื ่องราวในชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน 

และตารางบันทึกคาใชจาย เปาหมายของการสง

แพคเกจไปใหนักศึกษาตามที่อยูคือ การใหนักศึกษา

ไดจับตองเอกสารและการเขียน ตลอดจนความรูสึก

ของการไดรับของ อุปกรณที่เติมเต็มความรูสึกของ

การเร ียนออนไลนมาเกือบ 2 ป ซ ึ ่งน ักศึกษามี

ความรูสึกดีใจเม่ือไดรับพัสดุจากผูสอน 

 
 

 
3.6 การนำเสนอขอมูลของนักศึกษา 

ตัวอยางการจดบันทึกคาใชจายเพ่ือใหเกิดการ

เร ียนรู ข อม ูลต ัวเลขและขอมูลเช ิงปร ิมาณจาก

ชีวิตประจำวันเพื่อนำมาสรางรูปแบบในการนำเสนอ

ขอมูลที่นาสนใจ พรอมทั้งการวิเคราะหหาปจจัยท่ี

สงผลตอรายรับรายจาย การจัดหมดหมูประเภทของ

คาใชจายเพ่ือเขาใจการจัดกลุมขอมูล 

   

 

 

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก

การดูคลิปการสอน และภาพยนตรสั้นนำไปสูความรู

และพ ัฒนาท ักษะการค ิดเช ิ งว ิพากษ   (critical 

thinking) 

2. กิจกรรมในการออกแบบงานวิจัยโดยใช 

design thinking จะทำใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ

เรื่องของ creativity และ media literacy  

3. กิจกรรมในการนำ เสนอผลงานด  วย

เครื่องมือดิจิทัลหรือโปรแกรมออนไลน ชวยทักษะ

เรื ่องการสื ่อสาร การมีความรู  เร ื ่อง MIDL Skills 

(Media - Information - Digital Literacy Skills) 

เนื่องจากนักศึกษาตองสืบคน ตองหาขอมูลบนฐาน

ของศีลธรรม จรรยาบรรณในการนำเสนอ และความ

นาสนใจของสื่อท่ีนำมาใชอยางเหมาะสม 

3.5 การจัดอุปกรณการเรียนสงทางไปรษณีย 

การเรียนการสอนในระบบออนไลนไมไดมีผล

ตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาเทานั้น แตยัง

ตองคอยตรวจสอบความรูสึกและสภาวะทางจิตใจ

ของนักศึกษา ผูสอนไดจัดทำแพคเกจเอกสาร สมุด

จดบันทึกเรื ่องราวในชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน 

และตารางบันทึกคาใชจาย เปาหมายของการสง

แพคเกจไปใหนักศึกษาตามที่อยูคือ การใหนักศึกษา

ไดจับตองเอกสารและการเขียน ตลอดจนความรูสึก

ของการไดรับของ อุปกรณที่เติมเต็มความรูสึกของ

การเร ียนออนไลนมาเกือบ 2 ป ซ ึ ่งน ักศึกษามี

ความรูสึกดีใจเม่ือไดรับพัสดุจากผูสอน 

 
 

 
3.6 การนำเสนอขอมูลของนักศึกษา 

ตัวอยางการจดบันทึกคาใชจายเพ่ือใหเกิดการ

เร ียนรู ข อม ูลต ัวเลขและขอมูลเช ิงปร ิมาณจาก

ชีวิตประจำวันเพื่อนำมาสรางรูปแบบในการนำเสนอ

ขอมูลที่นาสนใจ พรอมทั้งการวิเคราะหหาปจจัยท่ี

สงผลตอรายรับรายจาย การจัดหมดหมูประเภทของ

คาใชจายเพ่ือเขาใจการจัดกลุมขอมูล 

 

 

   

 

 

 

 

4 กิตติกรรมประกาศ 

 ผูเขียนขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีใหทุนในการจัดกระบวนการ

เร ียนรู   และแนะนำเทคนิคว ิธ ีการตาง ๆ อีกท้ัง

ขอขอบคุณสำนักวิชาการเมืองการปกครองที ่ให

ผ ู สอนไดสอนวิชาระเบียบวิธ ีว ิจ ัยทางรัฐศาสตร 

127303 มาอยางตอเนื่อง 

5 ปญหาและอุปสรรค 

ในการจ ัดการเร ียนการสอนกระบวนว ิชา 

127303 ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางร ัฐศาสตร   ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 พบวา ปญหาท่ีพบ

มากที่สุดและทำใหการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด

ตองใชทรัพยากรและเวลาในการจัดการมากขึ ้นคือ 

การสรางบรรยากาศของความตื่นตัวในหองเรียนผาน
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ร้ปที� 4 (2) ตัวอย่างการนำเสนอข�อมูลของ นศ.

4. กิติติิกรรมประกาศ

 ผู�เขยีนขอขอบคณุศนูยน์วตักรรมการสอนและ

การเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให�ทุนในการจัด

กระบวนการเรียนรู� และแนะนำเทคนิควิธิีการต่าง ๆ 

 

 

   

 

 

 

 

4 กิตติกรรมประกาศ 

 ผูเขียนขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีใหทุนในการจัดกระบวนการ

เร ียนรู   และแนะนำเทคนิคว ิธ ีการตาง ๆ อีกท้ัง

ขอขอบคุณสำนักวิชาการเมืองการปกครองที ่ให

ผ ู สอนไดสอนวิชาระเบียบวิธ ีว ิจ ัยทางรัฐศาสตร 

127303 มาอยางตอเนื่อง 

5 ปญหาและอุปสรรค 

ในการจ ัดการเร ียนการสอนกระบวนว ิชา 

127303 ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางร ัฐศาสตร   ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 พบวา ปญหาท่ีพบ

มากที่สุดและทำใหการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด

ตองใชทรัพยากรและเวลาในการจัดการมากขึ ้นคือ 

การสรางบรรยากาศของความตื่นตัวในหองเรียนผาน

อกีทัง้ขอขอบคณุสำนกัวชิาการเมอืงการปกครองทีใ่ห�

ผู�สอนได�สอนวิชาระเบียบวิธิีวิจัยทางรัฐ์ศาสตร์ 

127303 มาอย่างต่อเนื่อง

5. ปัญห้าและอุปสรรคั

 ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 

127303 ระเบยีบวธิิวีจิยัทางรฐั์ศาสตร ์ภาคการศกึษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด

และทำให�การจัดการเรียนการสอนท้ังหมดต�องใช�

ทรพัยากรและเวลาในการจดัการมากขึน้คอื การสร�าง

บรรยากาศของความตื่นตัวในห�องเรียนผ่านระบบ

ออนไลน ์ซ่ึึ่งเปน็ทีท่ราบกันดีวา่การเรยีนออนไลนม์ผีล

ต่อความรู�และความรู�สึก พลังงานของนักศึกษา ที่

สำคัญด�วยเนื้อหาของกระบวนวิชาที่เป็นเร่ืองการทำ

วิจัยท่ีต�องฝึึกปฏิิบัติส่งผลให�การทำความเข�าใจใน

ประเดน็ตา่ง ๆ  เกีย่วกบัการทำวจัิยทำได�ยากขึน้ ผู�สอน

จึงเน�นการให�ประสบการณ์และเล่ากรณีข�อเท็จจริง

จากการดำเนนิการวจัิยให�นกัศกึษาฟงั ซึ่ึง่เน�นการเลา่

เร่ือง การแลกเปล่ียน การแชรม์ากกวา่การบรรยายใน

ชั้นเรียนดังที่เคยทำมา

6. การวััด้ผลการเรียนร้้

 1. Assignment 1 (ส่ง 2 ครั้ง)      15%

 2. Assignment 2 (literature reviews)     15%

 3. Assignment 3 (บันทึกค่าใช�จ่าย การนำเสนอข�อมูลสถิติ)   10%

 4. บันทึกชีวิตและบริบท       10% 

 5. Class participation       5% 

 6. Final examination       30% 

 7. ร่าง Research Proposal      15%



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        205

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

การจัด้การเรียนการสอนทางออนไลน์เพื�อเสริมสร้างกระบัวันการคัิด้ของผ้้เรียน: 

ข้อจำกัด้และคัวัามท้าทาย

ภักด้ีกุล รัตินา1 
1ภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

E-mail: pakdeekul.r@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนในชั้น

เรียนสู่การเรียนท่ีใช�เทคโนโลยีท่ีก�าวหน�า และยังทำให�ทั้งผู�สอนและผู�เรียนได�ใช�ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างที่

ไม่เคยเป็นมาก่อน ขณะท่ีลักษณะการเรียนการสอนทางออนไลน์นั้นควบคุมได�ยากกว่าการเรียนการสอนในชั้น

เรียนจึงทำให�เกิดท้ังข�อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และได�สร�างความท�าทายต่อการปรับตัว

ทางการศึกษาในรูปแบบใหม่นี้ทั้งส่วนของผู�สอนและผู�เรียน สำหรับกระบวนวิชา 100110 ซึ่ึ่งได�จัดการเรียนการ

สอนทางออนไลน์ตลอดท้ังภาคการศึกษา ภายใต�แนวคิดการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์และแนวคิดการจัดการ

เรยีนรู�เพือ่เสรมิสร�างกระบวนการคิดของผู�เรยีนด�วยกิจกรรมการเรยีนรู�แบบปรัชญาสำหรบัเดก็ (Philosophy for 

Children : P4C) ซึ่ึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู�เรียนผ่านกระบวนการสืบสอบเชิง

ปรชัญา คอืการการกระตุ�นให�ผู�เรยีนเรยีนรู�ทีจ่ะตัง้คำถาม สบืสอบหาคำตอบและสร�างองคค์วามรู�ด�วยตนเอง รว่ม

กับเทคนิคการเรียนรู�แบบแลกเปลี่ยน (Think-Pair-Share) พบว่าการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ปรากฏิ

ทัง้ในสว่นทีเ่ปน็ไปตามแนวทางการออกแบบการสอนคอื สามารถใช�กจิกรรมการเรยีนรู�สร�างกระบวนการคดิผา่น

เครื่องมือออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลในกระบวนวิชา แต่ขณะเดียวกันพบว่ามีข�อจำกัดและความ

ท�าทายตอ่ทัง้ผู�สอนและผู�เรยีนเพือ่ให�ถงึเปา้หมายหลกัของกระบวนวชิาคอืการเสรมิสร�างทกัษะและกระบวนการ

คิดของผู�เรียน

คัำสำคััญ:  การเรียนแบบออนไลน์, กระบวนการคิด, ปรัชญาสำหรับเด็ก   

1. บัทนำ

 ปรากฏิการณ์ของโลกศตวรรษที่ 21 ความ

ก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให�โลกพลิก

ผนัสูส่งัคมโลกยคุดจิทัิลท่ีมเีทคโนโลยเีป็นตัวขับเคลือ่น

และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต นำไปสู่ความ

ท�าทายแก่ผู�คนทุกช่วงวัยในสังคม เพราะความ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ลักษณะความสัมพันธ์ิ

ระหวา่งบคุคลในรปูแบบความสมัพนัธิเ์สมอืน (virtual 

relationship) การดำเนินธิุรกรรมด�านการเงิน การ

สื่อสาร การปฏิิบัติงาน เป็นต�น ทำให�ผู�คนต�องปรับตัว

ในการใช�ชีวิตให�เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เพือ่ให�สามารถดำเนนิชวีติได�อยา่งปกตแิละมคีณุภาพ 

ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผล

ให�การศึกษาสามารถทำได�อย่างไม่มีข�อจำกัดทั้งด�าน

เวลาและสถานที ่ลกัษณะการเรยีนรู�จงึถกูปรบัเปลีย่น

เพื่อให�เข�ากับปรากฏิการณ์ของโลกยุคใหม่ที่แตกต่าง

ไปจากเดิม Churches เสนอว่าการเรียนรู�ในโลกยุค

ใหม่ควรเน�นทักษะการเรียนรู�ข้ันสูงข้ึน เช่น ทักษะ

การนำความรู�ไปใช�อย่างสร�างสรรค ์การเรยีนการสอน
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ที่สนับสนุนให�นักเรียนได�เตรียมตัวไปใช�ชีวิตในโลก

ความเป็นจริงและเน�นการเรียนรู�ตลอดชีวิตผ่านการ

สอนที่มีความยืดหยุ่น สร�างสรรค์ และท�าทายเพื่อ

กระตุ�นและจงูใจให�ผู�เรยีนมรีะบบการคดิเชงิวเิคราะห์

และวพิากษ์ การเรยีนรู�ทีไ่มจ่ำกดัอยูแ่ตใ่นห�องเรยีนแต่

จะเช่ือมโยงครู นกัเรยีนและชุมชนเข�าด�วยกัน บทบาท

และหน�าทีข่องผู�สอนจึงเปลีย่นจากการเปน็ผู�ถา่ยทอด

ความรู�ไปเปน็ผู�สนับสนุนชว่ยเหลือให�นกัเรยีนสามารถ

เปลีย่นข�อมลูสารสนเทศให�เปน็ความรู� เปน็การเรยีนรู�

เพื่อสร�างความรู�และนำความรู�ไปประยุกต์และปฏิิบัติ

ใช�ในชีวิตจริง [1] รวมไปถึงการเรียนรู�ในยุคดิจิทัลนั้น

ผู�เรียนจะต�องมีทักษะในการอ่านและการโต�ตอบใน

ชุมชนออนไลน์ โดยการเรียนการสอนในชั้นเรียนควร

สนับสนนุผู�เรยีนให�เปน็พลเมอืงดจิทัิลทีม่ทัีกษะการคดิ

เชงิวิพากษ์ สามารถคิดในเชงิลกึ เรยีนรู�วธิิกีารอ่านและ

การสื่อสารในสภาพแวดล�อมออนไลน์ได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ มีความรับผิดชอบ มีมารยาท และ

ตระหนักถึงความเสมอภาคทางสังคมด�วย [2] รวมถึง

การบ่มเพาะให�ผู�เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 [3] และ

มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการใช�ชีวิตในยุคดิจิทัล โดย

เฉพาะการสร�างกระบวนการคดิขัน้สงู (higher order 

thinking) ที่หมายถึงผู�เรียนสามารถจัดระบบการคิด 

วิเคราะห์ วิพากษ์และแก�ไขปัญหาได� เพื่อให�ผู�เรียน

สามารถนำไปประกอบใช�ในการดำเนินชีวิตจริง

ท่ามกลางความพลิกผันในโลกยุคดิจิทัล [4] 

 การจัดการเรียนรู�เพื่อส่งเสริมให�ผู�เรียนเป็น

พลเมืองเข�มแข็ง (active citizen) และมีกระบวนการ

คิดการคิดขั้นสูง จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการศึกษา

ในโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู�ทาง

ออนไลน์ซ่ึึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธิีการเรียนจากรูป

แบบเดิมที่ เรียนในชั้นเรียนไปเป็นการเรียนที่ ใช�

เทคโนโลยีสำหรับการจัดเรียนการสอนทางออนไลน์ 

และกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสำคัญและ

จำเป็นในปัจจุบัน 

2. แนวัคัิด้การจัด้การเรียนร้้ทางออนไลน์

 การจัดการเรียนรู�ทางออนไลน์เป็นการใช�

ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใน

ทางการศึกษา แม�ว่าการเรียนทางออนไลน์จะทำให�

การศึกษาเกิดนวัตกรรมการเรียนรู�แบบใหม่แต่ก็มีข�อ

จำกดัหลายประการทัง้เรือ่งความพร�อมสว่นบคุคลของ

ผู�เรียน เช่น ไม่มีอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ

แม�แต่ผู�สอนเองก็อาจไม่คุ�นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ ใน

การสอนออนไลน์ ทำให�ทั้งผู�สอนและผู�เรียนจำเป็น

ต�องปรับตัวเรียนรู�การใช�เครื่องมือเทคโนโลยี และ

เตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู�

แบบใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข�องหาทางลด

อุปสรรคและข�อจำกัดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให�เกิดผลลัพธิ์

ทางการศึกษาคือ การพัฒนาผู�เรียน การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และการมีปฏิิสัมพันธิ์เพื่อสร�างทักษะที่

จำเป็น อย่างไรก็ตามมีข�อสังเกตที่สำคัญคือ ในการ

เรียนการสอนทางออนไลน์นี้เทคโนโลยีควรเป็นเพียง

เครือ่งมอืทีช่ว่ยพฒันาการเรยีนรู�และเสรมิสร�างทกัษะ

แก่ผู�เรียนมากกว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทดแทนการสอน

ของครู

 การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์มีองค์

ประกอบ คือ ผู�สอน ผู�เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและ

แหล่งเรียนรู� ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ การวดัและการประเมนิผล และ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ปฏิิสัมพันธิ์ (interactivity) [5] 

ระหว่างผู�สอนกับผู�เรียน ซึ่ึ่งภายใต�ปรากฏิการณ์ทาง

สงัคมของโลกยุคดิจิทลัผู�สอนกำลงัเผชญิกบัความพลิก

ผันทางการศึกษาที่การเรียนรู�สามารถเกิดขึ้นได�ทุก

สถานที่ ทุกเวลา ความรู�ไม่มีขอบเขตและข�อจำกัดใน

การสืบค�น และสภาพแวดล�อมโลกที่ เปลี่ยนไป

ทา่มกลางความแตกตา่งและหลากหลาย เดก็จะต�องมี

ความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียนตัวเองได� ซ่ึึ่งเปน็

ทักษะชีวิตท่ีจำเป็นในอนาคตของเด็กในโลกสมัยใหม่ 

คือ การคิดขั้นสูงทั้งการคิดวิพากษ์ การคิดสร�างสรรค์ 

รวมถึงความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน

การทำงานร่วมกับผู�อื่น ควบคู่ไปกับทักษะทางสังคม
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และอารมณ ์(soft skills) เชน่ การเข�าใจ เหน็อกเหน็ใจ

ผู�อื่น และมีวุฒิทางอารมณ์ ทำให�การจัดการเรียนการ

สอนต�องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู� 

(change learning) และ “ผู�สอน” ต�องปรับเปลี่ยน

บทบาทในห�องเรียนของตนเอง การออกแบบเนื้อหา

บทเรียน การจัดการห�องเรียน การใช�สื่อในการเรียน

การสอน และการวัดประเมินผลจึงควรมีการทบทวน

และปรบัให�เกดิความเหมาะสม โดยเฉพาะการจดัการ

เรยีนทางออนไลน์ท่ีแม�ในทางปฏิิบัตมิกัจะมีปัญหาและ

อุปสรรค แต่ด�วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ได�กลายเป็นวิถีใหม่ของการ

ศึกษาในปัจจุบัน จึงควรมีการพิจารณาองค์ประกอบ

และรูปแบบการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องและเหมาะสมกับ

ลักษณะวิชาและบริบทของผู�เรียนเพื่อนำไปสู่การ

จดัการเรยีนการสอนทางออนไลนอ์ยา่งมปีระสทิธิภิาพ

2.1. ข�อเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอน

ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิิภาพ

 จากการศกึษาและสบืค�นพบวา่มกีารเสนอและ

แนะแนวการจัดการเรยีนการสอนทางออนไลน์เพือ่ให�

เกิดประสิทธิิภาพทั้งในและต่างประเทศ [6] อาทิ 

 1. สร�างบรรยากาศให�การเรียนรู� เช่นการออก

เสยีงพูดให�ช�าลง เรว็ขึน้ หรือพูดซ้ึ่ำบ่อยครัง้ขึน้ เป็นต�น

 2. ทำความเข�าใจการเรียนการสอนทาง

ออนไลน์และตระเตรียมแผนการล่วงหน�า

 3. การวิเคราะห์และประเมินความคิดพ้ืนฐ์าน

และประสบการณ์ของผู�เรียนเพื่อนำไปออกแบบ

แนวทางและรูปแบบการเรยีนการสอนทางออนไลน์ที่

น่าสนใจ หลากหลายและชัดเจนเพื่อให�บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนวิชา

 4. แบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อเสริมความ

สามารถของผู�เรียน และกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม 

 5. เสรมิสร�างการเรยีนเชงิรกุนอกชัน้เรยีน และ

ผสมผสานรูปแบบการทำงานกลุ่มและทำงานเดี่ยว

 6. ผู�สอนมีทักษะรู�เท่าทันการใช�เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาและสามารถเลือกเครื่องมือการสอนที่

เหมาะสม

 7. บริหารจัดการเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น และ 

บรูณาการการเรยีนการสอนแบบออนไลนร์ว่มกบัการ

เรียนรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน

 8. กำหนดแนวทางการวดัประเมนิผลและให�คำ

แนะนำเพื่อการพัฒนาผู�เรียนอย่างเหมาะสมกับความ

สามารถและความถนัดของผู�เรียน

 9. การเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�สะท�อนกลับ 

(feedback) การเรยีนการสอนทางออนไลน์เปน็ระยะ

2.2. การใช�เทคโนโลยีสร�างทักษะการเรียนรู�

ทางออนไลน์

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นรูปแบบ

การเรยีนทีใ่ช�ประโยชน์จากเทคโนโลยอีย่างเตม็ที ่ การ

เลือกใช�เครื่องมือออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วย

พฒันาทกัษะการเรยีนรู�ของผู�เรยีน และใช�เป็นเครือ่งมอื

ใน “การสือ่สาร” ทีต่รงกันระหว่างผู�เรยีนกับผู�สอน โดย

ในที่นี้จะนำเสนอตัวอย่างของเครื่องมือออนไลน์เพื่อ

เสริมทกัษะการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 แก่ผู�เรยีน [7]

ติารางที� 1 ตวัอยา่งเครือ่งมอืออนไลนเ์พือ่เสรมิทกัษะ

การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 

 

 

   

 

 

8. กำหนดแนวทางการวัดประเมินผลและให

คำแนะนำเพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมกับ

ความสามารถและความถนัดของผูเรียน 

9. การเปดโอกาสใหผู เร ียนไดสะทอนกลับ 

(feedback) การเร ียนการสอนทางออนไลน เปน

ระยะ 

2.2 การใชเทคโนโลยีสรางทักษะการเรียนรูทาง

ออนไลน 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนรูปแบบ

การเรียนที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี 

การเลือกใชเครื่องมือออนไลนจึงเปนสิ่งสำคัญเพ่ือ

ชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน และใชเปน

เครื่องมือใน “การสื่อสาร” ที่ตรงกันระหวางผูเรียน

ก ับผ ู สอน โดยในที ่น ี ้จะนำเสนอต ัวอย างของ

เครื ่องมือออนไลนเพื ่อเสริมทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษท่ี 21 แกผูเรียน [7] 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางเครื่องมือออนไลนเพ่ือเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 

ทักษะ เคร่ืองมือออนไลน 

ก า ร ท ำ ง า น

รวมกัน 

• Google Docs สำหรับการ

ทำงานรวมกัน 

• Zoom breakout rooms

สำหรับทำงานกลุม  

• Online protocols สำหรับสราง

บทสนทนาและการแลกเปลี่ยน 

• Trello สำหรับการจัดการงาน

กลุม 

การพูดสื่อสาร 

• Flipgrid ใชอัดเสียงขณะนำเสนอ

งาน 

• Zoom ใชบันทึกการสัมภาษณ 

• Youtube, Screencast, 

Podcast ใชบันทึกการพูดหรือ

การนำเสนองานของผูเรียน 

การเขียน

สื่อสาร 

• Wordpress สำหร ับการเข ียน 

blogs 

• Google docs เ พ ื ่ อ เ ข ี ย น

ขอคิดเห็นและการสะทอนกลับ 

(feedback) 

• Piktochart infographics ใ ช

นำเสนองาน  

ความคิด

สรางสรรค 

• Note.ly Stickies ใชระดมสมอง

และแลกเปลี่ยนความคิด 

• Gamestorming ใชสราง

ความคิดผานกิจกรรมการเลน 

• Canva ใชออกแบบงาน 
 

กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนทางออนไลน

อย  า งม ีประส ิทธ ิภ าพน ั ้ นควรสอดคล  อ ง กับ

กระบวนการเรียนรู แบบ active learning ที ่เนน

กระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกับเนื้อหาวิชา เปน

การจัดการเรียนการสอนที ่ย ึดผู เร ียนเปนสำคัญ 

ผูสอนมีบทบาทเปนผูแนะนำ กระตุน หรืออำนวย

ความสะดวกใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และใชการ

เรียนรู แบบผสมผสานคือ การคนพบ (discovery) 

การเรียนรู (learning) การฝกปฏิบัติ (practice) การ

ร  ว ม ม ื อ  (collaboration) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

(assessment) [8] นั่นคือการเปดโอกาสใหผูเรียนได

มีสวนรวมพรอมกับกระตุ นใหผู เร ียนเรียนรู ด วย

ตนเองและการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรม

การเรียนรูเพื ่อสรางแรงจูงใจใหเกิดปฏิสัมพันธ
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การนำเสนองานของผูเรียน 

การเขียน

สื่อสาร 

• Wordpress สำหร ับการเข ียน 

blogs 

• Google docs เ พ ื ่ อ เ ข ี ย น

ขอคิดเห็นและการสะทอนกลับ 

(feedback) 

• Piktochart infographics ใ ช

นำเสนองาน  

ความคิด

สรางสรรค 

• Note.ly Stickies ใชระดมสมอง

และแลกเปลี่ยนความคิด 

• Gamestorming ใชสราง

ความคิดผานกิจกรรมการเลน 

• Canva ใชออกแบบงาน 
 

กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนทางออนไลน

อย  า งม ีประส ิทธ ิภ าพน ั ้ นควรสอดคล  อ ง กับ

กระบวนการเรียนรู แบบ active learning ที ่เนน

กระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกับเนื้อหาวิชา เปน

การจัดการเรียนการสอนที ่ย ึดผู เร ียนเปนสำคัญ 

ผูสอนมีบทบาทเปนผูแนะนำ กระตุน หรืออำนวย

ความสะดวกใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และใชการ

เรียนรู แบบผสมผสานคือ การคนพบ (discovery) 

การเรียนรู (learning) การฝกปฏิบัติ (practice) การ

ร  ว ม ม ื อ  (collaboration) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

(assessment) [8] นั่นคือการเปดโอกาสใหผูเรียนได

มีสวนรวมพรอมกับกระตุ นใหผู เร ียนเรียนรู ด วย

ตนเองและการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรม

การเรียนรูเพื ่อสรางแรงจูงใจใหเกิดปฏิสัมพันธ
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 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนทางออนไลน์

อยา่งมีประสิทธิภิาพนัน้ควรสอดคล�องกับกระบวนการ

เรยีนรู�แบบ active learning ที่เน�นกระบวนการเรยีน

รู�อย่างสมดุลกับเนื้อหาวิชา เป็นการจัดการเรียนการ

สอนที่ยึดผู�เรียนเป็นสำคัญ ผู�สอนมีบทบาทเป็นผู�

แนะนำ กระตุ�น หรืออำนวยความสะดวกให�ผู�เรยีนเกิด

การเรียนรู� และใช�การเรียนรู�แบบผสมผสานคือ การ

ค�นพบ (discovery) การเรียนรู� (learning) การฝึึก

ปฏิิบัติ (practice) การร่วมมือ (collaboration) และ

การประเมิน (assessment) [8] นัน่คือการเปิดโอกาส

ให�ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมพร�อมกับกระตุ�นให�ผู�เรียนเรียน

รู�ด�วยตนเองและการลงมือปฏิิบัติจริงผ่านสื่อหรือ

กิจกรรมการเรียนรู� เพื่ อสร� างแรง จูงใจให� เ กิด

ปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�เรียนด�วยกันและกับผู�สอนผ่าน

การใช�เคร่ืองมือออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะวิชา

และบริบทของผู�เรียนเพื่อสร�างทักษะการเรียนรู�และ

การสือ่สารกันระหว่างผู�เรยีนกับผู�สอนเพือ่ให�เกิดความ

เข�าใจตรงกันและเพื่อให�การเรียนรู�เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิิภาพ

3. แนวัคิัด้การจัด้การเรียน ร้้ เพื� อ เส ริมสร้าง

กระบัวันการคัิด้ของผ้้เรียน

 แนวคิดการจัดการเรียนรู� เ พ่ือเสริมสร�าง

กระบวนการคิดของผู�เรียนนั้นได�นำแนวคิดปรัชญา

สำหรับเด็ก (P4C) ซึ่ึ่งเป็นการสอนกระบวนการคิดแก่

เด็กที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์แมทธิิว ลิปแมน 

(Mathew Lipman) แห่งมหาวิทยาลัย Montclair 

State ประเทศสหรัฐ์อเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อนำ

กระบวนการสบืสอบเชงิปรชัญาไปใช�ในการเตรียมเด็ก

ให�เป็นนักคิดที่ดี เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิิภาพ และมี

สว่นรว่มในสงัคมประชาธิปิไตย วธิิกีารท่ีใช�ในการสอน

ปรัชญาสำหรับเด็กคือ การนำการสืบสอบเชิงปรัชญา 

(philosophical inquiry) ไปใช�ในชุมชนแห่งการสืบ

สอบ (community of inquiry) [9] โดยกำหนด

สมมติฐ์านการคิดบนฐ์านคิดเชิงวิพากษ์แบบ 4C คือ 

การคิดเชงิวพิากษ์ด�วยเหตุและผล (critical thinking) 

การคิดอย่างสร�างสรรค์ (creative thinking) การคิด

อย่างใส่ใจ (caring thinking) และ การคิดอย่างมีส่วน

ร่วม (collaborative thinking) ซึ่ึ่งเป็นไปตามกรอบ

คดิการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 รว่มกบัเทคนิคการเรยีน

รู�แบบแลกเปลีย่น (Think-Pair-Share) ซึ่ึง่รเิริม่ข้ึนโดย

ศาสตราจารย์ Frank Lyman มหาวิทยาลัย Maryland 

โดยพัฒนาวิธิกีารสอนแบบการแบ่งปนัความคิดซึ่ึง่เป็น

วธิิกีารอภปิรายรว่มกนัของผู�เรยีน โดยกจิกรรมของวธิิี

การแบง่ปนัความคดิม ี3 ขัน้ตอนคอื คดิ จบัคู ่และแบง่

ปัน โดยจะชี้ให�เห็นว่านักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับครู

ในระหว่างการเรียนการสอน เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�

เรียนรู�ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู�เรียนในมีทักษะทางสังคม

ด�านต่าง ๆ คือ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร การ

แก�ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหาความรู� และการ

ยอมรับซึ่ึ่งกันและกัน [10] 

 โดยการสืบสอบทางปรัชญา (philosophical 

inquiry) เป็นรูปแบบการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็น

ศนูย์กลาง ภายใต�แนวคดิทีว่่าการสบืสอบทางปรชัญา

คือการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างมีเป้าหมาย  

 

 

   

 

 

8. กำหนดแนวทางการวัดประเมินผลและให

คำแนะนำเพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมกับ

ความสามารถและความถนัดของผูเรียน 

9. การเปดโอกาสใหผู เร ียนไดสะทอนกลับ 

(feedback) การเร ียนการสอนทางออนไลน เปน

ระยะ 

2.2 การใชเทคโนโลยีสรางทักษะการเรียนรูทาง

ออนไลน 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนรูปแบบ

การเรียนที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี 

การเลือกใชเครื่องมือออนไลนจึงเปนสิ่งสำคัญเพ่ือ

ชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน และใชเปน

เครื่องมือใน “การสื่อสาร” ที่ตรงกันระหวางผูเรียน

ก ับผ ู สอน โดยในที ่น ี ้จะนำเสนอต ัวอย างของ

เครื ่องมือออนไลนเพื ่อเสริมทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษท่ี 21 แกผูเรียน [7] 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางเครื่องมือออนไลนเพ่ือเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 

ทักษะ เคร่ืองมือออนไลน 

ก า ร ท ำ ง า น

รวมกัน 

• Google Docs สำหรับการ

ทำงานรวมกัน 

• Zoom breakout rooms

สำหรับทำงานกลุม  

• Online protocols สำหรับสราง

บทสนทนาและการแลกเปลี่ยน 

• Trello สำหรับการจัดการงาน

กลุม 

การพูดสื่อสาร 

• Flipgrid ใชอัดเสียงขณะนำเสนอ

งาน 

• Zoom ใชบันทึกการสัมภาษณ 

• Youtube, Screencast, 

Podcast ใชบันทึกการพูดหรือ

การนำเสนองานของผูเรียน 

การเขียน

สื่อสาร 

• Wordpress สำหร ับการเข ียน 

blogs 

• Google docs เ พ ื ่ อ เ ข ี ย น

ขอคิดเห็นและการสะทอนกลับ 

(feedback) 

• Piktochart infographics ใ ช

นำเสนองาน  

ความคิด

สรางสรรค 

• Note.ly Stickies ใชระดมสมอง

และแลกเปลี่ยนความคิด 

• Gamestorming ใชสราง

ความคิดผานกิจกรรมการเลน 

• Canva ใชออกแบบงาน 
 

กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนทางออนไลน

อย  า งม ีประส ิทธ ิภ าพน ั ้ นควรสอดคล  อ ง กับ

กระบวนการเรียนรู แบบ active learning ที ่เนน

กระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกับเนื้อหาวิชา เปน

การจัดการเรียนการสอนที ่ย ึดผู เร ียนเปนสำคัญ 

ผูสอนมีบทบาทเปนผูแนะนำ กระตุน หรืออำนวย

ความสะดวกใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และใชการ

เรียนรู แบบผสมผสานคือ การคนพบ (discovery) 

การเรียนรู (learning) การฝกปฏิบัติ (practice) การ

ร  ว ม ม ื อ  (collaboration) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

(assessment) [8] นั่นคือการเปดโอกาสใหผูเรียนได

มีสวนรวมพรอมกับกระตุ นใหผู เร ียนเรียนรู ด วย

ตนเองและการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรม

การเรียนรูเพื ่อสรางแรงจูงใจใหเกิดปฏิสัมพันธ
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ขอคิดเห็นและการสะทอนกลับ 

(feedback) 

• Piktochart infographics ใ ช

นำเสนองาน  

ความคิด

สรางสรรค 

• Note.ly Stickies ใชระดมสมอง

และแลกเปลี่ยนความคิด 
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ความคิดผานกิจกรรมการเลน 

• Canva ใชออกแบบงาน 
 

กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนทางออนไลน

อย  า งม ีประส ิทธ ิภ าพน ั ้ นควรสอดคล  อ ง กับ

กระบวนการเรียนรู แบบ active learning ที ่เนน

กระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกับเนื้อหาวิชา เปน

การจัดการเรียนการสอนที ่ย ึดผู เร ียนเปนสำคัญ 

ผูสอนมีบทบาทเปนผูแนะนำ กระตุน หรืออำนวย

ความสะดวกใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และใชการ
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การเรียนรู (learning) การฝกปฏิบัติ (practice) การ

ร  ว ม ม ื อ  (collaboration) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

(assessment) [8] นั่นคือการเปดโอกาสใหผูเรียนได
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ซึ่ึ่งวิธิีการน้ีจะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�สนทนาแลก

เปลีย่นความคิดเพือ่ทำความเข�าใจเกีย่วกับเรือ่งทีเ่รยีน 

ผู�เรยีนสามารถเชือ่มโยงความรู�หรอืสร�างความรู�ให�เกิด

ขึ้นในตนเองด�วยการลงมือปฏิิบัติผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู�เป็นเสมือนการสร�างชุมชนแห่งการเรียนรู�แบบ

สืบสอบร่วมกัน ซ่ึึ่งจะช่วยให�ผู�เรียนสามารถคิดแก�ไข

ปญัหาต่าง ๆ  ทีไ่ม่สามารถทำได�ตามลำพัง โดยมีผู�สอน

เป็นผู�แนะนำ กระตุ�น หรืออำนวยความสะดวกให�ผู�

เรียนเกิดการเรียนรู�ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าว

คือ ผู�เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดเอื้ออาทร

ผ่านการประเมินค่าจากสิ่งที่ได�รับจากกิจกรรมการ

เรียนรู� รวมถึงการที่ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย

แบ่งปันความคิดและกระตุ�นให�ผู�เรียนแสดงความคิด

เห็น มองเห็นความเข�าใจที่ผิดพลาด สร�างความเข�าใจ 

และยอมรับความคิดเห็นท้ังต่อของตนเองและผู�อืน่ ซ่ึึ่ง

วิธิีการน้ีจะช่วยสร�างความมั่นใจในตนเอง กล�าแสดง

ความคิดเห็น เต็มใจรับฟังผู�อ่ืน และยินดีรับฟังความ

คดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากความคดิของตนแก่ผู�เรยีน ทำให�

การเรยีนรู�ในชัน้เรยีนเป็นไปอย่างมีความหมายและนำ

ไปประยุกต์ใช�กับสถานการณ์ในชีวิตจริงได� 

 ลักษณะกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีนำแนวคิด P4C 

ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู�แบบแลกเปลี่ยน (Think-

Pair-Share) ไปใช�เพื่อจัดการเรียนการสอนนั้นมีข้ัน

ตอนดังนี้ 

 1. ขัน้ตอนการคดิและสร�างคำถาม (think and 

question) ประกอบด�วย

 1.1 ผู�สอนจะกระตุ�นให�ผู�เรียนทั้งชั้นเรียนคิด

โดยการตัง้คำถามผา่นตวักระตุ�น (stimulus) อาท ิการ

ตั้งประเด็นส้ัน ๆ โจทย์คำถาม คลิปวิดีโอ ข่าวสาร 

นิทาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา

กระบวนวิชา 

 1.2 ผู�สอนกระตุ�นและเปิดโอกาสให�ผู�เรียนคิด 

(think) และการสร�างคำถาม (question) ต่อตัว

กระตุ�นที่ได�รับโดยลำพังอิสระก่อน 

 2. ขั้นตอนการจับคู่ (pair) ผู�สอนให�ผู�เรียนจับ

คู่เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร�างคำถามที่

เกีย่วข�องกบัตวักระตุ�น จากนัน้ขยายกลุ่มการถกเถยีง

จากคำถามที่มีนั้นเป็นกลุ่มชุมชนการคิด (thinking 

community) ขนาดเล็กประมาณ 4-5 คน ขั้นตอนนี้

ประกอบด�วย

 2.1 การสร�างคำถาม (questioning) การร่วม

กันตั้งคำถามต่อตัวกระตุ�นที่ได�รับ

 2.2 การสร�างบทสนทนา (dialogue) เพือ่สืบค�น

แลกเปลี่ยนความรู�ร่วมกันของผู�เรียนผ่านการสนทนา

ถึงความคิดของแต่ละคน ผู�สอนจะเป็นผู�สังเกตการณ์

การสร�างบทสนทนามีส่วนร่วมด�วยวิธิีการกระตุ�นให�ผู�

เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง และการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 2.3 การสะท�อนคิด (reflection) ผู�เรียนร่วม

กันสะท�อนคิดว่าจากการสนทนากันนั้นคำตอบของ

แตล่ะคนมลัีกษณะของการการคดิเชงิวพิากษ ์(critical 

thinking) การคิดเชิงสร�างสรรค์ (creative thinking) 

และการคิดเชิงอาทร (caring thinking) อย่างไรและ

ร่วมกันยกตัวอย่าง 

 3. ขัน้ตอนการแบง่ปนั (share) โดยการทำการ

สลายกลุ่มผู�เรียนที่จับกันเป็นคู่แล�วสรุปผลการค�นหา

คำตอบร่วมกันท้ังชัน้อีกคร้ังหนึง่เพ่ือแลกเปล่ียนความ

รู� สรุปผลและอภิปรายผลการค�นพบจากการศึกษาบท

เรียนในขั้นตอนที่ผ่านมา รวมทั้งให�ผู�เรียนเสนอว่า

สามารถนำข�อสรุปหรือข�อเสนอแนะในประเด็นที่

เกีย่วข�องไปประยุกตใ์ช�เพือ่ให�เกดิประโยชน์กบัตนเอง

ได�อย่างไร

4. การสร้างกระบัวันการคัิด้ของผ้้เรียนในชั�นเรียน

ออนไลน์: ข้อจำกัด้และคัวัามท้าทาย

4.1. การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู�ในชั้น

เรียนออนไลน์

 การจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ออนไลน์ของกระบวนวิชา 100110 ผู�สอนได�นำ

แนวคดิการจดัการเรยีนรู�ทางออนไลนม์าเปน็แนวทาง

ประยุกต์ใช�ในการเรียนการสอน กล่าวคือ
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 นอกจากนี้การจัดรูปแบบการเรียนการสอนยัง

ให�ความสำคญัแกก่ารสร�างปฏิสิมัพนัธิร์ว่มกนัระหวา่ง

ผู�เรยีนด�วยกนัและกบัผู�สอน จากรปูแบบการสอนของ

กระบวนวิชานี้มีสัดส่วนการสอนแบบบรรยายในชั้น

เรียนทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซึู่ม (Zoom) ดังนั้นผู�

สอนจึงออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให�มีความ

หลากหลายเพื่อให�ผู�สอนและผู�เรียนมีปฏิิสัมพันธิ์ร่วม

กนั โดยการเลอืกใช�เครือ่งมอืการสอนทีเ่หมาะสมเพื่อ

กระตุ�นให�ผู�เรยีนเกิดทกัษะการเรยีนรู�และมีปฏิสัิมพนัธิ์

ระหวา่งกนัและกับผู�สอน เชน่ การเลือกใช�สือ่การสอน

ประกอบการบรรยายคอื powerpoint presentation 

ร่วมกับการใช�สื่ออื่น ๆ ที่ถูกคัดสรรให�สอดคล�องกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู� อาทิ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ

พลเมืองโลกจาก youtube คลิปเสียงเกี่ยวกับการ

ศึกษาศตวรรษที่ 21 จาก podcast เป็นต�น รวมถึงได�

ออกแบบการเรียนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 ผ่านเครื่องมือออนไลน์ เช่น ทักษะการ

ทำงานร่วมกัน จากเครื่องมือ Google Docs และ 

Zoom breakout rooms สำหรับทำงานเป็นคู่และ

ทำงานกลุ่ม ทักษะความคิดสร�างสรรค์จากเครื่องมือ 

Canva และ Menti ทักษะการสื่อสารจากเครื่องมือ 

Microsoft Teams และ Facebook และทักษะการ

เขียนสื่อสารจากเครื่องมือ Google docs เพื่อเขียน

ข�อคิดเห็นและการสะท�อนกลับ (feedback) และ 

Infographics เพื่อใช�นำเสนองานในชั้นเรียน

     ร้ปที� 3 การบรรยายแบบออนไลน์ผ่าน

           โปรแกรมซึู่ม (Zoom)

 ผู�สอนได�เสริมสร�างการเรียนรู�เชิงรุก (active 

learning) นอกชั้นเรียนเพื่อกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�

   

 

 

กำหนดแนวทางและออกแบบการสอนเพื่อใหผูเรยีน

ไดเขาถึงการเรียนการสอน และสรางการมีสวนรวม

ของผูเรียนขณะเรียนออนไลนทามกลางขอจำกัดใน

ดานอุปกรณของผูเรียน เชน การสรางกิจกรรมเพ่ือ

วิเคราะหประสบการณและความรูเกี่ยวกับเนื้อหาท่ี

เรียนในรูปแบบ quiz game โดยใชแพลตฟอรมแบบ

ออฟไลน เชน powerpoint game เพื่อการเขาถึง

การเรียนรู และลดภาระของผู เร ียนในการจ ัดหา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพิ่มในระหวางการเรียน ซ่ึง

พบวากิจกรรมมีความนาสนใจและผูเรียนสามารถ

เขารวมกิจกรรมไดงายขึ ้น ขณะที่สามารถพัฒนา

ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนไปพรอมกันได 
 

                  
รูปท่ี 1  QR code สำรวจความพรอมดาน

อุปกรณการเรียนของผูเรียน 
 

 
   รูปท่ี 2 Powerpoint game โลกาภิวัตน 1 

ลานบาท 
 

นอกจากนี ้การจัดรูปแบบการเรียนการสอน

ยังใหความสำคัญแกการสรางปฏิสัมพันธรวมกัน

ระหวางผูเรียนดวยกันและกับผูสอน จากรูปแบบการ

สอนของกระบวนว ิชานี้ม ีส ัดส วนการสอนแบบ

บรรยายในชั้นเรียนทางออนไลนผานโปรแกรมซูม 

(Zoom) ดังนั้นผูสอนจึงออกแบบรูปแบบการเรียน

การสอนใหมีความหลากหลายเพื ่อใหผู สอนและ

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยการเลือกใชเครื่องมือ

การสอนที่เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะ

การเรียนรูและมีปฏิสัมพันธระหวางกันและกับผูสอน 

เชน การเลือกใชสื่อการสอนประกอบการบรรยายคือ 

powerpoint presentation รวมกับการใชสื่ออ่ืน ๆ 

ที่ถูกคัดสรรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

เรียนรู  อาทิ คลิปวิดีโอเกี ่ยวกับพลเมืองโลกจาก 

youtube คลิปเสียงเก่ียวกับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 

จาก podcast เปนตน รวมถึงไดออกแบบการเรียน

เพื ่อเสริมทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ผาน

เครื ่องมือออนไลน เชน ทักษะการทำงานรวมกัน 

จากเครื่องมือ Google Docs และ Zoom breakout 

rooms สำหรับทำงานเปนคูและทำงานกลุม ทักษะ

ความคิดสร างสรรคจากเคร ื ่องม ือ Canva และ 

Menti ทักษะการสื่อสารจากเครื่องมือ Microsoft 

Teams และ Facebook และทักษะการเขียนสื่อสาร

จากเครื่องมือ Google docs เพื่อเขียนขอคิดเห็น

แ ล ะ ก า ร ส ะ ท  อ น ก ล ั บ  ( feedback) แ ล ะ 

Infographics เพ่ือใชนำเสนองานในชั้นเรียน  
 

 
       รูปท่ี 3 การบรรยายแบบออนไลนผาน 

           โปรแกรมซูม (Zoom) 
 

ผู สอนไดเสริมสรางการเรียนรู เชิงรุก (active 

learning) นอกชั้นเรียนเพื่อกระตุนการเรียนรูของ

ผูเรียน อาทิ กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนจาก

การเขารวมกิจกรรมเสวนาหรือการบรรยายออนไลน
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ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนไปพรอมกันได 
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จาก podcast เปนตน รวมถึงไดออกแบบการเรียน

เพื ่อเสริมทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ผาน

เครื ่องมือออนไลน เชน ทักษะการทำงานรวมกัน 

จากเครื่องมือ Google Docs และ Zoom breakout 

rooms สำหรับทำงานเปนคูและทำงานกลุม ทักษะ

ความคิดสร างสรรคจากเคร ื ่องม ือ Canva และ 

Menti ทักษะการสื่อสารจากเครื่องมือ Microsoft 

Teams และ Facebook และทักษะการเขียนสื่อสาร

จากเครื่องมือ Google docs เพื่อเขียนขอคิดเห็น

แ ล ะ ก า ร ส ะ ท  อ น ก ล ั บ  ( feedback) แ ล ะ 

Infographics เพ่ือใชนำเสนองานในชั้นเรียน  
 

 
       รูปท่ี 3 การบรรยายแบบออนไลนผาน 

           โปรแกรมซูม (Zoom) 
 

ผู สอนไดเสริมสรางการเรียนรู เชิงรุก (active 

learning) นอกชั้นเรียนเพื่อกระตุนการเรียนรูของ

ผูเรียน อาทิ กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนจาก

การเขารวมกิจกรรมเสวนาหรือการบรรยายออนไลน

 1. การจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนออนไลน์

เบือ้งต�นผู�สอนได�จัดทำการวิเคราะห์ประสบการณ์และ

ความพร�อมของผู�เรยีนเพ่ือนำไปสูก่ารกำหนดแนวทาง

และการออกแบบการเรยีนการสอนผา่นออนไลน ์โดย

ผู�สอนได�จัดทำแบบสำรวจผ่าน google form เพื่อ

สำรวจความพร�อมในการใช�อุปกรณ์การเรียน เพราะ

เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐ์านในการจัดการเรียนการสอนทาง

ออนไลน์ ซ่ึึ่งพบว่าผู�เรียนมีข�อจำกัดด�านอุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกสโ์ดยส่วนใหญ่มเีพยีง 1 ชิน้เท่านัน้ ทำให�

ผู�สอนต�องวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางและออกแบบ

การสอนเพือ่ให�ผู�เรยีนได�เข�าถงึการเรยีนการสอน และ

สร�างการมีส่วนร่วมของผู�เรียนขณะเรียนออนไลน์

ทา่มกลางข�อจำกดัในด�านอปุกรณข์องผู�เรยีน เชน่ การ

สร�างกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์และความรู�

เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในรูปแบบ quiz game โดยใช�

แพลตฟอร์มแบบออฟไลน์ เช่น powerpoint game 

เพื่อการเข�าถึงการเรียนรู�และลดภาระของผู�เรียนใน

การจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มในระหว่างการ

เรียน ซึ่ึ่งพบว่ากิจกรรมมีความน่าสนใจและผู�เรียน

สามารถเข�าร่วมกิจกรรมได�ง่ายข้ึน ขณะท่ีสามารถ

พฒันาประสบการณก์ารเรยีนรู�ของผู�เรยีนไปพร�อมกนั

ได�
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เรียน อาทิ กิจกรรมการเรียนรู�นอกห�องเรียนจากการ

เข�าร่วมกิจกรรมเสวนาหรือการบรรยายออนไลน์ของ

หน่วยงานด�านการศึกษาและสังคม ซ่ึึ่งนักศึกษา

สามารถเลือกหน่วยงานได�เองตามความพึงพอใจ เช่น 

The 101 World ครูขอสอน หรือก่อการครู เป็นต�น 

รวมถึงผู�สอนได�จัดทำบันทึกวิดีโอการสอนในบาง

หัวข�อของเนื้อหาและเผยแพร่ให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ก่อน 

จากน้ันในช้ันเรียนจึงจัดให�มีการสร�างบทสนทนาถก

เถียง แลกเปลี่ยนความรู�กันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ึ่งเป็น

การบูรณาการการสอนแบบออนไลน์กับการเรียนรู�

ด�วยตนเองของผู�เรียนด�วย

 2. ข�อจำกดัและความท�าทายของการเรยีนการ

สอนทางออนไลน์

 ด�วยลักษณะการเรยีนการสอนทางออนไลน์นัน้

ควบคมุได�ยากกวา่การเรยีนการสอนในช้ันเรยีนปญัหา

และอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชานี้ซ่ึึ่งเป็นการเรียนรู�ทางออนไลน์ ตลอด

ทัง้ภาคการศึกษา ทำให�รูปแบบการเรยีนการสอน การ

จัดกิจกรรม รวมทั้งผู�สอนและผู�เรียนต่างมีข�อจำกัด

ร่วมกันหลายประการ คือ

 1) ในชั้นเรียนปกติการสนทนาโต�ตอบระหว่าง

ผู�สอนกบัผู�เรยีนเป็นเรือ่งปกติ แตส่ำหรบัการเรยีนการ

สอนแบบออนไลน์ถือเป็นเรื่องยากด�วยข�อจำกัดของ

บรรยากาศของช้ันเรียนออนไลน์ท่ีควบคุมได�ยาก 

แม�แต่ความไม่พร�อมด�านเทคนิค เชน่ ไฟดับ แบตเตอรี่

หมด ความไม่เสถยีรของสญัญาณอินเตอรเ์นต็ ล�วนสง่

ผลต่อการสื่อสารระหว่างผู�สอนกับผู�เรียน 

 2) ความเหลื่อมล้ำของการเข�าถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนออนไลน์ของผู�เรียน 

เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ

สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงบางครั้งผู�เรียนต�องใช�

เวลาเพิม่ขึน้เพือ่เรยีนรู�การใช�เครือ่งมอืออนไลนใ์ห�เกดิ

ประสิทธิิภาพ

 3) การสอนท่ีมีลักษณะการสื่อสารทางเดียว 

จากผู�สอน เพราะผู� เรียนมักจะปิดกล�องและปิด

ไมโครโฟน ซ่ึึ่งอาจส่งผลให�เกิดความผิดพลาดในการ

ส่ือสารและการรับรู�ข�อมูล รวมถึงผู�สอนไม่สามารถ

สงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรู�ของผู�เรยีนได�โดยตรง ขณะ

ท่ีผู�เรียนเองลดโอกาสในการเรียนรู�ร่วมกันกับเพ่ือน

ร่วมชั้น

 4) การเรียนออนไลน์นั้นผู�เรียนต�องมีความรับ

ผิดชอบและมีวินัยส่วนตัวสูง อย่างไรก็ตาม พบว่ามี

หลาย ๆ  ครั้งในชั้นเรียนออนไลน์ที่ผู�เรียนไม่มีสมาธิิใน

การเรียน และไม่เข�าร่วมชั้นเรียน

 5) ระยะเวลาการเรียนแบบออนไลน์ที่ใช�เวลา

นานและอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันทำให�ผู�เรียนเกิด

ความเหนือ่ยล�า และมปีระสทิธิภิาพในการเรยีนลดลง 

 6) ส่ิงที่ท�าทายผู�สอนค่อนข�างมากคือ ในการ

จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ผู�สอนต�องคอย

กระตุ�นและสร�างแรงจูงใจในการเรียนรู�มากขึ้นกว่าใน

ชั้นเรียนปกติ รวมถึงต�องค�นหาความต�องการของผู�

เรียนเพ่ือสร�างบทเรียนและการเรียนรู�ที่จะเข�าถึงผู�

เรียนได�อย่างเหมาะสมในแต่ละครั้งที่ดำเนินการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ ในบางครั้งผู�สอนจำเป็นต�อง

รวบเนื้อหาบางส่วนเข�าด�วยกันเพื่อให�ผู�เรียนได�มีเวลา

ได�เรียนรู�ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น เพราะช่วง

เวลาการเรียนของแต่ละคาบถูกลดทอนลงเพื่อเปิด

โอกาสให�ทั้งผู�เรียนได�มีเวลาพักระหว่างเปลี่ยนคาบ

เรียน รวมถึงได�พักการใช�งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ด�วย  

 7) ด�วยแนวคิดการจัดการเรียนรู�เพื่อสร�าง

กระบวนการคิดของผู�เรียน ซึ่ึ่งรูปแบบการเรียนทาง

ออนไลน์เอื้ออำนวยได�ค่อนข�างน�อย เพราะการเสริม

สร�างกระบวนการคิดจำเป็นต�องมีการกระตุ�นนำและ

การถกเถียงแลกเปลี่ยน ทั้งการเรียนรู�เรื่องภาษากาย

ในระหว่างการถกเถียงกัน ซ่ึึ่งทำได�ค่อนข�างจำกัดใน

การเรียนออนไลน์ 
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4.2. กิจกรรมเรียนรู�เพื่อสร�างกระบวนการคิด 

และความท�าทายของการจัดการเรยีนการ

สอนทางออนไลน์

 จากแนวทางการเรยีนการสอนทีมี่ลกัษณะการ

สร�างกระบวนการคิดแก่ผู�เรียน กิจกรรมที่นำไปใช�คือ

กิ จกรรมการ เรี ยนรู� แบบปรั ชญาสำหรับ เด็ ก 

(Philosophy for Children : P4C) ซึ่ึ่งเป็นกระบวน

การเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู�เรียนผ่าน

กระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา คือการกระตุ�นให�ผู�

เรยีนเรยีนรู�ทีจ่ะตัง้คำถาม สบืสอบหาคำตอบและสร�าง

องค์ความรู�ด�วยตนเอง ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู�แบบ

แลกเปลี่ยน (Think-Pair-Share) พบว่าจากการนำไป

ใช�ในชั้นเรียนออนไลน์มีทั้งที่เป็นไปตามแนวทางการ

เรียนการสอนท่ีได�ออกแบบไว� และท่ีสามารถทำตาม

แผนการได�น�อย เพราะมีข�อจำกัดในการนำไปใช�จริง 

กล่าวคือ ผู�สอนได�ใช�หลักการตามแนวคิดการสืบสอบ

เชงิปรชัญาเพือ่สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู�และการคดิ

ผ่านตัวกระตุ�น (stimulus) ทั้งในรูปแบบของคลิป

วิดีโอ เรื่องเล่า (story) และภาพถ่าย เป็นต�น

ร้ปที� 4  ตัวอย่างตัวกระตุ�น

 โดยผู�สอนจะอภิปรายร่วมกับนักศึกษาเป็น

เบื้องต�นเพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการตั้งคำถาม และ

เพื่อพัฒนาไปสู่การสร�างกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์

และการวิพากษ์ ผู�สอนได�แบ่งขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอน 

การดำเนนิกจิกรรมในแตล่ะขัน้ตอนผา่นการเรยีนแบบ

ออนไลน์พบว่ามีข�อจำกัดและท�าทายในหลายประเด็น 

กล่าวคือ

 1. ขั้นตอนการคิด (think) ภายหลังจากได�รับ

ตัวกระตุ�นแล�ว จะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนคิดตั้งคำถาม

และประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข�องด�วยตัวเองก่อน โดยใช�

เวลาประมาณ 5 นาที พบว่าด�วยการเรียนแบบ

ออนไลนท์ีมี่ข�อจำกดัคอืไมส่ามารถสือ่สารกบัผู�เรยีนได�

โดยตรง อีกทั้งนักศึกษาทุกคนปิดกล�องกันทั้งหมด 

ทำให�ผู�สอนไม่สามารถแสดงบทบาทเป็นผู�แนะนำ 

(guide) หรือ ชี้แนะ (coach) ได�มากเท่าที่มีการ

ออกแบบการเรียนการสอนไว� พบว่านักศึกษาในชั้น

เรยีนออนไลน์ประมาณร�อยละ 50 สามารถใช�เวลาตาม

ที่กำหนดได�อย่างคุ�มค่าและเหมาะสมต่อการสร�าง

กระบวนการคิด โดยใช�การประเมินผลจากการให�ผู�

เรียนนำคำถามท่ีได�จากการคิดอย่างอิสระของแต่ละ

คนไปสร�างเปน็บทสนทนารว่มกบัเพ่ือน ซึ่ึง่มเีพยีงร�อย

ละ 50 ที่สามารถนำประเด็นที่ได�มาสร�างเป็นข�อถก

เถียงและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได�

ร้ปที� 5 ขั้นตอนการคิด (think)

 2. ขั้นตอนการจับคู่ (pair) ผู�สอนจะเปิดโอกาส

ให�ผู�เรยีนได�จบัคูก่นัโดยใช�โปรแกรม Zoom breakout 

room เป็นเครือ่งมอืในการสุม่เพือ่จบัคูผู่�เรยีน การจับ

คูน่ีจ้ะกระตุ�นให�ผู�เรยีนนำคำถามและประเด็นความคดิ

ที่ได�จากการคิดอย่างอิสระด�วยตนเองไปสร�างบท

สนทนาแบบการถกเถียง (discussion) การโต�แย�ง 

(argument) ร่วมกับคู่ (pair) ของตนเอง โดยใช�เวลา

ประมาณ 10-15 นาที พบว่าขัน้ตอนนีผู้�เรยีนส่วนใหญ่

มคีวามกระตอืรือร�นทีจ่ะได�ถกเถียงประเด็นตา่ง ๆ  กบั

เพื่อนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากตัวกระตุ�นไป

พร�อม ๆ กัน เห็นได�จากการที่ผู�สอนได�เข�าไป

สังเกตการณ์ร่วมในแต่ละห�อง แต่ด�วยปัญหาทาง

เทคนิค เชน่ สญัญาณอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่

ของอุปกรณ์ ทำให�ผู�เรียนหลุดออกจากระบบของ

โปรแกรมซึู่มบ่อยครั้ง ทำให�ขาดความต่อเนื่องในการ

   

 

 

7) ดวยแนวคิดการจัดการเรียนรู เพื ่อสราง

กระบวนการคิดของผูเรียน ซึ่งรูปแบบการเรียนทาง

ออนไลนเอื ้ออำนวยไดคอนขางนอย เพราะการ

เสริมสรางกระบวนการคิดจำเปนตองมีการกระตุน

นำและการถกเถียงแลกเปลี่ยน ทั้งการเรียนรูเรื ่อง

ภาษากายในระหว างการถกเถ ียงกัน ซ ึ ่งทำได

คอนขางจำกัดในการเรียนออนไลน  

4.2 กิจกรรมเรียนรูเพื่อสรางกระบวนการคิด 

และความทาทายของการจัดการเรียนการสอนทาง

ออนไลน 

จากแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะการ

สรางกระบวนการคิดแกผูเรียน กิจกรรมที่นำไปใช

ค ือกิจกรรมการเร ียนร ู แบบปรัชญาสำหร ับเด็ก 

( Philosophy for Children : P4 C) ซ ึ ่ ง เ ป น

กระบวนการเรียนรู เพื ่อพัฒนาทักษะการคิดของ

ผูเรียนผานกระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา คือการ

การกระตุนใหผูเรียนเรียนรูที่จะตั้งคำถาม สืบสอบ

หาคำตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง รวมกับ

เทคนิคการเรียนรู แบบแลกเปลี ่ยน (Think-Pair-

Share) พบวาจากการนำไปใชในชั้นเรียนออนไลนมี

ทั ้งที ่เป นไปตามแนวทางการเร ียนการสอนที ่ ได

ออกแบบไว และที่สามารถทำตามแผนการไดนอย 

เพราะมีขอจำกัดในการนำไปใชจริง กลาวคือ ผูสอน

ไดใชหลักการตามแนวคิดการสืบสอบเชิงปรัชญาเพ่ือ

ส  ง เสร ิมกระบวนการเร ียนรู และการค ิดผ าน

ตัวกระตุน (stimulus) ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ 

เรื่องเลา (story) และภาพถาย เปนตน 
 

         
    รูปท่ี 4  ตัวอยางตัวกระตุน 
 

โดยผู สอนจะอภิปรายรวมกับนักศึกษาเปน

เบื้องตนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกดิการตั้งคำถาม และ

เพ่ือพัฒนาไปสูการสรางกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห

และการวิพากษ ผูสอนไดแบงข้ันตอนเปน 3 ข้ันตอน 

การดำเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนผานการเรียน

แบบออนไลนพบวามีขอจำกัดและทาทายในหลาย

ประเด็น กลาวคือ 

1. ขั้นตอนการคิด (think) ภายหลังจากไดรับ

ตัวกระตุนแลว จะเปดโอกาสใหผูเรียนคิดตั้งคำถาม

และประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวยตัวเองกอน โดย

ใชเวลาประมาณ 5 นาที พบวาดวยการเรียนแบบ

ออนไลนที่มีขอจำกัดคือไมสามารถสื่อสารกับผูเรียน

ไดโดยตรง อีกท้ังนักศึกษาทุกคนปดกลองกันท้ังหมด 

ทำใหผู สอนไมสามารถแสดงบทบาทเปนผูแนะนำ 

(guide) หรือ ชี ้แนะ (coach) ไดมากเทาที ่ มีการ

ออกแบบการเรียนการสอนไว พบวานักศึกษาในชั้น

เรียนออนไลนประมาณรอยละ 50 สามารถใชเวลา

ตามที่กำหนดไดอยางคุ มคาและเหมาะสมตอการ

สรางกระบวนการคิด โดยใชการประเมินผลจากการ

ใหผูเรียนนำคำถามที่ไดจากการคิดอยางอิสระของ

แตละคนไปสรางเปนบทสนทนารวมกับเพื่อน ซึ่งมี

เพียงรอยละ 50 ที่สามารถนำประเด็นที่ไดมาสราง

 

 

   

 

 

เปนขอถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนรวม

ชั้นได 

 
   รูปท่ี 5 ข้ันตอนการคิด (think) 
 

2. ขั้นตอนการจับคู (pair) ผูสอนจะเปดโอกาส

ใหผ ู  เร ียนไดจ ับค ู ก ันโดยใช  โปรแกรม Zoom 

breakout room เปนเครื่องมือในการสุมเพื่อจับคู

ผูเรียน การจับคูนี้จะกระตุนใหผูเรียนนำคำถามและ

ประเด็นความคิดที ่ไดจากการคิดอยางอิสระดวย

ตน เอง ไปสร  า งบทสนทนาแบบการถก เถ ี ยง 

(discussion) การโต แย ง (argument) ร วมกับคู  

(pair) ของตนเอง โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาที 

พบวาขั้นตอนนี้ผูเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรน

ที ่จะไดถกเถียงประเด็นตาง ๆ กับเพื ่อนผานการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากตัวกระตุนไปพรอม ๆ กัน เห็น

ไดจากการท่ีผูสอนไดเขาไปสังเกตการณรวมในแตละ

หอง แต ด วยปญหาทางเทคน ิค เช น ส ัญญาณ

อินเตอรเน็ต ไฟฟาดับ แบตเตอรี่ของอุปกรณ ทำให

ผูเรียนหลุดออกจากระบบของโปรแกรมซูมบอยครั้ง 

ทำใหขาดความตอเนื ่องในการแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นจากการสรางสนทนาตอคำถามที ่ได จาก

ตัวกระตุนตั้งแตแรก หรือการใชวิธีการสุมในการจัด

หองออนไลน (breakout room) พบวาดวยขอจำกัด

ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหผูเรียนที่มีขอจำกัด

ในเรื ่องอุปกรณจำเปนตองใชอุปกรณรวมกัน ซ่ึง

กระทบตอหองท่ีสุมแยกออกไปมีจำนวนนักศึกษาใน

แตละหองมากกวาท่ีกำหนด เปนตน 
 

        
     รูปท่ี 5 ข้ันตอนการจับคู (pair) 

 
       รูปท่ี 6 ข้ันตอนการแบงปน (share) 
 

3 ขั้นตอนการแบงปน (share) เมื่อครบกำหนด

ตามเวลา ผูเรียนทุกคนจะกลับสูหองเรียนรวมเพ่ือ

แลกเปลี ่ยนความคิดและสืบสอบหาความรู ด วย

ตนเองผานการสนทนาในประเด็นตาง ๆ รวมกัน โดย

ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ผูสอนจะใชวิธีการเปด

โอกาสใหนำเสนอเพ ื ่อแลกเปลี ่ยนความค ิดใน

ลักษณะของการอาสาสมัครตามความสมัครใจของ

ผูเรียน พบวาผูเรียนมีความสนใจในการรวมแสดง

ความคิดที่มาจากคำถามและที่ไดจากการถกเถียง

รวมกันจากการจับคู แตดวยขอจำกัดของการเรียน

แบบออนไลนทำใหขั ้นตอนการเรียนรู เพื ่อสราง

กระบวนการคิดตามแนวคิดปรัขญาสำหรับเด็ก 

(P4C) หรือกระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญาในบาง

องคประกอบผูเรียนทำไดคอนขางยากกวาการจัด

กิจกรรมสรางกระบวนการคิดที่จัดในชั้นเรียน เชน 

การคิดอยางมีสวนรวม (collaborative thinking) 
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการสร�างสนทนาต่อ

คำถามทีไ่ด�จากตวักระตุ�นตัง้แตแ่รก หรอืการใช�วธิิกีาร

สุ่มในการจัดห�องออนไลน์ (breakout room) พบว่า

ด�วยข�อจำกัดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให�ผู�เรียน

ทีม่ขี�อจำกดัในเรือ่งอปุกรณจ์ำเปน็ต�องใช�อปุกรณร่์วม

กัน ซ่ึึ่งกระทบต่อห�องที่สุ่มแยกออกไปมีจำนวน

นักศึกษาในแต่ละห�องมากกว่าที่กำหนด เป็นต�น

 3. ขัน้ตอนการแบง่ปัน (share) เมือ่ครบกำหนด

ตามเวลา ผู�เรยีนทกุคนจะกลบัสูห่�องเรยีนรวมเพือ่แลก

เปล่ียนความคิดและสืบสอบหาความรู�ด�วยตนเองผ่าน

การสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน โดยใช�เวลา

ประมาณ 20-30 นาที ผู�สอนจะใช�วิธิีการเปิดโอกาส

ให�นำเสนอเพือ่แลกเปลีย่นความคดิในลกัษณะของการ

อาสาสมคัรตามความสมัครใจของผู�เรยีน พบว่าผู�เรยีน

มคีวามสนใจในการร่วมแสดงความคิดทีม่าจากคำถาม

และที่ได�จากการถกเถียงร่วมกันจากการจับคู่ แต่ด�วย

ข�อจำกัดของการเรยีนแบบออนไลน์ทำให�ขัน้ตอนการ

เรียนรู�เพื่อสร�างกระบวนการคิดตามแนวคิดปรัขญา

สำหรับเด็ก (P4C) หรือกระบวนการสืบสอบเชิง

ปรัชญาในบางองค์ประกอบผู�เรียนทำได�ค่อนข�างยาก

กว่าการจัดกิจกรรมสร�างกระบวนการคิดที่จัดในชั้น

เรียน เช่น การคิดอย่างมีส่วนร่วม (collaborative 

thinking) และ การคิดอย่างใส่ใจ (caring thinking) 

ขณะท่ีส่วนของการคิดเชิงวิพากษ์ด�วยเหตุและผล 

(critical thinking) และ การคิดอย่างสร�างสรรค์ 

(creative thinking) ผู�เรยีนยงัพอจะทำได�มากกวา่ แต่

ด�วยข�อจำกัดของเวลาการเรียนทำให�บางครั้งหลาย ๆ 

ประเด็นที่ผู�เรียนร่วมกับสืบสอบ (inquiry) หาความรู�

ไมส่ามารถทำได�ตามกำหนดเวลา แต่โดยภาพรวมแล�ว

ผู� เรียนส่วนใหญ่ค่อนข�างพึงพอใจในการเข�าร่วม

กิจกรรมการสืบสอบทางปรัชญาแบบออนไลน์ในขั้น

ตอนนี้

4.3. การวัดและการประเมินผลและตัวอย่าง

ผลผลิตจากกระบวนวิชา

 การวัดและประเมินผล แบ่งเป็นสองส่วนคือ

 1. การร่วมกิจกรรมการสืบสอบความรู�ตาม

แนวคิดปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C) ในรูปแบบของ

กิจกรรมการเรียนรู�แบบการแลกเปล่ียนความคิด 

(Think-Pair-Share) โดยผู�สอนจะประเมนิผลจากการ

ให�นกัศกึษานำเสนอข�อสะท�อนคดิและองคค์วามรู�ทีไ่ด�

จากกจิกรรมในลกัษณะของการเขยีนและการบอกเลา่

ตามแต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณี

 2. การประเมินผลจากการมอบหมายงานและ

โครงงาน ผู�สอนประเมนิผลตามสภาพจรงิ (authentic 

assessment) จากนวัตกรรมและผลงานที่ผู�เรียนนำ

เสนอว่าสอดคล�องกับผลลัพธิ์และกระบวนการเรียนรู�

ท่ีกำหนดไว�ในการประเมินนั้นผู�สอนใช�แนวคิดการ

เรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (project-based 

learning) และการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน 

(problem-based learning) ออกแบบกิจกรรมและ

มอบหมายให�ผู�เรยีนจัดทำโครงงาน ประกอบด�วยโครง

งานเดี่ยวและโครงงานกลุ่ม โดยออกแบบกิจกรรมให�

ผู�เรยีนนำแนวคิดและเนือ้หาการเรยีนรู�ทีไ่ด�รับจากการ

เรียนไปใช� เพื่อการคิดวิ เคราะห์และคิดวิพากษ์

ปรากฏิการณ์ในสังคม โดยผู�เรียนจะต�องสืบค�นความ

รู�ด�วยตนเองและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนใน

กลุม่ของตน กจิกรรมนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่พัฒนาทักษะ

 

 

   

 

 

เปนขอถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนรวม

ชั้นได 

 
   รูปท่ี 5 ข้ันตอนการคิด (think) 
 

2. ขั้นตอนการจับคู (pair) ผูสอนจะเปดโอกาส

ใหผ ู  เร ียนไดจ ับค ู ก ันโดยใช  โปรแกรม Zoom 

breakout room เปนเครื่องมือในการสุมเพื่อจับคู

ผูเรียน การจับคูนี้จะกระตุนใหผูเรียนนำคำถามและ

ประเด็นความคิดที ่ไดจากการคิดอยางอิสระดวย

ตน เอง ไปสร  า งบทสนทนาแบบการถก เถ ี ยง 

(discussion) การโต แย ง (argument) ร วมกับคู  

(pair) ของตนเอง โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาที 

พบวาขั้นตอนนี้ผูเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรน

ที ่จะไดถกเถียงประเด็นตาง ๆ กับเพื ่อนผานการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากตัวกระตุนไปพรอม ๆ กัน เห็น

ไดจากการท่ีผูสอนไดเขาไปสังเกตการณรวมในแตละ

หอง แต ด วยปญหาทางเทคน ิค เช น ส ัญญาณ

อินเตอรเน็ต ไฟฟาดับ แบตเตอรี่ของอุปกรณ ทำให

ผูเรียนหลุดออกจากระบบของโปรแกรมซูมบอยครั้ง 

ทำใหขาดความตอเนื ่องในการแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นจากการสรางสนทนาตอคำถามที ่ได จาก

ตัวกระตุนตั้งแตแรก หรือการใชวิธีการสุมในการจัด

หองออนไลน (breakout room) พบวาดวยขอจำกัด

ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหผูเรียนที่มีขอจำกัด

ในเรื ่องอุปกรณจำเปนตองใชอุปกรณรวมกัน ซ่ึง

กระทบตอหองท่ีสุมแยกออกไปมีจำนวนนักศึกษาใน

แตละหองมากกวาท่ีกำหนด เปนตน 
 

        
     รูปท่ี 5 ข้ันตอนการจับคู (pair) 

 
       รูปท่ี 6 ข้ันตอนการแบงปน (share) 
 

3 ขั้นตอนการแบงปน (share) เมื่อครบกำหนด

ตามเวลา ผูเรียนทุกคนจะกลับสูหองเรียนรวมเพ่ือ

แลกเปลี ่ยนความคิดและสืบสอบหาความรู ด วย

ตนเองผานการสนทนาในประเด็นตาง ๆ รวมกัน โดย

ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ผูสอนจะใชวิธีการเปด

โอกาสใหนำเสนอเพ ื ่อแลกเปลี ่ยนความค ิดใน

ลักษณะของการอาสาสมัครตามความสมัครใจของ

ผูเรียน พบวาผูเรียนมีความสนใจในการรวมแสดง

ความคิดที่มาจากคำถามและที่ไดจากการถกเถียง

รวมกันจากการจับคู แตดวยขอจำกัดของการเรียน

แบบออนไลนทำใหขั ้นตอนการเรียนรู เพื ่อสราง

กระบวนการคิดตามแนวคิดปรัขญาสำหรับเด็ก 

(P4C) หรือกระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญาในบาง

องคประกอบผูเรียนทำไดคอนขางยากกวาการจัด

กิจกรรมสรางกระบวนการคิดที่จัดในชั้นเรียน เชน 

การคิดอยางมีสวนรวม (collaborative thinking) 



214          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ด�านการคิดสร�างสรรค์ ความสามารถในการสืบค�น 

รวบรวม ศกึษาข�อมลู การทำงานกลุม่ และทกัษะด�าน

การใช�เครื่องมือเทคโนโลยี

 โดยโครงงานเดี่ยวนั้นผู�สอนได�เปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�เรียนรู�ด�วยตนเองผ่านเนื้อหาของเพจหรือ

เว็บไซึ่ต์ที่เก่ียวข�องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู� และผู�

เรยีนสามารถเลอืกเนือ้หาและการเข�าชมได�ตามความ

สนใจ จากนัน้นำเสนอในรปูแบบของการเขยีน (essay) 

ส่วนกิจกรรมโครงงานกลุ่ม (term project) ในภาค

การศกึษานี ้คอื การศกึษาถงึปรากฏิการณท่ี์เกดิข้ึนใน

ปัจจุบันภายใต�หัวข�อ “การเรียนออนไลน์”  ผู�สอนได�

กำหนดให�ผู�เรียนจะใช�วิธิีการเพียงกำหนดเน้ือหาตาม

วตัถปุระสงค ์และกำหนดกรอบกว�าง ๆ  ในการนำเสนอ

ส่วนรูปแบบการนำเสนอผู�สอนเปิดโอกาสให�ผู�เรียน

สามารถหารือกันเอง โดยผู�เรียนใช�วิธิีการทำงานร่วม

กันผ่านสื่อออนไลน์ และได�นำเสนอในรูปของคลิป

วิดีโอ และนำเสนอในชั้นเรียนจากนั้นเปิดโอกาสให�มี

การตั้งคำถามและประเด็นที่เกี่ยวข�องเพื่อสร�างการมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียนและสร�างปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�

เรียนด�วยกันและกับผู�สอน

 การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนจากผล

งานทีน่ำเสนอและการพฒันาความรู�คดิอยา่งสมำ่เสมอ

พบว่าผู�เรียนสามารถตั้งคำถามและสามารถประยุกต์

ใช�ความรู�ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา รวมถึงการใช�

กระบวนการคดิวพิากษแ์ละการวเิคราะหเ์พือ่เชือ่มโยง

ปรากฏิการณ์ด�านการศึกษาของโลกยุคดิจิทัลท่ีเกิด

ความพลิกผันและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาใน

หลายมิติ อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เบื้อง

หลังทางการศึกษามีผลต่อทัศนคติและความแตกต่าง

ของครูในแต่ละรุ่น (generations) เช่น การใช�สื่อและ

การเข�าถึงเครื่องมือออนไลน์ ปัญหาทางสุขภาพกาย

และใจทีเ่กดิจากการเรยีนออนไลนข์องผู�เรยีน รปูแบบ

การเรียนออนไลน์ที่พึงประสงค์ของผู� เรียนกลุ่ม 

generation z เป็นต�น

ร้ปที� 7 ตัวอย่างงานนำเสนอโครงงานกลุ่ม (term 

project)

 นอกจากนี้ ผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้นต่อผู�สอนจากการ

จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์เพ่ือเสริมสร�าง

กระบวนการคิดของผู�เรียนคือ เพิ่มทักษะการใช�

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสร�างสรรค์กิจกรรม

การเรียนการสอนผ่านการเรียนออนไลน์ รวมไปถึง

เรียนรู�ถึงการบริหารและจัดการเรียนการสอนที่

ยดืหยุน่จากข�อจำกดัทีเ่กดิขึน้ในการเรยีนทางออนไลน์

5. สรุป 

 ท่ามกลางความพลิกผันของโลกยุคดิจิทัลและ

สถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบนัเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่ทำให�เกิดความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา ความ

ท�าทายของการศึกษาคือความเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วนี้ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะ

ทัง้ผู�สอนและผู�เรยีนทีต่�องปรบัตวัสู่ระบบการเรยีนการ

สอนทางออนไลน์ ซ่ึึ่งมีข�อจำกัดหลายด�าน ทั้งด�าน

บริหารจัดการเรียนการสอนที่ควบคุมค่อนข�างยาก 

หรือด�านความพร�อมส่วนบุคคลมากมาย เช่นผู�สอนที่

ยังไม่คุ�นชินกับทักษะการใช�เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ

ออนไลน์ ผู�เรียนมีข�อจำกัดเร่ืองการเข�าถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความไม่เสถียรของสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต การเพ่ิมข้ึนของค่าใช�จ่ายแฝึงจากการ

เรียนการสอนจากที่บ�าน เช่น ค่าไฟ ค่ากระดาษ

เอกสาร ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต�น ซึ่ึ่งเป็นสถานการณ์ที่

ท�าทายอย่างมากต่อเป้าหมายหลักของการศึกษาที่

ต�องการพัฒนาผู�เรียน ท้ังกระบวนการคิดข้ันสูง การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง การสร�างบท

สนทนา การมปีฏิสิมัพนัธิร์ะหวา่งผู�เรยีนและกบัผู�สอน 

 

 

   

 

 

ดิจิทัลที่เกิดความพลิกผันและสงผลกระทบตอระบบ

การศึกษาในหลายมิติ อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา เบื้องหลังทางการศึกษามีผลตอทัศนคติและ

ความแตกตางของครูในแตละรุ น (generations) 

เชน การใชสื ่อและการเขาถึงเครื ่องมือออนไลน 

ปญหาทางสุขภาพกายและใจที ่เกิดจากการเรียน

ออนไลนของผูเรียน รูปแบบการเรียนออนไลนที่พึง

ประสงคของผูเรียนกลุม generation z เปนตน 
 

               
      รูปที ่ 7 ตัวอยางงานนำเสนอโครงงานกลุม      

(term project) 
 

นอกจากนี้ ผลลัพธที ่เกิดขึ้นตอผูสอนจากการ

จัดการเรียนการสอนทางออนไลนเพื ่อเสริมสราง

กระบวนการคิดของผู เรียนคือ เพิ ่มทักษะการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการสรางสรรคกิจกรรม

การเรียนการสอนผานการเรียนออนไลน รวมไปถึง

เรียนรู ถ ึงการบริหารและจัดการเรียนการสอนท่ี

ยืดหยุ นจากขอจำกัดที ่ เก ิดขึ ้นในการเรียนทาง

ออนไลน 

5 สรุป  

ท ามความพล ิกผ ันของโลกย ุคด ิจ ิท ัลและ

สถานการณของโรคระบาดในปจจุบันเปนปจจัย

สำคัญที่ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา 

ความทาทายของการศึกษาคือความเปลี ่ยนแปลง

อยางรวดเร็วนี ้ส งผลกระทบตอระบบการศึกษา 

โดยเฉพาะทั้งผูสอนและผูเรียนที่ตองปรับตัวสูระบบ

การเรียนการสอนทางออนไลน ซึ่งมีขอจำกัดหลาย

ดาน ทั้งดานบริหารจัดการเรียนการสอนที่ควบคุม

คอนขางยาก หร ือด านความพรอมส วนบ ุคคล

มากมาย เชนผูสอนที่ยังไมคุ นชินกับทักษะการใช

เทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน ผูเรียนมีขอจำกัด

เรื่องการเขาถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมถึงความ

ไมเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ต การเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายแฝงจากการเรียนการสอนจากที่บาน เชน 

คาไฟ คากระดาษเอกสาร คาอินเตอรเน็ต เปนตน 

ซึ่งเปนสถานการณที่ทาทายอยางมากตอเปาหมาย

หลักของการศึกษาที ่ต องการพัฒนาผู  เร ียน ท้ัง

กระบวนการคิดขั้นสูง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การถกเถียง การสรางบทสนทนา การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนและกับผูสอน  

อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นคือ

ความทาทายครั้งสำคัญที่ระบบการศึกษาทั่วโลกตอง

ปร ับต ัวและค ิดค นนว ัตกรรมการศ ึกษาจาก 

“ออฟไลน” สู “ออนไลน” อยางเต็มรูปแบบ รวมถึง

การตั้งคำถามตอการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ

สอนท ักษะช ี ว ิ ตท ี ่ จ ำ เป นและสอดคล  อง กับ

สถานการณในโลกอนาคตของผูเรียน และการสราง

คำจำกัดความใหมของนักการศึกษาท่ีตองเรียนรู

ความยืดหยุนของการสืบคนความรู  ผู สอนไมใชผู

กำหนดความรู และสติปญญาของผู เร ียน เพราะ

ผูเรียนสามารถสืบคนและเสาะหาความรูหรือทักษะ

ไดจากทุกสถานท่ีและทุกเวลา การปรับตัวของผูสอน

เพื่อพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหมจึงเปนสิ่งสำคัญ

และจำเปนเพื่อใหเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของ

โลกยุคดิจิทัล 

6 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบคุณมหาวิทยาลัยเช ียงใหมที ่ให ทุน

สนับสนุนจากการเขาร วมโครงการสงเสริมการ



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        215

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

 อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือ

ความท�าทายครั้งสำคัญที่ระบบการศึกษาทั่วโลกต�อง

ปรับตัวและคิดค�นนวัตกรรมการศึกษาจาก “ออฟ

ไลน์” สู่ “ออนไลน์” อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการตั้ง

คำถามต่อการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อสอน

ทักษะชีวิตที่จำเป็นและสอดคล�องกับสถานการณ์ใน

โลกอนาคตของผู�เรียน และการสร�างคำจำกัดความ

ใหม่ของนักการศึกษาท่ีต�องเรียนรู�ความยืดหยุ่นของ

การสืบค�นความรู� ผู�สอนไม่ใช่ผู�กำหนดความรู�และสติ

ปัญญาของผู�เรียน เพราะผู�เรียนสามารถสืบค�นและ

เสาะหาความรู�หรือทักษะได�จากทุกสถานที่และทุก

เวลา การปรบัตัวของผู�สอนเพ่ือพฒันาการศกึษาในรปู

แบบใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อให�เท่าทันต่อ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอบคุณมหาวิทยาลัย เชียง ใหม่ที่ ให� ทุน

สนบัสนนุจากการเข�ารว่มโครงการสง่เสรมิการจดัการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 1/2564
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บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชา 020101 ภาษาพม่าพืน้ฐ์าน 1 เป็นกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทักษะภาษาพม่าพื้นฐ์านทั้ง 4 ด�าน คือ การฟัง การ

พดู การอ่าน และการเขยีน โดยใช�วธิิกีารบรรยายหน�าชัน้เรยีนประกอบกับการฝึึกฝึนทักษะร่วมกับอาจารย์ผู�สอน 

สาขาวชิาภาษาพมา่ ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร ์ยงัได�เลง็เหน็ถึงความสำคญัของการเรยีนรู�ภาษา

และวัฒนธิรรมนอกห�องเรียน จึงได�จัดกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาและวัฒนธิรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) ตำบล

พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นประจำเพื่อเป็นพื้นที่ให�นักศึกษาได�เรียนรู�ได�ฝึึกฝึนทักษะ

ภาษาพม่าร่วมกับเจ�าของภาษา และยังได�เรียนรู�วัฒนธิรรมของชาวพม่าในพื้นที่จริง อันจะเป็นการสร�างแรงจูงใจ

และกระตุ�นให�นักศึกษาเกิด การเรียนรู�ภาษาต่างประเทศ ทั้งยังสร�างความภาคภูมิใจให�แก่นักศึกษาเมื่อสามารถ

สื่อสารกับเจ�าของภาษาได�อีกด�วย

 ภายหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในราวปี พ.ศ. 2563 ทำให�หน่วย

งานทางด�านการศึกษาต่างต�องปรับตัวเพื่อให�ทันกับการรับมือในสถานการณ์เฉพาะหน�าท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกวัน 

โดยเฉพาะการปรับรูปแบบการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และการงดจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการเรียนรู�ในพื้นที่จริงทั้งหมด ซึ่ึ่งทำให�ผู�เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกระบวน

วิชาซึ่ึ่งต�องฝึึกฝึนทักษะภาษาต่างประเทศที่ครบถ�วนทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 อาจารย์ผู�สอนกระบวนวิชา 020101 ภาษาพม่าพื้นฐ์าน 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 จึงเกิดแนวคิดที่

จะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มาสร�างพื้นที่การเรียนรู�ภาษาและวัฒนธิรรมพม่าร่วม

กับเจ�าของภาษา ด�วยการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู�ทักษะภาษาพม่าในชั้นเรียนออนไลน์ขึ้นเพื่อทดแทนการ

จัดกิจกรรมในพื้นท่ีจริงซึ่ึ่งถูกงดเว�นในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ

การ์ตูนแอนิเมชัน สื่อเสียง วิดีทัศน์สาธิิตทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะ

ได�เรยีนรู�ทกัษะภาษาพม่าพืน้ฐ์านจากในชัน้เรยีนและบทเรยีนออนไลน์ แล�วนำไปใช�ในการส่ือสารกับเจ�าของภาษา

ได�อย่างมัน่ใจ สามารถสื่อสารได�อยา่งถูกต�องตามสถานการณ ์และยังช่วยสร�างความภาคภูมิในให�แก่ตวันักศึกษา

ด�วย   

คัำสำคััญ:  ภาษาพม่าพื้นฐ์าน ทักษะภาษาพม่า ภาษาต่างประเทศ 
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1. บัทนำ

 การเรียนรู�ทักษะภาษาต่างประเทศถือว่ามี

ความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน

ทีก่ารสือ่สารสามารถเดนิทางเชือ่มโยงถงึกนัได�อยา่งไร�

ขีดจำกัดผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 

โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาแม่

ซึ่ึ่งเป็นภาษาหลักที่แต่ละบุคคลใช�ในการดำเนินชีวิต 

ซึ่ึง่นอกจากความสำคัญของภาษาองักฤษแล�วยงัพบวา่ 

ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข�าสู่การเป็นสมาชิกภาพ

ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

(Association of South East Asian Nations) หรือ

อาเซึ่ียน (ASEAN) แล�ว ก่อให�เกิดความตื่นตัวในการ

เรียนรู�ภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

เพิ่มมากขึ้น 

 สมเกียรติ อ่อนวิมล (2555, น. 1) กล่าวถึง   

กฎีบัตรอาเซึ่ียนข�อ 34 ซึ่ึ่งบัญญัติว่า “The working 

language of ASEAN shall be English” หมายถึง 

“ภาษาที่ใช�ในการทำางานของอาเซึ่ียน คือ ภาษา

องักฤษ” ความหมายทีเ่ปน็ทีเ่ข�าใจในขัน้ต�นกเ็ปน็เพยีง

เรื่องของทางราชการและภาคธิุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่ึ่ง

หากเปน็เพยีงเทา่นีก้เ็ปน็เรือ่งปกตธิิรรมดาของการทำา

งานในโลกปัจจุบันอยู่แล�ว ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษา

ทีส่องของชาวอาเซึ่ยีน เคยีงคูภ่าษาทีห่นึง่อนัเปน็ภาษา

ประจำาชาติของแต่ละคน ส่วนภาษาที่สามของชาว

อาเซึ่ียนนั้นก็คือภาษาอ่ืนในอาเซึ่ียนภาษาหนึ่งภาษา

ใดหรือมากกว่าหนึ่งภาษา

 ปัจจุบันการเรียนรู�ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี

สาม ถือเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความจำเป็นและ

สำคัญย่ิง อันจะช่วยส่งเสริมให�ผู�ท่ีมีทักษะดังกล่าวมี

ความสามารถเฉพาะ ซ่ึึ่งเป็นจุดแข็ง (Strength) อัน

จะชว่ยเสรมิอำนาจในการตอ่รองได�ในตลาดแรงงานที่

มีการแข่งขันสูง การเรียนรู�ภาษาที่สามโดยเฉพาะ

ภาษาต่างประเทศในแถบประเทศเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต�จงึกลายเปน็ทกัษะทางภาษาทีน่า่สนใจอกีทาง

หนึ่ง เนื่องจากเป็นภาษาที่มีความต�องการในตลาด

แรงงานสูง และมีคนไทยจำนวนน�อยที่มีความรู� ความ

สามารถในด�านนี้ ดังนั้นบุคลากรที่มีทักษะทางภาษา

ของประเทศในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

จึงมีแนวโน�มที่จะเติบโตและมีความสำคัญมากขึ้นใน

อนาคต 

 จากนโยบายทางด�านเศรษฐ์กจิและความมัน่คง

ของรัฐ์บาลที่ให�ความสำคัญและสนับสนุนการเรียนรู�

ภาษาของประเทศเพ่ือนบ�านของประเทศไทยนั้น 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงึเลง็เหน็ความสำคญัของการ

เปิดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาภาษาพม่า และ

ผลักดันให�เกิดการสร�างบุคลากรที่มีความรู� ความ

เชี่ยวชาญในทักษะภาษาพม่า โดยเริ่มต�นจากการเปิด

เปน็กระบวนวชิาเลอืกทางภาษา จนกระทัง่พฒันาเปน็

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติภาษาและวฒันธิรรมพมา่

ในปัจจุบัน

  กระบวนวิชา 020101 ภาษาพม่าพื้นฐ์าน 1 

เป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมุ่ง

เน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทักษะภาษาพม่าพ้ืนฐ์านทั้ง 4 

ด�าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย

ใช�วิธิีการบรรยายหน�าชั้นเรียนประกอบกับการฝึึกฝึน

ทกัษะร่วมกับอาจารย์ผู�สอน สาขาวิชาภาษาพม่า ภาค

วิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ยังได�เล็งเห็น

ถึงความสำคัญของการเรียนรู�ภาษาและวัฒนธิรรม

นอกห�องเรียน จึงได�จัดกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาและ

วัฒนธิรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) ตำบลพระสิงห์ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นประจำ

เพื่อเป็นพื้นที่ให�นักศึกษาได�เรียนรู�ได�ฝึึกฝึนทักษะ

ภาษาพม่าร่วมกับเจ�าของภาษา และยังได�เรียนรู�

วัฒนธิรรมของชาวพม่าในพื้นที่จริง อันจะเป็นการ

สร�างแรงจูงใจและกระตุ�นให�นักศึกษาเกิด การเรียนรู�

ภาษาต่างประเทศ ทั้งยังสร�างความภาคภูมิใจให�แก่

นักศึกษาเมื่อสามารถสื่อสารกับเจ�าของภาษาได�อีก

ด�วย
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 ภายหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในราวปี พ.ศ. 2563 ทำให�

หนว่ยงานทางด�านการศึกษาต่างต�องปรับตัวเพือ่ให�ทัน

กบัการรบัมอืในสถานการณเ์ฉพาะหน�าท่ีเปลีย่นแปลง

ไปทกุวนั โดยเฉพาะการปรับรปูแบบการเรยีนการสอน

ไปสู่รูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และการงดจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู�ในพื้นท่ีจริงท้ังหมด ซึ่ึ่ง

ทำให�ผู�เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะในกระบวนวิชาซึ่ึ่งต�องฝึึกฝึนทักษะภาษา

ต่างประเทศท่ีครบถ�วนทุกทักษะท้ังการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน

 อาจารย์ผู�สอนกระบวนวิชา 020101 ภาษาพม่า

พื้นฐ์าน 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 จึงเกิดแนวคิด

ที่จะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลนม์าสร�างพื้นที่การเรยีนรู�ภาษาและวฒันธิรรม

พม่าร่วมกับเจ�าของภาษา โดยพัฒนาแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับแนวทางการ

จัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึึ่ง วิจารณ์พานิช 

(2555, น. 16-21) กล่าวถึง ทักษะเพื่อการดำรงชีวิต

ในศตวรรษที ่21 วา่สาระวชิามคีวามสำคญัแตไ่มเ่พยีง

พอสำหรับการเรียนรู�เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 ปัจจุบันการเรียนรู�สาระวิชา (content หรือ 

subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค�นคว�า

เองของนกัเรยีน โดยครชูว่ยแนะนำ และชว่ยออกแบบ

กิจกรรมที่ช่วยให�นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน

ความก�าวหน�าของการเรียนรู�ของตนเองได� สาระวิชา

หลัก (Core Subjects) ประกอบด�วย ภาษาแม่ และ

ภาษาสำคัญของโลก ศลิปะ คณิตศาสตร์ การปกครอง 

และหน�าที่พลเมือง เศรษฐ์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะ

นำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธิศาสตร์

สำคัญต่อการจัดการเรียนรู�ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) หรือหัวข�อสำหรับศตวรรษที่ 21 

โดยการส่งเสริมความเข�าใจในเน้ือหาวิชาแกนหลัก 

และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข�าไปในทุก

วชิาแกนหลกั อนัประกอบด�วย 1) ทกัษะด�านการเรยีน

รู�และนวัตกรรม 2) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี และ 3) ทักษะด�านชีวิตและอาชีพ

 อาจารย์ผู�สอนกระบวนวิชา 020101 ภาษาพม่า

พ้ืนฐ์าน 1 จึงใช�แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาและ

จัดการเรียนการสอนด�วยรูปแบบการสอดแทรก

กิจกรรมการเรียนรู�ทักษะภาษาพม่าในชั้นเรียน

ออนไลนข์ึน้เพือ่ทดแทนการจดักจิกรรมในพืน้ทีจ่รงิซึ่ึง่

ถกูงดเว�นในสถานการณ์ปจัจุบนั รว่มกบัการพัฒนาสือ่

การเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน สื่อ

เสยีง วดิทีศัน์สาธิติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะได�เรียนรู�ทักษะ

ภาษาพม่าพื้นฐ์านจากในชั้นเรียนและฝึึกฝึนด�วย

ตนเองจากบทเรียนออนไลน์ จนนำไปสู่การใช�ภาษา

พม่าเพ่ือการส่ือสารกับเจ�าของภาษาได�อย่างมั่นใจ 

สามารถสื่อสารได�อย่างถูกต�องตามสถานการณ์ และ

ยังช่วยสร�างความภาคภูมิในให�แก่ตัวนักศึกษาด�วย

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 แนวทางการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ึ่ง 

วิจารณ์ พานิช (2555, น. 16-21) กล่าวถึง ทักษะเพื่อ

การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระวิชามีความ

สำคัญแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู�เพ่ือการดำรง

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู�สาระวิชา 

(content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียน

จากการค�นคว�าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะนำ 

และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให�นักเรียนแต่ละคน

สามารถประเมินความก�าวหน�าของการเรียนรู�ของ

ตนเองได� สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบ

ด�วย ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ 

คณิตศาสตร์ การปกครอง และหน�าที่พลเมือง 

เศรษฐ์ศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์  และ

ประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักน้ีจะนำมาสู่การ

กำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธิศาสตร์สำคัญต่อ

การจัดการ เรี ยนรู� ใน เนื้ อหา เชิ งสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) หรือหัวข�อสำหรับศตวรรษที่ 21 
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โดยการส่งเสริมความเข�าใจในเน้ือหาวิชาแกนหลัก 

และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข�าไปในทุก

วชิาแกนหลกั อนัประกอบด�วย 1) ทกัษะด�านการเรยีน

รู�และนวัตกรรม 2) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี และ 3) ทักษะด�านชีวิตและอาชีพ

 ทฤษฎีีการรับรู�ภาษา Stephen Krashen 

(1998) กล่าวว่า การรับรู�ภาษา (language 

acquisition) ไม่เกีย่วข�องกับการใช�กฎีไวยากรณ์ทีรู่�ตวั

ในขณะนั้น (use of conscious grammatical rule) 

และไม่จำเป็นต�องฝึึกการท่องอย่างน่าเบ่ืออีกต่อไป 

(tedious drill) 

 การรับรู�ต�องให�มีการปฏิิสัมพันธ์ิในภาษาที่

ต�องการจะฝึึกอย่างมีความหมาย การสื่อสารโดย

ธิรรมชาติ (natural communication) ซ่ึึ่งผู�พูดไม่

จำเป็นต�องท่องประโยคที่ได�จดจำมา แต่เกี่ยวข�องกับ

สาร (message) ที่พวกเขาพูดถึง และทำความเข�าใจ

ซึ่ึ่ ง กันและกัน ตัวป้อนที่ยกระดับการใช�ภาษา 

(comprehensible input) คอืสว่นผสมอนัจำเปน็และ

สำคัญในการรับรู�ภาษา

 ดงันัน้วธิิกีารทีด่ทีีส่ดุคอืการจดัให�ผู�เรยีนพบกบั

ตวัปอ้นทีย่กระดบัการใช�ภาษา ในสถานการณท์ีป่ลอ่ย

วาง และเต็มไปด�วยสารที่นักเรียนต�องการที่จะได�ยิน 

วธิิกีารเหลา่นีจ้ะไมบั่งคบัให�เกดิการผลติภาษาในตอน

เริ่มต�น (early production) แต่จะให�นักเรียนผลิต

ภาษาเม่ือพวกเขาพร�อม และต�องตระหนักรู�ว่าการ

พัฒนาเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น และตัวป้อนที่

ยกระดับการใช�ภาษา ไม่ใช่เกิดจากการบังคับ และ

แก�ไขการผลิตภาษา

 ทฤษฎีีการรับภาษาที่สองของ Krashen 

ประกอบด�วย 5 สมมติฐ์านหลัก ได�แก่ 1) สมมติฐ์าน

ว่าด�วยการเรียนรู�กับการรับภาษา (the acquisition-

learning hypothesis) 2) สมมติฐ์านว่าด�วยการ

สังเกตการณ์ (the monitor hypothesis) 3) 

สมมติฐ์านว่าด�วยการรับภาษาแบบธิรรมชาติ (the 

nature order hypothesis) 4) สมมติฐ์านว่าด�วยตัว

ป้อน (the input hypothesis) และ 5) สมมติฐ์านว่า

ด�วยการกรองของความรู�สึกนึกคิด (the affective 

filter hypothesis)

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ที่

อาจารย์ผู�สอนนำมาใช�ในการจัดการเรียนการสอนใน 

กระบวนวิชา 020101 ภาษาพม่าพื้นฐ์าน 1 มีราย

ละเอียด ดังนี้            

 1) รปูแบบและวธิิกีารทีใ่ช�ในการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีน อาจารย์ผู�สอนจะใช�วธิิกีารอธิบิายหลักการ

พื้นฐ์านในการใช�ทักษะภาษาพม่า โดยใช�สื่อประเภท

สไลดน์ำเสนอประกอบการอธิบิาย เพือ่ให�ผู�เรยีนเชือ่ม

โยงกบัเนือ้หาทีป่รากฏิในหนงัสอืแบบเรยีนภาษาพมา่

พื้นฐ์าน 1 (Fundamental Burmese 1) พร�อมยก

ตัวอย่างประกอบให�ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร�าง

ภาษาพมา่นัน้มคีวามแตกตา่งจากโครงสร�างของภาษา

ไทย การใช�ส่ือนำเสนอประกอบการเรียนการสอนที่

อ่านง่ายและชัดเจนจึงมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง

 จากนัน้อาจารย์ผู�สอนจะให�ผู�เรยีนฝึึกปฏิบัิตใิน

สถานการณ์ที่กำหนด โดยเน�นการฝึึกปฏิิบัติผ่าน

กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) เพื่อให�นักศึกษา

ได�เรียนรู�ทักษะภาษาพม่าจากการฝึึกปฏิิบัติจริง ผ่าน

ทักษะการฟัง-การพูด และได�เรียนรู�ตัวอย่างจาก

อาจารย์ผู�สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน จากน้ันอาจารย์ผู�

สอนจะให�คำแนะนำรายบุคคลเพื่อให�ผู� เรียนนำ

แนวทางไปปรับใช�ได�อย่างถูกต�อง 

 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ทักษะภาษาพม่า

ผา่นส่ือการเรยีนการสอนออนไลน์ โดยการผลิตส่ือการ

เรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน และเผย

แพร่ใน Private Group บน Facebook ชื่อ 

“Fundamental Burmese 1 (รายวิชาภาษาพม่าพืน้

ฐ์าน 1)” เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
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ร้ปที�  1 Private Group บน Facebook ชื่อ 

“Fundamental Burmese 1 (รายวิชาภาษาพม่าพืน้

ฐ์าน 1)” ที่อาจารย์ผู�สอนสร�างขึ้นเพื่อเผยแพร่สื่อการ

เรยีนการสอนในรปูแบบการต์นูแอนเิมชนัให�แกผู่�เรยีน

รป้ที� 2 ตวัอย่างสือ่การเรยีนการสอนในรูปแบบการ์ตูน

แอนิเมชันที่ใช�ตัวการ์ตูนแบบพม่าที่อาจารย์ผู�สอนจัด

ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให�แก่ผู�เรียนในช่องทาง Private 

Group บน Facebook

รป้ที� 3 ตวัอย่างสือ่การเรยีนการสอนในรูปแบบการ์ตูน

แอนิเมชันที่ใช�ตัวการ์ตูนแบบพม่าที่อาจารย์ผู�สอนจัด

ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให�แก่ผู�เรียนในช่องทาง Private 

Group บน Facebook โดยเน�นให�ผู�เรียนเพลิดเพลิน 

ไม่เบื่อหน่ายด�วยการเปล่ียนพื้นหลังและตัวการ์ตูน

สีสันสดใสสลับกันไปในแต่ละคลิป

 นอกจากนี้ อาจารย์ผู�สอนยังได�จัดทำสื่อเสียง

และวิดีทัศน์สาธิิตทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน เผยแพร่ในช่องทาง Google Drive เพื่อให�

ผู�เรยีนสามารถนำสือ่ไปใช�ประกอบบทเรยีนในหนังสือ

แบบเรียนภาษาพม่าพ้ืนฐ์าน 1 (Fundamental 

Burmese 1) และสามารถเรียนรู� เพิ่มเติมนอก

ห�องเรียนได�ด�วยตนเอง

ร้ปที� 4 สื่อเสียงที่อาจารย์ผู�สอนผลิตขึ้นและเผยแพร่

ในชอ่งทาง Google Drive เพ่ือให�ผู�เรยีนได�ฝึกึฝึนและ

ทบทวนทักษะการฟังและการพูดภาษาพม่าได�ด�วย

ตนเองนอกชั้นเรียน

ร้ปที� 5 ส่ือวดีิทศันส์าธิติทกัษะการฟงั การพดู การอา่น 

และการเขียนท่ีอาจารย์ผู�สอนผลิตข้ึนและเผยแพร่ใน

ช่องทาง Google Drive เพ่ือให�ผู�เรียนได�ฝึึกฝึนและ

 

 

   

 

 

ภาษาไดอยางมั่นใจ สามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง

ตามสถานการณ และยังชวยสรางความภาคภูมิใน

ใหแกตัวนักศึกษาดวย 

หลักการและหรือทฤษฎีท่ีนำมาใช 

แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง 

วิจารณ พานิช (2555, น. 16-21) กลาวถึง ทักษะ

เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วาสาระวิชามี

ความสำคัญแตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพื่อการ

ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระ

วิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการ

เรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวย

แนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน

แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ

เรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 

ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสำคัญของโลก 

ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครอง และหนาท่ีพลเมือง 

เศรษฐศาสตร   ว ิทยาศาสตร   ภ ูม ิศาสตร   และ

ประวัติศาสตร โดยวิชาแกนหลักนี ้จะนำมาสู การ

กำหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสำคัญตอ

การจ ัดการเร ียนร ู  ในเน ื ้อหาเช ิงสหว ิทยาการ 

(Interdisciplinary) หรือหัวขอสำหรับศตวรรษท่ี 21 

โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก 

และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุก

วิชาแกนหลัก อันประกอบดวย 1) ทักษะดานการ

เรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

ทฤษฎ ีการร ับร ู ภาษา  Stephen Krashen 

(1998 )  กล  าวว  า  การร ับร ู  ภ าษา ( language 

acquisition) ไมเกี่ยวของกับการใชกฎไวยากรณท่ี

รูตัวในขณะนั้น (use of conscious grammatical 

rule) และไมจำเปนตองฝกการทองอยางนาเบื่ออีก

ตอไป (tedious drill)  

การรับรู ต องใหมีการปฏิสัมพันธในภาษาท่ี

ตองการจะฝกอยางมีความหมาย การสื ่อสารโดย

ธรรมชาติ (natural communication) ซึ ่งผู พูดไม

จำเปนตองทองประโยคท่ีไดจดจำมา แตเก่ียวของกับ

สาร (message) ท่ีพวกเขาพูดถึง และทำความเขาใจ

ซ ึ ่งก ันและกัน ตัวป อนที ่ยกระดับการใช ภาษา 

(comprehensible input) คือสวนผสมอันจำเปน

และสำคัญในการรับรูภาษา 

ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการจัดใหผูเรียนพบกับ

ตัวปอนที ่ยกระดับการใชภาษา ในสถานการณท่ี

ปลอยวาง และเต็มไปดวยสารท่ีนักเรียนตองการท่ีจะ

ไดยิน วิธีการเหลานี้จะไมบังคับใหเกิดการผลิตภาษา

ในตอนเร ิ ่ มต น  (early production)  แต  จะให

น ักเร ียนผลิตภาษาเมื ่อพวกเขาพรอม และตอง

ตระหนักรู ว าการพัฒนาเกิดขึ ้นจากการสื ่อสารท่ี

เพ่ิมข้ึน และตัวปอนท่ียกระดับการใชภาษา ไมใชเกิด

จากการบังคับ และแกไขการผลิตภาษา 

ทฤษฎ ีการร ับภาษาท ี ่ สองของ  Krashen 

ประกอบดวย 5 สมมติฐานหลัก ไดแก 1) สมมติฐาน

วาดวยการเรียนรูกับการรับภาษา (the acquisition-

learning hypothesis) 2) สมมติฐานวาดวยการ

ส ังเกตการณ  

(the monitor 

hypothesis) 

3) สมมติฐาน

วาดวยการรับ

ภ า ษ า แ บ บ

ธรรมชาติ (the 

nature order hypothesis) 4) สมมติฐานวาดวย

   

 

 

ตัวปอน (the input hypothesis) และ 5) สมมติฐาน

วาดวยการกรองของความรูสึกนึกคิด (the affective 

filter hypothesis) 

กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

วิธ ีการ/กิจกรรมการเร ียนการสอนใหมท่ี

อาจารยผูสอนนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน 

กระบวนวิชา 020101 ภาษาพมาพื ้นฐาน 1 มี

รายละเอียด ดังนี้             

1) รูปแบบและวิธีการที ่ใชในการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน อาจารยผูสอนจะใชวิธีการอธิบาย

หลักการพ้ืนฐานในการใชทักษะภาษาพมา โดยใชสื่อ

ประเภทสไลดนำเสนอประกอบการอธิบาย เพื่อให

ผ ู  เร ียนเช ื ่อมโยงกับเน ื ้อหาที ่ปรากฏในหนังสือ

แบบเรียนภาษาพมาพื ้นฐาน 1 (Fundamental 

Burmese 1) พรอมยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน 

ทั ้งน ี ้  เน ื ่องจากโครงสรางภาษาพมานั ้นมีความ

แตกตางจากโครงสรางของภาษาไทย การใชสื่อ

นำเสนอประกอบการเรียนการสอนที่อานงายและ

ชัดเจนจึงมีความจำเปนและสำคัญยิ่ง 

จากนั้นอาจารยผูสอนจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ในสถานการณที่กำหนด โดยเนนการฝกปฏิบัติผาน

กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) เพ่ือใหนักศึกษา

ไดเรียนรูทักษะภาษาพมาจากการฝกปฏิบัติจริง ผาน

ทักษะการฟง-การพูด และไดเรียนรู ตัวอยางจาก

อาจารยผูสอน เพื่อนรวมชั้นเรียน จากนั้นอาจารย

ผู สอนจะใหคำแนะนำรายบุคคลเพื่อใหผู เรียนนำ

แนวทางไปปรับใชไดอยางถูกตอง  

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะภาษาพมา

ผานสื่อการเรียนการสอนออนไลน โดยการผลิตสื่อ

การเรียนการสอนในรูปแบบการตูนแอนิเมชัน และ

เผยแพร  ใน  Private Group บน Facebook ชื่ อ 

“Fundamental Burmese 1 (รายวิชาภาษาพมา

พ้ืนฐาน 1)” เพ่ือเผยแพรสื่อการเรียนการสอน 

รูปที ่ 1 Private Group บน Facebook ชื่อ 

“Fundamental Burmese 1 (รายวิชาภาษาพมา

พ้ืนฐาน 1)” ท่ีอาจารยผูสอนสรางข้ึนเพ่ือเผยแพรสื่อ

การเรียนการสอนในรูปแบบการตูนแอนิเมชันใหแก

ผูเรียน 

 

รูปที ่ 2 ตัวอยางสื ่อการเร ียนการสอนใน

รูปแบบการตูนแอนิเมชันที่ใชตัวการตูนแบบพมาท่ี

อาจารยผูสอนจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรใหแกผูเรียนใน

ชองทาง Private Group บน Facebook  
 

 

   

 

 

 

รูปที ่ 3 ตัวอยางสื ่อการเร ียนการสอนใน

รูปแบบการตูนแอนิเมชันที่ใชตัวการตูนแบบพมาท่ี

อาจารยผูสอนจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรใหแกผูเรียนใน

ชองทาง Private Group บน Facebook โดยเนนให

ผูเรียนเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายดวยการเปลี่ยนพ้ืน

หลังและตัวการตูนสีสันสดใสสลับกันไปในแตละคลิป 

นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยังไดจัดทำสื่อเสียง

และวิดีทัศนสาธิตทักษะการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน เผยแพรในชองทาง Google Drive 

เพื่อใหผูเรียนสามารถนำสื่อไปใชประกอบบทเรียน

ในหน ั ง ส ื อแบบ เ ร ี ยนภาษาพม  าพ ื ้ น ฐ าน  1 

(Fundamental Burmese 1) และสามารถเรียนรู

เพ่ิมเติมนอกหองเรียนไดดวยตนเอง 

 

 รูปท่ี 4 สื่อเสียงท่ีอาจารยผูสอนผลิตข้ึนและ

เผยแพรในชองทาง Google Drive เพื่อใหผูเรียนได

ฝกฝนและทบทวนทักษะการฟงและการพูดภาษา

พมาไดดวยตนเองนอกชั้นเรียน 

 

รูปท่ี 5 สื่อวิดีทัศนสาธิตทักษะการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนที่อาจารยผูสอนผลิตขึ้นและ

เผยแพรในชองทาง Google Drive เพื่อใหผูเรียนได

ฝกฝนและทบทวนทักษะการฟงและการพูดภาษา

พมาไดดวยตนเองนอกชั้นเรียน 
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และการเขียน เผยแพรในชองทาง Google Drive 

เพื่อใหผูเรียนสามารถนำสื่อไปใชประกอบบทเรียน

ในหน ั ง ส ื อแบบ เ ร ี ยนภาษาพม  าพ ื ้ น ฐ าน  1 

(Fundamental Burmese 1) และสามารถเรียนรู

เพ่ิมเติมนอกหองเรียนไดดวยตนเอง 

 

 รูปท่ี 4 สื่อเสียงท่ีอาจารยผูสอนผลิตข้ึนและ

เผยแพรในชองทาง Google Drive เพื่อใหผูเรียนได

ฝกฝนและทบทวนทักษะการฟงและการพูดภาษา

พมาไดดวยตนเองนอกชั้นเรียน 

 

รูปท่ี 5 สื่อวิดีทัศนสาธิตทักษะการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนที่อาจารยผูสอนผลิตขึ้นและ

เผยแพรในชองทาง Google Drive เพื่อใหผูเรียนได

ฝกฝนและทบทวนทักษะการฟงและการพูดภาษา

พมาไดดวยตนเองนอกชั้นเรียน 
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ทบทวนทักษะการฟังและการพูดภาษาพม่าได�ด�วย

ตนเองนอกชั้นเรียน

 3) จดักิจกรรมการเรยีนรู�แบบ Active Learning 

เพือ่ก่อให�เกิดกระบวนการทีท่ำให�ผู�เรยีนมสีว่นรว่มใน

การเรยีนรู� และจดักิจกรรม Flipped-Classroom โดย

การแนะนำให�ผู�เรยีน Download Free Application 

ซึ่ึ่งเป็นดิกชันนารีภาษาไทย – พม่า, พม่า - ไทย และ

ภาษาองักฤษ – พมา่ ทีช่ือ่วา่ Smile Thai Myanmar, 

Smile Thai Myanmar Pro และ Eng - MmDictionary 

เพ่ือให�ผู�เรียนได�หาคำศัพท์ภาษาพม่าซึ่ึ่งเป็นคำศัพท์

ใหม่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนมาร่วมแบ่งปันกัน

ในชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป 

 ในกิจกรรมนี้ อาจารย์ผู�สอนจะอ่านออกเสียง

คำศัพท์แต่ละคำเพื่อสาธิิตเป็นตัวอย่าง และทบทวน

บทเรียนเดิมโดยให�ผู�เรียนทดลองใช�คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่

ตนเองค�นคว�ามาไปเติมลงในโครงสร�างประโยคท่ีเรยีน

ไปแล�วอีกครั้ง และแสดงตัวอย่างให�แก่เพื่อน ๆ  

ในชั้นเรียน 

 โดยกิจกรรมการศึกษานอกห�องเรียนนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�นอก

ห�องเรยีนและนำความรู�กลบัมาแบ่งปันกบัเพือ่นในชัน้

เรียนได�โดยการนำสื่อและนวัตกรรมในการจัดการ

เรยีนการสอนแบบใหม่ทีอ่าจารย์แนะนำมาใช�เพือ่การ

เรียนรู� พัฒนา และนำไปต่อยอดทักษะภาษาพม่าได�

ด�วยตนเอง ซึ่ึ่งช่วยส่งเสริมให�เกิดกระบวนการที่สร�าง

ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning) ได�อีกด�วย

ร้ปที� 6 ภาพกิจกรรม Flipped-Classroom โดยการ

แนะนำให�ผู�เรียน Download Free Application ซึ่ึ่ง

เป็นดิกชันนารีภาษาไทย – พม่า, พม่า – ไทย เพื่อให�

ผู� เรียนได�หาคำศัพท์ภาษาพม่านอกเหนือจากใน

หนังสือเรียนมาร่วมแบ่งปันกันในชั้นเรียน

 นอกจากนี ้อาจารยผ์ู�สอนยงัได�จดักจิกรรมการ

เรียนรู�ทักษะภาษาพม่าผ่านการฝึึกฝึนทักษะกับ

เจ�าของภาษา (Native Speaker) ขึ้นเพื่อเป็นการ

ทดแทนกิจกรรมการเรียนรู�ภาษาและวัฒนธิรรมพม่า 

ณ วัดทรายมูล (พม่า) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง

เชยีงใหม ่ทีไ่มส่ามารถจดัขึน้ได�ในสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 โดยรปูแบบกจิกรรม

จะเป็นการเชิญวิทยากรชาวพม่าซ่ึึ่งเป็นนักศึกษาแลก

เปลีย่นทีศ่กึษาอยูใ่นคณะและวทิยาลยัตา่ง ๆ  ในสงักดั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข�ามาพบปะและพูดคุยกับผู�

เรยีนในชัน้เรยีน โดยมีอาจารย์ผู�สอนช่วยให�ความช่วย

เหลอืและคำแนะนำตา่ง ๆ  อยา่งใกล�ชดิ เพ่ือให�ผู�เรยีน

กล�าทีจ่ะใช�ทักษะภาษาพมา่ท่ีเรยีนมาในการส่ือสารกบั

เจ�าของภาษาอย่างถูกต�องและมั่นใจ 
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รูปที ่ 7 ภาพบรรยากาศการเรียนรู ทักษะ

ภาษาพมาผานการฝกฝนทักษะกับเจาของภาษา 

(Native Speaker) ทั ้งในช ั ้นเร ียนของนักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและนักศึกษาจากวิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU 

Lifelong Education) 

ผลท่ีไดรับ 

วิธีการการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

อาจารยผูสอนประเมินจากความสนใจในการเรียน

ของนักศึกษาโดยการเก็บขอมูลสถิติการเขาชั้นเรียน

ของน ั กศ ึ กษาท ั ้ ง ในช ั ้ น เ ร ี ยนของน ั กศ ึ กษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและนักศึกษาจากวิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU 

Lifelong Education) พบวา นักศึกษาทั ้งหมดมี

เวลาเรียนในกระบวนวิชานี้ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเร ียนทั ้งหมด ซึ ่งเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเช ียงใหม ว าดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และใหความสนใจในการรวม

กิจกรรมที่อาจารยผูสอนจัดขึ้นในชั้นเรียนมากกวา

รอยละ 80  

นอกจากนี ้  อาจารย ผ ู สอนยังไดใช ว ิธ ีการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา 

โดยการเล ือกตัวอย างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) บันทึกคลิปวิดีโอขณะสัมภาษณ และ

นำมาสรุปขอมูลเพ่ือนำไปสูการเรียนรู ปรับปรุง และ

พัฒนารูปแบบ วิธีการสอน รวมถึงการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนในกระบวนวิชานี้และกระบวนวิชาอ่ืน

ท่ีรับผิดชอบตอไปในอนาคต 

จากการส ัมภาษณพบว า น ักศ ึกษาท ี ่ เปน

เปาหมายในโครงการมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ

เรียนการสอนของอาจารยผู สอนอยูในระดับมาก

ที่สุด โดยพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน

ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงกับเพื่อนในชั้นเรียนโดย

มีอาจารยคอยใหคำแนะนำและแกไขขอบกพรองให

ในทันที เพื่อใหสามารถนำไปปรับใชไดอยางถูกตอง 

และมีขอเสนอแนะเพิ ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ 1) 

หากมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได

ตามปกติแลว อยากใหเพิ่มเติมกิจกรรมการฝกฝน

แบบ Role play ในชั ้นเรียนดวยเพื ่อใหนักศึกษา

รูสึกตื่นตัวในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 2) อยากใหเพ่ิม

เนื ้อหาในวิดีทัศนของแตละบทเรียนเปนตัวอยาง

ประโยคท่ีม ีการประย ุกต ใช ก ับคำศ ัพท อ ื ่น ๆ 

นอกเหนือจากในบทเรียนที่มีในหนังสือแบบเรียน 

เพ ื ่ อจะได นำ ไป ใช  ในสถานการณ อ ื ่ น  ๆ  ใน

ชีวิตประจำวันไดมากข้ึน 

นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุดตอรูปแบบภาพกิจกรรม Flipped-Classroom 

โ ด ยก า รแนะนำ ให ผ ู  เ ร ี ย น  Download Free 

Application ซึ่งเปนดิกชันนารีภาษาไทย – พมา, 

พมา - ไทย และภาษาอังกฤษ – พมา ท่ีชื่อวา Smile 

Thai Myanmar, Smile Thai Myanmar Pro และ 

ร้ปที� 7 ภาพบรรยากาศการเรียนรู�ทักษะภาษาพม่า

ผ่านการฝึึกฝึนทักษะกับเจ�าของภาษา (Native 

Speaker) ทั้งในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษาตลอด

ชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong 

Education)

4. ผลที�ได้้รับั

 วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 

อาจารยผ์ู�สอนประเมนิจากความสนใจในการเรยีนของ

นักศึกษาโดยการเก็บข�อมูลสถิติการเข�าชั้นเรียนของ

นักศึกษาทั้งในช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษาตลอด

ชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong 

Education) พบว่า นักศึกษาทั้งหมดมีเวลาเรียนใน

กระบวนวิชานี้ไม่น�อยกว่าร�อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทัง้หมด ซ่ึึ่งเปน็ไปตามข�อบงัคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ว่าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให�

ความสนใจในการร่วมกิจกรรมที่อาจารย์ผู�สอนจัดข้ึน

ในชั้นเรียนมากกว่าร�อยละ 80 

 นอกจากนี้  อาจารย์ผู�สอนยังได�ใช�วิธิีการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 

โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) บันทึกคลิปวิดีโอขณะสัมภาษณ์ และนำ

มาสรุปข�อมูลเพื่อนำไปสู่การเรียนรู� ปรับปรุง และ

พัฒนารูปแบบ วิธิีการสอน รวมถึงการพัฒนาสื่อการ

เรยีนการสอนในกระบวนวชิานีแ้ละกระบวนวชิาอืน่ที่

รับผิดชอบต่อไปในอนาคต

 จากการสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาที่เป็นเป้า

หมายในโครงการมคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการเรยีน

การสอนของอาจารย์ผู�สอนอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พงึพอใจในรปูแบบการเรยีนการสอนท่ีเน�นให�นกัศกึษา

ได�ฝึกึปฏิบิตัจิริงกบัเพือ่นในชัน้เรยีนโดยมอีาจารยค์อย

ให�คำแนะนำและแก�ไขข�อบกพร่องให�ในทันที เพ่ือให�

สามารถนำไปปรับใช�ได�อย่างถูกต�อง และมีข�อเสนอ

แนะเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ 1) หากมีการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได�ตามปกติแล�ว 

อยากให�เพิ่มเติมกิจกรรมการฝึึกฝึนแบบ Role play 

ในชัน้เรยีนด�วยเพ่ือให�นักศกึษารู�สึกตืน่ตัวในการเรยีน

รู�มากยิ่งขึ้น 2) อยากให�เพิ่มเนื้อหาในวิดีทัศน์ของ

แตล่ะบทเรยีนเป็นตัวอย่างประโยคทีมี่การประยุกต์ใช�

กับคำศัพท์อื่น ๆ นอกเหนือจากในบทเรียนที่ม ี

ในหนังสือแบบเรียน เพื่อจะได�นำไปใช�ในสถานการณ์

อื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได�มากขึ้น

 นกัศกึษาสว่นใหญม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก

ที่สุดต่อรูปแบบภาพกิจกรรม Flipped-Classroom 

โดยการแนะนำให� ผู� เรียน Download Free 

Application ซึ่ึง่เปน็ดกิชนันารภีาษาไทย – พมา่, พม่า 

- ไทย และภาษาอังกฤษ – พม่า ที่ชื่อว่า Smile Thai 

Myanmar, Smile Thai Myanmar Pro และ Eng 

- MmDictionary เพื่อให�ผู�เรียนได�หาคำศัพท์ภาษา

พม่านอกเหนือจากในหนังสือเรียนมาร่วมแบ่งปันกัน

ในช้ันเรยีน โดยเฉพาะนักศกึษาชาวจีนซ่ึึ่งเรยีน online 

อยูท่ีป่ระเทศจนีและต�องการสือ่การเรยีนรู�ด�วยตนเอง

เป็นอย่างมาก โดยนักศึกษาให�เหตุผลว่าการเรียน

ภาษาต่างประเทศภาษาที่สามผ่านช่องทาง online 

ทำให�นักศกึษารู�สกึขาดสภาพแวดล�อมทีก่ระตุ�นในเกดิ

การเรยีนรู�และขาดแรงจงูใจในการเรยีน การทีอ่าจารย์
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ผู�สอนแนะนำสื่อซึ่ึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีไม่เสียค่าใช�

จ่ายและยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู�ทักษะภาษา

พมา่ของนกัศกึษาจงึเป็นผลดตีอ่การเรยีนเป็นอย่างยิง่

ร้ปที� 8 ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งใน

ช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

นั กศึ กษาจากวิ ทยาลั ยการศึ กษาตลอดชี วิ ต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong Education)

5. สรุป 

 ด�านผลลัพธ์ิตอ่คณาจารย์ทีเ่ข�าร่วมโครงการนัน้ 

อาจารย์ผู�สอนพบว่า จากการได�รับทุนสนับสนุนใน 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำภาคเรียนที่ 

2/2564 นี ้กอ่ให�เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวผู�สอน

เป็นอย่างมาก ทั้งในด�านการวางแผน การจัดการ การ

เรยีนรู�วธิิกีารสอน การสร�างสรรค์สือ่การเรยีนการสอน

ในแนวทางใหม่ตามคำแนะนำของ mentor และ

วทิยากรจาก TLIC เพือ่ให�เหมาะสมกับสถานการณ์ใน

ปจัจุบนัทีต่�องสอดรบักบัแนวทางการจดัการเรยีนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อให�เหมาะสมกับตัวผู�เรียนอีกด�วย 

 ทั้งยังได�ศึกษาผลสะท�อนกลับจากนักศึกษาซ่ึึ่ง

เป็นผู�ที่ได�ทดลองใช�สื่อการเรียนการสอน และทดลอง

ทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู�สอนคิดค�น

และจัดทำขึ้น ประกอบกับการศึกษารายงานผลการ

ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาที่เรียน

กระบวนวิชานี้พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อ

การเรียนการสอนที่อาจารย์ผู�สอนจัดทำขึ้น เนื่องจาก

สื่อมีความหลากหลาย มีกิจกรรมในชั้นเรียนที่ช่วย

กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ภาษาใหม่ ๆ โดยเฉพาะ

นักศึกษาชาวต่างชาติซ่ึึ่งเรียนออนไลน์อยู่ในต่าง

ประเทศให�ข�อมูลว่า ในฐ์านะนักศึกษาชาวต่างชาติ 

การเรียนภาษาพม่าและภาษาไทยด�วยไม่ใช่เร่ืองง่าย 

แต่อาจารย์ได�ช่วยหาวิธิีการเรียนภาษาพม่า ได�สร�าง

โอกาสให�ได�ฝึกึภาษาพมา่ นอกจากนีย้งัสอนให�ฟงั พดู 

อ่าน และเขียนภาษาพม่าได�อย่างมีประสิทธิิภาพด�วย 

นอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมการสนทนากับเพื่อน

ชาวพมา่เพราะทำให�รู�สกึวา่ภาษาพมา่ทีไ่ด�เรยีนมานัน้

สามารถใช�ได�จริงในชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตาม 

ยังพบว่ามีนักศึกษาส่วนหน่ึงที่ยังต�องการการฝึึกฝึน

ทกัษะทางด�านการเขยีนภาษาพมา่เพิม่ขึน้ ซึ่ึง่อาจารย์

ผู�สอนเองจะได�นำเอาข�อมูลที่เป็นผลสะท�อนจาก

นกัศึกษาเหล่านีไ้ปขยายผลเพือ่การพัฒนารูปแบบและ

วิธิีการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 020101 ภาษา

พม่าพื้นฐ์าน 1 (Fundamental Burmese 1) ต่อไป

 ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การผลิตสื่อการ

เรยีนการสอนในรูปแบบ Video Clip ตามทีไ่ด�วางแผน

การดำเนินงานไว� ไม่ เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร 

เนื่องจากทราบผลการสมัครทุนในช่วงเปิดภาคการ

ศึกษาที่ 1 ไปแล�ว จึงทำให� อาจารย์ผู�สอนต�องเร่งผลิต

ส่ือการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการเตรียมการสอน

ในแต่ละวัน เนื่องจากต�องการให�เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการช่วยสนับสนนุการเรยีนรู�นอกห�องเรยีนเพ่ิมเติม

ของนักศึกษาด�วย จึงถือเป็นภาระงานที่ค่อนข�างหนัก

และเร่งด่วน ดังนั้นจึงอยากขอเสนอให�ทาง TLIC 

พิจารณาปรับเปล่ียนรอบเวลาของการประกาศรับ

สมคัรทนุในปต่ีอ ๆ  ไปให�เรว็ขึน้ เพ่ือทีค่ณาจารยจ์ะได�

มีระยะเวลาในการวางแผนและผลิตสื่อการเรียนการ

สอนส่วนหนึ่งให�พร�อมใช�งานเมื่อเริ่มเปิดภาคการ

ศึกษา
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 การผลติสือ่การเรยีนการสอนในรปูแบบ Video 

Clip ตามที่ได�วางแผนการดำเนินงานไว�ไม่เป็นไปตาม

แผนเท่าทีค่วรเนือ่งจากได�รับทุนสนับสนุนล่าช�า ทำให�

ต�องสำรองจ่ายค่าจ�างผลิตสือ่การ์ตนูแอนิเมชันซ่ึึ่งเป็น

ค่าใช�จ่ายที่ค่อนข�างสูง

โดยสามารถดูได�ท่ีลิงก์ตัวอย่างส่ือประกอบการเรียน

การสอน: https://drive.google.com/drive/folde

rs/1mmg8ZRKrIU92SIsyQfrlPui2wRrdV4nG?us

p=sharing
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กระบัวันการจัด้การเรียนร้้ที�มุ่งการเรียนร้้เชิงรุกและใช้ห้้องเรียนกลับัด้้าน 

ในวัิชาประกันคัุณภาพการศ้กษาส้่คัวัามเป็นเลิศ สำห้รับัผ้้เรียน 

คัณะศ้กษาศาสติร์ มห้าวัิทยาลัยเชียงให้ม่

ยงยุทธิ์ ยะบัุญธิ์ง1

1สาขาบริหารการศึกษาภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 219 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

E-mail yongyouth.y@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ 1) กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียน

กลับด�าน ในวชิาประกนัคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ สำหรบัผู�เรยีน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

และ 2) ผลการจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�านในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ สำหรับผู�เรยีน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระเบียบวิธิกีารศึกษาใช�การวิจัยเชงิปฏิบัิติ

การ กลุม่เปา้หมาย คอื ผู�เรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิา การประกนัคณุภาพสูค่วามเปน็เลศิ (100231) และ

การประกันคุณภาพการศึกษา (100321) รวมทั้งสิ้น 32 คน วิธิีการและเครื่องมือที่ใช�คือ 1) การจัดการเรียนรู�ที่

มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน 2) แผนการจัดการเรียนรู� 3) สื่อและเอกสารประกอบการเรียนสอน 

4) แบบทดสอบ 5) การสะท�อนคิดและแบบสอบถามการสะท�อนคิด วิเคราะห์ข�อมูลโดยใช� ค่าความถี่และร�อยละ

 ผลการศกึษาพบวา่ กระบวนการจดัการเรยีนรู�ทีมุ่ง่การเรยีนรู�เชงิรกุและใช�ห�องเรยีนกลบัด�าน ม ี4 ขัน้ตอน

หลัก  ดังนี้ 1) ขั้นการวางแผนเตรียมการ 2) ขั้นดำเนินการ 3) ขั้นสังเกตและประเมินผล และ 4) ขั้นการสะท�อน

คิด ในขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินการ มีการกำหนดหน่วยการเรียนรู� 12 หน่วย แต่ละหน่วยมีกิจกรรมผ่านกระบวนการ

ห�องเรียนกลับด�าน คือ 1) การศึกษาเรียนรู�ล่วงหน�าจากสื่อต่าง ๆ ที่ได�จัดเตรียมไว� 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร่วม

กัน 3) การปฏิิบัติการกลุ่ม/เดี่ยว เพื่อผลิตชิ้นงานสร�างสรรค์  4) การนำเสนอและการให�ข�อมูลป้อนกลับ และใน

การจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงลึก มี 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกระตุ�นความสนใจ 2) ขั้นให�เห็นสถานการณ์ท�าทาย 

3) ขั้นอภิปรายสะท�อนคิด 4) ขั้นร่วมผลิตองค์ความรู� 5) ชั้นช่วยกันดูสะท�อนเรียน บนฐ์านของการจัดกระบวน

เรียนรู� 5 กระบวนหลัก คือ ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 2) การเรียนรู�โดยใช�ปรากฏิการณ์เป็นฐ์าน 3) การ

เรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหา 4) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน และ 5) การเรียนรู�บูรณาการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 ผลการจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน พบว่า ผู�เรียนจำนวน 32 คน มีระดับ

ผลการเรียน A ร�อยละ 68.75 B+ ร�อยละ 25.00 และ B ร�อยละ 6.25 ผลการสะท�อนคิด พบว่า ผู�เรียนแสดง

ทศันะตอ่การเรยีนรู�ทีมุ่ง่เน�นการลงมอืปฏิบิตั ิตอ่ยอดจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหวา่งกนัและวทิยากร สามารถ

นำความรู�และทักษะที่ได�รับ ไปใช�ได�จริงทั้งการเรียนวิชาอื่นและในอนาคต

คัำสำคััญ:   การจัดการเรียนรู�, การเรียนรู�เชิงรุก, ห�องเรียนกลับด�าน
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1. บัทนำ

 คุณภาพของการศึกษาเป็นตัวสะท�อนคุณภาพ

ประชากรและการพฒันาประเทศอยา่งหนึง่ ในขณะที่

การพัฒนาเศรษฐ์กิจและสังคมมีความก�าวหน�ารวดเรว็

แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได�ชัด จากการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให�การศึกษา

ต�องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปด�วย การ

จดัการเรยีนรู�ถอืได�วา่เปน็สว่นสำคญัอยา่งหนึง่ของการ

ศกึษา เพราะกิจกรรมท่ีจดัสำหรบัผู�เรยีนนัน้เป็นกลไก

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู�เรียนให�ไปถึง

เปา้หมายทีก่ำหนดไว� การจัดการเรยีนรู�แบบดัง้เดิมได�

ถูกวิพากษ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการจัดการ

เรียนรู�แบบบรรยาย ซึ่ึ่งผู�เรียนเป็นผู�รับความรู�จากผู�

บรรยายเป็นหลัก ซ่ึึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อธิรรมชาติ

ของการเรยีนรู�ทีผู่�เรยีนต�องสนใจใฝึรู่�ในเรือ่ง ๆ  นัน้ และ

การเปลีย่นแปลงของสงัคมได� ในขณะที่การเรยีนรู�เชงิ

รุก (Active Learning) ซึ่ึ่งมุ่งเน�นที่ผู�เรียนเป็นสำคัญ 

ถูกกล่าวถึงมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญในวงวิชาการ

และงานวจิยัด�านการศกึษาเปน็ลำดบั ซึ่ึง่มกีารนำการ

เรียนรู� เชิงรุกมาปรับใช�เมื่อหลายปีที่ ผ่านมาแล�ว 

สำหรบัในประเทศไทยก็เชน่เดียวกัน แต่อาจจะยังเปน็

เรือ่งใหม่เข�าถงึยากหรือยงัมคีวามเข�าใจหรอืมทีกัษะใน

การปรับใช�น�อย สำหรับผู�สอนหรือผู�ท่ีอยูใ่นวงการการ

ศึกษาจำนวนหนึ่ง (สุรไกร นันทบุรมย์, 2560) 

เน่ืองจากเป็นเชิงเทคนิคที่ต�องใช�ความชำนาญในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู�อย่างแยบยล

 ในขณะท่ีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล 

กระทบต่อการศึกษาไทยอย่างรุนแรง เพราะเป็นการ

ซึ่้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แต่เดิม คือ 1) คุณภาพการศึกษา 

และ 2) ความเหลื่อมล้ำสูง เพิ่มความยากลำบากต่อผู�

มสีว่นเกีย่วข�องทัง้ผู�เรยีน ผู�สอน ผู�ปกครอง และสถาน

ศกึษา (พริษิฐ์ ์พชัรสนิธิ ุและธิรีะศกัดิ ์จริะตราช,ู 2564) 

ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปีท่ีแล�ว

จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐ์บาล 191 

ประเทศทัว่โลก ประกาศปิดสถานศึกษาทัง้ประเทศ มี

ผู�เรียนได�รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล�านคน (มากกว่า

ร�อยละ 90 ของผู�เรียนทั้งหมด) สำหรับประเทศไทย 

สถานการณ์การระบาดเกิดข้ึนในช่วงสถานศึกษาขั้น

พื้นฐ์านปิดภาคเรียน โดยในช่วงต�นเดือนเมษายน 

2563 คณะรฐั์มนตรมีมีตเิหน็ชอบให�เลือ่นวนัเปดิเทอม

ภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎีาคม 2563 ไทยจึง

มีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพ่ือเตรียม

ตัวให�พร�อมในการจัดการเรียนรู�รูปแบบใหม่ที่สอดรับ

กับมาตรการป้องกันการระบาด พร�อมกับเตรียม

มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให�ผู�เรียนได�รับผลกระ

ทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปล่ียนไป (พงศ์ทัศ วนิชา

นนัท์, 2563) จากเหตผุลดงักลา่วทำให�การจดัการเรยีน

รู�จึงต�องมีความพยายามอย่างมากที่จะทำให�ผู�เรียนใช�

การเรียนรู�เชิงรุกให�มากยิ่งขึ้น เพียงแต่ผู�สอนและผู�

เกี่ยวข�องจะมีเทคนิควิธิีการอย่างไร ให�ผู�เรียนเห็น

ความสำคัญของการเรียนรู�และฝึึกฝึนทักษะการเรียน

รู�ด�วยตนเองของตนให�เข�มแข็งเพิ่มมากขึ้น

 สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�ประกาศมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ่เรือ่ง แนวทางการจดัการเรยีนรู� ในภาคเรยีน

ที ่1 ปกีารศกึษา 2564 ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ

เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2564 และทีเ่พิม่เติม ให�มีการ

จั ดการ เรี ยนรู� แบบออนไลน์ ตลอดภาค เรี ยน 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) จึงส่งผลต่อผู�สอนที่

ต�องศึกษาค�นคว�าวธิิกีารจดัการเรยีนรู�แบบเชงิรกุแบบ

ออนไลน์ (Active Online Learning) ซึ่ึ่งโดยปกติ

เป็นการจัดการเรียนรู�ในชั้นเรียน (Onsite) และ

พยายามที่จะทำให�ผู�เรียนใช�การเรียนรู�แบบเชิงรุกยัง

เป็นเรื่องที่ยาก นอกเสียจากผู�เรียนมีความต�องการที่

จะเรียนรู�ในเรื่องนั้นจริง ๆ  แต่ในปัจจุบันผู�เรียนส่วน

ใหญ่มีเป้าหมายชีวิต วิธิีการเรียน คณะที่สามารถเข�า

เรียนได� อาจจะยังไม่สอดคล�องตรงกับความต�องการ

ทำให�ผู�เรียนบางคน เรียนไปแบบไม่รู�ว่าจะนำความรู� 

ทักษะ สมรรถนะที่ได�ไปใช�ประโยชน์ในชีวิตและ
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อนาคตอย่างไร ซ่ึึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาของการศึกษา

อีกอย่างหนึ่ง

 กระบวนวิชาประกันคุณภาพการศึกษา 

(100321) และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ (100231) เป็นกระบวนวิชาแกนที่นักศึกษา

ครตู�องเรยีนเนือ่งจากเปน็มาตรฐ์านความรู�ทีคุ่รสุภาซึ่ึง่

เปน็หน่วยงานกำกับมาตรฐ์านวิชาชีพครูกำหนดไว� ใน

ขณะที่นักศึกษาในระดับชั้นปี 2 – 3 มุ่งให�ความใส่ใจ

กับวิชาเอกที่ตนศึกษาอยู่ อาจจะยังมีความสนใจใฝ่ึรู�

และมีพื้นฐ์านความรู�เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

คอ่นข�างน�อย ด�วยเหตุผลหลายประการ เนือ่งจากการ

ประกันคณุภาพการศกึษาเปน็สว่นหนึง่ของการบรหิาร

การศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข�างยากที่จะพยายาม

ทำให�นักศึกษาครูเข�าใจในภาพกว�าง

 ผู�สอนจงึมคีวามต�องการทีจ่ะพฒันาการจดัการ

เรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน 

ในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

สำหรับผู�เรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาผลการจัดการเรียนรู�ในครั้งนี ้

เ พ่ือให�การจัดการเรียนรู� เกิดประสิทธิิภาพและ

ประสิทธิผิลทีส่อดคล�องกับบริบททีเ่ปลีย่นไปและเพือ่

เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู�สำหรับ

กระบวนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

2. วััติถุ่ประสงคั์ของการศ้กษา

 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�ที่มุ่ง

การเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน ในวิชา

ประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู�

เรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

 2. เพือ่ศึกษาผลการจัดการเรยีนรู�ทีมุ่ง่การเรยีน

รู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน ในวิชาประกัน

คณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ สำหรบัผู�เรยีน คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู� หมายถึง การ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนรู� การวางแผน

เตรียมการ การกำหนดหน่วยการเรียนรู� แผนการ

จดัการเรยีนรู� การจัดกิจกรรมการจัดการเรยีนรู�ด�วยวิธิี

การที่มีลักษณะให�ผู�เรียนเรียนรู�เชิงรุกแบบออนไลน์ 

(Active online Learning) การจัดทำสื่อออนไลน์ วิธิี

การและเครือ่งมือการวัดประเมินผลออนไลน์ และอืน่ ๆ  

ท่ีเกีย่วข�อง เปล่ียนจากท่ีเคยใช�วธิิกีารหรอืรปูแบบการ

จัดการเรียนรู�แบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบที่กลับกันที่เรียก

ว่าห�องเรียนกลับด�าน (Flip Classroom) 

 2. ห�องเรียนกลับด�าน หมายถึง การเปลี่ยน

แนวคิดการจัดการเรียนรู� จากด้ังเดิมเป็นรูปแบบที่

กลับกัน คือ แบบดั้งเดิม ผู�เรียนเข�ามาเรียนเพื่อฟังคำ

บรรยายในห�องเรียนแล�วนำใบงานหรือการบ�านกลับ

ไปทำทีบ่�านหรอืทีพ่กั มาเปน็รูปแบบทีก่ลบักนั คอื ให�

ผู�เรียนศึกษาข�อมูลหรือบทเรียนมาก่อนล่วงหน�า เพื่อ

มาทำกิจกรรมการเรียนรู�ที่ลึกซ้ึึ่งข้ึนหรือมาทำงานที่

มอบหมาย แก�ไขปญัหา ทำใบงานหรอืประเดน็ถกเถยีง

ที่ยังไม่เป็นที่เข�าใจหรือมีข�อสังสัยในห�องเรียนแทน 

ทำให�เกิดประโยชนใ์นการช่วยให�ผู�เรยีนเรยีนรู�ได�อยา่ง

ลึกซึ่ึ้งในห�องเรียน และได�รับการแก�ไขความรู�ที่ไม่ถูก

ต�อง ผู�สอนจึงต�องมีวางแผนเตรียมการสอนเป็นอย่าง

ดีในทุกแผนการจัดการเรียนรู�

 3. การเรียนรู� เชิงรุก หมายถึง การสร�าง

ประสบการณจ์ากการลงมอืปฏิบิติั หรอืการเรยีนรู�โดย

การลงมอืทำ หรอื กจิกรรมท่ีจดัให�ผู�เรยีนมส่ีวนรว่มใน

การคิดวางแผน ลงมือทำ ประเมินตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่

พวกเขากำลังทำอยู่ ในกระบวนวิชาการประกัน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (100231) และ

กระบวนวชิาการประกนัคณุภาพการศกึษา (100321) 

และท่ีผู�เรยีนทุกคนในชัน้เรยีนถูกออกแบบให�ลงมอืทำ

มากกว่าการฟัง การมองดู หรือจดบันทึกตามการ

บรรยายของผู�สอน นอกจากนั้นยังได�ประเมินผลและ

การสะท�อน คิดอย่ า งมี ส่ วนร่ วม  ผ่ านการจัด

กระบวนการเรยีนรู�จากการบูรณาการสาระความรู�ข�าม

กระบวนวิชา 2 วิชาดังกล่าวและที่ก่อให�เกิดสภาพ

แวดล�อมการเรียนรู�เชิงรุก
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 4. ผู�เรยีน หมายถงึ นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา (100321) และ

กระบวนวิชาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

(100231) ในภาคเรียนที่ 1/2564 

 5. ผู�สอน หมายถึง อาจารย์ท่ีรับผิดชอบสอน

กระบวนวชิา การประกนัคณุภาพการศกึษา (100321) 

และกระบวนวิชาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

(100231) ภาคเรียนที่ 1/2564

4. ประโยชน์และคัวัามสำคััญของการศ้กษา

 1. ผู�เรียน ได�เรียนรู� พัฒนาทักษะ เจตคติและ

สมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นซ่ึึ่งเป็นผลลัพธ์ิท่ีพึง

ประสงค์ในการเรียนรู� (Outcome based Learning) 

ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา นำ

ไปใช�ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ในชีวิตประจำ

วัน และการทำงานในอนาคตได�

 2. ผู�สอน จากผลการพฒันากระบวนการจดัการ

เรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน 

ในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ผู�สอนสามารถนำ

ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรยีนรู�ในวิชาอ่ืน และเผย

แพร่แก่คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่น ๆ 

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผู�สอนที่สนใจ

 3. คณะศึกษาศาสตร์ ได�แนวทางการจัดการ

เรยีนรู�ทีส่อดคล�องกบัวสิยัทศันข์องคณะศกึษาศาตรใ์น

การเปน็ผู�นำด�านศาสตรก์ารสอนแนวใหม่ สำหรับเผย

แพร่ให�แก่ นักศึกษาครู อาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาทั่วไปได�

 4. มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ได�แบบอย่างของการ

จัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบันและในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว

5. การทบัทวันวัรรณกรรม

 ผู�สอนได�ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข�อง ตามลำดับหัวข�อ ดังนี้

 1. การจัดการเรียนรู�และการพัฒนา 1.1) การ

จัดการเรียนรู� 1.2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู�

 2. การเรียนรู�เชิงรุก 

 3. ห�องเรียนกลับด�าน

 4. การประกันคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ 

 5. การวิจัยปฏิิบัติการ

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง

 ผู�สอนนำเอาแนวคิดและทฤษฎีีมาใช�กำหนด

กรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้

 

 

   

 

 

การบูรณาการสาระความรู ขามกระบวนวิชา 2 วิชา

ดังกลาวและที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงรุก 

 4 .  ผ ู  เ ร ี ยน  หมายถ ึ ง  น ั กศ ึ กษา  คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา (100321) 

และกระบวนวิชาการประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ 

(100231) ในภาคเรียนที่ 1/2564  

 5. ผูสอน หมายถึง อาจารยที่รับผิดชอบสอน

กระบวนวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (100321) 

และกระบวนวิชาการประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ 

(100231) ภาคเรียนที่ 1/2564 
 

ประโยชนและความสำคัญของการศึกษา 

 1. ผูเรียน ไดเรียนรู พัฒนาทักษะ เจตคติและ

สมรรถนะที ่สำคัญและจำเปนซึ ่งเป นผลลัพธที ่พึง

ประสงคในการเรียนรู  (Outcome based Learning) 

ในเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

นำไปใช  ในการเร ียนว ิชาอ ื ่น ๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข อง ใน

ชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตได 

 2. ผ ู สอน จากผลการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูที่มุงการเรียนรูเชิงรุกและใชหองเรียนกลับ

ดาน ในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเช ียงใหม ผ ู สอน

สามารถนำไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในวชิาอ่ืน 

และเผยแพรแกคณาจารย คณะศึกษาศาสตรและคณะ

อ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยเชยีงใหมหรือผูสอนที่สนใจ 

 3. คณะศึกษาศาสตร ไดแนวทางการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะศึกษาศาตรใน

การเปนผู นำดานศาสตรการสอนแนวใหม สำหรับ

เผยแพรใหแก น ักศึกษาครู อาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาทั่วไปได 

 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแบบอยางของ

การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบันและในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูสอนไดทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ ตามลำดับหัวขอ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูและการพัฒนา 1.1) การ

จัดการเรียนรู 1.2) การพัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

2. การเรียนรูเชิงรุก  

3.  หองเรียนกลับดาน 

4.  การประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  

5.  การวิจัยปฏิบัติการ 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผูสอนนำเอาแนวคิดและทฤษฎีมาใชกำหนดกรอบ

แนวคิดการศึกษา ดังนี้ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงผลลัพธ

การเรียนรูของผูเรียน (OBL) 

กระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงการเรียนรูเชิงรุก

และใชหองเรียนกลับดาน ในวิชาประกันคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ สำหรับผูเรียน คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ผลลพัธการเรียนรูของ

ผูเรียนตามวัตถุประสงค

รายวิชา 

 
การจัดการเรียนรูและการพฒันาการจัดการเรียนรู 

1. การวางแผนเตรียมการ (Planning)  

2. การดำเนินการ (Action) 

   2.1 ข้ันกระตุนความสนใจ  

   2.2 ข้ันใหเห็นสถานการณทายทาย  

   2.3 ข้ันอภิปรายสะทอนคิด  

   2.4 ข้ันรวมผลิตองคความรู  

   2.5 ชั้นชวยกันดูสะทอนเรียน  

3. การสังเกตและประเมิน (Observation) 

4. การสะทอนคิด (Reflection) 

 

การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 

หองเรียนกลับดาน (Flip Classroom) 

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

ผลการสะทอนคิด 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

6. กรอบัแนวัคัิด้ในการศ้กษา
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7. วัิธิ์ีด้ำเนินการศ้กษา

 การศึกษาในครั้งนี้  ใช�การวิจัยปฏิิบัติการ 

(Action Research) มีวิธิีดำเนินการศึกษา ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเรียน

กระบวนวชิา การประกนัคณุภาพการศกึษา (100321) 

จำนวน 4 คน และ กระบวนวิชา การประกันคุณภาพ

สู่ความเป็นเลิศ (100231) จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 

32 คน

8. เคัรื�องมือที�ใช้

 1) แผนการจัดการเรียนรู� 2) สื่อและเอกสาร

ประกอบการเรยีนสอน 3) แบบทดสอบ 4) การสะท�อน

คิดและแบบสอบถามการสะท�อนคิด 5) การจัดการ

เรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน

9. วัิธิ์ีการเก็บัรวับัรวัมข้อม้ล

 การเก็บรวบรวมข�อมูลดำเนินการตามขั้นตอน

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิิบัติการ (PAOR) เป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนเตรียนมการ (Planning) 2) ขั้น

ดำเนินการ (Action) 3) ขั้นสังเกตและประเมิน 

(Observation) 4) ข้ันสะท�อนคดิ (Reflection) แตล่ะ

ขั้นตอนมีวิธิีดำเนินการ ดังนี้

 1. ขั�นวัางแผนเติรียมการ (Planning) 

ผู�สอนดำเนินการ ดังนี้

 1.1. จัดทำหน่วยการเรียนรู�ขึ้นใหม่จากการ 

บูรณาการเนื้อหาวิชา 2 กระบวนวิชา โดยการ

วิเคราะห์คำอธิิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ ในส่วน

ทีค่ล�ายคลึงกันและทีแ่ตกต่างกัน แล�วนำมาสังเคราะห์

เนื้อหา จัดทำหัวข�อเรื่อง (Theme) ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำ

ไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�ต่อไป 

 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�

แต่ละหน่วยการเรียนรู�ในลักษณะมุ่งเน�น Student-

Centered Approaches ที่ส่งเสริมการเรียนรู� ทักษะ

การทำงานรว่มกบัผู�อืน่ โดยใช�วธิิสีอน 5 กระบวนหลกั 

ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 2) การเรียนรู�โดยใช�ปรากฏิการณ์เป็นฐ์าน 

(Phenomenal based Learning) 3) การเรียนรู�ผ่าน

การแก�ปัญหา (Problem-based Learning) และ 4) 

การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) 

และ 5) การเรยีนรู�บรูณาการผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT-integrated Learning)

 1.2. จัดเตรียมโครงการสอนรายสัปดาห์แต่ละ

หนว่ยให�สอดคล�องกับชว่งเวลาเรยีนตลอดภาคเรยีนท่ี 

1/2564

 1.3. จัดทำเอกสารประกอบการสอนและสื่อ

การสอนอื่น ๆ ได�แก่ E-book ภาพประกอบการ

บรรยาย คลปิวดิโีอทัง้ทีผู่�สอนจดัทำขึน้และจากแหลง่

สื่ออื่น ๆ เช่น จาก You Tube ในเนื้อหาที่เกี่ยวข�อง

กบัสาระการเรยีนรู�ตามกระบวนวชิาทีผู่�สอนเลอืกสรร

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู�

 1.4. จดัทำเคร่ืองมอืสำหรบัการวดัและประเมนิ

ผลแบบออนไลน ์ทัง้การสอบกลางภาคและปลายภาค

 1.5. สร�างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กลุ่ม อาทิ 

  1.5.1. Microsoft Teams สำหรับการนัด

หมายในครั้งแรกของการจัดการเรียนรู� การส่งผ่าน

เอกสารประกอบการสอน การมอบหมายงาน การ

วัดผลประเมินผล และการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่ึ่งมีความ

เชื่อมโยงกับ email ของผู�เรียนแต่ละคนท่ีสำนัก

ทะเบียนได�จัดทำไว�แล�ว

  1.5.2. Facebook กลุ่มของกระบวนวิชา ใช�

สำหรับการนำ คลิปวิดีโอ (Clip Video) เพื่อให�ผู�เรียน

ได�ศึกษาล่วงหน�าและสามารถแสดงความคิดเห็น 

วิพากษ์ วิจารณ์ (Comment) ตามที่มอบหมาย เพื่อ

ฝึึกทักษะการแสดงความคิดเห็น

  1.5.3. Application Line กลุ่มแต่ละห�อง 

และกลุม่รวม เพือ่ตดิตอ่ สือ่สาร แจ�งขา่วสารเพือ่ความ

รวดเร็วและเร่งด่วน ในการเข�าถึงช่องทางอื่น ๆ  ต่อไป

  1.5.4. โทรศัพท์ สำหรับติดต่อเป็นรายบุคคล 

ในกรณีที่ Social Media มีปัญหา ไม่สามารถสื่อสาร

กันได�ทั้งการเรียน การสอบ หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
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 2. ขั�นด้ำเนนิการ (Action) ผ้ส้อนด้ำเนินการ 

ด้ังนี�

 2.1. จดักจิกรรมการจัดการเรยีนรู�ตามโครงการ

สอน และแผนการจัดการเรียนรู�แต่ละหน่วยการเรียน

รู�ที่ได�วางแผนเตรียมการไว� โดยมุ่งเน�น

  2.1.1. การชีแ้จงรายละเอยีดของกระบวนวชิา 

รวมทั้งข�อตกลงเบื้องต�น ในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับ

โครงการสอน หน่วยการเรียนรู� วิธิีการจัดการเรียนรู� 

สื่อประกอบการเรียนการสอน (เอกสารประกอบการ

สอน) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สิ่งอำนวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ชิ้นงานและ

งานที่จะได�รับมอบหมาย (งานกลุ่ม /งานเดี่ยว) การ

วดัและประเมินผล คะแนน เกณฑ์การตดัสนิ การเลือก

หัวหน�า / รองหัวหน�าห�อง การแบ่งกลุ่ม การมาเรียน/ 

พฤติกรรมการเรียน เป็นต�น

  2.1.2. ให�ผู�เรียนศึกษาเรียนรู� สืบค�น จาก

เอกสารประกอบการสอนทีผู่�สอนจดัเตรยีมไว� และสือ่

จากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง ใบกิจกรรม/ใบงาน ของ

แตล่ะหนว่ยการเรยีนรู� ซ่ึึ่งได�มอบหมายไว�ล่วงหน�า เชน่ 

คลิปวิดีโอหรือเอกสารที่เกี่ยวข�อง ที่ผู�สอนได�ทำ Link 

เชือ่มโยงไว�ใน Post จากงานทีม่อบหมายใน Microsoft 

Team หรอืใน Facebook ของกลุม่กระบวนวชิา กอ่น

การเรียน พร�อมประเด็นนำการอภิปรายหรือคำถาม

  2.1.3. จัดกิจกรรมให�นักศึกษาสัมภาษณ์ พูด

คุย แบบออนไลน์ กับผู�บริหารสถานศึกษา ผู�สอน 

ศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิิบัติหน�าที่เกี่ยวข�องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา

  2.1.4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การอภปิรายแบง่ปัน กบักลุม่เพือ่นในห�องเดยีวกนัหรอื

คนละห�อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับคณะวิทยากร

ที่ผู�สอนได�เชิญมา เช่น ผู�ประเมินภายนอก ผู�บริหาร

โรงเรียน

  2.1.5. จดัให�ผู�เรยีนจดัทำโครงงาน การทำงาน

ร่วมกันระหว่างห�อง (Section) และบูรณาการผ่าน

ประเด็น (Theme) ที่ช่วยกันกำหนด เพื่อศึกษา 

ค�นคว�า และสร�างสื่อ และนำเสนออย่างสร�างสรรค์

 2.1.6. จดัให�มกีารนำเสนอผลการศึกษาค�นคว�า 

ชิ้นงานที่มอบหมาย และสื่อที่นักศึกษาจัดทำขึ้น

 2.1.7. จดัประกวด สือ่ คลิปวิดีโอ (Clip Video) 

info graphic และโครงงานยกระดับคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาที่เลือก โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกร่วมตัดสินและมอบรางวัล

 2.1.8. ใช� ICT ในการเติมเต็มในการเรียนการ

สอนโดยใช�ชอ่งทางห�องเรยีน Facebook และส่ือสาร/

แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างผู�สอนและผู�เรียน และ

ระหว่างผู�เรียนด�วยกัน โดยใช�ช่องทาง เช่น e-mail 

และ Group Line

 2.1.9. จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู�เรียนทั้ง 2 

วิชา โดยจัดเวลาที่ผู�เรียนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกันได� เช่น ในวันพุธิตอนเย็นหรือวันเสาร์-อาทิตย์ 

เพื่อ 1) จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�ทรง

คุณวุฒิหรือผู�บริหารสถานศึกษา ฯลฯ 2) กิจกรรม

การนำเสนอผลงาน 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ใน

เน้ือหาที่มีส่วนร่วมกัน ในลักษณะที่เป็น Team / 

Zoom ออนไลน์  หรือ/และ 4) กิจกรรมทำโครงงาน

เพื่อแก�ปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษา 5) กิจกรรม

สร�างสรรค์อื่น ๆ เช่น ไปสัมภาษณ์พูดคุย สังเกตการ

ทำงานในสถานศกึษา / ผา่นการสือ่สารออนไลน ์(ทัง้นี้

ตามสถานการณ์)

 3. ขั�นสังเกติและประเมิน (Observation) 

ผู�สอนดำเนินการ ดังนี้

 3.1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment)  (70 คะแนน) 

  3.1.1. สิ่งที่มุ่งประเมิน ประกอบด�วย 1) ชิ้น

งาน 2) การนำเสนองาน 3) การมีสว่นร่วม 4) การแลก

เปล่ียนเรียนรู� 5) พฤติกรรมการเรียน 6) การแสดง

ความคิดเห็นต่อประเด็นหรือต่อคลิปวิดีโอ และกรณี

ตัวอย่าง 7) ชิ้นงาน 8) สื่อสร�างสรรค์ คลิปวิดีโอ และ 

9) แบบสรุป One page Summary 10) คุณลักษณะ

การเป็นผู�รับผิดชอบและคุณลักษณะ ผู�นำ ผู�ตาม การ
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ทำงานเป็นคณะ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  11) การมา

เรยีนรวมท้ังพฤติกรรมการเรยีน โดยใช�การสังเกต การ

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน แบบ

ประเมินสื่อสร�างสรรค์ คลิปวิดีโอ และแบบประเมิน

งานอื่น ๆ 

  3.1.2. ผู�ประเมิน ประกอบด�วย  ผู�เรียน

ประเมินตนเอง เพื่อน ระเมินเพื่อน ผู�สอน และ ผู�ทรง

คณุวฒุภิายนอก (ผู�บรหิารสถานศกึษา / ผู�สอนต�นแบบ 

/ ศึกษานิเทศก์)

  3.1.3. วิธิีการวัด เช่น การตรวจชิ้นงาน การ

สงัเกต การสมัภาษณ์ การประเมนิโดยใช�แบบประเมิน 

การทดสอบ เป็นต�น

 3.2. การวัดจากแบบทดสอบ (30 คะแนน)

  3.2.1. ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบ

อัตนัย

  3.2.2. การสอบแบบให�ผู�สอบนำกลับไปทำ 

(Take home Examination) โดยกำหนดเวลา

  3.2.3. ช่องทางการทดสอบโดยผ่านการมอบ

หมายงานใน Microsoft Team

 4. ขัน้สะท�อนคดิ (Reflection) มวีธิิดีำเนนิการ 

ดังนี้

 4.1. จัดกิจกรรมสะท�อนคิด ตามประเด็นต่าง 

ๆ ดังนี้ 1) ด�านความรู� ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได� 2) 

การนำเอาความรู� ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได�ไปใช�ใน

ชีวิต และในอนาคต 3)  กิจกรรมการเรียนการสอน 3) 

ส่ือการเรยีนการสอน 4) การวดัและประเมินผล 5) จดุ

เด่น และจุดที่ควรพัฒนา 6) ประเด็นอื่น ๆ  และ 7) ข�อ

เสนอแนะเพิ่มเติม

 4.2. ให�ผู�เรยีนเขยีนผลสะท�อนคดิ ในแบบฟอร์ม

ออนไลน์ (Google form)

 4.3. สรุปผลการสะท�อนคิด และนำเสนอราย

ประเด็น

10. สถ่ิติิที�ใช้ในการวัิเคัราะห้์ข้อม้ล 

 สถิติที่ใช� คือ ค่าความถี่ และร�อยละ

11. ผลการศ้กษา

 1. กระบวนการจดัการเรยีนรู�ทีมุ่ง่การเรยีนรู�เชงิ

รุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน ในวิชาประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู�เรียน คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด�วย 4 ขั้น

ตอนหลกั คอื 1) การวางแผนเตรยีมการ 2) การจดัการ

เรยีนรู� 3) ผลการเรยีนรู� 4) ผลการสะท�อนคดิ สามารถ

เขียนเป็นรูปที่ 1  ดังนี้

การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงการเรียนรูเชิงรุกและใชหองเรียนกลับดานในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ สำหรับผูเรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 

ผลการเรียนรู 

แบบส รุป One page Summary 10) คุณลักษะการ

เปนผูรับผิดชอบและคุณลักษณะ ผูนำ ผูตาม การทำงาน

เปนคณะ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 11) การมาเรียน

รวมทั้งพฤติกรรมการเรียน โดยใชการสังเกต การตรวจ

ชิ้นงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมิน

สื่อสรางสรรค คลิปวิดีโอ และแบบประเมินงานอ่ืน ๆ  

3.1.2.  ผู ประเมิน ประกอบดวย  ผู เรียน

ประเม ินตนเอง เพ ื ่อน ระเม ินเพ ื ่อน ผ ู สอน และ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ผูบริหารสถานศึกษา / ผูสอน

ตนแบบ / ศึกษานิเทศก) 

3.1.3.  วิธีการวัด เชน การตรวจชิ้นงาน การ

สังเกต การสัมภาษณ การประเมินโดยใชแบบประเมิน 

การทดสอบ เปนตน 

3.2. การวัดจากแบบทดสอบ (30 คะแนน) 

3.2.1. ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบ

อัตนัย 

3.2.2.  การสอบแบบใหผูสอบนำกลับไปทำ 

(Take home Examination) โดยกำหนดเวลา 

3.2.3.  ชองทางการทดสอบโดยผานการ

มอบหมายงานใน Microsoft Team 

4. ขั้นสะทอนคิด (Reflection) มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

4.1. จัดกิจกรรมสะทอนคิด ตามประเด็นตาง ๆ 

ดังนี้ 1) ดานความรู ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได 2) การ

นำเอาความรู ทักษะ และสมรรถนะ ที่ไดไปใชในชีวิต 

และในอนาคต 3)  กิจกรรมการเรียนการสอน 3) สื่อการ

เรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล 5) จุดเดน และ

จุดที่ควรพัฒนา 6) ประเด็นอื่น ๆ และ 7) ขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม 

4.2. ใหผู เรียนเขียนผลสะทอนคิด ในแบบฟอรม

ออนไลน (Google form) 

4.3. สร ุปผลการสะทอนค ิด และนำเสนอราย

ประเด็น 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี และรอยละ  

ผลการศึกษา 

1. กระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงการเรียนรูเชิงรุก

และใชหองเรียนกลับดาน ในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสู

ความเป นเล ิศ สำหร ับผ ู  เร ียน คณะศ ึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) 

การวางแผนเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู 3) ผลการเรียนรู 

4) ผลการสะทอนคิด สามารถเขียนเปนภาพที่ 1  ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูทีมุ่งการเรียนรูเชิงรุกและใชหองเรียนกลับดาน 

 ร้ปที� 1 กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน
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โดยแต่ละขั้นตอนหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การวัางแผนเติรียมการ (Planning)

 1.1. จัดทำหน่วยการเรียนรู� บูรณาการ 2 

รายวิชา ตามหัวข�อ (Theme) 12 เรื่อง จำนวน 12 

หน่วย 

 1.2. จัดทำโครงการสอนตลอดภาคเรียน 

1/2564

 1.3. พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู�ทีมุ่ง่การเรยีน

รู�เชิงรุกและห�องเรียนกลับด�านบนฐ์านการใช�วิธิีการ

สอนที่หลากหลายของแต่ละหน่วยการเรียนรู�

 1.4. จดัทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 

เล่ม

 1.5. จัดทำ คลิปวิดีโอ จำนวน 8 Ep.

 1.6. จัดหา คลิปวิดีโอ จากแหล่งอื่น ๆ ตาม

หน่วยการเรียนรู� จำนวน 15 Ep.

 1.7. วางแผนกำหนดกลุ่มนักศึกษาอย่างมีส่วน

ร่วมเพื่อร่วมกันทำกิจกรรม

 1.8. เตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์

 2. กระบัวันการจัด้การเรียนร้้ (Process)

 2.1 ชี้แจงกระบวนวิชา รายละเอียด การเรียน

การสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล ชิ้นงาน รวมทั้งข�อ

ตกลงในการเรียนต่าง ๆ 

 2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู� 12 หน่วยการ

เรยีนรู� ผา่นกระบวนการห�องเรยีนกลบัด�าน คอื 1) การ

ศึกษาเรียนรู�ล่วงหน�าจากสื่อต่าง ๆ ที่ได�จัดเตรียมไว� 

(Self-directed Learning) 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู�

รว่มกัน (Sharing Learning Together) 3) การปฏิบัิติ

การกลุ่ม/เดี่ยว เพื่อผลิตช้ินงานสร�างสรรค์ (Action) 

4) การนำเสนอและการให�ข�อมูลป้อนกลับ (Show & 

Share & Feedback) 

 โดยใช�ขัน้ตอนจดัการเรยีนรู�ในแต่ละหน่วยการ

เรียนรู�ประกอบด�วย 1) ขั้นกระตุ�นความสนใจ 2) ขั้น

ให�เห็นสถานการณ์ท�าทาย 3) ขั้นอภิปรายสะท�อนคิด 

4) ขัน้รว่มผลติองคค์วามรู� 5) ขัน้ชว่ยกนัดสูะท�อนเรยีน 

บนฐ์านของการจัดกระบวนเรยีนรู� 5 กระบวนหลัก คอื 

ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม  2) การเรียนรู�โดยใช�

ปรากฏิการณ์เปน็ฐ์าน 3) การเรยีนรู�ผ่านการแก�ปัญหา 

4) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน และ 5) การเรียนรู�บูรณา

การผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.3 จัดกิจกรรมพบผู�ประเมินภายนอก 1 ครั้ง 

(2.5 ชั่วโมง)

 2.4 จดักจิกรรมพบผู�บริหารสถานศึกษา และผู�

สอน จำนวน 2 โรงเรียน 2 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชั่วโมง 

วิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนในส่วนของการพัฒนาสถาน

ศึกษาที่มุ่งนวัตกรรม จำนวน 3 คน

 2.5 จดักิจกรรมเพือ่นำเสนอสือ่สร�างสรรค์ และ

โครงงาน 1) คลิปวิดโีอ ทีผู่�เรยีนจัดทำขึน้ 14 ชิน้ (เรือ่ง) 

2) Info graphic จำนวน 14 เรื่อง และโครงงานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่แต่ละ

กลุ่มเลือก 14 โครงงาน จำนวน 3 ครั้ง ๆ  ละ 2 ชั่วโมง 

รวม 6 ชั่วโมง

 2.6 จัดกิจกรรมการสะท�อนคิด จำนวน 1 ครั้ง 

ใช�เวลา 1 ชั่วโมง

 2.7 จัดการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน

 3. ผลการเรียนร้้ (ผลงานจากการเรียนการ

สอน และชิ�นงานสร้างสรรคั์ของผ้้เรียน)

 3.1 สื่อประกอบการนำเสนอ ที่กลุ่มผู�เรียนได�

รับมอบหมาย ไปศึกษาค�นคว�าและนำเสนอ จำนวน 3 

ครั้ง ๆ ละ 14 ชิ้นงาน/ เรื่อง 

          3.2 สื่อนำเสนอโครงงานเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาที่แต่ละกลุ่มเลือก จำนวน 

14 โครงงาน และมีการคัดเลือก มอบรางวัลดีเด่น และ

ดีมาก จำนวน 2 รางวัล

         3.3 คลิปวิดีโอ ที่ผู�เรียนจัดทำขึ้น 14 ชิ้น (เรื่อง) 

และมีการคัดเลือก มอบรางวัลดีเด่น และดีมาก จำนวน 

2 รางวัล 

         3.4 แผ่นภาพ Info graphic จำนวน 14 เรื่อง

และมกีารคดัเลอืก มอบรางวลัดเีดน่และดมีาก จำนวน 

2 รางวัล
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    3.5 ผลสมัฤทธิิท์างการเรยีนของผู�เรยีน จำนวน 

32 คน พบว่า มีระดับผลการเรียน A ร�อยละ 68.75 

B+ ร�อยละ 25.00 และ B ร�อยละ 6.25

12. ผลการสะท้อนคัิด้ 

 ผลการสะท�อนคิดของผู�เรียนต่อการเรียน 1) 

ด�านความรู� ทักษะ และสมรรถนะ พบว่า ผู�เรียนส่วน

ใหญ่สะท�อนผลว่าเป็นความรู�ใหม่ สามารถจัดทำแผน

พัฒนาการศึกษา การดำเนินการและประเมินผลการ

พฒันาการศึกษา 2) ด�านการนำเอาความรู� ทกัษะ และ

สมรรถนะที่ได� การนำไปใช�ในชีวิตและในอนาคต พบ

ว่า สามารถนำไปปรับใช�ในสภาพบริบทของแต่ละ

สถานศกึษา และการดำเนนิชวีตินกัศกึษาได�เปน็อยา่ง

ด ี3) ด�านกิจกรรมการเรยีนการสอน แม�จะมีภาระงาน

มาก แต่ทำให�ได�ฝึึกทักษะการเรียนรู�เป็นอย่างดี ทำให�

เข�าใจ 4) ด�านสื่อการเรียนการสอน พบว่า มีเพียงพอ

และเหมาะสมและได�ฝึกึทกัษะการผลติสือ่ด�วย 5) ด�าน

การวัดและประเมินผล พบว่า มีความชัดเจนและ

ครอบคลุม 6) ด�านจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา พบว่า 

จุดเด่น คือ การได�ลงมือปฏิิบัติ จุดท่ีควรพัฒนา คือ 

เวลาที่ใช�ในการเรียนและปฏิิบัติค่อนข�างมาก

13. สรุปผล 

 1. กระบวนการจดัการเรยีนรู�ทีมุ่ง่การเรยีนรู�เชงิ

รุกและใช�ห�องเรียนกลับด�าน ในวิชาประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู�เรียน คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 4 ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 

1) ขั้นการวางแผนเตรียมการ 2) ขั้นดำเนินการ 3) ขั้น

สังเกตและประเมินผล และ 4) ขั้นการสะท�อนคิด ใน

ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินการ มีการกำหนดหน่วยการเรียนรู� 

12 หน่วย แต่ละหน่วยมีกิจกรรมผ่านกระบวนการ

ห�องเรียนกลับด�าน คือ 1) การศึกษาเรียนรู�ล่วงหน�า

จากสือ่ตา่ง ๆ  ทีไ่ด�จดัเตรยีมไว� 2) การแลกเปลีย่นเรยีน

รู�รว่มกัน 3) การปฏิบัิตกิารกลุม่/เดีย่ว เพือ่ผลิตชิน้งาน

สร�างสรรค์  4) การนำเสนอและการให�ข�อมูลป้อนกลับ 

และในการจัดการเรยีนรู�ทีมุ่ง่การเรยีนรู�เชงิลกึ ม ี5 ขัน้ 

ดงันี ้1) ขัน้กระตุ�นความสนใจ 2) ขัน้ให�เหน็สถานการณ์

ท�ายทาย 3) ขั้นอภิปรายสะท�อนคิด 4) ขั้นร่วมผลิต

องค์ความรู� 5) ชั้นช่วยกันดูสะท�อนเรียน บนฐ์านของ

การจัดกระบวนเรียนรู� 5 กระบวนหลัก คือ ได�แก่ 1) 

การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 2) การเรียนรู� โดยใช�

ปรากฏิการณ์เปน็ฐ์าน 3) การเรยีนรู�ผ่านการแก�ปัญหา 

4) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน และ 5) การเรียนรู�บูรณา

การผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2. ผลการจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงรุก

และใช�ห�องเรยีนกลับด�าน พบว่า ผู�เรยีนจำนวน 32 คน 

มีระดับผลการเรียน A ร�อยละ 68.75 B+ ร�อยละ 

25.00 และ B ร�อยละ 6.25 ผลการสะท�อนคิด พบว่า 

ผู�เรียนแสดงทัศนะต่อการเรียนรู�จากได�ลงมือปฏิิบัติ 

ต่อยอดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างกันและ

วิทยากร สามารถนำความรู�และทักษะไปใช�ได�

14. อภิปรายผล

 1. กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่เป็นไปตามการ

สรุปผลนั้นที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู�สอนใช�กรอบ

การดำเนินงานตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิิบัติการ 

ทฤษฎีีเชิงระบบ และข้ันตอนของการจัดการเรียนรู�ที่

มุ่งเน�นให�เกิดการเรียนรู�เชิงรุก และใช�ห�องเรียนกลับ

ด�านบนฐ์านการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ

ที่หลากหลาย

 2. จากผลการศึกษาที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ

วา่ ผู�เรยีน ได�เรยีนรู�จากการศึกษา ค�นคว�า ลงมือปฏิบัิติ 

ประกอบกับ การวัดและประเมินผลที่มุ่งผลลัพธิ์การ

เรียนรู� การปฏิิบัติ มากกว่าการมุ่งความรู�ความจำ 

ทำให�ผู�เรยีนมผีลการเรยีนโดยรวมอยูร่ะดับทีน่่าพอใจ 

จะเห็นได�จากการผลการสะท�อนคิด

15. ข้อเสนอแนะ 

15.1. ข�อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไป

ใช�

 1. ปญัหาท่ีพบ คอื ผู�เรยีนบางสว่นท่ีไมไ่ด�ศกึษา

เรียนรู�จากส่ือที่ผู�สอนได�ส่งมอบให�มาก่อนทำให�การ
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อภิปรายแลกเปลีย่น วพิากษ ์วจิารณใ์นชว่งเวลาเรยีน

ทีพ่บกนัแบบออนไลน ์จงึมกีารแสดงความคดิเหน็ หรอื

เสนอความคิดน�อยหรือไม่เลย ดังนั้นผู�สอนจึงควร

กระตุ�นเตือนและกำชับ ติดป้ายประกาศในการมอบ

หมายพร�อมทัง้กำหนดประเดน็การอภปิรายไว�ลว่งหน�า 

หรืออาจจะกำหนดไว�เป็นหน�าที่ของผู�เรียนกลุ่มหรือ

คนใด อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลา ท้ังนี้เพื่อให�การ

จัดการเรียนรู�เป็นไปอย่างราบรื่น

 2. ผู�สอนท่านอื่น ๆ สามารถนำแนวทาง

กระบวนการจัดการเรียนรู�นี้ไปปรับใช�หรือต่อยอด 

ปรับเติม เสริมให�เหมาะสมกับธิรรมชาติกระบวนวิชา 

ผู�เรียน บริบทของผู�สอนและศักยภาพของผู�เรียน

15.2. ข�อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้ง

ต่อไป 

 1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่

มีการผสมผสานรูปแบบการสอนที่หลากหลายและที่

เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์กระบวนวิชาท่ี

มุ่งเน�นการเรียนรู�เชิงรุกฐ์านการใช� ICT หรือลักษณะ

การสอนแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเพือ่บูรณาการวิชาอย่าง

น�อย 2 วชิาขึน้ไป ในหลักสตูร / สาขา ในคณะเดียวกนั

หรือต่างคณะฯ รวมทั้งนักศึกษากลุ่มเดียวกันหรือ

คนละกลุ่ม เพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบเชื่อมโยง 

และมุ่งสร�างสรรค์นวัตกรรม

16. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (TLIC ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งเสริม

และสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด�านการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์

ทีไ่ด�สง่เสรมิการจดัการเรยีนรู�ตามศาสตรก์ารสอนแนว

ใหม ่ขอบคณุวทิยากรภายนอก และขอบคณุผู�เรยีนทกุ

คนที่ให�ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ทำให�การจดัการเรยีนรู�กระบวนวชิานี ้บรรลเุปา้หมาย

ที่ตั้งไว�
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บั้รณาการการเรียนร้้เชิงรุกออนไลน์ในกระบัวันวัิชาการบัริห้ารจัด้การสถ่านศ้กษา 

และการประกันคัุณภาพส้่คัวัามเป็นเลิศ

ยงยุทธิ์ ยะบัุญธิ์ง1

1สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 219 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

E-mail yongyouth.y@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 การประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรมการเรียนรู� การฝึึก การสร�างสรรค์ชิ้นงานและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข�องจาก

ศาสตร์ของสองรายวิชาเข�าเป็นหน่วยเดียวกัน เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดไปใช�ในชีวิตจริงได�ใน

อนาคต บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ 1) กระบวนการบูรณาการการเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์ในกระบวน

วชิาการบริหารจดัการสถานศึกษาและการประกันคณุภาพสู่ความเป็นเลิศ และ 2) ผลการจัดการเรยีนรู�ทีมุ่ง่บรูณ

าการการเรยีนรู�เชงิรุกออนไลน์ ในวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาสูค่วาม

เป็นเลิศ ระเบียบวิธิีการศึกษาใช�การวิจัยเชิงปฏิิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา (051304) และวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (100231) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 65 คน วิธิีการและเครื่องมือที่ใช� คือ 1) การบูรณาการการเรียนรู�เชิง

รกุออนไลน์ 2) แผนการจัดการเรยีนรู� 3) สือ่และเอกสารประกอบการเรยีนสอนออนไลน์ 4) แบบทดสอบออนไลน์ 

5) การสะท�อนคิด วิเคราะห์ข�อมูลโดยใช�ค่าความถี่ และร�อยละ

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบูรณาการเรียนรู�ออนไลน์มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นการวางแผนเตรียม

การ 2) ขั้นการดำเนินการ 3) ขั้นสังเกตและประเมินผล และ 4) ขั้นการสะท�อนคิด ในขั้นตอนหลักที่ 1 ขั้นการ

วางแผนเตรียมการ มีการวิเคราะห์และกำหนดหน่วยการเรียนรู�บูรณาการ จำนวน 12 หน่วย แต่ละหน่วยมีการ

วางกิจกรรมผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น 1) การศึกษาเรียนรู�ล่วงหน�าจากสื่อต่าง ๆ ที่ได�จัดเตรียมไว� 2) การแลก

เปลี่ยนเรียนรู�ร่วมกัน 3) การปฏิิบัติการกลุ่ม/เดี่ยวเพื่อผลิตชิ้นงานสร�างสรรค์  4) การนำเสนอและการให�ข�อมูล

ป้อนกลับ และในขั้นตอนหลักที่ 2 การจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการเรียนรู�เชิงลึก มี 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกระตุ�นความสนใจ 

2) ขั้นให�เห็นสถานการณ์ท�าทาย 3) ขั้นอภิปรายสะท�อนคิด 4) ขั้นร่วมผลิตองค์ความรู� 5) ขั้นช่วยกันดูสะท�อน

เรียนบนฐ์านของการจัดกระบวนเรียนรู� 5 กระบวนหลัก คือ ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 2) การเรียนรู�โดย

ใช�ปรากฏิการณ์เป็นฐ์าน 3) การเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหา 4) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน และ 5) การเรียนรู� 

บรูณาการผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำหรบัผลสมัฤทธิิท์างการเรยีน พบวา่ ผู�เรยีนจำนวน 65 คน 

มีระดับผลการเรียน A ร�อยละ 52.31 B+ ร�อยละ 32.31 B ร�อยละ 10.77 C ร�อยละ 3.08 และ C+ ร�อยละ 1.54 

ผลการสะท�อนคดิแสดงทศันะตอ่การเรยีน พบวา่ การได�แลกเปลีย่นเรยีนรู�กบัวทิยากรท่ีได�เชญิมาให�ประสบการณ์

จะสามารถนำไปใช�ได�ในโอกาสตอ่ไป ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวธิิกีารปฏิบิตังิาน รายได� และการมาเปน็ผู�ประเมนิภายนอก

เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

คัำสำคััญ:   กระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์, บูรณาการการเรียนรู�, การบริหารการศึกษา 
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1. บัทนำ

 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมทั้งสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ทำให�การศึกษาต�อง

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปด�วย การจัดการเรียนรู�ถือ

ได�ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษา เพราะ

กจิกรรมทีจ่ดัสำหรบัผู�เรยีนนัน้เปน็กลไกขบัเคลือ่นการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู�เรียนให�ไปถึงเป้าหมายท่ี

กำหนดไว� การจัดการเรียนรู�แบบดั้งเดิมได�ถูกวิพากษ์

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู�แบบ

บรรยาย ซ่ึึ่งผู�เรียนเป็นผู�รับความรู�จากผู�บรรยายเป็น

หลกัไม่สามารถตอบสนองต่อธิรรมชาติของการเรยีนรู�

ที่ผู� เรียนต�องสนใจใฝึ่รู� ในเรื่อง ๆ น้ัน และการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมได� ในขณะท่ีการเรียนรู�เชิงรุก 

(Active Learning) ซึ่ึ่งมุ่งเน�นที่ผู�เรียนเป็นสำคัญ ถูก

กล่าวถึงมากขึ้นตามลำดับและมีบทบาทสำคัญในวง

วิชาการและงานวิจัยด�านการศึกษา ซ่ึึ่งมีการนำการ

เรยีนรู�เชงิรกุมาปรบัใช�หลายปทีีผ่า่นมา ในประเทศไทย

ก็เช่นเดียวกัน แม�อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่เข�าถึงยาก

หรือยังมีความเข�าใจหรือมีทักษะในการปรับใช�น�อย 

สำหรับผู�สอนหรือผู�ท่ีอยู่ในวงการการศึกษาจำนวน

หนึ่ง (สุรไกร นันทบุรมย์, 2560) เนื่องจากเป็นเชิง

เทคนิคที่ต�องใช�ความชำนาญในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู�อย่างแยบยล

 ในขณะท่ีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล 

กระทบต่อการศึกษาไทยอย่างรุนแรง เพราะเป็นการ

ซึ่้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แต่เดิม คือ 1) คุณภาพการศึกษา 

และ 2) ความเหลื่อมล้ำสูง เพิ่มความยากลำบากต่อผู�

มสีว่นเกีย่วข�องทัง้ผู�เรยีน ผู�สอน ผู�ปกครอง และสถาน

ศกึษา (พริษิฐ์ ์พชัรสนิธิ ุและธิรีะศกัดิ ์จริะตราช,ู 2564) 

ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปี 2563 

จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่า มีผู�เรียนได�รับผล 

กระทบมากกว่า 1.5 พันล�านคน (มากกว่าร�อยละ 90 

ของผู�เรียนทั้งหมด) สำหรับประเทศไทยแม�จะ ได�มี

โอกาสศึกษาทบทวนบทเรียนของตนเองและจากต่าง

ประเทศเพือ่ให�การจัดการเรยีนรู�รปูแบบใหม่ท่ีสอดรบั

กับมาตรการป้องกันการระบาด พร�อมกับเตรียม

มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให�ผู�เรียนได�รับผลกระ

ทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปล่ียนไป (พงศ์ทัศ วนิชา

นันท์, 2563) จนถึงทุกวันนี้ยังคงต�องศึกษาพัฒนารูป

แบบการเรยีนการสอนกันตอ่ไปเพือ่ให�สอดคล�องเหมะ

สมกบัสถานการณต์า่ง ๆ  จงึต�องมคีวามพยายามอยา่ง

มากท่ีจะทำให�ผู�เรียนใช�การเรียนรู�เชิงรุกให�มากยิ่งขึ้น  

เพียงแต่ผู�สอนและผู�เกีย่วข�อง จะต�องใช�เทคนิควธิิกีาร

อย่างไร ให�ผู�เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู�และ

ฝึึกฝึนทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเองให�เข�มแข็งเพิ่ม 

มากขึ้น

 คำว่า “บูรณาการ” เป็นศัพท์บัญญัติทางการ

ศึกษา เดิมใช�คำว่า “บูรณาการรวมหน่วย” เป็นคำ

บัญญัติให�ตรงกับคำว่า “Integration” ในภาษา

อังกฤษ หมายความว่า การรวมหน่วยที่แยก ๆ  กันเข�า

เ ป็ น ห น่ ว ย เ ดี ย ว กั น  เ ช่ น  ห ลั ก สู ต ร แ บ บ

บูรณาการรวมหน่วย (กาญจนา นาคสกุล, 2557) 

ปจัจุบนัใช�เพยีงคำว่า “บูรณาการ” หมายความว่า การ

ประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝึึก การ

ประเมินผล และอื่น ๆ เข�าเป็นหน่วยเดียวกัน  เช่น 

การสอนภาษาแบบบูรณาการ ทำให�นักเรียนได�รับ

ความรู�ด�านทักษะต่างๆ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ผสม

ผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวิชาเดียวกัน ไม่แยก

ออกจากกันเป็นหลายวิชาดังแต่ก่อน

 ในภาคเรยีนที ่2 ปกีารศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ได�ประกาศ เร่ือง แนวทางการจัดการเรียน

การสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 15 ธิันวาคม 

2564 คือ ให�ส่วนงานพิจารณารูปแบบการเรียนการ

สอนตามความจำเป็นอย่างแต่ละกระบวนวิชาต่อ

เนื่องจากการประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 4 

ตุลาคม 2564 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) ส่งผล

ตอ่ผู�สอนทีต่�องศึกษาค�นคว�าคิดวางแผนทดลองวิธิกีาร

จัดการเรียนรู�แบบเชิงรุกแบบออนไลน์ (Active 

Online Learning) และพยายามที่จะทำให�ผู�เรียนใช�
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การเรยีนรู�แบบเชงิรกุยงัเป็นเรือ่งทีย่าก นอกเสียจากผู�

เรียนมีความต�องการที่จะเรียนรู�ในเรื่องนั้นจริง ๆ  แต่

ในปัจจุบนัผู�เรยีนส่วนใหญ่มเีป้าหมายชีวติ วธิิกีารเรยีน 

คณะทีส่ามารถเข�าเรยีนได� อาจจะยังไม่สอดคล�องตรง

กบัความต�องการทำให�ผู�เรยีนบางคน เรยีนไปแบบไมรู่�

ว่าจะนำความรู� ทักษะ สมรรถนะที่ได�ไปใช�ประโยชน์

ในชวีติและอนาคตอยา่งไร ซึ่ึง่กเ็ปน็ประเดน็ปญัหาของ

การศึกษาอีกอย่างหนึ่ง

 กระบวนวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(051304) ซ่ึึ่งเป็นกระบวนวิชาโทที่นักศึกษาคณะ 

ต่าง ๆ สามารถเลือกเป็นวิชาโท หรือวิชาเลือก และ

กระบวนวชิาการประกนัคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็

เลิศ (100231) เป็นกระบวนวิชาแกนท่ีนักศึกษาครู 

คณะศึกษาศาสตร์ต�องเรียนเนื่องจากเป็นมาตรฐ์าน

ความรู�ที่คุรุสภาซึ่ึ่งเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐ์าน

วิชาชีพครูกำหนดไว� ในขณะที่นักศึกษาในระดับชั้นปี 

2 – 3 มุ่งให�ความใส่ใจกับวิชาเอกที่ตนศึกษาอยู่ อาจ

จะยังมีความสนใจใฝ่ึรู�และมีพื้นฐ์านความรู�เกี่ยวกับ

การบริหารสถานศึกษาค่อนข�างน�อย ด�วยเหตุผลหลาย

ประการ เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ค่อน

ข�างยากที่จะพยายามทำให�นักศึกษาครูเข�าใจในภาพ

กว�าง

 จากที่กล่าวมาผู�สอนจึงมีความประสงค์ท่ีจะ

ศึกษาการบูรณาการการเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์ใน

วชิาการบริหารจดัการสถานศึกษาและวชิาการประกัน

คณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ รวมท้ังศกึษาผลการ

จัดการ เรี ยนรู�  เพื่ อ ให� การจัดการ เรี ยนรู� เ กิ ด

ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผลที่สอดคล�องกับบริบทที่

เปลี่ยนไปและเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู�สำหรับกระบวนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

2. วััติถุ่ประสงคั์ของการศ้กษา

 1. เพื่อพัฒนากระบวนการบูรณาการเรียนรู�

ออนไลน์ในวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาและ

วิชาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 2. เพ่ือศกึษาผลการบรูณาการการเรยีนรู�เชงิรกุ

ออนไลน์ในวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาและ

วิชาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. บูรณาการการเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์ หมาย

ถึง การปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิิบัติในการ

จัดการเรียนรู�เป็นแบบบูรณาการ ต้ังแต่ 1) การ

วางแผนเตรียมการ การวิเคราะห์เนื้อหา และกำหนด

หน่วยการเรียนรู�แบบบูรณาการเนื้อหาข�ามวิชา การ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีมีท้ังหน่วยแยกและ

หน่วยบูรณาการ 2) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู�

ท้ังรายตอนและท่ีการบรูณาการให�ผู�เรยีนเรยีนรู�เชงิรกุ

แบบออนไลน์ 3) การจัดทำสื่อออนไลน์ วิธิีการและ

เครื่องมือการวัดประเมินผลออนไลน์ และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข�อง เปล่ียนจากท่ีเคยใช�วิธิีการหรือรูปแบบการ

จัดการเรียนรู�แบบด้ังเดิม มาเป็นรูปแบบที่กลับกันที่

เรียกว่าห�องเรียนกลับด�าน รวมทั้งการบูรณาการการ

เรียนรู�ข�ามรายวิชา

 2. ห�องเรียนกลับด�าน หมายถึง การเปลี่ยน

แนวคิดการจัดการเรียนรู� จากด้ังเดิมเป็นรูปแบบที่

กลบักนั คอื ให�ผู�เรยีนศกึษาข�อมลูหรอืบทเรยีนมากอ่น

ลว่งหน�า จากคลปิวดีิโอหรอืส่ือท่ีผู�สอนมอบให� เพ่ือมา

ทำกิจกรรมการเรยีนรู�ทีลึ่กซ้ึึ่งขึน้หรือมาทำงานทีม่อบ

หมาย แก�ไขปัญหา ทำใบงานหรือถกเถียงประเด็นที่

ยงัไมเ่ปน็ทีเ่ข�าใจหรอืมขี�อสงสยัในห�องเรยีนแทน ทำให�

เกดิประโยชนใ์นการชว่ยให�ผู�เรยีนเรยีนรู�ได�อยา่งลกึซึ่ึง้

ในห�องเรียน และได�รับการแก�ไขความรู�ที่ไม่ถูกต�อง ผู�

สอนจงึต�องมวีางแผนเตรยีมการสอนเปน็อยา่งดใีนทกุ

แผนการจัดการเรียนรู�

 3. การเรยีนรู�เชงิรุกออนไลน ์หมายถงึ การสร�าง

ประสบการณจ์ากการลงมอืปฏิบิติั หรอืการเรยีนรู�โดย

การลงมอืทำ หรอื กจิกรรมท่ีจดัให�ผู�เรยีนมส่ีวนรว่มใน

การคิดวางแผน ลงมือทำ ประเมินตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่

พวกเขากำลังทำอยู่ ผู� เรียนทุกคนในชั้นเรียนถูก

ออกแบบให�ลงมือทำมากกว่าการฟัง การมองดู หรือ
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จดบันทึกตามการบรรยายของผู�สอน นอกจากนั้นยัง

ได�ประเมินผลและการสะท�อนคิดอย่างมีสว่นร่วม ผา่น

การจัดกระบวนการเรียนรู�จากการบูรณาการสาระ

ความรู�ข�ามกระบวนวิชา 2 วิชาและที่ก่อให�เกิดสภาพ

แวดล�อมการเรียนรู�เชิงรุก

 4. ผู�เรยีน หมายถงึ นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(100231) ตอน 5 และตอน 6 จำนวน 29 คน และ

นักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา (051304) เป็น

วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี จำนวน 36 คน ในภาคเรียน

ที่ 2/2564 

 5. ผู�สอน หมายถึง อาจารย์ท่ีรับผิดชอบสอน

กระบวนวชิา กระบวนวชิาการประกนัคณุภาพสู่ความ

เป็นเลิศ (100231) ตอน 5 – 6 และกระบวนวิชาการ

บริหารจัดการสถานศึกษา (051304) ภาคเรียนที่ 

2/2564

4. ประโยชน์และคัวัามสำคััญของการศ้กษา

 1. ผู�เรียน ได�เรียนรู� พัฒนาทักษะ เจตคติและ

สมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นซ่ึึ่งเป็นผลลัพธ์ิท่ีพึง

ประสงค์ในการเรียนรู� (Outcome based Learning) 

ในเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษา นำไปใช�ในการเรยีนวิชา

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข�อง ในชวีติประจำวนั และการทำงานใน

อนาคตได�

 2. ผู�สอน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู�ในวิชาอื่น และเผยแพร่แก่คณาจารย์ 

คณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

เชยีงใหมห่รอืผู�สอนทีส่นใจ จากผลการพฒันากระบวน

การบรูณาการเรยีนรู�ออนไลนใ์นวชิาการบรหิารจดัการ

สถานศึกษาและวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

 3. คณะศึกษาศาสตร์ ได�แนวทางการจัดการ

เรยีนรู�ทีส่อดคล�องกบัวสัิยทัศนข์องคณะศกึษาศาสตร์

ในการเป็นผู�นำด�านศาสตร์การสอนแนวใหม่ สำหรับ

เผยแพร่ให�แก่ นักศึกษาครู อาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาทั่วไปได�

 4. มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ได�แบบอย่างของการ

จัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบันและในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว

5. การทบัทวันวัรรณกรรม

 ผู�สอนได�ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข�อง ตามลำดับหัวข�อ ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู�

และการพัฒนาฯ 2) การบูรณการการเรียนรู� 3) การ

สอนแบบออนไลน์ 4) การเรียนรู�เชิงรุก 5) ห�องเรียน

กลับด�าน 6) การบริหารจัดการสถานศึกษา และการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 7) แนวคิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์การเรียนรู�

ของผู�เรียน (OBL) 8) การวิจัยปฏิิบัติการ และ 9) งาน

วิจัยที่เกี่ยวข�อง

 ผู�สอนนำเอาผลจากการศึกษาและทบทวน

แนวคดิและทฤษฎี ีมากำหนดกรอบแนวคิดการศึกษา 

ดังนี้
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6. วัิธิ์ีด้ำเนินการศ้กษา

 การศึกษาในครั้งนี้  ใช�การวิจัยปฏิิบัติการ 

(Action Research) ของ Kemmis and McTaggart. 

1988) มีวิธิีดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

 6.1 กลุม่เปา้หมาย คอื ผู�เรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีน

กระบวนวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ (100231) จำนวน 29 คน และ กระบวน

วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา (051304) จำนวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน

 6.2 วิธิีการและเครื่องมือที่ใช�

 1) การบูรณาการการเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์ 2) 

แผนการจัดการเรยีนรู� 3) สือ่และเอกสารประกอบการ

เรียนสอนออนไลน์ 4) แบบทดสอบออนไลน์ 5) การ

สะท�อนคิด

 6.3 วิธิีการเก็บรวบรวมข�อมูล

 การเก็บรวบรวมข�อมูลดำเนินการตามขั้นตอน

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิิบัติการ (PAOR) เป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนเตรียมการ (Planning) 2) ขั้น

ดำเนินการ (Action) 3) ขั้นสังเกตและประเมิน 

(Observation) 4) ข้ันสะท�อนคดิ (Reflection) แตล่ะ

ขั้นตอนมีวิธิีดำเนินการ ดังนี้

 1. ขั�นวัางแผนเติรียมการ (Planning) ผ้ส้อน

ด้ำเนินการ ด้ังนี�

 1.1. จัดทำหน่วยการเรียนรู�ขึ้นใหม่จากการ 

บูรณาการเนื้อหาวิชา 2 กระบวนวิชา โดยการ

วิเคราะห์คำอธิิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ ในส่วน

ท่ีคล�ายคลึงกันและท่ีแตกต่างกัน แล�วนำมาสังเคราะห์

เนื้อหา จัดทำหัวข�อเรื่อง (Theme) ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำ

ไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�ต่อไป 

 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�

แต่ละหน่วยการเรียนรู� ในลักษณะมุ่งเน�น Student-

Centered Approaches ที่ส่งเสริมการเรียนรู� ทักษะ

การทำงานรว่มกบัผู�อืน่ โดยใช�วธิิสีอน 5 กระบวนหลกั 

ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 2) การเรียนรู�โดยใช�ปรากฏิการณ์เป็นฐ์าน 

(Phenomenal based Learning) 3) การเรียนรู�ผ่าน

การแก�ปัญหา (Problem-based Learning) และ 4) 

การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) 

และ 5) การเรยีนรู�บรูณาการผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT-integrated Learning) จำนวน 

12 หน่วย

 1.2. จัดเตรียมโครงการสอนรายสัปดาห์แต่ละ

หนว่ยให�สอดคล�องกับชว่งเวลาเรยีนตลอดภาคเรยีนท่ี 

2/2564 ของแต่ละตอนและที่เรียนร่วมกัน

5 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ใชการวิจยัปฏิบัติการ 

(Action Research) ของ Kemmis and McTaggart. 

1988) มีวิธีดำเนินการ ดังนี ้

กลุมเปาหมาย 

 กลุ มเปาหมาย คือ ผู เร ียนที ่ลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

(100231) จำนวน 29 คน และ กระบวนวิชาการบริหาร

จัดการสถานศึกษา (051304) จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 65 

คน 

วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช 

 1) การบูรณาการการเรียนรูเชิงรุกออนไลน 2) 

แผนการจัดการเรียนรู 3) สื่อและเอกสารประกอบการ

เรียนสอนออนไลน 4) แบบทดสอบออนไลน 5) การ

สะทอนคิด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการตามขั้นตอน

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เปน 4 ขั้นตอน 

ด ังนี้ 1) ข ั ้นวางแผนเตร ียมการ (Planning) 2) ข้ัน

ดำ เน ินการ (Action) 3) ข ั ้ นส ั ง เกตและประ เ มิน 

(Observation) 4) ขั ้นสะทอนคิด (Reflection) แตละ

ข้ันตอนมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผนเตรียมการ (Planning)  

ผูสอนดำเนินการ ดังนี้ 

1.1. จัดทำหนวยการเรียนรูขึ้นใหมจากการบูรณา

การเน ื ้อหาวิชา 2 กระบวนวิชา โดยการวิเคราะห

คำอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค ในสวนที่คลายคลึง

กันและที่แตกตางกัน แลวนำมาสังเคราะหเนื้อหา จัดทำ

หัวข อเร ื ่อง (Theme) ขึ ้นมาใหม เพ ื ่อนำไปจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูตอไป  

ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแตละ

หน  วยการเร ี ยน รู  ในล ักษณะม ุ  ง เน น  Student-

Centered Approaches ที่สงเสริมการเรียนรู ทักษะ

การทำงานรวมกับผูอื่น โดยใชวิธีสอน 5 กระบวนหลัก 

ไดแก 1) การเรียนรู ผ านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 2) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน 

(Phenomenal based Learning) 3) การเรียนรู ผ าน

การแกป ญหา (Problem-based Learning) และ 4) 

การเรียนรู ผ านโครงงาน (Project-based Learning) 

และ 5) การเรียนรูบูรณาการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่อสาร (ICT-integrated Learning) จำนวน 

12 หนวย 

แนวคิด ทฤษฎี การบริหารสถานศึกษา และการประกัน

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงผลลพัธการ

เรียนรูของผูเรียน (OBL) 

กระบวนการบูรณาการการเรียนรูเชิงรุกออนไลน

ในกระบวนวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาและ

การประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ ผลลพัธการเรียนรูของ

ผูเรียนตามวัตถุประสงค

รายวิชา 

 การจัดการเรียนรูและการพฒันาการจัดการเรยีนรู 

รวมทั้งการบรูการการเรียนรู 

1. การวางแผนเตรียมการ (Planning)  

2. การดำเนินการ (Action) 

   2.1 ข้ันกระตุนความสนใจ  

   2.2 ข้ันใหเห็นสถานการณทายทาย  

   2.3 ข้ันอภิปรายสะทอนคิด  

   2.4 ข้ันรวมผลิตองคความรู  

   2.5 ชั้นชวยกันดูสะทอนเรียน  

3. การสังเกตและประเมิน (Observation) 

4. การสะทอนคิด (Reflection) 

 

การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  

และหองเรียนกลับดาน (Flip Classroom) 

 
การเรียนการสอนออนไลน 

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

ผลการสะทอนคิด 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

กรอบัแนวัคัิด้ในการศ้กษา
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 1.3. จัดทำเอกสารประกอบการสอนและสื่อ

การสอนอื่น ๆ ได�แก่ E-book ภาพประกอบการ

บรรยาย คลปิวดิโีอทัง้ทีผู่�สอนจดัทำขึน้และจากแหลง่

สื่ออื่น ๆ เช่น จาก You Tube ในเนื้อหาที่เกี่ยวข�อง

กบัสาระการเรยีนรู�ตามกระบวนวชิาท่ีผู�สอนเลอืกสรร

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู�เป็นต�น

 1.4. จดัทำเครือ่งมอืสำหรบัการวดัและประเมนิ

ผลแบบออนไลน์ สำหรับการสอบปลายภาค

 1.5. สร�างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กลุ่ม ได�แก่ 

  1.5.1. Microsoft Team สำหรับการนัด

หมายในคร้ังแรกของการจัดการเรียนรู� การส่งผ่าน

เอกสารประกอบการสอน การมอบหมายงาน การ

วัดผลประเมินผล และการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่ึ่งมีความ

เชื่อมโยงกับ email ของผู�เรียนแต่ละคนท่ีสำนัก

ทะเบียนได�จัดทำไว�แล�ว

  1.5.2. Application Line กลุ่มแต่ละห�อง 

และกลุม่รวม เพือ่ตดิตอ่ สือ่สาร แจ�งขา่วสารเพือ่ความ

รวดเร็วและเร่งด่วน ในการเข�าถึงช่องทางอื่น ๆ  ต่อไป

  1.5.3. โทรศัพท์ สำหรับติดต่อเป็นรายบุคคล 

ในกรณีที่ Social Media มีปัญหา ไม่สามารถสื่อสาร

กันได�ทั้งการเรียน การสอบ หรือกิจกรรมอื่น ๆ

 2. ขั�นด้ำเนนิการ (Action) ผ้ส้อนด้ำเนินการ 

ด้ังนี�

 2.1. จดักจิกรรมการจัดการเรยีนรู�ตามโครงการ

สอน และแผนการจัดการเรียนรู�แต่ละหน่วยการเรียน

รู�ที่ได�วางแผนเตรียมการไว� โดยมุ่งเน�น

  2.1.1. การชีแ้จงรายละเอยีดของกระบวนวชิา 

รวมทั้งข�อตกลงเบื้องต�น ในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับ

โครงการสอน หน่วยการเรียนรู� วิธิีการจัดการเรียนรู� 

สื่อประกอบการเรียนการสอน (เอกสารประกอบการ

สอน) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สิ่งอำนวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ชิ้นงานและ

งานที่จะได�รับมอบหมาย (งานกลุ่ม /งานเดี่ยว) การ

วดัและประเมินผล คะแนน เกณฑ์การตดัสนิ การเลือก

หัวหน�า / รองหัวหน�าห�อง การแบ่งกลุ่ม การมาเรียน/ 

พฤติกรรมการเรียน เป็นต�น รวมทั้งการสำรวจความ

พร�อม ปัญหา และความต�องการในการเรียนออนไลน์

ของผู�เรียน

  2.1.2. ให�ผู�เรียนศึกษาเรียนรู� สืบค�น จาก

เอกสารประกอบการสอนทีผู่�สอนจดัเตรยีมไว� และสือ่

จากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง ใบกิจกรรม/ใบงาน ของ

แตล่ะหนว่ยการเรยีนรู� ซ่ึึ่งได�มอบหมายไว�ล่วงหน�า เชน่ 

คลิปวิดีโอหรือเอกสารที่เกี่ยวข�อง ที่ผู�สอนได�ทำ Link 

เชือ่มโยงไว�ใน Post จากงานทีม่อบหมายใน Microsoft 

Team ของกลุ่มกระบวนวิชา ก่อนการเรียน พร�อม

ประเด็นนำการอภิปรายหรือคำถาม

  2.1.3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การอภปิรายแบง่ปนั กบักลุม่เพือ่นในห�องเดยีวกนัหรอื

คนละห�อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับคณะวิทยากร

ท่ีผู�สอนได�เชิญมา เช่น ผู�ประเมินภายนอก ผู�บริหาร

โรงเรียนที่มีการปฏิิบัติที่ดีได�รับรางวัลพระราชทาน

  2.1.4. จัดให�ผู�เรียนจัดทำแผนงานยกระดับ

คุณภาพการศึกษาเชิงสร�างสรรค์ การทำงานร่วมกัน

  2.1.5. จดัให�มกีารนำเสนอผลการศกึษาค�นคว�า 

ชิน้งานทีม่อบหมาย และส่ือทีนั่กศกึษาจัดทำขึน้

  2.1.6. ใช� ICT ในการเติมเต็มในการเรียนการ

สอนโดยใช�ช่องทางสือ่สาร/แลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหวา่ง

ผู�สอนและผู�เรียน และระหว่างผู�เรียนด�วยกัน โดยใช�

ช่องทาง MS-Team

  2.1.7. จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู�เรียนทั้ง 

2 วิชา โดยจัดเวลาที่ผู�เรียนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ  

ร่วมกันได� เช่น ในวันพุธิตอนเย็น เพื่อ 1) จัดกิจกรรม

พบปะแลกเปลีย่นเรยีนรู�กบัผู�ทรงคุณวฒุหิรือผู�บรหิาร

สถานศึกษา ฯลฯ 2) กิจกรรมการนำเสนอผลงาน 3) 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู�ในเนือ้หาทีมี่สว่นรว่มกนั 4) 

กจิกรรมนำเสนอแผนงาน/โครงงานเพือ่แก�ปัญหาหรอื

พัฒนาสถานศึกษา เป็นต�น
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 3. ขั�นสังเกติและประเมิน (Observation)  

ผ้้สอนด้ำเนินการ ด้ังนี�

 3.1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment)  (70 คะแนน) 

  3.1.1. สิ่งที่มุ่งประเมิน ประกอบด�วย 1) ชิ้น

งาน 2) การนำเสนองาน 3) การมีสว่นร่วม 4) การแลก

เปลี่ยนเรียนรู� 5) พฤติกรรมการเรียน 6) การแสดง

ความคิดเห็นต่อประเด็นหรือต่อคลิปวิดีโอและกรณี

ตัวอย่าง 7) ชิ้นงาน 8) คุณลักษะการเป็นผู�รับผิดชอบ

และคุณลักษณะ ผู�นำ ผู�ตาม การทำงานเป็นคณะ ใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  9) การมาเรยีนรวมท้ังพฤติกรรม

การเรียน โดยใช�การสังเกต การตรวจชิ้นงาน แบบ

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินสื่อ

สร�างสรรค์ คลิปวิดีโอ และแบบประเมินงานอื่น ๆ 

  3.1.2. ผู�ประเมิน ประกอบด�วย  ผู�เรียน

ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน และผู�สอน

  3.1.3. วิธิีการวัด เช่น การตรวจชิ้นงาน การ

สงัเกต การสมัภาษณ ์การประเมนิโดยใช�แบบทดสอบ 

 3.2. การวัดจากแบบทดสอบ (30 คะแนน)

  3.2.1. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบอตันยั

  3.2.2. การสอบแบบ Take home Examination

  3.2.3. ช่องทางการทดสอบโดยผ่านการมอบ

หมายงานใน Microsoft Team

 4. ขั�นสะท้อนคัิด้ (Reflection) มีวัิธิ์ีด้ำเนิน

การ ด้ังนี�

 4.1. จดักจิกรรมสะท�อนคดิ ตามประเดน็ต่าง ๆ 

ดังนี้ 1) ด�านความรู� ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได� 2) 

การนำเอาความรู� ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได�ไปใช�ใน

ชีวิต และในอนาคต 3)  กิจกรรมการเรียนการสอน 3) 

ส่ือการเรยีนการสอน 4) การวดัและประเมินผล 5) จดุ

เด่น และจุดที่ควรพัฒนา 6) ประเด็นอื่น ๆ  และ 7) ข�อ

เสนอแนะเพิ่มเติม 

 4.2. ให�ผู�เรยีนสะท�อนคดิโดยแลกเปล่ียนในชัน้

เรียนในการจัดการเรียนครั้งสุดท�ายของภาคเรียน

 4.3. สรุปผลการสะท�อนคิด และนำเสนอราย

ประเด็น

7. สถ่ิติิที�ใช้ในการวัิเคัราะห้์ข้อม้ล 

 สถิติที่ใช� คือ ค่าความถี่ และร�อยละ 

8. ผลการศ้กษา

 1. กระบวนการบูรณาการเรียนรู�ออนไลน์ใน

วชิาการบริหารจัดการสถานศึกษาและวชิาการประกัน

คณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ ประกอบด�วย 4 ขัน้

ตอนหลัก คอื 1) การวางแผนเตรยีมการ 2) การดำเนนิ

การ 3) ผลการเรียนรู� 4) ผลการสะท�อนคิด สามารถ

เขียนเป็นแผนภาพได� ดังนี้ 

 

   

 

 

ผลการเรียนรู 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการบูรณาการเรียนรูเชิงรุกออนไลน

แตละข้ันตอนหลัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขั้นการวางแผนเตรียมการ 

1.1. จัดทำหนวยการเรียนรูแบบบูรณา

การ 2 รายวิชา ตามหัวขอ (Theme) 12 เรื่อง จำนวน 

12 หนวยการเรียนรู  

1.2. จัดทำโครงการสอนตลอดภาคเรียน 
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1.3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูบูรณา

การการเรียนรูเชิงรุกออนไลนบนฐานการใชวิธีการสอน

ที่หลากหลายของแตละหนวยการเรียนรู 

1.4. จ ัดทำเอกสารประกอบการสอน 

จำนวน 1 เลม 

1.5. จัดทำ คลิปวิดีโอ จำนวน 10 Ep. 

1.6. จัดหา คลิปวิดีโอ จากแหลงอื ่น ๆ 

จำนวน 12 Ep.  

1.7. วางแผนกำหนดกลุมนักศึกษาอยางมี

สวนรวมเพื่อรวมกันทำกิจกรรม 

1.8. เตรียมชองทางการติดตอสื่อสารผาน

สื่อสังคมออนไลน 

2. ขั้นดำเนินการ 

 2.1 ชี้แจงกระบวนวิชา รายละเอียด การเรียน

การสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล การกำหนดชิ้นงาน 

รวมทั้งขอตกลงในการเรียนตาง ๆ รวมทั้งสำรวจความ

ตองการจำเปนและปญหาในการเรียนออนไลนของ

ผูเรียน เพื่อหาแนวทางการชวยเหลือ 

 2.2 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 12 หนวย

การเร ียนรู ผ านกระบวนการบ ูรณาการ ด ังนี้ 1) 

การศึกษาเรียนรูลวงหนาจากสื่อตาง ๆ ที่ไดจัดเตรียมไว 

(Self-directed Learning) 2) การแลกเปลี ่ยนเรียนรู

ร  ว ม ก ั น  ( Sharing Learning Together)  3 )  ก า ร

ปฏิบัติการกลุ ม/เดี ่ยว เพื ่อผลิตชิ ้นงานสรางสรรค 

(Action) 4) การนำเสนอและการใหขอมูลปอนกลับ 

(Show & Share & Feedback)  

 โดยใชขั้นตอนจัดการเรียนรูในแตละหนวยการ

เรียนรูประกอบดวย 1) ขั้นกระตุนความสนใจ 2) ขั้นให

เห็นสถานการณทายทาย 3) ขั้นอภิปรายสะทอนคิด 4) 

ข้ันรวมผลิตองคความรู 5) ชั้นชวยกันดูสะทอนเรียน บน

ฐานของการจัดกระบวนเรียนรู  5 กระบวนหลัก คือ 

ไดแก 1) การเรียนรูผานกิจกรรม  2) การเรียนรูโดยใช

ปรากฏการณเปนฐาน 3) การเรียนรูผานการแกปญหา 

4) การเรียนรูผานโครงงาน และ 5) การเรียนรูบูรณา

การผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 2.3 จัดกิจกรรมพบผูประเมินภายนอก 1 คร้ัง 

(3 ชั่วโมง) 

ภาพที� 2 กระบวนการบูรณาการเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์ 
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 แต่ละขั้นตอนหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ขั�นการวัางแผนเติรียมการ

 1.1. จัดทำหน่วยการเรียนรู�แบบบูรณาการ 2 

รายวิชา ตามหัวข�อ (Theme) 12 เรื่อง จำนวน 12 

หน่วยการเรียนรู� 

 1.2. จัดทำโครงการสอนตลอดภาคเรียน 
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 1.3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�บูรณาการ

การเรียนรู�เชิงรุกออนไลน์บนฐ์านการใช�วิธิีการสอนที่

หลากหลายของแต่ละหน่วยการเรียนรู�

 1.4. จดัทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 

เล่ม

 1.5. จัดทำ คลิปวิดีโอ จำนวน 10 Ep.

 1.6. จัดหา คลิปวิดีโอ จากแหล่งอื่น ๆ จำนวน 

12 Ep. 

 1.7. วางแผนกำหนดกลุ่มนักศึกษาอย่างมีส่วน

ร่วมเพื่อร่วมกันทำกิจกรรม

 1.8. เตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์

 2. ขั�นด้ำเนินการ

 2.1 ชี้แจงกระบวนวิชา รายละเอียด การเรียน

การสอน สือ่ การวัดผลประเมินผล การกำหนดชิน้งาน 

รวมทัง้ข�อตกลงในการเรยีนต่าง ๆ  รวมท้ังสำรวจความ

ต�องการจำเป็นและปัญหาในการเรียนออนไลน์ของผู�

เรียน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ

 2.2 จดักจิกรรมการจดัการเรยีนรู� 12 หน่วยการ

เรียนรู� ผ่านกระบวนการบูรณาการ ดังนี้ 1) การศึกษา

เรียนรู�ล่วงหน�าจากสื่อต่าง ๆ ที่ได�จัดเตรียมไว� (Self-

directed Learning) 2) การแลกเปลีย่นเรยีนรู�รว่มกนั 

(Sharing Learning Together) 3) การปฏิิบัติการก

ลุ่ม/เดี่ยว เพื่อผลิตช้ินงานสร�างสรรค์ (Action) 4) 

การนำเสนอและการให�ข�อมูลป้อนกลับ (Show & 

Share & Feedback) 

 โดยใช�ขัน้ตอนจดัการเรยีนรู�ในแต่ละหน่วยการ

เรียนรู�ประกอบด�วย 1) ขั้นกระตุ�นความสนใจ 2) ขั้น

ให�เหน็สถานการณท์�ายทาย 3) ขัน้อภปิรายสะท�อนคดิ 

4) ขัน้รว่มผลติองคค์วามรู� 5) ขัน้ชว่ยกนัดสูะท�อนเรยีน 

บนฐ์านของการจัดกระบวนเรยีนรู� 5 กระบวนหลัก คอื 

ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม  2) การเรียนรู�โดยใช�

ปรากฏิการณ์เปน็ฐ์าน 3) การเรยีนรู�ผ่านการแก�ปัญหา 

4) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน และ 5) การเรียนรู�บูรณา

การผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.3 จัดกิจกรรมพบผู�ประเมินภายนอก 1 ครั้ง 

(3 ชั่วโมง)

 2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับผู�บริหารสถาน

ศึกษาที่มีการปฏิิบัติเป็นเลิศ จำนวน 1 ครั้ง 2 คน(3 

ชั่วโมง) ในประเด็นของการพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่ง

นวัตกรรมและคุณภาพการศึกษา

 2.5 จัดกิจกรรมเพ่ือนำเสนอแผนงานพัฒนา

คณุภาพผู�เรยีนและโรงเรยีน ในลกัษณะทีเ่ปน็โครงงาน

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่

แต่ละกลุ่มเลือกจำนวน 10 แผนงาน

 2.6 จัดกิจกรรมการสะท�อนคิด จำนวน 1 ครั้ง 

 2.7 จัดให�มีการวัดผลประเมินผลปลายภาค

เรี ยนแบบ ให� น ำกลั บ ไปทำ  ( Ta ke  home 

examination)ท่ีมีลักษณะให�ออกแบบและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 3. ขั�นสังเกติและประเมินผล

 3.1 การนำเสนอและสื่อประกอบที่กลุ่มผู�เรียน

ได�รับมอบหมาย ไปศึกษาค�นคว�าและนำเสนอ  

         3.2 สื่อนำเสนอแผนงาน / โครงงานเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่แต่ละกลุ่ม

เลือก

 3.3 แผ่นภาพ Info graphic จำนวน 12 เรื่อง

       3.4 ความรู�จากการทดสอบ 

 3.5 พฤติกรรมการเรียนและการเข�าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู�ร่วมกัน 

 4. ขั�นการสะท้อนคัิด้

          ผลการสะท�อนคิดของผู�เรียนต่อการเรียน 1) 

ด�านความรู� ทักษะ และสมรรถนะ พบว่า ผู�เรียนส่วน
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ใหญ่สะท�อนผลว่าเป็นความรู�ใหม่ สามารถจัดทำแผน

พัฒนาการศึกษา การดำเนินการและประเมินผลการ

พฒันาการศึกษา 2) ด�านการนำเอาความรู� ทกัษะ และ

สมรรถนะที่ได� การนำไปใช�ในชีวิตและในอนาคต พบ

ว่า สามารถนำไปปรับใช�ในสภาพบริบทของแต่ละ

สถานศกึษา และการดำเนนิชวีตินกัศกึษาได�เปน็อยา่ง

ด ี3) ด�านกิจกรรมการเรยีนการสอน แม�จะมีภาระงาน

มาก แต่ทำให�ได�ฝึึกทักษะการเรียนรู�เป็นอย่างดี ทำให�

เข�าใจ 4) ด�านสื่อการเรียนการสอน พบว่า มีเพียงพอ

และเหมาะสมและได�ฝึกึทกัษะการผลติสือ่ด�วย 5) ด�าน

การวัดและประเมินผล พบว่า มีความชัดเจนและ

ครอบคลุม 6) ด�านจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา พบว่า 

จดุเดน่ คอื การได�ลงมือปฏิิบัต ิการได�แลกเปลีย่นเรยีน

รู�กับวิทยากรที่ได�เชิญมาให�ประสบการณ์จะสามารถ

นำไปใช�ได�ในโอกาสตอ่ไป ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับผู�ประเมนิ

ภายนอก วธิิกีารปฏิิบัตงิาน รายได� และการมาเป็น นัน้

น่าสนใจเป็นอย่างมาก จุดที่ควรพัฒนา คือ เวลาที่ใช�

ในการเรียนและปฏิิบัติค่อนข�างมาก

9. สรุปผล 

 1. กระบวนการบูรณาการเรียนรู�ออนไลน์ใน

วชิาการบริหารจดัการสถานศึกษาและวชิาการประกัน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมี 4 ข้ันตอนหลัก  

ดังนี้ ในขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผนเตรียมการ มีการ

วิเคราะห์และกำหนดหน่วยการเรียนรู�บูรณาการ 

จำนวน 12 หน่วย แต่ละหน่วยมีการวางกิจกรรมผ่าน

กระบวนการต่าง ๆ เช่น 1) การศึกษาเรียนรู�ล่วงหน�า

จากสือ่ตา่ง ๆ  ทีไ่ด�จดัเตรยีมไว� 2) การแลกเปลีย่นเรยีน

รู�รว่มกนั 3) การปฏิบิตักิารกลุม่/เดีย่วเพือ่ผลิตชิน้งาน

สร�างสรรค์  4) การนำเสนอและการให�ข�อมูลป้อนกลับ 

และในขั้นตอนหลักที่ 2 การจัดการเรียนรู�ที่มุ่งการ

เรียนรู�เชิงลึก มี 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกระตุ�นความสนใจ 

2) ขั้นให�เห็นสถานการณ์ท�าทาย 3) ขั้นอภิปราย

สะท�อนคิด 4) ขั้นร่วมผลิตองค์ความรู� 5) ขั้นช่วยกันดู

สะท�อนเรียน บนฐ์านของการจัดกระบวนเรียนรู� 5 

กระบวนหลัก คือ ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 2) 

การเรียนรู�โดยใช�ปรากฏิการณ์เป็นฐ์าน 3) การเรียนรู�

ผ่านการแก�ปัญหา 4) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน และ 5) 

การเรียนรู�บูรณาการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 2. ผลการเรียนโดยใช�การบูรณาการการเรียนรู�

เชิงรุกออนไลน์ พบว่า ผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียน พบว่า 

ผู�เรียนจำนวน 65 คน มีระดับผลการเรียน A ร�อยละ 

52.31 B+ ร�อยละ 32.31 B ร�อยละ 10.77 C ร�อยละ 

3.08 และ C+ ร�อยละ 1.54 ผลการสะท�อนคิดแสดง

ทัศนะต่อการเรียน พบว่า ผู�เรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�

กบัวทิยากรทีไ่ด�เชญิมาให�ประสบการณจ์ะสามารถนำ

ไปใช�ได�ในโอกาสต่อไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู�ประเมิน

ภายนอก วธิิกีารปฏิบัิตงิาน รายได� และการมาเป็น นัน้

น่าสนใจเป็นอย่างมาก

10. อภิปรายผล

 1. กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่เป็นไปตามการ

สรุปผลนั้นที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู�สอนใช�กรอบ

การดำเนินงานตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิิบัติการ 

ทฤษฎีีเชิงระบบ และข้ันตอนของการจัดการเรียนรู�ที่

มุ่งเน�นให�เกิดการเรียนรู�เชิงรุก และใช�ห�องเรียนกลับ

ด�านบนฐ์านการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ

ที่หลากหลายและการบูรณาการเรียนรู�

 2. จากผลการศึกษาที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ

วา่ ผู�เรยีนได�เรยีนรู�จากการศกึษา ค�นคว�า ลงมอืปฏิบิตัิ 

มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งผลลัพธิ์การเรียนรู� การ

ปฏิิบัติ มากกว่าการมุ่งความรู�ความจำ ทำให�ผู�เรียนมี

ผลการเรยีนโดยรวมอยูร่ะดับท่ีนา่พอใจ จะเห็นได�จาก

การผลการสะท�อนคิด แต่มีผู�เรียนบางส่วนที่มีภารกิจ

ร่วมกิจกรรมของสาขา และติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 

ทำให�ต�องกักตัว

11. ข้อเสนอแนะ 

 ข�อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช�

 1. ปัญหาที่พบ คือ ผู�เรียนบางส่วนไม่ได�ศึกษา

เรียนรู�จากสื่อที่ผู�สอนได�ส่งให�มาก่อน ทำให�การ

อภปิรายแลกเปล่ียน วพิากษ ์วจิารณใ์นชว่งเวลาเรยีน
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แบบออนไลน์ มกีารแสดงความคิดเหน็หรือเสนอความ

คิดน�อยหรือไม่มีเลย ดังนั้นผู�สอนจึงควรกระตุ�นเตือน

และกำชับ ตดิปา้ยประกาศในการมอบหมายพร�อมทัง้

กำหนดประเด็นการอภิปรายไว�ล่วงหน�า หรืออาจจะ

กำหนดไว�เป็นหน�าที่ของผู�เรียนกลุ่มหรือคนใด อย่าง

เหมาะสมกบัชว่งเวลา และใช�คะแนนเป็นสิง่จงูใจ ทัง้นี้

เพื่อให�การจัดการเรียนรู�เป็นไปอย่างราบรื่น

 2. ผู�สอนท่านอื่น ๆ สามารถนำแนวทาง

กระบวนการจัดการเรียนรู�นี้ไปปรับใช�หรือต่อยอด 

ปรับเสริมให�เหมาะสมกับธิรรมชาติกระบวนวิชา  

ผู�เรียน บริบทของผู�สอน และศักยภาพของผู�เรียนของ

ตนเอง

11.1. ข�อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้ง

ต่อไป 

 1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่

มีการผสมผสานรูปแบบการสอนที่หลากหลายและที่

เหมาะสมกับผลลัพธิ์การเรียนรู� (CBL) ของกระบวน

วิชาที่มุ่งเน�นการเรียนรู�บูรณการเชิงรุกแบบออนไลน์

มากยิ่งขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อบูรณาการวิชาและ

การเรยีนรู� อยา่งน�อย 3 วชิาขึน้ไป ในหลกัสตูร / สาขา 

ในคณะเดียวกันหรือต่างคณะฯ รวมทั้งนักศึกษากลุ่ม

เดียวกันหรือคนละกลุ่ม รวมทั้งสถานประกอบการฯ 

หรือโรงเรียน เพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบบูรณา

การและเชื่อมโยง และมุ่งสร�างสรรค์นวัตกรรม และ

สอดคล�องกับชีวิตจริง

12. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� (TLIC ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด�านการ

เรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 เพือ่ตอบสนองนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอบคุณคณะศึกษา

ศาสตร์ที่ได�ส่งเสริมการจัดการเรียนรู�ตามศาสตร์การ

สอนแนวใหม่ ขอบคุณวิทยากรภายนอกทั้ง 3 ท่าน 

และขอบคุณผู�เรียนทุกคนและทุกตอน ที่ให�ความร่วม

มือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให�การจัดการ

เรียนรู�กระบวนวิชานี้ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว�
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บัทคััด้ย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาการจัดรูปแบบการเรยีนการสอนออนไลน์ ในกระบวนวิชาศิลปะเพือ่

การส่ือสาร ดำเนินการเก็บข�อมูลจาก 1) ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน  

3 คน 2) นกัศกึษาซึ่ึง่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาท่ี 2 /2564 จำนวน 204 คน โดยใช�วธิิกีารเก็บข�อมลูจาก

สมัภาษณ์ผู�เชีย่วชาญ การสนทนากลุม่กับนกัศกึษา รวมถึงผลจากการประเมนิการเรยีนการสอนในกระบวนวิชานี ้  

 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับกระบวนวิชาซึ่ึ่งมีการฝึึกปฏิิบัตินั้น การสอน

โดยใช�สือ่การเรยีนการสอนให�กบันกัศกึษาเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ ไมส่ามารถทำให�นกัศกึษาบรรลวุตัถปุระสงคต์ามที่

ตั้งไว�ได� ต�องมีการผสมผสาน ทั้งการให�เอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัย แหล่งค�นคว�าข�อมูลสำหรับการเรียนรู�

เพิ่มเติมด�วยตนเอง เพื่อให�นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด�านความรู�ความเข�าใจได�อย่างสมบูรณ์ สำหรับการ

ประเมินด�านทักษะปฏิิบัติ จะต�องอาศัยการสร�างสื่อการเรียนรู�เกี่ยวกับทักษะปฏิิบัติเสริมให�กับนักศึกษา การให�

คำปรึกษานอกชั้นเรียนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การประเมินด�านการนำความรู�ไปประยุกต์ใช� อาศัยการ

มอบหมายผลงานให�นักศึกษาทำการผลิตสือ่ โดยมเีกณฑ์การให�คะแนนอย่างชัดเจน รวมถงึเปิดโอกาสให�นักศึกษา

สามารถทำการประเมนิผลงานของนกัศกึษาคนอืน่ๆ ได� และการประเมนิด�านการวเิคราะห ์/ สงัเคราะห ์ผา่นการ

สอบกลางภาค/ปลายภาค สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 

21 ซึ่ึ่งเป็นโจทย์ที่ท�าทายให�ผู�วิจัยจะต�องพัฒนาตนเองต่อเพื่อให�ก�าวทันกับสภาพของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

คัำสำคััญ:  ศิลปะเพื่อการสื่อสาร, การสอนออนไลน์ , การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21

1. บัทนำ

 คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ได�เปิดสอนกระบวนวิชา 851305 ศิลปะเพื่อการ

สื่อสารซึ่ึ่งเป็นวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตาม

แผนการเรียน จะเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

รวมถึงเปิดโอกาสให�นักศึกษาทั่วไป สามารถลง

ทะเบียนเรียนได� เนื่องจากเป็นวิชาซึ่ึ่งจะต�องมีการให�

นกัศกึษาได�เรยีนกระบวนวชิาด�านฝึกึทกัษะปฏิบิติัด�าน

การออกแบบสื่อในเบื้องต�นเพื่อปูพื้นฐ์าน แล�วจึงมา

ทำการเรียนในกระบวนวิชานี้ ซึ่ึ่งโดยเฉลี่ยแล�วมีผู�ลง

ทะเบียนเรียนระหว่าง 150 - 200 คน ในหนึ่งภาคการ

ศึกษา เนื่องด�วยข�อจำกัดด�านการจัดการชั้นเรียน ส่ง

ผลให�สามารถทำการแบ่งตอนเรียนได� ไม่เกิน 2 ตอน 

และใช�การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบการบรรยาย 

โดยหลังจากศึกษาแล�วนักศึกษาสามารถทำการ 

อธิิบายแนวคิด ทฤษฎีี และหลักการศิลปะเพ่ือการ

ออกแบบสื่อได�  รวมถึงการออกแบบสื่อโดยใช�
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่การออกแบบและผลิตส่ือท่ี

เหมาะสม เป็นการเรียนเพื่อให�นักศึกษาเข�าใจแนวคิด

และหลกัการศิลปะเพือ่การสือ่สาร เข�าใจองคป์ระกอบ

ในการออกแบบ รวมถึงการใช�ศลิปะเพือ่การออกแบบ

สื่อประเภทต่างๆ ซ่ึึ่งเป็นองค์ความรู�สำคัญในการ

ทำงานด�านสื่อสารมวลชน หรืองานด�านนิเทศศาสตร์ 

 จากข�อมูลท่ีได�รับจากผลการประเมินกระบวน

วิชานี้ย�อนหลัง 3 ปี พบว่า มีคะแนนผลการประเมิน

ในกระบวนวิชาทีค่่อนข�างต่ำ นัน่คอืได�คะแนนประเมิน

เฉลีย่อยูใ่นชว่งไมเ่กนิ 4.00 จากคะแนนประเมนิ 5.00 

นอกจากนั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร�อมกับ

เกิดฐ์านวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ข้ึนมาส่งผลให�

เกิดข�อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม

ของการศึกษาทั่วโลก รวมถึงกระบวนวิชานี้ซึ่ึ่งต�องมี

การปรับเปลี่ยนสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์  ผลการรวบรวมประเด็นที่ได�จากข�อเสนอ

แนะของนักศึกษาผ่านระบบการประเมินการเรยีนการ

สอน มขี�อมลูสำคญัทีร่ะบุวา่เนือ้หาทีใ่ช�ในการเรยีนการ

สอนมีจำนวนเนื้อหามากไม่ทันสมัย สื่อการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบเอกสารที่มีเพียงหัวข�อ

ใหญ่ๆ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์บรรยายเนื้อหาตาม

เอกสารคำสอน ไม่สร�างความน่าสนให�กับนักศึกษา 

เกณฑ์ในการประเมินให�คะแนนการจัดทำผลงานการ

ผลิตสื่อไม่มีความชัดเจน รวมถึงการให�น้ำหนักการวัด

และประเมินผลจากการสอบข�อเขียนจำนวนร�อยละ 

60 และการผลิตสื่อจำนวน 2 ผลงานรวม ร�อยละ 20 

นัน้ สามารถวดัผลสมัฤทธิิท์างการศกึษาได�เพยีงในสว่น

ของด�านความรู� ความเข�าใจบางส่วน แต่ไม่สามารถ

ประเมินด�านการประยุกต์ใช�นั่นคือส่วนของการ

ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารได�อย่างชัดเจน ดังนั้น

แนวทางซึ่ึ่งจะทำการปรับเปลี่ยนให�นักศึกษาสามารถ

บรรลุผลลัพธิ์การเรียนรู�ได�นั้น ผู�วิจัยจำเป็นต�องมีการ

ปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนใหม ่โดยอาศยัการวจัิย

ชัน้เรยีนเป็นพืน้ฐ์าน โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาการ

จดัรปูแบบการเรยีนการสอนออนไลน ์ในกระบวนวชิา

ศิลปะเพื่อการสื่อสาร โดยตั้งเป้าหมายด�านผลผลิต 

(output) คือผลการประเมินกระบวนวิชามีคะแนน

เพิ่มสูงขึ้น และด�านผลลัพธิ์ (outcome) คือนักศึกษา

มทีัง้ทกัษะด�านความรู�ด�านศลิปะเพือ่การออกแบบสือ่ 

ทกัษะปฏิบิติัการ/การนำความรู�ไปประยกุตใ์ช�ด�านการ

ผลิตสื่อ  และสามารถวิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลงาน

สื่อต่างๆ ได� รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

 ผู�วิจัยใช�ได�เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสอดคล�องกับการเรยีนรู�ในศตวรรษท่ี 21 สามารถนำ

มาปรับใช�กบัการพฒันาการเรยีนการสอนวิชานีไ้ด� โดย

อาศัยกระบวนการเรียนรู�ท่ีจะเปล่ียนนักศึกษาเป็น 

Active  Learner ใช�รูปแบบการผสมผสานแนวคิด 

Creative Thinking และ Critical Thinking ควบคู่

กัน  มุ่งเน�นให�นักศึกษาเกิดการตระหนักรู�จากภายใน

ตนเอง ทำการลดการเรียนในส่วนของการบรรยายลง 

เน�นให�นักศึกษามีส่วนร่วมและมีปฏิิสัมพันธิ์กับ

กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการฝึึกทักษะ การค�นคว�า

หาความรู�ด�วยตนเอง [1]  ผู�วิจัยจะใช�วิธิีการสอนแบบ 

Flipped Classroom [2]  โดยการกำหนดหัวข�อให�

นักศึกษาทำการการค�นคว�าด�วยตนเองก่อนเข�าสู่ชั้น

เรียน ผ่านสื่อการสอนซ่ึึ่งได�มีการจัดเตรียมไว�ให�กับ

นักศึกษาได�ใช�ศึกษาล่วงหน�า เมื่อถึงการเรียนในชั้น

เรยีนจะให�นักศกึษาทำการ นำเสนอ/เสวนา/อภปิราย

ถงึเนือ้หาทีเ่กีย่วข�องกับการเรยีนในคาบนัน้ๆ มกีารนำ

เสนอตวัอยา่งผลงานทีไ่ด�ค�นคว�ามาแลกเปลีย่นเรยีนรู�

กนั เมือ่ครบถ�วนแล�ว ผู�วจิยัจะทำการสรปุเนือ้หา และ

องค์ความรู�ที่ได�จากการเรียนนั้นๆ พร�อมทั้งแนะนำ

แหล่งค�นคว�าเพิ่มเติม หลักจากนั้น เมื่อถึงช่วงซึ่ึ่งจะ

ต�องมีการสร�างสรรค์ผลงาน จะเป็นการมอบหมายให�

นักศึกษาทำการพัฒนาผลงานสร�างสรรค์เพ่ือใช�เป็น

หลักฐ์านเชิงประจักษ์ในการวัดและประเมินผลการ

ศกึษา วธิิกีารนีเ้ปิดโอกาสให�นักศึกษาสร�างสรรค์/เรยีน

รู�ด�วยตนเองและนำมาวิเคราะห์แลกเปลีย่นเรยีนรู�แบ่ง

ปนักับเพ่ือนในชัน้เรยีน เพ่ือทำให�นักศึกษานัน้เกิดการ
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พฒันาตนเองได�ทัง้ทางความคดิ เจตคติและการปฏิบิตัิ

ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา  

 เนื่องจากการดำเนินโครงการครั้งนี้อยู่ภายใต�

ข�อจำกัดในสภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 การ

จัดการเรียนการสอนถูกกรอบให�ต�องดำเนินให�อยู่ใน

รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ [3] แต่จากการจัดการ

เรยีนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 /2565 การจัดการ

เรยีนการสอนแบบออนไลนเ์พยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถ

ตอบสนองผู�เรยีนได� ทำให�ต�องมกีารพฒันารปูแบบการ

จดัการเรยีนการสอนให�มีประสิทธิภิาพภายใต�ข�อจำกัด

เหล่าน้ี โดยจะต�องสามารถตอบสนองการเรียนภาค

ทฤษฎีี และการฝึึกทักษะปฏิิบัติได� สิ่งนี้เป็นโจทย์

คำถามสำคัญสำหรับผู�วิจัย เนื่องจากหัวใจสำคัญของ

กระบวนวิชานี้คือ การฝึึกฝึนทักษะด�านการปฏิิบัติ

ผนวกกบัความรู�/ความเข�าใจด�านศลิปะทีไ่ด�มาจากการ

เรียน เพื่อการสร�างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ จาก

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน (Blended Training) ซึ่ึ่งเป็นการ

จดัการอบรมโดยผสมผสานรปูแบบการสอน/การใช�สือ่

การเรียนการสอนที่หลากหลายเข�าด�วยกัน การจัด

กิจกรรมแบบนี้ตอบโจทย์ในเรื่องการดำเนินชีวิตตาม

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ได�อย่างเต็มรูปแบบ [4] การเรียน

แบบลงมือทำนั้น ทำให�ผู�เรียนสามารถเชื่อมโยงความ

รู� หรือสร�างความรู�ให�เกิดขึ้นในตนเอง [5]  

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

3.1. วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 การสอนแบบเดมิ ใช�รปูแบบการบรรยายในชัน้

เรยีน มกีารใช�สไลด์เนือ้หาให�นกัศกึษาไปทำการศกึษา

ก่อน แล�วมาบรรยายในชั้นเรียน มีการให�แหล่งข�อมูล

การเรียนรู�เพิ่มเติมอาจมีวิดีทัศน์ รูปภาพ บ�างในบาง

หัวข�อ เนื้อหาที่บรรจุให�กับผู�เรียนนั้น จะเป็นการสอน

แนวคิดการออกแบบสื่ อ ผ่านการ เรี ยนรู� เรื่ อ ง

ประวัตศิาสตร์ศลิปะในแต่ละยคุ ผลสะท�อนจากผู�เรยีน 

พบว่า ผู�เรียนมีทัศนคติในเชิงลบกับเนื้อหาส่วนหัวข�อ

ที่มอบหมายให�กับผู�เรียนไปทำการศึกษาก่อน ผู�เรียน

มีความต�องการเนื้อหาแบบละเอียด รวมถึงแหล่ง

ค�นคว�าเพิ่มเติม นอกจากนั้น การสอนแบบเรียงตาม

ลำดับประวัติศาสตร์ศิลปะ จะส่งผลให�นักศึกษาเกิด

ความรู�สึกในเชิงลบกับกระบวนวิชา เนื่องจากทำให�ผู�

เรียนเกิดความรู�สึกว่าเป็นวิชาท่องจำ และเมื่อถึง

เนือ้หาสว่นทีท่ำการบูรณาการเข�ากบัองคค์วามรู�เกีย่ว

กับองค์ประกอบศิลปะ และการออกแบบ จะไม่

สามารถเชื่อมโยงได� ดังนั้นกระบวนการปรับเปลี่ยน

แก�ไขปัญหาส่วนน้ี ต�องเริ่มต�นจากการปรับเปล่ียน

ลำดับส่วนของเนื้อหา โดยเริ่มต�นจากการให�นักศึกษา

ได�เข�าใจพ้ืนฐ์านของศิลปะ การออกแบบ และองค์

ประกอบศลิป ์หลักจากนัน้ค่อยทำการเชือ่มโยงผู�เรยีน

เข�าสู่เนื้อหาตามยุคประวัติศาสตร์ศิลปะ และเนื้อหา

ในด�านการออกแบบสือ่เพือ่การสือ่สารจะเปน็สว่นท�าย 

ประเด็นท่ียังคงเนื้อหาส่วนประวัติศาสตร์ศิลปะไว�นั้น 

เนื่องจากองค์ความรู�ส่วนนี้ถือเป็นพื้นฐ์านสำคัญที่

นกัศกึษาด�านการสือ่สาร และนเิทศศาสตร ์จำเปน็ต�อง

เรียนรู� [6]

   สำหรบัการสอนแบบใหม่นัน้ ด�วยสภาวะการณ์

แพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สง่ผลให�ต�องทำการปรบั

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งภาค

การศึกษา เพื่อการสร�างความเข�าใจ และจัดทำข�อ

ตกลงเบื้องต�นผู�วิจัย ได�ทำการชี้แจงนักศึกษาในครั้ง

แรกของการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud 

Meeting ซึ่ึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ว่า 

กระบวนวิชานี้ได�มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน

การสอนให�มีความเหมาะสมกับรูปแบบออนไลน์ โดย

ช่องทางหลักในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู�วิจัยกับ

นักศึกษาใช� MS Team เป็นหลัก ในอดีตมีการใช�สื่อ

สังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางหลักในการ

สื่อสาร แต่ในช่วงต้ังแต่ปี 2563 เป็นต�นมา กลุ่ม

นักศึกษาซึ่ึ่งเป็นกลุ่ม Generation Z เริ่มมีพฤติกรรม

ในการใช�ช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไป มีความให�

ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวระหว่างผู�เรียนกับผู�

สอนมากขึ้น [7] กอปรกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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มีนโยบายให�ใช�ระบบจัดการการเรียนการสอน

ออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือ LMS เพื่อ

ความเป็นระบบระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการ

ระบบที่สะดวก ทำให�ผู�วิจัยได�เลือกใช� MS Team ซึ่ึ่ง

ในการชี้แจงนั้น ผู�วิจัยได�ให�การอธิิบาย การให�คำ

แนะนำรวมถึงคู่มือการใช�งาน MS Team ให�กับ

นกัศกึษากอ่น โดยในระบบจะมท้ัีงในสว่นของการแจ�ง

ประกาศต่างๆ การบรรจุเนื้อหาสำหรับการเรียนการ

สอน ทั้งเอกสาร สื่อวิดีทัศน์ การทำกิจกรรมกลุ่ม การ

ซึ่กัถามข�อสงสยัทัง้ในเวลาและนอกเวลาเรยีน และการ

ส่งผลงาน ลดเอกสารการเรียนการสอนในรูปแบบ

กระดาษลง ให�อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ผู�วิจัยสามารถ

ศกึษาได�จากอุปกรณ์สือ่สารต่างๆ ซ่ึึ่งมใีช�งานกันทกุคน 

แต่ก็สามารถนำมาทำการเลือกพิมพ์เอกสารเฉพาะ

บางส่วนได�หากนกัศกึษาต�องการ ผู�วจิยัได�มกีารสำรวจ

ข�อมูลความพร�อมในเบื้องต�นเกี่ยวกับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อรวมถึงการเข�าถึง

สญัญาณอินเทอร์เน็ต เพือ่ปรับให�มีความเหมาะสมกับ

ผู�เรียน ผลจากการสำรวจนักศึกษามีความพร�อม

สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็จะ

มนีกัศกึษาประมาณ 30% ท่ีจะไมม่พีืน้ฐ์านด�านการใช�

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ

ร้ปที� 1 แผนภาพ MS Team ซึ่ึ่งใช�ในการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 สำหรับการสอน ผู�วิจัยได�ทำการกำหนดหัวข�อ

ซึ่ึง่จะทำการสอน และทำการแจ�งผา่น MS Teams ให�

กบันักศึกษาได�ทราบว่าจะเรยีนเรือ่งอะไร ทำการมอบ

หมายให�นักศึกษาแต่ละคนอ่านทำความเข�าใจจาก

เอกสารซึ่ึ่งได�จัดทำไว� โดยทำการบรรจุเนื้อหาสำคัญ

ตา่งๆ ลงในเอกสาร การเพิม่เติมแหลง่การเรยีนรู� แหล่ง

ค�นคว�า รวมถึงให�นักศกึษาทำการรับชมส่ือภาพยนตร์ 

สื่อเสริมที่เกี่ยวข�องกับเนื้อหา เมื่อเข�าชั้นเรียนจริง ใน

ระบบ Zoom Cloud Meeting ผู�วิจัยจะเริ่มต�นจาก

การสอบถามถึงเนื้อหาที่ได�มอบหมายให�กับผู�เรียนไป

ทำการศึกษามาล่วงหน�า ทำการระดมความคิดเห็น

จากผู�เรียน ถึงส่ิงที่ได�รับจากการศึกษาเพ่ิมเติมด�วย

ตนเอง เมื่อได�มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ แล�ว จะ

ใช�การสรปุองคค์วามรู� ให�คำแนะนำ ข�อเสนอแนะ มใิช่

การชี้นำ บางครั้งเมื่อเข�าสู่ชั้นเรียน ผู�วิจัยให�นักศึกษา

ทำการสรุปองค์ความรู�ที่ได�รับจากการศึกษาด�วย

ตนเอง ส้ันๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู� ใช�แทนการลง

ลายมือชื่อเข�าชั้นเรียน และทำการประเมินถึงความรู�

ความเข�าใจของนักศึกษา หลังจากนั้นทำการ/เสวนา/

อภปิรายถงึเนือ้หาท่ีเกีย่วข�องกบัการเรยีนในคาบนัน้ๆ 

มีการนำเสนอตัวอย่างผลงานที่ได�ค�นคว�ามา เมื่อครบ

ถ�วนแล�ว ผู�วิจัยจะทำการสรุปเนื้อหา และองค์ความรู�

ที่ได�จากการเรียนนั้นๆ พร�อมทั้งแนะนำแหล่งค�นคว�า

เพ่ิมเติมเนื่องจากการพัฒนาความคิดสร�างสรรค์ทาง

ด�านศิลปะ สู่การออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารนั้น มิใช่

การท่องจำ แต่คือการทำความเข�าใจว่าศิลปะน้ัน 

สามารถนำมาใช�ในการออกแบบสื่อได�อย่างไร รวมถึง

การสร�างแนวคิดให�กับนักศึกษาได�นำไปพัฒนาต่อยอด

งานของตนเองได� หลักจากเรียนผ่าน Zoom Cloud 

Meeting ผู�วจัิยจะทำการลงส่ือวิดีทศันบ์นัทึกการสอน

ให�กับนักศึกษา สามารถนำไปทบทวนความรู�ด�วย

ตนเองได� 

 สำหรับสื่อวิดีทัศน์ผู�วิจัยได�มีการจัดทำเพ่ือใช�

สอนในส่วนของการสรุปความรู� / ข�อแนะนำของบท

เรยีน หรอืการเสรมิทกัษะปฏิบิติัให�กบัผู�เรยีน เนือ่งจาก

กระบวนวิชานี้เป็นวิชาบรรยาย การจัดการเรียนการ

สอนในส่วนของการฝึกึทักษะปฏิบัิต ิจะต�องดำเนินการ

 

 

   

 

 

กับองคความรูเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ และการ

ออกแบบ จะไม สามารถเช ื ่ อมโยงได   ด ั งนั้ น

กระบวนการปรับเปลี ่ยนแกไขปญหาสวนนี ้ ตอง

เริ ่มตนจากการปรับเปลี่ยนลำดับสวนของเนื้อหา 

โดยเริ่มตนจากการใหนักศึกษาไดเขาใจพื้นฐานของ

ศิลปะ การออกแบบ และองคประกอบศิลป หลัก

จากนั้นคอยทำการเชื่อมโยงผูเรียนเขาสูเนื้อหาตาม

ยุคประวัต ิศาสตรศ ิลปะ และเนื ้อหาในดานการ

ออกแบบสื่อเพ่ือการสื่อสารจะเปนสวนทาย ประเด็น

ที ่ย ังคงเน ื ้อหาส วนประว ัต ิศาสตร ศ ิลปะไว นั้น 

เนื่องจากองคความรูสวนนี้ถือเปนพื้นฐานสำคัญท่ี

น ักศ ึกษาด  านการส ื ่อสาร และน ิ เทศศาสตร  

จำเปนตองเรียนรู [6] 

  ส ำ ห ร ั บ ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ห ม น ั ้ น  ด  ว ย

สภาวะการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลให

ตองทำการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบ

ออนไลนทั้งภาคการศึกษา เพื่อการสรางความเขาใจ 

และจัดทำขอตกลงเบื้องตนผูวิจัย ไดทำการชี้แจง

นักศึกษาในครั ้งแรกของการเรียนออนไลน ผาน

ระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งเปนแพลตฟอรม

การประชุมออนไลนว า กระบวนวิชานี ้ได ม ีการ

ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความ

เหมาะสมกับรูปแบบออนไลน โดยชองทางหลักใน

การติดตอสื่อสารระหวางผูวิจัยกับนักศึกษาใช MS 

Team เป  นหล ั ก  ในอด ี ตม ี ก า ร ใช  ส ื ่ อ ส ั ง คม

ออนไลนFacebook เปนชองทางหลักในการสื่อสาร 

แตในชวงตั้งแตป 2563 เปนตนมา กลุมนักศึกษาซ่ึง

เปนกลุม Generation Z เริ ่มมีพฤติกรรมในการใช

ช องทางการส ื ่ อสารท ี ่ เปล ี ่ ยนไป ม ีความให

ความสำคัญกับความเปนสวนตัวระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนมากข้ึน[7] กอปรกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มีนโยบายใหใชระบบ ระบบจัดการการเรียนการสอน

ออนไลนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต หรือ LMS เพ่ือ

ความเปนระบบระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการ

ระบบท่ีสะดวก ทำใหผูวิจัยไดเลือกใช MS Team ซ่ึง

ในการชี ้แจงนั ้น ผู ว ิจ ัยไดใหการอธิบาย การให

คำแนะนำรวมถึงคูมือการใชงาน MS Team ใหกับ

นักศึกษากอน โดยในระบบจะมีทั้งในสวนของการ

แจงประกาศตางๆ การบรรจุเนื้อหาสำหรับการเรยีน

การสอน ท้ังเอกสาร สื่อวีดิทัศน การทำกิจกรรมกลุม 

การซักถามขอสงสัยทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 

และการสงผลงาน ลดเอกสารการเรียนการสอนใน

รูปแบบกระดาษลง ใหอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล ผูวิจัย

สามารถศึกษาไดจากอุปกรณสื ่อสารตางๆ ซึ่งมีใช

งานกันทุกคน แตก็สามารถนำมาทำการเลือกพิมพ

เอกสารเฉพาะบางสวนไดหากนักศึกษาตองการ 

ผูวิจัยไดมีการสำรวจขอมูลความพรอมในเบื้องตน

เกี ่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเชื ่อมตอ

รวมถึงการเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ต เพื่อปรับใหมี

ความเหมาะสมก ับผ ู  เร ียน ผลจากการสำรวจ

นักศึกษามีความพรอมสำหรับการเรียนการสอนผาน

ระบบออนไลน แตก็จะมีนักศึกษาประมาณ 30% ท่ี

จะไมมีพื้นฐานดานการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร

เพ่ือการออกแบบสื่อ 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพ MS Team  

ซ่ึงใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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จัดทำให�อยู่ในรูปแบบของสื่อวิดีทัศน์เพื่อให�นักศึกษา

สามารถศึกษาได�ด�วยตนเองโดยนักศึกษาสามารถ

ทำการศึกษาได�ด�วยตนเอง ผ่านการรับชม มีการ

อธิิบายขั้นตอนในการทำงานตามลำดับ รวมถึงมีการ

ใช�สื่อวิดีทัศน์อ่ืนๆ จากเหล่าท่ีมีความน่าเชื่อถือให�

นกัศกึษาไปทำการศกึษาเพิม่เตมิด�วยตนเอง เน่ืองจาก

มีผู�เรียนบางส่วนมิใช่นักศึกษาในคณะการสื่อสาร

มวลชน ความรู�พืน้ฐ์านด�านทกัษะปฏิบิตั ิการจดัทำส่ือ

เสรมิเหลา่นีม้คีวามจำเปน็ นอกจากนัน้ โปรแกรมหรอื

เครื่องมือที่ใช�ในการผลิตสื่อ จะเป็นโปรแกรมเพิ่มเติม

จากการเรียนในวิชาอื่นๆ 

ร้ปที� 2 แผนภาพสือ่วดิทีศันซ์ึ่ึง่จดัทำประกอบการสอน

เพื่อฝึึกทักษะการออกแบบสื่อ

 สำหรับเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช�ในการเรียนรู�นั้น 

เนือ่งจากนกัศกึษาหลายคนมขี�อจำกดัในการใช�งาน ผู�

วิจัยได�เลือกเครื่องมือซึ่ึ่งง่ายต่อการใช�งานของผู�เรียน 

นั่นคือ การส่งผลงานการออกแบบสื่อ ใช�วิธิีการส่งผล

งานผา่น google drive  เนือ่งจากผู�วจิยัได�ทำการมอบ

หมายให�นกัศกึษาเข�าชมผลงานของเพือ่นได� พร�อมกบั

ทำการประเมิน แสดงความคิดเหน็และสง่ผา่นมาตาม

ระบบ google form เพื่อให�เป็นความลับ ร่วมกับการ

ให�ส่งผลงานผ่านระบบ MS Teams และใช� google 

sheet สำหรับการพิมพ์ข�อคิดเห็นต่างๆ รวมถึงการ

ตอบคำถามเพือ่แทนการลงลายมอืชือ่เข�าเรยีน โดยใน

การตอบคำถามนั้น จะทำการสุ่มช่วงเวลาในการตอบ

คำถาม เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมและการเข�าชั้น

เรียน

3.3. กระบวนการที่ทำให�นักศึกษามาส่วนร่วม

ในการเรียนรู�

 ทำการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือการเก็บคะแนน

ในชั้นเรียน / การสร�างผลงานสื่อจากเดิมซ่ึึ่งใช�การ

ประเมนิโดยอาจารย์ ผู�วจิยัทำการปรับเปลีย่นโดยเพิม่

การมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะมีส่วนใน

การประเมินผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน โดยมีการให�

ค่าน้ำหนักการประเมินผลงานเพื่อนๆ ที่ร�อยละ 20 

พร�อมกับได�มีการแจ�งเกณฑ์การให�คะแนน (Scoring 

Rubric) [8] ให�นักศึกษาทราบเพื่อทำการประเมินผล

งานของเพือ่น รวมถงึการนำเสนอข�อสงัเกต / ข�อเสนอ

แนะกับเจ�าของผลงาน โดยต�องยึดตามพื้นฐ์านด�าน

ความรู� และเป็นการให�ข�อเสนอแนะเชิงบวก ซึ่ึ่งจะ

ทำให�นกัศกึษา มสีว่นรว่มและมปีฏิสิมัพนัธิก์บักจิกรรม

การเรียนรู�

 ในการต้ังคำถามกอ่นเข�าสู่เนือ้หาการเรยีน ผา่น

การรบัชมสือ่วดีิทศันท์ีไ่ด�มอบหมายลว่งหน�า ผู�วจิยัจะ

ให�นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ / 

สังเคราะห์ผลงานเหล่านี้ โดยชี้แจงให�ทราบว่าไม่มีผิด

ไม่มีถูก มิได�เกี่ยวข�องกับคะแนน หลังจากที่ซึ่ักถาม มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล�ว ผู�วิจัยจะ

ทำการเชือ่มโยงเข�าสูเ่นือ้หาทีเ่รยีน และทำการสรปุให�

กับนักศึกษาอีกครั้งช่วงท�ายคาบ พร�อมทั้งเปิดโอกาส

ให�นักศึกษาที่เห็นต่างสามารถโต�แย�งได� และทำการ

สรุปเนื้อหาร่วมกัน ทำการฝึึกฝึนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ

ให�นักศึกษาคุ�นเคยกับการเชงิวิเคราะห์/สังเคราะห์ผล

งานสื่ออย่างถูกต�องตามหลักวิชาการ และทำการ

ประเมินอีกครั้งผ่านการสอบ ด�วยการให�นักศึกษารับ

ชมสื่อวิดีทัศน์ซึ่ึ่งเป็นกรณีศึกษา และทำการตอบ

คำถาม 

ร้ปที� 3 แผนภาพตัวอย่างการแลกเปล่ียนเรียนรู�ของ

นักศึกษาผ่าน google sheet

   

 

 

3.2 สื ่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม 

สำหรับการสอน ผูวิจัยไดทำการกำหนดหัวขอ

ซึ่งจะทำการสอน และทำการแจงผาน MS Team 

ใหกับนักศึกษาไดทราบวาจะเรียนเรื่องอะไร ทำการ

มอบหมายใหนักศึกษาแตละคนอานทำความเขาใจ

จากเอกสารซึ่งไดจัดทำไว โดยทำการบรรจุเนื้อหา

สำคัญตางๆ ลงในเอกสาร การเพิ ่มเติมแหลงการ

เรียนรู แหลงคนควา รวมถึงใหนักศึกษาทำการรับชม

สื่อภาพยนตร สื่อเสริมที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เมื่อเขา

ช ั ้นเร ียนจร ิง ในระบบ Zoom Cloud Meeting 

ผู ว ิจ ัยจะเริ ่มตนจากการสอบถามถึงเนื ้อหาที ่ได

มอบหมายใหกับผูเรียนไปทำการศึกษามาลวงหนา 

ทำการระดมความคิดเห็นจากผูเรียน ถึงสิ่งที่ไดรับ

จากการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง เมื่อไดมีการแสดง

ความคิดเห็นตางๆแลว จะใชการสรุปองคความรู ให

คำแนะนำ ขอเสนอแนะ มิใชการชี้นำ บางครั้งเม่ือ

เขาสู ชั ้นเรียน ผูว ิจัยใหนักศึกษาทำการสรุปองค

ความรู ที ่ไดรับจาการศึกษาดวยตนเอง สั ้นๆ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ใชแทนการลงลายมือชื่อเขาชั้น

เรียน และทำการประเมินถึงความรูความเขาใจของ

นักศึกษา หลังจากนั ้นทำการ/เสวนา/อภิปรายถึง

เนื้อหาที่เกี ่ยวของกับการเรียนในคาบนั้นๆ มีการ

นำเสนอตัวอยางผลงานที่ไดคนความา เมื่อครบถวน

แลว ผูวิจัยจะทำการสรุปเนื้อหา และองคความรูท่ีได

จากการเรียนนั้นๆ พรอมทั ้งแนะนำแหลงคนควา

เพิ ่มเติมเนื ่องจากการพัฒนาความคิดสรางสรรค

ทางดานศิลปะ สูการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารนั้น 

มิใชการทองจำ แตคือการทำความเขาใจวาศิลปะนั้น 

สามารถนำมาใช ในการออกแบบสื ่อได อย างไร 

รวมถึงการสรางแนวคิดใหกับนักศึกษาไดนำไป

พัฒนาตอยอดงานของตนเองได หลักจากเรียนผาน 

Zoom Cloud Meeting ผู ว ิจัยจะทำการลงสื ่อวีดิ

ทัศนบันทึกการสอนใหกับนักศึกษา สามารถนำไป

ทบทวนความรูดวยตนเองได  

สำหรับสื่อวีดิทัศนผูวิจัยไดมีการจัดทำเพื ่อใช

สอนในสวนของการสรุปความรู / ขอแนะนำ ของ

บทเรียน หรือการเสริมทักษะปฏิบัติใหกับผู เร ียน 

เนื ่องจากกระบวนวิชานี ้ เป นว ิชาบรรยาย การ

จัดการเรียนการสอนในสวนของการฝกทักษะปฏิบตัิ 

จะตองดำเนินการจัดทำใหอยูในรูปแบบของสื่อวีดิ

ทัศนเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

โดยนักศึกษาสามารถทำการศึกษาไดดวยตนเอง 

ผานการรับชม มีการอธิบายขั้นตอนในการทำงาน

ตามลำดับ รวมถึงมีการใชสื่อวีดิทัศนอื่นๆ จากเหลา

ที ่ม ีความนาเชื ่อถือใหนักศึกษาไปทำการศึกษา

เพิ่มเติมดวยตนเอง เนื่องจากมีผูเรียนบางสวนมิใช

นักศึกษาในคณะการสื่อสารมวลชน ความรูพื้นฐาน

ดานทักษะปฏิบัติ การจัดทำสื่อเสริมเหลานี้มีความ

จำเปน นอกจากนั้น โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใชใน

การผลิตสื่อ จะเปนโปรแกรมเพิ่มเติมจากการเรียน

ในวิชาอ่ืนๆ  

 
รูปท่ี 2 แผนภาพสื่อวีดิทัศนซ่ึงจัดทำประกอบการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการออกแบบสื่อ 

สำหรับเครื ่องมืออื ่นๆที ่ใชในการเรียนรู นั้น 

เนื่องจากนักศึกษาหลายคนมีขอจำกัดในการใชงาน 

ผู ว ิจัยไดเลือกเครื ่องมือซึ ่งงายตอการใชงานของ

 

 

   

 

 

ผู เรียน นั ่นคือ การสงผลงานการออกแบบสื ่อ ใช

วิธีการสงผลงานผาน google drive  เนื่องจากผูวิจัย

ไดทำการมอบหมายใหนักศึกษาเขาชมผลงานของ

เพื ่อนได พรอมกับทำการประเมิน แสดงความ

คิดเห ็นและส งผ านมาตามระบบ google form 

เพื่อใหเปนความลับ รวมกับการใหสงผลงานผาน

ระบบ MS Team  และใช google sheet สำหรับ

การพิมพขอคิดเห็นตางๆ รวมถึงการตอบคำถามเพ่ือ

แทนการลงลายมือชื ่อเขาเรียน โดยในการตอบ

คำถามนั้น จะทำการสุมชวงเวลาในการตอบคำถาม 

เพ่ือตรวจสอบการมีสวนรวมและการเขาชั้นเรียน 

 

3.3 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามาสวนรวมใน

การเรียนรู 

ทำการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือการเก็บคะแนน

ในชั้นเรียน / การสรางผลงานสื่อจากเดิมซึ่งใชการ

ประเมินโดยอาจารย ผูวิจัยทำการปรับเปลี่ยนโดย

เพิ่มการมีสวนรวมของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะมี

สวนในการประเมินผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน โดย

มีการใหคาน้ำหนักการประเมินผลงานเพ่ือนๆ ท่ีรอย

ละ 20 พรอมกับไดมีการแจงเกณฑการใหคะแนน 

(Scoring Rubric) [8] ใหนักศึกษาทราบเพื่อทำการ

ประเม ินผลงานของเพื ่อน รวมถึงการนำเสนอ

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะกับเจาของผลงาน โดยตอง

ย ึดตามพ ื ้นฐานด านความร ู   และเป นการให

ขอเสนอแนะเชิงบวก ซึ่งจะทำใหนักศึกษา มีสวน

รวมและมี ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรู 

ในการตั้งคำถามกอนเขาสูเนื้อหาการเรียน ผาน

การรับชมสื่อวีดิทัศน ที่ไดมอบหมายลวงหนา ผูวิจัย

จะใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห / 

สังเคราะหผลงานเหลานี้ โดยชี้แจงใหทราบวาไมมี

ผิดไมมีถูก มิไดเกี ่ยวของกับคะแนน หลังจากท่ี

ซักถาม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสร็จสิ้นแลว 

ผูวิจัยจะทำการเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาที่เรียน และทำ

การสรุปใหกับนักศึกษาอีกครั้งชวงทายคาบ พรอม

ท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีเห็นตางสามารถโตแยงได 

และทำการสรุปเนื้อหารวมกัน ทำการฝกฝนอยาง

สม่ำเสมอ เพื ่อให น ักศ ึกษาค ุ นเคยก ับการเชิง

วิเคราะห/สังเคราะหผลงานสื่ออยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ  และทำการประเมินอีกครั้งผานการสอบ 

ด วยการให น ักศ ึกษาร ับชมสื ่อว ีด ิท ัศน ซ ึ ่ ง เปน

กรณีศึกษา และทำการตอบคำถาม  

 
รูปท่ี 3 แผนภาพตัวอยางการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

นักศึกษาผาน google sheet 

ในการเรียนการสอน ผู ว ิจัย จะใหนักศึกษา

ไดรับชมกรณีศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังภาพถายผลงาน

ศิลปะประเภทตางๆ ตามยุคสมัย รับชมวีดิทัศน และ

ใหนักศึกษาทำการคิดพัฒนาตอวา หากนักศึกษาเปน

นักออกแบบสื ่อ จะทำการพัฒนาผลงานเหลานี้

อยางไรใหดียิ่งขึ้น เพราะหัวใจสำคัญของการเรียน

การสอนในกระบวนวิชานี้คือ นอกจากนักศึกษาจะ

สามารถออกแบบสื่อไดแลว ผลงานสื่อที่สรางสรรค 

จะตองสามารถสื ่อสารออกมาได อย างถ ูกต อง 

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีจะตองทำการสื่อสาร 

 

3.4 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา 

เนื่องจากกระบวนวิชานี้ตองการใหนักศึกษาฝก

ทักษะดานการรับรูผลงานสศิลปะประเภทตางๆ ท่ี
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 ในการเรยีนการสอนผู�วจิยัจะให�นักศึกษาได�รับ

ชมกรณศีกึษาทีห่ลากหลาย ทัง้ภาพถา่ยผลงานศลิปะ

ประเภทต่างๆ ตามยุคสมัย รับชมวีดิทัศน์ และให�

นกัศึกษาทำการคิดพัฒนาต่อว่า หากนักศึกษาเป็นนัก

ออกแบบสือ่ จะทำการพฒันาผลงานเหลา่นีอ้ยา่งไรให�

ดียิ่งขึ้น เพราะหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชานี้คือ นอกจากนักศึกษาจะสามารถ

ออกแบบสื่อได�แล�ว ผลงานสื่อที่สร�างสรรค์ จะต�อง

สามารถสื่อสารออกมาได�อย่างถูกต�อง เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่จะต�องทำการสื่อสาร

3.4. กระบวนการที่สร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา

 เนือ่งจากกระบวนวชิานีต้�องการให�นกัศกึษาฝึึก

ทักษะด�านการรับรู�ผลงานสศิลปะประเภทต่างๆ ที่

หลากหลาย เพื่อนำเข�าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนได�

ง่ายมากขึ้น หลังจากเรียนในทุกครั้ง ผู�วิจัย จะมอบ

หมายให�นักศกึษาทำการศึกษาเพิม่เติมด�วยตนเอง โดย

จะมีทั้งการกำหนดให�นักศึกษาเลือกศึกษาตามหัวข�อ

ที่ตนเองสนใจ หรือตามท่ีผู�วิจัยได�กำหนดไว� เช่นการ

ฝึกึการค�นคว�าข�อมูลผลงานศิลปะซึ่ึง่เปน็เอกสารภาษา

ต่างประเทศ หรือการกำหนดกว�างๆ เช่น ในช่วงวัน

หยดุนีใ้ห�นกัศกึษารบัชมสือ่ภาพยนตรท์ีต่นเองชืน่ชอบ

มา 1 เรือ่ง และเมือ่เข�าสูช่ัน้เรยีน ผู�วจิยัจะให�นกัศกึษา

ทำการตอบคำถามสัน้ๆ (ซึ่ึง่จะเช่ือมโยงกบัเนือ้หาทีจ่ะ

ทำการเรียนในครั้งน้ันๆ) เพื่อแทนการเข�าช้ันเรียน ผู�

วจิยัจะทำการอา่นคำตอบเหลา่นี ้และเลอืกประเดน็ที่

น่าสนใจมาเป็นหัวข�อในการอภิปรายในชั้นเรียน การ

ดำเนนิการเชน่นี ้เปน็การฝึกึให�นักศกึษามทีกัษะในการ

เพิ่มพูนความรู�ด�วยตนเองมากกว่าจะรอบรับความรู�

จากผู�วิจัย การมอบหมายให�นักศึกษาทำการทดสอบ

ยอ่ยด�วยการค�นคว�าข�อมลูและการระบแุหลง่อ�างอิงที่

ค�นคว�า เป็นการฝึึกฝึนให�มีการเลือกแหล่งข�อมูลที่ถูก

ต�อง มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงแหล่งข�อมูลภาษาต่าง

ประเทศ โดยเกณฑ์ในการให�คะแนนผลงาน ผู�วิจัยได�

กำหนดเกณฑ์ไว�อยา่งชดัเจนวา่ ความถูกต�องเหมาะสม

ของแหล่งข�อมูลที่ได�จากการค�นคว�า จะมีส่วนในการ

ประเมินให�คะแนน 

4. ผลที�ได้้รับั 

4.1. วิธิีการในการประเมินผลการเรียนรู�ของ

นักศึกษา

 เกณฑ์ในการวัดผลการศึกษากระบวนวิชานีโ้ดย 

มกีารปรบัเปลีย่นจากเดมิ ซึ่ึง่ ใช�การสอบกลางภาค 30 

คะแนน สอบปลายภาค 30  คะแนน การสง่ผลงานการ

ออกแบบสื่อ 2 ผลงานๆ ละ 10 คะแนน รวม 20 

คะแนน คะแนนสอบย่อย 2 ครั้งๆ ละ 5 คะแนน รวม 

10 คะแนน และคะแนนเข�าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 

10 คะแนน รวม 100 คะแนน ปรับเปลี่ยนเป็น การ

สอบกลางภาค 20 คะแนนและปลายภาค  20  คะแนน 

สำหรับการสอบนั้นจะเป็นการสอบออนไลน์ โดย

อนุญาตให�นักศึกษาสามารถทำการค�นคว�าข�อมูลมา

ตอบคำถามได� แต่ต�องระบุถึงแหล่งที่มาของข�อมูล 

และทำการตอบคำถาม โดยมิใช่การคัดลอก แต่ใช�รูป

แบบของการสรุป การสอบจะใช�ในการวัดนักศึกษา

ด�านการนำความรู�ไปประยุกต์ และด�านการวิเคราะห์ 

/ สังเคราะห์

ร้ปที� 4 แผนภาพตัวอย่างผลงานของนักศึกษา ซึ่ึ่งได�

รบัมอบหมายให�ออกแบบโปสเตอรด์�วยจดุและเส�นใน

หัวข�อ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 ในส่วนของการส่งผลงานการออกแบบสื่อผ่าน

ระบบออนไลน์เพิ่มเป็น 3 ชิ้นงาน โดย 2 ชิ้นงาน จะ

เป็นการส่ังงานในช่วงระหว่างการเรียนผลงานละ 10 

คะแนน ผลงานที่ 3 เป็นผลงานซ่ึึ่งมอบหมายให�

นกัศกึษาสง่ผลงานภายหลงัการสอบปลายภาคจำนวน 

   

 

 

หลากหลาย เพื่อนำเขาสูเนื้อหาการเรียนการสอนได

ง ายมากขึ ้น หลังจากเรียนในทุกครั ้ง ผู ว ิจ ัย จะ

มอบหมายใหนักศึกษาทำการศึกษาเพิ ่มเติมดวย

ตนเอง โดยจะมีทั ้งการกำหนดใหนักศึกษาเลือก

ศึกษาตามหัวขอที่ตนเองสนใจ หรือตามที่ผูวิจัยได

กำหนดไว เชนการฝกการคนควาขอมูลผลงานศิลปะ

ซึ่งเปนเอกสารภาษาตางประเทศ หรือการกำหนด

กวางๆเชน ในชวงวันหยุดนี ้ใหนักศึกษารับชมสื่อ

ภาพยนตรที่ตนเองชื่นชอบมา 1 เรื่อง และเมื่อเขาสู

ชั ้นเรียน ผู ว ิจัยจะใหนักศึกษาทำการตอบคำถาม

สั้นๆ (ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะทำการเรียนใน

ครั้งนั้นๆ ) เพ่ือแทนการเขาชั้นเรียน ผูวิจัยจะทำการ

อานคำตอบเหลานี้ และเลือกประเด็นที่นาสนใจมา

เปนหัวขอในการอภิปรายในชั้นเรียน การดำเนินการ

เชนนี้ เปนการฝกใหนักศึกษามีทักษะในการเพิ่มพูน

ความรู ดวยตนเองมากกวาจะรอบรับความรู จาก

ผูวิจัย การมอบหมายใหนักศึกษาทำทดสอบยอยดวย

การคนควาขอมูลและการระบุแหลงอางอิงที่คนควา 

เปนการฝกฝนใหมีการเลือกแหลงขอมูลที่ถูกตอง มี

ความนาเชื่อถือ รวมถึงแหลงขอมูลภาษาตางประเทศ 

โดยเกณฑในการใหคะแนนผลงาน ผูวิจัยไดกำหนด

เกณฑไวอยางชัดเจนวา ความถูกตองเหมาะสมของ

แหลงขอมูลที ่ไดจากการคนควา จะมีสวนในการ

ประเมินใหคะแนน  

4 ผลท่ีไดรับ  

4.1 ว ิธ ีการการประเม ินผลการเร ียนร ู  ของ

นักศึกษา 

เกณฑในการวัดผลการศึกษากระบวนวิชานี้โดย 

มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม ซึ่ง ใชการสอบกลางภาค 

30 คะแนน สอบปลายภาค  30  คะแนน การสงผล

งานการออกแบบสื่อ 2 ผลงานๆ ละ 10 คะแนน รวม 

20 คะแนน คะแนนสอบยอย 2 ครั้งๆ ละ 5 คะแนน 

รวม 10 คะแนน และคะแนนเขาชั้นเรียน การมีสวน

รวม 10 คะแนน  รวม 100 คะแนน   ปรับเปลี่ยน

เปน การสอบกลางภาค 20 คะแนนและปลายภาค  

20  คะแนน สำหรับการสอบนั ้นจะเปนการสอบ

ออนไลน   โ ดยอน ุญาตให น ั กศ ึกษาสามารถ

ทำการคนควาขอมูลมาตอบคำถามได แตตองระบุถึง

แหลงที่มาของขอมูล และทำการตอบคำถาม โดย

มิใชการคัดลอก แตใชรูปแบบของการสรุป การสอบ

จะใช ในการว ัดน ักศ ึกษาดานการนำความร ู  ไป

ประยุกต และดานการวิเคราะห / สังเคราะห 

 
รูปท่ี 4 แผนภาพตัวอยางผลงานของนักศึกษา ซ่ึง

ไดรับมอบหมายใหออกแบบโปสเตอรดวยจุดและ

เสนในหัวขอ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม”  

ในสวนของการสงผลงานการออกแบบสื่อผาน

ระบบออนไลนเพิ่มเปน 3 ชิ้นงาน โดย 2 ชิ้นงาน จะ

เปนการสั่งงานในชวงระหวางการเรียนผลงานละ 10 

คะแนน ผลงานท่ี 3 เปนผลงานซึ ่งมอบหมายให

น ักศึกษาสงผลงานภายหลังการสอบปลายภาค

จำนวน 15 คะแนน สำหรับสวนนี ้จะใช ว ัดดาน

ความรูความเขาใจ และดานทักษะปฏิบัติ สำหรับ 

คะแนนสอบยอยผานระบบออนไลน 3 ครั้งๆ ละ 5 

คะแนน ใช เพ ื ่อว ัดด านความรู ความเข าใจของ

นักศึกษา และคะแนนสวนสุดทายมาจากเขาชั้นเรียน 

การมีสวนรวม 10 คะแนน  รวม 100 คะแนน  
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15 คะแนน สำหรับส่วนนี้จะใช�วัดด�านความรู�ความ

เข�าใจ และด�านทกัษะปฏิบิตั ิสำหรบั คะแนนสอบยอ่ย

ผ่านระบบออนไลน์ 3 ครั้งๆ ละ 5 คะแนน ใช�เพื่อวัด

ด�านความรู�ความเข�าใจของนกัศกึษา และคะแนนสว่น

สุดท�ายมาจากเข�าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 10 คะแนน  

รวม 100 คะแนน 

 ในสว่นของการประเมินผลงานการออกแบบสือ่ 

และคะแนนสอบย่อยมีเกณฑ์การให�คะแนนอย่าง

ชัดเจน พร�อมกับมีการประกาศเกณฑ์เหล่านี้ให�

นกัศกึษาทราบ รวมถงึเปดิโอกาสให�นกัศกึษาสามารถ

ทำการประเมนิผลงานของคนอืน่ๆ ได� และนำคะแนน

ส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการให�คะแนน โดยกำหนด

ไว�ที่ร�อยละ 20

 สำห รับผลงานของ นัก ศึกษา ท่ี ได� มีการ

สร�างสรรค์น้ัน ผู�วิจัยปรับให�การส่งผลงานอยู่ในรูป

แบบของไฟลด์จิทัิล 100% ซ่ึึ่งผู�เรยีนค่อนข�างพงึพอใจ

กับรูปแบบการสั่งงานและการส่งผลงานในรูปแบบนี ้

ผลงานทีน่กัศกึษาต�องทำสง่นัน้ เป็นการสร�างสรรค์ผล

งานการออกแบบส่ือโดยอาศัยองคป์ระกอบศิลปะ รว่ม

กับองค์ความรู�เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ได�เรียนรู�

มา ผลลัพธิค์อืคณุภาพผลงานค่อนข�างแตกตา่งจากผล

งานในภาคการศึกษาที่ผ่านๆมา เน่ืองจากนักศึกษา

สามารถออกแบบผลงานได�ตรงตามวัตถุประสงค์ทาง

ด�านสือ่สาร การออกแบบ ผู�วจิยัจะกำหนดให�นักศกึษา

แต่ละคน ออกแบบโดยอาศัยองค์ความรู�ด�าน

ประวัติศาสตร์ศิลป์ท่ีผู�วิจัย จะทำการมอบหมายให�

ผ่านการสุ่ม นอกจากนั้นในการออกแบบ นักศึกษาจะ

ต�องทำการระบุถึงแนวคิด แรงบันดาลใจในการ

สร�างสรรค์ผลงาน ที่อิงตามหลักวิชาการ รวมถึงการ

เชื่อมโยงกับผลงานศิลปะที่ตนเองได�รับมอบหมาย

4.2. ผลการเรียนของนักศึกษา

 ข�อมูลโดยสรุป นักศึกษา 204 คน ได�รับเกรด 

A จำนวน 24 คน B+  71 คน  B 81 คน C+ 14 คน 

C 3 คน D+ 1 คน D 1 คน F 5 คน และ W 4 คน 

เพื่อพิจารณาจากภาพรวมของการได�รับเกรดนั้น 

เนื่องจากมีส่วนของคะแนนเก็บถึง 60 คะแนนดังนั้น

นักศึกษา ซ่ึึ่งส่งผลงานครบ เข�าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ถึงแม�จะทำข�อสอบได�ระดับกลาง ก็จะได�รับลำดับขั้น 

B  สำหรับนักศึกษาที่ได�รับเกรดต่ำลงมานั้น เนื่องจาก

ส่งผลงานไม่ครบ รวมถึงนักศึกษาที่ได�รับ F จากการ

ตรวจสอบ พบว่าเป็นนักศึกษาซ่ึึ่งมิได�ตัง้ใจจะศึกษาต่อ 

แต่ยังมิได�ดำเนินการลาออกอย่างถูกต�องตามขั้นตอน 

จากการหารือกับผู�เชี่ยวชาญ ได�ให�ข�อสังเกตว่า 

เนื่องจากเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเป็น

วิชาซ่ึึ่งมีการมอบหมายให�นักศึกษาทำการสร�างสรรค์

ผลงานควบคูกั่บการสอบ รปูแบบการเก็บคะแนน การ

สอบ การประเมินผล รวมถึงผลสอบที่ได�นั้นมีความ

เหมาะสม การกระจายตัวของเกรดอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดถึงข�อมูลการส่งผลการ

สอบย่อยและการส่งผลงานสื่อที่ได�รับมอบหมาย นั้น 

นกัศกึษามกีารส่งผลงานครบทุกงานอยูท่ีป่ระมาณร�อย

ละ 90 สำหรับนักศึกษาบางส่วนที่ส่งผลงานล่าช�า/ไม่

ส่งผลงาน มีการให�เหตุผลจากปัญหาสุขภาพ  ผลงาน

ที่ส่งมานั้นร�อยละ 80 ถูกต�องตรงตามที่ผู�วิจัยได�

กำหนดไว� เนือ่งจากผู�วจิยัได�มีการชีแ้จงในชัน้เรยีน การ

โพสใบงานลงใน MS Team การตอบข�อซึ่ักถาม

นักศึกษานอกเวลาถึงการทำงาน รวมถึงมีการติดตาม

ทวงถามผลงานตลอด ซึ่ึ่งประเด็นนี้ จากข�อคิดเห็นใน

การประเมนิของนกัศกึษาระบอุยา่งชดัเจนวา่ กจิกรรม

ทีผู่�วจัิยใช�ในชัน้เรยีน สร�างการมส่ีวนรว่ม เสริม กระตุ�น

ให�นักศึกษาสามารถทำการค�นคว�าเพิ่มเติมได�ด�วย

ตนเอง นอกจากนั้นข�อมูลจากการสนทนากลุ่ม

นักศึกษาได�ให�ข�อมูลเพิ่มเติมว่า การกำหนดหัวข�อใน

การทำงานอย่างชัดเจน และการวางกรอบการทำงาน

เหล่านี้ช่วยให�นักศึกษาสามารถทำงานได�อย่างเป็น

ระบบ

4.3. ผลการประเมินจากนักศึกษา

 ผลการประเมินภาพรวมของกระบวนวิชานี ้อยู่

ที ่4.25 จาก 5.0 ซึ่ึง่อยูใ่นผลสรปุดมีาก สำหรบัผลการ

ประเมินผู�วิจัยอยู่ที่ 4.14 ซ่ึึ่งอยู่ในผลสรุปดี หาก
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พจิารณาจากข�อมลูย�อนหลงัซึ่ึง่กระบวนวชิานีไ้ด�รบัผล

การประเมินที่ต่ำกว่า 4  สามารถสรุปในเบื้องต�นได�ว่า 

การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ถือเป็นก�าว

สำคัญในการปรับเปลี่ยนผลผลิตการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 

แต่ก็จะต�องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให�ได�รับ

คะแนนการประเมินที่สูงมากขึ้น โดยจากการแสดง

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีสำคัญนั้น จะมีประเด็น

เรือ่งอาจารยผ์ู�วจิยัพูดเรว็ สง่ผลให�ต�องมกีารกลบัไปฟงั

สื่อวิดีทัศน์ย�อนหลังเพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ 

ประเด็นนี้ ผู�เชี่ยวชาญได�ให�ความเห็นไว�ว่า เนื่องจาก

เป็นการสอนออนไลน์ และเนื้อหามีจำนวนมาก ส่งผล

ให�ผู�วจัิยต�องการให�ความรู�กบันกัศกึษาอย่างเต็มที ่รวม

ถึงบางครั้งจะมีปัญหาด�านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่

สะดุด ดังนั้นผู�วิจัยอาจต�องปรับลดการสอนให�มีความ

เหมาะสมกับผู�เรียน รวมถึงมีการเน�นย้ำในประเด็น

สำคัญให�กับนักศึกษา

  นักศึกษาส่วนใหญ่ขออนุญาตไม่เปิดกล�องใน

ช่วงเวลาเรียนเนื่องจากปัญหาความไม่พร�อมส่วนตัว 

แต่จะขอแสดงปฏิิสัมพันธิ์กับผู�วิจัยผ่านการพิมพ์

ข�อความ รวมถึงมีนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าอยาก

ให�ผู�วิจัยสามารถให�ผู�เรียนแสดงความคิดเห็นผ่าน

ไมโครโฟนได� ประเด็นนี้อาจเป็นความคลาดเคลื่อน

ของนักศึกษา แต่ประเด็นนี้ ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่

ผู�วิจัย ต�องพิจารณาเพิ่มเวลารวมถึงเปิดโอกาสให�

นักศึกษาได�มีปฏิิสัมพันธิ์เพิ่มมากขึ้น

 สำหรับผลลัพธิ์ของนักศึกษาท่ีได�รับจากการ

ดำเนินโครงการครั้งนี้คือมีทั้งทักษะด�านความรู�ด�าน

ศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อ ทักษะปฏิิบัติการ/การนำ

ความรู�ไปประยุกต์ใช�ด�านการผลิตสื่อ  และสามารถ

วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลงานสื่อต่างๆ ได� รวมถึงมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียน ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชา มีความใส่ใจ ตื่นตัว และกระตือรือร�นใน

การเรียนทั้งการเรียนรู�ด�วยตนเองและการทำงานร่วม

กันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ได�ใช�ทักษะทางความคิด

สร�างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์และแสดงออก การ

สือ่สารอยา่งเหมาะสม รวมท้ังใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือการเรยีนรู�ได�อย่างเหมาะสม อนัจะเป็นคุณลักษณะ

ของผู�เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

 สำหรับผลลัพธิ์ของอาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

นั้น ผู�วิจัยได�รับข�อมูลซึ่ึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ตนเองท้ังในด�านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที่ 21 การเรียนรู�การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิด

ประโยชน์กับการเรียนการสอน การปรับรูปแบบการ

สอนให�มีความเหมาะสมกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ รวม

ถึงการพัฒนาตนเองในการสอนและการมีปฏิิสัมพันธิ์

กับนักศึกษายุคปัจจุบัน ซึ่ึ่งมีความแตกต่างจาก

นักศึกษารุ่นก่อนหน�านี้

5. สรุป

 บทเรยีนทีไ่ด�รับจากการทำวิจยัครัง้นี ้ผู�วจิยัพบ

ว่า การนำข�อมูลหรือผลการประเมินจากภาคการ

ศึกษาก่อนหน�านี้ มาเป็นข�อมูลต้ังต�นในการจัดการ

เรียนการสอน อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากผู�เรียนใน

แต่ละภาคการศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น การ

ออกแบบการเรยีนการสอนทีจ่ะส่งผลได�ดีทีส่ดุ จะต�อง

มกีารวางแผนไว�กอ่นประมาณร�อยละ 60 หลงัจากนัน้

เมื่อเปิดภาคการศึกษา ชั่วโมงแรก ใช�เป็นเวลาสำหรับ

ทำการเสวนาสร�างความคุ�นเคยระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ การเปิดโอกาสให�มีการซัึ่กถามทัง้ในเวลา รวม

ถงึนอกเวลาการเรยีน การอาศัยข�อมูลจากการทำแบบ

ประเมินความคาดหวังจากการเรียนกระบวนวิชานี้

เพียงอย่างเดียว จะไม่ได�ข�อมูลครบทุกมติ ินอกจากนัน้

ในระหวา่งการจดัการเรยีนการสอน หากมปีญัหาหรอื

ข�อจำกัดใดๆ ให�ปรับเปลี่ยนทันทีโดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู�เรียนเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด การจัดการ

เรยีนการสอนในรปูแบบออนไลนอ์าจจะมใิชค่ำตอบที่

ดี ท่ีสุดสำหรับ การจัดการชั้นเรียน ซึ่ึ่งมีจำนวน

นักศึกษามากกว่า 100 คน ซึ่ึ่งเป็นจำนวนนักศึกษา

ที่มากกว่าที่ ได�มีการประมาณการณ์ไว�  แต่โดย

สถานการณ์ซ่ึึ่งทุกคนกำลังเผชิญอยู่นี้ เป็นส่ิงท่ีเร่งรัด

ให�ทั้งอาจารย์ผู�สอน และนักศึกษาต�องร่วมกันเรียนรู�

ที่จะปรับพัฒนาตนเองให�สามารถประสบผลสำเร็จใน

ด�านการศึกษาได�อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด
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 แนวทางในการขยายผลนั้น หากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การ

จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลนน์ี ้สามารถนำ

ไปพัฒนาใช�กับการจัดการเรียนการสอนในภาคการ

ศึกษาต่างไปให�ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำไปปรับใช�กับ

กระบวนวิชาอื่นๆ ได� 

 ปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้นัน้ ปญัหาหลกัคอื

ทักษะการใช�งาน / การเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักศึกษาบางส่วน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่

เสถียร การไม่สามารถใช�งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บางโปรแกรมได� นอกจากนั้นการประเมินผลงาน

นักศึกษาโดยใช�การประเมินผลงานจากเพื่อนๆ 

นักศึกษานั้น ส่งผลให�การตรวจผลงาน การให�คะแนน

มีความล่าช�า ซ่ึึ่งนักศึกษาได�แสดงความคิดเห็น

ประเด็นนี้ทั้งในการสนทนากลุ่มและการประเมิน

กระบวนวิชา  ประเด็นนี้ผู�วิจัยได�มองทางแก�ไขปัญหา

ไว� 2 แนวทาง นัน่คือการหาเครือ่งมอืซ่ึึ่งมาชว่ยอำนวย

ความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน และการให�

ผู�ช่วยสอนมาทำหน�าท่ีเหล่าน้ีเพื่อลดภาระงานของ

อาจารย์ เนือ่งจากการจัดการเรยีนการสอนในภาคการ

ศึกษา 2/2564 นี้ เจออุปสรรคสำคัญจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให�ไม่สามารถดำเนิน

การจัดการเรียนการสอนได�ตามแผนซึ่ึ่งได�มีการวางไว�

ล่วงหน�า ต�องใช�วิธิีการปรับแก�ไขตามสถานการณ์ 

6. กิติติิกรรมประกาศ

 งานวิจยัครัง้นี ้เกิดจากความตัง้ใจทีผู่�วจิยัจะนำ

ผลการวิจัยคร้ังนีไ้ปพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใน

กระบวนวิชาศิลปะเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากจะต�องมี

การปรบัปรงุกระบวนวชิาเพือ่ให�มคีวามเหมาะสม ทนั

สมยัตอ่การจดัการเรยีนการสอนในยคุสมยัปจัจบุนั ซึ่ึง่

ผู�วิจัยต�องขอบพระคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (TLIC) ที่ได�ให�การสนับสนุนด�านงบ

ประมาณในการดำเนินการวิจัย ขอบคุณคณะศึกษา

ศาสตร์ท่ีได�จัดทำระบบพ่ีเล้ียงคอยช่วยเหลือและ

สนับสนุนให�คำปรึกษากับผู�วิจัย ขอบคุณคณะการ

สื่อสารมวลชนที่ได�อนุญาตให�ทำการเก็บรวบรวม

ข�อมลูเพ่ือทำการวิจัยในชัน้เรยีน และทีส่ำคัญทีสุ่ดต�อง

ขอขอบคณุอาจารยผ์ู�รว่มสอนนกัศกึษาผู�ให�ข�อมลู กลุม่

ตวัอยา่งและทีมงานสนับสนนุทกุทา่น หากไม่มทีา่นทัง้

หลายช่วยเหลืองานก็ไม่อาจจะสำเร็จเสร็จสิ้นลงได�
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การจัด้การเรียนร้้ในร้ปแบับัห้้องเรียนกลับัทาง (Flipped Classroom) 
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1ชื่อ ผู�ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต สำนักวิชาการเมืองการปกครอง 

คณะรัฐ์ศาสตร์และรัฐ์ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บัทคััด้ย่อ

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห�องเรียนกลับทางหรือ Flipped Classroom คือการจัดการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 อันมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมให�นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมกรรมต่างๆ ในห�องเรียน

มากขึ้น การสนับสนุนให�นักศึกษาเรียนรู�ด�วยตัวเองในช่วงเวลาว่าง หรือเมื่อนักศึกษาอยู่ในสถานที่พักอาศัย ส่วน

ในชัน้เรยีน จะเปน็การทำกจิกรรมทีน่ำเอาเนือ้หาในบทเรยีนมาประยกุตใ์ช�กับโลกความเปน็จรงิ โดยเฉพาะการนำ

เอาความรู�มาแก�ไขปัญหาภายใต�สถานการณ์จริง อย่างไรก็ตาม Flipped Classroom ก็มีทั้งข�อได�เปรียบและข�อ

เสียเปรียบบางประการที่ต�องคำนึงถึงก่อนจะนำมาใช�งานจริง อย่างไรก็ดี การประยุกต์การเรียนการสอนในรูป

แบบ Flipped Classroom มาใช�กับกระบวนวิชาในหลักสูตรการเมืองและการปกครอง (Politics and 

Government) คณะรัฐ์ศาสตร์และรัฐ์ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม�จะมีความท�าทายในการปรับ

เปลีย่นจากการเรยีนการสอนทีใ่ห�ความสำคัญกับการบรรยายในชัน้เรยีนและการวัดผลด�วยการสอบข�อเขยีนหรือ

การทำรายงาน ไปสู่การเปิดโอกาสให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�ตามอัธิยาศัย (on demand) โดยไม่มีข�อจำกัด

ด�านเวลาและสถานที่ ผ่านระบบการจัดการเรียนรู�ออนไลน์ (Learning Management System: LMS) ก็ตาม 

แต่การประยุกต์ใช� Flipped Classroom กับกระบวนวิชา 127416 127416 IT & DIGITAL COMM FOR POL 

SCI ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ก็ให�ผลลัพธ์ิที่น่าพึงพอใจจากการวัดผลการเรียนรู�หลังจบแต่ละบทเรียนผ่าน

ระบบ CMU EXAM และ CANVAS รวมถึงการนำเสนอชิ้นงานปลายภาคในรูปแบบ Video Presentation บน 

YouTube แม�จะมีอุปสรรคสำคัญคือการแพร่ระบาดของ COVID 19 ซึ่ึ่งส่งผลให�การจัดการเรียนการสอนจำเป็น

ต�องมีลักษณะออนไลน์เต็มรูปแบบ หรือการทำงานกลุ่มของนักศึกษาที่ไม่สามารถทำได�โดยสะดวกเหมือนช่วง

เวลาปกติก็ตาม

คัำสำคััญ:  flipped classroom, digital literacy, information technology, political science

1. บัทนำ

 บทความชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ

รายงานฉบับสมบูรณ์ในโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำ

ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อนำเสนอในงาน CMU 21st 

Century Learning Day โดยศูนย์นวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู� (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึึ่งใน

เบื้องต�นผู�เขียนได�นำเสนอแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบห�องเรียน

กลับทางหรือ Flipped Classroom ซึ่ึ่งจัดได�ว่าเป็น
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วง

เวลาทีย่ากลำบากจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 

โดยผู�เขียนได�ดำเนินการจัดการการเรียนการสอนใน

รูปแบบดังกล่าวสำหรับกระบวนวิชาที่รับผิดชอบ 1 

กระบวนวิชา คอื 127416 IT & DIGITAL COMM FOR 

POL SCI โดยมีวตัถปุระสงคส์ำคญัคอื การปรับเปล่ียน

จากการเรยีนการสอนทีใ่ห�ความสำคัญกบัการบรรยาย

ในชั้นเรียน (Lecture based classroom) ไปสู่การ

พฒันาสือ่วิดทิศันแ์ละ Podcast การบรรยาย เผยแพร่

บนแพลตฟอร์ม YouTube และ Apple Podcasts 

เพือ่ให�นักศกึษารับชมรับฟงัการบรรยายตามอัธิยาศัย 

(on demand) โดยไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน ส่วน

การเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ ก็ได�รับการปรับเปลี่ยน

ไปเป็นรูปแบบ Active Learning Classroom ในขณะ

ทีก่ารประเมนิผลการเรยีนรู�ของนกัศกึษา กม็กีารปรบั

เปล่ียนจากการวัดผลด�วยการสอบข�อเขียนและทำรูป

เลม่รายงานเปน็หลกั ไปเป็นการทำกจิกรรมในชัน้เรยีน

เพื่อเก็บคะแนน การทดสอบเก็บคะแนนท�ายบท และ

การส่งงานกลุ่มในรูปแบบ Video Presentation 

2. แนวัคัิด้การจัด้การเรียนร้้ในศติวัรรษที� 21 ในร้ป

แบับั FLIPPED CLASSROOM

 Flipped Classroom หรือ ห�องเรียนกลับทาง 

เป็นรูปแบบการจัดการการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ึ่ง

เปน็การหลอมรวมกนัระหวา่งการเรยีนการสอนในชัน้

เรียนแบบดั้งเดิมกับการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข�ามา

ช่วยเหลือ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมกรรมต่าง ๆ ใน

ห�องเรียนมากขึ้น หรือ Student Engagement การ

เรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะให�ความสำคัญกับการ

สนับสนุนให�นักศึกษาเรียนรู�ด�วยตัวเองจากการอ่าน

หนังสือ บทความ ข�อเขียนต่าง ๆ หรือการรับชมสื่อ

การเรยีนการสอนในช่วงเวลาวา่ง หรือเมือ่นกัศกึษาอยู่

ในสถานที่พักอาศัย ส่วนในชั้นเรียนจะเป็นการทำ

กิจกรรมที่นำเอาเนื้อหาในบทเรียนมาประยุกต์ใช�กับ

โลกความเป็นจริง โดยเฉพาะการนำเอาความรู�มาแก�ไข

ปัญหาต่างๆ ภายใต�สถานการณ์จริง Problem 

Solving based Classroom

 Flipped Classroom ในรปูแบบนี ้จะให�ความ

สำคัญกับการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการเรียนการ

สอนไม่ต่างไปจากห�องเรียนแบบดั้งเดิม เช่น การมอบ

หมายงานให�นกัศกึษาทำการบ�านสง่ แตห่�องเรยีนกลบั

ทางจะลดระดับการบรรยายสดของอาจารย์ผู�สอนใน

ชั้นเรียน แล�วจะปรับเปลี่ยนไปเป็นการรับชมการ

บรรยายออนไลน์ตามอัธิยาศัยแทน มีการทำกิจกรรม

สนทนากลุ่มออนไลน์ หรือ Online Discussion รวม

ถงึการศึกษาค�นคว�าด�วยตัวเองเพ่ือจัดทำรายงาน สว่น

ในชั้นเรียนที่ผู�เรียนและผู�สอนมาพบกันนั้น ก็จะ

เป็นการมุ่งเน�นกิจกรรมแบบ Active Learning อัน

เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน�นให�ผู�เรียนมีส่วน

ร่วม และมีปฏิิสัมพันธิ์กับกิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการ

ปฏิิบัติที่หลากหลายรูปแบบแทน

 ในชัน้เรยีนแบบดัง้เดิม อาจารย์ผู�สอนมักจะเป็น

ศนูยก์ลางของการเรยีนการสอน และเปน็ผู�ปอ้นข�อมลู

ให�กับผู�เรียนเป็นหลัก ในขณะที่บทเรียนต่าง ๆ ก็มัก

จะให�ความสำคัญกับการอธิบิายเนือ้หาในรูปแบบของ

การบรรยายของอาจารย์ผู�สอน การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาในชั้นเรียนด้ังเดิมแบบนี้จึงเป็นไปอย่างค่อน

ข�างจำกัด แม�จะมีการทำกิจกรรมในชัน้เรยีน เชน่ การ

แบ่งกลุ่มอภิปรายและนำเสนอแล�วก็ตาม แต่ทั้งนี้จะ

เหน็ได�วา่ศนูยก์ลางของกจิกรรมและการควบคมุความ

เป็นไป รวมถึงเนื้อหาของกิจกรรมก็ยังคงอยู่ที่ตัว

อาจารย์ผู�สอนเป็นสำคัญ

 ด�วยเหตุนี้ Flipped Classroom จึงเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อ

สนับสนุนให�การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น

รูปแบบกลับทาง ซึ่ึ่งก็คือการเป็นชั้นเรียนที่นักศึกษา

เป็นศูนย์กลาง ห�องเรียนกลับทางจึงเป็นรูปแบบการ

เรียนรู�ที่เปิดโอกาสให�นักศึกษาสามารถค�นพบความรู�

ใหม่ๆ  ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากการนำเสนอของผู�สอน และ

นำเอาความรู�เหล่านั้นกลับมาอภิปรายในชั้นเรียนได� 
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การเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom นี้ 

การนำเสนอ “ความรู�” นั้น สามารถทำได�ในหลาก

หลายรูปแบบด�วยกัน โดยส่วนใหญ่มกัจะเปน็ลกัษณะ

ของบทเรียนวิดีโอออนไลน์ ซึ่ึ่งผลิตโดยอาจารย์ผู�สอน

เอง หรือนำมาจากแหล่งข�อมูลอื่นๆ รวมถึงห�อง

สนทนาออนไลน ์กย็งัเปน็พืน้ท่ีสำคญัท่ีจะชว่ยสง่เสรมิ

ให�ผู�เรียนได�มีโอกาสพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหา หรือแม�

กระทัง่การนำเสนอความรู�ใหม่ๆ  ท่ีอาจารยผ์ู�สอนไมไ่ด�

ระบุถึง การทำวิจัยออนไลน์รวมถึงการอ่านข�อมูลใน

รปูแบบดิจติอล กย็งัถูกนำมาใช� โดยเนือ้หาของส่ือการ

เรยีนรู�เหลา่น้ี ต�องไมค่วรมคีวามยาวมากจนเกนิไป เชน่ 

วดิโีอการเรยีนการสอน ควรจะมีความยาวประมาณ 8 

ถึง 10 นาที เป็นอย่างมาก

 อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนในรูปแบบ 

Flipped Classroom ก็มีทั้งข�อดีและข�อด�อย ทั้งใน

ส่วนของผู�เรียนและผู�สอน ประเด็นสำคัญท่ีการเรียน

การสอนในรูปแบบนี้ถูกวิจารณ์อย่างมาก ก็หนีไม่พ�น

เรื่องของการเข�าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เท่าเทียม

กันของผู�เรียน การรับชมวิดีโอออนไลน์ การสืบค�น

ข� อมู ล ดิ จิ ทั ล  หรื อการ เข� า ร่ วมชั้ น เรี ยนผ่ าน

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ Smart 

Device ตา่ง ๆ  อาจเปน็เรือ่งยากลำบากสำหรบัผู�เรยีน

บางกลุ่ม โดยเฉพาะในกรณีที่นักศึกษาเหล่านั้นต�อง

ทำการศึกษาเรยีนรู�ด�วยตัวเองท่ีบ�าน ซ่ึึ่งปัญหานีน่้าจะ

ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู�เรียนและเพิ่มแรงกดดันให�

กับครอบครัวของนักศึกษา ที่จะต�องมีภาระในการจัด

ซึ่ือ้จดัหาอปุกรณอิ์เลก็ทรอนกิสร์าคาแพง ยงัไมร่วมไป

ถงึความยากลำบากในการใช�งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของบางครอบครัวอีกด�วย

 Flipped Classroom กย็งัถกูวจิารณอ์กีวา่ เปน็

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่ได�ส่งเสริมการมีวินัยใน

การเรียนของผู�เรียน เนื่องจากหัวใจสำคัญของการ

เรียนรู�แบบนี้ก็คือการศึกษาเรียนรู�อย่างอิสระด�วย

ตนเองเปน็หลกั ในเวลาเดยีวกนั Flipped Classroom 

กย็งัถกูโจมตวีา่ เปน็การสง่เสรมิให�เยาวชนใช�เวลามาก

เกนิควรอยูกั่บหน�าจอคอมพวิเตอร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

หากนักศึกษาจะต�องใช�เวลายาวนานเพื่อรับชมรับฟัง

บทเรยีนออนไลน ์ทีผู่�สอนบางสว่นยงัคงพยายามใช�วธิิี

การบรรยายแบบเดยีวกบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

ซึ่ึ่งมีความยาวค่อนข�างมาก

 ในส่วนของอาจารย์ผู�สอนเอง ก็ถือเป็นความ

ท�าทายอยา่งมากสำหรบัการนำเอารปูแบบการจดัการ

การศึกษาแบบ Flipped Classroom มาใช� โดยเฉพาะ

การใช�เวลามากข้ึนในการจัดเตรียมส่ือการเรียนรู�และ

การจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การ

ผลิตวิดีโอที่มีคุณภาพและน่าสนใจนั้น มีความจำเป็น

อยา่งมากทีผู่�สอนจะต�องทำในชว่งเวลาทีน่อกเหนอืไป

จากเวลางาน ขณะเดียวกันการผลิตสื่อการเรียนรู�

สำหรับ Flipped Classroom ยังจำเป็นต�องมีการ

ลงทุนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอุปกรณ์การผลิตสื่อต่าง ๆ 

อีกทั้งผู�สอนก็ยังจะต�องใช�เวลาอีกพอสมควร สำหรับ

การฝึึกอบรมเพ่ือเรยีนรู�เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆที่

เกี่ยวข�องกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Flipped Classroom

 นอกจากนี ้ผลสมัฤทธิิจ์ากการเรยีนการสอนใน

รูปแบบ Flipped Classroom ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการด�วยกัน เช่น เทคนิควิธิีการต่างๆ ของ

อาจารยผ์ู�สอน หรอืความยากงา่ยของเนือ้หาการเรยีน 

อกีทัง้ในปัจจบุนั กย็งัไมม่สูีตรสำเรจ็หรอืผลการวิจัยที่

เปน็มาตรฐ์านสำหรบัผู�จัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ

ห�องเรียนกลับทาง ดังนั้น อาจารย์ผู�สอนเองก็คงต�อง

ใช�วธิิลีองผิดลองถูก และถอดบทเรยีนจากการตอบรับ

ของนกัศกึษา รวมถงึสิ่งสำคญัทีส่ดุก็คอื พฒันาการใน

การเรียนรู�ของนักศึกษา ที่จะเป็นปัจจัยชี้วัดได�ว่า 

Flipped Classroom ประสบความสำเร็จมากน�อย

เพียงใด

3. ห้้องเรียนกลับัทางกับัการเรียนการสอนทางด้้าน

รัฐศาสติร์

 การประยุกต์การเรียนการสอนในรูปแบบ 

Flipped Classroom มาใช�กับกระบวนวิชาใน



กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        259

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

หลักสูตรการเมืองและการปกครอง (Politics and 

Government) นั้น จัดได�ว่าเป็นความท�าทายของผู�

สอนอยา่งมนียัสำคญั เนือ่งจากกระบวนวชิาสว่นใหญ่

ในหลักสูตรล�วนแต่เกี่ยวข�องกับแนวคิด ทฤษฎีี และ

ความคิดเชิงปรัชญาการเมืองค่อนข�างมาก ดังนั้นรูป

แบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมก็ย่อมต�องเป็นการ

บรรยาย การอภปิราย หรอืการสมัมนาในชัน้เรยีนเปน็

หลกั สว่นการวัดผลก็จะให�ความสำคญักบัการสอบข�อ

เขียนหรือการมอบหมายรายงานที่นักศึกษาจะต�อง

แสดงให�เห็นถึงความสามารถในการนำเอาแนวคิด 

ทฤษฎีจีากการเรยีนรู�มาประยกุตเ์พือ่อธิบิาย อภปิราย

หรือวิเคราะห์ปรากฏิการณ์ทางการเมืองอย่างมีหลัก

การและปลอดค่านิยม (value-free) ดังนั้น การปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผลด�วย

การ “กลับทาง” นั้น จึงอาจจะดูเป็นไปได�ยากสำหรับ

กระบวนวิชาต่างๆ ภายในหลักสูตร

 อยา่งไรกต็าม ผู�เขยีนซึ่ึง่รบัผดิชอบกระบวนวชิา

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร�างเสริมทักษะและความรู�ด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

ให�กับนักศึกษาในหลักสูตรการเมืองและการปกครอง

เป็นหลัก ได�เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบกลับทาง โดยเฉพาะการจัดการ

เรียนการสอนทางไกล (distance learning) ในช่วง

เวลาที่ยากลำบากภายใต�สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู�เขียนจึงได�นำเอารูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ Flipped Classroom มาใช�กับ

กระบวนวิชาที่รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 2/2564

 กระบวนวิชา 127416 IT & DIGITAL COMM 

FOR POL SCI เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน

หลักสูตรรัฐ์ศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการ

ปกครอง ซ่ึึ่งผู�เรยีนส่วนใหญ่เปน็นกัศกึษาของหลักสตูร

ที่กำลังจะจบการศึกษา แต่ก็จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 

เข�าร่วมเรียนด�วยอีกส่วนหนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่ใน

กระบวนวชิา มเีปา้หมายท่ีจะสอบเข�ารบัราชการทัง้ใน

ระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท�องถ่ิน ดังน้ันกระบวน

วิชานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความรู�และความ

เข�าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่ึ่งว่าท่ีบัณฑิตเหล่านี้

จะต�องมีความรู�อยา่งเทา่ทันและสามารถนำเทคโนโลยี

ดังกล่าวไปใช�เพื่อการสนับสนุนการทำงาน และส่ง

เสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชน 

 กระบวนวชิานีจ้งึมคีวามเหมาะสมอยา่งยิง่ทีจ่ะ

นำเอารูปแบบห�องเรยีนกลับทาง Flipped Classroom 

มาใช�เป็นแพลตฟอร์มหลักของการเรียนการสอน โดย

ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผู�เขียนมีความประสงค์ที่

จะจดัรปูแบบการเรยีนเปน็ออนไลนท์ัง้หมด เนือ่งจาก

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID 19 และเพื่อ

ศึกษาหาแพลตฟอร์มมาตรฐ์านสำหรับการเรียนการ

สอนในรูปแบบดิจิทัลต่อไปในอนาคต โดยรูปแบบ

สำคัญของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบ

ไปด�วย

 1. การนัดหมาย ติดต่อสื่อสาร ปรึกษาหารือ

ระหว่างผู�สอนกับนักศึกษาผ่าน Microsoft Teams

 2. การเรียนรู�นอกห�องเรียนตามอัธิยาศัยของ

นักศึกษาบนระบบ CANVAS LMS

 3. การรบัชมวดิทิศันแ์ละเสยีงการบรรยายของ

ผู�สอนตามอธัิยาศยัผา่นทาง YouTube Channel และ 

Podcasts Station

 4. การทำกิจกรรมแบบ Active Learning ตาม

วันและเวลาที่มีการนัดหมาย ในรูปแบบการอภิปราย

ในชั้นเรียน ผ่านทาง ZOOM Cloud Meeting และ 

ZOOM Webinar

 5. การติดตามรับชมกิจกรรม Active Learning 

ย�อนหลังผ่านทาง Microsoft Stream

 6. การสอบและการมอบหมายงานเพ่ือวัดผล

ในระบบ CMU EXAM

 7. การนำเสนอผลงานของนักศึกษาผ่านทาง 

YouTube Channel
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ร้ปที� 1 แผนภาพ Mind Map แสดงแพลตฟอร์มการ

เรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน (Mixed 

Online Platforms) สำหรับกระบวนวชิา 127416 ใน

รูปแบบห�องเรียนกลับทาง

 วตัถปุระสงค์สำคัญของการจัดรูปแบบการเรยีน

การสอนแบบกลับทางของกระบวนวิชานี ้ประกอบด�วย 

 1. การปรับเปลี่ยนจากการบรรยายในชั้นเรียน

ไปสู่การมอบหมายให�นักศึกษาฟังการบรรยายเนื้อหา

ผ่านสองแพลตฟอร์มหลักคือ YouTube Channel : 

THE FLIPPED CLASSROOM by RAM JOTIKUT 

ประกอบไปด�วยสื่อวิดีทัศน์ท่ีผู�เขียนผลิตเอง จำนวน 

12 ชิ้น ความยาวประมาณ 5-10 นาทีสำหรับแต่ละ

ชิน้ และการบรรยายด�วยเสียงในรูปแบบ Podcast บน 

Apple Podcasts : The Flipped Classroom ซึ่ึ่งผู�

เขียนผลิตขึ้นเองจำนวน 12 ชิ้น ความยาวประมาณ 

45 – 120 นาทีในแต่ละชิน้ โดยไม่มกีารบรรยายเนือ้หา

หลักในชั้นเรียน

ร้ปที� 2  The Flipped Classroom by Ram Jotikut 

YouTube Channel และ The Flipped Classroom 

Podcast Station บน Apple Podcasts

 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลแบบเดิม

ด�วยการสอบข�อเขียนกลางภาคเรียนและปลายภาค

เรียน ไปเป็นการทำกิจกรรมเก็บคะแนนในชั้นเรียน

หลังเสร็จสิ้นบทเรียนในแต่ละบท โดยใช�แพลตฟอร์ม

การสอบออนไลน์ CMU EXAM เป็นหลัก สัดส่วนของ

การประเมินผลในส่วนนี้อยู่ที่ 60%

 3. การวัดผลจากการเรียนรู�ผ่านโครงงาน 

(Project-based Learning) ด�วยการมอบหมายงาน

กลุม่ เพือ่นำเสนองาน Video Presentation ในหวัข�อ

ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐ์บาลไทย โดยโจทย์

ท่ีสำคัญคือการมอบหมายให�นักศึกษาต�องร่วมกัน

ทบทวนแนวนโยบายดังกล่าวจากผลกระทบของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และร่วม

กนันำเสนอรปูแบบเมอืงอจัฉรยิะทีค่วรจะเปน็หลงัผา่น

พ�นสถานการณ์โรคระบาดในรูปแบบ New Normal 

เพื่อให�นักศึกษาสามารถนำเอาองค์ความรู�จากการ

เรยีนการสอนในชัน้เรยีน มาใช�เพือ่แก�ไขปญัหาอยา่งมี

หลักการและมีความเป็นไปได� ซ่ึึ่งจะสอดคล�องกับ

เป้าประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนแบบกลับ

ทางในลักษณะของ Problem Solving based 

Classroom อย่างไรก็ตาม การทำงานแบบกลุ่มภาย

ใต�สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID 19 นัน้ ถอื

เป็นความเสี่ยงที่ต�องให�ความสำคัญ ดังนั้น ผู�เขียนจึง

แนะนำให�นักศึกษาใช�เทคโนโลยีสำหรับการทำงาน

ร่วมกันแบบกลุ่ม (Online Collaboration) โดยไม่

จำเป็นต�องรวมกลุ่มกันทำงานในเชิงกายภาพ แต่หาก

มีความจำเป็นต�องลงพื้นที่ ก็ขอให�นักศึกษาเคร่งครัด

ในเรื่องการป้องกันตัวเองในรูปแบบ universal 

prevention อย่างเคร่งครัด สัดส่วนของการประเมิน

ผลในส่วนนี้อยู่ที่ 30%

 

 

 

   

 

 

 
 

รูปท่ี 1 แผนภาพ Mind Map แสดงแพลตฟอรมการ

เรียนการสอนออนไลนแบบผสมผสาน (Mixed 

Online Platforms) สำหรับกระบวนวิชา 127416 

ในรูปแบบหองเรียนกลับทาง 

 

วัตถุประสงคสำคัญของการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบกลับทางของกระบวนวิชานี้ ประกอบดวย  

 

1. การปรับเปลี่ยนจากการบรรยายในชั้นเรยีน

ไปสู การมอบหมายใหน ักศ ึกษาฟงการบรรยาย

เนื ้อหาผานสองแพลตฟอรมหลักคือ YouTube 

Channel : THE FLIPPED CLASSROOM by RAM 

JOTIKUT ประกอบไปดวยสื่อวิดิทัศนที่ผูเขียนผลิต

เอง จำนวน 12 ชิ้น ความยาวประมาณ 5-10 นาที

สำหรับแตละชิ ้น และ การบรรยายดวยเสียงใน

ร ู ป แบบ  Podcast บน  Apple Podcasts : The 

Flipped Classroom ซึ่งผูเขียนผลิตขึ้นเองจำนวน 

12 ชิ้น ความยาวประมาณ 45 – 120 นาทีในแตละ

ชิ้น โดยไมมีการบรรยายเนื้อหาหลักในชั้นเรียน 

 

 
 

รูปท่ี 2  The Flipped Classroom by Ram 

Jotikut YouTube Channel และ The Flipped 

Classroom Podcast Station บน Apple 

Podcasts 

 

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลแบบเดิม

ดวยการสอบขอเขียนกลางภาคเรียนและปลายภาค

เรียน ไปเปนการทำกิจกรรมเก็บคะแนนในชั้นเรียน

หลังเสร็จสิ้นบทเรียนในแตละบท โดยใชแพลตฟอรม

การสอบออนไลน CMU EXAM เปนหลัก สัดสวน

ของการประเมินผลในสวนนี้อยูท่ี 60% 

3. การว ัดผลจากการเร ียนรู ผ านโครงงาน 

(Project-based Learning) ดวยการมอบหมายงาน

กลุ ม เพื ่อนำเสนองาน Video Presentation ใน

หัวข อที ่ เก ี ่ยวข องกับการพัฒนาเม ืองอัจฉริยะ 

(Smart City) ตามน โ ยบ าย  Thailand 4.0 ขอ ง

รัฐบาลไทย โดยโจทยที่สำคัญคือการมอบหมายให

นักศึกษาตองรวมกันทบทวนแนวนโยบายดังกลาว

จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 และร  วมก ันนำ เสนอร ูปแบบเม ือง

 

 

   

 

 

 
 

รูปท่ี 1 แผนภาพ Mind Map แสดงแพลตฟอรมการ

เรียนการสอนออนไลนแบบผสมผสาน (Mixed 

Online Platforms) สำหรับกระบวนวิชา 127416 

ในรูปแบบหองเรียนกลับทาง 

 

วัตถุประสงคสำคัญของการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบกลับทางของกระบวนวิชานี้ ประกอบดวย  

 

1. การปรับเปลี่ยนจากการบรรยายในชั้นเรยีน

ไปสู การมอบหมายใหน ักศ ึกษาฟงการบรรยาย

เนื ้อหาผานสองแพลตฟอรมหลักคือ YouTube 

Channel : THE FLIPPED CLASSROOM by RAM 

JOTIKUT ประกอบไปดวยสื่อวิดิทัศนที่ผูเขียนผลิต

เอง จำนวน 12 ชิ้น ความยาวประมาณ 5-10 นาที

สำหรับแตละชิ ้น และ การบรรยายดวยเสียงใน

ร ู ป แบบ  Podcast บน  Apple Podcasts : The 

Flipped Classroom ซึ่งผูเขียนผลิตขึ้นเองจำนวน 

12 ชิ้น ความยาวประมาณ 45 – 120 นาทีในแตละ

ชิ้น โดยไมมีการบรรยายเนื้อหาหลักในชั้นเรียน 

 

 
 

รูปท่ี 2  The Flipped Classroom by Ram 

Jotikut YouTube Channel และ The Flipped 

Classroom Podcast Station บน Apple 

Podcasts 

 

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลแบบเดิม

ดวยการสอบขอเขียนกลางภาคเรียนและปลายภาค

เรียน ไปเปนการทำกิจกรรมเก็บคะแนนในชั้นเรียน

หลังเสร็จสิ้นบทเรียนในแตละบท โดยใชแพลตฟอรม

การสอบออนไลน CMU EXAM เปนหลัก สัดสวน

ของการประเมินผลในสวนนี้อยูท่ี 60% 

3. การว ัดผลจากการเร ียนรู ผ านโครงงาน 

(Project-based Learning) ดวยการมอบหมายงาน

กลุ ม เพื ่อนำเสนองาน Video Presentation ใน

หัวข อที ่ เก ี ่ยวข องกับการพัฒนาเม ืองอัจฉริยะ 

(Smart City) ตามน โ ยบ าย  Thailand 4.0 ขอ ง

รัฐบาลไทย โดยโจทยที่สำคัญคือการมอบหมายให

นักศึกษาตองรวมกันทบทวนแนวนโยบายดังกลาว

จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 และร  วมก ันนำ เสนอร ูปแบบเม ือง

https://www.youtube.com/channel/UCUAQSVXF18NfQdYz0NfplIA
https://www.youtube.com/channel/UCUAQSVXF18NfQdYz0NfplIA
https://podcasts.apple.com/th/podcast/the-flipped-classroom/id1551770084
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ร้ปที�  3 ตัวอย่างงานกลุ่มการนำเสนอ Video 

Presentation ของนกัศกึษาในกระบวนวชิา 127416 

บน YouTube

 4. การเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน 

ZOOM Cloud Meeting ในรปูแบบ Active Learning 

ด�วยการสร�างบรรยากาศของช้ันเรยีนให�มลีกัษณะเปน็ 

Open Webinar ทีเ่ปดิเวทใีห�นกัศกึษามสีว่นรว่มด�วย

การอภิปรายร่วมกับผู�สอน ท้ังการเปิดไมโครโฟนพูด

และการส่งข�อความ โดยเนือ้หาของการเรยีนการสอน

ในรูปแบบนี้ จะเป็นเนื้อหาเสริมหรือเนื้อหาจาก

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีอยู่นอกเหนือจากการบรรยาย

หลักในคลิปวิดีโอหรือ Podcast 

ร้ปที� 4 การเรียนการสอนสดในรูปแบบ Active 

Learning Classroom ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting

 5. การจัดรูปแบบการเรียนรู�ตามอัธิยาศัย (on 

demand) ที่นักศึกษาสามารถเข�าเรียนได�โดยไม่มีข�อ

จำกัดด�านเวลาและสถานที่บนระบบ CANVAS LMS 

โดยในส่วนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มอันเป็นศูนย์รวมของ

เนื้อหาการเรียนรู�ทุกรูปแบบ โดยจัดแบ่ง Modules 

การเรียนรู�ออกเป็นบทเรียนหลัก 3 บทเรียนคือ บทที่ 

1 ความรู�ทั่วไปว่าด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ

สัปดาห์การเรียนรู�ที่ 2-6 บทที่ 2 โลกาภิวัตน์กับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสัปดาห์การเรียนรู�ที่ 

7-11 และ บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล 

(Digital Transformation) สำหรับสัปดาห์การเรียนรู�

ที่ 12-16 

ร้ปที� 5 การจัดการเรียนการสอนตามอัธิยาศัย (on 

demand) ในกระบวนวิชา 127416 บนระบบ 

CANVAS LMS

 ผลลพัธิ ์(outcomes) จากการจดัการเรยีนการ

สอนในรปูแบบห�องเรยีนกลบัทางในชว่งเวลาการแพร่

ระบาดของ COVID 19

 1. กิจกรรมการทำงานกลุ่มแบบ Remote 

Collaboration ทีช่ว่ยให�นักศึกษาสามารถเสริมทักษะ

ในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารดิจิทัล 

เพื่อทำงานที่ ได� รับมอบหมายให�บรรลุผลและมี

คุณภาพ แม�จะอยู่ต่างสถานที่กัน อีกทั้งยังเป็นการฝึึก

ทักษะในการแก�ไขปัญหาจากอุปสรรคในการทำงาน

กลุม่ อนัเป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID 19

 2. การนำเสนองานกลุ่มในรูปแบบ Video 

Presentation บนเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ

สาธิารณะ ที่ส่งผลให�นักศึกษาจะต�องเรียนรู�เรื่องของ

การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม การคำนึงถึงเรื่อง

   

 

 

อัจฉริยะที่ควรจะเปนหลังผานพนสถานการณโรค

ระบาดในรูปแบบ New Normal เพื ่อใหนักศึกษา

สามารถนำเอาองคความรูจากการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน มาใชเพ่ือแกไขปญหาอยางมีหลักการและมี

ความเปนไปได ซึ่งจะสอดคลองกับเปาประสงคของ

การจัดการเรียนการสอนแบบกลับทางในลักษณะ

ของ Problem Solving based Classroom อยางไร

ก็ตาม การทำงานแบบกลุมภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID 19 นั้น ถือเปนความเสี่ยงท่ี

ตองใหความสำคัญ ดังนั ้น ผู เขียนจึงแนะนำให

นักศึกษาใชเทคโนโลยีสำหรับการทำงานรวมกันแบบ

กลุ ม (Online Collaboration) โดยไมจำเปนตอง

รวมกลุมกันทำงานในเชิงกายภาพ แตหากมีความ

จำเปนตองลงพ้ืนท่ี ก็ขอใหนักศึกษาเครงครัดในเรื่อง

ก า ร ป  อ ง ก ั น ต ั ว เ อ ง ใ น ร ู ป แ บ บ  universal 

prevention อย าง เคร  งคร ัด  ส ัดส  วนของการ

ประเมินผลในสวนนี้อยูท่ี 30% 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางงานกลุมการนำเสนอ Video 

Presentation ของนักศึกษาในกระบวนวิชา 

127416 บน YouTube 

 

4. การเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลนผาน 

ZOOM Cloud Meeting ใ น ร ู ป แ บ บ  Active 

Learning ดวยการสรางบรรยากาศของชั้นเรียนใหมี

ลักษณะเปน Open Webinar ที่เปดเวทีใหนักศึกษา

มีสวนรวมดวยการอภิปรายรวมกับผูสอน ท้ังการเปด

ไมโครโฟนพูดและการสงขอความ โดยเนื้อหาของ

การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะเปนเนื้อหาเสริม

หร ื อ เน ื ้ อหาจากสถานการณ ป  จจ ุ บ ั นท ี ่ อ ยู

นอกเหนือจากการบรรยายหลักในคลิปวิดิโอหรือ 

Podcast  

 

 
 

รูปท่ี 4  การเรียนการสอนสดในรูปแบบ Active 

Learning Classroom ผานโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting 

   

 

 

อัจฉริยะที่ควรจะเปนหลังผานพนสถานการณโรค

ระบาดในรูปแบบ New Normal เพื ่อใหนักศึกษา

สามารถนำเอาองคความรูจากการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน มาใชเพ่ือแกไขปญหาอยางมีหลักการและมี

ความเปนไปได ซึ่งจะสอดคลองกับเปาประสงคของ

การจัดการเรียนการสอนแบบกลับทางในลักษณะ

ของ Problem Solving based Classroom อยางไร

ก็ตาม การทำงานแบบกลุมภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID 19 นั้น ถือเปนความเสี่ยงท่ี

ตองใหความสำคัญ ดังนั ้น ผู เขียนจึงแนะนำให

นักศึกษาใชเทคโนโลยีสำหรับการทำงานรวมกันแบบ

กลุ ม (Online Collaboration) โดยไมจำเปนตอง

รวมกลุมกันทำงานในเชิงกายภาพ แตหากมีความ

จำเปนตองลงพ้ืนท่ี ก็ขอใหนักศึกษาเครงครัดในเรื่อง

ก า ร ป  อ ง ก ั น ต ั ว เ อ ง ใ น ร ู ป แ บ บ  universal 

prevention อย าง เคร  งคร ัด  ส ัดส  วนของการ

ประเมินผลในสวนนี้อยูท่ี 30% 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางงานกลุมการนำเสนอ Video 

Presentation ของนักศึกษาในกระบวนวิชา 

127416 บน YouTube 

 

4. การเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลนผาน 

ZOOM Cloud Meeting ใ น ร ู ป แ บ บ  Active 

Learning ดวยการสรางบรรยากาศของชั้นเรียนใหมี

ลักษณะเปน Open Webinar ที่เปดเวทีใหนักศึกษา

มีสวนรวมดวยการอภิปรายรวมกับผูสอน ท้ังการเปด

ไมโครโฟนพูดและการสงขอความ โดยเนื้อหาของ

การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะเปนเนื้อหาเสริม

หร ื อ เน ื ้ อหาจากสถานการณ ป  จจ ุ บ ั นท ี ่ อ ยู

นอกเหนือจากการบรรยายหลักในคลิปวิดิโอหรือ 

Podcast  

 

 
 

รูปท่ี 4  การเรียนการสอนสดในรูปแบบ Active 

Learning Classroom ผานโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting 
   

 

 

อัจฉริยะที่ควรจะเปนหลังผานพนสถานการณโรค

ระบาดในรูปแบบ New Normal เพื ่อใหนักศึกษา

สามารถนำเอาองคความรูจากการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน มาใชเพ่ือแกไขปญหาอยางมีหลักการและมี

ความเปนไปได ซึ่งจะสอดคลองกับเปาประสงคของ

การจัดการเรียนการสอนแบบกลับทางในลักษณะ

ของ Problem Solving based Classroom อยางไร

ก็ตาม การทำงานแบบกลุมภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID 19 นั้น ถือเปนความเสี่ยงท่ี

ตองใหความสำคัญ ดังนั ้น ผู เขียนจึงแนะนำให

นักศึกษาใชเทคโนโลยีสำหรับการทำงานรวมกันแบบ

กลุ ม (Online Collaboration) โดยไมจำเปนตอง

รวมกลุมกันทำงานในเชิงกายภาพ แตหากมีความ

จำเปนตองลงพ้ืนท่ี ก็ขอใหนักศึกษาเครงครัดในเรื่อง

ก า ร ป  อ ง ก ั น ต ั ว เ อ ง ใ น ร ู ป แ บ บ  universal 

prevention อย าง เคร  งคร ัด  ส ัดส  วนของการ

ประเมินผลในสวนนี้อยูท่ี 30% 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางงานกลุมการนำเสนอ Video 

Presentation ของนักศึกษาในกระบวนวิชา 

127416 บน YouTube 

 

4. การเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลนผาน 

ZOOM Cloud Meeting ใ น ร ู ป แ บ บ  Active 

Learning ดวยการสรางบรรยากาศของชั้นเรียนใหมี

ลักษณะเปน Open Webinar ที่เปดเวทีใหนักศึกษา

มีสวนรวมดวยการอภิปรายรวมกับผูสอน ท้ังการเปด

ไมโครโฟนพูดและการสงขอความ โดยเนื้อหาของ

การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะเปนเนื้อหาเสริม

หร ื อ เน ื ้ อหาจากสถานการณ ป  จจ ุ บ ั นท ี ่ อ ยู

นอกเหนือจากการบรรยายหลักในคลิปวิดิโอหรือ 

Podcast  

 

 
 

รูปท่ี 4  การเรียนการสอนสดในรูปแบบ Active 

Learning Classroom ผานโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting 

 

 

   

 

 

5. การจัดรูปแบบการเรียนรูตามอัธยาศัย (on 

demand) ที่นักศึกษาสามารถเขาเรียนไดโดยไมมี

ขอจำกัดดานเวลาและสถานท่ีบนระบบ CANVAS 

LMS โดยในสวนนี้จะเปนแพลตฟอรมอันเปนศูนย

รวมของเนื้อหาการเรียนรู ทุกรูปแบบ โดยจัดแบง 

Modules การเร ียนร ู ออกเป นบทเร ียนหล ัก 3 

บทเรียนคือ บทที่ 1 ความรูทั่วไปวาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำหรับสัปดาหการเรียนรูที่ 2-6 บทที่ 2 

โลกาภิวัตนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสัปดาห

การเรียนรูท่ี 7-11 และ บทที่ 3 การเปลี่ยนผานสู

ความเปนดิจิทัล (Digital Transformation) สำหรับ

สัปดาหการเรียนรูท่ี 12-16  

 

 
รูปท่ี 5 การจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย (on 

demand) ในกระบวนวิชา 127416 บนระบบ 

CANVAS LMS 

 

ผลลัพธ (outcomes) จากการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบหองเรียนกลับทางในชวงเวลา

การแพรระบาดของ COVID 19 

1. กิจกรรมการทำงานกลุ มแบบ Remote 

Collaboration ที ่ช วยใหน ักศึกษาสามารถเสริม

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดิจิทัล เพื่อทำงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลและ

มีคุณภาพ แมจะอยูตางสถานที่กัน อีกทั้งยังเปนการ

ฝกทักษะในการแกไขปญหาจากอุปสรรคในการ

ทำงานกลุม อันเปนผลมาจากการแพรระบาดของ 

COVID 19 

2. การนำเสนองานกลุ มในรูปแบบ Video 

Presentation บนเคร ือข ายส ังคมออนไลน แบบ

สาธารณะ ท่ีสงผลใหนักศึกษาจะตองเรียนรูเรื่องของ

การนำเสนอเนื ้อหาที่เหมาะสม การคำนึงถึงเรื ่อง

กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา และความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 

3. การใชเครื่องมือในรูปแบบดจิิทัลสำหรับการ

ผลิตสื่อเพื่อนำเสนอ เชน โปรแกรมตัดตอวิดิโอ และ

โปรแกรมสร าง infographic เป นส วนท่ีช วยให

นักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกฝนทักษะการใชงาน

เครื่องมือเหลานั้นและนำไปตอยอดใชงานในอนาคต 

4. การเรียนรูเนื ้อหาผานการทำโครงงาน ใน

สวนของโจทยที ่กำหนดใหน ักศึกษาในกลุมต อง

รวมกันทบทวนนโยบายภาครัฐและแผนการปฏิรูป

ประเทศของรัฐบาล ชวยใหนักศึกษาฝกฝนการใช

ความคิดเชิงวิพากษ (critical thinking) ในขณะท่ี

สวนของโจทยที ่กำหนดใหนักศึกษาตองนำเสนอ

รูปแบบของเมืองอัฉริยะที่พึงปรารถนาในชวงหลัง

สถานการณการแพรระบาดของ COVID 19 ชวยให

น ักศ ึกษาฝ กฝนและพัฒนาความค ิดสร างสรร 

(creative thinking) ไดเปนอยางดี 

 

ขอดีและขอดอยของการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบหองเรียนกลับทางในชวงเวลาการแพร

ระบาดของ COVID 19 

ขอดี 

1. คลิปวิดิโอและไฟลเสียง Podcast และสื่อ

การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ในระบบ CANVAS 

ท่ีไดรับการจัดทำขึ้นมา สามารถนำกลับมาใชไดใน
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กฎีหมายคุ�มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความ 

รับผิดชอบต่อส่วนรวม

 3. การใช�เครือ่งมอืในรปูแบบดจิทิลัสำหรบัการ

ผลิตสื่อเพื่อนำเสนอ เช่น โปรแกรมตัดต่อวิดิโอ และ

โปรแกรมสร�าง infographic เป็นส่วนที่ช่วยให�

นักศึกษาสามารถเรียนรู�และฝึึกฝึนทักษะการใช�งาน

เครื่องมือเหล่านั้นและนำไปต่อยอดใช�งานในอนาคต

 4. การเรียนรู�เนื้อหาผ่านการทำโครงงาน ใน

สว่นของโจทย์ทีก่ำหนดให�นักศึกษาในกลุม่ต�องร่วมกัน

ทบทวนนโยบายภาครัฐ์และแผนการปฏิิรูปประเทศ

ของรัฐ์บาล ช่วยให�นักศึกษาฝึึกฝึนการใช�ความคิดเชิง

วิพากษ์ (critical thinking) ในขณะที่ส่วนของโจทย์ที่

กำหนดให�นักศึกษาต�องนำเสนอรูปแบบของเมือง 

อฉัรยิะทีพ่งึปรารถนาในชว่งหลงัสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของ COVID 19 ช่วยให�นักศึกษาฝึึกฝึนและ

พัฒนาความคิดสร�างสรรค์ (creative thinking) ได�

เป็นอย่างดี

 ข�อดีและข�อด�อยของการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบห�องเรียนกลับทางในช่วงเวลาการแพร่

ระบาดของ COVID 19

ข้อด้ี

 1. คลิปวิดีโอและไฟล์เสียง Podcast และสื่อ

การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ในระบบ CANVAS 

ทีไ่ด�รบัการจดัทำข้ึนมา สามารถนำกลบัมาใช�ได�ในการ

เรยีนการสอนของกระบวนวชิาในภาคการศกึษาถดัไป

 2. ลดภาระการสอนสดในช้ันเรียนของผู�สอน

ระหว่างภาคการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของการ

บรรยายเนื้อหาหลักของกระบวนวิชา

 3. นกัศกึษาสามารถติดตามเนือ้หาการบรรยาย

หลักของกระบวนวิชาได�ด�วยตนเองผ่านระบบ 

CANVAS ได�โดยไม่มีข�อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที ่

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการแพร่

ระบาดของ COVID 19

 4. การประเมินผลด�วยการทำกิจกรรมในชั้น

เรียนและการทดสอบเก็บคะแนนท�ายบทในรูปแบบ

ออนไลน์ เป็นการกระตุ�นนักศึกษาให�มีการเตรียม

ความพร�อมด�วยการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ และผู�

สอนสามารถติดตามความก�าวหน�าในการเรียนของ

นกัศกึษาได�จากผลคะแนนและการวเิคราะหเ์กรดจาก

ระบบของ CMU EXAM ได�โดยละเอียด

 5. การประเมินผลด�วยการมอบหมายงานกลุ่ม

เพื่อจัดทำ Video Presentation เป็นการกำหนดให�

นักศึกษาต�องดำเนินการทบทวนเนื้อหาและศึกษา

เรยีนรู�เพิม่เตมิเพือ่ให�การนำเสนออยา่งมคีณุภาพและ

ได�คะแนนที่ดี

 6. นักศึกษาสามารถติดตามความก�าวหน�าใน

การเรยีนรู� ตรวจสอบผลคะแนนสอบ และการประเมนิ

เกรดของตนเองได�ตลอดภาคการศึกษาผ่านระบบ 

CMU EXAM

ข้อด้้อย

 1. การจดัทำคลปิวดีิโอและ Podcast การเรยีน

การสอน จำเป็นต�องใช�เวลาและทรัพยากรในการจัด

ทำค่อนข�างมาก อีกทั้งการทำคลิปวิดีโอให�มีความน่า

สนใจ ดทูนัสมัยและมีรปูแบบทีถู่กใจผู�เรยีนรุน่ Gen Z 

นัน้ ผู�จดัทำกย็งัมคีวามจำเปน็ต�องใช�เวลาในการศกึษา

เรียนรู�จากสื่อสังคมออนไลน์พอสมควร

 2. การจดัทำคลปิวดีิโอและ Podcast การเรยีน

การสอนที่ มี คุณภาพ จำ เป็นต� อ ง ใช� อุ ปกรณ์

คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซึ่อฟต์แวร์ที่มีราคาสูง จึง

จำเป็นต�องมีการลงทุนเพื่อหาซึ่ื้อ อุปกรณ์และ

โปรแกรมเหล่านัน้มาใช� อกีทัง้ผู�จดัทำยังจำเป็นต�องใช�

เวลาในระดับหนึ่งเพื่อฝึึกฝึนเรียนรู�การใช�งานอุปกรณ์

และซึ่อฟต์แวร์เหล่านั้นด�วยเช่นเดียวกัน

 3. การเรียนการสอนในรูปแบบห�องเรียนกลับ

ทางผา่นระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์สง่ผลให�ทัง้ผู�สอน

และผู� เรียนต�องใช� เวลาอย่างมากอยู่บนหน�าจอ

คอมพิวเตอร์ ซ่ึึ่งส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและ

สขุภาพจติ อกีทัง้ความสามารถและโอกาสในการเรยีน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาแต่ละคน ก็

ไม่มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความพร�อมเรื่อง
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อปุกรณแ์ละประสทิธิภิาพในการเข�าถงึอนิเทอรเ์นต็ ซึ่ึง่

อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภิาพในการเรยีนและการ

สอบของนักศึกษาอยู่พอสมควร

4. บัทสรุป

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped 

Classroom สำหรับกระบวนวิชาทางด�านรัฐ์ศาสตร์ 

ซึ่ึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับข�องกับแนวคิด ทฤษฎีี หรือ

ปรัชญาเป็นส่วนใหญ่นั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได�โดย

มิได�มีอุปสรรคมากจนเกินไป อีกทั้งการเรียนการสอน

ในรูปแบบดั งกล่ าว ยั ง เป็นสิ่ ง ท่ี เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 อีกทั้งยัง

เปน็การลดภาระการสอนด�วยการบรรยายท่ีอาจสง่ผล

ให�เกิดความเบ่ือหน่ายในการติดตามของนักศกึษา แต่

ผู�สอนกอ็าจจะต�องใช�เวลาและทรพัยากรพอสมควรใน

การจัดเตรยีมสือ่การสอนกอ่นเปดิภาคการศกึษาหรอื

ในระหวา่งภาคเรยีนอยูพ่อสมควร ในสว่นของนกัศกึษา

เอง ก็ได�รับความสะดวกในการเรียนรู�ตามวันและช่วง

เวลาที่ตนเองเลือกเองได� โดยไม่มีข�อจำกัดด�านเวลา

และสถานที ่อกีทัง้ยงัสามารถประเมนิเกรดทีต่นเองจะ

ได�รับหลงัเสรจ็สิน้การเรยีนรู�ได� อย่างไรก็ตาม สิง่สำคญั

ที่สุดของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลับทาง

นี้ ก็คงจะอยู่ที่จุดเริ่มต�น นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนชุด

ความคิดหรือ Mind Set ของผู�สอนที่จะต�องไม่ยึดติด

อยูก่บัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลในรปูแบบ

เดมิหรือรปูแบบ “ปกติ” เนือ่งจากการแพร่ระบาดของ 

COVID 19 ได�ส่งผลให�การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 

กลายเป็นสิ่งที่ “ไม่ปกติ” ไปแล�วนั่นเอง ดังนั้น ความ

พยายามที่จะ “ยัดเยียด” ห�องเรียนแบบปกติ ขึ้นไป

อยู่บนระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น จึง

กลายเปน็ส่ิงท่ีนอกจากจะสง่ผลให�เกดิความเหนือ่ยล�า

ในการสอนต่อผู�สอนแล�ว ยังเป็นการสร�างแรงกดดัน

และสง่ผลเสียต่อสขุภาพจิตของผู�เรยีนอีกด�วย สำหรับ

ในส่วนของนกัศึกษานัน้ ผู�เขยีนเหน็วา่ พวกเขามคีวาม

พร�อมรับกับการเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นพืน้ฐ์านของความ

เป็นรุ่นใหม่อยู่แล�ว เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงนั้น จะ

ต�องมคีำอธิบิายและหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน ซึ่ึง่ผู�สอนกจ็ะ

ต�องชี้แจงให�นกัศกึษาทราบตั้งแตเ่ริ่มต�นการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศึกษา
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คัณะมนุษยศาสติร์ มห้าวัิทยาลัยเชียงให้ม่

รุจิวัรรณ เห้ล่าไพโรจน์1
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บัทคััด้ย่อ

 บทความนี้เป็นการนำเสนอผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และแบบชั้น

เรยีนกลบัหัว (Flipped-Classroom) ของกระบวนวชิา 030111 สงัคมและวฒันธิรรมเวยีดนาม ในภาคการศกึษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร�างชั้นเรียนกระบวน

วชิา 030111 สงัคมวฒันธิรรมเวยีดนามให�เป็นชัน้เรยีนแบบผู�เรยีนมีส่วนร่วม (Active Learning) และมีการเรยีน

แบบช้ันเรียนกลับหัว (Flipped classroom) ผสมผสานอยู่ด�วย ซ่ึึ่งผู�สอนให�ผู�เรียนมีบทบาทในการตั้งคำถาม  

คิดวิเคราะห์ ฝึึกทำงานเป็นกลุ่ม ค�นคว�าข�อมูล อภิปรายในประเด็นต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู�ไปสู่บุคคล

อืน่ โดยผู�สอนเตรียมวิดโีอ สือ่สาธิารณะ เอกสารเผยแพร่ในระบบจัดการเรยีนการสอนผ่านเครือข่ายไมโครซึ่อฟต์

ธิมีของมหาวทิยาลัยและเฟสบุ๊คกลุม่และผู�สอนได�มอบหมายให�ผู�เรยีนศกึษากอ่นเข�าชัน้เรยีนเพือ่ตัง้ประเด็นคำถาม

มาแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน รวมถึงผู�สอนได�เชิญวิทยากรที่มีความรู�ในด�านต่างๆ ของเวียดนามมาบรรยายและ

ให�ผู�เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับบรรดาวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ

 ผลการดำเนินโครงการการจัดการเรียนสอนแบบเชิงรุกและแบบชัน้เรียนกลับหัวในกระบวนวิชานี้ พบว่า 

ผู�เรียนมีความสนใจ และมีความรู�ที่สามารถนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ในสังคมและวัฒนธิรรมประเทศเวียดนาม

ได� รวมถึงผู�เรียนสามารถถ่ายทอดนำเสนอความรู�ให�กับบุคคลอื่นได�ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว� และในส่วนการตั้ง

คำถามผู�เรียนมีความกล�าที่จะถามเรื่องที่สนใจเพิ่มมากขึ้น

 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกและแบบชั้นเรียนกลับหัวเป็นรูปแบบการเรียนรู�ที่ช่วยส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู�ของผู�เรียน ซึ่ึ่งสอดคล�องกับการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�นำ

ความรู�ที่เรียนมานำไปใช�วิเคราะห์ได�อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธิรรมต่างๆ ในสถานการณ ์

จริงได�

คัำสำคััญ:  สังคมเวียดนาม, วัฒนธิรรมเวียดนาม, สังคมและวัฒนธิรรม
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1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 030111 สังคมและวัฒนธิรรม

เวยีดนามเปน็กระบวนวชิาเปดิใหมข่องภาควชิาภาษา

ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่ึ่งเปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาทิ่ 1 ปีการศึกษา 

2564 โดยเปิดสอนให�กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซ่ึึ่งสามารถลงทะเบียนเรียน

ผ่านศูนย์การเรียนรู�ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยกระบวนวิชาสังคมและวัฒนธิรรมเวียดนามนี้ มี

วัตถุประสงค์ คือ ผู�เรียนเข�าใจลักษณะโครงสร�างทาง

สงัคม ลกัษณะทัว่ไปและลักษณะเฉพาะของสังคมและ

วัฒนธิรรมเวียดนาม และสามารถวิเคราะห์และนำ

ความรู�ไปประยุกต์ใช�อย่างเหมาะสม

 การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของดิจิทัล 

เทคโนโลยี และการสื่อสารไร�พรมแดนซ่ึึ่งผู�เรียน

สามารถเข�าถงึข�อมลูความรู�ตา่งๆ ได�จากท่ัวทกุมมุโลก

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นการที่จะรู�จักและ

เข�าใจลักษณะสังคมและวัฒนธิรรมของประเทศใด

ประเทศหนึ่งได�อย่างอย่างถูกต�องนั้น การเรียนรู�แบบ

ตั้งคำถาม และวิเคราะห์ข�อมูลจึงมีความสำคัญอย่าง

ยิง่กบัผู�เรยีน เพราะจะชว่ยให�ผู�เรยีนสามารถวเิคราะห์

ข�อมูลจากสื่อต่างๆ ได�อย่างเหมาะสมและเข�าใจ

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธิรรมของประเทศนั้น

ได�เป็นอย่างดี

2. การจดั้การเรยีนการสอนและกิจกรรมการเรยีนร้้

 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

กระบวนวิชา 030111 สังคมและวัฒนธิรรมเวียดนาม 

ได�เปิดสอนเป็นครั้งแรก จำนวน 1 กลุ่มการเรียน มี

นกัศกึษาจำนวน 31 คน และบคุคลท่ีสนใจลงทะเบยีน

เรยีนผ่านศูนย์การเรยีนรู�ตลอดชีวติ จำนวน 2 คน รวม

ทั้งหมด กระบวนวิชานี้มีผู�เรียนจำนวน 33 คน

 ผู�สอนได�ใช�รูปแบบการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู�กับผู� เรียนผ่านทางไมโครซึ่อฟท์ธิีมที่ทาง

มหาวิทยาลัยดำเนินการให� และยังสร�างกลุ่มเฟสบุ๊ค 

แบบกลุ่มปิด เพื่อใช�ติดต่อกับผู�เรียนทุกคน 

ร้ปที� 1 กลุม่ตดิตอ่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ (MS Teams)

ร้ปที� 2 กลุ่มติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค)

2.1. กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านสื่อ

 กจิกรรมการเรยีนรู�ผ่านส่ือเป็นหนึง่ในแนวทาง

ในการสร�างชัน้เรยีนกลบัหวั flipped classroom โดย

ผู�สอนเกริน่นำให�ผู�เรยีนเข�าใจวัตถุประสงค์ และผู�สอน

ได�คัดเลือกสื่อมาใช�ในการสอน ให�เข�ากับหัวข�อการ

เรียนรู�ในแต่ละหัวข�อ โดยมีทั้งภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ 

บทความ และมอบหมายให�ผู�เรยีนไปศึกษามาก่อนเข�า

ชั้นเรียน เมื่อเข�าชั้นเรียนผู�สอนจะให�ผู�เรียนตั้งคำถาม

หรอืหาประเดน็มาอภปิรายรว่มกนัในช้ันเรยีน ตวัอยา่ง

การเรียนรู�ผ่านสื่อ

 ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรยีนชมภาพยนตร์ 2 เรือ่ง 

และนำเสนอสิง่ทีไ่ด�รู�จากภาพยนตรใ์นชัน้เรยีน พร�อม

ร่วมกันสรุปลำดับช่วงเวลาหรือสร�างไทม์ไลน์ขึ้นมา 

เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจช่วงและยุคต่างๆ ของประเทศ

เวียดนาม

 

 

   

 

 

1 บทนำ 

กระบวนวิชา 030111 สังคมและวัฒนธรรม

เวียดนามเปนกระบวนวิชาเปดใหมของภาควิชา

ภ า ษ า ต ะ ว ั น อ อ ก  ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ ่งเปดสอนครั้งแรกในภาค

การศึกษาท่ิ 1 ปการศึกษา 2564 โดยเปดสอนใหกับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ซึ ่งสามารถลงทะเบียนเรียนผานศูนยการเรียนรู

ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกระบวนวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเวียดนามนี้ มีวัตถุประสงค คือ 

ผูเรียนเขาใจลักษณะโครงสรางทางสังคม ลักษณะ

ทั่วไปและลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรม

เวียดนาม และสามารถวิเคราะหและนำความรูไป

ประยุกตใชอยางเหมาะสม 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนยุคของดิจิตอล 

เทคโนโลยี และการสื ่อสารไรพรมแดนซึ ่งผู เร ียน

สามารถเขาถึงขอมูลความรูตางๆ ไดจากทั่วทุกมุม

โลกผานเครือขายอินเตอรเนต ดังนั้นการที่จะรูจัก

และเขาใจลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

ใดประเทศหนึ่งไดอยางอยางถูกตองนั้น การเรียนรู

แบบตั้งคำถาม และวิเคราะหขอมูลจึงมีความสำคัญ

อยางยิ่งกับผูเรียน เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถ

วิเคราะหขอมูลจากสื่อตางๆ ไดอยางเหมาะสมและ

เขาใจสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศนั้นไดเปนอยางดี 

2 การจัดการเร ียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

ในภาคการศ ึกษาท ี ่  1 ปการศ ึกษา 2564

กระบวนว ิ ช า  030111 ส ั งคมและว ัฒนธร รม

เวียดนาม ไดเปดสอนเปนครั้งแรก จำนวน 1 กลุม

การเรียน มีนักศึกษาจำนวน 31 คน และบุคคลท่ี

สนใจลงทะเบียนเรียนผานศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 

จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด กระบวนวิชานี้มีผูเรียน

จำนวน 33 คน 

ผูสอนไดใชรูปแบบการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู กับผู เร ียนผานทางไมโครซอฟทธ ีมที ่ทาง

มหาวิทยาลัยดำเนินการให และยังสรางกลุมเฟสบุค 

แบบกลุมปด เพ่ือใชติดตอกับผูเรียนทุกคน  

  

รูปท่ี 1 กลุมติดตอผานส่ือสังคมออนไลน (MS 

Team) 

 

 

 

รูปที ่ 2 กลุ มติดตอผานสื ่อสังคมออนไลน

(เฟสบุค) 

 

 

   

 

 

1 บทนำ 

กระบวนวิชา 030111 สังคมและวัฒนธรรม

เวียดนามเปนกระบวนวิชาเปดใหมของภาควิชา

ภ า ษ า ต ะ ว ั น อ อ ก  ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ ่งเปดสอนครั้งแรกในภาค

การศึกษาท่ิ 1 ปการศึกษา 2564 โดยเปดสอนใหกับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ซึ ่งสามารถลงทะเบียนเรียนผานศูนยการเรียนรู

ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกระบวนวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเวียดนามนี้ มีวัตถุประสงค คือ 

ผูเรียนเขาใจลักษณะโครงสรางทางสังคม ลักษณะ

ทั่วไปและลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรม

เวียดนาม และสามารถวิเคราะหและนำความรูไป

ประยุกตใชอยางเหมาะสม 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนยุคของดิจิตอล 

เทคโนโลยี และการสื ่อสารไรพรมแดนซึ ่งผู เร ียน

สามารถเขาถึงขอมูลความรูตางๆ ไดจากทั่วทุกมุม

โลกผานเครือขายอินเตอรเนต ดังนั้นการที่จะรูจัก

และเขาใจลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

ใดประเทศหนึ่งไดอยางอยางถูกตองนั้น การเรียนรู

แบบตั้งคำถาม และวิเคราะหขอมูลจึงมีความสำคัญ

อยางยิ่งกับผูเรียน เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถ

วิเคราะหขอมูลจากสื่อตางๆ ไดอยางเหมาะสมและ

เขาใจสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศนั้นไดเปนอยางดี 

2 การจัดการเร ียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

ในภาคการศ ึกษาท ี ่  1 ปการศ ึกษา 2564

กระบวนว ิ ช า  030111 ส ั งคมและว ัฒนธร รม

เวียดนาม ไดเปดสอนเปนครั้งแรก จำนวน 1 กลุม

การเรียน มีนักศึกษาจำนวน 31 คน และบุคคลท่ี

สนใจลงทะเบียนเรียนผานศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 

จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด กระบวนวิชานี้มีผูเรียน

จำนวน 33 คน 

ผูสอนไดใชรูปแบบการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู กับผู เร ียนผานทางไมโครซอฟทธ ีมที ่ทาง

มหาวิทยาลัยดำเนินการให และยังสรางกลุมเฟสบุค 

แบบกลุมปด เพ่ือใชติดตอกับผูเรียนทุกคน  

  

รูปท่ี 1 กลุมติดตอผานส่ือสังคมออนไลน (MS 

Team) 

 

 

 

รูปที ่ 2 กลุ มติดตอผานสื ่อสังคมออนไลน

(เฟสบุค) 
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 ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรียนชมคลิป เกี่ยวกับ

สถานที่มรดกโลกที่ประเทศเวียดนาม และมาร่วม

อภปิรายเกีย่วกบัความสำคญัและแหลง่ท่องเทีย่วอืน่ๆ 

รวมถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของประเทศ

เวียดนาม

 ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรยีนอ่านบทความและชม

คลิปเกี่ยวกับการลงทุนท่ีประเทศเวียดนามและมาต้ัง

คำถามพร�อมอภิปรายเพื่อหาแนวโน�มการลงทุนที่

ประเทศเวียดนาม

2.2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�

 ผู�สอนได�เชญิวิทยากรทีมี่ความรู�ความเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับประเทศเวียดนามมา 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. รศ.ดร.มนธิิรา ราโท คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เชี่ยวชาญด�านภาษาและ

วรรณกรรม, วรรณคดี)

 2 .  ผศ.ดร. วัชรี  ศ รีคำคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธิานี (เชี่ยวชาญด�านการเมือง 

การปกครอง กลุ่มชาติพันธิุ์  รวมถึงสังคมและ

วัฒนธิรรม)

 3 .  คุณชา รี  ฮั่ ำ รัตนาพร นัก ศึกษาทุน

พระราชทานมูลนิธิิอานันทมหิดล สาขาเวียดนาม

ศกึษา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (เชีย่วชาญเรือ่งความ

เชื่อ ศาสนาในเวียดนาม)

 เบือ้งต�นผู�สอนได�แจ�งหวัข�อและรายละเอยีดกบั

ผู�เรียนเพื่อให�ผู�เรียนได�เตรียมตัวมาก่อนและผู�สอนได�

กระตุ�นให�ผู�เรยีนตัง้คำถามเพือ่แลกเปลีย่นกบัวทิยากร 

หลังการบรรยายแลกเปลี่ยนผู�สอนได�ให�วิทยากรให�

คะแนนกับคำถามที่น่าสนใจ และมอบรางวัลให�กับผู�

เรยีนทีต่ัง้คำถามนัน้ การให�รางวลัทำให�ผู�เรยีนสนกุกบั

การแลกเปล่ียนเรียนรู�ในแต่ละครั้งและตั้งใจเตรียม

คำถามมาล่วงหน�าเพื่อแลกเปลี่ยนกับวิทยากร

      

2.3. กิจกรรมกลุ่ม

 ผู�สอนต�องการให�ผู�เรียนฝึึกทำงานเป็นกลุ่ม รับ

ฟังความคิดเห็นและใช�ความคิดสร�างสรรค์ในการ

ถา่ยทอดความรู� โดยตอนแรกผู�สอนวางแผนให�ผู�เรยีน

ทำงานกลุ่มในการนำเสนอโปสเตอร์ในหัวข�อท่ีผู�เรียน

สนใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธิรรมเวียดนามในช่วง

ปลายภาคการศึกษา แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ผู�สอนจึงปรับมาให�ผู�

เรียนทำวิดีโอกลุ่ม เพื่อนำเสนอหัวข�อที่เกี่ยวกับสังคม

และวฒันธิรรมเวยีดนาม โดยมคีวามยาวไมเ่กนิ 10-15 

นาทีและผู�สอนให�ผู�เรียนประเมินเพื่อนในกลุ่ม ส่วนผู�

สอนจะประเมินเนื้อหา และความคิดสร�างสรรค์ของ

วิดีโอ ตัวอย่างของวิดีโอที่จัดทำโดยผู�เรียน

   

 

 

2.1 กิจกรรมการเรียนรูผานส่ือ 

กิจกรรมการเรียนรูผานสื่อเปนหนึ่งในแนวทาง

ในการสรางชั ้นเรียนกลับหัว flipped classroom 

โดยผูสอนเกริ่นนำใหผูเรียนเขาใจวัตถุประสงค และ

ผูสอนไดคัดเลือกสื่อมาใชในการสอน ใหเขากับหัวขอ

การเรียนรูในแตละหัวขอ โดยมีทั้งภาพยนตร คลิป

วิดีโอ บทความ และมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษามา

กอนเขาชั้นเรียน เมื่อเขาชั้นเรียนผูสอนจะใหผูเรียน

ตั้งคำถามหรือหาประเด็นมาอภิปรายรวมกันในชั้น

เรียน ตัวอยางการเรียนรูผานสื่อ 

ผู สอนมอบหมายใหผู เร ียนชมภาพยนตร 2 

เรื่อง และนำเสนอสิ่งที่ไดรูจากภาพยนตรในชั้นเรียน 

พรอมรวมกันสรุปลำดับชวงเวลาหรือสรางไทมไลน

ขึ ้นมา เพื ่อใหผู เรียนเขาใจชวงและยุคตางๆ ของ

ประเทศเวียดนาม 

ผู สอนมอบหมายใหผู เรียนชมคลิป เกี ่ยวกับ

สถานที่มรดกโลกที่ประเทศเวียดนาม และมารวม

อภิปรายเก่ียวกับความสำคัญและแหลงทอเท่ียวอ่ืนๆ 

รวมถึงรูปแบบการทองเที่ยวที่นาสนใจของประเทศ

เวียดนาม 

ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนอานบทความและชม

คลิปเก่ียวกับการลงทุนท่ีประเทศเวียดนามและมาตั้ง

คำถามพรอมอภิปรายเพื่อหาแนวโนมการลงทุนท่ี

ประเทศเวียดนาม 

 

2.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

ผูสอนไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับประเทศเวียดนามมา 3 ทาน ดังนี้  

1. รศ.ดร.มนธิรา ราโท คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เชี ่ยวชาญดาน

ภาษาและวรรณกรรม, วรรณคดี) 

2. ผศ.ดร .ว ั ชร ี  ศร ี คำคณะศ ิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เชี่ยวชาญดาน

การเม ือง การปกครอง กล ุ มชาต ิพ ันธุ  

รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม) 

3. ค ุณชาร ี  ฮ ่ ำ ร ั ตน าพร  นั กศ ึ กษ า ทุน

พระราชทานมูลนิธ ิอานันทมหิดล สาขา

เวียดนามศึกษา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย  

( เช ี ่ ยวชาญเร ื ่องความเช ื ่อ ศาสนาใน

เวียดนาม) 

เบื ้องตนผู สอนไดแจงหัวขอและรายละเอียดกับ

ผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเตรียมตัวมากอนและผูสอนได

ระตุนใหผูเรียนตั้งคำถามเพ่ือแลกเปลี่ยนกับวิทยากร 

หลังการบรรยายแลกเปลี่ยนผูสอนไดใหวิทยากรให

คะแนนกับคำถามที่นาสนใจ และมอบรางวัลใหกับ

ผูเรียนท่ีตั้งคำถามนั้น การใหรางวัลทำใหผูเรียนสนุก

กับการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ในแตละครั ้งและตั ้งใจ

เตรียมคำถามมาลวงหนาเพ่ือแลกเปลี่ยนกับวิทยากร 
 

      
     รูปท่ี 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ รศ.ดร.มนธิรา ราโท  

 

 
รูปท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ ผศ.ดร.วัชรีศรีคำ  

 

 

   

 

 

 
     รูปท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ คุณชารี ฮ่ำรัตนาพร 

 

2.3 กิจกรรมกลุม 

ผูสอนตองการใหผูเรียนฝกทำงานเปนกลุม รับฟง

ความคิดเห็นและใชความคิดสรางสรรคในการ

ถายทอดความรู  โดยตอนแรกผู สอนวางแผนให

ผูเรียนทำงานกลุมในการนำเสนอโปสเตอรในหัวขอท่ี

ผูเรียนสนใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม

ในช  ว งปลายภาคการศ ึกษา แต  เน ื ่ อ งจากมี

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

ผูสอนจึงปรับมาใหผูเรียนทำวิดีโอกลุม เพื่อนำเสนอ

หัวขอท่ีเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม โดยมี

ความยาวไมเกิน 10-15 นาทีและผู สอนใหผู เรียน

ประเมินเพื่อนในกลุม สวนผูสอนจะประเมินเนื้อหา 

และความคิดสรางสรรคของวิดีโอ ตัวอยางของวิดีโอ

ท่ีจัดทำโดยผูเรียน 

ตัวอยางท่ี 1 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยางผลงานวิดีโอนักศึกษา 

 

 

 
รูปท่ี 7 คิวอารโคดสำหรับเขาชมวิดีโอนักศึกษา 

 

ตัวอยางท่ี 2 

    
รูปท่ี 8 ตัวอยางผลงานวิดีโอนักศึกษา 

 

 
รูปท่ี 9 คิวอารโคดสำหรับเขาชมวิดีโอนักศึกษา 

3 การวัดผลและประเมินผลผูเรียน 

การวัดและประเมินผลผูเรียนในกระบวนวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม เปนการวัดผลแบบอิง

เกณฑโดยมีสัดสวนการใหคะแนนเปน 50:50 คือ 

ดานการสอบรอยละ 50  และดานกิจกรรมในชั้น

เรียนอีกรอยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สอบกลางภาค รอยละ 25 

2. สอบปลายภาค รอยละ 25 

3. การอภิปราย รอยละ 30 

4. งานเขียน รอยละ 10 

5. งานกลุม  รอยละ 10 
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ตัวอย่างที่ 1

ร้ปที� 6 ตัวอย่างผลงานวิดีโอนักศึกษา

3. การวััด้ผลและประเมินผลผ้้เรียน

 การวัดและประเมินผลผู�เรียนในกระบวนวิชา

สังคมและวัฒนธิรรมเวียดนาม เป็นการวัดผลแบบอิง

เกณฑ์โดยมีสัดสว่นการให�คะแนนเป็น 50:50 คอื ด�าน

การสอบร�อยละ 50  และด�านกิจกรรมในชั้นเรียนอีก

ร�อยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. สอบกลางภาค  ร�อยละ 25

 2. สอบปลายภาค  ร�อยละ 25

 3. การอภิปราย  ร�อยละ 30

 4. งานเขียน  ร�อยละ 10

 5. งานกลุ่ม  ร�อยละ 10

 การสอบกลางภาคและปลายภาค ข�อสอบเป็น

ข�อสอบแบบอตันยั รปูแบบการสอบแบบออนไลนโ์ดย

ผู�สอนให�ผู�เรียนสามารถค�นหาข�อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ได�ในเวลาสอบเพื่อเป็นการประเมินทักษะการค�นคว�า 

การเข�าถึงแหล่งข�อมูลและการวิเคราะห์ว่าเป็นข�อมูล

ทีน่า่เชือ่ถอืได�เพือ่ให�นกัศกึษานำมาวเิคราะหแ์ละตอบ

คำถาม ข�อสอบสว่นใหญจ่ะเปน็นำความรู�มาประยกุต์ 

เพื่อให�ผู� เรียนใช�ความรู�ที่ ได�เรียนมาพร�อมทั้งฝึึก

วิเคราะห์ในเวลาที่จำกัด  

 ส่วนการอภิปรายประเมินจากการมีส่วนร่วม

ของผู�เรียนผ่านการสังเกตของอาจารย์ผู�สอน 

 งานกลุม่จะมรีปูแบบทีใ่ช�ประเมนิทกัษะผู�เรยีน 

2 รูปแบบ คือ ให�เพ่ือนร่วมกลุ่มประเมินการทำงาน 

และอาจารย์ผู�สอนประเมินความถูกต�องของเน้ือหา

และความคิดสร�างสรรค์ 

4. ผลการจัด้การเรียนการสอน

 ในภาคการศึกษาที ่1 ปกีารศกึษา 2564 ทีผ่า่น

มาผู�สอนได�จัดการเรียนการสอนได�ครอบคลุมเนื้อหา 

ตามแผนการสอน ตามหัวข�อต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงสร�างทางสังคม

  1.1 ภูมิหลังประวัติศาสตร์เวียดนาม 

 1.2 การปกครองของเวียดนาม 

 1.3 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 1.4 ทรัพยากรธิรรมชาติ 

 1.5 ประชากร และกลุ่มชาติพันธิุ์ในเวียดนาม

 1.6 เศรษฐ์กิจของเวียดนาม 

 1.7 การท่องเที่ยว

 

 

   

 

 

 
     รูปท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ คุณชารี ฮ่ำรัตนาพร 

 

2.3 กิจกรรมกลุม 

ผูสอนตองการใหผูเรียนฝกทำงานเปนกลุม รับฟง

ความคิดเห็นและใชความคิดสรางสรรคในการ

ถายทอดความรู  โดยตอนแรกผู สอนวางแผนให

ผูเรียนทำงานกลุมในการนำเสนอโปสเตอรในหัวขอท่ี

ผูเรียนสนใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม

ในช  ว งปลายภาคการศ ึกษา แต  เน ื ่ อ งจากมี

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

ผูสอนจึงปรับมาใหผูเรียนทำวิดีโอกลุม เพื่อนำเสนอ

หัวขอท่ีเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม โดยมี

ความยาวไมเกิน 10-15 นาทีและผู สอนใหผู เรียน

ประเมินเพื่อนในกลุม สวนผูสอนจะประเมินเนื้อหา 

และความคิดสรางสรรคของวิดีโอ ตัวอยางของวิดีโอ

ท่ีจัดทำโดยผูเรียน 

ตัวอยางท่ี 1 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยางผลงานวิดีโอนักศึกษา 

 

 

 
รูปท่ี 7 คิวอารโคดสำหรับเขาชมวิดีโอนักศึกษา 

 

ตัวอยางท่ี 2 

    
รูปท่ี 8 ตัวอยางผลงานวิดีโอนักศึกษา 

 

 
รูปท่ี 9 คิวอารโคดสำหรับเขาชมวิดีโอนักศึกษา 

3 การวัดผลและประเมินผลผูเรียน 

การวัดและประเมินผลผูเรียนในกระบวนวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม เปนการวัดผลแบบอิง

เกณฑโดยมีสัดสวนการใหคะแนนเปน 50:50 คือ 

ดานการสอบรอยละ 50  และดานกิจกรรมในชั้น

เรียนอีกรอยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สอบกลางภาค รอยละ 25 

2. สอบปลายภาค รอยละ 25 

3. การอภิปราย รอยละ 30 

4. งานเขียน รอยละ 10 

5. งานกลุม  รอยละ 10 

 

 

   

 

 

 
     รูปท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ คุณชารี ฮ่ำรัตนาพร 

 

2.3 กิจกรรมกลุม 

ผูสอนตองการใหผูเรียนฝกทำงานเปนกลุม รับฟง

ความคิดเห็นและใชความคิดสรางสรรคในการ

ถายทอดความรู  โดยตอนแรกผู สอนวางแผนให

ผูเรียนทำงานกลุมในการนำเสนอโปสเตอรในหัวขอท่ี

ผูเรียนสนใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม

ในช  ว งปลายภาคการศ ึกษา แต  เน ื ่ อ งจากมี

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

ผูสอนจึงปรับมาใหผูเรียนทำวิดีโอกลุม เพื่อนำเสนอ

หัวขอท่ีเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม โดยมี

ความยาวไมเกิน 10-15 นาทีและผู สอนใหผู เรียน

ประเมินเพื่อนในกลุม สวนผูสอนจะประเมินเนื้อหา 

และความคิดสรางสรรคของวิดีโอ ตัวอยางของวิดีโอ

ท่ีจัดทำโดยผูเรียน 

ตัวอยางท่ี 1 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยางผลงานวิดีโอนักศึกษา 

 

 

 
รูปท่ี 7 คิวอารโคดสำหรับเขาชมวิดีโอนักศึกษา 

 

ตัวอยางท่ี 2 

    
รูปท่ี 8 ตัวอยางผลงานวิดีโอนักศึกษา 

 

 
รูปท่ี 9 คิวอารโคดสำหรับเขาชมวิดีโอนักศึกษา 

3 การวัดผลและประเมินผลผูเรียน 

การวัดและประเมินผลผูเรียนในกระบวนวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม เปนการวัดผลแบบอิง

เกณฑโดยมีสัดสวนการใหคะแนนเปน 50:50 คือ 

ดานการสอบรอยละ 50  และดานกิจกรรมในชั้น

เรียนอีกรอยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สอบกลางภาค รอยละ 25 

2. สอบปลายภาค รอยละ 25 

3. การอภิปราย รอยละ 30 

4. งานเขียน รอยละ 10 

5. งานกลุม  รอยละ 10 
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2. ลักษณะสังคมวัฒนธิรรมเวียดนาม

 2.1 ครอบครัวและระบบเครือญาติของ

เวียดนาม

 2.2 ศาสนาและระบบความเชื่อ 

 2.3 สุภาษิต และนิทานพื้นบ�านเวียดนาม

 2.4 เทศกาล และงานประเพณีของเวียดนาม 

 2.5 อาหารและวัฒนธิรรมการกินของเวยีดนาม

 2.6 ดนตรีและการแสดงของเวียดนาม 

 2.7 การแต่งกาย

 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาซ่ึึ่งในภาคการศึกษา

นี้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตลอด

ภาคการศึกษา ผู�สอนจึงมาทบทวนการมอบหมายงาน

ให�ผู�เรียนที่ได�ให�ไปศึกษามาก่อนเข�าชั้นเรียนให�มี

ปริมาณที่เหมาะสม  

4.1. ผลประเมินการสอนอาจารย์ 

 ผลประเมินการสอนจากระบบ CMU MIS  

โดยมีนักศึกษาเข�าประเมิน 18 คน รายละเอียด 

ดังตาราง

ติารางที� 1 ตารางสรุปผลประเมินการสอน  ทั้งนี้นักศึกษายังได�แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู�

สอน ดังนี้ “1. อาจารย์สอนสนุกมาก และให�นักศึกษา

ได�แลกเปลี่ยนความรู�ตลอดเวลา, 2. โกเฮัืองสอนดีให�

ความรู�เกี่ยวกับวัฒนธิรรมเวียดนามมากมาย สมควร

ขึ้นเงินเดือนให�, 3. เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมใน

การตอบ, 4. โกสอนโอเคนะคะ แต่ก็อยากให�โกไม่

บงัคบัให�ถามคำถามคะ่บางท ีนศ กไ็มม่ขี�อมลูหรอืไมรู่�

จะถามอะไรค่ะ, 5.อาจารย์ให�เวลาทำข�อสอบน�อยไป

หน่อยค่ะถ�าเทียบกับจำนวนข�อท่ีให�ทำค่ะ, 6. ควร

กำหนดเวลาการสง่งานให�ชดั ไม่ควรเปลีย่นเวลาไปมา 

เพราะทำให�นักศึกษาเคลียร์งานของตัวเองไม่ลงตัว 

ทำให�ต�องจัดตารางเวลางานใหม่ และ 7. อาจารย์ใจดี

มากค่ะ มีความเป็นกันเอง สอนดีมากค่ะ”

 จากความคิดเห็นที่ 6 ผู�สอนได�ขยายเวลาส่ง

วิดีโอโดยเลื่อนเวลาส่งงานออกไป จากเดิมส่งงาน

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นส่งงานภายใน วัน

ที่ 21 ตุลาคม  2564 เพื่อต�องการให�ผู�เรียนมีเวลาทำ

มากขึ้น

   

 

 

การสอบกลางภาคและปลายภาค ขอสอบเปน

ขอสอบแบบอัตนัย รูปแบบการสอบแบบออนไลน

โดยผ ู สอนให ผ ู  เร ียนสามารถค นหาข อม ูลทาง

อินเตอรเนตไดในเวลาสอบเพื ่อเปนการประเมิน

ทักษะการคนควา การเขาถึงแหลงขอมูลและการ

วิเคราะหวาเปนขอมูลที่นาเชื่อถือไดเพื่อใหนักศึกษา

นำมาวิเคราะหและตอบคำถาม ขอสอบสวนใหญจะ

เปนนำความรูมาประยุกต เพื่อใหผูเรียนใชความรูท่ี

ไดเรียนมาพรอมท้ังฝกวิเคราะหในเวลาท่ีจำกัด   

สวนการอภิปรายประเมินจากการมีสวนรวม

ของผูเรียนผานการสังเกตของอาจารยผูสอน  

งานกลุมจะมีรูปแบบที่ใชประเมินทักษะผูเรียน 

2 รูปแบบ คือ ใหเพื่อนรวมกลุมประเมินการทำงาน 

และอาจารยผูสอนประเมินความถูกตองของเนื้อหา

และความคิดสรางสรรค  

4 ผลการจัดการเรียนการสอน 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ท่ีผาน

มาผูสอนไดจัดการเรียนการสอนไดครอบคลุมเนื้อหา 

ตามแผนการสอน ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. ลักษณะโครงสรางทางสังคม 

  1.1 ภูมิหลังประวัติศาสตรเวียดนาม  

 1.2 การปกครองของเวียดนาม  

1.3 สภาพทางภูมิศาสตร  

 1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.5 ประชากร และกลุมชาติพันธุในเวียดนาม 

 1.6 เศรษฐกิจของเวียดนาม  

1.7 การทองเที่ยว 

2. ลักษณะสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

 2.1 ครอบคร ั วและระบบเคร ือญาต ิของ

เวียดนาม 

 2.2 ศาสนาและระบบความเชื่อ  

 2.3 สุภาษิต และนิทานพื้นบานเวียดนาม 

 2.4 เทศกาล และงานประเพณีของเวียดนาม  

 2.5 อาหารและวัฒนธรรมการกินของเวียดนาม 

 2.6 ดนตรีและการแสดงของเวียดนาม  

 2.7 การแตงกาย 

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาซ่ึงในภาคการศึกษา

นี้รูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนตลอด

ภาคการศึกษา ผูสอนจึงมาทบทวนการมอบหมาย

งานใหผูเรียนท่ีไดใหไปศึกษามากอนเขาชั้นเรียนใหมี

ปริมาณท่ีเหมาะสม   

 

4.1 ผลประเมินการสอนอาจารย  

ผลประเมินการสอนจากระบบ CMU MIS 

โดยมีนักศึกษาเขาประเมิน 18 คน รายละเอียดดัง 

ตาราง 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลประเมินการสอน 

รายการประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

กลุม 1 

1. อธิบายใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของหัวขอท่ีสอน 
4.61 

2. สอนเนื้อหาครบถวนตาม

วัตถุประสงคและใชเวลาอยาง

เหมาะสม 

4.61 

3. จัดลำดับเนื้อหาเปนไปอยางมี

ระบบลำดับชัดเจน 
4.39 

4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีมีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย 

4.44 

  

  

 

 

   

 

 

รายการประเมิน 
คะแนน

ประเมิน 

5. มีการใชเทคนิควิธีการสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตางๆ เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

4.33 

6. มีวิธีการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษา

ไดฝกการคิด วิเคราะหและแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาท่ีสอน 

4.5 

7. เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 

4.89 

8.แนะนำแหลงคนควา เอกสาร หรือ

ตำราสำหรับใหนักศึกษาอาน

ประกอบ 

4.33 

ผลประเมินการสอนท้ังวิชา 4.51 
 

ทั้งนี้นักศึกษายังไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอ

ผู สอน ดังนี ้  “1. อาจารยสอนสนุกมาก และให

นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูตลอดเวลา, 2. โกเฮือง

สอนดีใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมเวียดนามมากมาย 

สมควรข้ึนเงินเดือนให, 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการตอบ, 4. โกสอนโอเคนะคะ แตก็อยากให

โกไมบังคับใหถามคำถามคะบางที นศ ก็ไมมีขอมูล

หรือไมร ู จะถามอะไรคะ, 5.อาจารยใหเวลาทำ

ขอสอบนอยไปหนอยคะถาเทียบกับจำนวนขอที่ให

ทำคะ, 6 . ควรกำหนดเวลาการสงงานใหชัด ไมควร

เปลี่ยนเวลาไปมา เพราะทำใหนักศึกษาเคลียรงาน

ของตัวเองไมลงตัว ทำใหตองจัดตารางเวลางานใหม 

และ 

7. อาจารยใจดีมากคะ มีความเปนกันเอง สอน

ดีมากคะ” 

จากความคิดเห็นที ่ 6 ผู สอนไดขยายเวลาสง

วิดีโอโดยเลื่อนเวลาสงงานออกไป จากเดิมสงงาน

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เปนสงงานภายใน 

วันท่ี 21 ตุลาคม  2564 เพ่ือตองการใหผูเรียนมีเวลา

ทำมากข้ึน 

 

4.2 ผลประเมินกระบวนวิชา 

ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ CMU 

MIS โดยมีนักศึกษาเขาประเมิน 16 คน รายละเอียด

ดังตาราง 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลประเมินกระบวนวิชา 

รายการประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

กลุม 1 

1. การแจงใหนักศึกษาทราบอยาง

ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคของ

กระบวนวิชา แผนการสอน วิธี

ประเมินผลการเรียน เกณฑการให

คะแนนและเอกสารประกอบ 

4.44 

2. เนื้อหาในการสอนสอดคลองกับ

หัวขอท่ีสอนของกระบวนวิชา 
4.56 

3. การอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือการนำไปประยุกตใช 

4.38 

4. การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ

คนควาดวยตนเองและกระตุนใหไดฝก

การคิดวิเคราะห 

4.56 
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4.2. ผลประเมินกระบวนวิชา

 ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ CMU 

MIS โดยมีนักศึกษาเข�าประเมิน 16 คน รายละเอียด

ดังตาราง

ติารางที� 2 ตารางสรุปผลประเมินกระบวนวิชา

 ทั้งนี้ นักศึกษาได�แสดงความเห็นต่อกระบวน

วิชาว่า “1.การสอนดีค่ะ มีหัวข�อแบ่งการสอนชัดเจน

ละเอียด สนุกกับการเรียนการสอน เป็นคลาสเล็กๆ 

การสอนจึงท่ัวถึงและได�พูดคุยกับอาจารย์และเพ่ือน

เกือบครบทุกคนเลยค่ะ

 2.ควรสอนแบบมีสไลด์ในทุกๆ หัวข�อบางเรื่อง

ก็ควรจะมีและให�คิดตามได�ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้เรียนเรื่อง

หัวข�อนี้ (ที่บอกแค่หัวข�อและเกริ่นนิดหน่อย) แล�วให�

มาอภปิรายคอืบางคนกไ็มรู่�อะไรเลยเข�ามาก ็งง ไปสกั

พกันงึและเนือ้หาวชิานีค้วรมเีปน็ลายลกัษณอ์กัษรด�วย

และก็ร่วมกันอภิปราย นศ.จะได�เข�าใจและร่วม

อภิปรายได�มากขึ้นค่ะ

 3.อาจารย์สอนดีมากค่ะ”

     จากความคิดเห็นท่ีสองเนื่องจากวิชานี้เพ่ิงเปิด

สอนเป็นภาคการศึกษาแรกจึงไม่มีเอกสารประกอบ

การสอนที่เป็นรูปเล่มสมบรูณ์ แต่ผู�สอนได�แนะนำ

แหลง่ข�อมลูในหวัข�อตา่งๆ พร�อมทัง้หาข�อมลูในหวัข�อ

ต่างๆ ให�ผู�เรียน โดยอัพโหลดข�อมูลผ่านทางกลุ่ม

ออนไลน์ ซึ่ึ่งผู�เรียนส่วนใหญ่เข�าถึงข�อมูล

5. สรุปผลการด้ำเนินงาน

 ตลอดภาคการศึกษาผู�สอนได�ดำเนินการสอน

แบบออนไลน์ตลอดภาคการศึกษาตามแผนการสอน 

แต่ด�วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 19 จึงทำให�

ผู� สอนต�องปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู� ให�

สอดคล�องกับสถานการณ์ดังได�กลา่วรายงานไว�ข�างต�น 

5.1. ปญัหาและความท�าทายในการดำเนนิงาน

กระบวนวิชาสังคมและวัฒนธิรรมเวียดนามเป็นวิชาที่

เปิดสอนภาคการศึกษาแรกและเปิดสอนร่วมกับศูนย์

การเรียนรู�ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให�

บคุคลทีส่นใจมีโอกาสเข�ามาเรยีน ซ่ึึ่งในภาคการศึกษา

นี้ผู�เรียนที่สนใจลงทะเบียนเรียนมีจำนวน 2 คน  ซึ่ึ่งมี

ช่วงอายุที่แตกต่างกันกับนักศึกษา ความรู�พื้นฐ์านก็มี

มากกว่าซ่ึึ่งถือเป็นความท�าทายของผู�สอนในการ

จัดการเรียนการสอนให�กับผู�เรียนที่มีวัยและพื้นฐ์าน

ความรู�ทีแ่ตกต่างกัน อกีทัง้ผู�สอนยังต�องหาวิธิกีารกระ

 

 

   

 

 

รายการประเมิน 
คะแนน

ประเมิน 

5. มีการใชเทคนิควิธีการสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตางๆ เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

4.33 

6. มีวิธีการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษา

ไดฝกการคิด วิเคราะหและแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาท่ีสอน 

4.5 

7. เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 

4.89 

8.แนะนำแหลงคนควา เอกสาร หรือ

ตำราสำหรับใหนักศึกษาอาน

ประกอบ 

4.33 

ผลประเมินการสอนท้ังวิชา 4.51 
 

ทั้งนี้นักศึกษายังไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอ

ผู สอน ดังนี ้  “1. อาจารยสอนสนุกมาก และให

นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูตลอดเวลา, 2. โกเฮือง

สอนดีใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมเวียดนามมากมาย 

สมควรข้ึนเงินเดือนให, 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการตอบ, 4. โกสอนโอเคนะคะ แตก็อยากให

โกไมบังคับใหถามคำถามคะบางที นศ ก็ไมมีขอมูล

หรือไมร ู จะถามอะไรคะ, 5.อาจารยใหเวลาทำ

ขอสอบนอยไปหนอยคะถาเทียบกับจำนวนขอที่ให

ทำคะ, 6 . ควรกำหนดเวลาการสงงานใหชัด ไมควร

เปลี่ยนเวลาไปมา เพราะทำใหนักศึกษาเคลียรงาน

ของตัวเองไมลงตัว ทำใหตองจัดตารางเวลางานใหม 

และ 

7. อาจารยใจดีมากคะ มีความเปนกันเอง สอน

ดีมากคะ” 

จากความคิดเห็นที ่ 6 ผู สอนไดขยายเวลาสง

วิดีโอโดยเลื่อนเวลาสงงานออกไป จากเดิมสงงาน

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เปนสงงานภายใน 

วันท่ี 21 ตุลาคม  2564 เพ่ือตองการใหผูเรียนมีเวลา

ทำมากข้ึน 

 

4.2 ผลประเมินกระบวนวิชา 

ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ CMU 

MIS โดยมีนักศึกษาเขาประเมิน 16 คน รายละเอียด

ดังตาราง 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลประเมินกระบวนวิชา 

รายการประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

กลุม 1 

1. การแจงใหนักศึกษาทราบอยาง

ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคของ

กระบวนวิชา แผนการสอน วิธี

ประเมินผลการเรียน เกณฑการให

คะแนนและเอกสารประกอบ 

4.44 

2. เนื้อหาในการสอนสอดคลองกับ

หัวขอท่ีสอนของกระบวนวิชา 
4.56 

3. การอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือการนำไปประยุกตใช 

4.38 

4. การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ

คนควาดวยตนเองและกระตุนใหไดฝก

การคิดวิเคราะห 

4.56 

  

  

   

 

 

รายการประเมิน 
คะแนน

ประเมิน 

5. วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชา และ

การวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรูของกระบวนวชิา 

4.44 

6. ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ี

กำหนดใหทำนอกเหนือจากเวลาเรียน 

สอดคลองกับระยะเวลา 

4.5 

7. สื่อการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนุนตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

4.19 

สรุปผลประเมิน 4.44 

 

ทั้งนี้ นักศึกษาไดแสดงความเห็นตอกระบวนวิชา

วา “1.การสอนดีคะ มีหัวขอแบงการสอนชัดเจน

ละเอียด สนุกกับการเรียนการสอน เปนคลาสเล็กๆ

การสอนจึงทั่วถึงและไดพูดคุยกับอาจารยและเพื่อน

เกือบครบทุกคนเลยคะ 

2.ควรสอนแบบมีสไลดในทุกๆหัวขอบางเรื่องก็

ควรจะมีและใหคิดตามไดไมใชแตวาวันนี้เรียนเรื่อง

หัวขอนี้(ที่บอกแคหัวขอและเกริ่นนิดหนอย)แลวให

มาอภิปรายคือบางคนก็ไมรูอะไรเลยเขามาก็ งง ไป

สักพักนึงและเนื ้อหาวิชานี ้ควรมีเปนลายลักษณ

อักษรดวยและก็รวมกันอภิปราย นศ จะไดเขาใจและ

รวมอภิปรายไดมากข้ึนคะ 

3.อาจารยสอนดีมากคะ” 

    จากความคิดเห็นที่สองเนื่องจากวิชานี้เพิ ่งเปด

สอนเป นภาคการศ ึกษาแรกจ ึ ง ไม ม ี เอกสาร

ประกอบการสอนที่เปนรูปเลมสมบรูณ แตผูสอนได

แนะนำแหลงขอมูลในหัวขอตางๆ พรอมทั้งหาขอมูล

ในหัวขอตางๆ ใหผูเรียน โดยอัพโหลดขอมูลผานทาง

กลุมออนไลน ซ่ึงผูเรียนสวนใหญเขาถึงขอมูล 

5 สรุปผลการดำเนินงาน 

ตลอดภาคการศึกษาผูสอนไดดำเนินการสอน

แบบออนไลนตลอดภาคการศึกษาตามแผนการสอน 

แตดวยสถานการณการแพรระบาดไวรัส 19 จึงทำให

ผ ู สอนตองปร ับร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู  ให

สอดคลองกับสถานการณดังไดกลาวรายงานไว

ขางตน  

 

5.1 ปญหาและความทาทายในการดำเนินงาน 

กระบวนวิชาสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามเปน

ว ิชาที ่ เป ดสอนภาคการศึกษาแรกและเปดสอน

ร  ว ม ก ั บ ศ ู น ย  ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ต ล อ ด ช ี วิ ต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหบุคคลที่สนใจมีโอกาส

เขามาเรียน ซึ ่งในภาคการศึกษานี ้ผู เรียนที ่สนใจ

ลงทะเบียนเรียนมีจำนวน 2 คน  ซึ ่งมีช วงอายุท่ี

แตกตางกันกับนักศึกษา ความรูพื้นฐานก็มีมากกวา

ซึ่งถือเปนความทาทายของผูสอนในการจัดการเรยีน

การสอนใหกับผู เรียนที ่มีวัยและพื ้นฐานความรูท่ี

แตกตางกัน อีกทั้งผูสอนยังตองหาวิธีการกระตุนให

ผูเรียนสนุกไปกับการเรียนรูและ สนุกกับชั้นเรียนไป

ดวยกัน 

6 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนย นว ัตกรรมการสอนและการ

เร ียนรู สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TLIC )  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที ่ใหทุนสนับสนุนโครงการ 

ขอขอบค ุณท ี ม  Coach จากคณะศ ึ กษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ใหคำแนะนำรูปแบบการสอน
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ตุ�นให�ผู�เรยีนสนกุไปกบัการเรยีนรู�และ สนกุกบัช้ันเรยีน

ไปด�วยกัน

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� (TLIC )  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให�ทุน

สนับสนุนโครงการ ขอขอบคุณทีม Coach จากคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ทีใ่ห�คำแนะนำรูป

แบบการสอนแบบเชงิรกุ (Active Learning) และ การ

สอนแบบชั้นเรียนกลับหัว (Flipped-Classroom)

 ขอขอบคณุ รศ.ดร.มนธิริา ราโท อาจารยป์ระจำ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอ

ขอบคุณ ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ อาจารย์ประจำคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธิานี และคุณชารี 

ฮั่ำรัตนาพร นักศึกษาทุนมูลนิธิิอานันทมหิดล ที่ร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในครั้งนี้

7. เอกสารอ้างอิง

 [1] สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐ์กิจกับประเทศเพื่อนบ�าน (องค์การมหาชน) (2557). สาธิารณรัฐ์

สังคมนิยมเวียดนาม, แหล่งที่มา https://www.neda.or.th/2018/th/home

 [2] หอการค�าไทยและสภาหอการค�าแห่งประเทศไทย (2554). คู่มือการค�าและการลงทุนสาธิารณรัฐ์

สังคมนิยมเวียดนาม,แหล่งที่มา คู่มือเวียดนาม-20171101171545.pdf (sme.go.th)
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ธิรรมศาสตร์ (2553). สาธิารณรัฐ์สังคมนิยมเวียดนาม, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://toi.boi.go.th/
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การบั้รณาการการจัด้การเรียนร้้เพื�อห้นุนเสริมคัวัามเป็นพลเมืองโลกที�มีจริยธิ์รรม                       

วัชิรศรณ์ แสงสุวัรรณ1 และ ภักด้ีกุล รัตินา2 

1ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2ภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

washirasorn.sae@cmu.ac.th 

บัทคััด้ย่อ

 รายงานการศึกษานี้ต�องการนำเสนอถึงความสำคัญของการหนุนเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธิรรม

ในชั้นเรียน โดยนำแนวคิดพลเมืองโลกศึกษาและพลเมืองจริยธิรรมมาเป็นกรอบคิดและออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรู�แบบบรูณาการข�ามกระบวนวชิา ระหวา่งกระบวนวชิา 064204 จรยิธิรรมด�านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สำหรับครู และกระบวนวิชา 100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ บนฐ์านคิดของการ

เรียนรู�แบบ active learning ผ่านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบชุมชนแห่งการสืบสอบเชิงปรัชญา เพื่อ

ส่งเสริมความเข�าใจต่อความเป็นพลเมืองโลกและเพื่อหนุนเสริมความเป็นพลเมืองจริยธิรรมของผู�เรียนจากการ 

กระตุ�นการเรยีนรู�รว่มกันทัง้ระหว่างผู�เรยีนและกับผู�สอน ผา่นกิจกรรมการสนทนา อภิปรายแลกเปล่ียนเรยีนรู�ใน

ประเดน็ตา่งๆ ทีไ่ด�รบัมอบหมาย รวมถงึการนำเสนอแนวคดิโครงการบรูณาการเชงิสร�างสรรคเ์พ่ือหนุนเสริมความ

เป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธิรรม

คัำสำคััญ:  การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ, จริยธิรรมด�านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พลเมืองโลกที่มี

จริยธิรรม

 

1. บัทนำ

 “การบูรณาการจัดการเรียนรู�เพื่อหนุนเสริม

ความเป็นพลเมืองโลกท่ีมีจริยธิรรม” เป็นการจัดการ

เรียนการสอนภายใต�กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู�

แบบบูรณาการระหว่างกระบวนวิชา 064204 

จริยธิรรมด�านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู 

กับกระบวนวิชา 100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษา

เพื่อความเป็นพลเมืองช้ันเลิศ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให�เกิด

การเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน�น

กระตุ�นการเรยีนรู�ของผู�เรยีนอยา่งยดืหยุน่และมีอสิระ

เพือ่หนุนเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีมี่จริยธิรรมของ

ผู�เรียน กล่าวคือ นำกระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา 

(philosophical inquiry) ไปใช�ในการเตรียมผู�เรียน

ให�เปน็นกัคดิทีม่เีปา้หมายและมคีวามรบัผดิชอบ เปน็

พลเมอืงท่ีมคีณุภาพบนพืน้ฐ์านของจรยิธิรรม (ethics) 

และมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิิปไตย กระบวนวิชานี้

ทีม่ลีกัษณะเปน็การเรยีนรู�แบบ active learning กลา่ว

คือ มีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู�

บนฐ์านของแนวคิดปรัชญาสำหรับเด็ก (philosophy 

for children - P4C) ซึ่ึ่งเป็นการสอนที่เน�นการสร�าง

กระบวนการคิดแก่เด็ก มีวิธิีการสอนคือการกระตุ�นผู�

เรียนให�เกิดการคิดผ่านกระบวนการสืบสอบเชิง

ปรัชญาที่มีลักษณะให�ผู�เรียนสืบสอบและสืบค�นความ

รู�ด�วยตนเอง (self-directed learning) ด�วยกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบชุมชนแห่งการสืบสอบ 

(community of inquiry) [1] ที่เป็นการสร�างชุมชน

การคิดจากการสร�างคำถาม (question) เพื่อการสืบ
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สอบความรู� (inquiry) ผ่านการสร�างบทสนทนา 

(dialogue) ระหวา่งกนัของผู�เรยีน รว่มกบัเทคนคิการ

เรียนรู�แบบแลกเปลี่ยน (Think-Pair-Share) ที่มี

ลักษณะเป็นการสอนแบบแบ่งปันความคิดซึ่ึ่งเป็นวิธิี

การอภิปรายร่วมกันของผู�เรยีน [2] โดยมีเป้าหมายเพือ่

สร�างการมีส่วนร่วมของผู�เรียนทั้งระหว่างผู�เรียนด�วย

กันเองและกับผู�สอนในระหว่างการเรียนการสอน ทั้ง

ยังเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ทักษะทางสังคมด�านต่าง ๆ คือ ทักษะการคิด ทักษะ

การสื่อสาร การแก�ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหา

ความรู�และการยอมรับซึ่ึ่งกันและกัน รวมถึงความ

เข�าใจและตระหนกัรู�ตอ่ความเปน็พลเมอืงโลก (global 

citizenship) และความเปน็พลเมอืงโลกทีม่จีรยิธิรรม 

(ethical global citizenship) ซึ่ึ่งเป็นคุณลักษณะที่

สำคัญต่อการพัฒนาสังคมโลกในปัจจุบัน โดยที่

กระบวนวิชา 064204 จริยธิรรมด�านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสำหรับครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให�ผู�เรียนได�

ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับหลักการจริยธิรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงฝึึกวิเคราะห์ 

อธิิบาย และสรุปถึงความเชื่อมโยงระหว่างนัก

จริยศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ผู�มีส่วนเกี่ยวข�อง

ในการกำหนดนโยบายและสงัคมทีม่ตีอ่ประเดน็ปญัหา

จริยธิรรมด�านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนที่

เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐ์าน และในส่วนของกระบวนวิชา 

100110 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนการสืบสอบ

เชิงปรัชญาไปใช�ในการเตรียมผู�เรียนให�เป็นนักคิดที่มี

เป้าหมายและมีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่มี

คณุภาพบนพืน้ฐ์านของจริยธิรรม (ethics) และมีส่วน

ร่วมในสังคมประชาธิิปไตย 

 ดังนั้น ในโครงการ Type C การจัดการเรียนรู�

แบบบรูณาการข�ามกระบวนวชิานี ้ผู�สอนมคีวามต้ังใจ

ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู�จากเดิมท่ีเป็นการ

จัดการเรียนรู�แบบ Active Learning ของแต่ละ

กระบวนวชิา คอื กระบวนวชิา 064204 จรยิธิรรมด�าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู (สำหรับ

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาเคมีและชีววิทยา) และ

กระบวนวิชา 100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ

ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาพลศึกษา) มาเป็นการจัดการเรียนรู�ใน

ลักษณะการบูรณาการข�ามกระบวนวิชา  ซึ่ึ่งเป็นกระ

บวนวิชาที่สอนโดยอาจารย์ระหว่างภาควิชาหลักสูตร 

การสอนและการเรยีนรู� และภาควชิาพืน้ฐ์านและการ

พฒันาการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ในลักษณะการบูรณาการกิจกรรมของผู�เรยีน

ตา่งกลุม่กันผ่านกจิกรรมการเรยีนรู�รว่มกนั คอื การนำ

เสนอผลการศกึษาตามประเดน็ทีไ่ด�รบัมอบหมาย และ

การจัดทำโครงการบูรณาการเชงิสร�างสรรค์ของผู�เรยีน

ทั้งสองกระบวนวิชาเพื่อหนุนเสริมความเป็นพลเมือง

โลกที่มีจริยธิรรมในชั้นเรียน

2. แนวัคัิด้พลเมืองโลกศ้กษาและคัวัามสำคััญของ

พลเมืองจริยธิ์รรม 

2.1. แนวคิดพลเมืองโลกศึกษา (Global 

citizenship education)

  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธิรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่ึ่งเป็นหน่วยงานใน

กำกับการดูแลขององค์การสหประชาชาติได�พัฒนา

แนวคิดพลเมืองโลกศึกษา (Global Citizenship 

Education- GCED) เพ่ือให�พลเมืองโลกได�รับการ

ศึกษาอย่างเท่าเทียม อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

รว่มกนั สร�างสนัติภาพลดปญัหาความขดัแย�ง และรว่ม

กันพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน [3]

 แนวคิดพลเมืองโลกศึกษา (GCED) ตามที่องค์

การยู เนสโกและองค์การอ็อกแฟม (Oxford 

Committee for Famine Relief -OXFAM) [4] ซึ่ึ่ง

เปน็องคก์ารทีท่ำงานด�านการพฒันาในระดบัสากล ได�

นยิามไว�วา่เปน็รูปแบบหนึง่ของการเรยีนรู�ของพลเมอืง

ทีเ่กีย่วข�องกบัการมสีว่นรว่มของผู�เรยีนตอ่การจดัการ

กับปัญหาระดับโลกทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐ์กิจ

หรือสิ่งแวดล�อม องค์ประกอบหลักสองประการของ
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พลเมืองโลกศึกษา คือ 1) “จิตสำนึกต่อโลก” (global 

consciousness) ในด�านคุณธิรรมหรือจริยธิรรมต่อ

ปัญหาระดับโลก และ 2) “ความสามารถระดับโลก” 

(global talents) หรือทักษะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให�ผู�

เรียนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโลก 

นอกจากนี้ การที่แนวคิดพลเมืองโลกศึกษาให�ความ

สำคัญแก่ประเดน็หลกั คอื ประเดน็สนัตภิาพและสทิธิิ

มนุษยชน ความเข�าใจระหว่างวัฒนธิรรม การศึกษา

ความเปน็พลเมอืง การเคารพความแตกตา่งและหลาก

หลาย และความอดทนอดกลั้นและการอยู่ร่วมกัน จึง

นำไปสู่การจัดการศึกษาในด�านต่าง ๆ คือการศึกษา

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (education for sustainable 

development) การศึกษาเพื่อสันติภาพ (peace) 

ความหลากหลายทางวฒันธิรรม (cultural diversity) 

ความเข�าใจระหว่างวัฒนธิรรม (intercultural 

understanding) สิทธิิมนุษยชน (human rights) 

เป็นต�น

 แนวคิดพลเมืองโลกศึกษากำหนดขอบเขตการ

เรยีนรู�สามด�าน คอื 1) ด�านความรู� (cognitive) ซ่ึึ่งเปน็

ด�านที่ผู�เรียนได�รับความรู�และทักษะการคิดวิเคราะห์

ที่จำเป็นในการเข�าใจต่อปัญหาของโลก 2) ด�านสังคม

และอารมณ์ (socio-emotional) ท่ีเกี่ยวกับค่านิยม 

ทัศนคติ และทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมผู�เรียนพัฒนา

ด�านจิตใจและสังคมเพื่อให�สามารถอยู่ร่วมกับผู�อื่นได� 

และ 3) ด�านพฤติกรรม (behavioral) ซึ่ึ่งเกี่ยวกับการ

ประพฤตปิฏิิบตัตินในการอยูร่ว่มกนั โดยองคก์ารยเูนส

โก [5] ได�อธิบิายถงึผลลพัธิก์ารเรยีนรู�ของพลเมอืงโลก

ศึกษาในแต่ละด�าน คือ 1) ด�านความรู� ผู�เรียนมีความ

รู�และความเข�าใจต่อประเด็นสำคัญในทุกระดับตั้งแต่

ระดบัท�องถิน่ ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบั

โลก รวมถึงความเข�าใจต่อการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเทศ 

(interdependence) และผู�เรียนได�รับการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์อย่าง

สร�างสรรค์ 2) ด�านสังคมและอารมณ์ ผู�เรียนเกิด

จิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก สามารถ

สร�างคา่นิยมร่วมกัน มคีวามรับผิดชอบบนพ้ืนฐ์านของ

ความเท่าเทียมและสิทธิิมนุษยชน โดยผู�เรียนจะได�รับ

การปลูกฝึงัและเข�าใจตอ่การเปน็สว่นหนึง่ของสังคม มี

ความสามัคคี และเคารพในความแตกต่างและหลาก

หลาย และ 3) ด�านพฤตกิรรม ผู�เรยีนจะแสดงออกและ

ปฏิิบัติตนอย่างมีประสิทธิิภาพและรับผิดชอบต่อท�อง

ถิ่น ต่อประเทศ และต่อโลกในการสร�างสันติภาพให�

เกิดขึ้นในสังคมโลกอย่างยั่ งยืน ผู� เรียนมีความ

กระตือรือร�นและเต็มใจในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ต่อผู�

อื่นและโลก โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบ่มเพาะผู�

เรยีนให�เกดิคุณลักษณะสำคญัตามแนวคิดพลเมอืงโลก

ศึกษา คือ ผู�เรียนมีความรอบรู�และสามารถอ่านคิด

วิเคราะห์ (informed and critically literate) เชื่อม

โยงสังคมและเคารพในความหลากหลาย (socially 

connected and respectful of diversity) และรับ

ผิดชอบตามหลักจริยธิรรมและมีส่วนร่วม (ethically 

responsible and engaged) โดยการจะบรรลุเป้า

หมายดังกล่าวนี้รัฐ์บาลและองค์กรต่าง ๆ ควรมี

บทบาทในการส่งเสริมแนวคิดพลเมืองโลกศึกษาและ

ควรส่งเสริมให�เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น

2.2. ความสำคญัของความเปน็พลเมอืงโลกทีม่ี

จริยธิรรม (Ethical global citizenship 

education)

 จากการที่องค์การยูเนสโกให�ความสำคัญแก่

การสง่เสรมิองคป์ระกอบสำคญัของพลเมอืงโลกศกึษา 

คือการสร�างและส่งเสริม 'จิตสำนึกต่อโลก” และ 

“ความสามารถระดับโลก”ให�เกิดข้ึนในผู�เรียน โดย

อธิิบายว่า “จิตสำนึกต่อโลก” นั้นแสดงถึงมิติทาง

จริยธิรรมหรือศีลธิรรมของความเป็นพลเมืองโลก ใน

ขณะที ่“ความสามารถระดับโลก” เป็นการผสมผสาน

ระหว่างการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับทัศนคติต่อสิ่ง

ต่างๆ รอบตัว [6] 

 จากมุมมองเกี่ยวกับการสร�างจิตสำนึกต่อโลก

ผ่านมิติทางจริยธิรรม การจัดการศึกษาเพื่อความเป็น
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พลเมอืงโลกทีม่จีรยิธิรรม (ethical global citizenship 

education) จะให�น้ำหนักแก่การส่งเสริมผู�เรียนให�

ตระหนักรู�เกีย่วกับตนเอง ความเข�าใจต่อความแตกต่าง

หลากหลายของสังคมโลก ความเห็นอกเห็นใจข�าม

วัฒนธิรรม (cross-culture) สำนึกรับผิดชอบต่อส่วน

รวมทั้งในครอบครัวและผู�อื่น การให�ความสำคัญแก่ 

“การสง่เสยีง” (voice) และการมสีว่นรว่มอยา่งจริงจงั

เพือ่แก�ไขปญัหาของโลกและใสใ่จต่อปญัหาโลกทีม่รีว่ม

กนั รวมไปถึงให�ความสำคัญแก่คณุคา่ความเป็นมนุษย์ 

เช่น การเอาใจใส่ (empathy) และความเป็นน้ำหนึ่ง

ใจเดยีวกนั (solidarity) ของมนษุยชาต ิ[7] รวมถงึการ

ให�ความสำคัญแก่การเรียนการสอนที่หนุนเสริมการ

ตระหนักรู�ถึงการมีจิตสำนึกด�านจริยธิรรมระดับโลก

ควบคูไ่ปกับกระบวนการเรยีนการสอนเชงิวิพากษ์ เชน่ 

การเรยีนรู�ผา่นกระบวนการคิดด�วยการตัง้คำถามและ

สืบค�นคำตอบด�วยตนเองและท่ีได�ร่วมเรียนรู�แลก

เปลี่ยนระหว่างกันในช้ันเรียน และนำคำตอบที่ได�นั้น

ไปสะท�อนคิดต่อมุมมองด�านจริยธิรรม เช่น การตั้ง

คำถามต่อความสัมพันธิ์ของนักเรียนกับผู�อื่นและโลก

รอบตัว โดยอิงจากการต้ังคำถามเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับ

จติสำนึกด�านจริยธิรรมกับการกระทำของตนเองทัง้ใน

อดีตที่ผ่านมาและความเป็นไปได�ในอนาคต เป็นต�น 

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 กระบวนการเรียนรู�เกิดขึ้นผ่านการกระตุ�นผู�

เรียนให�เกิดการคิดผ่านกระบวนการสืบสอบเชิง

ปรัชญาที่มีการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างมีเป้า

หมาย ซึ่ึ่งวิธิีการนี้จะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�สนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเพือ่ทำความเข�าใจเกีย่วกับเรือ่งที่

เรียน ผู�เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู�หรือสร�างความรู�

ให�เกิดขึ้นในตนเองด�วยการลงมือปฏิิบัติผ่านกิจกรรม

การเรียนรู�เป็นเสมือนการสร�างชุมชนแห่งการเรียนรู�

แบบสืบสอบในลักษณะบูรณาการร่วมกัน

3.1. วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใหม่

 การจัดการเรยีนรู�ในการบรูณาการข�ามกระบวน

วชิาในครัง้นี ้ได�จดัให�นกัศกึษาทัง้สองกระบวนวชิาท่ีมี

ความแตกต่างกันในด�านธิรรมชาติของผู�เรยีนค่อนข�าง

มากมาทำงานด�วยกันผ่านการเรียนรู�แบบ Blended 

Learning (Online + Face-to-Face Learning) เพื่อ

ให�เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเรียน

ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู�เพื่อ

ความเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธิรรม มี 2 กิจกรรมดังนี้

 กจิกรรมที� 1 การนำเสนองานตามประเดน็ทีไ่ด�

รับมอบหมายพร�อมร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยน

เรยีนรู�ตามเนือ้หาของทัง้สองกระบวนวิชา โดยกำหนด

ประเด็นหลัก 7 ประเด็น และแบ่งกลุ่มการเรียนรู�เป็น 

7 กลุ่มตามประเด็นหลักที่กำหนด โดยสมาชิกของทั้ง 

7 กลุ่มมาจากผู�เรียนทั้งสองกระบวนวิชาเพื่อกระตุ�น

ให�เกิดการเรียนรู�แบบบูรณาการเพ่ือหนุนเสริมความ

เป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธิรรมแก่ผู�เรียน ดังนี้

 1. ประเด็นจริยธิรรมด�านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา ประกอบด�วย 3 กลุ่ม คือ 1) The 

Age of AI 2) Facebook Horizon & Metaverse 3) 

กรณีศึกษา Hwang Woo-Suk 

 2. การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ประกอบ

ด�วย 2 กลุ่ม คือ 1) Al Gore and Climate change 

2) Bill Gates and Climate Disaster 

 3. จริยธิรรมด�านสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 2 

กลุ่ม คือ 1) Boyan Slat & Ocean Cleanup 2) อ

เล็กซึ่์ เรนเดลล์  Let Nature Be Our Classroom & 

Creative Citizen 

 กิจกรรมที� 2 การระดมความคิดและนำเสนอ

แนวคิดโครงการบูรณาการเชิงสร�างสรรค์เพื่อเสนอ

แนวทางการพัฒนาหรอืแก�ปญัหาทีอ่าจจะเกิดขึน้จาก

ทั้ง 7 ประเด็นหลักข�างต�น 
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ร้ปที� 1 ภาพของนักศึกษาทั้งหมดที่เข�าร่วมการจัด

กิจกรรมที่ 1 

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 สำหรับการจัดการเรียนรู�ออนไลน์ มีการใช�ส่ือ

และนวัตกรรมเข�าช่วยเหลือให�เกิดการเรียนรู�ของผู�

เรียน กล่าวคือ ผู�สอนจะสร�างห�องเรียนออนไลน์ของ

กระบวนวิชา 064204 และ100110 ผ่านโปรแกรม 

Zoom Meeting ควบคู่กับโปรแกรม Microsoft 

Teams รวมถึง Padlet และ Facebook กลุ่ม เป็น

หลักเพื่อใช�สนับสนุนการเรียนการรู�และจัดระบบการ

ทำงานในช้ันเรยีน รวมถงึเป็นพืน้ทีก่ลางของการสร�าง

ชมุชนการเรยีนรู�และชมุชนนกัคดิ เพือ่บม่เพาะผู�เรยีน

ให�เป็นพลเมืองที่เข�มแข็งและมีจริยธิรรม

 

 

 

 

   

 

 

  

3.1 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม 

การจัดการเรียนรูในการบูรณาการขามกระบวน

วิชาในครั้งนี้ ไดจัดใหนักศึกษาทั้งสองกระบวนวิชาท่ี

มีความแตกตางกันในดานธรรมชาติของผู  เร ียน

คอนขางมากมาทำงานดวยกันผานการเรียนรู แบบ 

Blended Learning (Online + Face-to-Face 

Learning) เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึน

ในชวงเวลาเรียนที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกิจกรรมบูรณา

การการเร ียนร ู  เพ ื ่อความเป นพลเม ืองโลกท ี ่ มี

จริยธรรม มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การนำเสนองานตามประเด็นท่ี

ได  ร ับมอบหมายพร อมร วมก ันอภ ิปรายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามเนื้อหาของทั้งสองกระบวน

วิชา โดยกำหนดประเด็นหลัก 7 ประเด็น และ

แบงกลุมการเรียนรูเปน 7 กลุมตามประเด็นหลักท่ี

กำหนด โดยสมาชิกของทั้ง 7 กลุมมาจากผูเรียนท้ัง

สองกระบวนวิชาเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูแบบ

บูรณาการเพื่อหนุนเสริมความเปนพลเมืองโลกที่มี

จริยธรรมแกผูเรียน ดังนี้ 

1.1 ประเด็นจริยธรรมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา ประกอบดวย 3 กลุม คือ 1) The 

Age of AI 2 )  Facebook Horizon & Metaverse 

3) กรณีศึกษา Hwang Woo-Suk  

1 . 2  กา ร เปล ี ่ ย นแปล งของบ รรย า ก าศ 

ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) Al Gore and Climate 

change 2) Bill Gates and Climate Disaster  

1.3 จริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 

กล ุ ม ค ือ 1) Boyan Slat & Ocean Cleanup 2) 

อเล็กซ เรนเดลล  Let Nature Be Our Classroom 

& Creative Citizen  

กิจกรรมที่ 2 การระดมความคิดและนำเสนอ

แนวคิดโครงการบูรณาการเชิงสรางสรรคเพื่อเสนอ

แนวทางการพัฒนาหรือแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน

จากท้ัง 7 ประเด็นหลักขางตน  

 

รูปที่ 1 ภาพของนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมการ

จัดกิจกรรมท่ี 1  

 

3.2 สื ่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม 

สำหรับการจัดการเรียนรูออนไลน มีการใชสื่อ

และนวัตกรรมเขาชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู ของ

ผูเรียน กลาวคือ ผูสอนจะสรางหองเรียนออนไลน

 

 

   

 

 

ของกระบวนว ิช า  064204 และ100110 ผ  าน

โปรแกรม Zoom Meeting ควบคู ก ับโปรแกรม 

Microsoft Teams รวมถึง Padlet และ Facebook 

กลุม เปนหลักเพื่อใชสนับสนุนการเรียนการรูและ

จัดระบบการทำงานในชั ้นเรียน รวมถึงเปนพื ้นท่ี

กลางของการสรางชุมชนการเรียนรูและชุมชนนักคิด 

เพื่อบมเพาะผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งและมี

จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร ูปท ี ่  2 ต ัวอย างส ื ่อและงานนำเสนอของ

นักศึกษา รวมถึงบรรยากาศการนำเสนองานสำหรับ

กิจกรรมท่ี 1 ใน Zoom meeting 

 

 

 

   

 

 

ของกระบวนว ิช า  064204 และ100110 ผ  าน

โปรแกรม Zoom Meeting ควบคู ก ับโปรแกรม 

Microsoft Teams รวมถึง Padlet และ Facebook 

กลุม เปนหลักเพื่อใชสนับสนุนการเรียนการรูและ

จัดระบบการทำงานในชั ้นเรียน รวมถึงเปนพื ้นท่ี

กลางของการสรางชุมชนการเรียนรูและชุมชนนักคิด 

เพื่อบมเพาะผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งและมี

จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร ูปท ี ่  2 ต ัวอย างส ื ่อและงานนำเสนอของ
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รป้ที� 2 ตวัอยา่งสือ่และงานนำเสนอของนกัศกึษา รวม

ถงึบรรยากาศการนำเสนองานสำหรบักจิกรรมที ่1 ใน 

Zoom meeting

3.3. กระบวนการท่ีทำให�นักศกึษามีสว่นร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 กระบวนการเรียนรู�ที่ช่วยทำให�นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการเรียนรู�ในกระบวนวิชานี้ ได�แก่ การมอบ

หมายงานกลุ่มที่ได�รับประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษา

ทีแ่ตกต่างกันออกไป และการตัง้คำถามระหว่างการนำ

เสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว่างกนั นอกจากนี ้ยงั

มีการมอบหมายงานที่เป็นโครงการบูรณาการเชิง

สร�างสรรค์ทีจ่ะกระตุ�นให�ผู�เรยีนทุกคนได�ช่วยกันระดม

ความคิดและมีส่วนร่วมในการเรียนรู� เพื่อนำเสนอ

แนวคิดของโครงการให�กบัเพือ่นๆ และอาจารย์ผู�สอน

ในชั้นเรียนด�วย 

3.4. กระบวนการท่ีสร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 จากกระบวนการเรยีนรู�ทีเ่กิดขึน้ในวิชาทัง้หมด

ที่กล่าวมาข�างต�น ผู�สอนเชื่อเป็นอย่างยิ่งจะเป็น 

กระบวนการหลักในการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนเป็นบุคคลแห่ง

การเรยีนรู�ตลอดชีวติ (Lifelong learner) อย่างแท�จริง 

โดยอาจจะต�องเน�นยำ้ในเรือ่งของการพฒันา Growth 

mindset รวมถึงการรับผิดชอบอนาคตของตัวเองให�

มากขึ้น [8]  

4. ผลที�ได้้รับั

4.1. วธิิกีารประเมนิผลการเรยีนรู�ของนกัศกึษา 

การประเมินผลในส่วนของ Active Learning และ 

การบรูณาการ จะเน�นการประเมินตามสภาพจรงิ โดย

ประเมินจากเกณฑ์การให�คะแนนและสังเกตจากความ

สามารถของผู�เรยีนในการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านการนำ

เสนอผลงานทั้งสองชิ้นที่ได�รับมอบหมาย

4.2. ข�อมูลที่นำมาใช�ในการประเมินผล

 ข�อมูลท่ีนำมาใช�ในการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู� ซึ่ึ่งประกอบด�วย การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใน

ชั้นเรียนผ่านการนำเสนองานกลุ่มที่ได�รับมอบหมาย 

และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดการทำโครง

การบูรณาการเชิงสร�างสรรค์ ซึ่ึ่งประเมินจากเนื้อหา 

แนวคิดการบูรณาการ การนำเสนอ และสื่อที่ใช�ใน

การนำเสนอ รวมถึงการถาม-ตอบ และแสดงความ 

คิดเห็น

4.3. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วมในโครงการ

 ผลลพัธิท์ีเ่กดิขึน้ตอ่นกัศกึษาทีเ่ข�ารว่มโครงการ

นี้ ครอบคลุมทั้งด�าน 1) คุณธิรรม จริยธิรรม 2) ความ

รู� 3) ทกัษะทางปัญญา 4) ทกัษะความสัมพันธ์ิระหว่าง

บคุคลและความรบัผดิชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ 6) ทกัษะการจดัการเรยีนรู� ตามทีร่ะบุไว�ใน มคอ.3 

 

 

   

 

 

ของกระบวนว ิช า  064204 และ100110 ผ  าน

โปรแกรม Zoom Meeting ควบคู ก ับโปรแกรม 

Microsoft Teams รวมถึง Padlet และ Facebook 

กลุม เปนหลักเพื่อใชสนับสนุนการเรียนการรูและ

จัดระบบการทำงานในชั ้นเรียน รวมถึงเปนพื ้นท่ี

กลางของการสรางชุมชนการเรียนรูและชุมชนนักคิด 

เพื่อบมเพาะผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งและมี

จริยธรรม 
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และจากการประเมินผู�สอนโดยนักศึกษาในกระบวน

วิชา 064204 และกระบวนวิชา 100110 ดังรูปที่ 8 

ก) และ ข) พบว่า ได�คะแนนเฉลี่ย 4.63 และ 4.57  คิด

เป็นร�อยละ 92.63 และ 91.43 ตามลำดับ แสดงให�

เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจและได�รับประโยชน์

จากการเรียนรู�ในสองกระบวนวิชานี้ในระดับดี

 ร้ปที� 3 รายงานผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์โดยนักศึกษา ก) กระบวนวิชา 064204 และ 

ข) 100110 ประจำภาคการศึกษา 2/2564 

 นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู�ในครั้งนี้ยังช่วย

ส่งเสริมและพัฒนาให�นักศึกษาได�ฝึึกทักษะการคิดขั้น

สูง คือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical Thinking) 

ผ่านกิจกรรมที่ 1 และทักษะการคิดสร�างสรรค์ 

(creative thinking) ผ่านกิจกรรมที่ 2 ซึ่ึ่งถือว่าเป็น

ทกัษะทีส่ำคัญเป็นอย่างยิง่สำหรับผู�เรยีนในศตวรรษที ่

21 

ร้ปที�  4 ตัวอย่างผลงานโครงการบูรณาการเชิง

สร�างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม (กิจกรรมที่ 2)

4.4. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์ที่เข�าร่วมในโครงการ

 ผลลัพธิ์หลักคือผู�สอนได�เรียนรู�และฝึึกปฏิิบัติ

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู�แบบบรูณาการข�ามกระบวน

วิชาที่ลึกซึ่ึ้งมากขึ้น ทำให�ได�รับประสบการณ์ตรงและ

มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�แบบ

นี้ให�ดีย่ิงๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะในส่วนของการกำกับ 

ติดตามการทำงานกลุ่มของนักศึกษา รวมถึงการ

ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในฐ์านะพลเมือง

โลกทีจ่ะต�องมคีวามรบัผดิชอบตอ่สว่นรวมและในด�าน

อื่น ๆ ด�วย 

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 การจัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 064204 กับ

กระบวนวิชา 100110 มีลักษณะเป็นจัดการเรียนรู�

แบบ active learning ทีเ่น�นการบรูณาการการเนือ้หา

กระบวนวิชาและมีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือหนุน

เสริมการเรียนรู� รวมถึงการจัดการเรียนรู�ที่สอดคล�อง

กับทักษะศตวรรษที่ 21 ผ่านการสร�างทักษะคิดขั้นสูง 

คือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการคิด

สร�างสรรค์แก่ผู�เรียนในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ

   

 

 

3.3 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

กระบวนการเรียนรูที่ชวยทำใหนักศึกษามีสวน

รวมในการเร ียนรู ในกระบวนวิชานี้ ไดแก การ

มอบหมายงานกลุ มท่ีไดร ับประเด ็นปญหาหรือ

กรณีศึกษาที่แตกตางกันออกไป และการตั้งคำถาม

ระหวางการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ก ัน นอกจากนี้ ย ังม ีการมอบหมายงานท ี ่ เปน

โครงการบูรณาการเชิงสรางสรรคที ่จะกระตุ นให

ผูเรียนทุกคนไดชวยกันระดมความคิดและมีสวนรวม

ในการเรียนรู เพ่ือนำเสนอแนวคิดของโครงการใหกับ

เพ่ือนๆและอาจารยผูสอนในชั้นเรียนดวย  

3.4 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

จากกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นในวิชาทั้งหมด

ที่กลาวมาขางตน ผู สอนเชื ่อเปนอยางยิ ่งจะเปน

กระบวนการหลักในการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหง

การเร ียนร ู ตลอดชีว ิต (Lifelong learner) อย าง

แทจริง โดยอาจจะตองเนนย้ำในเรื่องของการพัฒนา 

Growth mindset รวมถึงการรับผิดชอบอนาคตของ

ตัวเองใหมากข้ึน [8]   

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

การประเมินผลในสวนของ Active Learning 

และการบูรณาการ จะเนนการประเมินตามสภาพ

จริง โดยประเมินจากเกณฑการใหคะแนนและสังเกต

จากความสามารถของผูเรียนในการทำกิจกรรมกลุม

ผานการนำเสนอผลงานท้ังสองชิ้นท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

ขอมูลที่นำมาใชในการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู ซ่ึงประกอบดวย การมีสวนรวมกับกิจกรรมใน

ชั้นเรียนผานการนำเสนองานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 

และการมีสวนรวมในการนำเสนอแนวคิดการทำ

โครงการบูรณาการเชิงสรางสรรค ซึ ่งประเมินจาก

เนื้อหา แนวคิดการบูรณาการ การนำเสนอ และสื่อท่ี

ใชในการนำเสนอ รวมถึงการถาม-ตอบ และแสดง

ความคิดเห็น 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาที ่เปนเปาหมาย/เขา

รวมในโครงการ 

ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

นี ้ ครอบคลุมทั ้งดาน 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) 

ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู ตามท่ี

ระบุไวใน มคอ.3 และจากการประเมินผูสอนโดย

นักศึกษาในกระบวนวิชา 064204 และกระบวนวิชา 

100110 ดังรูปท่ี 8 ก) และ ข) พบวา ไดคะแนน

เฉลี่ย 4.63 และ 4.57  คิดเปนรอยละ 92.63 และ 

91.43 ตามลำดับ แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจและไดรับประโยชนจากการเรียนรูในสอง

กระบวนวิชานี้ในระดับดี 

 
ก) กระบวนวิชา 064204 

 

 

   

 

 

 
ข) กระบวนวิชา 100110 

รูปท่ี 3 รายงานผลการประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนักศึกษา ก) กระบวนวิชา 064204 และ 

ข) 100110 ประจำภาคการศึกษา 2/2564  

นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรูในครั้งนี้ยังชวย

สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดข้ัน

สูง คือทักษะการคิดเชิงวิพากษ (critical Thinking) 

ผานกิจกรรมที ่ 1 และทักษะการคิดสรางสรรค 

(creative thinking) ผานกิจกรรมที่ 2 ซึ่งถือวาเปน

ทักษะที่สำคัญเปนอยางยิ่งสำหรับผูเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21  

 

 

 รูปที่ 4 ตัวอยางผลงานโครงการบูรณาการเชงิ

สรางสรรคของนักศึกษาแตละกลุม (กิจกรรมท่ี 2) 

4.4 ผลลัพธตออาจารยท่ีเขารวมในโครงการ 

ผลลัพธหลักคือผูสอนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ

เก ี ่ยวกับการจ ัดการเร ียนร ู แบบบูรณาการขาม

กระบวนว ิ ช าท ี ่ ล ึ กซ ึ ้ ง ม ากข ึ ้ น  ทำ ให  ได  รั บ

ประสบการณตรงและมองเห ็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเร ียนรูแบบนี้ ใหด ีย ิ ่งๆ ขึ ้นไป 

โดยเฉพาะในสวนของการกำกับ ติดตามการทำงาน

กลุมของนักศึกษา รวมถึงการประเมินผลการทำงาน

ของนักศึกษาในฐานะพลเมืองโลกที่จะตองมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวมและในดานอ่ืน ๆ ดวย  

5 สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูในกระบวนวิชา 064204 กับ

กระบวนวิชา 100110 มีลักษณะเปนจัดการเรียนรู

แบบ active learning ที ่ เน นการบูรณาการการ

เนื้อหากระบวนวิชาและมีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ

หนุนเสริมการเรียนรู  รวมถึงการจัดการเรียนรู  ท่ี

สอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ 21 ผานการสราง

ทักษะคิดขั้นสูง คือทักษะการคิดเชิงวิพากษ และ
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สรางคำถามเพ่ือสืบสอบและสืบคนความรูดวยตนเอง 

และมีการสรางบทสนทนาเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู

ระหวางนักศึกษาทั้งสองกระบวนวิชารวมกับผูสอน

ในรูปแบบการมีสวนรวมที่มีผู เรียนเปนศูนยกลาง

ของความรู โดยมีผูสอนเปนผูแนะนำ กระตุน หรือ

อำนวยความสะดวกใหผู เร ียนเกิดการเรียนรู ซ่ึง
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บูรณาการด�วยการกระตุ�นคิดแก่ผู�ด�วยผ่านตัวกระตุ�น

ทีเ่ลอืกสรรเกีย่วกบัการเปน็พลเมอืงโลก และพลเมอืง

จริยธิรรม และจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนทั้งสองกระบวน

วิชาได�ฝึึกปฏิิบัติการคิดผ่านชุมชนการสืบสอบเชิง

ปรัชญาที่ผู�เรียนจะร่วมกันสร�างคำถามเพื่อสืบสอบ

และสืบค�นความรู�ด�วยตนเอง และมีการสร�างบท

สนทนาเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหวา่งนกัศกึษาทัง้สอง

กระบวนวิชาร่วมกับผู�สอนในรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ี

มีผู�เรียนเป็นศูนย์กลางของความรู� โดยมีผู�สอนเป็นผู�

แนะนำ กระตุ�น หรืออำนวยความสะดวกให�ผู�เรยีนเกิด

การเรียนรู� ซึ่ึ่งวิธิีการนี้จะช่วยสร�างความมั่นใจใน

ตนเอง ความกล�าแสดงความคิดเห็น ความเต็มใจรับ

ฟังผู�อื่น และความยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

จากความคิดของตนให�แก่ผู�เรียนได�เป็นอย่างดี ทำให�

การเรยีนรู�ในชัน้เรยีนเป็นไปอย่างมีความหมายและนำ

ไปประยุกต์ใช�กับสถานการณ์ในชีวิตจริงได� [9]

 นอกจากน้ีได�การเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วม

สร�างประสบการณ์การเรียนรู�ของผู�เรียนบนฐ์านคิด

ของความเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองท่ีมีจริยธิรรม 

จากน้ันให�นักศึกษาสร�างผลงานในลักษณะโครงงาน

กลุ่มแบบบูรณาการระหว่างสองกระบวนวิชา โดย

บทบาทของผู�สอนทั้งสองกระบวนวิชาจะมีลักษณะ

รว่มกนัฝึกึปฏิบิตักิารการคดิของผู�เรยีน รวมถึงรว่มกนั

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให�คำปรึกษา ชี้แนะ และ

อำนวยความรู�แกผู่�เรยีนท้ังสองกระบวนวชิาในลักษณะ

การบูรณาการความรู�ร่วมกัน

5.2. แนวทางในการขยายผล 

 สำหรับแนวทางในการขยายผล ในเบ้ืองต�นก็

เปน็การเขยีนเลา่เรือ่งราวผา่นบทความฉบับนี ้เพือ่แบ่ง

ปันให�กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู�ที่

สนใจ รวมถึงสามารถนำไปเผยแพร่ในคณะศึกษา

ศาสตร์ในรูปแบบของ Podcast ของคณะ ซึ่ึ่งจะ

เปน็การกระตุ�นและเชญิชวนให�คณาจารย์จดัการเรยีน

รู�แบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชาอย่างจริงจัง เพื่อ

เสริมสร�างและพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู�แบบ 

บูรณาการ รวมถึงการช่วยลดภาระงานของนักศึกษา

ด�วย

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 ในส่วนของนักศึกษา ปัญหาหลักที่พบคือการ

ตดิต่อสือ่สารและการทำงานกลุม่ของนักศึกษาจากทัง้

สองกระบวนวิชาซึ่ึ่งมีธิรรมชาติของผู�เรียนที่ค่อนข�าง

แตกต่างกัน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให�บางกลุ่มอาจ

จะพบปญัหาในการทำงานรว่มกนั เชน่ การสะท�อนคดิ

ของนกัศกึษาจากข�อเสนอแนะในการประเมนิอาจารย์

ผู�สอนในระบบว่า “ในการทำงานร่วมกันกับน�องวิชา 

100110 นกัศึกษาเห็นว่าเป็นแนวคิดท่ีดีในการท่ีจะให�

นักศึกษาท้ัง 2 กระบวนวิชาได�แลกเปล่ียนความคิด

เห็นกัน แต่ในความเป็นจริงนั้นการติดต่อกับน�องเป็น

เรื่องที่ค่อนข�างยากทั้งยังเวลาที่ไม่อาจสัมพันธิ์กันได� 

ซึ่ึ่งจากประสบการณ์ของกลุ่มนักศึกษาเอง น�องเลือก

ที่จะละเลยงานไป ทำให�เหลือเพียงแค่กลุ่มรุ่นพี่ที่

ทำงานอย่างหนักหน่วง ถ�าหากครั้งถัดไปอาจารย์มี

ความประสงค์อยากให�นักศึกษามาทำงานร่วมกันอีก 

อยากจะให�อาจารยส์ร�างข�อตกลงทีแ่นช่ดั เกีย่วกบัการ

ทำงาน ร่วมถึงการให�คะแนนกับผู�ที่ไม่ให�ความสนใจ

กับงานเลย” จากข�อเสนอแนะนี้นับเป็นข�อดีที่ทำให�

นกัศกึษาได�เรยีนรู�จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน

กลุ่ม และฝึึกทักษะการแก�ไขปัญหา (problem-

solving skill) เพื่อหาวิธิีการทำงานกลุ่มให�มี

ประสทิธิภิาพมากขึน้รวมถงึเปน็การฝึึกนกัศกึษาครใูห�

เกิดทักษะชีวิตและทักษะการทำงานซึ่ึ่งเป็นทักษะ

สำคญัในศตวรรษที ่21 รวมถงึอาจารยผ์ู�สอนด�วยทีจ่ะ

ต�องกำกบัในเร่ืองของบทบาทหน�าท่ีในการทำงานรว่ม

กันของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม นอกจากนี้ พบว่า

อปุสรรคยงัมาจากการทำความเข�าใจเกีย่วกบังานท่ีได�

รับมอบหมายซึ่ึ่งจะต�องนำเอาความรู�ที่ได�จากทั้งสอง

กระบวนวิชามาบูรณาการผ่านการวิเคราะห์และ

อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นหลักที่ได�รับมอบหมาย ซ่ึึ่ง

ตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก็ได�มาขอคำแนะนำ

และคำชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู�สอนเพ่ือทำความเข�าใจใน
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งานที่ได�รับมอบหมายให�ชัดเจนมากข้ึนและสามารถ

นำไปวางแผนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกลุ่มของตนต่อไป 

 ในสว่นของอาจารย์ผู�สอนนัน้พบว่าปัญหาหลัก

คือ ข�อจำกัดที่เกิดจากการจัดการเวลา ทำให�การ

อภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู�รว่มกนัของอาจารยย์งั

ทำได�ไม่เต็มที่ เพราะโดยธิรรมชาติของการอภิปราย

มักมีหลายประเด็นและหลายมุมมองให�ได�วิเคราะห์ 

รวมถงึการถกเถยีงร่วมกันบนพืน้ฐ์านของการนำความ

รู�ทั้งจากสองกระบวนวิชามาสะท�อนคิดหรือวิพากษ์

งานที่แต่ละกลุ่มได�นำมาเสนอ

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการสนับสนุน

ทุนในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำปีการ

ศึกษา 2/2564 ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการเอื้อเฟ้�อ

สถานที่ในการดำเนินโครงการจนแล�วเสร็จลุล่วง 

ด�วยดี 
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รายงานฉบัับัสมบั้รณ์  

โคัรงการส่งเสริมจัด้การเรียนร้้แบับัให้ม่ที�สอด้คัล้องกับัศติวัรรษที� 21  

ปีการศ้กษา 2564 วัิชาสห้รัฐอเมริกาในการเมืองโลก (126431)

วัรรณภา ลีระศิริ  

บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชาสหรัฐ์อเมริกาในการเมืองโลกเป็นวิชาเลือกระดับ 400 ของหลักสูตรรัฐ์ศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาการระหว่างประเทศ โดยปกติจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเรียนวิชานี้รวมถึงนักศึกษานอกคณะ

ที่ต�องการเลือกสาขาการระหว่างประเทศเป็นวิชารอง (minor) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได�รับ

ทนุสนับสนุนการจดัการเรยีนรู�รปูแบบใหมท่ีส่อดคล�องกับศตวรรษที ่21 ในรูปแบบ A+ โดยเน�นความเป็น active 

learner และมีโค�ชทำหน�าที่ในการให�คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน 

 ในวชิานีน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการเรยีนรู�ในหลายรปูแบบต้ังแตก่ารจดัทำวดีิทัศนข์นาดส้ัน การนำอภปิราย 

การทำรายงานประจำวิชาและการนำเสนอผลการศึกษา จากการดำเนินการตลอดทั้งภาคการศึกษาพบว่าได�รับ

การตอบรับที่ดี และนักศึกษามีส่วนร่วมในฐ์านะ active learner เป็นอย่างดี แต่การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้

โดยการเรียนออนไลน์นั้นทำให�ประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานกลุ่มซ่ึึ่งยากต่อการ

ประสานงาน และปัญหาการเข�าถึงข�อมูลท่ีจำเป็น นอกจากนี้การมอบหมายงานให�นักศึกษาเป็นผู�นำการเรียนรู�

ในปรมิาณมากทำให�นักศกึษารู�สกึเหนือ่ยล�า อาจารยผ์ู�สอนควรคำนงึถงึปรมิาณงานโดยคำนงึถงึภาพรวมงานของ

นักศึกษาในวิชาอื่น ๆ ด�วย 

คัำสำคััญ

การจัดการเรียนรู�แบบลงมือทำ ผู�อำนวยการเรียนรู� การเรียนรู�แบบเป็นทีม รัฐ์ศาสตร์ การระหว่างประเทศ

1. บัทนำ

 ผู�เขียนได�รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู�รูป

แบบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 แบบ A+ ในปีการศึกษา 

2564 สำหรับวิชาสหรัฐ์อเมริกาในการเมืองโลก 

(126431) วิชานี้เป็นวิชาเอกเลือกระดับ 400 ของ

หลักสูตรรัฐ์ศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ใน

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้มีจำนวนนักศึกษาลง

ทะเบียนทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็นนักศึกษารัฐ์ศาสตร์

สาขาวิชาการระหว่างประเทศชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกว่า

จำนวน 22 คน นักศึกษารัฐ์ศาสตร์เอกการระหว่าง

ประเทศชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน และนักศึกษานอก

คณะอีก 10 คนที่ลงทะเบียนวิชานี้ในฐ์านะวิชาโท

 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้

เป็นการจัดการศึกษาแบบเน�นผู�เรียนเป็นหลักโดยลด

การบรรยายและให�ผู�มสีว่นร่วมในการจัดการเรยีนการ

สอนทั้งในฐ์านะผู�นำอภิปราย ผู�ร่วมอภิปรายและผู�นำ

เสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำเสนอหน�าชั้นเรียน 

และการนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ ผลการจัดการ

ศึกษาได�รับการตอบรับจากนักศึกษาค่อนข�างดี แต่

อยา่งไรกต็ามการจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะนีใ้น

ภาวะที่เป็นการเรียนออนไลน์นั้นประสบปัญหาค่อน

ข�างมาก พบว่ามีข�อจำกัดและจุดด�อยหลายประการที่

จำเป็นต�องได�รับการปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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2. แนวัทางการจัด้การเรียนร้้และการประเมินผล

 การจัดการเรียนการสอนวิชาสหรัฐ์อเมริกาใน

การเมืองแบบ active learning เน�นการจัดการเรียน

การสอนโดยให�นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนใน

การค�นคว�า นำเสนอ และนำการอภิปราย เป็นสำคัญ 

โดยมีเป้าหมายคือให�นักศึกษาสามารถทำความเข�าใจ

กบัประเด็นสำคัญตา่ง ๆ  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์

โดยประยุกต์เข�ากับทฤษฎีีได�อย่างเหมาะสม และ

สามารถที่จะนำเสนอนโยบายท่ีสอดคล�องกับผล

ประโยชน์ของประเทศไทยได� ดังนั้น เพื่อให�การเรียน

การสอนในกระบวนวชิาน้ีมปีระสทิธิภิาพมากท่ีสดุเทา่

ที่จะเป็นได� นักศึกษาต�องเตรียมความพร�อมก่อนเข�า

เรียนโดยการอ่านหนังสือมาล่วงหน�า ทำกิจกรรมที่

กำหนด เช่น การดูภาพยนตร์ สารคดี รวมทั้งศึกษา

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชานี้ด�วย

 การจัดการเรียนการสอนวิชาสหรัฐ์อเมริกาใน

การเมืองโลกในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้เน�นการมี

ส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู�ในฐ์านะที่

เป็น active learner นักศึกษาจะได�นำเสนอและนำ

อภิปรายทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยผู�สอนได�กำหนดให�ผู�เรียน

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยจะมีการจัดกลุ่มตั้งแต่ต�น

เทอมกลุ่มละ 5-6 คนเพื่อทำงานร่วมกัน และเพื่อ

ให�การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิิภาพ

นักศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มไปมาทั้งนี้เพื่อที่จะไม่

ต�องทำความคุ�นเคยกนัใหมใ่นทกุ ๆ  ครัง้ อยา่งไรกด็ ีผู�

สอนมีข�อสงัเกตว่านกัศกึษามกัจะจบักลุม่ทีคุ่�นเคยกบั

อยู่แล�วมากกว่าท่ีจะเลือกจับกลุ่มแบบผสมผลานจาก

หลายสาขาหรอืหลายช้ันป ีอยา่งไรกด็ ีการทำงานกลุม่

ในภาวะการเรียนออนไลน์ค่อนข�างเป็นอย่างยาก

ลำบาก นักศึกษาคนหน่ึงให�ความเห็นในการประเมิน

ดังน้ี “รู�สึกว่าการทำงานกลุ่มค่อนข�างลำบากในยุค

ออนไลน ์จะตามเพือ่นก็ไมไ่ด�และเราไมรู่�วา่เพือ่นต้ังใจ

ทำงานด�วยมากแคไ่หน” และ “รู�สกึว่างานกลุ่มทีเ่ยอะ

กับการเรียนออนไลน์ 100% ไม่ค่อยเหมาะสมค่ะ

อาจารย์ เพราะกว่าจะหาเวลาว่างตรงกันได�ลำบาก

มากค่ะ” 

2.1. งานที่มอบหมาย 

 ในวชิาสหรัฐ์อเมริกาและการเมืองโลกภาคการ

ศกึษาที ่2/2564 นีน้กัศึกษาจะถูกมอบหมายให�ทำงาน

ทั้งสิ้น 6 ชิ้นได�แก่ 

 1 การทำ VDO Clip เพื่ออธิิบายคำศัพท์ที่

กำหนด โดยให�มีความยาวประมาณ 10-12 นาที 

 2 การนำอภิปรายนโยบายต่างประเทศของใน

ยุคต่าง ๆ จำนวน 2 ครั้ง 

 3 การร่วมนำเสนอ/อภิปรายนโยบายต่าง

ประเทศสหรัฐ์ฯ ในประเด็นสำคัญในยุคปัจจุบัน

 4 การจัดทำรายงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข�องกับ

สหรัฐ์อเมริกาในการเมืองโลกในบริบทร่วมสมัย 

 5 การบ�านและ/หรือการสอบย่อย (quiz) 

 งานทั้งหมดคิดเป็น 90% และการเข�าชั้นเรียน

และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย คิดเป็น 10% รวม

ทั้งหมดเป็น 100% 

 2.1.1 การจัดทำวิดีทัศน์ขนาดสั้น (VDO Clip)

 นกัศกึษาแตล่ะกลุม่จะเลอืกหวัข�อจากตวัเลอืก

ต่อไปนี้ 1. คำประกาศอิสรภาพ 2. ระบบสหพันธิรัฐ์ 

(การคานอำนาจระหว่างรัฐ์บาลกลางและรัฐ์บาลท�อง

ถิ่น) 3. รัฐ์ธิรรมนูญแห่งสหรัฐ์อเมริกา 4. แนวคิดว่า

ด�วย separation of powers & check and balance 

system 5. ฝึ่ายนิติบัญญัติ 6. ฝึ่ายบริหาร 7. ฝึ่าย

ตุลาการ และ 8. การเลือกตั้งประธิานาธิิบดี 

 เนื้อหาในวิ ดี ทัศน์จะเป็นการอธิิบายราย

ละเอียดเกี่ยวกับหัวข�อท่ีแต่ละกลุ่มได�เลือก การนำ

เสนอควรจะสั้น กระชับ เข�าใจง่าย สามารถที่จะทำให�

ผู�ชมทีอ่าจจะไม่มคีวามรู�เกีย่วกับการเมืองการปกครอง

ของสหรัฐ์อเมริกาสามารถเข�าใจเกี่ยวกับหัวข�อนั้น ๆ 

ได�โดยง่าย

 ก่อนการทำวิดีทัศน์ผู�สอนได� จัดให� มีการ

บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ผู�เชยีวชาญการจัดทำสือ่วิดี

ทศันเ์พือ่ให�นกัศกึษามคีวามรู�จกัเกีย่วกบัเครือ่งมอืและ

หลกัการเบือ้งต�นในการจดัทำวดิทีศัน ์ผลทีอ่อกมานัน้

พบว่านักศึกษาสามารถทำผลงานออกมาได�อย่างดี

มาก 
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 เพือ่ส่งเสริมให�นักศกึษามีกำลงัใจและก่อให�เกิด

แรงจูงใจในการเรียนจึงจัดให�มีการลงคะแนนเพื่อคัด

เลือกวิดีทัศน์ที่ดีที่สุดโดยประเมินจาก 3 ด�านคือ 1 

เนือ้หาครบถ�วนและเข�าใจงา่ย 2 การนำเสนออย่างนา่

สนใจและสร�างสรรค ์และ 3 ความตอ่เนือ้ในภาพ เสยีง 

เนื้อหา และคุณภาพของวิดีทัศน์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่

ได�รางวัลที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ

 การจัดทำ VDO Clip นี้ผู�สอนกำหนดหัวข�อที่

เป็นแนวคิดเบ้ืองต�นเกี่ยวกับระบบการเมืองการ

ปกครองของสหรัฐ์อเมริกาเพื่อเป็นการปูพื้นฐ์านไปสู่

การอภิปรายเรื่องระบบการเมืองการปกครองอันเป็น

พื้นฐ์านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศของ

สหรัฐ์อเมริกาที่นักศึกษาจะต�องเรียนเป็นลำดับถัดไป

ร้ปที� 1 เรื่องฝึ่ายนิติบัญญัติ

ร้ปที� 2 เรื่องฝึ่ายบริหาร

ร้ปที� 3 เรื่องรัฐ์ธิรรมนูญ

ร้ปที� 4 และ 5 ภาพนักศึกษาที่ได�รับรางวัลจากการ

ประกวดวิดีทัศน์
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2 การนำอภปิรายนโยบายตางประเทศของใน

ยุคตาง ๆ จำนวน 2 ครั้ง  

3 การร  วมนำ เสนอ/อภ ิปรายนโยบาย

ตางประเทศสหรัฐฯในประเด็นสำคัญในยุคปจจุบัน 

4 การจัดทำรายงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

สหรัฐอเมริกาในการเมืองโลกในบริบทรวมสมัย  

5 การบานและ/หรือการสอบยอย (quiz)  

งานทั ้งหมดคิดเปน 90% และการเขาชั้น

เรียนและการมีสวนรวมในการอภิปราย คิดเปน 

10% รวมท้ังหมดเปน 100%  

 

2.1.1 การจัดทำวีดิทัศนขนาดส้ัน (VDO Clip) 

นักศึกษาแตละกลุ มจะเลือกหัวขอจาก

ตัวเลือกตอไปนี ้ 1 คำประกาศอิสรภาพ 2 ระบบ

สหพันธรัฐ (การคานอำนาจระหวางรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลทองถิ่น) 3 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา 4 

แนวคิดว าดวย separation of powers & check 

and balance system 5 ฝายนิต ิบ ัญญัติ 6 ฝาย

บร ิหาร  7 ฝ ายต ุลาการ  และ 8 การเล ือกตั้ ง

ประธานาธิบดี  

เน ื ้อหาในว ีด ิท ัศนจะเป นการอธ ิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอที่แตละกลุมไดเลือก การ

นำเสนอควรจะสั้น กระชับ เขาใจงาย สามารถที่จะ

ทำใหผูชมที่อาจจะไมมีความรูเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองของสหรัฐอเมริกาสามารถเขาใจเกี่ยวกับ

หัวขอนั้น ๆ ไดโดยงาย 

กอนการทำวีดิทัศนผู สอนไดจัดใหมีการ

บรรยายพิเศษโดยอาจารยผูเชียวชาญการจัดทำสื่อ

วีดิทัศนเพ่ือใหนักศึกษามีความรูจักเก่ียวกับเครื่องมือ

และหลักการเบื ้องตนในการจัดทำวีดิทัศน ผลท่ี

ออกมานั้นพบวานักศึกษาสามารถทำผลงานออกมา

ไดอยางดีมาก  

เพื ่อส งเสริมใหน ักศึกษามีกำล ังใจและ

กอให เก ิดแรงจ ูงใจในการเร ียนจ ึงจ ัดให ม ีการ

ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกวีดิทัศนที่ดีที่สุดโดยประเมิน

จาก 3 ดานคือ 1 เนื้อหาครบถวนและเขาใจงาย 2 

การนำเสนออยางนาสนใจและสรางสรรค และ 3 

ความตอเนื้องในภาพ เสียง เนื้อหา และคุณภาพของ

วีดิทัศน โดยแบงเปนกลุมที่ไดรางวัลที่ 1 2 3 และ

รางวัลชมเชย ตามลำดับ 

การจัดทำ VDO Clip นี้ผูสอนกำหนดหัวขอ

ที่เปนแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการเมืองการ

ปกครองของสหรัฐอเมริกาเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานไปสู

การอภิปรายเรือ่งระบบการเมืองการปกครองอันเปน

พื ้นฐานของการกำหนดนโยบายตางประเทศของ

สหรัฐอเมริกาท่ีนักศึกษาจะตองเรียนเปนลำดับถัดไป 

 

ภาพท่ี 1 เรื่องฝายนิติบัญญัติ 
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ภาพท่ี 2 เรื่องฝายบริหาร 

 
 

ภาพท่ี 3 เรื่องรัฐธรรมนูญ 

 
 

ภาพท่ี 4 และ 5 ภาพนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ

ประกวดวีดิทัศน 

 
 

 

 
 

2.1.2 การนำอภิปราย 

สาระสำคัญของกระบวนวิชาสหรัฐอเมริกา

ในการเม ืองโลกคือการศึกษาการออกนโยบาย

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในแตละยุค นักศึกษา

จำเปนที่จะตองมีองคความรูเกี่ยวกับบริบทของการ

ตัดสินนโยบายทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมภายในประเทศและในระดับโลก นอกจากนี้

บุคลิกลักษณะของประธานาธิบดีแตละคนก็มีสวน

สำคัญเปนอยางยิ่งในการกำหนดนโยบาย  

ในกิจกรรมการนำอภิปรายนี้ผูนำอภิปราย

จะทำหนาที่เปนผูอำนวยการเรียนรู (facilitator) ใน

การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ผูสอนไดปรับวิธีการมา

จากแนวคิดการเรียนรูแบบเปนทีม (team-based 

learning: TBL) ข อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย   Larry K. 

Michaelsen ที ่ม ุ งเน นใหน ักศึกษาสามารถที ่จะ

เรียนรูไดดวยตนเองผานการทำงานรวมกับผูอื่นเปน

ทีม [1] ประกอบไปดวยข้ันตอนสำคัญคือ  

1 การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน นักศึกษา

จะตองทำการคัดเลือกบทความทางวิชาการที่คิดวา

เหมาะสมทั้งในแงเนื้อหาและระดับของนักศึกษาใน

ขั้นตอนนี้นอกจากแตละกลุมจะตองทำความคุนเคย

กับหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย นักศึกษายังตองทำความ

ร ู จ ักก ับบทความทางว ิชาการและแหลงข อมูล
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ภาพท่ี 2 เรื่องฝายบริหาร 

 
 

ภาพท่ี 3 เรื่องรัฐธรรมนูญ 

 
 

ภาพท่ี 4 และ 5 ภาพนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ

ประกวดวีดิทัศน 

 
 

 

 
 

2.1.2 การนำอภิปราย 

สาระสำคัญของกระบวนวิชาสหรัฐอเมริกา

ในการเม ืองโลกคือการศึกษาการออกนโยบาย

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในแตละยุค นักศึกษา

จำเปนที่จะตองมีองคความรูเกี่ยวกับบริบทของการ

ตัดสินนโยบายทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมภายในประเทศและในระดับโลก นอกจากนี้

บุคลิกลักษณะของประธานาธิบดีแตละคนก็มีสวน

สำคัญเปนอยางยิ่งในการกำหนดนโยบาย  

ในกิจกรรมการนำอภิปรายนี้ผูนำอภิปราย

จะทำหนาที่เปนผูอำนวยการเรียนรู (facilitator) ใน

การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ผูสอนไดปรับวิธีการมา

จากแนวคิดการเรียนรูแบบเปนทีม (team-based 

learning: TBL) ข อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย   Larry K. 

Michaelsen ที ่ม ุ งเน นใหน ักศึกษาสามารถที ่จะ

เรียนรูไดดวยตนเองผานการทำงานรวมกับผูอื่นเปน

ทีม [1] ประกอบไปดวยข้ันตอนสำคัญคือ  

1 การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน นักศึกษา

จะตองทำการคัดเลือกบทความทางวิชาการที่คิดวา

เหมาะสมทั้งในแงเนื้อหาและระดับของนักศึกษาใน

ขั้นตอนนี้นอกจากแตละกลุมจะตองทำความคุนเคย

กับหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย นักศึกษายังตองทำความ

ร ู จ ักก ับบทความทางว ิชาการและแหลงข อมูล
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ภาพท่ี 2 เรื่องฝายบริหาร 

 
 

ภาพท่ี 3 เรื่องรัฐธรรมนูญ 

 
 

ภาพท่ี 4 และ 5 ภาพนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ

ประกวดวีดิทัศน 

 
 

 

 
 

2.1.2 การนำอภิปราย 

สาระสำคัญของกระบวนวิชาสหรัฐอเมริกา

ในการเม ืองโลกคือการศึกษาการออกนโยบาย

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในแตละยุค นักศึกษา

จำเปนที่จะตองมีองคความรูเกี่ยวกับบริบทของการ

ตัดสินนโยบายทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมภายในประเทศและในระดับโลก นอกจากนี้

บุคลิกลักษณะของประธานาธิบดีแตละคนก็มีสวน

สำคัญเปนอยางยิ่งในการกำหนดนโยบาย  

ในกิจกรรมการนำอภิปรายนี้ผูนำอภิปราย

จะทำหนาที่เปนผูอำนวยการเรียนรู (facilitator) ใน

การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ผูสอนไดปรับวิธีการมา

จากแนวคิดการเรียนรูแบบเปนทีม (team-based 

learning: TBL) ข อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย   Larry K. 

Michaelsen ที ่ม ุ งเน นใหน ักศึกษาสามารถที ่จะ

เรียนรูไดดวยตนเองผานการทำงานรวมกับผูอื่นเปน

ทีม [1] ประกอบไปดวยข้ันตอนสำคัญคือ  

1 การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน นักศึกษา

จะตองทำการคัดเลือกบทความทางวิชาการที่คิดวา

เหมาะสมทั้งในแงเนื้อหาและระดับของนักศึกษาใน

ขั้นตอนนี้นอกจากแตละกลุมจะตองทำความคุนเคย

กับหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย นักศึกษายังตองทำความ

ร ู จ ักก ับบทความทางว ิชาการและแหลงข อมูล
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ภาพท่ี 2 เรื่องฝายบริหาร 

 
 

ภาพท่ี 3 เรื่องรัฐธรรมนูญ 

 
 

ภาพท่ี 4 และ 5 ภาพนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ

ประกวดวีดิทัศน 

 
 

 

 
 

2.1.2 การนำอภิปราย 

สาระสำคัญของกระบวนวิชาสหรัฐอเมริกา

ในการเม ืองโลกคือการศึกษาการออกนโยบาย

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในแตละยุค นักศึกษา

จำเปนที่จะตองมีองคความรูเกี่ยวกับบริบทของการ

ตัดสินนโยบายทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมภายในประเทศและในระดับโลก นอกจากนี้

บุคลิกลักษณะของประธานาธิบดีแตละคนก็มีสวน

สำคัญเปนอยางยิ่งในการกำหนดนโยบาย  

ในกิจกรรมการนำอภิปรายนี้ผูนำอภิปราย

จะทำหนาที่เปนผูอำนวยการเรียนรู (facilitator) ใน

การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ผูสอนไดปรับวิธีการมา

จากแนวคิดการเรียนรูแบบเปนทีม (team-based 

learning: TBL) ข อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย   Larry K. 

Michaelsen ที ่ม ุ งเน นใหน ักศึกษาสามารถที ่จะ

เรียนรูไดดวยตนเองผานการทำงานรวมกับผูอื่นเปน

ทีม [1] ประกอบไปดวยข้ันตอนสำคัญคือ  

1 การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน นักศึกษา

จะตองทำการคัดเลือกบทความทางวิชาการที่คิดวา

เหมาะสมทั้งในแงเนื้อหาและระดับของนักศึกษาใน

ขั้นตอนนี้นอกจากแตละกลุมจะตองทำความคุนเคย

กับหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย นักศึกษายังตองทำความ

ร ู จ ักก ับบทความทางว ิชาการและแหลงข อมูล
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 2.1.2 การนำอภิปราย

 สาระสำคัญของกระบวนวิชาสหรัฐ์อเมริกาใน

การเมืองโลกคือการศึกษาการออกนโยบายต่าง

ประเทศของสหรฐั์อเมรกิาในแตล่ะยคุ นกัศกึษาจำเปน็

ที่จะต�องมีองค์ความรู�เกี่ยวกับบริบทของการตัดสิน

นโยบายทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐ์กิจและสังคม

ภายในประเทศและในระดับโลก นอกจากนี้

บุคลิกลักษณะของประธิานาธิิบดีแต่ละคนก็มีส่วน

สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบาย 

 ในกิจกรรมการนำอภิปรายนี้ผู�นำอภิปรายจะ

ทำหน�าที่เป็นผู�อำนวยการเรียนรู� (facilitator) ในการ

จัดการศึกษาในลักษณะนี้ผู�สอนได�ปรับวิธิีการมาจาก

แนวคิดการเรียนรู�แบบเป็นทีม (team-based 

learning: TBL) ของศาสตราจารย์ Larry K. 

Michaelsen ท่ีมุ่งเน�นให�นักศึกษาสามารถท่ีจะเรียน

รู�ได�ด�วยตนเองผ่านการทำงานร่วมกับผู�อืน่เป็นทีม [1] 

ประกอบไปด�วยขั้นตอนสำคัญคือ 

 1) การเตรียมตัวก่อนเข�าชั้นเรียน นักศึกษาจะ

ต�องทำการคัดเลือกบทความทางวิชาการท่ีคิดว่า

เหมาะสมทัง้ในแง่เนือ้หาและระดับของนักศกึษาในขัน้

ตอนน้ีนอกจากแต่ละกลุ่มจะต�องทำความคุ�นเคยกับ

หวัข�อทีไ่ด�รบัมอบหมาย นกัศกึษายงัต�องทำความรู�จกั

กับบทความทางวิชาการและแหล่งข�อมูลประเภท 

ต่าง ๆ  และรู�จักใช�สื่ออย่างเหมาะสม นักศึกษาจะต�อง

นำเอาบทความหรือสื่อต่าง ๆ ที่จะใช�ไปโพสต์ใน

โฟลเดอร์ทีก่ำหนดไว�ใน Microsoft TEAM เพือ่ให�เพือ่

ร่วมชั้นได�อ่านเพื่อเตรียมตัวมาอภิปรายร่วมกันในชั้น

เรียน

 2) Readiness assurance นกัศกึษาแตล่ะกลุม่

ต�องมาทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข�าใจเก่ียวกับ

เนื้อหาและประเด็นสำคัญที่จะต�องนำไปอภิปรายใน

ชั้นเรียน แต่ละคนจะต�องรู�จักจับประเด็นและเลือก

ประเด็นที่คิดว่าสำคัญและเหมาะสมที่สุดขึ้นมา

อภิปราย ในขั้นตอนนี้อาจารย์ผู�สอนจะสอบถามถึง

เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึง เลือกประเด็น หรือ

สถานการณห์นึง่ ๆ  ขึน้มาอภปิราย เพราะเหตใุดจงึคดิ

ว่าประเด็นหรือเหตุการณ์นั้นสำคัญในการทำความ

เข�าใจเกี่ยวกับบทบาทของ “สหรัฐ์อเมริกาในการ 

เมืองโลก” 

 3) Application of course concept กลุ่มที่

ได�รับมอบหมายจะทำการนำอภิปรายในชั้นเรียนโดย

เริ่มจากการให�ข�อมูลพ้ืนฐ์านที่สำคัญและจำเป็นเกี่ยว

กับประธิานาธิิบดีแต่ละคนและ/หรือบริบทระหว่าง

ประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคนั้น ๆ ก่อนที่จะ

เปิดโอกาสให�พื้นร่วมชั้นได�มีส่วนร่วมในการอภิปราย

หรือตอบคำถาม ในขั้นตอนนี้อาจารย์ผู�สอนจะเป็นผู�

ช่วยกระตุ�นให�นักศึกษากลุ่มอื่น ๆ เข�าร่วมการตอบ

คำถามหรือการอภิปรายหากผู�นำการอภิปรายไม่ได�รับ

ความร่วมมือเท่าที่ควร 

 การใช�แนวทางการเรียนรู�แบบ team-based 

learning นีช้ว่ยให�นักศกึษาได�พฒันาการเรยีนรู�ได�เปน็

อย่างดี กล่าวคือ นักศึกษาต�องเตรียมตัวและเตรียม

เนื้อหาบทเรียนก่อนเข�าเรียน และต�องรู�จักเลือก

เอกสารทางวิชาการท่ีเหมาะสมกับระดับของตนเอง

เพ่ือเป็นเอกสารสำหรับอ่านประกอบให�กับเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังต�องรู�จักการทำงาน

เปน็ทีมและรว่มกนัแก�ปญัหา ประเดน็ท่ีสำคญัท่ีสดุอนั

เปน็จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนีคื้อการทีนั่กศกึษาจะได�

ประสบการณ์การเรยีนรู�ผา่นการอภิปราย การถกเถียง

ในประเดน็ตา่ง ๆ  โดยจะเปน็การจดัการเรยีนการสอน

ด�วยตัวนักศึกษาเอง 

 อยา่งไรกด็ ีจากการจดัการเรยีนการสอนในภาค

การศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาหลายประการคือ 

 1) นักศึกษามีเลือกแหล่งเรียนรู� เช่น วารสาร 

บทความ ข่าว เว็บไซึ่ต์หรือแหล่งข�อมูลที่ไม่เหมาะสม 

อยู่บ�าง อาจารย์ผู�สอนจำเป็นท่ีจะต�องอธิิบายให�

นักศึกษารู�จักกับวารสารทางวิชาการ บทวิเคราะห์ 

หนังสือ ตำราและแหล่งค�นคว�าออนไลน์ที่เชื่อถือได�  

 2) ระยะเวลาไม่เหมาะสม กล่าวคือ การนำ

ระยะเวลาในการนำเอาเอกสารอ่านประกอบมาใส่ไว�
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ใน Microsoft Teams สั้นเกินไป ทำให�กลุ่มอื่น ๆ มี

เวลาในการเตรยีมตวัอ่านไมม่ากนกั สง่ผลให�การมสีว่น

ร่วมในการอภิปรายน�อยและในหลายครั้งก็ออกนอก

ประเด็นสำคัญไปทำให�อาจารย์ผู�สอนต�องเข�าแทรก

เป็นระยะ แนวทางการแก�ไข คือต�องมีการกำหนด

ระยะเวลาของการโพสต์เอกสารประกอบการนำ

อภิปรายให�ชัดเจน และมีระยะเวลายาวนานเพียงพอ

สำหรับการ เตรียมตัว

 3) เอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและมี

จำนวนมากทำให�นักศึกษาอ่านไม่ทัน แนวทางการ

แก�ไขคอืการทีอ่าจารยผ์ู�สอนแนะนำหนงัสอืและแหลง่

ค�นคว�าภาษาไทยให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได�นำ

อภิปราย 2 ครั้ง คือช่วงสงครามเย็นและช่วงหลัง

สงครามเยน็ อาจารยผ์ู�สอนจะประเมนิจากพฒันาการ

และการแก�ไขส่วนบกพร่องท่ีได�มีการแนะนำไปในครัง้

แรกประกอบด�วย คะแนนในส่วนนี้คิดเป็น 40% ของ

คะแนนทั้งหมด 

 2.1.3 การนำเสนอ/อภิปรายนโยบายต่าง

ประเทศสหรัฐ์ฯ 

 เนือ่งจากเวลาอนัจำกดัและการจดัการเรยีนการ

สอนที่ต�องทำแบบออนไลน์ทำให�ไม่สามารถทำ

กิจกรรมการนำเสนอและการอภิปรายนโยบายต่าง

ประเทศสหรฐั์ในชัน้เรยีนได� จงึได�ปรบักจิกรรมในสว่น

นีเ้ป็นการเขยีนตอบ โดยกำหนดให�นักศึกษาเขยีนตอบ

ไม่เกินหนึ่งหน�ากระดาษในประเด็นท่ีผู�สอนได�ตั้งไว� 

เช่น กรณีของการเข�าไปแทรกแซึ่งในความขัดแย�ง

ระหว่างรัสเซึ่ียกับยูเครน เป็นต�น 

 2.1.4 เล่มรายงาน 

 ผู�สอนกำหนดให�การทำรายงานเปน็การทำงาน

เป็นกลุ่มโดยใช�กลุ่มเดิมทำงานร่วมกันท้ังภาคการ

ศึกษา นักศึกษาจะต�องเลือกทำรายงานในหัวข�อเกี่ยว

กับบทบาทของสหรัฐ์อเมริกาในประเด็นสำคัญ ๆ 

ระดับโลกในยุคปัจจุบัน เช่น สงครามต่อต�านการ

ก่อการร�าย สิ่งแวดล�อม พลังงาน สงครามการค�า หรือ

นโยบายสหรัฐ์อเมริกาที่มีต่อประเทศ/ภูมิภาค เช่น 

นโยบายสหรัฐ์อเมริกาต่อประเทศไทย หรือความร่วม

มือพหุภาคีต่าง ๆ เช่น QUAD APEC COP26 เป็นต�น

การกำหนดหัวข�อรายงานควรเป็นการต้ังคำถามในเชงิ

วิเคราะห์ และมีการอภิปรายในประเด็นนั้น ๆ โดยมี

การนำเอากรอบทฤษฎีทีางด�านความสัมพันธิร์ะหวา่ง

ประเทศหรือทฤษฎีีที่เกี่ยวข�องมาใช�ในการวิเคราะห์ 

หวัข�อรายงานไม่ควรเป็นการเล่าเรือ่งทัว่ ๆ  ไปหรือการ

อธิิบายประเด็นที่มีการศึกษาเอาไว�แล�ว

 รายงานควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน�า 

(นับเฉพาะเนื้อหา) ต�องมีการอ�างอิงที่ถูกต�องและ

เหมาะสมตามหลักวิชาการ เอกสารอ�างอิงต�องมีไม่

น�อยกว่าจำนวนหน�า และ 1 ใน 3 ของจำนวนดังกล่าว

ต�องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ถ�ารายงานมีความยาว 15 

หน�า ต�องมีเอกสารอ�างอิงไม่น�อยกว่า 15 ชิ้น โดย 5 

ชิน้ต�องเปน็ภาษาองักฤษ หากมกีารอ�างองิจากเวบ็ไซึ่ต์

ต�องเป็นเว็บไซึ่ต์ที่เป็นทางการ มีความน่าเชื่อถือ และ

บง่บอกถึงผู�เขยีนได� นอกจากนี ้รายงานยังประกอบไป

ด�วยปกรายงาน คำนำ สารบัญ และบรรณานุกรมตาม

รูปแบบของรายงานเชิงวิชาการจึงจะถือว่าเป็น

รายงานที่สมบูรณ์

 ในขั้นตอนการทำรายงาน นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

จะต�องส่งงาน 3 ชิ้น ได�แก่ 

 1 concept paper ความยาวประมาณ 3-5 

หน�า บอกถึงหวัข�อและประเด็นทีต่�องการศกึษา หวัข�อ

ดังกล่าวมีความสำคัญหรือน่าสนใจในเชิงวิชาการ

อย่างไร และเสนอกรอบทฤษฎีีที่เลือกใช�ในการศึกษา

 2. ร่างรายงาน ควาวยาวประมาณ 7-10 หน�า 

ประกอบไปด�วยโครงร่างรายงาน และเนื้อหาที่สำคัญ 

แม�จะยงัไมเ่สรจ็สมบรูณ ์แตอ่ยา่งน�อยกค็วรทีจ่ะมโีครง

ร่างที่ชัดเจนเพื่อให�เห็นถึงภาพรวมของรายงาน ควรมี

รายละเอียดของประเด็นที่ศึกษาตามสมควร มีการ

อธิบิายถึงกรอบทฤษฎีทีีน่ำมาใช�ในการศึกษา และต�อง

มีการอ�างอิงเพื่อให�เห็นถึงที่มาของข�อมูล และ

 3. รายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากที่นักศึกษาส่ง 

concept paper และร่างรายงานแล�วจะมีการนัดกับ
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นักศึกษาแต่ละกลุ่มเพื่อให�การแนะนำและปรึกษา

เกี่ยวกับหัวข�อการทำรายงานของแต่ละกลุ่มโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกำหนดปัญหาในการศึกษา 

(research problem) และแหล่งค�นคว�าที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถที่จะนัดปรึกษาเพิ่มเติมกับ

อาจารย์ผู�สอนได�ตลอดเวลา การกำหนดให�นักศึกษา

ทำรายงานและการนำเสนอมีวัตถุประสงค์หลาย

ประการ 

 1) ทำให�นักศึกษาได�รู�จักกับประเด็นร่วมสมัย

อนัเป็นประเด็นทางด�านการต่างประเทศทีส่ำคัญในยุค

ปัจจุบัน 

 2) เปดิโอกาสให�นกัศกึษาได�ทำการศกึษาในเชงิ

ลึกในหัวข�อที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษซึ่ึ่งอาจ

จะเช่ือมโยงกับวิชาอื่น ๆ ที่นักศึกษาได�เรียนใน

หลักสูตร 

 3) ทำให�นักศึกษาต�องเรียนรู�เกี่ยวกับการ

ค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

อา่นบทความทางวิชาการ เอกสารสำคัญด�านนโยบาย 

บทวิเคราะห์ทางการเมือง และข่าวต่างประเทศที่

สำคัญ เป็นต�น องค์ความรู�และทักษะเหล่านี้เป็นส่ิง

จำเป็นสำหรับผู�ที่ต�องการจะทำงานด�านการต่าง

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของไทย องค์กรของ

ต่างชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 4) นักศึกษาได�มีโอกาสฝึึกการทำสื่อประกอบ

การนำเสนอโดยใช�โปรแกรมสำเร็จรูป  

 5) นักศึกษาได�มีโอกาสฝึึกการนำเสนอหน�าชั้น

เรยีน อย่างไรก็ด ีการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ทำให�

การฝึึกทักษะในด�านนี้ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก

เนื่องจากผู�นำเสนอไม่มีโอกาสได�มีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�ฟัง 

แต่กลับเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวมากกว่า 

 6) อาจารย์ผู�สอนกำหนดให�แต่ละกลุม่นำเสนอ

ได�ไม่เกิน 15 นาที โดยจะมีการจับเวลา ทำให�แต่ละ

กลุ่มต�องมีการฝึึกซึ่�อม และเรียนรู�ที่จะนำเสนอเฉพาะ

ประเด็นสำคัญเท่านั้น และเรียนรู�ที่จะใช�สื่อประกอบ

การบรรยายให�มีประสิทธิิภาพมากทึ่สุด

 7) การกำหนดให�ต�องมีเอกสารอ�างอิงไม่น�อย

กวา่จำนวนหน�าและมเีอกสารอ�างองิเปน็ภาษาองักฤษ

ไม่น�อยกว่า 1 ใน 3 เป็นการฝึึกให�นักศึกษารู�จัก

เลอืกสรรแหล่งอ�างอิงทีเ่หมาะสมและเป็นการส่งเสริม

การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศกึษาอนัเปน็นโยบาย

สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ

นี้อาจารย์ผู�สอนได�เน�นย้ำถึงการคัดลอกผลงานว่า

เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได�และจะส่งผลให�ผลงาน

นั้นเป็นโมฆะในทันที 

 2.1.5 การบ�าน/quiz

 เนือ่งจากงานทีม่อบหมายในวิชานีส่้วนใหญ่เป็น

งานกลุ่มทำให�การประเมนิผู�เรยีนเปน็รายบคุคลทำได�

ยากอนัจะส่งผลให�การประเมินไมส่อดคล�องกับผลการ

เรียนรู�ตามความเป็นจริง ผู�สอนจึงได�กำหนดให�มีการ

ทำงานเดี่ยว ได�แก่ การทำการบ�านหรือการทดสอบ

กอ่นหรอืหลงับทเรยีนอนัจะทำให�ผู�สอนสามารถทราบ

ได�ว่าผู� เรียนมีความเข�าใจในบทเรียนเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู�หรอืไม ่อยา่งไร การให�คะแนน

ในส่วนนี้คิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด

2.2. การประเมินผู�เรียน

 การประเมินผลผู�เรียนในวิชานี้จะประกอบไป

ด�วยงานทีไ่ด�รบัมอบหมายและคะแนนการเข�าชัน้เรยีน

แลการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนดังนี้

ติารางที� 1 การประเมินผู�เรียน
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2.2 การประเมินผูเรียน 

การประเมินผลผูเรียนในวิชานี้จะประกอบไปดวย

งานท่ีไดรับมอบหมายและคะแนนการเขาชั้นเรียนแล

การมีสวนรวมในชั้นเรียนดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การประเมินผูเรียน 

1 VDO Clip 10% 

2 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป ร า ย น โ ย บ า ย

ตางประเทศสหรัฐฯยุคสงครามโลก

และสงครามเย็น 

20% 

3 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป น า ย น โ ย บ า ย

ต  า งประ เทศสหร ั ฐ ฯย ุ คหลั ง

สงครามเย็น 

20% 

4 การนำเสนอ/อภิปรายนโยบาย

ตางประเทศสหรัฐฯในประเด็น

สำคัญในยุคปจจุบัน 

10% 

5 เลมรายงาน 20% 

6 การบาน/Quiz 10% 

7 การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10% 

 รวม 100% 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑการประเมิน  

เกรด คะแนน 

A 80-100 

B+ 75-79 

B 70-74 

C+ 65-69 

C 60-64 

D+ 55-59 

D 50-54 

F 0-49 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมิน 

ชวงคะแนน เกรด จำนวน(คน) 

80-100 A 5 

75-79 B+ 13 

70-74 B 15 

65-69 C+ 5 

60-64 C 0 

55-59 D+ 0 

50-54 D 0 

0-49 F 0 

รวม  38 

จากผลการประเมินพบวานักศึกษาสวนใหญทำ

คะแนนไดดี มีนักศึกษาประมาณรอยละ 73.68 หรือ 

28 คนทำคะแนนไดอยูในเกณฑดี (B/B+) มีนักศึกษา

จำนวนรอยละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนไดใน

ระดับดีมาก และมีนักศึกษาจำนวนเทากันคือ รอย

ละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนอยูในระดับพอใช 

3 ผลสะทอนจากนักศึกษา 

กระบวนวิชาสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลกภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน

การสอนทั้งวิชาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.89 

สวนท่ีไดคะแนนประเมินนอยท่ีสุดคือเรื่องสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที ่มีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย ไดคะแนนรอยละ 89.74 หรือ

คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  

นักศึกษายังไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 



286          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ติารางที� 1 การประเมินผู�เรียน (ต่อ)

ติารางที� 2 เกณฑ์การประเมิน 

ติารางที� 3 ผลการประเมิน

 จากผลการประเมินพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทำ

คะแนนได�ดี มีนักศึกษาประมาณร�อยละ 73.68 หรือ 

28 คนทำคะแนนได�อยู่ในเกณฑ์ดี (B/B+) มีนักศึกษา

จำนวนร�อยละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนได�ในระดับ

ดมีาก และมีนกัศกึษาจำนวนเท่ากนัคอื ร�อยละ 13.15 

หรือ 5 คนทำคะแนนอยู่ในระดับพอใช�

3. ผลสะท้อนจากนักศ้กษา

 กระบวนวชิาสหรฐั์อเมรกิาในการเมอืงโลกภาค

การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน

การสอนทัง้วิชาเฉลีย่ 4.64 คดิเป็นร�อยละ 92.89 สว่น

ที่ได�คะแนนประเมินน�อยที่สุดคือเรื่องสอดแทรกเรื่อง

คุณธิรรมและจริยธิรรมที่มีสาระประโยชน์ในระหว่าง

การบรรยาย ได�คะแนนร�อยละ 89.74 หรือคิดเป็นค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.47 

 นักศึกษายังได�ให�ความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

 1) การสรุปประเด็นหลังจากการนำเสนอ 

นักศึกษามีความเห็นว่าการที่อาจารย์ทำหน�าที่สรุป

และทบทวนประเดน็สำคญัให�หลงัจากทีแ่ตล่ะกลุม่นำ

เสนอนั้นเป็นประโยชน์มาก

 2) เรื่องสื่อการสอน การใช�สื่อการสอนที่หลาก

หลายทำให�มคีวามนา่สนใจ นกัศกึษาทา่นหนึง่ให�ความ

เห็นดังนี้ “การใช�สื่อการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 

ภาพยนตร์ ทำให�สามารถเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได�

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เเละทำให�การเรียนรู�ไม่น่าเบื่อ”

 3) เรื่องปริมาณงานในส่วนของ active 

learning และจำนวนเอกสารประกอบการเรียนการ

สอนที่ค่อนข�างมากนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นไปใน

ทางทั้งท่ีเป็นบวกและลบ นักศึกษาท่านหนึ่งให�ความ

เหน็ไว�วา่ “ปริมาณงานเเละการอ่าน เรยีนรู�ด�วยตัวเอง

ค่อนข�างเยอะ มีเหนื่อยบ�าง เเต่ได�รับความรู�เต็มเปี�ยม

เลยค่ะ” ในขณะท่ีอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “งานท่ีเยอะ

มากทำให�รู�สึกว่าเทอมนี้เหนื่อยมากเพราะงานต�องส่ง

ทุกวีคเลยค่ะ”

 4) ประเด็นเรื่องการทำงานกลุ่มนักศึกษา

สะท�อนว่า “รู�สึกว่างานกลุ่มท่ีเยอะกับการเรียน

ออนไลน์ 100% ไม่ค่อยเหมาะสมค่ะอาจารย์ เพราะ

กว่าจะหาเวลาว่างตรงกันได�ลำบากมากค่ะ” และ 
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2.2 การประเมินผูเรียน 

การประเมินผลผูเรียนในวิชานี้จะประกอบไปดวย

งานท่ีไดรับมอบหมายและคะแนนการเขาชั้นเรียนแล

การมีสวนรวมในชั้นเรียนดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การประเมินผูเรียน 

1 VDO Clip 10% 

2 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป ร า ย น โ ย บ า ย

ตางประเทศสหรัฐฯยุคสงครามโลก

และสงครามเย็น 

20% 

3 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป น า ย น โ ย บ า ย

ต  า งประ เทศสหร ั ฐ ฯย ุ คหลั ง

สงครามเย็น 

20% 

4 การนำเสนอ/อภิปรายนโยบาย

ตางประเทศสหรัฐฯในประเด็น

สำคัญในยุคปจจุบัน 

10% 

5 เลมรายงาน 20% 

6 การบาน/Quiz 10% 

7 การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10% 

 รวม 100% 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑการประเมิน  

เกรด คะแนน 

A 80-100 

B+ 75-79 

B 70-74 

C+ 65-69 

C 60-64 

D+ 55-59 

D 50-54 

F 0-49 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมิน 

ชวงคะแนน เกรด จำนวน(คน) 

80-100 A 5 

75-79 B+ 13 

70-74 B 15 

65-69 C+ 5 

60-64 C 0 

55-59 D+ 0 

50-54 D 0 

0-49 F 0 

รวม  38 

จากผลการประเมินพบวานักศึกษาสวนใหญทำ

คะแนนไดดี มีนักศึกษาประมาณรอยละ 73.68 หรือ 

28 คนทำคะแนนไดอยูในเกณฑดี (B/B+) มีนักศึกษา

จำนวนรอยละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนไดใน

ระดับดีมาก และมีนักศึกษาจำนวนเทากันคือ รอย

ละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนอยูในระดับพอใช 

3 ผลสะทอนจากนักศึกษา 

กระบวนวิชาสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลกภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน

การสอนทั้งวิชาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.89 

สวนท่ีไดคะแนนประเมินนอยท่ีสุดคือเรื่องสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที ่มีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย ไดคะแนนรอยละ 89.74 หรือ

คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  

นักศึกษายังไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
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2.2 การประเมินผูเรียน 

การประเมินผลผูเรียนในวิชานี้จะประกอบไปดวย

งานท่ีไดรับมอบหมายและคะแนนการเขาชั้นเรียนแล

การมีสวนรวมในชั้นเรียนดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การประเมินผูเรียน 

1 VDO Clip 10% 

2 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป ร า ย น โ ย บ า ย

ตางประเทศสหรัฐฯยุคสงครามโลก

และสงครามเย็น 

20% 

3 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป น า ย น โ ย บ า ย

ต  า งประ เทศสหร ั ฐ ฯย ุ คหลั ง

สงครามเย็น 

20% 

4 การนำเสนอ/อภิปรายนโยบาย

ตางประเทศสหรัฐฯในประเด็น

สำคัญในยุคปจจุบัน 

10% 

5 เลมรายงาน 20% 

6 การบาน/Quiz 10% 

7 การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10% 

 รวม 100% 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑการประเมิน  

เกรด คะแนน 

A 80-100 

B+ 75-79 

B 70-74 

C+ 65-69 

C 60-64 

D+ 55-59 

D 50-54 

F 0-49 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมิน 

ชวงคะแนน เกรด จำนวน(คน) 

80-100 A 5 

75-79 B+ 13 

70-74 B 15 

65-69 C+ 5 

60-64 C 0 

55-59 D+ 0 

50-54 D 0 

0-49 F 0 

รวม  38 

จากผลการประเมินพบวานักศึกษาสวนใหญทำ

คะแนนไดดี มีนักศึกษาประมาณรอยละ 73.68 หรือ 

28 คนทำคะแนนไดอยูในเกณฑดี (B/B+) มีนักศึกษา

จำนวนรอยละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนไดใน

ระดับดีมาก และมีนักศึกษาจำนวนเทากันคือ รอย

ละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนอยูในระดับพอใช 

3 ผลสะทอนจากนักศึกษา 

กระบวนวิชาสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลกภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน

การสอนทั้งวิชาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.89 

สวนท่ีไดคะแนนประเมินนอยท่ีสุดคือเรื่องสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที ่มีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย ไดคะแนนรอยละ 89.74 หรือ

คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  

นักศึกษายังไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
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2.2 การประเมินผูเรียน 

การประเมินผลผูเรียนในวิชานี้จะประกอบไปดวย

งานท่ีไดรับมอบหมายและคะแนนการเขาชั้นเรียนแล

การมีสวนรวมในชั้นเรียนดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การประเมินผูเรียน 

1 VDO Clip 10% 

2 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป ร า ย น โ ย บ า ย

ตางประเทศสหรัฐฯยุคสงครามโลก

และสงครามเย็น 

20% 

3 ก า ร น ำ อ ภ ิ ป น า ย น โ ย บ า ย

ต  า งประ เทศสหร ั ฐ ฯย ุ คหลั ง

สงครามเย็น 

20% 

4 การนำเสนอ/อภิปรายนโยบาย

ตางประเทศสหรัฐฯในประเด็น

สำคัญในยุคปจจุบัน 

10% 

5 เลมรายงาน 20% 

6 การบาน/Quiz 10% 

7 การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10% 

 รวม 100% 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑการประเมิน  

เกรด คะแนน 

A 80-100 

B+ 75-79 

B 70-74 

C+ 65-69 

C 60-64 

D+ 55-59 

D 50-54 

F 0-49 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมิน 

ชวงคะแนน เกรด จำนวน(คน) 

80-100 A 5 

75-79 B+ 13 

70-74 B 15 

65-69 C+ 5 

60-64 C 0 

55-59 D+ 0 

50-54 D 0 

0-49 F 0 

รวม  38 

จากผลการประเมินพบวานักศึกษาสวนใหญทำ

คะแนนไดดี มีนักศึกษาประมาณรอยละ 73.68 หรือ 

28 คนทำคะแนนไดอยูในเกณฑดี (B/B+) มีนักศึกษา

จำนวนรอยละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนไดใน

ระดับดีมาก และมีนักศึกษาจำนวนเทากันคือ รอย

ละ 13.15 หรือ 5 คนทำคะแนนอยูในระดับพอใช 

3 ผลสะทอนจากนักศึกษา 

กระบวนวิชาสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลกภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน

การสอนทั้งวิชาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.89 

สวนท่ีไดคะแนนประเมินนอยท่ีสุดคือเรื่องสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที ่มีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย ไดคะแนนรอยละ 89.74 หรือ

คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  

นักศึกษายังไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
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“รู�สกึว่าการทำงานกลุม่คอ่นข�างลำบากในยคุออนไลน์ 

จะตามเพื่อนก็ไม่ได�และเราไม่รู�ว่าเพื่อนตั้งใจทำงาน

ด�วยมากแค่ไหน อยากจะขอปรับสัดส่วนของคะแนน

เดี่ยวเพื่อไม่ให�งานกลุ่มกลายเป็นคะแนนฉุดได� เช่น 

คะแนนกลุ่ม 40 คะแนนเดี่ยว 60 หรือ 50:50”  

 5) เรื่องการให�ทำงานแทนการสอบนักศึกษา

ค่อนข�างพอใจที่ไม่มีการสอบ แต่ได�สะท�อนว่าการ

ทำงานกลุ่มแทนการสอบนั้นเหน็ดเหนื่อยมากและ

ทำได�ยากในยคุการเรยีนออนไลน ์“วิชาไมม่สีอบถอืวา่

ช่วยลดภาระช่วงสอบวิชาอื่นๆไปได�มาก” การไม่มี

สอบไมไ่ด�ทำให�นกัศกึษาเหนือ่ยน�อยลง ในทางตรงกนั

ข�ามวิชาต่าง ๆ สั่งงานค่อนข�างมากทำให�ในภาพรวม

แล�วนักศึกษามีงานที่ต�องส่งมากขึ้น 

4. กิจกรรม Coaching

 ในภาคการศกึษานีผู้�สอนได�รับทนุสนบัสนนุการ

จัดการเรียนรู�รูปแบบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 แบบ A+ 

คือมีกิจกรรม coaching ซ่ึึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มี

ประโยชน์มากสำหรับผู�ทีมี่ความรู�และประสบการณ์ใน

การสอนในรูปแบบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ไม่มากนัก 

ทำให�ผู�สอนได�เรยีนรู�เกีย่วกบักจิกรรมตา่ง ๆ  ทีส่ามารถ

ทำได� และแนวทางในการกระตุ�นให�นักศึกษามีส่วน

ร่วม การให�แรงสนับสนุนในเชิงบวก เป็นต�น นอกจาก

น้ีกิจกรรมน้ีทำให�ได�รับโอกาสในการรับฟังแนวทาง

การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ท่านอ่ืน ประเด็น

ปญัหาและแนวทางแก�ไขซึ่ึง่ในหลายประเดน็กส็ามารถ

นำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชาของ

ตนเองได� 

 อยา่งไรกด็ ีระยะเวลาในการจดัการ coaching 

นั้นอาจจะยังไม่เหมาะสมเน่ืองจากกิจกรรมนี้เกิดขึ้น

คอ่นข�างช�าหลงัจากมกีารจดัการเรยีนการสอนไปแล�ว

ระยะหนึ่ง ทำให�เสียโอกาสและเวลาที่จะได�ปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนให�ดีขึ้นไปอย่างน่าเสียดาย 

5. ปัญห้าและข้อเสนอแนะ 

 จากการที่ผู�สอนได�จัดการเรียนการสอนในรูป

แบบทีเ่น�นผู�เรยีนเป็นศนูย์กลางในรูปแบบของ active 

learner ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่

ผ่านมาทำให�ผู�สอนได�เห็นถึงประเด็นปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนหลายประการ

 1) การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ทำให�การจัดการเรยีนรู�แบบ active learner [2] ทำได�

ทั้งดี และไม่ดี กล่าวคือ การสอนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ทำให�นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการ

อภปิรายหรือการแสดงความคิดเห็นในชัน้เรยีนได�ง่าย

มากขึน้โดยไม่จำเป็นต�องแสดงตัว เชน่ การส่งข�อความ

มาให�ผู�สอนโดยตรง การส่งข�อความทำให�ผู�เรียน

สามารถแสดงความเห็นพร�อม ๆ กันหลายคนได� และ

สามารถที่จะถกเถียงกันได�หากต�องการ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข�าม ผู�สอนไม่

สามารถทีจ่ะเห็นพฤติกรรมของนักศึกษาทีเ่ข�าเรยีนได�

วา่มคีวามต้ังใจมากน�อยเพยีงไร ผู�สอนพบวา่นักศกึษา

บางคนอาจจะมาขานชื่อตอนต�นชั่วโมงและเปิด

โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom Meeting 

เอาไว�โดยไม่ได�ตั้งใจเรียนก็ได�เช่นกัน 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยังทำให�

กจิกรรมระดมความคดิเห็น การทำงานเปน็กลุ่มทำได�

ยากและไม่สะดวก แม�ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเอาไว�อยู่

แล�ว แต่เมื่อมีการเรียกให�ตัวแทนกลุ่มแสดงความ 

คดิเห็น สมาชิกกลุม่กจ็ะไมส่ามารถประสานงานกันได�

หากไม่เปิดโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ  ไปพร�อม ๆ  กัน ถือ

เปน็ข�อเสียทีส่ำคัญมากประการหนึง่ของวิชาทีเ่น�นการ

อภิปราย 

 2) การมอบหมายงานที่มากเกินไปทำให�

นักศึกษาเกิดความเครียดและเหน็ดเหนื่อยมาก

เนือ่งจากภายใต�สถานการณ์ของการสอนออนไลน์วชิา

ต่าง ๆ ก็มีการสั่งงานในปริมาณค่อนข�างมากทำให�

นกัศกึษามภีาระคอ่นข�างมาก เกดิเปน็ความเครยีดและ

เกิดความรู�สึกราวกับว่าต�องเรียนอยู่ตลอดเวลา และ

ไม่สามารถแยกระหว่างเวลาเรียนและเวลาพักผ่อนได� 

เกิดภาวะเหนื่อยล�า (burnout) ทำให�ทำงานได�ไม่ดี 

และ/หรอืเกดิการเอาเปรยีบเพ่ือนรว่มกลุ่มขึน้ ในครัง้
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ต่อไปผู�สอนอาจจะช่วยผ่อนแรงนักศึกษาโดยการทำ

คลิปวิดีทัศน์สั้น ๆ  เพื่อบรรยายในหัวข�อต่าง ๆ  เพื่อให�

นักศึกษามีความเข�าใจพื้นฐ์านในเรื่องนั้น ๆ ก่อนที่จะ

ไปศึกษาเพื่อเติมด�วยตัวเอง และอาจจะจัดช่วงเวลา

การปรึกษาเพิ่มมากขึ้น 

 3) แม�วา่การให�นกัศกึษาเปน็ผู�มสีว่นหลกัในการ

จัดการเรียนรู�แต่ที่ผ่านมายังเป็นการสื่อสารฝึ่ายเดียว

ค่อนข�างมาก ฝึ่ายท่ีเป็นผู�ฟังยังคงมีส่วนร่วมค่อนข�าง

น�อย ในอนาคตควรจัดให�มีกิจกรรมสะท�อนย�อนคิด 

หรือ reflection [3,4 ] เพ่ือให�เกิดการส่ือสารแลก

เปลี่ ย นแบบรอบทิ ศทา งและกา ร เรี ยน รู� ที่ มี

ประสิทธิิภาพ 

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ผู�เขยีนขอขอบคณุ ศนูยน์วตักรรมการสอนและ

การเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TILIC CMU) ที่

ให�การสนับสนุนทุนในการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ให�กับวิชาสหรัฐ์อเมริกา

ในการเมืองโลก (126431) ในปีการศึกษา 2564 นี้ 
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การจัด้การเรียนการสอนแบับั Active Learning ในกระบัวันวัิชา 

มนุษย์กับัปรัชญา (Man and Philosophy)

วัรรณวัิสาข์ ไชยโย
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

wanwisacmu@gmail.com

บัทคััด้ย่อ

 บทความฉบบันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning และเพือ่ประเมิน

ผลแนวทางการเสริมสร�างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในกระบวนวิชามนุษย์กับปรัชญา 

(Man and Philosophy) ประชากรที่ใช�ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชามนุษย์กับ

ปรัชญารหัสกระบวนวิชา 011100 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 170 คน เครื่องมือที่ใช�ในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด�วย 1) การสอนที่เน�นทักษะกระบวนการคิด (Thinking 

Based Learning) ได�แก่ การตั้งคำถามก่อนเข�าสู่บทเรียน การเรียนรู�แบบผู�เรียนสร�างบททดสอบ (Student 

generated exam questions) การเรยีนรู�แบบแผนผงัความคดิ (Concept mapping) 2) การสอนแบบใช�ปญัหา

เป็นฐ์าน (Problem Base Learning) ได�แก่ การเรียนรู�แบบวิเคราะห์วิดีโอ (Analysis or reactions to videos) 

และการเรยีนรู�แบบกรณศีกึษา (Analyze case studies) และ 3) การสอนแบบโครงงาน (Project Base Learning) 

หลงัจากนัน้นำข�อมูลทีไ่ด�รับมาประเมินผลทีไ่ด�รับจากการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบใหมแ่ละนำเสนอในรูปแบบ

การบรรยาย ผลจากการศึกษาพบว่า การเปลีย่นแปลงองค์ความรู�และประสบการณ์การเรยีนรู�ทีเ่กิดขึน้คือเปลีย่น

จากเน�นครูเป็นศูนย์กลางเป็นเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง เน�นให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู� ศึกษาค�นคว�า และ

ฝึกึทกัษะการคดิวเิคราะห ์สามารถสร�างความรู�ด�วยตนเอง จนเกดิการเรยีนรู�อยา่งมคีวามหมาย มากกวา่เน�นบอก

ความรู�และท่องจำเพียงอย่างเดียว สำหรับการประเมินผลแนวทางการเสริมสร�างการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning พบว่าวิชาท่ีมีห�องเรียนขนาดใหญ่อาจมีข�อจำกัดในการดูแลควบคุมให�ผู�เรียนดำเนินกิจกรรม

ไปในทิศทางที่ผู�สอนวางแผนได�ยาก 

คัำสำคัญั : การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning, ทกัษะการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21, มนุษย์กบัปรัชญา

1. บัทนำ

 โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ความรู�และ

ข�อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย

เฉพาะทางด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ เนือ่งมาจากการ

ใช�เทคโนโลยเีพื่อเชื่อมโยงข�อมลูตา่งๆ ของทุกภูมภิาค

ของโลกเข�าด�วยกัน ทำให�เกิดเครื่องมือที่หลากหลาย

ในการเข�าถึงองค์ความรู�ตา่งๆ ทัง้ในเชงิวิชาการและใน

เชิงบันเทิง การพัฒนาเครื่องมือการเข�าถึงเนื้อหาดัง

กล่าว ส่งผลให�เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน

เปลี่ยนแปลงวิธิีการดำเนินชีวิตและการเรียนในแต่ละ

วนัซ่ึึ่งแตกต่างไปจากเยาวชนในยุคก่อนอย่างมาก การ

พฒันาประเทศสูค่วามสมดลุและยัง่ยืนจะต�องให�ความ

สำคญักบัการพัฒนาคนในประเทศให�เข�มแขง็รบัมอืกบั

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 การ

ศึกษาจึงจำป็นต�องมีการเปล่ียนแปลงไปด�วยตามการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตัวผู�เรียน หากการศึกษา
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ยงัหลงตดิอยูกั่บสิง่เดมิทีเ่คยใช�ได�ผลในยคุเกา่ ยอ่มจะ

ส่งผลให�การเรียนรู�ของผู�เรียนไม่สอดคล�องกับโลกที่

เปน็จรงิทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตทีจ่ะยิง่เข�มข�นขึน้ 

ผู�เรียนจึงต�องมีทักษะการเรียนรู� ประกอบด�วย ทักษะ

ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ

และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน ดังนั้น

การเตรียมคนเพื่อให�สามารถเรียนรู�และดำเนินชีวิต

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ึาย

ต�องปรับตัวให�ได�อย่างเหมาะสม

 ผลจากความเจรญิก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นมิติใหม่ของวงการศึกษาดังปรากฏิ

ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 แก�ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได�ให�ความหมายเกี่ยว

กับการเรียนรู�ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคลอันเป็นผลมาจากการได�รับ

ความรู�หรือประสบการณ์ จากการจัดการศึกษาหรือ

กิจกรรมในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได�ตลอดเวลา โดย

เฉพาะหมวด 4 ว่าด�วยแนวทางการจัดการศึกษาใน

มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ที่เน�นให�สถานศึกษา

พัฒนาการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ และ

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐ์านมุ่งการ

พัฒนาคุณภาพผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามปฏิิญญา

ว่าด�วยการจัดการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ 

(UNESCO) 4 ด�าน คือ 1) การเรียนรู�เพื่อรู�ทุกสิ่งอย่าง 

(Learning to know) 2) การเรียนรู�เพื่อปฏิิบัติ 

(Learning to do)  3) การเรียนรู�เพื่อการดำเนินชีวิต 

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

เพื่อให�รู�จักตนเองอย่างถ่องแท� (Learning to be) 

(สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐ์าน, 2558) 

 Active Learning เปน็การจดัการเรยีนการสอน

ทีผู่�เรยีนต�องมีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียง

อย่างเดียวและได�ใช�กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขา

ได�กระทำลงไปภายใต�สมมตฐิ์านพืน้ฐ์านท่ีวา่ การเรยีน

รู�เปน็ความพยายามโดยธิรรมชาตขิองมนษุยแ์ละแตล่ะ

บุคคลมีแนวทางในการเรียนรู�ที่แตกต่างกัน (Meyers 

and Jones, 1993) โดยเน�นพัฒนากระบวนการเรียน

รู�สง่เสรมิให�ผู�เรยีนประยุกตใ์ช�ทกัษะและเชือ่มโยงองค์

ความรู�นำไปปฏิิบัติเพื่อแก�ไขปัญหาหรือประกอบ

อาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning เป็นการนำเอาวิธิีการสอน เทคนิค

การสอนทีห่ลากหลายมาใช�ออกแบบแผนการสอนและ

กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่ง

เสริมปฏิิสัมพันธ์ิระหว่างผู�เรียนกับผู�เรียนและผู�เรียน

กบัผู�สอน Active Learning จงึถือเป็นการจัดการเรยีน

การสอนประเภทหนึง่ทีส่ง่เสรมิให�ผู�เรยีนมคีณุลกัษณะ

สอดคล�องกบัการเปล่ียนแปลงในยคุปจัจบุนั อกีทัง้ยงั

ช่วยส่งเสริม Student engagement, Enhance 

relevance, and improve motivation ของผู�เรียน 

หลกัสำคญัของการจัดการสอนแบบ Active Learning 

คือการส่งเสริมหรือกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน มีปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�สอนกับผู�เรียน ด�วย

เทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผู�สอนมีบทบาทอำนวย

ความสะดวกและจัดสภาพแวดล�อมที่เอื้อให�ผู�เรียน

สร�างความรู�ด�วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู�อย่างมี

ความหมาย (Meaning Learning)

  วชิามนษุยก์บัปรชัญา (011100) เปน็กระบวน

วิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีเปิดสอนในภาค

วิ ชาป รัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ วชิาปรชัญาเปน็วชิาวา่ด�วยการ

ใช�เหตุผลและปรัชญาถูกใช�เป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความจริงของโลกและชีวิตหรือเป็นการ

ทำความเข�าใจโลกทัศน์และชีวทัศน์  โดยการแสวงหา

คำตอบจากการใช�ความคดิหรอืการใช�เหตผุล โดยเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนใฝ่ึหาความรู�ด�วยการวิพากษ์วิจารณ์

อย่างมีเหตุผลและต�องการให�ผู�เรียนมองเห็นปัญหา

อย่างกว�างตลอดจนคำตอบที่เป็นไปได�และสามารถ

แก�ไขปัญหาชีวิตจริงด�วยวิธิีการทางปรัชญาได� 

 ยคุศตวรรษที ่21 เปน็ยคุแหง่ข�อมลูข่าวสารและ

การเปลี่ยนแปลง ด�วยความก�าวหน�าของเทคโนโลยี
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สารสนเทศทำให�การสือ่สารไร�พรมแดน ทีส่ามารถเข�า

ถึงแหล่งข�อมูลได�ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค

โลกาภวัิฒนส่์งผลให�ผู�เรยีนจำเปน็ต�องมคีวามสามารถ

เรียนรู�ได�ด�วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและเป็นผู�แสวงหา

ความรู�อยูต่ลอดเวลา ประกอบกับสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 การนำวิธิีการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning จึงเป็นวิธิีการที่

เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ท่ี จะกระตุ� น ให� ผู� เรี ยน เกิ ด

กระบวนการเรยีนรู� สง่เสริมให�ผู�เรยีนประยุกต์ใช�ทกัษะ

ความคดิและเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยสง่เสรมิการ

เรียนรู�และเชื่อมโยงองค์ความรู�จนสามารถสร�างความ

เข�าใจได�ด�วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู�อย่างมีความ

หมาย

2. ทฤษฎีีทักษะการเรียนร้้ในศติวัรรษที� 21

 สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับ

ในการสร�างทกัษะการเรยีนรู�ในศตวรรษท่ี 21 (Model 

of 21st Century Outcomes and Support 

Systems) ซึ่ึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว�างขวางเนื่องด�วย

เป็นกรอบแนวคิดที่ เน�นผลลัพธิ์ที่ เกิดกับผู� เรียน 

(Student Outcomes) ทั้งในด�านความรู�สาระวิชา

หลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทีจ่ะช่วยให�ผู�เรยีนได�เตรียมความพร�อมในหลากหลาย

ด�าน รวมทัง้ระบบสนบัสนนุการเรยีนรู� ได�แก ่มาตรฐ์าน

และการประเมนิ หลกัสตูรและการสอน การพฒันาครู 

สภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที ่

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

วิชา” ไปสู่การเรียนรู� “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” 

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

ให�นักเรียนเป็นผู�เรียนรู�เอง โดยครูจะออกแบบการ

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

ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู�แบบ PBL 

(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่ึ่งส่ิงท่ี

เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู�คือ ชุมชนการ

เรียนรู�ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning 

Communities: PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครู

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน�าที่ของครู

แต่ละคน

 ภาคีเครือข่ายเพื่อศตวรรษที่ 21 นำโดย (Ken 

Kay)  ร่ วมกับสมาคมการศึกษาแห่ งชาติของ

สหรัฐ์อเมริกา และองค์กรต่างสาขาอาชีพเกือบ 40 

องค์กรได�พัฒนาและนำเสนอ กรอบแนวคิดเพื่อการ

เรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 (Framework for 21 Century 

Learning) ซ่ึึ่งประกอบด�วยวชิาแกน แนวคิดสำคญัใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะ

ด�านสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ีทกัษะชวีติและการ

ทำงาน และระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 

21 ดังแผนภูมิ

ร้ปที� 1 กรอบแนวคิดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21

 จดุมุง่หมายพืน้ฐ์านการศึกษาคือการเรยีนรู�เพือ่

ความเป็นมนุษย์ที่สามารถดำรงชีพอยู่ในโลกตามยุค

สมยัได�อยา่งมคีณุภาพ เมือ่สงัคมเปลีย่นกระบวนทศัน์

ทางการศึกษาเปลี่ยน นักวิชาการหลายท่านเห็นตรง

กันว่า หากยังหลงติดอยู่กับส่ิงเก่าๆ ท่ีเคยใช�ได�ผลใน

ยุคเก่าย่อมจะส่งผลให�การเรียนรู�ของผู� เรียนไม่

สอดคล�องกับโลกที่เป็นจริงทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคตที่ยังจะเข�มขึ้นนั้นการตัดสินใจได�ในระดับ

บคุคลหรอืระดบัหน่วยงานอยา่งตระหนกัในศกัยภาพ

ของตนเองไม่จำเป็นต�องร่อนนโยบายหรือคำสั่งจาก

ระดบัชาต ิหรอืสว่นกลาง โดยเฉพาะเรือ่งการสอน การ

เรียนรู� การบริหารจัดการ และการเป็นผู�นำเพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งในการนำพาผู�เรียนให�ก�าวสู่ความเป็นผู�ใหญ่

ได�อย่างสอดคล�องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (วิจารณ์ 

พานิช, 2556)

ท่ี 21 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองกาวขาม 

“สาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหงศตวรรษท่ี 

21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเปนผูสอน

ไมไดแตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูเอง โดยครูจะ

ออกแบบการเรียนรู ฝกฝนใหตนเอง เปนโคช 

(Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ใน

การเรียนรูแบบ PBL (Problem-Based Learning) 

ของนักเรียน ซ่ึงสิ่งท่ีเปนตัวชวยของครูในการ

จัดการเรียนรูคือ ชุมชนการเรียนรูครูเพ่ือศิษย 

(Professional Learning Communities: PLC) 

เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทำหนาท่ีของครูแตละคน 

 ภาคีเครือขายเพื่อศตวรรษที่ 21 นำโดย 

(Ken Kay) รวมกับสมาคมการศึกษาแหงชาติของ

สหรัฐอเมริกา และองคกรตางสาขาอาชีพเกือบ 40 

องคกรไดพัฒนาและนำเสนอ กรอบแนวคิดเพ่ือ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21 

Century Learning) ซ ึ ่ งประกอบด วยว ิชาแกน 

แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและ

เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน และระบบ

สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ดังแผนภูมิ 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

จุดมุ งหมายพื ้นฐานการศึกษาคือการ

เรียนรูเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสามารถดำรงชีพอยูใน

โลกตามยุคสมัยไดอยางมีคุณภาพ เมื ่อส ังคม

เปล ี ่ยนกระบวนท ัศน ทางการศ ึกษาเปล ี ่ยน 

นักวิชาการหลายทานเห็นตรงกันวา หากยังหลงติด

อยูกับสิ่งเกาๆ ท่ีเคยใชไดผลในยุคเกายอมจะสงผล

ใหการเรียนรูของผูเรียนไมสอดคลองกับโลกที่เปน

จริงทั้งในปจจุบันและในอนาคตที่ยังจะเขมขึ้นนั้น

การตัดสินใจไดในระดับบุคคลหรือระดับหนวยงาน

อยางตระหนักในศักยภาพของตนเองไมจำเปนตอง

ร อนนโยบายหร ือคำส ั ่ งจากระด ับชาต ิ  หรือ

สวนกลาง โดยเฉพาะเรื่องการสอน การเรียนรู การ

บริหารจัดการ และการเปนผูนำเพื่อเปนสวนหนึ่ง

ในการนำพาผู เรียนใหกาวสู ความเปนผู ใหญได

อยางสอดคลองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (วิจารณ 

พานิช, 2556) 

การศึกษาในปจจุบันสวนใหญเปนการ

ขวนขวายหาองคความรู มันจึงทำใหเราเปนกลไก

ยิ่งๆ ขึ้น จิตของเราปฏิบัติอยูในรองรางแคบๆ ไม

วาจะเปนความรูดานวิทยาศาสตร ปรัชญา ศาสนา 

ธุรกิจ หรือเทคนิควิทยาท่ีเรากำลังสั่งสมข้ึน วิถีชีวิต

ของเราท้ังในบาน นอกบาน และท้ังความเชี่ยวชาญ

งานอาชีพเฉพาะดานของเรา ลวนทำใหจิตคับแคบ

และไมสมบูรณทั้งหมดนี้นำมาซึ่งวิถีชีวิตอันเปน

เสมือนเครื่องจักรกล เปนสภาพจิตที่ถูกวางใหเขา

มาตรฐานเดียวกัน การเขาใจความหมายท่ีอยูเหนือ

ถอยคำและพูดถึงเหตุผลที่เกิดความงอกงามแหง

จิต ความเจริญงอกงามนี้เปนพัฒนาการและความ

เบงบานของจิตใจเรารวมทั ้งสวัสดิภาพทางกาย

ดวยนั ้นคือ ความดำรงอยู ในความกลมกลืนท่ัว
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 การ ศึกษาในปัจ จุ บัน ส่วนใหญ่ เ ป็นการ

ขวนขวายหาองคค์วามรู� มนัจงึทำให�เราเปน็กลไกยิง่ๆ 

ขึ้น จิตของเราปฏิิบัติอยู่ในร่องรางแคบๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความรู�ด�านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ธิุรกิจ หรือ

เทคนิควิทยาที่เรากำลังสั่งสมขึ้น วิถีชีวิตของเราทั้งใน

บ�าน นอกบ�าน และทัง้ความเชีย่วชาญงานอาชพีเฉพาะ

ด�านของเรา ล�วนทำให�จิตคับแคบและไม่สมบูรณ์

ทั้งหมดนี้นำมาซ่ึึ่งวิถีชีวิตอันเป็นเสมือนเครื่องจักรกล 

เป็นสภาพจิตที่ถูกวางให�เข�ามาตรฐ์านเดียวกัน การ

เข�าใจความหมายที่อยู่เหนือถ�อยคำและพูดถึงเหตุผล

ที่เกิดความงอกงามแห่งจิต ความเจริญงอกงามนี้เป็น

พัฒนาการและความเบ่งบานของจิตใจเรารวมทั้ง

สวัสดิภาพทางกายด�วยนั้นคือ ความดำรงอยู่ในความ

กลมกลืนทัว่พร�อม ซ่ึึ่งในความกลมกลืนเชน่นีป้ราศจาก

ความขัดแย�งหรือความไม่ลงลอยกันระหว่างกาย จิต

และใจ ความงอกงามแหง่จติจะเกดิขึน้ เมือ่มกีารสมัผสั

ที่รู�แจ่มชัดตามความเป็นจริงไม่เป็นส่วนตนและ

ปราศจากแรงยดัเยยีดใดๆ ประเดน็ไมไ่ด�อยูท่ีว่า่จติคดิ

อะไร แตอ่ยูท่ีว่า่ จะให�คิดชดัเจนได�อยา่งไร ความปลอด

โปร่งอิสระของจิต ถ�าจิตไม่หมกมุน่อยูกั่บสิง่ใด ปญัหา

ใด หรือกับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินทาง

ประสาทสัมผัส ไร�เจตจำนงและไร�ทิศทางที่มุ่งหมาย 

ในภาวะโปรง่โลง่อสิระ เชน่นีท้ีจ่ติสามารถเรยีนรู�ได� ซึ่ึง่

ไม่เพียงเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และ

คณติศาสตร์เท่านัน้ แต่เรยีนรู�เกีย่วกับตนเองด�วย เพ่ือ

เฝึ้าสังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัว และสิ่งที่กำลัง

เกดิขึน้ภายในตน ในการสอนคณติศาสตร ์ฟสิกิส์ หรอื

วิชาอื่นๆ ซึ่ึ่งนักเรียนจำต�องเรียนรู�เพื่อการดำรงชีพครู 

สามารถถา่ยทอดให�กบันกัเรยีนวา่ เขาเปน็ผู�รบัผดิชอบ

ตอ่มวลมนุษยไ์ด�หรอืไม ่แม�เขาจะทำงานเพือ่การดำรง

ชีพตามวิถีชีวิตของเขาเอง แต่จะไม่ทำให�จิตใจเขาคับ

แคบลง เขามองเห็นภยันตรายของความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางรวมทั้งความจำกัดคับแคบอันหฤโหดด�วย 

ครูต�องช่วยเขาให�มองเห็น ท้ังหมดนี้ การผลิบานใน

ความดีงามไม่ข้ึนอยู่กับความสำเร็จในอาชีพการงาน 

ความดีงามอยู่ นอกเหนือสิ่งเหล่านี้และเมื่อความเบ่ง

บานเกิด ความงามนั้นจะเสริมส่งอาชีพและกิจจำเป็น

อื่นๆ จะถูกส่งเสริมความงามของมันเอง ทุกวันน้ีเรา

มุ่งทุ่มเทให�กับสิ่งๆ เดียวโดยมองข�ามความเบ่งบานนี้

อยา่งส้ินเชงิ เราต�องพยายามประสานทุกอย่างเข�าด�วย

กัน ภาพกว�างของการศึกษาคือ การปลูกฝึังจิตใจ โดย

สว่นใหญเ่รานกึถงึการศกึษาซึ่ึง่กม็กัจะเปน็วธิิทีีเ่หมาะ

สม เราต�องยอมรบัวา่การศกึษามอียูต่ลอดชว่งชวีติของ

เราหรือแม�กระทัง่คนทำงานทุกคนก็ยอ่มจะต�องเข�าไป

เกี่ยวข�องกับการคัดสรรของคนที่จะเป็นผู�ถูกคัดสรร

และผู�คัดสรรคนที่มีทั้งความรู� ทักษะ และจิตใจที่

เหมาะสมกบังานนัน้ๆ ซึ่ึง่ในความหมายนีก้ค็อื เราต�อง

ค�นหาคนท่ีมีจิตชำนาญการ จิตสังเคราะห์ จิต

สร�างสรรค์ จติเคารพ และจริยธิรรมนัน้เอง ทกุคนล�วน

ต�องพฒันาจติ 5 ประการของคนเราทัง้คนทีอ่ยูใ่นความ

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังท่ีวินสตัน เชอร์วิลล์ 

(Winston Churchill) ได�คาดการณ์ไว�วา่ จกัรวรรดใิน

อนาคตจะเป็นจักรวรรดิของจิต เราต�องระลึกให�ได�ว่า 

ยุคใหม่ต�องการอะไร ถึงแม�ว่าเราจะต�องยึดมั่นใน

ทักษะและค่านิยมที่เรามีอยู่ก็ตาม จิตทั้ง 5 ประการ

ต่างมีความสำคัญเป็นมาที่สำคัญ ต่างก็มีความสำคัญ

ในอนาคต และด�วยจติเหลา่นีจ้ะชว่ยให�เรารบัมอืได�ทัง้

สิง่ท่ีคาดหวังและสิง่ทีไ่ม่คาดหวงั (อมรรัตน ์เตชะนอก, 

รัชนี จรุงศิรวัฒน์ และพระฮัอนด�า วาทสทโท, 2563, 

น. 8-10)

3. Active Learning กบััการเรยีนร้ใ้นศติวัรรษที� 21

 Active Learning เป็นการเรยีนรู�ทีพั่ฒนาทักษะ

ความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิิภาพช่วยให�ผู�เรียน

วเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละประเมนิข�อมลูในสถานการณ์

ใหม่ได�ดีทีสุ่ดจะช่วยให�ผู�เรยีนเกิดแรงจูงใจจนสามารถ

ชี้นำตลอดชีวิตในฐ์านะผู�ฝึักใฝึ่การเรียนรู� ธิรรมชาติ

ของการเรียนรู�แบบ Active Learning ประกอบด�วย

ลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

 1. กระบวนการเรียนรู�ที่ลดบทบาทการสอน

และการให�ความรู�โดยตรงของครู แต่เปิดโอกาสให�ผู�
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เรียนมีส่วนร่วมสร�างองค์ความรู� และจัดระบบการ

เรียนรู�ด�วยตนเอง

 2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนให�นำ

ความรู� ความเข�าใจไปประยุกต์ใช� สามารถวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร�างสรรค์สิ่งต่างๆ พัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

 3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียนกับสภาพ

แวดล�อมใกล�ตัว ปญัหาของชุมชน สงัคม หรือประเทศ

ชาติ

 4. กิจกรรมเป็นการนำความรู�ที่ได�ไปใช�แก�

ปัญหาใหม่ หรือใช�ในสถานการณ์ใหม่

 5. กิจกรรมเน�นให�ผู�เรียนได�ใช�ความคิดของ

ตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปรายและนำ

เสนอผลงาน

 6. กิจกรรมเน�นการมีปฏิิสัมพันธ์ิกันระหว่าง 

ผู�เรียนกับผู�สอน และปฏิิสัมพันธิ์กันระหว่างผู�เรียน 

ด�วยกัน 

4. ร้ปแบับัการจัด้การเรียนการสอนแบับั Active 

Learning 

4.1. การจัดการเรียนรู�แบบประสบการณ์ 

(Experiential Learning)

 เป็นการสอนที่ส่งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�

จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธิรรมเพื่อนำไปสู่ความรู�

ความเข�าใจเชิงนามธิรรม เหมาะกับรายวิชาที่เน�น

ปฏิิบัติ หรือเน�นการฝึึกทักษะ สามารถใช�จัดการเรียน

การสอนได�ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล หลักการ

สอนคือผู�สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให�ผู�เรียนมี

ประสบการณ์จำเป็นต่อการเรียนรู�กระตุ�นให�ผู�เรียน

สะท�อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได�รับจากสถานการณ์ 

ตวัอยา่งเทคนคิการสอนทีใ่ช�ในการจดัการเรยีนรู�แบบ

เน�นประสบการณ ์ได�แก่ เทคนิคการสาธิติ และเทคนิค

เน�นการฝึึกปฏิิบัติ ขั้นตอนดังนี้

 1) เทคนิคการสอนแบบการสาธิิต ผู�สอน

วางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู� โดย

แบ่งสัดส่วนเวลาสำหรับการบรรยายเนื้อหาและการ

สาธิิต พร�อมกับคัดเลือกวิธิีการที่จะลงมือปฏิิบัติให�ผู�

เรียนได�เรียนรู� โดยถ�าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต�องมีการ

วางโครงสร�างการทำงานกลุ่ม การแบ่งหน�าที่และมี

การสลับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นดำเนินการ

บรรยายเนือ้หาและสาธิติ โดยขณะสาธิติจะเปิดโอกาส

ให�ผู�เรียนซึ่ักถาม ผู�สอบแนะนำเทคนิคปลีกย่อย จาก

นัน้ให�ผู�เรยีนลงมือปฏิบัิตแิละผู�สอนประเมินผู�เรยีนโดย

การสงัเกตพร�อมกบัให�คำแนะนำในจดุที่บกพรอ่งเปน็

รายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิิบัติ

กิจกรรม ผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปผลสิ่ง

ที่ได�เรียนรู�จากการลงมือปฏิิบัติ

 2) เทคนิคการสอนแบบเน�นฝึึกปฏิิบัติผู�สอน

วางแผนและออกแบบกิจกรรมทีเ่น�นการฝึกึทักษะ เชน่ 

การฝึึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ�นให�ผู�

เรยีนได�ฝึึกทักษะซ้ึ่ำๆ อาจเป็นในลักษณะใช�โปรแกรม

ชว่ยสอน สำหรบัฝึึก โดยผู�สอนมบีทบาทให�คำแนะนำ 

อำนวยความสะดวก กระตุ�นให�ผู�เรยีนมีสว่นร่วมในชัน้

เรียน

4.2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based 

Learning) 

 โดยการสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป็น

กิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเด่ียวก็ได� ให�พิจารณาจาก

ความยาก – ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน 

และคณุลักษณะทีต่�องการพฒันา วางแผนและกำหนด

เกณฑอ์ยา่งกว�างๆ แล�วให�นกัเรยีนวางแผนดำเนนิการ 

ศกึษาค�นคว�าข�อมลูด�วยตนเองโดยผู�สอนมบีทบาทเปน็

ผู�ให�คำปรึกษา จากนัน้ให�นักเรยีนนำเสนอแนวคิด การ

ออกแบบชิ้นงาน พร�อมให�เหตุผลประกอบจากการ

ค�นคว�า ให�ผู�สอนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในช้ัน

เรียน จากนั้นผู�เรียนลงมือปฏิิบัติทำชิ้นงาน และส่ง

ความคืบหน�าตามกำหนด การประเมินผลจะประเมิน

ตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินกำหนดไว�ล่วง

หน�าและแจ�งให�ผู�เรียนทราบก่อนลงมือทำโครงการ

และมีการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล
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4.3. การสอนแบบใช�ปัญหาเปน็ฐ์าน (Problem 

Based Learning) 

 เป็นการสอนที่ส่งเสริมให�ผู�เรียนเกิดจากการ

เรยีนรู�ตามวตัถปุระสงคท่ี์กำหนด ด�วยการศึกษาปญัหา

ที่สมมุติขึ้นจากความจริง แล�วผู�สอนกับผู�เรียนร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธิีแก�ปัญหา หลักของการสอน

แบบใช�ปญัหาเป็นฐ์านคือการเลือกปัญหาทีส่อดคล�อง

กับเนื้อหาการสอนและกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดคำถาม 

วเิคราะห ์วางแผนกำหนดวธิิแีก�ปญัหาด�วยตนเอง โดย

ผู�สอนมีบทบาทให�คำแนะนำแก่ผู�เรียนขณะลงมือแก�

ปัญหา สุดท�ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก�ปัญหาผู�

สอนและผู�เรียนร่วมกันสรุปผลการแก�ปัญหาและแลก

เปลี่ยนเรียนรู�ถึงสิ่งที่ได�จากการลงมือแก�ปัญหา

4.4. การสอน ท่ี เน�น ทักษะกระบวนการ

คิด(Thinking based Learning) 

 เป็นกระบวนการสอนที่ผู�สอนใช�เทคนิค วิธิี

การกระตุ�นให�ผู�เรยีน คดิเปน็ลำดบัขัน้แล�วขยายความ

คิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่าง

รอบด�าน ด�วยให�เหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู�เดิมที่

มจีนสามารถสร�างสิง่ใหม่หรือตัดสินประเมินหาข�อสรุป

แล�วนำไปแก�ปญัหาอยา่งมหีลกัการ โดยการสอนทีเ่น�น

กระบวนการคิด แบ่งออกเป็นการสอนที่เน�นทักษะ 

กระบวนการ คิดคำนวณและการสอนที่ เ น� น

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนดังนี้

 1) การสอนที่เน�นกระบวนการคิดคำนวณ เริ่ม

จากผู�สอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดยแสดงวิธิีการคิด

คำนวณเป็นลำดับขั้น จากนั้นกำหนดโจทย์ให�ผู�เรียน

ฝึึกคิด วิเคราะห์ เป็นลำดับขั้น เน�นการฝึึกคำนวณซึ่้ำ

กบัโจทยใ์หม ่และสดุท�ายผู�สอนและผู�เรยีนรว่มกนัสรปุ

ขัน้ตอนการคดิ การประเมนิผลการเรยีนรู�ประเมนิจาก

ขัน้ตอนกระบวนการคดิเปน็ลำดบัขัน้ทีน่กัศกึษาแสดง

ไว�ในการแก�โจทย์คำนวณ

 2) การสอนที่ เน�นกระบวนการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ จากอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เป็น

หวัใจสำคญัของการสอนทีเ่น�นกระบวนการคดิอยา่งมี

วิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู�สอนกระตุ�นผู�เรียนเกิด

คำถามหรือตั้งคำถาม จากนั้นผู�สอนโน�มน�าว สร�าง

สถานการณ์ให�ผู�เรยีนขยายความคิดและเชือ่มโยงองค์

ความรู� จากนัน้เปดิโอกาสให�ผู�เรยีนร่วมกันแสดงความ

คิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู�สอนมีบทบาทช่วย

ชี้แนะและสรุปความตามหลักการ สุดท�ายให�ผู�เรียน

พฒันาชิน้งาน หรือทำแบบฝึึกหดั เพือ่ประเมินผลการ

เรียนรู� (ไชยยุทธิ์ อินบัว, 2560, น. 5-7)

5. Active Learning ในกระบัวันวัิชามนุษย์กับั

ปรัชญา (011100)

 คัำอธิ์ิบัายลักษณะกระบัวันวัิชา

 ศึกษาให�เข�าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา 

กำเนิด วิธิีการ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา 

เปรียบเทียบปรัชญากับศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนแนวคิด

วา่ด�วยสถานภาพ ภาระหน�าที ่ความรับผิดชอบ ความ

หมายและจุดมุ่งหมายของมนุษย์

 วิธิีการสอนที่ใช�ในการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ในกระบวนวิชามนุษย์กับ

ปรัชญา ได�แก่ 

5.1. การสอนที่ เน�นทักษะกระบวนการคิด 

(Thinking Based Learning) 

  5.1.1 ผู�สอนตั้งคำถามก่อนเข�าสู่บทเรียน

เป็นการกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความสนใจประเด็น

ปัญหาก่อนเข�าสู่เนื้อหาของบทเรียน เพ่ือกระตุ�นให�ผู�

เรียนเกิดกระบวนการคิด วิพากษ์ วิจารณ์ อภิปราย

ร่วมกันในชั้นเรียน โดยผู�สอนได�สร�างบรรยากาศการ

เรียนการสอนแบบเป็นกันเองกับผู�เรียนช่วยเร�าให�ผู�

เรียนกล�าแสดงความคิด ซึ่ึ่งเป็นการกระตุ�นให�เกิด

กระบวนการคิด วิพากษ์ วิจารณ์ หลังจากนั้นผู�สอน

และผู�เรยีนช่วยกันสรุปแนวคิด เพ่ือขยายความคิดทีไ่ด�

รั บและ เกิ ดการสร� า งองค์ ความรู� ด� วยตน เอง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น

 - ประเด็นเรื่องแนะนำกระบวนวิชา ผู�สอนตั้ง

คำถามกอ่นเข�าสูบ่ทเรยีนวา่ นกัศกึษาคดิวา่ปรชัญาคอื

อะไร  มนุษยก์บัปรชัญามีความสัมพนัธิก์นัอยา่งไร และ
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นกัศกึษาคดิวา่การเรยีนปรชัญาสามารถนำไปประยุกต์

ใช�ในชีวิตจริงได�อย่างไร เป็นต�น 

 - ประเด็นเรื่องเปรียบเทียบฐ์านคิดของโลก

ตะวันตกกับโลกตะวันออก ผู�สอนตั้งคำถามก่อนเข�าสู่

บทเรียนว่า นักศึกษาคิดว่าคนตะวันตกกับคนตะวัน

ออกมีวิธีิคิดและบุคลกิภาพแตกต่างกันอย่างไร เหตุใด

จึงเป็นเช่นนั้น

 -  ประเด็นเรื่องลัทธิิเหตุวิสัยและเจตจำนงเสรี 

ผู�สอนตั้งคำถามก่อนเข�าสู่บทเรียนว่า นักศึกษาคิดว่า

ชีวิตถูกกำหนดมาแล�วหรือเราเป็นคนกำหนดชีวิต 

 -  ประเด็นเรื่องการแสวงหาความรู� ผู�สอนตั้ง

คำถามก่อนเข�าสู่บทเรียนว่า ที่มาของความรู�มาจาก

แหลง่ใด ความรู�ทางโซึ่เชยีลมเีดยีมคีวามนา่เชือ่ถอืหรอื

ไม่ นกัศกึษาจะตรวจสอบความรู�วา่เปน็ความรู�อนัควร

จะเช่ือได�อย่างไร โดยนำทฤษฎีีทางญาณวิทยาจากที่

เรียนมาวิเคราะห์ประกอบการอธิิบาย

 ผู�สอนได�กระตุ�นให�นกัศกึษาคดิ วพิากษ ์วจิารณ์ 

และอภปิรายรว่มกนัในช้ันเรยีนกอ่นเข�าสูบ่ทเรยีน หลงั

จากผู�สอนมอบหมายงานให�นกัศกึษาตอบคำถามและ

ผู�สอนและผู�เรียนช่วยกันสรุปแนวคิด 

  5.1.2 การเรยีนรู�แบบผู�เรยีนสร�างบททดสอบ 

(Student generated exam questions) โดยให�ผู�

เรยีนสร�างแบบทดสอบจากสิง่ท่ีได�เรยีนรู�มาด�วยตนเอง 

เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู�ด�วยการค�นพบแนวคดิการสร�าง

องคค์วามรู�ด�วยตนเอง และยังชว่ยสร�างความคงทนใน

การจดจำข�อมลูและสร�างแรงจงูใจในการเรยีนรู� ผู�สอน

ให�ผู�เรยีนชว่ยกนัออกข�อสอบและจะเลอืกข�อสอบบาง

ข�อมาเป็นข�อสอบกลางภาค ทำให�ผู�เรียนเกิดความ

สนใจและพยายามจับประเด็นเนื้อหาท่ีเรียนและตั้ง

ประเด็นคำถาม ผู�เรียนยังสนใจข�อสอบที่เพื่อนคนอื่น

ออกด�วยและพยายามแสวงหาคำตอบด�วยตนเองกอ่น

ที่จะถามผู�สอน ทำให�เกิดการทบทวนเนื้อหาที่เรียน

และเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง

 1.3 การเรยีนรู�แบบแผนผังความคิด (Concept 

mapping) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียน

ออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบ

ยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดย

การใช�เส�นเปน็ตวัเชือ่มโยง โดยการจดัทำเปน็งานกลุ่ม

แล�วนำเสนอผลงานต่อผู�เรียนคนอื่นๆ จากนั้นเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนคนอื่นได�ซัึ่กถามและแสดงความคิด

เห็นเพ่ิมเติม ทำให�ผู�เรียนเกิดการทบทวนองค์ความรู�

ที่เรียนมาและเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู�ทำให�เห็น

ภาพรวมของเนื้อหาและเกิดความเข�าใจด�วยตนเอง 

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 

ร้ปที� 2 ผลงานของนักศึกษา concept mapping 

 ผ ล ท่ี ไ ด� รั บ จ า ก ก า ร ส อ น ท่ี เ น� น ทั ก ษ ะ

กระบวนการคิด (Thinking based Learning) ทำให�

นักศึกษามีทักษะการส่ือสารกับผู�อื่นและยอมรับฟัง

ความคดิเหน็ของผู�อืน่ ทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากการ

อภิปรายในชั้นเรียน ทักษะในการแสวงหาความรู� คิด

วเิคราะห ์และประมวลผล คณุลกัษณะด�านใฝึก่ารเรยีน

รู� คือแสวงหาการเรียนรู�ทั้งภายในและภายนอก

ห�องเรียน และสนใจเข�าร่วมกิจกรรมการเรียนรู�ต่างๆ 

คุณลักษณะด�านการมุ่งมั่นในการทำงาน คือเอาใจใส่

ต่อการปฏิิบัติหน�าที่ตามที่ได�รับมอบหมายและรับผิด

ชอบในการทำงานให�สำเร็จ ทัศนคติด�านความรู�ความ

เข�าใจ คือรู�จักและเข�าใจตนเองมากขึ้น

5.2. การสอนแบบใช�ปญัหาเปน็ฐ์าน (Problem 

Base Learning) 

  5 .2 .1 การเรียนรู� แบบวิ เคราะห์วิดี โอ 

(Analysis or reactions to videos) เป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�โดยมอบหมายให�ผู�เรียนไปชม

แนวคิดการสรางองคความรูดวยตนเอง และยังชวย

สรางความคงทนในการจดจำขอมูลและสร าง

แรงจูงใจในการเรียนรู ผูสอนใหผูเรียนชวยกันออก

ขอสอบและจะเลือกขอสอบบางขอมาเปนขอสอบ

กลางภาค ทำให ผ ู  เร ียนเก ิดความสนใจและ

พยายามจับประเด็นเนื้อหาที่เรียนและตั้งประเด็น

คำถาม ผูเรียนยังสนใจขอสอบที่เพื่อนคนอื่นออก

ดวยและพยายามแสวงหาคำตอบดวยตนเองกอนท่ี

จะถามผูสอน ทำใหเกิดการทบทวนเนื้อหาที่เรียน

และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

1.3 การเรียนรู แบบแผนผังความคิด (Concept 

mapping) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที ่ให

ผ ู เร ียนออกแบบแผนผังความคิด เพื ่อนำเสนอ

ความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ

ความคิด โดยการใชเสนเปนตัวเชื่อมโยง โดยการ

จัดทำเปนงานกลุมแลวนำเสนอผลงานตอผูเรียน

คนอื ่นๆ จากนั ้นเปดโอกาสใหผู เรียนคนอื ่นได

ซ ักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ ่มเติม ทำให

ผู เรียนเกิดการทบทวนองคความรูที่เรียนมาและ

เกิดการเชื่อมโยงองคความรูทำใหเห็นภาพรวมของ

เนื้อหาและเกิดความเขาใจดวยตนเอง ตัวอยาง

ผลงานของนักศึกษา  

 

ภาพท่ี 2 ผลงานของนักศึกษา 

concept mapping  

 

ผลท่ีไดรับจากการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการ

คิด (Thinking based Learning) ทำให

นักศึกษามีทักษะการสื่อสารกับผูอ่ืนและยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน ทักษะการคิดวิเคราะหจาก

การอภิปรายในชั้นเรียน ทักษะในการแสวงหา

ความรู คิดวิเคราะห และประมวลผล คุณลักษณะ

ดานใฝการเรียนรู คือแสวงหาการเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกหองเรียน และสนใจเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูตางๆ คุณลักษณะดานการมุงม่ันในการ

ทำงาน คือเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

มอบหมายและรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จ 

ทัศนคติดานความรูความเขาใจ คือรูจักและเขาใจ

ตนเองมากข้ึน 

2. การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem 

Base Learning)  

2.1 การเรียนรูแบบวิเคราะหวิดีโอ (Analysis or 

reactions to videos) เปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยมอบหมายใหผูเรียนไปชมภาพยนตรมา

สองเร ื ่ องค ือ ภาพยนตร  เร ื ่ อง  Big fish และ

ภาพยนตรเรื ่อง Me before you ซ่ึงเนื ้อหาของ

ภาพยนตรเก่ียวของกับบทเรียนและนำแนวคิดทาง

ปรัชญาจากท่ีเรียนมาวิเคราะหเนื้อหาในภาพยนตร

และแสดงความคิดเห็น วิพากษ วิจารณ จากการ

ประเมินการเรียนการสอนพบวา นักศึกษาไดให

ความสนใจสื่อการสอนท่ีนำมาใชเพราะเปนสื่อท่ีทำ

ใหเนื้อหาปรัชญามีความสนุกและนาสนใจยิ่งข้ึน 

ทำใหนักศึกษาตระหนักวาประเด็นปญหาปรัชญา
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ภาพยนตร์มาสองเรือ่งคอื ภาพยนตร์เรือ่ง Big fish และ

ภาพยนตร์เรื่อง Me before you ซึ่ึ่งเนื้อหาของ

ภาพยนตร์เกี่ยวข�องกับบทเรียนและนำแนวคิดทาง

ปรัชญาจากที่เรียนมาวิเคราะห์เนื้อหาในภาพยนตร์

และแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ จากการ

ประเมินการเรยีนการสอนพบว่า นกัศกึษาได�ให�ความ

สนใจสือ่การสอนท่ีนำมาใช�เพราะเป็นสือ่ท่ีทำให�เนือ้หา

ปรชัญามคีวามสนกุและน่าสนใจยิง่ข้ึน ทำให�นกัศกึษา

ตระหนกัว่าประเดน็ปัญหาปรชัญาไม่ใช่เรือ่งไกลตวัแต่

สามารถนำมาประยุกต์ใช�ในชวีติประจำวนัได�

  5.2.2 การเรียนรู�แบบกรณีศึกษา (Analyze 

case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่ให�ผู�

เรยีนได�อา่นกรณตีวัอยา่งทีต่�องการศกึษา จากนัน้ให�ผู�

เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

แนวทางแก�ปัญหาภายในกลุ่ม แล�วนำเสนอความคิด

เห็นต่อผู� เรียนท้ังหมด โดยผู�สอนได�นำข่าวหรือ

บทความทีเ่กีย่วข�องกับเนือ้หาทีเ่รยีนและให�นักศกึษา

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น ให�นักศึกษา

อ่านข่าวเรื่อง แคปซึู่ลการุณยฆาต Sarco แบบถูก 

กฎีหมายในสวิตเซึ่อร์แลนด์ และให�นักศึกษาวิพากษ์

ปัญหาจริยธิรรมเรื่องการุณยฆาต (การฆ่าด�วยความ

เมตตา) ว่าเป็นการกระทำที่ถูกหรือผิด และหากจะมี

กฎีหมายการทำการุณยฆาตเป็นสิ่งที่ถูกต�องตาม

กฎีหมาย นกัศกึษายอมรบัได�หรอืไม ่เพราะเหตุใด จาก

การประเมินการเรยีนการสอนพบว่า ผู�เรยีนได�ให�ความ

สนใจเป็นอยา่งยิง่เนือ่งจากข่าวหรือเหตุการณ์ปจัจุบนั

เป็นสิ่งที่นักศึกษาให�ความสนใจอยู่แล�วและการนำ

กรณศีกึษาเชน่นีท้ำให�การเรยีนปรัชญาเป็นวชิาทีไ่ม่นา่

เบื่อ ทำให�วิชาปรัชญาที่มีเนื้อหาวิชาเป็นนามธิรรมไป

สู่ความเข�าใจที่เป็นรูปธิรรม อันนำไปสู่ความเข�าใจ

เนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น

 

ภาพที� 3 แคปซูึ่ลการุณยฆาต Sarco แบบถูกกฎีหมาย

ในสวิตเซึ่อร์แลนด์, 2564

 ผลที่ได�รับจากการสอนแบบใช�ปัญหาเป็นฐ์าน 

(Problem Based Learning) ทำให�นักศึกษามีทักษะ

การสื่อสารกับผู�อื่นและยอมรับฟังความคิดของผู�อ่ืน 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ได�จากการอภิปรายในชั้น

เรยีนและงานมอบหมายในชัน้เรยีน ทศันคตดิ�านความ

รู�ความเข�าใจทำให�รู�จกัและเข�าใจตนเองมากยิง่ขึน้ และ

ทัศนคติด�านพฤติกรรม ทำให�มีการแสดงออกอย่างมี

เป้าหมายอย่างชัดเจน

5.3. การสอนแบบโครงงาน (P ro jec t 

BaseLearning) 

 แนวคิดในการจัดการเรียนรู�  เน�นทักษะ

กระบวนการคิดโดยส่งเสริมให�ผู�เรียนศึกษาค�นคว�า

ข�อมูลด�วยตนเองโดยผู�สอนได�กระตุ�นเพื่อนำความ

สนใจท่ีเกิดจากตัวผู�เรียนมาใช�ในการทำกิจกรรม

ค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเองและผู�สอนมีบทบาทเป็น

ผู�ให�คำปรึกษาจนทำให�เกิดการสร�างองค์ความรู�ท่ีเกิด

จากตัวผู�เรียนเอง โดยผู�สอนให�นักศึกษาทำรายงาน

กลุ่มตามหัวข�อที่ตนเองสนใจและสมาชิกช่วยกัน

วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาดังกล่าว จากการประเมินการ

เรียนการสอนพบว่า ผู�เรียนได�ให�ความสนใจเป็นอย่าง

ยิ่งเนื่องจากผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าตามประเด็นท่ี

ตนเองสนใจ ทำให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการคิด วิพากษ์ 

วิจารณ์ และเกิดองค์ความรู�แก่ผู�เรียนด�วยตนเอง 

 โดยสรุป การจัดการเรียนรู�ที่เน�นบทบาทและ

การมีส่วนร่วมของผู�เรียน โดยการนำเอาเทคนิคการ

ไมใชเรื ่องไกลตัวแตสามารถนำมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

2.2 การเรียนรู แบบกรณีศึกษา (Analyze case 

studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียน

ไดอานกรณีตัวอยางที่ตองการศึกษา จากนั้นให

ผูเรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

แนวทางแกปญหาภายในกลุม แลวนำเสนอความ

คิดเห็นตอผูเรียนทั้งหมด โดยผูสอนไดนำขาวหรือ

บทความที ่เก ี ่ยวของกับเนื ้อหาที ่ เร ียนและให

นักศึกษาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ตัวอยางเชน 

ใหนักศึกษาอานขาวเรื ่อง แคปซูลการุณยฆาต 

Sarco แบบถูกกฎหมายในสวิตเซอรแลนด และให

นักศึกษาวิพากษปญหาจริยธรรมเรื่องการุณยฆาต 

(การฆาดวยความเมตตา) วาเปนการกระทำที่ถูก

หรือผิด และหากจะมีกฎหมายการทำการุณฆาต

เปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย นักศึกษายอมรับได

หรือไม เพราะเหตุใด จากการประเมินการเรียน

การสอนพบวา ผูเรียนไดใหความสนใจเปนอยางยิ่ง

เนื ่องจากขาวหรือเหตุการณปจจุบ ันเปนสิ ่งท่ี

น ักศ ึกษาให ความสนใจอย ู  แล วและการนำ

กรณีศึกษาเชนนี้ทำใหการเรียนปรัชญาเปนวิชาท่ี

ไมนาเบื ่อ ทำใหวิชาปรัชญาที ่มีเนื ้อหาวิชาเปน

นามธรรมไปสูความเขาใจท่ีเปนรูปธรรม อันนำไปสู

ความเขาใจเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 3 แคปซูลการุณยฆาต Sarco                     

แบบถูกกฎหมายในสวิตเซอรแลนด, 2564 

ผลที่ไดรับจากการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based Learning) ทำใหนักศึกษามี

ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นและยอมรับฟงความคิด

ของผู อื ่น ทักษะการคิดวิเคราะหที ่ไดจากการ

อภิปรายในชั้นเรียนและงานมอบหมายในชั้นเรียน 

ทัศนคติดานความรู ความเขาใจทำใหร ู จ ักและ

เขาใจตนเองมากยิ่งข้ึน และทัศนคติดานพฤติกรรม 

ทำใหมีการแสดงออกอยางมีเปาหมายอยางชัดเจน 

3. การสอนแบบโครงงาน (Project Base 

Learning) แนวคิดในการจ ัดการเร ียนร ู   เนน

ทักษะกระบวนการคิดโดยสงเสริมใหผูเรียนศึกษา

คนควาขอมูลดวยตนเองโดยผูสอนไดกระตุนเพ่ือ

นำความสนใจที่เกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการทำ

กิจกรรมคนควาหาความรูดวยตนเองและผูสอนมี

บทบาทเปนผูใหคำปรึกษาจนทำใหเกิดการสราง

องคความรูที ่เกิดจากตัวผูเรียนเอง โดยผูสอนให

นักศึกษาทำรายงานกลุมตามหัวขอที่ตนเองสนใจ

และสมาชิกชวยกันวิพากษวิจารณปญหาดังกลาว 

จากการประเมินการเรียนการสอนพบวา ผูเรียนได

ใหความสนใจเปนอยางยิ่งเนื่องจากผูเรียนไดศึกษา

คนควาตามประเด็นท่ีตนเองสนใจ ทำใหผูเรียนเกิด
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สอนทีห่ลากหลายมาใช�ออกแบบแผนการจดัการเรยีน

รู�และกิจกรรมการเรียนรู� กระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม

ในชัน้เรยีน สง่เสรมิปฏิสิมัพนัธิร์ะหวา่งผู�เรยีนกบัผู�สอน 

เป็นการจัดการเรียนรู� ท่ีมุ่งเน�นพัฒนากระบวนการ

เรียนรู� ส่งเสริมให�ผู�เรียนประยุกต์ใช�ทักษะและเชื่อม

โยงองค์ความรู�นำไปใช�ปฏิิบัติเพื่อแก�ไขปัญหาหรือ

ประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรยีน

รู�ประเภทหน่ึงท่ีส่งเสริมให�ผู� เรียนมีคุณลักษณะ

สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

 ผลทีไ่ด�รับจากการสอนแบบโครงงาน (Project 

Based Learning) ทำให�นักศกึษามีทักษะการวางแผน 

ทักษะในการแสวงหาความรู�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ และประมวลผล คุณลักษณะ

ด�านใฝ่ึการเรยีนรู� คอืแสวงหาการเรยีนรู�ท้ังภายในและ

ภายนอกห�องเรยีน และสนใจเข�ารว่มกจิกรรมการเรยีน

รู�ต่างๆ คุณลักษณะด�านการมุ่งมั่นในการทำงาน คือ

เอาใจใส่ต่อการปฏิิบัติหน�าท่ีตามที่ได�รับมอบหมาย

และรับผิดชอบในการทำงานให�สำเร็จ

6. ปัญห้าและอุปสรรคัจากวัิธิ์ีการสอนที�ใช้ในการ

จัด้การเรียนการสอนแบับั Active Learning 

 กระบวนวิชามนุษย์กับปรัชญาเป็นวิชาที่มี

ห�องเรียนขนาดใหญ่มีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียน

เปน็จำนวนมากอาจมีข�อจำกดัในการดูแลควบคุมให�ผู�

เรียนดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางที่ผู�สอนวางแผนได�

ยาก อีกทั้งการทำรายงานกลุ่มค่อนข�างเป็นไปได�ยาก

เนือ่งด�วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ท่ีมกีารเรยีนการสอนแบบออนไลน์ทำให�นักศึกษาอาจ

จะไม่สะดวกที่จะนัดทำรายงานกลุ่มร่วมกัน นอกจาก

นี้การเรียนการสอนแบบออนไลน์พบว่าบางคร้ังมี

ปญัหาความพร�อมในเรือ่งวสัดอุปุกรณแ์ละสือ่สญัญาณ

อินเตอร์เน็ตทำให�มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
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การจัด้การเรียนร้้ติามแนวัทาง Active Learning 

ผ่านกระบัวันวัิชา “เศรษฐศาสติร์การพัฒนา”

วัรัทยา ชินกรรม1

1คณะเศรษฐ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

warattaya.ch@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 การจัดการเรียนรู�ตามแนวทางการจัดการเรียนรู�แบบเชิงลึก (Active Learning) ผ่านกระบวนวิชา 

เศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนา มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให�นักศึกษาเข�าใจในความหมายของการพัฒนาและการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

ชว่ยให�นักศกึษาเข�าใจและสามารถอธิบิายถงึการไมพ่ฒันาหรอือปุสรรคของการพฒันาในระดบัท�องถิน่และระดบั

ประเทศได� นอกจากน้ีนกัศกึษาต�องสามารถเสนอแนะแนวทางการแก�ไขปญัหาการไมพ่ฒันาทีเ่กดิขึน้ในระดบัท�อง

ถิ่นและระดับประเทศได� ซึ่ึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งคือ การ

บรรยายที่ควบคู่ไปกับกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวข�องกับประเด็นต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมสร�างความเข�าใจเกี่ยว

กบั SDGs การวเิคราะหถ์งึคำวา่ประเทศกำลงัพฒันาและตวัชีว้ดัของประเทศกำลงัพฒันาพร�อมท้ังสามารถอธิบิาย

ถึงข�อบกพร่องของตัวชี้วัดดังกล่าวได� การเข�าใจความหมายของคำว่าความยากจน  ซึ่ึ่งกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่

เน�นให�ผู�เรยีนเข�าใจถงึความหมายหรอืทฤษฎีีของการพฒันาเศรษฐ์กจิ และสว่นทีส่อง คอื กจิกรรมเสรมิทกัษะการ

เรียนรู� โดยกิจกรรมเสริมทักษะนี้จะประกอบไปด�วย 1) กิจกรรม “เศรษฐ์ศาสตร์นอกตำราเรียน” เป็นกิจกรรมที่

ให�นกัศกึษามีโอกาสไปอ่าน หนังสอื วรรณกรรม หรือ ดภูาพยนตร์ ซึ่รีีส่ ์แล�วนำมาวิเคราะห์โดยใช�หลักเศรษฐ์ศาสตร์

ทีไ่ด�เรยีนมา 2) กจิกรรม “นโยบายเพือ่เยาวชนโดยเยาวชน” และให�วิเคราะห์ถงึสาเหตุและแนวทางการแก�ปัญหา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให�ดีขึ้น  ซึ่ึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) ทั้งจากผู�

สอนและนักศึกษาร่วมชั้นเรียน และมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics) 

คัำสำคััญ: การจัดการเรียนรู�, การเรียนรู�เชิงลึก,  เศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนา

1. บัทนำ

 วิชาเศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนาถือเป็นวิชาที่

เกี่ยวข�องกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการเลือก หรือ

บรหิารจัดการทรพัยากร การบรโิภคสนิค�าและบรกิาร 

ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐ์กิจ ตลอดจนปัญหาและ

การแก�ไขปัญหาทางเศรษฐ์กิจและสังคมของประเทศ 

เพื่อก่อให�เกิดการพัฒนาทั้งทางด�านเศรษฐ์กิจ และ

สังคม โดยปัญหาด�านการพัฒนานั้นเกี่ยวข�องกับ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ดังนั้นหากผู�

เรียนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทาง

ด�านเศรษฐ์ศาสตรก์ารพฒันา จะชว่ยให�ผู�เรยีนสามารถ

ใช�เหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนา

เศรษฐ์กิจและประยุกต์ใช�ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

เช่น การรู�จักใช�ทรัพยากรที่มีอยู่ให�เกิดประโยชน์ต่อ

สงัคมและไมท่ำร�ายทรัพยากรธิรรมชาติ สามารถเลือก

ชนิดของสินค�าหรือบริการที่มีประโยชน์ เพื่อสนอง

ความต�องการของตนได�อยา่งมปีระสทิธิภิาพ การแก�ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางเศรษฐ์กิจรวมทั้ง

สามารถเข�าใจและคาดคะเนสถานการณท์างเศรษฐ์กจิ

และสังคมของประเทศและโลกได� เช่น ปัญหาความ
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ยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อม เป็นต�น  

ดังนั้นการจัดการเรียนรู�วิชาเศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนา

จำเป็นทีจ่ะต�องจัดการศึกษาเพือ่ให�ผู�เรยีนสามารถหา

วธิิกีารแก�ปญัหาเพือ่สามารถดำรงชวีติในสงัคมได�อยา่ง

มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 จากเปา้หมายของกระบวนวชิาและจากเนือ้หา

หรือรูปแบบการเรียนที่ผ่านมาที่เน�นการสอนแบบ

ท่องจำ ซึ่ึ่งทำให�ผู�เรียนไม่สามารถที่จะเข�าใจเนื้อหาได�

ครบทุกประเด็น อีกท้ังวิชาเศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนา

เป็นวิชาที่เน้ือหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกฎีเกณฑ์และ

ทฤษฎีีตา่งๆ ทำให�ผู�เรยีนขาดโอกาสแสดงความคดิเหน็

หรือฝึึกฝึนการแก�ปัญหาในด�านเนื้อหาวิชา รวมถึง

สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่

ภาคเศรษฐ์กิจขับเคลื่อนด�วยความรู�และนวัตกรรม 

เทคโนโลยีเข�ามาแทนที่การทำงานแบบเดิม ทำให�ผู�

เรียนต�องปรับตัวเพื่อให�สามารถพร�อมรับมือกับความ

ต�องการของตลาดแรงงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้การ

จัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลางและผู�เรียน

ลงมือกระทำด�วยตนเอง (Active Learning) เป็น 

กระบวนการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมท่ีจะนำมาปรับ

ใช�เพือ่ผู�เรยีนมสีว่นรว่มกบักจิกรรม ได�เรยีนรู� ได�ลงมือ

ปฏิิบัติ และสามารถสร�างองค์ความรู�ได�  ซึ่ึ่งสอดคล�อง

กับการศึกษาของ วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ์ กิจรุ่งเรือง 

และอรพิณ ศิริสัมพันธิ์ (2556: 65-66) ที่ได�กล่าวถึง

แนวคิดพีรามิดการเรียนรู� (Learning Pyramid) ที่

แสดงให�เหน็ถงึประสทิธิภิาพและประสทิธิผิลของการ

เรียนรู�แบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกิจกรรมที่

เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยน การลงมือปฏิิบัติ และ

การนำความรู�ไปใช� นักเรียนจะเกิดความคงทนในการ

เรียนรู�มากกว่าการเรียนรู�แบบเป็นผู�รับ (Passive 

Learning) เช่น การบรรยาย การอ่าน การฟัง การดู 

การสาธิิต เป็นต�น นอกจากนี้ ภาณุพงศ์ ม่วงเขียว 

(2561) ได�ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิิ์ทางการ

เรยีนสาระเศรษฐ์ศาสตรก์อ่นและหลงัการจดัการเรยีน

รู� ขอ งนั ก เรี ยนด� ว ยการจั ดการ เรี ยน รู� โ ดย ใช�

กระบวนการจัดการเรียนรู�แบบเชิงรุก (Active 

Learning) รว่มกบัเทคนคิ KWL Plus  ซ่ึึ่งเทคนคิ KWL 

ประกอบด�วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ (K) ระบุสิ่งที่รู�เกี่ยว

กบัเร่ืองทีก่ำหนด (W) อยากรู�อะไรบ�างจากส่ิงหรอืเรือ่ง

ที่กำหนด และ (L) เรียนรู�อะไรบ�างจากเรื่องที่กำหนด 

รวมทั้งเพิ่มเติมการเขียนแผนผังมโนทัศน์ (Mapping) 

และการสรุปเรื่องราวต่าง ๆ (Summering) เมื่อจบ

กระบวนการ KWL ซึ่ึ่งเทคนิคดังกล่าวจะส่งเสริมให�ผู�

เรียนได�ทบทวนสิ่งที่รู�มาก่อน สิ่งที่เขาต�องรู�และได�รู�

อะไรจากเรื่องที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิิ์

ทางการเรียนหลังจากใช�หลังการจัดการเรียนรู�ของ

นักเรียนด�วยการจัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการ

จดัการเรยีนรู�แบบเชงิรกุ (Active Learning) เชน่ความ

สามารถในการแก�ปญัหาทางเศรษฐ์ศาสตร ์และทกัษะ

ทางด�านคณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนที่สูงกว่าก่อนเรียน 

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา

เศรษฐ์ศาสตรก์ารพฒันาทีย่ดึตามกระบวนการจดัการ

เรียนรู�แบบเชิงรุก (Active Learning) สามารถแบ่ง

ออกเป็นสองส่วนคือ การบรรยายและกิจกรรมในชั้น

เรียน และ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู� โดยการ

จัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและ

พฒันาให�ผู�เรยีนมีทกัษะการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 ซึ่ึง่

ประกอบด�วย 1) ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 

2) ทกัษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และ 3) ทกัษะ

ชีวิตและอาชีพ และเน�นให�ผู�เรียนมีทักษะด�านการ

สื่อสาร การแก�ปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์ได� 

2. วัิธิ์ีการและกิจกรรมการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอนมีวิธิีการและกิจกรรม

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น สองส่วนคือ ส่วนแรก

เป็น การบรรยายและกิจกรรมในชั้นเรียน และส่วนที่

สองเป็น กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู�

2.1. การบรรยายและกิจกรรมในชั้นเรียน

 การบรรยายในชัน้เรยีนจะเน�นการพดู บอก เลา่ 

อธิิบายในเนื้อหาและให�ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมหรือเปิด
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โอกาสให�ผู�เรียนได�ซัึ่กถามพร�อมท้ังมีกิจกรรมในชั้น

เรียนที่เชื่อมโยงกับการบรรยายในแต่ละบทและเน�น

การประยุกต์ใช�แนวคิดในเรื่องท่ีเรียนกับสถานการณ์

ในชีวิตจริง และทำให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู�

และการทำงานเป็นทีมมากขึ้น  

 การบรรยายในชัน้เรยีน ผู�สอนจะดคูวามพร�อม

ของผู�เรียนและมีการกระตุ�นให�ผู�เรียนสนใจในเนื้อหา

ของวิชาท่ีเรยีนด�วยเทคนิคต่างๆ เชน่ การใช�ปญัหาเป็น

สิ่งเร�า เช่น ข่าว หรือสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญ 

เพ่ือให�ผู�เรียนเห็นถึงปัญหาและเชื่อมโยงกับทฤษฎีี

แนวคิดที่ได�เรียนรู� นอกจากนี้ยังมีการใช�สื่อประกอบ

การสอน เช่น PowerPoint YouTube Ka hoot 

mentimeter slido เปน็ต�น รวมถงึการตัง้คำถามเพือ่

ให�นักศึกษาได�ค�นคว�าและตอบคำถาม เช่น ใน slido.

com ดงัรปูที ่1 ซึ่ึง่เปน็การเปดิโอกาสในผู�เรยีนได�เสนอ

แนะแนวคดิเกีย่วกบัคำถามในบทเรยีนท่ีถกูตัง้ขึน้ เชน่ 

ในกรณีนี้ได�เรียนเรื่องตัวชี้วัดของการวัดระดับพัฒนา

ของประเทศต่างๆ ซึ่ึ่งผู�สอนได�ถามถึงข�อบกพร่องของ

ตัวชี้วัด 

ร้ปที� 1 การตั้งคำถามและตอบคำถามใน slido.com

 นอกจากนี้ยังมีการใช�กิจกรรมประกอบการ

บรรยายซ่ึึ่งการทำกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งหมดจะช่วย

สง่เสริมให�นักศกึษาเกิดทกัษะการแก�ปัญหา ทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู�ร่วมกัน ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการค�นหาและประเมินข�อมูลข่าวสาร 

และ ความคิดสร�างสรรค์ โดยได�แบ่งนกัศกึษาออกเป็น 

6-8 กลุ่มโดยใช� breakout room ในโปรแกรม zoom 

และให�นักศึกษาในแต่ละกลุ่มช่วยกันทำงานใน 

google slide ผลการทำงานกลุ่มสามารถแสดงดังรูป

ที่ 2

ร้ปที� 2 การจัดการแบ่งกลุ่มนักศึกษาและให�นักศึกษา

ฝึึกทำงานร่วมกันใน google slide

 นอกจากการสอนและทำกิจกรรมในชั้นเรียน

แล�วยังได�มอบหมายงานให�นักศึกษาได�ไปค�นคว�าเพิ่ม

เตมิในประเทศตา่งๆ ทีเ่กีย่วข�องกบัเนือ้หาทีเ่รยีน เชน่ 

เมือ่นกัศกึษาได�เรยีนเร่ืองความหมายของความยากจน 

ได�ให�นักศึกษาลองพิจารณาว่าความหมายของความ

ยากจนตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับความหมาย

ของคนจนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ์เป็นความหมาย

เดียวกันหรือไม่ หรือ เมื่อนักศึกษาได�เรียนเรื่องความ

หมายของคำวา่การพฒันาเศรษฐ์กจิและการวดัระดบั

การพัฒนาแล�ว ให�นักศึกษาไปค�นคว�าเพ่ิมเติมว่า 

ประเทศที่มีรายได�ที่สูง ปานกลาง และรายได�ต่ำ มี

ลักษณะอื่นๆ ท่ีแตกต่างกันอย่างไร และลักษณะดัง

กลา่วทำให�เกดิการพัฒนาทีแ่ตกตา่งกันอย่างไร ซ่ึึ่งการ

มอบหมายงานนี้จะใช� Assignment ใน Microsoft 

Teams ในการรบังานจากนกัศกึษา รวมท้ังมกีารสร�าง

ข�อคำถาม (Quiz) จำนวน 3-5 คำถามเพื่อทบทวน

ความรู�ทีเ่รยีนมา หากเนือ้หาในวันทีส่อนเป็นเนือ้หาที่

เน�นทฤษฎีีและความจำ เพื่อให�นักศึกษาได�ทบทวน

เนื้อหาที่ได�เรียนรู�

2.2. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู�

 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู�ประกอบด�วย 2 

กิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนานอก

ตำราเรียน และ กิจกรรมนโยบายเพ่ือเยาวชนโดย

เยาวชน

   

 

 

กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู แบบเชิงร ุก (Active 

Learning) เชนความสามารถในการแกปญหาทาง

เศรษฐศาสตร และทักษะทางดานคณิตศาสตร มีคา

คะแนนท่ีสูงกวากอนเรียน  

การจ ัดการเร ียนการสอนในกระบวนว ิชา

เศรษฐศาสตรการพัฒนาที ่ย ึดตามกระบวนการ

จ ัดการ เร ี ยนร ู  แบบเช ิ งร ุ ก  (Active Learning) 

สามารถแบงออกเปนสองสวนคือ การบรรยายและ

กิจกรรมในชั้นเรียน และ กิจกรรมเสริมทักษะการ

เรียนรู โดยการจัดการเรียนการสอนดังกลาวจะชวย

สงเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย 1) ทักษะดานการ

เรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ และเนนให

ผูเรียนมีทักษะดานการสื่อสาร การแกปญหา และ

การคิดเชิงวิพากษได  

 

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 slido เปนตน รวมถึงการตั้ง

คำถามเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาและตอบคำถาม 

เชน ใน slido.com ดังรูปท่ี ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใน

ผู  เร ียนได เสนอแนะแนวคิดเก ี ่ยวก ับคำถามใน

บทเรียนที ่ถูกตั ้งขึ ้น เชน ในกรณีนี ้ไดเร ียนเรื ่อง

ตัวชี้วัดของการวัดระดับพัฒนาของประเทศตางๆ ซ่ึง

ผูสอนไดถามถึงขอบกพรองของตัวชี้วัด  

 
 

รูปท่ี 1 การตั้งคำถามและตอบคำถามใน slido.com 

นอกจากนี ้ย ังมีการใชก ิจกรรมประกอบการ

บรรยายซ่ึงการทำกิจกรรมในชั้นเรียนท้ังหมดจะชวย

สงเสริมใหนักศึกษาเกิด ทักษะการแกปญหา ทักษะ

การคิดวิเคราะห ทักษะการเรียนรูรวมกัน ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการคนหาและประเมินขอมูลขาวสาร 

และ ความคิดสร างสรรค โดยได แบ งน ักศ ึกษา

ออกเป น 6-8 กล ุ มโดยใช   breakout room ใน

โปรแกรม zoom และใหน ักศึกษาในแตละกลุม

ชวยกันทำงานใน google slide ผลการทำงานกลุม

สามารถแสดงดังรูปท่ี 2 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 2 การจัดการแบงกลุมนักศึกษาและใหนักศึกษา

ฝกทำงานรวมกันใน google slide 

  นอกจากการสอนและทำกิจกรรมในชั้น

เร ียนแลวยังไดมอบหมายงานใหน ักศึกษาไดไป

คนควาเพิ่มเติมในประเทศตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อห

ที่เรียน เชน เมื่อนักศึกษาไดเรียนเรื ่องความหมาย

ของความยากจน ไดใหนักศึกษาลองพิจารณาวา

ความหมายของความยากจนตามที่สำนักงานสถิติ

แห  งชาต ิ  ก ับความหมายของคนจนตามบ ัตร

สวัสดิการแหงรัฐเปนความหมายเดียวกันหรือไม 

หรือ เมื่อนักศึกษาไดเรียนเรื่องความหมายของคำวา

การพัฒนาเศรษฐกิจและการวัดระดับการพัฒนาแลว 

ใหนักศึกษาไปคนควาเพิ่มเติมวา ประเทศที่มีรายได

ที ่ส ูง ปานกลาง และรายไดต่ำ มีลักษณะอื ่นๆท่ี

แตกตางกันอยางไร และลักษณะดังกลาวทำใหเกิด

การพัฒนาที่แตกตางกันอยางไร ซึ่งการมอบหมาย

งานนี้จะใช Assignment ใน Microsoft Teams ใน

การรับงานจากนักศึกษา รวมทั ้งมีการสรางขอ

คำถาม (Quiz) จำนวน 3-5 คำถามเพื ่อทบทวน

ความรูที่เรียนมา หากเนื้อหาในวันที่สอนเปนเนื้อหา

ท่ีเนนทฤษฎีและความจำ เพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวน

เนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

2.2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู 

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูประกอบดวย 2 

กิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอก

ตำราเรียน และ กิจกรรมนโยบายเพื่อเยาวชนโดย

เยาวชน 

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
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 2.2.1 กิจกรรมเศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนานอก

ตำราเรียน 

 กจิกรรมนีนั้กศกึษาจะต�องเขยีนบทความความ

ยาวไม่เกิน 10 หน�ากระดาษ A4 ซึ่ึ่งเป็นการอภิปราย

เนื้อหาของ ก) หนังสือ วรรณกรรม ข) ภาพยนตร์ ค) 

ภาพยนตร์สารคดี หรือ ง) ภาพยนตร์ชุด (Series) ที่มี

ความเช่ือมโยงกับประเด็นในวิชาเศรษฐ์ศาสตร์การ

พฒันา โดยเนือ้หาของบทความดงักลา่วอยา่งน�อย ควร

ประกอบไปด�วย 5 ประเด็นได�แก่ 

 1) สว่นสรปุเนือ้หาของชิน้งานทีน่ำมาอภปิราย 

 2) ประเด็นที่เกี่ยวข�องกับวิชา 

 3) อภิปรายเปรียบเทียบสภาพความเป็น จริง 

ที่เกิดขึ้นในสังคมกับภาพที่พบเห็นในสื่อว่าสอดคล�อง

หรือขัดแย�งกันในลักษณะใด 

 4) บทวเิคราะหก์ารอภปิรายด�วยเครือ่งมอืทาง

เศรษฐ์ศาสตร์เบื้องต�น 

 5) ความคิดเห็นโดยสรุปต่อชิ้นงานที่นำมา

อภิปราย และคำถามการวิจัยเบื้องต�นที่เกิดขึ้น 

 เกณฑ์การประเมินบทความตัดสนิจากความน่า

สนใจของชิ้นงานที่เลือก ลักษณะการเขียนบทความที่

มีการอ�างอิง (หากมีการอ�างถึงความเห็นและประเด็น

จากเอกสารอื่น) มีความลื่นไหล ความสอดคล�อง และ

ความเป็นเหตุเป็นผลของบทความ และความถูกต�อง

ของบทวิเคราะห์ด�วยเครื่องมือทางเศรษฐ์ศาสตร์ 

 ทักษะท่ีนักศึกษาจะได�คือ ทักษะการคิด

วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการค�นหาและ

ประเมินข�อมูลข่าวสาร และ ความคิดสร�างสรรค์ ซึ่ึ่ง

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให�นักศึกษาได�เชื่อมโยงกับสิ่งที่

พบเห็นในชีวิตจริงกับเรื่องหรือภาพท่ีพบเห็นในส่ือ

ต่างๆว่ามีความสอดคล�องกันหรือไม่ ซึ่ึ่งการให�

นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบของงานที่นำมา

อภปิรายจะกระตุ�นให�นกัศกึษามคีวามสนกุ และความ

สุขกับสิ่งที่ทำ ทำให�ชิ้นงานท่ีออกมามีความน่าสนใจ

และออกมาในเกณฑ์ท่ีดี ตัวอย่างของงานเขียนของผู�

เรียนแสดงดังรูปที่ 3-5

ร้ปที�  3  แสดงตัวอย่างงานเขียนในกิจกรรม

เศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนานอกตำราเรียนของผู�เรียน 

จากซึ่ีรีย์ In Time

รป้ที� 4 แสดงตัวอย่างงานเขยีนในกิจกรรมเศรษฐ์ศาสตร์

นอกตำาราเรียน เรื่อง " Warcraft : The Beginning "

 

รป้ที� 5 แสดงตวัอย่างงานเขยีนในกจิกรรมเศรษฐ์ศาสตร์

นอกตำาราเรียน เรื่อง " Black Panther"

   

 

 

เห็นในชีวิตจริงกับเรื่องหรือภาพท่ีพบเห็นในสื่อตางๆ

วามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งการใหนักศึกษา

สามารถเลือกรูปแบบของงานที ่นำมาอภิปรายจะ

กระตุนใหนักศึกษามีความสนุก และความสุขกับสิ่งท่ี

ทำ ทำใหช ิ ้นงานที ่ออกมามีความนาสนใจและ

ออกมาในเกณฑท่ีดี  

ตัวอยางของงานเขียนของผูเรียนแสดงดังรูปท่ี 

3-5 

 
 

ร ูปท ี ่  3 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำราเรียนของผูเรียน 

จากซีรีย In Time 

 
ร ูปท ี ่  4 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื ่อง " Warcraft : 

The Beginning " 

   

 

 

เห็นในชีวิตจริงกับเรื่องหรือภาพท่ีพบเห็นในสื่อตางๆ

วามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งการใหนักศึกษา

สามารถเลือกรูปแบบของงานที ่นำมาอภิปรายจะ

กระตุนใหนักศึกษามีความสนุก และความสุขกับสิ่งท่ี

ทำ ทำใหช ิ ้นงานที ่ออกมามีความนาสนใจและ

ออกมาในเกณฑท่ีดี  

ตัวอยางของงานเขียนของผูเรียนแสดงดังรูปท่ี 

3-5 

 
 

ร ูปท ี ่  3 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำราเรียนของผูเรียน 

จากซีรีย In Time 

 
ร ูปท ี ่  4 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื ่อง " Warcraft : 

The Beginning " 

 

 

   

 

 

 
ร ูปท ี ่  5 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตร นอกต ําราเร ียน เร ื ่ อง  "  Black 

Panther" 
 

2.2.2 กิจกรรมนโยบายเพ่ือเยาวชนโดยเยาวชน 

 กิจกรรมนี้ตองการใหนักศึกษานำเสนอ  

 นักศึกษาตองนำเสนอถึงนิยามของคำวา 

“ความเปนอยูที่ดีของเยาวชน” และอธิบาย

วานิยาทดังกลาวสะทอนความเปนอยูที ่ดี

อยางไร 

 นักศึกษาตองวิเคราะหวาปจจุบัน หรืออดีต

ปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคืออะไร ซึ่งเปน

ป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นก ับต ัวน ักศ ึกษาหรือ

เก่ียวของกับบุคคลท่ีนักศึกษาไดพบเจอ เชน 

ปญหาโรคซึมเศรา ปญหาความไมเทาเทียม

กันทางเพศ ปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน 

ปญหาสารเสพติด เปนตน ซึ่งนักศึกษาตอง

ทำการวิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบของ

ปญหาโดยใชแผนภูมิการวิเคราะหปญหา

และสาเหตุ (Problem Tree Diagram) ซ่ึง

เปนแผนภูมิที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางปญหาและสาเหตุของปญหา เพ่ือให

เห็นวาปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมาจากสาเหตุ

อะไรบาง และสาเหตุเหลานั ้น เกิดจาก

สาเหตุยอยๆ อะไรบาง ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยาง Problem Tree Diagram 

 นโยบายหรือวิธีการแกปญหาที ่กอใหเกิด

ความยั ่งยืน ซึ ่งนักศึกษาแตละกลุ มตอง

นำเสนอและอธิบายดวยวาการแกปญหา

ดังกลาวกอใหเกิดความยั่งยืนอยางไรและ
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 2.2.2 กจิกรรมนโยบายเพือ่เยาวชนโดยเยาวชน

 กิจกรรมนี้ต�องการให�นักศึกษานำเสนอ 

 - นักศึกษาต�องนำเสนอถึงนิยามของคำว่า 

“ความเป็นอยู่ท่ีดีของเยาวชน” และอธิิบายว่านิยาม

ดังกล่าวสะท�อนความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไร

 - นักศึกษาต�องวิเคราะห์ว่าปัจจุบัน หรืออดีต

ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเยาวชนคอือะไร ซึ่ึง่เปน็ปญัหาทีเ่กดิ

ขึ้นกับตัวนักศึกษาหรือเกี่ยวข�องกับบุคคลท่ีนักศึกษา

ได�พบเจอ เช่น ปัญหาโรคซึ่ึมเศร�า ปัญหาความไม่เท่า

เทียมกันทางเพศ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหา

สารเสพติด เป็นต�น ซึ่ึ่งนักศึกษาต�องทำการวิเคราะห์

สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาโดยใช�แผนภูมิการ

วเิคราะห์ปญัหาและสาเหตุ (Problem Tree Diagram) 

ซึ่ึ่งเป็นแผนภูมิที่แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธิ์ระหว่าง

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อให�เห็นว่าปัญหาดัง

กล่าวเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรบ�าง และสาเหตุเหล่า

นั้น เกิดจากสาเหตุย่อยๆ อะไรบ�าง ดังแสดงในรูปที่ 6

 ร้ปที� 6 ตัวอย่าง Problem Tree Diagram

 - นโยบายหรอืวธิิกีารแก�ปัญหาท่ีก่อให�เกดิความ

ยั่งยืน ซึ่ึ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มต�องนำเสนอและอธิิบาย

ด�วยว่าการแก�ปัญหาดังกล่าวก่อให�เกิดความยั่งยืน

อย่างไรและนักศึกษาต�องเชื่อมโยงกับหลักคิด/ทฤษฎีี

ทางเศรษฐ์ศาสตร์ ดังแสดงในรูปที่ 7

 - อปุสรรค/ข�อจำกัดของนโยบายหรือวธิิกีารแก�

ปัญหา นักศึกษาแต่ละกลุ่มต�องวิเคราะห์ด�วยว่า 

นโยบายหรือวิธิีการแก�ปัญหาดังกล่าวมีอุปสรรคหรือ

ข�อจำกัดในการปรับใช�อย่างไร 

 กิจกรรมนี้จะให� นักศึกษาทำการค�นคว�า 

สมัภาษณแ์ละเรยีบเรยีงเพือ่นำเสนอผลงานในชัน้เรยีน 

มีการถามและตอบคำถามจากสมาชิกกลุ่มอื่นๆ และ

จัดทำเป็นรายงาน ไม่เกิน 10 หน�ากระดาษ A4 เกณฑ์

การประเมินจะพิจารณาจาก 1) เนื้อหาที่นำเสนอ ว่า

ครบถ�วนหรือไม่ สามารถเชื่อมโยงกับทฤษฎีีหรือ

ประยุกต์ใช�ทฤษฎีีที่เรียนมาได�หรือไม่ 2) การนำเสนอ

และการอธิิบายมีการใช�สื่อที่เหมาะสม และ 3) การ

ตอบคำถามที่เหมาะสมและการแก�ไขเฉพาะหน�า 

 

 

 

ร้ปที� 7 นโยบายเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน

 

 

 

   

 

 

 
ร ูปท ี ่  5 แสดงต ัวอย  างงานเข ียนในก ิจกรรม

เศรษฐศาสตร นอกต ําราเร ียน เร ื ่ อง  "  Black 

Panther" 
 

2.2.2 กิจกรรมนโยบายเพ่ือเยาวชนโดยเยาวชน 

 กิจกรรมนี้ตองการใหนักศึกษานำเสนอ  

 นักศึกษาตองนำเสนอถึงนิยามของคำวา 

“ความเปนอยูที่ดีของเยาวชน” และอธิบาย

วานิยาทดังกลาวสะทอนความเปนอยูที ่ดี

อยางไร 

 นักศึกษาตองวิเคราะหวาปจจุบัน หรืออดีต

ปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคืออะไร ซึ่งเปน

ป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นก ับต ัวน ักศ ึกษาหรือ

เก่ียวของกับบุคคลท่ีนักศึกษาไดพบเจอ เชน 

ปญหาโรคซึมเศรา ปญหาความไมเทาเทียม

กันทางเพศ ปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน 

ปญหาสารเสพติด เปนตน ซึ่งนักศึกษาตอง

ทำการวิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบของ

ปญหาโดยใชแผนภูมิการวิเคราะหปญหา

และสาเหตุ (Problem Tree Diagram) ซ่ึง

เปนแผนภูมิที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางปญหาและสาเหตุของปญหา เพ่ือให

เห็นวาปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมาจากสาเหตุ

อะไรบาง และสาเหตุเหลานั ้น เกิดจาก

สาเหตุยอยๆ อะไรบาง ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยาง Problem Tree Diagram 

 นโยบายหรือวิธีการแกปญหาที ่กอใหเกิด

ความยั ่งยืน ซึ ่งนักศึกษาแตละกลุ มตอง

นำเสนอและอธิบายดวยวาการแกปญหา

ดังกลาวกอใหเกิดความยั่งยืนอยางไรและ

   

 

 

นักศึกษาตองเชื่อมโยงกับหลักคิด/ทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร ดังแสดงในรูปท่ี 7 

 อุปสรรค/ขอจำกัดของนโยบายหรือวิธีการ

แกปญหา นักศึกษาแตละกลุมตองวิเคราะห

ด วยว านโยบายหร ือว ิธ ีการแก ป ญหา

ดังกลาวมีอุปสรรคหรือขอจำกัดในการปรับ

ใชอยางไร  

ก ิจกรรมน ี ้จะให น ักศ ึกษาทำการค นควา 

สัมภาษณและเรียบเรียงเพื่อนำเสนอผลงานในชั้น

เรียน มีการถามและตอบคำถามจากสมาชิกกลุม

อ่ืนๆและจัดทำเปนรายงาน ไมเกิน 10 หนากระดาษ 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 7 นโยบายเพ่ือเยาวชนโดยเยาวชน 

  

3. สรุปผลจากการจัดการบรรยายและกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการเรียนรู 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสน

ว ิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาจากการสอนแบบ

บรรยายท้ังหมด มาเปนรูปแบบการบรรยายและการ

ทำกิจกรรมในชั้นเรียน โดยประยุกตใชแนวคิดการ

จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) นี้ ทำ

ใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที ่ม ีตอ

ประเด็นตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวผูเรียนมากขึ้น ผูเรียน

บางคนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และผูเรียน

บางคนมีความเขาใจถึงปญหาและสาเหตุของปญหา

ที่เกิดขึ้นรอบๆตัว นอกจากนี้การจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบใหมทำใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในดาน

การคิดวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การเรียนรูที่อยู
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3. สรปุผลจากการจัด้การบัรรยายและกิจกรรมเพื�อ

ส่งเสริมการเรียนร้้

 จากการเปลีย่นแปลงรูปแบบการเรยีนการสอน

วิชาเศรษฐ์ศาสตร์การพัฒนาจากการสอนแบบ

บรรยายทั้งหมด มาเป็นรูปแบบการบรรยายและการ

ทำกิจกรรมในชั้นเรียน โดยประยุกต์ใช�แนวคิดการ

จัดการเรียนรู�แบบเชิงรุก (Active Learning) นี้ ทำให�

นกัศกึษาได�มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ทีม่ตีอ่ประเดน็

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวผู�เรียนมากขึ้น ผู�เรียนบางคน

กล�าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และผู�เรียนบางคนมี

ความเข�าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

รอบๆตัว นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ทำให� ผู� เรียนได�พัฒนาทักษะในด�านการคิด

วิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การเรียนรู�ที่อยู่ร่วมกัน

กบับคุคลอืน่ เป็นผู�นำ และผู�ตามท่ีดี อย่างไรก็ตามการ

จดัการเรยีนการสอนแบบเชงิรกุทีใ่ช�อาจจะยงัไมเ่พยีง

พอ ซึ่ึง่เพือ่เปน็การขยายผลและทำให�เกดิผลสมัฤทธิิท์ี่

เพิ่มขึ้นควรมีปรับการใช�กระบวนการ KWL plus คือ 

(K) ระบุสิ่งที่รู�เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด (W) อยากรู�อะไร

บ�างจากสิง่หรอืเรือ่งท่ีกำหนด และ (L) เรยีนรู�อะไรบ�าง

จากเร่ืองที่กำหนด รวมทั้งเพ่ิมเติมการเขียนแผนผัง

มโนทัศน์(Mapping) และการสรุปเรื่องราวต่าง ๆ 

(Summering) เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ของผู�เรียนที่มี

ประสิทธิิผลมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา

จากปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ทำให�ต�องมีการ

เรียนออนไลน์เพื่อการรักษาระยะห่าง ซึ่ึ่งสถานการณ์

ดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคสำคัญอุปสรรคหนึ่ง ทำให�

นกัศกึษาไมใ่ห�ความรว่มมอืในการเข�ารว่มกจิกรรมเทา่

ทีค่วร และบางคร้ังการแบ่งกลุ่มตามแบบสุ่ม กอ่ให�เกิด 

Free rider ซึ่ึ่งทำให�ผู�สอนต�องปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์ใน

การสอนใหม่

4. กิติติิกรรมประกาศ

 ผู�เขยีนขอขอบพระคณุศนูย์ TLIC (Teaching & 

Learning Innovation Center)  ทีใ่ห�ทนุสนบัสนนุใน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และขอ

ขอบพระคณุคณะเศรษฐ์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ท่ีสนบัสนนุให�คณาจารย์ในคณะได�มโีอกาสจัดการเรยีน

การสอน โดยเน�นการพฒันาทกัษะในศตวรรษที ่21  

5. เอกสารอ้างอิง

 [1] ภาณุพงศ์ ม่วงเขียว (2561). การพัฒนาความสามารถในการแก�ปัญหาทางเศรษฐ์ศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธิยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช�กระบวนการจัดการเรียนรู�แบบเชิงรุกร่วมกับเทคนิค KWL Plus,   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

 [2] วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ์ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธิ์ (2560). กลยุทธิ์การจัดการเรียนรู�เชิงรุก
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การจัด้การเรียนร้้เชิงรุกที�ย้ด้ผ้้เรียนเป็นศ้นย์กลางในกระบัวันวัิชา 

การจัด้การกิจการเพื�อสังคัม

ศศิพัชร์ ชัยสิริบัด้ินทร์
สำนักวิชารัฐ์ประศาสนศาสตร์, คณะรัฐ์ศาสตร์และรัฐ์ประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

sasipatch.c@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 กระบวนวิชาการจัดการกิจการเพื่อสังคมเป็นกระบวนวิชาใหม่ในหลักสูตรรัฐ์ประศาสนศาสตร์บัณฑิตซึ่ึ่ง

ดำเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นคร้ังแรก เป็นกระบวนวิชาท่ีว่าด�วยการ

ออกแบบแบบจำลองธิุรกิจและการจัดการกิจการเพื่อสังคมร่วมสมัย การจัดการเรียนรู�ในวิชานี้ยึดหลักให�ผู�เรียน

เป็นศูนย์กลาง โดยมีลักษณะการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลโดยเน�นประโยชน์ของผู�เรียนเป็นหลัก มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ�น

การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนออนไลนแ์ละเสรมิสร�างทกัษะทีจ่ำเปน็ในศตวรรษที ่21 ให�แกผู่�เรยีน ได�แก ่กจิกรรมการ

เรียนรู�แบบอาศัยกรณีศึกษาที่ผู�เรียนสนใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด กิจกรรมการออกแบบแบบจำลองธิุรกิจ

เพือ่สงัคมและโครงงานกลุม่การนำแบบจำลองไปลงมอืปฏิบิตั ิรวมไปถงึกจิกรรมการนำเสนอโครงงานในชัน้เรยีน 

กจิกรรมเหล่านีม้จีดุประสงค์เพือ่ให�ผู�เรยีนสามารถทำความเข�าใจแนวคิดเกีย่วกับกจิการเพ่ือสังคม พฒันาการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู�อื่น ใช�ความคิดสร�างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกันในการ

ออกแบบแบบจำลอง และนำความรู�ไปประยุกต์ใช�กับสถานการณ์จริงได� นอกจากนี้มีการปรับใช�เครื่องมือและ

เทคโนโลยเีข�ามาชว่ยในเรือ่งของระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลนเ์นือ่งจากรปูแบบการเรยีนการสอนในชัน้

เรยีนเปน็รปูแบบออนไลนท์ัง้หมด ผลการจดัการเรยีนรู�โดยอาศยัรปูแบบกจิกรรมทีย่ดึผู�เรยีนเปน็ศนูยก์ลางพบวา่ 

ผู�เรยีนมคีวามกระตอืรอืร�นในการเข�าเรยีนและทำกจิกรรม มคีวามรู�ความเข�าใจในเนือ้หาวชิาและสามารถนำความ

รู�ไปประยุกต์ใช�กับโครงงานกลุ่มได�เป็นอย่างดี 

คัำสำคััญ:  กิจการเพื่อสังคม, Active Learning, Student-centered Learning, Project-based Learning

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 128437 การจัดการกิจการเพื่อ

สังคมหรือ Social Enterprise Management เป็น 

กระบวนวิชาใหม่ในหลักสูตรรัฐ์ประศาสนศาสตร์

บณัฑติซึ่ึง่จะดำเนนิการเรยีนการสอนในภาคการศกึษา

ที่ 2 ปีการศึกษา2564 เป็นครั้งแรก โดยมีเป้าประสงค์

เพือ่เป็นทางเลือกให�แก่ผู�เรยีนท่ีมีความสนใจท่ีจะเรยีน

รู�หรือสนใจที่จะประกอบอาชีพในสายงานทางด�าน

กิจการเพื่อสังคมในอนาคต 

 วัตถุประสงค์และผลลัพธิ์การเรียนรู�ของวิชานี้

นั้น นอกจากจะต�องการให�ผู�เรียนมีความสามารถใน

การอธิบิายแนวคิดกิจการเพือ่สังคมได�แล�ว ยงัต�องการ

ให�ผู�เรียนสามารถประยุกต์ใช�ความรู�น้ันมาปรับใช�ใน

การจัดทำแผนธิุรกิจเพื่อสังคมได�อย่างเหมาะสม รวม

ถงึประยกุตใ์ช�นวตักรรมเพือ่สร�างความยัง่ยนืของธิรุกจิ

เพื่อสังคมอีกด�วย ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอน

นอกจากการบรรยายแล�ว ก็ประกอบด�วยรูปแบบการ

เรยีนการสอนแบบ active learning เพือ่พฒันาทกัษะ
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และความสามารถของผู�เรียนให�มีความเหมาะสมกับ

ความต�องการในโลกปจัจบุนั โดยอาศยักจิกรรมในชัน้

เรียนรูปแบบต่างๆ ได�แก่ กิจกรรมการเรียนรู�แบบ

อาศัยกรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด 

กจิกรรมการออกแบบแบบจำลองธิรุกจิเพือ่สงัคม และ

โครงงานกลุม่การนำแบบจำลองไปทดลองปฏิบัิติ รวม

ไปถงึกจิกรรมการนำเสนอโครงงานในชัน้เรยีน ในส่วน

ของการประเมนิผลจะประเมนิจากการมสีว่นร่วม การ

อภิปรายในช้ันเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินโครง

งาน การนำเสนอโครงงาน และการสอบปลายภาค 

โดยจะมีการแจ�งเกณฑ์การประเมินให�ผู�เรียนทราบ

2. แนวัคัิด้ที�นำมาใช้ในการจัด้การเรียนร้้

 ในการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนในวิชา 

การจัดการกิจการเพือ่สังคม ผู�สอนได�ยึดแนวคิดสำคัญ

เป็นหลักอยู่ 2 แนวคิดด�วยกัน คือ แนวคิดการเรียนรู�

ทีผู่�เรยีนเป็นศูนยก์ลาง และการเรยีนรู�โดยใช�โครงงาน

เป็นฐ์าน

2.1. การ เรี ยนรู� ท่ี ผู� เรี ยน เ ป็นศู นย์ กลาง 

(Student-centered Learning)

 การเรียนรู�ที่ยึดผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง นั้นถือว่า

ผู�เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เป็นหลักการที่จะช่วยส่ง

เสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาการเรียนรู�และแสวงหาความ

รู�ด�วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึ่ึ่งจะมีลักษณะการสอนที่

เน�นประโยชนข์องผู�เรยีนเปน็หลกัโดยจดัการเรยีนการ

สอนที่สอดคล�องกับความถนัด ความสนใจของผู�เรียน 

รวมถงึใช�วธิิกีารทีห่ลากหลายและเปดิโอกาสให�ผู�เรยีน

เข�ามามีส่วนร่วมในการในการกำหนดสาระที่จะเรียน

รู� การทำกิจกรรม การลงมือปฏิิบัติ และสามารถนำ

ความรู�ไปประยุกต์ใช�ได�จริง กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญนี้ จะส่งเสริมการ

พัฒนาการเรียนรู� กระบวนการคิด ความรับผิดชอบ

และการมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู�ของผู�เรียน เพื่อผลัก

ดันให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตนเองซึ่ึ่งจะก่อให�เกิด

ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต [1,2]

 หลักสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยเน�นผู�เรียนที่นำมาปรับใช� คือ 

 1) คำนงึถงึความต�องการหรอืความสนใจของผู�

เรียนเป็นสำคัญ

 2) เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

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

ด�วยตนเอง 

 4) ผู�เรียนสามารถเรียนรู�จากประสบการณ์ใน

การลงมือปฏิิบัติจริง

 5) เน�นการพัฒนาทักษะความร่วมมือ ผ่านรูป

แบบการเรียนรู�ทั้งในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล

2.2. การเรียนรู� โดยใช� โครงงานเป็นฐ์าน 

(Project-based Learning)

 การจัดการเรียนรู�ที่ใช�โครงงานเป็นฐ์านเป็น 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เชื่ อมโยง

ประสบการณ์ของผู�เรียนสู่การหาคำตอบด�วยการ

ศกึษา สำรวจ ค�นคว�า ทดลอง และมุง่ให�ผู�เรยีนได�ลงมอื

ปฏิบัิตจิรงิ โดยมีผู�สอนเป็นผู�กระตุ�นเพือ่นำาความสนใจ

ท่ีเกิดจากตัวผู�เรียนมาใช�ในการทำกิจกรรมค�นคว�า

หาความรู�ด�วยตัวผู�เรียนเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู�ที่

ได�จากการลงมือปฏิิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู�

เชีย่วชาญ บทบาทของผู�สอนจงึจะเปล่ียนเปน็ผู�อำานวย

ความสะดวกหรือผู�ให�คำแนะนำาและกระตุ�นการเรียน

รู� เพื่อให�โครงการสำเร็จลุล่วง ไม่ใช่แค่เป็นผู�ให�ความรู�

แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนบทบาทของผู�เรียนนั้นจะเป็น

ผู�ออกแบบและฝึึกปฏิิบัติรวมถึงสะท�อนและประเมิน

ผลการเรียนรู�  โดยผู� เรียนจะมีการเรียนรู�ผ่ าน

กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะนำมาสู่การสรุป

ความรู�ใหมม่กีารเขยีนกระบวนการจัดทำโครงงานและ

ได�ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธิรรม [3,4]

 กระบวนการเรียนรู�ในรูปแบบนี้เปิดโอกาสให�ผู�

เรยีนได�มปีระสบการณ์ตรง ได�ทำความเข�าใจแนวคดิและ

ความรู�พื้นฐ์าน ได�เรียนรู�วิธิีการแก�ปัญหา ทักษะการ

สื่อสารและการทำงานร่วมกัน ได�ทำการทดลองและ

พิสูจน์สิ่งต่างๆ ผ่านการวางแผน การทำงานเป็นทีม 
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พัฒนาวิธิีคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ และเน�นให�ผู�

เรยีนสามารถบรูณาการความรู�มาใช�ในการดำเนนิโครง

งานได� [5]

 หลักสำคัญของการจัดการเรียนรู�ท่ีใช�โครงงาน

เป็นฐ์านที่นำมาปรับใช� คือ 

 1) การเชื่อมโยงโครงงานกับสิ่งแวดล�อมและ

ชีวิตจริง

 2) มีสาระหลักเชื่อมสู่การเรียนรู�ในเรื่องของ

แนวคิด ความรู�พื้นฐ์าน และองค์ความรู�

 3) โครงงานขับเคลื่อนโดยผู�เรียน ผู�เรียน

สามารถกำหนดการเรียนรู�ของตนเอง 

 4) ใช�เวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงานและมี

ผลงานออกมาเป็นรูปธิรรม

 5) มีการแนวทางการประเมินผลที่หลากหลาย 

(Multifaceted Assessment)

3. การจัด้การเรียนการสอนของกระบัวันวัิชา

3.1. ข�อมูลพื้นฐ์านของกระบวนวิชา 

 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น มี

ผู�เรียนลงทะเบียนกระบวนวิชาการจัดการกิจการเพื่อ

สังคมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน เป็นผู�เรียนจากสำนักวิชา

รั ฐ์ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ รั ฐ์ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

รัฐ์ประศาสนศาสตร์ทั้งหมด โดยกระบวนวิชาการ

จดัการกจิการเพือ่สงัคม มเีน้ือหาท้ังหมดจำนวน 6 บท 

ได�แก่ 1. ความหมายและภาพรวมของการจัดการ

กิจการเพื่อสังคม 2. รูปแบบธิุรกิจเพื่อสังคมและ

แนวทางการจัดการร่วมสมัย 3. กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบและนวัตกรรมทางสังคม 4. ข�อเสนอคุณค่า

ทางสังคมและการเพิ่มขีดความสามารถให�กับผู�รับผล

ประโยชน์ 5. การเงินและการระดมทุนสำหรับกิจการ

เพือ่สังคม 6. ความยัง่ยืนและการขยายผลกระทบทาง

สังคม

3.2. กิจกรรมการเรียนรู�ในกระบวนวิชา

 สำหรับการจัดการเรียนรู�ที่ประกอบรูปแบบ 

Active Learning ในวิชา 128437 การจัดการกิจการ

เพื่อสังคมนั้นประกอบไปด�วย

 1) การบรรยาย – มีการบรรยายในส่วนของ

เนื้อหากระบวนวิชาการจัดการกิจการเพื่อสังคม

จำนวนทั้งหมด 9 คาบ โดยนำเสนอเนื้อหาที่มีความ

ทันสมัยผ่านโปรแกรม Zoom มีการอัดคลิปวิดีโอ

ระหว่างการบรรยายเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถดูย�อนหลัง

ได� มีการใช�วิดีโอจากสื่อสาธิารณะประกอบการสอน 

และเปิดโอกาสให�ผู�เรียนสามารถซึ่ักถามและแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียนได�อย่างอิสระ

ร้ปที� 1-2 ภาพการบรรยายในชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Zoom

 2) กิจกรรมในชั้นเรียน (In-class Activities) 

– มีการนำเอากิจกรรมที่หลากหลายเข�ามาประกอบ

การเรียนการสอน ทั้งการใช�เทคโนโลยีเข�ามาช่วย

กระตุ�นการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน เชน่การแบง่ทมีตอบ

ปัญหา การเล่นเกมตอบคำถามในชั้นเรียน การทำ 

Quiz สั้นๆ ผ่าน Kahoot ในช่วงเวลาทั้งก่อน ระหว่าง 

และหลังจบคาบเรียน การระดมสมองทำ Mind 

Mapping ตามหัวข�อต่างๆ ในชั้นเรียน รวมไปถึงการ

ใช�แบบจำลองกิจการเ พ่ือสั งคมออนไลน์ ผ่าน 

แอปพลิเคชัน Mural ที่ผู�เรียนสามารถเข�ามาทำ

กิจกรรมร่วมกันได�แบบ Real-time 

 

 

 

   

 

 

1) การบรรยาย – มีการบรรยายในสวนของ

เนื ้อหากระบวนวิชาการจัดการกิจการเพื ่อสังคม

จำนวนทั้งหมด 9 คาบ โดยนำเสนอเนื้อหาที่มีความ

ทันสมัยผานโปรแกรม Zoom มีการอัดคลิปวิดีโอ

ระหวางการบรรยายเพ่ือใหผูเรียนสามารถดูยอนหลัง

ได มีการใชวิดีโอจากสื่อสาธารณะประกอบการสอน 

และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถซักถามและแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียนไดอยางอิสระ 

 

 

รูปท่ี 1-2 ภาพการบรรยายในชั้นเรียนออนไลนผาน

โปรแกรม Zoom 

2) กิจกรรมในชั้นเรียน (In-class Activities) – 

ม ี ก า รนำ เอาก ิ จ กร รมท ี ่ ห ล ากหลาย เข  ามา

ประกอบการเรียนการสอน ทั้งการใชเทคโนโลยีเขา

มาชวยกระตุนการมีสวนรวมในชั้นเรียน เชนการแบง

ทีมตอบปญหา การเลนเกมตอบคำถามในชั้นเรียน 

การทำ Quiz สั้นๆผาน Kahoot ในชวงเวลาทั้งกอน 

ระหวาง และหลังจบคาบเรียน การระดมสมองทำ 

Mind Mapping ตามหัวขอตางๆในชั้นเรียน รวมไป

ถึงการใชแบบจำลองกิจการเพื่อสังคมออนไลนผาน 

แอปพลิเคชัน Mural ท่ีผู เร ียนสามารถเขามาทำ

กิจกรรมรวมกันไดแบบ Real-time  

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการใชแอปพลิเคชัน Mural ในการ

ทำกิจกรรมรวมกันในชั้นเรียน 

3) กิจกรรมการเรียนรูแบบอาศัยกรณีศึกษา

(Case studies) – โดยใหผู เร ียนเลือกกรณีศึกษา

กิจการเพื่อสังคมที่ผูเรียนสนใจมาคนละ 1 กรณีให

ผูเรียนทำการศึกษากรณีศึกษาและประเด็นหัวขอท่ี

กำหนดใหลวงหนาและนำขอมูลมาอภิปรายในชั้น

เร ียน เพ ื ่อเป ดโอกาสใหผ ู  เร ียนได แสดงการ

ประยุกตใชความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภายในชัน้เรียน  
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ร้ปที� 3 ตัวอย่างการใช�แอปพลิเคชัน Mural ในการทำ

กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน

 3) กิจกรรมการเรียนรู�แบบอาศัยกรณีศึกษา 

(Case studies) – โดยให�ผู�เรียนเลือกกรณีศึกษา

กิจการเพื่อสังคมท่ีผู�เรียนสนใจมาคนละ 1 กรณีให�ผู�

เรียนทำการศึกษากรณีศึกษาและประเด็นหัวข�อที่

กำหนดให�ล่วงหน�าและนำข�อมูลมาอภิปรายในชั้น

เรยีน เพือ่เปิดโอกาสให�ผู�เรยีนได�แสดงการประยุกต์ใช�

ความรู�และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัภายในชัน้เรยีน 

ร้ปที� 4-5 ตัวอย่างผลงานของผู�เรียนจากกิจกรรมการ

เรียนรู�แบบอาศัยกรณีศึกษา

 4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด – กำหนด

เอกสารออนไลน์ให�ผู�เรียนไปศึกษาก่อนเข�าชั้นเรียน 

และนำมาอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิในชัน้เรยีนตาม

โจทย์ที่กำหนดไว�ล่วงหน�า 

 5) กจิกรรมการออกแบบแบบจำลองธุิรกจิเพือ่

สงัคม - ให�ผู�เรยีนได�มีการทำงานร่วมกันในลักษณะงาน

กลุ่ม ให�กลุ่มผู�เรียนทดลองออกแบบจำลองธิุรกิจเพื่อ

สังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงออกแบบและการนำ

นวัตกรรมมาประยุกต์ใช� ผู�เรียนสามารถเลือกหัวข�อที่

กลุ่มผู�เรียนสนใจ และนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงงานกิจการเพื่อสังคมต่อไป 

ร้ปที� 6 ตัวอย่างผลงานของผู�เรียนจากกิจกรรมการ

ออกแบบแบบจำลองธิุรกิจเพื่อสังคม

 6) โครงงานกลุ่มการนำแบบจำลองไปลงมือ

ปฏิิบัติ (Project-based Learning) – หลังจากทาง

กลุ่มผู� เรียนได�มีแบบจำลองธิุรกิจเพื่อสังคมและ

แผนการดำเนินงานโครงงานกิจการเพื่อสังคมแล�ว จึง

นำไปสู่การลงมือปฏิิบัติ โดยจะปฏิิบัติตามแผนการ

ดำเนนิงาน ซ่ึึ่งเปน็การสร�างความรู�ความเข�าใจผา่นการ

ลงมือทำโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยเพิ่ม

ทกัษะการทำงานเป็นทมี การติดตอ่ประสานงาน และ

การแก�ไขปัญหา หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม 

ก็มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินโครงงาน

ก่อนนำผลมานำเสนอ

 7) การนำเสนอโครงงานในชัน้เรยีน – ให�ผู�เรยีน

นำเสนอโครงงานที่ทางกลุ่มผู�เรียนจัดทำเป็นระยะ 

จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการนำเสนอแบบจำลอง

ธิุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของการ pitching โดยให�

ตวัแทนผู�เรยีนกลุ่มอืน่เข�าร่วมเปน็คณะกรรมการ การ

เปิดโอกาสให�สมาชิกจากกลุ่มอื่นในชั้นเรียนได�ติชม

และเสนอแนะ จะก่อให�เกิดการปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�

 

 

   

 

 

1) การบรรยาย – มีการบรรยายในสวนของ

เนื ้อหากระบวนวิชาการจัดการกิจการเพื ่อสังคม

จำนวนทั้งหมด 9 คาบ โดยนำเสนอเนื้อหาที่มีความ

ทันสมัยผานโปรแกรม Zoom มีการอัดคลิปวิดีโอ

ระหวางการบรรยายเพ่ือใหผูเรียนสามารถดูยอนหลัง

ได มีการใชวิดีโอจากสื่อสาธารณะประกอบการสอน 

และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถซักถามและแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียนไดอยางอิสระ 

 

 

รูปท่ี 1-2 ภาพการบรรยายในชั้นเรียนออนไลนผาน

โปรแกรม Zoom 

2) กิจกรรมในชั้นเรียน (In-class Activities) – 

ม ี ก า รนำ เอาก ิ จ กร รมท ี ่ ห ล ากหลาย เข  ามา

ประกอบการเรียนการสอน ทั้งการใชเทคโนโลยีเขา

มาชวยกระตุนการมีสวนรวมในชั้นเรียน เชนการแบง

ทีมตอบปญหา การเลนเกมตอบคำถามในชั้นเรียน 

การทำ Quiz สั้นๆผาน Kahoot ในชวงเวลาทั้งกอน 

ระหวาง และหลังจบคาบเรียน การระดมสมองทำ 

Mind Mapping ตามหัวขอตางๆในชั้นเรียน รวมไป

ถึงการใชแบบจำลองกิจการเพื่อสังคมออนไลนผาน 

แอปพลิเคชัน Mural ท่ีผู เร ียนสามารถเขามาทำ

กิจกรรมรวมกันไดแบบ Real-time  

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการใชแอปพลิเคชัน Mural ในการ

ทำกิจกรรมรวมกันในชั้นเรียน 

3) กิจกรรมการเรียนรูแบบอาศัยกรณีศึกษา

(Case studies) – โดยใหผู เร ียนเลือกกรณีศึกษา

กิจการเพื่อสังคมที่ผูเรียนสนใจมาคนละ 1 กรณีให

ผูเรียนทำการศึกษากรณีศึกษาและประเด็นหัวขอท่ี

กำหนดใหลวงหนาและนำขอมูลมาอภิปรายในชั้น

เร ียน เพ ื ่อเป ดโอกาสใหผ ู  เร ียนได แสดงการ

ประยุกตใชความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภายในชั้นเรียน  
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ทำกิจกรรมรวมกันในชั้นเรียน 
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รูปท่ี 4-5 ตัวอยางผลงานของผูเรียนจากกิจกรรม

การเรียนรูแบบอาศัยกรณีศึกษา 

4) กิจกรรมแลกเปลี ่ยนความคิด – กำหนด

เอกสารออนไลนใหผูเรียนไปศึกษากอนเขาชั้นเรียน 

และนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดในชั้นเรียน

ตามโจทยท่ีกำหนดไวลวงหนา  

5) กิจกรรมการออกแบบแบบจำลองธุรกิจเพ่ือ

สังคม - ใหผูเรียนไดมีการทำงานรวมกันในลักษณะ

งานกลุม ใหกลุมผูเรียนทดลองออกแบบจำลองธุรกิจ

เพื่อสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงออกแบบและการนำ

นวัตกรรมมาประยุกตใช ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอ

ท ี ่กล ุ มผ ู  เร ียนสนใจ และนำมาจ ัดทำแผนการ

ดำเนินงานโครงงานกิจการเพ่ือสังคมตอไป  

 
 

รูปท่ี 6 ตัวอยางผลงานของผูเรียนจากกิจกรรมการ

ออกแบบแบบจำลองธุรกิจเพ่ือสังคม 

6)  โครงงานกลุมการนำแบบจำลองไปลงมือ

ปฏิบัติ (Project-based Learning) – หลังจากทาง

กลุ มผู เร ียนไดมีแบบจำลองธุรกิจเพื ่อสังคมและ

แผนการดำเนินงานโครงงานกิจการเพื่อสังคมแลว 

จ ึงนำไปสู การลงมือปฏิบ ัต ิ  โดยจะปฏิบ ัต ิตาม

แผนการดำเนินงาน ซึ่งเปนการสรางความรูความ

เขาใจผานการลงมือทำโครงงาน การทำงานเปนกลุม

จะชวยเพิ ่มทักษะการทำงานเปนทีม การติดตอ

ประสานงาน และการแกไขปญหา หลังจากเสร็จสิ้น

การดำเนินกิจกรรม ก็มีการสรุปผลและประเมินผล

การดำเนินโครงงานกอนนำผลมานำเสนอ 

7)  การนำเสนอโครงงานในชั ้นเรียน – ให

ผูเรียนนำเสนอโครงงานที่ทางกลุมผูเรียนจัดทำเปน

ระยะ จำนวน 2 ครั ้ง ครั ้งแรกเปนการนำเสนอ

แบบจำลองธ ุรก ิจเพื ่อส ังคมในรูปแบบของการ 

pitching โดยใหตัวแทนผูเรียนกลุมอื่นเขารวมเปน

คณะกรรมการ การเปดโอกาสใหสมาชิกจากกลุมอ่ืน

ในชั้นเรียนไดติชมและเสนอแนะ จะกอใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน สวน

อาจารยผูสอนจะอยูในฐานะเปนที่ปรึกษาคอยชี้แนะ

จุดบกพรองและชวยเสนอแนะแนวทางการแกไข

แบบจำลองที่กลุมผูเรียนนำเสนอ ซึ่งจะชวยทำให

การพัฒนาแบบจำลองธุรกิจเพื ่อส ังคมของกลุม

ผูเรียนมีความสมบูรณมากข้ึน และสามารถพัฒนาตอ

ยอดจนเกิดประโยชนแกช ุมชนและสังคมได จริง 

กอนท่ีจะจัดใหมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน

ในครั้งสุดทายเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน 
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เรียนกับผู�เรียนด�วยกัน ส่วนอาจารย์ผู�สอนจะอยู่ใน

ฐ์านะเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะจุดบกพร่องและช่วย

เสนอแนะแนวทางการแก�ไขแบบจำลองท่ีกลุ่มผู�เรียน

นำเสนอ ซึ่ึ่งจะช่วยทำให�การพัฒนาแบบจำลองธิุรกิจ

เพือ่สงัคมของกลุม่ผู�เรยีนมคีวามสมบรูณม์ากขึน้ และ

สามารถพัฒนาตอ่ยอดจนเกิดประโยชน์แกช่มุชนและ

สังคมได�จริง ก่อนที่จะจัดให�มีการนำเสนอสรุปผลการ

ดำเนินงานในครั้งสุดท�ายเพื่อนำเสนอผลการดำเนิน

โครงงาน

รป้ที� 7-9 ตวัอยา่งการนำเสนอผลการดำเนนิโครงงาน

ในชั้นเรียน

 ทั้งนี้สรุปเวลาที่ใช�ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ในกระบวนวิชาถูกแสดงในตารางที่ 1 ด�านล่าง

ติารางที� 1 เวลาทีใ่ช�ในกจิกรรมการเรยีนรู�ในกระบวน

วิชา

3.3. การใช�เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลใน

กิจกรรมการเรียน

 เนื่องจากการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้

เป็นรูปแบบออนไลน์ ประกอบกับผู�เรียนในปัจจุบันมี

การใช�เคร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยีเปน็หลักในการ

ศกึษา ผู�สอนจึงมีการนำเครือ่งมือต่างๆ มาใช�ประกอบ

การเรียนการสอน โดยใช�สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เพือ่สนบัสนนุและชว่ยให�การดำเนนิการสอนให�มคีวาม

นา่สนใจมากขึน้ สง่เสริมบรรยากาศการมสีว่นรว่มและ

การเรียนรู� ในชั้นเรียน รวมไปถึงการช่วยเพิ่ม

ประสิทธิิภาพให�แก่การสอน ดังนี้

 1) การใช� Microsoft Teams เป็น Learning 

Management System หลักเพื่อติดต่อสื่อสารแจ�ง

ข�อมลูรายละเอยีดเนือ้หากระบวนวชิา มอบหมายและ

รับส่งงานต่าง ๆ ในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรมตอบ

คำถามท�ายบท

 2) การสร�างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและส่ง

เสรมิการเรยีนรู�ในชัน้เรยีนด�วยกจิกรรมผา่นเคร่ืองมอื

ต่างๆ เช่น Kahoot, Mentimeter เพื่อเล่นเกม ตอบ

คำถาม หรือทำ Quiz สั้นๆ และแอปพลิเคชัน Mural 

ท่ีผู�เรียนสามารถเข�ามาทำกิจกรรมร่วมกันได�แบบ 

Real-time

 3) ให�ผู�เรียนเข�าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมผ่าน 

Zoom และกระตุ�นให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�และ

ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได�แก่ การ chat หรือ

การส่งข�อความแสดงความคิดเห็นของผู�เรียนเพื่อให�

   

 

 

รูปท่ี 4-5 ตัวอยางผลงานของผูเรียนจากกิจกรรม

การเรียนรูแบบอาศัยกรณีศึกษา 

4) กิจกรรมแลกเปลี ่ยนความคิด – กำหนด

เอกสารออนไลนใหผูเรียนไปศึกษากอนเขาชั้นเรียน 

และนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดในชั้นเรียน
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รูปท่ี 7-9 ตัวอยางการนำเสนอผลการดำเนิน

โครงงานในชั้นเรียน 

ทั้งนี้สรุปเวลาที่ใชในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ในกระบวนวิชาถูกแสดงในตารางท่ี 1 ดานลาง 

ตารางที่ 1 เวลาที่ใชในกิจกรรมการเรียนรูใน

กระบวนวิชา 

 กิจกรรม เวลาท่ีใช (%) 

1 การบรรยาย 30 

2 กิจกรรมในชั้นเรียน 20 

3 
กิจกรรมการเรยีนรู

แบบอาศัยกรณีศึกษา 
10 

4 
กิจกรรมแลกเปลีย่น

ความคิด 
5 

5 

กิจกรรมการออกแบบ

แบบจำลองธุรกิจเพ่ือ

สังคม 

10 

6 โครงงาน 15 

7 การนำเสนอโครงงาน 10 

 รวม 100% 

 

3.3 การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลใน

กิจกรรมการเรียน 

เนื่องจากการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้

เปนรูปแบบออนไลน ประกอบกับผูเรียนในปจจุบันมี

การใชเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีเปนหลักใน

การศึกษา ผู สอนจึงมีการนำเครื ่องมือตางๆมาใช

ประกอบการเร ียนการสอน โดยใช ส ื ่อการสอน

อิ เล ็กทรอน ิกส  เพ ื ่อสน ับสน ุนและช วยให การ

ดำเนินการสอนใหมีความนาสนใจมากขึ้น สงเสริม

บรรยากาศการมีสวนรวมและการเรียนรูในชั้นเรียน 

รวมไปถึงการชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกการสอน 

ดังนี้ 

1) การใช Microsoft Teams เปน Learning 

Management System หลักเพื่อติดตอสื่อสารแจง

ขอมูลรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา มอบหมาย

และรับสงงานตาง ๆ ในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรม

ตอบคำถามทายบท 

2) การสรางบรรยากาศการมีส วนรวมและ

สงเสริมการเรียนรู ในชั ้นเรียนดวยกิจกรรมผาน

เครื่องมือตางๆ เชน Kahoot, Mentimeter เพ่ือเลน

เกม ตอบคำถาม หรือทำ Quiz สั้นๆ และแอปพลิเค

ชัน Mural ท ี ่ผ ู  เร ียนสามารถเข ามาทำกิจกรรม

รวมกันไดแบบ Real-time 

3) ใหผูเรียนเขาชั้นเรียนและรวมกิจกรรมผาน 

Zoom และกระตุ นใหเกิดการแลกเปลี ่ยนความรู

และความคิดเห็นผานชองทางตางๆ ไดแก การ chat 

หรือการสงขอความแสดงความคิดเห็นของผูเรียน

เพื่อใหเกิดการอภิปราย นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให

ผ ู  เร ียนสามารถเล ือกเคร ื ่องม ือในการนำเสนอ

โครงงานในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางอิสระ 

4 ผลการจัดการเรียนการสอน 

การจ ัดการเร ียนรู เช ิงร ุกท ี ่ย ึดผ ู  เร ียนเปน

ศูนยกลางในวิชาการจัดการกิจการเพื ่อสังคม มี
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เกิดการอภิปราย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให�ผู�เรียน

สามารถเลือกเครื่องมือในการนำเสนอโครงงานในรูป

แบบต่าง ๆ ได�อย่างอิสระ

4. ผลการจัด้การเรียนการสอน

 การจัดการเรียนรู� เชิ งรุกที่ยึดผู� เรียนเป็น

ศนูย์กลางในวิชาการจัดการกิจการเพือ่สังคม มวีธิิกีาร

ประเมินผลและนำเสนอผลที่ได�รับจากการจัดการ

เรียนรู� ดังนี้

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน

 การจัดการเรียนรู�ของผู�เรียนในรูปแบบนี้มีวิธิี

การประเมินผลที่ยึดโยงกับกิจกรรมที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนวิชาประกอบด�วย การสังเกต การสอบถาม 

การสัมภาษณ์ การเข�าร่วมกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและ

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การประเมินผลการ

ออกแบบแบบจำลองธิุรกิจเพื่อสังคม การประเมินผล

การออกแบบโครงงาน การประเมินผลการดำเนินโครง

งาน และการประเมินผลทักษะการนำเสนอ คิดเป็น

คะแนนรวม 80 คะแนน การสอบปลายภาคเรยีนแบบ 

take-home exam อกี 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 

ทั้งนี้ น้ำหนักคะแนนจะอยู่ที่การมีส่วนร่วม การ

วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษา การออกแบบแบบ

จำลอง แผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรม

โครงการ

 ในการประเมินผลการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ประเมินจากท่ีการท่ีผู� เรียนตอบคำถามและร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน การอภิปรายในชั้นเรียนมีกรณี

ศกึษาและประเดน็ท่ีกำหนดให�จำนวน 3 ครัง้ ให�ผู�เรยีน

แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก�ไขปัญหา 

การประยุกต์ใช�ความรู�ที่ เกี่ยวกับกระบวนวิชาที่

สอดคล�องกับผลลัพธิ์และกระบวนการเรียนรู� การ

ประเมินผลจะวัดจากความเกี่ยวข�องของเนื้อหา หลัก

การและเหตุผลของคำตอบ ซ่ึึ่งประเมินผลโดยผู�สอน 

และมีการแจ�งเกณฑ์การประเมินให�ผู�เรียนทราบทุก

ครั้งตั้งแต่ตอนชี้แจงกิจกรรม 

 ส่วนโครงงานและการนำเสนอโครงงานของ

กลุ่มผู�เรียนจะมีการประเมินผลโดยอาจารย์ผู�สอน 

เพือ่นร่วมกลุ่ม และ เพือ่นกลุม่อืน่ในชัน้เรยีนโดยมีราย

ละเอียดดังนี้

 1) อาจารย์ผู�สอนให�ความคิดเห็นและประเมิน

ผลโครงการของผู�เรียนในส่วนคุณภาพและความถูก

ต�องทางวิชาการ

 2) เพือ่นรว่มกลุม่ จะประเมนิในสว่นการมสีว่น

ร่วมและความสามารถในการปฏิิบัติงานกลุ่ม

 3) เพื่อนกลุ่มอื่นในชั้นเรียน จะประเมินในส่วน

ของการนำเสนอ เนื้อหา ความคิดสร�างสรรค์ ความ

เป็นไปได�และการดำเนินโครงงานที่ทางกลุ่มนำเสนอ

4.2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู�เรียน

 กจิกรรมการเรยีนรู�ในรูปแบบผสมผสานนัน้ชว่ย

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู�ที่ยึดผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง

ทำให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู� เกิดการ

เรยีนรู�แบบ active learning และสร�างทักษะการเรยีน

รู�ตลอดชีวิตโดยเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีการแสดง

ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการ

เรียน ส่งเสริมและกระตุ�นให�ผู�เรียนได�มีการใช�ทักษะ

การคิดวิเคราะห์ มีการระดมสมองอภิปรายถึงปัญหา

และเสนอแนวทางการแก�ไขเกีย่วกบัการจดัการกจิการ

เพื่อสังคม นอกจากนี้ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะการลงมือ

ปฏิบิติัออกแบบสร�างแบบจำลองธิรุกจิเพือ่สงัคม แผน

โครงงานและดำเนินโครงงานร่ วมกัน มีการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู�และนำเสนอถ่ายทอดความรู�ไปสู่

บุคคลอื่น 

 จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และเก็บข�อมูล

ความพึงพอใจของผู�เรยีนพบว่าผู�เรยีนมีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมและรูปแบบการสอนในครั้งนี้ ดังตัวอย่าง

ด�านล่าง

 “สว่นตวัคดิว่าการสอนในรูปแบบนีดี้มากๆ คะ่ 

ไมเ่ครียดเกินไป อาจารย์รบัฟังความเห็นของนักศึกษา 

ซึ่ึ่งส่วนนี้ดีมากค่ะ”

 “เวลาเรียนมีกิจกรรมสนุก ทำให�ไม่เบื่อ”
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 “ดใีจทีไ่ด�ทำโปรเจค็แบบนี ้ถ�ามีเวลาก็อยากทำ

ต่อ อยากให�มีคนมาดูเยอะๆ ค่ะ”

 กจิกรรมท่ีจดัข้ึนในกระบวนการเรยีนรู� นอกจาก

ทำให�ผู�เรียนได�เรียนรู�และเข�าใจองค์ความรู�ทางด�าน

การจัดการกิจการเพื่อสังคมแล�ว ยังพบว่าผู�เรียนมี

ความสม่ำเสมอในการเข�าชั้นเรียนและทำกิจกรรม 

สามารถทำงานท่ีได�รับมอบหมายออกมาได�เป็นอย่าง

ดีและครบถ�วนตามข�อกำหนด รวมไปถึงสามารถนำ

ความรู�จากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช�กับการทำ

กิจกรรมและโครงงานกลุ่มได�เป็นอย่างดีอีกด�วย

4.3. ความคิดเห็นของผู�สอน

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ Active 

Learning ที่ผสมผสานรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีส่วนร่วมในการกำหนดรูป

แบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ทำให�ผู�

เรียนสนใจและอยากติดตามเน้ือหาการเรียนการสอน 

ซึ่ึง่มคีวามสำคัญและส่งผลอยา่งยิง่ยวดต่อผลลัพธิก์าร

เรียนรู� อีกทั้งการจัดการเรียนรู�เชิงรุกท่ียึดผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลางยังทำให�ผู�สอนได�เข�าใจความถนัด ความ

สามารถและความต�องการของผู�เรยีนมากขึน้ และเปน็

แรงจูงใจสำคัญต่อการร่วมออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะ

สมให�กับผู�เรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู�ผ่าน

กระบวนการทำโครงงานท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดการ

กิจการเพื่อสังคมยังส่งผลประโยชน์ไม่ใช่แต่เพียงกลุ่ม

นักศึกษาหรืออาจารย์แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกแก่

กลุ่มเป้าหมายที่เข�าร่วมกิจกรรมในโครงการของกลุ่ม

ผู�เรียนอีกด�วย

5. สรุป

 บทเรียนที่ได�รับจากการให�ความสำคัญกับผู�

เรียน การเปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการจัดรูป

แบบการเรียนการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน ทำให�

เกดิความเข�าใจและข�อตกลงร่วมกนัระหวา่งผู�สอนและ

ผู�เรียนในการดำเนินการเรียนการสอน ซึ่ึ่งส่งผลในเชิง

บวกต่อบรรยากาศในช้ันเรียน ความสนใจของผู�เรียน

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู�

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียน

การสอนในวิชาการจัดการกิจการเพือ่สังคมในภาคการ

ศกึษานี ้สว่นใหญส่บืเนือ่งมาจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมี

ความรุนแรง ทำให�รูปแบบการเรียนการสอนมีความ

จำเป็นต�องเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่ึ่งทางผู�สอน

ก็ได�มีการเตรียมการไว�ล่วงหน�า ไม่ว่าจะเป็นการอัด

วิดีโอการบรรยายทุกครั้งเพื่อให�ผู�เรียนสามารถเข�าดู

ย�อนหลงัได� อพัโหลดเอกสารประกอบการสอนทัง้หมด

บน Microsoft Teams ใช�เครื่องมือดิจิทัลในการทำ

กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนออนไลน์ 

 ในส่วนของผู�เรียนเองก็ประสบปัญหาในการ

ทำงานเป็นทีมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่ึ่งการออกแบบ

และดำเนินโครงงานต�องอาศัยความร่วมมือจาก

สมาชกิทกุคน แตผู่�เรยีนเองกม็ขี�อจำกดัทัง้ในเรือ่งของ

เวลาและสถานที ่โดยเฉพาะรูปแบบกจิกรรมทีจ่ะทำให�

การดำเนินโครงงานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ึ่งก็แก�ไขด�วย

การปรบัตวั การให�ผู�เรยีนสามารถประเมนิสมาชกิกลุม่

และการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให�เหมาะสม

กับสถานการณ์

 แนวทางการขยายผลในอนาคต ผู�สอนมีความ

เหน็วา่การจัดการเรยีนการสอนโดยใช�ความสนใจของ

ผู�เรียนเป็นตัวต้ังมีข�อดีต่อทั้งผู�เรียนเองและรวมถึงผู�

สอนเป็นอย่างมาก และการเรียนรู�โดยอาศัยโครงงาน

เป็นฐ์านสามารถผนวกกับการจัดการเรียนการสอนที่

มุ่งเน�นการแก�ไขปัญหาและก่อให�เกิดประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคม รวมถึงอาจนำไปสู่ความร่วมมือใน

การจัดการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข�องต่อไป

 โดยสรปุการจดัการเรยีนรู�เชงิรกุทีย่ดึผู�เรยีนเปน็

ศูนย์กลางมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพของผู�เรยีน โดยกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ในช้ัน

เรียนได�ก่อให�เกิดผลการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชาและได�เสริมสร�างทักษะท่ีจำเป็นหลาย

ประการแกผู่�เรยีน ไมว่า่จะเปน็ทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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ทักษะการแก�ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะการ

ติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู�อื่น มีความคิดริเริ่ม

สร�างสรรค์ และส่งเสริมให�เกิดทักษะการเรียนรู�ด�วย

ตนเองซ่ึึ่งเชือ่มโยงไปสูก่ารเป็นผู�เรยีนรู�ตลอดชีวติ และ

ท�ายทีสุ่ดการจดัการเรยีนรู�ในรูปแบบนีเ้ปน็การกระตุ�น

ให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ สร�างความใฝ่ึรู�และส่งเสริม

ทัศนคติที่ถูกต�องในการทำงานทางด�านกิจการเพื่อ

สังคมต่อไปในอนาคต
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บัทคััด้ย่อ

 วิชาเทคนิคทางเลือกในการถ่ายภาพเป็นวิชาการเรียนการสอนในสาขาการถ่ายภาพสร�างสรรค์ ภาควิชา

ส่ือศลิปะและการออกแบบสือ่ คณะวจิติรศลิป ์โดยเปน็สว่นหนึง่ในโครงการพฒันาการสอนโดยมุง่เน�นการจดัการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ได�นำการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) วิธิี

การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) และการสอนศิลปะปฏิิบัติ (Studio Art Teaching 

Approaches) มาจัดการเรยีนการสอนเพือ่เป็นการจัดการเรยีนรู�ทียึ่ดผู�เรยีนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ซึ่ึ่งได�นำกระบวนการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน มาผสานกับแนวคิดการเรียนรู�อย่างมีส่วนร่วม 

ประกอบด�วย 4 ขั้นตอน ได�แก่ ขั้นประสบการณ์ (Experience) ขั้นการสะท�อนและอภิปราย (Reflection and 

Discussion) ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) และขั้นการทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation/

Application) และ 4 ขั้นตอนในการสอนศิลปะปฏิิบัติ ได�แก่ การสอนแบบเน�นประสบการณ์ (Art Approached 

Experimentally) การสอนแบบมศีลิปนิเปน็แบบอยา่ง (The Artist as Model) แนวการสอนแบบมนีกัเรยีนเป็น

ศูนย์กลาง (Student-Centered Approaches)  การศึกษาแบบประสม ประสาน (Interdisciplinary Studies) 

โดยนำการสอนท้ังสองรูปแบบมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายรูป

แบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาในรายวิชานี้ ซึ่ึ่งช่วยให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

การออกแบบการเรียนร่วมกับผู�สอน และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู�ของตนเอง ได�ฝึึกปฏิิบัติวางแผนการทำ

กิจกรรมกลุ่ม แสวงหาความรู�ด�วยตนเองและรายงานผลการเรียนรู� เปิดโอกาสให�ผู�เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์

จากผู�สอนกับความรู�ที่ร่วมกันสร�างขึ้นมา มีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นภายหลังจากการศึกษาเนื้อหาของ

วิชาในชั้นเรียน กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด�านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การ

รับฟังความเห็นผู�อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งการพัฒนาทักษะด�านศิลปะการถ่ายภาพไปควบคู่กันตรง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21

คัำสำคัญั:  เทคนคิทางเลอืกในการถา่ยภาพ, ห�องเรยีนกลบัด�าน, การเรยีนรู�อยา่งมสีว่นรว่ม, การสอนศลิปะปฏิบิตัิ 

1. บัทนำ

 ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค

ปัจจุบัน ทั้งในด�านประชากรและการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี เป็นที่ทราบดีว่าในวงการศึกษานั้นเป็นอีก

วงการหนึ่งที่ได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้ โดยเฉพาะการแพร่กระจายของไวรสัโควดิ-19 

ที่เกิดขึ้นมากว่า 2 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการ

ศึกษาโดยตรง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนสอน

จากการเรยีนการสอนในรูปแบบปกติทีมี่การเรยีนการ

สอนในห�องเรียนเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ
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ออนไลน์ นับเป็นทั้งปัญหาอุปสรรคและความท�าท�าย

ต่อผู�สอน ที่จะต�องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา

จากการเรยีนการสอนปกติให�เป็นรูปแบบออนไลน์แต่

ยงัคงประสทิธิภิาพในการถา่ยทอดความรู�แกน่กัศกึษา

อย่างไม่บกพร่อง

 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาการ

เรียนการสอนในวิชา “เทคนิคทางเลือกในการถ่าย

ภาพ” โดยมุ่งเน�นที่การพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนทีเ่น�นการปฏิบิตักิารในวชิาเฉพาะทางวิชาชพีถ่าย

ภาพ โดยลักษณะวิชาเป็นวิชาบรรยายกึ่งปฏิิบัติการ

ในห�องปฏิิบัติการ ซึ่ึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่าน

มา การเรยีนการสอนถูกปรบัรปูแบบเปน็ลกัษณะการ

บรรยายและสาธิิตผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่ึ่งทำให�นักศึกษา

จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อเนื้อหาการบรรยายที่ต่อ

เนือ่งหลายสัปดาห์และไม่มสีว่นร่วมในเน้ือหากิจกรรม

การเรียนการสอน ทำให�การสร�างสรรค์ผลงานมี

ขอบเขตทีแ่คบ ขาดจินตนาการ ความชำนาญและการ

มสีว่นรว่มของนกัศกึษาเทา่ท่ีควร ท้ังนีผู้�สอนจงึมคีวาม

สนใจที่จะทำการทดลองปรับเปลี่ยนวิธิีการเรียนการ

สอน โดยใช�กระบวนการแบบ Flipped Classroom 

เข�ามาช่วยจัดการเรียนการสอน โดยให�นักศึกษาเรียน

รู�ผ่านส่ือต่างๆ ทีเ่ตรียมเอาไว�ให�ผ่านการออนไลน์นอก

ห�องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห�องเรียนจะเป็นการ

จัดกิจกรรม นำ Workshop มาทำในห�องเรียนเพื่อให�

นักศึกษามีส่วนร่วมโดยวิธิีการเรียนรู�แบบสรรค์สร�าง

ความรู� (Constructivism) ในการเข�าถึงเนื้อหาวิชา

และกจิกรรมในการเรยีนการสอนมากข้ึนประยกุตร์ว่ม

กบัการสอนแบบศลิปะปฏิบิตัท่ีิเปน็แนวทางปฏิบิตัเิดิม

ของวิชานีอ้ยูแ่ล�ว เพือ่ให�นักศกึษามีความรู�สกึพงึพอใจ

ต่อเนื้อหาและกระบวนการสร�างสรรค์ที่ได� ร่วม

ออกแบบกับผู�สอน ลดความเบื่อหน่ายและเพิ่มความ

สนใจต่อกระบวนวิชามากขึ้น อันจะเป็นแนวทางใน

การนำไปพัฒนาวิชาเฉพาะทางด�านการถ่ายภาพวิชา

อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

2.1. การเรียนรู�ในห�องเรียนแบบ Flipped 

 การเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) เปน็รูปแบบการจดัการศกึษาการจดัการ

เรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบ

คล�ายกับการสอนออนไลน์ นักศึกษาเรียนรู�บทเรียน

จากวดีิโอการสอนและศึกษา คดิ วเิคราะห์ ด�วยตนเอง

จากที่บ�าน ก่อนมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ใน

ห�องเรียน ซึ่ึ่งการเรียนแบบ Flipped Classroom นั้น 

ได�มีผู�ให�ความหมายไว�ดังนี้

 ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์ (2016) ให�ความ

หมายว่า “Flipped Classroom” หมายถึง

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซ่ึึ่งเปล่ียนการ

ใช�ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) ใน

ห�องเรียนเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึึกแก�โจทย์

ปัญหา และประยุกต์ใช�จริง ส่วนการบรรยายจะอยู่ใน

ช่องทางอื่นๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ Podcasting 

ฯลฯ ซ่ึึ่งนักศึกษาเข�าถึงได�เมื่ออยู่ที่บ�านหรือนอก

ห�องเรยีน ดงันัน้ การบ�านทีเ่คยมอบหมายให�นกัศกึษา

ฝึึกทำเองนอกห�องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ

กจิกรรมในห�องเรยีน และในทางกลบักนั เนือ้หาทีเ่คย

ถา่ยทอดผ่านการบรรยายในห�องเรยีนจะเปลีย่นไปอยู่

ในสื่อที่นักศึกษาอ่าน-ฟัง-ดู ได�เองที่บ�านหรือที่ไหน ๆ 

ก็ตาม ผู�สอนอาจทิ้งโจทย์ หรือให�นักศึกษาสรุปความ

เนื้อหานั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความเข�าใจของนักศึกษา 

และนำมาอภิปรายหรือปฏิิบัติจริงในห�องเรียน

 การจัดการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped Classroom) ประกอบด�วย 

 ขั�นที� 1 ผู�สอนออกแบบแผนการสอน กำหนด

วัตถุประสงค์การสอน การเลือกใช�สื่อการสอน 

กิจกรรมเสริม ที่เหมาะสมกับวัยผู�เรียน กับห�องเรียน 

และบริบทของสาขาที่ให�การศึกษา

 ขั�นที� 2 เตรียมวิดีโอการสอน ผู�สอนอาจบันทึก

การสอนของตวัเอง หรือใช�บรกิารจากวิดโีอการสอนท่ี

มีเนื้อหาของบทเรียนครบตามตัวชี้วัด
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 ขั�นที� 3 ผู�สอนแชร์วิดีโอการสอน ส่งให�กับผู�

เรียนและอธิิบายว่าเนื้อหาในวิดีโอจะนำมาพูดคุยกัน

ในห�องเรียน 

 ขั�นที� 4 แลกเปลี่ยน เพื่อสนับสนุนการสร�าง

ปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างกัน ผู�สอนเปิดโอกาสให�ผู�เรียน ได�

ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และซึ่ักถาม จากเนื้อหาที่ได�

ศึกษามาแล�วในวิดีโอ เพื่อให�เกิดทักษะการคิด

วิเคราะห์ และการสื่อสาร

 ขั�นที� 5 แบ่งกลุ่ม  เพื่อให�ได�ผลสัมฤทธิิ์ตามที่

วางแผนไว� ผู�สอนแบ่งกลุ่มเพื่อให�ผู�เรียนได�ร่วมกัน

ทำงาน ในหัวข�อที่ผู�สอนมอบหมาย หรือช่วยกันเลือก

หั วข�อ ในการทำงานเพื่ อ ให� เ กิด ทักษะการคิด 

สร�างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน

 ขั�นที� 6 รวมกลุ่มกันอกีคร้ัง เพือ่นำเสนอผลงาน

กลุม่ เปิดเวทีให�ผู�เรยีน รว่มกันแสดงความคิดเห็น และ

ซึ่ักถาม

 หลังจบการสอน ผู�สอนทบทวนการเรียนการ

สอน แผนการสอนที่ออกแบบไว� วิดีโอ และสื่อฯ ที่อยู่

ในแผน ได�ผลสัมฤทธิิ์หรือไม่ อย่างไร และเป็นการวัด

และประเมินการสอนของผู�สอนด�วยเช่นกัน 

 - ทบทวน แผนการสอนที่ออกแบบไป รวมถึง

สื่อการเรียนรู� และกิจกรรมการสอนว่าได�ผลสัมฤทธิิ์

หรือไม่ ผู�เรียนมีความเข�าใจมากน�อยอย่างไร 

 - ปรับแก�  หากผู�เรียนยังมีข�อสงสัย ผู�สอนควร

ปรับแก�เพื่อให�ผู�เรียนมีความเข�าใจมากยิ่ง 

 - ทำซึ่้ำ หากการเรียนการสอนในวันนั้นได�ผลดี 

ผู�สอนควรทำซึ่้ำ และเสริมกิจกรรมที่ท�าทายเพ่ือให�

นักเรียนได�ใช�ทักษะที่สูงขึ้น

2.2. การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม 

 การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Learning : PL) เป็นรปูแบบการจัดการศึกษาทีม่คีวาม

สำคญัในการทีจ่ะพฒันาผู�เรยีนให�เกดิการเรยีนรู�และมี

ปฏิิสัมพันธิ์กับผู�อื่น เป็นการจัดการเรียนการสอนโดย

เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ ซ่ึึ่งการเรียนแบบมีส่วนร่วมนั้น 

ได�มีผู�ให�ความหมายไว�ดังนี้

 สมใจ ปราบพล (2001) กล่าวว่า การเรียนรู�

แบบมสีว่นรว่ม หมายถึงการที ่นกัเรยีนแต่ละคนมีสว่น

ร่วมโดยการเอาจิตใจเข�าร่วมทำให�เกิดการเรียนรู�ทั้ง

ทางตรงและทางอ�อม อาศัยหลักการเรียนรู� เชิง

ประสบการณ์และการเรียนรู�ที่มีประสิทธิิภาพ ได�รับ

ประสบการณ์ที่สัมพันธิ์กับชีวิตจริงได�รับการฝึึกฝึน

ทักษะการแสวงหาความรู� ทักษะการบันทึกความรู� 

ทักษะการคิด ทักษะการจัดการความรู� ทักษะการ 

แสดงออก ทักษะการสร�างความรู�ใหม่ และทักษะการ

ทำงานกลุ่ม

 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2002) กล่าวว่า การเรียน

รู�แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให�นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียน

ทีต่�องการเรยีนรู� ในลักษณะกลุม่หรือศกึษาด�วยตนเอง

สรุปการเรียนรู�แบบมีส่วนร่วมเป็นการให�นักศึกษาได�

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือก

เนื้อหาการเรียนการสอนที่ต�องการ เรียนรู�การทำ

กจิกรรมแบบกลุ่ม ฝึึกฝึนทกัษะการแสวงหาความรู�ใน

รูปแบบต่าง ๆ ฝึึกการแก�ไขปัญหาและเรียนรู�จากผู�

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

2.3. การสอนศิลปะปฏิิบัติ

 การสอนศิลปะปฏิิบัติ (Studio Art Teaching 

Approaches) หมายถึง การสอนในรายวิชาท่ีเน�นการ

ปฏิิบัติทางศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วาด

เขียน ปั�นดิน งานหัตถกรรม เป็นต�น ส่วนใหญ่แล�วจะ

ส่งเสริมให�ผู�เรียนได�เกิดประสบการณ์ด�วยการลงมือ

ปฏิิบัติ การจัดองค์ความรู�ทางศิลปะปฏิิบัติประกอบ

ด�วย 

 1) การสร�างความพร�อมขัน้ต�นของนักเรยีน คอื

การทีผู่�สอนต�องชีแ้จงให�ผู�เรยีนเหน็ถงึความสำคัญและ

ข�อปฏิิบัติของรายวิชา 

 2) การใช�สื่อการเรียนรู�ที่หลากหลายเพื่อสร�าง

แรงจูงใจให�เกิดการพัฒนางานของผู�เรียน 

 3) สภาพแวดล�อม คือการสร�างสภาพแวดล�อม

ให�เหมาะสมกับผู�เรียน 
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 4) การสาธิิต ทำให�เกิดการเรียนรู�เทคนิคอย่าง

เป็นขั้นตอน 

 อำไพ ตีรณสาร (1993) ได�เสนอแนวทางเกี่ยว

กับวิธิีการสอนศิลปะปฏิิบัติไว�ดังนี้ การสอนศิลปะ

ปฏิิบัติ ประกอบด�วยการสอนที่แตกต่างกัน 4 แบบ 

ได�แก่ 

 1) การสอนแบบเน�นประสบการณ์ (Art 

Approached Experimentally) ประกอบด�วยขั้น

ตอนในการเรยีนรู�ในรปูแบบวงจร เริม่ตัง้แต ่การสำารวจ 

การแสวงหาความเป็นไปได�ต่าง ๆ การสรุปเป็น

สมมุตฐิ์าน และการทดสอบสมมุตฐิ์านเพือ่การยอมรับ

หรือปฏิิเสธิสมมุติฐ์าน ซึ่ึ่งวงจรการเรียนรู�นั้นจะต่อ

เนือ่งกนัไป ไมม่วีนัจบสิน้ คณุคา่ของการสอนแนวนีจ้ะ

ช่วยพัฒนาทักษะ และความเข�าใจ รวมทั้งช่วยสร�าง

ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการทำงาน เพราะผลลัพธิ์ของ

การเรียนรู�เปิดกว�างและไม่มีการกำหนด คำาตอบ หรือ

ผลลัพธ์ิทีต่ายตวัไว�ลว่งหน�า ทำให�รู�สกึวา่การเรยีนการ

สอนเปน็การท�าทาย ทำให�เกิดความตืน่ตัวอยูเ่สมอ สง่

เสรมิความคดิรเิริม่สร�างสรรค ์ทำให�นกัเรยีนกล�าเส่ียง

ในการตัดสินใจ การยอมรับ ข�อจำากัดต่าง ๆ  ตลอดจน

การยอมรับความล�มเหลว หรือความผิดพลาด โดยมอง

ว่าเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในขบวนการเรียนรู�ที่จะ

พัฒนาตนเอง 

 2) การสอนแบบมีศิลปินเป็นแบบอย่าง (The 

Artist as Model) เป็นวิธิีที่เปิดโอกาสให�นักเรียนได�

สัมผัสประสบการณ์ตรงจากศิลปิน ผ่านการทำความ

รู�จักศิลปินจริง ๆ การสังเกตการทำงานศิลปะ การ

สนทนาหาความรู� แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

ประยุกต์วิธิีการของศิลปินมาใช�ในการทำงานของตน 

การขอคำแนะนำา การวิเคราะห์งานของตน เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาความรู�ความสามารถ สิ่งที่

นักเรียนจะเรียนรู�จากศิลปินท่ีสำคัญ ๆ คือ ลักษณะ

การทำงานศิลปะ และบุคลิกลักษณะของตัวศิลปิน 

 3) แนวการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student-Centered Approaches) หลักการพืน้ฐ์าน

สำหรับการสอนแนวนี้ คือ การให�ความสำคัญต่อ

ลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละบุคคล กล่าวคือ 

นักเรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละคน 

ในหลายด�าน เป็นต�นว่า ด�านวัฒนธิรรม ความเป็นอยู่ 

ความต�องการทางด�านร่างกาย ความสนใจ ระดับสติ

ปัญญา ทักษะ และ ความถนัด การแสดงออกทาง

อารมณ์ ความรู�สึก และความไวต่อการรับรู� 

 4 )  ก า รศึ กษาแบบประสม  ประสาน 

(Interdisciplinary Studies) คอืการผสมผสานศาสตร์

จากแหล่งต่าง ๆ เข�าด�วยกัน โดยอาจใช�การสอนแบบ

เป็นทีม หรือครูสอนเพียงคนเดียวหรือผู�เชี่ยวชาญ

เฉพาะมาเสริมความรู�ในบางเรื่องก็พอ

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 การดำเนินการตามการเรียนรู�แบบห�องเรียน

กลับด�าน ผู�สอนได�มีการดำเนินการดังนี้

 ขั�นที� 1 ผู�สอนได�มกีารออกแบบแผนการสอน

โดยนำกระบวนวิชาจากแผนการสอนเดิมมาทำการ

ถอดเนือ้หา แยกเป็นส่วนการบรรยายและปฏิบิติั โดย

เฉพาะในส่วนการปฏิิบัติที่ในเทอมนี้นักศึกษาต�อง

ทำการเรียนในท่ีพักอาศัย ท้ังในจังหวัดเชียงใหม่และ

นอกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถมาทำการปฏิิบัติใน

ห�องเรยีนได� จงึต�องทำการออกแบบเนือ้หาให�เข�าใจง่าย 

กระชบั รวบรัด แต่ยังคงความครบถ�วนเอาไว�เพ่ือให�ผู�

เรยีนสามารถเข�าใจได�ง่ายและทบทวนซ้ึ่ำได�บ่อยครัง้

 ขั�นที� 2 เตรียมวิดีโอการสอน ผู�สอนทำการ

บันทึกการสอนของตัวเองท้ังในส่วนปฏิิบัติและส่วน

การบรรยาย ร่วมกับการใช�บริการจากวิดีโอการสอน

ของต่างประเทศท่ีมีเนื้อหาตรงตามความต�องการ 

จำแนกออกเป็นสัปดาห์ เพื่อให�ผู�เรียนทำการศึกษา

 ขั�นที� 3 ผู�สอนแชร์วิดีโอการสอน ส่งให�กับผู�

เรียนและอธิิบายเพิ่มเนื้อหาในวิดีโอ และในส่วนของ

การปฏิิบัติผู�สอนทำการเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นต่อ

การทดลองปฏิิบัติ จัดส่งให�นักศึกษาตามภูมิลำเนาที่

นกัศึกษาได�แจ�งไว�ล่วงหน�า เพือ่ให�นักศึกษามีเครือ่งมือ

ที่จำเป็นต่อการทดลองปฏิิบัติ 
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ร้ปที� 1 วิดีโอสาธิิตที่ผลิตและเผยแพร่ให�กับนักศึกษา

ใน Microsoft Teams ของวิชาที่สอน

 ขั�นที� 4 แลกเปลีย่น ผู�สอนเปดิโอกาสให�ผู�เรยีน 

ได�รว่มพดูคยุ แลกเปลีย่น และซึ่กัถาม จากเนือ้หาทีไ่ด�

ศึกษามาแล�วในวิดีโอ ทั้งในเวลาคาบเรียนและนอก

เวลา เพื่อให�นักศึกษาได�รับคำตอบจากข�อสงสัยที่พบ 

หรือจากการทดลองปฏิิบัติและสามารถนำไปแก�

ปัญหาจากการทดลองปฏิิบัติได�

 ขั�นที� 5 แบ่งกลุ่ม ผู�สอนแบ่งกลุ่มเพื่อให�ผู�เรียน

ได�ร่วมกันประเมินผลงานเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในหัวข�อ

ที่ผู�สอนมอบหมาย แบ่งปันปัญหาแนวทางแก�ไข และ

ถอดบทเรียนตามความเข�าใจของนักศึกษา แล�วนำมา

เสนอในชัน้เรยีนรวม เพือ่ให�เกิดทกัษะการคิด วเิคราะห์ 

สร�างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน

 หลงัจบการสอน ผู�สอนทำการทบทวนการเรยีน

การสอน แผนการสอนที่ออกแบบไว� วิดีโอ และสื่อฯ 

ที่อยู่ในแผน ได�ผลสัมฤทธิิ์หรือไม่ อย่างไร และวัดและ

ประเมินการสอนของผู�สอนจากความเห็นของ

นักศึกษาในชั้นเรียน 

 การดำเนินการตามการเรยีนรู�แบบมีสว่นร่วม ผู�

สอนได�มีการดำเนินการดังนี้

 1. ขั�นประสบัการณ์ (Experience) 

 ผู�สอนมีการปรับกระบวนการในการบรรยาย

เนื้อหาให�มีเนื้อหาท่ีกระชับและใช�เวลาท่ีน�อยลง แต่

เน�นทีก่ารแบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพของผู�สอน

และศิลปินที่มีการสร�างสรรค์ผลงานในลักษณะ

เดียวกัน ผ่านการบรรยายมากกว่าการใช�เนื้อหาตาม

บทเรียนแบบเดิม รวมถึงการสาธิิตผ่านคลิปวิดีโอของ

ผู�สอนเองและจากศิลปนิชาวต่างชาติ เพือ่ให�ผู�เรยีนได�

รบัประสบการณต์รงและมองเหน็กระบวนการทำงาน

ภาพถ่ายในลักษณะนี้ชัดเจนมากขึ้น และเปิดโอกาส

ให�ได�สอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู�สอนต่อ

เนื้อหาที่ได�เรียนรู�ไป จากนั้นจึงลงมือทดลองปฏิิบัติ

ตามหวัข�อในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนัน้ยงัจดัให�มีการ

อภิปรายกลุ่มย่อยนอกเวลาเรียน เพื่อเปิดโอกาสให�

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จาก

การทดลองภายในกลุม่ รวมถงึการให�นกัศกึษาทำการ

ค�นคว�าผลงานศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อนำมา

อภิปรายกับเพื่อนร่วมชั้น และเป็นต�นแบบในการ

สร�างสรรค์ผลงานสรุปเนือ้ปลายภาคเรยีน โดยให�อิสระ

ทางหัวข�อ เทคนิคที่ใช�กับนักศึกษา และการสนับสนุน

ด�านอุปกรณ์ตามที่ได�รับงบประมาณมาจากโครงการ

พัฒนาการสอนโดยมุ่งเน�นการจัดการเรียนรู�แบบใหม่

ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ต่อโครงงานของ

นักศึกษา

 2. ขั�นการสะท้อนและอภิปราย (Reflection 

and Discussion)

 ในขั้นนี้ผู�สอนมีวัตถุประสงค์ให�ผู�เรียนได�เกิด

การสร�างองค์ความรู�ร่วมกันกับผู�สอน โดยสะท�อนหลัง

กิจกรรมการรวมกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายผลงานของ

ศิลปินที่ชื่นชอบและร่วมกันประเมินชิ้นงานจากการ

ทดลองปฏิิบัติ โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย

วิเคราะห์ปัญหา แสวงหาทางแก�ไขเพื่อประเมินความ

รู�ความเข�าใจและการประยุกต์ใช�ความรู� ซึ่ึ่งในขั้นนี ้

นักศึกษาจะได�แสดงความคิดเห็นและความรู�สึกของ

ตนเองตอ่เนือ้หาทีไ่ด�ศกึษาไปแลกเปลีย่นกบัสมาชกิใน

กลุ่ม และได�เรียนรู�เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ซึ่ึ่งจะ

ช่วยให� นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ได�กว�างขวางขึ้นและ

จะทำให�ได�ข�อสรุปท่ีหลากหลายที่จะสามารถนำมา

พัฒนาโครงงานสรุปการเรียนรู�ในช่วงปลายเทอม

 3. ขั�นคัวัามคัิด้รวับัยอด้ (Concept) 

 จากการอภิปรายกลุ่มย่อย ผู�สอนจะทำสรุป

เนื้อหาจากความคิดรวบยอดจากการอภิปรายและ

การนำเสนอของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อสรุปผลการ
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² İąğĹ̂ý╣ćĘ−ę̂ďİ˜Ă̧ČĘş²╖×Ğďń̌ ╠̈́ń×̂ ďİþśḑ̌ď×̃ Ă̧
ý×̈́ˆďİ˜Ă̆śďŀ×ą×śď̈́ˆďİćĘĿ̆İďą̄ ╣̧ď×̃ Ă̧ý×̈́Ŀ¼ěŔĂ
¯ďŀ×ćþḑ̌ń×̂ ďİ¼ĎÐ×ď̆ćďĞİĺ╠̆ćďĞ̈́đďĞďİÞ̈́đĘŖ́þęŔ
×Ď̂Ŀİęğ×̋ ąĿİęğ×İĺ╠̋ď̂ČĘş²╖×þęŔđśď̆ĎŠ Ő̈̈́́˘ěĂ̈́şĎ̂čðą
ˆďİþśḑ̌ď×ČĘş² ą̈́ ŀşą¹ Ĺ̆şĘ̂şĎ̂čðą̃ Ă̧ ý̈́ĎćČĘş²╖×̈́  

1' ŀ̈́×ć̂ ďİđĂ×ŀ¹ ¹Ğę×Ď̂Ŀİęğ×Ŀ²╧×Čĺ×ğ╣̂şḑ̌΅
&Student-Centered Approaches) ¯ş Ď̂ˆ ďİ
¼ěŕ×žď×đśď̄İĎ¹ ˆďİđĂ×ŀ×ć×ęŕ̈̆́ ěĂ̈̂́ ďİń̄ ╠̆ćďĞđśď̆ĎŠ
ý╟ĂşĎ̂čðąĿ̨¼ďą̃ Ă̧×Ď̂Ŀİęğ×ŀý╟şą¹ Ĺ̆̆ ş΅̂ ş╟ďć̆ ěĂ̈́
×Ď̂Ŀİęğ×ŀý╟şą̆ ×ğ╟ĂĞĞę̆ćďĞŀý̂ ý╟ḑ̌ˆĎ×ń×ŀý╟şą̆ ×̈́
ń×̄ şďğÝ╠ď×̈́Ŀ²╧×ý╠×ć╟ď̈́Ý╠ď×ćĎÐ×−İİĞ̈̆́ ćďĞĿ²╧×Ăğĺ╟̈́
˘ćďĞý╠Ă̧ˆďİþḑ̌Ý╠ď×İ╟ḑ̌ˆďğ̈́ ˘ćďĞđ×ń̋ İ̈́ąÝĎ¹
đýĘ²╥ŠŠď̈́þĎ̂čą̈́ ŀşą̈́ ˘ćďĞÞ×ĎÝ̈́ˆďİŀđÝ̧ĂĂ̂þḑ̌
ĂďİĞð╣̆̈́ćďĞİĺ╠đĚ̂̈́ŀşą̆ ćďĞŇćý╟Ă̂ďİİĎ¹ İĺ╠̈́ 

2' ΅ˆ ďİČĚ̂čďŀ ¹ ¹ ² İ ąđĞ̈́ ² İ ąđď×̈́
&Interdisciplinary Studies) ̆ ěĂ̂ ďİ³ đĞ³ đď×
Čďđýİ╣̋ď̂ŀ ş̄╟̧ý╟ḑ̌΅Ő̈́Ŀ̃╠ďÝ╠ćğ̂ Ď×̈́ŃÝğĂď̋ ń̈̌́ ╠̂ďİ
đĂ×ŀ¹ ¹ Ŀ² ╧×þęĞ̈́¯İěĂ̆ İĺđĂ×Ŀ¼ęģ̆ ˘×ĿÝęğć̄ İěĂ
³ĺ╠Ŀ̌ęŔğć̌ ďŠĿ̨¼ďąĞďĿđİĘĞ̆ćďĞİĺ╠ń×¹ ḑ̌ĿİěŔĂ̧ˆő¼Ă 

3 ˆ̂İİąą¹¹ ćć××̂̂ ďďİİĿĿİİęęğğ××İİĺĺ╠╠þþęęŔŔĿĿ̂̂ĘĘÝÝ̃̃ĚĚŕŕ××ńń××̂̂ İİąą¹¹ ćć××ććĘĘ̌̌ďď  
ˆďİÝśďĿ×Ę×̂ ďİýďĞ̂ďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹ ¯╠Ă̧Ŀİęğ×

ˆşĎ¹Ý╠ď×̈́³ĺ╠đĂ×ŇÝ╠Ğę̂ďİÝśďĿ×Ę×̂ ďİÝḐ̌×ęŕ 
˜Ďŕ×þęŔ̈́1̈́ ³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠Ğę̂ďİĂĂ̂ŀ¹ ¹ ŀ³ ×̂ ďİđĂ×

ŃÝğ×śď̂İą¹ ć×ćĘ̌ď̋ď̂ŀ³ ×̂ ďİđĂ×ĿÝĘĞĞďþśď̂ďİ
ÞĂÝĿ×ěŕĂ̄ ď̈́ŀğ̂ Ŀ²╧×đ╟ć×̂ ďİ¹ İİğďğŀşą² ŽĘ¹ĎýĘ̈́
ŃÝğĿ̨¼ďąń×đ╟ć×̂ ďİ² ŽĘ¹ĎýĘþęŔń×ĿþĂĞ×ęŕ×Ď̂ČĚ̂čď
ý╠Ă̧þśď̂ďİĿİęğ×ń×þęŔ¼Ď̂ĂďČĎğ̈́þĎŗ́ń×̋ Ḑ̌̄ćĎÝĿ̌ęģ̆ ń̄ Ğ╟
ŀşą×Ă̂ ˝Ḑ̌̄ćĎÝĿ̌ęģ̆ ń̄ Ğ╟̈́ŇĞ╟đďĞďİÞĞďþśď̂ďİ

²ŽĘ¹ĎýĘń×̄ ╠Ă̧Ŀİęğ×ŇÝ╠̋̈́Ȩ̌ý╠Ă̧þśď̂ďİĂĂ̂ŀ¹ ¹Ŀ×ěŕĂ̄ď
ń̄ ╠Ŀ̃╠ďń̋¸╟ďğ̈́ ˆİą̌ Ď¹ İ̈́ć¹ İĎÝ̈́ŀý╟ğḐ̌̆¸˘ćďĞ̆İ¹ Þ╠ć×
ĿĂďŇć╠Ŀ¼ěŔĂń̄╠³ĺ╠Ŀİęğ×đďĞďİÞĿ̃╠ďń̋ŇÝ╠̧╟ďğŀşąþ¹ þć×
ŁśŕďŇÝ╠¹╟Ăğ̆ İĎŗ́ 

˜Ďŕ×þęŔ̈́2̈́ĿýİęğĞćĘÝęŃĂ̂ďİđĂ×̈́ ³ ĺ╠đĂ×þśď̂ďİ
¹Ď×þĚ̂̂ ďİđĂ×̃ Ă̧ýĎćĿĂ̧þĎŗ́ń×đ╟ć×²ŽĘ¹ĎýĘŀşąđ╟ć×
ˆďİ¹ İİğďğ̈́İ╟ćĞ̂Ď¹ ˆďİń̌╠¹ İĘ̂ďİ˝ď̂ćĘÝęŃĂ̂ďİđĂ×
˜Ă̧ý╟ḑ̌² İąĿþČþęŔĞęĿ×ěŕĂ̄ďýİ¸ýďĞ̆ćďĞý╠Ă̧ˆďİ 
˝śďŀ×̂ ĂĂ̂Ŀ²╧×đĎ²Ýď̄╣̈́Ŀ¼ěŔĂń̄╠³ĺ╠Ŀİęğ×þśď̂ďİČĚ̂čď 

˜Ďŕ×þęŔ̈́3̈́ ³ ĺ╠đĂ×ŀˇİ╣ćĘÝęŃĂ̂ďİđĂ×̈́ đ╟̧ń̄ ╠̂Ď¹
³ ĺ╠Ŀİęğ×ŀşąĂ−Ę¹ďğĿ¼ĘŔĞĿ×ěŕĂ̄ďń×ćĘÝęŃĂ̈́ŀşąń×đ╟ć×
˜Ă̧ˆďİ²ŽĘ¹ĎýĘ³ĺ╠đĂ×þśď̂ďİĿýİęğĞĿ̆İěŔĂ̧ĞěĂþęŔ̋śďĿ²╧×
ý╟Ă̂ďİþÝşĂ̧² ŽĘ¹ ĎýĘ̈̋́ ĎÝđ╟̧ń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďýďĞ
₣ĺĞĘşśďĿ×ďþęŔ×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠ŀ˝╠̧Ňć╠ş╟ḉ ¯×╠ď̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠
×Ď̂ČĚ̂čďĞęĿ̆İěŔĂ̧ĞěĂþęŔ̋śďĿ²╧×ý╟Ă̂ďİþÝşĂ̧²ŽĘ¹ĎýĘ̈́ 

 
ภาพที่ 1 ć̈́ęÝęŃĂđď−ĘýþęŔ³şĘýŀşąĿ³ğŀ¼İ╟ń̄ ╠̂Ď¹
×Ď̂ČĚ̂čďń×̈́Microsoft Teams ˜Ă̧ćĘ̌ďþęŔ 
˜Ďŕ×þęŔ̈́4̈́ŀşˆĿ² şęŔğ×̈́³ĺ╠đĂ×Ŀ²╖ÝŃĂ̂ďđń̄ ╠³ĺ╠Ŀİęğ×̈́

ŇÝ╠İ╟ćĞ¼ĺÝ̆Ĺğ̈́ ŀşˆĿ² şęŔğ×̈́ŀşąŁĎ̂ÞďĞ̈́˝ď̂Ŀ×ěŕĂ̄ďþęŔ
ŇÝ╠ČĚ̂čďĞďŀş╠ćń×ćĘÝęŃĂ̈́þĎŗ́ń×Ŀćşď̆ď¹ Ŀİęğ×ŀşą
×Ă̂Ŀćşď̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠×İĎ¹ ˘śďýĂ¹ ˝ď̂ ˜╠Ă
đ̧ đĎğþęŔ¼¹ ΅̄ İěĂ̋ď̂ˆďİþÝşĂ̧²ŽĘ¹ĎýĘŀşąđďĞďİÞ
×śďŇ² ŀˆ╠²╥Š¯ď̋ď̂ˆďİþÝşĂ̧²ŽĘ¹ĎýĘŇÝ╠ 

˜Ďŕ×þęŔ̈́5̈́ŀ¹ ╟̧̂şĹ╟Ğ̈́³ĺ╠đĂ×ŀ¹ ╟̧̂şĹ╟ĞĿ¼ěŔĂń̄ ╠³ĺ╠Ŀİęğ×
ŇÝ╠İ╟ćĞ̂Ď×² İąĿĞĘ×³ş¸ď×Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ń×̄ Ďć̃ ╠Ă
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เรียนรู� เบื้องต�นของนักศึกษาทั้งหมดว่าตรงตาม

วัตถุประสงค์ของผู�สอนหรือไม่ มีความเข�าใจที่ตรงกัน

หรอืไม ่และผู�สอนทำหน�าทีเ่พิม่เตมิในสว่นทีบ่กพรอ่ง

ไปหรือส่วนที่นักศึกษายังไม่เข�าใจอย่างถ่องแท� ในขั้น

ตอนนี้ทั้งผู�สอนและผู�เรียนจะได�เกิดการสร�างองค์

ความรู�ตอ่เนือ้หาวิชาท่ีมีความเข�าใจตรงกันและใช�เป็น

แนวทางในการทำงานและวัดผลตลอดภาคการศึกษา

 4. ขั�นการทด้ลอง/การประยุกติ์ แนวัคัิด้ 

(Experimentation/Application)

 หลังการเรียนการสอนครบตามเนื้อหาที่

ออกแบบเอาไว� ผู�สอนทำการมอบหมายให�นักศึกษา

นำองค์ความรู�ที่ได�สรุปไปในขั้นที่แล�ว ไปทำการ

ออกแบบโครงงานสรุปผลการเรียนรู� โดยให�อิสระ

นักศึกษาเลือกทำในหัวข�อและเทคนิคท่ีตนเองสนใจ 

และนำหัวข�อนำเสนอในชั้นเรียน ภายหลังจากการ

การนำเสนอหัวข�อจะเป็นการให�ระยะเวลากับ

นักศึกษาในการสร�างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์

จากนัน้ให�นกัศกึษานำผลงานภาพถา่ยจากการทดลอง

มารายงานความคืบหน�า ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือให�

ทราบถึงผลจากการทดลอง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ทดลองที่ผ่านมาของนักศึกษาแต่ละคน และให�เพื่อน

ร่วมช้ันแสดงความเห็น ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยผู�สอนให�คะแนนผลงานนักศึกษาจาก

เกณฑ์ที่ได�กำหนดร่วมกันก่อนเข�าชั้นเรียนและความ

สมบูรณ์ทางทัศนศิลป์ด�านการถ่ายภาพ 

ร้ปที� 2 ผลงานตัวอย่างของนักศึกษาจากการทดลอง

 จากนัน้ผู�สอนให�นกัศกึษากลบัไปพฒันาผลงาน

ต่อและตรวจสอบความคืบหน�าครั้งที่ 2, 3 โดยวัดผล

ดจูากพัฒนาการของนักศึกษาและความเห็นร่วมกันใน

ชั้นเรียน จนนักศึกษาพัฒนาผลงานจนเสร็จสิ้น และ

นำเสนอผลงานครั้งสุดท�ายผ่านชั้นเรียนและให�นำ

เสนอผลงานผา่นทางพืน้ทีส่ือ่สงัคมออนไลนข์องตนเอง

จากกระบวนการทีผ่า่นมาทัง้หมดจะเหน็ได�วา่นอกจาก

การเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน การให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู� จะส่งช่วยให�

นกัศกึษาสามารถสรปุความเข�าใจตอ่เนือ้หาในรายวชิา

ได�ในรูปแบบของตนเองโดยผู�สอนทำหน�าที่เพียงแค่

แนะนำเนือ้หาในสว่นทีค่วรเพ่ิมเตมิ และคำแนะนำใน

การพัฒนาผลงานสรุปการเรียนรู�ตามกระบวนการ

สร�างสรรค์

  ในการเรียนการสอนวิชาเทคนิคทางเลือกใน

การถ่ายภาพในภาคการศึกษานี้ผู�สอนได�มีการนำ

เครื่องมือออนไลน์มาช่วยในการสอนเพื่อช่วยให�เกิด

การสือ่สารระหวา่งผู�สอนและผู�เรยีนได�นอกเหนอืจาก

เวลาการเรียนการสอนปกติ อีกทั้งยังช่วยลดอัตรา

ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19 ที่วนเวียนมาเป็น

ระยะ การใช�เครื่องมือออนไลน์จึงช่วยแก�ปัญหาเรื่อง

เวลาในการเรียนการสอนได�เป็นอย่างดี เครื่องมือ

ออนไลน์ที่นำมาใช�งานได�แก่

 โปรแกรม Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่

ถกูออกแบบมาเพือ่ชว่ยให�ผู�สอนสามารถสร�างและเกบ็

งานโดยไม่ต�องใช�กระดาษ และยังสามารถช่วย

ประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสร�างโฟลเดอร์สำหรับ

แต่ละกลุ่ม และแต่ละคนเพ่ือความเป็นระเบียบของ

ข�อมลู นกัศึกษาสามารถติดตามงานต่างๆ ท่ีได�รบัมอบ

หมายว่ามีอะไรครบกำหนดบ�าง ผู�สอนสามารถติดตาม

การทำงานของนักศกึษาได�ว่าใครยังไม่เสร็จ และผู�สอน

ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให�

คะแนนกับงานที่นักศึกษาส่งมาได�อย่างรวดเร็ว

   

 

 

Ŀ¼ĘŔĞĿýĘĞń×đ╟ć×þęŔ¹ ˆ¼İ╟Ă̧Ň² İ̄ěĂđ╟ć×þęŔ×Ď̂ČĚ̂čď
ğḐ̌ŇĞ╟Ŀ̃╠ďń̋Ăğ╟ḑ̌Þ╟Ă̧ŀþ╠̈́ń×̃ Ďŕ×ýĂ××ęŕþĎŗ́³ ĺ╠đĂ×
ŀşą³ ĺ╠Ŀİęğ×̋ ąŇÝ╠Ŀ̂ĘÝ̂ďİđİ╠ḑ̌Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ý╟Ă
Ŀ×ěŕĂ̄ ďćĘ̌ďþęŔĞę̆ćďĞĿ̃╠ďń̋ ýİ¸ˆĎ×ŀşąń̌ ╠Ŀ²╧×
ŀ×ćþḑ̌ń×̂ ďİþśḑ̌ď×ŀşąćĎÝ³ şýşĂÝ₣ď̆
ˆďİČĚ̂čď 

44..  ̃̃ĎĎŕŕ××ˆ̂ďďİİþþÝÝşşĂĂ̧̧ --ˆ̂ďďİİ²² İİąąğğĹĹ̂̂ýý╣╣  ŀŀ××ćć˘̆ĘĘÝÝ̈̈́́
&&EExxppeerriimmeennttaattiioonn//AApppplliiccaattiioonn))  

¯şḐ̌̂ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×̆ İ¹ ýďĞĿ×ěŕĂ̄ ďþęŔ
ĂĂ̂ ŀ¹ ¹ ĿĂďŇć╠̈́³ ĺ╠đĂ×þśď̂ ďİĞĂ¹ ¯Ğďğń̄ ╠
×Ď̂ČĚ̂čď×śďĂ̧˘╣̆ćďĞİĺ╠þęŔŇÝ╠đİĹ²Ň² ń×̃ Ďŕ×þęŔŀş╠ć̈́
Ň² þśď̂ďİĂĂ̂ŀ¹ ¹ Ń̆İ¸¸ď×đİĹ² ³şˆďİĿİęğ×İĺ╠̈́
ŃÝğń̄ ╠ĂĘđİą×Ď̂ČĚ̂čďĿşěĂ̂ þśďń×̄ Ďć˜╠Ăŀşą
Ŀþ˘×Ę̆þęŔý×ĿĂ̧đ×ń̋  ŀşą×śď̄Ďć̃ ╠Ă×śďĿđ×Ăń×̌ Ďŕ×
Ŀİęğ×̈́₣ďğ̄ şḐ̌̋ď̂ˆďİˆďİ×śďĿđ×Ă̄Ďć̃ ╠Ă̋ąĿ²╧×
ˆďİń̄ ╠İąğąĿćşď̂Ď¹×Ď̂ČĚ̂čďń×̂ ďİđİ╠ḑ̌đİİ˘╣
³ş¸ď×Ŀ²╧×Ŀćşď̈́2 đĎ²Ýď̄╣̋ď̂×Ďŕ×ń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď×śď
³ş¸ď×₣ď¼Þ╟ďğ̋ ď̂ˆďİþÝşĂ̧Ğďİďģ̆ ď×̆ ćďĞ
˘ě¹ ¯×╠ď̈́²╥Š¯ďŀşąĂĹ² đİİ˘Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠þİď¹ ÞȨ̌³ş
˝ď̂ˆďİþÝşĂ̧ ²̈́╥Š¯ďþęŔĿ̂ĘÝ̃Ěŕ×ń×̂ ďİþÝÝşĂ̧þęŔ
³╟ď×Ğď̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŀý╟şą̆ ×̈́ŀşąń̄ ╠Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ
ˇĎŕ×ŀđÝ̧˘ćďĞĿ̄ő×̈́ˇ╟ćğĿ̄şěĂ ŀşˆĿ² şęŔğ×̆ ćďĞ
˘ĘÝĿ̄ő×̈́ŃÝğ³ĺ╠đĂ×ń̄ ╠̆ąŀ××³ş¸ď××Ď̂ČĚ̂čď̋ď̂
Ŀ̂ð¦ ╣þęŔŇÝ╠̂śď̄×Ýİ╟ćĞ̂Ď×̂ ╟Ă×Ŀ̃╠ď̌Ďŕ×Ŀİęğ×ŀşą
˘ćďĞđĞ¹ ĺİð╣þḑ̌þĎČ×ČĘş²╞Ý╠ď×̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼̈́ 

 
₣₣ďď¼¼þþęęŔŔ̈́̈́22̈́³ş¸ď×ýĎćĂğ╟ḑ̌˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď̋ď̂ˆďİ
þÝşĂ̧ 

˝ď̂×Ďŕ×³ ĺ╠đĂ×ń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď̂ şĎ¹Ň²¼ĎÐ×ď
³ş¸ď×ý╟Ăŀşąýİć̋ đĂ¹ ˘ćďĞ̆ě¹ ¯×╠ď̆İĎŗ́þęŔ 2*̈́3̈́
ŃÝğćĎÝ³şÝĺ̋ ď̂¼ĎÐ×ď̂ďİ˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŀşą
˘ćďĞĿ̄ő×İ╟ćĞ̂Ď×ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ ˝××Ď̂ČĚ̂čď¼ĎÐ×ď
³ ş¸ď×̋ ×Ŀđİő̋đĘŕ×̈́ ŀşą×śďĿđ×Ă³ ş¸ď×̆ İĎŗ́
đĹÝþ╠ďğ³╟ď×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŀşąń̄ ╠×śďĿđ×Ă³ş¸ď×³╟ď×
þḑ̌¼ěŕ×þęŔđěŔĂđḐ̌̆ĞĂĂ×Ňş×╣̃Ă̧ý×ĿĂ̧þḑ̌΅̋ ď̂
ˆİą¹ ć×̂ ďİþęŔ³╟ď×Ğďń×þĎŗ́¯ĞÝ̋ąĿ̄ő×ŇÝ╠ć╟ď
×Ă̂˝ď̂ˆďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹ ¯╠Ă̧Ŀİęğ×̂ şĎ¹Ý╠ď×̈́ ˆďİ
ń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďĞęđ╟ć×İ╟ćĞń×̂ ďİĂĂ̂ŀ¹ ¹ ˆďİĿİęğ×İĺ╠̈́
˝ąđ╟̧̌╟ćğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞđİĹ² ˘ćďĞĿ̃╠ďń̋ý╟Ă
Ŀ×ěŕĂ̄ďń×İďğćĘ̌ďŇÝ╠ń×İĺ² ŀ¹ ¹ ˜Ă̧ý×ĿĂ̧ŃÝğ
³ĺ╠đĂ×þśď̄×╠ďþęŔĿ¼ęģ̆ ŀ˘╟ŀ×ą×śďĿ×ěŕĂ̄ďń×đ╟ć×þęŔ
˘ćİĿ¼ĘŔĞĿýĘĞ̈́ŀşą̆ śďŀ×ą×śďń×̂ ďİ¼ĎÐ×ď³ş¸ď×
đİĹ² ˆďİĿİęğ×İĺ╠ýďĞ̂İą¹ ć×̂ ďİđİ╠ḑ̌đİİ˘╣ 

 ̈́ ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ćĘ̌ďĿþ˘×Ę̆þḑ̌ĿşěĂ̂ń×
ˆďİÞ╟ďğ₣ď¼ń×₣ď̆ˆďİČĚ̂čď×ęŕ³ĺ╠đĂ×ŇÝ╠Ğę̂ďİ×śď
Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣Ğď̌╟ćğń×̂ ďİđĂ×Ŀ¼ěŔĂ̌╟ćğń̄ ╠
Ŀ̂ĘÝ̂ďİđěŔĂđďİİą¯ć╟ḑ̌³ ĺ╠đĂ×ŀşą³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠
×Ă̂Ŀ̄×ěĂ̋ď̂Ŀćşď̂ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×² ˆýĘ̈́Ăę̂þĎŗ́
ğḐ̌̌╟ćğşÝĂĎýİď̆ćďĞĿđęŔģ̆ ń×đÞď×̂ ďİð╣Ń̆ćĘÝ-
19 þęŔć×Ŀćęğ×ĞďĿ²╧×İąğą΅ˆďİń̌ ╠Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂ
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รป้ที� 3 Microsoft Teams ของวิชาทีใ่ช�ในการส่ือสาร

กับนักศึกษาและส่งงาน

 ในการเรียนการสอนนี้ได�มีการใช�โปรแกรม 

Microsoft Teams เป็นโปรแกรมหลักในการติดต่อ

กับนักศึกษา สั่งงาน แนบเอกสารประกอบการเรียน

การสอน และการส่งงาน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช�

งานงา่ย สามารถรองรบันกัศกึษาได�เปน็จำนวนมาก มี 

User Interface ทีไ่มซ่ึ่บัซึ่�อนสามารถเข�าใจได�โดยงา่ย

และนักศึกษาสามารถเข�าถึงโปรแกรมได�ผ่านอีเมล์ @

elearning.cmu.ac.th ที่นักศึกษามีทุกคนอยู่แล�ว 

ร้ปที� 4 การใช� Microsoft Teams เพื่อให�นักศึกษา

อัพเดตผลงาน

 อกีทัง้ยงัมกีารใช�เวบ็ไซึ่ต ์Gather.town ซึ่ึง่เปน็

โปรแกรมประชุมออนไลน์ เป็นการจำลองห�องเรียน

เสมือนจริงในรูปแบบเหมือนเกม 8bit ที่ผู�สอนและ

นักศึกษาสามารถสร�างตัวละครของตัวเองได� โดยนำ

มาใช�สลับกับโปรแกรม Microsoft Teams ในการ

ประชมุกลุ่มยอ่ยหลงัคาบเรยีน เพือ่เปลีย่นบรรยากาศ

ไม่ให�ผู�เรียนเบื่อหน่าย

 

ร้ปที�  5 ห�องเรียนเสมือนคล�ายลักษณะเกมในเว็บไซึ่ต์ 

Gather.town

4. ผลที�ได้้รับั

 การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาผู�เรียน 

ผู�สอนได�ทำการแบ่งเกณฑ์การให�คะแนนเป็น 3 ส่วน

คือการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในคาบเรียน 30% การ

ทดลองปฏิิบัติการ 30% และผลงานสร�างสรรค์สรุป

รายวชิา 40% โดยเปน็การตกลงรว่มกบัความเหน็ของ

นกัศกึษาในการเรยีนการสอนคาบแรก ซ่ึึ่งจะเห็นได�วา่

ผู�สอนไม่มีการวัดผลจากการเข�าชั้นเรียน เนื่องด�วย

ต�องการทดลองรปูแบบกิจกรรมทีอ่อกแบบวา่สามารถ

ดึงดูดนักศึกษาให�เข�าร่วมกิจกรรมได�หรือไม่ ส่วนการ

วัดผลจากช้ินงานนั้นเป็นการวัดผลปกติในการเรียน

การสอนทางศลิปะอยูแ่ล�ว แตใ่นภาคเรยีนนีผู้�สอนเพิม่

คะแนนในส่วนของผลงานสร�างสรรค์สรุปรายวิชามาก

ขึ้น เพื่อให�นักศึกษาได�มุ่งความสนใจต่อการพัฒนาผล

งานอย่างอิสระ

ร้ปที� 6 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา

 ผลลัพธิ์จากการสอนในเทอมที่ผ่านนมา พบว่า

นักศึกษาผู�เรียนมีอัตราการส่งงานมากข้ึนและมี

คุณภาพของผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปรึกษางาน

นอกเวลาเรยีนบ่อยคร้ังคดิเปน็ร�อยละ 80 ของจำนวน

นักศึกษา และผลลัพธิ์จากการสร�างสรรค์ผลงานสรุป

การเรียนรู�ปลายเทอมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ในส่วน

 

 

   

 

 

ĂĂ×Ňş×╣̋Ȩ̌̌╟ćğŀˆ╠²╥Š¯ďĿİěŔĂ̧Ŀćşďń×̂ ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×ŇÝ╠Ŀ²╧×Ăğ╟ḑ̌Ýę̈́Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣þęŔ
×śďĞďń̌ ╠̧ď×ŇÝ╠ŀˆ╟ 

 Ń² İ ŀ ˆ İ Ğ̈́ Microsoft Teams̈́ Ŀ²╧×
Ń² İŀˆİĞþęŔÞĺ̂ ĂĂ̂ ŀ¹ ¹ ĞďĿ¼ěŔĂ̌╟ćğń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×
đďĞďİÞđİ╠ḑ̌ŀşąĿ̂ő¹ ¸ď×ŃÝğŇĞ╟ý╠Ă̧ń̌ ╠̂İąÝďč΅
ŀşąğḐ̌đďĞďİÞ̌ ╟ćğ² İą̄ ğĎÝĿćşď̈́×Ă̂˝ď̂×ęŕğḐ̌
đİ╠ḑ̌Ń¾şĿÝĂİ╣đśď̄ İĎ¹ ŀý╟şą̂ Ď×ŀşąŀý╟şą̆ ×Ŀ¼ěŔĂ
˘ćďĞĿ²╧×İąĿ¹ ęğ¹ ˜Ă̧˜╠ĂĞĺş΅×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞ
ýĘÝýďĢ̆ď×ý╟ḑ̌Ő̈́þęŔŇÝ╠İĎ¹ĞĂ¹¯Ğďğć╟ďĞęĂąŇİ˘İ¹
ˆśď̄ ×Ý¹╠ḑ̌ ³̈́ ĺ╠đĂ×đďĞďİÞýĘÝýďĞ̂ďİþśḑ̌ď×
˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠ć╟ďń̆ İğḐ̌ŇĞ╟Ŀđİő̋̈́ ŀşą³ ĺ╠đĂ×ğḐ̌
đďĞďİÞŀđÝ̧˘ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×Ŀ̂ęŔğć̂ Ď¹ ¸ď×ŀşąń̄ ╠
˘ąŀ××̂ Ď¹ ¸ď×þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďđ╟̧ĞďŇÝ╠Ăğ╟ḑ̌İćÝĿİőć 

 
ภาพท่ี 3΅Microsoft Teams ˜Ă̧ćĘ̌ďþęŔń̌╠ń×̂ ďİ
đěŔĂđďİˆĎ¹×Ď̂ČĚ̂čďŀşąđ╟̧̧ď× 

 ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ××ęŕŇÝ╠Ğę̂ďİń̌╠Ń² İŀˆİĞ̈́
Microsoft Teams Ŀ² ╧×Ń² İŀˆ İĞ̄ şĎ̂ń×̂ ďİ
ýĘÝý╟Ă̂ Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čď̈́đĎŖ̧́ď×΅ŀ×¹ ĿĂ̂ đďİ
² İąˆĂ¹ ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×̈́ ŀşąˆďİđ╟̧̧ď×̈́
Ŀ×ěŔĂ̧˝ď̂Ŀ²╧×Ń² İŀˆİĞþęŔń̌ ╠̧ď×̧ ╟ďğ̈́ đďĞďİÞ
İĂ̧İĎ¹ ×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠Ŀ² ╧×̋ śď×ć×Ğď̂ ΅Ğę User 
Interface þęŔŇĞ╟ŁĎ¹Ł╠Ă×đďĞďİÞĿ̃╠ďń̋ŇÝ╠ŃÝģ̆ ╟ďğ

ŀşą×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞĿ̃╠ďÞȨ̌Ń² İŀˆİĞŇÝ╠³╟ď×
ĂęĿĞş╣̈́@elearning.cmu.ac.th þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďĞęþĹ̂
˘×Ăğĺ╟ŀş╠ć̈́  

 

ภาพท่ี 4 การใช Microsoft Teams เพ่ือให

นักศึกษาอัพเดตผลงาน 

Ăę̂þĎŗ́ğḐ̌Ğę̂ďİń̌╠Ŀćő¹ŇŁý╣̈́Gather.town ŁĚŖ́
Ŀ²╧×Ń² İŀˆİĞ̈́² İą̌ ĹĞĂĂ×Ňş×╣̈́Ŀ²╧×̂ ďİ˝śďşĂ̧
¯╠Ă̧Ŀİęğ×ĿđĞěĂ×̋ İĘ̧̈́ń×İĺ² ŀ¹ ¹ Ŀ̄ĞěĂ×Ŀ̂Ğ̈́6bit 
þęŔ³ĺ╠đĂ×ŀşą×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞđİ╠ḑ̌ýĎćşą̆ İ˜Ă̧
ýĎćĿĂ̧ŇÝ╠̈́ŃÝğ×śďĞďń̌ ╠đşĎ¹ ˆĎ¹ Ń² İŀ ˆ İĞ̈́
Microsoft Teams̈́ń×̂ ďİ² İą̌ ĹĞ̂şĹ╟Ğğ╟Ăğ̄ şḐ̌
˘ď¹Ŀİęğ×̈́Ŀ¼ěŔĂĿ² şęŔğ×¹ İİğď̂ďČŇĞ╟ń̄ ╠³ĺ╠Ŀİęğ×Ŀ¹ěŔĂ
¯×╟ďğ 

 
ภาพที่ 5΅̄ ╠Ă̧Ŀİęğ×ĿđĞěĂ×̆ ş╠ďğşĎ̂čðąĿ̂Ğń×
Ŀćő¹ŇŁý╣̈́Gather.town 

4 ³³ şşþþęęŔŔŇŇÝÝ╠╠İİĎĎ¹¹   
ˆďİ² İąĿĞĘ×³şˆďİĿİęğ×İĺ╠̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď

³ĺ╠Ŀİęğ×̈́³ĺ╠đĂ×ŇÝ╠þśď̂ďİŀ¹ ╟̧Ŀ̂ð¦ ╣̂ďİń̄ ╠̆ąŀ××

 

 

   

 

 

ĂĂ×Ňş×╣̋Ȩ̌̌╟ćğŀˆ╠²╥Š¯ďĿİěŔĂ̧Ŀćşďń×̂ ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×ŇÝ╠Ŀ²╧×Ăğ╟ḑ̌Ýę̈́Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣þęŔ
×śďĞďń̌ ╠̧ď×ŇÝ╠ŀˆ╟ 

 Ń² İ ŀ ˆ İ Ğ̈́ Microsoft Teams̈́ Ŀ²╧×
Ń² İŀˆİĞþęŔÞĺ̂ ĂĂ̂ ŀ¹ ¹ ĞďĿ¼ěŔĂ̌╟ćğń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×
đďĞďİÞđİ╠ḑ̌ŀşąĿ̂ő¹ ¸ď×ŃÝğŇĞ╟ý╠Ă̧ń̌ ╠̂İąÝďč΅
ŀşąğḐ̌đďĞďİÞ̌ ╟ćğ² İą̄ ğĎÝĿćşď̈́×Ă̂˝ď̂×ęŕğḐ̌
đİ╠ḑ̌Ń¾şĿÝĂİ╣đśď̄ İĎ¹ ŀý╟şą̂ Ď×ŀşąŀý╟şą̆ ×Ŀ¼ěŔĂ
˘ćďĞĿ²╧×İąĿ¹ ęğ¹ ˜Ă̧˜╠ĂĞĺş΅×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞ
ýĘÝýďĢ̆ď×ý╟ḑ̌Ő̈́þęŔŇÝ╠İĎ¹ĞĂ¹¯Ğďğć╟ďĞęĂąŇİ˘İ¹
ˆśď̄ ×Ý¹╠ḑ̌ ³̈́ ĺ╠đĂ×đďĞďİÞýĘÝýďĞ̂ďİþśḑ̌ď×
˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠ć╟ďń̆ İğḐ̌ŇĞ╟Ŀđİő̋̈́ ŀşą³ ĺ╠đĂ×ğḐ̌
đďĞďİÞŀđÝ̧˘ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×Ŀ̂ęŔğć̂ Ď¹ ¸ď×ŀşąń̄ ╠
˘ąŀ××̂ Ď¹ ¸ď×þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďđ╟̧ĞďŇÝ╠Ăğ╟ḑ̌İćÝĿİőć 

 
ภาพท่ี 3΅Microsoft Teams ˜Ă̧ćĘ̌ďþęŔń̌╠ń×̂ ďİ
đěŔĂđďİˆĎ¹×Ď̂ČĚ̂čďŀşąđ╟̧̧ď× 

 ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ××ęŕŇÝ╠Ğę̂ďİń̌╠Ń² İŀˆİĞ̈́
Microsoft Teams Ŀ² ╧×Ń² İŀˆ İĞ̄ şĎ̂ń×̂ ďİ
ýĘÝý╟Ă̂ Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čď̈́đĎŖ̧́ď×΅ŀ×¹ ĿĂ̂ đďİ
² İąˆĂ¹ ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×̈́ ŀşąˆďİđ╟̧̧ď×̈́
Ŀ×ěŔĂ̧˝ď̂Ŀ²╧×Ń² İŀˆİĞþęŔń̌ ╠̧ď×̧ ╟ďğ̈́ đďĞďİÞ
İĂ̧İĎ¹ ×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠Ŀ² ╧×̋ śď×ć×Ğď̂ ΅Ğę User 
Interface þęŔŇĞ╟ŁĎ¹Ł╠Ă×đďĞďİÞĿ̃╠ďń̋ŇÝ╠ŃÝģ̆ ╟ďğ

ŀşą×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞĿ̃╠ďÞȨ̌Ń² İŀˆİĞŇÝ╠³╟ď×
ĂęĿĞş╣̈́@elearning.cmu.ac.th þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďĞęþĹ̂
˘×Ăğĺ╟ŀş╠ć̈́  

 

ภาพท่ี 4 การใช Microsoft Teams เพ่ือให

นักศึกษาอัพเดตผลงาน 

Ăę̂þĎŗ́ğḐ̌Ğę̂ďİń̌╠Ŀćő¹ŇŁý╣̈́Gather.town ŁĚŖ́
Ŀ²╧×Ń² İŀˆİĞ̈́² İą̌ ĹĞĂĂ×Ňş×╣̈́Ŀ²╧×̂ ďİ˝śďşĂ̧
¯╠Ă̧Ŀİęğ×ĿđĞěĂ×̋ İĘ̧̈́ń×İĺ² ŀ¹ ¹ Ŀ̄ĞěĂ×Ŀ̂Ğ̈́6bit 
þęŔ³ĺ╠đĂ×ŀşą×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞđİ╠ḑ̌ýĎćşą̆ İ˜Ă̧
ýĎćĿĂ̧ŇÝ╠̈́ŃÝğ×śďĞďń̌ ╠đşĎ¹ ˆĎ¹ Ń² İŀ ˆ İĞ̈́
Microsoft Teams̈́ń×̂ ďİ² İą̌ ĹĞ̂şĹ╟Ğğ╟Ăğ̄ şḐ̌
˘ď¹Ŀİęğ×̈́Ŀ¼ěŔĂĿ² şęŔğ×¹ İİğď̂ďČŇĞ╟ń̄ ╠³ĺ╠Ŀİęğ×Ŀ¹ěŔĂ
¯×╟ďğ 

 
ภาพที่ 5΅̄ ╠Ă̧Ŀİęğ×ĿđĞěĂ×̆ ş╠ďğşĎ̂čðąĿ̂Ğń×
Ŀćő¹ŇŁý╣̈́Gather.town 

4 ³³ şşþþęęŔŔŇŇÝÝ╠╠İİĎĎ¹¹   
ˆďİ² İąĿĞĘ×³şˆďİĿİęğ×İĺ╠̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď

³ĺ╠Ŀİęğ×̈́³ĺ╠đĂ×ŇÝ╠þśď̂ďİŀ¹ ╟̧Ŀ̂ð¦ ╣̂ďİń̄ ╠̆ąŀ××
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 Ń² İ ŀ ˆ İ Ğ̈́ Microsoft Teams̈́ Ŀ²╧×
Ń² İŀˆİĞþęŔÞĺ̂ ĂĂ̂ ŀ¹ ¹ ĞďĿ¼ěŔĂ̌╟ćğń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×
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Ŀ²╧×̈́3 đ╟ć×̆ ěĂ̂ďİĞęđ╟ć×İ╟ćĞ̂Ď¹ ˆĘ̋̂ İİĞń×̆ ď¹
Ŀİęğ×̈́30%̈́ˆďİþÝşĂ̧² ŽĘ¹ĎýĘ̂ďİ 30%̈́ŀşą
³ş¸ď×đİ╠ḑ̌đİİ˘╣đİĹ² İďğćĘ̌ď 40% ŃÝğĿ²╧×̂ ďİ
ý̂ ş¸İ╟ćĞ̂Ď¹ ˘ćďĞĿ̄ő×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďń×̂ ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×̆ ď¹ ŀİˆ Ł̈́ĚŖ́̋ąĿ̄ő×ŇÝ╠ć╟ď³ĺ╠đĂ×ŇĞ╟Ğę̂ďİ
ćĎÝ³ş˝ď̂ ˆďİĿ̃╠ď̌Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ Ŀ×ěŔĂ̧Ý╠ćğý╠Ă̧ˆďİ
þÝşĂ̧İĺ² ŀ¹ ¹ ˆ Ę̋̂ İİĞþęŔĂĂ̂ŀ¹ ¹ ć╟ďđďĞďİÞ
ÝȨ̌ÝĺÝ×Ď̂ČĚ̂čďń̄ ╠Ŀ̃╠ďİ╟ćĞ̂Ę̋̂ İİĞŇÝ╠̄İěĂŇĞ╟̈́đ╟ć×
ˆďİćĎÝ³ş˝ď̂ˇĘŕ×̧ ď××Ďŕ×Ŀ²╧×̂ ďİćĎÝ³ş² ˆýĘń×
ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×þḑ̌ČĘş² ąĂğĺ╟ŀş╠ć̈́ ŀý╟ń×₣ď̆
Ŀİęğ××ęŕ³ ĺ╠đĂ×Ŀ¼ĘŔĞ̆ ąŀ××ń×đ╟ć×̃ Ă̧³ ş¸ď×
đİ╠ḑ̌đİİ˘╣đİĹ² İďğćĘ̌ďĞď̂˜Ěŕ×̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď
ŇÝ╠ĞĹ╟̧̆ćďĞđ×ń̋ý╟Ă̂ďİ¼ĎÐ×ď³ş¸ď×Ăğ╟ḑ̌ĂĘđİą 

 
ภาพท่ี 6 ý̈́ĎćĂğ╟ḑ̌³ş¸ď×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

ผลลัพธจากการสอนในเทอมที ่ผ านนมา 

พบวานักศึกษาผูเรียนมีอัตราการสงงานมากข้ึน

มากขึ้นและมีคุณภาพของผลงานอยูในเกณฑด ีมี

การปรึกษางานนอกเวลาเรียนบอยครั้งคิดเปน

รอยละ 80 ของจำนวนนักศึกษา และผลลัพธจาก

การสรางสรรคผลงานสรุปการเรียนรูปลายเทอม

อยูในเกณฑดีถึงดีมาก ในสวนของการเขาเรียน

นักศึกษามีความสนใจในการเขาเรียน ดาวน

โหลดเอกสารประกอบการสอน เขาชมวีด ีโอ

สาธิตและวีดีโอภายนอกท่ีแนะนำคอนขางมาก 

จากการพูดคุยกับนักศึกษาในคาบเร ียน

สุดทาย นักศึกษามีความเห็นตอรูปแบบการเรียน

การสอน สรุปไดดังนี้ ลักษณะการเรียนการสอน

เปดอิสระใหนักศึกษาทำการทดลองคนควาในสิ่ง

ที่ตนเองสนใจ โดยมีอาจารยผูสอนทำหนาที่เปน

เหมือนพี่เลิ้ยงที่คอยแนะนำและปรับแกแนวทาง

ให นักศึกษาจึงมีความผอนคลายในการเรียนและ

สามารถใสใจกับการสรางสรรคผลงานได และ

การที่นักศึกษาไดสนทนากับอาจารยผูสอนนอก

ชั้นเรียน ทำใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง 

ท่ีสามารถนำมาปรับใชกันตนเองได เนื้อหาทฤษฎี

ถ ูกสร ุปเร ็ว  ได  ใจความ  เพราะมาจากการ

ออกแบบการเรียนรูและการจดจำของนักศึกษา

เองรวมกับผูสอน ทำใหวิชาไมนาเบื่อหนายจาก

การบรรยายตอเนื่องเปนเวลานาน 

 

 
ภาพที่ 7΅̂ ďİĿ³ğŀ¼İ╟̧ď×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď³╟ď×đěŔĂ
đḐ̌̆ĞĂĂ×Ňş×╣ 

5 đđİİĹĹ²² ³³ şşŃŃ̆̆İİ¸̧ˆ̂ďďİİ  

ˆďİ¼ĎÐ×ď̂ďİ˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ń×
İďğćĘ̌ďĿþ˘×Ę̆þḑ̌ĿşěĂ̂ń×̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼̈́Ŀ²╧×̂ ďİ
ń̌╠Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̂ ďİ˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹  Flipped 
Classroom̈́ˆďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹Ğęđ╟ć×İ╟ćĞŀşą̂ ďİ
đĂ×ČĘş² ą²ŽĘ¹ĎýĘ Ğď¹ ĺİðď̂ďİİ╟ćĞ̂Ď×Ŀ²╧×̂ ďİ
˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×İĺ╠þęŔğĚÝ³ĺ╠Ŀİęğ×Ŀ²╧×Čĺ×ğ╣̂şḑ̌ń×̂ ďİ˝ĎÝ
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ของการเข�าเรยีนนกัศกึษามีความสนใจในการเข�าเรยีน 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน เข�าชมวิดีโอ

สาธิิตและวิดีโอภายนอกที่แนะนำค่อนข�างมาก

 จากการพดูคยุกบันกัศกึษาในคาบเรยีนสดุท�าย 

นกัศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการเรยีนการสอน สรุป

ได�ดังนี้  ลักษณะการเรียนการสอนเปิดอิสระให�

นกัศึกษาทำการทดลองค�นคว�าในสิง่ทีต่นเองสนใจ โดย

มีอาจารย์ผู�สอนทำหน�าท่ีเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอย

แนะนำและปรบัแก�แนวทางให�นกัศกึษาจงึมคีวามผอ่น

คลายในการเรียนและสามารถใส่ใจกับการสร�างสรรค์

ผลงานได� และการที่นักศึกษาได�สนทนากับอาจารย์ผู�

สอนนอกช้ันเรียน ทำให�นักศึกษาได�รับประสบการณ์

ตรงทีส่ามารถนำมาปรบัใช�กนัตนเองได� เนื้อหาทฤษฎีี

ถกูสรปุเรว็ ได�ใจความ เพราะมาจากการออกแบบการ

เรียนรู�และการจดจำของนักศึกษาเองร่วมกับผู�สอน 

ทำให�วิชาไม่นา่เบือ่หน่ายจากการบรรยายต่อเนือ่งเป็น

เวลานาน

ร้ปที� 7 การเผยแพร่งานของนักศึกษาผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์

5. สรุปผลโคัรงการ

 การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา

เทคนิคทางเลือกในการถ่ายภาพ เป็นการใช�องค์ความ

รู�ในการจัดการเรยีนรู�แบบ Flipped Classroom การ

เรียนรู�แบบมีส่วนร่วมและการสอนศิลปะปฏิิบัติ  

มาบรูณาการรว่มกนัเปน็การจดัการเรยีนรู�ทียึ่ดผู�เรยีน

เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19 ทำให�สถานศึกษาต�องทำการงดใช�สถานท่ีใน

การเรียนการสอน 100% การจัดการเรียนการสอน

ต�องปรับเป็นแบบออนไลน์ วิชาเทคนิคทางเลือกใน

การถา่ยภาพบคุคลกเ็ปน็หนึง่ในวชิาทีจ่ำเปน็ต�องปรบั

เปลีย่นการเรยีนการสอนเพ่ือตอบรบัตามสถานการณ์

นี้ การจะปรับวิชาที่มีการฝึึกปฏิิบัติทดลองเป็นส่วน

หนึง่ทีจ่ำเปน็ให�สามารถดำเนนิการเรยีนการสอนแบบ

ออนไลน์ได�นับเป็นกรณีท่ีอาจารย์ผู�สอนจำเป็นต�อง

ศึกษาและหาแนวทางมาใช�ในการเรียนการสอน โดย

ในเทอมนี้ ผู�สอนได�ใช�กระบวนการการเรียนรู�แบบ 

Flipped Classroom ท่ีให�นกัศกึษาทำการเรยีนรู�ผา่น

เอกสารประกอบคำสอนและวดิโีอทีผู่�สอนจดัทำเอาไว�

ศกึษาลว่งหน�า โดยยงัคงวตัถปุระสงคข์องแนวทางการ

จดัการเรยีนการสอนแบบศลิปะปฏิบิติัซ่ึึ่งถอืเปน็หวัใจ

หลักของการสอนด�านศิลปะก่อนจะทำการจัดการ

เรียนรู�แบบมีส่วนร่วมเข�ามาใช�โดยการอภิปรายกลุ่ม

ย่อยหลังการเรียนรู�เนื้อหาก่อนหน�านี้ไป จากแนวทาง

ที่ออกแบบและปฏิิบัติในเทอมนี้ ผู�สอนพบว่าผลจาก

การเรียนรู�โดยแนวทางท่ีทำการออกแบบไว� สามารถ

ทำให�นักศึกษาออกแบบช่วงเวลาในการเรียนรู�ได�ด�วย

ตนเอง วางแผนในการฝึึกปฏิิบัติด�วยตนเอง รวมถึง

เสนอแนะผู�สอนต่อวิธิีการเรียนการสอนในวิชาดัง

กล่าว เพื่อให�เข�ากับสถานการณ์ที่นักศึกษาแต่ละคน

เผชญิแตกตา่งกนัและมคีวามต�องการทีแ่ตกตา่งกนั ซึ่ึง่

เปน็สว่นท่ีผู�สอนสามารถนำมาปรบัปรงุแก�ไขเพ่ือให�ได�

รปูแบบทีจ่ะนำมาใช�งานตอบสนองความต�องการของ

นักศึกษาได� 

 ก่อนดำเนินโครงการผู�สอนจะมีความกังวล

เนือ่งจากธิรรมชาตขิองวชิาฝึกึปฏิบิตันิัน้ไมเ่อือ้ตอ่การ

เรียนแบบออนไลน์ และนักศึกษามีความเครียดจาก

การเรียนออนไลน์ต่อเน่ืองหลายวิชา แต่จากการ

ทดลองในเทอมท่ีผา่นมาผู�สอนพบวา่การเตรยีมเครือ่ง

มอืในการสอนเชน่เอกสารประกอบการสอนและวิดโีอ

คลิปให�กับนักศึกษาศึกษาล่วงหน�า สามารถช่วยลด

ปัญหาข�างต�นได� เนื่องจากนักศึกษาสามารถวางแผน

   

 

 

Ŀ²╧×̈́3 đ╟ć×̆ ěĂ̂ďİĞęđ╟ć×İ╟ćĞ̂Ď¹ ˆĘ̋̂ İİĞń×̆ ď¹
Ŀİęğ×̈́30%̈́ˆďİþÝşĂ̧² ŽĘ¹ĎýĘ̂ďİ 30%̈́ŀşą
³ş¸ď×đİ╠ḑ̌đİİ˘╣đİĹ² İďğćĘ̌ď 40% ŃÝğĿ²╧×̂ ďİ
ý̂ ş¸İ╟ćĞ̂Ď¹ ˘ćďĞĿ̄ő×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďń×̂ ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×̆ ď¹ ŀİˆ Ł̈́ĚŖ́̋ąĿ̄ő×ŇÝ╠ć╟ď³ĺ╠đĂ×ŇĞ╟Ğę̂ďİ
ćĎÝ³ş˝ď̂ ˆďİĿ̃╠ď̌Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ Ŀ×ěŔĂ̧Ý╠ćğý╠Ă̧ˆďİ
þÝşĂ̧İĺ² ŀ¹ ¹ ˆ Ę̋̂ İİĞþęŔĂĂ̂ŀ¹ ¹ ć╟ďđďĞďİÞ
ÝȨ̌ÝĺÝ×Ď̂ČĚ̂čďń̄ ╠Ŀ̃╠ďİ╟ćĞ̂Ę̋̂ İİĞŇÝ╠̄İěĂŇĞ╟̈́đ╟ć×
ˆďİćĎÝ³ş˝ď̂ˇĘŕ×̧ ď××Ďŕ×Ŀ²╧×̂ ďİćĎÝ³ş² ˆýĘń×
ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×þḑ̌ČĘş² ąĂğĺ╟ŀş╠ć̈́ ŀý╟ń×₣ď̆
Ŀİęğ××ęŕ³ ĺ╠đĂ×Ŀ¼ĘŔĞ̆ ąŀ××ń×đ╟ć×̃ Ă̧³ ş¸ď×
đİ╠ḑ̌đİİ˘╣đİĹ² İďğćĘ̌ďĞď̂˜Ěŕ×̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď
ŇÝ╠ĞĹ╟̧̆ćďĞđ×ń̋ý╟Ă̂ďİ¼ĎÐ×ď³ş¸ď×Ăğ╟ḑ̌ĂĘđİą 

 
ภาพท่ี 6 ý̈́ĎćĂğ╟ḑ̌³ş¸ď×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

ผลลัพธจากการสอนในเทอมที ่ผ านนมา 

พบวานักศึกษาผูเรียนมีอัตราการสงงานมากข้ึน

มากขึ้นและมีคุณภาพของผลงานอยูในเกณฑดี มี

การปรึกษางานนอกเวลาเรียนบอยครั้งคิดเปน

รอยละ 80 ของจำนวนนักศึกษา และผลลัพธจาก

การสรางสรรคผลงานสรุปการเรียนรูปลายเทอม

อยูในเกณฑดีถึงดีมาก ในสวนของการเขาเรียน

นักศึกษามีความสนใจในการเขาเรียน ดาวน

โหลดเอกสารประกอบการสอน เขาชมวีด ีโอ

สาธิตและวีดีโอภายนอกท่ีแนะนำคอนขางมาก 

จากการพูดคุยกับนักศึกษาในคาบเร ียน

สุดทาย นักศึกษามีความเห็นตอรูปแบบการเรียน

การสอน สรุปไดดังนี้ ลักษณะการเรียนการสอน

เปดอิสระใหนักศึกษาทำการทดลองคนควาในสิ่ง

ที่ตนเองสนใจ โดยมีอาจารยผูสอนทำหนาที่เปน

เหมือนพี่เลิ้ยงที่คอยแนะนำและปรับแกแนวทาง

ให นักศึกษาจึงมีความผอนคลายในการเรียนและ

สามารถใสใจกับการสรางสรรคผลงานได และ

การที่นักศึกษาไดสนทนากับอาจารยผูสอนนอก

ชั้นเรียน ทำใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง 

ท่ีสามารถนำมาปรับใชกันตนเองได เนื้อหาทฤษฎี

ถ ูกสร ุปเร ็ว  ได  ใจความ  เพราะมาจากการ

ออกแบบการเรียนรูและการจดจำของนักศึกษา

เองรวมกับผูสอน ทำใหวิชาไมนาเบื่อหนายจาก

การบรรยายตอเนื่องเปนเวลานาน 

 

 
ภาพที่ 7΅̂ ďİĿ³ğŀ¼İ╟̧ď×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď³╟ď×đěŔĂ
đḐ̌̆ĞĂĂ×Ňş×╣ 

5 đđİİĹĹ²² ³³ şşŃŃ̆̆İİ¸̧ˆ̂ďďİİ  

ˆďİ¼ĎÐ×ď̂ďİ˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ń×
İďğćĘ̌ďĿþ˘×Ę̆þḑ̌ĿşěĂ̂ń×̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼̈́Ŀ²╧×̂ ďİ
ń̌╠Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̂ ďİ˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹  Flipped 
Classroom̈́ˆďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹Ğęđ╟ć×İ╟ćĞŀşą̂ ďİ
đĂ×ČĘş² ą²ŽĘ¹ĎýĘ Ğď¹ ĺİðď̂ďİİ╟ćĞ̂Ď×Ŀ²╧×̂ ďİ
˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×İĺ╠þęŔğĚÝ³ĺ╠Ŀİęğ×Ŀ²╧×Čĺ×ğ╣̂şḑ̌ń×̂ ďİ˝ĎÝ
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การเรียนได�ง่ายขึ้นและไม่จำกัดเวลา อีกท้ังการให�

นกัศกึษามสีว่นรว่มในการออกแบบการเรยีนรู�รว่มกบั

ผู�สอนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเครียดในการ

เรียนออนไลน์ให�กับผู�เรียน เพราะผู�เรียนได�มีการ

แสดงออกพูดคุยกับผู�สอนและเพ่ือนร่วมชั้นมากกว่า

การเป็นผู�ฟังอย่างเดียว ทำให�บรรยากาศในการเรียน

ผ่อนคลายและเป็นกันเอง 

 ในส่วนของอาจารย์ผู�สอนมีความเห็นว่า จาก

การปรับแนวทางการเรียนการสอนทำให�เกิดการ

สนทนากบัผู�เรยีนบ่อยคร้ังมากข้ึน ทำให�ทราบทัศนคติ 

ความต�องการของผู�เรียนได�ชัดเจน ทั้งในด�านเนื้อหา

การเรียนการสอน สภาพความพร�อมของนักศึกษาใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ซึ่ึ่งจะเป็น

ข�อมูลสำคัญที่ผู�สอนจะเข�าใจนักศึกษาได�มากขึ้น และ

ออกแบบการเรียนรู�ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถนำไป

ใช�ในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาอื่นๆ ในครั้งต่อไป 

6. เอกสารอ้างอิง
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https://celt.li.kmutt.ac.th/km/index.php/get-to-know-flip-classroom/comment-page-1/

 สมใจ ปราบพล. (2001). การจัดกระบวนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ, การสอนแบบทักษะชีวิตแบบ
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การจัด้การเรียนร้้แบับัให้ม่ที�สอด้คัล้องกับัศติวัรรษที� 21  

ในรายวัิชาการถ่่ายภาพบัุคัคัลในสภาพแวัด้ล้อม

ศักรินทร์ สุทธิ์ิสาร
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Sakkarin.s@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 วิชาการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล�อมเป็นวิชาการเรียนการสอนในสาขาการถ่ายภาพสร�างสรรค์ ภาค

วิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการสอนโดยมุ่งเน�นการ

จดัการเรยีนรู�แบบใหมท่ี่สอดคล�องกบัศตวรรษที ่21 ได�นำวธิิกีารเรยีนรู�แบบมสีว่นรว่ม (Participatory Learning: 

PL) และการสอนศลิปะปฏิบิตั ิ(Studio Art Teaching Approaches) มาจดัการเรยีนการสอนเพือ่เปน็การจดัการ

เรยีนรู�ทีย่ดึผู�เรยีนเป็นศนูยก์ลางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซ่ึึ่งประกอบด�วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอนการเรยีน

รู�อย่างมีส่วนร่วม ได�แก่ ขั้นประสบการณ์ (Experience) ข้ันการสะท�อนและอภิปราย (Reflection and 

Discussion) ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) และขั้นการทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation/

Application) และ 4 ขั้นตอนในการสอนศิลปะปฏิิบัติ ได�แก่ การสอนแบบเน�นประสบการณ์ (Art Approached 

Experimentally) การสอนแบบมีศลิปินเป็นแบบอย่าง (The Artist as Model) แนวการสอนแบบมีนกัเรยีนเป็น

ศูนย์กลาง (Student-Centered Approaches)  การศึกษาแบบประสม ประสาน (Interdisciplinary Studies) 

โดยนำการสอนทั้งสองรูปแบบมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายรูป

แบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาในรายวิชานี้ ซ่ึึ่งช่วยให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

การออกแบบการเรียนร่วมกับผู�สอน และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู�ของตนเอง ได�ฝึึกปฏิิบัติวางแผนการทำ

กิจกรรมกลุ่ม แสวงหาความรู�ด�วยตนเองและรายงานผลการเรียนรู� เปิดโอกาสให�ผู�เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์

จากผู�สอนกับความรู�ที่ร่วมกันสร�างขึ้นมา มีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นภายหลังจากการศึกษาเนื้อหาของ

วิชาในชั้นเรียน กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด�านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การ

รับฟังความเห็นผู�อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งการพัฒนาทักษะด�านศิลปะการถ่ายภาพไปควบคู่กันตรง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21

คัำสำคััญ:  : การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม, ศิลปะปฏิิบัติ, การถ่ายภาพ 

 
1. บัทนำ

 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาการ

เรียนการสอนในวิชา “การถ่ายภาพบุคคลในสภาพ

แวดล�อม” โดยมุ่งเน�นท่ีการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนทีเ่น�นการปฏิิบัตกิารในวิชาเฉพาะทางวิชาชีพ

ถา่ยภาพ จากแตเ่ดิมนัน้ท่ีเปน็ลกัษณะการบรรยายเพือ่

ให�นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีีและแนวทางในการถ่าย

ภาพลักษณะน้ีแล�วนำความรู�จากการบรรยายไปถ่าย

ภาพตามหัวข�อที่ผู�สอนกำหนด ซ่ึึ่งที่ผ่านมานักศึกษา

จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อเนื้อการบรรยายที่ต่อเนื่อง

หลายสัปดาห์และไม่มสีว่นร่วมในเนือ้หาการเรยีนการ

สอนมากนกั แตเ่ปน็การทำตามโจทยท์ีไ่ด�รบัจากผู�สอน 
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ทำให�การสร�างสรรค์ผลงานมีขอบเขตที่แคบ ขาด

จนิตนาการและการมสีว่นรว่มของนกัศกึษาเทา่ทีค่วร 

ทั้งนี้ผู�สอนจึงมีความสนใจที่จะทำการทดลองปรับ

เปลีย่นวธิิกีารเรยีนการสอน โดยให�นกัศกึษามสีว่นร่วม

โ ด ย วิ ธีิ ก า ร เ รี ย น รู� แ บ บ ส ร ร ค์ ส ร� า ง ค ว า ม รู� 

(Constructivism) ในการออกแบบเนื้อหาวิชาและ

กิจกรรมในการเรียนการสอนมากข้ึนร่วมกับการสอน

แบบศิลปะปฏิบัิต ิเพือ่ให�นักศกึษามีความรู�สกึพงึพอใจ

ต่อเนื้อหาและกระบวนการสร�างสรรค์ที่ได� ร่วม

ออกแบบกับผู�สอน ลดความเบื่อหน่ายและเพิ่มความ

สนใจต่อกระบวนวิชามากขึ้น อันจะเป็นแนวทางใน

การนำไปพัฒนาวิชาเฉพาะทางด�านการถ่ายภาพวิชา

อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้

2.1. การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม 

 การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Learning : PL) เป็นรปูแบบการจัดการศึกษาทีม่คีวาม

สำคญัในการทีจ่ะพฒันาผู�เรยีนให�เกดิการเรยีนรู�และมี

ปฏิิสัมพันธิ์กับผู�อื่น เป็นการจัดการเรียนการสอนโดย

เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ ซ่ึึ่งการเรียนแบบมีส่วนร่วมนั้น 

ได�มีผู�ให�ความหมายไว�ดังนี้

 สมใจ ปราบพล (2001) กล่าวว่า การเรียนรู�

แบบมสีว่นรว่ม หมายถึงการที ่นกัเรยีนแต่ละคนมีสว่น

ร่วมโดยการเอาจิตใจเข�าร่วมทำให�เกิดการเรียนรู�ทั้ง

ทางตรงและทางอ�อม อาศัยหลักการเรียนรู� เชิง

ประสบการณ์และการเรียนรู�ที่มีประสิทธิิภาพ ได�รับ

ประสบการณ์ที่สัมพันธิ์กับชีวิตจริงได�รับการฝึึกฝึน

ทักษะการแสวงหาความรู� ทักษะการบันทึกความรู� 

ทักษะการคิด ทักษะการจัดการความรู� ทักษะการ 

แสดงออก ทักษะการสร�างความรู�ใหม่ และทักษะการ

ทำงานกลุ่ม

 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2002) กล่าวว่า การเรียน

รู�แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให�นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียน

ทีต่�องการเรยีนรู� ในลักษณะกลุม่หรือศกึษาด�วยตนเอง

สรุปการเรียนรู�แบบมีส่วนร่วมเป็นการให�นักศึกษาได�

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือก

เนื้อหาการเรียนการสอนที่ต�องการ เรียนรู�การทำ

กจิกรรมแบบกลุ่ม ฝึึกฝึนทกัษะการแสวงหาความรู�ใน

รูปแบบต่าง ๆ ฝึึกการแก�ไขปัญหาและเรียนรู�จากผู�

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

2.2. การสอนศิลปะปฏิิบัติ

 การสอนศลิปะปฏิบิติั (Studio Art Teaching 

Approaches) หมายถงึ การสอนในรายวชิาทีเ่น�นการ

ปฏิบิตัทิางศลิปะ เช่น จติรกรรม ประติมากรรม วาด

เขยีน ปั�นดิน งานหัตถกรรม เป็นต�น ส่วนใหญ่แล�วจะ

ส่งเสริมให�ผู�เรียนได�เกิดประสบการณ์ ด�วยการลงมือ

ปฏิบิตั ิการจัดองค์ความรู�ทางศิลปะปฏิบัิตปิระกอบด�วย 

 1) การสร�างความพร�อมขัน้ต�นของนักเรยีน คอื

การทีผู่�สอนต�องชีแ้จงให�ผู�เรยีนเหน็ถงึความสำคัญและ

ข�อปฏิิบัติของรายวิชา 

 2) การใช�สื่อการเรียนรู�ที่หลากหลายเพื่อสร�าง

แรงจูงใจให�เกิดการพัฒนางานของผู�เรียน 

 3) สภาพแวดล�อม คือการสร�างสภาพแวดล�อม

ให�เหมาะสมกับผู�เรียน 

 4) การสาธิิต ทำให�เกิดการเรียนรู�เทคนิคอย่าง

เป็นขั้นตอน 

 อำไพ ตีรณสาร(1993) ได�เสนอแนวทางเกี่ยว

กับวิธิีการสอนศิลปะปฏิิบัติไว�ดังนี้ การสอนศิลปะ

ปฏิิบัติ ประกอบด�วยการสอนที่ แตกต่างกัน 4 แบบ 

ได�แก่ 

 1) การสอนแบบเน�นประสบการณ์ (Art 

Approached Experimentally) ประกอบด�วยขั้น

ตอนในการเรยีนรู�ในรปูแบบวงจร เริม่ตัง้แต่ การสำารวจ 

การแสวงหาความเป็นไปได�ต่าง ๆ การสรุปเป็น

สมมุตฐิ์าน และการทดสอบสมมุตฐิ์านเพือ่การยอมรับ

หรือปฏิิเสธิสมมุติฐ์าน ซึ่ึ่งวงจรการเรียนรู�นั้นจะต่อ

เนือ่งกนัไป ไมม่วีนัจบสิน้ คณุคา่ของการสอนแนวนีจ้ะ

ช่วยพัฒนาทักษะ และความเข�าใจ รวมทั้งช่วยสร�าง

ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการทำงาน เพราะผลลัพธิ์ของ
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การเรียนรู�เปิดกว�างและไม่มีการกำหนด คำาตอบ หรือ

ผลลัพธ์ิทีต่ายตวัไว�ลว่งหน�า ทำให�รู�สกึวา่การเรยีนการ

สอนเปน็การท�าทาย ทำให�เกิดความตืน่ตัวอยูเ่สมอ สง่

เสรมิความคดิรเิริม่สร�างสรรค ์ทำให�นกัเรยีนกล�าเส่ียง

ในการตัดสินใจ การยอมรับข�อจำากัดต่าง ๆ ตลอดจน

การยอมรับความล�มเหลว หรือความผิดพลาด โดยมอง

ว่าเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในขบวนการเรียนรู�ที่จะ

พัฒนาตนเอง 

 2) การสอนแบบมีศิลปินเป็นแบบอย่าง (The 

Artist as Model) เป็นวิธิีที่เปิดโอกาสให�นักเรียนได�

สัมผัสประสบการณ์ตรงจากศิลปิน ผ่านการทำความ

รู�จักศิลปินจริง ๆ การ สังเกตการทำงานศิลปะ การ

สนทนาหาความรู� แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

ประยุกต์วิธิีการของศิลปินมาใช� ในการทำงานของตน 

การขอคำแนะนำา การวิเคราะห์งานของตน เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาความรู�ความสามารถ สิ่งที่

นักเรียนจะเรียนรู�จากศิลปินท่ีสำคัญ ๆ คือ ลักษณะ

การทำงานศิลปะ และบุคลิกลักษณะของ ตัวศิลปิน 

 3) แนวการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student-Centered Approaches) หลักการพืน้ฐ์าน

สำหรับการสอนแนวน้ี คือ การให�ความสำคัญต่อ

ลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละบุคคล กล่าวคือ 

นักเรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละคน 

ในหลายด�าน เป็นต�นว่า ด�านวัฒนธิรรม ความเป็นอยู่ 

ความต�องการทางด�านร่างกาย ความสนใจ ระดับสติ

ปัญญา ทักษะ และ ความถนัด การแสดงออกทาง

อารมณ์ ความรู�สึก และความไวต่อการรับรู� 

 4 )  ก า รศึ กษาแบบประสม  ประสาน 

(Interdisciplinary Studies) คอืการผสมผสานศาสตร์

จากแหล่งต่าง ๆ  เข�าด�วยกัน โดยอาจ ใช�การสอนแบบ

เป็นทีม หรือครูสอนเพียงคนเดียวหรือผู�เชี่ยวชาญ

เฉพาะมาเสริมความรู�ในบางเรื่องก็พอ

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 การจัดกระบวนการเรียนรู�ในวิชา “การถ่าย

ภาพบคุคลในสภาพแวดล�อม” เปน็การนำกระบวนการ

เรียนรู�แบบมีส่วนร่วมมาปรับใช�กับการสอนศิลปะ

ปฏิิบัติ เพื่อให�ผู�สอนและผู�เรียนสามารถจัดการเรียนรู�

อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน โดยใช�กระบวนการ ดังนี้ 

 3.1. ขั�นประสบัการณ์ (Experience) 

 ผู�สอนมีการปรับกระบวนการในการบรรยาย

เนื้อหาให�มีเนื้อหาที่กระชับและใช�เวลาที่น�อยลง แต่

เน�นทีก่ารแบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพของผู�สอน

โดยการนำนักศึกษาบางส่วนที่มีความพร�อมในการ

ลงพ้ืนท่ีกิจกรรม (ได�รับวัคซึ่ีน+ตรวจ ATK)เพ่ือให�ผู�

เรยีนได�รบัประสบการณต์รงและมองเหน็กระบวนการ

ทำงานภาพถา่ยในลกัษณะนีช้ดัเจนมากขึน้ ได�มองเหน็

การทำงานจากพื้นที่จริง เพื่อสามารถนำไปปฏิิบัติต่อ

ได�ในกิจกรรมอื่นๆ

รป้ที� 1 การลงพ้ืนทีท่ศันศกึษาและศกึษากระบวนการ

ทำงาน

 นอกจากนั้นยังจัดให�มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อ

เปิดโอกาสให�นักศึกษาแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน

ประสบการณ์การถ่ายภาพที่เหมือนหรือแตกต่าง

ภายในกลุ่ม รวมถึงการให�นักศึกษาทำการค�นคว�าผล

งานศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อนำมาอภิปรายกับ

เพื่อนร่วมชั้น

 3.2. ขั�นการสะท้อนและอภิปราย (Reflection 

and Discussion)

 ในขั้นนี้ผู�สอนมีวัตถุประสงค์ให�ผู�เรียนได�เกิด

การสร�างองค์ความรู�ร่วมกันกับผู�สอน จึงได�ใช�การนำ

เสนอเนื้อหาจากสื่อการสอนที่ได�มาตรฐ์านหรือได�รับ

การยอมรับ โดยคัดเลือกส่ือจากในและต่างประเทศ 

โดยใช�สื่อวิดีโอในการให�ผู�เรียนได�เพิ่มเติมองค์ความรู�

สลับกับวิดีทัศน์ที่ผู�สอนจัดทำเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที ่
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Ŀİęğ×Ŀİęğ×İĺ╠Ăğ╟ḑ̌ĞęĿ² ╛ď̄ Ğďğİ╟ćĞ̂ Ď× ŃÝğń̌ ╠
ˆİą¹ ć×̂ ďİ ÝḐ̌×ęŕ  

11..  ̃Ďŕ×² İąđ¹ ˆďİð╣̈́&EExxppeerriieennccee)) ̈́ 

³ ĺ╠đĂ×Ğę̂ďİ² İĎ¹ ˆİą¹ ć×̂ ďİń×̂ ďİ¹ İİğďğ
Ŀ×ěŕĂ̄ďń̄ ╠ĞęĿ×ěŕĂ̄ďþęŔ̂İą̌ Ď¹ ŀşąń̌ ╠ĿćşďþęŔ×╠Ăğş¸΅
ŀý╟Ŀ×╠×þęŔ̂ďİŀ¹ ╟̧² ╥×² İąđ¹ ˆďİð╣̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼
˜Ă̧³ ĺ╠đĂ×ŃÝğ̂ ďİ×śď×Ď̂ČĚ̂čď¹ ḑ̌đ╟ć×þęŔĞę̆ćďĞ
¼İ╠ĂĞń×̂ ďİş¸¼ěŕ×þęŔ̂Ę̋̂ İİĞ̈́&ŇÝ╠İĎ¹ ćĎ̆Łę×+ýİć˝΅
ATK'Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠İĎ¹ ² İąđ¹ ˆďİð╣ýİ¸ŀşą
ĞĂ̧Ŀ̄ő×̂ İą¹ ć×̂ ďİþśḑ̌ď×₣ď¼Þ╟ďğń×şĎ̂čðą×ęŕ
ˇĎÝĿ̋×Ğď̂˜Ěŕ×̈́ŇÝ╠ĞĂ̧Ŀ̄ő×̂ ďİþśḑ̌ď×̋ ď̂¼ěŕ×þęŔ̋İĘ̧̈́
Ŀ¼ěŔĂđďĞďİÞ×śďŇ² ²ŽĘ¹ĎýĘý╟ĂŇÝ╠ń×̂ Ę̋̂ İİĞĂěŔ×Ő 

 
₣ď¼þęŔ̈́11̈́ˆďİş¸¼ěŕ×þęŔþĎČ×ČĚ̂čďŀşąČĚ̂čď
ˆİą¹ ć×̂ ďİþśḑ̌ď× 

×Ă̂˝ď̂×Ďŕ×ğḐ̌̋ĎÝń̄ ╠Ğę̂ďİĂ₣Ę² İďğ̂ şĹ╟ĞĿ¼ěŔĂĿ²╖Ý
ŃĂ̂ ďđń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďŀşˆĿ² şęŔğ×ŀşąŀ ¹ ╟̧²╥×
² İąđ¹ ˆďİð╣̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼þęŔĿ̄ĞěĂ×̄ İěĂŀý̂ ý╟ḑ̌
₣ďğń×̂ şĹ╟Ğ̈́İćĞÞȨ̌̂ďİń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďþśď̂ďİ˘╠×̆ ć╠ď
³ş¸ď×ČĘş²╖×þęŔý×ĿĂ̧ˇěŔ×̌ Ă¹ ΅Ŀ¼ěŔĂ×śďĞďĂ₣Ę² İďğ
ˆĎ¹Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ× 

22..  ̃Ďŕ×ˆďİđąþ╠Ă×ŀşąĂ₣Ę² İďğ  ((RReefflleeccttiioonn  
aanndd  DDiissccuussssiioonn))  

ń×̃ Ďŕ××ęŕ³ ĺ╠đĂ××ĞęćĎýÞĹ² İąđ̧ ˘╣ń̄ ╠³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠Ŀ̂ĘÝ
ˆďİđİ╠ḑ̌Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠İ╟ćĞ̂Ď×̂ Ď¹ ³ ĺ╠đĂ×̈́ ˝Ȩ̌ŇÝ╠ń̌ ╠
×śďĿđ×ĂĿ×ěŕĂ̄ď̋ď̂đěŔĂ̂ďİđĂ×þęŔŇÝ╠Ğďýİďžď×̄ İěĂ
ŇÝ╠İĎ¹ ˆďİğĂĞİĎ¹ ΅ŃÝğ˘ĎÝĿşěĂ̂ đěŔĂ̋ ď̂ ń×ŀşą
ý╟ḑ̌² İąĿþČ̈́ŃÝğń̌ ╠đěŔĂćęÝęŃĂń×̂ ďİń̄ ╠³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠
Ŀ¼ĘŔĞĿýĘĞĂ̧˘╣̆ćďĞİĺ╠đşĎ¹ ˆĎ¹ ćęÝęþĎČ×╣þęŔ³ ĺ╠đĂ×̋ ĎÝþśď
Ŀ¼ěŔĂĿ¼ĘŔĞĿýĘĞń×đ╟ć×þęŔćęÝęþĎČ×╣̂╟Ă×̄ ×╠ď×ęŕŇĞ╟² İď̂ Ž̈́
Ă−Ę¹ ďğĿþ˘×Ę̆ŀşąŀ×ć˘ĘÝİć¹ ğĂÝ̃ Ă̧ćęÝęþĎČ×╣
˝ď̂ ŀ¯ş╟̧ĂěŔ×Ő̈́ŇĞ╟Ŀ×╠×þęŔ̂ďİ¹ İİğďğĿ×ěŕĂ̄ďýďĞ
ˆďİ¹ İİğďğń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×þęŔþśď̂ďİşÝĿćşď¹ İİğďğ
ş¸˝ď̂ĿÝĘĞ̈́50% ˝Ȩ̌ŇĞ╟Ğę̆ćďĞŁśŕďŁ╠Ă×̂ Ď×̈́ şĎ̂čðą
ćęÝęþĎČ×╣Ŀ²╧×ŀ¹ ¹ ˆďİ×ĎŖ́¼ĺÝ̆ĹğĿş╟ďĿİěŔĂ̧ŀ¹ ¹ þĂş╣̆
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วิดีทัศน์ก่อนหน�านี้ไม่ปรากฏิ อธิิบายเทคนิคและ

แนวคิดรวบยอดของวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นๆ ไม่เน�นที่

การบรรยายเนื้อหาตามการบรรยายในชั้นเรียน

ทีท่ำการลดเวลาบรรยายลงจากเดิม 50% จงึไม่มคีวาม

ซึ่้ำซึ่�อนกัน ลักษณะวิดีทัศน์เป็นแบบการนั่งพูดคุยเล่า

เรื่องแบบทอล์คโชว์เพื่อให�รับชมได�ง่าย ใช�ภาษาเป็น

เอง และผู�สอนจัดกิจกรรมกำหนดประเด็นปัญหาให�

นักศึกษาตอบคำถามจากประเด็นต่างๆ ในวิดีโอที่ได�

รับชมไป เพื่อให�ทราบถึงความเข�าใจและทัศนคติของ

นักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาที่เพิ่งได�รับชมไปผ่านทาง 

โปรแกรม microsoft ms teams ที่ใช�เป็นเครื่องมือ

หลักในการเรียนการสอนและสื่อสารกับนักศึกษาใน

ชั้นเรียน ซ่ึึ่งในคำถามท่ีนักศึกษาสอบถามมาทางช่อง

ทางข�อความ หากมีความน่าสนใจก็จะนำมาตอบใน

กลุ่มหลัก เพื่อให�เพื่อนร่วมชั้นได�รับรู�รับทราบพร�อมๆ

กนั ถอืเปน็การชว่ยเพิม่เตมิ องคค์วามรู�ในช้ันเรยีนโดย

การมีส่วนร่วมของนักศึกษา

 โดยวิดีทัศน์บางส่วนที่ผู�สอนได�นำมาใช�ในการ

สอน มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ร้ปที� 2 วิดีทัศน์เรื่อง “Art of Environmental 

Portrait by Sony Full Frame Mirrorless โดย 

คุณฉิม กุลเชษฐ์์ เชี่ยวสกุล”

ร้ปที� 3 วิดีทัศน์เรื่อง “Environmental Portraits | 

From Board Room to Travel” 

ร้ปที� 4 วิดีทัศน์เรื่อง “Vivian Maier”

รป้ที� 5 วดิทีศันท์ีผู่�สอนจัดทำ เผยแพร่ผา่น microsoft 

teams ของชั้นเรียน

 จากนั้นจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยให�นักศึกษาแตก

ประเด็นต่างๆ จากวิดโีอทีไ่ด�รับชมไป จากนัน้ให�แต่ละ

กลุม่นำเสนอ โดยเพือ่น ในชัน้เรยีนรว่มกนัอภปิรายถงึ

ความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างเพื่อประเมินความ

รู�ความเข�าใจและการประยุกต์ใช�ความรู� ซึ่ึ่งในขั้นนี ้

นักศึกษาจะได�แสดงความคิดเห็นและความรู�สึกของ

ตนเองตอ่เนือ้หาทีไ่ด�ศกึษาไปแลกเปลีย่นกบัสมาชกิใน

กลุ่ม และได�เรียนรู�เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ซึ่ึ่งจะ

ช่วยให� นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ได�กว�างขวางขึ้นและ 

จากการนำเสนอผลการอภิปรายภายในกลุ่ม หน�าชั้น

เรียน จะทำให�ได�ข�อสรุปที่หลากหลาย

 3.3. ขั�นคัวัามคัิด้รวับัยอด้ (Concept) 

 ผู�สอนสรุปเนื้อหาจากความคิดรวบยอดจาก 

การอภิปรายและการนำเสนอของนักศกึษาแต่ละกลุม่

จากนั้นให�นักศึกษาทำกิจกรรมระดมความเห็นเพ่ือ

สรุปกระบวนการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล�อมที่

นกัศกึษานำเสนอมาออกเปน็แบบแผนทีม่คีวามเข�าใจ

ร่วมกันโดยผู�สอนทำหน�าที่เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ไปหรือส่วนที่นักศึกษายังไม่เข�าใจอย่างถ่องแท� ในขั้น   

 

 

Ń̌ć╣Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠İĎ¹ ˇĞŇÝ╠̧╟ďğ̈́ ń̌ ╠₣ďčďĿ² ╧×ĿĂ̧ ŀ̈́şą
³ ĺ╠đĂ×˝ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ śď̄ ×Ý² İąĿÝő×² ╥Š¯ďń̄ ╠
×Ď̂ČĚ̂čďýĂ¹ ˘śďÞďĞ̋ď̂² İąĿÝő×ý╟ḑ̌Ő̈́ń×ćęÝęŃĂþęŔ
ŇÝ╠İĎ¹ ˇĞŇ² ΅Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠þİď¹ ÞȨ̌̆ ćďĞĿ̃╠ďń̋ ŀşą
þĎČ×̆ ýĘ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďþęŔĞęý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ďþęŔĿ¼ĘŖ́ŇÝ╠İĎ¹ ˇĞ
Ň² ³╟ď×þḑ̌΅Ń² İŀˆİĞ̈́microsoft ms teams̈́ þęŔ
ń̌ ╠Ŀ² ╧×Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂ̄ şĎ̂ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ŀşą
đěŔĂđďİˆĎ¹ ×Ď̂ČĚ̂čďń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ ŁĚŖ́ń×̆ śďÞďĞþęŔ
×Ď̂ČĚ̂čďđĂ¹ ÞďĞĞďþḑ̌ˇ╟Ă̧þḑ̌˜╠Ă̆ćďĞ̈́¯ď̂Ğę
˘ćďĞ×╟ďđ×ń̋ ˆő̋ą×śďĞďýĂ¹ ń×̂ şĹ╟Ğ̄ şĎ̂̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠
Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ×ŇÝ╠İĎ¹ İĺ╠İĎ¹ þİď¹¼İ╠ĂĞŐ̂Ď×̈́ÞěĂĿ²╧×
ˆďİˇ╟ćğĿ¼ĘŔĞĿýĘĞ̈́Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŃÝğ̂ ďİĞę
đ╟ć×İ╟ćĞ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

 ŃÝğćęÝęþĎČ×╣¹ ḑ̌đ╟ć×þęŔ³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠×śďĞďń̌ ╠ń×
ˆďİđĂ×̈́ĞęýĎćĂğ╟ḑ̌ÝḐ̌ý╟ĂŇ²×ęŕ̈́ 

 
₣ď¼þęŔ̈́22̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Art of 
Environmental Portrait by Sony Full 
Frame Mirrorless ŃÝğ̆ Ĺð˛ĘĞ̈́ˆĹşĿ̌čž╣̈́Ŀ̌ęŔğć
đ̂ Ĺş₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́33̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Environmental 
Portraits | From Board Room to 
Travel”  

 
₣ď¼þęŔ̈́44̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Vivian Maier₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́55̈́ćęÝęþĎČ×╣þęŔ³ ĺ╠đĂ×̋ ĎÝþśď̈́Ŀ³ğŀ¼İ╟³╟ď×̈́
microsoft ms teams ˜Ă̧ˇĎŕ×Ŀİęğ× 

˝ď̂×Ďŕ×̋ ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ şĹ╟Ğğ╟Ăğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď
ŀýˆ ² İąĿÝő×ý╟ḑ̌Ő̋ ď̂ ćęÝęŃĂþęŔŇÝ╠İĎ¹ ˇĞŇ² ΅
˝ď̂×Ďŕ×ń̄ ╠ŀý╟şą̂ şĹ╟Ğ×śďĿđ×Ă̈́ŃÝğĿ¼ěŔĂ× ń×̌ Ďŕ×
Ŀİęğ×İ╟ćĞ̂Ď×Ă₣Ę² İďğÞȨ̌̆ ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×þęŔĿ̄ĞěĂ×

   

 

 

Ń̌ć╣Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠İĎ¹ ˇĞŇÝ╠̧╟ďğ̈́ ń̌ ╠₣ďčďĿ² ╧×ĿĂ̧ ŀ̈́şą
³ ĺ╠đĂ×˝ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ śď̄ ×Ý² İąĿÝő×² ╥Š¯ďń̄ ╠
×Ď̂ČĚ̂čďýĂ¹ ˘śďÞďĞ̋ď̂² İąĿÝő×ý╟ḑ̌Ő̈́ń×ćęÝęŃĂþęŔ
ŇÝ╠İĎ¹ ˇĞŇ² ΅Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠þİď¹ ÞȨ̌̆ ćďĞĿ̃╠ďń̋ ŀşą
þĎČ×̆ ýĘ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďþęŔĞęý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ďþęŔĿ¼ĘŖ́ŇÝ╠İĎ¹ ˇĞ
Ň² ³╟ď×þḑ̌΅Ń² İŀˆİĞ̈́microsoft ms teams̈́ þęŔ
ń̌ ╠Ŀ² ╧×Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂ̄ şĎ̂ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ŀşą
đěŔĂđďİˆĎ¹ ×Ď̂ČĚ̂čďń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ ŁĚŖ́ń×̆ śďÞďĞþęŔ
×Ď̂ČĚ̂čďđĂ¹ ÞďĞĞďþḑ̌ˇ╟Ă̧þḑ̌˜╠Ă̆ćďĞ̈́¯ď̂Ğę
˘ćďĞ×╟ďđ×ń̋ ˆő̋ą×śďĞďýĂ¹ ń×̂ şĹ╟Ğ̄ şĎ̂̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠
Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ×ŇÝ╠İĎ¹ İĺ╠İĎ¹ þİď¹¼İ╠ĂĞŐ̂Ď×̈́ÞěĂĿ²╧×
ˆďİˇ╟ćğĿ¼ĘŔĞĿýĘĞ̈́Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŃÝğ̂ ďİĞę
đ╟ć×İ╟ćĞ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

 ŃÝğćęÝęþĎČ×╣¹ ḑ̌đ╟ć×þęŔ³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠×śďĞďń̌ ╠ń×
ˆďİđĂ×̈́ĞęýĎćĂğ╟ḑ̌ÝḐ̌ý╟ĂŇ²×ęŕ̈́ 

 
₣ď¼þęŔ̈́22̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Art of 
Environmental Portrait by Sony Full 
Frame Mirrorless ŃÝğ̆ Ĺð˛ĘĞ̈́ˆĹşĿ̌čž╣̈́Ŀ̌ęŔğć
đ̂ Ĺş₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́33̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Environmental 
Portraits | From Board Room to 
Travel”  

 
₣ď¼þęŔ̈́44̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Vivian Maier₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́55̈́ćęÝęþĎČ×╣þęŔ³ ĺ╠đĂ×̋ ĎÝþśď̈́Ŀ³ğŀ¼İ╟³╟ď×̈́
microsoft ms teams ˜Ă̧ˇĎŕ×Ŀİęğ× 

˝ď̂×Ďŕ×̋ ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ şĹ╟Ğğ╟Ăğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď
ŀýˆ ² İąĿÝő×ý╟ḑ̌Ő̋ ď̂ ćęÝęŃĂþęŔŇÝ╠İĎ¹ ˇĞŇ² ΅
˝ď̂×Ďŕ×ń̄ ╠ŀý╟şą̂ şĹ╟Ğ×śďĿđ×Ă̈́ŃÝğĿ¼ěŔĂ× ń×̌ Ďŕ×
Ŀİęğ×İ╟ćĞ̂Ď×Ă₣Ę² İďğÞȨ̌̆ ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×þęŔĿ̄ĞěĂ×

   

 

 

Ń̌ć╣Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠İĎ¹ ˇĞŇÝ╠̧╟ďğ̈́ ń̌ ╠₣ďčďĿ² ╧×ĿĂ̧ ŀ̈́şą
³ ĺ╠đĂ×˝ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ śď̄ ×Ý² İąĿÝő×² ╥Š¯ďń̄ ╠
×Ď̂ČĚ̂čďýĂ¹ ˘śďÞďĞ̋ď̂² İąĿÝő×ý╟ḑ̌Ő̈́ń×ćęÝęŃĂþęŔ
ŇÝ╠İĎ¹ ˇĞŇ² ΅Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠þİď¹ ÞȨ̌̆ ćďĞĿ̃╠ďń̋ ŀşą
þĎČ×̆ ýĘ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďþęŔĞęý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ďþęŔĿ¼ĘŖ́ŇÝ╠İĎ¹ ˇĞ
Ň² ³╟ď×þḑ̌΅Ń² İŀˆİĞ̈́microsoft ms teams̈́ þęŔ
ń̌ ╠Ŀ² ╧×Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂ̄ şĎ̂ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ŀşą
đěŔĂđďİˆĎ¹ ×Ď̂ČĚ̂čďń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ ŁĚŖ́ń×̆ śďÞďĞþęŔ
×Ď̂ČĚ̂čďđĂ¹ ÞďĞĞďþḑ̌ˇ╟Ă̧þḑ̌˜╠Ă̆ćďĞ̈́¯ď̂Ğę
˘ćďĞ×╟ďđ×ń̋ ˆő̋ą×śďĞďýĂ¹ ń×̂ şĹ╟Ğ̄ şĎ̂̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠
Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ×ŇÝ╠İĎ¹ İĺ╠İĎ¹ þİď¹¼İ╠ĂĞŐ̂Ď×̈́ÞěĂĿ²╧×
ˆďİˇ╟ćğĿ¼ĘŔĞĿýĘĞ̈́Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŃÝğ̂ ďİĞę
đ╟ć×İ╟ćĞ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

 ŃÝğćęÝęþĎČ×╣¹ ḑ̌đ╟ć×þęŔ³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠×śďĞďń̌ ╠ń×
ˆďİđĂ×̈́ĞęýĎćĂğ╟ḑ̌ÝḐ̌ý╟ĂŇ²×ęŕ̈́ 

 
₣ď¼þęŔ̈́22̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Art of 
Environmental Portrait by Sony Full 
Frame Mirrorless ŃÝğ̆ Ĺð˛ĘĞ̈́ˆĹşĿ̌čž╣̈́Ŀ̌ęŔğć
đ̂ Ĺş₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́33̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Environmental 
Portraits | From Board Room to 
Travel”  

 
₣ď¼þęŔ̈́44̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Vivian Maier₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́55̈́ćęÝęþĎČ×╣þęŔ³ ĺ╠đĂ×̋ ĎÝþśď̈́Ŀ³ğŀ¼İ╟³╟ď×̈́
microsoft ms teams ˜Ă̧ˇĎŕ×Ŀİęğ× 

˝ď̂×Ďŕ×̋ ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ şĹ╟Ğğ╟Ăğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď
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ˆďİˇ╟ćğĿ¼ĘŔĞĿýĘĞ̈́Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŃÝğ̂ ďİĞę
đ╟ć×İ╟ćĞ̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

 ŃÝğćęÝęþĎČ×╣¹ ḑ̌đ╟ć×þęŔ³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠×śďĞďń̌ ╠ń×
ˆďİđĂ×̈́ĞęýĎćĂğ╟ḑ̌ÝḐ̌ý╟ĂŇ²×ęŕ̈́ 

 
₣ď¼þęŔ̈́22̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Art of 
Environmental Portrait by Sony Full 
Frame Mirrorless ŃÝğ̆ Ĺð˛ĘĞ̈́ˆĹşĿ̌čž╣̈́Ŀ̌ęŔğć
đ̂ Ĺş₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́33̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Environmental 
Portraits | From Board Room to 
Travel”  

 
₣ď¼þęŔ̈́44̈́ćęÝęþĎČ×╣ĿİěŔĂ̧΅n Vivian Maier₧ 

 
₣ď¼þęŔ̈́55̈́ćęÝęþĎČ×╣þęŔ³ ĺ╠đĂ×̋ ĎÝþśď̈́Ŀ³ğŀ¼İ╟³╟ď×̈́
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˝ď̂×Ďŕ×̋ ĎÝ̂ Ę̋̂ İİĞ̂ şĹ╟Ğğ╟Ăğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď
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ตอนนี้ทั้งผู�สอนและผู�เรียนจะได�เกิดการสร�างองค์

ความรู�ตอ่เนือ้หาวิชาท่ีมีความเข�าใจตรงกันและใช�เป็น

แนวทางในการทำงานและวัดผลตลอดภาคการศึกษา

ร้ปที� 6 ผลงานตัวอย่างของนักศึกษาจากการทดลอง

ถ่ายภาพครั้งที่ 1

 3.4. ขั�นการทด้ลอง/การประยุกติ์ แนวัคิัด้ 

(Experimentation/Application)

 ผู�สอนมอบหมายให�นักศกึษานำองค์ความรู�ทีไ่ด�

สรปุไปในขัน้ทีแ่ล�ว ไปทดลองถ่ายภาพโดยงานครัง้ที ่1 

เป็นการทดลองถ่ายภาพบคุคลทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจของ

นกัศึกษาเป็นอันดับแรก เพือ่ตรวจสอบความเข�าใจของ 

นกัศึกษาและการประยุกต์ใช� ภายหลังจากการกิจกรรม

ถ่ายภาพในครัง้ที ่ 1 นกัศึกษานำผลงานภาพถ่ายจาก

การทดลองสรุปผลและอภิปรายกับผู�สอนและเพื่อน

ร่วมชัน้ ถงึผลตอบรบัจากการทดลอง ปัญหาทีเ่กดิข้ึน

ในการทดดลองทีผ่่านมา และให�เพือ่นร่วมชัน้ซึ่กัถาม

และแลกเปลีย่น ความคดิเหน็ โดยผู�สอนให�คะแนนผล

งานนักศึกษาจากเกณฑ์ท่ีได�กำหนดร่วมกันและความ

สมบรูณ์ทางทศันศลิป์ด�านการถ่ายภาพ 

ร้ปที� 7 การส่งผลงานจากการถ่ายภาพของนักศึกษา

ผ่านทาง microsoft teams

 จากนั้นผู�สอนมอบหมายงานที่มีรายละเอียด

มากขึ้นให�กับนักศึกษาเป็นงานคร้ังที่2, 3 โดยดูจาก

พัฒนาการของนักศึกษาและความเห็นร่วมกันในชั้น

เรียนแล�วนำมาวัดผลประเมินร่วมกันในชั้นเรียน จน

นักศึกษามีความเข�าใจในหลักการถ่ายภาพบุคคลใน

สภาพแวดล�อมตามเกณฑ์ที่ได�กำหนดร่วมกัน จึง

ทำการมอบหมายให�นกัศกึษาผลติผลงานสรปุรายวชิา

การถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล�อมโดยนักศึกษา

สามารถกำหนดหัวข�อการถ่ายภาพได�โดยอิสระตาม

ความสนใจของนักศึกษา โดยผู�สอนทำหน�าที่แนะนำ

ในการการพัฒนาผลงานตามกรอบเวลาของ

กระบวนการสร�างสรรค์

ร้ปที� 8 การลงพื้นที่เพื่อถ่ายภาพของนักศึกษา

ร้ปที� 9 การลงพื้นที่เพื่อถ่ายภาพของนักศึกษา

  ในการเรยีนการสอนวิชาการถ่ายภาพบุคคลใน

สภาพแวดล�อมในภาคการศึกษานี้ผู�สอนได�มีการนำ

เครื่องมือออนไลน์มาช่วยในการสอนเพื่อช่วยให�เกิด

การสือ่สารระหวา่งผู�สอนและผู�เรยีนได�นอกเหนอืจาก

เวลาการเรียนการสอนปกติ อีกทั้งยังช่วยลดอัตรา

ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19 ที่วนเวียนมาเป็น

ระยะ การใช�เครื่องมือออนไลน์จึงช่วยแก�ปัญหาเรื่อง

 

 

   

 

 

¯İěĂŀý̂ ý╟ḑ̌Ŀ¼ěŔĂ² İąĿĞĘ×̆ ćďĞİĺ╠̆ćďĞ Ŀ̃╠ďń̋
ŀşą̂ ďİ² İąğĹ̂ý╣ń̌ ╠̆ćďĞİĺ╠̈́ŁĚŖ́ń×̃ Ďŕ××ęŕ ×Ď̂ČĚ̂čď
˝ąŇÝ╠ŀđÝ̧˘ćďĞ̆ ĘÝĿ̄ő×ŀşą̆ ćďĞİĺ╠đĚ̂̃ Ă̧
ý×ĿĂ̧ý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ ďþęŔŇÝ╠ČĚ̂čďŇ² ŀşˆĿ² şęŔğ×̂ Ď¹
đĞď̌ Ę̂ń×ˆşĹ╟Ğ̈́ŀşąŇÝ╠Ŀİęğ×İĺ╠Ŀ̂ęŔğćˆĎ¹ ˆďİ
þśḑ̌ď×Ŀ² ╧×þęĞ̈́ŁĚŖ́̋ą̌ ╟ćğń̄ ╠ ×Ď̂ČĚ̂čďĿ̂ĘÝ̂ďİ
Ŀİęğ×İĺ╠ŇÝ╠̂ć╠ḑ̌˜ćḑ̌˜Ěŕ×ŀşą ̋ ď̂ ˆďİ×śďĿđ×Ă
³ şˆďİĂ₣Ę² İďğ₣ďğń×̂ şĹ╟Ğ ̄ ×╠ď̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ ˝ą
þśďń̄ ╠ŇÝ╠̃╠ĂđİĹ² þęŔ̄şď̂ ş̄ďğ 

33..  ̃Ďŕ×̆ ćďĞ̆ĘÝİć¹ ğĂÝ̈́&CCoonncceepptt))    

³ ĺ╠đĂ×đİĹ² Ŀ×ěŕĂ̄ ď̋ ď̂ ˘ ćďĞ̆ ĘÝİć¹
ğĂÝ̋ ď̂  ˆďİĂ₣Ę² İďğŀşą̂ ďİ×śďĿđ×Ẵ Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čďŀý╟şąˆşĹ╟Ğ̋ ď̂ ×Ďŕ×ń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďþśď
ˆĘ̋̂ İİĞİąÝĞ̆ ćďĞĿ̄ő×Ŀ¼ěŔĂđİĹ² ˆİą¹ ć×̂ ďİ
Þ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞþęŔ×Ď̂ČĚ̂čď
×śďĿđ×ĂĞďĂĂ̂Ŀ² ╧×ŀ¹ ¹ ŀ³ ×þęŔĞę̆ćďĞĿ̃╠ďń̋
İ╟ćĞ̂ Ď×ŃÝğ³ ĺ╠đĂ×þśď̄ ×╠ďþęŔĿ¼ĘŔĞĿýĘĞń×đ╟ć×þęŔ
¹ ˆ¼İ╟Ă̧Ň² ¯İěĂđ╟ć×þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďğḐ̌ŇĞ╟Ŀ̃╠ďń̋
Ăğ╟ḑ̌Þ╟Ă̧ŀþ╠̈́ń×̃ Ďŕ×ýĂ××ęŕþĎŗ́³ ĺ╠đĂ×ŀşą³ ĺ╠Ŀİęğ×
˝ąŇÝ╠Ŀ̂ĘÝ̂ďİđİ╠ḑ̌Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ďćĘ̌ďþęŔĞę
˘ćďĞĿ̃╠ďń̋ ýİ¸ˆĎ×ŀşąń̌ ╠Ŀ² ╧×ŀ×ćþḑ̌ń×̂ ďİ
þśḑ̌ď×ŀşąćĎÝ³şýşĂÝ₣ď̆ˆďİČĚ̂čď 

 

₣ď¼þęŔ̈́66̈́³ ş¸ď×ýĎćĂğ╟ḑ̌˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď̋ď̂ˆďİ
þÝşĂ̧Þ╟ďğ₣ď¼̆ İĎŗ́þęŔ̈́1 

4. ˜ Ďŕ×ˆ ďİþÝşĂ̧ -ˆ ďİ² İąğĹ̂ý╣ ŀ ×ć˘ĘÝ̈́
&Experimentation/Application) 

³ ĺ╠đĂ×ĞĂ¹ ¯Ğďğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď×śďĂ̧˘╣
˘ćďĞİĺ╠þęŔŇÝ╠đİĹ² Ň² ń×˜ Ďŕ×þęŔŀş╠ć΅Ň² þÝşĂ̧
Þ╟ďğ₣ď¼ŃÝğ¸ď×˘ İĎŗ́þęŔ̈́1 Ŀ² ╧×ˆďİþÝşĂ̧
Þ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆˘ şþęŔgĿ² ╧×ŀİ¸¹ Ď×Ýďşń̋ ˜ Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čďĿ² ╧×ĂĎ×ÝĎ¹ ŀİˆ Ŀ̈́¼ěŔĂýİć˝đĂ¹ ˘ćďĞ
Ŀ̃ ╠ďń̋ ˜ Ă̧  ×Ď̂ČĚ̂čďŀşąˆďİ² İąğĹ̂ý╣ń̌ ╠ 
₣ďğ̄ şḐ̌̋ď̂ ˆďİˆĘ̋̂ İİĞÞ╟ďğ₣ď¼ń×̆ İĎŗ́þęŔ̈́1 
×Ď̂ČĚ̂čď×śď³ ş¸ď×₣ď¼Þ╟ďğ̋ ď̂ ˆďİþÝşĂ̧
đİĹ² ³ şŀşąĂ₣Ę² İďğ̂ Ď¹ ³ ĺ╠đĂ×ŀşąĿ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ× 
ÞȨ̌³ şýĂ¹ İĎ¹ ˝ď̂ ˆďİþÝşĂ̧ ²̈́ ╥Š¯ďþęŔĿ̂ĘÝ̃Ěŕ×
ń×̂ ďİþÝÝşĂ̧þęŔ³ ╟ď×Ğď̈́ŀşąń̄ ╠Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ×
ŁĎ̂ÞďĞŀşąŀşˆĿ² şęŔğ× ˘ ćďĞ̆ ĘÝĿ̄ ő×΅ŃÝğ
³ ĺ╠đĂ×ń̄ ╠̆ąŀ××³ş¸ď××Ď̂ČĚ̂čď̋ď̂Ŀ̂ð¦ ╣þęŔŇÝ╠
ˆśď̄ ×Ýİ╟ćĞ̂Ď×ŀşą̆ ćďĞđĞ¹ ĺİð╣þḑ̌þĎČ×ČĘş² ╞
Ý╠ď×̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼̈́ 

 
₣ď¼þęŔ̈́77̈́ˆďİđ╟̧³ ş¸ď×̋ ď̂ˆďİÞ╟ďğ₣ď¼ ˜Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čď³╟ď×þḑ̌΅microsoft ms teams 

 

 

   

 

 

¯İěĂŀý̂ ý╟ḑ̌Ŀ¼ěŔĂ² İąĿĞĘ×̆ ćďĞİĺ╠̆ćďĞ Ŀ̃╠ďń̋
ŀşą̂ ďİ² İąğĹ̂ý╣ń̌ ╠̆ćďĞİĺ╠̈́ŁĚŖ́ń×̃ Ďŕ××ęŕ ×Ď̂ČĚ̂čď
˝ąŇÝ╠ŀđÝ̧˘ćďĞ̆ ĘÝĿ̄ő×ŀşą̆ ćďĞİĺ╠đĚ̂̃ Ă̧
ý×ĿĂ̧ý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ ďþęŔŇÝ╠ČĚ̂čďŇ² ŀşˆĿ² şęŔğ×̂ Ď¹
đĞď̌ Ę̂ń×ˆşĹ╟Ğ̈́ŀşąŇÝ╠Ŀİęğ×İĺ╠Ŀ̂ęŔğćˆĎ¹ ˆďİ
þśḑ̌ď×Ŀ² ╧×þęĞ̈́ŁĚŖ́̋ą̌ ╟ćğń̄ ╠ ×Ď̂ČĚ̂čďĿ̂ĘÝ̂ďİ
Ŀİęğ×İĺ╠ŇÝ╠̂ć╠ḑ̌˜ćḑ̌˜Ěŕ×ŀşą ̋ ď̂ ˆďİ×śďĿđ×Ă
³ şˆďİĂ₣Ę² İďğ₣ďğń×̂ şĹ╟Ğ ̄ ×╠ď̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ ˝ą
þśďń̄ ╠ŇÝ╠̃╠ĂđİĹ² þęŔ̄şď̂ ş̄ďğ 

33..  ̃Ďŕ×̆ ćďĞ̆ĘÝİć¹ ğĂÝ̈́&CCoonncceepptt))    

³ ĺ╠đĂ×đİĹ² Ŀ×ěŕĂ̄ ď̋ ď̂ ˘ ćďĞ̆ ĘÝİć¹
ğĂÝ̋ ď̂  ˆďİĂ₣Ę² İďğŀşą̂ ďİ×śďĿđ×Ẵ Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čďŀý╟şąˆşĹ╟Ğ̋ ď̂ ×Ďŕ×ń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďþśď
ˆĘ̋̂ İİĞİąÝĞ̆ ćďĞĿ̄ő×Ŀ¼ěŔĂđİĹ² ˆİą¹ ć×̂ ďİ
Þ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞþęŔ×Ď̂ČĚ̂čď
×śďĿđ×ĂĞďĂĂ̂Ŀ² ╧×ŀ¹ ¹ ŀ³ ×þęŔĞę̆ćďĞĿ̃╠ďń̋
İ╟ćĞ̂ Ď×ŃÝğ³ ĺ╠đĂ×þśď̄ ×╠ďþęŔĿ¼ĘŔĞĿýĘĞń×đ╟ć×þęŔ
¹ ˆ¼İ╟Ă̧Ň² ¯İěĂđ╟ć×þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďğḐ̌ŇĞ╟Ŀ̃╠ďń̋
Ăğ╟ḑ̌Þ╟Ă̧ŀþ╠̈́ń×̃ Ďŕ×ýĂ××ęŕþĎŗ́³ ĺ╠đĂ×ŀşą³ ĺ╠Ŀİęğ×
˝ąŇÝ╠Ŀ̂ĘÝ̂ďİđİ╠ḑ̌Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ý╟ĂĿ×ěŕĂ̄ďćĘ̌ďþęŔĞę
˘ćďĞĿ̃╠ďń̋ ýİ¸ˆĎ×ŀşąń̌ ╠Ŀ² ╧×ŀ×ćþḑ̌ń×̂ ďİ
þśḑ̌ď×ŀşąćĎÝ³şýşĂÝ₣ď̆ˆďİČĚ̂čď 

 

₣ď¼þęŔ̈́66̈́³ ş¸ď×ýĎćĂğ╟ḑ̌˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď̋ď̂ˆďİ
þÝşĂ̧Þ╟ďğ₣ď¼̆ İĎŗ́þęŔ̈́1 

4. ˜ Ďŕ×ˆ ďİþÝşĂ̧ -ˆ ďİ² İąğĹ̂ý╣ ŀ ×ć˘ĘÝ̈́
&Experimentation/Application) 

³ ĺ╠đĂ×ĞĂ¹ ¯Ğďğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď×śďĂ̧˘╣
˘ćďĞİĺ╠þęŔŇÝ╠đİĹ² Ň² ń×˜ Ďŕ×þęŔŀş╠ć΅Ň² þÝşĂ̧
Þ╟ďğ₣ď¼ŃÝğ¸ď×˘ İĎŗ́þęŔ̈́1 Ŀ² ╧×ˆďİþÝşĂ̧
Þ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆˘ şþęŔgĿ² ╧×ŀİ¸¹ Ď×Ýďşń̋ ˜ Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čďĿ² ╧×ĂĎ×ÝĎ¹ ŀİˆ Ŀ̈́¼ěŔĂýİć˝đĂ¹ ˘ćďĞ
Ŀ̃ ╠ďń̋ ˜ Ă̧  ×Ď̂ČĚ̂čďŀşąˆďİ² İąğĹ̂ý╣ń̌ ╠ 
₣ďğ̄ şḐ̌̋ď̂ ˆďİˆĘ̋̂ İİĞÞ╟ďğ₣ď¼ń×̆ İĎŗ́þęŔ̈́1 
×Ď̂ČĚ̂čď×śď³ ş¸ď×₣ď¼Þ╟ďğ̋ ď̂ ˆďİþÝşĂ̧
đİĹ² ³ şŀşąĂ₣Ę² İďğ̂ Ď¹ ³ ĺ╠đĂ×ŀşąĿ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ× 
ÞȨ̌³ şýĂ¹ İĎ¹ ˝ď̂ ˆďİþÝşĂ̧ ²̈́ ╥Š¯ďþęŔĿ̂ĘÝ̃Ěŕ×
ń×̂ ďİþÝÝşĂ̧þęŔ³ ╟ď×Ğď̈́ŀşąń̄ ╠Ŀ¼ěŔĂ×İ╟ćĞ̌Ďŕ×
ŁĎ̂ÞďĞŀşąŀşˆĿ² şęŔğ× ˘ ćďĞ̆ ĘÝĿ̄ ő×΅ŃÝğ
³ ĺ╠đĂ×ń̄ ╠̆ąŀ××³ş¸ď××Ď̂ČĚ̂čď̋ď̂Ŀ̂ð¦ ╣þęŔŇÝ╠
ˆśď̄ ×Ýİ╟ćĞ̂Ď×ŀşą̆ ćďĞđĞ¹ ĺİð╣þḑ̌þĎČ×ČĘş² ╞
Ý╠ď×̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼̈́ 

 
₣ď¼þęŔ̈́77̈́ˆďİđ╟̧³ ş¸ď×̋ ď̂ˆďİÞ╟ďğ₣ď¼ ˜Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čď³╟ď×þḑ̌΅microsoft ms teams 

   

 

 

˝ď̂×Ďŕ×³ ĺ╠đĂ×ĞĂ¹ ¯Ğďģ̆ ď×þęŔĞę
İďğşąĿĂęğÝĞď̂˜Ěŕ×ń̄ ╠̂Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čďĿ² ╧×̧ ď×̆ İĎŗ́
þęŔ2*̈́3̈́ŃÝğÝĺ̋ ď̂¼ĎÐ×ď̂ďİ˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŀşą
˘ćďĞĿ̄ő×İ╟ćĞ̂Ď×ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŀş╠ć×śďĞďćĎÝ³ş
² İąĿĞĘ×İ╟ćĞ̂Ď×ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́˝××Ď̂ČĚ̂čďĞę̆ćďĞ
Ŀ̃╠ďń̋ ń×̄ şĎ̂̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×
đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞýďĞĿ̂ð¦ ╣þęŔŇÝ╠̂śď̄ ×Ýİ╟ćĞ̂Ď×̈́
˝Ȩ̌þśď̂ďİĞĂ¹ ¯Ğďğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď³şĘý³ş¸ď×
đİĹ² İďğćĘ̌ď̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×
đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞŃÝğ×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞ̂ śď̄ ×Ý
¯Ďć̃ ╠Ă̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼ŇÝ╠ŃÝğĂĘđİąýďĞ̆ćďĞđ×ń̋
˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď̈́ŃÝğ³ ĺ╠đĂ×þśď̄ ×╠ďþęŔŀ×ą×śďń×̂ ďİ
ˆďİ¼ĎÐ×ď³ş¸ď×ýďĞ̂İĂ¹ Ŀćşď̃Ă̧ 
ˆİą¹ ć×̂ ďİđİ╠ḑ̌đİİ˘╣ 

 
₣ď¼þęŔ̈́88 ˆďİş¸¼ěŕ×þęŔĿ¼ěŔĂÞ╟ďğ₣ď¼̃ Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čď 

 

₣ď¼þęŔ̈́99 ̂ ďİş¸¼ěŕ×þęŔĿ¼ěŔĂÞ╟ďğ₣ď¼̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

 ̈́ ń×ˆďİĿİęğ×ˆďİđĂ×ćĘ̌ď̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼
¹ Ĺ̆̆ şń×đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞń×₣ď̆ ˆďİČĚ̂čď×ęŕ
³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠Ğę̂ďİ×śďĿ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣Ğď̌ ╟ćğń×
ˆďİđĂ×Ŀ¼ěŔĂ̌ ╟ćğń̄ ╠Ŀ̂ĘÝ̂ ďİđěŔĂđďİİą̄ ć╟ḑ̌
³ ĺ╠đĂ×ŀşą³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠×Ă̂ Ŀ̄×ěĂ̋ ď̂ Ŀćşď̂ ďİ
Ŀİęğ×̂ ďİđĂ×² ˆýĘ̈́Ăę̂þĎŗ́ğḐ̌̌╟ćğşÝĂĎýİď̆ćďĞ
ĿđęŔģ̆ ń×đÞď×̂ ďİð╣Ń̆ćĘÝ-19 þęŔć×Ŀćęğ×ĞďĿ² ╧×
İąğą̈́ ˆďİń̌ ╠Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣̋Ȩ̌̌╟ćğŀˆ╠² ╥Š¯ď
ĿİěŔĂ̧Ŀćşďń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ŇÝ╠Ŀ² ╧×Ăğ╟ḑ̌Ýę̈́
Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣þęŔ×śďĞďń̌ ╠̧ď×ŇÝ╠ŀˆ╟ 

 Ń² İŀ ˆ İĞ̈́microsoft ms teams̈́ Ŀ² ╧×
Ń² İŀˆİĞþęŔÞĺ̂ ĂĂ̂ŀ¹ ¹ ĞďĿ¼ěŔĂ̌ ╟ćğń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×
đďĞďİÞđİ╠ḑ̌ ŀ şąĿ̂ ő¹ ¸ď×ŃÝğŇĞ╟ý╠Ă̧ ń̌ ╠
ˆİąÝďč ŀ̈́şąğḐ̌đďĞďİÞ̌ ╟ćğ² İą̄ ğĎÝĿćşď̈́
Ŀ̌╟×̈́ ˘ćďĞđďĞďİÞń×̂ ďİþśďđśďĿ×ď̃ Ă̧Ŀ×ěŕĂ̄ ď
ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ× ń̄ ╠̂Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čďŀý╟şą˘ ×̈́
×Ă̂˝ď̂ ×ęŕğḐ̌đİ╠ḑ̌Ń¾şĿÝĂİ╣đśď̄ İĎ¹ ŀý╟şą̂ Ď×
ŀşąŀý╟şą̆ ×Ŀ¼ěŔĂ̆ćďĞĿ² ╧×İąĿ¹ ęğ¹ ˜Ă̧˜╠ĂĞĺş΅
×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞýĘÝýďĢ̆ď×ý╟ḑ̌Ő̈́þęŔŇÝ╠İĎ¹
ĞĂ¹ ¯Ğďğć╟ďĞęĂąŇİ˘İ¹ ˆśď̄ ×Ý¹ ╠ḑ̌΅³ ĺ╠đĂ×
đďĞďİÞýĘÝýďĞ̂ďİþśḑ̌ď×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠ć╟ď
ń̆ İğḐ̌ŇĞ╟Ŀđİő̋΅ŀşą³ ĺ╠đĂ×ğḐ̌đďĞďİÞŀđÝ̧
˘ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×Ŀ̂ęŔğć̂ Ď¹ ¸ď×ŀşąń̄ ╠̆ąŀ××̂ Ď¹ ¸ď×
þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďđ╟̧ĞďŇÝ╠Ăğ╟ḑ̌İćÝĿİőć 

 ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ××ęŕŇÝ╠Ğę̂ďİń̌ ╠Ń² İŀˆİĞ̈́
microsoft ms teams Ŀ² ╧×Ń² İŀˆİĞ̄ şĎ̂ń×
ˆďİýĘÝý╟Ă̂Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čď̈́đĎŖ̧́ď×̈́ ŀ×¹ ĿĂ̂đďİ
² İą̂ Ă¹ ˆďİĿİęğ×ˆďİđĂ×̈́ ŀşą̂ ďİđ╟̧̧ď×̈́   

 

 

˝ď̂×Ďŕ×³ ĺ╠đĂ×ĞĂ¹ ¯Ğďģ̆ ď×þęŔĞę
İďğşąĿĂęğÝĞď̂˜Ěŕ×ń̄ ╠̂Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čďĿ² ╧×̧ ď×̆ İĎŗ́
þęŔ2*̈́3̈́ŃÝğÝĺ̋ ď̂¼ĎÐ×ď̂ďİ˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŀşą
˘ćďĞĿ̄ő×İ╟ćĞ̂Ď×ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×ŀş╠ć×śďĞďćĎÝ³ş
² İąĿĞĘ×İ╟ćĞ̂Ď×ń×̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́˝××Ď̂ČĚ̂čďĞę̆ćďĞ
Ŀ̃╠ďń̋ ń×̄ şĎ̂̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×
đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞýďĞĿ̂ð¦ ╣þęŔŇÝ╠̂śď̄ ×Ýİ╟ćĞ̂Ď×̈́
˝Ȩ̌þśď̂ďİĞĂ¹ ¯Ğďğń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čď³şĘý³ş¸ď×
đİĹ² İďğćĘ̌ď̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×
đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞŃÝğ×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞ̂ śď̄ ×Ý
¯Ďć̃ ╠Ă̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼ŇÝ╠ŃÝğĂĘđİąýďĞ̆ćďĞđ×ń̋
˜Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď̈́ŃÝğ³ ĺ╠đĂ×þśď̄ ×╠ďþęŔŀ×ą×śďń×̂ ďİ
ˆďİ¼ĎÐ×ď³ş¸ď×ýďĞ̂İĂ¹ Ŀćşď̃Ă̧ 
ˆİą¹ ć×̂ ďİđİ╠ḑ̌đİİ˘╣ 

 
₣ď¼þęŔ̈́88 ˆďİş¸¼ěŕ×þęŔĿ¼ěŔĂÞ╟ďğ₣ď¼̃ Ă̧
×Ď̂ČĚ̂čď 

 

₣ď¼þęŔ̈́99 ̂ ďİş¸¼ěŕ×þęŔĿ¼ěŔĂÞ╟ďğ₣ď¼̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď 

 ̈́ ń×ˆďİĿİęğ×ˆďİđĂ×ćĘ̌ď̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼
¹ Ĺ̆̆ şń×đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞń×₣ď̆ ˆďİČĚ̂čď×ęŕ
³ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠Ğę̂ďİ×śďĿ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣Ğď̌ ╟ćğń×
ˆďİđĂ×Ŀ¼ěŔĂ̌ ╟ćğń̄ ╠Ŀ̂ĘÝ̂ ďİđěŔĂđďİİą̄ ć╟ḑ̌
³ ĺ╠đĂ×ŀşą³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠×Ă̂ Ŀ̄×ěĂ̋ ď̂ Ŀćşď̂ ďİ
Ŀİęğ×̂ ďİđĂ×² ˆýĘ̈́Ăę̂þĎŗ́ğḐ̌̌╟ćğşÝĂĎýİď̆ćďĞ
ĿđęŔģ̆ ń×đÞď×̂ ďİð╣Ń̆ćĘÝ-19 þęŔć×Ŀćęğ×ĞďĿ² ╧×
İąğą̈́ ˆďİń̌ ╠Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣̋Ȩ̌̌╟ćğŀˆ╠² ╥Š¯ď
ĿİěŔĂ̧Ŀćşďń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×ŇÝ╠Ŀ² ╧×Ăğ╟ḑ̌Ýę̈́
Ŀ̆İěŔĂ̧ĞěĂĂĂ×Ňş×╣þęŔ×śďĞďń̌ ╠̧ď×ŇÝ╠ŀˆ╟ 

 Ń² İŀ ˆ İĞ̈́microsoft ms teams̈́ Ŀ² ╧×
Ń² İŀˆİĞþęŔÞĺ̂ ĂĂ̂ŀ¹ ¹ ĞďĿ¼ěŔĂ̌ ╟ćğń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×
đďĞďİÞđİ╠ḑ̌ ŀ şąĿ̂ ő¹ ¸ď×ŃÝğŇĞ╟ý╠Ă̧ ń̌ ╠
ˆİąÝďč ŀ̈́şąğḐ̌đďĞďİÞ̌ ╟ćğ² İą̄ ğĎÝĿćşď̈́
Ŀ̌╟×̈́ ˘ćďĞđďĞďİÞń×̂ ďİþśďđśďĿ×ď̃ Ă̧Ŀ×ěŕĂ̄ ď
ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ× ń̄ ╠̂Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čďŀý╟şą˘ ×̈́
×Ă̂˝ď̂ ×ęŕğḐ̌đİ╠ḑ̌Ń¾şĿÝĂİ╣đśď̄ İĎ¹ ŀý╟şą̂ Ď×
ŀşąŀý╟şą̆ ×Ŀ¼ěŔĂ̆ćďĞĿ² ╧×İąĿ¹ ęğ¹ ˜Ă̧˜╠ĂĞĺş΅
×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞýĘÝýďĢ̆ď×ý╟ḑ̌Ő̈́þęŔŇÝ╠İĎ¹
ĞĂ¹ ¯Ğďğć╟ďĞęĂąŇİ˘İ¹ ˆśď̄ ×Ý¹ ╠ḑ̌΅³ ĺ╠đĂ×
đďĞďİÞýĘÝýďĞ̂ďİþśḑ̌ď×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠ć╟ď
ń̆ İğḐ̌ŇĞ╟Ŀđİő̋΅ŀşą³ ĺ╠đĂ×ğḐ̌đďĞďİÞŀđÝ̧
˘ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×Ŀ̂ęŔğć̂ Ď¹ ¸ď×ŀşąń̄ ╠̆ąŀ××̂ Ď¹ ¸ď×
þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďđ╟̧ĞďŇÝ╠Ăğ╟ḑ̌İćÝĿİőć 

 ń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ××ęŕŇÝ╠Ğę̂ďİń̌ ╠Ń² İŀˆİĞ̈́
microsoft ms teams Ŀ² ╧×Ń² İŀˆİĞ̄ şĎ̂ń×
ˆďİýĘÝý╟Ă̂Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čď̈́đĎŖ̧́ď×̈́ ŀ×¹ ĿĂ̂đďİ
² İą̂ Ă¹ ˆďİĿİęğ×ˆďİđĂ×̈́ ŀşą̂ ďİđ╟̧̧ď×̈́
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เวลาในการเรียนการสอนได�เป็นอย่างดี เครื่องมือ

ออนไลน์ที่นำมาใช�งาน ได�แก่

 โปรแกรม microsoft teams เป็นโปรแกรมที่

ถกูออกแบบมาเพือ่ชว่ยให�ผู�สอนสามารถสร�างและเกบ็

งานโดยไม่ต�องใช�กระดาษ และยังสามารถช่วย

ประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการทำสำเนาของ

เนื้อหาการเรียนการสอน ให�กับนักศึกษาแต่ละคน 

นอกจากนี้ยังสร�างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละกลุ่มและ

แต่ละคนเพ่ือความเป็นระเบียบของข�อมูล นักศึกษา

สามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได�รับมอบหมายว่ามีอะไร

ครบกำหนดบ�าง ผู�สอนสามารถติดตามการทำงานของ

นักศึกษาได�ว่าใครยังไม่เสร็จ และผู�สอนยังสามารถ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให�คะแนนกับงาน

ที่นักศึกษาส่งมาได�อย่างรวดเร็ว

 ในการเรียนการสอนนี้ได�มีการใช�โปรแกรม 

microsoft teams เปน็โปรแกรมหลกัในการตดิตอ่กบั

นักศึกษา สั่งงาน แนบเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน และการส่งงาน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช�งาน

ง่าย สามารถรองรับนักศึกษาได�เป็นจำนวนมาก  

มี User Interface ที่ไม่ซึ่ับซึ่�อนสามารถเข�าใจได�โดย

งา่ยและนกัศกึษาสามารถเข�าถึงโปรแกรมได�ผา่นอเีมล์ 

@cmu.ac.th ที่นักศึกษามีทุกคนอยู่แล�ว อีกทั้งยังถูก

เพิม่เข�าไปในห�องเรยีนได�โดยทนัทหีลงัจากนกัศกึษาลง

ทะเบยีนในรายวชิาแล�วซึ่ึง่ถอืวา่เปน็สิง่ทีส่ะดวกกบัท้ัง

ผู�สอนและตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ร้ปที� 10 microsoft ms teams ของรายวิชาการถ่าย

ภาพบุคคลในสภาพแวดล�อม

 ในส่วนของการสอนแบบออนไลน์จากเดิมที่ใช�

โปรแกรม ZOOM เป็น Application ในการสอน 

จัดประชุมสัมมนาทางออนไลน์โดยใช�คอมพิวเตอร์ 

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ใน microsoft teams 

สามารถเข�ามาแทนทีไ่ด� โดยใช�ประชมุได�ทัง้แบบมภีาพ

และวิดีโอ (Video Conference) หรือประชุมผ่าน

โทรศัพท์ที่มีแต่เสียงเท่านั้น (Conference call) โดย

นำมาใช�ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อไม่ให�การ

เรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และยังใช�ในการ

อัพเดตความคืบหน�าของงานสรุปรายวิชา ที่นักศึกษา

จะสามารถปรึกษาอาจารย์ผู�สอนนอกเหนือจากเวลา

เรียนได�

4. ผลที�ได้้รับั

 การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาผู�เรียน 

ผู�สอนได�ทำการแบ่งเกณฑ์การให�คะแนนเป็น 3 ส่วน

คือการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในคาบเรียน 20% การ

ทดลองปฏิิบั ติการถ่ายภาพ 50% และผลงาน

สร�างสรรค์สรุปรายวิชา 30% โดยเป็นการตกลงร่วม

กับความเห็นของนักศึกษาในการเรียนการสอนคาบ

แรก ซึ่ึ่งจะเห็นได�ว่าผู�สอนไม่มีการวัดผลจากการเข�า

ชั้นเรียน เนื่องด�วยต�องการทดลองรูปแบบกิจกรรมที่

ออกแบบว่าสามารถดึงดูดนักศึกษาให�เข�าร่วมกิจกรรม

ได�หรือไม่ สว่นการวัดผลจากชิน้งานนัน้เป็นการวัดผล

ปกตใินการเรยีนการสอนทางศลิปะอยูแ่ล�ว แตใ่นภาค

เรยีนนีผู้�สอนเพิม่คะแนนในสว่นของผลงานสร�างสรรค์

สรุปรายวิชามากขึ้น เพื่อให�นักศึกษาได�มุ่งความสนใจ

ตอ่การพัฒนาผลงานอย่างอสิระและเต็มที ่โดยผลงาน

ปลายภาคเรียนทั้งหมดของนักศึกษาได�ถูกนำมาเผย

แพร่ในลักษณะนิทรรศการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซึ่ต์ 

https://hateyouverymuch.wixsite.com/

docproject/blog-1/categories/environmental-

portrait-2021
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ร้ปที� 11 กิจกรรมสรุปกระบวนการถ่ายภาพ และเผย

แพร่งานผ่านเว็บไซึ่ต์ 

 ผลลัพท์จากการสอนในเทอมที่ผ่านมา พบว่า

นักศึกษาผู�เรียนมีอัตราการสอนงานแสดงครบถ�วน

มากขึ้นและตรงเวลามากข้ึน มีการปรึกษางานนอก

เวลาเรียนบ่อยครั้งคิดเป็นร�อยละ 80 ของจำนวน

นักศึกษา และผลลัพท์จากการสร�างสรรค์อยู่ในเกณฑ์

ดีถึงดีมาก ในส่วนของการเข�าเรียนพบเพียงร�อยละ 2 

ของจำนวนนกัศกึษาท้ังหมดท่ีขาดเรยีนเปน็ประจำ ซึ่ึง่

พบว่าเป็นสาเหตุส่วนตัวของนักศึกษาเนื่องจากพบว่า

มีการขาดเรียนในรายวิชาอื่นๆ ด�วยเช่นกัน 

ร้ปที� 12 การใช� microsoft teams เพื่อให�คะแนน

และแนะนำนักศึกษาในการปรับปรุงผลงาน

 จากการพดูคยุกบันกัศกึษาในคาบเรยีนสดุท�าย 

นกัศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการเรยีนการสอน สรุป

ได�ดังนี้  ลักษณะการเรียนการสอนเปิดอิสระให�

นกัศึกษาทำการทดลองค�นคว�าในสิง่ทีต่นเองสนใจ โดย

มีอาจารย์ผู�สอนทำหน�าท่ีเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอย

แนะนำและปรับแก�แนวทางให� นักศึกษาจึงมีความ

ผ่อนคลายในการเรียนและการสร�างสรรค์ผลงาน

มากกว่าทีผ่า่นมา และการได�สนทนากับอาจารยผู์�สอน 

ทำให�นักศึกษาได�รับประสบการณ์ตรง ที่สามารถนำ

มาปรับใช�กับตนเองได� เนื้อหาทฤษฎีีถูกสรุปเร็วได�ใจ

ความทำให�วิชาไม่น่าเบื่อหน่ายจากการบรรยาย

 ในส่วนของอาจารย์ผู�สอนมีความเห็นว่า จาก

การปรับแนวทางการเรียนการสอนทำให�เกิดการ

สนทนากบัผู�เรยีนบ่อยคร้ังมากข้ึน ทำให�ทราบทัศนคติ 

ความต�องการของผู�เรียนได�ชัดเจนและจากการทำ

กิจกรรมกลุ่มร่วมกันสามารถทำการบูรณาการองค์

ความรู�จากเนื้อหาเดิมให�ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นข�อมูล

สำคัญในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในครั้งต่อไป ใน

ส่วนการใช� ส่ือวิ ดีทัศน์ทั้ งจากที่อื่นและผลิตเอง 

สามารถทำให�ผู�สอนออกแบบเนื้อหาวิชาได�กว�างมาก

ขึ้นลดภาระในการเตรียมเนื้อหาเดิม ๆ สามารถนำ

เวลาไปเติมในส่วนเนื้อใหม่ๆ ได� และลดความเบ่ือ

หน่ายของผู�เรียน ผู�เรียนสามารถเลือกเวลาในการ

ศกึษาเพ่ิมเตมิได�ด�วยตนเองและเสนอตอ่ผู�สอนถงึสิง่ที่

ต�องการทราบเพิม่เติม เพ่ือให�ผู�สอนเตรียมเน้ือหาเพิม่

ได� ในคาบต่อไป ถือเป็นวิธิีการที่ตอบโจทย์ต่อ

พฤติกรรมการเรียนในปัจจุบัน

5. สรุป

 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล�อม 

เป็นการใช�องค์ความรู�ในการจัดการเรียนรู�แบบมีส่วน

ร่วมและการสอนศิลปะปฏิิบัติ มาบูรณาการร่วมกัน

เปน็การจดัการเรยีนรู�ท่ียดึผู�เรยีนเปน็ศูนย์กลางในการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึ่ึง่ประกอบด�วยขัน้ตอน 

4 ขั้นตอน ได�แก่ ขั้นประสบการณ์ (Experience) ขั้น

การสะท�อนและอภิปราย (Reflect ion and 

Discussion) ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) และ

ข้ั น ก า ร ท ด ล อ ง / ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ แ น ว คิ ด 

(Experimentation/ Application) ซึ่ึ่งการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายภาพบุคคลในสภาพ

แวดล�อมโดยใช�การเรียนรู�แบบมีส่วนร่วมและศิลปะ

ปฏิิบัติ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยช่วย

ให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู�ของตนเองและได�ฝึึก

   

 

 

₣ď¼þęŔ̈́1111̈̂́ Ę̋̂ İİĞđİĹ² ˆİą¹ ć×̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼ 
ŀşąĿ³ğŀ¼İ╟̧ď×³╟ď×Ŀćő¹ ŇŁý╣̈́ 

³ şşĎ¼þ╣̋ď̂ ˆďİđĂ×ń×ĿþĂĞþęŔ³ ╟ď××Ğď̈́
¼¹ ć╟ď×Ď̂ČĚ̂čď³ ĺ╠Ŀİęğ×ĞęĂĎýİď̂ ďİđĂ×̧ ď×
ŀđÝ̧˘İ¹ Þ╠ć×Ğď̂˜Ěŕ×ŀşąýİ¸ĿćşďĞď̂˜Ěŕ×̈́ Ğę
ˆďİ² İĚ̂čḑ̌ď××Ă̂ĿćşďĿİęğ×¹ ╟Ăğ̆ İĎŗ́˘ĘÝĿ² ╧×
İ╠Ăğşą̈́ 80 ˜Ă̧˝śď×ć××Ď̂ČĚ̂čď̈́ŀşą³ şşĎ¼þ╣
˝ď̂ ˆďİđİ╠ḑ̌đİİ˘╣Ăğĺ╟ń×Ŀ̂ð ¦ ╣ÝęÞȨ̌ÝęĞď̂ ń̈́×
đ╟ć×̃ Ă̧ˆďİĿ̃╠ďĿİęğ×¼¹ Ŀ¼ęģ̆ İ╠Ăğşą̈́ 2̈́ ˜ Ă̧
˝śď×ć××Ď̂ČĚ̂čďþĎŗ́¯ĞÝþęŔ̃ďÝĿİęğ×Ŀ² ╧×² İą̋ śď̈́
ŁĚŖ́¼¹ ć╟ďĿ² ╧×đďĿ̄ ýĹđ╟ć×ýĎć˜ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď
Ŀ×ěŔĂ̧˝ď̂¼¹ ć╟ďĞę̂ďİ˜ďÝĿİęğ×ń×İďğćĘ̌ďĂěŔ×Ő
Ý ╠ ć ğ Ŀ ˇ ╟ × ˆĎ ×

  
₣ď¼þęŔ̈́1122̈̂́ ďİń̌ ╠̈́microsoft ms teams 
Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠̆ąŀ××ŀşąŀ×ą×śď×Ď̂ČĚ̂čďń×̂ ďİ
² İĎ¹ ² İĻ́³ ş¸ď×  

˝ď̂ ˆďİ¼ĺÝ̆ Ĺğ̂ Ď¹ ×Ď̂ČĚ̂čďń×̆ ď¹ Ŀİęğ×
đĹÝþ╠ďğ̈́ ×Ď̂ČĚ̂čďĞę̆ćďĞĿ̄ő×ý╟Ăİĺ² ŀ¹ ¹ ˆďİ
Ŀİęğ×̂ ďİđĂ×̈́ đİĹ² ŇÝ╠ÝḐ̌×ęŕ̈́şĎ̂čð ą̂ ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×Ŀ² ╖ÝĂĘđİąń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďþśď̂ ďİþÝşĂ̧
˘╠×̆ ć╠ďń×đĘŖ́þęŔý×ĿĂ̧đ×ń̋ ΅ŃÝğĞęĂď̋ďİğ╣³ ĺ╠đĂ×
þśď̄ ×╠ďþęŔĿ² ╧×Ŀ̄ĞěĂ×¼ęŔĿşĘŕģ̆ þęŔ̆Ăğŀ×ą×śď³ şą
² İĎ¹ ŀˆ╠ŀ×ćþḑ̌ń̄ ╠̈́×Ď̂ČĚ̂čď̋ Ȩ̌Ğę̆ćďĞ³ ╟Ă×
˘şďğń×̂ ďİĿİęğ×ŀşą̂ ďİđİ╠ḑ̌đİİ˘╣³ ş¸ď×

Ğď̂ ˆć╟ďþęŔ³ ╟ď×Ğď̈́ŀşąˆďİŇÝ╠đ×þ×ď̂ Ď¹
Ăď̋ ďİğ╣³ ĺ╠đĂ×΅þśďń̄ ╠×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠İĎ¹
² İąđ¹ ˆďİð╣ýİ¸ þ̈́ęŔđďĞďİÞ×śďĞď² İĎ¹ ń̌ ╠̂Ď×
ý×ĿĂ̧ŇÝ╠̈́Ŀ×ěŕĂ̄ ďþŞčšęÞĺ̂ đİĹ² ĿİőćŇÝ╠ń̋ ˘ćďĞ
þśďń̄ ╠ćĘ̌ďŇĞ╟×╟ďĿ¹ ěŔĂ̄×╟ďğ̋ ď̂ˆďİ¹ İİğďğ  

ń×đ╟ć×̃ Ă̧Ăď̋ďİğ╣³ ĺ╠đĂ×Ğę̆ćďĞĿ̄ő×ć╟ď̈́
˝ď̂ ˆďİ² İĎ¹ ŀ×ćþḑ̌ˆďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×þśďń̄ ╠
Ŀ̂ĘÝ̂ďİđ×þ×ď̂Ď¹ ³ ĺ╠Ŀİęğ×¹ ╟Ăğ̆ İĎŗ́Ğď̂˜Ěŕ×̈́þśď
ń̄ ╠þİď¹ þĎČ×̆ ýĘ̆̈́ćďĞý╠Ă̧ˆďİ˜Ă̧³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠
ˇĎÝĿ̋×ŀşą̋ ď̂ ˆďİþśď̂ Ę̋̂ İİĞ̂ şĹ╟Ğİ╟ćĞ̂Ď×
đďĞďİÞþśď̂ ďİ¹ ĺİð ď̂ ďİĂ̧˘ ╣̆ćďĞİĺ╠̋ď̂
Ŀ×ěŕĂ̄ ďĿÝĘĞń̄ ╠þĎ×đĞĎğĞď̂ ğĘŖ́̃ Ěŕ×Ŀ² ╧×˜ ╠ĂĞĺş
đśď̆ ĎŠń×̂ ďİ² İĎ¹ ² İĻ́Ŀ×ěŕĂ̄ ďİďğćĘ̌ďń×̆ İĎŗ́
ý╟ĂŇ²  ń×đ╟ć×̂ ďİń̌ ╠đěŔĂćęÝęþĎČ×╣þĎŗ́˝ď̂þęŔĂěŔ×ŀşą
³ şĘýĿĂ̧ ΅đďĞďİÞþśďń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×ĂĂ̂ ŀ ¹ ¹
Ŀ×ěŕĂ̄ ďćĘ̌ďŇÝ╠̂ć╠ḑ̌Ğď̂ ˜ Ěŕ×şÝ₣ďİąń×̂ ďİ
ĿýİęğĞĿ×ěŕĂ̄ďĿÝĘĞ̈́Ő̈́đďĞďİÞ×śďĿćşďŇ² ĿýĘĞń×
đ╟ć×Ŀ×ěŕĂń̄ Ğ╟ŐŇÝ╠̈́ŀşąşÝ̆ćďĞĿ¹ ěŔĂ̄ ×╟ďğ̃ Ă̧
³ ĺ╠Ŀİęğ×̈́ ³ ĺ╠Ŀİęğ×đďĞďİÞĿşěĂ̂Ŀćşďń×̂ ďİČĚ̂čď
Ŀ¼ĘŔĞĿýĘĞŇÝ╠Ý╠ćğý×ĿĂ̧ŀşąĿđ×Ăý╟Ă³ ĺ╠đĂ×ÞȨ̌đĘŖ́
þęŔý╠Ă̧ˆďİþİď¹ Ŀ¼ĘŔĞĿýĘĞ̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠³ ĺ╠đĂ×ĿýİęğĞ
Ŀ×ěŕĂ̄ďĿ¼ĘŔĞŇÝ╠ń×̆ ď¹ ý╟ĂŇ² Þ̈́ěĂĿ² ╧×ćĘ−ę̂ďİþęŔýĂ¹
Ń̋þğ╣ý╟Ă¼ŞýĘ̂İİĞ̂ďİĿİęğ×ń×² ╥̋̋Ĺ¹ Ď× 

5 đİĹ²   

ˆş╟ďćŃÝğđİĹ² ΅̂ ďİ¼ĎÐ×ď̂ďİ˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×ń×İďğćĘ̌ď̂ ďİÞ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×
đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞ̈́Ŀ² ╧×̂ ďİń̌ ╠Ă̧˘╣̆ćďĞİĺ╠ń×̂ ďİ
˝ĎÝ̂ ďİĿİęğ×İĺ╠ŀ¹ ¹ Ğęđ╟ć×İ╟ćĞŀşąˆďİđĂ×
ČĘş² ą² ŽĘ¹ ĎýĘ Ğď¹ ĺİð ď̂ ďİİ╟ćĞ̂ Ď×Ŀ² ╧×̂ ďİ
˝ĎÝ̂ďİĿİęğ×İĺ╠þęŔğĚÝ³ ĺ╠Ŀİęğ×Ŀ² ╧×Čĺ×ğ╣̂şḑ̌ń×̂ ďİ

 

 

   

 

 

Ŀ×ěŔĂ̧˝ď̂ Ŀ² ╧×Ń² İŀˆİĞþęŔń̌ ╠̧ď×̧ ╟ďğ̈́ đďĞďİÞ
İĂ̧İĎ¹ ×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠Ŀ² ╧×̋ śď×ć×Ğď̂ ΅Ğę User 
Interface þęŔŇĞ╟ŁĎ¹ Ł╠Ă×đďĞďİÞĿ̃ ╠ďń̋ ŇÝ╠
ŃÝģ̆ ╟ďğŀşą×Ď̂ČĚ̂čďđďĞďİÞĿ̃╠ďÞȨ̌Ń² İŀˆİĞ
ŇÝ╠³╟ď×ĂęĿĞş╣̈́@ cmu.ac.th þęŔ×Ď̂ČĚ̂čďĞęþĹ̂̆ ×
Ăğĺ╟ŀş╠ć΅Ăę̂þĎŗ́ğḐ̌Þĺ̂ Ŀ¼ĘŔĞĿ̃╠ďŇ² ń×̄ ╠Ă̧Ŀİęğ×ŇÝ╠
ŃÝğþĎ×þę̄şḐ̌̋ ď̂ ×Ď̂ČĚ̂čďş¸þąĿ¹ ęğ×ń×
İďğćĘ̌ďŀş╠ćŁĚŖ́ÞěĂć╟ďĿ² ╧×đĘŖ́þęŔđąÝćˆˆĎ¹ þĎŗ́
³ ĺ╠đĂ×ŀşąýĎć×Ď̂ČĚ̂čďĿ² ╧×Ăğ╟ḑ̌Ğď̂  

 
₣ď¼þęŔ̈́1100̈́microsoft ms teams ̃ Ă̧İďğćĘ̌ď
ˆďİÞ╟ďğ₣ď¼¹ Ĺ̆̆ şń×đ₣ď¼ŀćÝş╠ĂĞ 

ń×đ╟ć×̃ Ă̧ˆďİđĂ×ŀ¹ ¹ ĂĂ×Ňş×╣̋ď̂ĿÝĘĞ
þęŔń̌ ╠Ń² İŀˆİĞ̈́ZOOM Ŀ² ╧×̈́ Application ń×
ˆďİđĂ×̈́˝ĎÝ² İą̌ ĹĞ̈́đĎĞĞ×ď̈́þḑ̌ĂĂ×Ňş×╣̈́ŃÝğ
ń̃ ╠̆ĂĞ¼ĘćĿýĂİ╣̈́đĞďİ╣þŃ¾×̈́ ¯İěĂŀþő¹ Ŀşőý̈́ ń×̈́
microsoft ms teams đďĞďİÞĿ̃╠ďĞďŀþ×þęŔ
ŇÝ╠̈́ŃÝğń̌ ╠² İą̌ ĹĞŇÝ╠þĎŗ́ŀ¹ ¹ Ğę₣ď¼ŀşąćĘÝęŃĂ̈́
&Video Conference) ¯İěĂ² İąˇ ĹĞ³ ╟ď×
ŃþİČĎ¼þ╣þęŔĞęŀý╟Ŀđęğ¸Ŀþ╟ď×Ďŕ×̈́ &Conference 
call) ŃÝğ×śďĞďń̌ ╠ń×̌ ╟ć¸đÞď×̂ ďİð╣Ń̆ćĘÝ-19 
Ŀ¼ěŔĂŇĞ╟ń̄ ╠̂ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×̃ ďÝ̆ćďĞý╟ĂĿ×ěŔĂ̧΅
ŀşąğḐ̌ń̌ ╠ń×̂ ďİĂĎ¼ĿÝý̆ ćďĞ̆ ě¹ ¯×╠ď̃ Ă̧¸ď×
đİĹ² İďğćĘ̌ď̈́þęŔ×Ď̂ČĚ̂čď̋ ąđďĞďİÞ² İĚ̂čď
Ăď̋ďİğ╣³ ĺ╠đĂ××Ă̂Ŀ̄×ěĂ̋ď̂ĿćşďĿİęğ×ŇÝ╠ 

4 ³ şþęŔŇÝ╠İĎ¹  
ˆďİ² İąĿĞĘ×³ şˆďİĿİęğ×İĺ╠̃Ă̧×Ď̂ČĚ̂čď

³ ĺ╠Ŀİęğ× ³̈́ ĺ╠đĂ×ŇÝ╠þśď̂ ďİŀ ¹ ╟̧Ŀ̂ð ¦ ╣̂ďİń̄ ╠
˘ ąŀ××Ŀ² ╧×΅3 đ╟ć×˘ ěĂ̂ ďİĞęđ╟ć×İ╟ćĞ̂ Ď¹
ˆ Ę̋ˆ İİĞń×˘ ď¹ Ŀİęğ×΅20%̈́ ˆ ďİþÝşĂ̧
² ŽĘ¹ ĎýĘ̂ďİÞ╟ďğ₣ď¼ 50%̈́ ŀ şą³ ş ¸ď×
đİ╠ḑ̌đİİ˘╣đİĹ² İďğćĘ̌ď 30% ŃÝğĿ² ╧×̂ ďİý̂
ş¸İ╟ćĞ̂Ď¹ ˘ćďĞĿ̄ő×̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďń×̂ ďİĿİęğ×
ˆďİđĂ×̆ ď¹ ŀİˆ Ł̈́ĚŖ́̋ąĿ̄ő×ŇÝ╠ć╟ď³ ĺ╠đĂ×ŇĞ╟Ğę̂ďİ
ćĎÝ³ ş˝ď̂ ˆďİĿ̃╠ď̌ Ďŕ×Ŀİęğ×̈́ Ŀ×ěŔĂ̧Ý╠ćğý╠Ă̧ˆďİ
þÝşĂ̧İĺ² ŀ¹ ¹ ˆĘ̋̂ İİĞþęŔĂĂ̂ŀ¹ ¹ ć╟ďđďĞďİÞ
ÝȨ̌ÝĺÝ×Ď̂ČĚ̂čďń̄ ╠Ŀ̃╠ďİ╟ćĞ̂ Ę̋̂ İİĞŇÝ╠̄İěĂŇĞ╟̈́
đ╟ć×̂ ďİćĎÝ³ ş˝ď̂ ˇĘŕ×̧ ď××Ďŕ×Ŀ² ╧×̂ ďİćĎÝ³ ş
² ˆýĘń×̂ ďİĿİęğ×̂ ďİđĂ×þḑ̌ČĘş² ąĂğĺ╟ŀş╠ć ŀ̈́ý╟
ń×₣ď̆ Ŀİęğ××ęŕ³ ĺ╠đĂ×Ŀ¼ĘŔĞ̆ ąŀ××ń×đ╟ć×̃ Ă̧
³ ş¸ď×đİ╠ḑ̌đİİ˘╣đİĹ² İďğćĘ̌ďĞď̂˜Ěŕ×̈́Ŀ¼ěŔĂń̄ ╠
×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠ĞĹ╟̧̆ćďĞđ×ń̋ ý╟Ă̂ďİ¼ĎÐ×ď³ş¸ď×
Ăğ╟ḑ̌ĂĘđİąŀşąĿýőĞþęŔ ŃÝğ³ ş¸ď×² şďğ₣ď̆
Ŀİęğ×þĎŗ́¯ĞÝ̃ Ă̧×Ď̂ČĚ̂čďŇÝ╠Þĺ̂ ×śďĞďĿ³ ğŀ¼İ╟
ń×şĎ̂čðą×ĘþİİČ̂ ďİĂĂ×Ňş×╣³╟ď×þḑ̌Ŀćő¹ ŇŁý╣̈́
https://hateyouverymuch.wixsite.com/
docproject/blog-
/ - categories/environmental-portrait-
0. 0/  
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ปฏิิบัติวางแผนการ ทำกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�รับประสบการณ์ตรงร่วมกับองค์ความรู�ใหม่ท่ี

เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็น

ต่างๆ ในกิจกรรม ขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นกระบวนการ

เรยีนทีฝ่ึกึให�นักศกึษาได� พฒันาทักษะการคิดอย่างเป็น

ระบบ มีวิจารณญาณและการแก�ไขปัญหาเฉพาะหน�า

ได�เป็นอย่างดี 

 ปัญหาและอุปสรรคในภาคเรียนท่ีผ่านมา 

เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์โควิด—19 ทำให�

ต�องมีการปรับการเรียนการสอนอย่างกะทันหัน

เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่ึ่งไม่เหมาะกับ

การเรยีนวิชาทีมี่การทดลองปฏิบัิตมิากเชน่วิชานี ้และ

นกัศกึษาไมส่ามารถออกไปทดลองปฏิบิตังิานได�อยา่ง

ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต�องพบปะผู�คน

ภายนอกโดยตรง จึงทำให�ต�องลดปริมาณงานทดลอง

ปฏิิบัติลง และปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์

ผลงานที่ผ่านมาการชมภาพยนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การถา่ยภาพ เพือ่สร�างแรงบันดาลใจและเป็นไอเดียใน

การสร�างสรรค์ผลงาน ซึ่ึ่งจากปัญหาท่ีได�รับผู�สอนจึง

เลง็เหน็ถงึความสำคญัและความจำเปน็ของการเตรยีม

สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ต�องมีการเตรียม

ให�พร�อมเพือ่ไมใ่ห�เกดิผลกระทบตอ่นกัศกึษาและการ

เรยีนการสอน อกีทัง้ยงัใช�เปน็เครือ่งมือในการทบทวน

สำหรับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปรวมถึง

บุคคลภายนอกท่ีสนใจในกระบวนวิชานี้ในลักษณะ

การบรกิารวชิาการ ตอบสนองแนวคดิการเรยีนรู�ตลอด

ชีวิตที่กำลังเป็นที่ต�องการของสังคมการเรียนรู�ที่

เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ภาพที� 13 ผลงานบางส่วนของนักศึกษา

 

ภาพที� 14 ผลงานบางส่วนของนักศึกษา

 

ภาพที� 15 ผลงานบางส่วนของนักศึกษา

 

ภาพที� 16 ผลงานบางส่วนของนักศึกษา
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กลยุทธิ์์การจัด้การเรียนร้้เชิงรุก ICCVF เพื�อพัฒนาสมรรถ่นะนักศ้กษาบััณฑิิติศ้กษาใน

วัิชากระบัวันทัศน์ห้ลักส้ติรและการสอนยุคัให้ม ่

Active Learning Provision Strategy: ICCVF for Developing Graduate 

Students’ Competencies in Paradigm of Modern  

Curriculum & Instruction Course

สมเกียรติิ อินทสิงห้์1
1สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

E-mail : somkiart.int@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 วชิากระบวนทศันห์ลกัสตูรและการสอนยคุใหม ่สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและ

การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีการปรับโฉมกระบวนการ

เรยีนการสอนใหม ่โดยใช�กลยทุธิก์ารจดัการเรยีนรู�เชงิรกุ ICCVF หรอื 5ส : สบืเสาะ สือ่สาร สร�างสรรค ์สถานการณ์

เสมือน และสนุกสนาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 5 ด�าน ประกอบด�วย 1) ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล 2) 

ทักษะการทำงานแบบร่วมมือออนไลน์ 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) 

ความรับผิดชอบ นอกจากนั้นอาจารย์ผู�สอนยังใช�แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิิบัติการอิงรูปแบบ PAOR ของ Kemmis 

& McTaggart มาเป็นกระบวนการในการยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู�อย่างเป็นระบบเพื่อสะท�อนถึง

ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผลของการเรียนรู�ของนักศึกษา ผลลัพธิ์ที่เกิดกับนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับ

สมรรถนะทั้ง 5 ด�านอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมีพัฒนาการสูงขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อกระบวนวิชาและ

กลยทุธิก์ารจัดการเรยีนรู�นีอ้ยูใ่นระดับมากทีสุ่ด นอกจากนัน้กระบวนวิชานียั้งสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อแวดวงการ

ศึกษาไทยด�วย

คัำสำคััญ:  กลยุทธิ์การจัดการเรียนรู�เชิงรุก, การเรียนรู�เชิงรุก, สมรรถนะนักศึกษา

 
1. บัทนำ

 ทา่มกลางความตืน่ตวัทางด�านการจดัการศกึษา

ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมุ่งเน�นพัฒนาทักษะการเรียนรู� 

(Learning Skills) ให�กับผู�เรียนในหลากหลายแง่มุม 

อาทิ 3Rs 7Cs ทักษะทางดิจิทัล ทักษะการทำงานใน

โลกสมัยใหม่ เป็นต�น [1] [2] [3] [4] ประกอบกับ

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยิ่ง

กอ่ให�เกดิการปรบักระบวนทศันก์ารจดัการศกึษาและ

การเรียนรู�รวดเร็วข้ึนไปอีก ส่งผลให�กระบวนการ

จดัการเรยีนรู�ในปีการศึกษา 2564 ทกุระดับการศึกษา

ต�องอาศัยการเรยีนรู�แบบออนไลน์ 100% ทัง้ในระดับ

อนุบาล ประถมศึกษา มัธิยมศึกษา อาชีวศึกษา และ

อดุมศกึษา นบัเปน็ความท�าทายอยา่งยิง่สำหรบันกัการ

ศึกษา ครู อาจารย์ และผู�มีส่วนเกี่ยวข�องที่รับผิดชอบ

ด�านการจัดการศึกษา

 ในส่วนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา

หลักสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ได�เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มา

มากกวา่ 37 ป ีและเป็นครัง้แรกทีต่�องจัดการเรยีนการ

สอนแบบออนไลน์ 100% เป็นครั้งแรก ในหลักสูตร
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ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563 ได�มีการปรับโครงสร�าง

หลกัสูตร พฒันาและปรับปรงุกระบวนวิชาใหม่จำนวน

มาก โดยเฉพาะการเปิดกระบวนวิชาใหม่คือ 063702 

กระบวนทัศน์หลั กสู ตรและการสอนยุ ค ใหม่ 

(Paradigm of Modern Curriculum & Instruction) 

และได�เริม่ดำเนินการจัดการเรยีนการสอนเป็นครัง้แรก

ในปกีารศึกษา 2563 สำหรับในปี 2564 นี ้นบัเป็นครัง้

ที่ 2 ของการจัดการเรียนการสอน ซึ่ึ่งเป็นภาคพิเศษ 

จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีคำ

อธิิบายกระบวนวิชาดังนี้

 “กระบวนทัศน์หลักสูตรแต่ละยุค พัฒนาการ

ของหลักสูตรการศึกษาชาติ การจัดการศึกษายุคใหม่

ในบริบทสังคมพหุวัฒนธิรรมและเทคโนโลยีก่อกวน 

หลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชายุคใหม่ แนวคิดการ

สอนยุคใหม่ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู� พลัง

ของปัญญาประดิษฐ์์และข�อมูลขนาดใหญ่ต่อวงการ

การศึกษา”

2. ปญัห้าและคัวัามทา้ทายสำคัญัของกระบัวันวัชิา

 ปญัหาและความท�าทายสำคญัของกระบวนวชิา

นี้ ประกอบด�วย

 1) มจีำนวนนกัศกึษาลงทะเบียนเรยีนมากทีส่ดุ

เท่าที่เคยสอนมา จำนวน 24 คน (ป.โท 23 คน ป.เอก 

1 คน)

 2) นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 23 คน นี้มีพื้น

ประสบการณ์ต่างกันค่อนข�างมาก ทั้งในประเด็นของ

สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ทำงาน อายุ (23- 50 ปี) 

และทุกคนมีประสบการณ์ทางการพัฒนาหลักสูตร

ค่อนข�างน�อย

 3) ช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนเป็น

วันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น. ซึ่ึ่งนักศึกษาจะเรียน

วชิานีเ้ป็นลำดับท่ี 3 ของวันเสาร์ (วชิาแรก 9.00-12.00 

น. และวชิาทีส่อง 13.00-16.00 น.) นกัศกึษาสว่นใหญ่

มักจะมีอาการเหนื่อยล�าและง่วงนอนในบางครั้ง

 4) ในปี พ.ศ. 2564 นี้ กระทรวงศึกษาธิิการมีน

โยบายในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางระดับการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐ์าน ท่ีเปล่ียนจากหลักสูตรอิงมาตรฐ์าน 

(Standard-based curriculum) มาเป็นหลกัสตูรฐ์าน

สมรรถนะ (Competency-based curriculum)  

ซึ่ึ่งอยู่ในช่วงทดลองและเปล่ียนผ่าน ยังไม่สามารถ

อ�างองิเอกสารราชการทีช่ดัเจนได� หนงัสอืหรอืตำราใน

ท�องตลาด โดยเฉพาะของประเทศไทยมนี�อยมาก และ

หนั งสื อหรื อตำรา เหล่ านั้ นยั ง ไม่ ชั ด เจนและ 

ไม่ครอบคลุมตามทิศทางของกระทรวงศึกษาธิิการ

เท่าใดนัก 

 5) จำเป็นต�องจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน ์100% ตามสถานการณโ์รคระบาด ทำให�ต�อง

ตคีวามการเรยีนรู�แบบรว่มมอืในมติใิหม ่ผา่นสือ่สงัคม

ออนไลน์ 

3. พลิกวัิกฤติเป็นโอกาส

 ผู�สอนได�ตอบสนองต่อปญัหาและความท�าทาย

สำคัญของกระบวนวิชาข�างต�น โดยกลับมุมมองความ

คดิเหน็วา่ เป็นโอกาสอนัดียิง่ในการพัฒนากระบวนกา

จัดการเรียนรู�แนวใหม่ให�เหมาะสมกับชื่อวิชา โดย

เตรียมการดังนี้

 1) การที่มีนักศึกษาจำนวนมาก จะทำให�

กจิกรรมการเรยีนรู�ในชัน้เรยีนออนไลนส์นกุสนานมาก

ขึ้น ได�มุมมองความคิดเห็นแปลกใหม่จำนวนมาก

 2) การนักศึกษามีประสบการณ์และอายุงานที่

หลากหลาย จะช่วยกระตุ�นการเรียนรู�ร่วมกันในเชิง

บวกตามหลักจติวทิยาของ Vygotsky และตามมุมมอง

ของ Charles Darwin ที่กล่าวว่า ความแตกต่างคือ 

ความสวยงาม

 3) การจัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นและค่ำ 

ยิ่งเร่งให�ผู�สอนต�องลดการบรรยายลง ได�ใช�กิจกรรม

การเรียนรู�เชิงรุกที่หลากหลายมากขึ้น 

 4) การเปลีย่นแปลงหลักสูตรการศกึษาของชาติ

ในช่วงเริ่มต�น นับเป็นโอกาสดีที่ผู�สอนจะสามารถนำ

เสนอมมุมอง หาตวัอยา่ง และงานวจัิยตา่งประเทศมา

ร่วมอภิปรายและวิพากษ์ได�อย่างหลากหลายมุมมอง

ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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 5) การที่ต�องจัดการเรียนรู�แบบออนไลน์ ทำให�

ผู�สอนและผู�เรยีนได�ใช� Application, Digital tools & 

Device และ Digital Platform ได�คล่องแคล่วขึ้น ซึ่ึ่ง

ช่วยเสริมความสามารถในการสอนของนักศึกษา

ปริญญาโทที่ทุกคนเป็นครูสอนในโรงเรียน และต�อง

สอนออนไลน์ทุกวัน ให�สามารถมีลีลาในการสอนพริ้ว

ไหวมากขึ้น

4. การวัางกลยุทธิ์์การจัด้การเรียนร้้

 เม่ือขึ้นชื่อว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่การกำหนด

กลยุทธ์ิการสอนต�องไม่ธิรรมดา ต�องเติมความซัึ่บซึ่�อน

เชิงบวกที่มีสีสัน (Positive complexity with 

colorful) ในกระบวนการจดัการเรยีนรู�มากเปน็พเิศษ 

โดยผู�สอนออกแบบกลยุทธิ์ คือ ICCVF หรือ 5ส  

ดังรูปที่ 1

ร้ปที� 1 กลยุทธิ์การจัดการเรียนรู� ICCVF

 I : Inquiry สืบเสาะ

 C : Communication สื่อสาร

 C : Creativity สร�างสรรค์

 V : Virtual Situation สถานการณ์เสมือน

 F : Funny สนุกสนาน

 ดังมีรายละเอียดดังนี้

 1) I : Inquiry สืบเสาะ เป็นกระตุ�นให�นักศึกษา

ได�ใช� Digital Tools และ Smart Device ต่างๆ ใน

การสืบค�น แสวงหา และสังเคราะห์ข�อมูล สารสนเทศ 

งานวจิยั และนวตักรรมทางการศกึษา อาท ิฐ์านข�อมลู 

CMU e-Thesis, ThaiLis, Google Scholar เป็นต�น

 2) C : Communication สื่อสาร เป็นการ

กระตุ�นให�นักศึกษาได�ใช�อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน 

(Application) และส่ือสังคมออนไลน์ ในการติดต่อ 

ประสานงาน และมีปฏิิสัมพันธิ์ (Interaction) ทั้งใน

ส่วนผู�เรียนกับผู�เรียน ผู�เรียนกับผู�สอน ผู�เรียนกับผู�

เชี่ยวชาญภายนอก และผู�เรียนกับบุคคลภายนอก

 3) C : Creativity สร�างสรรค์ เป็นการกระตุ�น

ให�นกัศกึษาบรูณาการใช�แพลตฟอรม์เทคโนโลยดิีจิทลั

ในการสร�างสรรค์ผลงาน ชิ้นงาน และโครงงาน อาทิ 

Canva, Xmind, Piktochart เป็นต�น

 4) V : Virtual Situation สถานการณ์เสมือน 

จะเป็นครั้งแรกในการทดลองทัศนศึกษาออนไลน์

เสมือนจริง (Online Virtual Field Trip) โดยความ

ร่วมมือกับมูลนิธิิสตาร์ฟิช คันทรีโฮัม กับโรงเรียนบ�าน

ปลาดาว ในการจัดทัศนศึกษาผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี

ผ่านโปรแกรม Zoom ลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ 

COVID-19 เยี่ยมสถานศึกษาและสัมภาษณ์ผู�อำนวย

การออนไลน์แบบ Real Time เกี่ยวกับหลักสูตรฐ์าน

สมรรถนะ และนวัตกรรมหลักสตูรและการสอนยุคใหม่

 5) F : Funny สนุกสนาน เป็นการกระตุ�น

กระบวนการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยใช�แอปพลิเคชัน

ออนไลน์ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู�แบบ

ออนไลน์ อาทิ Mentimeter เป็นต�น เพือ่เพิม่สีสนัการ

เรียนรู�

ร้ปที� 2 การใช� Mentimeter ในการจัดการเรียนรู�

5. ส้่การพัฒนาสมรรถ่นะยุคั New Normal

 ผู�สอนได�ออกแบบหลกัการของการจดักจิกรรม

การเรียนรู�โดยเน�นการมีส่วนร่วมของผู�เรียนในการ

เรยีนรู� (Learning Participation) ให�มากทีสุ่ด สง่เสริม

3 

3  พลิกวิกฤตเปนโอกาส 

ผูสอนไดตอบสนองตอปญหาและความทาทาย

สำคัญของกระบวนวิชาขางตน โดยกลับมุมมอง

ความคิดเห็นวา เปนโอกาสอันดียิ่งในการพัฒนา

กระบวนกาจดัการเรียนรูแนวใหมใหเหมาะสมกับชื่อ

วิชา โดยเตรียมการดังนี้ 

1) การท ี ่ม ีน ักศ ึกษาจำนวนมาก จะทำให

กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนออนไลนสนุกสนาน

มากขึ ้น ไดมุมมองความคิดเห็นแปลกใหมจำนวน

มาก 

2) การนักศึกษามีประสบการณและอายุงานท่ี

หลากหลาย จะชวยกระตุนการเรียนรูรวมกันในเชิง

บวกตามหลักจ ิตว ิทยาของ Vygotsky และตาม

ม ุมมองของ Charles Darwin ท ี ่กล าวว า ความ

แตกตางคือ ความสวยงาม 

3) การจัดการเรียนการสอนในชวงเย็นและค่ำ 

ยิ่งเรงใหผูสอนตองลดการบรรยายลง ไดใชกิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุกท่ีหลากหลายมากข้ึน  

4) การเปลี ่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาของ

ชาติในชวงเร ิ ่มตน นับเปนโอกาสดีที ่ผ ู สอนจะ

สามารถนำเสนอมุมมอง หาตัวอยาง และงานวิจัย

ตางประเทศมารวมอภิปรายและวิพากษไดอยาง

หลากหลายมุมมองในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

5) การที่ตองจัดการเรียนรูแบบออนไลน ทำให

ผูสอนและผูเรียนไดใช Application, Digital tools 

& Device และ Digital Platform ไดคลองแคลวข้ึน 

ซึ่งชวยเสริมความสามารถในการสอนของนักศึกษา

ปริญญาโทที่ทุกคนเปนครูสอนในโรงเรียน และตอง

สอนออนไลนทุกวัน ใหสามารถมีลีลาในการสอนพริ้ว

ไหวมากข้ึน 

 

 

4  การวางกลยุทธการจัดการเรียนรู 

เมื่อขึ้นชื่อวา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเช ียงใหม การ

กำหนดกลยุทธการสอนตองไมธรรมดา ตองเติม

ค ว า ม ซ ั บ ซ  อ น เ ช ิ ง บ ว ก ท ี ่ ม ี ส ี ส ั น  (Positive 

complexity with colorful) ในกระบวนการจัดการ

เรียนรูมากเปนพิเศษ โดยผูสอนออกแบบกลยุทธ คือ 

ICCVF หรือ 5ส ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 กลยุทธการจัดการเรียนรู ICCVF 

 

I : Inquiry สืบเสาะ 

C : Communication สื่อสาร 

C : Creativity สรางสรรค 

V : Virtual Situation สถานการณเสมือน 

F : Funny สนุกสนาน 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) I : Inquiry สืบเสาะ เปนกระตุนใหนักศึกษา

ไดใช Digital Tools และ Smart Device ตางๆ ใน

การส ืบค น  แสวงหา และส ั ง เคราะห  ข  อ มูล 

สารสนเทศ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 

อาทิ ฐานขอมูล CMU e-Thesis, ThaiLis, Google 

Scholar เปนตน 

2) C : Communication ส ื ่อสาร  เป นการ

กระตุ นใหนักศึกษาไดใชอุปกรณ แอพพลิเคชัน 

(Application) และสื่อสังคมออนไลน ในการติดตอ 

 

 

4 

ประสานงาน และมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ทั้งใน

สวนผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับ

ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูเรียนกับบุคคลภายนอก 

3) C : Creativity สรางสรรค เปนการกระตุน

ใหนักศึกษาบูรณาการใชแพลตฟอรมเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสรางสรรคผลงาน ชิ้นงาน และโครงงาน 

อาทิ Canva, Xmind, Piktochart เปนตน 

4) V : Virtual Situation สถานการณเสมือน 

จะเปนครั ้งแรกในการทดลองทัศนศึกษาออนไลน

เสมือนจริง (Online Virtual Field Trip) โดยความ

รวมมือกับมูลนิธิสตารฟช คันทรีโฮม กับโรงเรียน

บานปลาดาว ในการจัดทัศนศึกษาผานอุปกรณ

เทคโนโลยีผานโปรแกรม Zoom ลดความเสี่ยงตาม

สถานการณ COVID-19 เย ี ่ยมสถานศ ึกษาและ

สัมภาษณผู อำนวยการออนไลนแบบ Real Time 

เกี ่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และนวัตกรรม

หลักสูตรและการสอนยุคใหม 

5) F : Funny สน ุกสนาน เป นการกระตุน

กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชแอพพลิเค

ชันออนไลนที่สนับสนุนการมีสวนรวมในการเรียนรู

แบบออนไลน อาทิ Mentimeter เปนตน เพื่อเพ่ิม

สีสันการเรียนรู 

 

 
 

รูปท่ี 2 การใช Mentimeter ในการจัดการเรียนรู 

 

 

5  สูการพัฒนาสมรรถนะยุค New Normal 

ผูสอนไดออกแบบหลักการของการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียนในการ

เร ี ยนร ู   ( Learning Participation) ให มากท ี ่ สุด 

ส งเสริมกระบวนการเร ียนรู ร วมกันของผู  เร ียน 

(Collaboration) ม ีการผสมผสานแพลตฟอรม

นวัตกรรมเทคโนโยลีดิจิทัล (Digital Technology 

Platform) สมัยใหมมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู รวมท้ังเสริมสรางการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

(Self-Directed Learning) บทบาทของผู  เร ียนใน

การเรียนรู (Students’ Role) และความรับผิดชอบ 

(Responsibility) ในการเรียนรู ของตนเองมากข้ึน 

ตลอดจนมุ งสงเสริมใหผู เรียนสามารถนำเอาองค

ความรูไปประยุกตใชในบริบทการทำงานของตนเอง

ได (บริบทวิชาชีพครู) จึงนำมาสูการคิดคนกลยุทธ

การจัดการเรียนรู  ICCVF หรือ 5ส คือ “สืบเสาะ 

ส ื ่ อสาร  สร  า งสรรค   สถานการ  เสม ือน  และ

สนุกสนาน” ประกอบดวย 1) กิจกรรมหองเรียนกลับ

ดาน (Flipped Classroom) เนนการอภิปรายและ

วิพากษงานในชั้นเรียนที่เปนผลจากการศึกษาดวย

ตนเองที ่บ าน 2) กระบวนการคิดเช ิงออกแบบ 

(Design Thinking Process: DTP) 3) การจัดสัมมนา

ออนไลน   (Webinar) และ 4) การท ัศนศ ึ กษา

ออนไลนเสมือนจริง (Online Virtual Field Trip) 

ในโรงเรียนของพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

เชียงใหมที ่เปน Best Practice คือ โรงเรียนบาน

ปลาดาว จ.เชียงใหม 

โดยสามารถสร ุปกรอบแนวคิดที ่ ใช ในการ

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ไดดังรูปท่ี 3 
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ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู� ร่ ว ม กั น ข อ ง ผู� เ รี ย น 

(Collaboration) มีการผสมผสานแพลตฟอร์ม

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology 

Platform) สมัยใหม่มาใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียน

รู� รวมทัง้เสริมสร�างการเรยีนรู�ด�วยการนำตนเอง (Self-

Directed Learning) บทบาทของผู�เรียนในการ 

เรียนรู� (Students’ Role) และความรับผิดชอบ 

(Responsibility) ในการเรียนรู�ของตนเองมากขึ้น 

ตลอดจนมุง่ส่งเสริมให�ผู�เรยีนสามารถนำเอาองค์ความ

รู�ไปประยุกต์ใช�ในบริบทการทำงานของตนเองได� 

(บริบทวิชาชีพครู) จึงนำมาสู่การคิดค�นกลยุทธิ์การ

จัดการเรียนรู� ICCVF หรือ 5ส คือ “สืบเสาะ สื่อสาร 

สร�างสรรค์ สถานการณ์เสมือน และสนุกสนาน” 

ประกอบด�วย 1) กจิกรรมห�องเรยีนกลบัด�าน (Flipped 

Classroom) เน�นการอภิปรายและวิพากษ์งานในชั้น

เรียนที่เป็นผลจากการศึกษาด�วยตนเองที่บ�าน 2) 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 

Process: DTP) 3) การจดัสมัมนาออนไลน ์(Webinar) 

และ 4) การทัศนศึกษาออนไลน์เสมือนจริง (Online 

Virtual Field Trip) ในโรงเรียนของพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็น Best Practice คือ 

โรงเรียนบ�านปลาดาว จ.เชียงใหม่

 โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใช�ในการ

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ได�ดังรูปที่ 3

ร้ปที� 3 กรอบแนวคิดที่ใช�ในการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษา

 ในปีการศึกษา 2564 จะเน�นการใช�แพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

รู�มากขึ้น รวบรวมไว� LMS คือ Google Classroom 

ดังรูปที่ 4 โดยมีการเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก 

(Active Learning) มากขึ้น ส่งเสริมให�นักศึกษาเรียน

รู�ด�วยตนเอง ใช�การออกแบบ Flipped classroom ที่

อาศัยศักยภาพของผู�สอนมากขึ้น ซึ่ึ่งเหมาะสมกับ

บริบทการศึกษาในระดับปริญญาโท  อีกทั้งจะ

พัฒนาการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนสามารถเผยแพร่

ความรู�สู่สังคมและชุมชนทางการศึกษามากขึ้น โดยมี

การจัด Webinar โดยให�นักศึกษาเป็นวิทยากร และ

เชิญผู�เชี่ยวชาญภายนอก ผู�สนใจภายนอกเข�ามาร่วม

รับฟัง โดยใช� Zoom ในการจัด Webinar อันจะนำ

ไปสูก่ารเกดิชมุชนการเรยีนรู�ทางวชิาชพีครไูด�อยา่งเข�ม

แข็งมากขึ้น (Professional Learning Community: 

PLC) ซ่ึึ่งมีผู�สนใจเข�าร่วมและรับชมย�อนหลังกว่า 

1,000 คน สร�างผลกระทบการตื่นตัวในวงกว�างใน

แวดวงการศึกษา

ร้ปที� 4 LMS: Google Classroom ของกระบวนวิชา

6. ภาพรวัมกิจกรรมการเรียนร้้

 ผู�สอนได�ใช�กลยุทธิ์ ICCVF ในการจัดการเรียน

รู�ผ่านกิจกรรมหลักในชั้นเรียนแต่ละครั้ง มีทั้งการ

บรรยายเพ่ือปรับพ้ืนฐ์านความรู�เบื้องต�น กิจกรรม 

Flipped Classroom กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

การจัด Webinar และการทัศนศึกษาออนไลน์เสมือน

จริง สรุปได�ดังตารางที่ 1

5 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบแนวคิดท่ีใชในการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษา 

 

ในปการศึกษา 2564 จะเนนการใชแพลตฟอรม

เทคโนโลยีดิจ ิทัลเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เร ียนร ู  มากข ึ ้น  รวบรวมไว   LMS ค ือ Google 

Classroom ดังรูปที่ 4 โดยมีการเพิ่มกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มากข้ึน สงเสริมให

นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ใชการออกแบบ Flipped 

classroom ที่อาศัยศักยภาพของผูสอนมากขึ้น ซ่ึง

เหมาะสมกับบริบทการศึกษาในระดับปริญญาโท  

อีกทั้งจะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถ

เผยแพรความรูสูสังคมและชุมชนทางการศึกษามาก

ขึ ้น โดยมีการจัด Webinar โดยใหนักศึกษาเปน

ว ิทยากร และเชิญผู เช ี ่ยวชาญภายนอก ผู สนใจ

ภายนอกเขามารวมรับฟง โดยใช Zoom ในการจัด 

Webinar อันจะนำไปสูการเกิดชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพครูไดอยางเขมแข็งมากขึ ้น (Professional 

Learning Community: PLC) ซึ่งมีผู สนใจเขารวม

และรับชมยอนหลังกวา 1,000 คน สรางผลกระทบ

การตื่นตัวในวงกวางในแวดวงการศึกษา 

 

 
รูปท่ี 4 LMS: Google Classroom ของกระบวน

วิชา 

 

6  ภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู 

ผูสอนไดใชกลยุทธ ICCVF ในการจัดการเรียนรู

ผานกิจกรรมหลักในชั ้นเรียนแตละครั ้ง มีทั ้งการ

บรรยายเพื่อปรับพื้นฐานความรูเบื้องตน กิจกรรม 

Flipped Classroom กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

การจ ัด Webinar และการท ัศนศ ึกษาออนไลน

เสมือนจริง สรุปไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู เวลาท่ีใช (%) 

1. บรรยายปูพ้ืนฐานความรู 15 

2. กิจกรรม Flipped Classroom 50 

3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  10 

4. การจัด Webinar 15 

5. การทัศนศึกษาออนไลนเสมือนจริง  10 

รวม 100% 

 

โดยภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แสดงดังรูปท่ี 5-9 5 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบแนวคิดท่ีใชในการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษา 

 

ในปการศึกษา 2564 จะเนนการใชแพลตฟอรม

เทคโนโลยีดิจ ิทัลเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เร ียนร ู  มากข ึ ้น  รวบรวมไว   LMS ค ือ Google 

Classroom ดังรูปที่ 4 โดยมีการเพิ่มกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มากข้ึน สงเสริมให

นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ใชการออกแบบ Flipped 

classroom ที่อาศัยศักยภาพของผูสอนมากขึ้น ซ่ึง

เหมาะสมกับบริบทการศึกษาในระดับปริญญาโท  

อีกทั้งจะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถ

เผยแพรความรูสูสังคมและชุมชนทางการศึกษามาก

ขึ ้น โดยมีการจัด Webinar โดยใหนักศึกษาเปน

ว ิทยากร และเชิญผู เช ี ่ยวชาญภายนอก ผู สนใจ

ภายนอกเขามารวมรับฟง โดยใช Zoom ในการจัด 

Webinar อันจะนำไปสูการเกิดชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพครูไดอยางเขมแข็งมากขึ ้น (Professional 

Learning Community: PLC) ซึ่งมีผู สนใจเขารวม

และรับชมยอนหลังกวา 1,000 คน สรางผลกระทบ

การตื่นตัวในวงกวางในแวดวงการศึกษา 

 

 
รูปท่ี 4 LMS: Google Classroom ของกระบวน

วิชา 

 

6  ภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู 

ผูสอนไดใชกลยุทธ ICCVF ในการจัดการเรียนรู

ผานกิจกรรมหลักในชั ้นเรียนแตละครั ้ง มีทั ้งการ

บรรยายเพื่อปรับพื้นฐานความรูเบื้องตน กิจกรรม 

Flipped Classroom กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

การจ ัด Webinar และการท ัศนศ ึกษาออนไลน

เสมือนจริง สรุปไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู เวลาท่ีใช (%) 

1. บรรยายปูพ้ืนฐานความรู 15 

2. กิจกรรม Flipped Classroom 50 

3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  10 

4. การจัด Webinar 15 

5. การทัศนศึกษาออนไลนเสมือนจริง  10 

รวม 100% 

 

โดยภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แสดงดังรูปท่ี 5-9 
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ติารางที� 1 สรุปภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู�

 โดยภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

แสดงดังรูปที่ 5-9

ร้ปที� 5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธิ์การจัด Webinar

รป้ที� 6 ภาพบรรยากาศการจดั Webinar ท่ีมผีู�เข�ารว่ม

และชมย�อนหลังกว่า 1,000 คน

7. ห้ลากห้ลายลวัด้ลายการ Flipped Classroom

 ผู�สอนได�ออกแบบ Flipped Classroom ใน

กระบวนวิชา จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการกำหนดแหล่ง

เข�าถึงเนื้อหาดังตารางที่ 2

5 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบแนวคิดท่ีใชในการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษา 

 

ในปการศึกษา 2564 จะเนนการใชแพลตฟอรม

เทคโนโลยีดิจ ิทัลเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เร ียนร ู  มากข ึ ้น  รวบรวมไว   LMS ค ือ Google 

Classroom ดังรูปที่ 4 โดยมีการเพิ่มกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มากข้ึน สงเสริมให

นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ใชการออกแบบ Flipped 

classroom ที่อาศัยศักยภาพของผูสอนมากขึ้น ซ่ึง

เหมาะสมกับบริบทการศึกษาในระดับปริญญาโท  

อีกทั้งจะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถ

เผยแพรความรูสูสังคมและชุมชนทางการศึกษามาก

ขึ ้น โดยมีการจัด Webinar โดยใหนักศึกษาเปน

ว ิทยากร และเชิญผู เช ี ่ยวชาญภายนอก ผู สนใจ

ภายนอกเขามารวมรับฟง โดยใช Zoom ในการจัด 

Webinar อันจะนำไปสูการเกิดชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพครูไดอยางเขมแข็งมากขึ ้น (Professional 

Learning Community: PLC) ซึ่งมีผู สนใจเขารวม

และรับชมยอนหลังกวา 1,000 คน สรางผลกระทบ

การตื่นตัวในวงกวางในแวดวงการศึกษา 

 

 
รูปท่ี 4 LMS: Google Classroom ของกระบวน

วิชา 

 

6  ภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู 

ผูสอนไดใชกลยุทธ ICCVF ในการจัดการเรียนรู

ผานกิจกรรมหลักในชั ้นเรียนแตละครั ้ง มีทั ้งการ

บรรยายเพื่อปรับพื้นฐานความรูเบื้องตน กิจกรรม 

Flipped Classroom กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

การจ ัด Webinar และการท ัศนศ ึกษาออนไลน

เสมือนจริง สรุปไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู เวลาท่ีใช (%) 

1. บรรยายปูพ้ืนฐานความรู 15 

2. กิจกรรม Flipped Classroom 50 

3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  10 

4. การจัด Webinar 15 

5. การทัศนศึกษาออนไลนเสมือนจริง  10 

รวม 100% 

 

โดยภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แสดงดังรูปท่ี 5-9 

 

 

6 

 
รูปท่ี 5 โปสเตอรประชาสัมพันธการจัด Webinar 

 

 
 

รูปท่ี 6 ภาพบรรยากาศการจัด Webinar ท่ีมี

ผูเขารวมและชมยอนหลังกวา 1,000 คน 

 

 
 

รูปท่ี 7 การนำเสนอและถาม-ตอบใน Webinar 

 

 
 

รูปท่ี 8 การบรรยายจากวิทยากรท่ีมีความรูโดยตรง

เรื่อง AI & Big Data in Education 

 

 
 

รูปท่ี 9 การทัศนศึกษาออนไลนเสมือนจริงจาก

โรงเรียนบานปลาดาว อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 

7  หลากหลายลวดลายการ Flipped Classroom 

ผู สอนได ออกแบบ Flipped Classroom ใน

กระบวนวิชา จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการกำหนดแหลง

เขาถึงเนื้อหาดังตารางท่ี 2 

 

 

6 

 
รูปท่ี 5 โปสเตอรประชาสัมพันธการจัด Webinar 

 

 
 

รูปท่ี 6 ภาพบรรยากาศการจัด Webinar ท่ีมี

ผูเขารวมและชมยอนหลังกวา 1,000 คน 

 

 
 

รูปท่ี 7 การนำเสนอและถาม-ตอบใน Webinar 

 

 
 

รูปท่ี 8 การบรรยายจากวิทยากรท่ีมีความรูโดยตรง

เรื่อง AI & Big Data in Education 

 

 
 

รูปท่ี 9 การทัศนศึกษาออนไลนเสมือนจริงจาก

โรงเรียนบานปลาดาว อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 

7  หลากหลายลวดลายการ Flipped Classroom 

ผู สอนได ออกแบบ Flipped Classroom ใน

กระบวนวิชา จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการกำหนดแหลง

เขาถึงเนื้อหาดังตารางท่ี 2 

 

 

6 

 
รูปท่ี 5 โปสเตอรประชาสัมพันธการจัด Webinar 

 

 
 

รูปท่ี 6 ภาพบรรยากาศการจัด Webinar ท่ีมี

ผูเขารวมและชมยอนหลังกวา 1,000 คน 

 

 
 

รูปท่ี 7 การนำเสนอและถาม-ตอบใน Webinar 

 

 
 

รูปท่ี 8 การบรรยายจากวิทยากรท่ีมีความรูโดยตรง

เรื่อง AI & Big Data in Education 

 

 
 

รูปท่ี 9 การทัศนศึกษาออนไลนเสมือนจริงจาก

โรงเรียนบานปลาดาว อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 

7  หลากหลายลวดลายการ Flipped Classroom 

ผู สอนได ออกแบบ Flipped Classroom ใน

กระบวนวิชา จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการกำหนดแหลง

เขาถึงเนื้อหาดังตารางท่ี 2 
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ติารางที� 2 แหลง่เข�าถงึเนือ้หาใน Flipped Classroom

 โดยผู�สอนได�ดำเนนิการจดัทำคลปิวดิโีอเพือ่ให�

นักศึกษาศึกษาด�วยตนเองดังรูปที่ 10

7 

 

ตารางท่ี 2 แหลงเขาถึงเนื้อหาใน Flipped 

Classroom 

แหลงเขาถึงเนื้อหา จำนวน 

• วิดิโอบันทึการสอน Online ของ

อาจารยผูสอน ลง YouTube 
1) 10 Axioms of Improving the Curriculum 

2) New trend of Curriculum Innovation 

3) ประเด็นคัดสรร1 : หลักสูตรและการสอนเพศวถิี

ศึกษายุคใหม 

4) ประเด็นคัดสรร2 : การบูรณาการเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ั่งยืนสูชัน้เรียนยุค 4.0 

5) ประเด็นคัดสรร3 : Microlearning จิ๋วแตแจว 

เร็ว แรง แซงทกุแพลตฟอรม 

5 คลิป 

• วิดิโอสาธารณะจาก YouTube 
1) Why Finland's schools outperform most 

others across the developed world | 7.30 

2) How China Is Using Artificial Intelligence 

in Classrooms | WSJ 

2 คลิป 

• บทความวิชาการของอาจารยผูสอน 
1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ : สรางอยางไรใหดลใจ

ผูเรยีน 

1 บทความ 

• หนังสือ บทความ ขาว และสื่อสิง่พิมพ

จากภายนอก 
1) พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ไทย (สำนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 

สพฐ.) 

2) กรอบสมรรถนะผูเรยีนระดบัการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน (สำนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา: 

สวก.) 

2 เรื่อง 

 

โดยผูสอนไดดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให

นักศึกษาศึกษาดวยตนเองดังรูปท่ี 10 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f9KUN-l2i4U 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DOL8p9cW64o 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=L93uy6vGVqI 
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7 

 

ตารางท่ี 2 แหลงเขาถึงเนื้อหาใน Flipped 

Classroom 

แหลงเขาถึงเนื้อหา จำนวน 

• วิดิโอบันทึการสอน Online ของ

อาจารยผูสอน ลง YouTube 
1) 10 Axioms of Improving the Curriculum 

2) New trend of Curriculum Innovation 
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4) ประเด็นคัดสรร2 : การบูรณาการเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ั่งยืนสูชัน้เรียนยุค 4.0 

5) ประเด็นคัดสรร3 : Microlearning จิ๋วแตแจว 

เร็ว แรง แซงทกุแพลตฟอรม 

5 คลิป 

• วิดิโอสาธารณะจาก YouTube 
1) Why Finland's schools outperform most 

others across the developed world | 7.30 

2) How China Is Using Artificial Intelligence 

in Classrooms | WSJ 
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1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ : สรางอยางไรใหดลใจ

ผูเรยีน 

1 บทความ 

• หนังสือ บทความ ขาว และสื่อสิง่พิมพ

จากภายนอก 
1) พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ไทย (สำนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 

สพฐ.) 

2) กรอบสมรรถนะผูเรยีนระดบัการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน (สำนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา: 
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8 

 

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

รูปท่ี 10 วิดิโอสื่อการสอน Online ของอาจารย

ผูสอนนำลง YouTube และ URL 

 

สำหร ับกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่ ใช ใน 

Flipped Classroom สามารถสรุปโดยภาพรวมได

ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 สรปุภาพรวม Flipped Classroom 

Before Class During Class After Class 

ศึกษาดวยตนเอง

จาก 

• คลิป VDO 

จาก YouTube 

• บทความ

วิชาการของ

อาจารยผูสอน 

• หนังสือ 

บทความ ขาว 

และสื่อสิ่งพิมพ

จากภายนอก 

จัดกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุกเนน

พัฒนาสมรรถนะ 

5 ดาน ตามกล

ยุทธ ICCVF 
I : Inquiry  

C : Communication  

C : Creativity  

V : Virtual Situation  
F : Funny  

ลงมือปฏิบัตสิาน

ตอ 

• การทำงาน

รวมกันเปนกลุม

ออนไลน 

(Online Group 

Working) 

• การทำงาน

เดี่ยว 

(Individual 

Working) 

• การสะทอนคิด 

(Self-

Reflection) 

 

8  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูดวย PAOR 

สืบเนื่องจากการใชกลยุทธการจัดการเรียนรู 

ICCVF ดำเนินการในระยะยาว 1 ภาคเรียน ยอมตอง

มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูยอย ๆ 

ภายในห ัวขอย อยต  าง  ๆ ให ม ีประส ิทธ ิภาพ 

(Efficiency) เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) มาก

ขึ้น ซึ่งผูสอนไดนำเอาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) มาใชในการยกระดับคุณภาพ

การจ ัดการเร ียนรู โดยใช  ร ูปแบบ PAOR ของ 

Kemmis & McTaggart [5] ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย

กระบวนการ 4 ขั้นหลัก คือ 1) การวางแผน (Plan: 

P) 2) การลงมือปฏิบัติ (Act: A) 3) การสังเกตผล 

(Observe) และ 4) การสะทอนเพื ่อปรับปรุงครั้ง

ตอไป (Reflect) ซ่ึงจะดำเนินการเปนวงรอบ (Loop) 

วงรอบละประมาณ 3-4 สัปดาห แลวปรับปรุงใน

วงรอบถัดไป แสดงดังรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 PAOR สูการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนรู 

 

การสะทอนผลเพื ่อการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนรูในแตละวงรอบเปนดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การสะทอนผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรู 

ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

1. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 1 สู

วงรอบท่ี 2 

ปญหา 

- นักศึกษายังไมรูจักกันเทาท่ีควร 

เน่ืองจากเปนภาคเรียนแรกท่ีเริม่
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Flipped Classroom สามารถสรุปโดยภาพรวมได�ดัง

ตารางที่ 3

ติารางที� 3 สรุปภาพรวม Flipped Classroom

8. ยกระด้ับัคัุณภาพการจัด้การเรียนร้้ด้้วัย PAOR
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มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ย่อย ๆ 
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เกิดประสทิธิผิล (Effectiveness) มากขึน้ ซึ่ึง่ผู�สอนได�
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ร้ปที� 11 PAOR สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการ
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จัดการเรียนรู�
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วงรอบละประมาณ 3-4 สัปดาห แลวปรับปรุงใน

วงรอบถัดไป แสดงดังรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 PAOR สูการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนรู 

 

การสะทอนผลเพื ่อการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนรูในแตละวงรอบเปนดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การสะทอนผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรู 

ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

1. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 1 สู

วงรอบท่ี 2 

ปญหา 

- นักศึกษายังไมรูจักกันเทาท่ีควร 

เน่ืองจากเปนภาคเรียนแรกท่ีเริม่
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ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

เรียน การจบักลุมทำงานมักจะเปน

กลุมซ้ำคนเดิมๆ ท่ีเคยชิน 

การแกไข 

- ผูสอนใชวิธีการวิเคราะหภมูิหลัง

ของนักศึกษาและแบงกลุมให โดย

จัดใหเหมาะสมกับหัวขอยอย

กิจกรรมท่ีตองมีการแบงกลุมและ

การแบงกลุมแตละครั้งจะไมซ้ำคน

เดิม เพ่ือสงเสรมิทักษะการทำงาน

รวมมือแบบออนไลน 

- Break out room บอยข้ึนและ

ผูสอนเขาไปนิเทศการเรยีนรูแตละ

ครั้งบอยและถ่ีข้ึน 

2. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 2 สู

วงรอบท่ี 3 

ปญหา 

- นักศึกษาสะทอนวาภาระงานใน 

Flipped Classroom แตละครั้งมี

จำนวนมากเกินไป และนักศึกษา

เรียนหลายวิชา ทำใหทำงาน

ลวงหนาไมทัน 

การแกไข 

- ปรับภาระงานใน Flipped 

Classroom ใหสั้นลง เนนหัวใจและ

สาระสำคญั  เชน ใหเขียนสรปุไม

เกิน 1 หนา  

- มีสัปดาห Online Detox งด

สั่งงานใดๆ เพ่ือลดความตึงเครียดใน

การทำงานนอกเวลาเรียน 

2. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 3 สู

วงรอบท่ี 4 

ปญหา 

- ประเด็นในการนำเสนอ อภิปราย 

วิพากษ และการแสดงความคดิเหน็

ของนักศึกษาเริ่มซ้ำเดิม ไมแตกหนอ

ตอยอดมุมมองใหม 

การแกไข 

ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

- เชิญวิทยากรท่ีเปนผูเช่ียวชาญ

ภายนอกมารวมวิพากษงานเพ่ือเตมิ

มุมมองใหมๆ ใหกับนักศึกษา ไดแก 

1) ผอ.พรพิมล พิสุทธิพันธพงศ 

ผูอำนวยการโรงเรยีนพิมานเด็ก

เชียงใหม 

2) อ.วัลลีย ครินชัย หัวหนางาน

วิชาการฯ ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

3) อ.ธิติมา ญาณะวงศา อาจารย

มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรนและ

นักศึกษา ป.เอก สาขาหลักสูตรและ

การสอน มช. 

- เสริมประเด็น Hot Issues ทาง

การศึกษาใหมๆ โดยใชคลิปจาก 

YouTube และการเพ่ิมคลิปวิดีโอ

ของอาจารย ในประเด็น 

Microlearning 

 

9  ปรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ผูสอนไดใชแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูที ่สอดคลองกับแนวคิด Active Learning, 

Flipped-Classroom ผสมกลมกล ืนก ับกลย ุทธ  

ICCVF ดังนี้ 

1) การประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ  (Performance 

Assessment) เปนการเนนกิจกรรม Hands on – 

Mind on สอดคลองกับแนวคิด Learning by Doing 

ของ John Dewey โดยมีการกำหนด Rubrics ใน

การประเมินและใหคะแนนตามแตละชิ้นงาน/ผลงาน 

2) การประเม ินตามสภาพจร ิง (Authentic 

Assessment) เปนการประเมินที่เนนใหนักศึกษาได

ใชความรูและทักษะการเรียนรูในกระบวนวิชาและ
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https://www.youtube.com/watch?v=rDEvTJQTKVc 
 

รูปท่ี 10 วิดิโอสื่อการสอน Online ของอาจารย

ผูสอนนำลง YouTube และ URL 

 

สำหร ับกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่ ใช ใน 

Flipped Classroom สามารถสรุปโดยภาพรวมได

ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 สรปุภาพรวม Flipped Classroom 

Before Class During Class After Class 

ศึกษาดวยตนเอง

จาก 

• คลิป VDO 

จาก YouTube 

• บทความ

วิชาการของ

อาจารยผูสอน 

• หนังสือ 

บทความ ขาว 

และสื่อสิ่งพิมพ

จากภายนอก 

จัดกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุกเนน

พัฒนาสมรรถนะ 

5 ดาน ตามกล

ยุทธ ICCVF 
I : Inquiry  

C : Communication  

C : Creativity  

V : Virtual Situation  
F : Funny  

ลงมือปฏิบัตสิาน

ตอ 

• การทำงาน

รวมกันเปนกลุม

ออนไลน 

(Online Group 

Working) 

• การทำงาน

เดี่ยว 

(Individual 

Working) 

• การสะทอนคิด 

(Self-

Reflection) 

 

8  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูดวย PAOR 

สืบเนื่องจากการใชกลยุทธการจัดการเรียนรู 

ICCVF ดำเนินการในระยะยาว 1 ภาคเรียน ยอมตอง

มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูยอย ๆ 

ภายในห ัวขอย อยต  าง  ๆ ให ม ีประส ิทธ ิภาพ 

(Efficiency) เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) มาก

ขึ้น ซึ่งผูสอนไดนำเอาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) มาใชในการยกระดับคุณภาพ

การจ ัดการเร ียนรู โดยใช  ร ูปแบบ PAOR ของ 

Kemmis & McTaggart [5] ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย

กระบวนการ 4 ขั้นหลัก คือ 1) การวางแผน (Plan: 

P) 2) การลงมือปฏิบัติ (Act: A) 3) การสังเกตผล 

(Observe) และ 4) การสะทอนเพื ่อปรับปรุงครั้ง

ตอไป (Reflect) ซ่ึงจะดำเนินการเปนวงรอบ (Loop) 

วงรอบละประมาณ 3-4 สัปดาห แลวปรับปรุงใน

วงรอบถัดไป แสดงดังรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 PAOR สูการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนรู 

 

การสะทอนผลเพื ่อการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนรูในแตละวงรอบเปนดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การสะทอนผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรู 

ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

1. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 1 สู

วงรอบท่ี 2 

ปญหา 

- นักศึกษายังไมรูจักกันเทาท่ีควร 

เน่ืองจากเปนภาคเรียนแรกท่ีเริม่
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9. ปรับัการวััด้และประเมินผลการเรียนร้้

 ผู�สอนได�ใช�แนวคิดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู�ที่สอดคล�องกับแนวคิด Active Learning, 

Flipped-Classroom ผสมกลมกลืนกบักลยทุธิ ์ICCVF 

ดังนี้

 1) การประเมินการปฏิิบัติ (Performance 

Assessment) เป็นการเน�นกิจกรรม Hands on – 

Mind on สอดคล�องกับแนวคิด Learning by Doing 

ของ John Dewey โดยมีการกำหนด Rubrics ในการ

ประเมินและให�คะแนนตามแต่ละชิ้นงาน/ผลงาน

 2) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) เป็นการประเมินที่เน�นให�นักศึกษาได�

ใช�ความรู�และทักษะการเรียนรู�ในกระบวนวิชาและ

ความรู�จากการค�นคว�าเพิม่เติม มาใช�ในบรบิทชวีติการ

สอนหรือการทำงานจริงคือ วิชาชีพครู (Teaching 

Profession) สามารถนำไปประยุกต์ใช�ในการทำงาน

ที่โรงเรียนได�จริง

 3) การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative 

Assessment) เป็นกระบวนการประเมินเพื่อกระตุ�น

ให�นักศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนรู�ตนเองอยู่

เสมอ หมั่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม และได�รับผลการ

แก�ไขงานย�อนกลบั (Feedback) และการตดิตามความ

ก�าวหน�าจากผู�สอนอย่างเป็นระบบ

 โดยกำหนดสัดส่วนการประเมินดังตารางที่ 5
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ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

เรียน การจบักลุมทำงานมักจะเปน

กลุมซ้ำคนเดิมๆ ท่ีเคยชิน 

การแกไข 

- ผูสอนใชวิธีการวิเคราะหภมูิหลัง

ของนักศึกษาและแบงกลุมให โดย

จัดใหเหมาะสมกับหัวขอยอย

กิจกรรมท่ีตองมีการแบงกลุมและ

การแบงกลุมแตละครั้งจะไมซ้ำคน

เดิม เพ่ือสงเสรมิทักษะการทำงาน

รวมมือแบบออนไลน 

- Break out room บอยข้ึนและ

ผูสอนเขาไปนิเทศการเรยีนรูแตละ

ครั้งบอยและถ่ีข้ึน 

2. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 2 สู

วงรอบท่ี 3 

ปญหา 

- นักศึกษาสะทอนวาภาระงานใน 

Flipped Classroom แตละครั้งมี

จำนวนมากเกินไป และนักศึกษา

เรียนหลายวิชา ทำใหทำงาน

ลวงหนาไมทัน 

การแกไข 

- ปรับภาระงานใน Flipped 

Classroom ใหสั้นลง เนนหัวใจและ

สาระสำคญั  เชน ใหเขียนสรปุไม

เกิน 1 หนา  

- มีสัปดาห Online Detox งด

สั่งงานใดๆ เพ่ือลดความตึงเครียดใน

การทำงานนอกเวลาเรียน 

2. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 3 สู

วงรอบท่ี 4 

ปญหา 

- ประเด็นในการนำเสนอ อภิปราย 

วิพากษ และการแสดงความคดิเหน็

ของนักศึกษาเริ่มซ้ำเดิม ไมแตกหนอ

ตอยอดมุมมองใหม 

การแกไข 

ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

- เชิญวิทยากรท่ีเปนผูเช่ียวชาญ

ภายนอกมารวมวิพากษงานเพ่ือเตมิ

มุมมองใหมๆ ใหกับนักศึกษา ไดแก 

1) ผอ.พรพิมล พิสุทธิพันธพงศ 

ผูอำนวยการโรงเรยีนพิมานเด็ก

เชียงใหม 

2) อ.วัลลีย ครินชัย หัวหนางาน

วิชาการฯ ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

3) อ.ธิติมา ญาณะวงศา อาจารย

มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรนและ

นักศึกษา ป.เอก สาขาหลักสูตรและ

การสอน มช. 

- เสริมประเด็น Hot Issues ทาง

การศึกษาใหมๆ โดยใชคลิปจาก 

YouTube และการเพ่ิมคลิปวิดีโอ

ของอาจารย ในประเด็น 

Microlearning 

 

9  ปรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ผูสอนไดใชแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูที ่สอดคลองกับแนวคิด Active Learning, 

Flipped-Classroom ผสมกลมกล ืนก ับกลย ุทธ  

ICCVF ดังนี้ 

1) การประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ  (Performance 

Assessment) เปนการเนนกิจกรรม Hands on – 

Mind on สอดคลองกับแนวคิด Learning by Doing 

ของ John Dewey โดยมีการกำหนด Rubrics ใน

การประเมินและใหคะแนนตามแตละชิ้นงาน/ผลงาน 

2) การประเม ินตามสภาพจร ิง (Authentic 

Assessment) เปนการประเมินที่เนนใหนักศึกษาได

ใชความรูและทักษะการเรียนรูในกระบวนวิชาและ
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ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

เรียน การจบักลุมทำงานมักจะเปน

กลุมซ้ำคนเดิมๆ ท่ีเคยชิน 

การแกไข 

- ผูสอนใชวิธีการวิเคราะหภมูิหลัง

ของนักศึกษาและแบงกลุมให โดย

จัดใหเหมาะสมกับหัวขอยอย

กิจกรรมท่ีตองมีการแบงกลุมและ

การแบงกลุมแตละครั้งจะไมซ้ำคน

เดิม เพ่ือสงเสรมิทักษะการทำงาน

รวมมือแบบออนไลน 

- Break out room บอยข้ึนและ

ผูสอนเขาไปนิเทศการเรยีนรูแตละ

ครั้งบอยและถ่ีข้ึน 

2. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 2 สู

วงรอบท่ี 3 

ปญหา 

- นักศึกษาสะทอนวาภาระงานใน 

Flipped Classroom แตละครั้งมี

จำนวนมากเกินไป และนักศึกษา

เรียนหลายวิชา ทำใหทำงาน

ลวงหนาไมทัน 

การแกไข 

- ปรับภาระงานใน Flipped 

Classroom ใหสั้นลง เนนหัวใจและ

สาระสำคญั  เชน ใหเขียนสรปุไม

เกิน 1 หนา  

- มีสัปดาห Online Detox งด

สั่งงานใดๆ เพ่ือลดความตึงเครียดใน

การทำงานนอกเวลาเรียน 

2. การ

ปรับเปลีย่นจาก

วงรอบท่ี 3 สู

วงรอบท่ี 4 

ปญหา 

- ประเด็นในการนำเสนอ อภิปราย 

วิพากษ และการแสดงความคดิเหน็

ของนักศึกษาเริ่มซ้ำเดิม ไมแตกหนอ

ตอยอดมุมมองใหม 

การแกไข 

ชวงการสะทอน

เพ่ือปรับปรุง 

ประเด็นปญหาและการแกไข 

- เชิญวิทยากรท่ีเปนผูเช่ียวชาญ

ภายนอกมารวมวิพากษงานเพ่ือเตมิ

มุมมองใหมๆ ใหกับนักศึกษา ไดแก 

1) ผอ.พรพิมล พิสุทธิพันธพงศ 

ผูอำนวยการโรงเรยีนพิมานเด็ก

เชียงใหม 

2) อ.วัลลีย ครินชัย หัวหนางาน

วิชาการฯ ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

3) อ.ธิติมา ญาณะวงศา อาจารย

มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรนและ

นักศึกษา ป.เอก สาขาหลักสูตรและ

การสอน มช. 

- เสริมประเด็น Hot Issues ทาง

การศึกษาใหมๆ โดยใชคลิปจาก 

YouTube และการเพ่ิมคลิปวิดีโอ

ของอาจารย ในประเด็น 

Microlearning 

 

9  ปรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ผูสอนไดใชแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูที ่สอดคลองกับแนวคิด Active Learning, 

Flipped-Classroom ผสมกลมกล ืนก ับกลย ุทธ  

ICCVF ดังนี้ 

1) การประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ  (Performance 

Assessment) เปนการเนนกิจกรรม Hands on – 

Mind on สอดคลองกับแนวคิด Learning by Doing 

ของ John Dewey โดยมีการกำหนด Rubrics ใน

การประเมินและใหคะแนนตามแตละชิ้นงาน/ผลงาน 

2) การประเม ินตามสภาพจร ิง (Authentic 

Assessment) เปนการประเมินที่เนนใหนักศึกษาได

ใชความรูและทักษะการเรียนรูในกระบวนวิชาและ
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ติารางที� 5 สรุปรายการประเมินการเรียนรู�

 โดยมีตัวอย่างผลงานที่สะท�อนสมรรถนะของ

นักศึกษาดังรูปที่ 12

รป้ที� 12 ผลงานโครงงานออกแบบนวตักรรมหลกัสตูร

ฐ์านสมรรถนะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ์าน

10. ผลลัพธิ์์การเรียนร้้สะท้อนสมรรถ่นะนักศ้กษา

 จากรายการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา

ข�างต�นทัง้ 6 รายการ ผู�สอนได�สอดแทรกเกณฑใ์นการ

ประเมินสมรรถนะ 5 ด�าน เข�าไปในแตล่ะรายการตาม

ความเหมาะสม ได�แก่

 1) ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 2) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือออนไลน์ 

 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

 

10 

ความรูจากการคนควาเพิ่มเติม มาใชในบริบทชีวิต

การสอนหร ือการทำงานจร ิ งค ื อ  ว ิ ชาช ีพครู  

(Teaching Profession) สามารถนำไปประยุกตใช

ในการทำงานท่ีโรงเรียนไดจริง 

3) การประ เม ิ น เพ ื ่ อพ ัฒนา  (Formative 

Assessment) เปนกระบวนการประเมินเพื่อกระตุน

ใหนักศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนรูตนเองอยู

เสมอ หมั่นมีสวนรวมในกิจกรรม และไดรับผลการ

แกไขงานยอนกลับ (Feedback) และการติดตาม

ความกาวหนาจากผูสอนอยางเปนระบบ 

โดยกำหนดสัดสวนการประเมินดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 สรุปรายการประเมินการเรียนรู 

รายการประเมิน คะแนน (%) 

1. ชิ้นงานเก่ียวกับกิจกรรม

หองเรียนกลับดาน อาทิ ใบงาน 

การนำเสนอ และ Concept 

Map 

30 

2. โครงงานออกแบบนวัตกรรม

รายวิชาบูรณาการฐานสมรรถนะ 

10 

3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 

4. การมีสวนรวมและรับผิดชอบ

ติดตามงานใน LMS 

10 

5. รายงานผลงานการจัด 

Webinar 

20 

6. สอบปลายภาค 20 

รวม 100% 

 

โดยมีตัวอยางผลงานที่สะทอนสมรรถนะของ

นักศึกษาดังรูปท่ี 12 

 

 
รูปท่ี 12 ผลงานโครงงานออกแบบนวัตกรรม

หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

10  ผลลัพธการเรียนรูสะทอนสมรรถนะนักศึกษา 

จากรายการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา

ขางตนทั้ง 6 รายการ ผูสอนไดสอดแทรกเกณฑใน

การประเม ินสมรรถนะ 5 ดาน เข าไปในแต ละ

รายการตามความเหมาะสม ไดแก 

1) ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

2) ทักษะการทำงานแบบรวมมือออนไลน  

3) ทักษะการคิดวิเคราะห  

4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

5) ความรับผิดชอบ  

โดยมีการประเม ินรวบยอด 2 คร ั ้ง ค ือ ใน

สัปดาหที่ 8 และสัปดาหที่ 15 ซึ่งเห็นถึงพัฒนาการ

สมรรถนะของนักศึกษาทั ้ง 5 สมรรถนะ แสดงดัง

ตารางท่ี 6 และรูปท่ี 13 

 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ดาน 

สมรรถนะ 
ระดับรอยละผลการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1) ทักษะการสื่อสารใน

ยุคดิจิทัล 

79.35 89.65 

2) ทักษะการทำงาน

แบบรวมมือออนไลน 

76.20 91.02 

3) ทักษะการคิด

วิเคราะห 

71.83 88.68 

 

 

10 

ความรูจากการคนควาเพิ่มเติม มาใชในบริบทชีวิต

การสอนหร ือการทำงานจร ิ งค ื อ  ว ิ ชาช ีพครู  

(Teaching Profession) สามารถนำไปประยุกตใช

ในการทำงานท่ีโรงเรียนไดจริง 

3) การประ เม ิ น เพ ื ่ อพ ัฒนา  (Formative 

Assessment) เปนกระบวนการประเมินเพื่อกระตุน

ใหนักศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนรูตนเองอยู

เสมอ หมั่นมีสวนรวมในกิจกรรม และไดรับผลการ

แกไขงานยอนกลับ (Feedback) และการติดตาม

ความกาวหนาจากผูสอนอยางเปนระบบ 

โดยกำหนดสัดสวนการประเมินดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 สรุปรายการประเมินการเรียนรู 

รายการประเมิน คะแนน (%) 

1. ชิ้นงานเก่ียวกับกิจกรรม

หองเรียนกลับดาน อาทิ ใบงาน 

การนำเสนอ และ Concept 

Map 

30 

2. โครงงานออกแบบนวัตกรรม

รายวิชาบูรณาการฐานสมรรถนะ 

10 

3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 

4. การมีสวนรวมและรับผิดชอบ

ติดตามงานใน LMS 

10 

5. รายงานผลงานการจัด 

Webinar 

20 

6. สอบปลายภาค 20 

รวม 100% 

 

โดยมีตัวอยางผลงานที่สะทอนสมรรถนะของ

นักศึกษาดังรูปท่ี 12 

 

 
รูปท่ี 12 ผลงานโครงงานออกแบบนวัตกรรม

หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

10  ผลลัพธการเรียนรูสะทอนสมรรถนะนักศึกษา 

จากรายการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา

ขางตนทั้ง 6 รายการ ผูสอนไดสอดแทรกเกณฑใน

การประเม ินสมรรถนะ 5 ดาน เข าไปในแต ละ

รายการตามความเหมาะสม ไดแก 

1) ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

2) ทักษะการทำงานแบบรวมมือออนไลน  

3) ทักษะการคิดวิเคราะห  

4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

5) ความรับผิดชอบ  

โดยมีการประเม ินรวบยอด 2 คร ั ้ง ค ือ ใน

สัปดาหที่ 8 และสัปดาหที่ 15 ซึ่งเห็นถึงพัฒนาการ

สมรรถนะของนักศึกษาทั ้ง 5 สมรรถนะ แสดงดัง

ตารางท่ี 6 และรูปท่ี 13 

 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ดาน 

สมรรถนะ 
ระดับรอยละผลการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1) ทักษะการสื่อสารใน

ยุคดิจิทัล 

79.35 89.65 

2) ทักษะการทำงาน

แบบรวมมือออนไลน 

76.20 91.02 

3) ทักษะการคิด

วิเคราะห 

71.83 88.68 

 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 5) ความรับผิดชอบ 

 โดยมีการประเมินรวบยอด 2 ครั้ง คือ ใน

สัปดาห์ท่ี 8 และสัปดาห์ท่ี 15 ซึ่ึ่งเห็นถึงพัฒนาการ

สมรรถนะของนักศึกษาทัง้ 5 สมรรถนะ แสดงดังตาราง

ที่ 6 และรูปที่ 13

ติารางที� 6 ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ด�าน

 

ร้ปที� 13 แผนภาพใยแมงมุมแสดงพัฒนาการของ

สมรรถนะทั้ง 5 ด�าน

11. ผลการประเมินกระบัวันวัิชาโด้ยนักศ้กษา

 ผู�สอนแบ่งผลการประเมิน 2 ส่วน

 1) ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ CMU 

MIS มคีา่เฉล่ีย 4.89 คดิเป็นร�อยละ 97.86 อยูใ่นระดับ

ดี ดังรูปที่ 14

 

 

10 

ความรูจากการคนควาเพิ่มเติม มาใชในบริบทชีวิต

การสอนหร ือการทำงานจร ิ งค ื อ  ว ิ ชาช ีพครู  

(Teaching Profession) สามารถนำไปประยุกตใช

ในการทำงานท่ีโรงเรียนไดจริง 

3) การประ เม ิ น เพ ื ่ อพ ัฒนา  (Formative 

Assessment) เปนกระบวนการประเมินเพื่อกระตุน

ใหนักศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนรูตนเองอยู

เสมอ หมั่นมีสวนรวมในกิจกรรม และไดรับผลการ

แกไขงานยอนกลับ (Feedback) และการติดตาม

ความกาวหนาจากผูสอนอยางเปนระบบ 

โดยกำหนดสัดสวนการประเมินดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 สรุปรายการประเมินการเรียนรู 

รายการประเมิน คะแนน (%) 

1. ชิ้นงานเก่ียวกับกิจกรรม

หองเรียนกลับดาน อาทิ ใบงาน 

การนำเสนอ และ Concept 

Map 

30 

2. โครงงานออกแบบนวัตกรรม

รายวิชาบูรณาการฐานสมรรถนะ 

10 

3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 

4. การมีสวนรวมและรับผิดชอบ

ติดตามงานใน LMS 

10 

5. รายงานผลงานการจัด 

Webinar 

20 

6. สอบปลายภาค 20 

รวม 100% 

 

โดยมีตัวอยางผลงานที่สะทอนสมรรถนะของ

นักศึกษาดังรูปท่ี 12 

 

 
รูปท่ี 12 ผลงานโครงงานออกแบบนวัตกรรม

หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

10  ผลลัพธการเรียนรูสะทอนสมรรถนะนักศึกษา 

จากรายการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา

ขางตนทั้ง 6 รายการ ผูสอนไดสอดแทรกเกณฑใน

การประเม ินสมรรถนะ 5 ดาน เข าไปในแต ละ

รายการตามความเหมาะสม ไดแก 

1) ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

2) ทักษะการทำงานแบบรวมมือออนไลน  

3) ทักษะการคิดวิเคราะห  

4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

5) ความรับผิดชอบ  

โดยมีการประเม ินรวบยอด 2 คร ั ้ง ค ือ ใน

สัปดาหที่ 8 และสัปดาหที่ 15 ซึ่งเห็นถึงพัฒนาการ

สมรรถนะของนักศึกษาทั ้ง 5 สมรรถนะ แสดงดัง

ตารางท่ี 6 และรูปท่ี 13 

 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ดาน 

สมรรถนะ 
ระดับรอยละผลการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1) ทักษะการสื่อสารใน

ยุคดิจิทัล 

79.35 89.65 

2) ทักษะการทำงาน

แบบรวมมือออนไลน 

76.20 91.02 

3) ทักษะการคิด

วิเคราะห 

71.83 88.68 

11 

สมรรถนะ 
ระดับรอยละผลการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

4) ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

70.25 84.26 

5) ความรับผิดชอบ 81.34 95.82 

 

 
 

รูปท่ี 13 แผนภาพใยแมงมุมแสดงพัฒนาการของ

สมรรถนะท้ัง 5 ดาน 

 

11  ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 

ผูสอนแบงผลการประเมิน 2 สวน 

1) ผลการประเม ินกระบวนว ิชาจากระบบ 

CMU MIS มีคาเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.86 อยู

ในระดับดี ดังรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14 ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ 

CMU MIS 

 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจผาน Google 

Form ท่ีจัดทำโดยผูสอนเอง พบวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงดัง

ตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

แปลผล 
µ σ 

1. ช่ือวิชามีความทันสมัย

และเปนสากล 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงคหรือ

เปาหมายกระบวนวิชา

ชัดเจนและทาทาย 

4.95 0.21 มากท่ีสุด 

3. เน้ือหาสาระมีประโยชน

และนำไปใชไดจริง 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

4. ประเด็นการเรยีนรู

หลากหลายและลำ้สมยั 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู

นาสนใจและแปลกใหม 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

6. สื่อและแพลตฟอรม

เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

7. การประเมินเนนสภาพ

จริงและกระตุนความ

รับผิดชอบ 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลาในการ

จัดการเรียนรูเพียงพอและ

เหมาะสม 

4.68 0.48 มากท่ีสุด 

9. อาจารยผูสอนมีความ

เช่ียาชาญและลลีาการ

สอนนาประทับใจ 

4.95 0.21 มากท่ีสุด 

10. วิทยากรท่ีมารวมสอน

มีประสบการณและชวย

เติมเต็มการเรยีนรู 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

รวม 4.86 0.33 มากท่ีสุด 
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สมรรถนะ 
ระดับรอยละผลการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

4) ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

70.25 84.26 

5) ความรับผิดชอบ 81.34 95.82 

 

 
 

รูปท่ี 13 แผนภาพใยแมงมุมแสดงพัฒนาการของ

สมรรถนะท้ัง 5 ดาน 

 

11  ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 

ผูสอนแบงผลการประเมิน 2 สวน 

1) ผลการประเม ินกระบวนว ิชาจากระบบ 

CMU MIS มีคาเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.86 อยู

ในระดับดี ดังรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14 ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ 

CMU MIS 

 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจผาน Google 

Form ท่ีจัดทำโดยผูสอนเอง พบวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงดัง

ตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

แปลผล 
µ σ 

1. ช่ือวิชามีความทันสมัย
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มีประสบการณและชวย
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        339

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

รป้ที� 14 ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ CMU 
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11 

สมรรถนะ 
ระดับรอยละผลการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

4) ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

70.25 84.26 

5) ความรับผิดชอบ 81.34 95.82 

 

 
 

รูปท่ี 13 แผนภาพใยแมงมุมแสดงพัฒนาการของ

สมรรถนะท้ัง 5 ดาน 

 

11  ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 

ผูสอนแบงผลการประเมิน 2 สวน 

1) ผลการประเม ินกระบวนว ิชาจากระบบ 

CMU MIS มีคาเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.86 อยู

ในระดับดี ดังรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14 ผลการประเมินกระบวนวิชาจากระบบ 

CMU MIS 

 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจผาน Google 

Form ท่ีจัดทำโดยผูสอนเอง พบวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงดัง

ตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

แปลผล 
µ σ 

1. ช่ือวิชามีความทันสมัย

และเปนสากล 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงคหรือ

เปาหมายกระบวนวิชา

ชัดเจนและทาทาย 

4.95 0.21 มากท่ีสุด 

3. เน้ือหาสาระมีประโยชน

และนำไปใชไดจริง 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

4. ประเด็นการเรยีนรู

หลากหลายและลำ้สมยั 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู

นาสนใจและแปลกใหม 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

6. สื่อและแพลตฟอรม

เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 
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4.91 0.29 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลาในการ

จัดการเรียนรูเพียงพอและ

เหมาะสม 

4.68 0.48 มากท่ีสุด 

9. อาจารยผูสอนมีความ

เช่ียาชาญและลลีาการ

สอนนาประทับใจ 

4.95 0.21 มากท่ีสุด 

10. วิทยากรท่ีมารวมสอน

มีประสบการณและชวย

เติมเต็มการเรยีนรู 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

รวม 4.86 0.33 มากท่ีสุด 
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13. ผลกระทบัเชิงบัวัก (Positive Impact) ของ

กระบัวันวัิชา

 จากการพฒันากลยทุธ์ิการจดัการเรยีนรู� ICCVF 

ครัง้นี ้นอกจากชว่ยสง่เสรมิสมรรถนะทัง้ 5 ด�านให�กบั

นักศึกษาแล�ว กิจกรรมการเรียนรู�และผลงานของ

นักศึกษายังเกิดผลกระบวกเชิงสร�างสรรค์ในวงกว�าง

ในแวดวงการศึกษาดังนี้

 1) การจัด Webinar ได�ให�ความรู�แก่ครู ผู�

บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก หลาก

หลายจังหวัด ช่วยสร�างความตื่นตัวในการปฏิิรูป

หลกัสตูรฐ์านสมรรถนะของประเทศ รวมทัง้มกีารมอบ

ใบประกาศยนีบัตรให�แก่ผู�เข�าร่วม Webinar ด�วย

 2) ผลงานโครงงานออกแบบนวัตกรรมหลักสูต

รบรูณาการฐ์านสมรรถนะของนกัศกึษา ได�เผยแพรแ่ก่

โรงเรยีนเครอืขา่ยของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เชียงใหม่ กว่า 10 โรงเรียน

 3) เกิดการประสานความร่วมมือในกิจกรรม

ทางการศึกษาในภาคเหนือมากขึน้ โดยเฉพาะคณะกับ

โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิิการจังหวัด ฯลฯ

14. กิติติิกรรมประกาศ

 การจดักลยุทธิก์ารจัดการเรยีนรู� ICCVF ในการ

พฒันาสมรรถนะนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาครัง้นีไ้ด�

รับทุนสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากศูนย์นวัตกรรม

การสอนและการเรยีนรู� (TLIC) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ผู�สอนขอขอบคุณโอกาสอันดีเยี่ยมเป็นอย่างสูงมา ณ 

โอกาสนี้

 ตลอดจนขอขอบคุณสาขาวิชาหลักสูตรและ

สอน และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่

ได�สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการด�วยดีเสมอมา รวม

ทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอนชั้นปีที่ 1 CI 27 ทุกคน และขอบพระคุณวิทยากร

และผู�เชีย่วชาญทุกทา่นทีใ่ห�เกียรติมาร่วมจัดการเรยีน

รู�ในภาคเรียนนี้
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การใช้การเรียนร้้แนวัให้ม่ (Active Learning) ร่วัมกับัห้้องเรียนกลับัด้้าน(Flipped 

Classroom) ในการจัด้การเรียนร้้ คัณะศ้กษาศาสติร์  มห้าวัิทยาลัยเชียงให้ม่

สมบััติิ  ท้ายเรือคัำ1 
1ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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บัทคััด้ย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช�แนวคิดการจัดการเรียนรู�แนวใหม่ร่วมกับห�องเรียนกลับด�านในการ

จัดการเรียนรู�ในรายวิชาการศึกษาค�นคว�าอิสระ ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยการปฏิิบัติจริง

ตามหลักของการจัดการเรยีนรู�แนวใหม่  (Active Learning) ผสมผสานกับการเรยีนด�วยวิธิ ีFlipped Classroom 

ด�วยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน Clip Video ที่ผู�วิจัยสร�างขึ้น   MOOC Google Classroom 

และมีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านช่องทาง Facebook และ Microsoft Team วิเคราะห์ข�อมูลด�วยการ

วิเคราะห์เนื้อหาประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความรู� สามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนได�ทุก

คน มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู�ด�วยการนำตนเองและมีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี

คัำสำคััญ: การเรียนรู�แนวใหม่ (Active Learning) , ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom)

1. บัทนำ

       ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) 

เปน็การออกแบบการเรยีนการสอนใหม่ทีใ่ห�อำนาจแก่

นักเรียนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเอื้ออำนวย

ประโยชน์ต่อการเรียนรู�อย่างแท�จริง และนี่คือกุญแจ

แหง่การสร�างเยาวชนคุณภาพของไทยเพือ่การก�าวเข�า

สู่ตลาดแรงงานโลก ห�องเรียนกลับด�านมองในมุมหนึ่ง 

น่ีคอืวธิิใีช�เวลาเรยีนในห�องเรยีนให�เกดิคณุคา่สงูสดุแก่

ศิษย์คือ ใช�ฝึึกประยุกต์ใช�ความรู�ในสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อช่วยให�เกิดการเรียนแบบ “รู�จริง” (Mastery 

Learning) [1-3] และเป็นวิธิีจัดการเรียนรู�ที่ยกระดับ

คุณค่าของความเป็นครู คือ ครู ไม่สอนแบบถ่ายทอด

ความรู�ให�ศิษย์โดยตรงอีกต่อไปแต่ถ่ายทอดผ่าน 

วิดีทัศน์สั้น ๆ 15 - 20 นาทีให�นักศึกษาไปเรียนสาระ

ความรู�ที่หอพักหรือบ�านพัก ซ่ึึ่งจะเปิดโอกาสให�

นักศึกษาที่เรียนช�าหรือเรียนไม่ทัน “กรอกลับดู” ได� 

และจะดูซึ่ำ้หลายครัง้ก็ได� ดแูล�วไม่เข�าใจจะชวนเพ่ือน

มาดแูละชว่ยอธิบิายกไ็ด� แล�วในวนัรุง่ข้ึนนกัศกึษาก็ได�

ทำกิจกรรมเพ่ือฝึึกใช�ความรู�นั้น เกิดกระบวนการ 

“เรยีนรู�โดยลงมือทำ” (Learning by Doing) ทีจ่ะช่วย

ให�นักศึกษารู�ลึกและรู�จริง โดยอาจารย์ผู�สอนเปลี่ยน

บทบาทไปทำหน�าที่ “ครูฝึึก ” หรือ โค�ช [1-3] เพื่อ

เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียนรายวิชาการ

ศึกษาด�วยตนเอง (Independent Study)  ผู�สอนจึง

สนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียน ความรับผิด

ชอบในการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

รายวิชาการศึกษาด�วยตนเองของนักศึกษาสาขาวิชา

ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ที่ได�รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตาม

แนวคิดห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) 

ตามแนวคิดการเรียนรู�แนวใหม่ (Active Learning) 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรยีนรู�ให�มปีระสทิธิภิาพและเป็นสารสนเทศสำหรับครู 

อาจารย์ ผู�บริหารในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู�และเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ มีความ

สามารถแตกต่างกันให�ก�าวหน�าในการเรียน รู�ตาม

ความสามารถของตนให�มีประสิทธิิภาพต่อไป

2. ห้ลักการและห้รือทฤษฎีีที�นำมาใช้ 

 เม่ือโลกก�าวยา่งเข�าสูศ่ตวรรษที ่21 กระแสเรยีก

ร�องให�มกีารปรบัเปลีย่นวธิิคีดิ-วธิิกีารพฒันา “พลเมอืง

โลก” รุ่นใหม่ถูกจุดประกายขึ้น และได�รับการขานรับ

จากนกัคดิ นกัการศกึษาทกุภมูภิาคของโลกอยา่งกว�าง

ขวาง ภายใต�กรอบคิดที่เรียกว่า 21st Century Skills 

[4] ซึ่ึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให�มี

คุณลักษณะที่พร�อมสำหรับการดำรงชีวิต และรับมือ

กบัความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพราะโลก

ที่ไร�พรมแดนและแคบลง ด�วยความก�าวหน�าของ

เทคโนโลย ีและการสือ่สาร สงัคมปจัจบุนัไมไ่ด�ต�องการ

เพียงคนเก่งหรือผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน หากแต่

ต�องการผู�ทีม่ทีกัษะหลากหลายด�านประกอบกนั ได�แก่ 

การมีความรู�รอบในศาสตร์พื้นฐ์านและมีความรู�เกี่ยว

กับโลก ทั้งด�านเศรษฐ์กิจ สังคม สิ่งแวดล�อม มีทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เข�าใจความแตกต่างหลากหลายของ

ผู�คนในสงัคม และสามารถอยูร่ว่มกนับนความตา่งนีไ้ด�

โดยมีมุมมองเชงิบวกมีทักษะในการเรยีนรู�และสามารถ

สร�างนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานของตนเองได� เป็นการ

รู� เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำมาใช�

ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองพัฒนางาน ให� มี

ประสิทธิิภาพ ที่สำคัญมากที่สุด คือ การมีสำนึกรับผิด

ชอบต่อสังคม ภายใต�การขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว 

หนว่ยงาน องค์กร รวมทัง้บุคลากรด�านการศึกษา โดย

เฉพาะ “คร”ู ยอ่มถกูคาดหวงัให�เปน็ผู�มบีทบาทสำคญั

ในการเปน็หวัขบวนในการสร�างความเปลีย่นแปลงอนั

ยิ่งใหญ่นี้ “ครู” ในศตวรรษที่ 21 ต�อง “เปลี่ยน” ทั้ง

บทบาท และวิธิีการสอน ครูต�องสอนให�น�อยลง และ

สร�างกระบวนการเรียนรู�ให�มากขึ้น โดยไม่เน�น การ

สอนสาระวิชาแต่เน�นสร�างแรงบันดาลใจ และอำนวย

ความสะดวกให�นกัเรยีนได�เรยีนรู�ผา่นการลงมอืทำ [4] 

ครูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนการปฏิิรูปการ

ศึกษาโดยปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู�ท้ังในและ

นอกห�องเรยีนให�มีความหมาย เชือ่มโยงสูชี่วติจริงรวม

ทั้งสามารถพัฒนาทกัษะที่หลากหลายของผู�เรียน มิใช่

เพียงเพื่อสอบ แต่เป็นการเรียนรู�เพื่อเผชิญความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรู�เท่าทัน และการสร�างสรรค์สังคม

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร�างแรงบันดาลใจให�ครูเห็น

คุณค่าศักยภาพของตน และสนับสนุน ความพยายาม

ของครูที่จะทดลองนำสู่การปฏิิบัติ ด�วยการสนับสนุน

งานวจิยัในชัน้เรยีน การสร�างห�องเรยีนกลบัทางจะชว่ย

เปิดมุมมอง สร�างแรงบันดาลใจให�ครูท้ังหลายได�มี

กำลังใจ มีความหวัง มีแนวทางที่จะยกระดับการ

จัดการเรียนการสอนของตนให�น่าสนุก เปิดมิติการ

เรียนรู�ที่แท�จริงของผู�เรียนและสอดคล�องกับยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และผู�เรียนก็เกิดผล

สมัฤทธิิท์ีน่า่พอใจ ครกูไ็ด�เรยีนรู�พฒันาพลกิผนับทบาท

ของตนให�อยูเ่คยีงคูก่บัศษิยใ์นยามทีเ่ขาต�องการความ

ช่วยเหลือ[5] การจัดกิจกรรมการเรียนด�วยแนวคิด

ห�องเรียนกลับด�านเป็นวิธิีการจัดการศึกษาได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพเพราะความรู�ในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่าง

มหาศาลในโลกออนไลน์และสืบค�นได�ง่ายด�วย

เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮัาร์ดแวร์และซึ่อฟต์แวร์อัน

ทรงประสิทธิิภาพต่อการเรียนรู� เป้าหมายของการ

เรยีนการสอนจึงไม่ได�อยูท่ีเ่นือ้หาความรู�ทีผู่�เรยีนจะได�

รับอีกต่อไป หากแต่เป็นทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต

ของผู�เรยีน และผู�สอนจึงไมไ่ด�เปน็ผู�ถา่ยทอดความรู�แก่

ผู�เรียนอีกแล�ว หากแต่เป็นผู�ออกแบบกระบวนการ

เรยีนรู�และจุดประกายการเรยีนรู�ไปพร�อม ๆ  กบัผู�เรยีน

ด�วยการเรียนการสอนแบบกลับด�านผู�สอนจึงต�อง

เข�าใจและพร�อมเข�าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงนี้  

ห�องเรยีนกลบัด�านมองในมมุหนึง่ นีค่อืวธิิใีช�เวลาเรยีน

ในห�องเรียนให�เกิดคุณค่าแก่ผู�เรียนคือฝึึกประยุกต์ใช�

ความรู�ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให�เกิดการเรียน

แบบ “รู�จรงิ” (Mastery Learning) และเปน็วธิิจีดัการ

เรียนรู�ที่ถ่ายทอดผ่านวิดีทัศน์สั้นๆ 15 - 20 นาที ร่วม

กับการจัดการเรียนรู�ด�วยวิธิีอื่น ๆ ตามแนวทางการ
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เรียนแบบใหม่ (Active Learning) โดยให�นักเรียนไป

เรียนสาระความรู�ที่บ�าน เพื่อเปิดโอกาสให�เด็กที่เรียน

ช�าได�ทบทวนและเรียนซึ่้ำ สามารถให�คนอื่นช่วย

อธิบิายได� แล�วสามารถทำกจิกรรมเพือ่ฝึกึใช�ความรู�นัน้ 

ทำให� เกิดกระบวนการ “เรียนรู� โดยลงมือทำ” 

(Learning by Doing) ที่จะช่วยให�รู�ลึกและรู�จริง โดย

ครเูปลีย่นบทบาทหน�าทีผู่�อำนวยความสะดวก [6] เพือ่

เปน็การพฒันาผลสมัฤทธิิท์างการเรยีน ผู�สอนจงึสนใจ

ทีจ่ะศกึษา การควบคุมตนเอง ความรับผดิชอบในการ

เรียน ความสามารถในการแก�ปัญหา และผลสัมฤทธิิ์

ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาด�วยตนเองของ

นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษา

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทีไ่ด�รบัการจดักจิกรรม

การเรียนรู�ตามแนวคิดห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู�ให�มีประสิทธิิภาพต่อไป

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 วิธิีการจัดกิจกรรมการสอน เริ่มต�นจากการ

ปฐ์มนิเทศวิธิีการจัดการเรียนการสอน โดยวิธิีการคือ 

อาจารย์ผู�สอนจะส่ง clip video  ที่ผลิตขึ้นและ  clip 

จาก youtube จะเน�นให�ผู�เรียนได�ศึกษาองค์ความรู�

จากคลปิวิดทีศันท์ีผู่�สอนผลติขึน้ในแต่ละประเดน็รวม

ทัง้สือ่การเรยีนการสอนประเภทอืน่ เชน่ ppt. เอกสาร

ประกอบการเรยีนให�นกัศกึษาในห�องกลุม่ Facebook 

เพื่อสร�างองค์ความรู�ของผู�เรียนก่อนโดยใช�เวลาศึกษา

นอกห�องเรียน และ ให� Assignment ก่อนที่จะนัดพบ

นักศึกษาเป็นครั้งคราวทาง Zoom เมื่อเข�าห�องเรียน

ถึงจะนำความรู�ที่ ได�ศึกษาจากคลิปวิดีทัศน์นอก

ห�องเรียนมาปฏิิบัติ งานตามที่ ได�รับมอบหมาย 

(Assignment) ทีละขั้นตอนตามประเด็นของการทำ

วิจัย เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนและการปฏิิบัติงาน 

เมื่อนักศึกษามีปัญหาสามารถใช�ช่องทางสื่อสารทาง  

MS Team พดูคุยปรึกษากับอาจารย์และเพือ่นร่วมชัน้

เรียนได� โดยอาจารย์จะกำหนดส่งงานเป็นระยะ ใน

ช่องทาง Assign ของ  MS Teams ซึ่ึ่งผู�สอนจะทำการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู�และตัดสินผลการเรียนรู�

จากการปฏิบิติังานของนกัศกึษาทลีะข้ันตอน ด�วยการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ซึ่ึง่

จะเปน็ผลดีกบันกัศกึษาทีจ่ะได�รบัทราบผดิพลาดของ

ตนเองและนำงานกลับไปแก�ไขทีละข้ันตอน จนกว่าจะ

ทำโครงการศึกษาหรือวิจัยเสร็จสิ้นตามกระบวนการ

4.  ผลที�ได้้รับัจากการจัด้กิจกรรม

 ผู� ส อ น ใช� ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง 

(Authentic Assessment) ในการประเมินผลการ

เรียนรู�ของผู�เรียน ซึ่ึ่งการดำเนินการศึกษาค�นคว�าจะ

เป็นในลักษณะของการทำตามลำดับขั้น 1-2-3-4-... 

ซึ่ึ่งต�องผ่านในแต่ละขั้นตอนก่อนจะเรียนรู�ในขั้นตอน

ต่อไป และผลงานของนักศึกษา ก็ต�องผ่านขั้น 1 ก่อน

จะไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นตอนต่อ ๆ  ไป ผลการตรวจสอบ

ในแต่ละข้ันตอนจะให�นักศึกษานำเสนอผลงานผ่าน 

CMU-Zoom และให�ข�อเสนอแนะทีละคน และเพื่อน

ร่วมชั้นก็ได�เรียนรู�ร่วมกัน 

            ผลจากการเรียนรู�ที่ผู�สอนได�วางแผนผ่านงาน

ทีไ่ด�รบัมอบหมาย (Assignment) คอืรายงานการวจัิย

ฉบบัสมบรูณท์ีน่กัศกึษาแตล่ะคนได�ศกึษาค�นคว�าตาม

ความถนัดและความสนใจ 12 เรื่อง โดยมีอาจารย์ผู�

สอนคอยตรวจสอบในแต่ละประเด็นและแต่ละขัน้ตอน

ของการทำวิจัย ดังภาพประกอบ    

 

 

   

 

 

ในแตละประเด็นรวมท้ังสื่อการเรียนการสอน

ประเภทอ่ืน เชน ppt. เอกสารประกอบการเรียน

ใหนักศึกษาในหองกลุม Facebook เพ่ือสราง

องคความรูของผูเรียนกอนโดยใชเวลาศึกษานอก

หองเรียน และ ให Assignment  กอนท่ีจะนัด

พบนักศึกษาเปนครั้งคราวทาง  Zoom เม่ือเขา

หองเรียนถึงจะนำความรู ท่ี ได ศึกษาจากคลิป

วิดีทัศนนอกหองเรียนมาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย (Assignment) ทีละข้ันตอนตาม

ประเด็นของการทำวิจัย เพ่ือตรวจสอบผลการ

เรียนและการปฏิบัติงาน เม่ือนักศึกษามีปญหา

สามารถใช ชองทางสื่ อสารทาง  MS Team 

พูดคุยปรึกษากับอาจารยและเพ่ือนรวมชั้นเรียน

ได โดยอาจารยจะกำหนดสงงานเปนระยะ ใน

ชองทาง Assign ของ  MS Team ซ่ึงผูสอนจะ

ทำการวัดและประเมินผลการเรียนรูและตัดสิน

ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาที

ละข้ันตอน ดวยการประเมินตามสภาพจริง  

(Authentic Assessment) ซ่ึ งจะเป นผลดี กับ

นักศึกษาท่ีจะไดรับทราบผิดพลาดของตนเองและ

นำงานกลับไปแกไขทีละข้ันตอน จนกวาจะทำ

โครงการศึกษาหรือวิจัยเสร็จสิ้นตามกระบวนการ 

 ผลท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม 

               ผูสอนใชการประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) ในการประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงการดำเนินการศึกษา

คนควาจะเปนในลักษณะของการทำตามลำดับ

ข้ัน 1-2-3-4-... ซ่ึงตองผานในแตละข้ันตอนกอน

จะเรียนรูในข้ันตอนตอไป และผลงานของ

นักศึกษา ก็ตองผานข้ัน 1 กอนจะไปสูข้ันท่ี 2 

และข้ันตอนตอ ๆ ไป ผลการตรวจสอบในแตละ

ข้ันตอนจะใหนักศึกษานำเสนอผลงานผาน 

CMU-Zoom และใหขอเสนอแนะทีละคน และ

เพ่ือนรวมชั้นก็ไดเรียนรูรวมกัน  

            ผลจากการเรียนรูท่ีผูสอนไดวางแผนผาน

งานท่ีไดรับมอบหมาย (Assignment) คือ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีนักศึกษาแตละคน

ไดศึกษาคนควาตามความถนัดและความสนใจ 

12 เรื่อง โดยมีอาจารยผูสอนคอยตรวจสอบใน

แตละประเด็นและแตละข้ันตอนของการทำวิจัย 

ดังภาพประกอบ     
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     ผลลัพธ์ิของนักศึกษาที่ เข�า ร่วมโครงการ 

นกัศึกษาทัง้ 12 คนได�จดัทำรายงานการศกึษาค�นคว�า

อสิระฉบบัสมบรูณ ์ทีแ่สดงถงึผลสมัฤทธิิท์างการเรยีน

รู� ที่ผู�สอนได�ให�นักศึกษาแต่ละคนนำเสนอผลการวิจัย

ของตนเองในห�อง Zoom ของกลุ่ม และให�เพื่อนร่วม

ชั้นวิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึึ่งเป็นการสะท�อนผลการเรียนรู�

ของผู�เรียน  ตัวอย่างผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระที่

เขียนในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้ 
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พบนักศึกษาเปนครั้งคราวทาง  Zoom เม่ือเขา

หองเรียนถึงจะนำความรู ท่ี ได ศึกษาจากคลิป

วิดีทัศนนอกหองเรียนมาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย (Assignment) ทีละข้ันตอนตาม

ประเด็นของการทำวิจัย เพ่ือตรวจสอบผลการ

เรียนและการปฏิบัติงาน เม่ือนักศึกษามีปญหา

สามารถใช ชองทางสื่ อสารทาง  MS Team 

พูดคุยปรึกษากับอาจารยและเพ่ือนรวมชั้นเรียน

ได โดยอาจารยจะกำหนดสงงานเปนระยะ ใน

ชองทาง Assign ของ  MS Team ซ่ึงผูสอนจะ

ทำการวัดและประเมินผลการเรียนรูและตัดสิน

ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาที

ละข้ันตอน ดวยการประเมินตามสภาพจริง  

(Authentic Assessment) ซ่ึ งจะเป นผลดี กับ

นักศึกษาท่ีจะไดรับทราบผิดพลาดของตนเองและ

นำงานกลับไปแกไขทีละข้ันตอน จนกวาจะทำ

โครงการศึกษาหรือวิจัยเสร็จสิ้นตามกระบวนการ 

 ผลท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม 

               ผูสอนใชการประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) ในการประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงการดำเนินการศึกษา

คนควาจะเปนในลักษณะของการทำตามลำดับ

ข้ัน 1-2-3-4-... ซ่ึงตองผานในแตละข้ันตอนกอน

จะเรียนรูในข้ันตอนตอไป และผลงานของ

นักศึกษา ก็ตองผานข้ัน 1 กอนจะไปสูข้ันท่ี 2 

และข้ันตอนตอ ๆ ไป ผลการตรวจสอบในแตละ

ข้ันตอนจะใหนักศึกษานำเสนอผลงานผาน 

CMU-Zoom และใหขอเสนอแนะทีละคน และ

เพ่ือนรวมชั้นก็ไดเรียนรูรวมกัน  

            ผลจากการเรียนรูท่ีผูสอนไดวางแผนผาน

งานท่ีไดรับมอบหมาย (Assignment) คือ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีนักศึกษาแตละคน

ไดศึกษาคนควาตามความถนัดและความสนใจ 

12 เรื่อง โดยมีอาจารยผูสอนคอยตรวจสอบใน

แตละประเด็นและแตละข้ันตอนของการทำวิจัย 

ดังภาพประกอบ     
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ผลลัพธ ท่ีอาจารยผู สอนได เรียนรูจากการ

จัดการเรียนการสอนดวยการใช้การเรียนรูแนวใหม 

(Active Learning) ร วม กับห อ งเรียนกลั บ ด าน 

(Flipped Classroom) คือการไดพัฒนาการจัดทำ 

clip ประกอบการเรียนการสอนท่ีเปนผลงาน เพ่ือใช

ในการเรียนการสอนในปตอไป และเพ่ือเผยแพรให

คนอ่ืนไดเรียนรู ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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 ผลลัพธิ์ ท่ีอาจารย์ผู�สอนได�เรียนรู�จากการ

จัดการเรียนการสอนด�วยการใช�การเรียนรู�แนวใหม่ 

(Active Learning) ร่วมกับห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped Classroom) คือการได�พัฒนาการจัดทำ 

clip ประกอบการเรียนการสอนที่เป็นผลงาน เพื่อใช�

ในการเรยีนการสอนในปีตอ่ไป และเพือ่เผยแพร่ให�คน

อื่นได�เรียนรู� ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

 

5. สรุป 

 บัทเรยีนที�ได้้รบัั บทเรยีนทีไ่ด�รับจากการจัดการ

เรียนการสอน ทำให�นักศึกษาได�มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทาง  Active 

Learning ได�ลงมือปฏิบัิติและเรยีนรู�ด�วยตนเองเพ่ือให�

ส่ิงท่ีเรยีนรู�นัน้คงทน และสามารถนำไปบรูณาการและ

ประยุกต์ใช�ได�จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักการ

ของการเรียนรู�ด�วยการลงมือทำจริง (Learning by 

Doing) [7-9]    รวมทั้งสามารถสร�างองค์ความรู�ได�

ด�วยตนเองตามแนวคิด ทฤษฎีี Constructivismอันเ

ป็นคุณลักษณะของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 [10] และ

สามารถที่จะนำแนวคิดห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 
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Classroom) ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนตาม

สภาพจรงิให�สอดคล�องกบัหลกัการเรยีนรู�ท่ีตอบสนอง

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual difference) 

ของผู�เรียนที่สามารถจะเรียนรู�ได�ตลอดเวลา [1-3,11]   

 แนวัทางการขยายผล จากผลการวิจัยพบว่า

นกัศกึษามคีวามรู�ความสามารถในการปฏิบิตังิานวจิยั 

จนสามารถทำวจิยัได�สำเรจ็และเขยีนรายงานการวจิยั

ฉบับสมบูรณ์ได�  [7-9] รวมทั้งมีความรับผิดชอบและ

มคีณุลกัษณะความเปน็คร ูดงัน้ันจงึสามารถนำผลจาก

การวิจัยนี้ไปขยายสู่การจัดการเรียนการสอนในวิชาที่

มีลักษณะเหมือนกัน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท�าย

ก่อนที่จะออกฝึึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ

ในสถานศึกษา เพราะตัวชี้วัดในการประเมินการฝึึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู คือนักศึกษาต�องสามารถทำ

วิจัยในชั้นเรียนได� และเนื่องจากการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงการระบาดของเชื่อโควิด 19 ท่ีต�องมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่เน�นการเรียนรู�

โดยอาศยัสือ่และเทคโนโลย ีผสมผสานกบัแนวคดิการ

จดัการเรยีนการสอนแบบห�องเรยีนกลบัด�าน (Flipped 

Classroom) รวมท้ังสามารถศึกษาวิจัยคุณลักษณะ

อื่น ๆ หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดจากการจัดการ

เรียนการสอนแบบนี้ เช่น ความฉลาดทางดิจิทัล 

(Digital Quotient) ความรอบรู�ทางดิจิทัล (Digital 

Literacy) การเรียนรู�ด�วยการนำตนเอง (Self-

Regulation) ของผู�เรียนในระดับต่าง ๆ

 ปญัห้าและอุปสรรคั จากการเรยีนการสอนด�วย

แนวคิด Active Learning  ผสมผสานกับการเรียนรู�

แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) พบ

ปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนบาง

ประการจากผลการประเมินของนักศึกษา คือ สื่อการ

สอนและเอกสารประกอบการสอนสนับสนุนต่อการ

เรยีนรู�ของผู�เรยีน (Teaching media and materials 

support the students’ learning) ค่อนข�างจะน�อย 

เนื่องจากการเรียนในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต�องเรียน

ในรายวชิาต่าง ๆ  ท่ีเน�นการปฏิบิติัการสอนและต�องลง

ฝึึกในพื้นที่จริงคือในสถานศึกษาเป็นรายบุคคล จึง

ทำให�นักศึกษามีค่าใช�จ่ายในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ประกอบการเรียนค่อนข�างสูง แต่สื่อและ

อุปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ค่อนข�างมีจำกัดจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคของการ

จัดการเรียนการสอน รวมทั้งที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ท่ีนักศึกษาแต่ละคนจะต�องเรียนรู�

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให�มีปัญหาในระบบการ

สื่อสาร เช่นระบบอินเตอร์เน็ตช�า อุปกรณ์ที่มีเป็น

เวอร์ชั่นเก่าที่ไม่สนับสนุน (support) กับอุปกรณ์

ระบบใหม่กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมทั้ง

โรงเรียนที่นักเรียนเป็นหน่วยตัวอย่างในการวิจัยของ

นักศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน

ระยะแรกทำให�นักศึกษาที่ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวม

ข�อมูลในมีความยากลำบาก และต่อมาเมื่อโรงเรียนมี

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซึ่ต์ นักศึกษา

สามารถลงเกบ็รวบรวมข�อมลูในโรงเรยีนแตต่�องมกีาร

ตรวจ  ATK ทกุครัง้ทีเ่ข�าเก็บข�อมูล ทำให�เสียคา่ใช�จา่ย

เพิ่มมากขึ้น   
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บัทคััด้ย่อ

 ผู�สอนจัดกระบวนการให�เกิดการเรียนรู�ตามแนวคิดการสร�างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน�น

กระบวนการเรียนรู�มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให�ผู�เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู� หรือสร�างความรู�ให�เกิดขึ้นใน

ตนเอง ด�วยการลงมอืปฏิบิตัจิรงิผา่นสือ่หรอืกจิกรรมการเรยีนรู� ทีม่ผูี�สอนเปน็ผู�แนะนำ กระตุ�น หรอือำนวยความ

สะดวกให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ขึ้น ทำให�การเรียนรู�เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช�ในสถานการณ์อื่นๆ ได�

อยา่งมปีระสทิธิภิาพ ตามแนวคดิ Less Lecture Learn more Approach & ICT-Integrated Learning นกัศกึษา

สามารถใช�เวลานอกชัน้เรยีนศกึษาเนือ้หา จากช่องทางการเรยีนรู�ให�สามารถศึกษาเนือ้หาได�ล่วงหน�าหรอืทบทวน

เนือ้หาสาระได�โดยผา่นชอ่งทางสือ่สมยัใหม ่กอ่ให�เกดิกจิกรรมการเรยีนแบบ Active Learning ในชัน้เรยีน มกีาร

ใช�เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom โดยให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากเอกสารประกอบการสอน 

เพื่อสร�างแรงจูงใจในการเรียนด�วยการแปลงเป็นสาระสนเทศเพื่อนำไปแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู�กันในชั้นเรียน

หรือช่องทาง Facebook fanpage ของรายวิชา

คัำสำคััญ:  Less Lecture Learn more Approach, ICT-Integrated Learning, Active Learning, Flipped-

classroom 

1. บัทนำ

 การเรียนการสอนในยุคใหม่ หากต�องการ

ประสิทธิิผลจากกระบวนการจัดการเรียนรู�นั้น คงจะ

ต�องพิจารณากันในหลายประเด็น ท่ีสำคัญคือการจะ

พิจารณาว่านักศึกษาจะเรียนรู�ได�อย่างไร มีกลไกและ

เงือ่นไขทีจ่ะสง่เสรมิการเรยีนรู�ของนกัศกึษาได�อยา่งไร 

อันเป็นเป้าหมายในกระบวนการพัฒนา แต่ต�องคำนึง

ถงึตวันกัศกึษาเป็นสำคัญ ตามคำกล่าวของ เฮัอร์เบริต์ 

เอ. ไซึ่มอน (Herbert A. Simon) 1996 ทีว่า่ การเรยีน

รู�เปน็ผลมาจากสิง่ทีน่กัศกึษาทำและคิดเทา่นัน้ ผู�สอน

สามารถพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาให�ก�าวหน�าไป

ได�โดยการมีอิทธิิพลต่อสิ่งท่ีนักศึกษาทำเพื่อการเรียน

รู� ดงันัน้ครเูปน็บคุคลสำคญัท่ีจะสร�างแรงจงูใจ กระตุ�น

ให�เกิดการเรียนรู� ชี้นำทิศทาง และสนับสนุนให�เกิด

คณุภาพของพฤตกิรรมการเรยีนรู�ของนกัศกึษา ให�เกดิ

การเชือ่มโยงความรู�ในแต่ละเรือ่งเข�าด�วยกันทำให�เกิด

โครงสร�างความรู�ที่จัดระเบียบอย่างถูกต�องตามขั้น

ตอน สามารถบูรณาการและดึงความรู�มาใช�งานได�

อยา่งเหมาะสมมปีระสทิธิผิลและประสทิธิภิาพมากยิง่

ขึ้น จากนั้นเพื่อให�ผู�เรียนสามารถกำกับตนเองได� รู�จัก

ประเมนิความต�องการ ประเมินความรู�และทกัษะของ

ตนเอง วางแผนแนวทาง ตรวจสอบความก�าวหน�าและ

ปรับปรุงกระบวนการของตนตามความเหมาะสมกับ

เพศ วยั และสภาพรา่งกายของตนเองได� จงึต�องอาศยั

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�วยตนเอง

หรือประเมินร่วมกับผู�อื่น 
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2. ห้ลักการที�นำมาใช้

 กิจกรรมในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่ให�ผู�เรียน

เป็นผู�ปฏิิบัติ (Student Centered Approach) ใน

จำนวนอย่างน�อย 50% ของหัวข�อที่เน�นความรู�ความ

จำ (Verbal Information) รวมทั้งมุ่งเน�นการจัดการ

เรียนการสอนในลักษณะ ICT-Integrated Learning 

ในระดับเติมเต็มการจัดการเรียนการสอน การนำ

นวัตกรรมใหม่เข�ามาสอนในลักษณะที่สามารถวัดผล

ได� โดยเน�นกระบวนการเรยีนรู�ท่ีจะเปลีย่นนกัศึกษาให�

เป็น Active and Lifelong Lerner ดังนี้

 1) Learn to Question

 2) Learn to Search

 3) Learn to Construct

 4) Learn to Communicate

 5) Learn to Services 

โดยมีเครื่องมือในการเรียนรู�ดังนี้ 

 - Microsoft teams

 - Zoom meeting

 - Facebook fan page

 - Web portal and Another academic 

website

 ผู�สอนจะให�ความสำคญักบัการปฏิบิัตกิจิกรรม

ของนักศึกษา Student Centered Approach ด�วย

วิธิีการเรียนรู�ที่หลากหลายประกอบด�วย 

 - Inquiry-Based Learning

 - Active Based Learning

 - Project-Based Learning

 - Problem-Based Learning

 ผู�สอนมกีารวดัและประเมนิผลตามความเหมาะ

สมและบริบทของชั้นเรียนดังนี้ 

 - EFA: Embedded Formative Assessment

 - Authentic Assessment

 - Reflection

3. กระบัวันการเรียนร้้

 ผู�สอนจัดกระบวนการเรียนรู�แบบ Active 

Learning สามารถสร�างให�เกิดขึ้นได�ท้ังในห�องเรียน

และนอกห�องเรยีน รวมทัง้สามารถใช�ได�กบันกัเรยีนทกุ

ระดับ ทัง้การเรยีนรู�เป็นรายบุคคล การเรยีนรู�แบบกลุ่ม

เลก็ และการเรยีนรู�แบบกลุม่ใหญ ่McKinney (2008) 

รูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่จะ

ช่วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบ Active Learning 

ดังนี้

 - การเรียนรู�แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-

Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียน

คิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดแต่ละคน ประมาณ 2-3 

นาที (Think) จากนัน้ให�แลกเปล่ียนความคดิกบัเพ่ือน

อีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อ

ผู�เรียนทั้งหมด (Share)

 - การเรียนรู�แบบร่วมมือ (Collaborative 

learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่ให�ผู�

เรียนได�ทำงานร่วมกับผู�อื่น โดยจัดเป็นกลุ่ม

 - การเรยีนรู�แบบทบทวนโดยผู�เรยีน (Student-

led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

ที่เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทบทวนความรู�และพิจารณา

ข�อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิิบัติกิจกรรมการเรียนรู� โดย

ครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา

 - การเรียนรู�แบบวิเคราะห์วิดีโอ (Analysis or 

reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

ที่ให�ผู�เรียนได�ดูวิดีโอ 5-20 นาที แล�วให�ผู�เรียนแสดง

ความคิดเห็น หรือสะท�อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได�ดู 

อาจโดยวิธิีการพูดโต�ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วม

กันสรุปเป็นรายกลุ่ม

 - การเรียนรู�แบบผู�เรียนสร�างแบบทดสอบ 

(Student generated exam questions) คอืการจดั

กิจกรรมการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียนสร�างแบบทดสอบจาก

สิ่งที่ได�เรียนรู�มาแล�ว

 - การเรียนรู�แบบการเขียนบันทึก (Keeping 

journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่ผู�

เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได�ทดลองปฏิิบัติ หรือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
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4. ผลลัพธิ์์การเรียนร้้

 ผู�สอนจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับการ

สอนแบบเดิม โดยให�ผู�เรียนศึกษาเนื้อหาความรู�ที่จัด

เตรียมไว� จากการใช�เทคโนโลยี เนื่องจากเวลาใน

ห�องเรียนมีจำกัด ได�แก่ Youtube, Internet, 

Academic web portal etc. แล�วกลับมาสร�างสภาพ

แวดล�อมเพื่อจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว�ในช้ันเรียน 

ได�แก่ การเรียนรู�แบบร่วมมือ การเรียนรู�แบบแลก

เปลี่ยนความคิด การเรียนรู�แบบทบทวน การเรียนรู�

แบบวเิคราะห ์การเรยีนรู�แบบทดสอบ การเรยีนรู�แบบ

กรณีศึกษา โดยมีผลลัพธิ์จากกระบวนการเรียนรู�ดังนี้

 นกัศกึษามกีารบนัทกึกจิกรรมด�านสขุภาพและ

สมรรถภาพทางกายของนกัศกึษาตลอดภาคการศกึษา

 นักศึกษาจัดสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ แบ่งปัน

ความรู�เก่ียวกบัขัน้ตอนการออกกำลงักายและเลน่กฬีา

เพื่อสุขภาพ

 นกัศึกษาจัดทำสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ แบ่งปัน

ความรู�เกี่ยวกับการยืดเหยียดกล�ามเนื้อก่อนและหลัง

การเล่นกีฬา

 นกัศึกษาจัดทำสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ แบ่งปัน

ความรู� เ ก่ียวกับองค์ประกอบและการเสริมสร�าง

สมรรถภาพทางกาย

 นกัศึกษาจัดทำสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ แบ่งปัน

ความรู�เกี่ยวกับการเลือกออกกำลังกายและเล่นกีฬา

 นกัศกึษาจดัทำ VDO Clip การแนะนำการออก

กำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

 นักศึกษาจัดทำ VDO Clip การแนะนำการยืด

เหยียดกล�ามเนื้อก่อนและหลังการเล่นกีฬา

นักศึกษาจัดทำ VDO Clip การแนะนำการเสริมสร�าง

สมรรถภาพทางกาย

 นกัศกึษามชีอ่งทางการสำหรบัเผยแพร ่แบง่ปนั

ความรู� กับแหล่งเรียนรู�ภายนอกทาง Facebook Fan 

Page  :  h t tps : / /www. facebook .com/

Sports4Health  

5. ร้ปภาพ 

   

 

 

จากการใชเทคโนโลยี เนื ่องจากเวลาในหองเรียนมีจำกัด 

ได แก  Youtube, Internet, Academic web portal etc. 

แลวกลับมาสรางสภาพแวดลอมเพื่อจัดกิจกรรมที่ออกแบบ

ไวในชั้นเรียน ไดแก การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบ

แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู แบบทบทวน การเรียนรู

แบบวิเคราะห การเรียนรู แบบทดสอบ การเรียนรู แบบ

กรณีศึกษา โดยมีผลลัพทจากกระบวนการเรียนรูดังน้ี 

น ักศ ึกษาม ีการบ ันท ึกก ิจกรรมด านส ุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 

นักศึกษาจัดสารสนเทศเพื่อเผยแพร แบงปนความรู

เก่ียวกับข้ันตอนการออกกำลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

นักศึกษาจัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร แบงปนความรู

เก่ียวกับการยืดเหยียดกลามเน้ือกอนและหลังการเลนกีฬา 

นักศึกษาจัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร แบงปนความรู

เก่ียวกับองคประกอบและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

นักศึกษาจัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร แบงปนความรู

เก่ียวกับการเลือกออกกำลังกายและเลนกีฬา 

นักศึกษาจัดทำ VDO Clip การแนะนำการออกกำลัง

กายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

นักศึกษาจัดทำ VDO Clip การแนะนำการยืดเหยียด

กลามเน้ือกอนและหลังการเลนกีฬา 

นักศึกษาจัดทำ VDO Clip การแนะนำการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย 

นักศึกษามีชองทางการสำหรับเผยแพร แบงปนความรู 

ก ับแหล งเร ียนร ู ภายนอกทาง Facebook Fan Page : 

https://www.facebook.com/Sports4Health   

5 รูปภาพ  

รูปท่ี 1 วิธีการ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม 

 

 
รูปท่ี 2 สื่อและเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบใหม 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 นักศึกษาสามารถประเมินสุขภาพตนเองเบ้ืองตน 
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ร้ปที� 3 นักศึกษาสามารถประเมินสุขภาพตนเองเบื้อง

ต�น

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 นักศึกษาสามารถประเมินสุขภาพตนเองเบ้ืองตน 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 นักศึกษาสามารถประเมินสุขภาพตนเองเบ้ืองตน 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 นักศึกษาสามารถประเมินสุขภาพตนเองเบ้ืองตน 

 

รป้ที� 4 นกัศกึษาบนัทกึการเลน่กฬีาและออกกำลงักาย

ร้ปที� 5 นักศึกษามีการสนทนากลุ่มและจัดทำเป็น 

podcast

   

 

 

รูปท่ี 4 นักศึกษาบันทึกการเลนกีฬาและออกกำลังกาย 

 
รูปท่ี 5 นักศึกษามีการสนทนากลุมและจัดทำเปน podcast 

 

 

รูปที่ 6 นักศึกษาสามารถนำความรูมาแบงปน แลกเปลี่ยน 

ก ับแหล งเร ียนร ู ภายนอกทาง Facebook Fan Page : 

https://www.facebook.com/Sports4Health 

6 สรุปผล 

สรุปไดวาการจัดจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 สามารถนำไปประยุกตใชในการเรยีนการสอน

วิชาอื่นของตนเองตอไป มีมุมมองความคิดใหม ๆ เปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมจากการสอนแบบเดิมไปสูการสอนใน

รูปแบบใหม สามารถพัฒนาศักยภาพการสอนที่มีอยูเดิมให

มากข้ึนจนเปนความเช่ียวชาญ สามารถสรางบรรยากาศและ

สรางสรรคพื้นที่การเรียนรู ใหสอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษา สามารถเชื ่อมโยงความรู 

ประสบการณ และถายทอด แบงปนใหกับกลุมคณาจารยท่ี

เกี่ยวของและสนใจการสอนรูปแบบใหมใหเกิดเปนชุมชน

แหงการเรียนรู ครูเพื่อศิษย (PLC: Professional Learning 

Community)  สามารถเชื ่อมโยงความรู กับบุคลากรและ

แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยาง

กวางขวางมากขึ ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน

กระบวนการเรียนการสอนในขั้นตอนการเรียนรู เพื ่อการ

เปลี่ยนแปลงการใหผูเรียนไดคนควา สืบคน ติดตามความรู

ด วยตนเอง ไดแก VDO clip, Podcast, Youtube, blog, 

Calendar การให ผ ู  เรียนและผู สอนม ีการส ื ่อสารและ

ตรวจสอบตนเอง ไดแก MS teams, Facebook, line การ

สร างและประเม ินสมมติฐาน ได แก  Zoom meeting, 

Breakout room, Mind mapping etc. การสรางบทบาท

ใหม สะทอนความสามารถและความมั่นใจ ในการนำเสนอ

ผลงาน ไดแก slide share, canvas, Tutorial video, Mind 

mapping etc. มีการวัดประเมินผลการเรียนรูเปลี่ยนแปลง

จากวิธีการสอนแบบเดิม คือ EFA: Embedded Formative 

Assessment: (20%) ไดแก ผลงานกลุม การนำเสนอและ

แลกเปลี ่ยนความรู  ผลการดำเนินโครงการ Authentic 

Assessment (20%):  การประเมินตามสภาพจริง จากผล

การปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ Reflection (20%): 

การสะทอนผลจากการเรียนรูจากกิจกรรมในช้ันเรียน 
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ร้ปที�  6 นักศึกษาสามารถนำความรู�มาแบ่งปัน  

แลกเปลี่ยน กับแหล่งเรียนรู�ภายนอกทาง Facebook 

Fan Page : https://www.facebook.com/

Sports4Health

6. สรุปผล

 สรุป ได� ว่ าการ จัดการ เรี ยนรู� แบบใหม่ ท่ี

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปประยุกต์ใช�

ในการเรยีนการสอนวิชาอืน่ของตนเองต่อไป มมีมุมอง

ความคดิใหม ่ๆ  เปลีย่นทัศนคตแิละพฤตกิรรมจากการ

สอนแบบเดิมไปสู่การสอนในรูปแบบใหม่ สามารถ

พัฒนาศักยภาพการสอนที่มีอยู่เดิมให�มากขึ้นจนเป็น

ความเช่ียวชาญ สามารถสร�างบรรยากาศและ

สร�างสรรค์พืน้ทีก่ารเรยีนรู� ให�สอดคล�องกับการเรยีนรู�

ในศตวรรษที ่21 ของนักศึกษา สามารถเชือ่มโยงความ

รู� ประสบการณ์ และถ่ายทอด แบ่งปันให�กับกลุ่ม

คณาจารย์ที่เกี่ยวข�องและสนใจการสอนรูปแบบใหม่

ให�เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู� ครูเพื่อศิษย์ (PLC: 

Professional Learning Community) สามารถเชือ่ม

โยงความรู�กับบุคลากรและแหลง่เรยีนรู�ทัง้ภายในและ

   

 

 

รูปท่ี 4 นักศึกษาบันทึกการเลนกีฬาและออกกำลังกาย 

 
รูปท่ี 5 นักศึกษามีการสนทนากลุมและจัดทำเปน podcast 

 

 

รูปที่ 6 นักศึกษาสามารถนำความรูมาแบงปน แลกเปลี่ยน 

ก ับแหล งเร ียนร ู ภายนอกทาง Facebook Fan Page : 

https://www.facebook.com/Sports4Health 

6 สรุปผล 

สรุปไดวาการจัดจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 สามารถนำไปประยุกตใชในการเรยีนการสอน

วิชาอื่นของตนเองตอไป มีมุมมองความคิดใหม ๆ เปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมจากการสอนแบบเดิมไปสูการสอนใน

รูปแบบใหม สามารถพัฒนาศักยภาพการสอนที่มีอยูเดิมให

มากข้ึนจนเปนความเช่ียวชาญ สามารถสรางบรรยากาศและ

สรางสรรคพื้นที่การเรียนรู ใหสอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษา สามารถเชื ่อมโยงความรู 

ประสบการณ และถายทอด แบงปนใหกับกลุมคณาจารยท่ี

เกี่ยวของและสนใจการสอนรูปแบบใหมใหเกิดเปนชุมชน

แหงการเรียนรู ครูเพื่อศิษย (PLC: Professional Learning 

Community)  สามารถเชื ่อมโยงความรู กับบุคลากรและ

แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยาง

กว างขวางมากขึ ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน

กระบวนการเรียนการสอนในขั้นตอนการเรียนรู เพื ่อการ

เปลี่ยนแปลงการใหผูเรียนไดคนควา สืบคน ติดตามความรู

ด วยตนเอง ไดแก VDO clip, Podcast, Youtube, blog, 

Calendar การให ผ ู  เรียนและผู สอนม ีการส ื ่อสารและ

ตรวจสอบตนเอง ไดแก MS teams, Facebook, line การ

สร างและประเม ินสมมติฐาน ได แก  Zoom meeting, 

Breakout room, Mind mapping etc. การสรางบทบาท

ใหม สะทอนความสามารถและความมั่นใจ ในการนำเสนอ

ผลงาน ไดแก slide share, canvas, Tutorial video, Mind 

mapping etc. มีการวัดประเมินผลการเรียนรูเปลี่ยนแปลง

จากวิธีการสอนแบบเดิม คือ EFA: Embedded Formative 

Assessment: (20%) ไดแก ผลงานกลุม การนำเสนอและ

แลกเปลี ่ยนความรู  ผลการดำเนินโครงการ Authentic 

Assessment (20%):  การประเมินตามสภาพจริง จากผล

การปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ Reflection (20%): 

การสะทอนผลจากการเรียนรูจากกิจกรรมในช้ันเรียน 

ภายนอกมหาวิทยาลัยได�อย่างกว�างขวางมากขึ้น โดย

การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการเรียนการ

สอนในขัน้ตอนการเรยีนรู�เพือ่การเปลีย่นแปลงการให�

ผู�เรียนได�ค�นคว�า สืบค�น ติดตามความรู�ด�วยตนเอง 

ได�แก่ VDO clip, Podcast, Youtube, blog, 

Calendar การให�ผู�เรียนและผู�สอนมีการส่ือสารและ

ตรวจสอบตนเอง ได�แก ่MS teams, Facebook, line 

การสร�างและประเมินสมมติฐ์าน ได�แก่ Zoom 

meeting, Breakout room, Mind mapping etc. 

การสร�างบทบาทใหม ่สะท�อนความสามารถและความ

มั่นใจ ในการนำเสนอผลงาน ได�แก่ slide share, 

canvas, Tutorial video, Mind mapping etc. มี

การวัดประเมินผลการเรียนรู�เปลี่ยนแปลงจากวิธิีการ

สอนแบบเดิม คือ EFA: Embedded Formative 

Assessment: (20%) ได�แก่ ผลงานกลุ่ม การนำเสนอ

และแลกเปลี่ยนความรู� ผลการดำเนินโครงการ 

Authentic Assessment (20%):  การประเมินตาม

สภาพจริง จากผลการปฏิิบัติงาน การดำเนินโครงการ 

Reflection (20%): การสะท�อนผลจากการเรยีนรู�จาก

กิจกรรมในชั้นเรียน

 อยา่งไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือการ

เรียนการสอนในสภาพการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 

ทำให�ไม่สามารถเรียนในชั้นเรียนและไม่สามารถนำ

ความรู�มาประยุกต์ใช�ในสถานกีฬาต่าง ๆ หรือแม�

กระทั่งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มในลักษณะการ

ปฏิิบัติร่วมกันได�

7. เอกสารอ้างอิง
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กลวัิธิ์ีการเขียนเพื�อการศ้กษาในมุมมองห้้องเรียนกลับัด้้าน 

ด้้วัยร้ปแบับัสารคัด้ีโคัรงงาน “เขียนคัวัามด้ี” 

สิระ สมนาม1 

1 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

sira.s@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลการจัดการเรียนรู�ที่เน�นการจัดการเรียนรู�

รปูแบบห�องเรยีนกลบัด�าน ในกระบวนวชิา 067203 กลวธิิกีารเขยีนเพือ่การศกึษา ซึ่ึง่มนีกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน 

จำนวน 34 คน มีภาระงานหลักคือการเขียนบรรยาย อธิิบาย พรรณนา นิทาน ปกิณกะภาษาและวรรณกรรม 

สารคดี และคำประพันธิ์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐ์าน และปฏิิบัติการเขียนและจัดทำวีดิทัศน์สารคดีโครงงาน 

“เขียนความดี” โดยใช�แนวคิดพื้นฐ์านได�แก่ แนวคิดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิง

ปฏิิบัติ แนวคิดห�องเรียนกลับด�าน และวิธิีการทักษะย่อยทางภาษา โดยนักศึกษาจะเรียนรู�หลักการเขียนนอกชั้น

เรียนจากวีดิทัศน์ขนาดสั้นที่ผู�สอนได�จัดทำขึ้น และมีการอภิปรายประเด็นสำคัญ ในช่องทาง CMU Ms Team 

จากนั้นจึงมาปฏิิบัติการฝึึกทักษะย่อยการเขียนช้ินงานในช้ันเรียนออนไลน์ร่วมกัน โดยในหัวข�อการเขียนสารคดี

นั้น นักศึกษาได�บูรณาความรู�ภาคทฤษฎีีไปสู่ภาคการปฏิิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการเขียนสารคดีโครงงาน “เขียน

ความดี” ซ่ึึ่งเป็นพันธิกิจการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาเข�ากับพันธิกิจด�านการบริการ

วชิาการของสาขาวชิาทีไ่ด�จัดอบรมการทำโครงงานภาษาไทยให�นักเรยีนในโครงการสง่เสรมิศกัยภาพนกัเรยีนผู�ที่

มีความสามารถพิเศษด�านภาษาไทยภาคเหนือไปก่อนหน�านั้น โดยร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมนักเรียนผู�ที่มีความ

สามารถพิเศษด�านภาษาไทยภาคเหนือ จำนวน 3 โรงเรียน ได�แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ต

วทิยาลัย และโรงเรยีนจักรคำคณาทร ในรูปแบบการเขยีนสารคดีและจัดทำวีดทิศัน์สารคดีของพี ่ๆ  นกัศึกษา เพือ่

เผยแพร่ผลการทำโครงงานภาษาไทยของน�อง ๆ นักเรียนระดับมัธิยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 3 โรงเรียน จำนวน 9 

กลุ่มโครงงาน การเขียนสารคดีของพี่ ๆ นักศึกษาจึงถือเป็นการร่วมเขียนความดีจากการทำโครงงานเพื่อชุมชน

ของน�อง ๆ นักเรียน ซึ่ึ่งเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่ง ผลการจัดการเรียนรู�พบว่า นักศึกษากระตือรือร�นในการ

ฝึึกทักษะย่อยการเขียน สามารถผลิตงานเขียนได�น่าสนใจ โดยเฉพาะสารคดีโครงงาน “เขียนความดี” ในขณะที่

กลุ่มน�อง ๆ นักเรียนได�สะท�อนคิดว่า มีความภาคภูมิใจที่ได�ทำโครงงานภาษาไทยเพื่อชุมชน และมีพี่ ๆ นักศึกษา

มาชว่ยถา่ยทอดและเผยแพรค่วามดใีนการทำโครงงานผา่นการเขยีนและการจดัทำวดิีทศันส์ารคด ีกอ่ให�เกดิการ

ยกระดับคณุภาพการทำโครงงานภาษาไทยของน�องนกัเรยีนในโครงการสง่เสริมนกัเรยีนผู�ทีม่คีวามสามารถพเิศษ

ด�านภาษาไทยภาคเหนือ อนัจะช่วยสง่เสริมทกัษะการสือ่สารภาษาเพือ่การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตขิองผู�คนในสังคม

ได�สืบไป    

คัำสำคััญ:  การเขียน, เชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ, ห�องเรียนกลับด�าน, วิธิีการทักษะย่อยทางภาษา, สารคดี,  

โครงงาน
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1. บัทนำ

 การเขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด

ออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อความให�ผู�อ่านเกิดความ

เข�าใจตรงตามทีผู่�เขยีนต�องการสือ่ ดงัท่ี Gillespie and 

Graham (2014) ได�กลา่ววา่การเขยีนคอืความสามารถ

ในการสือ่สารความคิดผา่นภาษาเขยีน โดยใช�การเขยีน

เพื่อการเก็บข�อมูล การสื่อสาร ทั้งนี้การเขียนเป็น

ทักษะที่สามารถเรียนรู�และฝึึกฝึนได� โดยในการสอน

เขยีนนัน้ McKay (2009) ได�นำเสนอความรู�และทกัษะ

ที่พัฒนาความสามารถในการเขียนที่ครูควรสนับสนุน

ได�แก่ ความรู�ในการใช�คำศัพท์ ไวยากรณ์ ความรู�ใน

เรื่องประเภทของข�อความ ทักษะการจัดระบบ

ข�อความ ทักษะการใช�เครื่องหมายวรรคตอน และ

ทกัษะการใช�ประโยชนจ์ากสือ่ทางภาษาเพือ่สนบัสนุน

การเขียน

 การจัดการเรียนรู�กระบวนวิชา กลวิธิีการเขียน

เพือ่การศึกษา มคีวามมุง่หมายเพือ่ให�นักศกึษามคีวาม

รู�และทักษะการเขียนงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช�

เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู�กับนักเรียนระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐ์านได� แต่จากประสบการณ์การจัดการ

เรียนรู�กระบวนวิชากลวิธิีการเขียนเพื่อการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการจัดการเรียนรู�ยัง

ประสบปัญหา เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได�มี

ความสนใจและไม่มีพื้นฐ์านความรู�ทางการเขียน การ

บรรยายหลักการความรู�ในชัน้เรยีนไม่สามารถกระตุ�น

ความสนใจของผู�เรียนได� อีกท้ังยังเบียดบังเวลาของ

การฝึึกฝึนทักษะย่อยในการเขียนงานแต่ละชิ้น ส่งผล 

กระทบให�นักศึกษาต�องไปฝึกึเขยีนเองทีบ่�าน ทำให�การ

ฝึึกทักษะย่อยในการเขียนขาดประสิทธิิภาพ

 จากหลักการและสภาพความเป็นจริงดังกล่าว 

จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนวิธิีการจัดการเรียนรู�

กระบวนวิชานี้ในรูปแบบแนวคิดห�องเรียนกลับด�าน 

เพื่อให�นักศึกษาครูภาษาไทยได�ศึกษาหลักการจาก

คลิปวีดิทัศน์ก่อนเข�าชั้นเรียน เพื่อให�มีเวลาฝึึกปฏิิบัติ

ทักษะย่อยการเขียนในชั้นเรียนร่วมกันมากขึ้น 

กระบวนการดงักลา่วจะมุง่เน�นการจดัการเรยีนรู�เชงิรกุ 

(Active Learning) ผา่นแนวคดิการเรยีนรู�โดยใช�โครง

งานเป็นฐ์าน แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ และวิธิี

การทักษะย่อยทางภาษา โดยมุง่เน�นภาระงานหลักคือ

การผลิตงานเขียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช�ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น

ฐ์านให�สอดคล�อง เหมาะสมกับการ เรี ยน รู� ใน

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ต่อไป

2. แนวัคัิด้ทฤษฎีีที�ใช้ในการจัด้การเรียนร้้

2.1. เชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ

 แนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ (Practical 

Intelligence) (Sternberg,1985) เป็นการพัฒนา

ความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช�ความรู�โดย

เน�นความสามารถในการปฏิิบัติ 4 ด�าน คือ การใช�

ความรู� (Use) การประยุกต์ (Apply) การตรวจสอบ

ความรู� (Implement) และการนำความรู�ไปปฏิิบัติ 

(Practice) เพือ่ให�บคุคลสามารถนำความรู�ภาคทฤษฎีี

ไปสู่การปฏิิบัติจริงในการแก�ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

ซึ่ึง่การจดัการเรยีนรู�ครัง้นี ้นกัศกึษาได�ฝึกึปฏิบิตัทิกัษะ

การเขียนตามแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิิบัติ โดย

เฉพาะการนำทักษะการเขียนสารคดีไปเขียนสารคดี

ทางการศึกษาและจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเพื่อเผยแพร่

กิจกรรมการทำโครงงานของน�องนักเรียน

2.2. แนวคิดห�องเรียนกลับด�าน 

 ห�องเรียนกลับด�านเป็นรูปแบบการเรียนรู�ที่

กำหนดให�ผู�เรยีนได�ศึกษาค�นคว�าความรู�มาก่อนเข�าชัน้

เรยีน เพ่ือให�มเีวลาสำหรบัฝึึกทกัษะยอ่ยทีเ่กีย่วข�องกบั

เนื้อหาการเรียนมาขึ้น ดังที่ Barbara Walvoord & 

Virginia Johnson Anderson (1998) ได�กล่าวว่า 

ห�องเรียนกลับด�านมุ่งให�นักเรียนได�เรียนกับสื่อ การ

เรียนต่างๆ เช่น การเรียนนอกห�อง การอ่านหนังสือ 

วิดีโอและ PowerPoint ที่มีเสียงก่อนการเข�าชั้นเรียน 

เมื่อเข�าห�องเรียนกิจกรรมในเวลาเรียน นักเรียนจะ

อภิปรายกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  
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ซึ่ึง่ชว่ยให�นกัเรยีนมแีรงจงูใจมากขึน้กวา่การสอนในรปู

แบบดั้งเดิม ในขณะที่ Jonathan Bergmann and 

Aron Sams (2012) ได�กลา่วถงึการใช�เวลาในชัน้เรยีน

ตามวธีิิการห�องเรยีนกลบัด�านวา่สดัสว่นการใช�เวลาใน

ชัน้เรยีนจะเปลีย่นไป นกัเรยีนมเีวลามากข้ึนสำหรบัทำ

กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู�ให�กว�างขวางและลุ่มลึก

ขึน้ หรือใช�ในการฝึกึทักษะการแก�ปัญหาต่างๆ ได�มาก

ขึ้น ซึ่ึ่งการจัดการเรียนรู�ครั้งนี้ นักศึกษาได�ศึกษาหลัก

การเขียนงานทางการศึกษานอกชั้นเรียนจากคลิปวีดิ

ทัศน์ที่ผู�สอนจัดทำขึ้น แล�วมาฝึึกปฏิิบัติทักษะย่อย

ทางการเขียนและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

2.3. การเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน 

 การจัดการเรียนรู�แบบใช�โครงงานเป็นฐ์าน 

(Project-based learning) มุ่งให�ผู�เรียนเกิดทักษะ

ปฏิบิตัจิากการค�นคว�าตามความสนใจ ดงัท่ี Moursund 

(1998) และ Hargis (2005) ได�กล่าวว่า การเรยีนรู�โดย

ใช�โครงงานเปน็ฐ์านเปน็การเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนค�นพบ

คำตอบตามความสนใจ ซ่ึึ่งการจัดการเรียนรู�ครั้งน้ี 

นกัศกึษาได�ศกึษากระบวนการและผลการดำเนนิโครง

งานภาษาไทยจากน�อง ๆ นักเรียน เพื่อนำข�อมูลที่ได�

มาเขยีนสารคดแีละจดัทำวดีทิศันส์ารคดทีางการศกึษา

2.4. วิธิีการทักษะย่อยทางภาษา 

 วิธิีการทักษะย่อยทางภาษา (Language sub-

skills approach) มุ่งเน�นให�ครูผู�สอนและผู�เรียน

วิเคราะห์ทักษะย่อยทางภาษาที่ต�องฝึึกฝึน British 

Council (2019) ได�อธิิบายว่าทักษะภาษาแบ่งออก

เปน็ทกัษะยอ่ยท่ีผู�ใช�ภาษาปฏิิบัตเิพือ่ให�สือ่สารได�อยา่ง

มีประสิทธิิภาพ ดังที่ Lackman (2010) และ Iyer 

(2015) ได�กล่าวว่าครูควรสอนการฝึึกทักษะย่อย ซ่ึึ่ง

จะเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าจะสอนอะไรในชั้นเรียน 

และช่วยให�ผู�เรยีนเข�าใจเน้ือหาได�ดี ซ่ึึ่งการจัดการเรยีน

รู�ครัง้นี ้นกัศกึษาได�ฝึกึทกัษะยอ่ยในการเขยีนงานเพ่ือ

ประยุกตใ์ช�ทางการศึกษา ประกอบด�วย ทกัษะการวาง

โครงเรือ่ง ทกัษะการเลอืกคำศพัท ์ทกัษะการเรยีบเรยีง

ภาษา ทักษะการเขียนย่อหน�า ทักษะการตรวจทาน

งานเขียน และทักษะการประเมินผลงานเขียน

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�น

 การจัดการเรียนรู�กลวิธิีการเขียนด�วยรูปแบบ

ห�องเรียนกลับด�านคร้ังนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดจนมสีือ่และนวตักรรมการเรยีนการสอนรปูแบบ

ใหม่ อีกท้ังกระบวนการการเรียนรู�ท่ีทำให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการเรียนรู� (Active Learning) และ

กระบวนการที่สร�างทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�กับ

นักศึกษา (Lifelong Learning) ดังนี้

3.1. กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

 กจิกรรมการเรยีนการสอนรูปแบบใหม่ในครัง้นี ้

ได�แก่ รปูแบบการจัดการเรยีนรู�กลวิธิกีารเขยีนเพือ่การ

ศึกษาในมุมมองห�องเรียนกลับด�าน ด�วยกิจกรรม

สารคดีโครงงาน “เขียนความดี” โดยใช�แนวคิดเชาวน์

ปัญญาเชิงปฏิิบัติ (Practical Intelligence) ร่วมกับ

แนวคดิโครงงานเป็นฐ์าน (Project-based Learning) 

และวิธิีการทักษะย่อยทางภาษา (Language sub-

skills approach) ซึ่ึง่เปน็กจิกรรมทีเ่น�นการเรยีนรู�เชงิ

รุก (Active Learning) และเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�

นำทักษะการเขียนท่ีฝึึกปฏิิบัติในชั้นเรียนไปเขียน

สารคดีเผยแพร่การทำความดีผ่านโครงงานภาษาไทย

เพื่อชุมชนของน�อง ๆ ระดับมัธิยมศึกษาซ่ึึ่งเป็นนำ

ความรู�เชิงทฤษฎีีผันเป็นความสามารถเชิงทักษะการ

ปฏิิบัติแล�วนำไปใช�ประโยชน์กับแหล่งการเรียนรู�จริง

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่ อยู่ในรูปแบบวีดิทัศน์หลักการเนือ้หากลวิธิี

การเขียนเพื่อการศึกษาที่ผู�สอนจัดทำขึ้น ได�แก่

 1. วีดิทัศน์หลักการเขียนบรรยาย อธิิบาย 

พรรณนา

 2. วีดิทัศน์หลักการและรูปแบบการเขียน   

สารคดีทางการศึกษา

 3. วีดิทัศน์ความรู�และทักษะการเขียนคำ

ประพันธิ์ ประเภท กลอน

 4. วีดิทัศน์ความรู�เรื่อง คำสัมผัสวรรคกลอน
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 5. วดีทิศัน์ความรู�เรือ่ง เสียงลงท�ายวรรคกลอน

 6. วีดิทัศน์ความรู�และทักษะการเขียนคำ

ประพันธิ์ ประเภท กาพย์

 7. วีดิทัศน์ความรู�และทักษะการเขียนคำ

ประพันธิ์ ประเภท โคลง

 8. วีดิทัศน์ความรู�และทักษะการเขียนคำ

ประพันธิ์ ประเภท ฉันท์ 

ร้ปที� 1 ตัวอย่างลิ้งก์วีดิทัศน์ที่ผู�สอนจัดทำขึ้น

3.3. กระบวนการที่ทำให�นักศึกษามีส่วนร่วม 

ในการเรียนรู� (Active Learning)

 3.3.1 กจิกรรมการฝึกึอภปิรายนำความคดิกอ่น

เข�าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

 ผู�สอนได�กำหนดให�นกัศกึษาได�อภปิรายรว่มกนั

ผ่าน CMU Ms Teams ในประเด็นที่ว่า โครงงาน 

“เขียนความดี” น่าจะมีลักษณะอย่างไร โดยนักศึกษา

ได�ระบวุ่านา่จะเปน็การออกแบบโครงงานภาษาทีเ่น�น

การช่วยเหลือสังคม หรือการทำความดีในรูปแบบที่

หลากหลาย แล�วนำมาเขยีนบนัทึกความดเีพือ่ถา่ยทอด

ให�สังคมได�รับรู�

  

ร้ปที� 2 การอภิปรายผ่าน CMU Ms Teams

 3.3.2 กิจกรรมการฝึึกเขียนบรรยาย อธิิบาย 

พรรณนา

 พ้ืนฐ์านการเขียนท่ีนักศึกษาได�ฝึึกทักษะย่อย
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สามารถเขียนงานได�อย่างมีทิศทางและน่าสนใจ

 3.3.3 กจิกรรมการฝึกึเขยีนนทิานเพือ่การศกึษา

 นักศึกษาได�ฝึึกทักษะย่อยการเขียนนิทาน ซึ่ึ่ง
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ทฤษฎีทีีผู่�สอนนำมาใช�คอื ทฤษฎีนิีทานผงัแสวงหา ซ่ึึ่ง
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เขียนนิทานที่ชัดเจนมากขึ้น

 3.3.4 กิจกรรมการฝึึกเขียนปกิณกะภาษาและ

วรรณกรรมเพื่อการศึกษา 

 นกัศกึษาได�ฝึกึเขยีนปกณิกะภาษาและปกณิกะ

วรรณกรรมวรรณคดีจากหัวเร่ืองที่นักศึกษาชื่นชอบ 

ซึ่ึ่งสามารถใช�เป็นส่ือการเรียนการสอนทางภาษาและ

วรรณกรรมทีน่่าสนใจได�เป็นอย่างดี โดยผู�สอนกำหนด

ให�นักศึกษาได�ฝึึกทักษะย่อยในการออกแบบเค�าโครง

การเขียนปกิณกะ ฝึึกเรียบเรียงภาษา และเลือกเขียน

 

 

   

 

 

3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมในครั้ง

นี้ ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูกลวิธีการเขียน

เพื ่อการศึกษาในมุมมองหองเรียนกลับดาน ดวย

กิจกรรมสารคดีโครงงาน “เขียนความดี” โดยใช

แนวค ิ ด เชาวน ป ญญาเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ  (Practical 

Intelligence) ร วมกับแนวคิดโครงงานเปนฐาน 

(Project-based Learning) และวิธีการทักษะยอย

ทางภาษา (Language sub-skills approach) ซ่ึ ง

เป นก ิจกรรมที ่ เน นการเร ียนร ู  เช ิงร ุก (Active 

Learning) และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนำทักษะ

การเขียนที ่ฝ กปฏิบัติในชั ้นเรียนไปเขียนสารคดี

เผยแพรการทำความดีผานโครงงานภาษาไทยเพ่ือ

ชุมชนของนอง ๆ ระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเปนนำความรู

เชิงทฤษฎีผันเปนความสามารถเชิงทักษะการปฏิบัติ

แลวนำไปใชประโยชนกับแหลงการเรียนรูจริง 

3.2 สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม 

สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม อยูในรูปแบบวีดิทัศนหลักการเนื้อหากลวิธี

การเขียนเพ่ือการศึกษาท่ีผูสอนจัดทำข้ึน ไดแก 

1. วีดิทัศนหลักการเขียนบรรยาย อธิบาย 

พรรณนา 

2. วีดิทัศนหลักการและรูปแบบการเขียน   

สารคดีทางการศึกษา 

3. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท กลอน 

4. วีดิทัศนความรูเรื่อง คำสัมผัสวรรคกลอน 

5. วีดิทัศนความรูเรื่อง เสียงลงทายวรรคกลอน 

6. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท กาพย 

7. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท โคลง 

8. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท ฉันท 

   ตัวอยางล้ิงกวีดิทัศนท่ีผูสอนจัดทำข้ึน 

3.3 กระบวนการที ่ทำให น ักศ ึกษามีส วนร วม            

ในการเรียนรู (Active Learning) 

3.1.1 กิจกรรมการฝกอภิปรายนำความคิดกอนเขา

สูกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ผู สอนไดกำหนดใหนักศึกษาไดอภิปราย

ร วมก ันผ าน CMU Ms Team ในประเด ็นท ี ่ ว า 

โครงงาน “เขียนความดี” นาจะมีลักษณะอยางไร 

โดยนักศึกษาไดระบุว าน าจะเป นการออกแบบ

โครงงานภาษาท่ีเนนการชวยเหลือสังคม หรือการทำ

ความดีในรูปแบบที ่หลากหลาย แลวนำมาเขียน

บันทึกความดีเพ่ือถายทอดใหสังคมไดรับรู 

 

 

 

 

 

 

   

   การอภิปรายผาน CMU Ms Team 

 

 

   

 

 

3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมในครั้ง

นี้ ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูกลวิธีการเขียน

เพื ่อการศึกษาในมุมมองหองเรียนกลับดาน ดวย

กิจกรรมสารคดีโครงงาน “เขียนความดี” โดยใช

แนวค ิ ด เชาวน ป ญญาเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ  (Practical 

Intelligence) ร วมกับแนวคิดโครงงานเปนฐาน 

(Project-based Learning) และวิธีการทักษะยอย

ทางภาษา (Language sub-skills approach) ซ่ึ ง

เป นก ิจกรรมที ่ เน นการเร ียนร ู  เช ิงร ุก (Active 

Learning) และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนำทักษะ

การเขียนที ่ฝ กปฏิบัติในชั ้นเรียนไปเขียนสารคดี

เผยแพรการทำความดีผานโครงงานภาษาไทยเพ่ือ

ชุมชนของนอง ๆ ระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเปนนำความรู

เชิงทฤษฎีผันเปนความสามารถเชิงทักษะการปฏิบัติ

แลวนำไปใชประโยชนกับแหลงการเรียนรูจริง 

3.2 สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม 

สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม อยูในรูปแบบวีดิทัศนหลักการเนื้อหากลวิธี

การเขียนเพ่ือการศึกษาท่ีผูสอนจัดทำข้ึน ไดแก 

1. วีดิทัศนหลักการเขียนบรรยาย อธิบาย 

พรรณนา 

2. วีดิทัศนหลักการและรูปแบบการเขียน   

สารคดีทางการศึกษา 

3. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท กลอน 

4. วีดิทัศนความรูเรื่อง คำสัมผัสวรรคกลอน 

5. วีดิทัศนความรูเรื่อง เสียงลงทายวรรคกลอน 

6. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท กาพย 

7. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท โคลง 

8. วีดิทัศนความรูและทักษะการเขียนคำ

ประพันธ ประเภท ฉันท 

   ตัวอยางล้ิงกวีดิทัศนท่ีผูสอนจัดทำข้ึน 

3.3 กระบวนการที ่ทำให น ักศ ึกษามีส วนร วม            

ในการเรียนรู (Active Learning) 

3.1.1 กิจกรรมการฝกอภิปรายนำความคิดกอนเขา

สูกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ผู สอนไดกำหนดใหนักศึกษาไดอภิปราย

ร วมก ันผ าน CMU Ms Team ในประเด ็นท ี ่ ว า 

โครงงาน “เขียนความดี” นาจะมีลักษณะอยางไร 

โดยนักศึกษาไดระบุว าน าจะเป นการออกแบบ

โครงงานภาษาท่ีเนนการชวยเหลือสังคม หรือการทำ

ความดีในรูปแบบที ่หลากหลาย แลวนำมาเขียน

บันทึกความดีเพ่ือถายทอดใหสังคมไดรับรู 

 

 

 

 

 

 

   

   การอภิปรายผาน CMU Ms Team 
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อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างปกิณกะหลักภาษากับ

ปกิณกะวรรณกรรมตามทีน่กัศกึษาถนดัและสนใจ โดย

พบว่านักศึกษาสามารถเขียนปกิณกะภาษาและ

วรรณกรรมได�อย่างน่าสนใจ ถึงแม�บางเรื่องอาจมีคน

เคยเขียนไว� แต่เมื่อได�รับการฝึึกทักษะย่อยและคำ

ปรึกษาจากผู�สอนในช้ันเรียนออนไลน์แล�วนักศึกษา

สามารถนำเสนอมุมมองใหม่และใส่ข�อมูลที่เป็นเสน่ห์

ในแบบฉบบัของนกัศกึษาลงไป ทำให�งานเขยีนนา่อา่น

มากยิ่งขึ้น

 3.3.5 กจิกรรมการฝึกึเขยีนคำประพนัธิเ์พ่ือการ

ศึกษา 

 หลังจากที่นักศึกษาได�ศึกษาหลักการด�านองค์

ความรู�และวิธิีการฝึึกทักษะการเขียนคำประพันธิ์ไทย

แต่ละประเภทจากวีดิทัศน์ที่ผู�สอนจัดทำข้ึน ซ่ึึ่ง

เปน็การศึกษานอกชัน้เรยีนตามแนวคิดห�องเรยีนกลบั

ด�านแล�ว เมื่ออยู่ในชั้นเรียนออนไลน์ นักศึกษาได�ฝึึก

ทักษะย่อยในการแต่งคำประพันธิ์ กลอน กาพย์ โคลง 

ฉันท์ ซึ่ึ่งเป็นคำประพันธิ์ที่ระบุในหลักสูตรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐ์านทีนั่กศกึษาจะต�องนำไปสอนนักเรยีนระดับ

ประถมและมัธิยมศึกษาต่อไป โดยในการฝึกึทักษะย่อย

ดังกล่าว มีกิจกรรมฝึึกคู่ ฝึึกกลุ่ม ฝึึกทั้งชั้น และฝึึก

เดี่ยวอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมเติมคำในวรรค

คำประพันธิ์ กิจกรรมสลับวรรคคำประพันธิ์ กิจกรรม

แต่งคำประพันธิ์ต่อกันทีละวรรค กิจกรรมแต่งคำ

ประพันธิ์พร�อมกันจากคำสัมผัสที่แต่งละกลุ่มกำหนด 

กิจกรรมจับผิดฉันทลักษณ์กลอน กาพย์ กิจกรรม

กลอนเกี้ยวโควิด กิจกรรมแต่งโคลงแม่บท กิจกรรม

แต่งฉันท์บำบัด ซึ่ึ่งแต่ละกิจกรรมช่วยให�นักศึกษาตื่น

เต�น มีทัศนคติที่ดี  และมีแนวทางในการแต่งคำ

ประพันธิ์ได�ดีขึ้น

3.4. กระบวนการที่สร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 3.4.1 รปูแบบกจิกรรมการฝึกึเขยีนสารคดโีครง

งาน “เขียนความดี”

 กิจกรรมนี้ถือเป็นเสน่ห์ของกระบวนวิชาที่ก่อ

ให�เกดิการเรยีนรู�ตลอดชวีติ เนือ่งจากนกัศกึษาเกดิการ

ตกผลึกความรู�นอกตำราเรียน ซ่ึึ่งเป็นพันธิกิจการ  

บรูณาการการจดัการเรยีนการสอนในกระบวนวชิาเข�า

กับพันธิกิจด�านการบริการวิชาการของสาขาวิชาที่ได�

จัดอบรมการทำโครงงานภาษาไทยให�นักเรียนใน

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู�ที่มีความสามารถ

พิเศษด�านภาษาไทยภาคเหนือไปก่อนหน�านั้น โดย

นักศึกษาได�ลงมือปฏิิบัติการเขียน สารคดีทางการ

ศึกษาความยาว 3-5 หน�า โดยร่วมกันเขียนเป็นกลุ่ม 

ผ่านกิจกรรมการเขียนสารคดีโครงงาน “เขียนความ

ดี” โดยความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมนักเรียนผู�ที่มี

ความสามารถพิเศษด�านภาษาไทยภาคเหนือ จำนวน 

3 โรงเรียน ได�แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนจักรคำคณาทร ในรูป

แบบการเขยีน สารคดแีละจัดทำวดีทิศัน์สารคดีของพี ่ๆ  

นักศึกษา เพ่ือเผยแพร่ผลการทำโครงงานภาษาไทย

ของน�อง ๆ นักเรียนระดับมัธิยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 

3 โรงเรียน จำนวน 9 กลุ่มโครงงาน ซึ่ึ่งสามารถถอด

บทเรียนรูปแบบการเรียนรู�ได�คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 อภิปรายนำความคิด คือการถก

ประเด็นท�าทายความคิด ทั้งก่อนและหลังดูคลิปวีดิ

ทัศน์ ผ่าน CMU Ms Team และในชั้นเรียนออนไลน์

 ข้ันตอนที ่2 เพง่พจิเนือ้หา คอืการศกึษาเนือ้หา

นอกชั้นเรียนจากคลิปวีดิทัศน์ทั้งที่ผู�สอนจัดทำ และ

จากอินเทอร์เน็ต

 ขัน้ตอนที ่3 ฝึึกทักษะย่อยเคล็ดวชิา คอืการฝึกึ

เทคนคิการเขยีน นำเสนอและแลกเปลีย่นความคดิรว่ม

กันในชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบเนื้อหาเขียนความดี คือ

การวางแผน ออกแบบการเขยีนสารคดโีครงงานเขยีน

ความดี รว่มกบัครแูละนักเรยีนโครงการ Gifted ภาษา

ไทย ภาคเหนือ

 ขัน้ตอนที ่5 ปฏิบิตักิารเขยีนเพือ่ชวีทีีย่ัง่ยนื คอื

การร่วมให�คำปรึกษาและศึกษาข�อมูลโครงงานของ
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นักเรียน ลงมือเขียนสารคดี นำเสนอผลการเขียน 

สะท�อนคิดผลลัพธิ์การเรียนรู�ร่วมกัน

ดังมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มสารคดีโครงงานเขียน

ความดี ดังนี้

  1. สารคดเีขยีนความดี 

เรือ่ง Harry Writer ร่วมกนัเขยีน

ตำรา สะท�อนปัญหาการบูลลี ่

จากโครงงานเรื่อง วิเคราะห์ 

การบูลลี่หรือการกลั่นแกล�ง

จากภาพยนตร์ ของน�อง ๆ 

นกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั โดยมคีณุคร ูณฐั์ชยา 

พอพนิ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 2. สารคดีเขียนความดี 

เรื่อง The upside down ทุก

อย่างมีสองด�านเสมอ จาก

โครงงานเรื่ อง  ตัวร� ายใน

วรรณคดี เสวนาพาทีสอนน�อง 

ของน�อง ๆ นักเรียนโรงเรียน

ยุพราชวิทยาลัย โดยมีคุณครู

วรรษมน เจริญทรัพย์ คุณครูดิสกร นินทาทโยธิิน เป็น

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 3. สารคดีเขียนความดี 

เรื่อง เปิดตำรา"ภาษาชวา"พา

สนุก จากโครงงานเรื่อง การจัด

ทำสือ่เทคโนโลยีวเิคราะหภ์าษา

ชวา มลายู ในบทละครเร่ือง

อิเหนา ตอน ศึก   กะหมังกุหนิง 

ของน�อง ๆ นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมี

คุณครูณัฐ์ชยา พอพิน เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 4. สารคดีเขียนความดี 

เรื่ อง  ความเชื่ อพรรณไม� 

สายใยพิธิีกรรม จากลำนำ

วรรณคดี จากโครงงานเรื่อง 

ความเชื่อเก่ียวกับพรรณไม�ใน

ว ร ร ณ ค ดี ท่ี ใ ช� ป ร ะ ก อ บ

พิธิีกรรมของคนล�านนาของน�อง ๆ นักเรียนโรงเรียน

ยุพราชวิทยาลัย โดยมีคุณครูกิ่งดาว จองปุ๊กคุณครู

ณัฐ์ญา กาลันสีมา คุณครูนุจารี สุขีเมฆ และคุณครู

สายรุ�ง บุญเป็ง เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 5. สารคดีเขียนความดี 

เรือ่ง นวนยิายทีไ่ม่ได�มแีค่ชายหญงิ 

จากโครงงานเร่ือง บทบาทของ 

LGBT จากวรรณกรรมประเภท

นวนิยายในประเทศไทยของน�อง 

ๆ นกัเรยีนโรงเรยีนจักรคำคณาทร 

โดยมีครูกรวรรณ พิฆเนศวร ครูภัทรารัตน์ พ่ึงชัย  

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 6. สารคดีเขียนความดี 

เรื่อง  IPA Card ศาสตร์ภาษา

พัฒนาคู่ขนาน จากโครงงาน

เรื่อง IPA Word Card (การ์ดคำ

ศพัทสั์ทอกัษรหมวดคำกรยิา คำ

วเิศษณ ์และคำบุพบทเพือ่ใช�ฝึกึ

ออกเสียงและ แต่งประโยค

สำหรับครูผู�สอนภาษาไทยในฐ์านะภาษาต่างประเทศ) 

ของน�อง ๆ นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร โดยมี

คุณครูกรวรรณ พิฆเนศวร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 7. สารคดีเขียนความดี 

เรื่อง  ตามรอยวิถี 3D นิราศ

ภูเขาทอง จากโครงงานเรื่อง 

หนังสือสามมิติ เร่ือง นิราศ

ภูเขาทอง ของน�อง ๆ นักเรียน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดย

มีมาสเตอร์กิติศักดิ์ จันกัน และ

คุณครูชฎีาพร สมนาม เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 8. สารคดเีขยีนความดี 

เรื่อง  ภาษาไทยหรรษา กับ 

โอปป้าซีึ่รีส์เกาหลี จากโครง

งานเรื่อง การส่งเสริมทักษะ

การใช�ภาษาไทยโดยใช�ซึ่ีรีส์

 

 

   

 

 

วรรคคำประพันธ กิจกรรมแตงคำประพันธตอกันที

ละวรรค กิจกรรมแตงคำประพันธพรอมกันจากคำ

สัมผัสที ่แตงละกลุ มกำหนด กิจกรรมจับผิดฉันท

ลักษณกลอน กาพย กิจกรรมกลอนเกี ้ยวโควิด 

กิจกรรมแตงโคลงแมบท กิจกรรมแตงฉันทบำบัด ซ่ึง

แตละกิจกรรมชวยใหนักศึกษาตื่นเตน มีทัศนคติที่ดี  

และมีแนวทางในการแตงคำประพันธไดดีข้ึน 

3.4 กระบวนการที ่สรางทักษะการเรียนรู ตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

3.2.1 ร ูปแบบก ิจกรรมการฝ ก เข ียนสารคดี

โครงงาน “เขียนความดี” 

 กิจกรรมนี้ถือเปนเสนหของกระบวนวิชาท่ี

กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากนักศึกษา

เกิดการตกผลึกความรูนอกตำราเรียน ซ่ึงเปนพันธกิจ

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกระบวน

วิชาเขากับพันธกิจดานการบริการวิชาการของ

สาขาวิชาที่ไดจัดอบรมการทำโครงงานภาษาไทยให

นักเรียนในโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนผูที ่มี

ความสามารถพิเศษดานภาษาไทยภาคเหนือไปกอน

หนานั ้น โดยนักศึกษาไดลงมือปฏิบัต ิการเขียน             

สารคดีทางการศึกษาความยาว 3-5 หนา โดยรวมกัน

เข ียนเป นกล ุ ม ผานกิจกรรมการเข ียนสารคดี

โครงงาน “เขียนความดี” โดยความรวมมือกับศูนย

ส งเสร ิมนักเร ียนผ ู ท ี ่ม ีความสามารถพิเศษด าน

ภาษาไทยภาคเหนือ จำนวน 3 โรงเร ียน ไดแก 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

และโรงเรียนจักรคำคณาทร ในรูปแบบการเขียน 

สารคดีและจัดทำวีดิทัศนสารคดีของพี่ ๆ นักศึกษา 

เพื่อเผยแพรผลการทำโครงงานภาษาไทยของนอง ๆ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 3 โรงเรียน 

จำนวน 9 กลุมโครงงาน ซึ่งสามารถถอดบทเรียน

รูปแบบการเรียนรูไดคือ  

ข ั ้ นตอนท ี ่  1 อภ ิ ปร ายนำความคิ ด                

คือการถกประเด็นทาทายความคิด ทั้งกอนและหลัง

ดูคลิปว ีด ิท ัศน ผ าน CMU Ms Team และในชั้น
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2. สารคดีเขียนความ

ดี เรื ่อง The upside down 

ทุกอยางมีสองดานเสมอ จาก

โครงงานเร ื ่อง  ต ัวร  ายใน

วรรณคดี เสวนาพาทีสอน

นอง ของนอง ๆ น ักเร ียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

โดยมีคุณครูวรรษมน เจร ิญทรัพย คุณครูด ิสกร 

นินทาทโยธิน เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

3. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง เปดตำรา"

ภาษาชวา"พาสนุก จากโครงงานเรื่อง การจัดทำสื่อ

เทคโนโลยีวิเคราะหภาษาชวา มลายู ในบทละคร

เร ื ่ องอ ิ เหนา  ตอน  ศึก   

กะหมังกุหนิง ของนอง ๆ 

นักเรียนโรงเรียนมงฟอรต

ว ิทยาล ัย  โดยมีค ุณครู           

ณัฐชยา พอพิน เปนครู            

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

4. สารคดีเข ียนความดี เร ื ่อง ความเชื่อ

พรรณไม สายใยพิธีกรรม จากลำนำวรรณคดี จาก

โครงงานเรื่อง ความเชื่อเก่ียวกับพรรณไมในวรรณคดี

ท่ีใชประกอบพิธีกรรมของคน

ลานนาของนอง ๆ นักเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย

มีค ุณคร ูก ิ ่ งดาว  จองปุ ก

ค ุณคร ูณ ัฐญา กาล ันส ีมา 

คุณครูน ุจารี สุข ีเมฆ และ

คุณครูสายรุง บุญเปง เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

 

5. สารคดีเขียน

ความดี เรื่อง นวนิยายท่ี

ไมไดมีแคชายหญิง จาก

โครงงานเรื ่อง บทบาท

ข อ ง  LGBT จ า ก

วรรณกรรมประเภทนว

นิยายในประเทศไทยของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีครูกรวรรณ พิฆเนศวร ครูภัท

รารัตน พ่ึงชัย เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

6. สารคดีเข ียนความดี เร ื ่อง  IPA Card 

ศาสตรภาษาพัฒนาคูขนาน จากโครงงานเรื่อง IPA 

Word Card (การดคำศัพทสัทอักษรหมวดคำกริยา 

คำวิเศษณ และคำบุพบทเพื ่อใชฝกออกเสียงและ 

แ ต  ง ป ร ะ โ ย ค ส ำ ห รั บ

ครูผูสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ) ของ

นอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีคุณครู

กรวรรณ พิฆเนศวร เปนครู

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

7. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  ตามรอยวิถี 
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มิติ เร ื ่อง นิราศภูเขาทอง 

ของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

มงฟอร ตว ิทยาล ัย  โดยมี

มาสเตอรกิติศักดิ์ จันกัน และ

คุณครูชฎาพร สมนาม เปน

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  
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ศาสตรภาษาพัฒนาคูขนาน จากโครงงานเรื่อง IPA 

Word Card (การดคำศัพทสัทอักษรหมวดคำกริยา 

คำวิเศษณ และคำบุพบทเพื ่อใชฝกออกเสียงและ 

แ ต  ง ป ร ะ โ ย ค ส ำ ห รั บ

ครูผูสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ) ของ

นอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีคุณครู

กรวรรณ พิฆเนศวร เปนครู

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

7. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  ตามรอยวิถี 

3D นิราศภูเขาทอง จากโครงงานเรื่อง หนังสือสาม

มิติ เร ื ่อง นิราศภูเขาทอง 

ของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

มงฟอร ตว ิทยาล ัย  โดยมี

มาสเตอรกิติศักดิ์ จันกัน และ

คุณครูชฎาพร สมนาม เปน

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

   

 

 

2. สารคดีเขียนความ

ดี เรื ่อง The upside down 

ทุกอยางมีสองดานเสมอ จาก

โครงงานเร ื ่อง  ต ัวร  ายใน

วรรณคดี เสวนาพาทีสอน

นอง ของนอง ๆ น ักเร ียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

โดยมีคุณครูวรรษมน เจร ิญทรัพย คุณครูด ิสกร 

นินทาทโยธิน เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

3. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง เปดตำรา"

ภาษาชวา"พาสนุก จากโครงงานเรื่อง การจัดทำสื่อ

เทคโนโลยีวิเคราะหภาษาชวา มลายู ในบทละคร

เร ื ่ องอ ิ เหนา  ตอน  ศึก   

กะหมังกุหนิง ของนอง ๆ 

นักเรียนโรงเรียนมงฟอรต

ว ิทยาล ัย  โดยมีค ุณครู           

ณัฐชยา พอพิน เปนครู            

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

4. สารคดีเข ียนความดี เร ื ่อง ความเชื่อ

พรรณไม สายใยพิธีกรรม จากลำนำวรรณคดี จาก

โครงงานเรื่อง ความเชื่อเก่ียวกับพรรณไมในวรรณคดี

ท่ีใชประกอบพิธีกรรมของคน

ลานนาของนอง ๆ นักเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย

มีค ุณคร ูก ิ ่ งดาว  จองปุ ก

ค ุณคร ูณ ัฐญา กาล ันส ีมา 

คุณครูน ุจารี สุข ีเมฆ และ

คุณครูสายรุง บุญเปง เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

 

5. สารคดีเขียน

ความดี เรื่อง นวนิยายท่ี

ไมไดมีแคชายหญิง จาก

โครงงานเรื ่อง บทบาท

ข อ ง  LGBT จ า ก

วรรณกรรมประเภทนว

นิยายในประเทศไทยของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีครูกรวรรณ พิฆเนศวร ครูภัท

รารัตน พ่ึงชัย เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

6. สารคดีเข ียนความดี เร ื ่อง  IPA Card 

ศาสตรภาษาพัฒนาคูขนาน จากโครงงานเรื่อง IPA 

Word Card (การดคำศัพทสัทอักษรหมวดคำกริยา 

คำวิเศษณ และคำบุพบทเพื ่อใชฝกออกเสียงและ 

แ ต  ง ป ร ะ โ ย ค ส ำ ห รั บ

ครูผูสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ) ของ

นอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีคุณครู

กรวรรณ พิฆเนศวร เปนครู

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

7. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  ตามรอยวิถี 

3D นิราศภูเขาทอง จากโครงงานเรื่อง หนังสือสาม

มิติ เร ื ่อง นิราศภูเขาทอง 

ของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

มงฟอร ตว ิทยาล ัย  โดยมี

มาสเตอรกิติศักดิ์ จันกัน และ

คุณครูชฎาพร สมนาม เปน

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

   

 

 

2. สารคดีเขียนความ

ดี เรื ่อง The upside down 

ทุกอยางมีสองดานเสมอ จาก

โครงงานเร ื ่อง  ต ัวร  ายใน

วรรณคดี เสวนาพาทีสอน

นอง ของนอง ๆ น ักเร ียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

โดยมีคุณครูวรรษมน เจร ิญทรัพย คุณครูด ิสกร 

นินทาทโยธิน เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

3. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง เปดตำรา"

ภาษาชวา"พาสนุก จากโครงงานเรื่อง การจัดทำสื่อ

เทคโนโลยีวิเคราะหภาษาชวา มลายู ในบทละคร

เร ื ่ องอ ิ เหนา  ตอน  ศึก   

กะหมังกุหนิง ของนอง ๆ 

นักเรียนโรงเรียนมงฟอรต

ว ิทยาล ัย  โดยมีค ุณครู           

ณัฐชยา พอพิน เปนครู            

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

4. สารคดีเข ียนความดี เร ื ่อง ความเชื่อ

พรรณไม สายใยพิธีกรรม จากลำนำวรรณคดี จาก

โครงงานเรื่อง ความเชื่อเก่ียวกับพรรณไมในวรรณคดี

ท่ีใชประกอบพิธีกรรมของคน

ลานนาของนอง ๆ นักเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย

มีค ุณคร ูก ิ ่ งดาว  จองปุ ก

ค ุณคร ูณ ัฐญา กาล ันส ีมา 

คุณครูน ุจารี สุข ีเมฆ และ

คุณครูสายรุง บุญเปง เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

 

5. สารคดีเขียน

ความดี เรื่อง นวนิยายท่ี

ไมไดมีแคชายหญิง จาก

โครงงานเรื ่อง บทบาท

ข อ ง  LGBT จ า ก

วรรณกรรมประเภทนว

นิยายในประเทศไทยของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีครูกรวรรณ พิฆเนศวร ครูภัท

รารัตน พ่ึงชัย เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

6. สารคดีเข ียนความดี เร ื ่อง  IPA Card 

ศาสตรภาษาพัฒนาคูขนาน จากโครงงานเรื่อง IPA 

Word Card (การดคำศัพทสัทอักษรหมวดคำกริยา 

คำวิเศษณ และคำบุพบทเพื ่อใชฝกออกเสียงและ 

แ ต  ง ป ร ะ โ ย ค ส ำ ห รั บ

ครูผูสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ) ของ

นอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

จักรคำคณาทร โดยมีคุณครู

กรวรรณ พิฆเนศวร เปนครู

ท่ีปรึกษาโครงงาน  

7. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  ตามรอยวิถี 

3D นิราศภูเขาทอง จากโครงงานเรื่อง หนังสือสาม

มิติ เร ื ่อง นิราศภูเขาทอง 

ของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียน

มงฟอร ตว ิทยาล ัย  โดยมี

มาสเตอรกิติศักดิ์ จันกัน และ

คุณครูชฎาพร สมนาม เปน

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

 

 

   

 

 

8. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  ภาษาไทย

หรรษา กับโอปปาซีรีสเกาหลี จากโครงงานเรื ่อง  

การสงเสริมทักษะการใช

ภาษาไทยโดยใช ซ ี ร ี ส

เ ก า ห ลี  ข อ ง น  อ ง  ๆ 

นักเรียนโรงเรียนยุพราช

ว ิทยาล ัย  โดยมีค ุณครู

ขวัญมณีพร เชาวสวัสดิ์ 

เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

9. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  นิทานพันธุ 

Draw  จากโครงงานเรื่อง เรียนงาย จำไว เขาใจไป

กับไชยเชษฐ  ของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียนจักรคำ

คณาทร โดยมีครูวันวิสาข 

เ ร ื อ ง ค ำ  น ั ก ศ ึ ก ษ า

ปฏ ิบ ัต ิ งานว ิชาช ีพครู  

และ คณะครูกลุ มสาระ               

การเรียนรูภาษาไทย เปน

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  
 

3.2.2 กิจกรรมการจัดทำวีดิทัศนสารคดีโครงงาน 

“เขียนความดี” 

 หลังจากท่ีนักศึกษาแตละกลุมไดลงมือเขียน

สารคดีพรอมปรับแกตามคำแนะนำของผูสอนแลว 

ผูสอนกำหนดใหนักศึกษาออกแบบและนำเสนอเคา

โครงวีดิทัศนสารคดี และหลังจากที ่นักศึกษาได

ปรับแกเคาโครงวีดิทัศนสารคดีแลว นักศึกษาแตละ

กลุมไดรวมกันจัดทำวีดิทัศนสารคดีขนาดสั้น 5-10 

นาที แลวนำเสนอพรอมปรับแกตามคำแนะนำของ

ผูสอน กิจกรรมดังกลาวนี้ ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรู

การแปรรูปงานเขียนสารคดีไปสู การเผยแพรตอ

สาธารณชนในรูปแบบวีดิทัศนขนาดสั้น ซึ่งถือเปน

การเรียนรู สู การปฏิบัติจริงที่นอกเหนือจากตำรา

เรียน ถือเปนการเรียนรูตลอดชีวิตที่จะฝงตรึงติดตัว

นักศึกษาตลอดไป 

ตัวอยางวีดิทัศนสารคดีเขียนความดี 

4 ผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลวิธีการเขียนเพ่ือ

การศึกษาในมุมมองหองเรียนกลับดาน ดวยรูปแบบ

สารคดีโครงงาน “เขียนความดี” มีวิธีการประเมินผล

และนำเสนอผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การจัดการเรียนรูครั้งนี้มีวิธีการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาประกอบดวย การสอบถาม 

การส ั มภาษณ   การส ั ง เกต  การประ เม ิ นผล             

การปฏิบัติทักษะยอยการเขียน การประเมินผล

ช ิ ้ น งานการ เข ี ยนน ิทาน ปก ิณกะภาษาและ

ว ร ร ณ ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร เ ข ี ย น ค ำ ป ร ะ พ ั น ธ                             

การประเม ินผลการออกแบบเค าโครงสารคดี                 

การประเม ินผลท ักษะการเข ียนสารคด ี  การ

ประเมินผลการจัดทำวีดิทัศนสารคดี คิดเปนคะแนน

รวม 90 คะแนน การมีส วนรวมในชั ้นเร ียน 10 

คะแนน รวม 100 คะแนน  

4.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  

 การจ ัดการเร ียนร ู กระบวนว ิชาน ี ้ช วยให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูท้ังดานองคความรูและทักษะ

การเขียนชิ้นงานเพื่อการศึกษา กลาวคือ นักศึกษา
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เกาหลี ของน�อง ๆ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

โดยมีคุณครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ เป็นครูที่ปรึกษา

โครงงาน 

 9. สารคดเีขยีนความดี 

เรื่อง นิทานพันธิุ์ Draw จาก

โครงงานเรือ่ง เรยีนง่าย จำไว 

เข�าใจไปกบัไชยเชษฐ์์ ของน�อง ๆ  

นั ก เรี ยน โรง เรี ยน จักรคำ 

คณาทร โดยมีครูวันวิสาข์ 

เรืองคำ นักศึกษาปฏิิบัติงาน

วชิาชีพครู และคณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู�ภาษาไทย 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 3.4.2 กิจกรรมการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีโครง

งาน “เขียนความดี”

 หลังจากท่ีนักศึกษาแต่ละกลุ่มได�ลงมือเขียน

สารคดีพร�อมปรับแก�ตามคำแนะนำของผู�สอนแล�ว  

ผู�สอนกำหนดให�นักศึกษาออกแบบและนำเสนอเค�า 

โครงวีดิทัศน์สารคดี และหลังจากที่นักศึกษาได�ปรับ

แก�เค�าโครงวีดทิศันส์ารคดีแล�ว นกัศกึษาแต่ละกลุม่ได�

ร่วมกันจัดทำวีดิทัศน์สารคดีขนาดสั้น 5-10 นาที แล�ว

นำเสนอพร�อมปรับแก�ตามคำแนะนำของผู�สอน 

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ช่วยให�นักศึกษาได�เรียนรู�การ

แปร รูปงานเขี ยนสารคดี ไปสู่ การ เผยแพร่ ต่อ

สาธิารณชนในรปูแบบวดีทัิศนข์นาดสัน้ ซึ่ึง่ถือเปน็การ

เรียนรู�สู่การปฏิิบัติจริงที่นอกเหนือจากตำราเรียน ถือ

เป็นการเรียนรู�ตลอดชีวิตที่จะฝึังตรึงติดตัวนักศึกษา

ตลอดไป
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4.2. ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
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สื่อสาร สัมภาษณ์ จัดกระทำข�อมูล จัดทำวีดิทัศน์  

 

 

   

 

 

8. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  ภาษาไทย

หรรษา กับโอปปาซีรีสเกาหลี จากโครงงานเรื ่อง  

การสงเสริมทักษะการใช

ภาษาไทยโดยใช ซ ี ร ี ส

เ ก า ห ลี  ข อ ง น  อ ง  ๆ 

นักเรียนโรงเรียนยุพราช

ว ิทยาล ัย  โดยมีค ุณครู

ขวัญมณีพร เชาวสวัสดิ์ 

เปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

9. สารคดีเขียนความดี เรื ่อง  นิทานพันธุ 

Draw  จากโครงงานเรื่อง เรียนงาย จำไว เขาใจไป

กับไชยเชษฐ  ของนอง ๆ นักเรียนโรงเรียนจักรคำ

คณาทร โดยมีครูวันวิสาข 

เ ร ื อ ง ค ำ  น ั ก ศ ึ ก ษ า

ปฏ ิบ ัต ิ งานว ิชาช ีพครู  

และ คณะครูกลุ มสาระ               

การเรียนรูภาษาไทย เปน

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  
 

3.2.2 กิจกรรมการจัดทำวีดิทัศนสารคดีโครงงาน 

“เขียนความดี” 

 หลังจากท่ีนักศึกษาแตละกลุมไดลงมือเขียน

สารคดีพรอมปรับแกตามคำแนะนำของผูสอนแลว 

ผูสอนกำหนดใหนักศึกษาออกแบบและนำเสนอเคา

โครงวีดิทัศนสารคดี และหลังจากที ่นักศึกษาได

ปรับแกเคาโครงวีดิทัศนสารคดีแลว นักศึกษาแตละ

กลุมไดรวมกันจัดทำวีดิทัศนสารคดีขนาดสั้น 5-10 

นาที แลวนำเสนอพรอมปรับแกตามคำแนะนำของ

ผูสอน กิจกรรมดังกลาวนี้ ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรู

การแปรรูปงานเขียนสารคดีไปสู การเผยแพรตอ

สาธารณชนในรูปแบบวีดิทัศนขนาดสั้น ซึ่งถือเปน

การเรียนรู สู การปฏิบัติจริงที่นอกเหนือจากตำรา

เรียน ถือเปนการเรียนรูตลอดชีวิตที่จะฝงตรึงติดตัว

นักศึกษาตลอดไป 

ตัวอยางวีดิทัศนสารคดีเขียนความดี 

4 ผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลวิธีการเขียนเพ่ือ

การศึกษาในมุมมองหองเรียนกลับดาน ดวยรูปแบบ

สารคดีโครงงาน “เขียนความดี” มีวิธีการประเมินผล

และนำเสนอผลท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การจัดการเรียนรูครั้งนี้มีวิธีการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาประกอบดวย การสอบถาม 

การส ั มภาษณ   การส ั ง เกต  การประ เม ิ นผล             

การปฏิบัติทักษะยอยการเขียน การประเมินผล

ช ิ ้ น งานการ เข ี ยนน ิทาน ปก ิณกะภาษาและ

ว ร ร ณ ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร เ ข ี ย น ค ำ ป ร ะ พ ั น ธ                             

การประเม ินผลการออกแบบเค าโครงสารคดี                 

การประเม ินผลท ักษะการเข ียนสารคด ี  การ

ประเมินผลการจัดทำวีดิทัศนสารคดี คิดเปนคะแนน

รวม 90 คะแนน การมีส วนรวมในชั ้นเร ียน 10 

คะแนน รวม 100 คะแนน  

4.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  

 การจ ัดการเร ียนร ู กระบวนว ิชาน ี ้ช วยให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูท้ังดานองคความรูและทักษะ

การเขียนชิ้นงานเพื่อการศึกษา กลาวคือ นักศึกษา
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กับน�อง ๆ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม

สารคดีนั้นช่วยส่งเสริมให�นักศึกษาเกิดทักษะการ

ติดต่อส่ือสาร ทักษะการเรียนรู�และแก�ไขปัญหาจาก

สถานการณ์จริง ถือเป็นกระบวนการสร�างทักษะการ

เรยีนรู�ตลอดชีวติให�กบันกัศกึษา (Lifelong Learning) 

นอกจากนี้นักศึกษายังเกิดทักษะการจัดทำและนำเส

นอวดีทิศันส์ารคด ีซึ่ึง่เปน็ทกัษะทีจ่ำเปน็สำหรบัผู�เรยีน

ยุคดิจิทัล ที่สำคัญนักศึกษาเกิดสมรรถนะพลเมือง

ตระหนักรู� ในด�านการมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน สังคม 

มกีารเห็นอกเห็นใจผู�อืน่มากขึน้ สรุปได�ว่า กระบวนการ

จัดการเรียนรู�ในกระบวนวิชานี้ ส่งผลให�นักศึกษาเกิด

เจตคติที่ดีต่อการเขียนงานเพื่อการศึกษา สามารถ

เขียนงานที่เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช�ในการ

จัดการเรียนการสอนได�ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธิรรม

4.3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู�สอน 

 การจดัการเรยีนรู�กลวธิิกีารเขยีนเพือ่การศึกษา

ในมุมมองห�องเรียนกลับด�านด�วยรูปแบบสารคดีโครง

งาน “เขยีนความด”ี ครัง้นีช้ว่ยให�ผู�สอนเกดิสมรรถนะ

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�  ทั้ งยังเกิด

สมรรถนะการบูรณาการอัตลักษณ์ ปรากฏิการณ์ทาง

สงัคม และภาพอนาคต เข�าสูก่ารจดัการเรยีนการสอน

และการบริการวิชาการ ทั้งนี้กระบวนการสอนการ

เขียนผ่านรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงคุณธิรรม

จรยิธิรรม “เขยีนความด”ี มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

สอน ช่วยให�ผู�สอนมีแรงจูงใจและมีทิศทางในการ 

กระตุ�นนักศึกษาครูภาษาไทยให�สามารถเขียนชิ้นงาน

ที่มีคุณค่าความดีงามต่อการจัดการเรียนรู� ต่อชุมชน

และสังคมมากอย่างเป็นรูปธิรรมมากยิ่งขึ้น

4.4. ผลท่ีเกดิข้ึนกบักลุม่เปา้หมายและบคุคลที่

เกี่ยวข�อง

 กิจกรรมเขียนสารคดีโครงงาน “เขียนความดี” 

ช่วยให�กลุ่มน�องๆ นักเรียน จากโครงการส่งเสริม

นักเรียนผู�ท่ีมีความสามารถพิเศษด�านภาษาไทยภาค

เหนือที่เข�าร่วมกิจกรรมเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำโครง

งานภาษาไทยเพื่อชุมชนเกิดสมรรถนะการสื่อสาร  

การคิดการออกแบบ และสมรรถนะการเป็นพลเมือง

ดิจิทัล ในขณะที่ครูที่ปรึกษาโครงงานเกิดสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู�โครงงานเป็นฐ์าน การบูรณาการ

ชมุชนเข�าสู่ การจัดการเรยีนการสอน สว่นกลุ่มเยาวชน 

ชมุชน และผู�เข�าร่วมกิจกรรมโครงงานกเ็กิดสมรรถนะ

ความเข�าใจอันดผีา่นการสือ่สารในการอยูร่ว่มกันอย่าง

สันติ

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ 

 รปูแบบการจัดการเรยีนรู�ตามแนวคิดห�องเรยีน

กลับด�านครั้งนี้ได� รับบทเรียนเชิงบวกที่สำคัญ 2 

ประการ ประการแรกคือคุณค่าที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการออกแบบการจดัการเรยีนรู�แบบห�องเรยีน

กลับด�าน ซึ่ึ่งช่วยให�นักศึกษามีช่วงเวลาที่ได�ฝึึกทักษะ

ย่อยและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผล

ให�นักศึกษาเกิดทักษะการเขียนที่ดี ประการที่ 2 คือ 

คุณค่าที่เกิดจากการที่นักศึกษาได�ลงมือปฏิิบัติเขียน

งานสารคดีจากแหล่งการเรียนรู�จริง ซ่ึึ่งได�แก่ ข�อมูล

การทำโครงงานภาษาเพือ่ชุมชนของน�อง ๆ  ถอืเปน็การ

ร่วมกันเขียนความดีเพื่อส่งต่อให�สังคมได�เรียนรู�และ

สานต่อความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

5.2. แนวทางในการขยายผล

 กิจกรรมการเรียนรู�คร้ังนี้ได�นำไปต่อยอดในรูป

แบบของการประยุกต์ใช�ชิ้นงานเขียนนิทาน ปกิณกะ

ภาษาและวรรณกรรม สารคด ีและคำประพนัธิใ์นการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเขียน สอนอ่าน 

และสอนให�เข�าถึงวรรณคดีวรรณกรรม ตลอดจน

สามารถขยายผลการเขียนและจัดทำวีดิทัศน์สารคดี

โครงงาน “เขียนความดี” ในรูปแบบนิทรรศการ

ออนไลน์ Metaverse เพื่อใช�จัดกิจกรรมค่าย Gifted 

Thai ร่วมกับน�องๆ นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ

ส่งเสริมศักยภาพผู�ที่มีความสามารถพิเศษด�านภาษา

ไทยภาคเหนือ ซ่ึึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของ

หน่วยส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได�ภาคเหนือ 

ของสาขา วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นิทรรศการออนไลน์ Metaverse 

 นอกจากนียั้งได�นำผลงานเขยีนของนักศึกษาไป

จัดเตรียมทำหนังสือเล่มเล็กและหนังสือภาพสามมิติ 

(AR) เพื่อจัดกิจกรรมกับน�องนักเรียนบนพื้นที่สูง            

อมก๋อย โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐ์าธิิ

ราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่คณะ

ศึกษาศาสตร์ดำเนินการหลักร่วมกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันส่งเสริมทักษะ  การสื่อสารและ

คุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนบนที่สูงต่อไป

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 การจัดกจิกรรมการเรยีนรู�ครัง้นีมี้อปุสรรคด�าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ึ่งเป็น

อปุสรรคทีท่�าทายตอ่การจดัการเรยีนรู� โดยเฉพาะการ

ลงพืน้ทีส่มัภาษณก์ลุม่โครงงานของน�อง ๆ  นกัเรยีนทัง้ 

3 โรงเรียน เพื่อนำข�อมูลมาเขียนและจัดทำวีดิทัศน์

สารคดีเขียนความดี ทั้งนี้ผู�สอนและนักศึกษาได�แก�ไข

อุปสรรคครั้งนี้โดยสัมภาษณ์พูดคุยกับน�องๆ นักเรียน

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ตลอดจนขอความ

อนเุคราะหใ์ห�น�องๆ ชว่ยจดัทำคลปิวดีทิศันส์ัน้ๆ เกีย่ว

กับการบอกเล่าที่มา กระบวนการ ผลการทำโครงงาน 

ตลอดจนความรู�สึกที่มีต่อการทำโครงงานภาษาเพื่อ

ชุมชน อย่างไรก็ตามผู�สอนได�สนับสนุนงบประมาณ

การทำโครงงานของน�องๆ นักเรียนครั้งนี้ กลุ่มละ 

2,000 บาท จำนวน  9 กลุม่ รวมเป็นเงนิ 18,000 บาท 

และมงีบประมาณสนบัสนนุการเขยีนและจดัทำสารคดี

ของพี่ๆ นักศึกษากลุ่มละ 500 บาท จำนวน 9 กลุ่ม                     

รวม 4,500 บาท โดยงบประมาณดังกล่าวได�รับ                    

การสนับสนุนจากทุนการจัดการเรียนการสอน                   

ของศู นย์ นวั ตกรรมการสอนและการ เรี ยนรู� 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ซ่ึึ่งชว่ยให�นักเรยีนและนกัศกึษา

สามารถดำเนินกจิกรรมการเรยีนรู�ได�อยา่งราบรืน่และ

มกีำลงัใจในการปฏิบิตักิจิกรรมสารคดโีครงงาน “เขยีน

ความดี” ให�บรรลุตามเป้าหมายการเรยีนรู�ได�เป็นอย่างดี

6. กิติติิกรรมประกาศ

 ขอบคุณทุนส่งเสริมการเรียนการสอนศตวรรษ

ที่ 21 จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

(Teaching and Learning Innovation Center) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการ Type B :  

การเรียนการสอนในรูปแบบ ห�องเรียนกลับด�าน 

 

 

   

 

 

5. สรุป 

บทเรียนท่ีไดรับ  

 ร ูปแบบการจ ัดการเร ียนร ู ตามแนวคิด

หองเรียนกลับดานครั้งนี้ไดรับบทเรียนเชิงบวกท่ี

สำคัญ 2 ประการ ประการแรกคือคุณคาที่เกิดข้ึน

จากกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู แบบ

หองเรียนกลับดาน ซ่ึงชวยใหนักศึกษามีชวงเวลาท่ีได

ฝกทักษะยอยและรวมกันอภิปรายในชั้นเรียนมาก

ยิ ่งขึ ้น สงผลใหนักศึกษาเกิดทักษะการเขียนที ่ดี 

ประการที่ 2 คือ คุณคาที่เกิดจากการที่นักศึกษาได

ลงมือปฏิบัติเขียนงานสารคดีจากแหลงการเรียนรู

จริง ซึ่งไดแก ขอมูลการทำโครงงานภาษาเพื่อชุมชน

ของนอง ๆ ถือเปนการรวมกันเขียนความดีเพ่ือสงตอ

ใหสังคมไดเรียนรูและสานตอความดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

แนวทางในการขยายผล 

กิจกรรมการเร ียนรู คร ั ้งนี้ไดนำไปตอยอดใน

รูปแบบของการประยุกตใช ช ิ ้นงานเขียนนิทาน 

ปกิณกะภาษาและวรรณกรรม สารคดี และคำ

ประพันธในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

เข ียน สอนอ าน และสอนให  เข าถ ึ งวรรณคดี

วรรณกรรม ตลอดจนสามารถขยายผลการเขียนและ

จัดทำวีดิทัศนสารคดีโครงงาน “เขียนความดี” ใน

รูปแบบนิทรรศการออนไลน Metaverse เพื่อใชจัด

กิจกรรมคาย Gifted Thai รวมกับนอง ๆนักเรียน

จากโรงเร ียนในโครงการสงเสริมศักยภาพผู ที ่มี

ความสามารถพิเศษดานภาษาไทยภาคเหนือ ซึ่งเปน

โครงการบริการวิชาการของหนวยสงเสริมทักษะการ

อานออกเขียนไดภาคเหนือ ของสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

นิทรรศการออนไลน Metaverse  

นอกจากนี้ยังไดนำผลงานเขียนของนักศึกษาไป

จัดเตรียมทำหนังสือเลมเล็กและหนังสือภาพสามมิติ 

(AR) เพื ่อจัดกิจกรรมกับนองนักเรียนบนพื้นที ่สูง            

อมกอย โครงการในพระราชดำร ิ  สมเด ็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ท ี ่คณะศ ึกษาศาสตร ดำเน ินการหล ักร  วมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรวมกันสงเสริมทักษะ     

การสื่อสารและคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน

บนท่ีสูงตอไป 

ปญหาและอุปสรรค 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูครั ้งนี้มีอุปสรรคดาน

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเปน

อุปสรรคที่ทาทายตอการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะ

การลงพื ้นที ่ส ัมภาษณกลุ มโครงงานของนอง ๆ 

นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อนำขอมูลมาเขียนและ

จัดทำวีดิทัศนสารคดีเขียนความดี ทั้งนี ้ผู สอนและ

นักศึกษาไดแกไขอุปสรรคครั้งนี้โดยสัมภาษณพูดคุย

กับนองๆ นักเรียนผานระบบการประชุมออนไลน 

ตลอดจนขอความอนุเคราะหใหนองๆ ชวยจัดทำ

คล ิปว ีด ิท ัศน ส ั ้นๆ เก ี ่ยวก ับการบอกเล าท ี ่มา 

กระบวนการ ผลการทำโครงงาน ตลอดจนความรูสึก

ท่ีมีตอการทำโครงงานภาษาเพ่ือชุมชน อยางไรก็ตาม

ผูสอนไดสนับสนุนงบประมาณการทำโครงงานของ

นองๆ นักเรียนครั้งนี ้ กลุมละ 2,000 บาท จำนวน                
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การพัฒนาร้ปแบับัการจัด้การเรียนร้้เชิงรุก ผ่านวัิชาถ่่ายภาพเพื�อการศ้กษา

สุนันชัย ออนติะไคัร้
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู� คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

บัทคััด้ย่อ

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เชิงรุก ผ่านวิชาถ่ายภาพเพื่อการศึกษา มุ่งเน�นการพัฒนาสร�างองค์

ความรู�ใหม่ ฝึึกทักษะการเรียนรู�จากประสบการณ์จริง ใช�การจัดการเรียนรู�ตามแนว Active Learning และการ

เรียนรู�ผ่านกิจกรรม พบว่าผู�เรียนมีทักษะการเรียนรู�ได�อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร�น สามารถสร�างสรรค์ผล

งานภาพถ่ายได� ในระดับดีมาก

คัำสำคััญ:  การพัฒนารูปแบบ, การจัดการเรียนรู�เชิงรุก, ถ่ายภาพเพื่อการศึกษา 

1. บัทนำ

 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ต�องมีการ

สร�างองค์ความรู�ให�กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ วิชาการ

ถ่ายภาพเพื่อการศึกษา เ ป็นวิชาเ ลือกเสรี มี

วัตถุประสงค์ให�มีความรู�ความเข�าใจ เกี่ยวกับประวัติ

ความเปน็มาของกล�อง ววิฒันาการของกล�องถา่ยภาพ 

การเลอืกการใช�งานกล�อง การตัง้คา่ การถา่ยภาพ การ

จัดองค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพด�วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และสามารถนำภาพถ่ายมาใช�เพื่อการ

สื่อสารได� การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ จึง

เป็นการบรรยายและฝึึกปฏิิบัติ อาศัยการวัดผลจาก

การเรียนรู�จากการสอบกลางภาคปลายภาค และการ

มอบหมาย ให�ค�นคว�า หาความรู� และนำไปปฏิิบัติใน

การถา่ยภาพเป็นสว่นใหญ ่จงึเปน็รปูแบบของ Passive 

Learning ขาดการฝึึกทักษะและการเรียนรู�จาก

ประสบการณจ์รงิ ขาดความกระตอืรอืร�น ในการค�นหา

ความรู�ด�วยตนเอง เพราะการถา่ยภาพทีไ่ด�สวยงาม ถกู

ต�องตามหลักการออกแบบการจัดประกอบภาพ 

นักศึกษาจำเป็นต�องได�รับการฝึึกฝึน ได�ออกไปสัมผัส 

ถ่ายภาพในสถานท่ีจริง และได�ทดลองปฏิิบัติถ่าย

ภาพจริงถึงจะได�ผลดี ประกอบกับในปัจจุบัน

เทคโนโลยีด�านการถ่ายภาพ มีความก�าวหน�าไปอย่าง

มาก มีหลากหลายรูปแบบ ประสิทธิิภาพของกล�อง

สามารถทำได�เหมือนกล�องมืออาชีพ องค์ความรู�ที่

นักศึกษาได�จากห�องเรียนรูปแบบการบรรยายอย่าง

เดียวพร�อมกับการสาธิิต ไม่เพียงพอสำหรับการเรียน

ในยุคนี้ ด�วยเหตุนี้ผู�สอนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะต�องมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอน

ของรายวิชานี้ ให�มีความน่าสนใจ มีความเป็น Active 

Learning มากขึ้น โดยมุ่งเน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ เพื่อ

ให�บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ จึงจำเป็นต�อง

อาศยัเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนทีมี่การใช�สือ่การ

สอนหลากหลายรูปแบบ และทันสมัย รวมถึงการจัด

รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ของรายวิชานี้ เร่ิมจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ความรู�พื้นฐ์าน

หลักการทำงานของกล�องถ่ายภาพประเภทต่างๆ ใน

รปูแบบของสือ่วดิโีอสือ่อนิเตอรเ์นต็ และเปดิโอกาสให�

ผู�เรียน มีการอภิปรายความคิดเห็นร่วมกัน การแสดง

ความคดิเหน็ของตนเอง และแบง่ปนัความรู�ให�กบัผู�อืน่ 

เพ่ือจะได�เป็นองค์ความรู� ใช�ในการถ่ายภาพออกมาให�

สวยงาม การจดักจิกรรมห�องเรยีนต�องมกีารใช�เกมเพือ่

การสร�างความรู�และทกัษะมากขึน้ เรยีนรู�ผา่นกจิกรรม 
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เช่น การนำภาพถ่ายมาเป็นตัวอย่าง แล�วช่วยกัน

อภปิรายวา่ ภาพถา่ยนัน้มขี�อดขี�อด�อยอยา่งไร ควรเพิม่

เตมิสว่นไหนถงึจะทำให�ภาพออกมาสมบรูณ ์รวมถงึให�

นักศึกษาได�ฝึึกการนำเสนอข�อมูลเป็นกลุ่ม จัดหาองค์

ความรู�ที่ตัวเองสนใจจากตำรานอกห�องเรียน แล�วนำ

มาอภปิรายแลกเปลีย่นความรู� ความคดิเหน็ซึ่ึง่กนัและ

กัน ส่วนการวัดผลการเรียนรู�แบบ Active Learning 

กมี็การปรบัเปลีย่นการวดัผล ด�วยการสอบมาเปน็การ

ประเมินผลงานภาพถ่าย การเข�าร่วมกิจกรรม การ

ทำงานร่วมกัน เพื่อให� นักศึกษาได� เรียนรู�จาก

ประสบการณ์จริง จากการเรียนรู�ด�วยตัวเองในสิ่งที่

ชอบและสนใจ กจ็ะช่วยส่งเสริมให�นักศกึษามีความตืน่

ตัว มีความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ด�วย

ตนเองมากกว่า ฟังครูสอนในห�องเรียน และท่องจำมา 

สอบ วธิิกีารนีจ้ะทำให�นกัศกึษาเกดิความคดิสร�างสรรค์

ภาพใหม่ ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช�อุปกรณ์เคร่ืองมือ

ต่าง ๆ  ที่ใช�ในการถ่ายภาพ เกิดทักษะการเรียนรู�อย่าง

ตอ่เนือ่งตลอดชีวติ (Life long leaning) ชว่ยให�ผู�เรยีน

สามารถวัตถุบรรลุวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพและ

สร�างสรรค์ผลงานให�มีคุณภาพ

2. ห้ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช้                 

2.1. การเรยีนรู�แบบรว่มมอืกนั (Cooperative 

Leaning)

        การเรียนรู�แบบร่วมมือกันเป็นการจัดการเรียน

การสอนเพื่อให�นักศึกษาได�ร่วมเรียนรู�ปฏิิบัติกิจกรรม

ให�บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย เน�นการร่วมกัน

ปฏิิบัติงาน คอยช่วยเหลือซึ่ึ่งกันและกัน และพัฒนา

ทักษะทางสังคม ถือได�ว่าเป็นการจัดการเรียนรู� ที่เน�น

ผู�เรยีนเป็นสำคัญ (Learner Center) อกีแบบหนึง่ และ

การเรยีนแบบรว่มมอืกนั จะต�องประกอบด�วยลกัษณะ

สำคัญ ดังนี้

 1. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่ึ่งกันและกัน

 2. มีปฏิิสัมพันธิ์ที่ดีต่อกันอย่างใกล�ชิดภาย 

ในกลุ่ม

 3. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานกลุ่มอย่าง

เต็มที่ ต่อตนเองและต่อสมาชิกกลุ่ม

       4. มีการใช�ทักษะทางสังคม (Social skill) มี

มนุษยสัมพันธิ์ที่ดี เหมาะสม มีความสามารถในการ

ปรับตัวเพื่อสร�างความสัมพันธิ์กับผู�อื่น 

 5. การใช�ทักษะกระบวนการกลุ่ม Group Skill 

ลกัษณะทีส่ำคญัของการจดัการเรยีนการสอนแบบรว่ม

มือกัน มีดังนี้

 1) สมาชิกจะต�องรับผดิชอบตอ่งานกลุม่รว่มกนั 

ช่วยกันปฏิิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายจนสำเร็จ มีเป้า

หมายร่วมกนัหรอืเปา้หมายเดียวกนั และมีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข�อมูลกัน

 2) สมาชิกกลุ่มมีปฏิิสัมพันธ์ิกัน ร่วมอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ึ่งกันและกัน

 3) สมาชกิกลุม่ทกุคนต�องมคีวามรบัผดิชอบตอ่

ตนเอง ต่องาน แต่ละคนจะต�องร่วมกันทำงานเต็ม

ความสามารถ และสมาชกิกลุม่มทีกัษะการทำงานกลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพันธิ์ที่ดีต่อกัน

 

ร้ปที� 1 ภาพถ่ายจากเฟสบุ๊ค ของแต่ละกลุ่มย่อยที่ได�

ค�นคว�ามานำมาแลกเปลี่ยนความรู�ร่วมกัน (การเรียน

การสอนแบบออนไลน์)

 การจัดการเรียนการสอนด�วยวิธิีการสอนแบบ

ร่วมมือกัน เรียนรู� หรือการจัดการเรียนรู�แบบร่วมมือ

กัน เป็นการร่วมกันทำงานอย่างจริงจังของสมาชิก

ภายในกลุ่มทุกคน โดยที่ครูผู�สอนเป็นผู�จัดกลุ่มให�

เป็นการมุ่งส่งเสริมทักษะทางสังคม พฤติกรรมการ

ทำงาน สมาชกิภายในกลุ่มให�ความชว่ยเหลือพ่ึงพากนั 

จนสามารถทำงานบรรลุความสำเร็จ และมีครูผู�สอน 

   

 

 

ความสามารถ และสมาชิกกลุมมีทักษะการทำงาน

กลุม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพถายจากเฟสบุค ของแตละกลุมยอยท่ีได

คนความานำมาแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน (การเรียน

การสอนแบบออนไลน) 

 

การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอนแบบ

รวมมือกัน เรียนรู หรือการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

กัน เปนการรวมกันทำงานอยางจริงจังของสมาชิก

ภายในกลุมทุกคน โดยที่ครูผูสอนเปนผูจัดกลุมให

เปนการมุงสงเสริมทักษะ ทางสังคม พฤติกรรมการ

ทำงาน สมาชิกภายในกลุมใหความชวยเหลือพึ่งพา

กัน จนสามารถทำงานบรรลุความสำเร ็จ และมี

ครูผ ู สอน คอยติดตามดูแลการเร ียนรู ของกลุม

นักเรียนตลอดเวลา เพื ่อใหทุกคนรับผิดชอบตอ

ผลงานของกลุมทุกคนมีความตองการแลกเปลี ่ยน 

ความคิดเห็นชวยเหลือพึ่งพากันยอมรับกันและกัน 

รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิก ใหสามารถเรียนรูได

ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวนั่นเอง 

 
 

รูปท่ี 2 ภาพถายท่ีมีมุมมอง เทคนิคการถายภาพ 

จากสื่อตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตมาอภิปรายเรียนรู

รวมกัน (การเรียนการสอนแบบออนไลน) 

 

2.2 การเรียนรูแบบผสมผสาน Blended Learning 

       เปนการเรียนรูที่ผสมผสาน วิธีการเรียนแบบ

เผชิญหนากับการเรียนรู ผานระบบคอมพิวเตอร 

ออนไลน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให

สูงข้ึน 

องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน มี

ดังนี้ 

1. จาก เหต ุ ก า รณ  จ ร ิ ง ในป  จ จ ุ บ ั นห รื อ

สถานการณจำลอง ที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีสวน

รวมในการเรียน ในชวงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกวา 

หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 

2. การเร ียนเน ื ้อหาแบบออนไลน (Online 

Content) เปนลักษณะการเรียนที่ผู เรียนสามารถ

เรียนรู ได ดวยตนเองตามสภาพความพรอม หรือ

อัตราการเรียนรูของแตละคน รูปแบบการเรียนเชน

การเลียนแบบสื่อปฏิสัมพันธ อินเทอรแอคทีฟ การ

เลียนแบบ การสืบคน 

3 การมีสวนรวมในการเรียนรู Collaboration 

เปนสภาพการณทางการเรียนรู ที ่ผู เรียนสามารถ 

สื่อสารขอมูลรวมกัน กับผูอื่น จากระบบสื่อออนไลน 

เชน อีเมล แช็ท บล็อก เปนตน 
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คอยติดตามดูแลการเรียนรู�ของกลุ่มนักเรียนตลอด

เวลา เพื่อให�ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มทุก

คนมคีวามต�องการแลกเปลีย่น ความคิดเห็นช่วยเหลือ

พึ่งพากันยอมรับกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพ่ือน

สมาชกิ ให�สามารถเรยีนรู�ได�ตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำหนด

ไว�นั่นเอง

 

 

ร้ปที� 2 ภาพถ่ายที่มีมุมมอง เทคนิคการถ่ายภาพ จาก

ส่ือต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตมาอภิปรายเรียนรู�ร่วมกัน 

(การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

2.2. การเรียนรู�แบบผสมผสาน Blended 

Learning

       เปน็การเรยีนรู�ทีผ่สมผสานวธิิกีารเรยีนแบบเผชญิ

หน�ากับการเรียนรู�ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิิภาพทางการเรียนให�สูงขึ้น

องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน มีดังนี้

 1 .  จ าก เห ตุการ ณ์จริ ง ใน ปัจจุ บั นห รือ

สถานการณ์จำลองที่สร�างขึ้น เพื่อให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกว่า 

ห�องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

 2. การเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ (Online 

Content) เปน็ลกัษณะการเรยีนทีผู่�เรยีนสามารถเรยีน

รู�ได�ด�วยตนเองตามสภาพความพร�อม หรืออัตราการ

เรียนรู�ของแต่ละคน รูปแบบการเรียน เช่น การเลียน

แบบสื่อปฏิิสัมพันธ์ิ อินเทอร์แอคทีฟ การเลียนแบบ 

การสืบค�น

 3 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู� Collaboration 

เป็นสภาพการณ์ทางการเรียนรู� ที่ผู�เรียนสามารถ 

สื่อสารข�อมูลร่วมกันกับผู�อื่น จากระบบสื่อออนไลน์ 

เช่น อีเมล แช็ท บล็อก เป็นต�น

 4 การวัดและการประเมินผล Assessment 

ต�องมกีารประเมนิผลความก�าวหน�า ทางการเรยีนของ

ผู�เรียนทุกระยะ ทั้งการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่าง

เรียน และประเมินผลหลังเรียน เพ่ือนำไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนา ดูความก�าวหน�าของผู�เรียน ช่วยการ

เรียนรู�ให�ดีขึ้น

 5 การเรยีนหรือการสร�างงานในการเรยีนรู�แบบ

ผสมผสาน ต�องมีการเรียนรู�และสร�างประสบการณ์

จากการศกึษาค�นคว�า และอ�างองิจากแหล่งข�อมลู เพือ่

เพิ่มคุณภาพทางการเรียนรู�ให�สูงขึ้น 

 ข้อด้ีของ การเรียนแบับัผสมผสาน

 1. ผู�เรยีนสามารถเรยีนรู� ได�อย่างมีอสิระในการ

เรียนรู�เนื้อหา ทั้งในชั้นเรียนปกติหรือนอกชั้นเรียน

 2. ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ด�วยตัวเอง ตามระดับ

และอัตราการเรียนรู�

 3. ผู�เรียนสามารถสื่อสารได�อย่างใกล�ชิดกับครู

ผู�สอน

 4. เป็นการเรียนรู�ที่เน�น ด�วยสื่อผสมมัลติมีเดีย 

หลากหลายรูปแบบเป็นการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (Learner center)

 5. ผู�เรียนมีเวลาในการค�นคว�าข�อมูลได�อย่าง

อิสระ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข�อมูลได�ดี

 6. สร�างแรงจูงใจในการเรียนรู�ได�ดี สร�าง

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได�ดี

 7. สามารถทบทวนความรู�เดมิและสบืค�นข�อมลู

ได�ตลอดเวลา

 8. ผู�เรยีน มชีอ่งทางในการเรยีนรู�ได�หลากหลาย 

สามารถเข�าถึงผู�สอนและแหล่งข�อมูลได�ดี เป็นการ

เรยีนทีเ่หมาะสำหรบัผู�เรยีนทีค่อ่นข�างขาดความมัน่ใจ

ในตนเอง

 

   

 

 

ความสามารถ และสมาชิกกลุมมีทักษะการทำงาน

กลุม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพถายจากเฟสบุค ของแตละกลุมยอยท่ีได

คนความานำมาแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน (การเรียน

การสอนแบบออนไลน) 

 

การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอนแบบ

รวมมือกัน เรียนรู หรือการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

กัน เปนการรวมกันทำงานอยางจริงจังของสมาชิก

ภายในกลุมทุกคน โดยที่ครูผูสอนเปนผูจัดกลุมให

เปนการมุงสงเสริมทักษะ ทางสังคม พฤติกรรมการ

ทำงาน สมาชิกภายในกลุมใหความชวยเหลือพึ่งพา

กัน จนสามารถทำงานบรรลุความสำเร ็จ และมี

ครูผ ู สอน คอยติดตามดูแลการเร ียนรู ของกลุม

นักเรียนตลอดเวลา เพื ่อใหทุกคนรับผิดชอบตอ

ผลงานของกลุมทุกคนมีความตองการแลกเปลี ่ยน 

ความคิดเห็นชวยเหลือพึ่งพากันยอมรับกันและกัน 

รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิก ใหสามารถเรียนรูได

ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวนั่นเอง 

 
 

รูปท่ี 2 ภาพถายท่ีมีมุมมอง เทคนิคการถายภาพ 

จากสื่อตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตมาอภิปรายเรียนรู

รวมกัน (การเรียนการสอนแบบออนไลน) 

 

2.2 การเรียนรูแบบผสมผสาน Blended Learning 

       เปนการเรียนรูที่ผสมผสาน วิธีการเรียนแบบ

เผชิญหนากับการเรียนรู ผานระบบคอมพิวเตอร 

ออนไลน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให

สูงข้ึน 

องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน มี

ดังนี้ 

1. จาก เหต ุ ก า รณ  จ ร ิ ง ในป  จ จ ุ บ ั นห รื อ

สถานการณจำลอง ที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีสวน

รวมในการเรียน ในชวงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกวา 

หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 

2. การเร ียนเน ื ้อหาแบบออนไลน (Online 

Content) เปนลักษณะการเรียนที่ผู เรียนสามารถ

เรียนรู ได ดวยตนเองตามสภาพความพรอม หรือ

อัตราการเรียนรูของแตละคน รูปแบบการเรียนเชน

การเลียนแบบสื่อปฏิสัมพันธ อินเทอรแอคทีฟ การ

เลียนแบบ การสืบคน 

3 การมีสวนรวมในการเรียนรู Collaboration 

เปนสภาพการณทางการเรียนรู ที ่ผู เรียนสามารถ 

สื่อสารขอมูลรวมกัน กับผูอื่น จากระบบสื่อออนไลน 

เชน อีเมล แช็ท บล็อก เปนตน 
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ร้ปที� 3 ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา

ถ่ายภาพเจ๋ง วันละ 1 ภาพ (7 วัน) Photo-A-Day

ร้ปที� 4 ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา หาภาพที่ชอบ

มากทีส่ดุ แล�วพยามฝึกึถา่ยภาพให�ออกมาเปน็แบบนัน้

การเรยีนแบบผสมผสาน เปน็การจดัการเรยีนการสอน 

ที่ประกอบด�วยการเรียนออนไลน์ และการพบปะกัน

จริงในห�องเรียน โดยมีกิจกรรมผสมผสานการพบปะ

ระหวา่งผู�เรยีนและผู�สอน ด�วยการใช�องคป์ระกอบของ

ทางเทคโนโลยี ท่ีทำให�ผู�เรียนสามารถควบคุมเวลา 

สถานที่ และเส�นทางการผลิตของตนเองได� การเรียน

แบบผสมผสาน ลักษณะการเรียนแบบผสมผสานมี

หลักการดังต่อไปนี้

 1 การเรียนรู�ในชั้นเรียนโดยพบปะกันจริงเป็น

หลัก ผสมผสานทรัพยากรการเรียนรู�และแหล่งเรียนรู�

และกิจกรรมออนไลน์

 2 การเรียนรู�กิจกรรมออนไลน์เป็นหลัก ผสม

ผสานกับกิจกรรมที่ต�องพบปะกันจริง ทั้งในห�องเรียน

และนอกห�องเรียน

 3 การเรียนรู�ในชั้นเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์ที่

ชดัเจน แยกออกจากการเรยีนรู�ออนไลน์ เพ่ือสนับสนุน

วัตถุประสงค์ร่วมกัน

 4 การเรียนการสอนใช�วิธิีการที่หลากหลายได�

เชน่ ผู�สอนนำเสนอเนือ้หาบทเรยีนผ่านเทคโนโลยี โดย

ใช�ระบบบริหารการจัดการเรียนรู� LMS ร่วมกับการ

ซึ่�อมเผชญิหน�า และการใช�การสรปุอภปิรายรว่มกนัใน

ห�องเรียน สำหรับการตามความเหมาะสมของเนื้อหา

และเวลาต�องการที่จะได�รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจาก

การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

 5 รูปแบบเน�นออนไลน์ Online Model รูป

แบบนีอ้ยูค่นละฟากกับการเรยีนกนัแบบเน�นๆ พบปะ 

ในห�องเรียน เป็นพวกแบบที่ผู�เรียนศึกษาเนื้อหาด�วย

ตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได�ประโยชน์กับผู�

เรียนที่ต�องการความยืดหยุ่นได�เป็นอิสระ

ร้ปที� 5 สื่อการสอนคลิปวิดีโอที่ผู�สอนได�จัดทำขึ้นเพื่อ

เสริมความรู�เพิ่มเติม (You tube)

 

ร้ปที� 6 ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาหาภาพตัวอย่าง

ที่ชอบมากที่สุด แล�วพยามฝึึกฝึนถ่ายภาพให�ออกมา

เป็นแบบนั้น

 

 

   

 

 

4 การวัดและการประเมินผล Assessment 

ตองมีการประเมินผลความกาวหนา ทางการเรียน

ของผูเรียนทุกระยะ ทั้งการประเมินผลกอนเรียน 

ระหวางเรียน และประเมินผลหลังเรียน เพื่อนำไปสู

การปรับปรุงพัฒนา ดูความกาวหนาของผูเรียน ชวย

การเรียนรูใหดีข้ึน 

5 การเรียนหรือการสรางงานในการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน ตองมีการเรียนรูและสรางประสบการณ

จากการศึกษาคนควา และอางอิง จากแหลงขอมูล 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ทางการเรียนรูใหสูงข้ึน  

ขอดีของ การเรียนแบบผสมผสาน 

1 ผูเรียนสามารถเรียนรู ไดอยางมีอิสระในการ

เรียนรูเนื้อหา ท้ังในชั้นเรียนปกติหรือนอกชั้นเรียน 

2 ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเอง ตามระดับ

และอัตราการเรียนรู 

3 ผู เรียนสามารถสื ่อสารไดอยางใกลชิดกับ

ครูผูสอน 

4 เปนการเรียนรูท่ีเนน ดวยสื่อผสม มัลติมีเดีย 

หลากหลายรูปแบบ 

เปนการเรียนรู ที ่เนนผู เร ียนเปนศูนยกลาง 

(Learner center) 

5 ผูเรียนมีเวลาในการคนควาขอมูลไดอยาง

อิสระ สามารถวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลไดดี 

6 สร างแรงจ ูงใจในการเร ียนร ู  ได  ดี สร าง

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี 

7 สามารถทบทวนความรูเดิมและสืบคนขอมูล

ไดตลอดเวลา 

8 ผูเรียน มีชองทางในการเรียนรูไดหลากหลาย 

สามารถเขาถึงผูสอนและแหลงขอมูลไดดี เปนการ

เรียนที ่เหมาะสำหรับผู เรียนที ่คอนขางขาดความ

ม่ันใจในตนเอง 

 
 

รูปท่ี 3 ผลงานภาพถายของนักศึกษา 

ถายภาพเจง วันละ 1 ภาพ (7 วัน) Photo-A-Day 

 

 
 

รูปท่ี 4 ผลงานภาพถายของนักศึกษา หาภาพท่ีชอบ

มากท่ีสุด แลวพยามฝกถายภาพใหออกมาเปนแบบ

นั้น 

การเรียนแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียน

การสอน ที่ประกอบดวยการเรียนออนไลน และการ

พบปะกันจริงในหองเรียน โดยมีกิจกรรมผสมผสาน

การพบปะระหวางผู เร ียนและผู สอน ดวยการใช

องคประกอบของทางเทคโนโลยี ที ่ทำใหผู เร ียน

สามารถควบคุมเวลา สถานที่ และเสนทางการผลิต

ของตนเองได การเรียนแบบผสมผสาน ลักษณะการ

เรียนแบบผสมผสานมีหลักการดังตอไปนี้ 

 

 

   

 

 

4 การวัดและการประเมินผล Assessment 

ตองมีการประเมินผลความกาวหนา ทางการเรียน

ของผูเรียนทุกระยะ ทั้งการประเมินผลกอนเรียน 

ระหวางเรียน และประเมินผลหลังเรียน เพื่อนำไปสู

การปรับปรุงพัฒนา ดูความกาวหนาของผูเรียน ชวย

การเรียนรูใหดีข้ึน 

5 การเรียนหรือการสรางงานในการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน ตองมีการเรียนรูและสรางประสบการณ

จากการศึกษาคนควา และอางอิง จากแหลงขอมูล 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ทางการเรียนรูใหสูงข้ึน  

ขอดีของ การเรียนแบบผสมผสาน 

1 ผูเรียนสามารถเรียนรู ไดอยางมีอิสระในการ

เรียนรูเนื้อหา ท้ังในชั้นเรียนปกติหรือนอกชั้นเรียน 

2 ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเอง ตามระดับ

และอัตราการเรียนรู 

3 ผู เรียนสามารถสื ่อสารไดอยางใกลชิดกับ

ครูผูสอน 

4 เปนการเรียนรูท่ีเนน ดวยสื่อผสม มัลติมีเดีย 

หลากหลายรูปแบบ 

เปนการเรียนรู ที ่เนนผู เร ียนเปนศูนยกลาง 

(Learner center) 

5 ผูเรียนมีเวลาในการคนควาขอมูลไดอยาง

อิสระ สามารถวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลไดดี 

6 สร างแรงจ ูงใจในการเร ียนร ู  ได  ดี สร าง

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี 

7 สามารถทบทวนความรูเดิมและสืบคนขอมูล

ไดตลอดเวลา 

8 ผูเรียน มีชองทางในการเรียนรูไดหลากหลาย 

สามารถเขาถึงผูสอนและแหลงขอมูลไดดี เปนการ

เรียนที ่เหมาะสำหรับผู เรียนที ่คอนขางขาดความ

ม่ันใจในตนเอง 

 
 

รูปท่ี 3 ผลงานภาพถายของนักศึกษา 

ถายภาพเจง วันละ 1 ภาพ (7 วัน) Photo-A-Day 

 

 
 

รูปท่ี 4 ผลงานภาพถายของนักศึกษา หาภาพท่ีชอบ

มากท่ีสุด แลวพยามฝกถายภาพใหออกมาเปนแบบ

นั้น 

การเรียนแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียน

การสอน ที่ประกอบดวยการเรียนออนไลน และการ

พบปะกันจริงในหองเรียน โดยมีกิจกรรมผสมผสาน

การพบปะระหวางผู เร ียนและผู สอน ดวยการใช

องคประกอบของทางเทคโนโลยี ที ่ทำใหผู เร ียน

สามารถควบคุมเวลา สถานที่ และเสนทางการผลิต

ของตนเองได การเรียนแบบผสมผสาน ลักษณะการ

เรียนแบบผสมผสานมีหลักการดังตอไปนี้ 

   

 

 

1 การเรียนรูในชั้นเรียนโดยพบปะกันจริงเปน

หลัก ผสมผสานทรัพยากรการเร ียนรู และแหลง

เรียนรูและกิจกรรมออนไลน 

2 การเร ียนร ู ก ิจกรรมออนไลน  เป นหลัก 

ผสมผสานกับกิจกรรมที ่ตองพบปะกันจริง ทั ้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 

3 การเรียนรู ในชั ้นเรียน ที ่มีวัตถุประสงคท่ี

ช ัดเจน แยกออกจากการเร ียนร ู ออนไลน เ พ่ือ

สนับสนุนวัตถุประสงครวมกัน 

4 การเรียนการสอนใชวิธีการที่หลากหลายได

เชน ผูสอนนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผานเทคโนโลยี 

โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนรู LMS รวมกับ

การซอมเผชิญหนา และการใชการสรุปอภิปราย

รวมกันในหองเรียน สำหรับการตามความเหมาะสม

ของเนื้อหาและเวลาตองการที่จะไดรับผลประโยชน

เพ่ิมเติมจากการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

5 รูปแบบเนนออนไลน Online Model 

รูปแบบนี้อยูคนละฟากกับการเรียนกันแบบเนนๆ

พบปะ ในหองเรียน เปนพวกแบบท่ีผูเรียนศึกษา

เนื้อหาดวยตนเอง ผานแพลตฟอรมออนไลน ได

ประโยชนกับผูเรียน ท่ีตองการความยืดหยุนไดเปน

อิสระ 

 

 
 

รูปท่ี 5 สื่อการสอนคลิปวีดีโอท่ีผูสอนไดจัดทำข้ึน

เพ่ือเสริมความรูเพ่ิมเติม (You tube) 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลงานภาพถายของนักศึกษาหาภาพตัวอยาง

ท่ีชอบมากท่ีสุด แลวพยามฝกฝนถายภาพใหออกมา

เปนแบบนั้น 

 

 
 

รูปท่ี 7 การนำเสนอเนื้อหา เทคนิคการถายภาพ ของ

แตละกลุม พรอมกับมีการอภิปรายรวมกัน  

 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 เปนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนแบบ 100% เนื่องดวยมีการระบาดของโรค

โคโรนาไวรัส โควิด ไมสามารถมาพบกันในหองเรียน

ได จึงจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจัดการ

เรียนการสอน โดยเนนใหมีการใชสื่อการเรียนการ

สอนมากข้ึน และเพ่ิมกิจกรรมการเรยีนการสอน  

ตางๆ ใหมีความนาสนใจและในระหวางเรียนก็มี  

   

 

 

1 การเรียนรูในชั้นเรียนโดยพบปะกันจริงเปน

หลัก ผสมผสานทรัพยากรการเร ียนรู และแหลง

เรียนรูและกิจกรรมออนไลน 

2 การเร ียนร ู ก ิจกรรมออนไลน  เป นหลัก 

ผสมผสานกับกิจกรรมที ่ตองพบปะกันจริง ทั ้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 

3 การเรียนรู ในชั ้นเรียน ที ่มีวัตถุประสงคท่ี

ช ัดเจน แยกออกจากการเร ียนร ู ออนไลน เ พ่ือ

สนับสนุนวัตถุประสงครวมกัน 

4 การเรียนการสอนใชวิธีการที่หลากหลายได

เชน ผูสอนนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผานเทคโนโลยี 

โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนรู LMS รวมกับ

การซอมเผชิญหนา และการใชการสรุปอภิปราย

รวมกันในหองเรียน สำหรับการตามความเหมาะสม

ของเนื้อหาและเวลาตองการที่จะไดรับผลประโยชน

เพ่ิมเติมจากการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

5 รูปแบบเนนออนไลน Online Model 

รูปแบบนี้อยูคนละฟากกับการเรียนกันแบบเนนๆ

พบปะ ในหองเรียน เปนพวกแบบท่ีผูเรียนศึกษา

เนื้อหาดวยตนเอง ผานแพลตฟอรมออนไลน ได

ประโยชนกับผูเรียน ท่ีตองการความยืดหยุนไดเปน

อิสระ 

 

 
 

รูปท่ี 5 สื่อการสอนคลิปวีดีโอท่ีผูสอนไดจัดทำข้ึน

เพ่ือเสริมความรูเพ่ิมเติม (You tube) 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลงานภาพถายของนักศึกษาหาภาพตัวอยาง

ท่ีชอบมากท่ีสุด แลวพยามฝกฝนถายภาพใหออกมา

เปนแบบนัน้ 

 

 
 

รูปท่ี 7 การนำเสนอเนื้อหา เทคนิคการถายภาพ ของ

แตละกลุม พรอมกับมีการอภิปรายรวมกัน  

 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 เปนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนแบบ 100% เนื่องดวยมีการระบาดของโรค

โคโรนาไวรัส โควิด ไมสามารถมาพบกันในหองเรียน

ได จึงจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจัดการ

เรียนการสอน โดยเนนใหมีการใชสื่อการเรียนการ

สอนมากข้ึน และเพ่ิมกิจกรรมการเรยีนการสอน  

ตางๆ ใหมีความนาสนใจและในระหวางเรียนก็มี  
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ร้ปที� 7 การนำเสนอเนื้อหาเทคนิคการถ่ายภาพของ

แต่ละกลุ่ม พร�อมกับมีการอภิปรายร่วมกัน 

3. กระบัวันการเรียนร้้ที�เกิด้ข้�นในกระบัวันวัิชา

 การจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่1 ปกีาร

ศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แบบ 100% เนื่องด�วยมีการระบาดของโรคโควิด-19 

ไม่สามารถมาพบกันในห�องเรียนได� จึงจำเป็นต�องมี

การปรับเปลี่ยนวิธิีการจัดการเรียนการสอน โดยเน�น

ให�มีการใช�สื่อการเรียนการสอนมากขึ้น และเพิ่ม

กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให�มีความน่าสนใจ

และในระหวา่งเรยีนกม็กีารอภปิรายเนือ้หาตา่งๆ เตม็

ที่ เพื่อให�นักศึกษาได�มีความกระตือรือร�นในการเรียน

ออนไลน์ เข�าใจเนื้อหาและได�รับความรู�อย่างเต็มที่ 

เหมือนกับการเรียนห�องเรียนแบบปกติ (ออนไซึ่ต์) จึง

จะสามารถนำเอาความรู�ไปปฏิบัิตกิารถา่ยภาพได� โดย

มีแนวทางดังนี้

ติารางที� 1 แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

แนวใหม่

4. วัิธิ์ีการประเมินผลการเรียนร้้ของนักศ้กษา

 โดยประเมินจากความต้ังใจการทำงาน เอาใจใส่

กับการเรียนโดยสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรยีน แสดงความคดิเหน็ ตอบคำถาม สามารถทำงาน

กลุ่มให�บรรลุตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว� รวมถงึงานเดีย่ว 

Project การถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ  ต�องมคีวามรบัผดิ

ชอบ ส่งผลงานครบถ�วน  สวยงาม ถกูต�องตามหลักการ

ถ่ายภาพ มอีงค์ประกอบดี ส่งตรงตามเวลาท่ีกำหนดไว� 

โดยจะต�องมกีารประเมนิผลงาน ตามตารางนี้

ติารางที� 2 การประเมินผลงานของนักศึกษา

 

   

 

 

1 การเรียนรูในชั้นเรียนโดยพบปะกันจริงเปน

หลัก ผสมผสานทรัพยากรการเร ียนรู และแหลง

เรียนรูและกิจกรรมออนไลน 

2 การเร ียนร ู ก ิจกรรมออนไลน  เป นหลัก 

ผสมผสานกับกิจกรรมที ่ตองพบปะกันจริง ทั ้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 

3 การเรียนรู ในชั ้นเรียน ที ่มีวัตถุประสงคท่ี

ช ัดเจน แยกออกจากการเร ียนร ู ออนไลน เ พ่ือ

สนับสนุนวัตถุประสงครวมกัน 

4 การเรียนการสอนใชวิธีการที่หลากหลายได

เชน ผูสอนนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผานเทคโนโลยี 

โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนรู LMS รวมกับ

การซอมเผชิญหนา และการใชการสรุปอภิปราย

รวมกันในหองเรียน สำหรับการตามความเหมาะสม

ของเนื้อหาและเวลาตองการที่จะไดรับผลประโยชน

เพ่ิมเติมจากการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

5 รูปแบบเนนออนไลน Online Model 

รูปแบบนี้อยูคนละฟากกับการเรียนกันแบบเนนๆ

พบปะ ในหองเรียน เปนพวกแบบท่ีผูเรียนศึกษา

เนื้อหาดวยตนเอง ผานแพลตฟอรมออนไลน ได

ประโยชนกับผูเรียน ท่ีตองการความยืดหยุนไดเปน

อิสระ 

 

 
 

รูปท่ี 5 สื่อการสอนคลิปวีดีโอท่ีผูสอนไดจัดทำข้ึน

เพ่ือเสริมความรูเพ่ิมเติม (You tube) 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลงานภาพถายของนักศึกษาหาภาพตัวอยาง

ท่ีชอบมากท่ีสุด แลวพยามฝกฝนถายภาพใหออกมา

เปนแบบนัน้ 

 

 
 

รูปท่ี 7 การนำเสนอเนื้อหา เทคนิคการถายภาพ ของ

แตละกลุม พรอมกับมีการอภิปรายรวมกัน  

 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 เปนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนแบบ 100% เนื่องดวยมีการระบาดของโรค

โคโรนาไวรัส โควิด ไมสามารถมาพบกันในหองเรียน

ได จึงจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจัดการ

เรียนการสอน โดยเนนใหมีการใชสื่อการเรียนการ

สอนมากข้ึน และเพ่ิมกิจกรรมการเรยีนการสอน  

ตางๆ ใหมีความนาสนใจและในระหวางเรียนก็มี  

 

 

   

 

 

การอภิปรายเนื้อหาตางๆ เต็มท่ี เพ่ือใหนักศึกษาไดมี

ความกระตือรือรนในการเรียนออนไลน เขาใจเนื้อหา

และไดรับความรูอยางเต็มท่ี เหมือนกับการเรียน

หองเรียนแบบปกติ (ออนไซต) จึงจะสามารถนำเอา

ความรูไปปฏิบัติการถายภาพได โดยมีแนวทางดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนว

ใหม 
1. กิจกรรมใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ส วนประกอบ หลักการทำงาน

ของกลอง ดวยสื่อประเภทตาง ๆ 

เชน คลิปวีดีโอ เนื้อหาจากสื่อการ

ตาง ๆ จากอินเทอรเน็ต และสื่อ

สอนที่จัดทำข้ึน  

ก ิจกรรมเร ียนแบบกระตือร ือรน 

เรียนรูรวมกัน มีการอภิปราย และ

เปลี ่ยนความรู ซ ึ ่งก ันและกันจาก

ประสบการณตรงที่ไดปฏิบัติจริง 

2. กิจกรรมการเรียนรู แบบรวมมือ

กัน แบงกลุ มยอยใหคนควาหา

ภาพถายที่มีมุมมอง เทคนิค การ

ถายภาพที่สวยงาม 

แตละกลุมยอยนำเสนอภาพถายที่

สวยงามระดับมืออาชีพ อภิปราย

แลก เปล ี ่ ยน เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ม ุ ม ม อ ง 

องคประกอบภาพ ชวงเวลา แสงที่

เหมาะสม 

3. กิจกรรมการเรียนรู แบบรวมมือ

กัน แบงกลุ มยอยใหคนควาหา

ภาพถ ายท ี ่ ได  ร ับรางว ัล จาก

หนังสือ วารสาร ภาพถายในสื่อ

อินเทอรเน็ต 

แตละกลุ มย อยนำเสนอภาพถาย 

ร วมอภิปรายเร ียนร ู แนวคิดการ

ถายภาพเหลานั้น ศึกษามุมถายภาพ

ที ่ดี เพื ่อนำมาเปนแนวทางในการ

ถายภาพ 

4. กิจกรรมสรางโปรเจคกับตัวเอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงๆ วัน

ละ 1 ภาพแลวแตความชอบของ

นักศ ึกษา ภาพวิว ภาพดอกไม 

ส ัตว  เล ี ้ยงน าร ัก ฯลฯ ลองฝก

ถ ายภาพท ุกว ัน เพ ื ่อเป นการ

ฝกฝนใหกับตัวเอง 

กิจกรรมถายภาพ แลวแตความชอบ

ของนักศึกษาแตละคน เพื่อจะทำให

ตัวเองไดลองฝกถายภาพทุกวัน เกิด

แรงจูงใจ มีเปาหมายทุกวันเปนการ

ฝกฝนการถายภาพใหกับตัวเอง แลว

นำภาพเหลานั้นมานำเสนอมุมมอง 

เทคนิคตาง ๆ ใหกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

5. กิจกรรมแบบเกมแขงขัน เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูการถายภาพ 

ใหนักศึกษาหาภาพที่ตัวเองชอบ

มากท ี ่ ส ุ ด  แล  วพยาย ามฝ ก

ถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น  

นักศึกษาหาภาพถายที่ตัวเองชอบ

มากที่สุดคนละ 1 ภาพ แลวพยายาม

ฝกถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น 

เพื่อฝกฝนการเรียนรูมุมมองเจาของ

ภาพ     เทคนิคการถาย นำเสนอ

ใหกับเพ่ือน ๆ แลกเปลี่ยนมุมมองกัน 

4. วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 โดยประเมินจากความตั้งใจการทำงาน เอา

ใจใสก ับการเร ียนโดยสม่ำเสมอ มีส วนร วมใน

กิจกรรมการเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม 

สามารถทำงานกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

รวมถึงงานเดี ่ยว Project การถายภาพประเภท   

ตาง ๆ ตองมีความรับผิดชอบ สงผลงานครบถวน  

ส วย ง าม  ถ ู กต  อ งตามหล ั กการถ  า ยภาพ  มี

องคประกอบดี สงตรงตามเวลาที ่กำหนดไว โดย

จะตองมีการประเมินผลงาน ตามตารางนี้ 

ตารางท่ี 2 การประเมินผลงานของนักศึกษา 

 
กิจกรรม (การทำงานเดี่ยว งานกลุม) คะแนน 

1. ความตั้งใจในการเขาเรียน มีสวนรวม

ในกิจกรรม การอภิปรายกลุมการตอบ

คำถามตาง ๆ 

10% 

2. Project งานเด่ียวที่ไดรับมอบหมาย 

(ถายภาพ Landscape, Food 

Photography, Outdoor Portrait, 

Street Picture, Night Picture, 

Action-Stop Action, สัตวเลี้ยง, 

ดอกไม, สถาปตยกรรม 

30% 

3. Project งานกล ุ  มท ำ งานร  ว ม กั น 

(Cooperative Learning) น ำ เ ส น อ

คล ิปว ีด ี โอเก ี ่ยวก ับการถ ายภาพ, 

นำเสนอเทคนิคการถายภาพ 

20% 

4. ก ิจกรรมสร  า ง โปรเจคก ับต ัว เอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงว ันละ 1 

ภาพ กิจกรรมแบบเกมแขงขันหาภาพ

ที่ตัวเองชอบมากที่สุด แลวพยายามฝก

ถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น การ

นำเสนอ  

20% 

5. สอบปลายภาค 20% 
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ตารางท่ี 2 การประเมินผลงานของนักศึกษา 

 
กิจกรรม (การทำงานเดี่ยว งานกลุม) คะแนน 

1. ความตั้งใจในการเขาเรียน มีสวนรวม

ในกิจกรรม การอภิปรายกลุมการตอบ

คำถามตาง ๆ 

10% 

2. Project งานเด่ียวที่ไดรับมอบหมาย 

(ถายภาพ Landscape, Food 

Photography, Outdoor Portrait, 

Street Picture, Night Picture, 

Action-Stop Action, สัตวเลี้ยง, 

ดอกไม, สถาปตยกรรม 

30% 

3. Project งานกล ุ  มท ำ งานร  ว ม กั น 

(Cooperative Learning) น ำ เ ส น อ

คล ิปว ีด ี โอเก ี ่ยวก ับการถ ายภาพ, 

นำเสนอเทคนิคการถายภาพ 

20% 

4. ก ิจกรรมสร  า ง โปรเจคก ับต ัว เอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงว ันละ 1 

ภาพ กิจกรรมแบบเกมแขงขันหาภาพ

ที่ตัวเองชอบมากที่สุด แลวพยายามฝก

ถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น การ

นำเสนอ  

20% 

5. สอบปลายภาค 20% 
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ร้ปที� 8 Project งานเด่ียว ผลงานภาพถ่ายของ

นักศึกษา ภาพสัตว์เลี้ยง

ร้ปที� 9 Project งานเด่ียว ผลงานภาพถ่ายของ

นกัศกึษา ภาพเครือ่งดืม่ ภาพดอกไม� ภาพสิง่ของขนาด

เล็ก (Still Picture)

ร้ปที� 10 Project งานเดี่ยว ผลงานภาพถ่ายของ

นักศึกษา ภาพแสงไฟกลางคืน ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพ

เคลื่อนไหว

5. สรุป

 การปรบัเปล่ียนรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ 

Active learning โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์ของการเรยีนวิชาถ่ายภาพนัน้ จำเป็นต�อง

มกีารใช�สือ่การเรยีนการสอนทีห่ลากหลายรปูแบบ เชน่ 

เนื้อหาที่จัดทำขึ้นมาโดยใช�โปรแกรม Canva ซ่ึึ่งมี

คณุสมบติัการออกแบบทีส่วยงาม สามารถนำภาพถา่ย

ต่างๆ มาเป็นตัวอย่างได� ช่วยดึงดูดความสนใจผู�เรียน

ได�เปน็อยา่งด ีรวมถงึส่ือภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว ตา่งๆ 

จากอนิเทอรเ์นต็ คลปิวดีิโอจาก You tube รวมถงึสือ่

คลิปวิดีโอที่ผู�สอนได�จัดทำขึ้นมาเพ่ือใช�สรุปเน้ือหา

ต่างๆ ในแต่ละหัวข�อของรายวิชานี้ สามารถช่วยให�

นักศึกษาเกิดความเข�าใจเนื้อหาได�ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่
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การอภิปรายเนื้อหาตางๆ เต็มท่ี เพ่ือใหนักศึกษาไดมี

ความกระตือรือรนในการเรียนออนไลน เขาใจเนื้อหา

และไดรับความรูอยางเต็มท่ี เหมือนกับการเรียน

หองเรียนแบบปกติ (ออนไซต) จึงจะสามารถนำเอา

ความรูไปปฏิบัติการถายภาพได โดยมีแนวทางดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนว

ใหม 
1. กิจกรรมใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ส วนประกอบ หลักการทำงาน

ของกลอง ดวยสื่อประเภทตาง ๆ 

เชน คลิปวีดีโอ เนื้อหาจากสื่อการ

ตาง ๆ จากอินเทอรเน็ต และสื่อ

สอนที่จัดทำข้ึน  

ก ิจกรรมเร ียนแบบกระตือร ือรน 

เรียนรูรวมกัน มีการอภิปราย และ

เปลี ่ยนความรู ซ ึ ่งก ันและกันจาก

ประสบการณตรงที่ไดปฏิบัติจริง 

2. กิจกรรมการเรียนรู แบบรวมมือ

กัน แบงกลุ มยอยใหคนควาหา

ภาพถายที่มีมุมมอง เทคนิค การ

ถายภาพที่สวยงาม 

แตละกลุมยอยนำเสนอภาพถายที่

สวยงามระดับมืออาชีพ อภิปราย

แลก เปล ี ่ ยน เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ม ุ ม ม อ ง 

องคประกอบภาพ ชวงเวลา แสงที่

เหมาะสม 

3. กิจกรรมการเรียนรู แบบรวมมือ

กัน แบงกลุ มยอยใหคนควาหา

ภาพถ ายท ี ่ ได  ร ับรางว ัล จาก

หนังสือ วารสาร ภาพถายในสื่อ

อินเทอรเน็ต 

แตละกลุ มย อยนำเสนอภาพถาย 

ร วมอภิปรายเร ียนร ู แนวคิดการ

ถายภาพเหลานั้น ศึกษามุมถายภาพ

ที ่ดี เพื ่อนำมาเปนแนวทางในการ

ถายภาพ 

4. กิจกรรมสรางโปรเจคกับตัวเอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงๆ วัน

ละ 1 ภาพแลวแตความชอบของ

นักศ ึกษา ภาพวิว ภาพดอกไม 

ส ัตว  เล ี ้ยงน าร ัก ฯลฯ ลองฝก

ถ ายภาพท ุกว ัน เพ ื ่อเป นการ

ฝกฝนใหกับตัวเอง 

กิจกรรมถายภาพ แลวแตความชอบ

ของนักศึกษาแตละคน เพื่อจะทำให

ตัวเองไดลองฝกถายภาพทุกวัน เกิด

แรงจูงใจ มีเปาหมายทุกวันเปนการ

ฝกฝนการถายภาพใหกับตัวเอง แลว

นำภาพเหลานั้นมานำเสนอมุมมอง 

เทคนิคตาง ๆ ใหกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

5. กิจกรรมแบบเกมแขงขัน เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูการถายภาพ 

ใหนักศึกษาหาภาพที่ตัวเองชอบ

มากท ี ่ ส ุ ด  แล  วพยาย ามฝ ก

ถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น  

นักศึกษาหาภาพถายที่ตัวเองชอบ

มากที่สุดคนละ 1 ภาพ แลวพยายาม

ฝกถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น 

เพื่อฝกฝนการเรียนรูมุมมองเจาของ

ภาพ     เทคนิคการถาย นำเสนอ

ใหกับเพ่ือน ๆ แลกเปลี่ยนมุมมองกัน 

4. วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 โดยประเมินจากความตั้งใจการทำงาน เอา

ใจใสก ับการเร ียนโดยสม่ำเสมอ มีส วนร วมใน

กิจกรรมการเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม 

สามารถทำงานกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

รวมถึงงานเดี ่ยว Project การถายภาพประเภท   

ตาง ๆ ตองมีความรับผิดชอบ สงผลงานครบถวน  

ส วย ง าม  ถ ู กต  อ งตามหล ั กการถ  า ยภาพ  มี

องคประกอบดี สงตรงตามเวลาที ่กำหนดไว โดย

จะตองมีการประเมินผลงาน ตามตารางนี้ 

ตารางท่ี 2 การประเมินผลงานของนักศึกษา 

 
กิจกรรม (การทำงานเดี่ยว งานกลุม) คะแนน 

1. ความตั้งใจในการเขาเรียน มีสวนรวม

ในกิจกรรม การอภิปรายกลุมการตอบ

คำถามตาง ๆ 

10% 

2. Project งานเด่ียวที่ไดรับมอบหมาย 

(ถายภาพ Landscape, Food 

Photography, Outdoor Portrait, 

Street Picture, Night Picture, 

Action-Stop Action, สัตวเลี้ยง, 

ดอกไม, สถาปตยกรรม 

30% 

3. Project งานกล ุ  มท ำ งานร  ว ม กั น 

(Cooperative Learning) น ำ เ ส น อ

คล ิปว ีด ี โอเก ี ่ยวก ับการถ ายภาพ, 

นำเสนอเทคนิคการถายภาพ 

20% 

4. ก ิจกรรมสร  า ง โปรเจคก ับต ัว เอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงว ันละ 1 

ภาพ กิจกรรมแบบเกมแขงขันหาภาพ

ที่ตัวเองชอบมากที่สุด แลวพยายามฝก

ถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น การ

นำเสนอ  

20% 

5. สอบปลายภาค 20% 
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แตละกลุ มย อยนำเสนอภาพถาย 
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4. กิจกรรมสรางโปรเจคกับตัวเอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงๆ วัน

ละ 1 ภาพแลวแตความชอบของ

นักศ ึกษา ภาพวิว ภาพดอกไม 
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นักศึกษาหาภาพถายที่ตัวเองชอบ

มากที่สุดคนละ 1 ภาพ แลวพยายาม

ฝกถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น 

เพื่อฝกฝนการเรียนรูมุมมองเจาของ

ภาพ     เทคนิคการถาย นำเสนอ

ใหกับเพ่ือน ๆ แลกเปลี่ยนมุมมองกัน 

4. วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 โดยประเมินจากความตั้งใจการทำงาน เอา

ใจใสก ับการเร ียนโดยสม่ำเสมอ มีส วนร วมใน

กิจกรรมการเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม 

สามารถทำงานกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

รวมถึงงานเดี ่ยว Project การถายภาพประเภท   

ตาง ๆ ตองมีความรับผิดชอบ สงผลงานครบถวน  

ส วย ง าม  ถ ู กต  อ งตามหล ั กการถ  า ยภาพ  มี

องคประกอบดี สงตรงตามเวลาที ่กำหนดไว โดย

จะตองมีการประเมินผลงาน ตามตารางนี้ 

ตารางท่ี 2 การประเมินผลงานของนักศึกษา 

 
กิจกรรม (การทำงานเดี่ยว งานกลุม) คะแนน 

1. ความตั้งใจในการเขาเรียน มีสวนรวม

ในกิจกรรม การอภิปรายกลุมการตอบ

คำถามตาง ๆ 

10% 

2. Project งานเด่ียวที่ไดรับมอบหมาย 

(ถายภาพ Landscape, Food 

Photography, Outdoor Portrait, 

Street Picture, Night Picture, 

Action-Stop Action, สัตวเลี้ยง, 

ดอกไม, สถาปตยกรรม 

30% 

3. Project งานกล ุ  มท ำ งานร  ว ม กั น 

(Cooperative Learning) น ำ เ ส น อ

คล ิปว ีด ี โอเก ี ่ยวก ับการถ ายภาพ, 

นำเสนอเทคนิคการถายภาพ 

20% 

4. ก ิจกรรมสร  า ง โปรเจคก ับต ัว เอง 

Photo-A-Day ถายภาพเจงว ันละ 1 

ภาพ กิจกรรมแบบเกมแขงขันหาภาพ

ที่ตัวเองชอบมากที่สุด แลวพยายามฝก

ถายภาพใหออกมาเปนแบบนั้น การ

นำเสนอ  

20% 

5. สอบปลายภาค 20% 
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นักศึกษา ภาพเครื่องดื่ม ภาพดอกไม ภาพสิ่งของ

ขนาดเล็ก (Still Picture) 

 

 
 

รูปท่ี 10 Project งานเดี่ยว ผลงานภาพถายของ

นักศึกษา ภาพแสงไฟกลางคืน ภาพวิวทิวทัศน 

ภาพเคลื่อนไหว 

สรุป 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

Active learning โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถบรรลุ

ว ัตถ ุประสงค ของการเร ียนว ิชาถ  ายภาพนั้ น 

จำเป นต องม ีการ ใช ส ื ่ อการ เร ียนการสอน ท่ี

หลากหลายรูปแบบ เชน เนื้อหาที่จัดทำขึ้นมาโดยใช

โปรแกรม Canva ซึ ่งมีคุณสมบัติการออกแบบท่ี

สวยงาม สามารถนำภาพถายตางๆ มาเปนตัวอยาง

ได ชวยดึงดูดความสนใจผูเรียนไดเปนอยางดี รวมถึง

สื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตางๆ จากอินเทอรเน็ต 

คลิปวีดีโอจาก You tube รวมถึงสื ่อคลิปวีด ีโอท่ี

ผูสอนไดจัดทำขึ้นมาเพื่อใชสรุปเนื้อหาตางๆ ในแต

ละหัวขอของรายวิชานี้ สามารถชวยใหนักศึกษาเกิด

ความเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน สิ่งสำคัญท่ีขาดไมไดเลย

ของการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ก็คือการใชจัดกิจกรรม มาชวยเสริมใน

การจัดการเรียนการสอน เชน การเปดโอกาสให

นักศึกษามีสวนรวมการอภิปราย แสดงความคิดเห็น

รวมกัน แบงปนความรู ซึ ่งกันและกัน การใชเกม

เพื่อใหการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน มีการ

แบงกลุมยอยผูเรียน เพื่อนำเสนอเนื ้อหา เทคนิค 

แนวคิด วิธีการถายภาพใหมๆ ท่ีภายในสมาชิกกลุมมี

ความสนใจ และตองการอยากจะมานำเสนอใหกับ

เพื่อนรวมชั้นเรียน ชวยกอใหเกิดความใจเนื้อหาไดดี

ย ิ ่งข ึ ้น อีกทั ้งเปนการกระตุ นให ผ ู  เร ียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน ฝกความรับผิดชอบตอ

ตัวเองและสมาชิกภายในกลุมอีกดวย เพราะสิ ่งท่ี

ผู เรียนไดลงมือทำกิจกรรมตางๆ จากการนำเสนอ 

ทำใหผูสอน ทราบไดวาผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา 

มากนอยเพียงใด จุดไหนบางที ่ขาดเกินไป ก็จะ

สามารถเติมเต็ม แกไข จุดบกพรอง ปรับเปลี่ยน 

เนื้อใหตรงจุดได ความรูที่ไดจากการลงมือทำกับการ

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ดวยความสนุกสนานกับ

การเรียนรูปแบบใหม ยังชวยใหนักศึกษามีความ

ตื่นตัวในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม มากกวาการฟง

ผูสอนอยางเดียว และทองจำมาสอบในหองเรียน ยัง

ชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรค ในถายภาพใหม ๆ 

ขึ้นมา มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนวิชานี้ อีกทั้งเพ่ิม

ทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Life long 

learning) สามารถบรรลุเปาหมายของการเรียนรู 

และสรางสรรคผลงานไดอยางมีคุณภาพ    
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แนวคิด วิธีการถายภาพใหมๆ ท่ีภายในสมาชิกกลุมมี

ความสนใจ และตองการอยากจะมานำเสนอใหกับ

เพื่อนรวมชั้นเรียน ชวยกอใหเกิดความใจเนื้อหาไดดี

ย ิ ่งข ึ ้น อีกทั ้งเปนการกระตุ นให ผ ู  เร ียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน ฝกความรับผิดชอบตอ

ตัวเองและสมาชิกภายในกลุมอีกดวย เพราะสิ ่งท่ี

ผู เรียนไดลงมือทำกิจกรรมตางๆ จากการนำเสนอ 

ทำใหผูสอน ทราบไดวาผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา 

มากนอยเพียงใด จุดไหนบางที ่ขาดเกินไป ก็จะ

สามารถเติมเต็ม แกไข จุดบกพรอง ปรับเปลี่ยน 

เนื้อใหตรงจุดได ความรูที่ไดจากการลงมือทำกับการ

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ดวยความสนุกสนานกับ

การเรียนรูปแบบใหม ยังชวยใหนักศึกษามีความ

ตื่นตัวในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม มากกวาการฟง

ผูสอนอยางเดียว และทองจำมาสอบในหองเรียน ยัง

ชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรค ในถายภาพใหม ๆ 

ขึ้นมา มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนวิชานี้ อีกทั้งเพ่ิม

ทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Life long 

learning) สามารถบรรลุเปาหมายของการเรียนรู 

และสรางสรรคผลงานไดอยางมีคุณภาพ 
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ถ่ายภาพใหม่ ๆ ขึ้นมา มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนวิชา

นี้ อีกทัง้เพิ่มทกัษะการเรียนรู�อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(Life long learning) สามารถบรรลุเป้าหมายของการ

เรียนรู� และสร�างสรรค์ผลงานได�อย่างมีคุณภาพ

5.1. แนวทางขยายผล

 การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 นับว่าเป็นสิ่งที่

ท�าทายในวงการศึกษาไทยอย่างมาก ท้ังครูและ

นักเรียนจำเป็นต�องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ โดยมีเป้า

หมายหลักคือเน�นผู�เรียนเป็นสำคัญ ครูควรจะสอน

น�อยลงแต่จะต�องออกแบบการเรียนรู� และอำนวย

ความสะดวก (facilitate) ให�กับผู�เรียน และในการ

เรียนรู�มากขึ้น เน�นให�นักเรียนเรียนรู�จากการลงมือทำ 

(Learning by doing) การเรียนรู�ก็จะเกิดจากภายใน

ใจของตนเอง เนือ้หาสาระวชิาตา่งๆ มคีวามสำคญัและ

จำเป็นต�องมีการบูรณาการเรียนรู�ไปพร�อมๆ กันเพื่อ

ให�มคีวามรู�เพยีงพอในโลกยคุศตวรรษที ่21 ทกัษะของ

ผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง

มหาวิทยาลัย และการเรียนรู�ตลอดชีวิต

 การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิิบัตินั้น ก่อให�เกิด

ความเข�าใจ และเรียนรู�อย่างมีความหมาย หลังจากที่

ได�ทดลองจัดการเรียนการสอน Active Learning กับ

นักศึกษาแล�ว ผลตอบรับออกมาค่อนข�างดี นักศึกษา

มีความกระตือรือร�นในการทำงาน สนุกกับการทำ

กิจกรรมต่างๆ มีความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตัวเอง 

ในการทีจ่ะเรยีนรู�ตอ่ไปในวันข�างหน�า จงึอยากจะเสนอ

ให�ผู�บริหารการศึกษาทีมี่สว่นเกีย่วข�องและรับผดิชอบ

ด�านหลักสูตร ควรส่งเสริมการจัดระบบการเรียนการ

สอนแบบนี้ กับรายวิชาอื่นๆ ต่อไป

5.2. ปัญหาและอุปสรรค

 เนือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active 

learning ในภาคเรยีนท่ี 1 ปกีารศกึษา 2564 เปน็เรยีน

การสอนในระบบออนไลน์ 100% การเข�าถึงอุปกรณ์

การเรยีนออนไลนไ์มว่า่จะเปน็โทรศพัทม์อืถอื แทบเลต็ 

โน�ตบุค๊อาจจะมขี�อจำกดัอยูบ่�าง เชน่ปญัหาในเรือ่งของ

การสื่อสาร เพราะฉะนั้นผู�สอนต�องมีเกมการแข่งขัน

การตอบคำถาม แบบทดสอบมาเสริมเพื่อเป็นการ

ประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียน แต่โดยส่วนใหญ่

นักศึกษาก็ให�ความร่วมมือผู�สอนเป็นอย่างดี ไม่มีการ

ต่อต�าน ไม่เสียสมาธิิในระหว่างเรียนหรือแอบเอามือ

ถือมาเล่นระหว่างเรียน เพราะเร่ืองราวของการถ่าย

ภาพ เป็นเนือ้หาทีทั่นสมัย มปีระโยชน์ และอยูใ่นความ

สนใจของสังคมในยุคนี้อยู่แล�ว ผู�เรียนจึงมีเป้าหมาย

ของการเรียนวิชานี้อย่างชัดเจน การฝึึกปฏิิบัติภายใต�

เง่ือนไขของโรคระบาดก็ทำให�ผู� เรียนรู�สึกเป็นสุข  

ผู�เรียนพร�อมที่จะเอาชนะข�อจำกัดให�ได� เช่น การออก

ไปถ่ายภาพปฏิิบัตินอกสถานที่อาจจะทำค่อนข�าง

ลำบาก ก็ได�มีปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให�นักศึกษาปฏิิบัติ

การถ่ายภาพในบริเวณบ�าน หรือสถานท่ีใกล�เคียงที่มี

ความปลอดภัย สว่นตัวผู�สอนก็ต�องมีการจัดเตรียมสือ่

การเรยีนการสอนเพิม่มากขึน้ ทำคลิปวิดโีอ เสริมความ

รู�ให�กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งด�วย
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บัทคััด้ย่อ

 การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�วย Teamwork Learning (Integrated Active Learning with 

Teamwork Learning) มีวัตถุประสงค์เพื่อให�ผู�เรียนสร�างองค์ความรู�ด�วยตนเองและใช�กระบวนการทำงานเป็น 

กลุ่มได�เรียนรู�ร่วมกัน การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ Teamwork Learning ใช�เนื้อหาของรายวิชา 051302 

หลักการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มาจัดการเรียนรู�โดยใช� 4 Step ได�แก่ Step 1 ประกอบด�วย 1) การปรับ Mindset เป็นการทำให�ผู�เรียน

เปิดใจและมีแนวคิดแบบ Growth Mindset ใช�สื่อจาก YouTube, Clip 2) Set Team เป็นการสร�างทีมงานที่

พร�อมเรยีนรู�ร่วมกันใช�กจิกรรมสร�างทีมงานโดยความสมัครใจ ได�แก่ (1) การรวมทีมงาน (2) บทบาทหน�าทีส่มาชิก 

(3) สร�างข�อตกลงของสมาชิก (4) การสื่อสารเชิงบวก Step 2 ประกอบด�วย 1) Defining เป็นการทำให�ผู�เรียน

ร่วมกันคัดเลือกเนื้อหาและออกแบบวิธิีการเรียนรู�ที่ตรงกับความต�องการ ใช�กิจกรรมการนำเสนอปัญหา/ร่วมกัน

วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความต�องการในการเรียนรู� และระบุทุกรายละเอียดที่ต�องการให�ชัดเจน 2) Set Goal 

เป็นการกำหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่ต�องการพร�อมวิธิีการเรียนรู�ร่วมกัน โดยหามติและข�อสรุปร่วม

กันเพื่อระบุเป้าหมายและวิธิีการเรียนรู�ที่ชัดเจน Step 3 ประกอบด�วย 1) Learning เป็นการทำให�ผู�เรียนได�เรียน

รู�ร่วมกันของทีมงานตามประเด็นที่กำหนดไว� โดยใช�วิธิีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู� เลือกแหล่งเรียนรู�ที่

สอดคล�องกับเป้าหมาย แสวงหาความรู�ร่วมกันของทีมงาน และตรวจสอบผลการเรียนรู� 2) Resources for 

learning เป็นการทำให�แสวงหาความรู�จากแหล่งเรยีนรู�ทีห่ลากหลาย Step 4 ประกอบด�วย Share & Refection 

เปน็การทำให�ผู�เรยีนได�นำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสูผ่ลลัพธ์ิการเรยีนรู� ด�วยการประเมินตนเอง เพือ่นประเมิน 

และการให�ข�อมูลย�อนกลับ และการสะท�อนมุมมองทั้งภายในทีมงานและระหว่างทีมงานทั้งรูปแบบปกติ (Face 

to Face) และรูปแบบ Online Learning 

 พบว่า ผู�เรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ Growth Mindset และยอมรับฟังความเห็นต่างๆ โดยใช�สื่อที่หลาก

หลาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงานและออกแบบวิธิีการเรียนรู�ที่ตรงกับความต�องการ และเรียนรู�ร่วมกัน

ตามประเด็นที่กำหนดไว� สามารถนำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสู่ผลลัพธิ์การเรียนรู� ด�วยการประเมินตนเอง ให�

ข�อมูลย�อนกลับและสะท�อนมุมมองทั้งภายในทีมงานและระหว่างทีมงาน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว� โดยมีผลการ

ประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 80.13 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู�

แบบบูรณาการด�วย Teamwork Learning พบว่า ผู�เรยีนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายการ

เรียงลำดับจากมากไปหาน�อย 3 ลำดับแรก ได�แก่ การเรียนรู�เป็นทีม (Teamwork Learning) การเรียนรู�ผ่านสื่อ

สงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และการเรยีนรู�กบับคุคลท่ีประสบความสำเรจ็ (Guest Speaking) อยูใ่นระดบั

มาก ตามลำดับ
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คัำสำคััญ:  การจัดการเรียนรู�, Teamwork Learning

1. บัทนำ

 การ จัดการ เรี ยนรู� แบบบู รณาการด� วย 

Teamwork Learning (Integrated Active Learning 

with Teamwork Learning) เป็นการเรียนรู�แบบ 

Active Learning ซ่ึึ่งผสมผสานวิธิกีารจัดการเรยีนรู�ที่

จะกระตุ�นผู�เรียนให�เป็นผู�เรียนรู�ท่ีสามารถสร�างองค์

ความรู�ด�วยตนเองและเรียนรู�ผ่านกระบวนการกลุ่ม 

โดยใช�เน้ือหาของรายวิชา 051302 หลักการบริหาร

การศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควชิาพืน้

ฐ์านและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มา

จัดการเรียนรู� การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�วย 

Teamwork Learning โดยเปน็การจดัการเรยีนรู�แบบ 

Active Learning ร่วมกับแนวคิดห�องเรียนกลับทาง 

(Flipped-Classroom) แบ่งออกเป็น 4 ระยะได�แก่ 

(1) Set Team (2) Setting Goals (3) Learning และ 

(4) Share/Refection โดยแนวคิดในการจดัการเรยีน

รู�แบบบูรณาการด�วย Teamwork Learning จะ

เป็นการเรียนรู�แบบทีม (Teamwork) โดยมีการสร�าง

ทีมงานโดยสมัครใจ สร�างความรู�สึกของสมาชิกที่รัก

และศรัทธิาในความสามารถของเพื่อน ๆ ร่วมทีมว่า

เป็นพวกเดียวกันหรือที่เรียกว่า Feel like a team มี

ความเอ้ือเฟ้�อห่วงใยซึ่ึ่งกันและกัน มีความเคารพให�

เกียรติซึ่ึ่งกันและกัน และเกิดความไว�วางใจต่อกัน ใช�

ความคิด เหตุผลให�เพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นว่า ทำแล�วดี 

มปีระโยชนต์อ่ตนเองและสว่นรวม ชว่ยกนัระดมสมอง 

กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่งหน�าที่ทำให�

สมาชิกในทีมมีความรู�สึกที่ดีต่อกัน ร่วมลงมือทำงาน

ตามแผนทีก่ำหนดไว� มกีารแลกเปลีย่นมมุมองและการ

สะท�อนคิด การเรียนรู�เป็นทีมจะเป็นวิธิีที่สามารถเพิ่ม

ประสทิธิภิาพให�กบัการเรยีนรู�ท่ีเกดิจากมมุมองทีห่ลาก

หลายจากเพื่อนๆ ในทีมงาน การจัดการเรียนรู�แบบ

บรูณาการด�วย Teamwork Learning จะเปน็รปูแบบ

การจัดการเรียนรู�แบบ Active Learning ของผู�สอน

และผู�เรียน โดยผู�สอนจะต�องเปลี่ยนบทบาทในชั้น

เรียนจากการสอนบรรยายเป็นหลัก มาเป็นผู�แนะนำ 

(Coach) และ ผู�อำนวยความสะดวก (Facilitator) 

กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบ Teamwork 

Learning ผา่นกระบวนการศึกษาค�นคว�า แลกเปลีย่น

เรียนรู�ร่วมกันจากการทำงาน การสะท�อนคิดและการ

ให�ข�อมูลกลับ โดยในการออกแบบการเรียนรู�ใช�

กระบวนการห�องเรยีนกลับทาง (Flipped-classroom 

Process)

2. แนวัคัิด้

 การ จัดการ เรี ยนรู� แบบบู รณาการด� วย 

Teamwork Learning มีแนวคิดที่สำคัญดังรูปที่ 1

รป้ที� 1 แสดงแนวคิดการจดัการเรยีนรู�แบบบูรณาการ

ด�วย Teamwork Learning

3. แนวัทางการจัด้การเรียนร้้

 แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู�แบบ 

บูรณาการด�วย Teamwork Learning ผู�สอนจะต�อง

เปลี่ยนบทบาทในชั้นเรียนจากการสอนบรรยายเป็น

หลัก มาเป็นผู�แนะนำ (Coach) และ ผู�อำนวยความ

สะดวก (Facilitator) กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�

แบบ Teamwork Learning ผ่านกระบวนการศึกษา

ค�นคว�า แลกเปลี่ยนเรยีนรู�รว่มกนัจากการทำงาน การ

สะท�อนคิดและการให�ข�อมูลกลบั โดยในการออกแบบ

การเรียนรู� ใช�กระบวนการห�อง เรียนกลับทาง 

(Flipped-classroom Process) ประกอบ 4 Step  

ดังนี้

 Step 1 ได�แก่ 1) การปรับ Mindset มเีปา้หมาย

เพื่อทำให�ผู�เรียนเปิดใจ/ปรับเปลี่ยนเป็น Growth 

   

 

 

 
รูปที่ 1 แสดงแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การดวย Teamwork Learning 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู 

แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู แบบ

บูรณาการดวย Teamwork Learning ผูสอนจะตอง

เปลี่ยนบทบาทในชั้นเรียนจากการสอนบรรยายเปน

หลัก มาเปนผูแนะนำ (Coach) และ ผูอำนวยความ

สะดวก (Facilitator) กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

แบบ Teamwork Learning ผานกระบวนการศึกษา

คนควา แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันจากการทำงาน 

การสะทอนคิดและการใหขอมูลกลับ โดยในการ

ออกแบบการเรียนรูใชกระบวนการหองเรียนกลับ

ทาง (Flipped-classroom Process) ประกอบ 4 

Step  ดังนี้ 

Step 1  ได  แก  1)  การปร ับ  Mindset มี

เปาหมายเพื่อทำใหผู เรียนเปดใจ/ปรับเปลี่ยนเปน 

Growth Mindset และยอมรับฟงความเห็นตางๆ 

ผ านก ิจกรรมการพูดค ุยหล ังจากการดูส ื ่อจาก 

YouTube, Clip 2) Set Team ม ี เป าหมายเ พ่ือ

สรางทีมงานที่พรอมเรียนรูรวมกันใชกิจกรรมกลุมท่ี

สรางทีมงานโดยความสมัครใจ ไดแก (1) การรวม

ทีมงาน (2) บทบาทหนาที่สมาชิก (3) สรางขอตกลง

ของสมาชิก (4) การสื่อสารเชิงบวก  

Step 2 ไดแก 1) Defining มีเปาหมายเพ่ือให

ผูเรียนรวมกันคัดเลือกเนื้อหาและออกแบบวิธีการ

เร ียนรู ท ี ่ตรงกับความตองการ ใช ก ิจกรรมการ

นำเสนอปญหา/รวมกันวิเคราะหและแลกเปลี่ยน

ความตองการในการเรียนรู และระบุทุกรายละเอียด

ที่ตองการใหชัดเจน 2) Set Goal มีเปาหมายเพ่ือ

กำหนดเปาหมายหลักและเปาหมายรองที่ตองการ

พรอมวิธีการเรียนรูรวมกัน โดยหามติและขอสรุป

รวมกันเพ่ือระบุเปาหมายและวิธีการเรียนรูท่ีชัดเจน  

Step 3 ไดแก 1) Learning มีเปาหมายเพ่ือ

เรียนรูรวมกันของทีมงานตามประเด็นที่กำหนดไว 

โดยใชวิธีการ คือ (1) กำหนดเปาหมายการเรียนรู 

(2) เลือกแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมาย (3) 

แสวงหาความรูรวมกันของทีมงาน (4) ตรวจสอบผล

การเรียนรู โดยการเรียนรูจะใช 2) Resources for 

learning เช น Site Visit, Guest Speaking, THAI 

MOOC, YouTube ฯลฯ  

Step 4  ไ ด  แ ก  Share & Refection มี

เปาหมายเพื่อการนำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสู

ผลลัพธการเรียนรู ดวยการประเมินตนเอง เพื่อน

ประเมิน และการใหขอมูลยอนกลับ และการสะทอน

มุมมองทั ้งภายในทีมงานและระหวางทีมงานท้ัง

รูปแบบปกติ (Face to Face) และรูปแบบ Online 

Learning 

ผลการจัดการเรียนรู 

การจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู  แบบบ ู รณาการด  วย 

Teamwork Learning (Integrated Active 

Learning with Teamwork Learning) เ ป  น ก า ร

จัดการเรียนแบบ Active Learning รวมกับแนวคิด

ห องเร ียนกล ับทาง (Flipped-Classroom) แบง

ออกเปน 4 ระยะไดแก (1) Set Team  (2) Setting 
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Mindset และยอมรบัฟงัความเหน็ตา่งๆ ผา่นกจิกรรม

การพูดคุยหลังจากการดูสื่อจาก YouTube, Clip 2) 

Set Team มีเป้าหมายเพื่อสร�างทีมงานที่พร�อมเรียน

รู�รว่มกนัใช�กจิกรรมกลุ่มท่ีสร�างทมีงานโดยความสมคัร

ใจ ได�แก ่(1) การรวมทมีงาน (2) บทบาทหน�าท่ีสมาชกิ 

(3) สร�างข�อตกลงของสมาชิก (4) การสื่อสารเชิงบวก 

 Step 2 ได�แก่ 1) Defining มีเป้าหมายเพื่อให�

ผู�เรียนร่วมกันคัดเลือกเนื้อหาและออกแบบวิธิีการ

เรยีนรู�ทีต่รงกบัความต�องการ ใช�กจิกรรมการนำเสนอ

ปญัหา/รว่มกนัวเิคราะหแ์ละแลกเปลีย่นความต�องการ

ในการเรียนรู� และระบุทุกรายละเอียดท่ีต�องการให�

ชดัเจน 2) Set Goal มเีป้าหมายเพือ่กำหนดเปา้หมาย

หลักและเป้าหมายรองท่ีต�องการพร�อมวิธิีการเรียนรู�

ร่วมกัน โดยหามติและข�อสรุปร่วมกันเพื่อระบุเป้า

หมายและวิธิีการเรียนรู�ที่ชัดเจน 

 Step 3 ได�แก่ 1) Learning มีเป้าหมายเพื่อ

เรยีนรู�รว่มกนัของทีมงานตามประเดน็ท่ีกำหนดไว� โดย

ใช�วธิิกีาร คอื (1) กำหนดเปา้หมายการเรยีนรู� (2) เลอืก

แหล่งเรียนรู�ที่สอดคล�องกับเป้าหมาย (3) แสวงหา

ความรู�ร่วมกันของทีมงาน (4) ตรวจสอบผลการเรียน

รู� โดยการเรียนรู�จะใช� 2) Resources for learning 

เช่น Site Visit, Guest Speaking, THAI MOOC, 

YouTube ฯลฯ 

 Step 4 ได�แก ่Share & Refection มเีปา้หมาย

เพื่อการนำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสู่ผลลัพธิ์การ

เรยีนรู� ด�วยการประเมินตนเอง เพือ่นประเมิน และการ

ให�ข�อมูลย�อนกลับ และการสะท�อนมุมมองทั้งภายใน

ทีมงานและระหว่างทีมงานทั้งรูปแบบปกติ (Face to 

Face) และรูปแบบ Online Learning

4. ผลการจัด้การเรียนร้้

 การ จัดการ เรี ยนรู� แบบบู รณาการด� วย 

Teamwork Learning (Integrated Active Learning 

with Teamwork Learning) เป็นการจัดการเรียน

แบบ Active Learning ร่วมกับแนวคิดห�องเรียนกลับ

ทาง (Flipped-Classroom) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

ได�แก ่(1) Set Team  (2) Setting Goals (3) Learning 

และ (4) Share/Refection โดยบูรณาการกับเนื้อหา

ของรายวิชา 051302 หลักการบริหารการศึกษา ซึ่ึ่งมี

เนื้อหาที่ผู�สอนได�เตรียมไว�ใน Google Classroom 

จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู� เพื่อนำมากำหนดเป็น

ขอบเขตเนื้อหา ได�แก่ 1) ปรัชญา แนวคิด หลักการ 

ทฤษฎี ีและกระบวนการบรหิารการศกึษา 2) คณุธิรรม 

จริยธิรรม จรรยาบรรณและมาตรฐ์านวิชาชีพทางการ

ศึกษา 3) หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธิรรมาภิบาล 4) หลักการและแนวคิดการ

บริหารโดยใช�โรงเรยีนเปน็ฐ์าน 5) แนวทางการบรหิาร

การศึกษาเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ และ 6) 

สภาพปัญหาและแนวโน�มการบริหารการศึกษาใน

บริบททีเ่ปลีย่นแปลง กระบวนการออกแบบห�องเรยีน

เป็นแบบกลับทาง (Flipped-Classroom Design 

Process) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได�แก่ (1) การ

วเิคราะหผ์ลลพัธิก์ารเรยีนรู�ของผู�เรยีน (2) การคดัเลอืก

เนือ้หาและสือ่ประกอบ (3) การคัดเลือกวิธิกีารจัดการ

เรียนรู� (4) จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อ

ประกอบการสอน รวบรวมแหล่งสืบค�น และ (5) นำ

เนื้อหา สื่อประกอบการสอน วิธิีการจัดการเรียนรู� เข�า

สู่ระบบเทคโนโลยีที่ผู�เรียนเข�าถึงได� โดยสามารถผลิต

สื่อเพื่อประกอบการสอนได�ดังนี้

รป้ที� 2 Clip การบรรยายเนือ้หาเกีย่วกบัหลกัการและ

แนวคิดการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป็นฐ์าน [1]

 

 

 

   

 

 

Goals (3 )  Learning และ (4 )  Share/Refection 

โดยบูรณาการกับเน ื ้อหาของรายว ิชา 051302 

หลักการบริหารการศึกษา ซึ่งมีเนื ้อหาที ่ผู สอนได

เตรียมไวใน Google Classroom จำนวน 6 หนวย

การเรียนรู  เพื ่อนำมากำหนดเปนขอบเขตเนื ้อหา 

ไดแก 1) ปรัชญา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการบร ิหารการศ ึกษา  2 ) ค ุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา 3) หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4) หลักการและแนวคิด

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 5) แนวทางการ

บริหารการศึกษาเพ่ือคุณภาพและความเปนเลิศ และ 

6) สภาพปญหาและแนวโนมการบริหารการศึกษาใน

บร ิบทท ี ่ เปล ี ่ยนแปลง  กระบวนการออกแบบ

หองเรียนเปนแบบกลับทาง (Flipped-Classroom 

Design Process) แบงออกเปน 5 ขั้นตอนไดแก (1) 

การวิเคราะหผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (2) การ

คัดเลือกเนื้อหาและสื่อประกอบ (3) การคัดเลือก

ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนร ู   (4) จ ัดเตร ียมเอกสาร

ประกอบการสอน สื ่อประกอบการสอน รวบรวม

แหลงสืบคน และ (5) นำเนื้อหา สื่อประกอบการ

สอน วิธีการจัดการเรียนรู เขาสูระบบเทคโนโลยีท่ี

ผู เ ร ี ยน เข  า ถ ึ ง ได  โดยสามารถผล ิ ตส ื ่ อ เ พ่ื อ

ประกอบการสอนไดดังนี้ 

 

 

 

ร ูปที ่  2 Clip การบรรยายเน ื ้อหาเก ี ่ยวกับ

หลักการและแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
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ร ูปท ี ่  5  Clip การบรรยายของผ ู  บร ิหาร

สถานศึกษาท่ีผลงานโดดเดนและประสบความสำเร็จ

ในการบริหารสถานศึกษา (Guest Speaking) [4] 

สวนผลการจดัการเรียนรูของผูเรียนดวย1) การ

เรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) และ 2) การใช

พลังคำถาม (Power of Question) ผาน Flipped-

Classroom นำเสนอเปนผลงานรายบุคคล ดวย 

Mind Mapping หร ือ One Page 3 เร ื ่อง  โดยมี

ผลงานของผูเรียนดังนี้ 

 

รูปท่ี 6 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

 

รูปท่ี 7 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพของผูบริหารการศึกษา 

 

รูปท่ี 8 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

สำหรับผลงานของผูเรียนเปนทีม (Teamwork 

Learning) ที่เกิดจากกระบวนการทำงานเปนกลุม 

จำนวนทั้งหมด 6 กลุ มโดยความสมัครใจ ดำเนิน

การศึกษาคนควา หาขอมูล จากแหลงเรียนร ู  ท่ี

หลากหลาย เชน หนังสือที ่เกี ่ยวของกับหลักการ

บริหารการศึกษา หนังสือที่เกี่ยวของกับการบริหาร

การศึกษาที่เผยแพร ในเว็บไซตของมูลนิธิสยามกัม

มาจล, ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP), กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สื่อสิ่งพิมพจาก

หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และ

บทความ วิกฤติจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา (มติชนออนไลน) รวมท้ัง
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การศึกษาที่เผยแพร ในเว็บไซตของมูลนิธิสยามกัม

มาจล, ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP), กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สื่อสิ่งพิมพจาก

หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และ

บทความ วิกฤติจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา (มติชนออนไลน) รวมท้ัง

   

 

 

 

ร ูปท ี ่  5  Clip การบรรยายของผ ู  บร ิหาร

สถานศึกษาท่ีผลงานโดดเดนและประสบความสำเร็จ

ในการบริหารสถานศึกษา (Guest Speaking) [4] 

สวนผลการจดัการเรียนรูของผูเรียนดวย1) การ

เรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) และ 2) การใช

พลังคำถาม (Power of Question) ผาน Flipped-

Classroom นำเสนอเปนผลงานรายบุคคล ดวย 

Mind Mapping หร ือ One Page 3 เร ื ่อง  โดยมี

ผลงานของผูเรียนดังนี้ 

 

รูปท่ี 6 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

 

รูปท่ี 7 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพของผูบริหารการศึกษา 

 

รูปท่ี 8 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

สำหรับผลงานของผูเรียนเปนทีม (Teamwork 

Learning) ที่เกิดจากกระบวนการทำงานเปนกลุม 

จำนวนทั้งหมด 6 กลุ มโดยความสมัครใจ ดำเนิน

การศึกษาคนควา หาขอมูล จากแหลงเรียนร ู  ท่ี

หลากหลาย เชน หนังสือที ่เกี ่ยวของกับหลักการ

บริหารการศึกษา หนังสือที่เกี่ยวของกับการบริหาร

การศึกษาที่เผยแพร ในเว็บไซตของมูลนิธิสยามกัม

มาจล, ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP), กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สื่อสิ่งพิมพจาก

หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และ

บทความ วิกฤติจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา (มติชนออนไลน) รวมท้ัง
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 สำหรับผลงานของผู�เรยีนเป็นทมี (Teamwork 

Learning) ที่เกิดจากกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม 

จำนวนทั้งหมด 6 กลุ่มโดยความสมัครใจ ดำเนินการ

ศกึษาค�นคว�า หาข�อมูล จากแหล่งเรยีนรู�ทีห่ลากหลาย 

เช่น หนังสือที่เกี่ยวข�องกับหลักการบริหารการศึกษา 

หนังสือที่เกี่ยวข�องกับการบริหารการศึกษาท่ีเผยแพร่ 

ในเว็บไซึ่ต์ของมูลนิธิิสยามกัมมาจล, ภาคีเพื่อการ

ศกึษาไทย (TEP), กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการ

ศกึษา (กสศ.) สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

(TDRI) สือ่สิง่พมิพจ์ากหนว่ยงานในสงักดัของกระทรวง

ศึกษาธิิการ และบทความ วิกฤติจรรยาบรรณและ

มาตรฐ์านวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (มติชน

ออนไลน์) รวมทั้งการเรียนรู�จากแหล่งอื่น ได�แก่ การ

เรียนรู�ผ่าน Guest Speaking, THAI MOOC , 

PODCAST ของผู�บริหารการศึกษาหรือผู�บริหารสถาน

ศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ได�แก่ โรงเรียนอนุบาล

เชยีงใหม่ โรงเรยีนบ�านพระนอน และโรงเรยีนบ�านโป่ง

แยงใน ทุกกลุ่มได�ร่วมกันประเมินผลงานและสะท�อน

คดิ (Reflect) อยา่งสร�างสรรคเ์พือ่การพฒันา โดยแบง่

ออกกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน โดยร่วมกันกำหนดประเด็นที่

ต�องศึกษาร่วมกัน จากคลิปท่ีแต่ละกลุ่มนำเสนอหรือ

ผู�สอนนำเสนอ โดยมีผลงานของแต่ละกลุ่มผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู�เป็นทีม (Teamwork Learning) 

ในรูปแบบนำเสนอที่หลากหลาย เช่น Clip, Podcast 

ดังนี้

 

 

   

 

 

การเร ียนรู จากแหลงอื ่น ไดแก การเร ียนรู ผ าน 

Guest Speaking, THAI MOOC , PODCAST ขอ ง

ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบ

ความสำเร ็จ ได แก  โรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม 

โรงเรียนบานพระนอน และโรงเรียนบานโปงแยงใน 

ทุกกลุ มไดรวมกันประเมินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปท่ีแตละกลุมนำเสนอ

หรือผูสอนนำเสนอ โดยมีผลงานของแตละกลุมผาน

กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม(Teamwork Learning) 

ในรูปแบบนำเสนอท่ีหลากหลาย เชน Clip, Podcast

ดังนี้ 

   (1) แนวคิดใหมการบริหารการศึกษา 

 
รูปท่ี 9 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [5] 

 
รูปท่ี 10 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [6] 

 
รูปท่ี 11 กลุมท่ี 3 นำเสนอโดยใช Clip [7] 

 
รูปท่ี 12 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Power point [8] 

 

 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Clip [9] 

 
รูปท่ี 14 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [10] 

 

 

   

 

 

การเร ียนรู จากแหลงอื ่น ไดแก การเร ียนรู ผ าน 

Guest Speaking, THAI MOOC , PODCAST ขอ ง

ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบ

ความสำเร ็จ ได แก  โรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม 

โรงเรียนบานพระนอน และโรงเรียนบานโปงแยงใน 

ทุกกลุ มไดรวมกันประเมินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปท่ีแตละกลุมนำเสนอ

หรือผูสอนนำเสนอ โดยมีผลงานของแตละกลุมผาน

กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม(Teamwork Learning) 

ในรูปแบบนำเสนอท่ีหลากหลาย เชน Clip, Podcast

ดังนี้ 

   (1) แนวคิดใหมการบริหารการศึกษา 

 
รูปท่ี 9 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [5] 

 
รูปท่ี 10 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [6] 

 
รูปท่ี 11 กลุมท่ี 3 นำเสนอโดยใช Clip [7] 

 
รูปท่ี 12 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Power point [8] 

 

 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Clip [9] 

 
รูปท่ี 14 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [10] 

 

 

   

 

 

การเร ียนรู จากแหลงอื ่น ไดแก การเร ียนรู ผ าน 

Guest Speaking, THAI MOOC , PODCAST ขอ ง

ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบ

ความสำเร ็จ ได แก  โรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม 

โรงเรียนบานพระนอน และโรงเรียนบานโปงแยงใน 

ทุกกลุ มไดรวมกันประเมินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปท่ีแตละกลุมนำเสนอ

หรือผูสอนนำเสนอ โดยมีผลงานของแตละกลุมผาน

กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม(Teamwork Learning) 

ในรูปแบบนำเสนอท่ีหลากหลาย เชน Clip, Podcast

ดังนี้ 

   (1) แนวคิดใหมการบริหารการศึกษา 

 
รูปท่ี 9 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [5] 

 
รูปท่ี 10 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [6] 

 
รูปท่ี 11 กลุมท่ี 3 นำเสนอโดยใช Clip [7] 

 
รูปท่ี 12 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Power point [8] 

 

 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Clip [9] 

 
รูปท่ี 14 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [10] 
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การเร ียนรู จากแหลงอื ่น ไดแก การเร ียนรู ผ าน 

Guest Speaking, THAI MOOC , PODCAST ขอ ง

ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบ

ความสำเร ็จ ได แก  โรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม 

โรงเรียนบานพระนอน และโรงเรียนบานโปงแยงใน 

ทุกกลุ มไดรวมกันประเมินผลงานและสะทอนคิด 

(Reflect) อยางสรางสรรคเพื่อการพัฒนา โดยแบง

ออกกลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยรวมกันกำหนดประเด็น

ที่ตองศึกษารวมกัน จากคลิปท่ีแตละกลุมนำเสนอ

หรือผูสอนนำเสนอ โดยมีผลงานของแตละกลุมผาน

กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม(Teamwork Learning) 

ในรูปแบบนำเสนอท่ีหลากหลาย เชน Clip, Podcast

ดังนี้ 

   (1) แนวคิดใหมการบริหารการศึกษา 

 
รูปท่ี 9 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [5] 

 
รูปท่ี 10 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [6] 

 
รูปท่ี 11 กลุมท่ี 3 นำเสนอโดยใช Clip [7] 

 
รูปท่ี 12 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Power point [8] 

 

 

รูปท่ี 13 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Clip [9] 

 
รูปท่ี 14 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [10] 

   

 

 

   (2) คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารการศึกษายุค

ดิจิทัลท่ีพึงประสงค 

 

รูปท่ี 15 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Podcast [11] 

 

รูปท่ี 16 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [12] 

 
 

รูปท่ี 17 กลุมท่ี 3นำเสนอโดยใช Podcast [13] 

 

 

รูปท่ี 18 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Podcast [14] 

 

 
รูปท่ี 19 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Podcast [15] 

 

รูปท่ี 20 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [16] 

   (3) บทความทางวิชาการเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาและการจัดการศึกษาในบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 

รูปท่ี 21 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [17] 

 

รูปท่ี 22 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Clip [18] 

   

 

 

   (2) คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารการศึกษายุค

ดิจิทัลท่ีพึงประสงค 

 

รูปท่ี 15 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Podcast [11] 

 

รูปท่ี 16 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [12] 

 
 

รูปท่ี 17 กลุมท่ี 3นำเสนอโดยใช Podcast [13] 

 

 

รูปท่ี 18 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Podcast [14] 

 

 
รูปท่ี 19 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Podcast [15] 

 

รูปท่ี 20 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [16] 

   (3) บทความทางวิชาการเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาและการจัดการศึกษาในบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 

รูปท่ี 21 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [17] 

 

รูปท่ี 22 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Clip [18] 

   

 

 

   (2) คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารการศึกษายุค

ดิจิทัลท่ีพึงประสงค 

 

รูปท่ี 15 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Podcast [11] 

 

รูปท่ี 16 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [12] 

 
 

รูปท่ี 17 กลุมท่ี 3นำเสนอโดยใช Podcast [13] 

 

 

รูปท่ี 18 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Podcast [14] 

 

 
รูปท่ี 19 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Podcast [15] 

 

รูปท่ี 20 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [16] 

   (3) บทความทางวิชาการเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาและการจัดการศึกษาในบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 

รูปท่ี 21 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [17] 

 

รูปท่ี 22 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Clip [18] 
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   (1) แนวคิดใหม่การบริหารการศึกษา

     นอกจากนี้ ผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู�เรียนที่เข�าร่วมใน

โครงการนี ้มผีลการประเมนิเปน็คะแนนเฉลีย่ ร�อยละ 

80.13 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่

กำหนดไว� ได�แก่ 1) ผู�เรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ 

Growth Mindset และยอมรับฟังความเห็นต่างๆ โดย

ใช�สื่อที่หลากหลาย 2) ผู�เรียนสามารถทำงานร่วมกัน

เป็นทีมงานและออกแบบวิธิีการเรียนรู�ที่ตรงกับความ

ต�องการ และเรยีนรู�รว่มกนัตามประเด็นทีก่ำหนดไว� 3) 

ผู�เรียนสามารถนำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสู่

ผลลัพธิ์การเรียนรู� ด�วยการประเมินตนเอง ให�ข�อมูล

ย�อนกลับและสะท�อนมุมมองทั้งภายในทีมงานและ

ระหว่างทีมงานทั้งรูปแบบปกติ (Face to Face) และ

รูปแบบ Online Learning ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว� 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยังได�พัฒนากระบวนวิชาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วย

นวตักรรมการเรยีนรู�และศาสตรก์ารสอนแนวใหม ่ด�วย

การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�วย Teamwork 

Learning ตามวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นนำในการ

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มี

ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนแนวใหม่” โดยผล

การประเมินความพึงพอใจจากผู�เรียนท่ีได�ร่วมการ

จัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�วย Teamwork 

Learning มีดังนี้

 

   

 

 

   (2) คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารการศึกษายุค

ดิจิทัลท่ีพึงประสงค 

 

รูปท่ี 15 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Podcast [11] 

 

รูปท่ี 16 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Podcast [12] 

 
 

รูปท่ี 17 กลุมท่ี 3นำเสนอโดยใช Podcast [13] 

 

 

รูปท่ี 18 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Podcast [14] 

 

 
รูปท่ี 19 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Podcast [15] 

 

รูปท่ี 20 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Podcast [16] 

   (3) บทความทางวิชาการเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาและการจัดการศึกษาในบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 

รูปท่ี 21 กลุมท่ี 1 นำเสนอโดยใช Clip [17] 

 

รูปท่ี 22 กลุมท่ี 2 นำเสนอโดยใช Clip [18] 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 23 กลุมท่ี 3 นำเสนอโดยใช Clip [19] 

 
รูปท่ี 24 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Clip [20] 

 

 
รูปท่ี 25 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Clip [21] 

 
รูปท่ี 26 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Clip [22] 

     นอกจากนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เขารวม

ในโครงการนี้ มีผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ย 

รอยละ 80.13 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผาน

เกณฑที ่กำหนดไว ไดแก 1) ผู เร ียนปรับเปลี ่ยน

แนวค ิดใหม  Growth Mindset และยอมร ับฟ ง

ความเห็นตางๆ โดยใชสื่อที่หลากหลาย 2) ผูเรียน

สามารถทำงานรวมกันเปนทีมงานและออกแบบ

วิธีการเรียนรู ที ่ตรงกับความตองการ และเรียนรู

รวมกันตามประเด็นที่กำหนดไว 3) ผูเรียนสามารถ

นำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสูผลลัพธการเรียนรู 

ดวยการประเมินตนเอง ใหขอมูลยอนกลับและ

สะทอนมุมมองทั้งภายในทีมงานและระหวางทีมงาน

ท ั ้ งร ูปแบบปกต ิ  (Face to Face) และร ูปแบบ 

Online Learning ผานเกณฑท่ีกำหนดไว นอกจากนี้

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมย ังได

พัฒนากระบวนวิชาที ่จ ัดกิจกรรมการเรียนรู ด วย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม 

ด  วยการจ ัดการ เร ี ยนร ู  แบบบ ู รณาการด  วย 

Teamwork Learning ตามว ิ ส ั ยท ั ศน  ของคณะ

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมที ่ว า “เปน

สถาบันช ั ้นนำในการผล ิตและพัฒนาคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี ่ยวชาญใน

ศาสตรการสอนแนวใหม” โดยผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผูเรียนที่ไดรวมการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการดวย Teamwork Learning มีดังนี้ 

 

  

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 23 กลุมท่ี 3 นำเสนอโดยใช Clip [19] 

 
รูปท่ี 24 กลุมท่ี 4 นำเสนอโดยใช Clip [20] 

 

 
รูปท่ี 25 กลุมท่ี 5 นำเสนอโดยใช Clip [21] 

 
รูปท่ี 26 กลุมท่ี 6 นำเสนอโดยใช Clip [22] 

     นอกจากนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เขารวม

ในโครงการนี้ มีผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ย 

รอยละ 80.13 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผาน

เกณฑที ่กำหนดไว ไดแก 1) ผู เร ียนปรับเปลี ่ยน

แนวค ิดใหม  Growth Mindset และยอมร ับฟ ง

ความเห็นตางๆ โดยใชสื่อที่หลากหลาย 2) ผูเรียน

สามารถทำงานรวมกันเปนทีมงานและออกแบบ

วิธีการเรียนรู ที ่ตรงกับความตองการ และเรียนรู

รวมกันตามประเด็นที่กำหนดไว 3) ผูเรียนสามารถ

นำเสนอผลงาน ประเมินผลงานสูผลลัพธการเรียนรู 

ดวยการประเมินตนเอง ใหขอมูลยอนกลับและ

สะทอนมุมมองทั้งภายในทีมงานและระหวางทีมงาน

ท ั ้ งร ูปแบบปกต ิ  (Face to Face) และร ูปแบบ 

Online Learning ผานเกณฑท่ีกำหนดไว นอกจากนี้

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมย ังได

พัฒนากระบวนวิชาที ่จ ัดกิจกรรมการเรียนรู ด วย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม 

ด  วยการจ ัดการ เร ี ยนร ู  แบบบ ู รณาการด  วย 

Teamwork Learning ตามว ิ ส ั ยท ั ศน  ของคณะ

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมที ่ว า “เปน

สถาบันช ั ้นนำในการผล ิตและพัฒนาคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี ่ยวชาญใน

ศาสตรการสอนแนวใหม” โดยผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผูเรียนที่ไดรวมการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการดวย Teamwork Learning มีดังนี้ 
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ติารางที� 1 ความพงึพอใจของผู�เรยีนท่ีมตีอ่การจดัการ

เรียนรู�แบบบูรณาการด�วย Teamwork Learning

 จากตารางที ่1 ความพงึพอใจของผู�เรยีนทีม่ตีอ่

การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�วย Teamwork 

Learning พบว่า ผู�เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( =4.37) เมือ่พจิารณาเปน็รายการเรยีงลำดบัจาก

มากไปหาน�อย 3 ลำดับแรก ได�แก่ การเรียนรู�เป็นทีม 

(Teamwork Learning) อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.65) 

   

 

 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู เร ียนที ่มีตอการ

จ ัดการเร ียนร ู แบบบ ูรณาการด วย Teamwork 

Learning 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

X  S.D. แปล 

1. การเรียนรูดวยตนเอง 

(Self-Learning) 

4.35 0.63 มาก 

2. การใชพลังคำถาม   

(Power of Question) 

4.17 0.70 มาก 

3. การเรียนรูเปนทีม   

(Teamwork Learning) 

4.65 0.56 มาก

ท่ีสุด 

4. การเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน (Problem 

Based Learning) 

4.22 0.41 มาก 

5. การเรียนรูผานสื่อสังคม

ออนไลน 

4.52 0.50 มาก

ท่ีสุด 

6. การเรียนรูกับบุคคลที่

ประสบความสำเร็จ (Guest 

Speaking) 

4.39 0.64 มาก 

7. การแลกเปลี่ยนและ

สะทอนคิด (Share & 

Refection) 

4.25 0.61 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.17 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวย Teamwork 

Learning พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก ( X =4.37) เมื่อพิจารณาเปนรายการเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก การเรียนรู

เปนทีม (Teamwork Learning) อยู ในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.65) การเรียนรูผานสื่อสังคมออนไลนอยู

ในระดับมากที ่ส ุด ( X =4.52) และการเรียนรู  กับ

บุคคลที่ประสบความสำเร็จ (Guest Speaking) อยู

ในระดับมาก ( X =4.39) ตามลำดับ และผู  เร ียน

สะทอนความเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนรู ท่ี

เกิดขึ้นวา “หากมีโอกาสใหทุกคนไดรวม Onsite

และทำงานรวมกับทีมงานในสถานการณปกติจะ

ทำให  เก ิดการเร ียนร ู และแลกเปล ี ่ยนความรู  

ประสบการณไดอยางสมบูรณแบบ และจะกระตุน

นักศึกษาใหสามารถรวมกันสรางสรรคผลงานได

อยางหลากหลายมากข้ึน” 

กิตติกรรมประกาศ 

การจ ัดการ เร ี ยนร ู  แบบบ ู รณาการด  วย 

Teamwork Learning ที่ประสบความสำเร็จในครั้ง

นี้ ผูรับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณทานคณบดี

คณะศึกษาศาสตรท่ีเห็นชอบใหเขารวมโครงการ 

ขอบคุณหัวหนาสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชา

พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ที่ไดมอบรายวิชา 

051302 หลักการบริหารการศึกษา นำมาใชในการ

พัฒนาการสอนแนวใหม ขอบขอบคุณ ผูอำนวยการ

โรงเรียนบานพระนอน ผูอำนวยการโรงเรียนบานโปง

แยงใน รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ท่ี

ใหความอนุเคราะหขอมูลในการสัมภาษณและเปน 

Guest Speaking ใหแกผูเรียน พรอมทั้งขอขอบคุณ

ในความมุงมั่น ทำงานอยางสรางสรรคของผูเรียนซ่ึง

เปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร คณะ

มนุษยศาสตร ทุกคนที่เขารวมกิจกรรมอยางตั้งใจ 

และสุดทายขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการสอนและ

การเร ียนรู สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีไดสนับสนุนทุนในการจัดทำ

โครงการมา ณ โอกาสนี้ 

 

การเรียนรู�ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

( =4.52) และการเรยีนรู�กบับคุคลทีป่ระสบความสำเรจ็ 

(Guest Speaking) อยู่ในระดับมาก ( =4.39) ตาม

ลำดับ และผู�เรียนสะท�อนความเห็นเพ่ิมเติมจากการ

จัดการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นว่า “หากมีโอกาสให�ทุกคนได�

รว่ม Onsite และทำงานร่วมกบัทมีงานในสถานการณ์

ปกติจะทำให�เกิดการเรียนรู�และแลกเปลี่ยนความรู� 

ประสบการณ์ได�อย่างสมบูรณ์แบบ และจะกระตุ�น

นกัศึกษาให�สามารถร่วมกันสร�างสรรค์ผลงานได�อย่าง

หลากหลายมากขึ้น”

5. กิติติิกรรมประกาศ

 การ จัดการ เรี ยนรู� แบบบู รณาการด� วย 

Teamwork Learning ที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ 

ผู�รบัผดิชอบโครงการขอขอบพระคุณทา่นคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์ที่เห็นชอบให�เข�าร่วมโครงการ ขอบคุณ

หัวหน�าสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐ์าน

และการพัฒนาการศึกษา ที่ได�มอบรายวิชา 051302 

หลักการบริหารการศึกษา นำมาใช�ในการพัฒนาการ

สอนแนวใหม ่ขอบขอบคุณ ผู�อำนวยการโรงเรยีนบ�าน

พระนอน ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านโป่งแยงใน รองผู�

อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ให�ความ

อนุเคราะห์ข�อมูลในการสัมภาษณ์และเป็น Guest 

Speaking ให�แก่ผู�เรียน พร�อมทั้งขอขอบคุณในความ

มุ่งมั่น ทำงานอย่างสร�างสรรค์ของผู�เรียนซ่ึึ่งเป็น

นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์

ศาสตร์ ทุกคนท่ีเข�าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ และ

สุดท�ายขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรยีนรู� มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ทีไ่ด�สนบัสนนุทุนในการ

จัดทำโครงการมา ณ โอกาสนี้
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การจัด้การเรียนร้้เชิงรุก (Active Learning) ในกระบัวันวัิชา 014371 

วัรรณกรรมวัิจารณ์ ภาคัเรียนที� 1 ปีการศ้กษา 2564

สุภาวัด้ี  เพชรเกติุ1 
1ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห�วยแก�ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Supawadee.petket@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

  บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพือ่นำเสนอการจัดการเรยีนการสอนในกระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีผู�เรียนเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทย และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยประยุกต์ใช�แนวคิดการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

ผลปรากฏิว่าการจัดการเรียนรู�เชิงรุกช่วยให�การเรียนการสอนในกระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ์ ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการไปได�ราบรื่น ผู�เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น ผู�เรียนได�แสดงความคิด

เหน็ในประเด็นทีผู่�สอนกำหนดให�และทีต่นเองสนใจ อกีทัง้ได�พัฒนาทักษะการคดิอยา่งมเีหตผุล ทกัษะการสือ่สาร

ด�วยการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิิภาพ  การวิจารณ์อย่างมีหลักการ  

คัำสำคััญ  วรรณกรรม, การเรียนรู�เชิงรุก 

1. บัทนำ

 วรรณกรรม คอื งานเขยีนทีแ่ตง่ขึน้เพือ่บรรยาย

ความรู�สึก  ความคิด  ความฝึัน  อารมณ์ จินตนาการ 

หรือประสบการณ์ออกมาผ่านภาษา ในสมัยหลัง

วรรณกรรมมีความหมายกว�างข้ึน กล่าวคือ วรรณกรรม

มิได�จำกัดอยู่ในเฉพาะการถ่ายทอดอารมณ์ความรู�สึก

ผา่นภาษาในรปูแบบตวัอกัษรเทา่นัน้ แต่รวมไปถึงการ

ถา่ยทอดผา่นภาพและเสยีงด�วย  ดงันัน้วรรณกรรมจงึ

มีความหมายรวมทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธิ์ในรูป

แบบหนังสือ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book) ละคร 

และภาพยนตร์ในทุกช่องทางการเผยแพร่ โดยอาจจะ

เป็นคำเรียกจากวรรณกรรม (Literature) เป็น 

“ตัวบท” (text)

 วรรณกรรมมคีวามหมายกว�างขึน้ แตย่งัคงดำรง

ภารกิจหลัก คือ สร�างความบันเทิงแก่คนในสังคมเพื่อ

สือ่ประสบการณท์างอารมณแ์ละทศันะตอ่สิง่ทีม่คีวาม

หมายในชีวิต จดบันทึกความเจริญทางวัฒนธิรรมของ

สังคม และดำรงหน�าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม 

(Socialization) [1]

 วรรณกรรมจัดเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งทีใ่ช�

ภาษาเป็นวัสดุในการสร�างสรรค์ผลงาน  ดังนั้นผู�เสพ

วรรณกรรมสามารถดืม่ด่ำกบัความงามของวรรณกรรม

และสามารถวิจารณ์งานวรรณกรรมได�เช่นเดียวกับ

ศิลปะแขนงอื่น

 การวิจารณ์วรรณกรรม หมายถึง การพิจารณา

วรรณกรรม วิเคราะห์ตีความและประเมินคุณค่าของ

วรรณกรรมอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือได�

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ไทยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให�มีความรู�ด�าน

ภาษาไทย ทักษะภาษาไทย และวรรณกรรมไทย 

เนื่ องจากภาษาไทยและวรรณกรรมไทยเป็น

เครื่องหมายของชาติ เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา  

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

 กระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ์เป็น 

กระบวนวิชาเอกบังคับของหลักสูตรศิลปศาสตร
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บณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทยมีเน้ือหาเกีย่วกับการศกึษา

จุดมุ่ งหมายและความเป็นมาของการวิจารณ์

วรรณกรรม พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรมใน

ประเทศไทย วิธิีการวิจารณ์วรรณกรรม การวิจารณ์

ตามองค์ประกอบของวรรณกรรม การวิจารณ์ตาม

ทฤษฎีวีรรณกรรมวิจารณ์ อกีทัง้ยังมุง่พัฒนาทักษะการ

วจิารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ ทัง้ร�อยแก�วและร�อย

กรอง[2] เปิดการเรยีนการสอนทุกภาคการศึกษา โดย

มีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นผู�เรียน

 การจัดการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

วิจารณ์ในภาคเรียนท่ีผ่านมาใช�วิธิีการสอนแบบ

บรรยาย 100 % และให�ผู�เรียนได�ฝึึกเขียนบทความ

วจิารณว์รรณกรรมตามท่ีผู�สอนกำหนด ในปกีารศกึษา 

2564 วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ได�ปรับรูปแบบเป็นการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) เนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู�สอนจึงได�

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบการ

เรียนรู�เชิงรุก (Actie Leaning)  เพื่อให�เหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอการ

จดัการเรยีนการสอนกระบวนวชิา 014371 วรรณกรรม

วิจารณ์ โดยประยุกต์ใช�แนวคิดการจัดการเรียนเชิงรุก

รวมทั้งนำเสนอผลท่ีได�รับซึ่ึ่งจะเป็นประโยชน์และใช�

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึึกฝึน

และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์วจิารณ์

อย่างมีเหตุผลต่อไป

2. แนวัคัิด้ที�เกี�ยวัข้อง

 การเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ใน

ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2564 ได�ประยุกตใ์ช�แนวคิด

การจัดการเรียนเชิงรุกมาเป็นแนวทางการการสอน

 แนวคดิการจดัการเรยีนรู�เชงิรกุเปน็การจดัการ

เรียนการสอนที่ผู�เรียนได�ทดสองลงมือปฏิิบัติด�วย

ตนเองและได�ใช�กระบวนการคิดในการสร�างความรู�

จากการปฏิิบัติ [3] กระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในชัน้

เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนมีปฏิิสัมพันธิ์กับผู�สอน และผู�

เรียนด�วยกันเอง ลดการบรรยายความรู� เพิ่มกิจกรรม

ท่ีทำให�ผู�เรยีนเกดิความกระตอืรอืร�นในการเรยีนรู�มาก

ขึ้น เช่น การทดลอง  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายรายกลุ่ม ฯลฯ 

การจัดการเรียนรู�เชิงรุกเป็นแนวคิดกว�าง ๆ มีวิธิีการ

สอนหลากหลาย ดงัน้ันผู�สอนต�องพจิารณาสถานการณ์ 

บรบิททางสงัคม ตลอดจนปจัจยัตา่ง ๆ  แล�วนำมาปรบั

ใช�ตามความเหมาะสม

 เมื่อพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข�องพบว่า มีงาน

วิจัยท่ีใช�แนวคิดเร่ืองการเรียนรู�เชิงรุกเป็นจำนวนมาก  

พบงานวิจัยท่ีน่าสนใจ คือ งานวิจัยเร่ืองผลการใช�สื่อ

สังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู�เชิงรุก วิชาการ

ออกแบบและผลิตส่ือกราฟิกคอมพิวเตอร์ สำหรับ

นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ของ พิพัฒน์ อัฒพุธิ[4] 

ในงานวิจัยดังกล่าวผู�วิจัยได�ออกแบบชุดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเชิงรุกในส่ือสังคมออนไลน์ ได�แก่ 

Facebook ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิิ์ทางการ

เรียนของผู�เรียนก่อนและหลังการเรียนด�วยสื่อสังคม

ออนไลน์ร่วมกับการเรียนเชิงรุกพบว่าคะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

0.05 และผลการประเมินผลงานของผู�เรียนอยู่ใน

ระดับมาก  ความคิดเห็นของผู�เรียนต่อแผนการจัด

กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

 แนวคดิและงานวจิยัทีก่ลา่วมาข�างต�นชว่ยแสดง

ให�เหน็วา่ การจัดการเรยีนรู�เชงิรกุ โดยการใช�ส่ือสงัคม

ออนไลนเ์ปน็แนวทางหนึง่ทีส่ามารถใช�จัดการเรยีนการ

สอนเพื่อให�ผู�เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น  อีกทั้งผู�เรียนยัง

พึงพอใจมากกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยาย ซึ่ึ่งมี

ประโยชนแ์ละเปน็แนวทางในการจดัการเรยีนการสอน

กระบวนวิชา 014370 วรรณกรรมวิจารณ์ได�ต่อไป

3. การจัด้การเรียนร้้เชิงรุกกระบัวันวิัชา 014371 

วัรรณกรรมวัจิารณ ์ภาคัเรยีนที� 1 ปกีารศก้ษา 2564

 การจดักาณเรยีนการสอนกระบวนวชิา 014371 

วรรณกรรมวิจารณ์ในหลายภาคเรียนที่ผ่านมาจัดการ

เรียนการสอนแบบเผชิญหน�า (face-to-face) จน
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กระทั่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างรุนแรงทำให�มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid) กล่าว

คือเข�าห�องเรียนและเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams ตามสถานการณ์ โดยยังคงรูปแบบ

ของการบรรยายไว�ดังเดิม  

 จากการพูดคุยกับผู�เรียนพบว่า ผู�เรียนเข�าใจ

หัวข�อที่ผู�สอนบรรยายผ่านโปรแกรม Microsoft 

Teams น�อยกว่าหัวข�อที่บรรยายในชั้นเรียน  เมื่อจะ

สอบถามผู�สอนในเวลาเรียนก็เกรงใจผู�เรียนคนอื่น ดัง

นัน้จึงทำให�ผู�เรยีนพัฒนางานวิจารณ์ในหัวข�อดังกล่าว

ไมด่เีทา่ทีค่วร  อกีทัง้ในการทดสอบผลสมัฤทธิิท์างการ

เรยีนของปกีารศกึษา 2563 ผู�ทรงคณุวฒุไิด�แนะนำวา่

ควรปรับคะแนนผลงานแต่ละชิ้นของผู�เรียนให�เหมาะ

สม  ไม่ให�คะแนนชิ้นใดชิ้นหนึ่งมากเกินไป หรือควร

พิจารณาคะแนนตามความคาดหวังต่อผลงานของผู�

เรียนชิ้นนั้น ๆ 

 ผู�สอนตระหนักถึงข�อบกพร่องที่เกิดขึ้นรวมทั้ง

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีแนวโน�มว่าจะ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%  ผู�สอนจึง

มีความคิดว่าควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให�

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ยงัคงเน้ือหาของกระบวน

วิชาไว�อย่างครบถ�วนตามวัตถุประสงค์ของกระบวน

วชิา  ในภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2564 กระบวนวชิา 

014371 วรรณกรรมวิจารณจ์งึได�ปรบัจดัการเรยีนการ

เรียนรู�เชิงรุก มีรายละเอียด ดังนี้

3.1. ด�านเนื้อหา

  กระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ์มี

วัตถุประสงค์เพื่อให�ผู�เรียนสามารถ 1)อธิิบายจุดมุ่ง

หมายและความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณกรรม 2) 

สรุปพัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรมใน

ประเทศไทย 3) อธิิบายวิธิีการวิจารณ์และวิจารณ์

วรรณกรรมตามองค์ประกอบของวรรณกรรม 4) 

อธิิบายทฤษฎีีวรรณกรรมวิจารณ์และวิจารณ์

วรรณกรรมทั้งร�อยแก�วและร�อยกรองตามทฤษฎีีที่ได� 

โดยได�กำหนดให�ผู�เรียนเข�าใจและสามารถวิจารณ์

วรรณกรรมตามแนวคดิหรอืทฤษฎีทีีห่ลากหลาย ได�แก่  

แนวประวัติและชีวประวัติ  แนวสุนทรียศาสตร์และ

แนววิจารณ์  แนวศิลปะเพื่อชีวิตและแนวมนุษยนิยม 

แนววัจนปฏิิบัติศาสตร์ แนวโครงสร�างนิยม แนวหลัง

โครงสร�างนิยม และ แนวสหวิทยาการ

 จากวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาข�างต�นจะ

เห็นได�ว่ากระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ์มี

เนื้อหามากและหลากหลาย เนื้อหาดังกล่าวทำให�ผู�

เรียนได�รับความรู�ที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันก็

ทำให�ผู�เรยีนสับสนและติดตามเนือ้หาของผู�สอนไม่ทนั  

อีกทั้งในการบรรยายผู�สอนมักเน�นเนื้อหาของแนวคิด

และทฤษฎีีเป็นหลักแล�วให�ผู�เรียนกลับไปทำความ

เข�าใจตัวอย่างบทวิจารณ์ด�วยตนเอง จากวิธิีการสอน

ที่ผ่านมาพบว่าผู�เรียนจำนวนไม่มากนักที่กลับไปอ่าน

ตัวอย่างบทวิจารณ์ด�วยตนเองส่งผลให�เมื่อผู�เรียนต�อง

เขยีนบทวิจารณ์ของตนเอง ผู�เรยีนไม่สามารถเขยีนบท

วิจารณ์ได�ดีเท่าที่ควร

 จากปัญหาดังกล่าว  ผู�สอนได�ปรับวิธิีการสอน

โดยการให�เอกสารประกอบการสอนแก่ผู�เรยีนเพือ่เป็น

คู่มือในการทำความเข�าใจแนวคิดและทฤษฎีีการ

วิจารณ์วรรณกรรมประกอบกับการฟังพอสแคสต์ 

(podcast) ในช่องยูทูป (youtube) อีกทั้งยังคัดเลือก

บทความวิจารณ์วรรณกรรมให�ผู�เรียนได�อ่านทำความ

เข�าใจและแลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียน สาเหตุ

ที่ผู�สอนกำหนดบทวิจารณ์วรรณกรรมให�ผู� เรียน 

เนือ่งจากต�องการให�บทวจิารณว์รรณกรรมครอบคลมุ

เนื้อหาตามรายละเอียดกระบวนวิชาทั้งหมด

 หลังจากการทำความเข�าใจบทวิจารณ์ที่ผู�สอน

เลือกให�แล�ว ผู� เรียนสามารถเลือกบทวิจารณ์

วรรณกรรมทีต่นเองสนใจมานำเสนอในชัน้เรยีนเพ่ือให�

นักศึกษาได�สนใจแนวคิดทฤษฎีีมากข้ึนและเห็น

ตวัอย่างจากการวิจารณ์วรรณกรรมจากตัวบททีห่ลาก

หลาย
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3.2. ด�านกิจกรรมการเรียนการสอน

  กระบวนวิชา 014371 ได�จัดการเรียนการสอน

ในรปูแบบออนไลนผ์า่นโปรแกรม Microsoft Teams 

ตลอดภาคการศึกษา  นักศึกษาสามารถใช�บัญชีไอที

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT account) เข�าสู่

ระบบการเรียนการสอนได�

 3.2.1 สื่อประกอบการเรียนการสอน

 ส่ือประกอบการเรยีนการสอนของกระบวนวชิา

นี้ ช่องทางแรก ผู�สอนได�เปิดช่องยูทูป (youtube) 

Storytelling เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่อง [5]ขึ้น ผู�สอน

ได�บรรยายข�อมูลเรื่องการวิจารณ์วรรณกรรม แนวคิด

และทฤษฎีีพร�อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจารณ์ที่น่าสนใจ

ไว�ในช่องยูทูป โดยพยายามทำให�แต่ละตอนมีความ

ยาวไม่เกิน 15 นาที เพื่อไม่ให�ผู�ฟังเบื่อหน่อย  เนื้อหา

ในแต่ละตอนในช่องยูทูปจะสอดคล�องกับหัวข�อท่ีใช�

จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 014371 

วรรณกรรมวิจารณ์  และมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง

การวรรณกรรมร่วมอยู่ด�วย  ผู�เรยีนสามารถฟังเนือ้หา

เรื่องการวิจารณ์วรรณกรรมได�ตลอดเวลา

ร้ปที� 1 ช่อง Storytelling เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่อง

 สื่อประกอบการเรียนอีกประเภทหนึ่ง คือ 

บทความวิจารณ์วรรณกรรม  ผู�สอนรวบรวมไฟล์

บทความสง่ให�นกัศกึษาผา่นทางโปรแกรม Microsoft 

Teams 

 3.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

 กิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ์  สามารถแบ่งได�เป็น  

5 ช่วง ดังนี้

 1) การบรรยายของผู�สอน

 2) การอภิปรายจากบทวิจารณ์คัดสรร

 3) การผลิตสื่อการวิจารณ์วรรณกรรม

 4) การนำเสนอบทวิจารณ์ที่สนใจ

 5) การพัฒนาบทวิจารณ์วรรณกรรม

 1) การบัรรยายของผ้้สอน

  การเรียนการสอนด�วยวิธิีการบรรยายจัดขึ้นใน

ช่วงเริ่มต�นของการเปิดภาคการศึกษา ผู�เรียนยังไม่

ทราบความหมายของการวิจารณ์วรรณกรรมและไม่

เข�าใจว่าเพราะเหตุใดต�องมีการวิจารณ์วรรณกรรม   

ผู�สอนได�บรรยายในรายละเอียดเบื้องต�นเพ่ือให�

นักศึกษาเข�าใจภาพรวมของการวิจารณ์วรรณกรรม  

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถกลับไปทบทวนได�จาก

ช่องยทูปู (youtube) Storytelling เรือ่งเล่าของนกัเล่า

เร่ือง และเอกสารประกอบการสอนท่ีผู�สอนมอบให�

 ในช่วงครึ่งเทอมหลังจากการสอบกลางภาคผู�

สอนได�เชิญวิทยากรที่มีความรู�และมีประสบการณ์ใน

การใช�แนวคิดต่าง ๆ ในการวิจารณ์วรรณกรรมมาพูด

คยุแลกเปลีย่นวธิิกีารวเิคราะหแ์ละวจิารณว์รรณกรรม  

เพ่ือให�ผู�เรยีนเกิดแรงบันดาลใจในการเรยีนวรรณกรรม

และเปิดโอกาสให�ได�สอบถามผู�เชี่ยวชาญ

ร้ปที� 2 อาจารย์พิลาสิณี  อินทร์พยุงบรรยายพิเศษ

ร้ปที� 3 ผู�ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม ์ลาศขุะ บรรยาย

พิเศษ

 

 

   

 

 

จากวัตถุประสงคของกระบวนวิชาขางตนจะ

เห็นไดวากระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณมี

เนื้อหามากและหลากหลาย เนื้อหาดังกลาวทำให

ผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลาย แตในขณะเดียวกัน

ก็ทำใหผูเรียนสับสนและติดตามเนื้อหาของผูสอนไม

ทัน  อีกทั้งในการบรรยายผูสอนมักเนนเนื้อหาของ

แนวคิดและทฤษฎีเปนหลักแลวใหผูเรียนกลับไปทำ

ความเขาใจตัวอยางบทวิจารณดวยตนเอง จาก

วิธีการสอนที่ผานมาพบวาผูเรียนจำนวนไมมากนักท่ี

กลับไปอานตัวอยางบทวิจารณดวยตนเองสงผลให

เมื่อผูเรียนตองเขียนบทวิจารณของตนเอง ผูเรียนไม

สามารถเขียนบทวิจารณไดดีเทาท่ีควร 

จากปญหาดังกลาว  ผูสอนไดปรับวิธีการสอน

โดยการใหเอกสารประกอบการสอนแกผู เรียนเพ่ือ

เปนคูมือในการทำความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีการ

วิจารณวรรณกรรมประกอบกับการฟงพอสแคสต 

(podcast) ในช องย ูท ูป  (youtube)  อ ีกท ั ้ งยั ง

คัดเลือกบทความวิจารณวรรณกรรมใหผูเรียนไดอาน

ทำความเขาใจและแลกเปลี ่ยนอภิปรายกันในชั้น

เรียน สาเหตุที่ผูสอนกำหนดบทวิจารณวรรณกรรม

ใหผูเรียน เนื่องจากตองการใหบทวิจารณวรรณกรรม

ครอบคลุมเนื ้อหาตามรายละเอียดกระบวนว ิชา

ท้ังหมด 

หลังจากการทำความเขาใจบทวิจารณท่ีผูสอน

เล ือกให แลว  ผ ู  เร ียนสามารถเลือกบทวิจารณ

วรรณกรรมที ่ตนเองสนใจมานำเสนอในชั ้นเรียน

เพื่อใหนักศึกษาไดสนใจแนวคิดทฤษฎีมากขึ้นและ

เห็นตัวอยางจากการวิจารณวรรณกรรมจากตัวบทท่ี

หลากหลาย 

 

 

3.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

  กระบวนวิชา 014371 ไดจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Microsoft 

Teams ตลอดภาคการศึกษา  นักศึกษาสามารถใช

บ ัญช ีไอทีของมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม (CMU IT 

account) เขาสูระบบการเรียนการสอนได 

 3.2.1 ส่ือประกอบการเรียนการสอน 

สื่อประกอบการเรียนการสอนของกระบวน

วิชานี้  ชองทางแรก ผูสอนไดเปดชองยูทูป (youtube) 

Storytelling เรื่องเลาของนักเลาเรื่อง [5]ข้ึน ผูสอน

ได บรรยายขอมูลเร ื ่องการว ิจารณวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีพรอมทั้งยกตัวอยางงานวิจารณท่ี

นาสนใจไวในชองยูทูป  โดยพยายามทำใหแตละตอน

มีความยาวไมเกิน 15 นาที เพื่อไมใหผูฟงเบื่อหนอย  

เนื ้อหาในแตละตอนในชองยูทูปจะสอดคลองกับ

หัวขอที ่ใช จ ัดการเร ียนการสอนในกระบวนว ิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ  และมีเนื้อหาอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของการวรรณกรรมรวมอยูดวย  ผูเรียนสามารถ

ฟงเนื้อหาเรื่องการวิจารณวรรณกรรมไดตลอดเวลา 

รูปท่ี 1 ชอง Storytelling เรื่องเลาของนักเลาเรื่อง 
 

 สื่อประกอบการเรียนอีกประเภทหนึ่ง คือ 

บทความวิจารณวรรณกรรม  ผู สอนรวบรวมไฟล

บทความส  ง ให น ั กศ ึ กษาผ  านทางโปรแกรม 

Microsoft Teams  

  

   

 

 

3.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเร ียนการสอนในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ  สามารถแบงไดเปน 5 ชวง 

ดังนี้ 

1) การบรรยายของผูสอน 

2) การอภิปรายจากบทวิจารณคัดสรร 

3) การผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม 

4) การนำเสนอบทวิจารณท่ีสนใจ 

5) การพัฒนาบทวิจารณวรรณกรรม 

 

1) การบรรยายของผูสอน 

  การเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายจัดข้ึน

ในชวงเริ่มตนของการเปดภาคการศึกษา  ผูเรียนยังไม

ทราบความหมายของการวิจารณวรรณกรรมและไม

เขาใจวาเพราะเหตุใดตองมีการวิจารณวรรณกรรม  

ผูสอนไดบรรยายในรายละเอียดเบื้องตนเพ่ือใหนักศึกษา

เขาใจภาพรวมของการวิจารณวรรณกรรม  นอกจากนี้

นักศึกษายังสามารถกลับไปทบทวนไดจากชองยูทูป 

(youtube) Storytelling เรื ่องเลาของนักเลาเรื ่อง และ

เอกสารประกอบการสอนท่ีผูสอนมอบให 

ในชวงครึ ่งเทอมหลังจากการสอบกลางภาค

ผูสอนไดเชิญวิทยากรที่มีความรูและมีประสบการณใน

การใชแนวคิดตาง ๆ  ในการวิจารณวรรณกรรมมาพูดคุย

แลกเปลี ่ยนวิธีการวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม  

เพื่อใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวรรณกรรม

และเปดโอกาสใหไดสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

รูปท่ี 2 อาจารยพิลาสิณี  อินทรพยุงบรรยายพิเศษ 

 

รูปท่ี 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พศุตม  ลาศุขะ บรรยายพิเศษ 

รูปท่ี 4 รองศาสตราจารย ดร.นัทธนัย ประสานนาม บรรยายพิเศษ 

 

2) การอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

     การเรียนการสอนดวยวิธีการอภิปรายบทวิจารณ

คัดสรรเริ่มขึ้นในประมาณสัปดาหที่ 3 ของการเรียนการ

สอน  ผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 2-3 คนเลือกบทความ

วิจารณวรรณกรรมที่ผูสอนกำหนดใหแลวนำมานำเสนอ

ในชั้นเรียน  พรอมทั้งวิพากษวิจารณบทวิจารณนั้นวา

ผ ู  เร ียนเห ็นด วยหร ือไม   ม ีการอางอิงข อม ูลหรือ

ยกตัวอยางที ่น าเชื ่อถือหรือไม และสามารถนำมา

ประยุกตใชในการวิจารณวรรณกรรมเรื่องใดตอไปไดบาง

หลังจากที่ผูเรียนไดรวมกันอภิปรายแลว  ผูสอนจะสรุป

สาระสำคัญของแนวคิดและวรรณกรรมเรือ่งนั้น ๆ  อยาง

สั้น ๆ อีกครั้งเพ่ือเนนย้ำใจความสำคัญของบทวิจารณ 

 ในบทวิจารณคัดสรรจะประกอบไปดวยตัวบท

วรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิจารณวรรณกรรม 

และวิธีการเขียนที่หลากหลายตามแตผูเขียนบทวิจารณ

จะรังสรรคข้ึน  บทวิจารณดังกลาวเปนตัวอยางใหผูเรียน

เขาใจวิธีการเขียนบทวิจารณมากข้ึน 

   

 

 

3.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเร ียนการสอนในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ  สามารถแบงไดเปน 5 ชวง 

ดังนี้ 

1) การบรรยายของผูสอน 

2) การอภิปรายจากบทวิจารณคัดสรร 

3) การผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม 

4) การนำเสนอบทวิจารณท่ีสนใจ 

5) การพัฒนาบทวิจารณวรรณกรรม 

 

1) การบรรยายของผูสอน 

  การเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายจัดข้ึน

ในชวงเริ่มตนของการเปดภาคการศึกษา  ผูเรียนยังไม

ทราบความหมายของการวิจารณวรรณกรรมและไม

เขาใจวาเพราะเหตุใดตองมีการวิจารณวรรณกรรม  

ผูสอนไดบรรยายในรายละเอียดเบื้องตนเพ่ือใหนักศึกษา

เขาใจภาพรวมของการวิจารณวรรณกรรม  นอกจากนี้

นักศึกษายังสามารถกลับไปทบทวนไดจากชองยูทูป 

(youtube) Storytelling เรื ่องเลาของนักเลาเรื ่อง และ

เอกสารประกอบการสอนท่ีผูสอนมอบให 

ในชวงครึ ่งเทอมหลังจากการสอบกลางภาค

ผูสอนไดเชิญวิทยากรที่มีความรูและมีประสบการณใน

การใชแนวคิดตาง ๆ  ในการวิจารณวรรณกรรมมาพูดคุย

แลกเปลี ่ยนวิธีการวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม  

เพื่อใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวรรณกรรม

และเปดโอกาสใหไดสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

รูปท่ี 2 อาจารยพิลาสิณี  อินทรพยุงบรรยายพิเศษ 

 

รูปท่ี 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พศุตม  ลาศุขะ บรรยายพิเศษ 

รูปท่ี 4 รองศาสตราจารย ดร.นัทธนัย ประสานนาม บรรยายพิเศษ 

 

2) การอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

     การเรียนการสอนดวยวิธีการอภิปรายบทวิจารณ

คัดสรรเริ่มขึ้นในประมาณสัปดาหที่ 3 ของการเรียนการ

สอน  ผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 2-3 คนเลือกบทความ

วิจารณวรรณกรรมที่ผูสอนกำหนดใหแลวนำมานำเสนอ

ในชั้นเรียน  พรอมทั้งวิพากษวิจารณบทวิจารณนั้นวา

ผ ู  เร ียนเห ็นด วยหร ือไม   ม ีการอางอิงข อม ูลหรือ

ยกตัวอยางที ่น าเชื ่อถือหรือไม และสามารถนำมา

ประยุกตใชในการวิจารณวรรณกรรมเรื่องใดตอไปไดบาง

หลังจากที่ผูเรียนไดรวมกันอภิปรายแลว  ผูสอนจะสรุป

สาระสำคัญของแนวคิดและวรรณกรรมเรือ่งนั้น ๆ  อยาง

สั้น ๆ อีกครั้งเพ่ือเนนย้ำใจความสำคัญของบทวิจารณ 

 ในบทวิจารณคัดสรรจะประกอบไปดวยตัวบท

วรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิจารณวรรณกรรม 

และวิธีการเขียนที่หลากหลายตามแตผูเขียนบทวิจารณ

จะรังสรรคข้ึน  บทวิจารณดังกลาวเปนตัวอยางใหผูเรียน

เขาใจวิธีการเขียนบทวิจารณมากข้ึน 
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ร้ปที� 4 รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธินัย ประสานนาม 

บรรยายพิเศษ

 2) การอภิปรายบัทวัิจารณ์คััด้สรร

     การเรียนการสอนด�วยวิธิีการอภิปรายบท

วจิารณ์คัดสรรเริม่ขึน้ในประมาณสปัดาหท์ี ่3 ของการ

เรียนการสอน  ผู�เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 2-3 คนเลือก

บทความวิจารณ์วรรณกรรมทีผู่�สอนกำหนดให�แล�วนำ

มานำเสนอในช้ันเรียน  พร�อมท้ังวิพากษ์วิจารณ์บท

วิจารณ์นั้นว่าผู�เรียนเห็นด�วยหรือไม่  มีการอ�างอิง

ข�อมลูหรอืยกตวัอยา่งทีน่า่เชือ่ถอืหรอืไม ่และสามารถ

นำมาประยุกต์ใช�ในการวิจารณ์วรรณกรรมเรื่องใดต่อ

ไปได�บ�างหลังจากที่ผู�เรียนได�ร่วมกันอภิปรายแล�ว  ผู�

สอนจะสรุปสาระสำคัญของแนวคิดและวรรณกรรม

เรือ่งนัน้ ๆ  อย่างสัน้ ๆ  อกีครัง้เพือ่เน�นย้ำใจความสำคัญ

ของบทวิจารณ์

 ในบทวิจารณ์คัดสรรจะประกอบไปด�วยตัวบท

วรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎีท่ีีใช�วจิารณ์วรรณกรรม 

และวิธิีการเขียนที่หลากหลายตามแต่ผู� เขียนบท

วจิารณจ์ะรงัสรรคข์ึน้  บทวิจารณด์งักลา่วเป็นตวัอยา่ง

ให�ผู�เรียนเข�าใจวิธิีการเขียนบทวิจารณ์มากขึ้น

   ร้ปที� 5 การอภิปรายบทวิจารณ์คัดสรร

3) การผลิติสื�อการวัิจารณ์วัรรณกรรม

 เมือ่ผู�เรยีนได�อา่นบทวิจารณค์ดัสรรและร่วมกนั

อภิปรายแล�ว หลังจากนั้นผู�เรียนจะได�เริ่มวิจารณ์

วรรณกรรม ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรยีนจับกลุม่กลุม่ละ 

2-3 คนร่วมกันผลิตส่ือการวิจารณ์วรรณกรรมโดยให�

เลือกตัวบทวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ 1 เรื่องจะเป็น

เรือ่งสัน้ นวนยิาย กวนีพินธิ ์ ละครโทรทศัน ์ ภาพยนตร์ 

บทเพลง ท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ และ

เลือกแนวคิดและทฤษฎีีมาใช�ในการวิจารณ์ตัวบทนั้น

ผู�เรียนนำเสนอตัวบทวรรณกรรม  แนวคิดที่ใช�ในการ

วิจารณ์ และผลการวิจารณ์มานำเสนอให�ผู�สอนและ

เพ่ือนรว่มชัน้เรยีนฟัง ผู�สอนและเพ่ือนรว่มชัน้เรยีนจะ

ช่วยกันชี้แนะแนวทางในการวิจารณ์ตัวบทนั้นให�

ชัดเจนมากขึ้น หลังจากนั้นจึงไปผลิตเป็นพอสแคสต์ 

(podcast) วิจารณ์วรรณกรรมเผยแพร่ทางช่องยูทูป 

(youtube) Storytelling เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่อง 

ตอนผู�ช่วยเล่า season 1 อย่างไรก็ตามหากการนำ

เสนอผลการวิจารณ์ในครั้งแรกยังไม่ได�ผลดีเท่าที่ควร  

ผู�เรียนสามารถพูดคุยกับผู�สอนได�อีกครั้งเพื่อพัฒนา

เนื้อหาวิจารณ์วรรณกรรมของตนเองให�ดีขึ้นก่อนนำ

ไปผลิตเป็นพอสแคสต์

รป้ที� 6 ตวัอย่างพอสแคสต์ Storytelling เรือ่งเล่าของ

นักเล่าเรื่อง ตอน ผู�ช่วยเล่า season 1

 4) การนำเสนอบัทวัิจารณ์ที�สนใจ

  การนำเสนอบทวิจารณ์ท่ีสนใจเป็นการเรียน

การสอนในรูปแบบเดียวกับการอภิปรายบทวิจารณ์ 

คดัสรร กล่าวคือผู�เรยีนแบ่งกลุม่ กลุม่ละ 2-3 คน เลือก

บทความวจิารณว์รรณกรรมทีต่นเองสนใจมานำเสนอ

ในชั้นเรียน  พร�อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์บทวิจารณ์นั้นว่า

 

 

   

 

 

  

 
รูปท่ี 5 การอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

3) การผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม 

เมื ่อผ ู  เร ียนไดอานบทว ิจารณคัดสรรและ

รวมกันอภิปรายแลว  หลังจากนั ้นผู เร ียนจะไดเริ่ม

วิจารณวรรณกรรม  ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจับกลุม

กลุมละ 2-3 คนรวมกันผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม

โดยใหเลือกตัวบทวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ 1 เรื่องจะ

เปนเรื ่องสั ้น  นวนิยาย  กวีนิพนธ  ละครโทรทัศน  

ภาพยนตร บทเพลง ท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ  

และเลือกแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการวิจารณตัวบท

นั้น 

ผูเรียนนำเสนอตัวบทวรรณกรรม  แนวคิดที่ใช

ในการวิจารณ และผลการวิจารณมานำเสนอใหผูสอน

และเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟง   ผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน

จะชวยกันชี ้แนะแนวทางในการวิจารณตัวบทนั้นให

ชัดเจนมากขึ้น  หลังจากนั้นจึงไปผลิตเปนพอสแคสต 

(podcast) วิจารณวรรณกรรมเผยแพรทางชองยูทูป 

(youtube) Storytelling เรื่องเลาของนักเลาเรื่อง ตอน

ผูชวยเลา season 1  อยางไรก็ตามหากการนำเสนอผล

การวิจารณในครั้งแรกยังไมไดผลดีเทาที่ควร  ผูเรียน

สามารถพูดคุยกับผู สอนไดอีกครั้งเพื ่อพัฒนาเนื ้อหา

วิจารณวรรณกรรมของตนเองใหดีขึ้นกอนนำไปผลิตเปน

พอสแคสต 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางพอสแคสต Storytelling เรื่องเลาของนัก 

เลาเรื่อง ตอน ผูชวยเลา season 1 

   4) การนำเสนอบทวิจารณท่ีสนใจ 

  การนำเสนอบทวิจารณที ่สนใจเปนเรียนการ

สอนในรูปแบบเดียวกับการอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

กลาวคือผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 2-3 คนเลือกบทความ

วิจารณวรรณกรรมที่ตนเองสนใจมานำเสนอในชั้นเรียน  

พรอมท้ังวิพากษวิจารณบทวิจารณนั้นวาผูเรียนเห็นดวย

หรือไม  มีการอางอิงขอมูลหรือยกตัวอยางที่นาเชื่อถือ

หรือไม และสามารถนำมาประยุกตใชในการวิจารณ

วรรณกรรมเรื่องใดตอไปไดบาง 

 บทความท ี ่น ักศ ึกษาเล ื อกจะใช ต ั วบท

วรรณกรรมใดก็ได  จะใชแนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิจารณ

วรรณกรรมที่อยูในกระบวนวิชาหรือนอกเหนือกระบวน

วิชาก็ได  ทั้งนี้นักศึกษาจะตองสามารถบอกที่มาของบท

วิจารณไดวาเปนบทวิจารณของผูใดและเผยแพรอยูใน

ชองทางใด 

5) การพัฒนาบทวิจารณวรรณกรรม 

การเขียนบทวิจารณวรรณกรรมถือเปนหัวใจ

หลักของวิชาวรรณกรรมวิจารณ  หลังจากที่ผูเรียนได

อานบทวิจารณท่ีหลากหลายแลว  ผูเรียนจะตองวิจารณ

วรรณกรรมอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ  ผูสอนมอบหมายให

ผูเรียนวิจารณวรรณกรรมโดยใหเลือกตัวบทวรรณกรรม

ท่ีตนเองสนใจ 1 เรื่องจะเปนเรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ

ท่ีเปนภาษาไทย และเลือกแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการ

   

 

 

3.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเร ียนการสอนในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ  สามารถแบงไดเปน 5 ชวง 

ดังนี้ 

1) การบรรยายของผูสอน 

2) การอภิปรายจากบทวิจารณคัดสรร 

3) การผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม 

4) การนำเสนอบทวิจารณท่ีสนใจ 

5) การพัฒนาบทวิจารณวรรณกรรม 

 

1) การบรรยายของผูสอน 

  การเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายจัดข้ึน

ในชวงเริ่มตนของการเปดภาคการศึกษา  ผูเรียนยังไม

ทราบความหมายของการวิจารณวรรณกรรมและไม

เขาใจวาเพราะเหตุใดตองมีการวิจารณวรรณกรรม  

ผูสอนไดบรรยายในรายละเอียดเบื้องตนเพ่ือใหนักศึกษา

เขาใจภาพรวมของการวิจารณวรรณกรรม  นอกจากนี้

นักศึกษายังสามารถกลับไปทบทวนไดจากชองยูทูป 

(youtube) Storytelling เรื ่องเลาของนักเลาเรื ่อง และ

เอกสารประกอบการสอนท่ีผูสอนมอบให 

ในชวงครึ ่งเทอมหลังจากการสอบกลางภาค

ผูสอนไดเชิญวิทยากรที่มีความรูและมีประสบการณใน

การใชแนวคิดตาง ๆ  ในการวิจารณวรรณกรรมมาพูดคุย

แลกเปลี ่ยนวิธีการวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม  

เพื่อใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวรรณกรรม

และเปดโอกาสใหไดสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

รูปท่ี 2 อาจารยพิลาสิณี  อินทรพยุงบรรยายพิเศษ 

 

รูปท่ี 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พศุตม  ลาศุขะ บรรยายพิเศษ 

รูปท่ี 4 รองศาสตราจารย ดร.นัทธนัย ประสานนาม บรรยายพิเศษ 

 

2) การอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

     การเรียนการสอนดวยวิธีการอภิปรายบทวิจารณ

คัดสรรเริ่มขึ้นในประมาณสัปดาหที่ 3 ของการเรียนการ

สอน  ผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 2-3 คนเลือกบทความ

วิจารณวรรณกรรมที่ผูสอนกำหนดใหแลวนำมานำเสนอ

ในชั้นเรียน  พรอมทั้งวิพากษวิจารณบทวิจารณนั้นวา

ผ ู  เร ียนเห ็นด วยหร ือไม   ม ีการอางอิงข อม ูลหรือ

ยกตัวอยางที ่น าเชื ่อถือหรือไม และสามารถนำมา

ประยุกตใชในการวิจารณวรรณกรรมเรื่องใดตอไปไดบาง

หลังจากที่ผูเรียนไดรวมกันอภิปรายแลว  ผูสอนจะสรุป

สาระสำคัญของแนวคิดและวรรณกรรมเรือ่งนั้น ๆ  อยาง

สั้น ๆ อีกครั้งเพ่ือเนนย้ำใจความสำคัญของบทวิจารณ 

 ในบทวิจารณคัดสรรจะประกอบไปดวยตัวบท

วรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิจารณวรรณกรรม 

และวิธีการเขียนที่หลากหลายตามแตผูเขียนบทวิจารณ

จะรังสรรคข้ึน  บทวิจารณดังกลาวเปนตัวอยางใหผูเรียน

เขาใจวิธีการเขียนบทวิจารณมากข้ึน 

 

 

   

 

 

  

 
รูปท่ี 5 การอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

3) การผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม 

เมื ่อผ ู  เร ียนไดอานบทว ิจารณคัดสรรและ

รวมกันอภิปรายแลว  หลังจากนั ้นผู เร ียนจะไดเริ่ม

วิจารณวรรณกรรม  ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจับกลุม

กลุมละ 2-3 คนรวมกันผลิตสื่อการวิจารณวรรณกรรม

โดยใหเลือกตัวบทวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ 1 เรื่องจะ

เปนเรื ่องสั ้น  นวนิยาย  กวีนิพนธ  ละครโทรทัศน  

ภาพยนตร บทเพลง ท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ  

และเลือกแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการวิจารณตัวบท

นั้น 

ผูเรียนนำเสนอตัวบทวรรณกรรม  แนวคิดที่ใช

ในการวิจารณ และผลการวิจารณมานำเสนอใหผูสอน

และเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟง   ผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน

จะชวยกันชี ้แนะแนวทางในการวิจารณตัวบทนั้นให

ชัดเจนมากขึ้น  หลังจากนั้นจึงไปผลิตเปนพอสแคสต 

(podcast) วิจารณวรรณกรรมเผยแพรทางชองยูทูป 

(youtube) Storytelling เรื่องเลาของนักเลาเรื่อง ตอน

ผูชวยเลา season 1  อยางไรก็ตามหากการนำเสนอผล

การวิจารณในครั้งแรกยังไมไดผลดีเทาที่ควร  ผูเรียน

สามารถพูดคุยกับผู สอนไดอีกครั้งเพื ่อพัฒนาเนื ้อหา

วิจารณวรรณกรรมของตนเองใหดีขึ้นกอนนำไปผลิตเปน

พอสแคสต 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางพอสแคสต Storytelling เรื่องเลาของนัก 

เลาเรื่อง ตอน ผูชวยเลา season 1 

   4) การนำเสนอบทวิจารณท่ีสนใจ 

  การนำเสนอบทวิจารณที ่สนใจเปนเรียนการ

สอนในรูปแบบเดียวกับการอภิปรายบทวิจารณคัดสรร 

กลาวคือผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 2-3 คนเลือกบทความ

วิจารณวรรณกรรมที่ตนเองสนใจมานำเสนอในชั้นเรียน  

พรอมท้ังวิพากษวิจารณบทวิจารณนั้นวาผูเรียนเห็นดวย

หรือไม  มีการอางอิงขอมูลหรือยกตัวอยางที่นาเชื่อถือ

หรือไม และสามารถนำมาประยุกตใชในการวิจารณ

วรรณกรรมเรื่องใดตอไปไดบาง 

 บทความท ี ่น ักศ ึกษาเล ื อกจะใช ต ั วบท

วรรณกรรมใดก็ได  จะใชแนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิจารณ

วรรณกรรมที่อยูในกระบวนวิชาหรือนอกเหนือกระบวน

วิชาก็ได  ทั้งนี้นักศึกษาจะตองสามารถบอกที่มาของบท

วิจารณไดวาเปนบทวิจารณของผูใดและเผยแพรอยูใน

ชองทางใด 

5) การพัฒนาบทวิจารณวรรณกรรม 

การเขียนบทวิจารณวรรณกรรมถือเปนหัวใจ

หลักของวิชาวรรณกรรมวิจารณ  หลังจากที่ผูเรียนได

อานบทวิจารณท่ีหลากหลายแลว  ผูเรียนจะตองวิจารณ

วรรณกรรมอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ  ผูสอนมอบหมายให

ผูเรียนวิจารณวรรณกรรมโดยใหเลือกตัวบทวรรณกรรม

ท่ีตนเองสนใจ 1 เรื่องจะเปนเรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ

ท่ีเปนภาษาไทย และเลือกแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการ
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ผู�เรียนเห็นด�วยหรือไม่มีการอ�างอิงข�อมูลหรือยก

ตวัอยา่งทีน่า่เชือ่ถอืหรอืไม ่และสามารถนำมาประยกุต์

ใช�ในการวิจารณ์วรรณกรรมเรื่องใดต่อไปได�บ�าง

 บทความที่ นั ก ศึ กษา เ ลื อกจะ ใช� ตั วบท

วรรณกรรมใดกไ็ด�  จะใช�แนวคดิและทฤษฎีทีีใ่ช�วจิารณ์

วรรณกรรมที่อยู่ ในกระบวนวิชาหรือนอกเหนือ

กระบวนวิชาก็ได� ทั้งนี้นักศึกษาจะต�องสามารถบอก

ที่มาของบทวิจารณ์ได�ว่าเป็นบทวิจารณ์ของผู�ใดและ

เผยแพร่อยู่ในช่องทางใด

 5) การพัฒนาบัทวัิจารณ์วัรรณกรรม

 การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมถือเป็นหัวใจ

หลักของวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ หลังจากท่ีผู�เรียนได�

อ่านบทวิจารณ์ที่หลากหลายแล�ว ผู�เรียนจะต�อง

วจิารณ์วรรณกรรมอย่างมเีหตผุลนา่เชือ่ถอื ผู�สอนมอบ

หมายให�ผู�เรียนวิจารณ์วรรณกรรมโดยให�เลือกตัวบท

วรรณกรรมที่ตนเองสนใจ 1 เรื่องจะเป็นเร่ืองส้ัน 

นวนิยาย กวีนิพนธิ์ที่เป็นภาษาไทย และเลือกแนวคิด

และทฤษฎีีมาใช�ในการวิจารณ์วรรณกรรมให�เหมาะสม

แล�วเรียบเรียงเป็นบทวิจารณ์ 

 กอ่นทีผู่�เรยีนจะเขยีนตวับทวจิารณว์รรณกรรม  

ผู�เรียนต�องนำเสนอตัวบทวรรณกรรม แนวคิดที่ใช�ใน

การวิจารณ์ และผลการวิจารณ์เบื้องต�นมานำเสนอให�

ผู�สอนฟังนอกเวลาเรียน ผู�สอนซัึ่กถามเพื่อทดสอบ

ความเข�าใจเกี่ยวกับตัวบทและทฤษฎีีที่ใช�ศึกษา  และ

ช่วยชี้แนะแนวทางในการวิจารณ์ตัวบทนั้นให�ชัดเจน

มากขึน้  หลังจากนัน้จึงนำไปเรยีบเรยีงเป็นบทวิจารณ์

วรรณกรรม

 ผู� เรียนสามารถนัดพบผู�สอนเพื่อนำเสนอ

แนวทางในการวิจารณ์วรรณกรรมได� โดยมีเงื่อนไขว่า

ผู�สอนจะไม่รับอ่านงานวิจัยของผู�เรียนล่วงหน�า  แต่ผู�

เรียนจะต�องอธิิบายให�ผู�สอนเข�าใจสิ่งที่ตนเองคิด  

เง่ือนไขดังกล่าวเกิดข้ึนจากการที่ผู�สอนต�องการให�

นักศึกษาฝึึกคิดอย่างเป็นระบบ  สื่อสารด�วยการพูด  

สามารถตอบคำถามได�อย่างคล่องแคล่วซึ่ึ่งเป็นการ

แสดงให�เห็นว่าผู�เรียนได�อ่านตัวบทและเข�าใจทฤษฎีี

จรงิ  ถงึแม�วา่ผู�เรยีนจะสามารถสบืค�นข�อมลูบทวจิารณ์

ของผู�อืน่มาได� แตผู่�เรยีนจะต�องอา่นและทำความเข�าใจ

บทวจิารณน์ัน้เพือ่นำมาถ่ายทอดให�ผู�สอนเข�าใจ   อนึง่

บทความวิจารณ์นี้ผู�สอนจะรวบรวมและจัดพิมพ์เป็น

รูปเล่มต่อไป

  กิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณท์ัง้ 5 ชว่งสามารถคดิเปน็

สัดส่วนร�อยละได� ดังนี้

ร้ปที� 7 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของการจัดการเรียนการ

สอน

4. ผลที�ได้้รับัจากการจัด้การเรียนร้้เชิงรุก

   ผลที่ได� รับจาการจัดการเรียนรู� เชิงรุกใน

กระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ์ ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  มีดังนี้

4.1. การประเมินผลการเรียนรู�

 การประเมินผลการเรียนรู�กระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ ์ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 

2564 แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

 1) ผลิตสื่อวิจารณ์วรรณกรรม 20 % โดยทำ

เป็นงานกลุ่ม 2-3 คน  ผู�เรียนจะได�รับคะแนน 10 % 

จากการนำเสนอบทวิจารณ์ในชั้นเรียนและการตอบ

คำถามจากผู�สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และได�รับ

คะแนน 10 % จากไฟล์ เสียงหรือพอดแคสต์ 

(podcasts) วิจารณ์วรรณกรรม

   

 

 

วิจารณวรรณกรรมใหเหมาะสมแลวเรียบเรียงเปนบท

วิจารณ  

กอนที่ผูเรียนจะเขียนตัวบทวิจารณวรรณกรรม  

ผูเรียนตองนำเสนอตัวบทวรรณกรรม  แนวคิดท่ีใชในการ

วิจารณ และผลการวิจารณเบื้องตนมานำเสนอใหผูสอน

ฟงนอกเวลาเรียน   ผูสอนซักถามเพ่ือทดสอบความเขาใจ

เกี่ยวกับตัวบทและทฤษฎีที่ใชศึกษา  และชวยชี้แนะ

แนวทางในการวิจารณตัวบทนั ้นใหช ัดเจนมากข้ึน  

หลังจากนั้นจึงนำไปเรียบเรียงเปนบทวิจารณวรรณกรรม 

ผู  เร ียนสามารถนัดพบผู สอนเพื ่อนำเสนอ

แนวทางในการวิจารณวรรณกรรมได โดยมีเงื ่อนไขวา

ผูสอนจะไมรับอานงานวิจัยของผูเรียนลวงหนา  แต

ผู เรียนจะตองอธิบายใหผู สอนเขาใจสิ ่งที ่ตนเองคิด  

เงื ่อนไขดังกลาวเกิดขึ ้นจากการที ่ผ ู สอนตองการให

นักศึกษาฝกคิดอยางเปนระบบ  สื ่อสารดวยการพูด  

สามารถตอบคำถามไดอยางคลองแคลวซึ่งเปนการแสดง

ใหเห็นวาผู เร ียนไดอานตัวบทและเขาใจทฤษฎีจริง  

ถึงแมวาผูเรียนจะสามารถสืบคนขอมูลบทวิจารณของ

ผูอื่นมาได  แตผูเรียนจะตองอานและทำความเขาใจบท

วิจารณนั ้นเพื ่อนำมาถายทอดใหผู สอนเขาใจ   อนึ่ง

บทความวิจารณนี้ผู สอนจะรวบรวมและจัดพิมพเปน

รูปเลมตอไป 

  กิจกรรมการเร ียนการสอนในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณทั้ง 5 ชวงสามารถคิดเปน

สัดสวนรอยละได ดังนี้ 

 
รูปท่ี 7 แผนภูมิแสดงสดัสวนของการจัดการเรียนการสอน 

4 ผลท ี ่ ได ร ับจากการจ ัดการเร ียนร ู  เช ิ งรุก   

กระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

   ผลที่ไดรับจาการจัดการเรียนรู เชิงรุกใน

กระบวนวิชา 014371 วรรณกรรมวิจารณ ภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2564  มีดังนี้ 

4.1 การประเมินผลการเรียนรู 

 การประเมินผลการเรียนรู กระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมว ิจารณ   ภาคเร ียนท ี ่  1             

ปการศึกษา 2564 แบงคะแนนออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

1) ผลิตสื่อวิจารณวรรณกรรม 20 % โดยทำ

เปนงานกลุม 2-3 คน  ผูเรียนจะไดรับคะแนน 10 % 

จากการนำเสนอบทวิจารณในชั้นเรียนและการตอบ

คำถามจากผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน  และไดรับ

คะแนน 10 % จากไฟล  เส ียงหร ือพอดแคสต  

(podcasts) วิจารณวรรณกรรม 

2) บทวิจารณวรรณกรรม 20 % โดยทำเปน

งานเดี ่ยว  ผู เรียนจะไดรับคะแนน 5 % จากการ

นำเสนอปากเลารวมทั ้งการตอบคำถามกับผู สอน

บรรยาย

37%

อภิปราย

บทความคัด

สรร

20%

พัฒนาส่ือ

วิจารณ์

วรรณกรรม

17%

นาํเสนอ

บทความท่ี

สนใจ

13%

เขียนบท

วิจารณ์

วรรณกรรม

13%

กิจกรรมการเรียนการสอน
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 2) บทวิจารณ์วรรณกรรม 20 % โดยทำเป็น

งานเดีย่ว ผู�เรยีนจะได�รบัคะแนน 5 % จากการนำเสนอ

ปากเล่ารวมทั้งการตอบคำถามกับผู�สอนนอกเวลา

เรียน และได�รับคะแนน 15 % จากบทวิจารณ์

 3) สอบปลายภาค 30 % เนือ้หาการสอบปลาย

ภาคเป็นเนื้อหาในส่วนการอธิิบายจุดมุ่งหมายและ

ความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณกรรม พัฒนาการ

ของการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย 20% ทั้ง

สองหัวข�อนี้ไม่ได�มีเนื้อหาอยู่ในคะแนนส่วนที่ 1) และ 

2) และคะแนน 10% จากการวิจารณ์วรรณกรรมที่ผู�

สอนกำหนดให�  

 4) การอภิปรายกลุ่ม 20 %  ผู�เรียนแบ่งกลุ่ม 

2-3 คนนำเสนอบทอา่นตามทีผู่�สอนกำหนด 10% และ

นำเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมตามความสนใจ 10%  

การนำเสนอทั้งสองครั้งผู� เรียนต�องสรุปความจับ

ประเด็นสำคัญ พร�อมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

 5) จิตพิสัย 10 %  ผู�สอนประเมินจากอ่าน

เอกสารก่อนเข�าชั้นเรียนและการร่วมแสดงความคิด

เห็นในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา

4.2. ผลลัพธิ์ต่อผู�เรียน

 การจัดการเรียนรู� เชิงรุกในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ ์ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 

2564  มีส่วนช่วยให�การเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์สามารถดำเนินไปได�อย่างราบรื่น  ผู�เรียนมี

ความสุขกับการเรียนวรรณกรรมมากขึ้นและมีส่วน

ร่วมในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากผู�เรียนสามารถ

กำหนดหัวข�อในการเรียนตามที่ตนเองสนใจได�

 การเรยีนในรูปแบบเดิม  ผู�สอนได�มอบหมายให�

ผู�เรยีนเขยีนบทวจิารณว์รรณกรรมหลายชิน้ตามตวับท

และทฤษฎีทีีผู่�สอนกำหนดให�  เมือ่จดัการเรยีนรู�เชงิรกุ  

ผู�สอนได�ลดจำนวนชิน้งานลงและเปดิโอกาสให�ผู�เรยีน

ได�เลือกตัวบทวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ จากการ

ประเมินผลการเรยีนรู�ของผู�สอนพบวา่  ผู�เรยีนสามารถ

อธิบิายตวับทและวิพากษว์จิารณ์ตวับทวรรณกรรมได�

อยา่งมีเหตุผล อาจเนือ่งมาจากตัวบทนัน้ ๆ  เป็นตัวบท

ที่ผู�เรียนสนใจ

4.3. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์ผู�สอน

 การเข�าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

แบบใหมท่ี่สอดคล�องกบัศตวรรษท่ี 21 ประจำป ี2564  

เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธิีการสอนวิชาวรรณกรรม

วจิารณจ์ากแบบเดมิทีส่อนแบบบรรยายเน�นการเรยีน

การสอนตามทีผู่�สอนถนดัเปน็การจดัการเรยีนรู�เชงิรกุ

ทำให�การเรียนการสอนในห�องเรียนไม่น่าเบื่อ  ผู�เรียน

มีปฏิิสัมพันธิ์กันและมีปฏิิสัมพันธิ์กับผู�สอนมากขึ้น  ผู�

สอนได�พฒันาตนเอง  ได�กลบัไปทบทวนความรู�เพ่ือจดั

ทำเป็นสื่อออนไลน์ให�ผู� เรียนเข�าใจง่าย โดยการ

พยายามลดความเคร่งเครียดเชิงวิชาการ เน�นการ

สื่อสารที่เข�าใจง่าย

 การปรบัปรงุสดัสว่นการประเมนิผลการเรยีนรู�

และรูปแบบการประเมินผลเป็นให�ผู�เรียนได�เลือกตัว

บทวรรณกรรมที่ตนเองสนใจทำให�ผู�สอนทราบว่า

ธิรรมชาติของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร  

 ผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสนใจหลาก

หลายและแตกตา่งจากส่ิงท่ีผู�สอนใจ ความสนใจท่ีแตก

ต่างกันนี้ทำให�ผู�สอนตระหนักถึงช่องว่างระหว่างผู�

เรียนกับผู�สอน ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาที่ผู�เรียน

ไมส่นใจวรรณกรรม จากเดิมทีผู่�สอนเข�าใจว่าผู�เรยีนไม่

สนใจอา่นวรรณกรรม แตเ่มือ่ได�ปรบัรปูแบบการเรยีน

การสอนพบว่า ผู�เรยีนยงัคงอา่นงานวรรณกรรมอยูแ่ต่

เปล่ียนช่องทางเป็นรูปแบบออนไลน์มากข้ึน  สังเกต

ได�จากตวับททีผู่�เรยีนนำมาวจิารณป์ระมาณ 80% เปน็

ผลงานทีเ่ผยแพรใ่นรปูแบบ E-Book นอกจากนีต้วับท

วรรณกรรมประเภทภาพเคลื่อนไหว เช่น ละครและ

ภาพยนตร์ ฯลฯ มีช่องทางในการเสพมากขึ้นทั้งรูป

แบบที่มีค่าใช�จ่ายและไม่มีค่าใช�จ่าย อีกทั้งมีตัวบทที่

หลากหลายข้ึน   ตวับทท่ีหลากหลายเหล่านีเ้ปน็ตวับท

ที่มีคุณค่าและสามารถนำมาเป็นสื่อในการเรียนการ

สอนได�ถือเป็นการเปิดโลกของผู�สอนให�กว�างขึ้นด�วย
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 นอกจากนีแ้ล�วการจดัการเรยีนรู�เชงิรกุโดยการ

เปิดโอกาสให�นักศึกษาเลือกในแนวคิดและทฤษฎีีที่

ตนเองสนใจมาใช�ในการวิจารณ์วรรณกรรมพบว่า 

แนวคิดด�านจิตวิทยาเป็นแนวคิดที่ผู�เรียนสนใจมาก

ที่สุด ผู� เรียนจะนำแนวคิดของนักจิตวิทยามาใช�

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของตวัละครแสดงให�เหน็วา่ผู�เรยีน

สนใจศึกษาตัวละครในวรรณกรรมในฐ์านะที่เป็น

ปัจเจกบุคคลมากกว่าการศึกษาวรรณกรรมเพื่อเห็น

ภาพสะท�อนสังคมตามที่ผู�สอนสนใจ

5. สรุป

 การจัดการเรียนรู� เชิงรุกในกระบวนวิชา 

014371 วรรณกรรมวิจารณ์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่ผู�สอนเป็นผู�ถ่ายทอดความ

รู�ให�แกผู่�เรยีนเพยีงอยา่งเดยีวมาเปน็การเรยีนการสอน

ที่ให�ความสำคัญกับผู�เรียนมากขึ้น โดยประยุกต์ใน

แนวคดิการจดัการเรยีนเชงิรกุ  ผลปรากฎีวา่การเรยีน

การสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช�รูป

แบบออนไลน์สามารถดำเนินการไปได�ราบรื่น  ผู�เรียน

ได�ค�นคว�าหาข�อมูลและได�แสดงความคิดเห็นใน

ประเดน็ท่ีผู�สอนกำหนดให�และท่ีตนเองสนใจ อกีท้ังได�

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล  ทักษะการสื่อสาร

ด�วยการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิิภาพ  การวิจารณ์อย่างมีหลักการ  อย่างไร

ก็ตามผู�สอนยังหวังว่าการจัดการเรียนรู�เชิงรุกจะมี

ประสิทธิิภาพมากข้ึนหากผู�สอนและผู�เรียนได�พบกัน

ในห�องเรียน
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บัทคััด้ย่อ

 บทความนี้ได�สรุปผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 062303 จิตวิทยาบุคลิกภาพในระดับปฐ์มวัย

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่ึ่งมุ่งเน�นการใช�เทคโนโลยี เพื่อให�เกิดทักษะการเรียนรู� ทักษะด�านข�อมูล

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน Mastery learning ของนักศึกษาที่สามารถเรียนรู�ด�วย

ตนเองอย่างแท�จริง และสอดคล�องกับทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดย

กิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�น Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์ให�นักศึกษาได�มีความรู�ความเข�าใจ เล็งเห็นความ

สำคัญของพัฒนาการและปัญหาทางบุคลิกภาพของเด็กปฐ์มวัย นักศึกษาต�องศึกษาทฤษฎีี ความเป็นมา ความ

สำคัญ ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพ เพื่อมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน โดยผู�เรียนศึกษา

ผ่านสื่อการสอนที่ผู�สอนได�จัดทำขึ้นก่อนเข�าชั้นเรียน (Flipped classroom) ต่อยอดความคิดนำไปสู่การศึกษา

ประเด็นที่สนใจ และจัดทำคลิปเผื่อเผยแพร่องค์ความรู�ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

คัำสำคััญ:  ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21, การศึกษาปฐ์มวัย, Active learning, Flipped classroom  

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 062303 จิตวิทยาบุคลิกภาพใน

ระดับปฐ์มวัย เป็นวิชาใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนใน

ภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ โดยลักษณะของกระบวนวิชา

เป็นวิชาเน�นภาคทฤษฎีี ซึ่ึ่งโดยปกติการจัดการเรียน

การสอนในกระบวนวชิาทีม่ลีกัษณะเชน่นี ้รปูแบบการ

เรยีนการสอนทีน่ำมาใช�จะเปน็ลกัษณะทีผู่�เรยีนศกึษา

ทฤษฎีี แนวคิดต่าง ๆ  โดยการบรรยายในชั้นเรียนจาก

ผู�สอน ผู�เรียนค�นคว�าศึกษาประเด็น นำเสนอ และ

อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย  

ผู�สอนมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

เรียนการสอนจากรูปแบบเดิม ไปเป็นแบบใหม่ที่เน�น 

Active Learning และ Flipped classroom ซึ่ึ่งเป็น

คุณลักษณะของผู�เรียนยุคใหม่และเกิดการพัฒนา

ตนเองตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา โดยเน�น

กระบวนการเรียนรู�ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาให�เป็น 

Active and Lifelong Lerner

 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำภาคเรียนที่ 

2/2564 จงึเปน็เสมอืนแรงกระตุ�นให�ผู�สอนสร�างความ

ท�าทายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนนี้ โดยการใช�สื่อ

การสอนแบบผสมผสาน ประกอบด�วย การใช�กระดาน

สนทนาในโปรแกรม MS teams เป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างผู�สอนและผู�

เรียน และระหว่างผู�เรียนด�วยกัน การสร�างสื่อแบบ

ออนไลน์ เพื่อให�นักศึกษาได�ศึกษารายละเอียดของ

เนื้อหานอกชั้นเรียน แล�วนำมาอภิปรายร่วมกันในชั้น

เรยีน (Flipped classroom) รว่มกบักจิกรรมการเรยีน

รู�ในชัน้เรยีนทีเ่น�นให�ผู�เรยีนสร�างองคค์วามรู�ด�วยตนเอง 
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คือ การให�ผู�เรียนจัดทำชิ้นงานที่สะท�อนกระบวนการ

คิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนา soft skill ผ่านการ

ทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู�ร่วม

กนั การใช�เทคโนโลยเีปน็เครือ่งมอืแสวงหาความรู�จาก

แหล่งความรู�ต่าง ๆ ด�วยตนเอง อาทิ การจัดทำ 

infographic การพัฒนาบคุลกิภาพแกเ่ดก็ปฐ์มวยั การ

จัดทำคลิปเผยแพร่ เป็นต�น กระบวนการเรียนรู�เหล่า

นี้จะช่วยส่งเสริมให�เป็นครูมืออาชีพ สามารถนำองค์

ความรู�ไปพัฒนาเด็กปฐ์มวัย และสามารถเรยีนรู�ได�ด�วย

ตัวเองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Life-long learning) ซ่ึึ่งเปน็คณุลกัษณะทีส่ำคัญของ

บุคคลในศตวรรษที่ 21

2. แนวัคัิด้ในการจัด้การเรียนการสอน

 กระบวนวชิา 062303 จติวทิยาบคุลกิภาพใน

ระดบัปฐ์มวยั เป็นวชิาใหม่ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนใน

ภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็น

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐ์มวัย และ

เนือ่งด�วยการจดัการเรยีนการสอนตลอดภาคการศกึษา

เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน

โปรแกรม zoom meeting และ Microsoft Teams 

Rooms Meeting โดยลักษณะของกระบวนวิชาเป็น

วิชาเน�นภาคทฤษฎีี มีวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

เพื่อให�นักศึกษาอธิิบายความสำคัญของจิตวิทยา

บุคลิกภาพต่อวิชาชีพครู สรุปสาระสำคัญของทฤษฎีี

บคุลกิภาพทีเ่กีย่วข�องกบัการศกึษา ประยกุต์ใช�ความรู�

จากทฤษฎีีบคุลกิภาพในการพฒันาบคุลกิภาพของเดก็

ปฐ์มวยัได� อภปิราย วเิคราะห์ และสงัเคราะห์งานวจัิย

ทีเ่กีย่วข�องกบัจติวทิยาบคุลกิภาพในระดับปฐ์มวยัได�     

 จากข�อมูลข�างต�นทำให�ผู�สอนมีแนวคิดในการ

จดัการเรยีนการสอนให�เหมาะสมกบับรบิทของผู�เรยีน 

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

 1) “สนุก” การเรียนรู�ท่ีสนุกสนานนั้นส่งผลดี

สำหรับผู�เรียน เนื้อหาบทเรียนเป็นจุดเริ่มต�นของการ

เรยีนรู�ทีส่นกุสนาน แตแ่ฝึงไปด�วยความหมายของการ

เรียนรู�ที่ผู�เรียนต�องนำบทเรียนไปใช�ในชีวิตจริงได�  

มกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่ร�างสรรค์ ทำให�ผู�เรยีน

ได�เห็นมุมมองใหม่ๆ

 2) “สุขใจ” สร�างบรรยากาศการเรียนออนไลน์

ทีเ่ปน็กนัเอง ไมเ่ครง่เครยีด กดดนั รบัฟงัผู�เรยีน มชีอ่ง

ทางให�ผู�เรียนได�ปรึกษา สอบถามข�อสงสัยต่าง ๆ ได�

อย่างสะดวก ควบคู่ไปกับการสร�างความสัมพันธ์ิที่ดี

กบัผู�สอนและเพ่ือนๆ รว่มชัน้เรยีน ใส่ใจ เข�าใจและเห็น

ผู�เรียนเป็นมนุษย์ที่มีตัวตน

 3) “ได�ความรู�” แนวคิดการออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรู�นัน้มุง่สนบัสนนุและเชือ่มโยงการเรยีนรู� การ

ตั้งคำถาม ผู�สอนตั้งคำถามเพื่อกระตุ�นแรงบันดาลใจ

และความกระหายใคร่รู� ทำให�ผู�เรียนเข�าไปมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู� และให�ความสำคัญกับการสร�างพ้ืนที่

ปลอดภยัทีเ่อือ้ให�แกผู่�เรยีนมีอสิระทางความคิดในการ

แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความรู�สึกร่วมกัน

3. กระบัวันการเรียนร้้ให้ม่

 ผู�สอนได�ใช�วิธิีการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เป็นวิธิีการสอนควบคู่ กับ Flipped-

Classroom การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนเพื่อ

กระตุ�นความสนใจ รวมไปถึงการใช�สื่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู�ของ

นักศึกษา ผู�สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู�อำนวยความ

สะดวก (Facilitator) เป็นผู�สนับสนุนและสร�างแรง

จงูใจในการเรยีนให�กบัผู�เรยีน ลดการบรรยาย ปรับการ

วางแผน ออกแบบการสอน จัดเตรียมสิ่งแวดล�อม 

ทรัพยากรการเรียนรู� บูรณาการเนื้อหาสาระที่จำเป็น

และกิจกรรมที่หลากหลาย ใช�สื่อการสอนแนวใหม่ 

(New Media) และบูรณาการ IT  โดยเน�นให�นักศึกษา

ได�เรียนรู�ในลักษณะเติมเต็มจากห�องเรียนออนไลน์ 

และ Facebook กลุ่มของกระบวนวิชา ในลักษณะการ

ใช� ICT integrated นอกห�องเรยีนมากขึน้ ใช� ICT เปน็

ชอ่งทางเพิม่เตมิในการตดิตอ่สือ่สาร/แลกเปลีย่นเรยีน

รู�ระหวา่งผู�สอนและผู�เรยีน และระหว่างผู�เรยีนด�วยกนั

นอกห�องเรียน ทั้งนี้ เน�นการวัดและประเมินผล แบบ 

Formative Assessment 
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3.1. กิจกรรมการเรียนรู� เชิ ง รุก (Act ive 

Learning Process)

 การออกแบบกิจกรรมในห�องเรียนออนไลน์ 

Zoom meeting และ Microsoft Teams Rooms 

Meeting แนวทางในการดำเนินกิจกรรมผู�สอนได�มี

กิจกรรมการเรียนรู�ที่เป็น Active learning ดังนี้

 1) กิจกรรม Project-based Learning : การ

พฒันาบุคลกิภาพของเด็กปฐ์มวยั มขีัน้ตอนการดำเนิน

การการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบจักรยานแห่งการ

เรียนรู�แบบ PBL ของ วิจารณ์ พาณิช (2555 : 71-75) 

ซึ่ึง่ สว่นของวงล�อมี 5 สว่น ประกอบด�วย Define Plan 

Do Review และ Presentation ดังรูป 

ร้ปที� 1 : โมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู�แบบ PBL

 ขั้นที่ 1 Define  ผู�เรียนระบุปัญหาตามความ

สนใจ

 ขั้นที่ 2 Plan ผู�เรียนวางแผนงานของตน แบ่ง

หน�าที่กันรับผิดชอบ ค�นคว�าข�อมูล

 ขั้นที่ 3 Do ลงมือทำ ผู�เรียนลงมือสร�างสรรค์

ช้ินงาน infographic และ คลิปวดิโิอ เพือ่เผยแพร่องค์

ความรู�แก่ผู�ที่สนใจในสื่อโซึ่เชียลมีเดีย 

ร้ปที� 2 : ตัวอย่างชิ้นงาน infographic

 

ร้ปที� 3 : ชิ้นงานคลิปวิดีโอ ปัญหาเด็กติดสื่อ

 ขั้นที่ 4 Review ผู�เรียนจะทบทวนการเรียนรู� 

มาแลกเปลีย่นเรยีนรู�กนั ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเรยีนรู�แบบ

ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือ เรียกว่า AAR 

(After Action Review)

 ขั้นที่ 5 Presentation ผู�เรียนนำเสนอชิ้นงาน

ต่อชั้นเรียน และเผยแพร่ในสื่อโซึ่เชียลมีเดีย

รป้ที� 4 : การเผยแพร่คลิปวิดีโอลงส่ือโซึ่เชยีลมีเดีย เพือ่

เผยแพร่องค์ความรู�

 

 

   

 

 

สรางพื้นที่ปลอดภัยที่เอื ้อใหแกผู เรียนมีอิสระทาง

ความค ิดในการแลกเปล ี ่ยนม ุมมอง ความคิด 

ความรูสึกรวมกัน 

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 

ICT integrated นอกหองเรียนมากขึ ้น ใช ICT เปน

ชองทางเพ่ิมเติมในการติดตอสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน

นอกหองเรียน ทั้งนี้ เนนการวัดและประเมินผล แบบ 

Formative Assessment  

 

3.1 กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning Process) 

การออกแบบกิจกรรมในหองเรียนออนไลน 

Zoom meeting และ Microsoft Teams Rooms 

Meeting แนวทางในการดำเนินกิจกรรมผูสอนไดมี

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเปน Active learning ดังนี้ 

1) กิจกรรม Project-based Learning : การ

พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย มีขั ้นตอนการ

ดำเนินการ การจัดการเรียนรู ตามรูปแบบจักรยาน

แห งการเร ียนร ู แบบ PBL ของ ว ิจารณ พาณิช 

(2555 : 71-75) ซ ึ ่ ง ส วนของวงล อม ี  5 ส วน 

ป ร ะกอบด  ว ย  Define Plan Do Review และ 

Presentation ดังรูป  

 
ภาพท่ี 1 : โมเดล จักรยานแหงการเรียนรูแบบ PBL 

ขั้นที่ 1 Define  ผูเรียนระบุปญหาตามความ

สนใจ 

ขั้นที่ 2 Plan ผูเรียนวางแผนงานของตน แบง

หนาท่ีกันรับผิดชอบ คนควาขอมูล 

ขั้นที่ 3 Do ลงมือทำ ผูเรียนลงมือสรางสรรค

ชิ ้นงาน infographic และ คลิปวิดิโอ เพื่อเผยแพร

องคความรูแกผูท่ีสนใจในสื่อโซเชียลมีเดีย  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 : ตัวอยางช้ินงาน infographic 
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ความค ิดในการแลกเปล ี ่ยนม ุมมอง ความคิด 

ความรูสึกรวมกัน 

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 

ICT integrated นอกหองเรียนมากขึ ้น ใช ICT เปน

ชองทางเพ่ิมเติมในการติดตอสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน

นอกหองเรียน ทั้งนี้ เนนการวัดและประเมินผล แบบ 

Formative Assessment  

 

3.1 กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning Process) 

การออกแบบกิจกรรมในหองเรียนออนไลน 

Zoom meeting และ Microsoft Teams Rooms 

Meeting แนวทางในการดำเนินกิจกรรมผูสอนไดมี

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเปน Active learning ดังนี้ 

1) กิจกรรม Project-based Learning : การ

พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย มีขั ้นตอนการ

ดำเนินการ การจัดการเรียนรู ตามรูปแบบจักรยาน

แห งการเร ียนร ู แบบ PBL ของ ว ิจารณ พาณิช 

(2555 : 71-75) ซ ึ ่ ง ส วนของวงล อม ี  5 ส วน 

ป ร ะกอบด  ว ย  Define Plan Do Review และ 

Presentation ดังรูป  

 
ภาพท่ี 1 : โมเดล จักรยานแหงการเรียนรูแบบ PBL 

ขั้นที่ 1 Define  ผูเรียนระบุปญหาตามความ

สนใจ 

ขั้นที่ 2 Plan ผูเรียนวางแผนงานของตน แบง

หนาท่ีกันรับผิดชอบ คนควาขอมูล 

ขั้นที่ 3 Do ลงมือทำ ผูเรียนลงมือสรางสรรค

ชิ ้นงาน infographic และ คลิปวิดิโอ เพื่อเผยแพร

องคความรูแกผูท่ีสนใจในสื่อโซเชียลมีเดีย  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 : ตัวอยางช้ินงาน infographic 

 

 

   

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 : ช้ินงานคลิปวิดิโอ ปญหาเด็กติดสื่อ 

ขั้นที่ 4 Review ผูเรียนจะทบทวนการเรียนรู 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ขั้นตอนนี้เปนการเรียนรู

แบบทบทวนไตรตรอง (reflection) หรือ เรียกวา 

AAR (After Action Review) 

ขั้นที่ 5 Presentation ผูเรียนนำเสนอชิ้นงาน

ตอชั้นเรียน และเผยแพรในสื่อโซเชียลมีเดีย 

 

 
ภาพที่ 5 : การเผยแพรคลิปวิดิโอลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือ

เผยแพรองคความรู 

 

 

ภาพท่ี 6 : ขอคิดเห็นของผูรับชมคลิปวิดิโอจากการนำเสนอ

ในสื่อโซเชียลมีเดีย  

 

2) กิจกรรมเดี่ยวและกลุม เปนกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู  เปดประเด็นแลกเปลี ่ยนเรียนรู  อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรูท้ังในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน 

 

 
ภาพที ่ 7 : บันทึกการเรียนรู ของนักศึกษาจากกิจกรรม 

think- pair- share 

 

 

   

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 : ช้ินงานคลิปวิดิโอ ปญหาเด็กติดสื่อ 

ขั้นที่ 4 Review ผูเรียนจะทบทวนการเรียนรู 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ขั้นตอนนี้เปนการเรียนรู

แบบทบทวนไตรตรอง (reflection) หรือ เรียกวา 

AAR (After Action Review) 

ขั้นที่ 5 Presentation ผูเรียนนำเสนอชิ้นงาน

ตอชั้นเรียน และเผยแพรในสื่อโซเชียลมีเดีย 

 

 
ภาพที่ 5 : การเผยแพรคลิปวิดิโอลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือ

เผยแพรองคความรู 

 

 

ภาพท่ี 6 : ขอคิดเห็นของผูรับชมคลิปวิดิโอจากการนำเสนอ

ในสื่อโซเชียลมีเดีย  

 

2) กิจกรรมเดี่ยวและกลุม เปนกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู  เปดประเด็นแลกเปลี ่ยนเรียนรู  อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรูท้ังในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน 

 

 
ภาพที ่ 7 : บันทึกการเรียนรู ของนักศึกษาจากกิจกรรม 

think- pair- share 
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ร้ปที� 5 : ข�อคิดเห็นของผู�รับชมคลิปวิดีโอจากการนำ

เสนอในสื่อโซึ่เชียลมีเดีย 

 2) กจิกรรมเดีย่วและกลุม่ เป็นกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู� เปิดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู� อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรู�ทั้งในห�องเรียน และ ร่วมกับสื่อออนไลน์

ร้ปที� 6 : บันทึกการเรียนรู�ของนักศึกษาจากกิจกรรม 

think- pair- share

 3) กิจกรรมเรียนรู�จากวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ 

ร้ปที� 7 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บุคลิกภาพครู

ปฐ์มวัย"  โดย อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์์  อาจารย์

ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2. สื่อการสอนสมัยใหม่

 การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให�เกิดทักษะ

การเรียนรู� ทักษะด�านข�อมูลสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน Mastery 

learning ของนักศึกษาที่สามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง  

เปิดโอกาสในการปฏิิสัมพันธ์ิและเรียนรู�ร่วมกันทาง

ออนไลน์ และสอดคล�องกับทักษะเพือ่การดำรงชีวติใน

ศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) เพือ่ให�เกิดทักษะ

การเรียนรู� ทักษะด�านข�อมูลสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงานในอนาคต

 ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนนี้ จึงมี

แนวคดิในการใช�สือ่การสอนแบบผสมผสาน ประกอบ

ด�วย การสร�างส่ือแบบออนไลน์ เพ่ือให�นักศึกษาได�

ศึกษารายละเอียดของเนื้อหานอกชั้นเรียน แล�วนำมา

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ร่วมกับกิจกรรมการเรียน

รู�ในชั้นเรียนที่กระตุ�น และสร�างการมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู�ร่วมกัน

 3.2.1 การทำ Flipped classroom 

       ในรายวิชานี้มีส่วนของเนื้อหา ความรู�ในภาค

ทฤษฎีีทางจิตวิทยาเป็นจำนวนมาก ซึ่ึ่งเนื้อหาส่วนนี้มี

จำนวนมาก หากจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมที่เน�นการ

บรรยายผู�สอน จะใช�เวลามากในการเรียนเนื้อหาส่วน

นี้ อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าเบื่อ ซึ่้ำซึ่าก 

อาจส่งผลต่อประสิทธิิภาพการเรียนรู�

      ผู�สอนจงึปรบักจิกรรมสว่นทีเ่ปน็ด�านเนือ้หา นำ

ไปออกแบบกิจกรรมในห�องเรียนใช�การทำ Flipped-

Classroom จะใช�คลิปวิดีโอการสอนจากการนำ

เนื้อหากระบวนวชิามาจดัทำคลปิสั้นๆ แบง่เปน็หวัข�อ

ย่อย ๆ สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีี

จิตวิทยา ความยาวไม่เกิน 8-10 นาที ในแต่ละเนื้อหา 

ให�นักศึกษาศึกษาออนไลน์ก่อนล่วงหน�า และมีการ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู� สรุปประเด็นในชั้นเรียน แล�วมี

การถามคำถามหรือกิจกรรมชวนคิด ให�นักศึกษาได�มี

 

 

   

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 : ช้ินงานคลิปวิดิโอ ปญหาเด็กติดสื่อ 

ขั้นที่ 4 Review ผูเรียนจะทบทวนการเรียนรู 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ขั้นตอนนี้เปนการเรียนรู

แบบทบทวนไตรตรอง (reflection) หรือ เรียกวา 

AAR (After Action Review) 

ขั้นที่ 5 Presentation ผูเรียนนำเสนอชิ้นงาน

ตอชั้นเรียน และเผยแพรในสื่อโซเชียลมีเดีย 

 

 
ภาพที่ 5 : การเผยแพรคลิปวิดิโอลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือ

เผยแพรองคความรู 

 

 

ภาพท่ี 6 : ขอคิดเห็นของผูรับชมคลิปวิดิโอจากการนำเสนอ

ในสื่อโซเชียลมีเดีย  

 

2) กิจกรรมเดี่ยวและกลุม เปนกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู  เปดประเด็นแลกเปลี ่ยนเรียนรู  อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรูท้ังในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน 

 

 
ภาพที ่ 7 : บันทึกการเรียนรู ของนักศึกษาจากกิจกรรม 

think- pair- share 

 

 

   

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 : ช้ินงานคลิปวิดิโอ ปญหาเด็กติดสื่อ 

ขั้นที่ 4 Review ผูเรียนจะทบทวนการเรียนรู 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ขั้นตอนนี้เปนการเรียนรู

แบบทบทวนไตรตรอง (reflection) หรือ เรียกวา 

AAR (After Action Review) 

ขั้นที่ 5 Presentation ผูเรียนนำเสนอชิ้นงาน

ตอชั้นเรียน และเผยแพรในสื่อโซเชียลมีเดีย 

 

 
ภาพที่ 5 : การเผยแพรคลิปวิดิโอลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือ

เผยแพรองคความรู 

 

 

ภาพท่ี 6 : ขอคิดเห็นของผูรับชมคลิปวิดิโอจากการนำเสนอ

ในสื่อโซเชียลมีเดีย  

 

2) กิจกรรมเดี่ยวและกลุม เปนกิจกรรมสรุปการ

เรียนรู  เปดประเด็นแลกเปลี ่ยนเรียนรู  อภิปราย 

สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ

เรียนรูท้ังในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน 

 

 
ภาพที ่ 7 : บันทึกการเรียนรู ของนักศึกษาจากกิจกรรม 

think- pair- share 

   

 

 

3) กิจกรรมเรียนรู จากวิทยากรผู เช ี ่ยวชาญ

 

 
 

ภาพที่ 8 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บุคลิกภาพครูปฐมวัย"  

โดย อ.ดร.ปร ิยานุช ว ุฒิ ช ูประดิษฐ  อาจารยประจำ

สาขาว ิชาจ ิตว ิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร  

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  

      ในรายว ิชาน ี ้ม ีส วนของเน ื ้อหา ความร ู  ใน

ภาคทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนจำนวนมาก ซึ่งเนื้อหา

สวนนี้มีจำนวนมาก หากจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมท่ี

เนนการบรรยายผูสอน จะใชเวลามากในการเรียน

เนื้อหาสวนนี้ อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่นา

เบื่อ ซ้ำซาก อาจสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรู 

     ผู สอนจึงปรับกิจกรรมสวนที ่เปนดานเนื ้อหา 

นำไปออกแบบกิจกรรมในหองเร ียนใช การทำ 

Flipped-Classroom จะใชคลิปวิดีโอการสอนจาก

การนำเน ื ้อหากระบวนว ิชามาจ ัดทำคลิปส ั ้นๆ 

แบงเปนหัวขอยอย ๆ สรุปเนื ้อหาประเด็นสำคัญ

เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยา ความยาวไมเกิน 8-10 นาที 

ในแตละเนื ้อหา ใหนักศึกษาศึกษาออนไลนกอน

ลวงหนา และมีการรวมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  สรุป

ประเด็นในชั ้นเร ียน แลวมีการถามคำถามหรือ

กิจกรรมชวนคิด ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมระหวาง

การชมคลิป ซึ ่งคลิปวีดีโอนี้จะลงไวใน YouTube 

channel  ของผูสอน และใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหา

ความร ู  เพ ิ ่มเต ิมจากคลิปอื ่น ๆ ที ่น าสนใจจาก

ออนไลน อ ื ่น ๆ อีก ในการ Flipped จะทำการ

กำหนดเปาหมายและกระตุนนักศึกษาใหทำกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสรุปกิจกรรมออนไลน 

Flipped และออฟไลนจะเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบตาง ๆ ระหวางผู เร ียนกับผู สอน และ

ผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม

การสะทอนคิด  และบันทึกการเรียนรูของผูเรียนอีก

ดวย 
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สว่นร่วมระหว่างการชมคลิป ซ่ึึ่งคลิปวดิโีอนีจ้ะลงไว�ใน 

YouTube channel ของผู�สอน และให�นกัศกึษาศกึษา

เน้ือหาความรู�เพิ่มเติมจากคลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจจาก

ออนไลน์อื่น ๆ  อีก ในการ Flipped จะทำการกำหนด

เป้าหมายและกระตุ�นนักศึกษาให�ทำกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว� โดยสรุปกิจกรรมออนไลน์ 

Flipped และออฟไลน์จะเน�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ในรูปแบบต่าง ๆ  ระหว่างผู�เรียนกับผู�สอน และผู�เรียน

กับผู�เรียนด�วยกันเอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการ

สะท�อนคิด และบันทึกการเรียนรู�ของผู�เรียนอีกด�วย

 เนื้อหาส่วนที่ทำการ Flip ประกอบด�วย

 1) วิดีโอเนื้อหาการเรียนรู�ในรายวิชา ที่ผู�เรียน

ต�องศกึษาด�วยตนเองนอกชัน้เรยีน เปน็วดิโิอส้ันความ

ยาวไม่เกิน 10 นาที ใช�ตั้งประเด็นให�กับผู�เรียน ผู�สอน

ได�ลงไว�ใน YouTube channel ของผู�สอน  มีทั้งหมด 

16 คลิป  ดังนี้

https://youtube.com/playlist?list=PLkffaG71y

VpSuySdH9Il9YMQQwfnfVR_h

ร้ปที� 8 : วิดีโอเนื้อหาการเรียนรู�ในรายวิชา ผู�สอนได�

ลงไว�ใน YouTube channel

 2) วิดิโอบันทึการสอน Online ของอาจารย ์

ผู�สอน

 

ร้ปที� 9 : ตัวอย่างการทำ flip รูปแบบวิดีโอการสอน 

Online ของอาจารย์ผู�สอน

 ขั้นตอนการทำ Flipped classroom

 1) ขั�นก่อนเข้าชั�นเรียน 

 บทบาทผู�สอน : ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรียนเข�า

ชมคลิปการสอน และทำกิจกรรมตามท่ีกำหนดใน

แต่ละครั้ง ชี้แจงกิจกรรมก่อนจบคาบเรียน

บทบาทผู�เรยีน : ผู�เรยีนชมคลปิท่ีได�รบัมอบหมาย และ

ทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามที่กำหนด 

 2) ขั�นกิจกรรม

 บทบาทผู�สอน : ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู�ที่

ส่งเสริมให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมกระตุ�นให�ผู�เรียนค�นพบ

ความสำเร็จในการเรียนรู� สามารถนำความรู� ความ

เข�าใจไปประยุกต์ใช� สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 

 

   

 

 

เนื้อหาสวนท่ีทำการ Flip ประกอบดวย 

1) วิดิโอเนื ้อหาการเรียนรู ในรายวิชา ท่ี

ผูเรียนตองศึกษาดวยตนเองนอกชั้นเรียน เปนวิดิโอ

สั้นความยาวไมเกิน 10 นาที ใชตั ้งประเด็นใหกับ

ผูเรียน ผูสอนไดลงไวใน YouTube channel ของ

ผูสอน  มีท้ังหมด 16 คลิป  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtube.com/playlist?list=PLkffaG71yVpSuySdH9Il9YMQQwfnfVR_h 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 : วิดิโอเนื้อหาการเรียนรูในรายวิชา ผูสอนไดลงไว

ใน YouTube channel 

2) วิดิโอบันทึการสอน Online ของอาจารย

ผูสอน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่ 8 : ตัวอยางการทำ flip รูปแบบวิด ิโอการสอน 
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ประเมินค่า และคิดสร�างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง

กับสภาพแวดล�อมใกล�ตัว ปัญหาของเด็กปฐ์มวัย 

 บทบาทผู�เรยีน : ผู�เรยีนคดิ อยากเรยีนรู�และหา

คำตอบในสิง่ทีส่งสยัด�วยตนเอง สร�างสรรคผ์ลงาน ชิน้

งานที่สะท�อนการเรียนรู�อย่างเต็มศักยภาพ

 3) ขั�นสรุป

 บทบาทผู�สอน : สร�างบรรยากาศการมสีว่นร่วม 

และการเจรจาโต�ตอบ ส่งเสริมให�ผู�เรียนมีปฏิิสัมพันธิ์

ที่ดีกับผู�สอนและเพื่อนในชั้นเรียน

 บทบาทผู�เรียน : ผู�เรียนตั้งประเด็นคำถามเพื่อ

ค�นคว�าข�อมลู รู�จกัรบัฟงัความคดิเหน็ของผู�อืน่และรว่ม

แสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวข�องกับ

การเรียนรู�

 3.2.2 Microsoft Teams ของรายวิชา เป็น

พืน้ทีร่วบรวมคลงัความรู� เอกสารประกอบรายวชิา  ผล

งานของนักศกึษา และพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู� เผยแพร่

ผลงานจากรายวิชา สอดคล�องต่อการเป็นห�องเรียน

สนับสนุนการเรียนรู�ตลอดชีพ (Life Long Learning) 

ร้ปที� 10 : การใช� Microsoft Teams ของรายวิชา 

เปน็พืน้ทีร่วบรวมคลังความรู� เอกสารประกอบรายวิชา  

ผลงานของนักศึกษา 

4. ผลลัพธิ์์ติ่อผ้้เรียน

 นักศึกษาได�ฝึึกการวางแผน ออกแบบการ

ทำงาน และดำเนนิงานด�วยตนเองและกลุม่ มกีารเรยีน

รู�อยู่ตลอดเวลา มีวิธิีการเสาะแสวงหาความรู�ได�ด�วย

ตนเอง ซ่ึึ่งต�องลงมือปฏิิบัติเพื่อให�ได�มาซ่ึึ่งข�อมูลและ

ความรู� ฝึกึการมีปฏิสัิมพันธ์ิกบัผู�อืน่ทัง้กับแหล่งข�อมูล 

สมาชิกในห�องเรยีน และบุคคลอืน่นอกห�องเรยีน มกีาร

ปรบัตวัและมทีกัษะการทำงานรว่มกบัผู�อืน่ได� มกีารนำ

เสนองานในรูปแบบที่หลากหลายและสร�างสรรค์มี

ทักษะการใช�เทคโนโลยีในการหาข�อมูล ปรึกษา แลก

เปลีย่นข�อคดิเห็นผา่นห�องเรยีนออนไลน์ และใช�ในการ

จดัทำผลงานการนำเสนองาน ได�รับประสบการณก์าร

เสริมสร�างทักษะและประสิทธิิภาพการเรียนการ

เปลีย่นแปลงพืน้ฐ์านทางทกัษะการคดิ การสือ่สาร การ

ร่วมมือ การแก�ปัญหา การใช�เทคโนโลยี เพื่อให�เกิด

ทกัษะการเรยีนรู�ทกัษะด�านข�อมลูสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน Mastery 

learning ตามคณุลักษณะของผู�เรยีนในศตวรรษที ่21 

ทำให�เกิดผลลัพธิ์ต่อผู�เรียน ดังนี้

 1) นกัศกึษาได�มคีวามสามารถในการศกึษาด�วย

ตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู�แก่ผู�อื่นได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ

 2) Learning Community ระหว่างนักศึกษา

กับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ผู�สอน 

 3) Independent Study ของนักศึกษาที่มา

จาก Project Based Learning

 4) บทเรียนจากการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21

5. ผลลัพธิ์์ติ่อผ้้สอน

 ในฐ์านะผู�สอนได�เรยีนรู� พฒันาตนเองในการจดั

กระบวนการเรยีนรู�ทีแ่บบใหมท่ีส่อดคล�องกบัศตวรรษ

ท่ี 21 ซึ่ึ่งแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม 

ดังนี้

 1) การสอนโดยใช� Flipped-Classroom ได�

รวบรวมและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ

วิดีโอและอื่น ๆ ซึ่ึ่งสามารถใช�ประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในภาคการ

ศึกษาต่อ ๆ ไปได� 

 2) การนำ Flipped-Classroom ไปใช�ใน

กระบวนวิชาอื่นของตน

 3) การสร�างบรรยากาศและสร�างสรรคพ์ืน้ทีก่าร

เรียนรู� ให�สอดคล�องกับการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษา
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 4) แผนการสอน สื่อการสอน และกิจกรรมใน

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

สำหรับกระบวนวิชานี้ ซึ่ึ่งสามารถนำไปใช�ในภาคการ

ศึกษาต่อ ๆ ไปได�

 5) ผลงานของนกัศกึษาจากการทำโครงงาน ผล

งานสือ่นำเสนอของนักศึกษา ซ่ึึ่งสามารถนำไปเผยแพร่

เพื่อให�ความรู�แก่นักศึกษารุ่นต่อไปได�

 6) ความสามารถเช่ือมโยงความรู� ประสบการณ์ 

และถา่ยทอด แบง่ปนัให�กบักลุม่คณาจารยท์ีเ่กีย่วข�อง

และสนใจการสอนรูปแบบใหม่ให�เกิดเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู� 

6. สรุปผลการประเมินจากผ้้เรียน

 การประเมินผลการเรียนการสอน ได�ใช�การ

ประเมินผ่านระบบ CMU MIS โดยมีนักศึกษาเข�า

ประเมินอาจารย์ และประเมินกระบวนวิชา ดังตาราง

ติารางที� 1 ผลการประเมนิผู�สอนผา่นระบบ CMU MIS 

โดยมีผู�ประเมินจำนวน16 คน จาก 25 คน ได�คะแนน

เฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร�อยละ 92.34

ติารางที� 2 ผลการประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบ 

CMU MIS โดยมีผู�ประเมินจำนวน 17 คน จาก 25 คน 

ได�คะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร�อยละ 91.76

 

 

   

 

 

เร ียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในภาค

การศึกษาตอ ๆ ไปได  

2) การนำ Flipped-Classroom ไปใชในกระบวน

วิชาอ่ืนของตน 

3) การสรางบรรยากาศและสรางสรรคพื้นที ่การ

เรียนรู ใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษา 

4) แผนการสอน สื่อการสอน และกิจกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับ

กระบวนวิชานี้ ซึ่งสามารถนำไปใชในภาคการศึกษา

ตอ ๆ ไปได 

5) ผลงานของนักศ ึกษาจากการทำโครงงาน 

ผลงานสื่อนำเสนอของนักศึกษา ซึ่งสามารถนำไป

เผยแพรเพ่ือใหความรูแกนักศึกษารุนตอไปได 

6) ความสามารถเชื่อมโยงความรู ประสบการณ 

และถ ายทอด แบ งป นให ก ับกล ุ มคณาจารย  ท่ี

เกี่ยวของและสนใจการสอนรูปแบบใหมใหเกิดเปน

ชุมชนแหงการเรียนรู  

6 สรุปผลการประเมินจากผูเรียน 

การประเม ินผลการเร ียนการสอน ได ใช การ

ประเมินผานระบบ CMU MIS โดยมีนักศึกษาเขา

ประเมินอาจารย และประเมินกระบวนวิชา ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินผูสอนผานระบบ CMU 

MIS โดยมีผูประเมินจำนวน16 คน จาก 25 คน ได

คะแนนเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.34 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

1 อธิบายใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของหัวขอท่ีสอน 

4.56 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

2 ส อ น เ น ื ้ อ ห า ค ร บ ถ  ว น ต า ม

วัตถุประสงคและใชเวลาอยาง

เหมาะสม 

4.56 

3 จัดลำดับเนื ้อหาเปนไปอยางมี

ระบบและข้ันตอนชัดเจน 

4.69 

4 สอดแทรกเร ื ่องค ุณธรรมและ

จริยธรรมที่มีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย 

4.63 

5 มีการใชเทคนิควิธ ีสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตาง ๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

4.5 

6 มีวิธีการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษา

ได ฝ กการค ิด ว ิ เคราะห  และ

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณใน

เน้ือหาท่ีสอน 

4.69 

7 เป ดโอกาสร ับฟ งและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในช้ันเรียนหรือ

นอกช้ันเรียน 

4.81 

8 แนะนำแหลงค นควา เอกสาร 

หรือตำราสำหรับใหนักศึกษาใช

อานประกอบ 

4.5 

 

ตารางที ่ 2 ผลการประเมินกระบวนวิชาผ าน

ระบบ CMU MIS โดยมีผู ประเมินจำนวน 17 คน 

จาก 25 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 

91.76 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

1 การแจงใหนักศึกษาทราบอยาง

ชัดเจนเกี ่ยวกับวัตถุประสงค

ของกระบวนวิชา แผนการสอน 

( course syllabus) ว ิ ธ ี ก า ร

4.76 

 

 

   

 

 

เร ียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในภาค

การศึกษาตอ ๆ ไปได  

2) การนำ Flipped-Classroom ไปใชในกระบวน

วิชาอ่ืนของตน 

3) การสรางบรรยากาศและสรางสรรคพื้นที ่การ

เรียนรู ใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษา 

4) แผนการสอน สื่อการสอน และกิจกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับ

กระบวนวิชานี้ ซึ่งสามารถนำไปใชในภาคการศึกษา

ตอ ๆ ไปได 
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ชุมชนแหงการเรียนรู  

6 สรุปผลการประเมินจากผูเรียน 
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MIS โดยมีผูประเมินจำนวน16 คน จาก 25 คน ได

คะแนนเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.34 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

1 อธิบายใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของหัวขอท่ีสอน 

4.56 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

2 ส อ น เ น ื ้ อ ห า ค ร บ ถ  ว น ต า ม

วัตถุประสงคและใชเวลาอยาง

เหมาะสม 

4.56 

3 จัดลำดับเนื ้อหาเปนไปอยางมี

ระบบและข้ันตอนชัดเจน 

4.69 

4 สอดแทรกเร ื ่องค ุณธรรมและ

จริยธรรมที่มีสาระประโยชนใน

ระหวางการบรรยาย 

4.63 

5 มีการใชเทคนิควิธ ีสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตาง ๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

4.5 

6 มีวิธีการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษา

ได ฝ กการค ิด ว ิ เคราะห  และ

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณใน

เน้ือหาท่ีสอน 

4.69 

7 เป ดโอกาสร ับฟ งและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในช้ันเรียนหรือ

นอกช้ันเรียน 

4.81 

8 แนะนำแหลงค นควา เอกสาร 

หรือตำราสำหรับใหนักศึกษาใช

อานประกอบ 

4.5 

 

ตารางที ่ 2 ผลการประเมินกระบวนวิชาผ าน

ระบบ CMU MIS โดยมีผู ประเมินจำนวน 17 คน 

จาก 25 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 

91.76 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

1 การแจงใหนักศึกษาทราบอยาง

ชัดเจนเกี ่ยวกับวัตถุประสงค

ของกระบวนวิชา แผนการสอน 

( course syllabus) ว ิ ธ ี ก า ร

4.76 

   

 

 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

ประเมินผลการเร ียน เกณฑ

การใหคะแนน และเอกสาร

อานประกอบ 

2 เนื ้อหาในการสอนสอดคลอง

กับหัวขอท่ีสอน 

4.59 

3 ก า ร อ ธ ิ บ า ย ใ ห  เ ห ็ น ถึ ง

ความสัมพันธของวิชาที่เร ียน

กับวิชาอื่นที่เกี่ยวของหรือการ

นำไปประยุกตใช 

4.59 

4 การสงเสริมใหผู เรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุน

ใหไดฝกการคิดวิเคราะห 

4.76 

5 วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื ้อหากระบวน

วิชา และการวัดผลสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวิชา 

4.53 

6 ปร ิมาณงานหร ือก ิจกรรมท่ี

กำหนดใหทำนอกเหนือจาก

เ ว ล า เ ร ี ย น ส อ ด ค ล  อ ง กั บ

ระยะเวลา 

4.35 

7 ส ื ่ อ ก า ร สอนและ เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอนสนับสนุนตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

4.53 

 

7 ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2564 สถานการณการ

ระบาดของไวร ัส Covid-19 ย ังคงร ุนแรง และ

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประกาศใหการ

จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Online ตลอดภาค

การศึกษา จ ึงเป นโจทยสำคัญในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active learning  ภายใต

บริบทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช

กระบวนการ Online Meeting, Discussion Board, 

Social Media และการสรางสื่อ Online  

8 สรุป  

1) การจัดการเรียนรูในรูปแบบใหมทำใหนักศึกษา

มีการเรียนรู เขาใจและสามารถประยุกตใชความรูได 

ทำใหเปนผูใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิต ตามทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

2) การจ ัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน  มี

ประโยชนอยางยิ่งในชวงสถานการณระบาดของโรค

ไวรัส Covid-19  ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหการ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษายังคงไดรับความรู

จากเนื้อหา และปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม

กับสถานการณ 

9 กิตติกรรมประกาศ 

ในฐานะผู สอนกระบวนวิชา 062303 จิตวิทยา

บุคล ิกภาพในระดับปฐมว ัย  ขอกลาวขอบคุณ

นักศึกษาผูรวมเรียนรูที่ขยัน มีความรับผิดชอบ และ

ตื ่นตัวในเรียนรู ว ิธ ีการเรียนการสอนแบบใหม ให

ความรวมมืออยางดียิ ่ง ชวยประคับประคองการ

เร ียนร ู  ให สำเร ็จ จนทำให  เก ิดการเร ียนรูท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ ขอบพระคุณ อ.ดร. ที่ใหเกียรติเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษ ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ

ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรูสำนักบริการ

เทคโนโลย ีสารสนเทศ  ให ความอน ุ เคราะห

งบประมาณสำหรับดำเนินการใหกระบวนวิชานี้เกิด

การเรียนการสอนในรูปแบบใหมอยางท่ีมุงหวัง  

 



396          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

7. ปัญห้าและอุปสรรคั

 เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2564 สถานการณ์

การระบาดของไวรัส Covid-19 ยังคงรุนแรง และต่อ

เนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�ประกาศให�การจัดการ

เรียนการสอนเป็นแบบ Online ตลอดภาคการศึกษา 

จงึเปน็โจทยส์ำคญัในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู�

แบบ Active learning  ภายใต�บริบทของการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ โดยใช�กระบวนการ Online 

Meeting, Discussion Board, Social Media และ

การสร�างสื่อ Online 
   

 

 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

ประเมินผลการเร ียน เกณฑ

การใหคะแนน และเอกสาร

อานประกอบ 

2 เนื ้อหาในการสอนสอดคลอง

กับหัวขอท่ีสอน 

4.59 

3 ก า ร อ ธ ิ บ า ย ใ ห  เ ห ็ น ถึ ง

ความสัมพันธของวิชาที่เร ียน

กับวิชาอื่นที่เกี่ยวของหรือการ

นำไปประยุกตใช 

4.59 

4 การสงเสริมใหผู เรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุน

ใหไดฝกการคิดวิเคราะห 

4.76 

5 วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื ้อหากระบวน

วิชา และการวัดผลสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวิชา 

4.53 

6 ปร ิมาณงานหร ือก ิจกรรมท่ี

กำหนดใหทำนอกเหนือจาก

เ ว ล า เ ร ี ย น ส อ ด ค ล  อ ง กั บ

ระยะเวลา 

4.35 

7 ส ื ่ อ ก า ร สอนและ เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอนสนับสนุนตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

4.53 

 

7 ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2564 สถานการณการ

ระบาดของไวร ัส Covid-19 ย ังคงร ุนแรง และ

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประกาศใหการ

จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Online ตลอดภาค

การศึกษา จ ึงเป นโจทยสำคัญในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active learning  ภายใต

บริบทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช

กระบวนการ Online Meeting, Discussion Board, 

Social Media และการสรางสื่อ Online  

8 สรุป  

1) การจัดการเรียนรูในรูปแบบใหมทำใหนักศึกษา

มีการเรียนรู เขาใจและสามารถประยุกตใชความรูได 

ทำใหเปนผูใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิต ตามทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

2) การจ ัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน  มี

ประโยชนอยางยิ่งในชวงสถานการณระบาดของโรค

ไวรัส Covid-19  ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหการ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษายังคงไดรับความรู

จากเนื้อหา และปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม

กับสถานการณ 

9 กิตติกรรมประกาศ 

ในฐานะผู สอนกระบวนวิชา 062303 จิตวิทยา

บุคล ิกภาพในระดับปฐมว ัย  ขอกลาวขอบคุณ

นักศึกษาผูรวมเรียนรูที่ขยัน มีความรับผิดชอบ และ

ตื ่นตัวในเรียนรู ว ิธ ีการเรียนการสอนแบบใหม ให

ความรวมมืออยางดียิ ่ง ชวยประคับประคองการ

เร ียนร ู  ให สำเร ็จ จนทำให  เก ิดการเร ียนรูท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ ขอบพระคุณ อ.ดร. ที่ใหเกียรติเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษ ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ

ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรูสำนักบริการ

เทคโนโลย ีสารสนเทศ  ให ความอน ุ เคราะห

งบประมาณสำหรับดำเนินการใหกระบวนวิชานี้เกิด

การเรียนการสอนในรูปแบบใหมอยางท่ีมุงหวัง  

 

   

 

 

ลำดับ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

ประเมินผลการเร ียน เกณฑ

การใหคะแนน และเอกสาร

อานประกอบ 

2 เนื ้อหาในการสอนสอดคลอง

กับหัวขอท่ีสอน 

4.59 

3 ก า ร อ ธ ิ บ า ย ใ ห  เ ห ็ น ถึ ง

ความสัมพันธของวิชาที่เร ียน

กับวิชาอื่นที่เกี่ยวของหรือการ

นำไปประยุกตใช 

4.59 

4 การสงเสริมใหผู เรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุน

ใหไดฝกการคิดวิเคราะห 

4.76 

5 วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื ้อหากระบวน

วิชา และการวัดผลสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวิชา 

4.53 

6 ปร ิมาณงานหร ือก ิจกรรมท่ี

กำหนดใหทำนอกเหนือจาก

เ ว ล า เ ร ี ย น ส อ ด ค ล  อ ง กั บ

ระยะเวลา 

4.35 

7 ส ื ่ อ ก า ร สอนและ เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอนสนับสนุนตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

4.53 

 

7 ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2564 สถานการณการ

ระบาดของไวร ัส Covid-19 ย ังคงร ุนแรง และ

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประกาศใหการ

จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Online ตลอดภาค

การศึกษา จ ึงเป นโจทยสำคัญในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active learning  ภายใต

บริบทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช

กระบวนการ Online Meeting, Discussion Board, 

Social Media และการสรางสื่อ Online  

8 สรุป  

1) การจัดการเรียนรูในรูปแบบใหมทำใหนักศึกษา

มีการเรียนรู เขาใจและสามารถประยุกตใชความรูได 

ทำใหเปนผูใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิต ตามทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

2) การจ ัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน  มี

ประโยชนอยางยิ่งในชวงสถานการณระบาดของโรค

ไวรัส Covid-19  ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหการ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษายังคงไดรับความรู

จากเนื้อหา และปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม

กับสถานการณ 

9 กิตติกรรมประกาศ 

ในฐานะผู สอนกระบวนวิชา 062303 จิตวิทยา

บุคล ิกภาพในระดับปฐมว ัย  ขอกลาวขอบคุณ

นักศึกษาผูรวมเรียนรูที่ขยัน มีความรับผิดชอบ และ

ตื ่นตัวในเรียนรู ว ิธ ีการเรียนการสอนแบบใหม ให

ความรวมมืออยางดียิ ่ง ชวยประคับประคองการ

เร ียนร ู  ให สำเร ็จ จนทำให  เก ิดการเร ียนรูท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ ขอบพระคุณ อ.ดร. ที่ใหเกียรติเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษ ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ

ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรูสำนักบริการ

เทคโนโลย ีสารสนเทศ  ให ความอน ุ เคราะห

งบประมาณสำหรับดำเนินการใหกระบวนวิชานี้เกิด

การเรียนการสอนในรูปแบบใหมอยางท่ีมุงหวัง  

 

8. สรุป 

 1) การจัดการเรียนรู�ในรูปแบบใหม่ทำให�

นักศึกษามีการเรียนรู� เข�าใจและสามารถประยุกต์ใช�

ความรู�ได� ทำให�เป็นผู�ใฝ่ึรู� ใฝึ่เรียนตลอดชีวิต ตาม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มี

ประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค

ไวรัส Covid-19 ซึ่ึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยให�การ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษายังคงได�รับความรู�

จากเนื้อหา และปรับกิจกรรมการเรียนรู�ให�เหมาะสม

กับสถานการณ์

9. กิติติิกรรมประกาศ

 ในฐ์านะผู�สอนกระบวนวิชา 062303 จิตวิทยา

บคุลกิภาพในระดบัปฐ์มวยั  ขอกลา่วขอบคณุนกัศกึษา

ผู�ร่วมเรียนรู�ที่ขยัน มีความรับผิดชอบ และตื่นตัวใน

เรียนรู�วิธิีการเรียนการสอนแบบใหม่ ให�ความร่วมมือ

อยา่งดียิง่ ชว่ยประคับประคองการเรยีนรู�ให�สำเรจ็ จน

ทำให�เกิดการเรียนรู�ที่มีประสิทธิิภาพ ขอบพระคุณ 

อ.ดร.ปรยิานุช วฒุ ิชปูระดิษฐ์์  ทีใ่ห�เกยีรติเปน็วทิยากร

บรรยายพิเศษ ท�ายสุดนี้  ขอขอบพระคุณศูนย์

นวตักรรมการสอนและการเรยีนรู� ให�ความอนุเคราะห์

งบประมาณสำหรับดำเนินการให�กระบวนวิชานี้เกิด

การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่อย่างที่มุ่งหวัง 

10. เอกสารอ้างอิง

 [1] วิจารณ์  พานิช. (2555). วิถีการสร�างการ

เรียนรู�เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
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เรียนร้้การวัิจัยในช่วังโคัวัิด้: โคัรงงานวัิจัยบันโลกออนไลน์ 

อุด้มโชคั อาษาวัิมลกิจ  
udomchoke.a@cmu.ac.th

บัทคััด้ย่อ

  ในปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์โควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู�ในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา 

1/2564 สง่ผลให�การเรยีนรู�ด�วยตนเองนอกช้ันเรยีนผ่านระบบออนไลน์เปน็เงือ่นไขสำคัญในการปรับตัวของผู�เรยีน 

และความปกติใหม่ของทั้งผู�สอน และผู�เรียน บทความนี้นำเสนอผลการเรียนรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน  และการทำ

โครงงานวิจัยเป็นทีมจากแหล่งข�อมูลบนเว็บไซึ่ต์ ผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ Google Suite ในกระบวนวิชา 

ระเบียบวิธิีวิจัยทางรัฐ์ประศาสนศาสตร์ 1 หลักสูตรรัฐ์ประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บทเรียน

ที่ได�จากการออกแบบการเรียนรู� และโครงงานวิจัยในกระบวนวิชานี้ พบว่าผู�เรียนสามารถประยุกต์หลักการวิจัย

พื้นฐ์านโดยผ่านการค�นคว�า ฝึึกฝึนด�วยตนเองจนเกิดความเข�าใจ  และสามารถพัฒนาโครงงานวิจัยกลุ่มด�วยการ

ค�นคว�า การแสวงหาคำอธิบิายในเรือ่งใหม่ท่ีสมาชิกกลุม่สนใจร่วมกันได�อย่างน่าพอใจ  การทำงานร่วมกันบนระบบ

คลาวดม์ไิด�เปน็อปุสรรค์อนัลดทอนผลสมัฤทธิิ์ในการเรยีนรู�  ผู�เรยีนสามารถแสดงข�อถกเถยีง วเิคราะห์ข�อมลูจาก

แหล่งอ�างอิงเชิงวิชาการ  ตลอดจนนำเสนอเป็นรายงานวิจัยฉบับสั้นจากประเด็นความสนใจ และการทำงานร่วม

กันอย่างมีประสิทธิิผล    

คัำสำคััญ:  การวิจัยบนระบบออนไลน์, การฝึึกฝึนด�วยตนเอง, การทำงานร่วมกัน, โควิด-19 

 

1. บัทนำ

 วิธิีการเรียนรู� และการจัดการเรียนการสอนใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19  ค่อยๆ ปรับไปตาม

ศักยภาพของอุปกรณ์ และแอปพลิเคช่ันท่ีสนองตอบ

ตอ่ความจำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรค ทั้งยังส่งผลอย่างต่อเนื่องให�นักศึกษา และ

คณาจารย์แสวงหาการเรียนรู� ผ่ านเทคโนโลยี

สารสนเทศรูปแบบอันแตกต่างไปซ่ึึ่งครอบคลุมด�าน

แพลตฟอร์มซึ่อฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายการทำงานไร�

สาย และอุปกรณ์ดิจิทัล  

 ช่วงตลอดปี พ.ศ. 2564 การเรียนการสอนผ่าน

ดิจิทัลเทคโนโลยียังคงเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู�ที่

สำคญัของมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศไทย และในตา่ง

ประเทศ ทัง้ยงัปรากฏิแพลตฟอร์มการเรยีนรู�บนดิจิทลั

แบบอ่ืนๆ ของภาคเอกชนท่ีเสนอบริการแขง่ขันกับการ

เรยีนรู�แบบดัง้เดมิในระบบมหาวทิยาลยั ความสามารถ

ในการปรับตัวของผู�ใช�เทคโนโลยี (ผู�เรียน และผู�สอน) 

กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเรียนรู� ใน

สถานการณ์ที่ต�องเว�นห่างระยะการปฏิิสัมพันธิ์แบบ

เดิม ระหว่างนักศึกษาด�วยกันเอง และกับผู�สอน 

 การเรียนรู�หลักการวิจัยด�านสังคมศาสตร์ภาย

ใต�สภาวะที่ไม่อาจติดต่อปฏิิสัมพันธิ์ในแบบเดิม เช่น 

การประชุมระดมความคิด  การสังเกตพฤติกรรม การ

สัมภาษณ์  ต�องเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์  ด�วยเหตุผล

ของบริบทเฉพาะจากสถานการณ์โควิด 19  ส่งผลให�

เครื่ อง มือการเรียนรู� บนระบบออนไลน์ และ

แพลตฟอร์มในกระบวนการเรียนรู�เพิ่มความสำคัญยิ่ง

ขึ้น  ความก�าวหน�าของยุคสมัยที่มีแหล่งข�อมูลจำนวน

มหาศาลบนอินเตอร์เน็ต อาจเป็นข�อได�เปรียบ  และ

ความท�าทายของผู� เรียน และผู�สอน หากขาด

ประสบการณ์ในการใช� และความเข�าใจในระบบ

ออนไลน์
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 ห�องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  

การเรียนรู�นอกห�องเรียน (Flipped Classroom)  

การทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 

Collaboration) เป็นแนวคดิทีอ่ยูใ่นสงัคมรว่มสมยัใน

ปัจจุบันเป็นเวลานานพอควร  แต่คำเหล่านี้ จะเป็นไป

ได�ในความเป็นจริงตามเป้าหมายในการปรับใช�

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได�ก็ต่อเมื่อมัน

ถกูออกแบบวธิิกีารเรยีน การสอนให�แตกตา่งจาก การ

เรียนรู� แบบดั้ ง เ ดิม ท่ีอาจไม่เข�า กับยุคสมัยของ

เทคโนโลยี และความตื่นเต�นของผู�เรียน (Jena, R., 

2018)  

 นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 โรคอุบัติภัยโควิด 

19 ได�ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อทั้งภาครัฐ์ ภาคเอกชน

อยา่งทัว่หน�า ท้ังยงัเปน็เงือ่นไขการท่ีทำให�สถาบนัการ

ศึกษาแบบเดิม ถูกกระทบจากการปรับตัวทาง

เศรษฐ์กิจ การใช�เทคโนโลยี และวิธิีการจัดการเรียนรู�

ที่คล่องตัว และการปรับตัวได�อย่างรวดเร็วของธิุรกิจ

การจัดอบรม หรือการฝึึกฝึนความชำนาญเฉพาะด�าน

ในภาคเอกชน  สิง่เหล่าน้ีทำให�หลักสูตรการเรยีนสาขา

ต่างๆ และเครื่องมือการเรียนรู�ของสถาบันการศึกษา

ต�องเผชิญกับการแข่งขันกับธิุรกิจการศึกษาแบบใหม่

บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น    

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�สนับสนุนการเรียนรู�

บนระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น CMU KC-

Moodle, CMU e-Learning บน Google Suite for 

Education, CMU Microsoft Office 365, CMU 

Canvas, Zoom นอกจากนี้ ยังจัดอบรมการใช�เครื่อง

มือใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู�บนระบบ

ออนไลน์ตลอดทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม ในระดับหลักสูตร และกระบวนวิชา ผู�

สอนยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่

การใช�เทคโนโลยีใหม่ๆ   ในขณะเดยีวกนัผู�เรยีนจำเปน็

ต�องได� รับการสนับสนุน และการกระตุ�นให� มี

ประสบการณ์กับรูปแบบการเรียนรู�ที่สอดคล�อง และ

มีความยืดหยุ่น

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ในกระบวน

วชิาระเบยีบวธิิวีจัิยทางรัฐ์ประศาสนศาสตร ์1 ให�แตก

ต่างไปจากรูปแบบเดิม ซ่ึึ่งเน�นการบรรยายหลักคิดท่ี

เป็นนามธิรรม และกระบวนการวิจัย  มาสู่การเรียนรู�

บนระบบออนไลน์ ในบทความครั้งนี้ เป็นการทดลอง

ปรับเปลี่ยน และถอดบทเรียน จากพฤติกรรมการทำ

กิจกรรมระหว่างการเรียน การทำโครงงานค�นหา

ประเด็นวิจัย และการแสดงผลลัพธิ์เป็นรายงานแบบ

กลุ่ม ครั้งนี้ได�รับทุนสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 

ประจำปีการศึกษา 2564” จากศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรยีนรู� มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มนีโยบายสนับสนุนยุทธิ

ศาตร์การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะนี้ โดยหวังให�เกิดการปรับเปลี่ยน

กระบวนวิธิีคิด การออกแบบการเรียนรู�ให�ทันสมัย  

ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน อันเกื้อหนุนให�

เกิดการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธิรรม  

ผ่านทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง 

2. ห้ลักการและแนวัคัิด้

 การเรยีนของนกัศกึษาในชว่งแพรก่ระจายของ

โควิด 19  จำเป็นต�องอาศัยเครือ่งมือ และอุปกรณ์การ

สื่อสาร และการเรียนรู�นอกห�องเรียน (Flipped 

Classroom) ซึ่ึ่งเป็นระบบการเรียนรู�โดยอาศัย

เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัย เป็นเครื่องช่วยอำนวย

ความสะดวกในกจิกรรมการเรยีนรู�ของผู�เรยีน ตามการ

จัดระบบอำนวยความสะดวก ตลอดจนข�อแนะนำใน

การใช�เครื่องมือ และซึ่อฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์  

 ในคาบเรยีนปกติแบบด้ังเดิมซ่ึึ่งเน�นการบรรยาย

เนือ้หาความรู� แตไ่มใ่ห�ความสำคญักบัการประยกุตใ์ช�

แนวคดิผา่นการทำกิจกรรม-โครงงานจรงินอกชัน้เรยีน

มากนัก สถานการณ์โควิด 19 กลายเป็นโอกาสการ

เรยีนรู�นอกชัน้เรยีนผ่านอินเตอร์เน็ต และระบบดิจิทลั  

ควบคู่กับการเรียนแบบด้ังเดิมที่มีการบรรยายความรู� 
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อธิิบายสิ่งต่างๆ ในสัดส่วนน�อยลง แต่ให�ความสำคัญ

กับการให�ข�อแนะนำในโครงงาน การตอบคำถาม การ

เสวนาย่อย และการอภิปรายเพ่ิมมากข้ึน (Bergmann 

& Sams, 2012) 

 จากสถานการณ์โควิด 19 ทีย่งัไม่แน่นอน ผู�สอน

สว่นใหญ่จึงจำต�องปรับเปลีย่นวิธิกีารแบบดัง้เดิมทีเ่น�น

บรรยายในคาบเรยีน มาใช�เทคโนโลยสีือ่การสอน และ

การเรยีนรู�สมัยใหม่ประกอบกับการเรยีนแบบเดิม อาทิ

เช่น คลิปการสอน-เนื้อหาการนำเสนอให�นักศึกษา

เรียนรู�นอกคาบเรียน การค�นคว�าตามข�อกำหนด และ

การทำโครงงานทีม่กีารวพิากษ-์วเิคราะห ์การศกึษาดู

งานในพื้นที่-ชุมชนใน และนอกคาบเรียน เป็นต�น   

กิจกรรมการเรียนรู�เช่นนี้ พบว่า นักศึกษาแสดงความ

สนใจ และความตื่นเต�นในทำงานร่วมกับสมาชิกเพื่อ

การเรียนรู�ตามเนื้อหากระบวนวิชาได�ดีกว่า การเรียน

รู�ในห�องเรียนปกติ (Strayer, 2012).

 การเรียนรู�เกี่ยวกับระเบียบวิธิีวิจัยทางรัฐ์ประ

ศาสนศาตร์ในระดับต�น ได�ใช�โอกาสภายใต�ข�อจำกัด

ของการเว�นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

ซึ่ึง่สง่ผลทำให�ผู�เรยีนจำเป็นต�องเรยีนผ่าน Zoom และ

ระบบสนับสนุนการเรียนรู�ทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ 

หรือสมาร์ทโฟน ตลอดภาคการศึกษา กระบวนวิชานี้

จึงออกแบบให�มีส่วนของการเรียนรู�ด�วยตนเองของผู�

เรยีน  การทำโครงงานวิจยัเป็นทีมจากแหล่งข�อมลูบน

เว็บไซึ่ต์ ผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ Google Suite 

เพื่อเป็นบทเรียนในการออกแบบการเรียนรู� และการ

ทำโครงงานวิจัยกลุ่มบนระบบออนไลน์

 การเรียนรู� และการทำโครงงานวิจัยตามความ

สนใจของผู�เรยีนบนระบบออนไลนม์ขี�อได�เปรียบเหนอื

การเรียนในห�องเรียนปกติ ในแง่ของแหล่งข�อมูล และ

แรงบันดาลใจของผู� เรียนต่อประเด็นหัวข�อทาง

สังคมศาสตร์ แต่ก็มีข�อจำกัดที่ไม่อาจสรุปเหมารวม

เปน็แบบอย่างทีเ่หมาะสมสำหรบักระบวนวชิาในสาขา

อื่นๆ ที่มีบริบทแตกต่างไปตามเป้าหมายเฉพาะใน

แต่ละกระบวนวิชา  

 อย่างไรก็ดี  ประเด็นที่ น่าสนใจยิ่ งในการ

ออกแบบการเรียนรู�ครั้งนี้ คือ  การติดตามศึกษา

พฤติกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง และการทำงานร่วม

กันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซึ่ึ่งแทบไม่มีโอกาสพบปะกัน

โดยตรงเพ่ือทำงานร่วมกัน หรือการควบคุมวินยัของผู�

เรียนเองเพื่อแสดงผลการเรียนรู�ตามกิจกรรมที่

ออกแบบไว�ในกระบวนวิชานี้ท่ีแตกต่างอย่างมีนัย

สำคัญกับการนักศึกษารุน่ก่อนหน�า ภายใต�สภาวะปกติ

ที่ไม่มีการเว�นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

เหมือนครั้งนี้    

 ประเด็นการวิเคราะห์สำคัญ 2 ประการ ภายใต�

การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู�ของกระบวนวิชาเพือ่

ทำความเข�าใจต่อพฤติกรรม และความพอใจของผู�

เรียนสำหรับการถอดบทเรียนครั้งนี้ประกอบด�วย

 1. การเรียนรู�ผ่านกิจกรรมเชิงรุก (การค�นคว�า 

การฝึึกฝึนตนเองด�วยแบบทดสอบ และการทำโครง

งานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 

 2. ความร่วมมือทำงานกับสมาชิกในทีมเพื่อ

ค�นหาประเด็นโครงงานวิจยั รวมถึงการวิเคราะห์ และ

วพิากษข์�อโต�แย�งสำคัญ จากแหลง่ค�นคว�านอกชัน้เรยีน 

และนำเสนอในรูปรายงาน 

3. วัิธิ์ีการและกระบัวันการ

 กระบวนวิชา ระเบียบวิธิีวิจัยทางรัฐ์ประศาสน

ศาตร์ 1 เป็นวิชาวิธิีวิจัยพื้นฐ์าน สำหรับการเตรียม

ความพร�อมสู่การเรียนวิชาระเบียบวิธิีวิจัยทาง

รฐั์ประศาสนศาสตร์ 2 ในระดับท่ีสูงข้ึน โดยครอบคลุม

เนื้อหาเบื้องต�นในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย

เชิงปริมาณ เพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ การ

วิพากษ์ ตลอดจนการนำเสนอข�อถกเถียงจากการ

ค�นคว�า  และพร�อมจะศึกษาเทคนิคที่ลึกซึ่ึ้งขึ้นในภาค

การศึกษาถัดไป   

 กระบวนวิชาบังคับนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

จำนวน 78 ราย ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 

1/2564 ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 

ต.ค. 2564  ตามข�อตกลง และข�อกำหนดของกระบวน

วิชา ภายใต�การออกแบบวิธิีการเรียนรู�ใหม่ที่แตกต่าง



400          ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

จากการจดัการเรยีนรู�แบบเกา่ โดยมสีว่นประกอบของ

กิจกรรมสำคัญ ได�แก่  

 1. การเรยีนรู�แบบออนไลน์ผา่น Zoom ในเวลา

คาบเรียนปกติ โดยเน�นกิจกรรมการค�นคว�า การ

อภิปราย และการตั้งคำถามเชื่อมโยงเหตุการณ์จาก

แหล่งข�อมูลบนอินเตอร์เน็ต  พร�อมกับการระบุแหล่ง

ข�อมูลเชิงวิชาการโพสต์บน Google Suite 

 2. การเรียนรู� ฝึึกฝึนด�วยตนเองนอกคาบเรียน

บนออนไลน์จากแพลตฟอร์มชุดคำถามที่สามารถทำ

ซึ่้ำได�จนพอใจ บน Google Sheet และ Google 

Form เกี่ยวกับคำสำคัญ และหลักการที่นักศึกษาได�

เรียนรู� และร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนมาแล�ว  

 3. การทำโครงงานเป็นทีมเพื่อกำหนดประเด็น 

ค�นหาข�อถกเถียง และวิพากษ์แหล่งข�อมูลอ�างอิง จาก

เว็บไซึ่ต์ จำนวน 2 ชิ้นงานต่อ 1 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 6-7 

คนตามความสมัครใจ ได�แก่ 1) รายงานการระบุ

ประเด็นวิจัย พร�อมวิพากษ์ข�อถกเถียง และแหล่ง

อ�างอิงที่มีมาตรฐ์าน

 4. การใช� Google Classroom เป็นช่อง

ทางการสื่อสารตลอดภาคการศึกษาเพื่อแจ�งข�อมูล

สำคญั สรปุเนือ้หานำเสนอ การตดิตอ่-ตดิตาม การนำ

เสนอ-ส่งผลงาน ตลอดจนข�อแนะนำการพัฒนางาน

ของผู�เรียนบนระบบการเรียนรู�แบบคลาวด์ Google 

Suite นอกเหนือเวลาคาบเรียนปกติ 

 การจัดเก็บ และรวบรวมข�อมูลความก�าวหน�า

เก่ียวกับผลการเรียนรู� และโครงงานของนักศึกษา

ดำเนินการโดยผ่านระบบ Google Form และ 

Google Sheet ท่ีเปิดให�สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถ

เข�าถึง และอัพเดตงานของตนเองให�เพื่อนในกลุ่ม   

ส่วนผลการเรียนรู� และการฝึึกฝึนด�วยตนเองจากบท

เรียนนอกชั้นเรียนผ่าน Google Form โดยผู�เรียน

สามารถทำแบบทดสอบซึ่้ำได�

 ผู�สอนอาศัยข�อมูลเชิงคุณภาพจากการตอบ 

Google Form ออนไลน์ที่สะท�อนการทำงานร่วมกัน

ของนกัศกึษา ตลอดจนความพอใจ ความนา่สนใจของ

แนวทางการเรยีนรู� และข�อมูลสถิติพืน้ฐ์านสำหรับการ

ประเมินผลการเรียนรู�ในแต่ละส่วนตามที่กำหนด  

4. ข้อสะท้อนคัิด้ และการอภิปราย

 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�ในแบบด้ังเดิม

โดยผู�สอนในฐ์านะผู�รับผิดชอบสอนกระบวนวิชา

ระเบยีบวธิิวีจิยัทางรฐั์ประศาสนศาสตร ์1  ในโครงการ

จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งนี้ สะท�อนให�เห็น

ว่าการเรียนรู�ตามแนวทางแบบใหม่ ผ่านระบบ

ออนไลน์นอกชัน้เรยีน  อนัครอบคลุมถึง Zoom, แหล่ง

ข�อมูลน่าสนใจบนเว็บ, Google Sheet และการทำ

แบบทดสอบ Google Form มไิด�เปน็อปุสรรคส์ำหรบั

การประยุกต์ความรู�จากการเรียนรู�นอกชั้นเรียน การ

ทำกิจกรรมในชั้นเรียน และการสร�างผลงานของ

นักศึกษา 

4.1. การเรียนรู�ด�วยตนเอง

  จากการสะท�อนคิดของผู� เรียนต่อเนื้อหา

กระบวนวิชา และการค�นคว�า ฝึึกฝึนด�วยตนเอง และ

การร่วมมือทำงานกับสมาชิกในทีม พบว่าจำนวนผู�

เรยีนส่วนมากให�ระดบัความยาก-งา่ยของเนือ้หา และ

การเรียนรู�เพื่อให�เกิดความเข�าใจในระดับ 3 และ 4 

โดยมีจำนวนเพียง 7 รายที่คิดว่ามีความยากในระดับ

สูงสุด 

ร้ปที� 1 ระดับความยากเชิงเนื้อหา และการฝึึกฝึนจน

เกิดความเข�าใจ (ระดับ 1-5, N=78)

 ภายหลังจากที่ได�เริ่มเรียนเนื้อหาผ่าน Zoom 

และระบบ Google Suite ผู�เรียนสามารถทดสอบ

ความรู� และความเข�าใจเกีย่วกับแนวคิด และคำสำคัญ
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ที่เกี่ยวข�องกับพื้นฐ์านการวิจัย อันทำให�ผู�เรียนได�

ทบทวนเนื้อหาจากเอกสารที่มอบหมาย และทบทวน

การค�นคว�าร่วมกันภายในกลุ่มบนระบบออนไลน์ โดย

ไม่มีโอกาสนัดพบกันทางกายภาพ ณ สถานที่ใดเพื่อ

ทำงานรว่มกนั  ทัง้นี ้ผู�เรยีนสามารถฝึกึทำแบบทดสอบ

ความเข�าใจ ดคูำตอบทีถ่กูต�องและทำซ้ึ่ำได� จนกว่าจะ

พอใจผ่าน Google Form  

รป้ที�  2 การทำแบบฝึกึฝึน "ความเข�าใจเบ้ืองต�นในการ

วิจัย รปศ." จนครบ 3 ชุด  (N=78)

 ผลการสะท�อนคิดโดยอสิระของผู�เรยีน ภายหลัง

จากช่วงเวลาให�ฝึึกทำแบบทดสอบด�วยตนเองตาม

ความสะดวก  แสดงให�เห็นว่าผู�เรียนเพียง 27 รายที่มี

ความพยายามทำแบบทดสอบครบจำนวน 3 ชุด (ชุด

ละประมาณ 50 ข�อ)  และนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่า

ได�ทำบ�าง และยังทำไม่ครบในช่วงสัปดาห์ที ่8 ของภาค

การศึกษา  ทั้งนี้ ผู�ที่ทำแบบฝึึกฝึนไม่ครบก็ยังมีโอกาส

ทำต่อไปในช่วงปลายภาคการศึกษา 

 ลกัษณะข�อคำถามในแบบทดสอบ และรปูแบบ

ของ Google Form อาจไม่น่าสนใจติดตามสำหรับ

นกัศกึษานกั เพราะมีลกัษณะเปน็ข�อความเพือ่จำแนก

ตวัเลือกทีผิ่ด  หรือเพือ่ระบุตวัเลอืกทีมี่ความหมายถูก

ต�องที่สุด และเป็นคำถามท่ีมีคำตอบมากกว่าหนึ่งข�อ

เพื่อวัดความเข�าใจในประเด็นเดียวกัน มีนักศึกษา

ประมาณ 1 ใน 6 ของชั้นเรียน (27 ราย) แสดงข�อมูล

ให�ทราบว่าในจำนวนนี้ มีบางรายที่ได�ทำแบบทดสอบ

แต่ผลการตอบไม่ดีขึ้น 

 

ร้ปที� 3 ระดับแรงจูงใจส่วนตัวของนศ.เพื่อฝึึกฝึนทำ

แบบทดสอบด�วยตนเอง (ระดับ 1-5, N=78)

 จากรูปที่ 3 ผู�เรียนได�สะท�อนให�เห็นว่า การ

ฝึึกฝึนผ่านแบบทดสอบนั้น มาจากแรงจูงใจส่วนตัวซึ่ึ่ง

อยู่ในระดับน�อย เพราะไม่ได�เป็นข�อบังคับในช่วงเวลา

ทีจ่ำกดัจากกระบวนวชิา ผู�เรยีนจงึมองไมเ่หน็ความเรง่

ด่วน หรือความสำคัญที่ต�องทำแบบทดสอบตัวเองให�

สำเร็จโดยเร็ว

รป้ที� 4 ระดบัการพฒันาความคดิ และความเข�าใจทีม่า

จากแบบฝึึกฝึน และการค�นคว�าด�วยตนเอง (ระดับ 

1-5, N=78)

 อยา่งไรกด็ ีในประเดน็เกีย่วกบัระดบัการพฒันา

ความคิดจากการค�นคว�าด�วยตนเอง และความเข�าใจ

จากแบบฝึึกฝึน พบว่า ผู�เรียนจำนวนมากว่า 4 ใน 6 

ของชั้นเรียนทั้งหมด  ได�สะท�อนระดับความเข�าใจจาก

การค�นคว�า และการฝึึกปฏิิบัติด�วยตนเอง ดังที่แสดง

ในรูปที่ 4 ข�างต�น ตัวเลขนี้สะท�อนให�ทราบว่าผู�เรียน

สามารถทำความเข�าใจ และเพิ่มพูนความรู�ได�ด�วย

ตนเองจากแหล่งภายนอก หรือการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

ตามกรอบเนื้อหาของกระบวนวิชา 
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รป้ที� 5 ระดบัความนา่สนใจของการออกแบบกจิกรรม

โครงงานวิจัยกลางภาค (ระดับ 1-5, N=78)

 ทั้งน้ี การออกแบบกระบวนการทำงาน และ

กิจกรรมการเรียนรู� อันได�แก่ การค�นหาและกำหนด

ประเด็นวิจัยของกลุ่ม ซึ่ึ่งสมาชิกต�องถกเถียงและหา

ข�อสรุปสำหรับประเด็นโครงงานท่ีมีความน่าสนใจร่วม

กันภายในกลุ่ม ยังอาจเป็นเงื่อนไขของการเรียนรู�ด�วย

ตนเอง ดังที่แสดงในรูปที่ 5 ซ่ึึ่งสะท�อนว่า ผู�เรียน

มากกว่า 45 ราย ให�ความสนใจในกระบวนการทำ

กิจกรรมโครงงานกลางภาค

 ข�อมลูเชงิปรมิาณทีน่า่สนใจได�แก ่จำนวนชัว่โมง

ที่นักศึกษาใช�ไปในการทำกิจกรรม และการเรียนรู�ทำ

แบบทดสอบนอกเวลาเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 

22 ชม. ต่อ คน โดยมีผู�เรียนท่ีมีจำนวนช่ัวโมงต่ำสุด 

และสงูสดุ เปน็ 2-96 ตามลำดบั (ประมาณการระหวา่ง

สัปดาห์ที่ 3-13 ของภาคการศึกษา)

ร้ปที� 6 จำนวนช่ัวโมงในการทำโครงงานวิจัยร่วมกับ

เพื่อนๆ ในกลุ่ม และการทำแบบฝึึกฝึนของ นศ. (ช่วง 

2-96 ชม.)

 สำหรบัความมัน่ใจท่ีผู�เรยีนได�สะท�อน ถงึความรู� 

และประสบการณจ์ากการเรยีนในกระบวนวชิานี ้ พบ

วา่ นกัศึกษาทีต่อบแบบสำรวจจำนวนมากกว่ากึง่หนึง่ 

(52 ราย)  แสดงความมัน่ใจในพืน้ฐ์านความเข�าใจ และ

ทักษะเบื้องต�นที่ได�จากการเรียนรู� และสามารถนำไป

ใช�เมือ่มโีอกาสดำเนนิการวจิยัจริง  ดงัทีแ่สดงในรปูที ่7 

ร้ปที� 7 ระดับความเชื่อมั่นในการทำวิจัยภายหลังจาก

การทำโครงงานวิจัยกลางภาค (ระดับ 1-5, N=78)

4.2. การทำโครงงานวิจัยเป็นทีม

สำหรับความสามารถในการประยุกต์ความรู�สู่การ

ดำเนินการวิจัยระดับเบื้องต�น ผ่านการทำงานร่วมกัน

บนระบบออนไลน์ และการจัดการเรียนรู�ด�วยตนเอง

นอกชั้นเรียนบนระบบคลาวด์ พบว่าระดับความพึง

พอใจต่อการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มของตนเองมี

ทิศทางที่ดี กล่าวคือ มีจำนวนเพียง 5 รายที่สะท�อน

การทำงานเป็นทมีอยูใ่นระดับตำ่กว่า 6 จากช่วงระดับ 

1 ถึง 10  

 

ร้ปที� 8  ระดับการทำงานเป็นทีมจากการประเมิน

ตนเอง (ระดับ 1-10, N=73)

 การสะท�อนถึงความรู�ใหม่ที่ได�จากการค�นคว�า 

และพัฒนาประเด็นโครงงานวิจัยที่สมาชิกในทีมได�
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พัฒนาร่วมกันนอกชั้นเรียนบนระบบคลาวด์ พบว่าผู�

เรียนจำนวนมากกว่า 68 ราย สะท�อนระดับการเรียน

รู�สิ่งใหม่ และนำมาใช�ประกอบในการทำโครงงานวิจัย

ได� ในระดับสูงกว่า 7 จากช่วงระดับ 1 ถึง 10 ตามรูป

ที่ 10   

ร้ปที� 9 ระดับความรู�ใหม่จากการค�นคว�านอกชั้นเรียน

ในประเด็นวิจัยวิจัย (ระดับ 1-10, N=73)

  สำหรับระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการให�

ข�อแนะนำระหวา่งการพฒันาโครงงานวจิยักลุม่ ผู�เรยีน

จำนวน 14 รายทีไ่ด�ตอบแบบสำรวจ ให�คา่อยูใ่นระดบั

ไม่เกิน 6 จากช่วงระดับ 1 ถึง 10  ดังที่แสดงในรูปที่ 9

รป้ที� 10 ระดับความพึงพอใจต่อการรับข�อแนะนำ และ

การทำรายงานผา่นระบบคลาวด ์(ระดบั 1-10, N=73)

  โดยภาพรวมของการสะท�อนของผู�เรียนที่ตอบ

แบบสำรวจจำนวน 73 ราย  ประเด็นสำคัญจาก

กระบวนการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกระบวน  

วิชาฯ ที่ผู�เรียนสะท�อนให�ทราบถึงสิ่งท่ีเขาเหล่านั้นได�

รับมากที่สุด ได�แก่  การตั้งคำถาม  การคิดวิเคราะห์/

ตรวจสอบข�อมูล การทำงานเป็นทีม และการทบทวน

วรรณกรรม  ดังที่แสดงในรูปที่ 11 ด�านล่าง 

ร้ปที� 11 ประเด็นสำคัญที่ผู�เรียนได�รับจากการเรียนรู�

แสดงในลักษณะคลาวด์เวิร์ด 

5. สรุปผลการเรียนร้้

 ก ร ะ บ ว น วิ ช า ร ะ เ บี ย บ วิ ธิี วิ จั ย ท า ง

รฐั์ประศาสนศาสตร์ ในอดีต เป็นการเรยีนรู�ในชัน้เรยีน

แบบดั้งเดิม (traditional classroom) ที่อาจไม่เท่า

ทันต่อความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และข�อจำกัดจากโควดิ-19 ซ่ึึ่งได�เปดิโอกาสให�แนวทาง

การเรยีนรู�เรือ่งการวจิยั สามารถใช�ประโยชนจ์ากแหลง่

ข�อมูล เอกสาร การถกเถียง และเคร่ืองมือในการ

ค�นคว�าด�านวิจัยบนระบบออนไลน์ได�อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์  การเรียนรู�นอกชั้นเรียนที่ได�นำเสนอ

ครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1) ผู�เรียนสามารถปรับพฤติกรรมเข�ากับการ

จัดการเรียนรู�ท่ีเป็นกิจกรรมบน Zoom ในเวลาคาบ

เรยีน การเรยีนรู� และทำแบบฝึกึฝึนด�วยตนเองนอกชัน้

เรียน และการทำโครงงานวิจัยกลุ่มออนไลน์ โดยไม่มี

อุปสรรค์สำคัญอย่างมีนัยสำคัญ แม�ว่าสถานการณ ์

โควิด 19 อาจเป็นอุปสรรค์บั่นทอนด�านความสะดวก 

หรือความคุ�นชนิจากการปฏิสัิมพันธิบ์นระบบออนไลน์

ทั้งหมด ทั้งนี้ สิ่งสนับสนุนที่นักศึกษาได�รับจากการ

อำนวยความสะดวก และการสนับสนุนอย่างพอเพียง

ระดบัหนึง่จากมหาวทิยาลยัภายใต�วกิฤตโิควดิ-19 กมี็

ส่วนเอื้อให�กระบวนการเรียนรู�ดำเนินต่อไปได�อย่าง

ราบรื่น 

 2) ผู�เรยีนแสดงความสามารถในการทำงานร่วม

กบัสมาชิกกลุม่เพือ่ค�นหาประเด็นวิจยั หาวิธิวีเิคราะห์ 

และวิพากษ์ข�อถกเถียงทีเ่กีย่วข�องกับประเด็นโครงงาน
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วิจัยของกลุ่ม จากแหล่งค�นคว�านอกชั้นเรียน และนำ

เสนอได�ในระดับน่าพอใจ ท้ังท่ีแสดงให�เห็นได�จาก

ข�อมูลจากการสะท�อนคิดของผู�เรียนผ่าน Google 

Form และการประเมินผลสัมฤทธิิ์ของกระบวนวิชา

โดยผู�สอน (ผ่านการประเมินกิจกรรมต่างๆ รายงาน

วิจัย การทำแบบฝึึกฝึนด�วยตนเอง และการติดตาม

พัฒนาการเรียนบนระบบ Google Suite)  

 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์โควิด 19 ในปี 

พ.ศ. 2563 กล่าวได�ว่า แม�นักศกึษาได�เผชิญกบัเงือ่นไข

การเว�นห่างทางสังคมจนไม่อาจเข�าชั้นเรียนได�ก็ตาม  

แตผู่�เรยีนยังคงแสดงความอดทน และการปรับตวัเพือ่

การเรียนรู� และการใช�เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม 

คลาวด์ ผู�เรยีนมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง

ที่จะเรียนรู� สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่

อาจพบกันทางกายภาพแต่ยังสามารถผลิตรายงาน

กลุ่มวิจัยชิ้นสำคัญได� 

 ผู�เรียนเกือบทั้งหมดมีความสนใจ และเห็น

คณุคา่ในทกัษะใหมท่ีไ่ด�รบัจากกจิกรรมการเรยีน โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงงานวิจัยซ่ึึ่งอาศัยการ

วเิคราะหข์�อมลูทางสงัคมอนัซึ่บัซึ่�อน  และการยอมรบั

ประโยชน์จากการวิพากษ์ข�อโต�แย�งที่มองแตกต่างใน

เชงิวิชาการ และมีความเชือ่ด�านบวกต่อคณุคา่ของการ

ทำงานร่วมกันเป็นทมีทีนั่บวา่เป็นทกัษะสำคัญอย่างยิง่

ในการใช�ชีวิต และการทำงานในยุคปัจจุบัน 

 ข�อสงัเกตดงักลา่วนี ้สะท�อนถงึการปรบัตวัตาม

ยุคสมัยของนักศึกษารุ่นปัจจุบันในปี พ.ศ. 2564 อัน

แตกต่างไปจากนักศึกษาในอดีตที่อาจไม่ได�รับแรง

กดดันจากสภาวะเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง 

และรวดเรว็ เชน่เดยีวกบัสถานการณโ์ควดิ 19 นบัจาก

ต�นปี พ.ศ. 2563  ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2564 นี้ ทั้ง

ยังมีแนวโน�มสร�างผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร ในระยะเวลาต่อไปอีกด�วย

 การจัดการเรียนรู�ที่แตกต่างครั้งนี้ เป็นส่วน

กิจกรรมเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู�

ของผู� เรียน และต่อผู�สอนที่ ได�ทดลองออกแบบ

กระบวนการเรียนรู� ในวิชาระเบียบวิธิีวิจัยทาง

รฐั์ประศาสนศาสตร์ 1 อย่างไรก็ด ีบทความนี ้เป็นภาพ

รวมของกระบวนการ และบทสรุปทีเ่กิดขึน้ในช่วงเวลา

ดำเนินการเพียงหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งยังมีบริบท

เฉพาะของหลักสูตร และการสนับสนุนงบประมาณที่

มีเงื่อนไขผูกพันธิ์บางอย่าง   

 รปูแบบการจัดการเรยีนรู�นอกชัน้เรยีนทีเ่หมาะ

สมตามสถานการณ์ และสอดคล�องกบัผลลัทธิก์ารเรยีน

รู�ประจำวิชา ตลอดจนการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย 

ยงัอาจเป็นเงือ่นไขแทรกซึ่�อนทีส่่งผลต่อการเรยีนรู�ของ

ผู�เรียนด�วยเช่นกัน ผลการจัดการเรียนรู�ครั้งนี้ จึงเป็น

เพียงกรณีศึกษาหนึ่งที่มีข�อจำกัด และเป็นเพียง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งภายใต�

บริบทเฉพาะของหลักสูตรรัฐ์ประศาสนศาสตร์  

กระบวนวิชา ตัวผู�สอนเอง ตลอดจนแนวทางการวัด 

และประเมินการเรียนรู� 
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	รายงานฉบับสมบูรณ์การสอนวิชา Music Theory and Composition
โครงการ Active Learning 2564
	กฤษฏิ์ เลกะกุล

	การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรี Music Rudiments 
	กฤษฏิ์ เลกะกุล

	โครงการ 057404 การประเมินสมรรถภาพทางกายและกำหนดการออกกำลังกาย
(Fitness Assessment and Exercise Prescription)
	กฤษณะ บุญประสิทธิ์

	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
รายวิชาการประเมินสมรรถภาพทางกายและกำหนดการออกกำลังกาย 
(Fitness Assessment and Exercise Prescription) 
	กฤษณะ บุญประสิทธิ์

	การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มในกระบวนวิชาท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์
	กิตติยา มูลสาร1 

	การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมการสวมบทบาทในสถานการณ์สมมติ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
	จีราภา อินธิแสง โธฌีม1 

	การเมือง 4.0
	ชนินทร เพ็ญสูตร1 

	การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (Media Information & Digital literacy)ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแบบผสาน 
(Hybrid Community-based Learning) 
	ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ1 

	การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของภูมิศาสตร์ที่พักอาศัย
Integration between Problem-based and Case-based Learning into
21st Century Learning of Geography of Housing 
	ชาคริน เพชรานนท์1

	การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
	ณัฐพล แจ้งอักษร1 

	การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
	ณัฐพล  แจ้งอักษร1 

	บูรณาการศาสตร์การถ่ายภาพและสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาการถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและนำเสนอคุณค่าและเรื่องราวของสิ่งปลูกสร้างด้วยภาพถ่าย
	ณัฐพล นุกูลคาม1

	การนำวิธีการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom มาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับกระบวนวิชา 112204 พื้นฐานเสียง
	ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ1

	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กระบวนวิชา 852101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ดิจิทัล
	ธีรภัทร วรรณฤมล1 และ อุกฤษณ์ สงวนให้2

	การเรียนการสอนรูปแบบใหม่
วิชาการจัดการสื่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย
ปีการศึกษา 2564
	ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ และ เมฐิพรรณ บุญติ

	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) แบบออนไลน์ในรายวิชาทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	ประไพลิน จันทน์หอม1

	การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับกระบวนวิชาการผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ 
	ปรัชญา คัมภิรานนท์ 

	การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 100% สำหรับกระบวนวิชาภาพเชิงสร้างสรรค์
	ปรัชญา คัมภิรานนท์ 

	การจัดบริการสาธารณะ
	พจนา พิชิตปัจจา1

	รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมทักษะพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวคิด
Flipped-Classroom ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
	พรสุดา  อินทร์สาน1

	โครงการ “Learning Literary Theory by Doing” 
	พศุตม์ ลาศุขะ1

	การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom):
การเรียนรู้แบบ Active Learning กับการเรียนรายวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย
เพื่อการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
	พิชัยณรงค์ กงแก้ว

	การส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข้ามกระบวนวิชากระบี่กระบอง 
และดาบไทยศึกษา และวิชามวยไทยศึกษา ร่วมกับวิชากีฬาภูมิปัญญาไทย
เพื่อการต่อสู้ป้องกันตัวที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
	พิชัยณรงค์ กงแก้ว1

	“เรื่องเล่าการเรียนรู้ออนไลน์สู่การเป็นนักวิจัยในยุคโควิด 19”
	ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์1

	การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้เรียน:
ข้อจำกัดและความท้าทาย
	ภักดีกุล รัตนา1 

	โครงการ 020101 ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 (Fundamental Burmese 1)
	มุทิตา บุญวยาภรณ์1 

	กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งการเรียนรู้เชิงรุกและใช้ห้องเรียนกลับด้าน
ในวิชาประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้เรียน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ยงยุทธ ยะบุญธง1

	บูรณาการการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ในกระบวนวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
	ยงยุทธ ยะบุญธง1

	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning + Flipped Classroom
กระบวนวิชา 851305 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
	รัฐพล พรหมมาศ1

	การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
สำหรับกระบวนวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตร
การเมืองและการปกครอง
	ราม โชติคุต 1

	การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนกลับหัว (Flipped-Classroom) 
กระบวนวิชา 030111 สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์1

	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม                       
	วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ1 และ ภักดีกุล รัตนา2 

	รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
ปีการศึกษา 2564 วิชาสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลก (126431)
	วรรณภา ลีระศิริ  

	การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในกระบวนวิชา
มนุษย์กับปรัชญา (Man and Philosophy)
	วรรณวิสาข์ ไชยโย

	การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
ผ่านกระบวนวิชา “เศรษฐศาสตร์การพัฒนา”
	วรัทยา ชินกรรม1

	การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในกระบวนวิชา
การจัดการกิจการเพื่อสังคม
	ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

	การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในรายวิชาเทคนิคทางเลือกในการถ่ายภาพ
	ศักรินทร์ สุทธิสาร 

	การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
ในรายวิชาการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม
	ศักรินทร์ สุทธิสาร

	กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ICCVF เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในวิชากระบวนทัศน์หลักสูตรและการสอนยุคใหม่
Active Learning Provision Strategy: ICCVF for Developing Graduate
Students’ Competencies in Paradigm of Modern 
Curriculum & Instruction Co
	สมเกียรติ อินทสิงห์1

	การใช้การเรียนรู้แนวใหม่ (Active Learning) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) ในการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	สมบัติ  ท้ายเรือคำ1 

	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)
	สราวุฒิ พงษ์พิพัมน์

	กลวิธีการเขียนเพื่อการศึกษาในมุมมองห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยรูปแบบสารคดีโครงงาน “เขียนความดี” 
	สิระ สมนาม1 

	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านวิชาถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
	สุนันชัย ออนตะไคร้

	การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Teamwork Learning 
(Integrated Active Learning with Teamwork Learning)
	สุบัน พรเวียง1

	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกระบวนวิชา 014371
วรรณกรรมวิจารณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
	สุภาวดี  เพชรเกตุ1 

	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Flipped-Classroom
ในกระบวนวิชา 062303 จิตวิทยาบุคลิกภาพในระดับปฐมวัย
	อาทิตยา อินยง

	เรียนรู้การวิจัยในช่วงโควิด: โครงงานวิจัยบนโลกออนไลน์ 
	อุดมโชค อาษาวิมลกิจ  


