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เกี่่� ย วกัั บ โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญในการพััฒนานัักศึึกษา ให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีความพร้้อมต่่อ
โลกของการทำงาน เพื่่�อตอบรัับกัับสิ่่�งที่่�จำเป็็นต่่อศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งแนวคิิด ความรู้้� และทัักษะในด้้านต่่าง ๆ โดย
ตระหนัักในการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน ซึ่ง่� ที่่�ผ่่านมาได้้มีีการออกแบบกรอบแนวคิิด สำหรัับ
การพััฒนาอาจารย์์เพื่่�อการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ ผ่่านทางหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้มีีการมอบทุุน ในการ
ดำเนิินการพััฒนากระบวนวิิชาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งได้้มุ่่�งเน้้นในการจััดการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ (1)
วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการบรรยายที่่�ลดลง (2) วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (3) การใช้้ ICT
ในการเรีียนการสอน และ (4) การวััดประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนตามสภาพจริิง
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 และการ
สนัั บ สนุุ น ด้้านนวัั ต กรรมการเรีี ย นการสอนสำหรัั บ อาจารย์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ใ นปีี ก ารศึึ ก ษาที่่� 2564
ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยมีีโครงการรวมทั้้�งหมด 5 รููปแบบ ได้้แก่่ โครงการ Type A เป็็นการเรีียนการสอนในรููปแบบ
Active Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน Type B เป็็นการเรีียนการสอนแบบ Flippedclassroom ที่่�เน้้นส่่งเสริิมให้้อาจารย์์นำเนื้้�อหาส่่วนบรรยายของตนสร้้างเป็็นสื่่�อในรููปแบบ Online โครงการ
Type C เป็็นทุุนส่่งเสริิมการสอนแบบบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชา โดยเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการมอง ภาพรวมของ
การศึึกษาอัันเป็็นหััวใจสำคััญของการเรีียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type
CMU MOOC เป็็นทุุนส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ร่่วมผลิิตสื่่�อออนไลน์์ในระบบเปิิด
เกี่่�ยวกัับศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้มีีนโยบายในการจััดตั้้�งศููนย์์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center)
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบสนอง
นโยบายการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยพัันธกิิจหลัักของ TLIC มีี ทั้้�งหมด 4 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1. การผลัักดัันการจััดการเรีียนรู้้�ดิิจิิทััล (Digital Learning) ด้้านที่่� 2. การพััฒนาอาจารย์์ด้้านการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ด้้านที่่� 3. การสร้้างดิิจิิทััลเพลตฟอร์์มเพื่่�อบริิหารการจััดการเรีียนรู้้�
และ ด้้านที่่� 4. การสนัับสนุุนการวิิจัยั และสร้้างนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ซึ่ง่� ในพัันธกิิจที่่� 2 การพััฒนาอาจารย์์ด้้านการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ศููนย์์ได้้ส่่งเสริิมและผลัักดัันการพััฒนาอาจารย์์ เสริิมสร้้างทัักษะการ
เรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้เทคโนโลยีีเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญ ประสานความร่่วมมืือกัับส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เดิิม ได้้แก่่ สำนัักพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา และกองบริิหารงานบุุคคล เพื่่�อให้้การพััฒนาอาจารย์์เกิิดผลก้้าวหน้้า
อย่่างชััดเจนและเป็็นรููปธรรม
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บทคััดย่่อ
การจััดการเรีียนรู้้�แบบ Flipped Classroom เป็็นการจััดการเรีียนการสอนโดยที่่�ผู้้�สอนจััดเตรีียมเนื้้�อหา
ให้้ผู้้�เรีียนศึึกษามาก่่อนจากภายนอกห้้องเรีียนและมาทำกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ร่่วมกัับผู้้�เรีียนอื่่�นภายในห้้องเรีียน ใน
ขณะที่่� Active Learning จะเป็็นกระบวนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียนผ่่านการ
เรีียนรู้้ที่่�� หลากหลายมากกว่่าการเรีียนการสอนแบบเดิิม โดยมีีผู้้ส� อนคอยแนะนำและกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียน
รู้้�ผ่่านกระบวนการคิิด วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ ผ่่านการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียนด้้วยกัันเองรวมทั้้�งกัับ
ผู้้�สอนด้้วย การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยเทคนิิคการจััดการเรีียนรู้้�แบบ Flipped classroom ร่่วมกัับ
Active Learning ของรายวิิชา 954244 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสำหรัับการจััดการสมััยใหม่่ โดยมีีผู้้�
เรีียนทั้้�งหมด 3 ตอนเรีียน รวมทั้้�งหมด 105 คน ผลที่่�ได้้พบว่่าแม้้จะเป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ในรููปแบบออนไลน์์แต่่
ผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่ยัังสามารถทำคะแนนสอบได้้เป็็นอย่่างดีี รวมทั้้�งผู้้�เรีียนมีีความรู้้�สึึกพึึงพอใจกัับบรรยากาศการ
จััดการเรีียนรู้้�ในระดัับมากที่่�สุุด รองลงมาคืือด้้านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�และด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการจััดการ
เรีียนรู้้�อยู่่�ในระดัับมาก ตามลำดัับ จากผลที่่�ได้้รัับดัังกล่่าวแสดงว่่าการบููรณาการการเรีียนรู้้�แบบ Flipped
Classroom และ Active Learning ร่่วมกััน สามารถส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนให้้มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�
ยัังช่่วยกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดและวิิเคราะห์์ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรมทั้้�งภายในและภายนอก
ชั้้�นเรีียน พร้้อมทั้้�งมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�เรีียน และผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน ตลอดจนส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถนำองค์์ความรู้้แ� ละทัักษะต่่างๆ ที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ใช้้กัับการเรีียนหรืือแม้้แต่่การทำงานในอนาคต
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คำสำคััญ: Flipped Classroom, Active Learning, Blended Learning, Online Learning
1. บทนำ
การเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมใน
ห้้องเรีียน (Active Learning) เป็็นแนวคิิดการจััดการ
เรีียนรู้้ที่่�� เหมาะสำหรัับการศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 โดย
เน้้นที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีี
ความสนใจและมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้ส� อน และผู้้เ� รีียนด้้วย

กัั น เองจนสามารถสร้้างองค์์ ค วามรู้้� ที่่�ยั่่� งยืื น ได้้ด้้วย
ตนเอง โดยการถามคำถาม กำหนดปััญหา และกำหนด
สถานการณ์์ที่่�กระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนคิิดเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ฝึึกฝนและใช้้ความคิิดอย่่างเต็็มที่่� นอกจากนี้้� การเรีียน
รู้้�แบบห้้องเรีียนพลิิกกลัับ (Flipped Classroom)
เป็็นการจััดการเรีียนการสอนโดยที่่�ผู้้�สอนจััดเตรีียม
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เนื้้�อหาให้้ผู้้�เรีียนศึึกษามาก่่อนจากภายนอกห้้องเรีียน
และมาทำกิิจกรรมการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัับผู้้เ� รีียนอื่่�นภายใน
ห้้องเรีียน สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้หลากหลายวิิชา
เช่่น การนำไปใช้้ในการเรีียนคณิิตศาสตร์์ [1] การนำ
ไปใช้้ในการเรีียนเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ [2]
การนำไปใช้้ในการเรีียนทางการแพทย์์ [3] เป็็นต้้น
	วิิชาการวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสำหรัับ
การจััดการสมััยใหม่่เป็็นวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาหลากหลาย
มีีความซัับซ้้อน ต้้องใช้้เวลาในการทำความเข้้าใจ เช่่น
การวางแผนโครงการ การพััฒนาซอฟต์์แวร์์การเขีียน
แผนภาพแสดงการทำงานของผู้้�ใช้้ระบบ (Use case
diagram) การเขีียนแผนภาพกิิจกรรม (Activity
diagram) การออกแบบส่่วนต่่อประสานกัับผู้้ใ� ช้้ (User
interface design) หรืือแม้้แต่่การพััฒนาซอฟต์์แวร์์
ด้้วย Agile ซึ่่� ง ผู้้� เรีี ย นจำเป็็ น ต้้องใช้้ทัั ก ษะการคิิ ด
วิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ปััญหาสถานการณ์์รููปแบบต่่างๆ ที่่�ผู้้�
สอนได้้มอบหมายให้้ ปััญหาที่่�พบบ่่อยคืือเมื่่�อสอน
เนื้้�อหาที่่�หลากหลาย ผู้้�เรีียนจะไม่่สามารถเรีียบเรีียง
ความเกี่่�ยวข้้องของเนื้้�อหาในแต่่ละส่่วนได้้เนื่่�องจากรููป
แบบการเรีียนจะเป็็นรููปแบบบรรยายผู้้เ� รีียนไม่่ได้้กลัับ
ไปทบทวนด้้วยตนเอง ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงมีีแนวคิิดที่่�จะ
ออกแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
การเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตััวเองในสถานการณ์์ที่่�ต้้องเรีียน
ออนไลน์์ในปััจจุุบััน โดยการผสมผสานระหว่่างการ
เรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วมและการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียน
พลิิกกลัับ ผู้้�สอนจะเตรีียมสถานการณ์์เพื่่�อกระตุ้้�นให้้
นัักเรีียนฝึึกคิิด และให้้คำแนะนำระหว่่างที่่�ผู้้เ� รีียนกำลััง
เรีียนรู้้ทั้้�� งในรููปแบบกลุ่่�มและการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง โดย
การวางแผน ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้� เตรีียมสิ่่�งที่่�
จำเป็็นสำหรัับการเรีียนรู้้�เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�
จนสามารถสร้้างองค์์ความรู้้�ได้้ด้้วยตนเองในที่่�สุุด
2. งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1. การจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียน
กลัับด้้าน (Flipped classroom)
การเรีียนรู้้�ในระดัับอุุดมศึึกษาในปััจจุุบัันได้้มีี
12

การนำเอาการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับด้้านเข้้ามาใช้้
กัันอย่่างแพร่่หลาย นัักวิิชาการหลายคนยอมรัับว่่า
ห้้องเรีียนกลัับด้้านเป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้ที่่�� เน้้นผู้้เ� รีียน
เป็็นศููนย์์กลางที่่�มีีประสิิทธิิภาพ [1] [4] [5] ผู้้�สอนจะ
เปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนบรรยายในชั้้�นเรีียนธรรมดาให้้
มีีความหมายต่่อผู้้�เรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น โดยผู้้�สอนจะให้้ผู้้�
เรีียนดููตััวอย่่างเนื้้�อหาในแต่่ละคาบก่่อนเริ่่�มเรีียนใน
ห้้องเรีียน เมื่่�อถึึงเวลาเรีียนปกติิ ผู้้�สอนจะสรุุปเนื้้�อหา
และมอบหมายกิิจกรรมภายในห้้องเรีียนให้้ผู้้�เรีียนฝึึก
คิิดเพื่่�อให้้สามารถสร้้างองค์์ความรู้้�ได้้ด้้วยตััวเองซึ่่�ง
ประกอบไปด้้วยกิิจกรรมกลุ่่�มและเดี่่�ยว นอกจากนี้้�
หลายๆ งานวิิจัยั ยัังได้้มีีการประยุุกต์์ใช้้การเรีียนรู้้แ� บบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านกัับรููปแบบการเรีียนรู้้อื่่�� นๆ เช่่น การ
ประยุุกต์์ใช้้ Flipped Classroom กัับ Inquiry-based
Learning [2] ซึ่่� ง ทำให้้การเรีี ย นรู้้� ข องผู้้� เรีี ย นมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นกว่่าการเรีียนรู้้�แบบดั้้�งเดิิม
2.2. กระบวนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียน
มีีส่่วนร่่วม (Active learning)
การเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม
(Active learning) เป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�และการสอนที่่�
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นรัั บ ผิิ ด ชอบการเรีี ย นรู้้� ข องตนเอง
สามารถคิิ ด และประยุุ ก ต์์ ใ ช้้องค์์ ค วามรู้้� ร วมทั้้�ง
ประสบการณ์์ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย
นอกจากนี้้� Active learning ยัังช่่วยส่่งเสริิมให้้
ผู้้�เรีียนมีีอิิสระและมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้� มีี
บทบาทในห้้องเรีียนมากขึ้้�น และทำให้้ผู้้�สอนไม่่ได้้ทำ
หน้้าที่่�เป็็นเพีียงผู้้�ถ่่ายทอดความรู้้� แต่่ยัังเป็็นผู้้�อำนวย
ความสะดวกหรืือแนะแนวทางการเรีียนรู้้ใ� ห้้กัับผู้้เ� รีียน
[6] รวมทั้้�งช่่วยส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ ช่่วยให้้ผู้้�
เรีี ย นพัั ฒ นาทัั ก ษะที่่�จำเป็็ น สำหรัั บ การจ้้างงานใน
อนาคต [7] [8]
3. แนวทางการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียน
พลิิกกลัับร่ว่ มกัับกระบวนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้
ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

มุ  งเน น ใหผู เ รี ย นรั บผิ ดชอบการเรี ยนรู ของตนเอง
สามารถคิ
ด และประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู  ร วมทั้ ง
CMU21 (2022)
Chiang Mai University,
Thailandยนรูที่มีความหมาย
ประสบการณ
ผานกิจกรรมการเรี
นอกจากนี้ Active learning ยังชวยสงเสริมให
ผู้้�สอนจึึงสได้้ปรัั
กิิจกรรมการเรีียนการสอน
ผูโควิิ
เรียดนมี19
อิสระและมี
วนรวบมในกระบวนการเรี
ยนรู มี
ให้้เหมาะสมกัั
บผู้้ยเ� นมากขึ
รีียนและกระตุ้้
น� ให้้ผู้้�ผเรีีูสยอนไม
นตั้้�งใจเรีี
บทบาทในห
องเรี
้น และทำให
ไดทยำน
รู้้�มาากยิ่่�
น ยโดยการบูู
รณาการการเรีี
หน
ที่เปงนขึ้้�เพี
งผูถายทอดความรู
 แตยังยเปนรู้้น�แผูบบกลัั
อำนวยบ
ด้้านร่่วมกัับการเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วน
ความสะดวกหรื อ แนะแนวทางการเรี ย นรู ใ ห กั บ
ร่่วม โดยเริ่่�มจากผู้้ส� อนชี้้�แจงรายละเอีียดการจััดกิิจการ
ผูเรียน [6] รวมทั้งชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค

มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการการเรียนรูแบบกลับ
ดานรวมกับการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวน
ร ว ม โดยเริ่มจากผูส อนชี้แจงรายละเอีย ดการจั ด
กิ จ การการเรี ย นรู จากนั ้ น จะให ผ ู  เ รี ย นทำศึ ก ษา
บทเรี
นผ� จากนั้้�
า น MOOCs
การเรีียนรู้้
นจะให้้ผู้้�เและตอบคำถามที
รีียนทำศึึกษาบทเรีียนผ่่่ ไ าดน
และตอบคำถามที่่�
ด้้จััดเตรีียปมไว้้
ยน
จัMOOCs
ดเตรียมไว
ในหองเรียนผูสไอนจะสรุ
เนื้อในห้้องเรีี
หาและให
เนื้้�อหาและให้้ผู้้�
เรีียนนทำกิิ
จกรรมกลุ่่�มและ
ผูผู้้เส� รีอนจะสรุุ
ยนทำกิจปกรรมกลุ
มและให
ำเสนอผลงานที
ละ
ให้้นำเสนอผลงานทีี
ละกลุ่่�กมกลุ
พร้้ มออืมกัั่ นบสอบถามและให
ให้้สมาชิิกกลุ่่�มอื่่�น
กลุ
มพรอ มกั บ ให ส มาชิ
สอบถามและให้้คำแนะนำเพื่่�
อนๆ เพิ่่�กมารให
เติิม คโดยจะทำ
นอกจากนี
ได่กมำหนดเกณฑ
ะแนนที
คำแนะนำเพื
่อนๆ้ยังเพิ
เติม โดยจะทำแบบนี
้ในทุ ก ่
แบบนี้้�ในทุุกสัับปการเรี
ดาห์์ ดัังแสดงในรูู
ปที่่� 1
สัเหมาะสมกั
ปดาห ดังแสดงในรูปยทีนรู
่ 1  แบบใหม ท ี ่ อ ยู ในรู ป แบบ
ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ
และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และจัดเตรียมสื่อการเรียนการ
สอนที่นำมาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียนในกระบวน
วิชา 954244

ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนการใหคะแนน
กิจกรรม
คะแนน (%)
1. กิจกรรมกลุม
40
2. การนำเสนอ
10
3. สอบกลางภาค
25
4. สอบปลายภาค
25
100%
รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการรวม
[2]

นอกจากนี้ยังไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนที่
นอกจากนี้้�ยัั
เหมาะสมกั
บ การเรีงได้้กำหนดเกณฑ์์
ย นรู  แบบใหม ทกี ่ อารให้้คะแนนที่่�
ยู  ในรู ป แบบ
เหมาะสมกัั บ การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� อยู่่�ในรูู ป แบบ
ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ
ออนไลน์์ ประกอบไปด้้วยกิิจกรรมกลุ่่�ม การนำเสนอ
และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง
และคะแนนสอบเพื่่�อวััดและประเมิินผลผู้้�เรีียน ดััง
แสดงในตารางที
และจั
ดเตรี
่อการเรี
ยนการ
แสดงในตารางที่่� 1่ 1และจัั
ดเตรีี
ยมสื่่�ยมสื
อการเรีี
ยนการสอน
สอนที
่นำมาใชเพื่อการเรี
เรียนในกระบวน
ที่่�นำมาใช้้เพื่่�อการเรีี
ยนรู้้ย�ขนรู
องผู้้ของผู
�เรีียนในกระบวนวิิ
ชา
วิ954244
ชา 954244
ตารางที่่� ตารางที
1 แสดงสัั
ส่่วนการให้้คะแนน
่ 1 ดแสดงสั
ดสวนการใหคะแนน
กิจกรรม
1. กิจกรรมกลุม
2. การนำเสนอ
3. สอบกลางภาค
4. สอบปลายภาค
รวม

คะแนน (%)
40
10
25
25
100%

สำหรับในการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูสอน
จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ
การเรี ย นรู ส ำหรั บ แต ล ะบทเรี ย นไปยั ง โปรแกรม
Microsoft Teams ใหกับผูเรียนลวงหนาอยางนอย

เพื่อใหสำหรั
เกิดความเชี
ไดแก วงจรการพั
บในการเรี่ยวชาญ
ยนการสอนในแต
ละครั้ง ผูฒสนา
อน
สำหรัั
บ
ในการเรีี
ย
นการสอนในแต่่
ล
ะครั้้�
ง
ผู้้
ส
�
อน
ซอฟต
แวร พการวางแผนโครงการ
การเขียนยูสเคส่อ
จะทำการอั
จะทำการอัั
พโหลดเอกสารประกอบการสอน
โหลดเอกสารประกอบการสอน และสื
และสื่่�อ
ไดอะแกรม
และการเขี
ย
นแอคติ
ว
ิ
ต
ี
ไ
ดอะแกรม
ดัง
การเรียยนรู้้
นรู�สส ำหรัั
ำหรับบแต่่
แตลละบทเรีี
ะบทเรียยนไปยัั
นไปยังงโปรแกรม
โปรแกรม
การเรีี
แสดงในรู
่ 3 และรูใหปทีก่ ับ4ผูเรียนลวงหนาอยางนอย
MicrosoftปทีTeams
Teams
Microsoft
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ก ษา(2022)
1/64 และได ม ี ก ารสอบกลางภาคและ CMU21
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ด้้ต่่
ำ
กว่่
า
C
(3%)
ซึ่่�
ง
ผู้้
เ
�
รีี
ย
นที่่�
ไ
ด้้รัั
บ
ลำดัั
บ
ขั้้�
น
ต่่
ำ
กว่่
า
C คือกลุมที่ขาดเรีย นบ อยและไมทำกิจ กรรมกลุ ม จัดการเรียนรู
C คืือกลุ่่�มที่่�ขาดเรีียนบ่่อยและไม่่ทำกิิจกรรมกลุ่่�ม
ภายในห
องเรียน
ภายในห้้องเรีียน
ตารางที2่ 2แสดงลำดัั
แสดงลำดั
ทั้งหมดของผู
ตารางที่่�
บขั้้�บนทั้้�ขั้นงหมดของผู้้
�เรีียนเรียน
ลำดับขั้น
จำนวน
รอยละ (%)
A
20
19
B+
35
33
B
26
25
C+
19
18
C
2
2
D+
1
1
D
1
1
F
1
1

ดานกิจกรรมการเรียนรู

105

4.18

0.83

ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดการเรียนรู

105

4.05

0.94

จากตารางที
พอใจโดยรวม
จากตารางที่่�่ 2 3พบว
พบว่่าาความพึ
ความพึึงพอใจโดยรวม
ของผู้้
กรรมการเรีี ยยนรู้้
ของผู
 เ รี� เยรีี ยนตนต่่ออกิกิิจจกรรมการเรี
นรู� ใ ในกระบวนวิิ
นกระบวนวิช าชา
954244การวิ
การวิิเเคราะห์์
บการ บ
954244
คราะหและออกแบบระบบสำหรัั
และออกแบบระบบสำหรั
จัั ด การสมัั ย ใหม่่ อยู่่�ในระดัั บ มาก (= 4.14) เมื่่�อ
การจัดการสมัยใหม อยูในระดับมาก (= 4.14) เมื่อ
พิิ จ ารณาแต่่ ล ะมิิ ติิ พบว่่ า ผู้้� เรีี ย นพอใจกัั บ ด้้าน
พิ จบรรยากาศการจัั
ารณาแต ล ะมิ ตดิ การเรีี
พบว าย นรู้้
ผู เ� รีใ นระดัั
ย นพอใจกั
บ ดดา น
บ มากที่่�สุุ
บรรยากาศการจั
ดการเรี
ในระดับยมากที
่สุด (=
(= 4.24) รองลงมาคืื
อด้้านกิิยจนรู
กรรมการเรีี
นรู้้� (= 4.18)
4.2. การรัับรู้้�ของผู้้�เรีียน
และด้้านประโยชน์์
ได้้รััจกรรมการเรี
บ จากการจัั ยดนรู
การเรีี
นรู้้�
4.24)
รองลงมาคือดาที่่�นกิ
 (= ย4.18)
4.2 การรั
บรูของผูเรียน กษา ผู้้�สอนได้้จััดทำ และด
ในตอนท้้ายของภาคการศึึ
(= 4.05)
อยู่่�ในระดััทบี่ไมาก
บ ผู้้ด�เรีีการเรี
ยนรัับรู้้ย�ไนรู
ด้้ว่่ า(=
านประโยชน
ดรับตามลำดัั
จากการจั
แบบสอบถามการรัั
บ รู้้� ต่่ อ กิิ จ กรรมการเรีี
ย นรู้้� ที่่�จได้้
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ Flipped Classroom และ
ในตอนทายของภาคการศึ
กษา ผูสอนได
ัดทำ 4.05)
อยูในระดับมาก ตามลำดับ ผูเรียนรับรูไดวา
พัั
ฒ
นาจาก
Liaw
[9]
แบบสอบถามประกอบด้้วย
16
Active
Learning เป็็นกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่�มี
� ปี ระโยชน์์
แบบสอบถามการรั บ รู ต  อกิ จกรรมการเรี ยนรู ที่ได กิจกรรมการเรี
ย
นรู

แ
บบ
Flipped
Classroom
รายการ โดยแต่่ละรายการผู้้�เรีียนสามารถให้้คะแนน และยอมรัับที่่�จะใช้้วิิธีกี ารเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าวเพื่่�อสนัับสนุุและ
น
พัฒนาจาก Liaw [9] แบบสอบถามประกอบดวย 16 Active Learning เป น กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ท ี ่ มี
ได้้ตั้้�งแต่่ 1 ถึึง 5 โดยที่่� 1 หมายถึึงไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง การเรีียนรู้้�ในวิิชาอื่่�น ๆ
รายการ
ยนสามารถให
คะแนน ประโยชน และยอมรับที่จะใชวิธีการเรียนรูดังกลาว
และ 5โดยแต
หมายถึึลงะรายการผู
เห็็นด้้วยอย่่เรีางยิ่่�
ง แบบสอบถามนี้้�
5. สรุุปผล
ไดประกอบไปด้้วยคำถามทั้้�
ตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่ 1งหมด
หมายถึ
ไมเห็16นดคำถาม
วยอยาง เพื่อสนับการวิิ
3 งด้้าน
สนุนจัการเรี
าอื่น ๆเพื่่�อวิิเคราะห์์การ
ัยครั้้�งยนี้้�มีีนรูวัใัตนวิ
ถุุปชระสงค์์
ดการเรีี
� 4 คำถาม ด้้าน ้ รัับรู้้�และผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่�
ยิ่งได้้แก่่
และด้้านบรรยากาศการจัั
5 หมายถึงเห็นดวยอย
างยิยนรู้้
่ง แบบสอบถามนี
กิิจกรรมการเรีีวยยคำถามทั
นรู้้� 6 คำถามด้้านประโยชน์์
ได้้รัับคำถาม
จาก 2 ในกระบวนวิิชาการวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ
ประกอบไปด
้งหมด 3 ดานที่่�16
การจััดการเรีียนรู้้� 6 คำถาม
ไดแก ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 4 คำถาม สำหรัับการจััดการสมััยใหม่่ โดยใช้้วิิธีีการเรีียนรู้้�แบบ
สำหรัับการแปลความหมายค่่าเฉลี่่�ยของความ
พึึงพอใจมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
-	ค่่าเฉลี่่�ย 4.21 – 5.00 หมายถึึง ระดัับมากที่่�สุุด
-	ค่่าเฉลี่่�ย 3.41 – 4.20 หมายถึึง ระดัับมาก
-	ค่่าเฉลี่่�ย 2.61 – 3.40 หมายถึึง ระดัับปานกลาง
-	ค่่าเฉลี่่�ย 1.81 – 2.60 หมายถึึง ระดัับน้้อย
-	ค่่าเฉลี่่�ย 1.00 – 1.80 หมายถึึง ระดัับน้้อยที่่�สุุด

Flipped Classroom ร่่วมกัับ Active Learning ซึ่่�ง
เป็็ น แนวการสอนรูู ป แบบใหม่่ ที่่�ช่่ ว ยทำให้้ผู้้� เรีี ย น
สามารถมีีส่่วนร่่วมกัับชั้้�นเรีียนได้้มากขึ้้�นกว่่าการสอน
ในรููปแบบเดิิม ผลการทดลองแสดงให้้เห็็นว่่าการรัับรู้้�
ของผู้้� เรีี ย นที่่�มีี ต่่ อ การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ
ดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับดีี นอกจากนี้้� ผลลำดัับขั้้�นของ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายวิิชายัังแสดงให้้เห็็นว่่า 97% ของผู้้เ� รีียนได้้รัับลำดัับ
ขั้้�นตั้้�งแต่่ C ขึ้้�นไป
แต่่อย่่างไรก็็ตามปััญหาจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ก็็ยังั เป็็นปััญหาหลัักที่่�ทำให้้แผนการสอน
แบบ Flipped Classroom และ Active Learning
ยัังไม่่เป็็นไปตามที่่�ผู้้�วิิจััยคาดหวััง ซึ่่�งนอกจากที่่�ผู้้�สอน
และผู้้เ� รีียนต้้องใช้้เวลากัับกระบวนการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่
แล้้ว ยัังต้้องใช้้เวลากัับเครื่่�องมืือต่่างๆ ที่่�นำมาใช้้กัับ
การเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์ ปััญหาดัังกล่่าว

นัับเป็็นประเด็็นที่่�ท้้าทายเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งในอนาคต
หากปรัับแก้้รููปแบบการเรีียนรู้้�จากผลการศึึกษาที่่�ได้้
รวมทั้้�งนำผลที่่�ได้้ไปแลกเปลี่่�ยนกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้าน
นี้้� คาดว่่าจะสามารถช่่วยให้้การสอนในรููปแบบดััง
กล่่าวประสบความสำเร็็จยิ่่�งขึ้้�นกว่่าเดิิม
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ผู้้� ใ ห้้ทุุ น สนัั บ สนุุ น
โครงการการเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบ Active
Learning + Flipped-Classroom (Type B)

7. เอกสารอ้้างอิิง
[1] Lo, C. K., Hew, K. F., & Chen, G. (2017). Toward a set of design principles for mathematics
flipped classroom: A synthesis of research in mathematics education. Educational Research
Review, 22, pp. 50–73.
[2] Thongkoo, K., Panjaburee, P., & Daungcharone, K. (2019). Integrating inquiry learning
and knowledge management into a flipped classroom to improve students’ web programming
performance in higher education. Knowledge Management & E-Learning, 11(3), pp. 304–324.
[3] Hurtubise, L., Hall, E., Sheridan, L., & Han, H. (2015). The Flipped Classroom in Medical
Education: Engaging Students to Build Competency. The Journal of Medical Education and
Curricular Development. pp. 35-43.
[4] Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every
class every day. Washington DC: International Society for Technology in Education.
[5] Chen, Y., Wang, Y., & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the FLIPPED
model instead? Computers & Education, 79, pp. 16–27.
[6] Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom.
1991 ASHE-ERIC Higher Education Reports. ERIC Clearinghouse on Higher Education, The George
Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Washington, DC 20036–1183.
[7] Daellenbach, K. (2018). On carrot cake and marketing education: A perspective on
balancing skills for employability. Australasian Marketing Journal, 26(2), pp. 172–179.
[8] Hayter, C. S., & Parker, M. A. (2019). Factors that influence the transition of university
postdocs to non-academic scientific careers: An exploratory study. Research Policy, 48(3), pp.
556–570.
[9] Liaw, S-S. (2008). Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention,
and effectiveness of e-learning: a case study of the blackboard system’, Computers & Education,
51, 864–873.
16

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

Flipping the Class for Active Learning in the History of Landscape
Architecture
Kasama Polakit, PhD
1Faculty of Architecture, Landscape Architecture Program, Chiang Mai University
239 Huay Keaw Rd., Suthep Sub-district, Muang District, Chiangmai 50200
E-mail: kasama.polakit@cmu.ac.th

ABSTRACT
This paper describes the process of flipping the class for active learning in the History of
Landscape Architecture. Creating engaging class environments for a history class can be such a
challenging task. Using a flipped classroom model providing an active learning history class,
which is educational, entertaining, and engaging, can be a promising approach. This paper is
divided into four parts starting with, first, three interconnected conceptual frameworks for
pedagogical design, which are 1.) a student-centered approach, 2.) a flipped classroom model
based on Bloom’s taxonomy, and 3.) lifelong learning skills. Detailed class planning and operation
are articulated in the second part, then followed by the student learning outcomes in the third
part. The conclusions are drawn in the final part.
Keywords: Flipped classroom model, Active learning skills, Pedagogical design, Hybrid classroom.
1. Introduction
The History of Landscape Architecture
course is about the history of humans shaping
their environment, providing a critical and
historical analysis of the extent of landscape
architecture as ideas, art forms, experiences,
places, and practices. Creating engaging class
environments for a history class can be such
a challenging task. Using a flipped classroom
model providing an active learning history
class, which is educational, entertaining, and
engaging, can be a promising approach as
suggested by many pieces of literature [1-4].
A Flipped Classroom refers to an instructional

strategy in which traditional classroom
activities and homework are reversed, or
“flipped” [1]. As a blended learning model,
students are introduced to content at home
and practice working through it at school. In
other words, students do homework in class
time at school. However, the flipped class
has both advantages and disadvantages. Based
on teachthought.com and the Center for
Teaching and Learning, Boise State University
[5-6], the benefits of a flipped classroom are
1.) Students have more control over their
learning., 2.) It promotes student-centered
learning and collaboration., 3.) It makes
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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course content easily accessible., and 4.) It
can be more efficient. With a good active
learning technique, students may obtain the
opportunity to participate in peer instruction,
group discussions, and other interactive
learning situations. For disadvantages, 1.) A
flipped classroom requires more preparation
time., 2.) It relies on trust, and it assumes that
students will complete the out-of-class
preparation., 3.) It can aggravate a digital divide
because not all students have access to a
good quality computer and internet to view
the online course materials.
To describe the process of flipping the
class for active learning in the History of
Landscape Architecture, this paper is divided
into four parts starting with, first, three
interconnected conceptual frameworks for
pedagogical design, which are 1.) a studentcentered approach, 2.) a flipped classroom
model based on Bloom’s taxonomy, and 3.)
lifelong learning skills. Detailed class planning
and operation are articulated in the second
part, then followed by the student learning
outcomes in the third part. The conclusions
are drawn in the final part.
2. Three interconnected conceptual
frameworks for pedagogical design
Conventionally, history courses are
operated as traditional lecture classes, in
which students are treated as passive beings.
Remembering and understanding are key
cognitive skills to be assessed and summative
assessment, midterm, and end-of-term exams
are normally used. For the new course design,
18

three interrelated conceptual frameworks
used for pedagogical design are 1.) a studentcentered approach, 2.) flipped classroom
based on Bloom’s taxonomy, and 3.) lifelong
learning skills.
2.1. A student-centered approach
Viewing students as active agents, a
student-centered approach shifts the focus
of instruction from the instructor to the
students.
For the 802222 History of Landscape
Architecture course, students will be put at
the center of their education taking an active
role in their intellectual journey. Operating as
a learner-centered classroom, students are
the focus of education, while the instructor
plays a role as a facilitator of the learning
process. Students will be treated as active
beings, taking their responsibility to shape and
form their understanding through out-of-class
assignments and construct their knowledge
through in-class activities. For in-class activities,
they will be encouraged to take an active role
in engaging and participating in discussions,
debates, games, and collaborative learning.
The students are also empowered to take a
leading role in presenting their final projects
and managing a class discussion on their work.
Formative assessment will be utilized as the
main method used to conduct in-process
evaluations of students’ academic progress
during the course.
2.2. A flipped classroom based on
Bloom’s taxonomy
Based on Bloom’s taxonomy as shown
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in Figure 1, remembering and understanding
can be achieved through active or passive
learning, while applying, analyzing, evaluating,
and creating can only be achieved through
active learning. This flipped classroom model
will be designed to put remembering and
understanding in the homework category,
while the in-class activities will allow students
to develop their abilities and skills in terms
of analysis and application. The project-based
activities will be constructed on the students’
capability to evaluate and fabricate their
creative work.

Figure1.
Bloom’s Taxonomy
Taxonomy isis used
Figure
1. Bloom’s
used for
for
designing
designingaaflipped
flippedclassroom
classroom{7}.
{7}.

2.3.
Lifelong
learningskills
skills
Lifelong
learning
Lifelong learning concerns improving
Lifelong learning concerns improving
learning-to-lear skills. As the American futurist
learning-to-learn skills. As the American
Alvin Toffler put it in his book Future Shock,
futurist
Alvin Toffler
his book
“The illiterate
of theput
21stit incentury
willFuture
not be
Shock,
illiterateread
of the
century
will
those “The
who cannot
and21st
write,
but those
not
those who
read
write, but
whobecannot
learn,cannot
unlearn
andand
relearn.”
[8]
those Skills
who and
cannot
learn,
unlearnlifelong
and
practices
that enable
learning [8]
and independent problem-solving
relearn.”

2.3

Skills and practices that enable lifelong
learning and independent problem-solving
are fundamental in student-centered

are fundamental in student-centered learning.
As a foundation for learning and working,
lifelong learning skills support student thinking,
self-management, and social interaction,
which enable them to pursue education and
career goals [9]. Lifelong learners should be
prepared to develop 21st-century skills
including digital literacy, communication,
collaboration, critical thinking, problemsolving, decision making, and creativity [10].
3. Detailed class planning and operation
Before the class began, a student intake
survey was conducted via google form to start
building a relationship from day one including
asking about their interest and expectation
toward the course. The course was one and
a half hours long operated twice a week. The
course was planned as a hybrid learning
environment through a mixture of physical
and virtual classrooms. The virtual classroom
was operated via ZOOM. The class overview
was introduced and detailed assignments
were explained, incorporating both teamwork
and individual work. Students had the
freedom to set up teams of three or four
members.
From the aforementioned three
conceptual frameworks, the course was
designed with three main categories of
activities. First, out-of-class activities, lecture
videos were given in advance as homework
assignments, covering the landscape in history
regarding design and planning in the Eastern
and Western Traditions. Second, the students
were required to engage in a series of in-class
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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physical influences that have shaped and
formed landscape design through time.
- Develop critical thinking skills and
analytical skills in landscape design.
- Develop research and communication
skills in the field of landscape architecture
history.
The output of this class includes onepage essays, brochures, 15-minute PowerPoint
presentations, and 10-minute videos. In terms
of outcomes students would be able to
develop skills, characters, and attitudes as the
followings:
Active learning skills:
• Discussions, debates, storytelling, and
gaming allow students to develop analytical
thinking, critical thinking, and communication
skills
• Essays permit students to develop
writing skills while brochures encourage them
to use creativity, graphic communication, and
writing skills.
• Project-based assignments allow
students to develop collaborative, leadership,
and technical skills
Character: All in-class activities let
students develop life skills incorporating
flexibility, leadership, initiatives, productivity,
and social skills.
Attitude: Debates and discussions,
demonstrating diverse attitudes and values,
allow students to develop ethical and
emotional awareness and cultural competence.
Throughout the semester, two dimensions of
SLOs have been observed, first, challenges
and opportunities, and the final results.

4.1. Challenges and Opportunities
At the beginning of the semester,
students did not familiar with active learning
methods. They tended not to engage in
discussions and debates. Some of them did
not study their homework, while others had
a hard time articulating their thoughts. These
challenges can also be seen as opportunities.
Students had a chance to expose themselves
to a more active learning environment. This
could lead them to develop lifelong learning
skills useful for 21st-century challenges.
Students also have an opportunity to practice
self-management and virtual social interaction.
4.2. Final results
Formative assessment was conducted
through a series of assignments, each of which
evaluates different skill sets. It allowed a wide
range of students’ competencies to be
considered. Peer evaluations and voting were
employed to determine which final video
presentations won the first and the second
prizes of the History of Landscape Architecture
Awards. For the academic record, of a total
score of 100, the lowest point is 65 while the
highest point is 90, with an average score of
76.82 and a standard deviation of 7.26.
5. Conclusions
Creating a flipped classroom in the
History of Landscape Architecture provides an
opportunity to design active learning milieus
for students to engage and participate in class
activities physically and virtually. The students
not only develop academic skills in the
subject matter but they also have a chance
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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to cultivate lifelong learning skills for their life
and work in the future through thinking, selfmanagement, and social interaction.
Through pedagogical design and course
development, the instructor also learned how
to identify teaching strategies, activities, and
assessments to achieve desired educational
outcomes. However, when the course is first
launched, the preparation of course materials
including lecture videos of the “flipped”
history classroom is substantial and timeconsuming.
To conclude, the instructional methods
of this class can be useful for any lecture-

based class, particularly any subject related
to history.
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บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา 888452 Startup in Agriculture and Biotechnology Industry เป็็นวิิชาเอกเลืือก สำหรัับ
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขานวััตกรรมดิิจิิทััล (หลัักสููตรนานาชาติิ) ที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมดิิจิิทััลในอุุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีีชีีวภาพ ซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ประเทศไทยมีี
ศัักยภาพสููง และหากได้้รัับการพััฒนาอย่่างเหมาะสมจะสามารถขัับเคลื่่�อนประเทศไทยไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้
แต่่เดิิมกระบวนวิิชานี้้�จััดการเรีียนการสอนแบบ Lecture-based คืือเน้้นการให้้ความรู้้�จากผู้้�สอนแต่่เพีียงทาง
เดีียว และเมื่่�อมีีการวััดผล พบว่่าผู้้�เรีียนรัับทราบ เข้้าใจ และสามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�หรืือแนวคิิดจากเนื้้�อหา
ของกระบวนวิิชาได้้เพีียง 30 % ของเนื้้�อหาทั้้�งหมด อีีกทั้้�งอััตราการเข้้าชั้้�นเรีียนก็็อยู่่�ในระดัับต่่ำ ซึ่่�งเมื่่�อวิิเคราะห์์
ถึึงสาเหตุุของปััญหาก็็คาดเดาได้้ว่่าอาจเกิิดจากการที่่�ผู้้�เรีียนไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้�อย่่างเหมาะสม
อีีกทั้้�งยัังอาจไม่่เห็็นความสำคััญของกระบวนวิิชา และด้้วยเนื้้�อหาของกระบวนวิิชาประกอบด้้วยความรู้้�พื้้�นฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์ ธุุรกิิจ และการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�หลากหลายอาจทำให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ยาก หรืือต้้อง
ใช้้เวลาในการทบทวนค่่อนข้้างมาก ทั้้�งหมดนี้้�จึึงนำมาสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนแบบ Active Learning
ที่่�ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมได้้มากขึ้้�น และสามารถหาความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทเรีียนด้้วยตนเองได้้ ทำให้้เห็็นความสำคััญ
ของเนื้้�อหามากขึ้้�น และสามารถทำความเข้้าใจเนื้้�อหาก่่อนคาบเรีียน หรืือทบทวนบทเรีียนที่่�หลากหลายซัับซ้้อน
ได้้ตลอดเวลาผ่่านทางสื่่�อการเรีียนการสอนในรููปแบบ Flipped Classroom การปรัับเปลี่่�ยนนี้้�ทำให้้นัักศึึกษา
เข้้าใจเนื้้�อหากระบวนวิิชามากขึ้้�น มีีทักั ษะในการหาความรู้้เ� พื่่�อพััฒนาแนวคิิดธุุรกิิจมากขึ้้�น และให้้ความสนใจเข้้า
ชั้้�นเรีียนมากขึ้้�นด้้วย
คำสำคััญ: Startup, Agriculture, Biotechnology, Industry, Digital Technology
1. บทนำ
กระบวนวิิชา 888452 Startup in Agriculture
and Biotechnology Industry สำหรัับหลัักสููตร
วิิ ท ยาศาสตรบัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ช านวัั ต กรรมดิิ จิิ ทัั ล
(หลัักสููตรนานาชาติิ) เป็็นวิิชาที่่�สร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อตอบ
โจทย์์การพััฒนาอุุตสาหกรรมหลัักของประเทศ ตาม
ทฤษฎีี 10 S-Curve ดัังนั้้�นหากวิิชานี้้�จะประสบความ
24

สำเร็็จอย่่างแท้้จริิง นั่่�นคืือนัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการแก้้ปััญหาของอุุตสาหกรรม
เกษตร และอุุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีี ชีี ว ภาพใน
ประเทศไทยได้้
จากสอนที่่�ผ่่านมาพบว่่า ผู้้�เรีียนมัักมีีปััญหาใน
เรื่่�องการไม่่เข้้าใจหลัักการพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
ธุุรกิิจ หรืือศาสตร์์แขนงอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจาก
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วิิชานี้้�นัักศึึกษาจำเป็็นต้้องมีีความสามารถที่่�จะผนวก
เอาความรู้้ห� ลากหลายศาสตร์์มาแก้้ปััญหาเชิิงธุุรกิิจให้้
ได้้ ซึ่่� ง ผู้้� ส อนสัั ง เกตว่่ า ผู้้� เ รีี ย นไม่่ ส ามารถแสดง
กระบวนการคิิดที่่�เหมาะสมผ่่านการวิิเคราะห์์ปััญหา
ต่่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิิจหรืืออุุตสาหกรรมได้้ รวมถึึง
การไม่่ค่อ่ ยเข้้าชั้้�นเรีียนของผู้้เ� รีียนส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งอาจเกิิด
จากการเรีียนรู้้ที่่�� เป็็นแบบ Lecture-based เพีียงอย่่าง
เดีียว จึึงทำให้้นัักศึึกษาเกิิดความเบื่่�อหน่่าย และไม่่มีี
ความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�
จากปัั ญ หาข้้างต้้น ผู้้� ส อนจึึ ง เสนอให้้มีี ก าร
จััดการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา 888452 Startup
in Agriculture and Biotechnology Industry
ในรูู ป แบบ Active Learning และ Flipped
Classroom
2. หลัักการและเหตุุผล
Active Learning เป็็นกระบวนการจััดการเรีียน
รู้้� ต า ม แ น ว คิิ ด ก า ร ส ร้้ า ง ส ร ร ค์์ ท า ง ปัั ญ ญ า
(Constructivism) ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่า
เนื้้�อหาวิิชา เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�
หรืือสร้้างความรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเอง ด้้วยการลงมืือ
ปฏิิบัติั จิ ริิงผ่่านสื่่�อหรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ที่่�มีีครููผู้้ส� อน
เป็็นผู้้�แนะนำ กระตุ้้�น หรืืออำนวยความสะดวก ให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้ขึ้้�� นโดยกระบวนการคิิดขั้้�นสููง ทำให้้
ผู้้เ� รีียนมีีการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และการประเมิินค่่า
จากสิ่่�งที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ทำให้้การเรีียน
รู้้�เป็็นไปอย่่างมีีความหมาย และนำไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ [1]
Flipped Classroom เป็็นการจััดการเรีียนการ
สอนที่่�ให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาความรู้้�ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตนอก
ห้้องเรีียน นอกเวลาเรีียน ส่่วนในห้้องเรีียนจะเป็็นการ
จััดกิิจกรรม นำการบ้้านมาทำในห้้องเรีียนแทน โดยวิิธีี
นี้้�ผู้้เ� รีียนจะมีีเวลาดููการสอนของครููผ่า่ นวีีดีโี อออนไลน์์
กี่่�ครั้้�งก็็ได้้ เมื่่�อไหร่่ก็ไ็ ด้้ และในห้้องเรีียนผู้้ส� อนสามารถ
ให้้ผู้้�เรีียนทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�ดููผ่่านวีีดีีโอ
เพื่่�อทำความเข้้าใจหลัักการความรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรม โดยผู้้�

สอนจะเป็็นผู้้ใ� ห้้คำแนะนำเมื่่�อผู้้เ� รีียนมีีคำถาม หรืือติิด
ปััญหาที่่�แก้้ไม่่ได้้ หลัักการของ Flipped Classroom
ใช้้เทคโนโลยีีทางการศึึกษา บวกกัับการจััดกิิจกรรมใน
ห้้องเรีียน เนื่่�องจากเวลาในห้้องเรีียนมีีจำกััด การที่่�จะ
ให้้นัักเรีียนเข้้าใจในหลัักการความรู้้�บางอย่่างอาจมีี
เวลาไม่่พอ ดัังนั้้�นการศึึกษาความรู้้�จากการสอนผ่่าน
วีีดีีโอที่่�ผู้้�สอนได้้บัันทึึกไว้้แล้้ว รวมทั้้�งการอ่่านหนัังสืือ
เพิ่่�มเติิม ปรึึกษาเพื่่�อนหรืือผู้้�สอนออนไลน์์ สามารถ
ทำได้้ล่่วงหน้้านอกห้้องเรีียน ส่่วนเวลาในห้้องเรีียน
ผู้้� ส อนก็็ ส ร้้างสภาวะแวดล้้อมให้้เหมาะกัั บ การจัั ด
กิิจกรรมที่่�ออกแบบไว้้ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิ
ผู้้�สอนสามารถให้้คำแนะนำหลัักการที่่�เข้้าใจยาก หรืือ
ปััญหาที่่�ผู้้�เรีียนพบ วิิธีีนี้้�จะทำให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจความรู้้�
และเชื่่�อมโยงหลัักการได้้มากยิ่่�งขึ้้�น [2]
จากแนวทางการเรีียนรู้้แ� บบเดิิมที่่�เป็็นการเรีียน
แบบ Lecture-based จึึงปรัับมาเป็็นการเรีียนการสอน
ในรููปแบบของ Active Learning คืือปรัับลดสััดส่่วนการ
บรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็นเพีียง 30% และมีีการนำ
บัันทึึกวิิดีโี อการสอนมาลงไว้้ในแพลตฟอร์์ม Microsoft
Stream เพื่่�อให้้ผู้้เ� รีียนสามารถเข้้าไปศึึกษาคร่่าว ๆ ก่่อน
เริ่่�มเรีียน และดููซ้ำ้ ในประเด็็นที่่�ไม่่เข้้าใจได้้
นอกจากนี้้�การวััดผลที่่�จากเดิิมจะเป็็นการสอบ
หรืือการทำรายงาน ก็็ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นการนำเสนอ
โต้้วาทีี หรืือ Pitching ที่่�นัักศึึกษาจะได้้รัับการตอบรัับ
จากผู้้ส� อน หรืือเพื่่�อนร่่วมชั้้�นทัันทีี เป็็นการแก้้ไขความ
เข้้าใจ หรืือพััฒนาการวิิเคราะห์์ของผู้้�เรีียนได้้อย่่างทััน
ท่่วงทีี และผู้้�เรีียนสามารถนำคำชี้้�แนะ หรืือแนวความ
คิิดจากการถกเถีียงไปใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้ทัันทีี
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active
Learning เริ่่�มจากให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาที่่�จะเรีียนใน
คาบเรีียนล่่วงหน้้าผ่่านสื่่�อการสอนที่่�จััดเตรีียมไว้้ใน
Microsoft Stream และ Microsoft Team ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยคลิิปวิิดีีโอสรุุปเนื้้�อหา (รููปที่่� 1) เอกสาร
ประกอบการสอน และบทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหา
(รููปที่่� 2)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว แตนักศึกษาทุกคนจะ
ถูกถามเสมอวาอะไรคือเหตุผลที่ทำใหไดคำตอบนั้น
ๆ ออกมา

ะกับ การจัด
ลงมือปฏิบัติ
ที ่ เ ขา ใจยาก
เรียนเขาใจ
น [2]

มที่เ ปน การ
ปนการเรียน
ng คือปรั บ
นเพียง 30%
มาลงไว ใ น
อให
ให ผ ู  เ รี ย น
ยน และดูซ้ำ

ปนการสอบ
การนำเสนอ
รับการตอบ
ปนการแกไข
องผูเรียนได
ำชี้แนะ หรือ
โยชนตอได

วนวิชา

แบบ Active
หาที
าที่จะเรียน
จัดเตรียมไว
t Team ซึ่ ง
(ภาพที ่ 1)
มที่เกี่ยวของ

ภาพที่ 4 ส
เห็นถึงการส
ภาพที ่ 1 สื่อการสอนประเภทบั นทึ กการบรรยาย
รููปที่่� 1 สื่่�อการสอนประเภทบัันทึึกการบรรยายบาง
บางสวนที่อยูในแพลตฟอรมที่นักศึกษาสามารถเขา
ส่่วนที่่�อยู่่�ในแพลตฟอร์์มที่่�นัักศึึกษาสามารถเข้้าไป
ไปศึ
กษาล
วงหนาได
ศึึกษาล่่
วงหน้้าได้้

ภาพที
การสอนประเภทบทความ ทีที่่�นัั่นักกศึศึึกกษา
รููปที่่� 2่ 2 สื่่�สือ่อการสอนประเภทบทความ
ษา
สามารถหาข
อมูลเพิ
าชั้นเรีเรีียน
สามารถหาข้้อมูู
เพิ่่�่มเติ
เติิมได
ได้้ก่่กอนเข
นเข้้าชั้้�
จากนั้้�นในคาบเรีียน ผู้้ส� อนจะตั้้�งคำถาม โดยเริ่่�ม
จากนั้นในคาบเรียน ผูสอนจะตั้งคำถาม โดย
จากคำถามง่่าย ๆ ที่่�กล่่าวถึึงไว้้อย่่างชััดเจนในสื่่�อการ
เริ
่มจากคำถามง
ย ๆาทีนเนื้้�
่กลอาหาล่่
วถึงวไวงหน้้าก่่
อยางชัอดนที่่�เจนในสื
สอน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียานที่่�อ่่
จะเรีียน่อ
การสอน
ใหผูเรียนที่อานเนื
งหนจาะทำเช่่
กอนทีน่
ในห้้องเรีียเพื
น ่อสามารถตอบได้้
และมีี้อหาล
กำลัังวใจที่่�
จะเรี
ยนในห
กำลังใจทีม่
เดิิมในทุุ
ก ๆ อครั้้�งเรีงที่่�ยจนะมีีสามารถตอบได
การเรีียน จากนั้้�และมี
นคำถามจะเริ่่�
จะทำเช
นเดิมในทุก ๆยการประยุุ
ครั้งที่จะมีกต์์กใารเรี
ยน จากนั
เป็็นคำถามที่่�ต้้องอาศัั
ช้้ความรู้้
� ทั้้�งจาก้น
คำถามจะเริ
่มเปนคำถามที
งอาศัยการประยุกนตใๆช
ในบัันทึึกการบรรยาย
และสื่่�่ตอการสอนประเภทอื่่�
ท้้ายสุุ
รายอย่่
าง
ถูกดต อทัผู้้งที
่สอนชอบที่่�จะให้้นัั
ุดเพียงคำตอบเดี
ยกวศึึกแตษาอภิิ
นักศึและสื
กปษาทุ
ก่ อคนจะ
ความรู
้ง�สจากในบั
น ทึ กการบรรยาย
การ
กว้้างขวางถึึ
งการแก้้ปัั
องค์์่ทำให
ประกอบหลาก
ถูกถามเสมอว
เหตุผลที
ไดคำตอบนั้น
สอนประเภทอื
่น ๆาอะไรคืญอหาที่่�มีี
หลาย
และอาจไม่่มีคี ำตอบที่่�ถููกต้้องที่่�สุุดเพีียงคำตอบ
ๆ ออกมา
ด ผูก สคนจะถูู
อนชอบที
่ จ ะให นาั กอะไรคืื
ศึ ก ษาอ
เดีียว แต่่ทนัาักยสุ
ศึึกษาทุุ
กถามเสมอว่่
อภิ
รายอย
า งกว า งขวางถึ
ง การแก ป  ญ หาที ่ มี
เหตุุปผลที่่�
ทำให้้ได้้คำตอบนั้้�
น ๆ ออกมา
องค ป ระกอบหลากหลาย และอาจไม ม ี ค ำตอบที่
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ภาพที่ 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถ
3 การตั้้�งจคำถามจากเนื้้�อหาที่่�ผู้้
นสามารถ
ครููปที่่�
นหาคำตอบได
ากสื่อการสอนที่ใหไวก�เรีีอยนหน
า
ค้้นหาคำตอบได้้จากสื่่�อการสอนที่่�ให้้ไว้้ก่่อนหน้้า
ในการวัั
ในการวัดดและประเมิิ
และประเมินนผล
ผล จะแบ่่
จะแบงเป็็
เปนหลาย
ระดัับ ซึซึ่่�่งงสส่่ววนใหญ
นใหญ่่จจะเป
ะเป็็นนการนำเสนอแบบปากเปล
การนำเสนอแบบปากเปล่่า
ระดั
เพื่่�อที่่�นัั
ษาจะได้้
ทีที่่�มีี่ มภี ภาพบรรยายประกอบ
าพบรรยายประกอบ เพื
่ อ ที ่ น ั กกศึศึึกกษาจะได
ประโยชน์์ทั้้�งทจาก
1) การฝึึ
กพููดนำเสนอในที่่�
สาธารณะ่
ประโยชน
ั ้ ง จาก
1) การฝ
ก พู ด นำเสนอในที
2) การฝึึ ก เรีี ย บเรีี ย งข้้อมูู ล หรืื อ เหตุุ ผ ลให้้มีี ค วาม
สาธารณะ 2) การฝกเรียบเรียงขอมูลหรือเหตุผลใหมี
สอดคล้้องสััมพัันธ์์กััน 3) นัักศึึกษาทุุกคนจะมีีโอกาส
ความสอดคลองสัมพันธกัน 3) นักศึกษาทุกคนจะมี
ได้้ทบทวนเนื้้�อหาที่่�เรีียนหลาย ๆ รอบ เพื่่�อทดสอบว่่า
โอกาสได
ทบทวนเนื
่เรียนหลาย นๆหรืืรอบ
สิ่่�งที่่�ตนเข้้าใจ
กัับสิ่่�งที่่�้อเหาที
พื่่�อนเข้้าใจตรงกัั
อไม่่เพืถูู่อก
ทดสอบว
ที่ตอนเข
ใจ เกัป็็บนสิผลหรืื
่งที่เพือ่อไม่่นเข4)าใจตรงกั
ต้้องหรืือไม่่าสิ่งหรืื
เป็็นาเหตุุ
นัักศึึกษาน
หรื
อไมบถูการตอบรัั
กตองหรือบไมคำแนะนำ
หรือเปนเหตุ
เปนผลหรื
จะได้้รัั
การแก้้ไข
ทัันอทีีไมที่่�น4)ำ
นัเสนอเสร็็
กศึกษาจะได
รับคการตอบรั
คำแนะนำบสาร
การแก
ไข
จ ทำให้้มีี
วามต่่อเนื่่�บองของการรัั
ซึ่่�งจะ
ทันำไปสู่่�
นทีทกี่นารแก้้ไขความเข้้าใจผิิ
ำเสนอเสร็จ ทำใหมดีคหรืื
วามต
อเนื่องของการ
อกระบวนการคิิ
ดที่่�
ูกต้้องได้้อย่่
างรวดเร็็
ว ทั้้�งนี้้�ผู้้
�เรีียนจะได้้ทัั
รัไม่่บถูสาร
ซึ่งจะนำไปสู
การแก
ไขความเข
าใจผิกดษะการ
หรือ
เป็็ น ผู้้� แ สวงหาความรู้้
กระบวนการคิ
ดที่ไมถ� ดู้้กวยตนเองจากการทบทวน
ตองไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้
านทางบัั
ทึึกการบรรยาย
สื่่�อการสอนรููป ดแบบ
ผูเนื้้�เอรีหาผ่่
ย นจะได
ทักนษะการเป
น ผูแสวงหาความรู
วย
ต่่าง ๆ หรืือการพยายามเข้้าถึึ้องหาผ
ข้้อมููาลนทางบั
เฉพาะด้้าน
อาจ
ตนเองจากการทบทวนเนื
น ทึกที่่�การ
ไม่่มีีการเผยแพร่่โดยทั่่�วไป แต่่สามารถสอบถามจาก
บรรยาย สื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ หรือการพยายาม
ผู้้�รู้้� ผู้้�ประกอบการ หรืือผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ตรงได้้
เข า ถึ ง ข อ มู ล เฉพาะด า น ที ่ อ าจไม ม ี ก ารเผยแพร
โดยทั่วไป แตสามารถสอบถามจากผูรู ผูประกอบการ
หรือผูที่มีประสบการณตรงได

รููปที่่� 4 สััดส่่วนการวััดและประเมิินผลที่่�แสดงให้้เห็็น
ภาพที่ 4 สัดสวนการวัดและประเมินผลที่แสดงให
ถึึงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning

เห็กนษา
ถึงการส
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึ
2564งเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning
ภาพที่ 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถ

ทั้งนี้การเรีย นการสอนทั้งหมดเปน ในรู ป แบบ
ออนไลน โดยในช ว งแรกจะผ า นทางโปรแกรม

ทั้งนี้การ
ออนไลน โ
Zoom แตเ
เขาถึงโปรแก
จึงปรึกษาก
เรี ย นการส
ซึ่งมีความเส
แตนักศึกษา
คิ ด ว า นี ่ เ ป น
เหตุผลโดยร

4 ผลงานแ
4.1 วิธีการป

การวัด
การนำเสน
5% การโตว
ประสบการณ
20% รายงา
5%

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

	ทั้้�งนี้้�การเรีียนการสอนทั้้�งหมดเป็็นในรููปแบบ
ออนไลน์์ โดยในช่่วงแรกจะผ่่านทางโปรแกรม Zoom
แต่่ เ นื่่�องจากมีี นัั ก ศึึ ก ษาชาวจีี น ที่่�ไม่่ ส ามารถเข้้าถึึ ง
โปรแกรม Zoom ได้้อย่่างถููกกฎหมาย ผู้้�สอนจึึง
ปรึึกษากัับผู้้เ� รีียนทุุกคน และเปลี่่�ยนช่่องทางการเรีียน
การสอนมาเป็็น Microsoft Teams Meeting ซึ่่�งมีี
ความเสถีียรน้้อยกว่่า สััญญาณขาดหายบ่่อยกว่่า แต่่
นัักศึึกษาทุุกคนเข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียม ผู้้ส� อนจึึงคิิดว่่า
นี่่�เป็็นสิ่่�งที่่�เหมาะสมกว่่า หากพิิจารณาถึึงเหตุุผลโดย
รวมแล้้ว
4. ผลงานและผลลััพธ์์
4.1. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
การวััดและประเมิินผลเป็็นตามสััดส่่วนดัังนี้้� คืือ
การนำเสนอปากเปล่่า 55% การทำแบบทดสอบ 5%
การโต้้วาทีี 5% การ Pitching ที่่�มีี ก รรมการผู้้�มีี
ประสบการณ์์ตรงจากอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ มาเข้้าร่่วม
20% รายงาน 10% และการมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน 5%

ภาพที่ 5 ผูทรงคุณวุฒิที่รวมใหความรูและแนะนำ
รููปที่่� 5 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ร่่วมให้้ความรู้้�และแนะนำการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย
พััฒนาอุุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย
4.2. ผลลััพธ์์ของผู้้�เรีียนที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
	ผู้้�
เข้้าร่่เรีวยมในโครงการสามารถเข้้าใจหลัั
4.2 ผลลัเรีีพยธนที่่�
ของผู
นที่เขารวมในโครงการ ก
การพื้้�นฐาน การวิิเคราะห์์ข้้อมููล การบรรยายหน้้าชั้้�น
 เ รีอยการทบทวนความรู้้
นที ่ เ ข า ร ว มในโครงการสามารถเข
เรีียน ผูหรืื
�ด้้วยตนเอง การดููวิาิดีใจ
ีโอ
หลักการพื
้นฐาน การวิ
เคราะห
ขอมูล การบรรยาย
ย้้อนหลัั
ง และได้้ลงมืื
อแก้้ปัั
ญหาด้้วยตนเอง
โดยการ
หน า ชัก้ นต์์เรี
ย น หรื อการทบทวนความรู
 ด ว ยตนเอง
ประยุุ
ใช้้เทคโนโลยีี
เกิิดการเรีียนรู้้จ� ากการลงมืื
อทำ
อย่่
างแท้้จริิ
ง สามารถแสดงวิิ
ธีีคิลิดงมืผ่่อานการแก้้ปัั
ญหา
การดู
ว ิ ด ี โ อย
อ นหลั ง และได
แก ป  ญ หาด
วย
แบบเป็็
ขั้้�นตอน กตใชเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู
ตนเอง นโดยการประยุ
จากการลงมือทำอยางแทจริง สามารถแสดงวิธีคิด
ผานการแกปญหาแบบเปนขั้นตอน
โดยนักศึกษาสวนมากใหความสนใจ และเขา

ตนเอง โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู
จากการลงมือทำอยางแทจริง สามารถแสดงวิธีคิด
ผานการแกปญหาแบบเปนขั้นตอน
โดยนักศึกษาสวนมากใหความสนใจ และเขา
โดยนัักศึึกษาส่่วนมากให้้ความสนใจ และเข้้าร่่วมชั้้�น
รวมชั้นเรียนดีมาก และทำใหไดผลการวัดประเมินที่
เรีียนดีีมาก และทำให้้ได้้ผลการวััดประเมิินที่่�ดีี แต่่ก็็มีี
ดี แตก็มีนักศึกษา ที่ดวยความจำเปน จึงตองทำงาน
นัักศึึกษา ที่่�ด้้วยความจำเป็็น จึึงต้้องทำงานไปด้้วย
ไปดวย สทำให
ไมสามารถมี
้นเรียน และ
ทำให้้ไม่่
ามารถมีี
เวลาเข้้าร่่เวลาเข
วมชั้้�นเรีีารยวนมชัและทบทวน
ทบทวนเนื
้อหางติิรวมทั
้งติดตามการเสนองานได
เนื้้�
อหา รวมทั้้�
ดตามการเสนองานได้้
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ภาพที6่ 6กราฟแสดงการกระจายของผลการเรีี
กราฟแสดงการกระจายของผลการเรี
รููปที่่�
ยนยน
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการเรีียนรู้้�แบบเดิิมที่่�ให้้ผู้้�
เรีียนทำรายงาน และสอบแล้้ว พบว่่าการเรีียนการสอน
ในรููปแบบนี้้�ทำให้้นัักศึึกษามีีผลการเรีียนที่่�ดีีขึ้้�นมาก
โดยอััตราส่่วนนัักศึึกษาที่่�ได้้ผลการเรีียน B ขึ้้�นไป เพิ่่�ม
ขึ้้�นกว่่เมืา ่30%
อเปรี ย บเทีย บกับ การเรีย นรู แบบเดิ มที่ให
และเมื่่�อพิิจและสอบแล
ารณาถึึงผลตอบรัั
กษา
ผูเรียนทำรายงาน
ว พบวบาจากนัั
การเรีกยศึึนการ
พบว่่านัักศึึกษาพอใจกัับการเรีียนการสอนรููปแบบนี้้�
สอนในรูปแบบนี้ทำใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น
มาก โดยมีีความคิิดเห็็นดัังนี้้� “I can feel that ajarn
โดยอั
ตราสวนนักศึกand
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่ไดผลการเรียfor
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very
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้นกวาthe
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มาก โดยมีisคmore
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นดังนี้ “I than
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satisfied with
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the arrangement
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withshare
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experience,
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changes
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inspiration
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soft แskills
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กลุ่มสาขาวิ
าวิทยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
used in other directions. I know that ajarn has
real business experience, if ajarn can share

fact, I do
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some bus
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very useful. Finally, I also hope that ajarn can
give students some feedback so that we can
improve ourselves.”, “like this subject”, “หนูู
เข้้าใจและเห็็นด้้วยกัับแนวทางการสอนของอาจารย์์
นะคะ นี่่�เป็็นระดัับการเรีียนแบบมหาลััยแล้้ว ในชีีวิิต
การทำธุุรกิิจจริิงเราก็็ต้้องตอบคำถามและรัับฟัังความ
คิิ ด เห็็ น คนอื่่�นทั้้�งนั้้�น คำถามของอาจารย์์ สำหรัั บ
นัักเรีียนไม่่ได้้มีีอะไรผิิดแปลก ไม่่ได้้รู้้�สึึกแย่่ ไม่่ได้้รู้้�สึึก
ปญหาแค่่ซึฟั่งงัมัแล้้วต้้องคิิ
นโอเคแลดวตามเพื่่�
คะ ถูกอตแก้้ปัั
องแลญวหาหนูซึ่ง่� ชมััอบที
ถููแกกโจมตีี
นโอ่
จะฟ ง แนวคิ
ของอาจารย
นเรื ่ อ งต างงๆ
ขอบคุ
ณ
เคแล้้วค่่
ะ ถููกดต้้องแล้้ว
หนููชใอบที่่�จะฟัั
แนวคิิ
ดของ
อาจารย์์
นเรื่่�่ งอเทอมแรกนะคะ”,
งต่่างๆ ขอบคุุณสำหรัั
บครึ่่�งเทอมแรก
สำหรั บใครึ
“อยากจะรบกวน
นะคะ”,
อาจารยใ“อยากจะรบกวนอาจารย์์
หลดการสั่งงานพรีเซนใหนให้้ลดการสั่่�
อยลง แลวงงาน
เพิ่ม
พรีี
เซ้้นให้้น้้อยลง
แล้้วเพิ่่�
ม Lecture
หรืือรายงาน
Lecture
แทน หรื
อรายงานก็
ได คแทน
 ะ เพราะจะรู
 สึ ก
ก็็วาได้้ค่่
�สึึกว่่าพรีี
พรีเะซนเพราะจะรู้้
งานจะะยอะไป
แลเวซ้้นงานจะเยอะไป
ระยะเวลาในการสแล้้ว
งมัน
ระยะเวลาในการส่่
ง
มัั
น
กระชั้้�
น
ชิิ
ด
ค่่
ะ
เพราะยัั
ง
มีี
วิิชา
กระชั น ฉิ ด ค ะ เพราะยั ง มี ว ิ ช าอื ่ น ที ่ จ ะต อ งทำ”,
อื่่�นที่่�จะต้้องทำ”, “Good teaching krub”
“Good teaching krub”

มีีการปรัับลดสััดส่่วนของการบรรยายลง แต่่ไม่่ได้้มีีการ
ลดทอนเนื้้�อหาการเรีียนการสอนแต่่อย่่างใด เนื่่�องจาก
ได้้มีีการกระจายเนื้้�อหาที่่�ค่่อนข้้างเยอะเหล่่านี้้� ออกไป
ให้้ผู้้�เรีียนได้้ทยอยทำความเข้้าใจ เริ่่�มตั้้�งแต่่กระตุ้้�นให้้
ผู้้เ� รีียนศึึกษาจากสไลด์์ที่่�เป็็นเนื้้�อหาด้้วยตนเองก่่อนใน
Microsoft Teams และศึึกษาจากบัันทึึกการบรรยาย
ล่่วงหน้้า และนำเวลาที่่�เหลืือในชั้้�นเรีียนไปใช้้สำหรัับ
กิิจกรรม Active learning เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียน
กระตุดนแก้้ปัั
ใหผญูเรีหาจริิ
ยนศึกง ษาจากสไลดที่เปนเนื้อหา
รู้้ตั�ผ่้ง่าแตนการคิิ
ดวยตนเองก
5.
สรุุป อนใน Microsoft Team และศึกษาจาก
บันทึก5.1.
การบรรยายล
บทเรีียนที่่�วไงหน
ด้้รัับ า และนำเวลาที่เหลือใน
ชั ้ น เรี ยการเรีี
นไปใช
ส ำหรั บ กิ จ กรรม
ยนการสอนในรูู
ปแบบ Active learning
เพืด่อให
ผูเรียนเกิเดรีีการเรี
ผานการคิ
หาจริ
เปิิ
โอกาสให้้ผู้้�
ยนได้้คิิยนรู
ดแก้้ปัั
ญหาจริิดแก
ง เรีีปญ
ยนรู้้
�ด้้วยง
ตนเองมากขึ้้�
5. สรุป น ลดช่่องว่่างระหว่่างผู้้เ� รีียนกัับเพื่่�อนร่่วม
ชั้้�นเรีียน และผู้้ส� อน ทำให้้ผู้้�สอนสามารถถ่่ายทอดองค์์
5.1 บทเรียนที่ไดรับ
ความรู้้ไ� ด้้อย่่างหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่ง่� แต่่เติิมผู้้เ� รีียน
การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ Active
มัักจะไม่่กล้้าซัักถามเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการเรีียนรู้้�
learning
เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด แก ป ญหาจริง
แบบ
Lecture-based
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้นบ ลดช
องวางระหว
างผูเรียถึึนง
	สื่่�อการสอนสำหรัั
Flipped
Classroom
กั บ เพื ่ อนันร
มชั ้ น เรี ย นก่อ่ และผู
ทำให
ผ ู  ส อน
แม้้จะมีี
กั ศึึกวษาเข้้าไปดูู
นเริ่่�มชั้้�นสเรีีอนยนไม่่
มากในช่่
วง
สามารถถ
ความรูไดองยาเมื่่�
งหลากหลายมาก
แรก
ๆ แต่่ายทอดองค
ก็็เพิ่่�มขึ้้�นในระยะหลัั
อนัักศึึกษาเห็็น
ความสำคัั
มากขึ้้�
ยิ่งขึ้น ซึ่งญแต
เติมนผู เรี ย นมั กจะไม กลา ซั กถามเมื่ อ
5.2.ยบกั
แนวทางในการขยายผล
เปรียบเที
บการเรียนรูแบบ Lecture-based
ภาพที
่
7
ผลการประเมิ
น
รายวิ
ช
า
888452
รููปที่่� 7 ผลการประเมิินรายวิิชา 888452
	ผู้้�วิสืจัิ ่อยั การสอนสำหรั
มีีแนวคิิดปรัับปรุุบงพััFlipped
ฒนาสื่่�อการสอนวีี
ดีโี อ
Classroom
เมื่่�เมื
อดูู่อจดูากรายงานผลการประเมิิ
น
กระบวนวิิ
ช
า
ะช่่วจยอธิิ
อหาทางวิิ
จ และ
จากรายงานผลการประเมินกระบวน ที่่�ถึจงแม
ะมีนบักายเนื้้�
ศึกษาเข
าไปดูกทอยาศาสตร์์
นเริ่มชั้นเรีธุุยรกิินไม
มาก
ในระบบ CMU SIS ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.8 คิิดเป็็นร้้อย เทคโนโลยีีที่่�ซัับซ้้อน ให้้เป็็นรููปแบบที่่�นัักศึึกษาเข้้าใจ
วิชาในระบบ CMU SIS ไดคะแนนเฉลี่ย 4.8 คิดเปน ในชวงแรก ๆ แตก็เพิ่มขึ้นในระยะหลัง เมื่อนักศึกษา
ละ 96.07 และผลประเมิินการสอนของอาจารย์์ ได้้ ได้้ง่่
ย และชี้้�ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ตลอดจนความสำคััญ
รอยละ 96.07 และผลประเมินการสอนของอาจารย เห็นาความสำคั
้น
คะแนนเฉลี่่�ย 4.55 คิิดเป็็นร้้อยละ 90.95 ซึ่่�งจากผล ของวิิชานี้้� ซึ่่�งญเป็็มากขึ
นวิิชาจำเป็็นต่่อการพััฒนาประเทศ
ไดคะแนนเฉลี
่ย 4.55าวได้้ว่่
คิดเปา นผู้้ร�เอรีียละ
ซึ่งจาก 5.2 แนวทางในการขยายผล
การประเมิิ
นอาจกล่่
ยนพึึ90.95
งพอใจในการ
และส่่งเสริิมการสร้้างรายได้้ให้้ตนเองและสัังคมรอบ
นอาจกล
าวได
วา ผูเรียนพึงพอใจใน
เรีีผลการประเมิ
ยนการสอนแบบ
Active
learning
ข้้าง อย่่าผูงยั่่�วงิจยืืัยนมีแนวคิดปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอน
การเรีย4.3.
นการสอนแบบ
learning
่จะชปััวญยอธิ
บายเนืป้อสรรค
หาทางวิทยาศาสตร ธุรกิจ
ผลลััพธ์์ของผู้้Active
�สอน (ผู้้
�วิิจััย) ที่่�เข้้าร่่วมใน วีดีโอ ที5.3.
หาและอุุ
โครงการ
และเทคโนโลยี
ที่ซับซอน ใหเดป-19
นรูปทำให้้ต้้องสอนใน
แบบที่นักศึกษา
การระบาดของโรคโควิิ
ผลลััพพธธ์์ขที่่�ผู้้
�สอนได้้รัั
4.3 ผลลั
องผู
 ส อน บ(ผูระหว่่
 ว ิ จ ั ยา)งการเข้้าร่่
ที ่ เ ข า ร ววมใน รููเขปาแบบออนไลน์์
ใจไดงาย และชี
้ใหเซึ่่�ห็งการเรีี
น ถึ งประโยชน
ต ลอดจน
ทั้้�งหมด
ยนออนไลน์์
มักั หลีีก
โครงการคืื
โครงการ อ เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนไป เลี่่�
ยงปััญหาอิิ
นเตอร์์ชเานี
น็็ต้ ที่่�ซึไ่ม่่งเป
เสถีีนยวิรช าจำเป
ทั้้�งจากฝั่่
อน
ความสำคั
ญ ของวิ
น ต�งผู้้อ�สการ
ค่่อนข้้างมาก จากเดิิมที่่�เป็็นแบบ Lecture-based ก็็ได้้ หรืื
ผู้้� เรีี ย นก็็ ต ามไม่่
ไ ด้้ ง เสริ
อีี ก ทั้้�งยัั
ง ลดโอกาสการมีี
และส
ม การสร
า งรายได ใ ห
ผลลั พธ ที ่ ผู  สอนได รั บ ระหวา งการเข า รวมใน พั ฒอนาประเทศ
โครงการคือ เกิดการปรับเปลีst ่ยนรูปแบบการสอนไป ตนเองและสังคมรอบขาง อยางยั่งยืน
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ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนอย่่างมากด้้วย
แนวทางแก้้ไขที่่�ได้้ปฏิิบััติิคืือ คืือการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียน ถาม โต้้แย้้ง และแนะนำผู้้�สอนได้้ตลอดเวลา ซึ่่�ง
ถึึงแม้้จะทำให้้ต้้องใช้้พลัังงานในการสอนมากขึ้้�น หรืือ

ทำให้้ต้้องตอบคำถามนัั ก ศึึ ก ษาอยู่่�ตลอดเวลาแม้้
กระทั่่�งในวัันหยุุด หรืือตอนกลางคืืน แต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�
ก็็ทำให้้นัักศึึกษาเปิิดใจที่่�จะรัับฟััง หรืือรัับเนื้้�อหาได้้
มากขึ้้�น

6. เอกสารอ้้างอิิง
[1] สถาพร พฤฑฒิิกุลุ (2558) คุุณภาพผู้้เ� รีียนเกิิดจากกระบวนการเรีียนรู้้,� เอกสารประกอบการฝึึกอบรม,
คณะเทคโนโลยีีการเกษตร มหาวิิทยาลััยบููรพา วิิทยาเขตสระแก้้ว, จัังหวััดสระแก้้ว
[2] ศููนย์์นวััตกรรมการเรีียนการสอน มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (2563) การเรีียนการสอนแบบ ห้้องเรีียนกลัับ
ด้้าน (Flipped Classroom), มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น, จัังหวััดขอนแก่่น

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การประยุุกต์์ใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning และ Flipped Classroom
ในวิิชา 888463 Startup in Agro and Food Business
1

จัักรพงศ์์ ขึ้้�นแสน1

สำนัักวิิชานวััตกรรมดิิจิิทััล วิิทยาลััยนานานชาติินวััตกรรมดิิจิิทััล มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนนิิมมานเหมิินท์์ ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
E-mail: chakkrapong.k@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา 888463 Startup in Agro and Food Business เป็็นวิิชาเอกเลืือก สำหรัับหลัักสููตรวิิทยา
ศาสตรบััณฑิิต สาขานวััตกรรมดิิจิทัิ ลั (หลัักสููตรนานาชาติิ) ที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม
ดิิจิิทััล ในอุุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้้ ซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ประเทศไทยมีีศัักยภาพสููง และหากได้้รัับการ
พััฒนาอย่่างเหมาะสม จะสามารถขัับเคลื่่�อนประเทศไทยไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้ วิิชานี้้�มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้ทราบถึึงสถานการณ์์ ปััญหา และข้้อจำกััดที่่�แท้้จริิงของอุุตสาหกรรมเกษตรและการผลิิตอาหารใน
พื้้�นที่่�ภาคเหนืือของประเทศไทย โดย 11 ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ถููกเลืือกเป็็นกรณีีศึึกษา ล้้วนเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าสููง มีี
ศัักยภาพในการเติิบโต แต่่ยัังต้้องเผชิิญกัับข้้อจำกััดบางประการ ดัังนั้้�นเนื้้�อหาที่่�ต้้องการถ่่ายทอดจึึงแบ่่งได้้เป็็น 2
ประเด็็นหลััก คืือความรู้้�พื้้�นฐานทางเกษตรกรรม เศรษฐกิิจระดัับจุุลภาคและมหภาคที่่�เกี่่�ยวข้้อง และอีีกประเด็็น
คืือปััญหา อุุปสรรค และข้้อจำกััด โดยข้้อมููลทั้้�งหมดเป็็นข้้อมููลที่่�สัังเคราะห์์จากโครงการวิิจัยั ของวิิทยาลััยนานาชาติิ
นวััตกรรมดิิจิิทััลเพื่่�อร่่างนโยบายส่่งเสริิมการก่่อตั้้�งเขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคเหนืือ หรืือ Northern Economic
Corridor ด้้วยเนื้้�อหาของกระบวนวิิชาประกอบด้้วยความรู้้�พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ ธุุรกิิจ และเศรษฐศาสตร์์
และนัักศึึกษายัังต้้องพยายามประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ที่่�หลากหลายในการแก้้ปััญหา ซึ่่�งอาจทำให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจ
เนื้้�อหาได้้ยาก หรืือต้้องใช้้เวลาในการทบทวนค่่อนข้้างมาก ทั้้�งหมดนี้้�จึึงนำมาสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอน
แบบ Active Learning ที่่�ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมได้้มากขึ้้�น และสามารถหาความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทเรีียนด้้วยตนเองได้้
ทำให้้เห็็นความสำคััญของเนื้้�อหามากขึ้้�น และสามารถทำความเข้้าใจเนื้้�อหาก่่อนคาบเรีียน หรืือทบทวนบทเรีียน
ที่่�หลากหลายซัับซ้้อนได้้ตลอดเวลา ผ่่านทางสื่่�อการเรีียนการสอนในรููปแบบ Flipped Classroom การปรัับเปลี่่�ยน
นี้้�ทำให้้นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหากระบวนวิิชามากขึ้้�น มีีทัักษะในการหาความรู้้�เพื่่�อพััฒนาแนวคิิดธุุรกิิจมากขึ้้�น และ
ให้้ความสนใจเข้้าชั้้�นเรีียนมากขึ้้�นด้้วย
คำสำคััญ: Startup, Agriculture, Food, Business, Digital Technology
1. บทนำ
S-Curve ดัังนั้้�นหากวิิชานี้้�จะประสบความสำเร็็จอย่่าง
กระบวนวิิชา 888463 Startup in Agro and แท้้จริิง นั่่�นคืือนัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
Food Business สำหรัับหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต ดิิจิิทััลในการแก้้ปััญหาของอุุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาวิิชานวััตกรรมดิิจิิทััล (หลัักสููตรนานาชาติิ) เป็็น อุุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยได้้
วิิ ช า ที่่�สร้้ า งขึ้้�นมาเ พื่่� อตอบโจทย์์ ก ารพัั ฒ นา
จากประสบการณ์์ ก ารสอนที่่�ผ่่ า นมาพบว่่ า
อุุ ต สาหกรรมหลัั ก ของประเทศ ตามทฤษฎีี 10 ผู้้เ� รีียนมัักมีีปัญ
ั หาในเรื่่�องการไม่่เข้้าใจหลัักการพื้้�นฐาน
30
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ทางวิิทยาศาสตร์์ ธุุรกิิจ หรืือศาสตร์์แขนงอื่่�น ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากวิิชานี้้�นัักศึึกษาจำเป็็นต้้องมีีความ
สามารถที่่�จะผนวกเอาความรู้้ห� ลากหลายศาสตร์์มาแก้้
ปััญหาเชิิงธุุรกิิจให้้ได้้ ซึ่่�งผู้้�สอนสัังเกตว่่าผู้้�เรีียนไม่่
สามารถแสดงกระบวนการคิิดที่่�เหมาะสมผ่่านการ
วิิ เ คราะห์์ ปัั ญ หาต่่ า ง ๆ ในระบบเศรษฐกิิ จ หรืื อ
อุุตสาหกรรมได้้ รวมถึึงการไม่่ค่่อยเข้้าชั้้�นเรีียนของผู้้�
เรีียนส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งอาจเกิิดจากการเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นแบบ
Lecture-based เพีียงอย่่างเดีียว จึึงทำให้้นัักศึึกษา
เกิิดความเบื่่�อหน่่าย และไม่่มีคี วามกระตืือรืือร้้นในการ
เรีียนรู้้�
จากปัั ญ หาข้้างต้้น ผู้้� ส อนจึึ ง เสนอให้้มีี ก าร
จััดการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา 888463 Startup
in Agro and Food Business ในรููปแบบ Active
Learning และ Flipped Classroom
2. หลัักการและเหตุุผล
Active Learning เป็็นกระบวนการจััดการการ
เรีี ย นรู้้� ต ามแนวคิิ ด การสร้้างสรรค์์ ท างปัั ญ ญา
(Constructivism) ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่า
เนื้้�อหาวิิชา เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�
หรืือสร้้างความรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเอง ด้้วยการลงมืือ
ปฏิิบัติั จิ ริิงผ่่านสื่่�อหรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ที่่�มีีครููผู้้ส� อน
เป็็นผู้้�แนะนำ กระตุ้้�น หรืืออำนวยความสะดวก ให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้ขึ้้�� นโดยกระบวนการคิิดขั้้�นสููง ทำให้้
ผู้้เ� รีียนมีีการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และการประเมิินค่่า
จากสิ่่�งที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ทำให้้การเรีียน
รู้้�เป็็นไปอย่่างมีีความหมาย และนำไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ [1]
Flipped Classroom เป็็นการจััดการเรีียนการ
สอนที่่�ให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาความรู้้�ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตนอก
ห้้องเรีียน นอกเวลาเรีียน ส่่วนในห้้องเรีียนจะเป็็นการ
จััดกิิจกรรม นำการบ้้านมาทำในห้้องเรีียนแทน โดยวิิธีี
นี้้�ผู้้เ� รีียนจะมีีเวลาดููการสอนของครููผ่า่ นวีีดีโี อออนไลน์์
กี่่�ครั้้�งก็็ได้้ เมื่่�อไหร่่ก็ไ็ ด้้ และในห้้องเรีียนผู้้ส� อนสามารถ
ให้้ผู้้�เรีียนทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�ดููผ่่านวีีดีีโอ

เพื่่�อทำความเข้้าใจหลัักการความรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรม โดยผู้้�
สอนจะเป็็นผู้้ใ� ห้้คำแนะนำเมื่่�อผู้้เ� รีียนมีีคำถาม หรืือติิด
ปััญหาที่่�แก้้ไม่่ได้้ หลัักการของ Flipped Classroom
ใช้้เทคโนโลยีีทางการศึึกษา บวกกัับการจััดกิิจกรรมใน
ห้้องเรีียน เนื่่�องจากเวลาในห้้องเรีียนมีีจำกััด การที่่�จะ
ให้้นัักเรีียนเข้้าใจในหลัักการความรู้้�บางอย่่างอาจมีี
เวลาไม่่พอ ดัังนั้้�นการศึึกษาความรู้้�จากการสอนผ่่าน
วีีดีีโอที่่�ผู้้�สอนได้้บัันทึึกไว้้แล้้ว รวมทั้้�งการอ่่านหนัังสืือ
เพิ่่�มเติิม ปรึึกษาเพื่่�อนหรืือผู้้�สอนออนไลน์์ สามารถ
ทำได้้ล่่วงหน้้านอกห้้องเรีียน ส่่วนเวลาในห้้องเรีียน ผู้้�
สอนก็็ ส ร้้างสภาวะแวดล้้อมให้้เหมาะกัั บ การจัั ด
กิิจกรรมที่่�ออกแบบไว้้ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิ ผู้้�
สอนสามารถให้้คำแนะนำหลัักการที่่�เข้้าใจยาก หรืือ
ปััญหาที่่�ผู้้�เรีียนพบ วิิธีีนี้้�จะทำให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจความรู้้�
และเชื่่�อมโยงหลัักการได้้มากยิ่่�งขึ้้�น [2]
จากแนวทางการเรีียนรู้้แ� บบเดิิมที่่�เป็็นการเรีียน
แบบ Lecture-based จึึงปรัับมาเป็็นการเรีียนการ
สอนในรููปแบบของ Active Learning คืือปรัับลด
สััดส่่วนการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็นเพีียง 30% และ
มีีการนำบัันทึึกวิิดีีโอการสอนมาลงไว้้ในแพลตฟอร์์ม
Microsoft Stream เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าไปศึึกษา
คร่่าว ๆ ก่่อนเริ่่�มเรีียน และดููซ้ำ้ ในประเด็็นที่่�ไม่่เข้้าใจได้้
นอกจากนี้้�การวััดผลที่่�จากเดิิมจะเป็็นการสอบ
หรืือการทำรายงาน ก็็ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นการนำเสนอ การ
โต้้วาทีี หรืือการถกปััญหา ที่่�นัักศึึกษาจะได้้รัับการตอบ
รัับจากผู้้�สอน หรืือเพื่่�อนร่่วมชั้้�นทัันทีี เป็็นการแก้้ไข
ความเข้้าใจ หรืือพััฒนาการวิิเคราะห์์ของผู้้�เรีียนได้้
อย่่างทัันท่่วงทีี และผู้้�เรีียนสามารถนำคำชี้้�แนะ หรืือ
แนวความคิิดจากการถกปััญหาไปใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้
ทัันทีี
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active
Learning เริ่่�มจากให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาที่่�จะเรีียนใน
คาบเรีียนล่่วงหน้้าผ่่านสื่่�อการสอนที่่�จััดเตรีียมไว้้ใน
Microsoft Stream และ Microsoft Teams
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นูเรี[2]
น [2]
มที่เปน การ
่เปน การ
ปมที
นการเรี
ยน
ปingนการเรี
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ภาพที ่ 1 สื่อการสอนประเภทบั นทึ กการบรรยาย
รููปที่่�
นทึึกการบรรยายบาง
ภาพทีว1นที
่ 1สื่่�อ่อสืการสอนประเภทบัั
กการบรรยายา
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ภาพที2่ 2สื่่�สือ่อการสอนประเภทบทความ
การสอนประเภทบทความ ที่่�นัั
ที่นกั ศึึศึกษา
รููปที่่�
ภาพที่ 2 สื่ออการสอนประเภทบทความ
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ได้้ก่่กอนเข
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สามารถหาข
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นเขาชัง้นคำถาม
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เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนที่่�อ่่
จะเรีียน่อ
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า งขวางถึ
การแก
ปด ญ
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เริ
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การสอน
่อใหาผยูเรีๆยนที
นเนื
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ในห้้องเรีี
ยเพื
น สามารถตอบได้้
กหาล
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จเจนในสื
ะทำเช่่
องค ป ระกอบหลากหลาย
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ม ี ค ำตอบที
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การเรีี
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นวคำถามจะเริ่่�
จะเรี
ยนในห
กำลั
ถูกนตคำถามที่่�ต้้องอาศัั
อยงที
่สุดเพียงคำตอบเดี
ยว แตนักช้้ความรู้้
ศึกษาทุ
กทั้้�คนจะ
จะเรี
นในห
และมี
ใจที้น ่
เป็็
งงจาก
จะทำเช
นเดิอมงเรี
ในทุยนก สามารถตอบได
ๆยการประยุุ
ครั้งที่จะมีกต์์กใารเรี
ยนก�ำลั
จากนั
ถูกถามเสมอว
าอะไรคื
อครั
เหตุ้งอทีผการสอนประเภทอื่่�
ลทีะมี่ทกำให
ไดยคนำตอบนั
้น
จะทำเช
เดิ่มมเปในทุ
ก ๆและสื่่�
จากนั
ในบัั
นทึึกนการบรรยาย
คำถามจะเริ
นคำถามที
่ตอ่จงอาศั
ยารเรี
การประยุ
กนตใๆช
ๆ ออกมา
ท้้ายสุุ
ด ทัผู้้้ง�สจากในบั
อนชอบที่่�จะให้้นัั
ศึึกษาอภิิ
ปรายอย่่
คำถามจะเริ
่มเปนคำถามที
่ตอกงอาศั
ยการประยุ
ตาใชง
ความรู
น ทึ กการบรรยาย
และสื
่ อกการ
กว้้างขวางถึึ
งการแก้้ปัั
ญหาที่่�มีีองค์์ประกอบหลาก
ความรู ทั้งจากในบั
สอนประเภทอื
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สอนประเภทอื
่น ๆมีคี ำตอบที่่�ถููกต้้องที่่�สุุดเพีียงคำตอบ
เดีียว แต่่นัักศึึกษาทุุกคนจะถููกถามเสมอว่่าอะไรคืือ
เหตุุผลที่่�ทำให้้ได้้คำตอบนั้้�น ๆ ออกมา
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องค ป ระกอบหลากหลาย และอาจไม ม ี ค ำตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว แตนักศึกษาทุกคนจะ
ถูกถามเสมอวาอะไรคือเหตุผลที่ทำใหไดคำตอบนั้น
ๆ ออกมา

ภาพที3่ 3การตั้้�
การตัง้งคำถามจากเนื้้�อหาที่่�ผู้้
คำถามจากเนื้อหาที่ผ�เูเรีีรียยนสามารถ
นสามารถ
รููปที่่�
คนหาจากสื่อการสอนที่่�
การสอนที่ใหห้้ไว้้ก่่
ไวกอนหน้้า
นหนา
ค้้นหาจากสื่่�
ในการวััดและประเมิินผล จะแบ่่งเป็็นหลาย
ในการวัดและประเมินผล จะแบงเปนหลาย
ระดัับ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นการนำเสนอแบบปากเปล่่า
ระดัภบาพบรรยายประกอบ
ซึ่งสวนใหญจะเปนการนำเสนอแบบปากเปล
ที่่�มีี
เพื่่�อที่่�นัั ก ศึึ ก ษาจะได้้า
ที ่ ม ี ภ าพบรรยายประกอบ
่ อ ที ่ น ั ก ศึ กสษาจะได
ประโยชน์์
ทั้้�งจาก 1) การฝึึกพููดเพื
นำเสนอในที่่�
าธารณะ
ประโยชน
จากย งข้้อมูู
1) การฝ
ด นำเสนอในที
2)
การฝึึ ก เรีีท ยั ้ งบเรีี
ล หรืืกอพูเหตุุ
ผ ลให้้มีี ค วาม่
สาธารณะ 2)มพััการฝ
อมูลกหรืคนจะมีี
อเหตุผโลให
สอดคล้้องสัั
นธ์์กักันเรี3)ยบเรี
นัักยศึึงขกษาทุุ
อกาสมี
ได้้ทบทวนเนื้้�
อทดสอบว่่
ความสอดคลออหาที่่�
งสัมเรีีพัยนนหลาย
ธกัน 3)ๆนัรอบ
กศึกเพื่่�
ษาทุ
กคนจะมีา
สิ่่�โอกาสได
งที่่�ตนเข้้าใจ
กัับสิ่่�งที่่�้อเหาที
พื่่�อนเข้้าใจตรงกัั
อไม่่ เพืถูู่กอ
ทบทวนเนื
่เรียนหลาย นๆหรืืรอบ
ต้้องหรืื
อไม่่าสิ่งหรืืที่ตอนเข
เป็็นาเหตุุ
นัักศึึกษาน
ทดสอบว
ใจ เกัป็็บนสิผลหรืื
่งที่เพือ่อไม่่นเข4)าใจตรงกั
จะได้้รัั
การแก้้ไข
ทัันอทีีไมที่่�น4)ำ
หรือไมบถูการตอบรัั
กตองหรือบไมคำแนะนำ
หรือเปนเหตุ
เปนผลหรื
เสนอเสร็็
จ ทำให้้มีี
วามต่่อเนื่่�บองของการรัั
ซึ่่�งจะ
นักศึกษาจะได
รับคการตอบรั
คำแนะนำบสาร
การแก
ไข
นำไปสู่่�การแก้้ไขความเข้้าใจผิิด หรืือกระบวนการคิิดที่่�
ทันทีที่นำเสนอเสร็จ ทำใหมีความตอเนื่องของการ
ไม่่ถููกต้้องได้้อย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้�ผู้้�เรีียนจะได้้ทัักษะการ
รับสาร ซึ่งจะนำไปสูการแกไขความเขาใจผิด หรือ
เป็็ น ผู้้� แ สวงหาความรู้้� ด้้ วยตนเองจากการทบทวน
กระบวนการคิ
ดนทีทึึ่ไกมการบรรยาย
ถูกตองไดอสื่่�ยอาการสอนรูู
งรวดเร็วปทัแบบ
้งนี้
เนื้้�
เขอาหาผ่่
ถึ ง ขาอนทางบัั
มู ล เฉพาะด
า น ที ่ อ าจไม ม ี ก ารเผยแพร
ทักษะการเปนงผูข้้อมูู
แสวงหาความรู
ต่่ผูโดยทั
าเงรียๆนจะได
การพยายามเข้้าถึึ
ลเฉพาะด้้าน
ที่่� ดอ วาจย
่วหรืื
ไปอแต
สามารถสอบถามจากผู
รู ผูประกอบการ
ตนเองจากการทบทวนเนื
้อหาผ
านทางบัน ทึกการ�
ไม่่
โดยทั่่�วตไปรงได
แต่่
สามารถสอบถามจากผู้้
หรืมีอีกผูารเผยแพร่่
ที่มีประสบการณ
สื่อการสอนรู
แบบต
าง ๆ หรือการพยายาม
รู้้บรรยาย
� ผู้้�ประกอบการ
หรืือผู้้ป�ที่่�มี
ีประสบการณ์์
ตรงได้้
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ภาพที่ 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถ
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กศึกวษาส
วนมากใหความสนใจ
และเข
โดยนััโดยนั
กศึึกษาส่่
นมากให้้ความสนใจ
และเข้้าร่่
วมชั้้�นา
รเรีีวยมชั
มาก และทำใหไดผดลการวั
นดีี้นมเรีากยนดี
และทำให้้ได้้ผลการวัั
ประเมิิดนประเมิ
ที่่�ดีี แต่่นก็ที็มี่ ี
น จึึงต้้องทำงานไปด้้วย
ดีนัักแตศึึกษา
็มีนักที่่�ด้้วยความจำเป็็
ศึกษา ที่ดวยความจำเป
น จึงตองทำงาน
ทำให้้ไม่่
สามารถมีี
เวลาเข้้าร่่เวลาเข
วมชั้้�นาเรีีรวยมชั
น ้และทบทวน
ไปด
วย ทำให
ไมสามารถมี
นเรียน และ
เนื้้�อหา รวมทั้้�
ดตามการเสนองานได้้
ทบทวนเนื
้อหางติิรวมทั
้งติดตามการเสนองานได

ยนสามารถ

บงเปนหลาย
บบปากเปลา
ศึ ก ษาจะได
เสนอในที่
อเหตุผลใหมี
าทุกคนจะมี
ๆ รอบ เพื่อ
ขาใจตรงกัน
ผลหรือไม 4)
ำ การแกไข
นื่องของการ
าใจผิด หรือ
วดเร็ว ทั้งนี้
ความรู ด  ว ย
งบัน ทึกการ
การพยายาม

การดู ว ิ ด ี โ อยอ นหลั ง และได ล งมื อ แก ป  ญ หาดว ย
ตนเอง โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู
จากการลงมือทำอยางแทจริง สามารถแสดงวิธีคิด
ผานการแกปญหาแบบเปนขั้นตอน

ภาพที่ 4 สัดสวนการวัดและประเมินผลที่แสดงให
รููปที่่� 4 สััดส่่วนการวััดและประเมิินผลที่่�แสดงให้้เห็็น
เห็นถึงการสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning
ถึึงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning
	ทั้้�งนี้้�
การเรีี
ยนการสอนทั้้�้งหมดเป
งหมดเป็็นนในรู
ในรููปปแบบ
แบบ
ทั ้ งนี ้ การเรี
ย นการสอนทั
ออนไลน์์ โดยในช่่
วงแรกจะผ่่
านทางโปรแกรม
Zoom
ออนไลน
โดยในช
ว งแรกจะผ
า นทางโปรแกรม
แต่่ เ นื่่�องจากมีี นัั ก ศึึ ก ษาชาวจีี น ที่่�ไม่่ ส ามารถเข้้าถึึ ง
Zoom แตเนื่องจากมีนักศึกษาชาวจีนที่ไมสามารถ
โปรแกรม Zoom ได้้อย่่างถููกกฎหมาย ผู้้�สอนจึึง
เขาถึงโปรแกรม Zoom ไดอยางถูกกฎหมาย ผูสอน
ปรึึกษากัับผู้้เ� รีียนทุุกคน และเปลี่่�ยนช่่องทางการเรีียน
จึการสอนมาเป็็
งปรึกษากับผูนเรีMicrosoft
ยนทุกคน และเปลี
นชองทางการ
Team ่ยMeeting
ซึ่่�งมีี
เรี
ย นการสอนมาเป
Teamอยกว่่
Meeting
ความเสถีี
ยรน้้อยกว่่า นสััญMicrosoft
ญาณขาดหายบ่่
า แต่่
ซึนัั่งกมีศึึคกวามเสถี
ยรนอยกว
า สัาญงเท่่ญาณขาดหายบ
ษาทุุกคนเข้้าถึึ
งได้้อย่่
าเทีียม ผู้้ส� อนจึึองยกว
คิิดว่่า
แต
กคนเขาถึางได
อยาจงเท
าเทียงมเหตุุ
ผูสผอนจึ
นี่่�เป็็นนักสิ่่�ศึงกที่่�ษาทุ
เหมาะสมกว่่
หากพิิ
ารณาถึึ
ลโดยง
คิรวมแล้้ว
ด ว า นี ่ เ ป น สิ ่ ง ที ่ เ หมาะสมกว า หากพิ จ ารณาถึ ง
เหตุ
ผลโดยรวมแลว พธ์์
4. ผลงานและผลลัั
4.1. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
การวััดและประเมิินผลเป็็นตามสััดส่่วนดัังนี้้� คืือ
การนำเสนอปากเปล่่าและการแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็ น 44% รายงานแนวทางแก้้ปัั ญ หาของแต่่ ล ะ
ผลิิตภััณฑ์์ 44% และรายงานนำเสนอนโยบายการ
พััฒนาเขตเศรษฐกิิจภาคเหนืือ 12%
4.2. ผลลััพธ์์ของผู้้�เรีียนที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
	ผู้้�เรีียนที่่�เข้้าร่่วมในโครงการสามารถเข้้าใจหลััก
การพื้้�นฐาน การวิิเคราะห์์ข้้อมููล การบรรยายหน้้าชั้้�น
เรีียน หรืือการทบทวนความรู้้�ด้้วยตนเอง การดููวิิดีีโอ
ย้้อนหลััง และได้้ลงมืือแก้้ปััญหาด้้วยตนเอง โดยการ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี เกิิดการเรีียนรู้้จ� ากการลงมืือทำ
อย่่างแท้้จริิง สามารถแสดงวิิธีีคิิด ผ่่านการแก้้ปััญหา
แบบเป็็นขั้้�นตอน

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการกระจายของผลการเรียน
รููปที่่� 5 กราฟแสดงการกระจายของผลการเรีียน
เมืเมื่่�่ อเปรี
นรู�แแบบเดิิ
บบเดิมมที่่�ทีใ่ห้้ผู้้�
ให
อเปรีียยบเที
บเทีียยบกั
บกัับบการเรี
การเรีียยนรู้้
ผูเรีีเยรีนทำรายงาน
ยนทำรายงานและสอบแล้้ว
และสอบแลพบว่่
ว พบว
าการเรี
ยนการ
าการเรีี
ยนการสอน
ในรููปแบบนี้้�ทำให้้นัักศึึกษามีีผลการเรีียนที่่�ดีีขึ้้�นมาก
โดยอััตราส่่วนนัักศึึกษาที่่�ได้้ผลการเรีียน B ขึ้้�นไป เพิ่่�ม
ขึ้้�นกว่่า 30%
และเมื่่�อพิิจารณาถึึงผลตอบรัับจากนัักศึึกษา
พบว่่านัักศึึกษาพอใจกัับการเรีียนการสอนรููปแบบนี้้�
มาก โดยมีีความคิิดเห็็นดัังนี้้� “I can feel that ajarn
is very conscientious and responsible for the
course and the students, for which I can give
full marks. I feel fresh and interesting about
the arrangement and activities of the course,
which is more flexible than the regular
courses. In addition, I am satisfied with the
changes to the course after the mid-term. In
fact, I don't know much about agriculture and
biology, but in this course I still got some
inspiration and some soft skills that can be
used in other directions. I know that ajarn has
real business experience, if ajarn can share
some business experience and the problems
and solutions encountered, I think it will be
very useful. Finally, I also hope that ajarn can
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

and biolog
inspiration
used in oth
real busine
some busin
and solutio
very useful
give studen
improve ou
เขาใจและเห
นะคะ นี่เปน
การทำธุ ร ก
ความคิ ด เห
สำหรับนักร
ไม ไ ด ร ู  ส ึ ก ถ
แกปญหา ซ
จะฟ ง แนวค

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

give students some feedback so that we can
improve ourselves.”, “like this subject”, “หนูู
เข้้าใจและเห็็นด้้วยกัับแนวทางการสอนของอาจารย์์
นะคะ นี่่�เป็็นระดัับการเรีียนแบบมหาลััยแล้้ว ในชีีวิิต
การทำธุุรกิิจจริิงเราก็็ต้้องตอบคำถามและรัับฟัังความ
คิิ ด เห็็ น คนอื่่�นทั้้�งนั้้�น คำถามของอาจารย์์ สำหรัั บ
นัักเรีียนไม่่ได้้มีีอะไรผิิดแปลก ไม่่ได้้รู้้�สึึกแย่่ ไม่่ได้้รู้้�สึึก
สำหรั
บ ครึแค่่่ งฟัเทอมแรกนะคะ”,
ถููกโจมตีี
ังแล้้วต้้องคิิดตามเพื่่�“อยากจะรบกวน
อแก้้ปััญหา ซึ่่�งมััน
อาจารย
ใหะลดการสั
่งงานพรี
นใหจนะฟัั
อยลง
แลดวเพิ
โอเคแล้้วค่่
ถููกต้้องแล้้ว
หนููเชซอบที่่�
งแนวคิิ
ของ่ม
Lecture
แทนองต่่หรืางๆ
อรายงานก็
ดค ะบเพราะจะรู
 สึ ก
อาจารย์์ในเรื่่�
ขอบคุุณไสำหรัั
ครึ่่�งเทอมแรก
“อยากจะรบกวนอาจารย์์
ให้้ลดการสั่่�งงงาน
วนะคะ”,
าพรีเซนงานจะะยอะไป
แลวระยะเวลาในการส
มัน
พรีีเซ้้นให้้น้้อยลง
แล้้วเพิ่่�มงLecture
กระชั
น ฉิ ด ค ะ เพราะยั
มี ว ิ ช าอื ่แทน
น ที ่ จหรืื
ะตออรายงาน
งทำ”,
ก็็ได้้ค่่ะ เพราะจะรู้้
สึึกว่่าพรีีเซ้้นงานจะเยอะไป แล้้ว
“Good
teaching �krub”
ระยะเวลาในการส่่งมัันกระชั้้�นชิิดค่่ะ เพราะยัังมีีวิิชา
อื่่�นที่่�จะต้้องทำ”, “Good teaching krub”

อาจารย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.33
ซึ่งจากผลการประเมิ น อาจกลาวไดว า ผูเรีย นพึ ง
พอใจในการเรียนการสอนแบบ Active learning

4.3
พ ธ ข องผู  ส อน (ผู  ว ิ จ ั ย ) ที ่ เ ขกาศึึกรกศึวษาต่่
รููปที่่�ผลลั
7่ 7ผลจากการสำรวจความชอบของนัั
ภาพที
ผลจากการสำรวจความชอบของนั
กมใน
ษาอ
ความยาวของวิิ
ดีีโอที่่�
เหมาะสมสำหรัั
บศึึบกศึษาก่่
อนเข้้า
ตโครงการ
อความยาวของวิ
ดีโอที
่เหมาะสมสำหรั
กษาก
อน
video)
เขชั้้�นาชัเรีี้นยผลลั
เรีนย(Flipped
นพธ(Flipped
video)
ที่ผูสอนได
รับ ระหวางการเขารวมใน
4.3.
ผลลัั
พ
ธ์์
ข
องผู้้
อน่ยนรู
(ผู้้�วิปิจัแบบการสอนไป
ัย) ที่่�เข้้าร่่วมใน
โครงการคือ เกิดการปรับ�สเปลี
โครงการ
คอนขางมาก จากเดิมที่เปนแบบ Lecture-based ก็
ผลลััพธ์์ที่่�ผู้้�สอนได้้รัับระหว่่างการเข้้าร่่วมใน
ไดมีการปรับลดสัดสวนของการบรรยายลง แตไมได
โครงการคืือ เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนไป
มีค่่อกนข้้างมาก
ารลดทอนเนื
้อหาการเรี
ยนการสอนแต
อย างใด
จากเดิิ
มที่่�เป็็นแบบ
Lecture-based
ก็็ได้้
เนื
งจากได
้อหาที่คแต่่
อนข
งเยอะ
มีีก่อารปรัั
บลดสััมดีกส่่ารกระจายเนื
วนของการบรรยายลง
ไม่่าได้้มีี
การ
เหล
านี้ ออกไปให
ผูเรียยนการสอนแต่่
นไดทยอยทำความเข
เริ่ม
ลดทอนเนื้้�
อหาการเรีี
อย่่างใด เนื่่�าใจ
องจาก
ตัได้้มีี
้งแตการกระจายเนื้้�
กระตุนใหผูเรีอยหาที่่�ค่่
นศึกอษาจากสไลด
ที่เปานี้้�นเนื
้อหา
นข้้างเยอะเหล่่
ออกไป
เรีียนได้้ทยอยทำความเข้้าใจ
เริ่่�มตั้้�และศึ
งแต่่กกระตุ้้
�นให้้
ดให้้ผู้้�
วยตนเองก
อนใน Microsoft Team
ษาจาก
กษาจากสไลด์์วที่่�งหน
เป็็นาเนื้้�และนำเวลาที
อหาด้้วยตนเองก่่
บัผู้้เ� นรีีทึยนศึึ
กการบรรยายล
่เหลืออนใน
ใน
Team
และศึึ
นทึึกการบรรยาย
ชัMicrosoft
้ น เรี ย นไปใช
ส ำหรั
บ กิกจษาจากบัั
กรรม Active
learning
รููปที่่� 6่ 6ผลการประเมิิ
ล่่ว่องหน้้า
หลืืผอาในชั้้�
นเรีียดนไปใช้้สำหรัั
ภาพที
ผลการประเมินรายวิิ
นรายวิชาชา888463
888463
เพื
ใหผูเรีและนำเวลาที่่�
ยนเกิดการเรียเนรู
นการคิ
แกปญหาจริบง
เมื่่�อดููจากรายงานผลการประเมิินกระบวนวิิชา กิิจกรรม Active learning เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียน
เมื่อดูจากรายงานผลการประเมินกระบวน
ป ดแก้้ปััญหาจริิง
ในระบบ CMU SIS ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.57 คิิดเป็็นร้้อย 5.
รู้้�ผ่่าสรุนการคิิ
วิละช าในระบบ
CMU SIS ไดนการสอนของอาจารย์์
คะแนนเฉลี ่ ย 4.57 คิได้้ด 5.1 บทเรียนที่ไดรับ
91.43 และผลประเมิิ
5. สรุุป
เป
น
ร
อ
ยละ
91.43
และผลประเมิ
น
การสอนของ
การเรี
ป แบบ Active
คะแนนเฉลี่่�ย 4.67 คิิดเป็็นร้้อยละ 93.33 ซึ่่�งจากผล
5.1.
บทเรีียยนการสอนในรู
นที่่�ได้้รัับ
อาจารย
ไดนคะแนนเฉลี
่ย 4.67
นรงอพอใจในการ
ยละ 93.33 learning เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด แก ป ญหาจริง
การประเมิิ
อาจกล่่าวได้้ว่่
า ผู้้คิ�เรีีดยเปนพึึ
การเรีียนการสอนในรููปแบบ Active learning
ซึเรีี่ งยจากผลการประเมิ
น
อาจกล
า
วได
ว

า
ผู

เ
รี
ย
นพึ
ง
นการสอนแบบ Active learning
เรี
ดวยตนเองมากขึ
างระหว
เปิิยดนรู
โอกาสให้้ผู้้�
เรีียนได้้คิิ้นดลดช
แก้้ปััอญงวหาจริิ
ง เรีีายงผูนรู้้เรี�ด้้ยวยน
พอใจในการเรียนการสอนแบบ Active learning
กัตนเองมากขึ้้�
บ เพื ่ อ นร วนมชั
้ น เรี
และผูางผู้้
 ส อน
ทำให
ู  ส อน
ลดช่่
องว่่ยานงระหว่่
เ� รีียนกัั
บเพื่่�อผนร่่
วม
ชั้้�นเรีียน และผู้้
ส� อน ทำให้้ผู้้�
ายทอดองค์์
สามารถถ
ายทอดองค
ความรูสไอนสามารถถ่่
ดอยางหลากหลายมาก
งขึ้้�นกซึ่ลง่� าแต่่
มผู้้เ� รีีย่ อน
ยิความรู้้
่งขึ้น ไ� ซึด้้อย่่
่งแตางหลากหลายมากยิ่่�
เติมผู เรี ย นมั กจะไม
ซั กเติิถามเมื
มัักจะไม่่
ถามเมื่่�อเปรีี
ยบกัับการเรีียนรู้้�
เปรี
ยบเทีกยล้้าซัั
บกับกการเรี
ยนรูแบบยบเทีี
Lecture-based
แบบ Lecture-based
สื่อการสอนสำหรั บ Flipped Classroom
ถึงแมจะมีนักศึกษาเขาไปดูกอนเริ่มชั้นเรียนไมมาก
ในชวงแรก ๆ แตก็เพิ่มขึ้นในระยะหลัง เมื่อนักศึกษา
เห็นความสำคัญมากขึ้น
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ภาพที่ 7 ผลจากการสำรวจความชอบของนักศึกษา 5.2 แนวทางในการขยายผล
ผูวิจัยมีแนวคิดปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอน
ตอความยาวของวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับศึกษากอน

learning เป
เรียนรูดวยต
กั บ เพื ่ อ นร ว
สามารถถาย
ยิ่งขึ้น ซึ่งแ
เปรียบเทียบ
สื่อก
ถึงแมจะมีนัก
ในชวงแรก ๆ
เห็นความสำ
5.2 แนวทาง
ผูวิจ
วีดีโอ ที่จะชว
และเทคโนโล
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	สื่่�อการสอนสำหรัับ Flipped Classroom ถึึง
แม้้จะมีีนักั ศึึกษาเข้้าไปดููก่อ่ นเริ่่�มชั้้�นเรีียนไม่่มากในช่่วง
แรก ๆ แต่่ก็็เพิ่่�มขึ้้�นในระยะหลััง เมื่่�อนัักศึึกษาเห็็น
ความสำคััญมากขึ้้�น
5.2. แนวทางในการขยายผล
	ผู้้�วิจัิ ยั มีีแนวคิิดปรัับปรุุงพััฒนาสื่่�อการสอนวีีดีโี อ
ที่่�จะช่่วยอธิิบายเนื้้�อหาทางวิิทยาศาสตร์์ ธุุรกิิจ และ
เทคโนโลยีีที่่�ซัับซ้้อน ให้้เป็็นรููปแบบที่่�นัักศึึกษาเข้้าใจ
ได้้ง่่าย และชี้้�ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ตลอดจนความสำคััญ
ของวิิชานี้้� ซึ่่�งเป็็นวิิชาจำเป็็นต่่อการพััฒนาประเทศ
และส่่ ง เสริิ ม การสร้้างรายได้้ให้้ตนเองและสัั ง คม
รอบข้้าง อย่่างยั่่�งยืืน

5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
การระบาดของโรคโควิิด-19 ทำให้้ต้้องสอนใน
รููปแบบออนไลน์์ทั้้�งหมด ซึ่่�งการเรีียนออนไลน์์มักั หลีีก
เลี่่�ยงปััญหาอิินเตอร์์เน็็ตที่่�ไม่่เสถีียร ทั้้�งจากฝั่่�งผู้้�สอน
หรืื อ ผู้้� เรีี ย นก็็ ต ามไม่่ ไ ด้้ อีี ก ทั้้�งยัั ง ลดโอกาสการมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนอย่่างมากด้้วย
แนวทางแก้้ไขที่่�ได้้ปฏิิบัติั คืิ อื คืือการเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�เรีียน ถาม โต้้แย้้ง และแนะนำผู้้ส� อนได้้ตลอดเวลา
ซึ่่�งถึึงแม้้จะทำให้้ต้้องใช้้พลัังงานในการสอนมากขึ้้�น
หรืือทำให้้ต้้องตอบคำถามนัักศึึกษาอยู่่�ตลอดเวลาแม้้
กระทั่่�งในวัันหยุุด หรืือตอนกลางคืืน แต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็
ทำให้้นัักศึึกษาเปิิดใจที่่�จะรัับฟััง หรืือรัับเนื้้�อหาได้้
มากขึ้้�น

6. เอกสารอ้้างอิิง
[1] สถาพร พฤฑฒิิกุลุ (2558) คุุณภาพผู้้เ� รีียนเกิิดจากกระบวนการเรีียนรู้้,� เอกสารประกอบการฝึึกอบรม, คณะ
เทคโนโลยีีการเกษตร มหาวิิทยาลััยบููรพา วิิทยาเขตสระแก้้ว, จัังหวััดสระแก้้ว
[2]	ศููนย์์นวััตกรรมการเรีียนการสอน มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (2563) การเรีียนการสอนแบบ ห้้องเรีียนกลัับด้้าน
(Flipped Classroom), มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น, จัังหวััดขอนแก่่น

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การทำแบบฝึึกหััดเสริิมด้้วยระบบสร้้างบทเรีียนด้้านการเขีียนโปรแกรม
และตรวจคำตอบอััตโนมััติิและ การจััดการเรีียนการสอน
ในกระบวนวิิชา 204355 การโปรแกรมเชิิงแข่่งขััน
1

จัักริิน ชวชาติิ1

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
jakarin.c@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชา 204355 การโปรแกรมเชิิงแข่่งขัันในปีีนี้้�เป็็นการเรีียน Online
100 % ทางผู้้�สอนได้้นำเอาระบบสร้้างบทเรีียนด้้านการเขีียนโปรแกรมและตรวจคำตอบอััตโนมััติิ หรืือที่่�เรีียกว่่า
Elabsheet มาใช้้เพื่่�อทบทวนบางเนื้้�อหาและประยุุกต์์เป็็นแบบฝึึกหััดเล็็กๆ ก่่อนเข้้าเรีียนและระหว่่างเรีียนซึ่่�งได้้
รัับผลประเมิินจากนัักศึึกษาในระดัับดีี นอกจากนี้้�ยัังมีีการนำเอาเทคโนโลยีีที่่�น่่าสนใจมาใช้้ในการเรีียนการสอน
ได้้แก่่ การนำเอา Discord มาเป็็นแพลตฟอร์์มหลัักในการเรีียนการสอน สามารถแบ่่งห้้องสอบย่่อยและให้้นัักศึึกษา
แชร์์หน้้าจอพร้้อมกัันได้้ การนำเอา Notion ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมสำหรัับจดบัันทึึกมาสร้้างเป็็นเว็็บของกระบวนวิิชา
ในระหว่่างเรีียนเมื่่�อมีีการเขีียน ทด อธิิบายเสริิม มีีการนำเอา Jamboard มาใช้้เพื่่�อให้้สามารถเขีียนหรืือวาดรููป
ร่่วมกัันได้้ และมีีการนำเอา Contest Management System มาใช้้ในการตรวจงานโปรแกรม ซึ่ง่� เทคโนโลยีีเหล่่า
นี้้�สามารถนำเอาไปประยุุกต์์ใช้้กัับวิิชาอื่่�นๆ ได้้
คำสำคััญ: การโปรแกรมเชิิงแข่่งขััน, ระบบสร้้างบทเรีียนด้้านการโปรแกรมและตรวจคำตอบอััตโนมััติ,ิ ระบบการ
จััดการแข่่งขัันเขีียนโปรแกรม, active learning, problem based
1. บทนำ
การจัั ด การเรีี ย นการสอนในกระบวนวิิ ช า
204355 การโปรแกรมเชิิงแข่่งขััน ผู้้�สอนมีีความตั้้�งใจ
ที่่�จะนำเอาระบบสร้้างบทเรีียนด้้านการโปรแกรมและ
ตรวจคำตอบอััตโนมััติิมาใช้้งานร่่วมในการเรีียนการ
สอน โดยผู้้ส� อนหวัังว่่าจะเป็็นส่่วนที่่�ช่่วยทำให้้นัักศึึกษา
ทบทวนบทเรีียนหรืือฝึึกซ้้อมการเขีียนโปรแกรมโดยที่่�
ไม่่ต้้องเขีียนทั้้�งโปรแกรมทำให้้สนใจเนื้้�อหาเฉพาะบาง
ส่่วนได้้ นอกจากนี้้�ผู้้ส� อนตั้้�งใจจะนำเอาเทคโนโลยีีที่่�น่า่
สนใจที่่�คิิดว่่าสามารถนำมาช่่วยในการเรีียนการสอนมา
ใช้้กัับกระบวนวิิชานี้้�ก่่อน ซึ่่�งถ้้าหากได้้ผลดีีจะทำการ
ขยายผลการใช้้งานไปใช้้ในกระบวนวิิชาอื่่�นต่่อไป
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2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
ในบทนี้้�จะกล่่าวถึึงระบบสร้้างบทเรีียนด้้านการ
โปรแกรมและตรวจคำตอบอััตโนมััติิ และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้ใช้้ในการเรีียนการสอน
ระบบสร้้างบทเรีี ย นด้้านการโปรแกรมและ
ตรวจคำตอบอััตโนมััติิ หรืือที่่�เรีียกว่่า Elabsheet [1]
สามารถเข้้าใช้้งานได้้ที่่� https://elabsheet.org/
พััฒนาโดย ผศ.ดร.ชััยพร ใจแก้้ว และ ผศ.ดร.จิิตร์์ทัศั น์์
ฝัั ก เจริิ ญ ผล จากภาควิิ ช าวิิ ศ วกรรมคอมพิิ ว เตอร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เป็็นระบบสร้้างแบบฝึึกหััด
การเขีียนโปรแกรมที่่�ผู้้�แต่่งโจทย์์แบบฝึึกหััดสามารถ
ออกแบบให้้บางส่่วนหรืือทั้้�งหมดของโปรแกรมเว้้นว่่าง
เป็็นช่่องให้้เติิมได้้ ซึ่่�งการทำเช่่นนี้้�เหมาะกัับผู้้�เริ่่�มต้้น
เรีียนเขีียนโปรแกรมเพราะว่่าจะได้้โฟกััสเฉพาะส่่วนได้้
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แบบฝกหัดสามารถออกแบบใหบางสวนหรือทั้งหมด
ของโปรแกรมเวนวางเปนชองใหเติมได ซึ่งการทำ
(2022) บ ผู  เ ริ ่ ม ต น เรี ย นเขี ย นโปรแกรม
เชCMU21
น นี ้ เ หมาะกั
Chiang Mai University, Thailand
เพราะวาจะไดโฟกัสเฉพาะสวนได เชนกำลังเรียน
เรื่องเงื่อนไข ก็สามารถเจาะชองใหเติมคำตอบสวน
เช่่น กำลัังเรีียนเรื่่�องเงื่่�อนไข ก็็สามารถเจาะช่่องให้้เติิม
เปรี
ยบเทีวยนเปรีี
บเงื่อยนไขได
ทำให
ผูเรียทำให้้ผู้้�
นไมตอเรีีงเขี
ยนทั
้ง
คำตอบส่่
บเทีียบเงื่่�
อนไขได้้
ยนไม่่
ต้้อง
โปรแกรม
ผูสอนไดผู้้นส� อนได้้นำเอาระบบนี้้�
ำเอาระบบนี้มาใชใมนบางคาบ
เขีียนทั้้�งโปรแกรม
าใช้้ในบาง
เพื
่ อ ทบทวนในบางเนื
หรืออประยุุ
ประยุ
ป น
คาบเพื่่�
อทบทวนในบางเนื้้�้ ออหา
หา หรืื
กต์์กเป็็ตนเแบบ
แบบฝ
กๆ ให
ศึกษา
ฝึึกหััดกเล็็หักดๆเล็ให้้กัั
บนัักกับศึึนักกษา

ที่ า1งการสร้้างแบบฝึึ
ตัวอยางการสรากงแบบฝ
หัดดวย
รููปที่่� 1 ตััรูวปอย่่
หััดด้้วยกElabsheet
Elabsheet
Discord [2] เป็็
นแพลตฟอร์์มที่่�ให้้บริิการติิดต่่อ
สื่่�อสารที่่�สามารถพููดคุุยหรืือพิิมพ์์ข้้อความหรืือส่่งไฟล์์
หากัันDiscord
ได้้ เป็็นโปรแกรมฟรีี
และมีีคุณ
ุ ภาพของภาพและ
[2] เป น แพลตฟอร
ม ที ่ ใ ห บ ริ ก าร
อีีกทั้้�่สงนััามารถพู
กศึึกษาส่่
นและคุ้้อ�น
ติเสีีดตยงที่่�ดีี
อสื่อสารที
ดคุวยนใหญ่่
หรือพิใช้้งานเป็็
มพขอความหรื
นใหญ่่
ใช้้ในการสตรีี
มเกมออนไลน์์
สเคยเนื่่�
งไฟลหองจากส่่
ากันไดวเป
นโปรแกรมฟรี
และมี
คุณภาพของ
Notion
[3]
เป็็
น
เครื่่�
อ
งมืื
อ
ในการจดบัั
นทึึกสิ่่�นง
ภาพและเสียงที่ดี อีกทั้งนักศึกษาสวนใหญใชงานเป
ต่่างๆ ที่่�ให้้อิิสระในการปรัับแต่่งการจััดเก็็บข้้อมููล
เนื่่�องจากสามารถแชร์์ออกภายนอกได้้ ทางผู้้�สอนนำ
เอามาประยุุกต์์เป็็นเว็็บกระบวนวิิชา
Jamboard [4] เป็็นกระดานที่่�เอาไว้้ทำงานร่่วม
กัันเป็็นผลิิตภััณฑ์์ของ Google ลัักษณะคล้้ายกัับ
โปรแกรม paint ที่่�เอาไว้้วาดรููป แต่่ว่่าผู้้�ใช้้งานหลาย
คนสามารถวาดพร้้อมกัันได้้
Contest Management System (CMS) [5]
เป็็ น ระบบการจัั ด การการแข่่ ง ขัั น เขีี ย นโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ ที่่�ใช้้ในการแข่่งขัันคอมพิิวเตอร์์โอลิิมปิิก
ระดัับนานาชาติิ ลัักษณะจะเป็็นการส่่ง source code
ไปให้้ระบบ จากนั้้�นระบบจะทำการเอา source code
ที่่�ได้้ไปประมวลผลเทีียบกัับข้้อมููลชุุดทดสอบแล้้วให้้
คะแนน โดยที่่�คำนึึงถึึงเวลาและหน่่วยความจำที่่�ใช้้

รวมกันเปนผลิตภัณฑของ Google ลักษณะคลายกับ
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หลัังจากคาบเรีียน ผู้้�สอนจะนำเอาไฟล์์วิิดีีโอที่่�
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บัันทึึกการสอนลงใน Notion เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถ
ดููย้้อนหลัังได้้
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ในการสอบนั
้ นคะแนนแต
ผู  ส อนจะสร
งห อ งยงอของ
ยใน
สมาชิิกในทีี
มที่่�มีีคะแนนสูู
นกคะแนนที่่�ได้้
จากการส
งของสมาชิ
กตามที
ในทีงมที่่�สุุทีม่มดของนั
ีคมาเป็็
ะแนนสู
่สุดมา ว
โปรแกรม
Discord
ศึงกทีษาแล
(Best Submission)
Submission)
นัเป
กศึนกคะแนนที
ษาเขาร่ไวดมห(Best
อง ภายในห
องให share หนาจอ
ในการสอบนั้้�นผู้้� ส อนจะสร้้างห้้องย่่ อ ยใน
้ นะไรบ
ผู  ส อนจะสร
า งห
อ ยใน
เพืโปรแกรม
่อใหในการสอบนั
เห็นDiscord
วาพิมพอตามทีี
ง และให
เปอดงย
ไมโครโฟน
มาของนัั
กศึึกษาแล้้วนัั
กศึึกษา
โปรแกรม Discord ตามที ม ของนั ก ศึ ก ษาแล ว
ตลอดการสอบ
เข้้าร่่วมห้้อง ภายในห้้องให้้ share หน้้าจอเพื่่�อให้้เห็็น
นัว่่กาพิิศึมกพ์์ษาเข
ารวมหและให้้เปิิ
อง ภายในห
องให share หนาจอ
อะไรบ้้าง
ดไมโครโฟนตลอดการสอบ
เพื่อใหเห็นวาพิมพอะไรบาง และใหเปดไมโครโฟน
ตลอดการสอบ

การเขียน
ารย

MS

ลCMS
วิดีโอที่
ปนหัวขอ
ไฟล
ีโอที่
กศึ กวิดษา

งเปนหัวขอ
ห น ั ก ศึ ก ษา

การแตงโจท
เหลานี้ไปปร
ตอไปซึ่ ง เป
(Lifelong L

รูปที่ 99 ภายในกลุ
มทุกกคนแชร
าจอและเปด ด
รููปที่่�
ภายในกลุ่่�มทุุ
คนแชร์์หหนน้้าจอและเปิิ
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
รูปที่ 9 ภายในกลุมทุกคนแชรหนาจอและเปด
ไมโครโฟน

รูปที่ 11 ม

มนักศึนกห้้อง
ษาเปนหอง
รููปที่่� 10รูปแบ่่ทีง่ 10
กลุ่่�มแบ
นัักงศึึกลุกษาเป็็

รููปแบบการจัั
ขัันภายใน
3.3 รู3.3.
ปแบบการจั
ดแขดงขัแข่่นงภายใน
ในกระบวนวิิชชา า204355
204355มีมีีกการจั
ารจััดดการแข
การแข่่งงขัขัันน
ในกระบวนวิ
เขีียยนโปรแกรมภายใน
คนละ
เขี
นโปรแกรมภายในโดยให้้นัั
โดยใหนกศึึักกศึษาแต่่
กษาแตงโจทย์์
งโจทย
คน
หนึ่่�งข้้อ่งขพร้้อมทั้้�
งเฉลยวิิ
ธีีการคิิ
ดแบบต่่
างๆางๆและชุุ
ละหนึ
อ พรอมทั
้งเฉลยวิ
ธีการคิ
ดแบบต
และด
ทดสอบสำหรัั บ คิิ ด คะแนน จากนั้้�นมาพูู ด คุุ ย กัั บ
ชุดทดสอบสำหรับคิดคะแนน จากนั้นมาพูดคุยกับ
อาจารย์์ แล้้วช่่วยกัันปรัับโจทย์์ให้้เหมาะสมกัับการแข่่ง
อาจารย แลวชวยกันปรับโจทยใหเหมาะสมกับการ
พอถึึงวัันแข่่งขัันมีีการแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาเป็็นทีีม และ
แข
ง พอถึ24
งวันชั่่�แข
งขันมีการแบงญกลุหาเพื่่�
มนักอศึให้้ได้้คะแนน
กษาเปนทีม
ให้้เวลา
วโมงในการแก้้ปัั
และให
สููงที่่�สุุดเวลา 24 ชั่ว โมงในการแกปญหาเพื ่อใหได
คะแนนสูการทำเช่่
งที่สุด นนี้้�ทำให้้นัักศึึกษาได้้เปลี่่�ยนมุุมมอง
ำใหนักซึ่ศึ่�งกต้้องคิิ
ษาไดดเว่่ปลี
่ยนมุข้้มอนี้้�วิิ
มองธีี
จากผู้้การทำเช
�แข่่ง เป็็นนผู้้นี�อ้ทอกโจทย์์
าโจทย์์
การคิิดแแบบใดให้้คะแนนเท่่
จากผู
ขง เปนผูออกโจทยาซไรึ่งตใช้้เวลานานเท่่
องคิดวาโจทยาขนี้้�อในีห้้้
าไร ซึ่่�งคะแนนได้้มาจาก
ทดสอบว่่าาได้้
วิคะแนนเท่่
ธีการคิดแบบใดให
คะแนนเทาไร ใชชุุเดวลานานเท
นี้
คะแนนกี่่�ข้้อและทำเสร็็
จภายในเวลาเท่่
เป็็นกระา
ให
คะแนนเทาไร ซึ่งคะแนนได
มาจาก ชุาดใดทดสอบว
บวนการที่่�ทำให้้นัั
ก ศึึ ก ษามีี
ส่่ ว นร่่ ว มในการเรีี
ได
คะแนนกี่ขอและทำเสร็
จภายในเวลาเท
าใด ยเปนรู้้
น�
(Active learning)
กระบวนการที
่ทำใหและการได้้รัั
นักศึกษามีสบวประสบการณ์์
นรวมในการเรีในการ
ยนรู
แต่่งโจทย์์แข่่งขัันเอง ทำให้้สามารถนำเอาวิิธีกี ารเหล่่า
(Active learning) และการได ร ั บ ประสบการณ ใน
นี้้�ไปประยุุต์์ใช้้ในการออกโจทย์์หรืือแก้้ปััญหาได้้ต่่อไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

4 ผลที่ไดร
ในกระ
ลงทะเบียน
ไดสอบถามไ
แบบ Onlin
จัดสรรเวลา
แบบฝกหัดน
4.1 สัดสว
วิช า 2
ตารางที่ ผูส
โจทยเชิงแขง
โปรแกรมตล
ตาราง

จัดแขงขันเขียน
แบบฝกหัด
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สั ง เกต
หลังจากเรียน

หอง
อง

การแขงขัน
การแขงขัน
ตงโจทยคน
ตงโจทยคน
บตางๆ และ
ตางๆ และ
มาพูดคุยกับ
าพูดคุยกับ
ะสมกับการ
ะสมกับการ
กษาเปนทีม
กษาเปนทีม
หาเพื ่อใหได
าเพื ่อใหได

ลี่ยนมุ ม มอง
ยนมุ ม มอง
าโจทยขอนี้
าโจทยขอนี้
ลานานเทานี้
านานเทานี้
ดทดสอบวา
ดทดสอบวา
เทาใด เปน
ทาใด เปน
นการเรียนรู
นการเรียนรู
สบการณ ใน
บการณ ใน

การแต
CMU21งโจทย
(2022)แขงขันเอง ทำใหสามารถนำเอาวิธีการ
การแต
แขงขันเองThailand
ทำใหสามารถนำเอาวิธีการ
Chiangงโจทย
Mai University,
เหลานี้ไปประยุตใชในการออกโจทย
หรือแกปญหาได
เหลานี้ไปประยุตใชในการออกโจทยหรือแกปญหาได
ต อไปซึ ่ ง เป น ทั ก ษะการเรี ย นรู  ต ลอดชี ว ิ ต อี ก ด ว ย
ตซึ่อ่�งไปซึ
น ทั ก ษะการเรี
ย นรูวิ ติตลอดชี
อี ก ด ว ย
เป็็นทัั่ งกเปษะการเรีี
ยนรู้้�ตลอดชีี
อีีกด้้วยว ิต(Lifelong
(Lifelong Learning) เมื่อแขงขันเสร็จก็มีแจกรางวัล
Learning)Learning)
เมื่่�อแข่่งขัันเมืเสร็็
จก็็งมีขัีแนจกรางวัั
(Lifelong
่อแข
เสร็จก็มลีแจกรางวัล

รูปที่ 11 มีการแจกรางวัลในการแขงขันภายใน 8
รูปที่ 11 มีการแจกรางวัลในการแขงขันภายใน 8
รางวัล
รููปที่่� 11 มีีการแจกรางวัั
รางวัลลในการแข่่งขัันภายใน 8
ล ่ไดรับ
4รางวััผลที
44. ผลที
่ไไดด้้รัั
รับบ
ผลที่่�
ในกระบวนวิ
ช า 204355 เริ ่ มต น มี น ั กศึกษา
ในกระบวนวิ
ช
า 204355 เริ
ต น มีนันักั กศึึศึกษาลง
กษา
ม่มต้้นมีี
ลงทะเบีในกระบวนวิิ
ยน 21 คน ชหลัา ง204355
จากนั้นมีเริ่่�Drop
W ไป 8 คน
ลงทะเบี
งจากนั
้นมีDrop
DropWWไปไป8 คน
8 คน
ทะเบีี
ยนยน2121คนคนหลััาหลั
งจากนั้้�
ได
สอบถามไปพบว
พอทุ
กวินชมีีาการเรี
ยนการสอนเปได้้น
ไดสอบถามไปพบว่่
สอบถามไปพบวาาพอทุุ
พอทุกวิิวิชาการเรีี
าการเรียนการสอนเป
นการสอนเป็็นน
แบบ Online หมดทำให ง านมี จ ำนวนมากและ
แบบ Online หมดทำให้้งานมีี
จำนวนมากและจัั
ดสรร
แบบ
หมดทำให ง านมี
จ ำนวนมากและ
จัดสรรเวลา อีกทั้งวิชา 204355 เปนวิชาที่เนนทำ
อีีกทั้้�งวิิชอีาก204355
เป็็นวิิชาที่่�เปเน้้นทำแบบฝึึ
หััด
จัเวลา
ดสรรเวลา
ทั้งวิชา 204355
นวิชาที่เนนกทำ
แบบฝ
ก
หั
ด
นั
ก
ศึ
ก
ษาจึ
ง
Drop
ไป
นัักศึึกกษาจึึ
แบบฝ
หัดนังกDrop
ศึกษาจึไปง Drop ไป
4.1 สั4.1.
ดสวสัันคะแนน
ดส่่วนคะแนน
4.1 สัดสวนคะแนน
วิ ช า า204355
ผ ู  ส�สอนได
แบ งงคะแนนเป
	วิิ
204355นีนี้ผ้นี้้�ผู้้
อนได้้แบ่่
คะแนนเป็็นนนดัดัดัังงง
วิ ช าช204355
ู  ส อนได
แบ งคะแนนเป
ตารางที
ความสำคัญญกักัับบแบบฝ
ตารางที่่� ่ 1ผูสผู้้อนให
�สอนให้้ความสำคัั
แบบฝึึกกหัหััดดซึซึ่่�่งเป
เป็็น
ตารางที่ ผูสอนใหความสำคัญกับแบบฝกหัดซึ่งเปน
โจทย์์เชิิชิงแข่่
เป็็นนการฝ
การฝึึกกการเขี
การเขีียน
โจทย
แขงขััขันจำนวน 63 ขข้้ออ เป
โจทย
เ
ชิ
ง
แข
ง
ขั
น
จำนวน
63
ข
อ
เป
น
การฝ
ก
การเขี
ยน
โปรแกรมตลอดช่่วงเรี
งเรีียน
โปรแกรมตลอดช
โปรแกรมตลอดช
งเรียน
ตารางที่่�
1 สััด่ ส่่1ววสันคะแนน
ตารางที
ดสวนคะแนน
ตารางที่ 1 หัสัวดขอสวนคะแนน
สัดสวน
หัวขอ
จัดแขงขันเขียนโปรแกรม
จัแบบฝ
ดแขงขักนหัเขี
ด ยนโปรแกรม
แบบฝ
กหัด
สอบกลางภาค
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบปลายภาค

ตารางที่ 2 เกรดที่นักศึกษาไดรับ
เกรด
จำนวน
A
9
ตารางที่่�
2 เกรดที่่�นัั
กศึึก่นษาได้้รัั
บ รับ 2
ตารางที
่B+2 เกรดที
ักศึกษาได
เกรดB
จำนวน 1
AC+
9 1
B+
2
รวม
13

แบบ
4.3 การใ
ประ
ในส
วน
กลางน
แบบประเมิ
ประเมิน 2 ช
B
1
สวนใหญ
แบบฝกหัดกลางภาคได
C+ นักศึกษาที่ ได A ทำโจทย
1
หัวข
รวม
13
เกือบทุกขอ มีการสงโจทยทั้งหมด 2391 ครั้ง เฉลี่ย ตาราง
สวนใหญนักศึกษาที่ได A ทำโจทยแบบฝกหัด
หัวขอ จำน
คนละ
184
ครันั้ง ักศึึกษาที่่�ได้้ A ทำโจทย์์แบบฝึึกหััด
	ส่่
ว
นใหญ่่
ควร
เกือบทุกขอ มีการสงโจทยทั้งหมด 2391 ครั้ง เฉลี่ย
4.2
การจั
ด
แข
ง
ขั
น
เขี
ย
นโปรแกรม
เกืือบทุุกข้้อ มีีการส่่งโจทย์์ทั้้�งหมด 2391 ครั้้�ง เฉลี่่�ย
จำนวนคนช ว ย
คนละ 184 ครั้ง
คนละ 184
ครั้้�งใหนักศึกษาออกโจทยแลวมาจัดแขง ควรใชงานชบทเวง
สอนได
4.2 ผูการจั
ดแขงขันเขียนโปรแกรม
ช ว ยทำให เ ข
4.2. การจััดแข่่งขัันเขีียนโปรแกรม
ใชงา
เขียนโปรแกรมแบบ
24
ชั
่
ว
โมง
สามารถทำตอนไหน
ผู

ส
อนได
ใ
ห
น
ั
ก
ศึ
ก
ษาออกโจทย
แ
ล
ว
มาจั
ด
แข
ง
บทเรียนมากข
	ผู้้�สอนได้้ให้้นัักศึึกษาออกโจทย์์แล้้วมาจััดแข่่ง
ไม ต
ใชงานงาย
ก็เขีเขีีไดยยนโปรแกรมแบบ
แบงออกเปน 624
โ
จทย
จ
ากนั
ก
ศึ
ก
ษา
13
ข
อ
นโปรแกรมแบบ
24ทีชัมชั่่�่ววมีโมง
สามารถทำตอนไหน
โมง สามารถทำตอนไหน
ไม ต  อ ง งาน
logi
ก็ก็็ไไดด้้ แบ
ง
ออกเป
น
6
ที
ม
มี
โ
จทย
จ
ากนั
ก
ศึ
ก
ษา
13
ข
อ
โจทย
จ
ากผู

ส
อน
5
ข
อ
ข
อ
ละ
100
คะแนน
พบว
า
แบ่่งออกเป็็น 6 ทีีม มีีโจทย์์จากนัักศึึกษา 13 ข้้อ
งานสะดวกตอบ
ากผู�สสอน
ขาอรข้้อละ
ขวอมการแข
ละ 100 คะแนน
ชวย
โจทย์์
55 ข้้อ
พบว่่
นัโจทย
กศึ กจากผู้้
ษาทุ
กอนคนเข
ง ขั น แตพบว
ล ะทีา ม ทำ ตอบไดหลากห
ชวยใหเขาขึใจไ
้น
นันัักศึศึึกษาทุ
คนเข
ารว มการแข่่
มการแข
ล ะที
ษาทุุเกฉลี
คนเข้้าร่่
ง ขััขัน แต
แต่่1800
ะทีีม ทำ
คะแนนได
่ย 1300
คะแนนจาก
คะแนน ขึ้น
มีปร
คะแนนได้้เฉลี่่�
1800
คะแนน
โดย
คะแนนได
เฉลีย่ย1300
1300คะแนนจาก
คะแนนจาก
1800
คะแนน
มี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภาพ
โดยที
ที่ ทำคะแนนไดดมได้้ากที
่ส ุดคะแนน
ได 1470
คะแนน
ทีีโดยที
มที่่�ทมมำคะแนนได้้มากที่่�สุุ
1470
และทีี
ม
ที่ทำคะแนนได มากที่ส ุดได 1470 คะแนน
และที
ม
ทีทำคะแนนได
นยทีอยที
่สุดไดนั่่�1055
ทีีทำคะแนนได้้น้้อยที่่�สุุ
นคืืคะแนน
อแต่่คะแนน
ละ
4.4
และที
มทีทำคะแนนไดดได้้
นอ1055
่สุดคะแนน
ได 1055
4.4 การป
ทีี
ม
ทำโจทย์์
ไ
ด้้ประมาณ
13
ข้้อ
จาก
18
ข้้อถืื
อ
ว่่
า
อยู่่�
นันั่น่นคืคืออแต
แตลละทีะทีมมทำโจทย
ทำโจทย
ประมาณ
ขอ 18
จาก 18
ไดปไดระมาณ
13 ข13
อ จาก
วิชา 20
ดีอยูี ในเกณฑดี
ขขในเกณฑ์์
ออถืถืออววาาอยู
ในเกณฑดี
่ 4.
ที่ 4.94ทีโดย

ประเมิประ
นกระ
โดยมีผโดยม
ูประ
เสนอมาว
าก
เสนอ

สัด10%
สวน
10%
50%
50%
20%
20%
20%
20%

	สัังเกตว่่าคะแนนแบบฝึึกหััดมีีสัดั ส่่วนที่่�สููง หลััง
เกตวจมีีา คะแนนแบบฝ
นที ่ สู ง
จากเรีีสัสัยงงเกตว
นเสร็็
คนได้้เกรดดัังนี้้�กกหัหัดดมีมีสสั ดั ดสสววนที
า คะแนนแบบฝ
่ สู ง
หลังจากเรียนเสร็จมีคนไดเกรดดังนี้
หลังจากเรียนเสร็จมีคนไดเกรดดังนี้

รูปที่ 12 ตัวอยางโจทยของนักศึกษา

รูปที่ 12 ตัวอยางโจทยของนักศึกษา

รููปที่่� 12 ตััวอย่่างโจทย์์ของนัักศึึกษา
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5 สรุป
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พอป
เนื่องจากว
าเ
เรืเนื
่องกา
่อง
เหตุผลอยาง
งานกันเหตุ
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งานก
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1 ครั้ง เฉลี่ย

ลวมาจัดแขง
ทำตอนไหน
กษา 13 ขอ
แนน พบวา
แต ล ะที ม ทำ
00 คะแนน
70 คะแนน
55 คะแนน
ขอ จาก 18

กษา

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

4.3 การใชงาน Elabsheet
4.3. การใช้้งาน Elabsheet
ในส
งาน Elabsheet
ทำ
ในส่่วนของการใช
วนของการใช้้งาน
Elabsheet ผูผู้้สส� อนได
อนได้้ทำ
แบบประเมินนออนไลน์์
ออนไลนใให้้นัั
หนกักศึึศึกกษาประเมิิ
ษาประเมินน ได
ทำการ
แบบประเมิิ
ได้้ทำการ
ประเมินน 22 ช่่ชววงง ช่่ชววงก่่
งกออนสอบกลางภาคและหลัั
นสอบกลางภาคและหลังงสอบ
ประเมิิ
สอบ
กลางภาคไดผลดังนี้้�นี้
กลางภาคได้้ผลดัั
ตารางที
่ 3 ผลประเมิ
นการใชElabsheet
งาน Elabsheet
ตารางที่่�
3 ผลประเมิิ
นการใช้้งาน
หัวขอ

ผล กา ร ป ร ะเ มิ น ผล กา ร ป ร ะเ มิ น
กอนสอบกลางภาค หลังสอบกลางภาค
จำนวนคน
14
3
ควรใชงานชวงใด
ระหวางเรียน
ระหวางเรียน
ช ว ยทำให เ ข า ใจ
3.79
4.33
บทเรียนมากขึ้น
ใชงานงาย
4.14
4
ไม ต  อ ง login ใช
4.5
5
งานสะดวก
ตอบไดหลากหลาย
3.93
3
ชวยใหเขาใจไดมาก
3.92
4.6
ขึ้น
มีประสิทธิภาพ
3.64
3.33

เรื่่�องการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ผู้้ส� อนเลืือกใช้้ Discord
เหตุุผลอย่่างหนึ่่�งเนื่่�องจากว่่านัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ใช้้งาน
กัันเป็็น จึึงมีีข้้อแนะนำว่่าอาจจะลองสอบถามนัักศึึกษา
ว่่ามีีโปรแกรมหรืือเทคโนโลยีีอะไรน่่าสนใจบ้้างไหม
ทำให้้เข้้าถึึงและคุุยกัับนัักศึึกษาง่่ายขึ้้�นด้้วย
5.2. แนวทางการขยายผล
จากที่่�ผู้้� ส อนได้้ทดลองใช้้งาน Elabsheet
ประกอบการเรีียนการสอนพบว่่าเหมาะมากกัับเป็็น
แบบฝึึกหััดย่่อยในกระบวนวิิชาการเขีียนโปรแกรม
เบื้้�องต้้น เนื่่�องจากรองรัับหลายภาษาโปรแกรม อีีกทั้้�ง
ใช้้งานได้้ไม่่ยาก
พบว่่า Discord เหมาะมากกัับกระบวนวิิชาที่่�
ต้้องการดููว่่านัักศึึกษาทำอะไร เพราะว่่าสามารถให้้
นัักศึึกษาแชร์์หน้้าจอ ทำให้้ช่่วยเหลืือได้้ง่่าย นอกจาก
นี้้� Discord เหมาะมากกัับการสอบออนไลน์์เนื่่�องจาก
ว่่าเราให้้นัักศึึกษาแชร์์หน้้าจอ แล้้วสามารถตั้้�งกล้้อง
เพิ่่�มด้้วย Zoom เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเปิิดระหว่่างสอบได้้
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
การเรีี ย นการสอนในภาคการศึึ ก ษานี้้�พบว่่ า
นัักศึึกษาเรีียน online เกืือบทุุกกระบวนวิิชาแล้้วก็็มีี
งาน การบ้้าน รายงาน จำนวนมาก ทำให้้ต้้องปรัับ
เปลี่่�ยนจำนวนรููปแบบการส่่งงานเพื่่�อให้้นัักศึึกษาใช้้
เวลากัับโจทย์์ได้้อย่่างเหมาะสม
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�สอนขอขอบคุุณโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษ ที่่� 21 ที่่�ให้้ทุุน
มา ณ โอกาสนี้้�ด้้วย

4.4. การประเมิินกระบวนวิิชา
	วิิ
ชา 204355
ได้้รัับผลการประเมิิ
นอาจารย์์อยู่่�
4.4 การประเมิ
นกระบวนวิ
ชา
ที่่� 4.94
ผู้้�ประเมิิ
คน จาก 13 นคน
ส่่วนการ
วิชาโดยมีี
204355
ไดนรับ9ผลการประเมิ
อาจารย
อยู
ประเมิิ
ชาได้้รัั
ที่่� 4.73
โดย
ที่ 4.94นกระบวนวิิ
โดยมีผูประเมิ
น บ9ผลการประเมิิ
คน จาก 13 นคน
สวนการ
มีีประเมิ
ผู้้�ประเมิิ
น 10 คน ชจาก
คน มีีข้้อคิิดเห็็นนทีที่่�่ เ4.73
สนอ
นกระบวนวิ
าไดร13ับผลการประเมิ
มาว่่าการจััดการแข่่งขัันเขีียนโปรแกรมสนุุกดีี
โดยมีผูประเมิน 10 คนจาก 13 คน มีขอคิดเห็นที่
5.
สรุุป าการจัดการแขงขันเขียนโปรแกรมสนุกดี
เสนอมาว
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
5 สรุปจากที่่�ผู้้�สอนได้้ทดลองใช้้งาน Elabsheet พบ
ว่่5.1
าพอปรัับทเรี
บใช้้ได้้กัั
ยนทีบ่ไบางหัั
ดรับ วข้้อในกระบวนวิิชา เนื่่�องจาก
ว่่าเป็็นจากที
กระบวนวิิ
ชาขั้้�ทนดลองใช
สููงแล้้วงาน Elabsheet พบวา
่ผูสอนได
พอปรั
บ ใช ไ ด กงั บ บางหั ว ข อ ในกระบวนวิ ช า
7.
เอกสารอ้้างอิิ
เนื่องจากว
เปนกระบวนวิ
ชาขั้นสูงแลavailable
ว
[1] าElabsheet
/ Taskpads,
online: https://elabsheet.org/
เรื[2]
่องการใช
เทคโนโลยี
ี่ผูสอนเลื
กใช and
Discord
Discord
| Your ทPlace
to อTalk
Hang Out, available online: https://discord.com/
[3] าNotion
เหตุผลอย
งหนึ่งเนื–่อOne
งจากวworkspace.
านักศึกษาสEvery
วนใหญteam,
ใช available online: https://www.notion.so/
available online: https://jamboard.google.com/
งานกัน[4]
เปนGoogle
จึงมีขอJamboard,
แนะนำวาอาจจะลองสอบถาม
[5] Contest Management System, available online: https://cms-dev.github.io/
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สรุุปการเรีียนการสอนแบบบููรณาการร่่วมระหว่่างรายวิิชา
804221 Perception of Architectural space และ 801799 Thesis
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บทคััดย่่อ
บทความนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสรุุปการเรีียนการสอนจากรายวิิชา 804221 Perception of Architectural
space ของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 ในหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์บััณฑิิตระดัับนานาชาติิ บููรณาการร่่วมกัับวิิชา 801799
Thesis ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท ในหลัักสููตรสถาปััตยกรรมศาสตร์์มหาบััณฑิิต คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ภาคการศึึกษาที่่� 1 ประจำปีีการศึึกษา พ.ศ. 2564 ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อ
โควิิด 19 การเรีียนการสอนเป็็นแบบออนไลน์์ 100 เปอร์์เซ็็นต์์ การเชื่่�อมโยงทฤษฎีีและการนำความรู้้�ไปใช้้จริิงบน
พื้้�นที่่�เมืืองนั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััยควรจะมอบให้้นัักศึึกษา ด้้วยความสำคััญนี้้� ทางรายวิิชา 804221 และ 801799
นำมาเป็็นแนวคิิดในการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน หรืือที่่�เรีียกว่่ากระบวนการ ดีีไซน์์ธิิงค์์กิ้้�ง (Design
thinking) เป็็นการออกแบบร่่วมกัันด้้วยการสร้้างชุุดแนวคิิดร่่วมกััน โดยรายงานนี้้�ใช้้ประกอบในงาน CMU 21st
Century Learning Day ซึ่่�งจััดโดยศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
คำสำคััญ: การรัับรู้้�ทางสถาปััตยกรรม, ที่่�ว่่างทางสถาปััตยกรรม, การศึึกษาเมืือง, พื้้�นที่่�สาธารณะ
1. บทนำ
	ด้้วยการเรีียนรู้้�ทางสถาปััตยกรรม จำเป็็นจะ
ต้้องมีีทักั ษะในแต่่ละรายวิิชาที่่�ชััดเจน แต่่ในการทำงาน
จริิง การเชื่่�อมโยงทฤษฎีีและการนำความรู้้ไ� ปใช้้จริิงบน
พื้้�นที่่�เมืืองนั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััยควรจะมอบให้้
นัักศึึกษา ด้้วยความสำคััญนี้้� ทางรายวิิชา 804221
และ 801799 นำมาเป็็ น แนวคิิ ด ในการสร้้าง
กระบวนการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน หรืือที่่�เรีียกว่่ากระบวนการ
ดีีไซน์์ธิงิ ค์์กิ้้�ง (Design thinking) เป็็นการออกแบบร่่วม
กัันด้้วยการสร้้างชุุดแนวคิิดร่่วมกัันในลัักษณะการ
สร้้างความเชื่่�อมโยงความคิิดไอเดีียส่่วนตััวไปสู่่�การ
ทำงานกลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างทัักษะใหม่่ [2] คืือ การ
แลกเปลี่่�ยนทฤษฎีี การนำแนวคิิดไปใช้้จริิงบนพื้้�นที่่�
เมืือง และเกิิดทัักษะใหม่่ในการเรีียนในศตวรรษที่่� 21
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จึึงทำให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงรายวิิชาทั้้�ง 2 นำโจทย์์การ
เรีียนรู้้�ใน 2 ประเด็็นมาเชื่่�อมโยงกัันคืือ ทฤษฎีีการรัับ
รู้้ท� างสถาปััตยกรรม และทฤษฎีีการใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะ
ในเมืือง มาประยุุกต์์โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการรัับรู้้�ทาง
สถาปััตยกรรมในสเกลระดัับเมืือง และสถาปััตยกรรม
สำคััญ ที่่�สะท้้อนความเป็็นเมืืองอนุุรักั ษ์์ โดยต่่อยอดไป
สู่่�แนวทางการออกแบบใหม่่ตามบริิบทเฉพาะตััว [3]
รวมไปถึึงสถานการณ์์ความปกติิใหม่่ที่่�เป็็นสถานการณ์์
ที่่�ทั่่�วโลกประสบอยู่่�
2. “การรัับรู้้�ทางสถาปััตยกรรมและเมืืองอนุุรัักษ์์”
การจััดการเรีียนการสอนใหม่่
ทางผู้้�สอนทั้้�งสองรายวิิชา หารืือกัันเพื่่�อสร้้าง
โจทย์์การเรีียนรู้้�ร่่วมกััน จึึงแบ่่งออกเป็็น 3 ประเด็็น
ในการบููรณาการรายวิิชา ได้้แก่่ ประเด็็นที่่� 1 การศึึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

ทางผูสอนทั้งสองรายวิชา หารือกันเพื่อสราง
โจทยการเรียนรูรวมกัน จึงแบงออกเปน 3 ประเด็น
CMU21 (2022)
ในการบู
ช าได แ ก ประเด็ น ที ่ 1
Chiang Maiร ณาการรายวิ
University, Thailand
การศึ กษาองค ป ระกอบเมื องร ว มกั บ การรั บ รู  ท าง
สายตา
ประเด็อนงร่่ทีว่มกัั2 บเรืการรัั
่ อ งการศึ
ก ษาบริ บประเด็็
ทและน
องค์์
ประกอบเมืื
บรู้้ท� างสายตา
่เพื่อการออกแบบการรั
บรูใหม และประเด็น
ที่่�สถานที
2 เรื่่�องการศึึ
ก ษาบริิ บ ทและสถานที่่�เพื่่�อการ
ออกแบบการรัั
บ รู้้� ใ หม่่า ใจถึ
และประเด็็
น สุุ ด ท้้ายคืื อ
สุ ด ท า ยคื อ การเข
ง การออกแบบตาม
การเข้้าใจถึึ
ปัจั จุุภายใต
บันั คืือ
สถานการณงการออกแบบตามสถานการณ์์
ปจจุบัน คือ รูปแบบวิถีชีวิตใหม
รููการแพร
ป แบบวิิรถีะบาดโควิ
ี ชีี วิิ ต ใหม่่ด จึภายใต้้การแพร่่
ร ะบาดโควิิยนด
งทำใหเกิดกระบวนการเรี
จึึรวงทำให้้เกิิ
นร่่งวภาพ
มเป็็น 3 ช่่วงการเรีียน
มเปน 3ดชกระบวนการเรีี
วงการเรียนรวยมดั
ร่่วมดัังรููป

ภาพที ่ 1 การเชื ่ อ มโยงคาบเรี ย นระหว า งวิ ช า
รููปที่่�
1 การเชื่่�
อมโยงคาบเรีียนระหว่่างวิิชา 804221
804221
และ 801799
และ 801799
2.1. การบููรณาการข้้ามวิิชา 804221
เนื่่�องจากประเด็็ น ร่่ ว มกัั น ในการศึึ ก ษาของ
รายวิิชาทั้้�ง 2 คืือการเข้้าใจถึึงบริิบททางพื้้�นที่่� ที่่�ทำ
ให้้น.ศ.ที่่�เรีี ย นการรัับรู้้�ในที่่�ว่่างทางสถาปััตยกรรม
สามารถเข้้าถึึงความเฉพาะตััวของพื้้�นที่่�และบริิบท
เฉพาะตััวได้้ [1] จึึงทำให้้เกิิดการระบุุพื้้�นที่่�เพื่่�อการ
ศึึกษาร่่วมกัันเป็็น 2 ประเด็็นคืือ พื้้�นที่่�สาธารณะภาย
ใต้้การแพร่่ระบาดเชื้้�อโควิิด 19 และการศึึกษาพื้้�นที่่�
สาธารณะเพื่่�อเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ทางสัังคมบน
พื้้�นที่่�ร่่วมกัันคืือ ชุุมชนวััวลาย จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยที่่�
คาบการสััมมนาร่่วมกัันทั้้�งสิ้้�น 6 คาบเรีียน ดัังนี้้�
คาบเสวนาเรื่่�องพื้้�นที่่�สาธารณะ
ในชีีวิิตรููปแบบใหม่่ 		
1 ชม.
คาบเวิิร์์คชอปแนวคิิดพื้้�นที่่�
สาธารณะในชีีวิิตรููปแบบใหม่่
1 ชม.
คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพื้้�นที่่�
สาธารณะในชีีวิิตรููปแบบใหม่่
3 ชม.
คาบเสวนาเรื่่�องเครืือข่่ายทางสัังคม

คาบเสวนาเรื่องพื้นที่สาธารณะ
ในชีวิตรูปแบบใหม
1 ชม.
คาบเวิรคชอปแนวคิดพื้นที่
สาธารณะในชีวิตรูปแบบใหม
1 ชม.
คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพื้นที่
ในบริิบทชุุมชนวัั
13 ชม.
สาธารณะในชี
วิตรูวปลาย		
แบบใหม
ชม.
คาบเวิิร์์คชอปรููปแบบพื้้�นที่่�ใหม่่
คาบเสวนาเรื่องเครือขายทางสังคม
ในสัังคมของชุุมชนวััวลาย
1 ชม.
ในบริบทชุมชนวัวลาย
1 ชม.
คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพื้้�นที่่�
คาบเวิ
รคชอปรูอปส่่แบบพื
่ใหม วลาย3 ชม.
สาธารณะเพื่่�
งเสริิมสัั้นงทีคมในวัั
ในสั
งคมของชุ
มชนวันวชั่่�ลาย
ชม.นถึึง
ซึ่่�งรวมทั้้�
งหมดเป็็
วโมงการเรีียนรู้้�ร่่ว1มกัั
้นทีง่ หมด ซึ่่�ง
10 ชั่่�วคาบการนำเสนอผลงานออกแบบพื
โมง ซึ่่�งคิิดเป็็น 34% ของคาบเรีียนทั้้�
สาธารณะเพื
่อสงยเสริ
สังคมในวั
วลาย
ทำให้้เกิิ
ดการแลกเปลี่่�
นชุุดมทฤษฎีี
การเรีี
ยนรู้้เ� 3มืือชม.
งจาก
ทางนัั
ก ศึึ้งกหมดเป
ษาระดัันบชัปริิ
ญ ญาโท ยและการสร้้างงาน
ซึ่งรวมทั
่วโมงการเรี
นรูรวมกันถึง 10
ออกแบบใหม่่
กศึึกของคาบเรี
ษานานาชาติิ
ชั่วโมงซึ่งคิดเปของนัั
น 34%
ยนทั้งหมด ซึ่งทำ
จากการบู
ร
ณาการร
ว
มกั
น
ทำให
กิดเกิมืจอกรรม
2.2. สื่่�อการสอนการสอนใหม่่
ใหเกิดการแลกเปลี
่ยนชุดทฤษฎีการเรียเนรู
งจาก
ออนไลน
นการสัดมกิิมนาเชิ
วแบ
มกัังนเปและการสร
ทำให้้เกิิ
จากรรม
ทางนั
กจากการบูู
ศึสกาธารณะ
ษาระดัรณาการร่่
บ4ปริครั
ญ้งญาโท
งงานง
ออนไลน์์
4ศึกครั้้�
ง แบ่่งเป็็นการสััมมนาเชิิ
ปฏิบ ัติกสาราธารณะ
2ของนั
ครั้งกและการนำเสนอผลงาน
2 ครัง้
ออกแบบใหม
ษานานาชาติ
ปฏิิ
บัติั กิ ารา2ยทอดสดการสั
ครั้้�ง และการนำเสนอผลงาน
ดวยการถ
มมนาของชั้นเรี2 ยครั้้�นรง วด้้วย
มนี้
การถ่่
มนาของชั้้�
วมนี้้�ผ่่
ผานชายทอดสดการสัั
อสืงทางเฟซบุ
คมไลฟ
และยูนทเรีีูปยนร่่
ทำให
เกิาดนช่่
คลิอปง
2.2
่อการสอนการสอนใหม
ทางเฟซบุ๊๊�คไลฟ์์
และยููทูปู ทำให้้เกิิ
ดคลิิปอการเรีี
นการ
การเรี ย นการสอนใหม
ที ่ ค นนอกห
งเรี ยยนและ
สอนใหม่่
ที่่�คนนอกห้้องเรีี
ยนและนััยนรู
กศึึนกอกเวลาได
ษาในคาบเรีีดยวยน
นักศึกษาในคาบเรี
ยนสามารถเรี
สามารถเรีียนรู้้�นอกเวลาได้้ด้้วย
สามารถเข า ไปรั บ ชมได ใ นยู ท ู ป ตามลิ ง ค ด ั ง นี้
สามารถเข้้าไปรัับชมได้้ในยููทููปตามลิิงค์์ดัังนี้้�
https://www.youtube.com/watch?v=HBBn4
https://www.youtube.com/watch?v=HBBn4W
W6EaKE&list=PLEXPl7MPMwZm8pmpvu9Mo
6EaKE&list=PLEXPl7MPMwZm8pmpvu9Moyi
yiyl1_--yA9q
yl1_--yA9q

ภาพที่ 2 กิจกรรมออนไลนผานเพลยลิสตยูทูปทั้ง 4
รููปที่่� 2 กิิจกรรมออนไลน์์ผ่่านเพล์์ยลิิสต์์ยููทููปทั้้�ง 4
กิจกรรมสาธารณะ
กิิจกรรมสาธารณะ
รายละเอียดการเรีี
ดการเรียนการสอนร่่
นการสอนรวม
3.3 รายละเอีี
of architectural
ร รายวิิ
า ยชาว804221
ิ ช า Perception
804221 Perception
of
space
ได้้รัับทุุspace
นบููรณาการ
C ร่่วมกััtype
บวิิชCา
architectural
ไดรับทุtype
นบู ร ณาการ
801799
เป็็นThesis
การสอนทฤษฎีี
การรัับรู้้�ที่่�ว่่าง
รวมกับวิชThesis
า 801799
เปนการสอนทฤษฎี
การรับรูที่วางทางสถาปตยกรรม โดยเนนการสอน
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได
43
อย า งมีกลุ
ส  ว่มนร
ว มขอบน.ศ.ภาคนานาชาติ
ดำเนิ น การสอนออนไลน ผ  า นการสร า ง Online

เรียนการสอ
ผู  ส อน ผศ
ออนไลนไป
และ flippe

ภาพที่ 3 ตัว
4 การใชเฟซ
รวมกัน

กิด กิจกรรม
รสัมมนาเชิง
ลงาน 2 ครั้ง
นเรียนรว มนี้
ำใหเกิดคลิป
องเรี ย นและ
กเวลาไดดวย
มลิ ง ค ด ั ง นี้
?v=HBBn4
mpvu9Mo
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ทางสถาปััตยกรรม โดยเน้้นการสอนอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ของ น.ศ.ภาคนานาชาติิ โดยได้้ดำเนิิ น การสอน
ออนไลน์์ผ่่านการสร้้าง Online cLassroom บน
แพลตฟอร์์ม Facebook.com/idperception ที่่�
เป็็นการแชร์์ความเคลื่่�อนไหวของการทำงานและสื่่�อ
ประกอบการสอน ในภาคการศึึกษาที่่� 1 / 2564 นี้้� ใน
ส่่เรีวยนของรายวิิ
ชา 804221 นั้้�active
น ในตััclassroom,
วรายวิิชาเองก็็โดย
ได้้
นการสอนตามแนวทาง
ปรัั บ การเรีี ย นการสอนตามแนวทาง active
ผู  ส อน ผศ.ดร.จิ ร ั น ธนิ น กิ ต ิ ก า ได จ ั ด ทำคลาส
classroom, โดยผู้้�สอน ผศ.ดร.จิิรัันธนิิน กิิติิกา ได้้จััด
ออนไลนไปทั้งสิ้น 15 คาบเปนคาบออนไลน 10 ครั้ง
ทำคลาสออนไลน์์ไปทั้้�งสิ้้�น 15 คาบ เป็็นคาบออนไลน์์
และครั้้�flipped
classroom
3 ครั้ง 3 ครั้้�ง
10
ง และ flipped
classroom

นั้้�นทางรายวิิชา 804221 ได้้ทำการบููรณาการกัับ
รายวิิชา 801799 Thesis ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญา
โทประเด็
ในกิิจนกรรมสัั
มมนาพิิspace
เศษไปin2New
ครั้้�งในประเด็็
(1) Public
Normalน (1)
Public
space
New Normal Life ในวัันที่่� 20
Life ในวั
นที่ 20in กรกฎาคม
กรกฎาคม

แลกเปลี่ย
ขอมูลบนพ
แลกเปลี่ย
งานของน

สตยูทูปทั้ง 4

ception of
การ type C
รสอนทฤษฎี
นนการสอน
ชาติ โดยได
ร า ง Online
ฟ อ ร ม
นการแช ร
ประกอบการ
ในส ว นของ

ภาพที่ 5-6 ภาพโปสเตอรงานสัมมนาและภาพจาก
รููปที่่� 5-6 ภาพโปสเตอร์์งานสััมมนาและภาพจากการ
มมนาใน
meeting
ที่ถายทอดผ
าน ค
สััมการสั
มนาใน
zoomzoom
meeting
ที่่�ถ่่ายทอดผ่่
านเฟสบุ๊๊�
คไลฟ https://fb.watch/7RE5NHK2w4/
ไลฟ์์เฟสบุ
https://fb.watch/7RE5NHK2w4/
และกิิจกรรมที่่�บููรณาการร่่วม คืือ การออกแบบ
และกิจกรรมที่บูรณาการรวม คือ การออกแบบพื้นที่
รููปที่่�
างการจัั
ดคลาสออนไลน์์
และและ
รููปที่่�ภาพที
4 การ่
พื้้�นที่่�สาธารณะในไทยและจีีนที่่�นำไปสู่่�การเรีียนรู้้�การ
ภาพที3 ่ ตัั3วตัอย่่วอย
างการจั
ดคลาสออนไลน
สาธารณะในไทยและจี
นที่นเำไปสู
การ
ใช้้เฟซบุ๊๊�คเพจตั้้�
พัันธ์์สร่ัม่วพัมกัันธน
ออกแบบรัั
บรู้้ใ� หม่่ในสััมมนาพิิ
ศษครั้้�กงารเรี
ที่่� (2)ยนรู
Learning
4 การใชเฟซบุคงโพสต์์
เพจตัใ้งนการสร้้างปฏิิ
โพสตในการสรสัาัมงปฏิ
ออกแบบรับรูใหมในสัมมนาพิเศษครั้งที่ (2)
รวมกันในช่่วงก่่อนการประเมิินผลกลางภาคการศึึกษา perception on Public space ในวัันที่่� 30 กรกฎาคม
Learning perception on Public space ใน
30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งทำใหเกิดการ
ในชวงกผลการจั
อนการประเมิ
กษานั้นประจำ�ปีการศึวักนษาที่ 2564
44
ดการเรียนนรูผลกลางภาคการศึ
้ 21st Century Learning
ทางรายวิชา 804221 ไดทำการบูรณาการกับ
รายวิชา 801799 Thesis ของนักศึกษาระดับ

ภาพที่ 7-8
เฟซบุคไล
https://m
s/885199

rmal
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แลกเปลี่ยนทางการศึกษาเชิงทฤษฎีและการเก็บ
2564
ซึ่่�งทำให้้เกิิ
การแลกเปลี่่�
ขอมูลบนพื
้นที่เมือดงจริ
งจากงานวิยจนทางการศึึ
ัย ที่ทำใหเกกิษาเชิิ
ดการง
ทฤษฎีี
และการเก็็
บข้้อมูู
ลบนพื้้�นที่่�เมืื
งจริิงจากงาน
แลกเปลี
่ยนทั้งความรู
และสร
างโจทยกอารออกแบบ
วิิงานของนั
จััย ที่่�ทำให้้เกิิ
ดการแลกเปลี่่�
ยนทั้้�ว งความรู้้�และสร้้าง
กศึกษาไปเรี
ยบรอยแล
โจทย์์การออกแบบงานของนัักศึึกษาไปเรีียบร้้อยแล้้ว

3.1 แนวท
เปนกา
meeting โด
และพลาสเว
คณะสถาปต
การถาย
www.faceb
ช อ งทางให
นักศึกษาสา
ออนไลนได

3.2 การเ
ส ว นก
ผูสอนและผ
อื่นมาดวย
บ อ ร  ด flip
app.mural
สรางกระบว

ะภาพจาก
อดผาน
HK2w4/

อกแบบพื้นที่
นรูการ
(2)
ce ใน
าร

หลังการประเมินผลกลางภาคเรียนแลว รายวิชาทั้ง
สองไดรวมกันสรางกรระบวนการเรียนรูรวมกันใน
หัวขอ การออกแบบพื้นที่สาธารณะบนพื้นที่ชุมชนวัว
ลาย เชียงใหม เพื่อใหน.ศ.วิชา 804221 ไดเขาใจ
การออกแบบบนบริบทจริงของเมือง โดยกิจกรรม
การออกแบบบนบริิบทจริิงของเมืือง โดยกิิจกรรมการ
การเรียนรูเปนการสัมมนาพิเศษครั้งที่ (3) และ (4)
เรีียนรู้้�เป็็นการสััมมนาพิิเศษครั้้�งที่่� (3) และ (4)

ภาพที7-8
่ 7-8ภาพงานสัั
ภาพงานสั
มมนาและบรรยากาศผ
าน
รููปที่่�
มมนาและบรรยากาศผ่่
านเฟซบุ๊๊�ค
เฟซบุhttps://m.facebook.com/idperception/
คไลฟ
ไลฟ์์
https://m.facebook.com/idperception/video
videos/885199212079944/
s/885199212079944/
หลัังการประเมิินผลกลางภาคเรีียนแล้้ว รายวิิชา
ทั้้�งสองได้้ร่่วมกัันสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันใน
หััวข้้อ การออกแบบพื้้�นที่่�สาธารณะบนพื้้�นที่่�ชุุมชน
วััวลายเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้ น.ศ.วิิชา 804221 ได้้เข้้าใจ

รููปที่่� ่ 9-10
ภาพงานสััมมมนาและบรรยากาศผ
มนาและบรรยากาศผ่่
ภาพที
9-10 ภาพงานสั
าน า น
เฟซบุ๊๊�คไลฟ์์
เฟซบุ
คไลฟ
https://m.facebook.com/idperception/
videos/885199212079944/
https://m.facebook.com/idperception/video
3.1. แนวทางการเสวนาและนำเสนอออนไลน์์
s/885199212079944/
เป็็ น การถ่่ า ยทอดสดผ่่ า นโปรแกรม zoom
meeting โดยผู้้�ที่่�เข้้าห้้องเสวนานั้้�นจะต้้องมีีเลขห้้อง
และพลาสเวิิร์์ดเพื่่�อจำกััดผู้้�เข้้าร่่วมเป็็นนัักศึึกษาใน
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ แต่่ผู้้�สอนได้้เผยแพร่่ด้้วย
การถ่่ายทอดสดผ่่านเพศบุ๊๊�คเพจ www.facebook.
com/idperception ซึ่่�งจะเป็็นช่่องทางให้้คนนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ภาพที่ 11
เวิรคชอปขอ

4 ผลลัพธท

กาศผาน

ion/video

www.facebook.com/idperception ซึ ่ ง จะเป น
ช อ งทางให ค นนอกห อ งเรี ย น หรื อ ผู  ค นที ่ ไ ม ใ ช
CMU21 (2022)
นัChiang
กศึกษาสามารถเข
าถึThailand
งการเสวนาและการนำเสนอ
Mai University,
ออนไลนได
ห้้องเรีียน หรืือผู้้ค� นที่่�ไม่่ใช่่นักั ศึึกษาสามารถเข้้าถึึงการ
เสวนาและการนำเสนอออนไลน์์
3.2 การเวิรคช็อปและดีไซนธได้้ิงกิ้งออนไลน
การเวิิรร์ ค์คชอปและดี
ช็็อปและดีีไซน์์
ส3.2.
ว นการเวิ
ไ ซนธิิงธกิ้้�ิ งงกิออนไลน์์
้ ง ออนไลน
	ส่่
ว นการเวิิ
ร์์ ค ชอปและดีี
ไซน์์คธิของโปรแกรม
ิ ง กิ้้�งออนไลน์์
ผูสอนและผู
เรียนจำเป
นตองใชเทคนิ
ผู้้อื�ส่นอนและผู้้
�เรีียนจำเป็็
นต้้องใช้้เทคนิิ
คของโปรแกรม
มาดวย อาทิ
การสร
างหนากระดานและการใช
อื่่�นมาด้้วย อาทิิ การสร้้างหน้้ากระดานและการใช้้
บ อ ร  ด flip chart อ อ น ไ ล น  ผ  า น โ ป ร แ ก ร ม
บอร์์ด flip chart ออนไลน์์ ผ่่านโปรแกรม app.mural.
app.mural.co เพื่อทำใหการเรียนออนไลนสามารถ
co เพื่่�อทำให้้การเรีี ย นออนไลน์์ ส ามารถสร้้าง
สรางกระบวนการดี
กระบวนการดีี
ไซน์์ธิไิงซน
ค์์กิ้้�ธงิงได้้คกิ้งได

ภาพที่ 12 ไดอะเกรมความเชื่อมโยงแสดงผลลัพธ
รููปที่่�
ร์์ค
ภาพที
การใช
ในกระบวนการ
ของวิ11
ช่ า11การใช้้
และทั
กapp.mural.co
ษะทีapp.mural.co
่น.ศ.จะไดรในกระบวนการเวิิ
ับจากการเรี
ยนแบบ
ชอปของคาบเรีี
ยนร่่วยมนรวม
เวิบูรณาการ
คชอปของคาบเรี
4. ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากากรจััดการเรีียนสอนร่่วม
4จากการเรี
ผลลัพธยทนออนไลน
ี่ไดจากากรจั
ดการเรี
วม
และเรี
ยนรยนสอนร
วมกันตลอดภาค
การศึกษา ผูสอนวิเคราะหผลลัทธที่ไดจากการเรียน
แบบบูรณาการออกมาเปน 4 ประเด็นดังนี้

4.1. การพััฒนาทัักษะการศึึกษาเมืือง
ในอดีีตการเรีียนของวิิชา 804221 เป็็นการเรีียน
เชิิงทฤษฎีีและใช้้โจทย์์จำลอง แต่่เมื่่�อนำมาบููรณาการ
ร่่วมกัับวิิชา 801799 ทำให้้เกิิดโจทย์์เมืืองที่่�แท้้จริิง
ประกอบกัับชุุดทฤษฎีีเมืืองที่่�มาแลกเปลี่่�ยนในคาบ
เรีียน ทำให้้ทฤษฎีีที่่�ปรากฏในคาบเรีียนมีีอย่่างหลาก
หลาย และสร้้างให้้ น.ศ. ได้้เรีียนรู้้�แลกเปลี่่�ยนมากขึ้้�น

ภาพที13-15
่ 13-15
ผลงานน.ศ.วิ
ช า 804221
รููปที่่�
ผลงานน.ศ.วิิ
ชา 804221
ที่่�มีีการศึึกทีษา่ มี
กษาการรั
บรูทางสถาป
การรัับรู้้การศึ
�ทางสถาปัั
ตยกรรมในเมืื
องจริิตงยกรรมในเมือง
จริง บ วิิ ช า 801799 เดิิ ม ไม่่ ไ ด้้มีี แ ผนการ
สำหรัั
สำหรับวิชา(pre-test)
801799 เดิหรืื
มไมอวิิไดธีีกมารศึึ
ีแผนการ
ทดสอบแบบสอบถาม
กษา
หรือวิธีการ
4.1 การพัฒนาทักษะการศึกษาเมือง
อย่่างเป็็ทดสอบแบบสอบถาม
นรููปธรรม รวมทั้้�งไม่่มี(pre-test)
ีโอกาสนำเสนอผลงาน
แต่่เป็็นรวมทั
การปรึึ
นใน
ศึกษา อยทายานิิ
งเปพนนธ์์
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้งไมกษากัั
มีโอกาส
ในอดีตการเรียนของวิชา 804221 เปนการ ระหว่่างการทำวิิ
ยานิิพนธ์์ขนาดเล็็ก เมื่่�าองการทำวิ
มีีโอกาสเติิทมยานิ
เต็็มพด้้วย
นธ
เรียนเชิงทฤษฎี และใชโ จทย จำลอง แต เ มื่อ กลุ่่�มวิิทนำเสนอผลงานระหว
มมองจากนัั
ศึึกษาจำนวนมากที่่�
รููปที่่� 12 ไดอะเกรมความเชื่่�
ธ์์ของ ชุุดทฤษฎีี
แต เ ปและมุุ
น การปรึ
ก ษากั นกในกลุ
 ม วิท ยานิ พนธ
รณาการรวมกัอมโยงแสดงผลลัั
บ่อวิมโยงแสดงผลลั
ชา 801799พทำให
ภาพที่ นำมาบู
12 ไดอะเกรมความเชื
พธ
บ การ
วิิชา และทััดกโจทย
ษะที่่�เนมื.ศ.จะได้้รัั
ยนแบบบูู
รณ หลากหลายมากขึ้้�น
ขนาดเล็ก เมื่อมีโรวมทั้้�งมีี
อกาสเติมโเต็อกาสได้้รัั
มดวยชุดทฤษฎี
องที
่แทจริบงจากการเรีี
บชุยดนแบบ
ทฤษฎี
ของวิชาเกิและทั
กษะที
่น.ศ.จะได
รประกอบกั
ับจากการเรี
ที่่�หลากหลายมากขึ้้�น ทำให้้ประเด็็นข้้อคิิด
าการ เมื อ งที ่ ม าแลกเปลี ่ ย นในคาบเรี ย น ทำให feedback
และมุ ม มองจากนั ก ศึ ก ษาจำนวนมากที่
บูรณาการ
คำถาม ตลอดจนวิิธีกี ารศึึกษาชััดเจนขึ้้�นอย่่างมาก เป็็น
จากการเรีี
และเรีียนร่่ยวมกัั
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสไดรับการ
ทฤษฎ ี ทยี ่ ปนออนไลน์์
รากฏ ในคาบเรี
นมีนอตลอด
ย า ง
ประโยชน์์ต่่อการทำวิิทยานิิพนธ์์ต่่อไป
ภาคการศึึ
ก
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ส
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เ
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ผ
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ท
ธ์์
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ไ
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และเรียานร
นตลอดภาค
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ก า ร ผลงานน.ศ.วิ
แทีล่ หกลากหลายมากขึ
เ ป ลี่่� ย นชชุุา ด804221
ท ฤ ้ ษน ฎีีทำให
ททีา่ มงี
ภาพที4.2.
่ 13-15
เรีียนแบบบููรณาการออกมาเป็็น 4 ประเด็็น ดัังนี้้�
การศึกษา
ผูสอนวิ
เคราะห
ประเด็
น
ข
อ
คิ
ด
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ี
ก
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แลกเปลี
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กษาการรั
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ตยกรรมในเมื
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ด
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ช
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น
จริง
วิทยานิพนธตอไป
สำหรับวิชา 801799 เดิมไมไดมีแผนการ
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่ ย นชุ ด ทฤษฎี ท าง
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ผลการจั
้ 21 กCentury
2564 4.2 การแลกเปลี
(pre-test) หรือวิธีการ
4.1ดการเรี
การพัยนรู
ฒนาทั
ษะการศึLearning
กษาเมืองประจำ�ปีการศึกษาทดสอบแบบสอบถาม
สถาปตยกรรมระหวางรายวิชา
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โครงการบููรณาการข้้ามวิิชา
การรู้้�จำแบบและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
ชุุมพล บุุญคุ้้�มพรภััทร

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200

บทคััดย่่อ
โครงการนี้้�เป็็นการจััดการเรีียนการสอนแบบบููรณาการข้้ามวิิชาระหว่่าง 2 กระบวนวิิชา ในภาควิิชา
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้แก่่ การรู้้�จำแบบ (Pattern Recognition)
และ การจััดการระบบและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ (Computer Organization and Architecture) โดย
สอนแบบ Active Learning ทั้้�ง 2 กระบวนวิิชา ในกิิจกรรมบููรณาการนั้้�นเป็็นการเชื่่�อมโยงและเปรีียบเทีียบ
แนวคิิดของการออกแบบวงจรไฟฟ้้าโดยใช้้แนวคิิดที่่�แตกต่่างกัันจากต่่างวิิชากััน ได้้แก่่ การออกแบบโดยใช้้มนุุษย์์
และ การออกแบบโดยใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการ นัักศึึกษาจากแต่่ละวิิชาได้้เรีียนรู้้�ศาสตร์์
ใหม่่จากต่่างวิิชา ได้้มองเห็็นภาพรวมการออกแบบวงจรไฟฟ้้า และสามารถบููรณาการความรู้้�จากต่่างวิิชามาใช้้
ร่่วมกัันได้้เป็็นอย่่างดีี
คำสำคััญ: การรู้้�จำแบบ (Pattern Recognition), สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ (Computer Architecture)
1. บทนำ
เนื่่�องจากปััจจุุบัันนี้้� ความรู้้�ทางด้้านวิิทยาการ
คอมพิิวเตอร์์ (Computer Science) ได้้แตกย่่อยออก
เป็็นหลากหลายสาขา เช่่น วิิทยาการข้้อมููล (Data
Science) สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ (Computer
Architecture) เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ (Computer
Network) วิิ ศ วกรรมซอฟต์์ แ วร์์ (Software
Engineering) และปััญญาประดิิษฐ์์ (AI: Artificial
Intelligence) เป็็นต้้น เนื่่�องด้้วยหน่่วยกิิตที่่�จำกััดของ
วิิ ช าเลืื อ ก การที่่�นัั ก ศึึ ก ษาจะสำเร็็ จ การศึึ ก ษาจาก
หลัักสููตรนี้้� โดยได้้ศึึกษาครบทุุกสาขาย่่อยเป็็นเรื่่�องยาก
ยิ่่�งไปกว่่ า นั้้�น การบูู ร ณาการระหว่่ า งวิิ ช ายัั ง ไม่่ มีี
โครงการใดในภาควิิชาที่่�ดำเนิินการ แรงบัันดาลใจใน
การขอโครงการวิิจััยนี้้� คืือโครงการต้้นแบบในการ
บููรณาการระหว่่างวิิชาในสาขาต่่างกััน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
ได้้เห็็นภาพการเชื่่�อมโยงความรู้้ใ� นสาขาต่่าง ๆ เข้้าด้้วย
กััน เพื่่�อแก้้ปััญหาในโลกแห่่งความเป็็นจริิง
50

2. หลัักการและทฤษฎีี
โครงการบูู ร ณาการนี้้�มีี ก ารนำหลัั ก การและ
ทฤษฏีีต่่าง ๆ มาประยุุกต์์ใช้้กัับการเรีียนการสอน
ดัังต่่อไปนี้้�
2.1. การเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้กิิ จ กรรมเป็็ น ฐาน
(Activity-based Learning)
	มีีกิจิ กรรมหรืือเกมส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคาบ แล้้วโยง
ไปสู่่�ทฤษฎีีที่่�กำลัังจะสอน มีีการแจกรางวััลสำหรัับผู้้�
ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษามีีส่่วน
ร่่วม และอยากโต้้ตอบกัับผู้้�สอนในห้้องเรีียน การ
สื่่�อสารในคาบเรีียนเป็็นแบบสองทิิศทาง มีีการวิิพากษ์์
ข้้อดีีข้้อเสีียต่่าง ๆ
2.2. ก า ร เรีี ย น รู้้� โ ด ย ใช้้ปัั ญ ห า เ ป็็ น ฐ า น
(Problem-based Learning)
อธิิบายเซตข้้อมููลพร้้อมตั้้�งคำถามว่่า ปััจจััยใด
สมควรถูู ก ใช้้ทำนายด้้วยเหตุุ ผ ลใด ปัั จ จัั ย นั้้�นมีี
ประโยชน์์อย่่างไรต่่อการทำนาย และตััวพยากรณ์์ตััว
ไหนมีีความเหมาะสมกัับเซตข้้อมููลนี้้� มีีการวิิพากษ์์ใน
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ชั้้�นเรีียนถึึงคำตอบต่่าง ๆ จากนัักศึึกษาด้้วยกัันเอง จาก
นั้้�นจึึงทำการแก้้ปััญหาโดยการศึึกษาจากแหล่่งข้้อมููล
ออนไลน์์ เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าว โดยใช้้ซอฟต์์แวร์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
2.3. ห้้องเรีียนกลัับทาง (Flipped Classroom
Approach)
ให้้นัักศึึกษาเรีียนเนื้้�อหาเบื้้�องต้้นด้้วยตนเอง
(อาจมีีงานที่่�ได้้รัับมอบหมายประกอบ) จากตำราและ
สื่่�อการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ต่่าง ๆ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นที่่�ไหนเมื่่�อไหร่่
ก็็ได้้ทุุกเวลา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�ออยู่่�ที่่�บ้้านในเวลา
กลางคืืน เพราะเป็็นช่่วงที่่�ปลอดจากกิิจกรรมอื่่�น ๆ
รบกวน ทำให้้มีีสมาธิิในการเรีียนรู้้� ส่่วนในห้้องเรีียนมีี
การเน้้นกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการแลกเปลี่่�ยนและ
อภิิปรายกลุ่่�มเป็็นหลััก ซึ่่�งได้้ประโยชน์์ทั้้�งการเรีียนรู้้�ที่่�
สร้้างสรรค์์ และการเรีียนรู้้�เชิิงวิิพากษ์์
3. โครงการ
การรู้้�จำแบบ (Pattern Recognition) เป็็น
เทคนิิคสำคััญในวิิทยาการข้้อมููล (Data Science) ที่่�
สัังเกตรููปแบบเหตุุการณ์์ในอดีีตที่่�เกิิดขึ้้�นซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่า
เพื่่�อทำนายเหตุุการณ์์ในอนาคต โปรแกรมประยุุกต์์
ทางด้้านนี้้� เช่่น การทำนายหุ้้�น การวิินิิจฉััยโรคมะเร็็ง
เต้้านม การคาดเดา GPA ของนัักศึึกษา และการตรวจ
จัับผู้้�บุุกรุุกในระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ เป็็นต้้น
หััวข้้อเหล่่านี้้�สามารถนำไปศึึกษาต่่อเป็็นหััวข้้อในวิิชา
วิิจััยและโครงงานการค้้นคว้้าเชิิงอิิสระ รวมถึึงเป็็น
หััวข้้อวิิทยานิิพนธ์์สำหรัับการศึึกษาต่่อได้้ วิิชานี้้�ได้้เคย
ได้้รัับการสนัับสนุุนโครงการใน 2 ปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
3.1. กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� เ ชิิ ง รุุ ก (Active
Learning Activity)
	นัักศึึกษามีีการโต้้ตอบกัับอาจารย์์ในชั้้�นเรีียน
รวมถึึงถููกกระตุ้้น� ให้้แสวงหาความรู้้อ� ยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อ
เปลี่่�ยนผู้้�เรีียนให้้เป็็นผู้้�เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Lifelong
Learner)
โครงการนี้้�มีีการนำเทคโนโลยีี ICT และ Digital
Tools มาใช้้ในคาบเรีียนบรรยายทุุกคาบ เพื่่�อให้้

นัักศึึกษาเข้้าใจการทำงานของแต่่ละทฤษฎีีได้้ชััดเจน
ยิ่่�งขึ้้�น ยกตััวอย่่าง เช่่น มีีการใช้้ Simulation Software
แบบ Online เพื่่�อให้้เห็็นแต่่ละขั้้�นตอนของเทคนิิควิิธีี
การที่่�กำลัั ง สอนในห้้องเรีี ย นขณะนั้้�น พร้้อมกัั บ ใช้้
Software ทั้้�งซอฟต์์แวร์์สำเร็็จรููปและซอฟต์์แวร์์ที่่�
หััวหน้้าโครงการพััฒนาเอง ในการแสดงให้้เห็็นอย่่าง
ละเอีียดว่่าทฤษฎีีหรืืองานวิิจัยั ที่่�กำลัังสอนอยู่่�นั้้�น มีีขั้้�น
ตอนการทำงานอย่่างไรบ้้าง นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำ
CMU MOOC มาร่่วมใช้้ในกระบวนการการเรีียนการ
สอนด้้วย ในส่่วนเพิ่่�มเติิม ถ้้าสถานการณ์์การระบาด
ของไวรััสยัังไม่่มีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น จึึงมีีการนำโปรแกรม
Zoom และ Google Classroom มาใช้้ในกระบวน
วิิชาด้้วย
3.2. กิิจกรรมบููรณาการ (Integrated Activity)
ในแต่่ละวิิชา ใช้้ห้้องเรีียนกลัับทางเป็็นปริิมาณ
50% ของเวลาที่่�ใช้้ทั้้�งหมด กล่่าวคืือ นัักศึึกษาได้้รัับ
มอบหมายให้้ไปศึึกษาล่่วงหน้้าจากวีีดีีโอบัันทึึกการ
สอนของอาจารย์์ และตำราที่่�อาจารย์์ได้้แต่่งไว้้ ส่่วนใน
คาบเรีียนบรรยายนั้้�น อาจารย์์บรรยายเพีียงครึ่่�งหนึ่่�ง
ของเวลาทั้้�งหมด โดยเน้้นที่่�การสรุุปและการต่่อยอด
สิ่่�งที่่�ได้้ หลัังจากนั้้�นเวลาที่่�เหลืือ นัักศึึกษาต้้องตั้้�งกลุ่่�ม
อภิิปรายข้้อดีีข้้อเสีียของเทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�ได้้ศึึกษามา
ด้้วยตนเอง
ในแต่่ละวิิชานัักศึึกษาจำเป็็นต้้องศึึกษาผ่่าน
วีี ดีี โ อการสอนในอีี ก วิิ ช าหนึ่่�ง เนื่่�องจากเป็็ น วิิ ช าที่่�
นัักศึึกษาไม่่ได้้ลงทะเบีียนเรีียน (ผู้้�เรีียนของสองวิิชา
เป็็นคนละกลุ่่�มกััน) อาจารย์์จะมีีการแนะนำวีีดีีโอที่่�
จำเป็็นต้้องศึึกษา โดยไม่่ต้้องศึึกษาทั้้�งหมด อาจารย์์จะ
คัั ด เลืื อ กหัั ว ข้้อที่่�สำคัั ญ ที่่�สามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�
ระหว่่างสองวิิชาได้้ นอกจากนี้้� อาจารย์์จะมีีเอกสาร
การสอนและตำรา เพื่่�อใช้้ศึึกษาได้้ด้้วยตนเองได้้
หลัังจากนัักศึึกษาได้้มีีความรู้้ใ� นวิิชาที่่�ตนเองลง
ทะเบีียนเป็็นอย่่างดีีแล้้ว และมีีความรู้้�ที่่�จำเป็็นต้้องใช้้
ในการแก้้ปััญหาของอีีกวิิชาหนึ่่�ง โดยอาจารย์์จะจััด
คาบเรีียนพิิเศษเพื่่�อจััดกิิจกรรม Active learning ของ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นัักศึึกษาทั้้�งหมดสองวิิชา โดยจััดเป็็นประจำ สม่่ำเสมอ
ไม่่ได้้จััดเพีียงครั้้�งเดีียว ในแต่่ละครั้้�งนัักศึึกษาแต่่ละวิิชา
จะต้้องมาอภิิปรายข้้อดีีข้้อเสีียของเทคนิิคจากวิิชา
ตนเอง และเทคนิิคจากอีีกวิิชาหนึ่่�ง จุุดประสงค์์เพื่่�อให้้
เห็็นมุุมมองที่่�แตกต่่างกัันของสองกระบวนวิิชา และ
สามารถหลอมรวมเทคนิิคจากศาสตร์์ที่่�ต่่างกััน มา
ประยุุกต์์แก้้ปััญหาเดีียวกัันได้้ ซึ่่�งเป็็นจุุดประสงค์์ของ
โครงการบููรณาการนี้้�

โอบันทึกการ
ดแตงไว สวน
รรยายเพี ย ง
สรุปและการ
ลือ นักศึกษา
คนิคตาง ๆ ที่

องศึ กษาผาน
ากเปนวิชาที่
นของสองวิชา
นะนำวีดีโอที่
หมด อาจารย
อมโยงความรู
ยจะมีเอกสาร
ตนเองได

วิช าที่ตนเอง
มี ค วามรู  ที่
วิชาหนึ่ง โดย
จั ด กิ จ กรรม
สองวิชา โดย
ครั้งเดียว ใน
งมาอภิ ป ราย
และเทคนิค
ห็นมุมมองที่
ามารถหลอม
มาประยุ ก ต
ของโครงการ

รููปที่่� 1 โครงการบูู
รณาการข้้ามวิิ
ชา ามวิชา
รูปที่ 1 โครงการบู
รณาการข
	นัั ก ศึึ ก ษาจากวิิ ช า 204231 (Computer
นั ก ศึ ก ษาจากวิ
204231ษย์์(Computer
Architecture)
จะแก้้ปััชญาหาโดยมนุุ
กล่่าวคืือ
Architecture) จะแกปญธีหาโดยมนุ
วคือ จะ
จะออกแบบวงจรโดยใช้้วิิ
ี Simplifyษยหรืืกล
อ าK-map
ออกแบบวงจรโดยใชวอิธบููี ลีSimplify
K-map เพืบ่อ
เพื่่�อออกแบบวงจรหรืื
ีนฟัังก์์ชัันหรื
ที่่�ทอำงานตรงกัั
ข้้อมูู
ลเข้้า และข้้อมููลอออก
ง บ
ออกแบบวงจรหรื
บู ล ี นในตารางค่่
ฟ ง ก ช ั น ทีาความจริิ
่ ท ำงานตรงกั
	นัั
ก ษาจากวิิ
ช า ในตารางค
204453าความจริ
(Pattern
ขอมูลเขกาศึึและ
ขอมูลออก
ง
Recognition) จะแก้้ปััญหาโดย AI โดยใช้้วิิธีีการเรีียน
น ั ก ศ ึ ก ษ า จ า ก ว ิ ช า 2 0 4 4 5 3 ( Pattern
รู้้�ของ Perceptron Learning Algorithm เพื่่�อเรีียน
จะแกที่่�ปใช้้ในการสร้้างฟัั
 ญ หาโดย AI โดยใช
ี ก าร
รู้้Recognition)
�การปรัับค่่าเวกเตอร์์
งก์์ชัันว ิ ธเพื่่�อ
นรูของ Perceptron Learning
Algorithm
เพื่อ
อธิิเรีบยายการทำงานของตารางค่่
าความจริิ
งนี้้�
เรียนรูจะเห็็
การปรั
บคาานััเวกเตอร
ที่ใชในการสร
างฟญงกหา
ชั น
นได้้ว่่
กศึึกษาทั้้�งสองกลุ่่�
ม แก้้ปัั
ายการทำงานของตารางค
้
เดีีเพืย่อวกััอธินบโดยใช้้ศาสตร์์
ที่่�แตกต่่างกััน าดััความจริ
งนั้้�น ในกิิงจนีกรรม
Activeจะเห็
Learning
น
น ได ว  า นันัักกศึึศึกกษาทั้้�
ษาทัง้งสองกลุ่่�
สองกลุมต้้องแบ่่
 ม แกปงญปััหา

ความรู้้�ในวิิชาตััวเอง รวมถึึงฝึึกฝนและแก้้ปััญหาโจทย์์
เดีียวกััน แต่่ใช้้ความรู้้�จากอีีกวิิชาหนึ่่�ง นอกจากนี้้� ยัังมีี
การจััดอภิิปราย จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ของการแก้้ปััญหาโดย
มนุุษย์์ และ เอไอ และสัังเคราะห์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�ได้้โดย
การใช้้เทคนิิคผสมระหว่่างมนุุษย์์และเครื่่�องจัักรซึ่ง่� เป็็น
ผลลััพธ์์ของการบููรณาการนี้้�
สำหรัับรายละเอีียดของโครงงานนั้้�น คืือแบ่่ง
กลุ่่�มย่่อยให้้แก้้ปััญหาที่่�อาจารย์์ตั้้�งโจทย์์ขึ้้�นมาใหม่่ โดย
เป็็นโจทย์์ที่่�นักั ศึึกษาไม่่เคยเห็็นมาก่่อน แต่่จำเป็็นต้้อง
ประยุุกต์์ทฤษฎีีในแต่่ละกระบวนวิิชา นอกจากนี้้� ใน
แต่่ละกลุ่่�มจะได้้รัับโจทย์์ที่่�แตกต่่างกัันเพื่่�อป้้องกัันการ
คััดลอก นอกจากนี้้� ยัังต้้องมาตั้้�งกลุ่่�มย่่อยอภิิปราย จุุด
แข็็ง จุุดอ่่อน ของแต่่ละเทคนิิค แสดงตามรููปที่่� 3
4. ผลที่่�ได้้รัับ
โครงการบูู ร ณาการข้้ามวิิ ช านี้้�ให้้ผลงาน
(Output) ที่่�ได้้จากนัักศึึกษา ได้้แก่่ รายงานโครงงาน
บููรณาการ และให้้ผลลััพธ์์ (Outcome) ที่่�นัักศึึกษาได้้
จากวิิชานี้้� ได้้แก่่ คุุณลัักษณะผู้้�เรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active
Learner) และผู้้เ� รีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ (Lifelong Learner)
นอกจากนี้้� โครงการบููรณาการระหว่่างสองกระบวน
วิิชา ซึ่ง่� จััดการเรีียนการสอนโดยใช้้ปััญหาและกิิจกรรม
เป็็นฐานและห้้องเรีียนกลัับทางเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้วิิชา
อื่่�นในคณะใช้้เป็็นแนวทางการจััดการเรีียนการสอน
แบบใหม่่ของคณะในอนาคต
5. สรุุป
การทำโครงงานเป็็นการบููรณาการข้้ามวิิชา
เนื่่�องจากวิิชา 204453 เป็็นวิิชาทางด้้านวิิทยาการ
ข้้อมููล ในขณะที่่�วิิชา 203231 เป็็นวิิชาทางด้้านการ
ออกแบบลอจิิกเกต การหลอมรวมสองวิิชาเข้้าได้้ด้้วย
กััน นัักศึึกษาจะได้้เห็็นภาพการแก้้ปััญหาการออกแบบ
ฮาร์์ดแวร์์โดยศาสตร์์ที่่�แตกต่่างกััน ได้้แก้้ การแก้้ปััญหา
โดยมนุุ ษ ย์์ และการแก้้ปัั ญ หาโดย AI นอกจากนี้้�
นัักศึึกษาจะได้้อภิิปรายถึึงข้้อดีีข้้อเสีีย ของวิิธีแี ก้้ปััญหา
ดัังกล่่าว และ/หรืือ อาจรวมถึึงการประยุุกต์์การแก้้
ปััญหาโดยใช้้มนุุษย์์และ AI เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งเป็็นจุุด
ประสงค์์ของการบููรณาการข้้ามวิิชาของโครงการนี้้�
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การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
215495 Selected Topics in Microbiology I (Microbiome Analysis)
ณััฐพล น้้อยรัังษีี

ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
nuttapol.n@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา 215495 Selected Topics in Microbiology 1 (Microbiome Analysis) ในภาคเรีียนที่่�
2 ปีีการศึึกษา 2564 มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์ชุุมชีีพของจุุลิินทรีีย์์ด้้วยเครื่่�องมืือทางด้้านชีีวสารสนเทศ
ที่่�ไม่่มีี graphic user interface (GUI) เนื้้�อหาแบ่่งออกเป็็นสองส่่วนหลััก ส่่วนที่่�หนึ่่�ง คืือ การวิิเคราะห์์ไมโครไบ
โอมด้้วยวิิธีเี มตาบาร์์โคดดิิง (metabarcoding) ผ่่านโปรแกรม Quantitative Insights Into Microbial Ecology
2 (QIIME2) ซึ่่�งเป็็น pipeline ในการวิิเคราะห์์ชุุมชีีพของจุุลิินทรีีย์์โดยใช้้ marker gene ผู้้�เรีียนอาศััยทัักษะการ
ใช้้ command line บนระบบปฏิิบััติิการ Linux ในการติิดตั้้�งโปรแกรม การนำเข้้าข้้อมููล การควบคุุมคุุณภาพ
ของข้้อมููล และการจััดการข้้อมููล เพื่่�อให้้ได้้คำตอบด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพของชุุมชีีพของจุุลิินทรีีย์์
(microbial community) และส่่วนที่่�สอง คืือ การวิิเคราะห์์ไมโครไบโอมด้้วยวิิธีีเมตาจีีโนมิิก (metagenomic)
ผ่่านโปรแกรม Atlas ที่่�ใช้้สำหรัับการนำเข้้าข้้อมููล ประกอบข้้อมููล (assemble) ระบุุค่า่ (annotate) และ ประมาณ
ค่่า (quantify) และ จััดแบ่่งข้้อมููลเมตาจีีโนม (metagenome data binning) ผ่่าน Amazon web service
(AWS) บนระบบคลาวด์์เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�มีีขนาดใหญ่่และต้้องใช้้ทรััพยากรทางคอมพิิวเตอร์์เป็็นจำนวนมาก
เนื้้�อหาวิิชาเชื่่�อมโยงกัับเหตุุการณ์์น้้ำมัันรั่่�วในอ่่าวไทยในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด meaningful
learning ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือใช้้งานโปรแกรมด้้วยตนเองเพื่่�อให้้มีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� (active learning) งานมอบ
หมายเป็็นการวิิเคราะห์์ case study เน้้นการทำงานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�มและการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองซึ่่�งส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ (lifelong learning) การจััดการเรีียนรู้้ใ� นวิิชานี้้�จึึงพััฒนาความชำนาญในทัักษะการใช้้เครื่่�อง
มืือทางชีีวสารสนเทศควบคู่่�ไปกัับการหนุุนเสริิมทัักษะที่่�สำคััญในศตวรรษที่่� 21 ให้้กัับผู้้�เรีียน
คำสำคััญ: Microbiome, Metagenomic, Metabarcoding, Microbiology
1. บทนำ
ไมโครไบโอม คืือ จุุลิินทรีีย์์ทั้้�งหมดที่่�อาศััยอยู่่�
ในถิ่่�นอาศััยหนึ่่�งในช่่วงเวลาหนึ่่�ง กิิจกรรมของจุุลินิ ทรีีย์์
เหล่่านี้้�ส่่งผลต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งเป็็นถิ่่�น
อาศัั ย ของจุุ ลิิ น ทรีี ย์์ เ หล่่ า นั้้�น และในทางกลัั บ กัั น
กิิจกรรมของสิ่่�งมีีชีีวิิตและการเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�เป็็นถิ่่�นอาศััยก็็ส่ง่ ผลต่่อจุุลินิ ทรีีย์เ์ ช่่นกััน ยก
ตััวอย่่างเช่่น การใช้้ยาปฏิิชีีวนะทำให้้ชุุมชีีพจุุลิินทรีีย์์
(microbial community) ในลำไส้้เปลี่่�ยนแปลงไป [1]
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หรืือ การใช้้สารขจััดคราบน้้ำมัันส่่งผลลบต่่อจุุลิินทรีีย์์
ย่่อยสลายน้้ำมัันตามธรรมชาติิบางชนิิด [2, 3] ปััจจุุบันั
การศึึกษาไมโครไบโอมจึึงมีีบทบาทสำคััญอย่่างยิ่่�งทั้้�ง
ในด้้านการแพทย์์ อุุตสาหกรรม และสิ่่�งแวดล้้อม
การวิิเคราะห์์ไมโครไบโอม อาศััยเทคโนโลยีี
Next-generation sequencing เพื่่�อได้้มาซึ่่�งข้้อมููล
จำนวนมาก และนำข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาประมวลผลเพื่่�อ
ศึึ ก ษาความหลากหลายของจุุ ลิิ น ทรีี ย์์ และการ
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เปลี่่�ยนแปลงของชุุมชีีพจุุลินิ ทรีีย์ใ์ นสภาวะต่่างๆ เครื่่�อง
มืือทางด้้านชีีวสารสนเทศ (bioinformatics) ในการ
วิิเคราะห์์ไมโครไบโอมในปััจจุุบันั มัักไม่่มีี graphic user
interface (GUI) และใช้้งานผ่่าน command line ใน
ระบบปฏิิบััติิการ Linux จึึงมีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�
นัักศึึกษาในสาขาวิิชาจุุลชีีววิิทยาจะมีีความรู้้�ความ
เข้้าใจ และทัักษะการใช้้โปรแกรมเหล่่านี้้�เพื่่�อวิิเคราะห์์
ไมโครไบโอมซึ่ง่� เข้้ามามีีบทบาทอย่่างมากในการศึึกษา
จุุลชีีววิิทยาในปััจจุุบััน
การเรีียนรู้้�ผ่่านการฟัังอาจสร้้างความรู้้�ความ
เข้้าใจต่่อหลัักการ แต่่การเรีียนรู้้ผ่� า่ นการปฏิิบัติั จิ ะสร้้าง
ทัักษะการใช้้งาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับการใช้้งาน
โปรแกรมทางด้้านชีีวสารสนเทศที่่�ไม่่มีี GUI การจััดการ
เรีียนการสอนแบบ active learning ที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�จึึงเป็็นการ
จััดการเรีียนการสอนที่่�เหมาะสมกัับเนื้้�อหาวิิชานี้้�และ
ผู้้�เรีียนที่่�มีีพื้้�นฐานทางด้้านจุุลชีีววิิทยา
2. หลัักการ
	ทัักษะที่่�สำคััญ 10 ประการในปีี 2020 ประกอบ
ด้้วย ทัั ก ษะการแก้้ปัั ญ หาที่่�มีี ค วามสลัั บ ซัั บ ซ้้อน
(complex problem solving) ทัักษะการคิิดอย่่างมีี
วิิ จ ารณญาณ (critical thinking) ทัั ก ษะการคิิ ด
สร้้างสรรค์์ (creativity) ทัักษะการบริิหารบุุคคล
(people management) ทัักษะการประสานงานกัับ
ผู้้อื่่�� น (coordinating with others) ทัักษะความฉลาด
ในการใช้้อารมณ์์ (emotional intelligence) ทัักษะ
การประเมิิ น และการตัั ด สิิ น ใจ (judgment and
decision making) ทัักษะการให้้บริิการ (service
orientation) ทัักษะการเจรจา (negotiation) และ
ทัักษะความยืืดหยุ่่�นทางปััญญา(cognitive flexibility)
[4]. นอกจากนี้้�ทัักษะอื่่�นๆ ที่่�สำคััญในศตวรรษที่่� 21
ยกตััวอย่่างเช่่น การใช้้ภาษา (literacy) การคำนวณ
(numeracy) การใช้้เทคโนโลยีี (ICT literacy) การใช้้
วิิทยาศาสตร์์กัับสิ่่�งรอบตััว (scientific literacy) ก็็มีี
ความสำคััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากัันสำหรัับผู้้เ� รีียนในการ

ใช้้ชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 [5]
ในการสร้้างทัักษะที่่�สำคััญเหล่่านี้้�กัับผู้้�เรีียน บทบาท
ของผู้้� ส อนจะเปลี่่�ยนแปลงจากผู้้� ถ่่ า ยทอดความรู้้�
(lecturer) เป็็ น ผู้้� อ ำนวยการเรีี ย นรู้้� ห รืื อ สร้้าง
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้� (facilitator) ที่่�ลดบทบาท
การบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนและเพิ่่�มการลงมืือทำโดยผู้้�
เรีียนโดยที่่�ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ให้้คำแนะนำ โดยอาศััยการ
เรีียนรู้้ที่่�� เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้ค� วบคู่่�ไปกัับเนื้้�อหาวิิชา
(active learning) ซึ่่�งมีีกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีบทบาทในการแสวงหาความรู้้� มีีการคิิด
แก้้ปััญหาและนำความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ มีีส่่วนร่่วมใน
การเรีียนรู้้� มีีความรัับผิิดชอบร่่วมกัันและบููรณาการ
ข้้อมููลสู่่�ความคิิดรวบยอด โดยที่่�ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ให้้คำ
แนะนำหรืืออำนวยความสะดวกในการจััดการเรีียนรู้้�
[6]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา
แผนเดิิมของกระบวนวิิชา 215495 ในหััวข้้อ
Microbiome Analysis นี้้�จะเป็็นการบรรยายโดยผู้้�
สอนทั้้�งหมดเพื่่�อปููพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ไมโครไบโอมซึ่่�งกำลัังมีีบทบาทสำคััญอย่่างยิ่่�งในจุุล
ชีีววิิทยา แต่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกระบวนการที่่�ทำให้้
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� (active learning)
จึึ ง ปรัั บ เปลี่่�ยนรูู ป แบบการเรีี ย นการสอนจากการ
บรรยายเป็็นการปฏิิบัติั ิ โดยปรัับรููปแบบการเรีียนการ
สอนเป็็นเชิิงปฏิิบััติิการ ผู้้�เรีียนจะได้้ลงมืือทำไปพร้้อม
กัับผู้้�สอน และผู้้�สอนจะคอยแก้้ปััญหาที่่�พบ เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนได้้มีีประสบการณ์์จริิงในการใช้้โปรแกรมทางด้้าน
ชีี ว สารสนเทศ ที่่�ไม่่ GUI หัั ว ใจสำคัั ญ ของการใช้้
โปรแกรมผ่่าน command line คืือ ความสามารถ
ของผู้้เ� รีียนในการอ่่าน ทำความเข้้าใจ error message
และสามารถค้้นหาวิิธีแี ก้้ไขได้้ด้้วยตนเอง กระบวนการ
นี้้�ยัังส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (lifelong
learning) ให้้กัับผู้้�เรีียนอีีกด้้วย
3.1. การสอนแบบการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านการใช้้งาน Linux มีีความ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ร่่นระยะเวลาในการพิิมพ์์คำสั่่�งทั้้�งหมดด้้วยตนเอง และ
อย างไรก็ ตาม เมื ่ อสามารถจั ดการเรี ย นการ
มีีการบัันทึึกวิิดีีทััศน์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถทบทวนได้้
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ดการเรีี
ยนรู้้�เยชิินรู
งปฏิิเชิบังัติปฏิิการ
3.2. การใช้้ตััวอย่่างที่่�สอดคล้้องกัับผู้้�เรีียน
งานมอบหมายใช้้กรณีี
ษาบผู(Case-based
3.2 การใช
ตัวอยางที่สอดคลศึอึกงกั
เรียน
studies)
ของการรั่่�วไหลของน้้
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าซธรรมชาติิ
งานมอบหมายใช
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and gas
studies)
ของการรั
่ ว ไหลของน้
ำ มั นoilและก
าซ
spill) เพื่่�อเทีียบเคีียงกัับการรั่่�วไหลของน้้ำมัันในอ่่าว
ไทยในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 ผู้้�เรีียนได้้ใช้้ทัักษะ
ในการวิิเคราะห์์ชุมุ ชีีพของจุุลินิ ทรีีย์เ์ พื่่�อศึึกษาการตอบ
สนองของจุุลิินทรีีย์์ต่่อสารขจััดคราบน้้ำมััน (รููปที่่� 2)
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ก่่อให้้เกิิด meaningful learning กล่่าวคืือผู้้เ� รีียนเห็็น
ประโยชน์์จากเนื้้�อหาวิิชาได้้ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น

รููปที่่� 2 ชิ้้�นงานของผู้้�เรีียนเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์การ
ตอบสนองของจุุลินิ ทรีีย์ต่์ อ่ การใช้้สารขจััดคราบน้้ำมััน
ในทะเล
3.3. Asynchronous learning
การบัั น ทึึ ก การบรรยายแล้้วอัั พ โหลดลงใน
Microsoft Teams เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�และ
ทบทวนเนื้้�อหาวิิชาได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาตามบริิบทของ
สัังคมในปััจจุุบััน ซึ่่�งการเรีียนรู้้�สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทุุกที่่�
ไม่่จำเป็็นต้้องเกิิดภายในสถานศึึกษา และทุุกเวลา ไม่่
เฉพาะเวลาทำการของสถานศึึกษา
3.4. สื่่�อในการจััดการเรีียนการสอน
	สื่่�อที่่�ใช้้ในการสอนเป็็น Microsoft Power
Point presentation และ Markdown ผ่่ า น
แพลตฟอร์์มที่่�หลากหลาย คืือ การสอนในชั้้�นเรีียน การ
สอนออนไลน์์ผ่า่ นโปรแกรม Zoom และการอััพโหลด
วีีดีีทััศน์์ลงใน Microsoft Teams เพื่่�อจััดการเรีียนรู้้�
แบบ Asynchronous learning ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าไปเรีียน
รู้้�ตามสถานที่่�และเวลาที่่�สะดวก รวมถึึงใช้้ Google
Form และ Kahoot! ในการควิิซ
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
การประเมิินผล ประกอบด้้วย การสัังเกตการ
ทำงานร่่วมกััน การเข้้าร่่วมกิิจกรรมการบรรยายของผู้้�
สอน การสอบ รวมถึึงการประเมิินชิ้้�นงานของผู้้�เรีียน
โดยแบ่่งร้้อยละของคะแนนดัังนี้้� การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
10% ควิิซ 10% งานมอบหมายแบบกลุ่่�ม 60% และ
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การสอบประจำภาค 20% การประเมิินชิ้้�นงานซึ่่�ง
ประกอบด้้วยรายงาน การอ่่านบทความและอภิิปราย
ถึึ ง ความจำเป็็ น ในการใช้้การวิิ เ คราะห์์ ชุุ ม ชีี พ ของ
จุุลิินทรีีย์์ด้้วย Next generation sequencing ที่่�ไม่่
อาศััยการเพาะเลี้้�ยงควบคู่่�ไปกัับวิิธีีดั้้�งเดิิมที่่�อาศััยการ
เพาะเลี้้�ยงจุุลิินทรีีย์์ การใช้้ plug-in ที่่�แตกต่่างกัันเพื่่�อ
ผลลััพธ์์ที่่�แตกต่่างกัันและนัักศึึกษาสามารถอภิิปรายได้้
ว่่าควรใช้้ plug-in แบบใดเพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ
และการวิิเคราะห์์ชุุมชีีพของจุุลิินทรีีย์์ที่่�ตอบสนองต่่อ
การใช้้สารกระจายคราบน้้ ำ มัั น ที่่�สอดคล้้องกัั บ
เหตุุการณ์์น้ำ้ มัันรั่่�วในอ่่าวไทยในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2565 นัักศึึกษาอภิิปรายแก้้โจทย์์วิิธีีการประเมิินใช้้
เกณฑ์์การให้้คะแนนแบบรููบริิค ประกอบด้้วย ความ
ครบถ้้วนของหััวข้้อ ความสมบููรณ์์และถููกต้้องของ
เนื้้�อหาและการอ้้างอิิงข้้อมููล
4.2. ผลลััพธ์์ต่่อผู้้�เรีียนที่่�เป็็นเป้้าหมาย
	ผู้้�เรีียนมีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับเนื้้�อหาวิิชามากขึ้้�น เมื่่�อ
ผ่่านการเรีียนรู้้�ไม่่ว่่าจะเป็็นในห้้องเรีียน ผ่่านชั้้�นเรีียน
ออนไลน์์หรืือ asynchronous learning แล้้ว ผู้้�เรีียน
สามารถหาข้้อมููล (Information & discovery) แปล
ผลข้้อมููลและวิิเคราะห์์ (Interpretation & analysis)
คิิดอย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล (Reasoning) เพื่่�อแก้้ปััญหา
(Problem-solving) ได้้ โดยวััดผลได้้จากการตอบค
วิิซซึ่ง่� เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้าข้้อมููลและปรึึกษากััน
ก่่ อ นตอบคำถามได้้ เพื่่�อส่่ ง เสริิ ม การค้้นหาข้้อมูู ล
(media literacy) และการร่่วมมืือ (collaboration)
ไปพร้้อมกััน
	ผู้้�เรีียนมีีการร่่วมมืือกัันเพื่่�อตอบคำถามในชั้้�น
เรีียน เนื่่�องจากควิิซในชั้้�นเรีียนมีีลัักษณะให้้ผู้้�เรีียน
สามารถค้้นหาคำตอบได้้อย่่างอิิสระ เพื่่�อส่่งเสริิมการ
ค้้นหาข้้อมููลที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาในยุุค
ปััจจุุบััน ผู้้�เรีียนสามารถใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�มีี
ในการค้้นหาข้้อมููลจากวารสารวิิชาการออนไลน์์และ
นำข้้อมููลที่่�ได้้มาอภิิปรายกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นตามแนวคิิด
ในการทำควิิซที่่�ว่า่ “ค้้นได้้ ปรึึกษากัันได้้” เพื่่�อเป็็นการ

เน้้นย้้ำให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจถึึงบริิบทในยุุคปััจจุุบัันที่่�อาศััย
ความร่่ ว มมืื อ กัั น เพื่่�อแก้้ปัั ญ หาและต่่ อ ยอดเพื่่�อ
สร้้างสรรค์์
	ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะการสื่่�อสาร โดยมีีการฟััง
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ สามารถสื่่�อสารได้้ในหลาย
แพลตฟอร์์มทั้้�งการสื่่�อสารต่่อหน้้า และการสื่่�อสาร
ออนไลน์์ ผ่่านการแชท มีีส่่วนร่่วม (Engagement) ใน
การเรีียนรู้้� บทสนทนาและการอภิิปราย ดัังจะเห็็นได้้
จากการถามคำถามทั้้�งในชั้้�นเรีี ย น และการใช้้
แพลตฟอร์์ม Microsoft Teams ในการช่่วยกัันแก้้
ปััญหาการติิดตั้้�ง และ ปััญหาการใช้้งานโปรแกรม
ซึ่ง่� ปััญหาในการใช้้โปรแกรมที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นแตกต่่างกัันไป
ตามระบบปฏิิบััติิการของผู้้�เรีียน ซึ่่�งผู้้�สอนจำเป็็นต้้อง
ร่่ ว มมืื อ กัั บ ผู้้� เ รีี ย นเพื่่�อศึึ ก ษาวิิ ธีี ก ารแก้้ไขปัั ญ หา
(รููปที่่� 3) หรืือผู้้�สอนไม่่พบปััญหาเช่่นเดีียวกัับผู้้�เรีียน
แต่่ผู้้เ� รีียนช่่วยกัันแก้้ปััญหาได้้ (รููปที่่� 4) หรืือการสื่่�อสาร
กัันเองภายในชั้้�นเรีียน (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 3 ปััญหาที่่�เกิิดจากระบบปฏิิบัติั กิ ารที่่�แตกต่่างกััน
ของผู้้�เรีียนและผู้้�สอนซึ่่�งได้้รัับการแก้้ไขโดยความร่่วม
มืือระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนในการค้้นหาที่่�มาของ
ปััญหาและวิิธีีแก้้ไขที่่�ถููกต้้องครอบคลุุม

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทำให้้สามารถมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนได้้อย่่างทั่่�วถึึง
และผู้้�เรีียนนั่่�งเป็็นกลุ่่�ม มีีบรรยากาศของการปรึึกษา
และร่่วมมืือกัันมากกว่่าชั้้�นเรีียนแบบดั้้�งเดิิม

รููปที่่� 4 การช่่วยกัันแก้้ปััญหาของผู้้�เรีียนในการใช้้
โปรแกรม

รููปที่่� 5 การสื่่�อสารระหว่่างผู้้�เรีียนภายในชั้้�นเรีียน
4.3. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
	มีีการใช้้สื่่�อการสอนหลายรููปแบบมากกว่่าการ
สอนภายในชั้้�นเรีียน มีีการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศมา
ประกอบการเรีียนการสอนมากขึ้้�น นอกจากการใช้้
Microsoft PowerPoint ในการบรรยายแล้้ว ยัังเพิ่่�ม
การใช้้ R Markdown ในการเตรีียมเอกสารสื่่�อการ
สอนในรููปแบบ html เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถคััดลอก
คำสั่่�งสำหรัับโปรแกรมได้้อย่่างครบถ้้วน มีีการจััดรููป
แบบการเรีียนรู้้�เพื่่�อตอบสนองต่่ออุุปกรณ์์ของผู้้�เรีียน
ยกตััวอย่่างเช่่น การจััดทีีมเพื่่�อแก้้ปััญหาโดยแบ่่งออก
เป็็น ทีีม MacOS และ ทีีม Windows มีีการใช้้
Mentimeter และ Kahoot! เพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย นมีี
engagement ในชั้้�นเรีียนมากขึ้้�น (ภาพ 6)
	ปัั ญ หาที่่�พบ คืื อ ชั้้�นเรีี ย นไม่่ เ หมาะกัั บ การ
จััดการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม ในการจััดการเรีียนการ
สอนครั้้�งต่่อไปจะเปลี่่�ยนสถานที่่�เป็็น Active room
ของอาคารศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
(TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีความเหมาะสม
มากกว่่า กล่่าวคืือ ตำแหน่่งของผู้้�สอนอยู่่�กลางห้้อง
58

รููปที่่� 6 การใช้้ Kahoot! ในชั้้�นเรีี ย นเพื่่�อเพิ่่�ม
engagement
5. สรุุป
การจััดการเรีียนรู้้ที่่�� สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ในกระบวนวิิชา 215495 Selected Topics in
Microbiology I (Microbiome Analysis) ได้้รัับผล
ตอบรัับที่่�ดีีจากผู้้�เรีียนโดยได้้รัับการประเมิินให้้อยู่่�ใน
ระดัับดีีมาก แสดงให้้เห็็นว่่าการจััดการเรีียนการสอน
โดยลดความสำคััญของการสอบ แต่่เน้้นที่่�กระบวนการ
เรีียนรู้้�และพััฒนาทัักษะที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
เหมาะสมกัับเนื้้�อหาวิิชา แม้้จะมีีปัญ
ั หาการระบาดของ
ไวรััสโคโรนา ทำให้้การจััดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน
ไม่่สามารถทำได้้ แต่่การร่่วมมืือกัันของผู้้�เรีียนทำให้้
สามารถแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีีเสมืือน
การแก้้ปััญหาในชั้้�นเรีียน อีีกทั้้�งการบัันทึึกวีีดีทัี ศั น์์ เพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาและทบทวนได้้ทุุกที่่� ทุุก
เวลา ซึ่่�งเป็็นการนำประสบการณ์์จากการเข้้าร่่วม
โครงการครั้้�งก่่อนมาใช้้ ผู้้เ� รีียนสามารถใช้้โปรแกรมทาง
ด้้านชีีวสารสนเทศที่่�ไม่่มีี GUI เพื่่�อวิิเคราะห์์ชุมุ ชีีพของ
จุุลิินทรีีย์์ได้้อีีกทั้้�งยัังแสดงถึึงทัักษะการค้้นหาความรู้้�
ด้้วยตนเองและการทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น จึึงมีีความเป็็น
ไปได้้อย่่างสููงที่่�จะนำรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
ในลัักษณะนี้้�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับวิิชาอื่่�นต่่อไป
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บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชาเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (213312) มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผลกระทบของ
เทคโนโลยีีต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อม แนวคิิดของเทคโนโลยีีสะอาด การเปลี่่�ยนสู่่�เทคโนโลยีีสะอาด การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
สะอาดในงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ลำดัับชั้้�นของการจััดการของเสีีย การประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ และการแปลความหมาย
เชิิงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกรณีีศึึกษาในปััจจุุบััน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเสนอแนะและ
ประยุุกต์์เทคโนโลยีีสะอาดที่่�เหมาะสมสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน สามารถประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตและวิิเคราะห์์ผลก
ระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ โดยเฉพาะในปีีการศึึกษา 2564 ภาคเรีียนที่่� 1 คณาจารย์์ได้้ประยุุกต์์
เนื้้�อหาให้้สอดคล้้องกัับกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนฝึึกการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองด้้วย
เครื่่�องมืือที่่�หลากหลาย มีีการพััฒนาทัักษะการทำงานร่่วมกััน และพััฒนาทัักษะการเป็็นพลเมืืองโลก ผลการ
ประเมิินการเรีียนการสอนแบบ Active Learning บ่่งชี้้�ว่่าผู้้�เรีียนได้้บรรลุุตามแผนการสอนที่่�วางไว้้ โดยประเมิิน
จากผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ซึ่่�งผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�หลากหลายรููปแบบ คืือ การรัับฟัังบรรยาย การอภิิปราย
ร่่วมในชั้้�นเรีียน การศึึกษากรณีีตััวอย่่างทั้้�งในและต่่างประเทศ การสำรวจและประเมิินในประเด็็นที่่�ตนเองสนใจ
เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์/สิินค้้า/บริิการ และพััฒนาต่่อยอดในรููปแบบ
ของงานกลุ่่�ม การฝึึกทัักษะใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิตผลงานในรููปแบบสื่่�อมััลติิมีีเดีียและการออกมานำเสนอหน้้า
ชั้้�นเรีียน การฝึึกสร้้างคำถามและกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์กัับวิิทยากรจากภาคสนาม รวมถึึงกิิจกรรมแฮกาธอน
(hackathon) นวััตกรรมสีีเขีียว โดยมีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้ทุ� กุ กิิจกรรมในรููปแบบการสอบวััดผล (take-home
exam) คะแนนเก็็บ รายงาน ผลงานสื่่�อ การนำเสนอหน้้าชั้้�น และผลงานจากกิิจกรรมแฮกะธอน นอกจากนี้้� คณะ
ผู้้ส� อนยัังมีีการจััดทำสื่่�อการสอนโดยใช้้สื่่�อออนไลน์์และการใช้้ซอฟต์์แวร์์ร่ว่ มกัับการสอนในวิิธีกี ารปกติิ ในอนาคต
คณะผู้้ส� อนหวัังว่่าจะนำแผนการสอนนี้้�ไปปรัับใช้้อย่่างเป็็นรููปธรรมกัับนัักศึึกษาในปีีต่อ่ ไป รวมถึึงใช้้แผนการสอน
นี้้�ในการเขีียนตำราที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
คำสำคััญ: เทคโนโลยีีสะอาด, การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต, Active Learning
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1. บทนำ
	ปััจจุุบัันปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมมีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�นอััน
เนื่่�องมาจากมลภาวะหลายรููปแบบ โดยมากเกิิดจาก
ฝีีมืือของมนุุษย์์ที่่�มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างสิ้้�นเปลืือง
และขาดมาตรการแก้้ไขและป้้องกัันมลภาวะต่่าง ๆ
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในหลายด้้านยัังไม่่สามารถแก้้ไขได้้
อย่่ า งทัั น ท่่ ว งทีี เนื่่�องจากระดัั บ ความยุ่่�งยากและ
จำนวนสถานการณ์์ปััญหาใหม่่ ๆ ที่่�อุุบััติิขึ้้�นอย่่างต่่อ
เนื่่�อง จึึงยัังมีีรายงานของผลกระทบจากปััญหาสิ่่�ง
แวดล้้อมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมอย่่างรุุนแรงต่่อสัังคม
มนุุษย์์ แม้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมจะมีี
จำนวนมาก มีีหลายช่่องทางในการเข้้าถึึงข้้อมููล อาทิิ
สื่่�อออนไลน์์ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย เป็็นต้้น ก็็ตาม แต่่หลาย
ครั้้�งปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมกลัับถููกละเลย จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�
ท้้าทายในการจััดการเรีียนการสอนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความสนใจกัับเนื้้�อหา โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�ง ภาวะสัังคมพลิิกผััน (Disrupt Society) ที่่�ส่่งผลต่่อ
วิิทยาการเรีียนรู้้�ของมนุุษย์์ โดยเฉพาะกัับการเรีียนรู้้�
เหตุุการณ์์ทางสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่ง่� ในอดีีตเน้้นการถ่่ายทอด
จากผู้้�สอนเพีียงฝ่่ายเดีียว อย่่างไรก็็ตามผู้้�เรีียนอาจมีี
มุุมมองแนวคิิดแตกต่่างออกไป หรืือผู้้เ� รีียนอาจไม่่สนใจ
ในเหตุุการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ถููกหยิิบยกขึ้้�นมา ทำให้้
บรรยากาศในห้้องเรีียนขาดความน่่าสนใจ และผู้้เ� รีียน
อาจไม่่ ส ามารถเข้้าใจถึึ ง สถานการณ์์ ปัั ญ หาทางสิ่่�ง
แวดล้้อมนั้้�น ๆ จึึงอาจส่่งผลต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
และทัั ก ษะอาชีี พ ในแง่่ ค วามสามารถในการแก้้ไข
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวได้้ นำ
ไปสู่่�ภาวะขาดแคลนทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีคุุณภาพด้้าน
การแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นรููปธรรม
นอกจากนี้้� การพััฒนาปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดของ
เยาวชนที่่�พร้้อมจะเรีียนรู้้�ทัักษะในศตวรรษที่่� 21 ใน
กระบวนวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม ควร
สอดคล้้องไปกัับการพััฒนาทัักษะในด้้านต่่าง ๆ ซึ่ง่� อาจ
ช่่วยพััฒนาเยาวชนให้้มีีทัักษะการเป็็นพลเมืืองโลก มีี
มุุมมองต่่อสถานการณ์์ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในภาพรวม

สามารถจุุดประเด็็นทางสิ่่�งแวดล้้อม ไปจนถึึงการแก้้ไข
ปัั ญ หาในระยะยาวอย่่ า งยั่่�งยืื น บนพื้้�นฐานของ
วิิทยาศาสตร์์ ดัังนั้้�นวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาศาตร์์สิ่่�ง
แวดล้้อม จึึงควรเพิ่่�มบทบาทให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการ
เรีียนรู้้� นำไปสู่่�ความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
อย่่างถ่่องแท้้
สำหรัับวิิชาเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิิน
วััฏจัักรชีีวิิต (Clean Technology and Life Cycle
Assessment) รหััสกระบวนวิิชา ว.สล. 312 (213312)
เป็็นวิิชาเฉพาะในหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขา
วิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เปิิด
ทำการสอนครั้้�งแรกใน ปีีการศึึกษา 2564 ภาคเรีียนที่่�
1 สำหรัับนัักศึึกษาในหลัักสููตรชั้้�นปีีที่่� 3 และมีีนักั ศึึกษา
ลงทะเบีียนทั้้�งหมดจำนวน 11 คน โดยเนื้้�อหาวิิชา
เทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตมีีการ
เชื่่�อมโยงสององค์์ ป ระกอบหลัั ก คืื อ ด้้านแนวคิิ ด
เทคโนโลยีีสะอาด ครอบคลุุมหััวข้้อผลกระทบของ
เทคโนโลยีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การเปลี่่�ยนสู่่�เทคโนโลยีี
สะอาด การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสะอาดในงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม และด้้านการประเมิิ น วัั ฏจัั ก รชีี วิิ ต
ครอบคลุุม การจััดลำดัับชั้้�นของการจััดการของเสีีย
เพื่่�อใช้้ในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต ตลอดจนการแปล
ความหมายเชิิงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกรณีี
ศึึกษาในปััจจุุบััน
คณะผู้้�สอนจึึงออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้� ให้้
สอดคล้้องกัั บ แนวคิิ ด “การเรีี ย นรู้้� แ บบ Active
Learning” ที่่�กำลัั ง ได้้รัั บ ความนิิ ย มอย่่ า งมากใน
ปััจจุุบันั [1] ดัังนั้้�น บทความนี้้�จึึงเป็็นการนำเสนอภาพ
รวมของการปรัับกระบวนทััศน์์การเรีียนรู้้ข� องวิิชานี้้�ให้้
เป็็นแบบ Active Learning พร้้อมนำเสนอผลลััพธ์์หลััง
จากเสร็็ จสิ้้�นการเรีี ย นการสอนในภาคการศึึ ก ษาที่่�
ผ่่านมา
2. หลัักการ/ทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
แนวคิิดการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning เป็็น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคิิดที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำคััญที่่�สุุด เปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนได้้ลงมืือกระทำกิิจกรรม เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ทัักษะ
ในเชิิงความคิิด เทคนิิควิิธีีในการปฏิิบััติิงานและแก้้ไข
ปััญหาในชีีวิิตจริิง ผู้้�เรีียนสามารถถ่่ายทอด วิิจารณ์์ โต้้
แย้้งระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอน โดยในอดีีต บทบาทนี้้�
ยัังคงเป็็นแบบทางเดีียว คืือ ผู้้�สอนถ่่ายทอดให้้แก่่ผู้้�
เรีียน ซึ่ง่� การเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 นั้้�น บทบาทนี้้�ต้้อง
ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ใหม่่ คืือ ผู้้�สอนต้้องเป็็นผู้้�
อำนวยความสะดวกให้้แก่่ ผู้้� เ รีี ย น (Learning
facilitator) ร่่วมกัับวิิทยากรรัับเชิิญที่่�มีีประสบการณ์์
เกี่่�ยวกัับประเด็็นทางสิ่่�งแวดล้้อม เกิิดบรรยากาศการ
ร่่วมแบ่่งปัันและแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้ใ� นชั้้�นเรีียน เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�แบบนำตนเอง (Studentcentered) นอกจากนี้้� ผู้้เ� รีียนจะสามารถสืืบค้้นข้้อมููล
เพิ่่�มเติิม ตลอดจนลงมืือทดลองปฏิิบััติิ โดยไม่่จำกััด
หััวข้้อจากผู้้�สอนเพีียงอย่่างเดีียว ซึ่่�งเป็็นการเปิิดกว้้าง
ต่่อการศึึกษาในหััวข้้อที่่�ตนเองสนใจ โดยหััวข้้อต่่าง ๆ
จะเน้้นประเด็็นกรณีีศึึกษาเหตุุการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมใน
ท้้องถิ่่�นของผู้้�เรีียนเอง และจากกรณีีทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ (Phenomenon-Based Learning: PBL)
รวมไปถึึงการนำเสนอเทคโนโลยีีที่่�เกิิดใหม่่ด้้านการแก้้
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม หรืือด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
[1]
นอกจากนี้้� คณะผู้้ส� อนยัังออกแบบกระบวนการ
เรีียนรู้้� โดยแบ่่งสััดส่่วนวิิธีีการต่่าง ๆ ให้้มีีความเหมาะ
สมกัับผู้้�เรีียน ยึึดเอาประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้� และ
ผลลััพธ์์เป็็นสำคััญ ตามหลัักการ “พีีระมิิดแห่่งการ
เรีียนรู้้�” (National Training Laboratories of
Bethel, สหรััฐอเมริิกา [2]) อาทิิ หากจััดรููปแบบ
กระบวนการเรีียนรู้้�ให้้เป็็นการรัับฟัังบรรยายเพีียง
อย่่างเดีียว ประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้น้้อย
เมื่่�อเทีียบกัับให้้ผู้้�เรีียนได้้อภิิปราย วิิจารณ์์โต้้แย้้ง ฝึึก
การปฏิิบัติั ิ หรืือถ่่ายถอดสาธิิตให้้แก่่เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
ซึ่ง่� รููปแบบเหล่่านี้้� หากจััดให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาที่่�ทััน
ยุุคสมััย ร่่วมกัับเทคโนโลยีีต่่าง ๆ แล้้ว จะส่่งเสริิมให้้ผู้้�
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เรีียนเกิิดการพััฒนาทัักษะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
จากหลัั ก การและทฤษฎีี ข้้ างต้้น ผนวกกัั บ
เนื้้�อหาของวิิชาเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิิน
วััฏจัักรชีีวิิต ซึ่่�งอ้้างอิิงมาจากบทความวิิชาการและ
แหล่่งอ้้างอิิงออนไลน์์ต่่าง ๆ [3, 4, 5] และตามความ
เชี่่�ยวชาญของคณะผู้้ส� อนทั้้�งในภาคปฏิิบัติั กิ ารและภาค
สนามแล้้ว คณะผู้้�สอนมุ่่�งหวัังให้้กระบวนการเรีียนรู้้�
เหล่่านี้้� จะส่่งเสริิมให้้การจััดการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning มีีประสิิทธิิภาพ ทำให้้นัักศึึกษา
สามารถนำองค์์ความรู้้�ไปใช้้ได้้จริิง ทัันต่่อสถานการณ์์
สิ่่�งแวดล้้อมโลก สอดคล้้องกัับภาวะสัังคมในยุุคปััจจุุบันั
3. กระบวนการเรีียนรู้้�
คณะผู้้�สอนมุ่่�งหวัังให้้นัักศึึกษามีีความสามารถ
ในการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง และสามารถถ่่ายทอดความรู้้�
ได้้ โดยในวิิชานี้้� มีีผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา
(Course Learning Outcomes: CLOs) ที่่�คาดหวััง
จากผู้้�เรีียน 2 ข้้อ กล่่าวคืือ
CLO1 ผู้้�เรีียนสามารถเสนอแนะและประยุุกต์์
เทคโนโลยีีสะอาดที่่�เหมาะสมสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ยั่่�งยืืน
CLO2 ผู้้เ� รีียนสามารถประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ และ
วิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของกิิจกรรมต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้เกิิดความหลากหลาย มีีลักั ษณะของการ
ผสมผสานของกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นวิิชานี้้� คณะผู้้ส� อน
ได้้นำวิิธีีการต่่าง ๆ มาปรัับใช้้ ดัังนี้้�
การบรรยาย เป็็นรููปแบบปกติิทั่่�วไปที่่�ใช้้ในการ
ถ่่ายทอดหลัักการและทฤษฎีี เพื่่�อเป็็นการปููพื้้�นฐาน
ของเนื้้�อหาวิิชา อย่่างไรก็็ตาม National Training
Laboratories of Bethel สหรััฐอเมริิกา [2] รายงาน
ว่่า เมื่่�อเวลาผ่่านไป 1 วััน ผู้้เ� รีียนจะจดจำการเรีียนรู้้ไ� ด้้
เพีี ย งร้้อยละ 5 เท่่ า นั้้�น ดัั ง นั้้�น เพื่่�อเป็็ น การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้� คณะผู้้�สอนจึึงปรัับลดการ
เรีียนรู้้�แบบบรรยายในห้้องเรีียน และเพิ่่�มสััดส่่วนของ
การเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบอื่่�น ๆ ให้้มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�คณะผู้้ส� อน
ยัังเพิ่่�มการอภิิปรายร่่วมในชั้้�นเรีียน การศึึกษากรณีี
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ตััวอย่่างทั้้�งในและต่่างประเทศในชั่่�วโมงบรรยายอีีก
ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม คณะผู้้ส� อนได้้ออกแบบการประเมิิน
การเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียนหรืือชั่่�วโมงบรรยาย
ด้้วยวิิธีีการสอบ (แบบ take-home exam) คิิดเป็็น
คะแนนร้้อยละ 40 ของคะแนนทั้้�งวิิชา ส่่วนอีีกร้้อยละ
60 มาจากการประเมิิ น ผลการเรีี ย นรู้้� อื่่� น ๆ ซึ่่� ง มีี
ลัักษณะการเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning เต็็มรููปแบบ
การบ้้านในรููปแบบงานเดี่่�ยวและงานกลุ่่�ม ถููก
นำมาใช้้เพื่่�อช่่ ว ยให้้ผู้้� เรีี ย นได้้มีี โ อกาสทบทวนและ
สืืบค้้นความรู้้�นอกห้้องเรีียนด้้วยตนเอง และฝึึกทัักษะ
การทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
การฝึึกทัักษะใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิตผลงานใน
รููปแบบสื่่�อมััลติิมีเี ดีีย เป็็นอีีกรููปแบบการเรีียนรู้้ที่่�� ควบคู่่�
ไปกัับหััวข้้อบรรยาย ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจ
ผ่่านการปฏิิบััติิจริิงจากซอฟท์์แวร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยผู้้�
เรีียนเลืือกหััวข้้อที่่�ตนเองสนใจศึึกษาแล้้วประยุุกต์์ใช้้
วิิธีีการที่่�ได้้เรีียนรู้้�มาจากการบรรยาย หรืือจากการ
อภิิปรายร่่วมกัันในหลาย ๆ ครั้้�งที่่�ผ่่านมา เพื่่�อหาคำ
ตอบและบทสรุุปที่่�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสะอาดและการ
ประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของกิิจกรรมนั้้�น ๆ และรวบรวม
ประเด็็นทั้้�งหมดผลิิตเป็็นผลงานในรููปแบบของสื่่�อ
มััลติิมีีเดีียที่่�พร้้อมนำเสนอในช่่องทางสาธารณะ อาทิิ
การนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน และช่่องทางสาธารณะต่่าง
ๆ ในโอกาสต่่อไป
	กิิจกรรมนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน เป็็นการนำเสนอ
พร้้อมกัับสื่่�อมััลติิมีีเดีียที่่�ผู้้�เรีียนเตรีียมมาตลอดภาค
การศึึกษา เพื่่�อนำเสนอความคิิดเห็็นต่่อประเด็็นที่่�ตน
ได้้เลืือก ซึ่่�งคณะผู้้�สอนได้้นำมาใช้้ในวิิชานี้้�ในชั่่�วโมง
ท้้าย ๆ ของกระบวนวิิชา เป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียน
ได้้แสดงสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้ม� าตลอดภาคเรีียน ผ่่านกิิจกรรม
นี้้�โดยเฉพาะ และมีีการประเมิินผลลััพธ์์ในการเรีียนรู้้�
โดยคณะผู้้�สอน
การออกภาคสนาม เป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้พบกัับเหตุุการณ์์ทางสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
แท้้จริิง (PBL) ส่่งเสริิมให้้เกิิดปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้เ� รีียน

ด้้วยกัันเอง และระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนในระหว่่าง
การออกภาคสนาม ซึ่ง่� ผู้้ส� อนกำหนดให้้ผู้้�เรีียนได้้บัันทึึก
ข้้อมููล และสรุุปเป็็นรายงาน ซึ่ง่� แบบบัันทึึกดัังกล่่าวได้้
ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยชี้้�นำประเด็็นสำคััญ ๆ ที่่�ควรเรีียน
รู้้�ในแต่่ละคาบ
	กิิจกรรมแฮกาธอน (hackathon) ในหััวข้้อ
นวััตกรรมสีีเขีียว เป็็นการเรีียนรู้้�แบบองค์์รวม มีีการ
ระดมสมองจากผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�มีีการรวมกลุ่่�มกััน
เป็็นทีีม ประกอบด้้วยสมาชิิกที่่�มีีพื้้�นฐานและความชอบ
ที่่�หลากหลาย เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างสรรค์์คิดิ ค้้นไอเดีียและ
นวััตกรรมใหม่่ภายในระยะเวลาที่่�จำกััดแบบต่่อเนื่่�อง
ตามโจทย์์ที่่�ได้้รัับ [6] ซึ่่�งในกระบวนวิิชานี้้�จััดกิิจกรรม
ต่่อเนื่่�องใช้้ระยะเวลาประมาณ 1 วัันครึ่่�ง เพื่่�อให้้
สามารถจััดกิิจกรรมภายใต้้สถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 จากนั้้�นทุุกกลุ่่�มจะนำเสนอผลงานดััง
กล่่าวต่่อคณะผู้้�สอนและวิิทยากรรัับเชิิญ ซึ่่�งสามารถ
ประเมิินทัักษะการเรีียนรู้้�ในหลาย ๆ ด้้านได้้
การมีีกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายดัังที่่�
กล่่าวมาข้้างต้้น คณะผู้้�สอนได้้ยึึดหลัักให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วน
ร่่วมในการเรีียนรู้้� (Active Learning) และได้้มีีโอกาส
พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ ต่่อผู้้เ� รีียน (Lifelong
Learning) ที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
สำคััญในสัังคมใกล้้ตััว ไปจนถึึงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมระดัับ
ภููมิิภาค และระดัับโลก
4. ผลลััพธ์์
4.1. ผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
ผลการประเมิินการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาในวิิชา
นี้้�ตาม CLOs ได้้มาจากวิิธีีรููบริิกส์์ (Rubrics) [7] ซึ่่�งดูู
จากจำนวนผู้้�เรีียนทั้้�งหมด และจำนวนผู้้�เรีียนที่่�มีีผล
การประเมิินเกิินครึ่่�งของเกณฑ์์ โดยมีีวิิธีีการคิิดดัังนี้้�
Rubric เท่่ากัับ 5 หากมีีจำนวนผู้้�เรีียนมากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับร้้อยละ 80 เป็็นผู้้�มีีผลการประเมิินเกิินครึ่่�งของ
เกณฑ์์
Rubric เท่่ากัับ 4 หากมีีจำนวนผู้้เ� รีียนอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 60 แต่่ไม่่เกิิน 80 เป็็นผู้้�มีีผลการประเมิินเกิิน
ครึ่่�งของเกณฑ์์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Rubric เท่่ากัับ 3 หากมีีจำนวนผู้้เ� รีียนอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 40 แต่่ไม่่เกิิน 60 เป็็นผู้้�มีีผลการประเมิินเกิิน
ครึ่่�งของเกณฑ์์
Rubric เท่่ากัับ 2 หากมีีจำนวนผู้้เ� รีียนอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิิน 40 เป็็นผู้้�มีีผลการประเมิินเกิิน
ครึ่่�งของเกณฑ์์
Rubric เท่่ากัับ 1 หากมีีจำนวนผู้้เ� รีียนน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 20 เป็็นผู้้�มีีผลการประเมิินเกิินครึ่่�งของเกณฑ์์
จากการประเมิินตาม CLOs พบว่่าผู้้�เรีียนทุุก
คน (ทั้้�งหมด 11 คน, ร้้อยละ 100) มีีผลการประเมิิน
เกิินครึ่่�งของเกณฑ์์ ซึ่่�งคำนวณเป็็นคะแนนรููบริิกส์์
เท่่ า กัั บ 5 ถืื อ ได้้ว่่ า ผู้้� เรีี ย นมีี ผ ลสัั ม ฤทธิ์์�ที่่�เกิิ ด จาก
กระบวนการเรีียนรู้้ไ� ด้้ดีีเยี่่�ยม ซึ่ง่� กระบวนการเรีียนรู้้ดั� งั
กล่่าวประกอบด้้วย 1) การรัับฟัังบรรยาย การอภิิปราย
ร่่วมในชั้้�นเรีียน การศึึกษากรณีีตััวอย่่างทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ 2) การสำรวจและประเมิินในประเด็็นที่่�
ตนเองสนใจเกี่่�ยวกัั บ เทคโนโลยีี ส ะอาดและการ
ประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์/สิินค้้า/บริิการ และ
พััฒนาต่่อยอดในรููปแบบของงานกลุ่่�ม 3) การฝึึกทัักษะ
ใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิตผลงานในรููปแบบสื่่�อมััลติิมีเี ดีีย
4) การออกมานำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน 5) การฝึึกสร้้าง
คำถามและกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์กัับวิิทยากรจาก
ภาคสนาม และ 6) กิิจกรรมแฮกาธอน (hackathon)
นวััตกรรมสีีเขีียว โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1) การรัับฟัังบรรยาย ซึ่่�งเป็็นการปููพื้้�นฐาน
ประเภททฤษฎีี คณะผู้้�สอนได้้กระตุ้้�นให้้มีีโอกาสของ
การอภิิปรายร่่วมในชั้้�นเรีียนเสมอ และนำกรณีีตัวั อย่่าง
ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เห็็น
ภาพของการใช้้เทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิิน
วััฏจัักรชีีวิิตของกิิจกรรมต่่าง ๆ ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ชีีวิิต
ประจำวัันของผู้้�เรีียน ไปจนถึึงระดัับประเทศ ระดัับ
ภููมิิภาค และระดัับโลก (รููปที่่� 1)
2) การสำรวจและประเมิินในประเด็็นที่่�ตนเอง
สนใจเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิิน
วััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์/สิินค้้า/บริิการ และพััฒนา
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ต่่อยอดในรููปแบบของงานกลุ่่�ม ยกตััวอย่่าง กรณีีงาน
เดี่่�ยว ผู้้�สอนได้้มอบหมายให้้ผู้้�เรีียน เลืือกสิินค้้าหรืือ
บริิการที่่�ตนเองสนใจ จากนั้้�นทำการประเมิินทรััพยากร
ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการนั้้�น ๆ อย่่าง
ละเอีียด มีีการกำหนดให้้เก็็บข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์
และการค้้นคว้้าจากฐานข้้อมููลออนไลน์์ นำมาวิิเคราะห์์
ผ่่านซอฟท์์แวร์์ CROPWAT และ openLCA ซึ่่�งเป็็น
ซอฟท์์แวร์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมในงานประเมิินวััฏจัักร
ชีีวิติ ของสิินค้้าและบริิการทั้้�งในภาคธุุรกิิจและงานวิิจัยั
ในปััจจุุบััน ซึ่่�งหลัังจากการประเมิินแล้้ว ผู้้�เรีียนจะ
ทราบถึึงผลกระทบจากการใช้้ทรััพยากรที่่�สิ้้�นเปลืือง
และความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดมลภาวะต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เกิิดจากแต่่ละขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิตได้้ ทำให้้
ผู้้� เรีี ย นสามารถวิิ เ คราะห์์ ว างแผน เพื่่�อปรัั บ ปรุุ ง
กระบวนการผลิิตให้้มีีความเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยจะเป็็นประโยชน์์สำหรัับผู้้�เรีียนในการ
ประกอบอาชีีพที่่�ต้้องมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิิน
ลัักษณะนี้้�ในอนาคต เช่่น การประเมิินเพื่่�อให้้หน่่วยงาน
หรืือองค์์กรผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานทางสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ
การทำให้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการในธุุรกิิจของตนเองผ่่าน
เกณฑ์์ รัั บ รองในด้้านความเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่�งแวดล้้อม
สำหรัับงานกลุ่่�ม ผู้้ส� อนได้้มอบหมายให้้ผู้้�เรีียนออกแบบ
ธุุ ร กิิ จ ที่่�กลุ่่�มสนใจ นำเสนอการใช้้ทรัั พ ยากรและ
เทคโนโลยีีสะอาดที่่�สามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้ให้้ธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มตนมีีความน่่าสนใจ และเป็็นธุุรกิิจชั้้�นนำใน
ด้้านความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3) การฝึึกทัักษะใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิตผลงาน
ในรููปแบบสื่่�อมััลติิมีเี ดีีย สืืบเนื่่�องจากงานเดี่่�ยวในข้้อ 2
เกี่่�ยวกัับการประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ ของสิินค้้าหรืือบริิการ
ที่่�ตนเลืือก ซึ่ง่� ผู้้เ� รีียนได้้ทำการรวบรวมผลงานในแต่่ละ
ขั้้�นตอนในรููปแบบของภาพนิ่่�งและภาพเคลื่่�อนไหว
ตั้้�งแต่่การเก็็บข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ การสืืบค้้นใน
ฐานข้้อมููลต่่าง ๆ รวมทั้้�งการนำข้้อมููลเข้้าสู่่�ซอฟท์์แวร์์
เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลและการแปลผล ออกมาในรููปของผล
งานสื่่�อมััลติิมีีเดีีย ความยาวประมาณ 3 – 5 นาทีี โดย
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มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อการนำเสนอหน้้าชั้้�น และการแลก
เปลี่่�ยนเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน และหลัังจากได้้นำเสนอหน้้า
ชั้้�นเรีียนแล้้ว ผู้้�เรีียนจะสามารถนำข้้อแนะนำที่่�เกิิดขึ้้�น
ไปปรัับปรุุงแก้้ไข เพื่่�อเตรีียมเผยแพร่่สู่่�สาธารณะต่่อไป
4) การนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน สืืบเนื่่�องจาก
กิิจกรรมในข้้อ 3 เมื่่�อผู้้เ� รีียนผลิิตสื่่�อมััลติิมีเี ดีียเรีียบร้้อย
แล้้ว คณะผู้้�สอนได้้กำหนดวัันเพื่่�อการนำเสนอในช่่วง
ท้้ายของภาคการศึึกษา โดยมีีคณาจารย์์และผู้้เ� รีียนทุุก
คนเข้้าร่่วมรัับฟััง พร้้อมอภิิปราย แนะนำ และสอบถาม
จากผู้้�ผลิิตผลงาน ทำให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�กระบวนการ
ประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ ของสิินค้้าและบริิการหลากหลาย
รููปแบบ และสามารถวิิเคราะห์์ แนะนำ เพื่่�อการต่่อ
ยอดไอเดีียระหว่่างผู้้�เรีียนได้้ (รููปที่่� 2)
5) การฝึึกสร้้างคำถามและกระบวนการคิิด
วิิเคราะห์์ร่่วมกัับวิิทยากรจากภาคสนาม ในภาคการ
ศึึกษานี้้� คณะผู้้ส� อน ได้้กำหนดให้้มีีการออกภาคสนาม
เยี่่�ยมชมสถานที่่�ต่่ า ง ๆ ภายในจัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนวิิชา ประกอบไปด้้วย สถาบัันวิิจัยั
และพััฒนาพลัังงานนครพิิงค์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
โรงงานผลิิตน้้ำดื่่�มโพลา ดำรงศิิลป์์ และสวนหม่่อนศิิริิ
มััลเบอร์์รี่่� โดยผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสเห็็นการประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีสะอาดไปพร้้อม ๆ กัับเทคโนโลยีีดั้้�งเดิิม ได้้
มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนและตั้้�งคำถามกัับวิิทยากรและ
เจ้้าของธุุรกิิจที่่�พยายามผลัักดัันให้้ธุุรกิิจและองค์์กร
ของตน มีีความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น ซึ่่�งผู้้�
เรีียนสามารถนำทฤษฎีีที่่�ได้้เรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน มอง
ผ่่านกระบวนการผลิิตและการประกอบธุุรกิิจแบบ
แยกแยะถึึงการใช้้ทรััพยากรในแต่่ละขั้้�นตอน รวมถึึง
สามารถประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในเบื้้�องต้้น
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้เข้้าไปเยี่่�ยมชม
พร้้อมสรุุปในรููปแบบรายงาน นอกจากนี้้� ระหว่่างการ
บรรยายในชั้้�นเรีี ย น คณะผู้้� ส อนได้้เชิิ ญ วิิ ท ยากร
ภายนอก มาให้้ความรู้้�โดยเฉพาะหััวข้้อที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ
ซึ่่�งทำให้้บรรยากาศภายในห้้องเรีียนมีีความน่่าสนใจ
มากขึ้้�น สัังเกตจากคำถามที่่�ผู้้�เรีียนสอบถามและแลก

เปลี่่�ยนกัับวิิทยากรภายนอก สำหรัับในภาคการศึึกษา
นี้้� ได้้เชิิญวิิทยากรทั้้�งหมด 2 ท่่าน ร่่วมบรรยายท่่านละ
1 คาบ สอดแทรกในกำหนดการคาบบรรยาย (รููปที่่� 3
– 4)
6) กิิจกรรมแฮกาธอน (hackathon) ในธีีม
บอร์์ดเกมและนวััตกรรมสีีเขีียว เป็็นกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�แบบองค์์รวม เปิิดโอกาสให้้มีีการระดมสมองภายใน
ทีีมด้้วยเวลาที่่�จำกััดแบบต่่อเนื่่�องตามโจทย์์ที่่�ได้้รัับ ซึ่่�ง
ในครั้้�งนี้้� คณะผู้้ส� อนได้้เชิิญวิิทยากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในด้้านการพััฒนาบอร์์ดเกม เพื่่�อจุุดประเด็็นให้้ผู้้�เรีียน
ได้้เรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ ๆ และสามารถสร้้างสรรค์์คิิดค้้น
ด้้วยไอเดีียและนวััตกรรมใหม่่ ๆ กิิจกรรมแฮกาธอน
ครั้้�งนี้้� จััดขึ้้�นภายใต้้สถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 คณะผู้้�สอนจึึงทำการจััดแบบ Hybrid โดยมีีผู้้�
เรีียนเข้้าร่่วมแบบ On-site เพีียง 3 คน เป็็นตััวแทน
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนในการเล่่นบอร์์ดเกม และที่่�เหลืือ
ร่่วมกิิจกรรมที่่�ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ตลอดทั้้�งกิิจกรรม
เมื่่�อผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้ทั้้�� งทฤษฎีีบอร์์ดเกมและการพััฒนา
บอร์์ดเกมแล้้ว ผู้้�เรีียนถููกแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม จากนั้้�น
อภิิปรายภายในกลุ่่�ม จััดทำผลิิตภััณฑ์์บอร์์ดเกมของ
กลุ่่�มตน ภายใต้้แนวคิิดนวััตกรรมสีีเขีียว โดยบอร์์ดเกม
ที่่�พััฒนานั้้�นจะต้้องมีีองค์์ประกอบของความสนุุกสนาน
ซึ่่�งเป็็นหััวใจของการเล่่นบอร์์ดเกม และต้้องมีีความ
เกี่่�ยวข้้องหรืือสอดแทรกเนื้้�อหาของเทคโนโลยีีสะอาด
และการประเมิิ น วัั ฏจัั ก รชีี วิิ ต ของกิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ
นอกจากนี้้� คณะผู้้�สอนยัังกำหนดให้้แต่่ละกลุ่่�ม สอด
แทรกแนวคิิ ด เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ลงไป
ในบอร์์ดเกมอีีกด้้วย และเมื่่�อทั้้�งสองกลุ่่�มนำเสนอแล้้ว
คณะผู้้�สอนและวิิทยากรรัับเชิิญได้้ทำการประเมิิน
ทัักษะการเรีียนรู้้�ในหลาย ๆ ด้้าน พบว่่าผู้้�เรีียนแต่่ละ
กลุ่่�มสามารถนำเสนอผลงานบอร์์ดเกมได้้อย่่างความ
ครบถ้้วน ทั้้�งเนื้้�อหาวิิชาการและความสนุุกสนาน แม้้
จะมีีข้้อจำกััดด้้านเวลาและสถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อ
ก็็ตาม จึึงทำให้้ผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ในบทสรุป เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรูต ลอด
ภาคเรียน คณะผูสอนไดรับขอเสนอแนะจากผูเรียน
CMU21 (2022)
คืChiang
อ เนื่องจากเนื
้อหาในวิชThailand
าเทคโนโลยีสะอาดและการ
Mai University,
ประเมิ น วั ฏ จั กรชี วิ ตมีห ลากหลายหั ว ข อ มี การใช
สามารถบรรลุุ
จกรรมในระดัั
บดีี
ซอฟท
แวรใหม ๆวััตผูถุุเรีปยระสงค์์
นอาจไมของกิิ
สามารถเข
าใจเนื้อหา
5) ยการทบทวนดวยตนเองหลายครั้ง
ไดเยี่่�ทยันมที(รููตปอที่่�งอาศั
ป เมื่่�อสิ้้�นสุุดกระบวนการเรีี
ต� ลอด
อย างไรก็ในบทสรุุ
ต าม ผลการประเมิ
น ผลสั มฤทธิย์ ทนรู้้
างการ
ยนาคณะผู้้
ส� อนได้้รัั
บข้้อเสนอแนะจากผู้้
เ� รีียนบคืืดีอ
เรีภาคเรีี
ยนพบว
ผูเรียนส
วนใหญ
มีผลการเรียนในระดั
เนื่่�องจากเนื้้�อหาในวิิ
ชาเทคโนโลยีีสะอาดและการ
มาก
(เกรด A)
ประเมิิ น วัั ฏจัั ก รชีี วิิ ต มีี ห ลากหลายหัั ว ข้้อ มีี ก ารใช้้
4.2 ผลลัพธตอคณาจารยที่เขารวมโครงการ
ซอฟท์์แวร์์ใหม่่ ๆ ผู้้�เรีียนอาจไม่่สามารถเข้้าใจเนื้้�อหา
คณะผูสอนไดทดลองการจัดการเรียนการสอน
ได้้ทัันทีี ต้้องอาศััยการทบทวนด้้วยตนเองหลายครั้้�ง
รูอย่่
ป แบบใหม
(Active Learning)
อ จากยน
างไรก็็ตาม ผลการประเมิิ
นผลสััมนอกเหนื
ฤทธิ์์�ทางการเรีี
รูพบว่่
ปแบบการสอนแบบเดิ
ใชการบรรยายหน
า ผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่ มมีีซึผ่งลการเรีี
ยนในระดัับดีีาชัม้นาก
เพี(เกรด
ย งวิ ธA)ี เ ดี ย ว และยั ง ได ร ั บ แรงบั น ดาลใจมาจาก
อาจารย4.2.
พี่เลี้ยผลลัั
ง (Coaching)
ที่รับรูที่่�ถเึงข้้าร่่
วิธีกวารถ
ายทอด
พธ์์ต่่อคณาจารย์์
มโครงการ
�สอนได้้ทดลองการจัั
ดการเรีียนการสอน
ความรูจคณะผู้้
ากคณะผู
สอนในทุก ๆ ขั้นตอน
รููปแบบใหม่่
(Active
Learning)
นอกเหนืื
อจากรูู
การเตรียมสื
่อการสอน
ผูสอนแต
ละทานได
เนนป
แบบการสอนแบบเดิิ
มซึ่่�งใช้้การบรรยายหน้้าชั้้�
ภาพรวมของเนื
้ อหาในแต
ล ะหั วข อผ า นการศึนกเพีีษายง
ดีียว าและยัั
นดาลใจมาจากอาจารย์์
เนืวิิธี้อีเหาอย
งละเอีงได้้รัั
ยด บซึแรงบัั
่งผูสอนที
่รับผิดชอบในแตละพี่่�
บรู้้ถึ� งึ ปวิิธีรายกั
กี ารถ่่บายทอดความรู้้
หัเลี้้�ว ยขงอ(Coaching)
ได ม ี โ อกาสรที่่�รััว มอภิ
คณาจารย ทจ� ี ่ มากี
คณะผู้้�สอนในทุุก ๆ ขั้้�นตอน
ประสบการณ ก ารสอนในกระบวนวิ ช าอื ่ น ๆ ที่
การเตรีียมสื่่�อการสอน ผู้้ส� อนแต่่ละท่่านได้้เน้้น
เกี่ยวของ ทำใหเกิดการพัฒนาแนวคิดในเรื่องของ
ภาพรวมของเนื้้�อหาในแต่่ ล ะหัั ว ข้้อผ่่ า นการศึึ ก ษา
การใช
เ ครืา่ องละเอีี
งมื อ ทางคอมพิ
ว เตอรบทผิิี ่ ทดชอบในแต่่
ั น สมั ย เชลนะ
เนื้้�อหาอย่่
ยด ซึ่่�งผู้้�สอนที่่�รัั
ซอฟต
แวรและสื
่อเฉพาะทางเข
ามาในบางบทเรี
นี
หัั ว ข้้อได้้มีี
โ อกาสร่่
ว มอภิิ ป รายกัั
บ คณาจารย์์ยที่่�มี
ซึประสบการณ์์
่งแมวาผูสอนจะมี
ประสบการณใชเครื่อชงมืาอื่่�น
อเหลๆานีที่่�้
ก ารสอนในกระบวนวิิ
แตเกี่่�เยมืวข้้อง
่อมีการนำเข
บทเรี
ยน พบวดาในเรื่่�
ยังมีอจงของการ
ุดที่ตอง
ทำให้้เกิิาดไปสู
การพัั
ฒนาแนวคิิ
องมืือทางคอมพิิ
เตอร์์ที่่�ทันั สมััย เเช่่รีนยนรู
ซอฟต์์
แวร์์
ใชใช้้เครื่่�
เวลาในการฝ
กฝนดววยตนเองและได
การใช
และสื่่�
ยน ซึ่่�งใแม้้ว่่
เครื
่องมืออเฉพาะทางเข้้ามาในบางบทเรีี
ดังกลาวเพิ่มเติม ซึ่งเปนประโยชน
นการาผู้้�
สอนจะมีี
ประสบการณ์์
ใช้้เครื่่�ตอกรรมในอนาคตได
งมืือเหล่่านี้้� แต่่เมื่่�อมีี
นำไปต
อยอดสู
งานวิจัยและนวั
การนำเข้้าไปสู่่�
พบว่่ายัังมีีจุโุดรคติ
ที่่�ต้้องใช้้เวลาใน
การปรับตับวทเรีี
ในชยวนงสถานการณ
ดเชื้อไวรัส
การฝึึกฝนด้้วยตนเองและได้้เรีี
ยนรู้้�การใช้้เครื่่�
โคโรนา
2019 สงผลใหเวลาสอนในชั
้นเรียนถูอกงมืืปรัอบดััง
กล่่าวเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ในการนำไปต่่อยอดสู่่�
งานวิิจััยและนวััตกรรมในอนาคตได้้
การปรัับตััวในช่่วงสถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 ส่่งผลให้้เวลาสอนในชั้้�นเรีียนถููกปรัับ
ลดลง คณะผู้้ส� อนต้้องปรัับตััวและเลืือกใช้้ช่่องทางการ
สอนผ่่านสื่่�อออนไลน์์และแบบ Hybrid ในกรณีีที่่�เป็็น
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ลดลง คณะผูสอนตองปรับตัวและเลือกใชชองทาง
การสอนผานสื่อออนไลนและแบบ Hybrid ในกรณีที่
เปน ไปไดเ ข า มาทดแทนรู ป แบบ On-site ทำให มี
โอกาสที ่ จ ะสามารถนำกระบวนการเรี ย นรู แ บบ
ไปได้้เข้้ามาทดแทนรูู
ปแบบ
Active
Learning มาปรั
บใชOn-site
อยางเต็มทำให้้มีี
รูปแบบโอกาสที่่�
และ
ย นรู้้� แ บบ Active
มีจะสามารถนำกระบวนการเรีี
โอกาสพัฒนาทักษะของตนเองในการสอนรู
ปแบบ
บใช้้อย่่า่งขึงเต็็
มรููาปงครบกระบวนการ
แบบ และมีีโอกาส
นีLearning
้ใหมีประสิทมาปรัั
ธิภาพมากยิ
้นอย
พัั ฒาวคื
นาทัั
ก ษะของตนเองในการสอนรูู
กล
อ เรี
ยนรูวิธีการแนะนำสื่อการเรีปยแบบนี้้�ให้้มีี
นรูใหกับ
ประสิิ
ท
ธิิ
ภ
าพมากยิ่่�
ง
ขึ้้�
น
อย่่
า
งครบกระบวนการ
ผูเรีย น เรีย นรูเครื่องมือและวิธ ีการศึกษาเนื้อกล่่หาาว
คืือ เรีียนรู้้�วิิธีีการแนะนำสื่่�อการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน
บทเรี ย น และทำการประเมิ น ผลงานผู  เ รี ย นผ า น
เรีียนรู้้เ� ครื่่�องมืือและวิิธีกี ารศึึกษาเนื้้�อหาบทเรีียน และ
ช อ งทางแพลตฟอร ม ดิ จ ิ ท ั ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ทำการประเมิินผลงานผู้้เ� รีียนผ่่านช่่องทางแพลตฟอร์์ม
รูดิิปจิแบบของ
DigitalทLearning
Online Learning
ิ ทัั ล ของมหาวิิ
ยาลัั ย ในรูู&ป แบบของ
Digital
กล
า
วคื
อ
ระบบ
KC-Moodle
และ
Microsoft
Learning & Online Learning กล่่าวคืือ ระบบ KCTeams
ชา Teams ประจำกระบวน
Moodleประจำกระบวนวิ
และ Microsoft
วิิชา
(ก)

(ข)

รูปที่ 1 บรรยากาศในชั่วโมงบรรยายที่มีการอภิปราย
รููปที่่� 1 บรรยากาศในชั่่�วโมงบรรยายที่่�มีีการอภิิปราย
รายบุ
รายบุุคคคลคล(ก)(ก)และอภิ
และอภิิรรายกลุ
ายกลุ่่�มม(ข)(ข)

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

รู ป ที ่ 3 วิ ท
เกี่ยวกับหัว
ทรัพยากรใ
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รูรูรููปที่่�
ปปทีที่่222บรรยากาศการนำเสนองานเดี่่�
บรรยากาศการนำเสนองานเดี
่่ยยวหน
ยวหน้้าชั้้�
นเรีีาาชัชัย้น้น
บรรยากาศการนำเสนองานเดี
วหน
ลติิมีีเดีียที่่�ผู้้�เรีียนจััดทำขึ้้�ดนทำขึ
ตั้้�งแต่่ขั้้�่ยนวหน
ต้้นจนถึึ
รูเรีด้้วยสื่่�
ปที ่ อ2มัับรรยากาศการนำเสนองานเดี
าชั้นง
เรียยนน ดดววยสื
ยสื่อ่อมัมัลลติติมมีเีเดีดียยทีที่ผ่ผูเูเรีรียยนจั
นจัดทำขึ้น้นตัตั้ง้งแต
แตขขั้นั้นตตน
การวิิ
เรีจนถึ
ยน เดคราะห์์
วยสื่อมัด้้ลวยซอฟท์์
ติมีเดียทีแ่ผวร์์
ูเรียนจัดทำขึ้นตั้งแตขั้นตน
จนถึงงการวิ
การวิเเคราะห
คราะหดดววยซอฟท
ยซอฟทแแวร
วร
จนถึ
ง
การวิ
เ
คราะห
ด
ว

ยซอฟท
แ
วร
(ก)
(ก)
(ก)

รู ป ที ่ 3 วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ ในระหว า งคาบบรรยาย
รูเกีป่ยทีวกั่ 3บหัวิ ทวขยากรรั
บ เชิ ญ ในระหว า งคาบบรรยาย
เกี่ยวกับหัวขออ Energy
Energy Disruption
Disruption (ก)
(ก) และการใช
และการใช
เกี
่ยวกับหัวขอ Energy
Disruption (ก) และการใช
ทรั
ทรัพพยากรในการผลิ
ยากรในการผลิตตสืสื่อ่อ (ข)
(ข)
ทรัพยากรในการผลิตสื่อ (ข)

รูรูปปทีที่่ 44 กิกิจจกรรมการออกภาคสนาม
กรรมการออกภาคสนาม จ.เชี
จ.เชียยงใหม
งใหม
รูรููปที่่�
ปที่ 44 กิกิิจจกรรมการออกภาคสนาม
จ.เชี
ย
งใหม
กรรมการออกภาคสนาม จ.เชีียงใหม่่

สีเขียว และผ
(ลาง) การนำ

(ข)
(ข)
(ข)

รููปที่่� 3 วิิทยากรรัับเชิิญในระหว่่างคาบบรรยาย เกี่่�ยว
กัั บ หัั ว ข้้อ Energy Disruption (ก) และการใช้้
ทรััพยากรในการผลิิตสื่่�อ (ข)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5 สรุป
กระบว
ช ว ยให ผ ู  เ ร
ประเมิน วัฏ
ทักษะดวยตน
เกณฑดีและ
คณะผูสอน
ของวิชานี้ผา
ข อ มู ล จาก
ประสบการณ
แผนการเรีย
Learning ได
วิ ช านี ้ จ ะเ
วิ ท ยาศาสต
สิ่งแวดลอม
และภายใต
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รูปที่ 55 กิกิิจจกรรมแฮกาธอน
จง
รููปที่่�
กรรมแฮกาธอน (บน)
(บน) ภาพโปสเตอร
ภาพโปสเตอร์์แแจ้้ง
กรรมแฮกาธอนในชัน้ เรีีเรียนและสื่่�
นและสือ่ โซเชีี
โซเชียลล (กลาง)
กิิกิจกรรมแฮกาธอนในชั้้�
กิิกิจกรรมแบบ Hybrid ในธี
ในธีีมบอร
บอร์์ดเกมและนวั
เกมและนวััตกรรม
สีีเขีียว และผลงานบอร์์ดเกมของนัักศึึกษาทั้้�ง 2 กลุ่่�ม
(ล่่าง) การนำเสนอผลงานบอร์์ดเกมของนัักศึึกษา
5. สรุุป
กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning ช่่วย
ให้้ผู้้�เรีียนในวิิชาเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิิน
วััฏจัักรชีีวิิตได้้มีีโอกาสฝึึกฝนและพััฒนาทัักษะด้้วย
ตนเอง ผู้้เ� รีียนมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนในเกณฑ์์ดีแี ละ
เป็็นที่่�น่่าพึึงพอใจในความคิิดเห็็นของคณะผู้้�สอน โดย
คณะผู้้ส� อนได้้ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ข� องวิิชานี้้�ผ่่านตำรา
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ข อ มู ล จากแหล  ง ออนไลน ต  า ง ๆ แล ะจาก
ประสบการณ ที่ หลากหลาย รวมถึงมี การวางแบบ
แผนการเรียนรูที่มีการผนวกการเรียนรูแบบ Active
Learning ไดอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพ แมว ากระบวน
วิ ช านี ้ จ ะเป
ด สอนเป
น ครั ้ ง แรกในหลั
ก สู ต งร
บทความวิิ
ช าการ
การค้้นคว้้าหาข้้อมูู
ล จากแหล่่
วิ ท ยาศาสตรบั
ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทที่่�หยาศาสตร
ออนไลน์์
ต่่าง ๆ และจากประสบการณ์์
ลากหลาย
สิ่งแวดล
ม คณะวิทยาศาสตรมยหาวิ
ยเชียงใหม
รวมถึึ
งมีีกอารวางแบบแผนการเรีี
นรู้้ที่่�มี
� ทยาลั
กี ารผนวกการ
เรีีและภายใต
ยนรู้้แ� บบ Active
Learning
ได้้อย่่
ประสิิ
ทธิิภาพ
ส ถานการณ
โ รคติ
ด เชืางมีี
้ อ ไวรั
ส โคโรนา
แม้้ว่่
านี้้�จะเปิิ
ด สอนเป็็
2019า กระบวนวิิ
ก็ตาม ทั้งนีช้ คณะผู
สอนได
เล็งเห็นนวครั้้�งแรกใน
า การเรียน
หลัั
กสููตรวิิท่ไดยาศาสตรบัั
ฑิิต สาขาวิิชาวิิชทานียาศาสตร์์
การสอนที
จัดสรรขึ้นณมาในกระบวนวิ
้สามารถ
สิ่่�นำไปพั
งแวดล้้อม
คณะวิิอทปรั
ยาศาสตร์์
ทยาลััยเชีียงใหม่่
ฒ นาหรื
บ ปรุ ง รูมปหาวิิ
แบบการสอนให
และภายใต้้สถานการณ์์
โรคติิดยนรู
เชื้้�อใไวรัั
สโคโรนา่ 21
2019
สอดคลองกับกระบวนการเรี
นศตวรรษที
ได
ก็็ตาม ทั้้�งนี้้� คณะผู้้ส� อนได้้เล็็งเห็็นว่่า การเรีียนการสอน
โดยทั้งผูเรียน คณะผูสอนและคณาจารยในกระบวน
ที่่�ได้้จัั ด สรรขึ้้�นมาในกระบวนวิิ ช านี้้�สามารถนำไป
วิชาอื่น ๆ สามารถนำแนวทางการเรียนรูและแบบ
พััฒนาหรืือปรัับปรุุงรููปแบบการสอนให้้สอดคล้้องกัับ
แผนการสอนของวิ
าวิชาเทคโนโลยี
กระบวนการเรีี
ยนรู้้�ใชนศตวรรษที่่�
21 ได้้สะอาดและการ
โดยทั้้�งผู้้�เรีียน
ประเมิน� สวัอนและคณาจารย์์
ฏจักรชีวิตนี้ ไปปรัใบนกระบวนวิิ
ใชหรือตอยอดกั
บการๆ
คณะผู้้
ช าอื่่�น
เรียนรูและการสอนในวิชาอื
่น �แๆละแบบแผนการสอน
ในโอกาสตอไป
สามารถนำแนวทางการเรีี
ยนรู้้
ของวิิชาวิิชาเทคโนโลยีีสะอาดและการประเมิินวััฏจักั ร
6 กิตติกรรมประกาศ
ชีีวิิตนี้้� ไปปรัับใช้้หรืือต่่อยอดกัับการเรีียนรู้้�และการ
สอนในวิิชาอื่่�น ๆ ในโอกาสต่่อไป
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้� รัั บ ทุุ น ข อ ข อ บ คุุ ณ โ ค ร ง ก า ร ฝึึ ก ส อ น
(Coaching) สำหรัับอาจารย์์ผู้้�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
	ผู้้�รับั ทุุนขอขอบคุุณโครงการ Type A (อาจารย์์
ใหม่่) : Active Learning โครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำ
ปีีการศึึกษา 2564 โดย Teaching & Learning
Innovation Center ที่่�สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำเนิินการสอนในรููปแบบ Active Learning
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การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 วิิชา 213211
(Environmental Safety and Ethics)
ประจำภาคเรีียนที่่� 2/2564
ณััตติิพร ยะบึึง1 และ ณััฐวุุฒิิ สารีีอิิน1

ศููนย์์วิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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1

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา 213211 (Environmental Safety and Ethics) เป็็นวิิชาบรรยายที่่�มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถประเมิินอัันตรายจากการทำงานทางวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมในห้้องปฏิิบััติิการและภาคสนาม
ได้้ รวมถึึงสามารถวางแผนการปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมอัันตรายได้้ ตลอดจนประยุุกต์์ใช้้หลัักจริิยธรรม
ทางสิ่่�งแวดล้้อมในการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมได้้ ในภาคการศึึกษาที่่� 2/2564 ผู้้�สอนได้้ปรัับรููปแบบการสอนรวม
ถึึงการวััดผลประเมิินผลโดยใช้้แนวคิิด Active learning มาประยุุกต์์ใช้้ พบว่่าสามารถใช้้แนวคิิดดัังกล่่าวกัับรายวิิชา
นี้้�ได้้ และในภาพรวมผู้้�เรีียนเข้้าใจเนื้้�อหาในแต่่ละกิิจกรรม ซึ่่�งสามารถวััดผลได้้จากชิ้้�นงาน นอกจากนั้้�นพบว่่าการ
มีีกิิจกรรมในห้้องเรีียนสามารถดึึงดููดผู้้�เรีียนให้้เข้้าเรีียนเกิินกว่่าร้้อยละ 80 ของจำนวนผู้้�เรีียนทั้้�งหมด แม้้ว่่าจะ
เป็็นการเรีียนในระบบออนไลน์์เป็็นส่่วนใหญ่่ และจากการประเมิินผลการเรีียนรู้้ร� ะดัับรายวิิชา (course learning
outcomes: CLOs) ที่่�นำไปสู่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ระดัับหลัักสููตร (program learning outcomes: PLOs) อยู่่�ใน
ระดัับดีี ถึึงดีีมาก ดัังนั้้�นสามารถกล่่าวได้้ว่่าแนวคิิด active learning ช่่วยส่่งเสริิมการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ สามารถดึึงดููดผู้้�เรีียนได้้ ทั้้�งนี้้�การใช้้เครื่่�องมืือทางเทคโนโลยีีที่่�หลากหลายช่่วยให้้จััดการเรีียนการ
สอนได้้ในยุุคการเรีียนออนไลน์์ได้้ในหลายรููปแบบ
คำสำคััญ: Active learning, การเรีียนออนไลน์์, ความปลอดภััยในห้้องปฏิิบััติิการ, CLO, PLO
1. บทนำ
การเรีียน หรืือการปฏิิบััติิงานทางวิิทยาศาสตร์์
จำเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องเข้้าใจถึึงหลัักความปลอดภััย
และจริิยธรรมในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้ ดัังนั้้�นวิิธีีการที่่�จะทำให้้ผู้้�
เรีียนตระหนัักถึึงความปลอดภััยและจริิยธรรมในห้้อง
ปฏิิบััติิการ และมองเห็็นภาพได้้อย่่างชััดเจน คืือ การ
เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์จริิงจากผู้้�เชีียวชาญ การ
ศึึกษาจากกรณีีศึึกษา และวางแผนเพื่่�อหาแนวทางใน
การแก้้ไขปััญหา ผ่่านการอธิิบายและแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นในชั้้�นเรีียนร่่วมกัับผู้้�สอน เพื่่�อสร้้างทัักษะการ
70

ทำงานร่่วมกััน จากแนวคิิดดัังกล่่าวนี้้�เป็็นการผนวก
การเรีียนเนื้้�อหาในห้้องเรีียนแบบปกติิ การเรีียนรู้้น� อก
ห้้องเรีียน การเรีียนรู้้�จากปััญหา และการทำงานเป็็น
กลุ่่�ม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการเรีียนแบบ Active learning
ในยุุคปััจจุุบัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�เป็็นการ
สร้้างเสริิมประสบการณ์์ให้้ผู้้�เรีียนมีีความพร้้อมสำหรัับ
การทำงานในอนาคตมากขึ้้�น
2. หลัักการและทฤษฎีี
2.1. ลัักษณะกระบวนวิิชา
	อัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำงานในห้้องปฏิิบัติั ิ
การ ในภาคสนาม และการป้้องกััน การปฐมพยาบาล
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ของเสียจากหองปฏิ บัติ การตามโครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย ใน
CMU21 (2022)
ประเทศไทย
(ESPReL)
ซึ ่ ง เป น การยกระดั บ
Chiang Mai University,
Thailand
มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัย
มาตรฐานความปลอดภัั
บััติิการและการ
ในประเทศไทย
[1] รวมถึยงในห้้องปฏิิ
มาตรฐานสากลอื
่น ๆ [2]
ทำงานภาคสนาม
ำจััดของเสีี
ยจากห้้องปฏิิ
บัติั กิ าร
มาตรฐานคุ
ณภาพสิวิิธี่งกีแวดล
อม โดยเฉพาะ
ISO14000
บมาตรฐานความปลอดภัั
ห้้อง่อ
ซึตามโครงการยกระดัั
่งเปนมาตรฐานเพื่อการจั
ดการดานสิ่งแวดลอมยเพื
ปฏิินบัแนวทางในการจั
ัติิการวิิจััยในประเทศไทย
ซึ่่�งเป็็
เป
ดการ ปญ(ESPReL)
หาสิ่งแวดล
อมนการ
[3]
ยกระดัั
บ
มาตรฐานคุุ
ณ
ภาพความปลอดภัั
ย
ห้้องปฏิิ
บัติั ิ
หลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การ
การวิิจััยในประเทศไทย [1] รวมถึึงมาตรฐานสากล
ใช ค วามรู  ต ามหลั ก จริ ย ธรรมทางสิ ่ ง แวดล อ มใน
อื่่�น ๆ [2] มาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
ชีISO14000
วิตประจำวัซึ่น่�งเป็็การแก
ปญหาสิ่ งแวดลดอการด้้านสิ่่�
มและการง
นมาตรฐานเพื่่�อการจัั
พัแวดล้้อม
ฒนาที่ยั่งเพื่่�อเป็็
ยื น ความรั
บผิดชอบต อสัดงการปัั
คมของภาค
นแนวทางในการจัั
ญหาสิ่่�ง
ธุแวดล้้อม
รกิจกับการจั
ด
การสิ
ง
่
แวดล
อ
ม
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
[3] หลัักจริิยธรรมของนัักวิิทยาศาสตร์์สิ่่�ง
แวดล้้อม การใช้้ความรู้้� ต ามหลัั ก จริิ ย ธรรมทางสิ่่�ง
2.2 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู
แวดล้้อมในชีีวิิตประจำวััน การแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
และการพัั
งยืืน ความรัั
บผิิดชอบต่่
งคมของ
รายวิชฒา นาที่่�ยั่่�
213211
ไดกำหนดผลลั
พธอกสััารเรี
ยนรู
ภาคธุุรกิิจกัับการจัั
ดการสิ่่�งแวดล้้อม
ศึึกษา
ของกระบวนวิ
ชา (Course
LearningกรณีีOutcomes:
นผลการเรีียนรู้้�
CLOs) 2.2.
ไวดังกระบวนการประเมิิ
นี้ : นักศึกษาสามารถ
รายวิิชา 213211 ได้้กำหนดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
1. ระบุอันตรายทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการ
ของกระบวนวิิชา (Course Learning Outcomes:
ทำงานในหองปฏิบัติการและภาคสนามได
CLOs) ไว้้ดัังนี้้� : นัักศึึกษาสามารถ
2. อางถึ1.งระบุุ
มาตรฐานและแนวปฏิ
บัติทางสิงแวดล้้อมจาก
่งแวดลอมที่
อันั ตรายทางสุุขภาพและสิ่่�
เกี่ยวของในการปอบังกััติิกนารและภาคสนามได้้
และควบคุมอันตรายได
การทำงานในห้้องปฏิิ
2. อ้้างถึึ ง มาตรฐานและแนวปฏิิ บััติิ ท างสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องในการป้้ อ งกัั น และควบคุุ ม
อัันตรายได้้
3. สร้้างแผนปฏิิบัติั งิ านสำหรัับการป้้องกัันและ
ควบคุุมอัันตรายได้้
4. ตระหนัักถึึงความสำคััญของจริิยธรรมด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งหลัักสููตรมีีเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการประเมิินจาก
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�จากกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร และ/
หรืือ จากกระบวนวิิชาเรีียน (เช่่น จากการสอบ/สอบ
ย่่อย/ทำรายงาน หรืือ อื่่�น ๆ ที่่�กำหนดไว้้ในประมวล
วิิชา) โดยคำนวณค่่า Rubric ของแต่่ละ CLO ที่่�กำหนด
ไว้้ในรายวิิชา จากนั้้�น จึึงทำการโยง (Mapping) แต่่ละ
CLO (ของทุุก ๆ กระบวนวิิชา) เข้้าสู่่� PLO ของ
หลัักสููตร แล้้วหาค่่าค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนัักของ Rubric

กำหนดไวในรายวิชา
จากนั้น
จึงทำการโยง
(Mapping) แตละ CLO (ของทุก ๆ กระบวนวิชา)
เขาสู PLO ของหลักสูตร แลวหาคาคาเฉลี่ยถวง
น้ำหนักของ Rubric ของ PLO นั้น ๆ โดยใชจำนวน
ของวยกิ
PLO
วยกิิ
เป็็นค่่าทีถ่่่ใวชงน้้ในำ
หน
ตเปนั้้�นนคๆาถโดยใช้้จำนวนหน่่
วงน้ำหนัก แสดงค
า ตrubric
หนัักกสูแสดงค่่
หลั
ตรดังรูปาทีrubric
่ 1 ที่่�ใช้้ในหลัักสููตรดัังรููปที่่� 1

รูปที่ 1 ตารางการประเมินคา Rubric ที่ใชใน
รููปที่่�
หลั
กสู1ตรตารางการประเมิินค่่า Rubric ที่่�ใช้้ในหลัักสููตร
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3 กระบวนการเรี
ยนรูจกรรมการเรีี
ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิ
ชา
3.1. วิิธีีการ/กิิ
ยนการสอนใหม่่
3.1 วิกระบวนวิิ
ธีการ/กิจชกรรมการเรี
ยนการสอนใหม
านี้้�ได้้เปิิดสอนครั้้�
งแรกในภาคเรีียน
ที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 ซึ่่�งเป็็นการบรรยายในชั้้�นเรีียน
และวััดผลโดยการสอบ 100% สำหรัับในการสอนครั้้�ง
ต่่อมาในปีีการศึึกษา 2564 ผู้้�สอนมีีแนวคิิดที่่�ปรัับ
แผนการสอนให้้รองรัับกัับการเรีียนในรููปแบบออนไลน์์
มากขึ้้�น ซึ่่�งต้้องประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ เช่่น MS
Team, google slide, Zoom, Mentimeter เป็็นต้้น
เข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือในการจััดกิิจกรรม เพื่่�อให้้ผู้้�สอน
สามารถวััดผลและติิดตามผลการเรีียนของผู้้�เรีียนได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงได้้ปรัับเกณฑ์์การประเมิินจากการ
สอบเพีียงอย่่างเดีียวเป็็นการสอบ 50% และกิิจกรรม
50% (ตารางที่่� 1) โดยกิิจกรรมส่่วนใหญ่่จะเน้้นให้้มีี
ส่่ ว นร่่ ว มในชั้้�นเรีี ย นมากกว่่ า การให้้การบ้้านหรืื อ
รายงาน ซึ่่�งจะเป็็นการเพิ่่�มภาระให้้ผู้้�เรีียนจนเกิินไป
โดยกิิจกรรมดัังกล่่าวประกอบด้้วยกิิจกรรมกลุ่่�ม และ
กิิจกรรมเดี่่�ยว นอกจากนั้้�นยัังสามารถแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นกัันระหว่่างผู้้เ� รีียนกัับผู้้ส� อน หรืือระหว่่าง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แรกในภาค
บรรยายใน
สำหรับ ใน
64 ผู  ส อนมี
การเรียนใน
ระยุ ก ต ใ ช
ogle slide,
นเครื่องมื อ
ถวัดผลและ
เนื่อง จึงได
งอยางเดียว
ตารางที่ 1)
ในชั้นเรียน
จะเปนการ
รมดังกลาว
รรมเดี ่ ย ว
มคิดเห็นกัน
ผูเรียนด ว ย
จกรรมควร
รูจากความ
งานของคน
้อหาวิชาที่
ความรู การ
เรี ย น การ
รเรีย นรู ตัว
น จะช ว ย
ทั ก ษะการ

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ผู้้�เรีียนด้้วยกัันเองได้้ ซึ่่�งผู้้�สอนมีีแนวคิิดว่่า ทุุก ๆ
กิิจกรรมควรได้้รัับ feedback เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�
จากความผิิดพลาด และเรีียนรู้้ที่่�� จะวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์งาน
ของคนอื่่�นอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทั้้�งนี้้�นอกจากเนื้้�อหา
วิิชาที่่�ผู้้�เรีียนจะได้้รัับในห้้องเรีียนเพื่่�อเป็็นฐานความรู้้�
การเรีียนจากประสบการณ์์จริิงนอกห้้องเรีียน การแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้จ� ากผู้้เ� ชีียวชาญ การเรีียนรู้้ตั� วั ตััวเองจาก
แหล่่งความรู้้�นอกห้้องเรีียน จะช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
เข้้าใจเนื้้�อหาวิิชา มีีทักั ษะการทำงานร่่วมกัับผู้้อื่่�� น และ
สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวติิได้้
ตารางที
ตารางที่่�่ 11กิกิิจจกรรมและสั
กรรมและสััดดสส่่ววนคะแนน
นคะแนน
กิจกรรม
คะแนน
(%)
1. การสอบและเก็บคะแนนกลางภาค
25
2. การสอบและเก็บคะแนนปลายภาค
25
3. Active Learning: กิจกรรมเยี่ยมชม 10
หองปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผูเชียวชาญ
4. Active Learning: กิจกรรมการ
20
นำเสนองานจากกรณีศึกษา
5. Active Learning: กิจกรรมการมี
20
สวนรวมในชัน้ เรียน
รวม
100%

นำเสนอ หรืือการระดมสมอง), Mentimeter (ใช้้
สำหรัับการกระตุ้้�นความสนใจของนัักศึึกษา และการ
ตรวจสอบความเข้้าใจในบางประเด็็น) เป็็นต้้น นอกจาก
นั้้�นยัังมีีกิิจกรรมที่่�ให้้นัักศึึกษาได้้ค้้นคว้้าด้้วยตััวเอง
และนำเสนอสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ในรููปแบบของสื่่�อวิิดีีโอเพื่่�อ
ให้้เกิิดความน่่าสนใจ และสามารถแลกเปลี่่�ยนสิ่่�งที่่�ได้้
ศึึกษากัับเพื่่�อน ๆ ร่่วมชั้้�นเรีียนได้้ จากกิิจกรรมดัังกล่่าว
ได้้แบ่่งการส่่งงานออกเป็็น 2 ครั้้�ง โดยครั้้�งที่่� 1 ให้้
นัักศึึกษานำเสนอผลงานของตััวเอง และมีีการซัักถาม
พร้้อมกัับคำแนะนำจากอาจารย์์ และเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
เรีียน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการฝึึกให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�การ
วิิจารณ์์ผลงานอย่่างมีีจริิยธรรม และสุุภาพ และฝึึกการ
ยอมรัับในข้้อบกพร่่องของตััวเอง เพื่่�อนำไปปรัับปรุุง
ซึ่ง่� สามารถประเมิินได้้จากผลงานที่่�ปรัับปรุุงแล้้วในการ
ส่่งงานครั้้�งที่่� 2 พบว่่าผลงานของนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม
ได้้มีีการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด และนัักศึึกษา
พอใจที่่�ได้้มีีโอกาสปรัับปรุุงผลงานของตััวเอง ดัังนั้้�น
จากกิิจกรรมนี้้�ทำให้้เกิิดการเรีียนรู้้ผ่� า่ นขอผิิดพลาดได้้
เป็็นอย่่างดีี สำหรัับกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ทางผู้้�สอนเห็็นว่่า
นัักศึึกษาควรได้้รัับจากกระบวนวิิชานี้้� คืือ การเรีียนรู้้�
จากประสบการณ์์จริิง จึึงได้้นำนัักศึึกษาเข้้าเยี่่�ยมชม
โรงงานต้้นแบบ และห้้องปฏิิบััติิการสััตว์์ทดลอง เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้มองเห็็นภาพของจริิง และสามารถเชื่่�อม
โยงกัับเนื้้�อหาที่่�เรีียนในชั้้�นเรีียนได้้ ซึ่่�งมีีนัักศึึกษาบาง
ส่่วนที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมได้้เนื่่�องจากยัังไม่่สามารถเดิิน
ทางเข้้ามาเรีียนได้้ โดยเฉพาะนัักศึึกษาต่่างชาติิ จึึงมีี
การบัันทึึกวิิดีโี อไว้้ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้� โดยการวััดผล
จะดููจากรายงานสรุุปการเยี่่�ยมชมในแต่่ละสถานทีี
	ตััวอย่่างผลงานและกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในชั้้�น
เรีียน แสดงดัังนี้้�

3.2. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
3.2 สื ่ อและนวั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นการ
สอนแบบใหม่่
สอนแบบใหม
เนื่่�องจากเป็็ น การเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบ
เนื
การเรี ย นการสอนในรู
ป แบบ
ออนไลน์์่อจึึงจากเป
งจำเป็็นนต้้องใช้้เครื่่�
องมืือเพื่่�อการติิ
ดต่่อ
ออนไลน
จึ
ง
จำเป
น
ต
อ
งใช
เ
ครื
่
อ
งมื
อ
เพื
่
อ
การ
สื่่�อสารในชั้้�นเรีียน เช่่น MS Team และ Zoom ทั้้�งนี้้�
ติเทคโนโลยีี
ด ต อ สื ่ อ สารในชั
้ น เรี
MS Team
และ
เหล่่านี้้�ยัังเป็็
นตััยวนช่่วเช
ยที่่�ดีีน ในการจัั
ดการเรีี
ยน
Zoom
นี้เทคโนโลยี
หลานี้ยังนเปเรีีนยนตัวเช่่ชนวยที
่ดีในง
การสอนทั้งและการจัั
ดกิิจเกรรมในชั้้�
การแบ่่
ห้้อง ดzoom
อมีีกิิจกรรมกลุ่่�
ม เป็็ดนกิต้้น
รวมถึึงนำ
การจั
การเรียเมื่่�
นการสอน
และการจั
จกรรมในชั
้น
อื่่�น ๆ งเข้้ามาช่่
วยในการทำกิิ
กรรมของ
เรีเทคโนโลยีี
ยน เชน การแบ
หอง zoom
เมื่อมีกิจจกรรมกลุ
ม
เช่่นงGoogle
slideอ(ใช้้สำหรัั
การสร้้างงาน
เปนัักนศึึตกนษารวมถึ
นำเทคโนโลยี
ื่น ๆ เขาบมาช
วยในการ
ทำกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา เช น Google slide (ใช
72 บการสร
ผลการจัางงานนำเสนอ
ดการเรียนรู้ 21st หรื
Century
Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564
สำหรั
อการระดมสมอง),
Mentimeter (ใชสำหรับการกระตุนความสนใจของ
นั ก ศึ ก ษา และการตรวจสอบความเข า ใจในบาง

กลาวไดแบง
ใหนักศึกษา
กถามพรอม
วมชั้นเรียน
รูการวิจารณ
และฝ ก การ
ำไปปรับปรุง
บปรุงแลวใน
ศึกษาแตละ
นไดชัด และ
ผลงานของ
รเรียนรูผาน
รรมอื่น ๆ ที่
กระบวนวิชา
ริ ง จึงได น ำ
แบบ และ
นัั ก ศึ ก ษาได
ชื ่ อ มโยงกั บ
ษาบางสวนที่
ามารถเดิ น
างชาติ จึงมี
นรู โดยการ
ชมในแต ล ะ
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3.2.1 Activity I (กิิจกรรมกลุ่่�ม)

3.2.3 Comprehension Test
3.2.3 Comprehension Test
3.2.3 Comprehension Test

5. Site visit

- โรงงานตน

5. Site visiting summa

- โรงงานตนแบบ คณะอุต

3.2.2 Activity II (กิจกรรมเดี่ยว)
3.2.2 Activity II (กิิจกรรมเดี่่�ยว)

4. Activity III (ISO 14000 VDO)

4. Activity III (ISO 14000 VDO)
4. Activity III (ISO 14000 VDO)

- หองปฏิบัติการสัตวทดล

- หองปฏิบัต

3.2.3 Comprehension Test

5. Site visiting summary
5. Site visiting summary
- โรงงานต้้นแบบ
โรงงานตนแบบ คณะอุุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิดขึ้นในชั้น

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร
- ห้้องปฏิิบััติิการสััตว์์ทดลอง คณะแพทย์์ศาสตร์์
- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร

6. Oral presentation in CSR topic

74

3.3. กระบวนการที่่�ทำให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Active Learning)
ได้้มีีการชี้้�แจ้้งเพื่่�อทำข้้อตกลงกัับผู้้�เรีียนตั้้�งแต่่
คาบเรีียก เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับรู้้� และเตรีียมตััวสำหรัับ
การเรีียนในกระบวนวิิชานี้้�
3.4. กระบวนการที่่�สร้้างทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้�
ตลอดชีี วิิ ต ให้้กัั บ นัั ก ศึึ ก ษา (Lifelong
Learning)
	ทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตเป็็นอีีกเป้้าหมาย
หนึ่่�งที่่�ผู้้�สอนคาดหวัังให้้ผู้้�เรีียนมีี เนื่่�องจากเป็็นทัักษะ
ที่่�จำเป็็นในอนาคตทั้้�งในแง่่ของหน้้าที่่�การงาน และการ
ใช้้ชีีวิิต ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงพยายามส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนสร้้าง
ทัักษะดัังกล่่าวผ่่านกิิจกรรม เช่่น ผู้้�สอนจะให้้แนวคิิด
หลััก ๆ และให้้ผู้้�เรีียนสืืบค้้นหารายละเอีียดและนำ
เสนอในชั้้�นเรีียนในรููปแบบที่่�หลากหลาย เพื่่�อสร้้างเป็็น
คลัังความรู้้�ในห้้องเรีียน และคาดหวัังให้้มีีการแลก
เปลี่่�ยนในชั้้�นเรีียน
3.5. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ข้้อนัักศึึกษา
จากตารางที่่� 1 ได้้แสดงสััดส่่วนการประเมิินผล
ในกิิจกรรม Active Learning คิิดเป็็น 50% ของ
คะแนนประเมิินทั้้�งหมด ซึ่่�งในแต่่ละกิิจกรรม รวมถึึง
การสอบจะตอบ CLO ในแต่่ละข้้อ เมื่่�อนำมาคำนวณ
คะแนน rubric ตารางที่่� 2 แสดงผลการประเมิินใน
แต่่ละ PLOs ดัังนี้้� PLO 1.1 ได้้คะแนนเต็็มที่่� 5 บ่่งชี้้�
ว่่าในภาพรวมผู้้�เรีียนมีีความรัับผิิดชอบ ส่่งงานที่่�ได้้รัับ
มอบหมายภายในเวลาที่่�กำหนด ส่่วน PLO 1.2 ได้้
คะแนน rubric เท่่ากัับ 5 เช่่นกัันบ่่งชี้้�ว่่า ผู้้เ� รีียนมีีความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อวิิชาชีีพของตนเอง ผ่่านการเรีียนรู้้�ใน
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กระบวนวิิชาจริิยธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม (213211) ส่่วน
PLO 1.3 ได้้คะแนน rubric เท่่ากัับ 4.4 บ่่งชี้้�ว่่าผู้้�เรีียน
มีีความรู้้� ความสามารถตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชานี้้�ค่่อนข้้างดีี
ตารางที่่�
ตารางที่ 22 ผลการประเมิิ
ผลการประเมินนโดยใช้้
โดยใช rubric
rubric
PLOs

เครื่องมือ/วิธีการประเมิน

ผลการ
ประเมิน
PLOs

1.1
(CLO 1,3)

-นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการ
เขา ชั้นเรีย น สงงาน และเขา รว ม
กิจกรรมตาง ๆ

5

1.2
(CLO 2,3)

- จำนวนครั ้ ง หรื อ ความถี ่ ใ นการ
ทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับ ผิดชอบใน
หนาที่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

5

1.3
(CLO 1-4)

- ประเมินจากผลสัม ฤทธิ์จ ากการ
สอบ และทำรายงาน และรายงาน
หนาชั้น

4.4

3.6. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย
3.6 ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย
1. องค์์ความรู้้เ� ป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้ส� อนคาดหวัังว่่าผู้้เ� รีียน
1. องค ค วามรู  เ ป น สิ ่ ง ที ่ ผ ู  ส อนคาดหวั ง ว า
จะได้้รัับซึ่่�งจากผลการประเมิินสามารถกล่่าวได้้ว่่า
ผูเรียนจะไดรับซึ่งจากผลการประเมินสามารถกลาว
Active learning สามารถช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้ค� วาม
ได ว  า Activeตถุุlearning
ว ยให
สามารถตามวัั
ประสงค์์สามารถช
ของกระบวนวิิ
ชาผ ู  เ รี ย นมี
ความรู2.ความสามารถตามวั
ถุปนระสงค
จากกิิจกรรมกลุ่่�มตในชั้้�
เรีียนช่่ขวองกระบวน
ยให้้ผู้้�เรีียน
วิ
ช
า
ฝึึกทัักษะการทำงานร่่วมกัับผู้้อื่่�� นได้้เป็็นอย่่างดีี ผู้้เ� รีียน
2. ยจากกิ
จกรรมกลุ
มในชั
วยใหผูเรี�สยอน
น
สามารถเรีี
นรู้้�ได้้จากปัั
ญหาที่่�
เกิิ้ดนขึ้้�เรีนยนช
ในขณะที่่�ผู้้
ว มกั บจึึผูง อเป็็ื ่ นนได
เ ป น อย า งดี
เรีีฝยกนรู้้ทัที่่�� กจษะการทำงานร
ะรัับฟััง และให้้โอกาส
การทำงานร่่
วม
กััผูนเทั้้�รียงผู้้นสามารถเรี
�เรีียน และผู้้ย�สนรูอนไดจากปญหาที่เกิดขึ้น ในขณะ
ที่ผูสอนเรี
ยนรูทศี่จนศึึ
ะรักบษา
ฟง การเรีี
และใหยโนรู้้
อกาส
นการ
3. การทัั
�ผ่่านสื่่�จึองเป
การสอน
อื่่�ทำงานร
น ๆ รวมถึึ
� ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึก
วมกังการสอบถามจากผู้้
นทั้งผูเรียน และผูส�รู้้อน
ทัักษะการเรีี
ยนรู้้ศ�ตนศึ
ลอดชีี
3. การทั
กษาวิิตการเรียนรูผานสื่อการสอน
ผู้้เ� รีีงยการสอบถามจากผู
นได้้ฝึึกทัักษะการเป็็รนู ชผู้้ววิ� ยให
จิ ารณ์์
ผ่่าน
อื่น ๆ 4.รวมถึ
ผูเที่่�ดี
รียีนได
การประเมิิ
นงานของเพื่่�
อนร่่ววิตมชั้้�นเรีียน และเรีียนรู้้�ที่่�
ฝกทักษะการเรี
ยนรูตลอดชี
จะปรัับแก้้จุุ
เองเมื่่�อมีีนโอกาส
4. ผูดเอ่่รีอยนของงานตัั
นไดฝกทักวษะการเป
ผูวิจารณที่ดี
ผ านการประเมิน งานของเพื ่อนรว มชั้ น เรีย น และ
เรี ย นรู  ท ี ่ จ ะปรั บ แก จ ุ ด อ อ นของงานตั ว เองเมื ่ อ มี
โอกาส

3.7. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
สำหรัับคณาจารย์์ได้้เรีียนรู้้ที่่�� จะปรัับรููปแบบการ
เรีียนการสอนที่่�เอื้้�อประโยชน์์สููงสุุดให้้กัับผู้้�เรีียน โดย
เฉพาะในการเรีียนออนไลน์์ที่่�ผู้้�เรีียนมีีปฏิิกิิริิยาตอบ
สนองน้้อยมาก
งเป็็นโอกาสอัั
ที่่�ทีีมผู้้�สอนจะได้้
3.7
ผลลัพธตอจึึคณาจารย
ที่เขานรวดีีมโครงการ
ปรััสำหรั
บรููปแบบการสอน
องมืือบทางเทคโนโลยีี
บคณาจารยไดการนำเครื่่�
เรียนรูที่จะปรั
รูปแบบการ
มาช่่วยในการจััดการเรีียนการสอนให้้เป็็นไปอย่่างมีี
เรีย นการสอนที่เอื้อประโยชนส ูงสุดใหกับ ผูเรีย น
ประสิิทธิิภาพ
โดยเฉพาะในการเรียนออนไลนที่ผูเรียนมีปฏิกิริยา
4. สรุุป อยมาก จึงเปนโอกาสอันดีที่ทีมผูสอนจะ
ตอบสนองน
บทเรีียนที่่�ได้้รัับการนำเครื ่ อ งมื อ ทาง
ได ป รั บ4.1.
รู ป แบบการสอน
แม้้ว่่าการระบาดของโควิิด 19 จะเป็็นอุุปสรรค
เทคโนโลยี ม าชว ยในการจั ด การเรี ย นการสอนให
อย่่างมากในการจััดการเรีียนการสอน โดยเฉพาะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สำหรัับสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นสาขา
4เปิิดสรุใหม่่
ป ในหลัักสููตรนานาชาติิ ที่่�มีีนักั ศึึกษาจากหลาก
หลายประเทศ
4.1
บทเรียนทีการเดิิ
่ไดรับนทางเข้้าประเทศเป็็นไปได้้น้้อย
มาก ทำให้้คณาจารย์์
เป็็นกัังวลกัับการจัั
ยนการ
แม ว  า การระบาดของโควิ
ด ด19การเรีี
จะเป
น
สอนเป็็
น
อย่่
า
งมาก
เนื่่�
อ
งจากผู้้
�
ส
อนไม่่
รู้้
�
จั
ั
ก
ผู้้
�
เ
รีี
ย
น
อุ ป สรรคอย า งมากในการจั ด การเรี ย นการสอน ผู้้�
เรีียนไม่่รู้้�จัักกัันเองทำให้้หลาย
ๆ กิิจกรรมต้้องใช้้เวลา
โดยเฉพาะสำหรั
บสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ในการปรัับตััว การนำแนวคิิด Active Learning มา
ที ่ เ ป น สาขาเป ด ใหม ในหลั ก สู ต รนานาชาติ ที ่ มี
ใช้้ในกระบวนวิิชานี้้�เป็็นความท้้าทายอย่่างหนึ่่�งทั้้�งใน
นักศึกษาจากหลากหลายประเทศ การเดินทางเขา
ส่่วนของผู้้�สอน และผู้้�เรีียนเอง จึึงมีีความจำเป็็นอย่่าง
ประเทศเป น ไปได น  อ ยมาก ทำให ค ณาจารย เ ป น
ยิ่่�งที่่�ผู้้�สอน และผู้้�เรีียนจะต้้องทำความเข้้าใจตั้้�งแต่่ต้้น
กัโดยในกระบวนวิิ
ง วลกั บ การจั ด การเรี
นการสอนเปปนแบบการสอน
อย า งมาก
ชานี้้�ผู้้�ยสอนได้้ชี้้�แจ้้งรูู
เนืเงื่่�่อองจากผู
เรียนบผูทราบ
เรียนไม
รูจักกันเองทำ น
นไขต่่าสงอนไม
ๆ ให้้ผู้้�รูจเรีีักยผูนได้้รัั
และถามความเห็็
ใหเพื่่�อหาแนวทางร่่
หลาย ๆ กิจกรรมต
บตัว การ
วมกััอนงใชหลััเวลาในการปรั
งจากได้้ข้้อตกลงร่่
วมกััน
นำแนวคิ
ด Active
Learning
ในกระบวนวิ
ทำให้้การดำเนิิ
นงานต่่
าง ๆ เป็็มาใช
นไปอย่่
างราบรื่่�นชดััานี
งนั้้�้ น
เปบทเรีี
นความท
่งทั้งในส
วนของผูสอน
ยนอย่่าทายอย
างหนึ่่�งาที่่�งหนึ
นอกเหนืื
อจากการปรัั
บรููและ
ปแบบ
ผูการเรีี
เรียนเอง
จึงมีความจำเป
นอยาดงยิ
่งที่ผูสอน และ
ย นการสอนคืื
อ ความชัั
เจนในการสื่่�อสาร
ผูระหว่่
 เ รี ย นจะต
อ งทำความเข
ใจตั ้ ง แตบตฟัั นงความเห็็
โดยใน น
างผู้้�สอน
และผู้้�เรีียน าและการรัั
เพื่่�อหาแนวปฏิิ
่วมกััน ช ี ้ แ จ ง รู ป แบบการสอน
กระบวนวิ
ช านีบั้ ผัติู  สิร่อนได
4.2.า งแนวทางในการขยายผล
เงื ่ อ นไขต
ๆ ให ผ ู  เ รี ย นได ร ั บ ทราบ และถาม
นงานผู้้
ความเห็ตามแผนการดำเนิิ
น เพื ่ อ หาแนวทางร
ว มกั�เรีีนยนจะได้้นำองค์์
หลั ง จากได
ใช้้ในสถานการณ์์
ขความรู้้
อตกลงร�ต่่าวงมกัๆน มาปรัั
ทำใหกบารดำเนิ
นงานตาง ๆจริิเปงในห้้อง
นไป
ปฏิิาบังราบลื
ัติิการ แต่่
นการเรีี
ยนแบบออนไลน์์
อย
่ นเนื่่�ดัองงด้้วยเป็็
นั ้ น บทเรี
ย นอย
า งหนึ ่ ง ที่
100%
จึึ
ง
ไม่่
ส
ามารถดำเนิิ
น
การตามแผนนี้้�
ได้้ หากมีี
นอกเหนือจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอนคื
อ
การขยายผลส่่
ว
นนี้้�คืื
อ
ส่่
ว
นที่่�
จ
ะดำเนิิ
น
การ
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4.3. ปััญหาและอุุปสรรค
โดยปกติิผู้้ส� อนจะเป็็นผู้้ใ� ห้้ข้้อเสนอแนะ คำติิชม
เสมอมาทำให้้ผู้้� เรีี ย นยัั ง คงติิ ด ภาพนั้้�น ซึ่่� ง เป็็ น เปิิ ด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนวิิจารณ์์งานของเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนเอง
จะไม่่ค่่อยได้้รัับความร่่วมมืือมากนััก รวมถึึงการถาม
ความคิิดเห็็นด้้วย ในขณะที่่�หากเป็็นคำถามที่่�มีีตัวั เลืือก
เช่่น ใช่่ หรืือ ไม่่ใช่่ มัักจะได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่าง
ดีี ดัังนั้้�นอุุปสรรคของการดำเนิินงานในครั้้�งนี้้�คืือการ

ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิของผู้้เ� รีียนที่่�มีีต่อ่ การประเมิินงาน
ของผู้้�อื่่�น ๆ และการเรีียนรู้้�ที่่�จะมีีความคิิดเห็็น
5. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณทุุนสนัับสนุุนการดำเนิินงานจาก
TLIC ที่่�เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของการสอนในยุุคสมััย
ใหม่่ และขอขอบคุุณสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ให้้อิิ ส ระในการจัั ด การเรีี ย นการสอนกัั บ เหล่่ า
คณาจารย์์ ท้้ายนี้้�ขอขอบคุุณอาจารย์์ผู้้�สอนทุุกท่่านที่่�
ให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี

6. เอกสารอ้้างอิิง
[1] โครงการยกระดัับมาตรฐานความปลอดภััยห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยในประเทศไทย Enhancement of
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”, คู่่�มืือการประเมิินความปลอดภััยห้้อง
ปฏิิบััติิการ ฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 2 [Lab Safety Inspection Manual, Second Edition] (2558).
[2] National Research Council. (2011). Prudent practices in the laboratory: handling and
management of chemical hazards, updated version.
[3] ISO 14000 FAMILY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, available online https://www.iso.
org/iso-14001-environmental-management.html
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การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ด้้านหััวข้้อเลืือกสรรทางพืืชไร่่
ให้้สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ต่่อนภา ผุุสดีี

ภาควิิชาพืืชศาสตร์์และปฐพีีศาสตร์์ คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
E-mail: tonapha.p@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
	ทัักษะการเรีียนรู้้�แห่่งอนาคตใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 เป็็นทัักษะที่่�จำเป็็นต่่อนัักศึึกษาในยุุคสมััยใหม่่ ที่่�มีีการ
ดำรงชีีวิติ ท่่ามกลางโลกแห่่งเทคโนโลยีี ความเป็็นสัังคมเมืือง โครงการปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้นี้้�� เป็็นโครงการจััดการ
เรีียนรู้้�เพื่่�อเสริิมทัักษะกระบวนการคิิดของนัักศึึกษาในด้้านหััวข้้อเลืือกสรรทางพืืชไร่่ ซึ่่�งเป็็นการเรีียนเพิ่่�มทัักษะ
นอกเหนืือจากวิิชาที่่�มีีอยู่่�ในหลัักสููตร วิิชาหััวข้้อเลืือกสรรทางพืืชไร่่พื้้�นฐาน งานวิิจััยด้้านพืืชไร่่เฉพาะทางที่่�
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน ในการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชในระดัับโมเลกุุล โดยปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งเน้้นรููปแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมในห้้องเรีียน และกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาทำการ
ศึึกษาด้้วยตนเองภายนอกห้้องเรีียน เพื่่�อให้้เกิิดข้้อสงสััย และเกิิดการตั้้�งคำถามในชั้้�นเรีียน โดยได้้จััดให้้นัักศึึกษา
ทำกิิจกรรมใช้้สื่่�อการสอนในรููปแบบออนไลน์์ โดยจััดทำเป็็นคลิิป VDO เพื่่�อเสริิมสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองของนัักศึึกษานอกห้้องเรีียน และเสริิมองค์์ความรู้้� นอกจากนั้้�นยัังสามารถประเมิินพฤติิกรรมการเข้้าชั้้�น
เรีียนของนัักศึึกษาได้้ ซึ่่�งการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการเรีียนรู้้�ในรููปแบบนี้้�จะสามารถพััฒนานัักศึึกษาและระบอบ
การศึึกษาไทยให้้ก้้าวทัันยุุคสมััยแห่่งศตวรรษที่่� 21
คำสำคััญ: การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21, หััวข้้อเลืือกสรรทางพืืชไร่่, การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชในระดัับโมเลกุุล
1. บทนำ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ไม่่เพีียงแต่่เรีียนรู้้�
ในสถานการณ์์ ส มมุุ ติิ ใ นห้้องเรีี ย น แต่่ จ ำเป็็ น ต้้อง
สามารถออกแบบการเรีียนรู้้�ให้้ได้้เรีียนในสถานการณ์์
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับสถานการณ์์จริิงมากที่่�สุุด นัักศึึกษา
สามารถเห็็นภาพ หรืือได้้สััมผััสกัับสถานการณ์์จริิง ซึ่ง่�
แตกต่่างจากการเรีียนรู้้�ในอดีีตที่่�นัักศึึกษาได้้เพีียงแต่่
จิินตนาการในสถานการณ์์สมมุุติิของอาจารย์์ อีีกทั้้�งที่่�
สำคัั ญ ทำให้้เกิิดการสั่่�งสมประสบการณ์์ใหม่่ ให้้แก่่
นัักศึึกษา โดยนายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์
เลขาธิิการมููลนิิธิิสดศรีี สฤษดิ์์�วงศ์์ (2554) ได้้กล่่าวไว้้
ว่่า การศึึกษาที่่�แท้้ควรปฏิิรููปกระบวนเรีียนรู้้�ด้้วย จาก
กระบวนการเรีียนรู้้เ� ดิิมที่่�อาจารย์์ เป็็นผู้้ม� อบความรู้้ใ� ห้้

แก่่นัักศึึกษาในสถาบัันต่่างๆ ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นช่่วยกััน
ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างอาจารย์์
กัับนัักศึึกษาและเยาวชนทุุกคนในสัังคม [1] นั่่�นคืือ
“กระบวนการเรีี ย นรู้้� ส ำคัั ญ กว่่ า ความรู้้� ” อาจจะ
เป็็ น การเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นรูู ป แบบกิิ จ กรรม สำหรัั บ ใน
กระบวนวิิชา หััวข้้อเลืือกสรรทางพืืชไร่่ เป็็นกระบวน
วิิชาเลืือกของนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา ภาควิิชาพืืช
ศาสตร์์ แ ละปฐพีี ศ าสตร์์ คณะเกษตรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยรููปแบบการสอนในรููปแบบ
เดิิม คืือ ใช้้ power point วีีดีีโอ ใน youtube และ
บทความวิิชาการในวารสารระดัับนานาชาติิ เป็็นสื่่�อ
การสอน 100% ในห้้องเรีียน ประเมิินการเรีียนรู้้�ของ
นัักศึึกษาโดยการสอบกลางภาคเรีียน ปลายภาคเรีียน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การนำเสนอบทความวิิ ช าการในวารสารระดัั บ
นานาชาติิที่่�สนใจหน้้าชั้้�นเรีียน และมีีการประเมิินผ่่าน
ระบบการประเมิินของส่่วนกลาง (CMU MIS) โดยให้้
นัักศึึกษาประเมิินวิิชาและอาจารย์์ผู้้�สอน
2. หลัักการหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
กรอบแนวความคิิดของกระบวนการเรีียนรู้้�ใน
กระบวนวิิชานี้้� มีีเป้้าหมายให้้ผู้้�เรีียนเกิิดคุุณลัักษณะ
ในศตวรรษที่่� 21 โดยผู้้�เรีียนจะใช้้ความรู้้�ในสาระหลััก
ไปบููรณาการสั่่�งสมประสบการณ์์กัับทัักษะ 3 ทัักษะ
เพื่่�อการดำรงชีีวิติ ในศตวรรษที่่� 21 คืือ ทัักษะด้้านการ
เรีียนรู้้�และนวััตกรรม ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อสาร และ
เทคโนโลยีี และทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ ซึ่่�งการจััดการ
ศึึกษาจะใช้้ระบบส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา เพื่่�อให้้บรรลุุ
ผลลััพธ์์ที่่�สำคััญ มุ่่�งให้้นัักศึึกษาสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วย
ตนเอง ก้้าวข้้ามสาระวิิ ช าไปสู่่�การเรีี ย นรู้้� เ พื่่�อการ
ดำเนิินชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 โดยการเป็็นผู้้�ออกแบบ
การเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเอง และใช้้เทคโนโลยีี ใ ห้้เกิิ ด
ประโยชน์์ สามารถอำนวยความสะดวกได้้ดีี ส่่วนใน
ด้้านการเรีียนรู้้�ให้้นัักศึึกษาได้้ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเอง
เกิิดการตั้้�งคำถามถึึงอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น นำมาแลก
เปลี่่�ยนซึ่่� ง ความรู้้� แ ละกระบวนความคิิ ด ระหว่่ า ง
นัักศึึกษาและอาจารย์์ กระตุ้้�นการสร้้างแรงบัันดาลใจ
ให้้อยากเรีียนผ่่านกิิจกรรมในห้้องเรีียนที่่�สนุุกสนาน ซึ่่�ง
แรงบัันดาลใจหรืือความสนใจในการเรีียนจะเกิิดขึ้้�นได้้
ต่่อเมื่่�อผู้้�เรีียนเรีียนด้้วยความสุุข ความสนุุกสนาน ใน
การเรีียน [2] นำไปสู่่�การกระตืือรืือร้้นที่่�จะสืืบค้้นข้้อมููล
ด้้วยตนเองนอกห้้องเรีียน รวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง
ๆ ภายนอกนำมาแลกเปลี่่�ยนกัับเพื่่�อน และอาจารย์์
โดยใช้้วิิธีีการนำเสนอที่่�แตกต่่างจากวิิธีีการดั้้�งเดิิม ที่่�
ต้้องยืื น นำเสนอผ่่ า นรูู ป ภาพและตัั ว หนัั ง สืื อ หน้้า
ห้้องเรีียน แต่่ใช้้วิิธีกี ารสร้้างสื่่�อที่่�สามารถนำไปใช้้ได้้จริิง
สามารถมองเห็็นภาพได้้ชััดเจนมากขึ้้�น เกิิดกิิจกรรม
การโต้้แย้้งในองค์์ความรู้้� ทำให้้เกิิดความเข้้าใจมากขึ้้�น
สร้้างสถานการณ์์เสมืือนจริิงที่่�นัักศึึกษาต้้องเผชิิญใน
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การประกอบอาชีี พ และเตรีี ย มความพร้้อมให้้แก่่
นัักศึึกษาให้้มีีทัักษะและองค์์ความรู้้�ที่่�เหมาะสมต่่อ
อาชีีพอย่่างยั่่�งยืืน โดยหากนัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้จ� ริิง เรีียน
รู้้อ� ย่่างลึึกซึ้้�ง และเชื่่�อมโยง อาจารย์์ผู้้ส� อนจะถููกเปลี่่�ยน
บทบาทหน้้าที่่�เป็็นอาจารย์์ผู้้�ฝึึก ฝึึกให้้นัักศึึกษาได้้
เรีียนรู้้� ได้้แข่่งขัันทั้้�งกัับตนเองกัับเพื่่�อนก่่อให้้เกิิดความ
กล้้าแสดงออก กระตุ้้�นภาวะผู้้�นำได้้ [3]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�
3.1. วิิธีีการ/กิิจกรรม
	พััฒนากระบวนการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาในรููป
แบบเดิิมโดยการสร้้างกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ภายนอกห้้องเรีี
ยนก่่อชนเข้้ามาเรีี
ยนรู้้�ภายในห้้องเรีี
เลื อ กสรรทางพื
ไร ประจำภาคการศึ
ก ษาทียน่
เรีีย2564
นในกระบวนวิิ
ข้้อเลืือกสรรทางพืื
โดยจัดแบชงาหัั
กิจวกรรมออกเป
น ชไร่่ ประจำ
ภาคการศึึ
ษาที่่� 2564
ดแบ่่งกิิจกรรมออกเป็็
- กิจกกรรมเรี
ยนรูดโดยจัั
วยตนเองนอกชั
้นเรียน โดยน
-	กิิจกรรมเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอกชั้้�นเรีียน โดย
ใหนักศึกษาเลือบทความวิชาการที่สนใจ โดยให
ให้้นัักศึึกษาเลืือกบทความวิิชาการที่่�สนใจ โดยให้้อััด
อัดเปนวีดีโอ และเปดโอกาสใหมีการซักถาม จาก
เป็็นวีีดีโี อ และเปิิดโอกาสให้้มีีการซัักถามจากนัักศึึกษา
เรียนได ดัปงที่่�แสดงในรู
ปที่ 1
ในชั้้�นักนศึเรีีกยษาในชั
นได้้ ดัั้นงแสดงในรูู
1

รููปที่่� 1 กิิจกรรมให้้นัักศึึกษานำเสนองานวิิจััยที่่�สนใจ
รูปที่ 1 กิจกรรมใหนักศึกษานำเสนองานวิจัยที่สนใจ

-	กิิจกรรมรููปแบบกลุ่่�ม : เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์
กิ จ กรรมรู ปดแบบกล
: เนืส่ ามารถทำ
อ งด ว ย
ปััญ-หาโรคระบาดโควิิ
19 นัักศึึุ  มกษาไม่่
หาโรคระบาดโควิ
ด 19 นักศึยกวษาแต่่
กิิจสถานการณ
กรรมแบบกลุ่่�ปมญได้้จึึ
งปรัับเป็็นกิิจกรรมแบบเดี่่�
ไมสามารถทำกิ
 มไดจ ึงปรั บ เป น
นำเสนองานร่่
วมกัับจนัักรรมแบบกลุ
กวิิจััยจากต่่างประเทศ
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2564
จ กรรมแบบเดี
่ ย ว แต น ำเสนองานร ว มกั บ
นักวิจัยจากตางประเทศ

รูปที่ 2 กิจก
คิดเห็นกับนัก
- กิจก
การสอนข
ใหกับนักศ
3 และนำ
นอกสามา

-สถานการณ
กิ จ กรรมรู
ป แบบกล ุ  ม : ดเนื
ย
ปญหาโรคระบาดโควิ
19่ อนังด
กศึกว ษา
สถานการณ
ปญหาโรคระบาดโควิ
19จ ึงนัปรั
กศึบกเป
ษาน
ไมสามารถทำกิ
จ กรรมแบบกลุ มดได
CMU21
(2022) จ กรรมแบบกลุ ม ไดจ ึง ปรั บ เป น
ไมกิสจามารถทำกิ
กรรมแบบเดี
แต น ำเสนองานร ว มกั บ
Chiang
Mai University,่ ย วThailand
กินัจกกรรมแบบเดี
่ ย ว แต น ำเสนองานร ว มกั บ
วิจัยจากตางประเทศ
นักวิจัยจากตางประเทศ

รศึ ก ษาที่

นเรียน โดย
นใจ โดยให
กถาม จาก
ที่ 1

จัยที่สนใจ

นื ่ อ งด ว ย
9 นักศึกษา
งปรั บ เป น
นร ว มกั บ

รูปที่ 2 กิจกรรมนำเสนองานและแลกเปลี่ยนความ
ยนความคิิด
คิรููปที่่�
ดเห็น2กับกิินัจกรรมนำเสนองานและแลกเปลี่่�
กวิจัยจากตางประเทศ
เห็็นกัับนัักวิิจััยจากต่่างประเทศ
- กิจกรรมรูปแบบเดี่ยว : การจัดทำวีดีโอสื่อ
-	กิิจกรรมรููปแบบเดี่่�ยว : การจััดทำวีีดีีโอสื่่�อ
การสอนของนักศึกษาเพื่อถายทอดองคความรู
การสอนของนัักศึึกษาเพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้กัับ
นักศึกบษาระดั
บปริญดััญาตรี
ดังแสดงในรู
ปที่
นัักใหศึึกกับษาระดัั
ปริิญญาตรีี
งแสดงในรูู
ปที่่� 3 และนำ
3 และนำเข
าสูระบบออนไลน
เพื่อใหบุคคลด าน
เข้้าสู่่�
ระบบออนไลน์์
เพื่่�อให้้บุุคคลด้้านนอกสามารถ
นอกสามารถเข
ไปศึมเติิ
กษาข
เข้้าไปศึึ
กษาข้้อมููลาเพิ่่�
มได้้อมูลเพิ่มเติมได

รููปที่่� 3 วีีดีีโอสื่่�อการสอนเพื่่�อสอนนัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีี
3.2. สื่่�อหรืือนวััตกรรม
	สื่่�อการสอน : การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาจะเรีียน
รู้้�โดยผ่่านระบบออนไลน์์ ได้้แก่่
- การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาด้้วยตนเองผ่่าน KCMoodle (e-learning)
-	กิิ จ กรรมประเมิิ น ผลการเรีี ย นรู้้� ส ำหรัั บ
นัักศึึกษา เพื่่�อนร่่วมกลุ่่�ม และอาจารย์์ผู้้ส� อนผ่่านระบบ
ออนไลน์์ Google Forms: https://www.google.
com
3.3. กระบวนการสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิต
การศึึ ก ษารูู ป แบบนี้้�สามารถพัั ฒ นาทัั ก ษะที่่�
สำคััญสำหรัับประกอบวิิชาชีีพในด้้านการปรัับปรุุง
พัั น ธุ์์�พืื ช ในระดัั บ โมเลกุุ ล และสามารถพัั ฒ นา
กระบวนการคิิดของนัักศึึกษาด้้านเทคโนโลยีี เพื่่�อผลิิต
บััณฑิิตที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและทัันสมััย โดยการเรีียนรู้้ด้้� วยรููป
แบบนี้้�ทำให้้นัักศึึกษาได้้ไปศึึกษาเรีียนรู้้ด้้� วยตนเองก่่อน
เข้้าห้้องเรีียน เกิิดการกำหนดปััญหาร่่วมกัันระหว่่าง
อาจารย์์และนัักศึึกษา การใช้้เหตุุผลในการตอบคำถาม
สร้้างการสื่่�อสารกัันภายในชั้้�นเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้�น และ
นัั ก ศึึ ก ษาสามารถใช้้ประโยชน์์ ผ่่ า นการเรีี ย นรู้้�ด้้ วย
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีี เช่่น ระบบการศึึกษาออนไลน์์ของ
มหาวิิทยาลััย คอมพิิวเตอร์์ และสมาร์์ทโฟน ที่่�มีีอยู่่�
อย่่างถููกต้้อง

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. ผลที่่�ได้้รัับและอภิิปราย
4.1. ผลจากการให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
นอกห้้องเรีียน
การกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาทำการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง
ภายนอกห้้องเรีียน ถืือว่่าได้้รัับความสนใจจากนัักศึึกษา
เป็็นอย่่างยิ่่�ง ซึ่ง่� สามารถบ่่งบอกได้้ว่่านัักศึึกษาให้้ความ
สนใจในการเข้้าชั้้�นเรีียน ซึ่่�งประเมิินจากจำนวนคนที่่�
เข้้าชั้้�นเรีียนตรงเวลาและเปิิดกล้้องขณะเรีียน
4.2. ผลงานที่่�จะได้้จากโครงการในรููปแบบงาน
เดี่่�ยว
จากการให้้นัักศึึกษาทำการศึึกษาข้้อมููลงานวิิจัยั
ที่่�ถูู ก ตีี พิิ ม พ์์ และจัั ด ทำวีี ดีี โ อสื่่�อการสอนสำหรัั บ
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พบว่่า นัักศึึกษาทำการ
ค้้นคว้้าและศึึ ก ษาข้้อมูู ล ด้้วยตนเองเป็็ น อย่่ า งดีี
มีีการนำเสนอในรููปแบบของคลิิปวีีดีีโอ ดัังแสดงใน
รููปที่่� 3
4.3. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์หรืือคณาจารย์์ที่่�เข้้า
ร่่วมในโครงการ
การปรัับการเรีียนการสอนถืือว่่าเป็็นการพััฒนา
คณาจารย์์ให้้ก้้าวทัันยุุคสมััยแห่่งเทคโนโลยีี โดยการนำ
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ อีีกทั้้�งทำให้้สามารถสื่่�อสาร
กัับกลุ่่�มนัักศึึกษาได้้ตรงเป้้าหมายมากขึ้้�น ซึ่่�งจากเดิิม
การศึึ ก ษาในกระบวนวิิชานี้้� นััก ศึึก ษาจะเป็็ นผู้้�รัับ
กระบวนความคิิดและองค์์ความรู้้�จากอาจารย์์ผู้้�สอน
เพีียงด้้านเดีียว แต่่เมื่่�อเกิิดการปรัับเปลี่่�ยน ทำให้้เกิิด
การสื่่�อสารระหว่่างอาจารย์์กัับนัักศึึกษามายิ่่�งขึ้้�น เกิิด

การแลกเปลี่่�ยนแนวคิิด การยอมรัับกระบวนความคิิด
ซึ่่�งกัันและกััน
5. สรุุป
จากการปรัับเปลี่่�ยนจากรููปแบบการศึึกษาใน
รููปแบบเดิิม ให้้เป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ให้้ก้้าวทัันยุุค
สมััยแห่่งเทคโนโลยีี และโลกแห่่งศตวรรษที่่� 21 โดย
อาศััยการเรีียนรู้้แ� บบ Flipped classroom approach
สามารถพััฒนาทัักษะต่่าง ๆ ที่่�สำคััญของนัักศึึกษา โดย
เฉพาะทัักษะและองค์์ความรู้้ที่่�� จำเป็็นต่่อการประกอบ
อาชีีพของนัักศึึกษาในอนาคต นอกจากนั้้�นสามารถ
พััฒนากระบวนการสอนของอาจารย์์ให้้ก้้าวทัันยุุคสมััย
และสอดคล้้องกัั บ แนวคิิ ด ของนัั ก ศึึ ก ษาในยุุ ค สมัั ย
GenY และ GenZ ได้้ สามารถพููดคุุยและเปลี่่�ยน
แนวคิิดกัันได้้อย่่างดีี นอกจากนั้้�นการปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการเรีี ย นรู้้� ยัั ง ได้้รัั บ ความสนใจจากกลุ่่�ม
นัักศึึกษาสููง และสามารถกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษารู้้�จัักการ
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง เกิิดสภาวะผู้้�นำ และทัักษะการ
สื่่�อสารในสัังคมได้้ดีี โดยรููปแบบการเรีียนรู้้�ลัักษณะนี้้�
สามารถปรัับเข้้ากัับทุุกกระบวนวิิชาได้้ อีีกทั้้�งสามารถ
นำไปใช้้ในทุุกแขนงวิิชา ซึ่่�งจะทำให้้นัักศึึกษามีีความ
สนใจ และรู้้�สึึกสนุุกสนาน มีีความสุุขในการศึึกษา
กระบวนวิิชานั้้�น เกิิดองค์์ความรู้้�ขึ้้�นจากการได้้ปฏิิบััติิ
จริิง สำหรัับภาพรวมในการจััดการเรีียนรู้้�ผ่่านรููปแบบ
การจััดกิิจกรรมในห้้องเรีียน และการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง
ภายนอกห้้องเรีียน ถืือว่่านัักศึึกษาให้้ความสนใจ และ
ได้้รัับความรู้้�ที่่�ละเอีียดมากกว่่ากระบวนการเรีียนรู้้�รููป
แบบเดิิม
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การเรีียนรู้้�วิิชาผู้้�ประกอบการ (Entrepreneurship 255271)
ผ่่านการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning)
ทิินกร ปงธิิยา

ภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ, คณะวิิศวกรรมศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
E-mail tinnakorn.phongthiya@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
การจััดเรีียนการสอนวิิชาผู้้�ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้้วยวิิธีีการเดิิมที่่�เน้้นการบรรยายเป็็นหลััก
(Traditional Lecture-Based Learning) อาจทำให้้ผู้้�เรีียนที่่�ไม่่มีีประสบการณ์์การประกอบธุุรกิิจ ไม่่สามารถ
จิินตนาการและเห็็นภาพกระบวนการของประกอบธุุรกิิจได้้อย่่างชััดเจน ด้้วยเหตุุนี้้� เพื่่�อให้้การเรีียนการสอนมีี
ประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด ผู้้�สอนมีีแนวคิิดประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning) ร่่วมกัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (ICT) เข้้ามาใช้้ในการเรีียนการสอนผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลาย เช่่น การตั้้�งคำถามนำคิิดเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
ได้้แสดงความคิิดเห็็น ระดมความคิิด เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนซึ่ง่� กัันและกััน การใช้้เกม การเรีียนรู้้จ� ากกรณีีศึกึ ษา การเรีียน
จากประสบการณ์์จริิงของวิิทยากร และการฝึึกให้้ผู้้�เรีียนแก้้ปััญหาจากสถานการณ์์สมมติิ ผลจากการปรัับวิิธีีการ
เรีียนการสอนในวิิชาผู้้ป� ระกอบการในปีีการศึึกษา 2/2654 วััดจากคะแนนประเมิินความพึึงพอใจและรายงานการ
สะท้้อนคิิดของผู้้�เรีียน แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เรีียนมีีความพึึงพอใจในระดัับค่่อนข้้างสููง และวิิธีีการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกช่่วย
ทำให้้ผู้้�เรีียนมีีความสนุุกในการเรีียน มีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียน และสามารถนำความรู้้ที่่�� ได้้ไปปรัับใช้้ในชีีวิติ ได้้
ไม่่ว่่าจะเป็็นการประกอบธุุรกิิจของตนเอง การเรีียน หรืือการบริิหารจััดการงานในองค์์กร นอกจากนี้้�ผู้้�เรีียนยัังได้้
เสนอแนะให้้กระบวนวิิชาอื่่�นปรัับการเรีียนการสอนให้้เป็็นการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกอีีกด้้วย ซึ่ง่� เหมาะสมเป็็นอย่่างยิ่่�งสำหรัับ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
คำสำคััญ: ผู้้�ประกอบการ, การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, Active Learning, วิิศวกรรมอุุตสาหการ
1. บทนำ
กระบวนวิิชาผู้้�ประกอบการ รหััสวิิชา 255712
เป็็นวิิชาระดัับบััณฑิิตศึึกษาที่่�จััดการเรีียนการสอนโดย
ภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีี
ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการเป็็นผู้้�
ประกอบการ การจััดตั้้�ง และการวางแผนธุุรกิิจ ผลจาก
การเรีียนวิิชานี้้� ผู้้�เรีียนจะสามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ที่่�
ได้้ ไม่่เพีียงแต่่เพื่่�อการก่่อตั้้�งธุุรกิิจ แต่่ผู้้เ� รีียนยัังสามารถ
ใช้้ความรู้้�เพื่่�อบริิหารจััดการงานในองค์์กรได้้
การเรีียนการสอนวิิชาผู้้ป� ระกอบการด้้วยวิิธีกี าร
เดิิ ม ที่่�เน้้นการบรรยายเป็็ น หลัั ก (Traditional

Lecture-Based Learning) อาจทำให้้ผู้้�เรีียนที่่�ไม่่มีี
ประสบการณ์์ ก ารประกอบธุุ ร กิิ จ ไม่่ ส ามารถ
จิินตนาการและเห็็นภาพกระบวนการประกอบธุุรกิิจ
ได้้อย่่างชััดเจน ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การเรีียนการสอนมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ผู้้ส� อนจึึงมีีแนวคิิดที่่�จะประยุุกต์์ใช้้
วิิธีีการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning) ร่่วมกัับ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (ICT) มาใช้้แทนการเรีียนการ
สอนที่่�เน้้นการบรรยาย โดยผู้้� ส อนจะเน้้นการใช้้
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย เช่่น การอภิิปราย
การโต้้วาทีี การระดมความคิิด การแสดงความคิิดเห็็น
การเรีี ย นจากกรณีี ศึึ ก ษา และการเรีี ย นจาก
ประสบการณ์์จริิงของผู้้ป� ระกอบการ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเห็็น
ภาพและเข้้าใจในสิ่่�งที่่�เรีียนได้้มากที่่�สุุด [1], [2], [3]
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นอกจากปรัับวิิธีีการเรีียนการสอนแล้้ว ผู้้�สอน
ยัังมีีแนวคิิดในการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการวััดผลจากการ
วััดผลด้้วยข้้อสอบ เป็็นการวััดจากกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
เชิิงรุุก ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนจะได้้พััฒนาทัักษะด้้านการ
คิิด วิิเคราะห์์ อภิิปราย นำเสนอ และที่่�สำคััญ คืือ การ
พััฒนาทััศนคติิต่อ่ การรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้อื่่�� น และ
การแสดงความคิิดเห็็นเชิิงสร้้างสรรค์์อีีกด้้วย [1]
เนื่่�องจากผู้้ส� อนรัับผิิดชอบการให้้คะแนนในวิิชา
ผู้้�ประกอบการในสััดส่่วนร้้อยละ 50 ของคะแนน
ทั้้�งหมดของวิิชา ดัังนั้้�นในบทความนี้้�ผู้้เ� ขีียนจะกล่่าวถึึง
เพีียงการเรีียนการสอนในส่่วนที่่�ผู้้�เขีียนรัับผิิดชอบ
เท่่านั้้�น
2. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
	รููปแบบของกิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก ผู้้ส� อนจะ
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลาย
ซึ่่� ง การออกแบบกิิ จ กรรมจะคำนึึ ง ถึึ ง การพัั ฒ นา
คุุณลัักษณะของผู้้เ� รีียน ทั้้�งในด้้านการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ มีีปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกัันผู้้�สอน
วิิทยากรรัับเชิิญ และเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน มีีการยอมรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างของผู้้�อื่่�น รู้้�จัักใช้้ข้้อมููลและ
เหตุุผล เพื่่�อสื่่�อสาร อธิิบาย และอภิิปราย อีีกทั้้�งยััง
สามารถทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในแต่่ละกิิจกรรม ผู้้�สอนจะนำเข้้าสู่่�หััวข้้อการเรีียนรู้้�
โดยนำเสนอหลัักการและทฤษฎีี เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้มีี
ความเข้้าใจในเนื้้�อหาเบื้้�องต้้น ก่่อนนำเข้้าสู่่�กิิจกรรมที่่�
ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้� บนกรอบแนวคิิดที่่�เกิิดจากการ
ประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีที่่�ได้้นำเสนอไป
2.1. กิิจกรรมที่่� 1 คุุณลัักษณะของผู้้�ประกอบ
การด้้วยแนวคิิดการแบ่่งสายแข่่งขัันกีีฬา
	วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกคิิด วิิเคราะห์์
และแสดงความคิิ ด เห็็ น เกี่่�ยวกัั บ คุุ ณ ลัั ก ษณะที่่�ผู้้�
ประกอบการพึึงมีี เพื่่�อให้้การประกอบกิิจการประสบ
ความสำเร็็จ
การเตรีี ย มการ: ผู้้� ส อนจะทำการทบทวน
วรรณกรรมวิิชาการ บทความออนไลน์์ หนัังสืือ และ
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การถอดบทเรีียน เพื่่�อเตรีียมเนื้้�อหาบรรยายในส่่วน
ของความรู้้เ� บื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับผู้้ป� ระกอบการ และทำการ
สรุุปคุุณลัักษณะที่่�ผู้้ป� ระกอบการที่่�ประสบความสำเร็็จ
เช่่น Jeffry Bezos, Steve Job, Mark Zuckerberg,
Bill Gate และคมสัันต์์ ลีี มีีร่่วมกััน จำนวน 12
คุุณลัักษณะเพื่่�อใช้้ในการทำกิิจกรรม
หลัั ง จากนั้้�นผู้้�ส อนจะนำคุุ ณ ลัั ก ษณะที่่�ได้้มา
ทำการแบ่่งเป็็นสายการแข่่งขัันกีีฬา ดัังตััวอย่่างแสดง
ในรููปที่่� 1 จะเห็็นว่่าการแบ่่งสายการแข่่งขัันจะถููกแบ่่ง
ออกเป็็นสองสาย สาย A และ B และในแต่่ละสายการ
แข่่งขัันจะมีีการจัับคู่่�การแข่่งขัันระหว่่างคู่่�คุุณลัักษณะ
ไว้้

ภาพที
การแบงงสายแข
รููปที่่� ่ 11 การแบ่่
สายแข่่งงขัขัันนกีกีีฬฬากั
ากัับบการเรี
การเรีียยนรู
นรู้้เ�เรืรื่่�่อองง
คุณลักษณะของผู
ประกอบการ
คุุณลัักษณะของผู้้
�ประกอบการ
การเรีียนการสอน:
ยนการสอน:กิกิิจจกรรมเรื
กรรมเรื่่�่อองคุ
งคุุณณลัลัักกษณะที
ษณะที่่�่
การเรี
จะเริ่่�จะเริ
มโดยการให้้ผู้้�
เรีียนพิิผจู  เารณา
ดีดีีขของผู้้
องผูป�  ประกอบการ
ระกอบการ
่ ม โดยการให
รี ย น
ณลัักษณะไปทีี
ะคู่่� โดยผู้้�สลอนจะให้้ผู้้�
ยนในห้้อง
พิคู่่�คุุจ ารณาคู
 คุ ณ ลั กลษณะไปที
ะคู โดยผูเสรีีอนจะให
ทำการโหวตคุุ ณ ลัั ก ษณะที่่�ผู้้� เรีี ย นพิิ จ ารณาว่่ า เป็็ น
ผู  เ รี ย นในห อ งทำการโหวตคุ ณ ลั ก ษณะที ่ ผ ู  เ รี ย น
คุุณลัักษณะที่่�ผู้้ป� ระกอบการควรมีี เพื่่�อให้้การประกอบ
พิจารณาวาเปนคุณลักษณะที่ผูประกอบการควรมี
กิิจการประสบความสำเร็็จ (เนื่่�องจากเป็็นการเรีียน
เพื
ก ารประกอบกิ
จ การประสบความสำเร็
จ
ผ่่า่ อนให
Zoom
ผู้้�สอนจึึงให้้ผู้้�
เรีียนใช้้วิิธีีการยกมืือ แสดง
(เนื
ย นผ
า น Zoom ผูส อนจึ
ให
ดัังรูู่อปงจากเป
ที่่� 2) คุุณนลััการเรี
กษณะที่่�
ได้้คะแนนโหวตจากผู้้
เ� รีียงนใน
ผูห้้องมากที่่�สุุ
เรียนใชวิธีกดารยกมื
่ 2) คุชณนะและถูู
ลักษณะก
จะถืืออว่่าแสดงดั
เป็็นคุุณงภาพที
ลัักษณะที่่�
ทีนำไปรอในการแข่่
่ไดคะแนนโหวตจากผู
นในห
อ
งขัันหรืืเรีอยเปรีี
ยบเทีีองมากที
ยบกัับคุุ่สณุดลัักจะถื
ษณะ
ละคู่่�ก นำไปรอในการ
และท้้ายที่่�สุุดจะ
วอื่่�านเปต่่อนไปคุ ณการโหวตจะทำไปทีี
ลั ก ษณะที ่ ช นะและถู
เหลืืงอขัคุุนณหรืลัักอษณะเดีี
ยวที่่�ผู้้
เ� รีียบนในห้้องพิิ
จารณาร่่
แข
เปรี ย บเที
ย บกั
คุ ณลักษณะอื
่ น ตวอมกััไปน
แล้้วว่่า คืือ คุุณลัักษณะที่่�
ญที่่�สุุาดยที
ที่่�ผู้้่ ส�ปุ ดระกอบการ
การโหวตจะทำไปที
ล ะคูส ำคัั
และท
จะเหลื อ
พึึ
ง
มีี
เพื่่�
อ
ให้้การประกอบกิิ
จ
การประสบความสำเร็็
คุณลักษณะเดี ยวที ่ผูเ รียนในห องพิจารณารว มกัจน
แลววา คือ คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ผูประกอบการ
st
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึ
พึงมีกษา
เพื่อ2564
ใหการประกอบกิจการประสบความสำเร็จ

ในระหว
การซักถาม
คิดเห็นวา ท
ว า คุ ณ ลั ก ษณ
นอกจากนี้ผ
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หันมาใหความสำคัญ และพัฒนาทักษะเหลานั้น เพื่อประโยชนทางดานการประกอบ
ธุรกิจตอไปในอนาคต และการเรียนการทำงาน รวมถึงการใชชีวิตประจำวัน”

2.2 กิ จ กรรมที ่ 2 กลยุ ท ธ ท างการตลาดด ว ย
กรณีศึกษาและผลิตภัณฑสมมติ
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเรียนไดฝกคิด วิเคราะห
เราหัันมาให้้ความสำคััญ และพััฒนาทัักษะเหล่่านั้้�น
และประยุกตใชเนื้อหาที่เรียนเพื่อสรางกลยุทธทาง
เพื่่�อประโยชน์์ทางด้้านการประกอบธุุรกิิจต่่อไปใน
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑที่กำหนดให
อนาคต และการเรีียนการทำงาน รวมถึึงการใช้้ชีีวิิต
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4C, 4E,กต์์SWOT,
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ในระหว่่างที่่�ทำกิิจกรรมการโหวต ผู้้�สอนจะ ตลาดสำหรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�กำหนดให้้
การเตรีี ย มการ: ผู้้� ส อนจะทำการทบทวน
ทำการซัักถาม และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงความ
คิิดเห็็นว่่า ทำไมถึึงเลืือกคุุณลัักษณะนั้้�น และอธิิบาย วรรณกรรมวิิชาการ หนัังสืือ และกรณีีศึึกษา เพื่่�อสรุุป
ว่่ า คุุ ณ ลัั ก ษณะนั้้�นมีี ผ ลต่่ อ การทำกิิ จ การอย่่ า งไร เนื้้�อหากลยุุทธ์์ทางการตลาดโดยภาพรวม เช่่น กลยุุทธ์์
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ใชกรณีศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดฝกวิเคราะห

“เรื่่�องที่่�ได้้จากการเรีียนในหััวข้้อ Introduction
to Entrepreneurships ก็็คือื ทัักษะการเป็็นประกอบ
การโดยได้้มีีการทำกิิจกรรมเพื่่�อโหวตและแสดงความ
คิิดเห็็นในเรื่่�องทัักษะที่่�ผู้้ป� ระกอบการควรมีี ซึ่ง่� จากการ
ทำกิิจกรรมทำให้้เห็็นได้้ว่่าลัักษณะหลายๆ ลัักษณะที่่�
ถููกเลืือกมาในกิิจกรรมล้้วนมีีความสำคััญและจำเป็็นใน
การประกอบธุุร กิิจ ขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมและ ภาพที่ 3 ตัวอยางกรณีศึกษาราน Uniqlo สำหรับ
อย่่างกรณีีศึึกษาร้้าน Uniqlo สำหรัับ
สถานการณ์์ ซึ่่�งกิิจกรรมในครั้้�งนั้้�นทำให้้ได้้มีีโอกาสใน รููปที่่� 3 วิตััเวคราะห
กลยุทธทางการตลาด
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ยกตัยกตัั
วอยวอย่่
าง าเช
าน Uniqlo
Uniqlo
ง นเช่่นกรณี
กรณีีศศึึกึกษาของร
ษาของร้้าน
ทำให้้ได้้เห็็นมุุมมองในหลายๆ มุุมที่่�ต่่างออกไปจากมุุม
(ภาพที่่�
อนจะเปิิดดโอกาสให้้ผู้้�
และ
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เดิิมๆ หรืือมุุมมองความคิิดของตนเองเพีียงแค่่ด้้าน (ภาพที
แสดงความคิิ ดดเห็็เห็นนว่่วาาร้้านยูู
เดีียว นอกจากนี้้�การทำกิิจกรรมยัังชี้้�ให้้เห็็นถึึงข้้อดีี และแสดงความคิ
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การตลาดที่ผูสอนไดอธิบายไปในชวงเริ่มตน จากนั้น
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยอดขาย กลยุทธทางการตลาดใดที่รานยูนิโคลควร
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จะกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลองแสดงความคิิดเห็็นในมุุม
มองที่่�แตกต่่างออกไปว่่า หากต้้องการเพิ่่�มยอดขาย
กลยุุทธ์์ทางการตลาดใดที่่�ร้้านยููนิโิ คลควรนำมาใช้้เพิ่่�ม
เติิม และนำมาใช้้อย่่างไร
หลัั ง จากผู้้� เรีี ย นได้้ทดลองวิิ เ คราะห์์ ก ลยุุ ท ธ์์
ทางการตลาดของทุุกกรณีีศึึกษาแล้้ว ผู้้�สอนจะมอบ
หมายผลิิตภััณฑ์์สมมติิ 2 ผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
ทดลองสร้้างกลยุุทธ์์ทางการตลาด และคำทรงพลััง
(Powerful wording) สำหรัับการโฆษณาผลิิตภััณฑ์์
ได้้แก่่ ครีีมหอยทาก และประกัันชีีวิิตสำหรัับผู้้�สููงอายุุ
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เหตุุ
อ ก 2 ผลิิ
ฑ์์ นี้้�
เนื(แสดงดัั
่องจากเป
ฑทผ ีลที่่�เลืื
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บลูตกภััคณาเฉพาะ
เนื่่�องจากเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสำหรัับลููกค้้าเฉพาะ
กลุมที่ตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม
กลุ่่�มที่่�ต้้องอาศััยกลยุุทธ์์ทางการตลาดที่่�เหมาะสม
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อีีกทั้้�ทงธได้้ที่ได
เรีมีียกนรูารสะท้้อนคิิ
ผานกรณีดศเกี่่�ึกยษาและผลิ
ตภัณได้้ทำ
ฑตัวซึ่่�อย
าง อีกทั้ง
วกัับกิิจกรรมที่่�
งแสดงให้้
งความเข้้าใจในเนื้้�
นได้้เป็็น่ไอย่่
ไดเห็็มีกนถึึารสะท
อนคิดเกี่ยอวกัหาที่่�
บกิเรีีจยกรรมที
ดทาำงดีีซึและ
่งแสดง
นถึึงทัักาใจในเนื
ษะการเรีี้อยหาที
นรู้้�ต่เลอดชีี
วิิตเที่่�ผู้้
ใหแสดงให้้เห็็
เห็นถึงความเข
รียนได
ปน�เรีีอยยนางดี
สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้ ดัังตััวอย่่างการสะท้้อนคิิด
และแสดงให
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“การเรีียน Market Strategy
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รียนทกาอย่่
นหนึ
ที่่�เราจะทำธุุ
รกิิจเอะไรสัั
าง่งไม่่ใช่่แต่่ลงมืือทำโดย

และกลยุุทธ์์ทางการตลาดของสิินค้้าเพื่่�อให้้ลููกค้้าอ่่าน
แล้้วสะดุุด ซึ่่�งอาจารย์์ได้้ยกตััวอย่่างประโยคที่่�ว่่า “คน
ที่่�ดููดีี มัักจะมีีโอกาสดีีดีเี ข้้ามาในชีีวิติ เสมอ” จากนั้้�นเรา
ก็็ได้้ลองคิิดดููและซึ่ง่� ที่่�ผ่่านมาไม่่ได้้ เราได้้ประสบพบกัับ
ตััวถึึง Wording อัันทรงพลัังที่่�ทำให้้เรานึึกย้้อนกลัับไป
ถึึงคลาสเรีียนนี้้� คืือ ได้้มีีโอกาสไปตััดผมที่่�ร้้านแห่่งหนึ่่�ง
หลัังประดูู ม.ช. เป็็นร้้านที่่� Content ดีีมาก และเรา
อ่่ า นเจอประโยคหนึ่่�งของร้้านที่่�ทำให้้เราอยากใช้้
บริิการ และกลัับไปตััดอีีก คืือ ทรงผมที่่�ใช่่กัับสไตล์์ที่่�
ชอบ”
2.3. กิิจกรรมที่่� 3 การบริิหารจััดการทีีมจาก
ประสบการณ์์ของวิิทยากรที่่�ปรึึกษาบริิษัทั
ขนาดเล็็ก ขนาดกลาง และธุุรกิิจเกิิดใหม่่
เพื่่�อสร้้างข้้อเสนอแนะต่่ อ สถานการณ์์
สมมติิ
	วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้ก� ารบริิหาร
จััดการทีีมจากกรณีีศึึกษา ประสบการณ์์ของวิิทยากร
การบริ
ห ารจั ด การที ม งานในเหตุ
ก ารณ
ส มมติหาร
ที่
รัับเชิิญ และได้้ทดลองประยุุ
กต์์ใช้้ความรู้้
ใ� นการบริิ
กำหนดให
จััดการทีีมงานในเหตุุการณ์์สมมติิที่่�กำหนดให้้
การเตรี
อนและวิ
ทยากรรั
การเตรีียยมการ:
มการ: ผู้้ผูส�  สอนและวิิ
ทยากรรัั
บเชิิบญเชิร่่วญม
รกััวนมกั
ยมคำถามนำคิ
ด (ยกตั
่ 5)
เตรีีนยเตรี
มคำถามนำคิิ
ด (ยกตัั
วอย่่วาอย
งดัังารููงดัปที่่�งภาพที
5) และ
และตั
างกรณี
่อบรรยายและยกตั
าง
ตััวอย่่วาอย
งกรณีี
ศึึกษาศึกษา
เพื่่�อเพื
บรรยายและยกตัั
วอย่่วาอย
งให้้ผู้้�
เรีียผนมีี
�พื้้�นฐาน
นภาพของการบริิ
หาร
ให
ูเรีคยวามรู้้
นมีความรู
พื้นและเห็็
ฐาน และเห็
น ภาพของการ
จััดหการทีี
พร้้อมทั้้�
งเตรีี
ยมโจทย์์
รณีีศึึกกษาเพื่่�
บริ
ารจัมดการที
ม พร
อมทั
้งเตรียกมโจทย
รณีศอึกให้้ผู้้�
ษา
เรีีย่อนได้้ทดลองคิิ
วิิเคราะห์์ด และอภิิ
ปรายหาแนวทาง
เพื
ใหผูเรียนไดดทดลองคิ
วิเคราะห
และอภิปราย
การบริิ
ห
ารจัั
ด
การทีี
ม
หาแนวทางการบริหารจัดการทีม

ไม่่มี“การเรี
ีการวางแผน
ถ้้าโชคดีีทำให
คุุณเรารูอาจจะประสบความ
ยน Market Strategy
วาการที่เราจะทำธุรกิจอะไรสัก
อยาสำเร็็
ง ไมใชจแได้้
ตลงมืแต่่
อทำโดยไม
มีการวางแผน
าโชคดีาคคุุุณณ
อาจจะประสบความสำเร็
ถ้้าโชคร้้ายนั่่�
นก็็แถปลว่่
ไม่่ได้้วางแผน จ
ได แตถาโชครา ยนั่ นก็แปลว าคุ ณ ไม ไ ดว างแผนอะไรเอาไวเ ลย ซึ่งการวางแผน
อะไรเอาไว้้เลย ซึ่่�งการวางแผนเบื้้�องต้้นก็็ควรเริ่่�มจาก
เบื้องตนก็ควรเริ่มจาก 3W1H และในคลาสก็ไดมีการใหความรูเกี่ยวกับหลักการ 4P,
ด้้มีีกการ
การให้้ความรู้้
�เกี่่�ยวกัับจะเป
หลัันกการให ภาพที่ 5 ตัวอยางคำถามนำเพื่อใหผูเรียนไดฝกคิด
4C,3W1H
4E และปจและในคลาสก็็
จุบันไดมีการพูดถึงไหลั
8P แลว โดย Highlight
เราคิการ
ดสโลแกน
างการตลาดของสิ
นคากเพืารพูู
่อใหลดูกถึึ
คางอหลัั
านแล
วสะดุด ซึ่ง รููปที่่� 5 ตััวอย่่างคำถามนำเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกคิิดก่่อน
4P, และกลยุ
4C, 4Eทธทและปัั
จจุุบัันได้้มีี
กการ
กอนนำเขาสูบทเรียนและกรณีศึกษา
อาจารยไดยกตัวอยางประโยคที่วา “คนที่ดูดี มักจะมีโอกาสดีดีเขามาในชีวิตเสมอ”
8P แล้้ว โดย Highlight จะเป็็นการให้้เราคิิดสโลแกน นำเข้้าสู่่�บทเรีียนและกรณีีศึึกษา
จากนั้นเราก็ไดลองคิดดูและซึ่งที่ผานมาไมได เราไดประสบพบกับตัวถึง Wording
การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร
อันทรงพลังที่ทำใหรานึกยอนหลับไปถึงคลาสเรียนนี้ คือ ไดมีโอกาสไปตัดผมที่ราน
แหงหนึ่งหลังประดู ม.ช. เปนรานที่ Content
ดีมาก และเราอานเจอประโยคหนึ่ง ใช ค ำถามนำคิ ด เพื ่ อ นำเข า สู  บ ทเรี ย น และเพื ่ อ ให
84
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century
Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564
ของรานที่ทำใหเราอยากใหบริการ และกลับไปตัดอีก คือ ทรงผลที่ใชกับสไตลที่ ผู  เ รี ย นได เ ริ ่ ม อภิ ป รายแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
ชอบ”
จากนั ้ น วิ ท ยากรจะบรรยายเนื ้ อ หาและทฤษฎี

ภาพที่ 6 ก

หลังจา
และประสบ
วิทยากรจะท
เรื่องของการ
โดยการใหส
ศั ก ยภาพข
กำหนดให
คาเฉลี่ยเพื่ อ
ภาพที่ 7) ห
สถานการณ
ตัวอยางดังภ
ดวยศักยภา
บรรลุสถานก

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร
ใช คำถามนำคิ ดเพื ่ อนำเข า สู บ ทเรี ย น และเพื่อให
ผูCMU21
 เ รี ย นได(2022)
เ ริ ่ ม อภิ ป รายแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
Chiang Mai University, Thailand
จากนั ้ น วิ ท ยากรจะบรรยายเนื ้ อ หาและทฤษฎี
เกี ่ ย วกัการเรีี
บ การบริ
ห ารจั ดกิิการที
ม รวมทั
้ ง แบทงยากร
บั น
ยนการสอน:
จกรรมจะเริ่่�
มจากวิิ
ประสบการณ
ยากรในการบริ
ารจัดการที
ใช้้คำถามนำคิิขดองวิ
เพื่่�อทนำเข้้าสู่่�
บทเรีียนหและเพื่่�
อให้้ผู้้�มเรีียน
กรณี ตปั วรายแลกเปลี่่�ยนความคิิ
อย า งจากประสบการณดขเห็็องวิ
ยากร
ได้้เริ่่�มอภิิ
น ทจากนั้้�น
วิิทยากรจะบรรยายเนื้้�อหาและทฤษฎีี
วกัับการ
(แสดงดั
งภาพที่ 6) คือ กรณีที่มีการลดทีเกี่่�มยงานหนึ
่ง
บริิหแตารจัั
ดการทีี
งแบ่่งบัันประสบการณ์์
ของ
คน
ทำให
ประสิมทธิรวมทั้้�
ภาพการทำงานเพิ
่มขึ้นเปนสอง
วิิทายากรในการบริิ
หารจััดงการทีี
ม
เท
และทำให ค วามพึ
พอใจในการทำงานของ
กรณีี
างจากประสบการณ์์
ของวิิผทูเยากร
ทีมงานเพิ
่มขึตั้นัวอย่่
โดยวิ
ทยากรจะเปดโอกาสให
รียน
(แสดงดัังรููปดที่่�เห็6)นวคืืาอเหตุกรณีี
แสดงความคิ
ใดจึที่่�มี
งเปีกนารลดทีี
เชนนั้นมงานหนึ่่�
อีกทั้งยังงคน
มี
แต่่ทำให้้ประสิิทธิิภาพการทำงานเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่า
การใชคำถามนำดวยวา กรณีศึกษาที่เรียนนี้สามารถ
และทำให้้ความพึึงพอใจในการทำงานของทีีมงานเพิ่่�ม
นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันของผูเรียนอยางไร
ขึ้้�น โดยวิิทยากรจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนแสดงความคิิด
เห็็นว่่าเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น อีีกทั้้�งยัังมีีการใช้้คำถามนำ
ด้้วยว่่า กรณีีศึึกษาที่่�เรีียนนี้้�สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้
ในชีีวิิตประจำวัันของผู้้�เรีียนอย่่างไร

สถานการณสมมติที่แตกตางกันใหแตละกลุม (แสดง
ตัวอยางดังภาพที่ 8) และใหแตละกลุมวิเคราะหวา
ดวยศักยภาพของทีมงานที่มี ณ ปจจุบัน หากจะให
บรรลุสถานการณที่กำหนดให ทีมควรจะมีกลยุทธใน
การบริ
ดการอย
งไร และเมื
กิจกรรมเสร็
อย่่างไรหารจั
และเมื่่�
อกิิจากรรมเสร็็
จ ่อจะให้้แต่่
ละกลุ่่�จมจะ
นำ
ให
แตล ะกลุน มนำเสนอหน
าชั้ น เพื ่ ออภิยปนความคิิ
รายและด
เสนอหน้้าชั้้�
เพื่่�ออภิิปรายและแลกเปลี่่�
แลกเปลี
เห็็นกัับผู้้่ย�เนความคิ
รีียนกลุ่่�มดอื่่�เห็น นกับผูเรียนกลุมอื่น

ภาพที่ 7 กิจกรรมใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูใน
รููปที่่� 7 กิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนได้้ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการ
การบริหารจัดการทีม
บริิหารจััดการทีีม

รณ ส มมติ ที่

ากรรับ เชิญ
งดังภาพที่ 5)
ะยกตัวอยาง
ภาพของการ
ยกรณีศึกษา
และอภิปราย

ยนไดฝกคิด
กษา

จากวิทยากร
และเพื่ อให
วามคิ ด เห็ น
และทฤษฎี
ทั ้ ง แบ ง บั น
จัดการทีม

รููปที่่�
6 ่ 6กรณีี
นวทางการ
ภาพที
กรณีศึึ กศษาสำหรัั
ึกษาสำหรับบวิิวิเเคราะห์์
คราะหแนวทางการ
บริิหารจััดการทีีม บริหารจัดการทีม
หลัังจากผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้จ� ากทฤษฎีี กรณีีศึกึ ษา
หลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากทฤษฎี กรณีศึกษา
และประสบการณ์์ ข องวิิ ท ยากรแล้้ว ผู้้� ส อนและ
ว ผูจ สกรรมใน
อนและ
วิิและประสบการณ
ทยากรจะทำการแบ่่ขงองวิ
กลุ่่�มทผู้้ยากรแล
�เรีียนเพื่่�อทำกิิ
ยากรจะทำการแบ
กลุมผูมเรียซึ่นเพื
่อทำกิจกรรมใน
เรื่่�วิทองของการบริิ
หารจััดงการทีี
่�งกิิจกรรมจะเริ่่�
มต้้น
เรื่องของการบริหการจั
ดการที
ม ซึ่งกิจกรรมจะเริ
่มตน
โดยการให้้สมาชิิ
ในกลุ่่�
มทำการประเมิิ
นให้้คะแนน
สมาชิกในกลุมทำการประเมิ
นใหกคำหนด
ะแนน
ศััโดยการให
กยภาพของตนเองในด้้านต่่
างๆ ตามหััวข้้อที่่�
ศั กจากนั้้�
ยภาพของตนเองในด
า นต า งๆ ตามหั
ให้้
นจะนำคะแนนที่่�ได้้มาทำการหาค่่
าเฉลี่่�วยขเพื่่�ออที่
ระบุุ
จุุดอ่่อนจุุจากนั
ดแข็็ง้นของทีี
ม (แสดงดัังรูู่ไปดที่่�มาทำการหา
7) หลัังจาก
กำหนดให
จะนำคะแนนที
นั้้�คนาผู้้เฉลี
ส� อนและวิิ
ทยากร
สมมติิที่่�ง
่ยเพื่ อระบุ
จุ ดอจะกำหนดสถานการณ์์
อนจุดแข็งของที ม (แสดงดั
แตกต่่
ให้้แต่่
ละกลุ่่�
(แสดงตััทวยากร
อย่่างดััจะกำหนด
งรููปที่่� 8)
ภาพทีา่ งกัั
7) นหลั
งจากนั
้นผูมสอนและวิ
และให้้แต่่
ละกลุ่่�
มวิิทเคราะห์์
่า นด้้วยศัั
ม
สถานการณ
สมมติ
ี่แตกตาว่งกั
ใหแตกลยภาพของทีี
ะกลุม (แสดง
งานที่่�มีี
ปััจจุุบั่ ัน8) หากจะให้้บรรลุุ
ตัวอยางดัณงภาพที
และใหแตละกลุสมถานการณ์์
วิเคราะหวที่่�า
กำหนดให้้ ทีีมควรจะมีีกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการ
ดวยศักยภาพของทีมงานที่มี ณ ปจจุบัน หากจะให
บรรลุสถานการณที่กำหนดให ทีมควรจะมีกลยุทธใน
การบริหารจัดการอยางไร และเมื่อกิจกรรมเสร็จ จะ
ให แต ล ะกลุ  มนำเสนอหน าชั ้ น เพื ่ออภิ ป รายและ

รููปที่่�
8 สถานการณ์์
สมมติิ
ที่่�กำหนดให้้เพื่่�
ภาพที
่ 8 สถานการณ
สมมติ
ที่กำหนดใหอเพืให้้ผู้้�
่อใหเรีียน
ทดลองบริิหผูเารจัั
ดการทีีม หารจัดการทีม
รียนทดลองบริ
ผลจากการเรีียนรู้้�: ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจถึึงหลัักการ
ผลจากการเรี
ยนรู: ผูกเรีารประยุุ
ยนไดเขกาต์์ใจถึ
งหลักการ
บริิหารจััดการทีีม และได้้มีี
ใช้้ความรู้้
�ที่่�ได้้
บริ
ห
ารจั
ด
การที
ม
และได
ม
ี
ก
ารประยุ
ก
ต
ใ
ช
ค
วามรู
ที่
เรีียนรู้้�ผ่่านสถานการณ์์สมมติิ นอกจากนี้้�ผู้้�เรีียนได้้มีี
ได
เรียนรูผานสถานการณ
มมติ นอกจากนี
ูเรียนได
การสะท้้อนคิิ
ดเกี่่�ยวกัับกิิสจกรรมที่่�
ได้้ทำ ซึ่่�ง้ผแสดงให้้
มีเห็็กนารสะท
อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทีย่ไดนได้้เป็็
ทำ ซึ่งนแสดงให
ถึึ ง ความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีี
อย่่ า งดีี
เห็
าใจในเนื้อหาทีด่เของผู้้
รียนได
นอย
างดีงดัง
ดัังนตััถึวงอย่่ความเข
างจากการสะท้้อนคิิ
�เรีียเปนท่่
านหนึ่่�
“จากบทเรีียนเนื้้�
Team
management
ตัวอยางจากการสะท
อนคิอหา
ดของผู
เรียนท
านหนึ่ง
ทำให้้เข้้าใจถึึ
ปััญ
วนใหญ่่
ทงำงานมาก
“จากบทเรียงนเนื
้อหาหาของคนส่่
Team management
ทำใหใเนที่่�
ขาใจถึ
ปญหาของคน
สขึ้้�วน
นใหญ
ใ
นที
่
ท
ำงานมากขึ
้
น
ว
า
ส
ว
นใหญ
ต
ั
ว
งานเองมั
ก
จะไม
ค

อ
ยมี
ป

ญ
แตปญแต่่
หา
ว่่า ส่่วนใหญ่่ตััวงานเองมัักจะไม่่ค่่อยมีีปััญหาหา
สวนใหญมักจะเกิดจากความสัมพันธระหวางคนมากกวา ถาเรามองปญหานี้ผานๆ
ปััญหาส่่วนใหญ่่มักั จะเกิิดจากความสััมพัันธ์์ระหว่่างคน
อาจทำใหค ิ ดได ว าคนที ่เ จอป ญ หานี้ แล วลาออก คงเปนเพราะไม อ ดทน หรื อ ไม
สามารถปรั
เขากับเพื่อนรวมงานได
แตเมื่อาเรีนๆ
ยนรูเรือาจทำให้้คิิ
่องการบริหารจัดการที
มากกว่่บาตัวถ้้าเรามองปัั
ญหานี้้�ผ่่
ดได้้ว่่มทำา
ใหเขาใจไดวา ปญหาระหวางคนทำงานอาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆ เชน ผูทำงานที่ไม
คนที่่�เจอปััญหานี้้�แล้้วลาออก คงเป็็นเพราะไม่่อดทน
ถู ก จริ ต กั น หรื อ การบริ ห ารจั ด การคนที่ ซ ้ ำ ซ อ นกั น ดั ง เช น วิ ท ยากรเล า จาก
ประสบการณ
หฟงวา เมื่อมีกบ
ารบริ
ารจัดการที
ม โดยการเอาบุ
คคลบางคนออกจาก
หรืือไม่่สใามารถปรัั
ตััวหเข้้ากัั
บเพื่่�
อนร่่วมงานได้้
แต่่เมื่่�อ
ทีมทำใหประสิทธิภาพของงานของทีมออกมาดีขึ้น ตัวอยางนี้เปนขอพิสูจนใหเห็นวา
เรีียนรู้้�เรื่่�องการบริิหารจััดการทีีมทำให้้เข้้าใจได้้ว่่า
การบริหารจัดการทีมเปนปจจัยหนึ่งที่ไมสามารถมองขามไมไดเลย หากองคกรสวน
ปััญมองข
หาระหว่่
งคนทำงานอาจจะมาจากสาเหตุุ
อื่่�นๆ
ใหญ
ามปญหานีา้ อาจจะส
งผลใหคนเกงๆ คนดีๆ ที่ไมสามารถทนไดลาออกไป
เนื่องจากไมสามารถทนอยูในวัฒนธรรมขององคกรที่ไมเหมาะสมได”

2.4 กิ จกลุกรรมที
ด การเงิ น จาก85
่มสาขาวิ่ ช4าวิการบริ
ทยาศาสตร์หแารจั
ละเทคโนโลยี
ประสบการณ ข องวิ ท ยากรเจ า ของกิ จ การ
และการเสนอแนวทางการแกปญหาจริงของ

การเต
รวมกันเตรีย
โดยใชกรณีศ
เนื้อหาของบ
การบริหารจ
การบริห าร
วิ ท ยากร น
เกิ ด ขึ ้ น ในบ
ประยุกตใชค
การเรีย
แนะนำบริษัท
จัดการเงิน
บริษัทของวิท

ภาพที่ 9 ตัว
เก
เมื่อบร
ทำการแบงก
ปญหาที่บร
ผูเรีย นทำก

บริหารจัดการทีม และไดมีการประยุกตใชความรูที่
ไดเรียนรูผานสถานการณสมมติ นอกจากนี้ผูเรียนได
CMU21 (2022)
มีChiang
การสะทMai
อนคิUniversity,
ดเกี่ยวกับThailand
กิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี ดัง
น ผู้้าท� งจากการสะท
ำงานที่่�ไม่่ถูกู จริิ
ตกััดนของผู
หรืือการบริิ
ารจััด่งการคน
ตัเช่่วอย
อนคิ
เรียนทหานหนึ
ที่่�ซ้้ำ“จากบทเรี
ซ้้อนกัันยนเนื
ดััง้อเช่่หานTeam
วิิทยากรเล่่
าจากประสบการณ์์
ให้้
management
ทำใหเขาใจถึงปญหาของคน
สฟัั
วนใหญ
้นวา ห
สวารจัั
นใหญด
ตัวการทีี
งานเองมัมกจะไม
คอยมีปญหา แตปคญคล
หา
งว่่าในทีเมื่่�่ทำงานมากขึ
อมีีการบริิ
โดยการเอาบุุ
สวนใหญมักจะเกิดจากความสัมพันธระหวางคนมากกวา ถาเรามองปญหานี้ผานๆ
บางคนออกจากทีี
ธิิภาพของงานของทีี
อาจทำให
ค ิ ดได ว าคนที ่เ จอปมญทำให้้ประสิิ
หานี้ แล วลาออกทคงเป
นเพราะไม อ ดทน หรื อ ไมม
สามารถปรั
บตัวเข
แตเน
มื่อข้้อพิิ
เรียนรูเสู
รื่อู จงการบริ
หารจัน
ดการที
มทำ
ออกมาดีี
ขึ้้�านกับเพืตัั่อวนรอย่่วมงานได
างนี้้�เป็็
น์์ให้้เห็็
ว่่าการ
ใหเขาใจไดวา ปญหาระหวางคนทำงานอาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆ เชน ผูทำงานที่ไม
เป็็ดนการคนที
ปััจจััย่ ซหนึ่่�
ถูบริิ
ก จริห
ต กัารจัั
น หรืดอการทีี
การบริ หมารจั
้ ำ ซ องนกัที่่�นไม่่ดัส
ง เชามารถมองข้้าม
น วิ ท ยากรเล า จาก
ประสบการณ
งวา เมื่อมีการบริ
ดการทีม ม
โดยการเอาบุ
ไม่่ได้้เลยใหฟหากองค์์
กรส่่หารจัวนใหญ่่
องข้้ามปััคคลบางคนออกจาก
ญหานี้้� อาจ
ทีมทำใหประสิทธิภาพของงานของทีมออกมาดีขึ้น ตัวอยางนี้เปนขอพิสูจนใหเห็นวา
จะส่่งผลให้้คนเก่่งๆ คนดีีๆ ที่่�ไม่่สามารถทนได้้ลาออก
การบริหารจัดการทีมเปนปจจัยหนึ่งที่ไมสามารถมองขามไมไดเลย หากองคกรสวน
ใหญ
มองขอางจากไม่่
มปญหานี้ อาจจะส
งผลใหคนเกงๆ ใคนดี
่ไมสามารถทนไดลาออกไป
ไปเนื่่�
สามารถทนอยู่่�
นวััๆฒทีนธรรมขององค์์
กร
เนื่องจากไมสามารถทนอยูในวัฒนธรรมขององคกรที่ไมเหมาะสมได”
ที่่�ไม่่เหมาะสมได้้”
2.4 กิ จ2.4.
กรรมที
่ 4 การบริ
ห ารจั
ด การเงิ
กิิจกรรมที่่�
4 การบริิ
หารจัั
ดการเงิินนจาก
จาก
ประสบการณ์์
ทยากรเจ้้าของกิิ
การ
ประสบการณ
ข องวิขทองวิิ
ยากรเจ
า ของกิ จจการ
และการเสนอแนวทางการแก้้ปัั
ญหาจริิ
และการเสนอแนวทางการแก
ปญหาจริ
งของง
ของบริิ
ษััทของวิิทยากร
บริษัทของวิ
ทยากร
	วัั
ระสงค์์:: เพื่่�เพือ่ อให้้ผู้้�
วั ต ถุตถุุปประสงค
ใหเผรีียู  เนได้้เรีี
รี ย นไดยนรู้้
เ รีก� ยารบริิ
นรู  กหาราร
จััดหการเงิิ
จากประสบการณ์์
จริิงของวิิ
ทยากร
และ
บริ
ารจัดนการเงิ
นจากประสบการณ
จริงของวิ
ทยากร
ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�เรื่่�องการบริิหารจััดการเงิินช่่วยแก้้
และประยุกตใชความรูเรื่องการบริหารจัด การเงิน
ปััญหาจริิงในบริิษััทของวิิทยากร
ชวยแกปญหาจริงในบริษัทของวิทยากร
การเตรีียมการ: ผู้้ส� อนและวิิทยากรรัับเชิิญร่่วม
กัันเตรีียมเนื้้�อหาเรื่่�องของการบริิหารจััดการเงิิน โดย
ใช้้กรณีีศึกึ ษา คืือ บริิษัทั ของวิิทยากรรัับเชิิญ ซึ่ง่� เนื้้�อหา
ของบทเรีียนจะเกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�เบื้้�องต้้นในการ
บริิหารจััดการเงิิน ที่่�เน้้นการแสดงปััญหาด้้านการ
บริิหารจััดการเงิินที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในบริิษััทของวิิทยากร
นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการสรุุปปััญหาจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในบริิษัทั
ของวิิทยากร ให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�เสนอ
แนะแนวทางการแก้้ปััญหา
การเรีียนการสอน: กิิจกรรมจะเริ่่�มจากวิิทยากร
แนะนำบริิษััท อธิิบายความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวการบริิหาร
จััดการเงิิน และยกตััวอย่่างปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงใน
บริิษััทของวิิทยากร แสดงดัังรููปที่่� 9
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การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร
แนะนำบริษัท อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวการบริหาร
จัดการเงิน และยกตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นจริ งใน
บริษัทของวิทยากร แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที
วอย
างป
ญหาดานการบริ
หารจั
ดการเงิ
รููปที่่� 9่ 9ตััวตัอย่่
างปัั
ญหาด้้านการบริิ
หารจัั
ดการเงิิ
นที่่�นเกิิทีด่
เกิดษัขึัท้นของวิิ
จริงในบริ
ษัทของวิทยากร
ขึ้้�นจริิงในบริิ
ทยากร
เมื่เมื่่�
อบรรยายในส
อบรรยายในส่่วนของเนื
วนของเนื้้�้ออหาเสร็
หาเสร็็จจผูผู้้ส�สอนจะ
อนจะ
ทำการแบ่่งงกลุ
กลุ่่�มผู้้
และวิิททยากรจะอธิ
ยากรจะอธิิบบายถึ
ายถึึงง
ทำการแบ
มผูเ�เรีรีียยนน และวิ
หาที่่�บริิ
ของวิิทยากรกำลัั
ปปััญญหาที
่บริษษััทของวิ
ยากรกำลังงเผชิิ
เผชิญญอยู่่�
อยู เพื่่�อให้้ผู้้�
เพื่อให
เคราะห์์
อภิิปอภิ
รายปและเสนอแนะแนวทาง
ผูเรีีเยรีนทำการวิิ
ย นทำการวิ
เคราะห
ราย และเสนอแนะ
เพื่่�
อ
แก้้ปัั
ญ
หา
(แสดงดัั
ง
รูู
ป
ที่่�
10)
จากนั้้�น่ ให้้แต่่
ละกลุ่่�้นม
แนวทางเพื่อแกปญหา (แสดงดังภาพที
10) จากนั
นำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับกลุ่่�ม
ใหแตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ
อื่่�น เพื่่�อนำไปสู่่�ข้้อเสนอแนะทั้้�งหมดที่่�ทั้้�งชั้้�นเรีียนเห็็น
คิดเห็นกับกลุมอื่น เพื่อนำไปสูขอเสนอแนะทั้งหมดที่
ร่่วมกัันนำเสนอต่่อวิิทยากร
ทั้งชั้นเรียนเห็นรวมกันนำเสนอตอวิทยากร

ภาพที10่ 10ปััญปหาที่่�
ญหาที
งในบริ
ัทของวิ
ทยากร
รููปที่่�
เกิิด่เกิขึ้้�ดนขึจริิ้นจริ
งในบริิ
ษััทษของวิิ
ทยากร
ผลจากการเรี
เขาใจถึงงหลัั
หลักกการ
การ
ผลจากการเรีียยนรู
นรู้้:�: ผูผู้้เ�เรีรีียยนได
นได้้เข้้าใจถึึ
บริหหารจัั
ารจัดดการเงิิ
การเงินน และได้้มีี
และไดมีการประยุุ
ารประยุกต์์ตใช้้ความรู้้
ชความรู�ใในช
บริิ
ในการเสนอแนะแนวทางเพื ่ อญแกหาจริิ
ป  ญงหาจริ
การเสนอแนะแนวทางเพื่่�อแก้้ปัั
ของบริิง ของ
ษััท
ของวิิ
ยากรทนอกจากนี้้�ผู้้
เ� รีียนได้้มีี
ดเกี่่�อยวน
บริษั ทของวิ
ยากร นอกจากนี
้ผูเรีกยารสะท้้อนคิิ
นไดมีการสะท
กััคิบดกิิเกีจ่ยกรรมที่่�
ซึ่่�ง่ไแสดงให้้เห็็
นถึึงความเข้้าใจใน
วกับกิจได้้ทำ
กรรมที
ดทำ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความ
เนื้้�
เรีีย้อนหาที
ซึ่่�งสามารถพัั
นาเป็็นทััฒกษะการเรีี
เขอาหาที่่�
ใจในเนื
่เรียน ซึ่งฒ
สามารถพั
นาเปนทัยกนรู้้
ษะ�
ตลอดชีี
ิตของผู้้
�เรีียวนได้้
ดัังตััเรีวยอย่่
างจากการสะท้้อน
การเรียวินรู
ตลอดชี
ิตของผู
นได
ดังตัวอยางจาก
คิิดของผู้้�เรีียนสองท่่าน
การสะทอนคิดของผูเรียนสองทาน
“ตอนทำกิิจกรรมกลุ่่�ม ทุุกกลุ่่�มมีีแนวคิิดที่่�ดีีใน
“ตอนทำกิจกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาธุรกิจมากหรือนอย
การพัั
ฒนาธุุรกิิจมากหรืือน้้อยแตกต่่างกัันไป เช่่น การ
แตกตางกันไป เชน การลงทุนในดานการทำใหคนรูจักมากขึ้น หรือการหาชองทาง

การลงทุนเพิ่ม การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ จากการทำกิจกรรมทำใหไดแนวคิดที่วา แมวา
จะเจออุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไมควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหมๆ เพื่อจะไดประสบ
ความสำเร็
จ แตอยางไรก็ตามตองมีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ
ประจำ�ปีการศึ
กษา 2564
บริหารจัดการเงินที่ดีดวย”
“ความรูที่ได จากคาบนี้ นอกจากสามารถใชเปน แนวทางการบริ ห ารจั ด
การเงินของธุรกิจ ยังสามารถประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเพื่อบริหารเงินไวสำหรับ

การเต
İ╟
ćĞˆĎ
×Ŀýİ
แพลตฟอร
&
ŀđÝ̧ÝḐ̌₣ď
ýĎ
ćĂğ╟
ď¸΅ŀ
ćĘ
Ŀ̆İďą¯╣
΅ŀ
Youtube

ภาพที่ 11
เศรษ
การเร
ใชคำถามน
ร ว มกั บ ชั ้ น
ความรู  พ ื ้ น
แพลตฟอรม
เมื่อบร

ของวิทยากร
จถึงหลักการ
ตใชความรูใช
ญหาจริ ง ของ
มีการสะทอน
เห็นถึงความ
นาเปนทักษะ
ตัวอยางจาก

าธุรกิจมากหรือนอย

คิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
เขาใจในเนื้อหาที่เรียน ซึ่งสามารถพัฒนาเปนทักษะ
CMU21ยนรู
(2022)
การเรี
ลอดชีวิตของผู
เรียนได ดังตัวอยางจาก
Chiang MaiตUniversity,
Thailand
การสะทอนคิดของผูเรียนสองทาน
จกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิ
ที่ดีในการพั
ฒนาธุอรการหาช่่
กิจมากหรือนอองย
ลงทุุน“ตอนทำกิ
ในด้้านการทำให้้คนรู้้
จั� กั ดมากขึ้้�
น หรืื
แตกตางกันไป เชน การลงทุนในดานการทำใหคนรูจักมากขึ้น หรือการหาชองทาง
ทางการลงทุุ
นเพิ่่�นในธุมรการลงทุุ
นในธุุจรกรรมทำให
กิิจอื่่�นๆไดแจากการทำ
การลงทุนเพิ่ม การลงทุ
กิจอื่นๆ จากการทำกิ
นวคิดที่วา แมวา
จะเจออุ
ป
สรรคใดๆ
ก็
ต
าม
ไม
ค
วรหยุ
ด
พั
ฒ
นาหาแนวทางใหม
ๆ
เพื
อจะไดประสบ
กิิจกรรมทำให้้ได้้แนวคิิดที่่�ว่่า แม้้ว่่าจะเจออุุป่สรรคใดๆ
ความสำเร็จ แตอยางไรก็ตามตองมีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ
ก็็บริตหารจั
ามดการเงิ
ไม่่คนทีวรหยุุ
่ดีดวย” ดพััฒนาหาแนวทางใหม่่ๆ เพื่่�อจะได้้
ประสบความสำเร็็
แต่่ อ ย่่ า งไรก็็
ามต้้องมีีหการจัารด
“ความรูที่ได จากคาบนีจ้ นอกจากสามารถใช
เปนตแนวทางการบริ
การเงินของธุ
กิจ ยังสามารถประยุ
กตใชในชีวิตประจำวันไดเพื่อบริหหารเงิ
ำหรับ
ประเมิิ
นรความเสี่่�
ยงและการวางแผนการบริิ
ารจัันไวดสการ
อนาคตและกำหนดแนวทางในการใชจายอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน การแยกบัญชี
เงิิที่ใชนจที่่�ดีี
ด้้วย”
ายสวนตัวกับบัญชีของบริษัทเพื่อลดปญหาที่เกิดจะขึ้นกับการบริหารเงิ น
รวมถึงเรื่องของความรู
สำหรับการจายภาษี
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดวย” น
“ความรู้้ทที่่�างภาษี
� ได้้จากคาบนี้้�
นอกจากสามารถใช้้เป็็
แนวทางการบริิ
ดการเงิิจนดิจของธุุ
รกิิจ ยัังสามารถม
2.5 กิจกรรมทีห่ 5ารจัั
เศรษฐกิ
ิทัลและแพลตฟอร
ประยุุธุกรกิต์์จใช้้ในชีี
วิิ ต ประจำวัั นขได้้เพื่่�อบริิ
ห ารเงิิ นษไว้้ัท
จากประสบการณ
องผูจัดการในบริ
สำหรััขนาดใหญ
บอนาคตและกำหนดแนวทางในการใช้้จ่่
ายอย่่าง
และกรณีศึกษา
ชััดเจน ยกตััวอย่่างเช่่น การแยกบััญชีีที่่�ใช้้จ่่ายส่่วนตััว
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่ อง
กัับบััญชีีของบริิษััทเพื่่�อลดปััญหาที่่�เกิิดจะขึ้้�นกัับการ
ของเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล และแพลตฟอร ม ธุ ร กิ จ จาก
บริิหารเงิิน รวมถึึงเรื่่�องของความรู้้ท� างภาษีีสำหรัับการ
ยากรผูที่่�จจะเกิิ
ัดการธุ
กิจเกิดใหมในบริษัทขนาดใหญ
จ่่วิาทยภาษีี
ดขึ้้�นรในอนาคตได้้ด้้วย”
ของประเทศไทย
และประยุ
ก ต ใ ช คจวามรู
2.5. กิิ จ กรรมที่่�
5 เศรษฐกิิ
ดิิ จิิ ทั ใั ลนการ
และ
วิเคราะหกรณี
ศึกษา มธุุรกิิจจากประสบการณ์์ของผู้้�
แพลตฟอร์์
จััดการในบริิษัทั ขนาดใหญ่่ และกรณีีศึกึ ษา
	วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ในเรื่่�อง
ของเศรษฐกิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล และแพลตฟอร์์ ม ธุุ ร กิิ จ จาก
วิิทยากรผู้้จั� ดั การธุุรกิิจเกิิดใหม่่ในบริิษัทั ขนาดใหญ่่ของ
ประเทศไทย และประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการวิิเคราะห์์
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กรณีีของ Line และ Youtube
Youtube

ภาพที
วอย
างคำถามนำคิดดในการเรีี
ในการเรียนเรื
่อง
รููปที่่�
11่ 11ตัั วตัอย่่
า งคำถามนำคิิ
นเรื่่�อง
เศรษฐกิิจเศรษฐกิ
ดิิจิิทััลและแพลตฟอร์์
มธุุรกิิจ มธุรกิจ
จดิจิทัลและแพลตฟอร
การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร
ใชคำถามนำเพื่อกระตุนใหผูเรียนเริ่มคิดและมีสวน

ภาพที่ 11 ตัวอยางคำถามนำคิดในการเรียนเรื่อง
เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ
การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร
ใชคำถามนำเพื
่อกระตุนให
ูเรียนเริ่มมคิจากวิิ
ดและมี
ส ว น
การเรีียนการสอน:
กิิจผกรรมจะเริ่่�
ทยากร
ร ว มกั บ ชั ้ น เรีอยกระตุ้้
น หลัน� งให้้ผู้้�
จากนั
น วิ ทมคิิยากรจะอธิ
ใช้้คำถามนำเพื่่�
เรีีย้นเริ่่�
ดและมีีส่ว่ นร่่บวายม
กััความรู
บชั้้�นเรีีย พนื ้ นหลัั
งจากนั้้�่ ยนวการเศรษฐกิ
วิิทยากรจะอธิิบจายความรู้้
�พื้้�น
ฐานเกี
ดิ จ ิ ท ั ล และ
ฐานเกี่่�
ยวกััมบธุเศรษฐกิิ
จิิทััลวและแพลตฟอร์์
แพลตฟอร
รกิจ พรจอดิิมยกตั
อยางกรณีศึกษามธุุรกิิจ
พร้้อมยกตัั
วอย่่างกรณีีศึวึกนของเนื
ษา ้อหาเสร็จ ผูสอนจะ
เมื่อบรรยายในส
เมื่่�องบรรยายในส่่
อหาเสร็็จ ผู้้�สศอนจะ
ทำการแบ
กลุม และวิวทนของเนื้้�
ยากรจะกำหนดกรณี
ึกษา
ทำการแบ่่
งกลุ่่�ม มเพืและวิิ
ทยากรจะกำหนดกรณีี
ศึกึ วษาให้้
ใหแตละกลุ
่อวิเคราะห
อภิปราย ตามหั
ขอที่
แต่่ ล ะกลุ่่�ม เพื่่�อวิิ เ คราะห์์ อภิิ ป ราย ตามหัั ว ข้้อที่่�
วิทยากรกำหนดให (แสดงดังภาพที่ 12) จากนั้นให
วิิทยากรกำหนดให้้ (แสดงดัังรููปที่่� 12) จากนั้้�นให้้แต่่ละ
แตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ
กลุ่่�มนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับ
คิดอเห็นกลุ่่�
นกัมบอื่่�เพืน่อนกลุมอื่น
เพื่่�

รููปที่่� 12 หััวข้้อเพื่่�อกิิจกรรมกลุ่่�มในหััวข้้อในเรื่่�อง
เศรษฐกิิจดิิจิิทััลและแพลตฟอร์์มธุุรกิิจ
ผลจากการเรีียนรู้้�: ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจถึึงเนื้้�อหา
เรื่่�องเศรษฐกิิจดิิจิิทััลและแพลตฟอร์์มธุุรกิิจ ผู้้�เรีียนได้้
มีีการสะท้้อนคิิดเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่�ได้้ทำ ซึ่่�งแสดงให้้
เห็็นถึึงความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียน ดัังตััวอย่่างจากการ
สะท้้อนคิิดของผู้้�เรีียน
“ตอนทำกิิจกรรมกลุ่่�ม ทุุกกลุ่่�มมีีแนวคิิดที่่�ดีีใน
การพััฒนาธุุรกิิจมากหรืือน้้อยแตกต่่างกัันไป เช่่น การ
ลงทุุนในด้้านการทำให้้คนรู้้จั� กั มากขึ้้�น หรืือการหาช่่อง
ทางการลงทุุนเพิ่่�ม การลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นๆ จากการทำ
กิิจกรรมทำให้้ได้้แนวคิิดที่่�ว่่า แม้้ว่่าจะเจออุุปสรรคใดๆ
ก็็ตาม ไม่่ควรหยุุดพััฒนาหาแนวทางใหม่่ๆ เพื่่�อจะได้้
ประสบความสำเร็็ จ แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามต้้องมีี ก าร
ประเมิินความเสี่่�ยงและการวางแผนการบริิหารจััดการ
เงิินที่่�ดีีด้้วย”
“Digital Economy and Business Platform
เป็็น class ที่่�เป็็น highlight เพราะเป็็น Class ที่่�เหมืือน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงเนื้อหา
เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ ผูเรียนได
มีกCMU21
ารสะทอ(2022)
นคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงให
Mai University,
เห็Chiang
นถึงความเข
าใจในเนื้อThailand
หาที่เรียน ดังตัวอยางจาก
การสะทอนคิดของผูเรียน
update
สถานการณ์์ของธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบััน ซึ่่�งก็็คืือ
“ตอนทำกิจกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาธุรกิจมากหรือนอย
Digital
วิิทานการทำให
ยากรมีีคกนรูารเปรีี
ยบธุุองทาง
ร กิิ จ
แตกต
างกันไป เชนั่่�นเอง
น การลงทุนในด
จักมากขึ้นยหรืบเทีี
อการหาช
การลงทุ
นเพิา่มงปีี
การลงทุ
นในธุรกิจและ
อื่นๆ จากการทำกิ
กรรมทำใหไดแนวคิดาทีในช่่
่วา แมววงปีี
า
ระหว่่
2010
2021 จทำให้้ทราบว่่
จะเจออุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไมควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหมๆ เพื่อจะไดประสบ
2010จ ผลิิ
ณฑ์์ตามต
จะเน้้นไปทาง
Physical
asset แต่่ใน
ความสำเร็
แตอตยาภัังไรก็
องมีการประเมินความเสี
่ยงและการวางแผนการ
บริหปััารจั
ด
การเงิ
น
ที
ด
่
ด
ี
ว

ย”
จจุุบัันโลกได้้เปลี่่�ยนเป็็น Digital Economy ใน
“Digital
Economy
andอBusiness
Platform
class ที่เปน highlight
Class
นี้้�เปรีี
ยบเสมืื
นการเปิิ
ดโลกเปนเพราะโดยส่่
วนตััว
เพราะเปน Class ที่เหมือน update สถานการณของธุรกิจในยุคปจจุบัน ซึ่งก็คือ
แล้้วได้้ยิิ
Platform
อยมาก
แต่่และไม่่เ2021
คยเข้้าใจ
Digital
นั่นเอง วินทคำว่่
ยากรมีาการเปรี
ยบเทียบธุรกิบ่่จระหว
างป 2010
ทำให
ทรายว
า
ในช
ว
งป
2010
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
จ
ะเน
น
ไปทาง
Physical
asset
แต
ใ
นป
จ
จุ
บ
ั
น
ความหมายของคำนี้้�เลย ซึ่่� ง วัั น นั้้�นก็็ ไ ด้้เรีี ย นรู้้โลก� ว่่ า
ไดเปลี่ยนเปน Digital Economy ใน Class นี้เปรียบเสมือนการเปดโลก เพราะโดย
Platform
คืือ สถานที่่�ที่่�
ดการแลกเปลี่่�้เลยยน
สวนตั
วแลวไดยินคำวาก็็Platform
บอยมาก แตทไมำให้้เกิิ
เคยเขาใจความหมายของคำนี
ซึ ่ งinformation,
วั น นั ้ น ก็ ไ ด เ รี ย นรู  ว  า value
Platform ก็unit
ค ื อ สถานที
ี ่ ท ำให เ กิ ด การแลกเปลี
่ยน
และ่ทcurrency
นอกจาก
information, value unit และ currency นอกจากนี ้ ย ั ง ทำให ท ราบ อี ก ว า
นี้้�ยัังทำให้้ทราบอีี
กว่่า แตApplication
ไม่่ไทด้้ันตามยุ
disrupt
Application
ไมได disrupt product
แคเปลี่ยนวิธีการบริโภคให
คตาม
สมัproduct
ยแคนั้น”
แต่่แค่่เปลี่่�ยนวิิธีกี ารบริิโภคให้้ทัันตามยุุคตาม
สมััยแค่่นั้้�น”
3 สื่อและเทคโนโลยี ที่ใชในการจัดกิจกรรม
3.ผูสสื่่อนได
�อและเทคโนโลยีี
ที่่�ใช้้ในการจัั
ดกิิจกรรม(ภาพ
สราง Facebook
closed-group
	ผู้้�สอนได้้สร้้าง Facebook closed-group
ที่ 13) เพื่อการจัดการชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค
(รููปที่่� 13) เพื่่�อการจััดการชั้้�นเรีียน โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่อสื่อสารกับผูเรียนในกระบวนวิชา การประกาศ
เพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�เรีียนในกระบวนวิิชา การประกาศ
ข อข้้อมูู
มู ลลขข้้าวสาร
าวสาร การอั
โหลดเอกสารประกอบการ
การอััพพโหลดเอกสารประกอบการสอน
สอน
และคลิ
วิ ดนี โทึึอบั
น ทึ ก การสอน
นอกจากนี
และคลิิ
ปวิิดีีโปอบัั
กการสอน
นอกจากนี้้�ผู้้
�เรีียนยัั้ ง
ผู สามารถอัั
 เ รี ย นยั งพสามารถอั
โหลดไฟล
น ำเสนอ และ ที่่�
โหลดไฟล์์นพำเสนอ
และสอบถามในกรณีี
สอบถามในกรณี
มีีข้้อสงสััยได้้ ที่มขี อสงสัยได

รููปที่่� 13 Facebook closed-group: วิิชา 255712
- Entrepreneurships
4. การวััดและประเมิินผลผู้้�เรีียน
จากที่่�กล่่าวไปแล้้ว ผู้้�สอนรัับผิิดชอบในส่่วนวััด
และประเมิินผลร้้อยละ 50 ของคะแนนทั้้�งหมดของ
วิิชาผู้้�ประกอบการ ผู้้�สอนจึึงได้้แบ่่งคะแนนในส่่วนนี้้�
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4 การวัดและประเมินผลผูเรียน
จากที่กลาวไปแลว ผูสอนรับผิดชอบในสวนวัด
และประเมินผลรอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดของ
วิชาผูประกอบการ ผูสอนจึงไดแบงคะแนนในสวนนี้
ออกเป
อยละ 3030จะจะ
ออกเป็็นน2 2สวส่่นย
วนย่่อยอยสวส่่นย
วนย่่อยแรกร
อยแรกร้้อยละ
ประเมิ
นรวมกัั
มกับบกิิกิจจกรรมในชั้้�
กรรมในชันเรีี้นยเรีนยโดย
น
ประเมิินนจากการมี
จากการมีีสส่ว่ นร่่
ผู้้ส� อนจะทำการสัั
งเกตพฤติิ
กรรมของผู้้
เ� รีียนในทุุ
กคาบ
โดยผู
สอนจะทำการสั
งเกตพฤติ
กรรมของผู
เรีย นใน
ยน จากการตั้้�
งคำถาม้งคำถาม
การตอบคำถาม
การแสดง
ทุกการเรีี
คาบการเรี
ยน จากการตั
การตอบคำถาม
ความคิิดเห็็น การให้้ความร่่
อในการทำกิิ
จกรรม
การแสดงความคิ
ดเห็น การใหวคมมืื
วามร
วมมือในการทำ
ดเห็็น และการส่่
งงานที่่�ได้้รัั
บมอบ่
กิจการระดมความคิิ
กรรม การระดมความคิ
ดเห็น และการส
งงานที
กำหนด ่กำหนด
ไดหมายตามเวลาที่่�
รับมอบหมายตามเวลาที
ในส่่วนย่่อยที่่�สอง คืือ ร้้อยละ 20 ผู้้�สอนจะ
ในส ว นย อ ยที ่ส อง คื อ ร อ ยละ 20 ผู  ส อนจะ
ประเมิินจากรายงานในหััวข้้อคำถามปลายเปิิด “ผู้้�
ประเมิ
น จากรายงานในหั
ว ข อยคำถามปลายเป
ด
เรีียนจะนำความรู้้
ที่่�� ได้้จากการเรีี
นวิิชาผู้้ป� ระกอบการ
“ผูไปประยุุ
 เ รี ย นจะนำความรู
กต์์ใช้้อย่่างไร”  ท ี ่ ไ ด จ ากการเรี ย นวิ ช า
ผูป ระกอบการไปประยุ
กตใชอยผู้้า�สงไร”
นอกจากในรายงาน
อนยัังให้้ผู้้�เรีียนเขีียน
ผูส� เรีีอนยั
ผูเรี ยนเขี
สรุุ ปนอกจากในรายงาน
การสะท้้อนคิิ ด ของผู้้
ย นต่่งให
อ การเรีี
ย นวิิยชนาผู้้�
สรุประกอบการเพื่่�
ป การสะท อ นคิ
ด ของผู  เ รี ยนนต
อ การเรี
ย นวิจกรรม
ชา
อสะท้้อนให้้เห็็
ถึึงผลที่่�
ได้้จากกิิ
ที่่�ผู้้�เรีียนชอบและไม่่
ผู  ปสิ่่�งระกอบการเพื
่ อสะทชออบนใหรวมถึึ
เ ห็ นงถึข้้อเสนอแนะเพื่่�
ง ผลที ่ ไ ด จ าก อ
บปรุุงการเรีี
ด้้วยรวมถึ ง
กิ ปรัั
จ กรรม
สิ ่ ง ทีย่ ผนการสอนในอนาคตอีี
ู  เ รี ย นชอบและไม ชกอบ
ผลการดำเนิิ่ อนปรั
การจัั
ดกิิงจการเรี
กรรมการเรีี
ยนรู้้�เชิิงรุุก
ข อ5.เสนอแนะเพื
บ ปรุ
ย นการสอนใน
นกิิจกรรมในวิิชาผู้้�ประกอบการ
อนาคตอีผลการดำเนิิ
กดวย
แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ส่่วนที่่�หนึ่่�ง คืือ ส่่วนที่่�ผู้้�เรีียนสะท้้อน
5 คิิดผลการดำเนิ
การจัดกิจและส่่
กรรมการเรี
งรุก
ผ่่านการเขีียนนรายงาน
วนที่่�สองยนรูคืือเชิคะแนน
ผลการดำเนิ
น กิงจพอใจโดยผู้้
กรรมในวิเ� รีีชยาผู
การประเมิิ
นความพึึ
นผ่่ปาระกอบการ
นระบบ CMU
แบMIS
งเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง คือ สวนที่ผูเรียนสะทอน
5.1. การสะท้้อนคิิ
ดของผู้้
�เรีีย่สนอง คือ คะแนน
คิดผานการเขี
ยนรายงาน และส
วนที
จากรายงานการสะท้้อนคิิ
�เรีียนชอบ
การประเมิ
น ความพึ ง พอใจโดยผูด เ รีพบว่่
ย นผา าผู้้นระบบ
วิิธีีการเรีี
CMU
MISยนรู้้�เชิิงรุุก มีีแนวคิิดจะนำแนวทางการเรีียน
�ที่่�ได้้จากการเรีี
แสดง
5.1และความรู้้
การสะท
อนคิดของผูเยรีนไปใช้้ในอนาคต
ยน
ตััวอย่่าง ดัังนี้้�
“ในอนาคตถ้้าผู้้� เรีี ย นเป็็ น อาจารย์์ ก็็ จ ะนำ
แนวทางการเรีียนการสอนแบบวิิชานี้้�ที่่�เป็็น Active
Learning มาใช้้ เนื่่�องจากตอนที่่�เป็็นผู้้�เรีียนเอง รู้้�สึึก
เข้้าใจเนื้้�อหาการเรีียนการสอนมากขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
การเรีียนแบบปกติิ และยัังมีีกิจิ กรรมที่่�สามารถพััฒนา
ความรู้้ผ่� า่ นการทำกิิจกรรมภายในคาบ รวมถึึงยัังมีีการ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนที่่�
ต่่างกััน”

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

สามารถนำสิ่งที่เรียนมาใชประโยชนในการเปนเจาของกิจการได”

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

“สุุดท้้ายนี้้�จะเห็็นได้้ว่่าประโยชน์์ของวิิชานี้้�ไม่่
เพีียงแต่่ที่่�จะให้้แนวคิิดหรืือบทเรีียนนำมาประยุุกต์์ใช้้
กัับธุุรกิิจหรืือกิิจการที่่�อยากจะเริ่่�มต้้นทำเท่่านั้้�น ความ
รู้้ที่่�� ได้้ในชั้้�นสามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ในกัับชีีวิติ ประจำ
วัันด้้วย การรู้้เ� ป้้าหมายของตััวเองสามารถทำให้้ตััวเอง
ไปสู่่�ความสำเร็็จตามเป้้าหมาย โดยการคิิดกลยุุทธ์์ของ
ปััญหาแต่่ละปััญหาว่่าต้้องทำอย่่างไรจึึงจะแก้้ปััญหาได้้
จะนำพาผมไปสู่่�ผลสำเร็็จในทุุกๆ ด้้านไว้้ว่่าการเรีียน
การเงิิน และด้้านอื่่�นๆ”
“ในส่่ ว นของการเรีี ย นรู้้� ไ ม่่ น่่ า เบื่่�อ มีี ค วาม
สนุุกสนานอยู่่�ในกรอบของความรู้้� ท้้ายที่่�สุุด ก็็ขอ
ขอบพระคุุ ณ ที่่�สอนวิิ ช านี้้� และทำให้้รู้้� จัั ก ผู้้� ค นที่่�
ประกอบธุุรกิิจที่่�ประสบความสำเร็็จ และได้้แบ่่งปััน
ไอเดีียและได้้พููดคุุยกัันอย่่างมีีคุุณภาพ ได้้มุุมมองของ
เขาและได้้รัับรู้้ค� นที่่�มีีความพร้้อม คนที่่�สำเร็็จก็็ทำนอง
นี้้� และเราจะเป็็นคนต่่อไปที่่�อาจจะมาแชร์์ไอเดีียในวิิชา
นี้้�ในอนาคตก็็เป็็นได้้”
“หลัังจากที่่�ได้้เรีียนเนื้้�อหาครบแล้้ว หลัังจากนี้้�
คงเริ่่�มจากการเก็็บเงิินก่่อนเพื่่�อที่่�จะนำมาเป็็นทุุนใน
การประกอบธุุรกิิจในอนาคต … สุุดท้้ายนี้้�ก็็อยากจะ
พยายามทำตามความฝัันตััวเองอีีกครั้้�งในการที่่�เรา
อยากจะเป็็นเจ้้าของกิิจการ และนำความรู้้ที่่�� ได้้มาปรัับ
ใช้้ เมื่่�อวัันหนึ่่�งที่่�เรามีีความพร้้อมในการที่่�จะประกอบ
ธุุรกิิจแล้้ว ก็็สามารถนำสิ่่�งที่่�เรีียนมาใช้้ประโยชน์์ในการ
เป็็นเจ้้าของกิิจการได้้”
“วิิชา Entrepreneurship ทำให้้ผู้้�ได้้รัับความ
รู้้�ในการทำธุุรกิิจ หรืือการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจด้้วยตนเอง ผม
ต้้องขอบคุุณ อ.ดร. ทิินกร ปงธิิยา ผู้้�สอนวิิชานี้้� และ
คณะวิิทยากรที่่�มาบรรยาย ... ประกอบกัับการแลก
เปลี่่�ยนความรู้้�กัับเพื่่�อนๆ ในห้้อง ทำให้้ผมได้้รัับความ
รู้้ไ� ปใช้้ในการต่่อยอดธุุรกิิจของผมที่่�จะมีีในอนาคต ...”

“วิชา Entrepreneurship ทำใหผูไดรับความรู ในการทำธุรกิจ หรือการ
เริ่มตนธุรกิจดวยตนเอง ผมตองขอบคุณ อ.ดร. ทินกร ปงธิยา ผูสอนวิชานี้ และคณะ
วิทยากรที่มาบรรยาย ... ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนๆ ในหอง ทำให
ผมไดรับความรูไปใชในการตอยอดธุรกิจของผมที่จะมีในอนาคต ...”

5.2 คะแนนประเมิ
น ความพึ
ง พอใจวิ
5.2. คะแนนประเมิิ
นความพึึ
งพอใจวิิชชาผ
าผ่่าานน
ระบบระบบ
CMUCMU
MIS MIS
(แสดงดั
งตารางที
่ 1) 1)
(แสดงดัั
งตารางที่่�
ตารางที่่�่ 1 คะแนนประเมิ
คะแนนประเมิินความพึ
ความพึึงพอใจ
ตารางที
รายงานการประเมิน
อธิบายใหทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค
สอนเนือ้ หาครบถวนตามวัตถุประสงคและใชเวลา
อยางเหมาะสม
จัดลำดับเนือ้ หาเปนไปอยางมีระแบบและขัน้ ตอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทีม่ ีสารประโยชน
มีการใชเทคนิควิธสี อนและสือ่ ประกอบการสอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียน
เปดโอกาสรับฟงและตอบขอซักถามของเรียนเรียน
แนะนำแหลงคนควา เอกสาร หรือตำราใหอาน
ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
4.93/5
4.93/5
4.93/5
4.93/5
4.93/5
4.93/5
4.87/5

นอกจากนี้้� ผู้้�เรีียนยัังได้้แสดงความคิิดเห็็นเพิ่่�ม
เติิม ดัังนี้้�
“เรีียนกัับอาจารย์์สนุุกมากครัับ อยากให้้สอน
ลัักษณะแบบนี้้�ในทุุกวิิชาครัับ”
“อยากให้้ผู้้�ที่่�เรีียนวิิชานี้้�ในอนาคตได้้มีีการทำ
Group project สมมติิการก่่อตั้้�งกิิจการขึ้้�นมาเพื่่�อให้้
เห็็นภาพ เพราะผู้้�ที่่�จะลงก็็ต้้องมีีความสนใจอยากเปิิด
ธุุรกิิจอยู่่�แล้้ว การทำให้้เกิิดภาพสมมติิเพื่่�อเอาไปต่่อย
อดใยความเป็็นจริิงก็็ถืือว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีในการรัับรู้้�ว่่ามีี
ปััญหาอุุปสรรคในการทำงานอย่่างไร”
6. สะท้้อนคิิดโดยผู้้�สอน
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก ช่่วยเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ผ่่านทำกิิจกรรมที่่�หลากหลาย ซึ่่�งเป็็น
การส่่งเสริิมให้้บรรยากาศในชั้้�นเรีียนมีีชีวิี ติ ชีีวา ผู้้เ� รีียน
มีีความกล้้าในการแสดงความคิิดเห็็น สนใจ ตั้้�งใจ และ
รัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างของเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
จากการสะท้้อนคิิดของผู้้�เรีียน พบว่่า ผู้้�เรีียนมีี
ความประทัับใจ และความสนุุกในการเรีียน อีีกทั้้�งมีี
แนวคิิดที่่�ไม่่เพีียงแต่่จะนำความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปใช้้ในการ
ประกอบธุุรกิิจหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ในอนาคต แต่่ผู้้เ� รีียน
ยัังมีีแนวคิิดที่่�จะนำวิิธีีการเรีียนเชิิงรุุกไปใช้้หากตนได้้
เปลี่่�ยนบทบาทเป็็นผู้้ส� อน เนื่่�องจากวิิธีกี ารสอนแบบนี้้�
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้มากกว่่าวิิธีีการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผูเรียนยังมีแ
หากตนไดเป
สอนแบบนี้
มากกวาวิธีก
หลัก ขอนี้แ
ขั้นหนึ่งของ
เรียนรูเชิงรุก
หากพิจ
พึงพอใจของ
ประเมิ น ใน
4.93/5 และ
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เรีียนรู้้แ� บบเดิิมที่่�เน้้นการบรรยายเป็็นหลััก ข้้อนี้้�แสดง
ให้้เห็็นถึึงความประสบความสำเร็็จขั้้�นหนึ่่�งของการ
ปรัับวิิธีีการเรีียนสอนมาเป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
หากพิิจารณาในส่่วนของคะแนนประเมิินความ
พึึงพอใจของผู้้�เรีียนดัังตารางที่่� 1 จะเห็็นว่่า คะแนน
ประเมิินในหััวข้้อต่่างๆ ที่่�ได้้มีีค่า่ ใกล้้เคีียงกัันที่่� 4.93/5
และ 4.87/5 ซึ่่�งผู้้�สอนจะใช้้คะแนนนี้้�เป็็นมาตรฐานที่่�
ต้้องคงไว้้สำหรัับการสอนในปีีการศึึกษาต่่อไป
นอกจากนี้้�แล้้ว สำหรัับข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม
จากผู้้�เรีียนที่่�เสนอให้้มีีการทำงานกลุ่่�ม สมมติิการก่่อ
ตั้้�งกิิจการ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เห็็นภาพการประกอบธุุรกิิจ
มากขึ้้�น ข้้อเสนอแนะนี้้�เป็็นแนวทางที่่�น่่าสนใจอย่่างยิ่่�ง
และผู้้�สอนจะนำไปปรัับใช้้ในการสอนในปีีการศึึกษา
ต่่อไป
7. ข้้อเสนอแนะและข้้อจำกััด
	กิิจกรรมที่่�นำมาใช้้ในกระบวนวิิชานี้้�เป็็นเพีียง
บางส่่วนของกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก ซึ่่�งผู้้�สอนเลืือก
นำมาใช้้เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับจุุดประสงค์์ของกระบวน
วิิชา เวลาเรีียน และจำนวนผู้้�เรีียน อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีี
กิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่�สามารถนำมาใช้้เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน
มีีส่ว่ นร่่วมชั้้�นเรีียน และเพิ่่�มประสบการณ์์ให้้แก่่ผู้้เ� รีียน

ได้้เช่่น การลงไปพบปะกัับลููกค้้าในสถานที่่�จริิงเพื่่�อ
วิิเคราะห์์การตลาด หรืือการทดลองตรวจสอบบััญชีี
รายรัั บ รายจ่่ า ยของบริิ ษัั ท เพื่่�อทดลองการบริิ ห าร
จัั ด การเงิิ น และเนื่่�องด้้วยสถานการณ์์ โรคติิ ด ต่่ อ
โควิิด-19 อาจจะทำให้้การเรีียนการสอนทั้้�งหมดในปีี
การศึึกษา 2/2564ต้้องเป็็นการสอนแบบออนไลน์์ ส่่ง
ผลให้้การเรีียนรู้้�กิิจกรรมบางอย่่างอาจทำได้้ไม่่เต็็มที่่�
หากสถานการณ์์โรคติิดต่่อโควิิด-19 ดีีขึ้้�น และสามารถ
เรีียนในชั้้�นเรีียนได้้จะทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้� แลก
เปลี่่�ยนแสดงความคิิดเห็็นกัับผู้้�สอน และวิิทยากรได้้
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
8. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (Teaching and
Learning Innovation Center; TLIC) ที่่�กรุุณามอบ
ทุุนสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกในวิิชา
ผู้้�ประกอบการ (Entrepreneurship) นอกจากนี้้�ผู้้�
เขีี ย นต้้องขอขอบพระคุุ ณ ภาควิิ ช าวิิ ศ วกรรม
อุุตสาหการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ที่่�อำนวยความสะดวกในการจััดการเรีียนการ
สอนให้้สามารถสำเร็็จลุุล่่วงได้้
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Active Learning กระบวนวิิชา 208265 วิิชาสถิิติิเบื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม
นวพร นาคหฤทััย1

ภาควิิชาสถิิติิ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
E-mail nawapon.nakharutai@cmu.ac.th
1

บทคััดย่่อ
การปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนกระบวนวิิชา 208265 วิิชาสถิิติเิ บื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม สำหรัับหลัักสููตรวิิทยา
ศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม (หลัักสููตรนานาชาติิ) จากการเรีียนรู้้ที่่�� เป็็นแบบ Lecture-based
เพีียงอย่่างเดีียวมาเป็็นการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบของ Active Learning เนื่่�องจากแต่่เดิิมการเรีียนรู้้แ� บบ
Lecture-based มัักพบเจอปััญหาในเรื่่�องการไม่่เข้้าใจในหลัักการพื้้�นฐานของวิิชาสถิิติิ รวมถึึงอาจจะยัังไม่่เห็็น
ภาพการนำเอาหลัักการทางสถิิติแิ ละการวิิเคราะห์์ทางสถิิติไิ ปประยุุกต์์ใช้้กัับงานในสาขาเฉพาะทาง หรืือมีีผู้้เ� รีียน
บางส่่วนที่่�ไม่่ค่่อยมาเข้้าชั้้�นเรีียน ซึ่่�งอาจเกิิดจากการเรีียนรู้้�ในลัักษณะเดิิมที่่�เป็็นแบบ Lecture-based จึึงทำให้้
นัักศึึกษาเกิิดความเบื่่�อหน่่าย และไม่่มีคี วามกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้� หรืือทบทวนทำแบบฝึึกหััดต่่าง ๆ กระบวน
วิิชานี้้�จึึงมีีการปรัับลดสััดส่่วนของการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนจาก 100% มาเป็็น สััดส่่วนการบรรยายเนื้้�อหาคืือ
50% และมีีสััดส่่วนการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมแบบ Active learning ในรููปแบบต่่าง ๆ อีีก 50% โดยผ่่านทางการ
เล่่นเกมส์์ตอบคำถาม เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการคิิดวิิเคราะห์์ในด้้านสถิิติิและการวิิเคราะห์์ ซึ่่�งสร้้างบรรยากาศการ
ทบทวนแบบฝึึกหััดของนัักศึึกษาในรููปแบบที่่�ไม่่น่า่ เบื่่�อ ควบคู่่�ไปกัับการทำใบงานในชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� ทำให้้ผู้้�สอนสามารถ
เห็็นผลลััพธ์์ของการเรีียนรู้้ไ� ด้้ในคาบเรีียนหรืือหลัังเรีียนจบ เพื่่�อดึึงดููดให้้ผู้้�เรีียนความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนหรืือ
ทบทวนทำแบบฝึึกหััดมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีวิิดีีโอทบทวนการสอนในคาบต่่าง ๆ ไว้้ให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษา
เนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้เพิ่่�มเติิมในภายหลััง เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนที่่�อาจจะยัังไม่่เข้้าใจเนื้้�อหาหลัังจบคาบเรีียน สามารถกลัับไป
ทบทวนย้้อนหลัังได้้ ซึ่่�งวิิดีโี อทบทวนการสอนจะเผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทาง Microsoft stream ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับ Microsoft
team ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถบรรลุุเป้้าหมายการเรีียนรู้้�ได้้ตามที่่�ระบุุไว้้
คำสำคััญ: สถิิติิเบื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม, Active Learning, Online platform
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1. บทนำ
	ที่่�ผ่่านมาการเรีียนกระบวนวิิชา 208265 วิิชา
สถิิติเิ บื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม สำหรัับหลัักสููตรวิิทยา
ศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
(หลัั ก สูู ต รนานาชาติิ ) ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นสามารถ
ออกแบบการเก็็บตััวอย่่างทางสิ่่�งแวดล้้อมและประยุุกต์์
ใช้้หลัักสถิิติิในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสิ่่�งแวดล้้อมได้้
อย่่างเหมาะสม
ซึ่่�งจากที่่�ผ่่านมาพบว่่า ผู้้เ� รีียนมัักมีีปัญ
ั หาในเรื่่�อง
การไม่่เข้้าใจในหลัักการพื้้�นฐานของวิิชาสถิิติิ รวมถึึง
อาจจะยัังไม่่เห็็นภาพการนำเอาหลัักการทางสถิิติแิ ละ
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิไปประยุุกต์์ใช้้กัับงานในสาขา
ของตนเอง ซึ่่�งผู้้�สอนสัังเกตว่่าผู้้�เรีียนไม่่สามารถแสดง
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เหมาะสมผ่่านการทำโจทย์์ต่า่ ง ๆ
ได้้ รวมถึึงการไม่่ค่่อยเข้้าชั้้�นเรีียนของผู้้�เรีียนบางส่่วน
ซึ่ง่� อาจเกิิดจากการเรีียนรู้้ที่่�� เป็็นแบบ Lecture-based
เพีียงอย่่างเดีียว จึึงทำให้้นัักศึึกษาเกิิดความเบื่่�อหน่่าย
และไม่่มีคี วามกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้� หรืือทบทวน
ทำแบบฝึึกหััดต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นหััวใจหลัักของการพััฒนา
ตนเองเพื่่�อให้้สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิได้้ใน
เวลาที่่�จะนำวิิธีีการทางสถิิติิไปใช้้งานต่่อไปในอนาคต
จากปััญหาข้้างต้้น ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเสนอให้้มีีการจััดการ
เรีียนการสอนกระบวนวิิชา 208265 สถิิติิเบื้้�องต้้น
สำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม ในรููปแบบของ Active Learning
โดยเนื้้�อหาในแต่่ละบทของบทความนี้้�มีีดังั ต่่อไปนี้้� บท
ที่่� 2 จะกล่่าวถึึงหลัักการและเหตุุผลที่่�สำคััญ สำหรัับ
การวางแผน และจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบของ
Active Learning สำหรัับกระบวนวิิชา 208265 สถิิติิ
เบื้้�องต้้นสำหรัั บ สิ่่�งแวดล้้อม บทที่่� 3 จะอธิิ บ าย
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา 208265
สถิิติิเบื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม บทที่่� 4 จะแสดง
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดภาคเรีียนทั้้�งกัับผู้้�เรีียนและผู้้�
สอน และบทที่่� 5 คืือการสรุุปผลการดำเนิินการใน
โครงการทั้้�งหมด
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2. หลัักการและเหตุุผล
จากแนวทางการเรีียนรู้้แ� บบเดิิมที่่�เป็็นการเรีียน
แบบ Lecture-based สิ่่�งที่่�ผู้้�สอนออกแบบการเรีียน
การสอนในรููปแบบของ Active Learning คืือปรัับลด
สััดส่่วนการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็น 50% ซึ่่�งในช่่วง
เวลาที่่�สอนเป็็นช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด19 ทำให้้ไม่่สามารถเรีียนในชั้้�นเรีียนได้้ตามปรกติิ จึึง
ต้้องมีีการสอนผ่่านทางโปรแกรม Zoom และได้้มีีการ
บัันทึึกวิิดีีโอการสอนเก็็บไว้้ และลงวิิดีีโอที่่�บัันทึึกไว้้มีี
Microsoft Stream เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าไปดููซ้้ำ
ในจุุดที่่�ไม่่เข้้าใจได้้
ในส่่วนของการเรีียนแบบ Active learning อีีก
50% จะมีีการมอบหมายให้้ผู้้�เรีียนทำโจทย์์ทางสถิิติิ
(quiz) ใน MS Teams ซึ่ง่� เป็็นการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการลงมืือ
ทำด้้วยตนเอง ซึ่ง่� โจทย์์ที่่�ได้้รัับจะคล้้ายคลึึงกัับตััวอย่่าง
ที่่�สอนในคาบเรีียน โดยตอนเนื้้�อหาส่่วนต้้น จะเป็็น
ความเข้้าใจ concept ของสถิิติพื้้�ิ นฐาน ดัังนั้้�นตััวรู้้แ� บบ
quiz ก็็จะเป็็นโจทย์์สั้้�นๆ แบบถามตอบ หรืือตััวเลืือก
ในส่่วนหลัังรููปแบบโจทย์์ก็็จะเปลี่่�ยนไป เพราะเนื้้�อหา
จะกลายเป็็นการทดสอบสมมุุติิฐานทางสถิิติิ และการ
หาช่่วงความเชื่่�อมั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�นก็็
จะเพิ่่�มเวลาให้้ผู้้�เรีียนได้้ทำโจทย์์นานขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
ได้้มีีเวลาศึึกษาและทำความเข้้าใจ ซึ่่�งตััวโจทย์์จะมีี
ความคล้้ายคลึึงกัับตััวอย่่างในชั้้�นเรีียน เพีียงแต่่เปลี่่�ยน
ตััวเลขหรืือเหตุุการณ์์ เพื่่�อที่่�จะให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือทำ
ตามด้้วยตนเองได้้
นอกจากนี้้�ในช่่วงท้้ายภาคเรีียน ผู้้�สอนได้้มอบ
หมายงานให้้ผู้้�เรีียนไปศึึกษาค้้นคว้้างานวิิจััยด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม ที่่�มีีการใช้้เครื่่�องมืือสถิิติที่่�ผู้้
ิ เ� รีียนได้้เรีียนผ่่าน
มาตลอดภาคเรีียน แล้้วจััดทำรายงานสั้้�นๆ ประมาณ
1-2 หน้้า และทำวิิดีีโอนำเสนอประมาณ 5 นาทีี
เนื่่�องจากมีีผู้้เ� รีียนบางส่่วนอยู่่�ต่่างประเทศ และหากให้้
นำเสนอในชั้้�นเรีียน อาจเกิิดปััญหาอิินเตอร์์เน็็ตที่่�ไม่่
เสถีียร จึึงให้้ผู้้�เรีียนส่่งงานล่่วงหน้้าก่่อนคาบเรีียนหนึ่่�ง
วัันและนำมาเปิิดในคาบเรีียนแทน เพื่่�อให้้นศ.ได้้เห็็น
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การนำเครื่่�องมืือทางสถิิติิไปใช้้งานจริิงในสายงานของ
ผู้้�เรีียน
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
การจััดการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา 208265
สถิิติิเบื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อม ในรููปแบบ Active
Learning เริ่่�มจากให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาที่่�จะเรีียนใน
คาบเรีียนล่่วงหน้้าผ่่านสไลด์์ที่่�จะใช้้สอนในคาบใน
Microsoft Team เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถอ่่านเนื้้�อหา
ล่่วงหน้้าก่่อนที่่�จะเรีียนในห้้องเรีียน โดยเนื้้�อหาในใบ
งานประกอบด้้วยเนื้้�อหาหลัักการต่่าง ๆ ตััวอย่่างโจทย์์
ปััญหาและเฉลยวิิธีีทำโจทย์์คร่่าวๆ
การเรีียนการสอนภายในคาบเรีียน มีีสััดส่่วน
ของการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนคืือ 50% ซึ่่�งมีีการเขีียน
อธิิบายเป็็นขั้้�นตอนเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าใจตาม
เนื้้�อหาดัังกล่่าวได้้ดีีขึ้้�น และในช่่วงท้้ายคาบของเกืือบ
ทุุกคาบเรีียน ผู้้�สอนได้้มอบหมายให้้ผู้้�เรีียนทำโจทย์์
ปััญหาทางสถิิติิเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ลัักษณะ
คล้้ายคลึึงกัับตััวอย่่างที่่�ผู้้�สอนได้้แสดงวิิธีีทำให้้ดููเป็็น
ตััวอย่่างในชั้้�นเรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิดการเรีียนรู้้ผ่� า่ น
ทางการลงมืือทำ โดยกิิจกรรมส่่วนนี้้�คิิดเป็็นสััดส่่วน
ประมาณ 40% และในส่่วนของการศึึกษาค้้นคว้้างาน
วิิจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีการใช้้เครื่่�องมืือสถิิติิที่่�ผู้้�เรีียน
ได้้เรีียนผ่่านมาตลอดภาคเรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เห็็น
ภาพการนำเอาหลัักการทางสถิิติแิ ละการวิิเคราะห์์ทาง
สถิิติิไปประยุุกต์์ใช้้กัับงานในสาขาเฉพาะทางได้้จริิง
	ผู้้�เรีียนจะได้้ทัักษะการเป็็นผู้้แ� สวงหาความรู้้ด้้� วย
ตนเองจากการทบทวนเนื้้�อหาผ่่ า นทางดูู วิิ ดีี โ อที่่�มีี
เนื้้�อหาของการเรีียนการสอนที่่�เป็็นแบบบรรยายหน้้า
ชั้้�นเรีียน จึึงทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้ด้้วย
ตนเองได้้ภายหลััง เนื่่�องจากแต่่ละคนมีีความสามารถ
ในการเรีียนรู้้�แตกต่่างกััน บางคนอาจต้้องการดููซ้้ำ ๆ
หลายครั้้�งจึึงจะเกิิดความเข้้าใจที่่�สุุด ในขณะเดีียวกััน
ก็็ยัังคงให้้มีีการมอบหมายการบ้้านที่่�เป็็นการทำแบบ
ฝึึกหััดท้้ายบท และกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนลงมืือทำและส่่ง
ตามกำหนด โดยจะตรวจการบ้้านที่่�ผู้้�เรีียนทำ และให้้

ข้้อเสนอแนะแบบละเอีียดเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนทราบถึึงข้้อผิิด
พลาดที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อนำไปปรัับปรุุงต่่อไป
ในส่่วนของการทบทวนเนื้้�อหาและตอบคำถาม
ผู้้�สอนออกแบบให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีการทบทวนเนื้้�อหาผ่่าน
ทางโปรแกรม zoom โดยแบ่่งออกเป็็นแต่่ละบทเรีียน
เพื่่�อให้้สามารถเข้้าใจได้้ง่่ายและไม่่เกิิดความสัับสน สื่่�อ
การสอนวิิดีโี อที่่�มีีนั้้�น อาจสามารถนำไปตััดต่่อ เพื่่�อเป็็น
วิิดีีโอสำหรัับให้้เรีียนรู้้�ในรููปแบบอื่่�น ๆ เช่่น online
course ให้้กัับผู้้�คนทั่่�วไปที่่�สนใจได้้
ซึ่ง่� หากไม่่เข้้าใจ ผู้้เ� รีียนยัังสามารถซัักถามผู้้ส� อน
ผ่่านช่่องทาง Microsoft Teams ซึ่่�งผู้้�สอนก็็สามารถ
ตอบคำถามดัังกล่่าวผ่่านทาง Microsoft Teams
ซึ่่� ง มีี ค วามสะดวกและรวดเร็็ ว ทำให้้การซัั ก ถาม
สามารถเกิิดขึ้้�นภายนอกห้้องเรีียน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในส่่วนของการซัักถามโดยการส่่งข้้อความผ่่านทาง
Microsoft teams ก็็ทำให้้เพิ่่�มโอกาสการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนเป็็นอย่่างมาก และสามารถ
ใช้้ประโยชน์์จากฟัังก์์ชัันการโทรและ video call เพื่่�อ
ทำให้้ผู้้�สอนสามารถตรวจสอบได้้ว่่า ผู้้เ� รีียนเข้้าใจจริิง ๆ
หรืือไม่่ เพราะการพููดคุุยและลองให้้ผู้้�เรีียนอธิิบายใน
สิ่่�งที่่�ตนเองเข้้าใจนั้้�น เป็็นการแสดงถึึงสิ่่�งที่่�ผู้้เ� รีียนเข้้าใจ
มากกว่่าการพิิมพ์์ส่่งข้้อความตามปกติิ
4. ผลงานและผลลััพธ์์
4.1. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
กระบวนวิิชา 208265 สถิิติิเบื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�ง
แวดล้้อม มีีการวััดและประเมิินผลตามสััดส่่วนดัังนี้้�
จากการสอบกลางภาค 30% และจากการสอบปลาย
ภาค 40% และคะแนนในส่่วนของ Active Learning
เป็็นจำนวน 30% ประกอบด้้วย เล่่นเกมส์์ตอบโจทย์์
ปััญหาสั้้�นๆ คล้้ายกัับที่่�ทำให้้ห้้องเรีียน (quiz) 10%
การทำใบงานท้้ายบทเรีี ย น 10% และการศึึ ก ษา
ค้้นคว้้าการใช้้สถิิติใิ นงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและนำเสนอ
อีีก 10%
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4.2. ผลลััพธ์์ของผู้้�เรีียนที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
	ผู้้�เรีียนที่่�เข้้าร่่วมในโครงการสามารถเข้้าใจหลััก
การพื้้�นฐานทางสถิิติิและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้�นฐาน
ผ่่านทางการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน หรืือการทบทวน
ความรู้้ด้้� วยตนเองการจากดููวิดีิ โี อย้้อนหลััง และในส่่วน
ของ Active Learning ที่่�ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือทำโจทย์์
ปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยตนเองจากการทำใบงาน
นั้้�น ทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�จากการลงมืือทำอย่่าง
แท้้จริิง สามารถแสดงวิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้�นฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการทำโจทย์์แบบเป็็นขั้้�นตอน
ตั้้�งแต่่การอ่่านข้้อมููลจากโจทย์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เลืือก
ตััวสถิิติิที่่�เหมาะสมสำหรัับชุุดข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เลืือกรููปแบบการนำเสนอข้้อมููลที่่�เหมาะสม และยัังได้้
เห็็นลัักษณะการนำหลัักการพื้้�นฐานทางสถิิติิและการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้�นฐาน ไปใช้้ในการจััดการข้้อมููลทาง
สถิิติิสำหรัับข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม จากการวิิเคราะห์์
ตััวอย่่างในชั้้�นเรีียนและการลงมืือทำแบบฝึึกหััดท้้าย
คาบเรีียนและการบ้้าน
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการเรีียนรู้้�แบบเดิิมที่่�ให้้ผู้้�
เรีียนทำแบบฝึึกหััดที่่�เป็็นการบ้้านอย่่างเดีียว ก็็จะได้้
เฉพาะผู้้�เรีียนที่่�มีีความสนใจ แต่่ผู้้�เรีียนที่่�ไม่่ค่่อยสนใจ
ก็็จะไม่่ลงมืือทำเลย แต่่การให้้ลงมืือทำใบงานในส่่วน
ของ Active Learning ที่่�เพิ่่�มเข้้ามานั้้�น เท่่ากัับเป็็นการ
กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิอย่่างแน่่นอน
เมื่่�อดููจากรายงานผลการประเมิินกระบวนวิิชา
ในระบบ CMU SIS โดยมีีผู้้�ประเมิินทั้้�งสิ้้�น 14 คน คิิด
เป็็นร้้อยละ 50 ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.99 คิิดเป็็นร้้อยละ
99.8 และมีีผู้้�ประเมิินการสอนของอาจารย์์ทั้้�งสิ้้�น 10
คน คิิดเป็็นร้้อยละ 35.71 ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 5.00 คิิด
เป็็นร้้อยละ 100 ซึ่่�งจากผลการประเมิินอาจกล่่าวได้้
ว่่า อย่่างน้้อยผู้้เ� รีียนมีีความพึึงพอใจในการเรีียนรู้้แ� บบ
Active learning ที่่�ผู้้�วิิจััยได้้ทดลองในภาคการศึึกษา
นี้้�ค่่อนข้้างดีี
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4.3. ผลลััพธ์์ของผู้้�สอน (ผู้้�วิิจััย) ที่่�เข้้าร่่วมใน
โครงการ
ผลลััพธ์์ที่่�ผู้้�สอนได้้รัับระหว่่างการเข้้าร่่วมใน
โครงการคืือ เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนไป
ค่่อนข้้างมาก จากเดิิมที่่�เป็็นแบบ Lecture-based ใน
สััดส่่วน 100% ก็็ได้้มีีการปรัับลดสััดส่่วนของการ
บรรยายในส่่วนนี้้�ลงจากชั้้�นเรีียน แต่่ไม่่ได้้มีีการลดทอน
เนื้้�อหาการเรีียนการสอนแต่่อย่่างใด เนื่่�องจากได้้มีี
การกระจายเนื้้�อหาที่่�ค่่อนข้้างเยอะเหล่่านี้้� ออกไปให้้
ผู้้�เรีียนได้้ทยอยทำความเข้้าใจในหลาย ๆ ขั้้�นตอน เริ่่�ม
ตั้้�งแต่่กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาจากสไลด์์ที่่�เป็็นเนื้้�อหา
ด้้วยตอนเองก่่อนใน Microsoft Team ทำให้้ช่่วยลด
การใช้้เวลาในการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนของผู้้ส� อน เพื่่�อ
นำเวลาที่่�เหลืือในชั้้�นเรีียนไปใช้้สำหรัับกิิจกรรม Active
learning เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือ
ทำจริิง
นอกจากนี้้� การใช้้ประโยชน์์ จ ากช่่ อ งทาง
Microsoft teams ที่่�มีีการรวมหลาย application
เอาไว้้ด้้วยกัันได้้แก Microsoft stream, Microsoft
form หรืือ Microsoft quiz ก็็ทำให้้การศึึกษาของ
ผู้้� เรีี ย นตลอดจนการซัั ก ถามไม่่ ไ ด้้ปิิ ด กั้้�นอยู่่�แต่่ ใ น
ห้้องเรีียนหรืือในเวลาราชการเท่่านั้้�น ผู้้�เรีียนสามารถ
ศึึกษาหรืือพิิมพ์์ข้้อสงสััยเข้้ามาได้้ตลอดเวลา และ
ผู้้�สอนก็็สามารถตอบกลัับได้้ในเวลาที่่�สะดวกเช่่นกััน
ซึ่ง่� เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพทางการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียน และ
ยัังทำให้้การสอนไม่่หยุุดชะงัักแม้้ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�
เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
การเรีียนการสอนในรููปแบบ Active learning
ได้้เน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
หััวใจสำคััญที่่�จะทำให้้ของการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา
208265 สถิิติิเบื้้�องต้้นสำหรัับสิ่่�งแวดล้้อมสััมฤทธิ์์�ผล
คืือผู้้�เรีียนต้้องเป็็น Active learning ตรงที่่�ผู้้�เรีียนต้้อง
ต้้องลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง และผู้้� ส อนก็็ เ ป็็ น Active
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approaching ตรงที่่�มีีการลดช่่องว่่างที่่�ผู้้�เรีียนและ
ผู้้�สอน ทำให้้ผู้้�สอนสามารถถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ได้้
อย่่างหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งแต่่เติิมผู้้�เรีียนมัักจะไม่่
กล้้าซัั ก ถามเมื่่�อเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ การเรีี ย นรู้้� แ บบ
Lecture-based
นอกเหนืือจากการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน
วิิ ดีี โ อการสอนที่่�ผู้้� ส อนได้้เตรีี ย มไว้้เพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย น
สามารถดููได้้ย้้อนหลัังใน Microsoft Stream ทำให้้ผู้้�
เรีียนสามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�แต่่ละคนยัังไม่่
เข้้าใจได้้ และช่่องทางการติิดต่่อทางเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
ก็็ทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถซัักถามข้้อสงสััยได้้ตลอดเวลา
ซึ่่�งเทคโนโลยีีต่่าง ๆ เหล่่านี้้� ต่่างเข้้ามามีีบทบาทที่่�
สำคัั ญ ทำให้้การเรีียนการสอนยัังคงดำเนิิน ต่่ อ ไป
แม้้ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�เกิิดการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19
5.2. แนวทางในการขยายผล
	ผู้้�วิจัิ ยั มีีแนวคิิดปรัับปรุุงพััฒนาสื่่�อการสอนวิิดีโี อ
ที่่�จะช่่วยอธิิบายเนื้้�อหาของสถิิติพื้้�ิ นฐานให้้ออกมาเป็็น
รููปแบบที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย และชี้้�ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ตลอด

จนความสำคััญของวิิชานี้้� ซึ่่�งเป็็นวิิชาจำเป็็นต่่อการนำ
ไปประกอบอาชีีพหรืือศึึกษาต่่อยัังระดัับที่่�สููงขึ้้�น
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
	ปััญหาและอุุปสรรคหลััก ๆ ที่่�พบได้้แก่่ ในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำให้้
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนไปสอนในรููปแบบออนไลน์์ 100% เต็็ม
ซึ่่�งการเรีียนออนไลน์์มัักหลีีกเลี่่�ยงปััญหาอิินเตอร์์เน็็ต
ที่่�ไม่่เสถีียร ทั้้�งจากฝั่่�งผู้้�สอนหรืือผู้้�เรีียนก็็ตาม ทำให้้
จำเป็็นต้้องมีีวิิดีีโอให้้ดููการสอนย้้อนหลััง หรืือขยาย
เวลาในการทำ quiz และการทำวิิดีีโอนำเสนอการ
ศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองแทนที่่�จะนำเสอนแบบ real
time ในชั้้�นเรีียน และปััญหาด้้านความพร้้อมของผู้้�
เรีียนในเรื่่�องอุุปกรณ์์ของแต่่ละคนที่่�ไม่่เท่่ากัันด้้วย
แนวทางแก้้ไขที่่�ผู้้�สอนได้้จััดการ คืือให้้ผู้้�เรีียน
ทำการจด ขีีดเส้้นใต้้ หรืือถ่่ายรููปสิ่่�งที่่�ไม่่เข้้าใจเพื่่�อส่่ง
มาสอบถามเพิ่่�มเติิมกัับผู้้�สอนในภายหลััง ตลอดจน
นััดแนะเวลาเพื่่�อซัักถามนอกเหนืือจากเวลาสอนใน
ห้้องเรีียน ซึ่ง่� สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็ได้้ทำให้้อุุปสรรคของการเรีียน
online ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 บรรเทาลงไปได้้บ้้าง
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1

บทคััดย่่อ
โครงการนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนารููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ของ
กระบวนวิิชา 252428 วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง ที่่�จากเดิิมเป็็นการสอนในรููปแบบของ Lecture-based Learning
ทั้้�งหมด พััฒนาให้้เป็็นรููปแบบของ Active Learning ที่่�ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ Pre-class Media Learning,
Lecture-based Learning และ Activity-based Learning นัักศึึกษาทุุกคนรวมถึึงผู้้�สอนจะต้้องมีีส่่วนร่่วมใน
การถาม-ตอบคำถาม แสดงความคิิดเห็็น และแลกเปลี่่�ยนความรู้้ซึ่� ง่� กัันและกััน จุุดมุ่่�งหมายของการจััดกิิจกรรมดััง
กล่่าว เพื่่�อช่่วยให้้นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหาของกระบวนวิิชาได้้ง่่ายขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการสอนแบบบรรยายเพีียง
อย่่างเดีียว สามารถเรีียนรู้้�ด้้วยวิิธีีการเรีียนแบบ Lifelong Learning และเสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้อง
กัับศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการปรัับแนวทางการประเมิินผลการเรีียน โดยประเมิินจากการสอบวััดผลร่่วมกัับ
กิิจกรรมที่่�ทำในชั้้�นเรีียน และให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการประเมิินด้้วย
คำสำคััญ: Active learning, Pre-class Media Learning, Activity-based Learning, ทัักษะการเรีียนรู้้ศ� ตวรรษ
ที่่� 21, วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
1. บทนำ
กระบวนวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููงเป็็นวิิชาที่่�
สำคัั ญ อย่่ า งยิ่่�งสำหรัั บ วิิ ศ วกรไฟฟ้้ า ที่่�ต้้องทำงาน
เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์ระบบไฟฟ้้าแรงสููงและความ
ปลอดภััยในการทำงาน เนื้้�อหาและทฤษฎีีของกระบวน
วิิชาจำเป็็นต้้องมีีองค์์ความรู้้�ทั้้�งทางด้้านวิิชาการและ
ปฏิิบััติิ การเรีียนการสอนผ่่านการบรรยายในชั้้�นเรีียน
เพีียงอย่่างเดีียวอาจไม่่เพีียงพอ เนื่่�องจากเนื้้�อหาใน
ส่่วนของทฤษฎีีและสมการเป็็นการคำนวณค่่อนข้้าง
มาก ยากต่่อการเข้้าใจ นัักศึึกษาต้้องท่่องจำทั้้�งหลััก
การและสมการในการคำนวณโดยอาจยัังไม่่เห็็นภาพ
ที่่�จะสามารถนำไปใช้้งานในทางปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้ รวมถึึ ง
นัักศึึกษานำไปประยุุกต์์ใช้้งานจริิงได้้น้้อย ส่่งผลทำให้้
ประสิิทธิิภาพการเรีียนในชั้้�นเรีียนอาจยัังไม่่เหมาะสม
เพื่่�อเป็็นการแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าว แนวคิิดของ

การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่�
21 (Active Learning) [1], [2] จึึงถููกนำมาใช้้สำหรัับ
พััฒนาการเรีียนการสอนของกระบวนวิิชาวิิศวกรรม
ไฟฟ้้าแรงสููง ที่่�เน้้นให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมกัับผู้้ส� อนและ
ทำกิิจกรรมเป็็นกลุ่่�มในชั้้�นเรีียน โดยกิิจกรรมนั้้�นจะ
สอดคล้้องกัับเนื้้�อหากระบวนวิิชา ซึ่่�งจะช่่วยทำให้้
นัักศึึกษาเข้้าใจบทเรีียนได้้มากขึ้้�น เนื่่�องจากกิิจกรรม
ในชั้้�นเรีียนจะช่่วยกระตุ้้�นความสนใจของนัักศึึกษา
และช่่วยพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้� เช่่น การฝึึกการคิิด
เชิิงวิิพากษ์์ เพื่่�อให้้คิิดแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ การ
ทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น โดยการสื่่�อสารกัับสมาชิิกในกลุ่่�ม
การนำเสนอผลงานและการแสดงความคิิดเห็็นในชั้้�น
เรีียน และการฝึึกการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการ
สร้้างผลงานหรืือสิ่่�งประดิิษฐ์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งทัักษะเหล่่านี้้�
เป็็นทัักษะที่่�สำคััญที่่�นัักศึึกษาจะสามารถนำไปใช้้ใน
การประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรในอนาคตได้้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โดยการสืThailand
่อสารกับสมาชิกในกลุม การ
นำเสนอผลงานและการแสดงความคิ ด เห็ น ในชั้น
น และการฝ
กการใช
ความคิดสรางสรรค
2.เรียแนวคิิ
ด วิิธีีการ
และกระบวนการเรีี
ยนรู้้� ในการ
สร า งผลงานหรื
อ สิ ่ งฒ
ประดิ
ษ ฐ เปยนนการสอนวิิ
ต น ซึ ่ ง ทั ก ษะ
แนวคิิ ด การพัั
นาการเรีี
ชา
วิิเหล
ศวกรรมไฟฟ้้
นำเสนอ
ฒนาโดย
า นี ้ เ ป น ทัากแรงสูู
ษะทีง่ สที่่�ำคั
ญ ที ่ น ั กสามารถพัั
ศึ ก ษาจะสามารถ
แบ่่
งการเรีี
ยนรู้้�ออกเป็็น ช3าชีรููพปวิแบบ
คืือ Pre-class
นำไปใช
ในการประกอบวิ
ศวกรในอนาคตได
Media Learning, Lecture-based Learning และ
2 แนวคิด วิธีการ
และกระบวนการเรี
Activity-based
Learning
ดัังแสดงในรููยปนรู
ที่่� 1
1. Pre-class
Learning
จะเป็็นการจััชดา
แนวคิ
ด การพัMedia
ฒ นาการเรี
ย นการสอนวิ
ทำสื่่�
อการสอนออนไลน์์
ปวิิดีสามารถพั
โี อ โดยให้้นััฒกนาโดย
ศึึกษา
วิศวกรรมไฟฟ
าแรงสูงแทีบบคลิิ
่นำเสนอ
เรีียนรู้้�เนื้้�อหากระบวนวิิชาจากคลิิปวิิดีีโอก่่อนเข้้าชั้้�น
แบงการเรีย นรู  ออกเป น 3 รู ป แบบคื อ Pre-class
เรีียน ซึ่่�งเนื้้�อหาในคลิิปวิิดีีโอจะประกอบด้้วยทฤษฎีี
Media Learning, Lecture-based Learning และ
และแนวทางการปฏิิบััติิงานจริิงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
Learning
ดังแสดงในรู
ปที่ 1
วิิActivity-based
ศ วกรรมไฟฟ้้ า แรงสูู
ง และผู้้
� ส อนจะสอดแทรก
ตััวอย่่1.างหรืื
อสถานการณ์์
งเป็็นรููปภาพหรืื
Pre-class
MediaจริิLearning
จะเป อนคลิิ
การป
วิิจัดีดโี ทำสื
อสั้้�น่อๆการสอนออนไลน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเห็็นภาพและเข้้าใจทฤษฎีี
มาก
แบบคลิ ปวิ ดีโ อ โดยให
ขึ้้�นันกศึกษาเรียนรูเนื้อหากระบวนวิชาจากคลิปวิดีโอ
ศึึ กยษามีี
ค วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัั
ก อ นเขเมื่่�อนัั
า ชั ้ นกเรี
น ซึค่ งวามรู้้
เนื ้ อ� หาในคลิ
ป วิ ด ี โ อจะบ
เนื้้�อหาวิิ ช ามาบ้้างแล้้ว ในเวลาเรีี ย นภาคบรรยาย

และเขาใจทฤษฎีมากขึ้น
เมื ่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู  ค วามเข า ใจเกี ่ ย วกั บ
เนื้อหาวิช ามาบางแลว ในเวลาเรีย นภาคบรรยาย
ผูสอนสามารถอธิบายเสริมและใหขอมูลเพิ่มเติมใน
ผู้้ชัส� ้นอนสามารถอธิิ
ายเสริิมและให้้ข้้อมูู
ลเพิ่่�มเติิมในชั้้�น
เรียนได นักศึบกษาสามารถตั
้งคำถามและสามารถ
เรีีแลกเปลี
ยนได้้ นัั่ยกนความรู
ศึึกษาสามารถตั้้�
ระหวางผูงคำถามและสามารถแลก
สอนกับนักศึกษาได ซึ่ง
เปลี่่�
ะหว่่างผู้้ส�คอนกัั
กศึึกษาได้้
วน
ในสยวนความรู้้
นนี้นักศึกร� ษาจะได
วามรูบมนััากกว
าการเรีซึ่ง่� ยในส่่
นแบบ
นี้้�นัักศึึกษาจะได้้ความรู้้ม� ากกว่่าการเรีียนแบบบรรยาย
บรรยายเพียงอยางเดียวเนื่องจากนักศึกษามี เ วลา
เพีียงอย่่างเดีียวเนื่่�องจากนัักศึึกษามีีเวลาเรีียนมากขึ้้�น
เรียนมากขึ้นทั้งในและนอกเวลาเรียน การเรียนรูใน
ทั้้�งในและนอกเวลาเรีียน การเรีียนรู้้�ในรููปแบบนี้้�จะ
แบบนีน� ความสนใจเรีี
้ จ ะช ว ยกระตุ
 น ความสนใจเรี
ย นของ
ช่่รูวปยกระตุ้้
ยนของนัั
กศึึกษา และสามารถ
นักศึกษา และสามารถทบทวนความรู
ปวิดีโอ
ทบทวนความรู้้
�จากคลิิปวิิดีีโอที่่�ผู้้�สอนจััจดากคลิ
ทำให้้ตลอด
ที่ผูสอนจัดกทำให
ภาคการศึึ
ษา ตลอดภาคการศึกษา
Lecture-basedLearning
Learningเปเป็็นนการสอน
การสอน
2.2. Lecture-based
บรรยายในชั้้�
บรรยายในชัน้นเรีีเรียยนน ซึ่่�ซึง่งเนื้้�
เนือ้อหาการสอนจะต่่
หาการสอนจะตออยอดมา
ยอดมา
จาก Pre-class Media Learning เมื่่�อนัักศึึกษาได้้
จาก Pre-class Media Learning เมื่อนักศึ ก ษาได
ทราบถึึงเนื้้�อหากระบวนวิิชามาบ้้างแล้้ว การสอนใน
ทราบถึงเนื้อหากระบวนวิชามาบางแลว การสอนใน
ภาคบรรยายจะช่่วยให้้นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหาและการ
ภาคบรรยายจะช
วยใหนนั กและยัั
ศึกษาเข
าใจเนื้ อหาและ
คำนวณเชิิ
งลึึกได้้มากขึ้้�
งสามารถลดจำนวน
ง ลึ ก ได มกากขึ
ชั่่�การคำนวณเชิ
วโมงในการสอนลงได้้อีี
ด้้วย้ น และยั ง สามารถลด
จำนวนชั่วโมงในการสอนลงไดอีกดวย

นักศึกษาเรียนรูเนื้อหาของกระบวนวิชา
จากคลิปวิดีโอกอนเขาชั้นเรียน
ผานโปรแกรม MS Teams

นักศึกษาทราบเนื้อหาเบื้องตนจาก Preclass Learning การสอนบรรยายจะชวย
ใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาเชิงลึกไดมากขึ้น

จัดกิจกรรมกลุมในหองเรียนควบคูกับการ
สอนบรรยาย โดยกิจกรรมจะสอดคลองกับ
เนื้อหากระบวนวิชา กระตุนความสนใจ

Pre-class Media Learning

Lecture-based Learning

Activity-based Learning

ผูสอนแทรกคําถามทายบทและนําคําถาม
มาถามนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อประเมิน
ความสนใจของนักศึกษา

ชวยลดจํานวนชั่วโมงสอนลงได และเปด
โอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม แลกเปลี่ยน
ความรูระหวางผูสอนกับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเรียนรูแบบ Lifelong
Learning และเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21

ปที่ 1ฒแนวคิ
ดการพั
นาการเรี
ยนรูใหมชขาวิิองกระบวนวิ
ชาวิ
ศวกรรมไฟฟ
าแรงสูง
รููปที่่� 1 แนวคิิดรูการพัั
นาการเรีี
ยนรู้้ฒ�ใหม่่
ของกระบวนวิิ
ศวกรรมไฟฟ้้
าแรงสูู
ง

3. Activity-based Learning เป็็นการจััด
กิิจกรรมกลุ่่�มในห้้องเรีียนควบคู่่�กัับการสอนบรรยาย
โดยกิิจกรรมจะสอดคล้้องกัับเนื้้�อหาของกระบวนวิิชา
จะมีีการแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาเพื่่�อจััดทำโครงงานและนำ
เสนอองค์์ความรู้้ใ� นหััวข้้อที่่�ได้้รัับมอบหมายหรืือหััวข้้อ
ที่่�นัักศึึกษาสนใจ โดยนัักศึึกษาทุุกคนจะต้้องมีีส่ว่ นร่่วม
ในการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและมีีการประเมิินโครง
งานหรืือผลงานของเพื่่�อนร่่วมชั้้�น ซึ่่�งในส่่วนนี้้�จะช่่วย
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ให้้นัั ก ศึึ ก ษาสามารถเรีี ย นรู้้� ก ารสืื บ ค้้นข้้อมูู ล นอก
ห้้องเรีียน สามารถแบ่่งปัันความรู้้ใ� หม่่ ๆ ที่่�ทัันสมััยกว่่า
เนื้้�อหาในตำรา และปรัับเปลี่่�ยนบรรยากาศการเรีียน
ให้้นัักศึึกษารู้้�สึึกผ่่อนคลายและสนุุกสนานในเรีียน
มากขึ้้�น
	ดัั ง นั้้�น การพัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� ใ หม่่ ดัั ง กล่่ า ว
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 คืือ นัักศึึกษาสามารถ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

การศึกษาคนควา คิด วิเคราะหดวยตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีการทำงานเปนกลุม รูจักวางแผนและ
บริ
หารจัด(2022)
การเวลาในการทำงาน มีสวนรวมในการ
CMU21
Mai University,
เรีChiang
ย นการสอน
และมี คThailand
วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการ
นำเสนอเพื่อถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น
ทำการศึึกษาค้้นคว้้า คิิด วิิเคราะห์์ด้้วยตนเอง มีีความ
2.1 การเรียนรู Pre-class Media Learning
รัับผิิดชอบ มีีการทำงานเป็็นกลุ่่�ม รู้้�จัักวางแผนและ
การเรี ย นรู แ บบ Pre-class Media Learning
บริิหารจััดการเวลาในการทำงาน มีีส่่วนร่่วมในการ
เปเรีีนยการให
นักศึกและมีี
ษาเขาคไปเรี
ยนรู
เนื้อหากระบวนวิ
ชา
นการสอน
วามคิิ
ดสร้้างสรรค์์
ในการนำ
เบื
้ อ งต นอถ่่ผาายทอดความรู้้
นโปรแกรม�ให้้ผู้้�Microsoft
Teams
เสนอเพื่่�
ฟัังเข้้าใจได้้ง่่
ายขึ้้�น (MS
Teams)2.1.
ที่ผการเรีี
ูสอนไดยนรู้้
จัด� เตรี
ยมคลิปวิMedia
ดีโอสั้นLearning
ๆ ในแต
Pre-class
ละบทไวการเรีี
ให ความยาวคลิ
ปไมเกิน 10
นาที Learning
เพื่อเปน
ยนรู้้�แบบ Pre-class
Media
การทบทวนและอธิ
บายภาพรวมของเนื
้อหากอนเขชาา
เป็็นการให้้นัักศึึกษาเข้้าไปเรีี
ยนรู้้�เนื้้�อหากระบวนวิิ
านโปรแกรม
Microsoft
Teams (MS
ขัเบื้้�องต้้นผ่่
้ น เรี ย นในแต
ล ะคาบ เนื
่ อ งจากโปรแกรม
MS
Teams)ไมที่่�ผู้้สามารถระบุ
ส� อนได้้จััดเตรีี
โี อสั้้�น ๆ ในแต่่
ละ่
Teams
ไดวยามคลิิ
มีนักปศึวิิกดีษาคนไหนบ
างที
ไม่่เกิิน 10 นาทีี
เพื่่�อเป็็นการ
เขบทไว้้ให้้
ามาดูคลิความยาวคลิิ
ป ผูสอนจึงปแทรกคำถามท
ายบทลงในแต
ทบทวนและอธิิบายภาพรวมของเนื้้�อหาก่่อนเข้้าชั้้�น
เรีียนในแต่่ละคาบ เนื่่�องจากโปรแกรม MS Teams ไม่่
สามารถระบุุได้้ว่่ามีีนักั ศึึกษาคนไหนบ้้างที่่�เข้้ามาดููคลิิป
ผู้้�สอนจึึงแทรกคำถามท้้ายบทลงในแต่่ละคลิิปวิิดีีโอ
จากนั้้�นผู้้�สอนจะนำคำถามนั้้�นมาถามนัักศึึกษาในชั้้�น
เรีียนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง เพื่่�อประเมิินความสนใจของนัักศึึกษา
ทั้้�งนี้้� การจััดเตรีียมคลิิปวิิดีโี อต้้องใช้้เวลาค่่อนข้้างมาก
ทำให้้คลิิปวิิดีีโอสำหรัับเนื้้�อหาในส่่วนของปลายภาค
เรีียนจััดเตรีียมไม่่ทััน แต่่อย่่างไรก็็ตาม การเรีียนรู้้�ผ่่าน
คลิิปวิิดีโี อสำหรัับเนื้้�อหาในส่่วนของกลางภาค ผลลััพธ์์
ออกมาค่่อนข้้างดีี และเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของ
การสร้้างการเรีียนรู้้�แบบใหม่่
2.2. การเรีียนรู้้� Lecture-based Learning
การสอนในภาคบรรยายจะสอนผ่่านโปรแกรม
Zoom เนื้้�อหากระบวนวิิ ช ายัั ง คงเป็็ น หัั ว ข้้อเดิิ ม
เนื่่�องจากต้้องการให้้นัักศึึกษามีีองค์์ความรู้้�ครบถ้้วน
ตามหลัักสููตร และสามารถนำไปใช้้สำหรัับการสอบขอ
ใบประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรได้้ เนื่่�องจากรููปแบบการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�นำเสนอ ได้้ออกแบบให้้มีีการเรีียนรู้้�
แบบ Pre-class Media Learning ซึ่่�งช่่วยลดเวลา
สำหรัับการบรรยายลงได้้ และสามารถนำเวลาที่่�เหลืือ
มาใช้้ในการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น หรืือตอบคำถาม
นัักศึึกษาได้้มากขึ้้�น บรรยากาศในชั้้�นเรีียนแสดงใน
รููปที่่� 2

เวลาสำหรับการบรรยายลงได และสามารถนำเวลาที่
เหลือมาใชในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตอบ
คำถามนักศึกษาไดมากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียน
แสดงในรูปที่ 2

รููปที่่� 2รูการสอนบรรยายผ่่
าน Zoom
ปที่ 2 การสอนบรรยายผ
าน Zoom
2.3. การเรีียนรู้้� Activity-based Learning
	กิิจกรรมที่่�ได้้ดำเนิินการตลอดภาคการศึึกษา
ประกอบด้้วย 3 กิิจกรรม คืือ กิิจกรรมในรููปแบบของ
โครงงานประดิิษฐ์์เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าสถิิตแบบ Van
De Graaff, กิิจกรรม Professional High Voltage
Academy และกิิจกรรมสาธิิต ณ ห้้องปฏิิบััติิการ
วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
กิิจกรรมที่่� 1 โครงงานประดิิษฐ์์เครื่่�องกำเนิิด
ไฟฟ้้าสถิิตแบบ Van De Graaff มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาเรีียนรู้้�และเข้้าใจหลัักการสร้้างประจุุไฟฟ้้า
การสะสมประจุุไฟฟ้้า การเลืือกชนิิดวััตถุุที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิ
เฉพาะสำหรัับการสะสมประจุุ และการสร้้างแรงดััน
ไฟฟ้้าด้้วยเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าสถิิตแบบ Van De Graaff
[3] – [5] โดยกำหนดให้้นัักศึึกษา
• แบ่่งกลุ่่�ม ๆ ละ 3 คน โดยกรอกข้้อมููลสมาชิิก
ในกลุ่่�มผ่่าน MS Teams
• วางแผน ออกแบบ จััดทำสิ่่�งประดิิษฐ์์เครื่่�อง
กำเนิิดไฟฟ้้าสถิิตแบบ Van De Graaff อย่่างง่่าย กลุ่่�ม
ละ 1 ชิ้้�น โดยมีีค่่าวััสดุุให้้กลุ่่�มละ 500 บาท
•	จััดทำ Clip Video ทดสอบและสาธิิตการ
ทำงานของเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าสถิิต
•	จััดทำ Infographic สรุุปหลัักการทำงานของ
เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าสถิิต พร้้อมภาพประกอบ
• ให้้แต่่ละกลุ่่�มนำเสนอ Infographic และ Clip
Video เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าสถิิตในชั้้�นเรีียน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สร า งสรรค ใ นการนำเสนอ เพื ่ อ ให เ นื ้ อ หาของ
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
กิจกรรมที่ 1 โครงงานประดิษฐเครื่องกำเนิด กระบวนวิชาเขาใจงาย และมีความนาสนใจมากขึ้น
ไฟฟ า สถิ ต แบบ Van De Graaff มี ว ั ต ถุ ป ระสงค บรรยากาศชวงนำเสนอในชั้นเรียน ดังแสดงในรูปที่
CMU21 (2022) เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจหลักการสรางประจุ 6 ในส ว นของผลลั พ ธ ท ี ่ ไ ด จ ากกิ จ กรรมที ่ 1 คื อ
Chiang Mai University, Thailand
ไฟฟา การสะสมประจุไฟฟา การเลือกชนิดวัตถุที่มี นักศึกษาไดพัฒนาทักษะทางดาน การทำงานรวมกับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสะสมประจุ และการ ผูอื่น, การแบงงานและหนาที่ ของสมาชิ กในกลุ ม,
ผลตอบรัับสรที่่�าไงแรงดั
ด้้จากกิิ
จกรรมที่่�
คืือ นััดกไฟฟ
ศึึกษา
วข้้อง,
การฝึึ
การเลืื
่อสารพู
ดคุยกเกีการค้้นคว้้าด้้วยตนเอง,
่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ, การฝ
ก อก
นไฟฟ
าดวยเครื1่องกำเนิ
าสถิตแบบที่่�เกี่่�ยการสื
รู้้�สึึกภููมิิใจกัับสิ่่�งประดิิ
เครื่่�องกำเนิิ
าสถิิตแบบ
ดุุอุุปนกรณ์์
คว าด, วการออกแบบและวางแผนการสร้้าง
ยตนเอง, การเลือกใชว ัส ดุ อุป กรณ,
Van Deษฐ์์Graaff
[3] – [5]ดไฟฟ้้
โดยกำหนดให
นักศึกษา ใช้้วััสการค
งกลุม ๆ ละ น
3 คน
โดยกรอกขอปมูที่่�ลสมาชิ
่ อ งกำเนิ ดการใช้้
Van De Graaff•ที่่�ตแบนเองสร้้างขึ้้�
ดัังแสดงในรูู
3 กในเครื่่�อการออกแบบและวางแผนการสร
งกำเนิิดไฟฟ้้า, การบริิหารจััาดงเครื
การเวลา,
มผาน MS Teams
ไฟฟงาช่่, การบริ
หารจั
ดการเวลา,
การใชทญักหาเฉพาะหน้้า,
ษะเชิงชาง
ถึึงแม้้ว่่าจะมีีนัักศึึกกลุษาบางกลุ่่�
มสร้้างไม่่สำเร็็จ แต่่ก็็ ทัักษะเชิิ
างของวิิ
ศวกร,
การแก้้ไขปัั
• วางแผน ออกแบบ จั ด ทำสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ เ ครื ่ อ ง
ของวิศวกร, การแก
ญหาเฉพาะหน
า, าและการใช
สามารถเรีียนรู้้�และอธิิ
บายได้้ว่่าความล้้มเหลวนั้้�นเกิิด และการใช้้ความคิิ
ดสร้้ไาขปงสรรค์์
ในการสร้้
งสิ่่�งประดิิษฐ์์,
กำเนิดไฟฟาสถิตแบบ Van De Graaff อยางงาย ความคิ ดสร างสรรคในการสรา งสิ ่ งประดิ ษฐ, Clip
จากอะไร และสามารถแก้้ไขได้้อย่่างไร ส่่วน Clip Clip Video และ Infographic ซึ่่�งทัักษะเหล่่านี้้�เป็็น
กลุมละ 1 ชิ้น โดยมีคาวัสดุใหกลุมละ 500 บาท
Video และ Infographic ซึ่งทักษะเหลานี้เปนทักษะ
Video และ Infographic
ที่่�
เ
กี่่�
ย
วข้้องกัั
บ
การทดสอบ
ทัั
ก
ษะที่่�สำคัั
ญ ที่่�นัั ก ศึึ ก ษาสามารถนำไปใช้้ในการ
• จัดทำ Clip Video ทดสอบและสาธิตการทำงาน
ที่สำคัญที่นักศึกษาสามารถนำไปใชในการประกอบ
การสาธิิต และสรุุปของเครื
หลัักการทำงานของเครื่่�
ประกอบอาชีี
พวิิศวกรในอนาคตได้้
่องกำเนิดไฟฟาสถิต องกำเนิิด
อาชีพวิศวกรในอนาคตได
ไฟฟ้้า นัักศึึกษาสามารถทำออกมาได้้ดีี
• จั ด ทำ Infographic สรุม
ปาก
หลั กแสดงให้้
การทำงานของ
เห็็นถึึงความสนใจและตั้้�
งใจทำผลงานอย่่
มที่่� ดััง
เครื่องกำเนิ
ดไฟฟาสถิต พราองเต็็
มภาพประกอบ
ให แ5ต ลนอกจากนี้้�นัั
ะกลุ  ม นำเสนอกศึึInfographic
และ Clip
แสดงในรููปที่่� 4 •และ
กษายัังได้้นำ
่องกำเนิดไฟฟาสถิ
ตในชั้นเรียน
เสนอผลงานของแต่่Video
ละกลุ่่�เครื
ม โดยใช้้ความคิิ
ดสร้้างสรรค์์
ผลตอบรับที่ไดจากกิจกรรมที่ 1 คือ นักศึกษา
ในการนำเสนอ เพื่่�อให้้เนื้้�
อหาของกระบวนวิิชาเข้้าใจ
รูสึกภูมิใจกับสิ่งประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิตแบบ
ง่่าย และมีีความน่่
าสนใจมากขึ้้�น บรรยากาศช่่วงนำ
Van De Graaff ที่ตนเองสรางขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3
เสนอในชั้้�นเรีียน ถึดัังงแม
แสดงในรูู
ในส่่วนของผลลัั
วาจะมีนัป
กศึที่่�ก6ษาบางกลุ
มสรางไมสพำเร็ธ์์ จ แตก็
ที่่�ได้้จากกิิจกรรมที่่�สามารถเรี
1 คืือ นััยนรู
กศึึแกละอธิ
ษาได้้พัั
ฒวนาทัั
กษะทาง
บายได
าความล
มเหลวนั้นเกิด
ด้้านการทำงานร่่จากอะไร
วมกัับผู้้�อื่่�และสามารถแก
น, การแบ่่งงานและหน้้าที่่�
ไขไดอย างไร สวน Clip
รูปที่ 3 ผลงานสิ่งประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต

ของสมาชิิกในกลุ่่�ม, การสื่่�อสารพููดคุุยเกี่่�ยวกัับทฤษฎีี

รููปที่่� 3 ผลงานสิ่่�งประดิิษฐ์์เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าสถิิต

รูปที่ 4 ผลงาน Infographic สรุปขั้นการสรางและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff
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รูปที่ 4 ผลงาน Infographic สรุปขั้นการสรางและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff
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รูปที่ 5 ผลงาน Clip Video การสราง ทดสอบ และสาธิตการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต

รูปที่ 6 การนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียนผานโปรแกรม Zoom
กิ จ กรรมที ่ 2 Professional High Voltage
ผลตอบรับที่ไดจากกิจกรรมที่ 2 คือ นักศึกษา
Academy เปนกิจกรรมสรางความรวมมือกับบริษัท ไดความรูและมุมมองที่เกี่ย วของกับ งานทางดาน
Hitachi Energy เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรีย นการ วิศวกรรมไฟฟ
งในตาแงประเทศ
การ
กลุ่มสาขาวิชาาวิแรงสู
ทยาศาสตร์
ละเทคโนโลยีไดเรียนรู101
สอนกับการทำงานในวิชาชีพจริง โดยจัดกิจกรรมให ทำงานทางดานไฟฟาแรงสูง เชน การปองกันที่ใชใน
นักศึกษาเขารวมฟงสัมมนาจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอ ระบบไฟฟาแรงสูง การควบคุมคุณภาพไฟฟา เทคนิค
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กิิจกรรมที่่� 2 Professional High Voltage
Academy เป็็นกิิจกรรมสร้้างความร่่วมมืือกัับบริิษััท
Hitachi Energy เพื่่�อเชื่่�อมโยงการจััดการเรีียนการ
สอนกัับการทำงานในวิิชาชีีพจริิง โดยจััดกิิจกรรมให้้
นัักศึึกษาเข้้าร่่วมฟัังสััมมนาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญในหััวข้้อที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับงานทางด้้านวิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง ในวััน
ที่่� 1-3 ธัันวาคม 2564 โดยงานสััมมนาสามารถเข้้าร่่วม
ผ่่าน Webinars กิิจกรรมนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ คืือ เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาเรีียนรู้้�แบบ Lifelong learning โดยการเข้้า
ร่่วมสััมมนาในระดัับ Professional Engineering เพื่่�อ
พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ทางด้้านการคิิดเชิิงวิิพากษ์์
(Critical Thinking) และการเรีียนรู้้กั� บั การทำงานและ
ทัักษะการอาชีีพ (Career & Learning Skills) ที่่�
สอดคล้้องกัับทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 และ
เพื่่�อฝึึกฝนทัักษะการเรีียนรู้้�การใช้้ภาษาอัังกฤษให้้กัับ
นัักศึึกษา สำหรัับการทำงานกัับบริิษััทต่่างชาติิ โดย
กำหนดให้้นัักศึึกษา
• ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมสััมมนาตามหััวข้้อที่่�สนใจ
ผ่่านเว็็บไซต์์ https://lnkd.in/dbZDjDRm
• เรีี ย บเรีี ย งและสรุุ ป เนื้้�อหาการบรรยายที่่�
นัักศึึกษาเข้้าร่่วมในรููปแบบ Infographic พร้้อมนำเสนอ

ผลตอบรัับที่่�ได้้จากกิิจกรรมที่่� 2 คืือ นัักศึึกษา
ได้้ความรู้้� แ ละมุุ ม มองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ งานทางด้้าน
วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููงในต่่างประเทศ ได้้เรีียนรู้้�การ
ทำงานทางด้้านไฟฟ้้าแรงสููง เช่่น การป้้องกัันที่่�ใช้้ใน
ระบบไฟฟ้้าแรงสููง การควบคุุมคุุณภาพไฟฟ้้า เทคนิิค
การปรัับระดัับแรงดัันไฟฟ้้าด้้วยหม้้อแปลง เทคนิิคการ
เชื่่�อมต่่อแหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนเข้้ากัับโครงข่่ายไฟฟ้้า
หลััก และความปลอดภััยสำหรัับระบบไฟฟ้้าแรงสููง
เป็็นต้้น ซึ่ง่� เนื้้�อหาหััวข้้อดัังกล่่าว เป็็นเนื้้�อหาสำคััญมาก
สำหรัับวิิชาชีีพวิิศวกรไฟฟ้้า
นอกจากนี้้�นัักศึึกษาได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญ
ของกระบวนวิิชา และสามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้กัับ
เนื้้�อหาในภาคบรรยายได้้ ซึ่่� ง ตัั ว อย่่ า งผลงาน
Infographic ที่่�นัักศึึกษาสรุุปไว้้ในแต่่ละหััวข้้อดัังแสดง
ในรููปที่่� 7 อุุปสรรคและปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักศึึกษาคืือ
นัักศึึกษาไม่่เข้้าใจเนื้้�อหาบางส่่วนที่่�บรรยาย เนื่่�องจาก
เป็็นภาษาอัังกฤษ แต่่นัักศึึกษาได้้แก้้ไขโดยการบัันทึึก
คลิิปสััมมนา และได้้กลัับมาทวนซ้้ำ เพื่่�อทำความเข้้าใจ
เนื้้�อหามากขึ้้�น และสามารถจััดทำสรุุปเนื้้�อหาการ
บรรยายได้้ ซึ่่�งเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรม

รูปที่ 7 ตัวอยาง Infographic ในกิจกรรม Professional High Voltage Academy
รููปที่่� 7 ตััวอย่่ากิงจกรรมที
Infographic
ในกิิจกรรม Professional High Voltage Academy
่ 3 กิจกรรมสาธิต ณ หองปฏิบัติการ กลุ  ม ๆ ละ 1 คน เพื ่ อ เป น ตั ว แทนในการทำการ

102

วิ ศ วกรรมไฟฟ า แรงสู ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ ให ทดลอง นอกจากนี้ หองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูงยังมี
กศึกษาเรี
ยนรูหลักการและลงมือปฏิบัติจริงสำหรับ ข อ จำกั ด ในส ว นของการรั บ จำนวนนั ก ศึ ก ษาที่
ผลการจัดการเรียนรูนัการสร
้ 21าstงแรงดั
Century
Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564
นสูงเพื่อการทดสอบความเปนฉนวน สามารถเขามาทดสอบในแตละครั้ง ซึ่งสามารถรับ
ของลูกถวยไฟฟาในหองปฏิบัติ และเพื่อฝกทักษะเชิง นักศึกษาเขามาทำการทดลองไดเพียงครั้งละ 5 คน
ชาง รวมถึงเรียนรูเรื่องความปลอดภัยในงานระบบ เนื่องจากงานไฟฟาแรงสูงเปนงานที่อันตรายมาก จึง
ไฟฟาแรงสู ง แตเนื ่ องจากสถานการณ COVID-19 ทำให ต  อ งคำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และการดู แ ล
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กิิจกรรมที่่� 3 กิิจกรรมสาธิิต ณ ห้้องปฏิิบััติิการ
วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
เรีียนรู้้�หลัักการและลงมืือปฏิิบััติิจริิงสำหรัับการสร้้าง
แรงดัันสููงเพื่่�อการทดสอบความเป็็นฉนวนของลููกถ้้วย
ไฟฟ้้าในห้้องปฏิิบััติิ และเพื่่�อฝึึกทัักษะเชิิงช่่าง รวมถึึง
เรีียนรู้้เ� รื่่�องความปลอดภััยในงานระบบไฟฟ้้าแรงสููง แต่่
เนื่่�องจากสถานการณ์์ COVID-19 ทำให้้นัักศึึกษาที่่�ลง
ทะเบีียนทั้้�งหมด 85 คน ไม่่สามารถเข้้ามาทำการ
ทดสอบจริิงในห้้องปฏิิบััติิการได้้ทั้้�งหมด ผู้้�สอนจึึง
กำหนดให้้นัักศึึกษาส่่งตััวแทนกลุ่่�ม ๆ ละ 1 คน เพื่่�อ
เป็็นตััวแทนในการทำการทดลอง นอกจากนี้้� ห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารไฟฟ้้าแรงสููงยัังมีีข้้อจำกััดในส่่วนของการรัับ
จำนวนนัักศึึกษาที่่�สามารถเข้้ามาทดสอบในแต่่ละครั้้�ง
ซึ่่�งสามารถรัับนัักศึึกษาเข้้ามาทำการทดลองได้้เพีียง
ครั้้�งละ 5 คน เนื่่�องจากงานไฟฟ้้าแรงสููงเป็็นงานที่่�
อัันตรายมาก จึึงทำให้้ต้้องคำนึึงถึึงความปลอดภััยและ
การดููแลนัักศึึกษาอย่่างทั่่�วถึึง จากนั้้�นตััวแทนจะถ่่าย
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แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง
แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง

รูปที่ 8 (จ)
รูปที่ 8 (จ)

รูปที่ 8 (ข)นัักนัศึึกกศึษาฝึึ
กษาฝกหัดควบคุมแรงดัั
มแรงดันไฟฟ
า
รููปที่่�
รูปที8 ่ (ข)
8 (ข) นักศึกษาฝกหัักดหัควบคุุ
ดควบคุมแรงดันไฟฟ้้
นไฟฟา า

รูปที่ 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพื่อจับ
ษาใชOscilloscope
Oscilloscopeเพื่่�เพือ่อจััจับบรููป
รููปที่่�รูปที8่ 8(ค)(ค)นัันักกศึึศึกกษาใช้้
รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร
รูปคลืด่นวงจร
ของกระแสลัดวงจร
คลื่่�นของกระแสลัั

รููปที่่�รูป8ที่(ง)
ชุุดทดสอบลููกถ้้วยด้้วยไฟฟ้้
าแรงสููง ง
8 (ง)
(ง) ชุชุชุดดดทดสอบลู
ทดสอบลูกกกถถถวววยด
ยดวววยไฟฟ
ยไฟฟาาาแรงสู
แรงสูงง
รูรูปปทีที่ ่ 88 (ง)
ทดสอบลู
ยด
ยไฟฟ
แรงสู

รูรูปปทีที่ ่ 88 (จ)
(จ) การเกิ
การเกิดดด Flashover
Flashover บริ
บริเเเวณผิ
วณผิวววลูลูลูกกกถถถวววยยย
รูปที่ 8 (จ)
การเกิ
Flashover
บริ
วณผิ
รููปที่่� 8 (จ) การเกิิด Flashover บริิเวณผิิวลููกถ้้วย

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่ 9 ปร
รูปที่ 9 ปร
กำเนิดไฟ
กำเนิดไฟ

ฎี รวมถึง
งสูง

งดันไฟฟา

e เพื่อจับ

CMU21 (2022)
Chiang
Thailand บริเวณผิวลูกถวย
รูปที่ 8Mai
(จ)University,
การเกิด Flashover

กิิจกรรมกลุ่่�มในห้้องเรีียน ซึ่ง่� ในแต่่ละกิิจกรรมจะได้้ผล
งานที่่�แตกต่่างกััน ได้้แก่่ ได้้ชิ้้�นงานที่่�เป็็นสิ่่�งประดิิษฐ์์
เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้า Van De Graaff ในรููปแบบที่่�แตก
ต่่างกััน ตามความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักศึึกษาแต่่ละ
กลุ่่�ม ได้้สื่่�อการเรีียนรู้้� Infographic และ Clip Video
ที่่�นัักศึึกษาจััดทำ ค้้นคว้้า และนำเสนอเพื่่�อถ่่ายทอดให้้
กัับผู้้ส� อนและเพื่่�อนร่่วมชั้้�น ในหััวข้้อต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกระบวนวิิชา
ในส่่วนของผลลััพธ์์การจััดกิิจกรรมกลุ่่�มในชั้้�น
เรีียน นำไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ที่่�
พัั ฒ นาทัั ก ษะทางด้้านการฝึึ ก การคิิ ด เชิิ ง วิิ พ ากษ์์
(Critical Thinking) เพื่่�อให้้คิิดแก้้ปััญหาอย่่างเป็็น
ระบบ การทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น (Collaboration) การ
สื่่�อสารกัับสมาชิิกในกลุ่่�ม การนำเสนอผลงาน และการ
แสดงความคิิดเห็็น (Communication) และการใช้้
ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการสร้้างผลงานหรืือสิ่่�งประดิิษฐ์์
(Creativity) ซึ่่�งทัักษะเหล่่านี้้�เป็็นทัักษะที่่�สำคััญที่่�
นัักศึึกษาจะสามารถนำไปใช้้ในการประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรในอนาคตได้้

รููปที่่� 9 ปรากฎการณ์์ Discharge ประจุุจากเครื่่�อง
กำเนิิดไฟฟ้้าสถิิต Van De Graaff ในห้้องแล๊๊ป
รูปที่ 9 ปรากฎการณ Discharge ประจุจากเครื่อง
3. การประเมิินและการวััดผล
กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป
กระบวนวิิชา 252428 วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
สำหรัับภาคเรีียนที่่� 2/2564 ได้้แบ่่งคะแนนออกเป็็น 4
ส่่วน ซึ่่�งประกอบด้้วยคะแนนการเข้้าชั้้�นเรีียน 10%
Class
3คะแนนการสอบวัั
การประเมินและการวั
ดผล 30% คะแนนสอบ
ดผลกลางภาค
Activity
วััดผลปลายภาค
และคะแนนที่่�ประเมิิ
นจากง
กระบวนวิชา 30%
252428
วิศวกรรมไฟฟาแรงสู
กิิจกรรมในชั้้�
ยนอีี
ก 30% ได
ดัังแแสดงในรูู
ปที่่� 10 น
สำหรั
บภาคเรีนยเรีีนที
่ 2/2564
บงคะแนนออกเป
Mid. Exam.
ว นของกิิ
จ กรรม 30%
4 ส ว นคะแนนในส่่
ซึ ่ ง ประกอบด
ว ยคะแนนการเข
า ชั ้ นจะเป็็
เรีย นน
Fin. Exam.
คะแนนที่่�ถูู
ก ประเมิิ นดร่่ผลกลางภาค
ว มกัั น ระหว่่ า30%
งผู้้� ส อนและ
10%
คะแนนการสอบวั
คะแนน
นัักศึึกษา ซึ่่�งการประเมิินจะเกิิดขึ้้�นหลัังจากสิ้้�นสุุด
รููปที่่� 10 แผนภาพการแบ่่งสััดส่่วนคะแนน
สอบวัดผลปลายภาค 30% และคะแนนที่ประเมิ น
รูปที่ 10 แผนภาพการแบงสัดสวนคะแนน
กิิจกรรมนั้้�น ๆ โดยผู้้ส� อนจะเป็็นผู้้ใ� ห้้คะแนน 20% และ
จากกิจกรรมในชั้นเรียนอีก 30% ดังแสดงในรูปที่ 10
5. ปััญหาอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นและข้้อเสนอแนะ
เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาประเมิินผลงานของเพื่่�อน ๆ ใน Thinking)
เพื
่อใหคิดแกปญหาอย
างเปนระบบ
การ
คะแนนในส
ว
นของกิ
จ
กรรม
30%
จะเป
น
เนื่่�
อ
งจากสถานการณ์์
โ
รคระบาด
COVID-19
ชั้้�นเรีียนอีีก 10% ทั้้�งนี้้�เกณฑ์์การประเมิินจะแบ่่งออก ทำงานรวมกับผูอื่น (Collaboration) การสื่อสารกับ
คะแนนที
ู ก ประเมิ
มกั น ระหว
เป็็น 4 หััว่ ถข้้อ
ได้้แก่่ น1.ร วความสมบูู
รณ์์าขงผู
องชิ้้� สนอนและ
งาน 2. ทำให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถเข้้ามาเรีียนในมหาวิิทยาลััย
กในกลุ
ม การนำเสนอผลงาน
และการแสดง
ได้้ การจัั
ดการเรีี
ยนรู้้�แบบใหม่่ที่่�เน้้นให้้นัั
กศึึกษาทำ
นัความถูู
กศึกษากต้้องของเนื้้�
ซึ่งการประเมิ
ดขึ้นดหลั
งจากสิ้ นแสุละ
ด สมาชิ
อหา น3.จะเกิ
ความคิิ
สร้้างสรรค์์
ด เห็ น (Communication)
กิิจกรรมในห้้องเรีี
ยนจึึงทำได้้ไม่่เต็็มที่่� และการใช
เนื่่�องจากต้้อง
กิความสวยงาม
จกรรมนั้น ๆและ
โดยผู
อนจะเปนผูใหคะแนน
20% ความคิ
4.สการนำเสนอและถ่่
ายทอดความ
สอนและทำกิิ
แบบออนไลน์์
แต่่อย่่างไร
ด สร จา กรรมในรูู
งสรรค ใ ปนการสร
า งผลงานหรื
อ
และเป
ษาประเมิ
นผลงานของเพื
รู้้�ให้้นัักดศึึโอกาสให
กษาคนอื่่�นักๆศึกเข้้าใจเนื้้�
อหาได้้ง่่
ายขึ้้�น ่อน ความคิ
าม ผู้้ส� ษอนได้้ใช้้เทคโนโลยีี
วย
สิก็็่งตประดิ
ฐ (Creativity) ซึ่งเข้้ามาใช้้เป็็
ทักษะเหลนาเครื่่�
นี้เปอนงมืืทัอกช่่ษะ
ๆ4.ในชั
้นเรียนอีก 10%
้งนี้เยกณฑ
ผลงานและผลลัั
พธ์์กทัารเรีี
นรู้้� การประเมินจะ
ในการสอนและสื่่�อสารกัับนัักศึึกษาแทน การจััดการ
แบงออกเป
น 4 ไหัด้้จากนัั
วขอ ไดกศึึแกกษาจะมาจากการจัั
1. ความสมบูรณขดอง
ผลงานที่่�
ทำ ที ่ ส ำคั ญ ที ่ น ั ก ศึ ก ษาจะสามารถนำไปใช ใ นการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่นี้้� นัักศึึกษาบางกลุ่่�มเห็็นด้้วยกัับการ
ชิ ้ น งาน 2. ความถู ก ต อ งของเนื ้ อ หา 3. ความคิ ด ประกอบวิชาชีพวิศวกรในอนาคตได
สร
างสรรคผลการจั
และความสวยงาม
และ 4. การนำเสนอ
ปสรรคที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะ
104
ดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีก5ารศึปกญษาหาอุ
2564
และถ า ยทอดความรู ให น ั ก ศึ ก ษาคนอื ่ น ๆ เข า ใจ
เนื ่ อ งจากสถานการณ โ รคระบาด COVID-19
เนื้อหาไดงายขึ้น
ทำใหนักศึกษาไมสามารถเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย
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เปลี่่�ยนรููปแบบการสอนให้้เป็็น Active learning และ
สนุุกกัับการทำกิิจกรรมในห้้องเรีียน แต่่ก็็มีีนัักศึึกษา
บางกลุ่่�มที่่�ไม่่เห็็นด้้วย เพราะเคยชิินกัับการเรีียนแบบ
บรรยายเพีียงอย่่างเดีียว การทำกิิจกรรมในห้้องเรีียน
ไม่่ ส ามารถคุุ ม เวลาได้้ เนื่่�องจากกระบวนวิิ ช านี้้�มีี
นัักศึึกษาลงทะเบีียนเป็็นจำนวนมาก ทำให้้การนำ
เสนอผลงานของนัักศึึกษาไม่่สามารถเสร็็จสิ้้�นตามเวลา
ที่่�กำหนดได้้ นอกจากนี้้� นัักศึึกษาได้้ต่่อรองขอลด
จำนวนกิิจกรรมลง เนื่่�องจากนัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียน
หลายวิิ ช า ซึ่่� ง แต่่ ล ะวิิ ช าก็็ มีี ง านมอบหมาย ทำให้้
นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบงานมากขึ้้�น ซึ่่�งแนวทางการ
แก้้ปััญหา คืือ ผู้้�สอนต้้องคอยให้้นัักศึึกษานำเสนอ
รายงานความก้้าวหน้้าของกิิจกรรม และคอยให้้คำ
ปรึึกษาเรื่่�องการจััดการปริิมาณงานของนัักศึึกษาให้้
เหมาะสม
6. สรุุป
การทำกิิจกรรมและสิ่่�งประดิิษฐ์์ รวมถึึงการนำ
เสนอผลงานในชั้้�นเรีียน ทำให้้เกิิดการอภิิปรายและ
หารืือในชั้้�นเรีียน ส่่งผลประโยชน์์ให้้กัับทั้้�งตััวนัักศึึกษา
และอาจารย์์ผู้้�สอน นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสพััฒนาทัักษะ
ในหลาย ๆ ด้้าน ซึ่่�งประโยชน์์ของการพััฒนานี้้�จะมีีผล
อย่่างต่่อเนื่่�องสำหรัับนัักศึึกษา และเป็็นการเตรีียมตััว

ที่่�ดีี ส ำหรัั บ การออกทำงานจริิ ง ต่่ อ ไป ผลงานสิ่่�ง
ประดิิษฐ์์ที่่�นัักศึึกษาได้้สร้้างขึ้้�นสามารถนำไปใช้้เพื่่�อ
เสริิมสร้้างความรู้้�ให้้กัับนัักศึึกษาในรุ่่�นต่่อ ๆ ไปได้้
นอกจากนี้้�อาจารย์์ผู้้ส� อนยัังได้้เข้้าใจถึึงกระบวนการคิิด
ของนัักศึึกษามากขึ้้�น ซึ่่�งประสบการณ์์จากการจััด
โครงการครั้้�งนี้้�จะถููกนำไปปรัับใช้้เพื่่�อให้้การสอนใน
ภาคการศึึกษาต่่อ ๆ ไปทำได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น คณาจารย์์ที่่�เข้้า
มามีีส่่วนร่่วมได้้เห็็นตััวอย่่างของโครงการและมีีความ
คิิดที่่�จะนำไปต่่อยอดในกระบวนวิิชาของตนเองเช่่นกััน
7. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้� แ ต่่ ง ขอขอบคุุ ณ ผศ.ดร.พีี ร พล จิิ ร าพงศ์์
อาจารย์์ประจำภาควิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้าที่่�เคยสอน
กระบวนวิิ ช าวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า แรงสูู ง มาก่่ อ น ช่่ ว ย
แนะนำเนื้้�อหากระบวนวิิชา ให้้คำปรึึกษาทางด้้าน
วิิชาการ และช่่วยประสานงานสำหรัับการทำกิิจกรรม
สาธิิตในห้้องปฏิิบััติิการ ขอขอบคุุณทีีมคณาจารย์์จาก
คณะศึึกษาศาสตร์์ ที่่�เป็็นทีีม Coach คอยติิดตามผล
งานและแนะนำเทคนิิคการเรีียนการสอน และขอ
ขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� (TLIC)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ให้้ทุุนสนัับสนุุนสำหรัับการ
ปรัับปรุุงและพััฒนาการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ของกระบวน
วิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
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บทคััดย่่อ
	วิิชาต่่าง ๆ ของสาขาวิิชาวิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์ วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ได้้ออกแบบให้้สอดคล้้องกัับขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในวงจรการพััฒนาระบบหรืือเอสดีีแอลซีี โดยจะลงลึึกในแต่่ละขั้้�นตอน
ในชั้้�นปีีที่่� 3 เทอม 1 และ 2 ในบทความวิิชาการนี้้�จะลงลึึกถึึงการบููรณาการด้้านการเรีียนการสอนในวิิชา 953321
การวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์ (Software Requirement Analysis) ซึ่่�งถููกจััดในปีีการศึึกษา 1/2564
และวิิชา 953494 หััวข้้อเลืือกสรรทางวิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์ 1 - การพััฒนาแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือ (Selected
Topics in Software Engineering 1 – Mobile Application Development) ซึ่่�งถููกจััดขึ้้�นในปีีการศึึกษา
2/2564 โดยนัักศึึกษาผู้้�เรีียนเป็็นนัักศึึกษากลุ่่�มเดีียวกััน โดยผู้้�สอนได้้ออกแบบการเรีียนการสอนโดยใช้้การสอน
แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน และการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นหลััก มีีการให้้นัักศึึกษาทบทวนความรู้้�ในแต่่ละคาบ มีี
การเชิิญอาจารย์์จากอุุตสาหกรรมจริิงมาร่่วมในการเรีียนการสอน ด้้วยจุุดประสงค์์ให้้นัักศึึกษาที่่�ผ่่านการเรีียนการ
สอนจากสองวิิชานี้้�สามารถทำงานเป็็นทีีม สื่่�อสารและสอนผู้้�อื่่�นได้้ เป็็นการแสดงศัักยภาพของนัักศึึกษาในการ
เชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้ที่่�� ได้้ในชั้้�นเรีียนเพื่่�อสร้้างสรรค์์องค์์ความรู้้ใ� หม่่ เพื่่�อบรรลุุประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้ขั้้�� นสููงสุุดของ
ปิิระมิิดแห่่งการเรีียนรู้้�
คำสำคััญ: การสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน, การเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงาน, เอสดีีแอลซีี
1. บทนำ
ในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ให้้ประสบความสำเร็็จ
ผู้้�พััฒนาจำเป็็นต้้องมีีองค์์ความรู้้�ในการป้้องกัันความ
เสี่่�ยงที่่�จะทำให้้การพััฒนาระบบล่่าช้้าและไม่่สำเร็็จ
วงจรการพัั ฒ นาระบบหรืื อ เอสดีี แ อลซีี (System
Development Life Cycle : SDLC) [1, 2] เป็็นขั้้�น
ตอนที่่�ผู้้�พััฒนาระบบที่่�ประสบความสำเร็็จใช้้ เป็็น
แนวทางในการกำหนดลำดัับในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
มาอย่่างยาวนาน เอสดีีแอลซีีมีีขั้้�นตอนพื้้�นฐาน 5 ขั้้�น
ตอน ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์ความต้้องการของซอฟต์์แวร์์
(Software Requirement Analysis) การออกแบบ
(Software Design) การเขีียน โปรแกรม (Software
Development) การทดสอบ (Software Testing)
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และการนำซอฟต์์แวร์์ไปใช้้ (Software Production)
วิิ ช าต่่ า ง ๆ ของสาขาวิิ ช าวิิ ศ วกรรมซอฟต์์ แวร์์ ไ ด้้
ออกแบบให้้สอดคล้้อง กัับขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในเอสดีีแอล
ซีี วิิชาการวิิเคราะห์์ ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์เป็็น
วิิชาที่่�สอนเทคนิิคในการเก็็บความต้้องการของลููกค้้า
เพื่่�อนำมาเป็็นต้้น แบบของระบบก่่อนนำส่่งไปให้้ผู้้�
พััฒนาดำเนิินการผลิิต ผลลััพธ์์ของวิิชานี้้�จึึงออกมาเป็็น
พิิมพ์์เขีียวของโปรแกรม แต่่ยัังไม่่มีีการผลิิตมาเป็็น
โปรแกรมที่่�สามารถใช้้งานได้้จริิง ในบริิษััทขนาดใหญ่่
นัั ก วิิ เ คราะห์์ ค วามต้้องการกัั บ ผู้้� พัั ฒ นาโปรแกรม
(ออกแบบระบบ/เขีียนโปรแกรม) มัักจะเป็็นคนละคน
กัั น จึึ ง มัั ก ทำให้้เกิิ ด ปัั ญ หาข้้อมูู ล ความต้้องการไม่่
สมบููรณ์์ กำกวม หรืือไม่่ถููกต้้อง ทำให้้ผู้้�พััฒนาไม่่
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สามารถพััฒนาซอฟต์์แวร์์ให้้ตรงกัับความต้้องการของ
ผู้้�ใช้้งานหรืือลููกค้้าได้้ ซึ่่�งปััญหาเหล่่านี้้�ทำให้้การผลิิต
โปรแกรมเป็็นไปอย่่างยากลำบาก วิิชาการพััฒนา
แอปพลิิ เ คชั่่�นบนมืื อ ถืื อ เป็็ น วิิ ช าที่่�อยู่่�ในขั้้�นตอน
การออกแบบและการเขีียนโปรแกรมของเอสดีีแอลซีี
โดยในการเรีียนการสอนในส่่วนนี้้�มัักเป็็นการฝึึก
เขีียนโปรแกรมตามคำสั่่�งที่่�ผู้้ส� อนกำหนดขึ้้�น ซึ่ง่� เป็็นคำ
สั่่�งที่่�สมบููรณ์์และไม่่กำกวม จึึงไม่่เกิิดความต่่อเนื่่�องใน
สิ่่�งที่่�เกิิ ด ขึ้้�นในการพัั ฒ นาซอฟต์์ แวร์์ จ ริิ ง เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาเห็็นความจำเป็็นในการจััดทำเอกสารการ
วิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์ ผู้้�สอนจึึงมีี
แนวคิิดที่่�จะผสานสองวิิชาที่่�กล่่าวมาเข้้าด้้วยกัันเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาตระหนัักถึึงปััญหาของการทำเอกสารการ
วิิเคราะห์์ความต้้องการที่่�ไม่่ดีี ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลัักที่่�
ทำให้้การทำงานในขั้้�นตอน ต่่อมาของเอสดีีแอลซีีล่า่ ช้้า
และไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
2. การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ของวิิชาการ
วิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์
	วิิชาการวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์
มีีนีีกศึึกษาลงทะเบีียนจำนวน 36 คน ในครึ่่�งแรกของ
วิิชา นัักศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับทฤษฏีีและเทคนิิค
การวิิเคราะห์์ความต้้องการ โดยจะเป็็นการเรีียนการ
สอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom)
[3] โดยให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�จากสื่่�อที่่�ผู้้�สอนเตรีียมไว้้
ที่่�บ้้าน แล้้วทำกิิจกรรมเสริิมความเข้้าใจต่่าง ๆ ในชั้้�น
เรีียน รวมถึึงมีีการเชิิญอาจารย์์จากภาคอุุตสาหกรรม
มาแบ่่งปัันประสบการณ์์การทำงานและแนะนำถึึง
ความสำคััญของการได้้มาซึ่่�งความต้้องการของระบบ
ที่่�ดีี ในครึ่่�งหลัังของภาคการศึึกษานัักศึึกษาจะได้้เก็็บ
ความต้้องการจากผู้้�ใช้้งานจริิง รวมถึึงใช้้ทฤษฎีีต่่าง ๆ
ที่่�เรีี ย นมาสร้้างเป็็ น แบบจำลองความต้้องการของ
ระบบเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้� ใช้้ โดย
นัักศึึกษาจะได้้ดำเนิินการ ตามขั้้�นตอนที่่�นัักศึึกษาเรีียน
และมีีการสะท้้อนคิิดถึึงสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาพบในแต่่ละคาบ
เรีียน เมื่่�อจบการเรีียนในวิิชานี้้�นัักศึึกษาแต่่ละ กลุ่่�มจะ

ได้้ต้้นแบบของซอฟต์์แวร์์ที่่�ผู้้ใ� ช้้ต้้องการ อย่่างไรก็็ดีวิี ชิ า
นี้้�เคยได้้รัับทุุนจากโครงการส่่งเสริิม การจััดการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ในปีีการศึึกษา
2563 [4] และได้้มีีการกล่่าวถึึงกิิจกรรมและผลของ
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนในเอกสารรายงานฉบัับสมบููรณ์์
ของโครงการ ในบทความนี้้�จึึงขอกล่่าวถึึงกิิจกรรมใหม่่
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาคืื อ การเชิิ ญ ตัั ว แทนบริิ ษัั ท มาให้้ความ
ต้้องการแก่่นักั ศึึกษาและให้้ตััวแทนของบริิษัทั ประเมิิน
ผลงานของนัักศึึกษาเท่่านั้้�น
2.1. การเชิิญบริิษััทมาร่่วมกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
	ผู้้� ส อนได้้ออกแบบให้้คะแนนส่่ ว นหนึ่่�งของ
เอกสารการวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์มา
จากการให้้คะแนนของตััวแทนบริิษััท เพื่่�อเป็็นการ
ยุุติิธรรมต่่อการให้้คะแนน ผู้้�สอนจึึงมีีการทำความ
เข้้าใจกัับบริิษััทถึึงขั้้�นตอนและวััตถุุประสงค์์ของการ
ดำเนิินกิิจกรรมในวิิชา โดยในขั้้�นตอนแรกบริิษััทจะ
ต้้องกรอกแบบฟอร์์มเกี่่�ยวกัับภาพรวมของซอฟต์์แวร์์
ที่่�ต้้องการ และให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มเลืือกหััวข้้องาน
ที่่�สอดคล้้องกัับความสนใจ หลัังจากนัักศึึกษาได้้รัับ
หัั ว ข้้อที่่�ต้้องการ นัั ก ศึึ ก ษาจะได้้สัั ม ภาษณ์์ บ ริิ ษัั ท
จำนวน 2 ครั้้�ง โดยครั้้�งแรกจะเป็็นการสััมภาษณ์์ตาม
คำถามที่่�นัักศึึกษาได้้เตรีียมไว้้ตามหลัักการตั้้�งคำถาม
ที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนในชั้้�นเรีียน และครั้้�งที่่� 2 นัักศึึกษา
จะทำต้้นแบบซอฟต์์ แ วร์์ จ ากข้้อมูู ล ที่่�ได้้จากการ
สััมภาษณ์์ครั้้�งที่่� 1 และนำเสนอแก่่บริิษััทเพื่่�อตรวจ
สอบว่่าซอฟต์์แวร์์ที่่�เตรีียมจััดทำสมบููรณ์์และถููกต้้อง
ตามความต้้องการของบริิ ษัั ท หรืื อ ไม่่ หลัั ง จากนั้้�น
นัักศึึกษาจะต้้องทำต้้นแบบระบบที่่�สมบููรณ์์ และส่่ง
มอบต้้นแบบระบบให้้แก่่ บ ริิ ษัั ท บริิ ษัั ท จะทำการ
ประเมิิ น ผลงานของนัั ก ศึึ ก ษา และให้้คะแนนแก่่
นัักศึึกษาต่่อไป อย่่างไรก็็ดีด้้ี วยสภาวะ Covid-19 และ
มีีนัักศึึกษาจีีนบางคนอยู่่�ต่่างประเทศ การเรีียนการ
สอนของวิิชาจึึงเป็็นการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
ทั้้�งหมดโดยใช้้โปรแกรม zoom เป็็นเครื่่�องมืือหลัักใน
การเรีียนการสอน และใช้้ breakout room ในการ
ดำเนิินกิิจกรรมกลุ่่�ม รวมถึึงการสััมภาษณ์์บริิษััท
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลการประเมิินการทำงานของนัักศึึกษาเป็็นไป
การทำงานของระบบยั ง ไม ส มบู ร ณ ควรปรั บ
ตามตารางที่่� 1 โดยมีีคำแนะนำจากบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
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ดี ส ิ ่ งที ่ บ ริ ษั ทคิ ดว า ตนเองได ร ั บ จากกิ จ กรรมนี ้ คื อ
การแสดงความคิิดเห็็นและเสนอแนะเพื่่�อพััฒนางาน
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3. การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ของวิิชาการ
พััฒนาแอพลิิเคชั่่�นบนมืือถืือ
เนื่่�องจากวิิชาการวิิเคราะห์์ความต้้องการทาง
ซอฟต์์ แ วร์์ เ ป็็ น วิิ ช าบัั ง คัั บ แต่่ วิิ ช าการพัั ฒ นา
แอปพลิิเคชัันบนมืือถืือเป็็นวิิชาเลืือก จึึงไม่่ใช่่นักั ศึึกษา
ทุุกคนที่่�สนใจลงทะเบีียนเรีียน วิิชานี้้�จึึงมีีนัักศึึกษา
ลงทะเบีียนเรีียน 24 คน วิิชานี้้�นัักศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�
หลัั ก การการเขีี ย นโปรแกรมบนมืื อ ถืื อ และสร้้าง
แอปพลิิเคชัันบนมืือถืือจริิงจากปิิระมิิดแห่่งการเรีียนรู้้�
(Learning Pyramid) พบว่่าการได้้ทดลองปฏิิบััติิ
(Practice Doing) จะทำให้้ผู้้�เรีียนมีีการจดจำเฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่� 75% [5] และเนื่่�องจากการเรีียนรู้้�ในวิิชาการ
พััฒนาแอพลิิเคชั่่�นบนมืือถืือเป็็นการเรีียนการสอนของ
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 ซึ่่�งมีีความรู้้�พื้้�นฐานของสาขาวิิชา
วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์เป็็นอย่่างดีี ผู้้ส� อนจึึงออกแบบการ
สอนในลัักษณะการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงาน (ProjectBased Learning - PBL) [6] โดยให้้นัักศึึกษาได้้ลงมืือ
เขีียนโปรแกรมให้้มีีผลลััพธ์์ก่่อนที่่�จะเชื่่�อมโยงไปที่่�
การบรรยายทฤษฏีี
ตามแผนการศึึกษาที่่�วางไว้้ในครึ่่�งเทอมหลััง
นัักศึึกษาจะต้้องนำต้้นแบบของระบบที่่�ได้้จากวิิชาการ
วิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์มาเขีียนเป็็น
โปรแกรม โดยคาดหวัังให้้นัักศึึกษาตระหนัักถึึงปััญหา
การนำแบบจำลองของระบบไปใช้้ ถ้้านัักศึึกษาทำแบบ
จำลองของระบบออกมาไม่่ดีี อย่่างไรก็็ดีต้้ี นแบบความ
ต้้องการของผู้้� ใช้้งานจากวิิ ช าการวิิ เ คราะห์์ ค วาม
ต้้องการทางซอฟต์์แวร์์ มีีลัักษณะเป็็นฟัังก์์ชัันพื้้�นฐาน
และมีีลัักษณะใกล้้เคีียงกััน ในบางกลุ่่�มได้้ออกแบบ
ระบบเป็็นซอฟต์์แวร์์ที่่�ทำงานบนเว็็บไซด์์ไม่่ได้้ทำงาน
บนมืือถืือ อีีกทั้้�งเนื่่�องจากวิิชานี้้�เป็็นวิิชาเลืือกจึึงทำให้้
เหลืือสมาชิิกของแต่่ละกลุ่่�มไม่่เท่่ากััน ด้้วยเหตุุผลเหล่่า
นี้้�ผู้้� ส อนจึึ ง มีี ก ารเปลี่่�ยนแผนการสอนโดยนำความ
ต้้องการที่่�นัักศึึกษาได้้เขีียนมาจากวิิชาการวิิเคราะห์์
ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์มาจััดทำเป็็นข้้อสอบแทน
โดยให้้นัักศึึกษาสร้้างโปรแกรมตามความต้้องการที่่�
นัักศึึกษาเคยเขีียนไว้้ในวิิชาก่่อนหน้้า พร้้อมวิิเคราะห์์
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หาจุุดบกพร่่องของข้้อมููลที่่�อาจส่่งผลต่่อการพััฒนา
แม้้ว่่ า การเรีี ย นการสอนในวิิ ช ามีี ก ารเขีี ย น
โปรแกรมตามความต้้องการของผู้้�ใช้้จริิง และเชิิญ โปรแกรม ซึ่่�งมีีลัักษณะคล้้ายวิิชาแลป (Lab) แต่่วิิชา
บริิ ษัั ท มาพูู ด ในหัั ว ข้้อความต่่ า งของการออกแบบ นี้้�ไม่่มีผู้้ี ช่� ว่ ยสอนเนื่่�องจากเป็็นการเรีียนการสอนปีีแรก
หน้้าตาแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือและเว็็บไซด์์
และเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่ จึึงยัังไม่่มีีนัักศึึกษาที่่�มีีองค์์
3.1. การสร้้างบรรยากาศในชั้้�นเรีียน
ความรู้้�หรืือบริิษััทภายนอกที่่�พร้้อมมาเป็็นผู้้�ช่่วยสอน
จาก [7, 8] ผู้้� เขีี ย นให้้ข้้อมูู ล ว่่ า การสร้้าง ได้้ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาที่่�มีีความสามารถในการเรีียนที่่�ต่่าง
บรรยากาศในการเรีียนได้้ทำเพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีอารมณ์์ กัั น สามารถเรีี ย นไปด้้วยกัั น ได้้ ผู้้� ส อนจึึ ง ให้้ผู้้� เรีี ย น
ร่่วมในชั้้�นเรีียน สามารถสื่่�อสารสิ่่�งที่่�ตนเองต้้องการ โต้้ตอบผ่่านการแชท (chat) ของโปรแกรมซููมหรืือดิิส
ได้้และมีีความสุุขในการเรีียนซึ่ง่� จะส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้� คอร์์ดเมื่่�อมีีปััญหาหรืือทำงานเสร็็จ ให้้เพื่่�อนที่่�ทำได้้
ที่่�ดีี จากข้้อมููลนี้้�ผู้้ส� อนได้้พยายามสร้้างสภาพแวดล้้อม แล้้วช่่วยแก้้ปััญหาให้้เพื่่�อนโดยจะได้้คะแนนพิิเศษและ
ในการเรีียนให้้ใกล้้เคีียงกัับสภาพแวดล้้อมของการ ทำให้้ทราบจำนวนผู้้�ที่่�ทำกิิจกรรมสำเร็็จก่่อนเริ่่�มทำ
้นเรียน ชวงยเพื
ตอบผ
นดังรูปที่ 2 านอกจากนี
้ น
ทำงานจริิงสามารถถามหรื
โดยมีีสถานที่่�อใตอบคำถามในชั
ห้้นัักศึึกษาสามารถแบ่่
ปััน่อน กิิจการโต
กรรมถัั
ดไปานการแชทเป
ตััวอย่่างการโต้้ตอบผ่่
นการแชทเป็็
แกปญหาโปรแกรมขัดของ หรือสงงานในชั้นเรียน หลังจากที่กิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นซ้ำในทุกคาบเรียน
ความรู้้�ผ่่านโปรแกรมดิิ
สคอร์์ด (Discord) ตามรููปที่่� 1 ดัังรููปที่่� 2 นอกจากนี้้�หลัังจากที่่�กิิจกรรมเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น
เพื่อใหไดคะแนนปฏิสัมพันธอีกดวย
ในบางครั้งแมอาจารยไมไดแจงใหสงงาน นักศึกษาก็
โดยมีีกิิจกรรมให้้นัักศึึกษาส่่งงานที่่�ทำในแต่่ละคาบ ซ้้ำในทุุกคาบเรีียน ในบางครั้้�งแม้้อาจารย์์ไม่่ได้้แจ้้งให้้
จะสงงานและชื่นชมกั นเอง ซึ่งเปนจุด เริ ่ มต น ของ
เรีี ย นและได้้คะแนนการมีี ป ฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ใ นชั้้�นเรีี ย น ส่่งวังาน
นัักศึึกษาก็็จะส่่งงานและชื่่�นชมกัันเอง ซึ่่�งเป็็น
ฒนธรรมการเรียนรูในชั้นเรียนที่ดี
กิิจกรรมนี้้�สร้้างความตื่่�นเต้้นให้้แก่่นัักศึึกษาที่่�จะเห็็น จุุดเริ่่�มต้้นของวััฒนธรรมการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนที่่�ดีี
ผลงานของเพื่่�อน โดยมีีการชื่่�นชมและแข่่งขัันกัันว่่าใคร
จะทำแอปพลิิ เ คชัั น ออกมาได้้สวยงามหรืื อ แปลก
ประหลาดกว่่ า กัั น คะแนนปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ยัั ง มีี ไว้้เพื่่�อ
เป็็นการกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกทัักษะในการสื่่�อสาร
เพิ่่�มการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ในชั้้�นเรีียน โดยนัักศึึกษาสามารถ
อตอบคำถามในชั
วยเพื่ออนนแก้้ปัั
การโต
ตอบผานการแชทเปนดังรูปที่ 2 นอกจากนี้
ถามหรืืสามารถถามหรื
อตอบคำถามในชั้้�
นเรีีย้นนเรียช่่น วชยเพื่่�
ญหา
แกปญหาโปรแกรมขัดของ หรือสงงานในชั้นเรียน หลังจากที่กิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นซ้ำในทุกคาบเรียน
โปรแกรมขัั
ข้้อง หรืื
ยนเพื่่�อให้้ได้้
เพื่อใหไดดคะแนนปฏิ
สัมพัอนธส่่องีกงานในชั้้�นเรีี
ดวย
ในบางครั้งแมอาจารยไมไดแจงใหสงงาน นักศึกษาก็
คะแนนปฏิิสััมพัันธ์์อีีกด้้วย
จะสงงานและชื่นชมกั นเอง ซึ่งเปนจุด เริ่ มต น ของ
วัฒนธรรมการเรียนรูในชั้นเรียนที่ดี

รูปที่ 1 ตัวอยางผลงานของนักศึกษาที่นักศึกษา
ไดแบงปนแกเพื่อนผานโปรแกรม discord

รููปที่่� 2รูปตััทีว่ อย่่
กศึึกกศึษาในชั้้�
2 าตังการตอบโต้้ของนัั
วอยางการตอบโตของนั
กษาในชัน้นเรีียน
แม ว  า การเรี ย นการสอนในวิ ช ามี ก ารเขี ย น เรียน นอกจากนี้้� ผู้้�สอนพบว่่าบรรยากาศในชั้้�นเรีียน
โปรแกรม ซึ่งมีลักษณะคลายวิชาแลป (Lab) แตวิชา ได้้ทำให้้ผู้้�เรีียนรู้้�สึึกผ่่อนคลาย อยากมาเรีียน กล้้า
้ ผูสอนพบว
าบรรยากาศในชั
และเกิิดความคิิ
ดสร้้างสรรค์์
เพิ่่�มขึ้้�น้นเรีเช่่ยนน ในวััน
นี้ ไม มีผ ูช ว ยสอนเนื ่ อ งจากเป น การเรี ย นการสอน สื่่�อสารนอกจากนี
รียนรูสึกดผกััอนนคลาย
กลา นรููป
กศึึผกูเษาได้้นัั
เปลี่่�ยนรููอยากมาเรี
ปแสดงตััยนวตนเป็็
ปแรกและเปนเทคโนโลยีใหม จึงยังไมมีนักศึกษาที่ หนึ่่�ไดงทนััำให
สื่อสาร
และเกิดปความคิ
ขึ้น เชน ในยนการ
อนตามรูู
ที่่� 3 ดซึ่สร
่�งชี้้�าใงสรรค
ห้้เห็็นเว่่พิา่มแม้้การเรีี
มี อ งค ค วามรู ห รื อ บริ ษ ั ท ภายนอกที่ พ ร อ มมาเป น โดเรม่่
รูปที่ 1 ตัวอยางผลงานของนักศึกษาที่นักศึกษา
วันหนึ่งนักศึกษาไดนัดกันเปลี่ยนรูปแสดงตัวตนเปน
ยสอนได
เพื่อใหกdiscord
ศึกษาทีก่มศึึีคกวามสามารถใน
รููปที่่� 1ไดตััแวบงอย่่
าวงผลงานของนัั
ศึึนกั ษาที่่�นัั
ษาได้้แบ่่ง สอนจะเป็็
นแบบออนไลน์์แต่่นัักศึึกษายัังสามารถมีี
ปผูนชแก
เพื่อนผานโปรแกรม
รู
ป
โดเรม
อ
นตามรู
ปที่ 3้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาแมการเรียน
รู
ป
ที
่
2
ตั
ว
อย
า
งการตอบโต
ข
องนั
กศึกษาในชั
การเรี
ยนที่ตางกันสามารถเรี
ปัันแก่่เพื่่�อนผ่่
านโปรแกรม
discord ยนไปดวยกัเรีนยไดน ผูสอน ความสนิิทสนมกัั
น และในวัั
นนำเสนอผลงาน นัักศึึกษา
การสอนจะเปนแบบออนไลนแตนักศึกษายังสามารถ
แมจึวง าให
การเรี
ก ารเขี ย น (chat) ของ
ผ ู  เยรีนการสอนในวิ
ย นโต ต อบผช ามีา นการแขท
กลุ่มสาขาวิ
ชาวินทยาศาสตร์
โปรแกรม ซึ่งมีลักษณะคลายวิชาแลป (Lab) แตวิชา
มี ค วามสนิ
ท สนมกั
และในวัแนละเทคโนโลยี
นำเสนอผลงาน
โปรแกรมซูมหรือดิสคอรดเมื่อมีปญหาหรือนอกจากนี
ทำงาน ้ ผูสอนพบว
า
บรรยากาศในชั
้
น
เรี
ย
น
นี้ ไม มีผ ูช ว ยสอนเนื ่ อ งจากเป น การเรี ย นการสอน
ศึกษาบางกลุ
ใชารูปแสดงตัวตนเปนการตูนที่
ไดเทพืำให
ผูเรียนรูสึกผนัอกนคลาย
อยากมาเรีมยได
น กล
เสร็จนให
เพื่อนทีใหม
่ทำได
ปญ่ หาให
่อนโดย
ปแรกและเป
เทคโนโลยี
จึงยัแงลไมวมชีนวักยแก
ศึกษาที
นไหวของนั
กศึกษา (VTuber) ซึ่ง
างสรรคเพิ่มขึ้น่อเช
น ใน
เ ศษและทำให
ทราบจำนวนผู
ท ี ่ ท ำ ดความคิขยัดบสรตามการเคลื
มี อ งค คจะได
วามรู หครืะแนนพิ
อ บริ ษ ั ท ภายนอกที
่ พ ร อ มมาเป
น สื่อสาร  และเกิ
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ผอนคลายแกนักศึกษาในการเรียนจึงไมไดหาจะถู
มให กนำไปแสดงในกลุ
ใหม น ั ้ น ได ทั ้ ง นี้ น ั กมศึเฟสบุ
ก ษาค อคนข(facebook)
า งตื ่ น เต น และ ตามรูป
นักศึกษาแสดงออกดังกลาว
พอใจต อ การทำโปรเจคในลั ก ษณะนี ้ เพราะ
CMU21 (2022)
5 กศึกษาทั้ง 6 กลุมจะไดเลือกทำโครงการ
วอยางคาบการศึ
กษาที
่มีผูเรียThailand
นเปนโดเร ที่ 4 และนอกจากนั
Chiang
Mai University,
ที่ตนเองตองการแลว หลักจากสิ้นสุดการนำเสนอ
กกลุม อนักทำโครงการที่่�
กศึกษาของหอตงจะมี
ความสามารถในก
บางกลุ่่�มได้้ใช้้รููปแสดงตััวตนเป็็นการ์์ตูนู ที่่�ขยัับตามการ ของทุ
กลุ่่�มจะได้้เลืื
นเองต้้องการแล้้วหลัั
การเป
นโดเรมอนหรื
ของนั
กษาไม
สงผล
ฟจากสิ้้�
ง ก ชนั่ นยสุุนฟ
ง ก ช ั ่ นนทีนำเสนองาน
่ น  า สนใจเพิ
กษาจะต
คนละอ5ง
เคลื่่�อนไหวของนัั
กศึึกอษาVtuber
(VTuber)
ซึ่ง่� ถืืกอศึเป็็
นการสร้้
าง การเขี
ดและในวั
การนำเสนอของทุุ
กกลุ่่�ม่ มนันััขึก้ นศึึศึกอีกษาของห้้อง
ันความสามารถในการเขี
ในชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนเห็็ยนนโปรแกรมซึ
ว่่าการเป็็นโดเรม่่
จะมีี
งก์์ชัันา่ นนัที่่�น่่ั ก้ นาศึให
สนใจเพิ่่�
่ ง เปอน ฟสอนการทำงานของฟ
กยชนฟัั
ั ่ น เหล
พื ่ อ นม
ง กคชวามสามารถในการเขีี
ั ่ น นอกจากนี ้ โงปรแกรมที
ก เษาทำ
เรียนรูโดยใชตสีีหรืืโสัอครงงาน
ส่่งผลต่่
ความสามารถ่ จะถู
ขึ้้�น่ออีีกให
กนำไปแสดงในกลุ
คนละ
5 ฟัังก์์ชันั มนอกจากนี้้�
โปรแกรมที่่�นัั
กศึึกษาป
วัตถุอปVtuber
ระสงคขของนัั
องชั้นกเรีศึึยกนษาไม่่
และยั
งสราองบรรยากาศที
เพื
เพื่ อนสามารถจะเขี
งกช ั่น การทำงาน
เฟสบุยคนฟ(facebook)
ตามรู
ยนโปรแกรมซึ่
ถุุปและ
ของชั้้�
ยน ทีใหม
ทำจะถูู
เฟสบุ๊๊�อ นข
ค (facebook)
ตาม
ากนักศึกษาเป
้นง่� ปเป็็ทนวััี่ กต3ษาที
ผในการเขีี
อรูน
นคลายแก
นษาชั
ักางคาบการศึ
ศึกษาในการเรี
ยระสงค์์
นจึ
ไดหนนาเรีีโดเร
มให
น ั ้ นกนำไปแสดงในกลุ่่�
ได5 ทั ้ ง นี้ น ั ก ศึ กมษาค
า งตื ่ น เต น และ
่ 4 และ
ปทีนั่ 3กศึ
ตัวกอย
่มีผงูเรีไมยนเป
และยัังสร้้างบรรยากาศที่่�ผ่่
นักั ศึึกษาในการ พอใจต
รููปที่่� 4 และ
5
งกล
ารอวนคลายแก่่
อ การทำโปรเจคในลั
ก ษณะนี ้ เพราะ
มนัอกนศึกษาแสดงออกดั
ยนวิ ช าพื ้ น ฐานของหลั
ก
สู
ต
การวั
ด
เรีียนจึึงไม่่ได้้ห้้ามให้้นัักศึึกษาแสดงออกดัังกล่่าว
นอกจากนักศึกษาทั้ง 6 กลุมจะไดเลือกทำโครงการ
ถจึงเปนการวั
ดความสามารถในระดับ
ที่ตนเองตองการแลว หลักจากสิ้นสุดการนำเสนอ
3.2 การเรียนรูโดยใชโครงงาน
รค (Creating) องค
ความรู
 ที ่ มนี ซนักึ ่ งศึเป
น ้นปที่ 3 และ ของทุกกลุม นักศึกษาของหองจะมีความสามารถใน
เนื่องจากนั
กศึกษาเป
กษาชั
ผ า นการเรี ย นวิ ช าพื ้ น ฐานของหลั ก สู ต ร การวั ด การเขี ย นฟ ง ก ช ั ่ น ที ่ น  า สนใจเพิ ่ ม ขึ ้ น อี ก คนละ 5
บนสุดตามทฤษฎี
การเรีย นรู ของบลู ม
ความสามารถจึงเปนการวัดความสามารถในระดับ ฟ ง ก ช ั ่ น นอกจากนี ้ โ ปรแกรมที ่ น ั ก ศึ ก ษาทำ
axonomy) เพื
่ อ ให
น ั ก ศึ(Creating)
ก ษาไดองค
แ สดง
การสร
างสรรค
ความรู  ที ่ มีซึ่งเป น จะถูกนำไปแสดงในกลุมเฟสบุค (facebook) ตามรูป
ปที่  3ถ ตัึ งบวการแบ
อยางคาบการศึ
กนษาที
่มีผยูเรีนรู
ยนเป
นโดเรม ที่ 4 และ 5
ษะระดั
บนสุ
ดตามทฤษฎี
การเรี
 ของบลู
างสรรค เรีทัรููปที่่�
ยกรูนรู
ง
ป
การ
างคาบการศึึเพื
กษาที่่�มีี
นโดเรม่่
อน
มอน 3 ตััวอย่่
(Bloom's
Taxonomy)
่ อ ให นผู้้เ�ั กรีีศึยนเป็็
ก ษาได
แ สดง
และสามารถสอนผู
 อา งสรรค
ื ่ น ยไดนรู้้(�โเรีดยใช้้โครงงาน
Teaching)
ความคิ3.2.
ด สรการเรีี
ย นรู  ถ ึ ง การแบ ง ป น การ
เนื่่�องจากนัักศึึกษาเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 และ
ยนรูโดยใชจโจุครงงาน
สื3.2่ อ สารทีการเรี
่ ดี และสามารถสอนผู
ื ่ น ได ( Teaching)
ะที่จำเปนในการทำงานในป
บันก อสูู[9]
ผ่่านการเรีียนวิิชาพื้้�นฐานของหลัั
ตร การวััดความ
ป[9]ที่ 4 ตัวอยางการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
ศึกนษาเป
นนักศึกษาชั้นปจทจุี่บ3ันรูและ
ซึ่งเปนเนืทั่อกงจากนั
ษะที่จกำเป
ในการทำงานในป
สามารถจึึ
ง เป็็ น การวัั ด ความสามารถในระดัั
บ การ รูรููปที่่�
อย่่างการนำเสนอผลงานของนั
งการนำเสนอผลงานของนัักศึศึึกษา
ปที่ 4 ตัตััวอย
รแสดงประสิและเป
ทา นการเรี
ธิ ภนาพในการเรี
ยธิภนรู
 ขั้ นกสู ต ร ยการวั
ผสร้้างสรรค์์
ย(Creating)
นวิ ช าพื ้ น ฐานของหลั
ด
การแสดงประสิ
ท
าพในการเรี
นรู

ข
้
ั
น
องค์์ความรู้้�ที่่�มีีซึ่่�งเป็็นทัักษะ
งเปดน แห
การวั
ดผู
สุบดบนสุุ
ตามป
ะมิ
ง การเรี
นรู  ม[5](Bloom's
ผู  ส อนบ
ป ร ะมิ ด แหสูความสามารถจึ
งงการเรี
ยรนรู
ระดัั
ดตามทฤษฎีี
ก[5]
ารเรีี
ยความสามารถในระดั
นรู้้ สข� ยอน
องบลูู
(Creating)
ความรู
ี ซึ่งเป นด
จึการสร
งใหนัากงสรรค
ศึกษาเลืเพื่่�อให้้นัั
อกทำโปรเจคของชั
้นเรี ทยี ่ มนในการ
Taxonomy)
กนในการ
ศึึ กองค
ษาได้้แสดงความคิิ
ษาเลือกทำโปรเจคของชั
้
น
เรี
ย
ทัสร้้างสรรค์์
กษะระดับเรีีบนสุ
ยอนรู
 ของบลู
ออกแบบและเขี
นโปรแกรมสร
า งแอพลิ
เ คชั
่ นม
ยนรู้้�ถึดยึงตามทฤษฎี
การแบ่่งปัันการเรี
การสื่่�
สารที่่�ดีี
และ
ละเขี ย นโปรแกรมสร
สามารถสอนผู้้
�อื่่�านได้้
เป็็
นทัักแษะที่่�
(Bloom's
Taxonomy)
เพื ่ อ ให
ษาได
สดง่
โดยมี
เ งื ่ อนไขให
นงแอพลิ
ั กศึ ก(Teaching)
ษาใช
ฟเ คชั
 งนกั กชศึ่ั ่น
นซึ่ก่�งการทำงานที
จำเป็็นในการทำงานในปัั
บัยนั นอย
นงการแสดง
ความคิ
ดไมสร
เรี
ยจุุนรู
 ถ[9]ึ ง การแบ
ปมนละการ1 รูปที่ 5 QR-code ของเฟสบุคการนำเสนอผลงาน
อาจารย
ไก
ดาสชงสรรค
อนในห
อจงเรี
าและเป็็
งนอ่ ยกลุ
ขใหน ั กศึ กษาใช
ฟ
ง
ั
่
น
การทำงานที
ทธิิภ่ ดาพในการเรีี
ยนรู้้�ขั้้�นสููงสุุ อดื ่ นตามปิิ
ระมิิดแห่่ง
สืประสิิ
่ อ สารที
ี และสามารถสอนผู
ได ( Teaching)
[5]างน
�สอนจึึ
งให้้นัั ม
กศึึละ
กษาเลืื1อกทำโปรเจค
5 QR-codeของเฟสบุ
ของเฟสบุ๊๊�คการนำเสนอผลงาน
QR-code
คการนำเสนอผลงาน
ดสอนในหองเรี
อนยกลุ
ซึการเรีี
่งเปยนยนอย
ทันรู้้ก� ษะที
่จผู้้ำเป
ในการทำงานในป
จจุบันรูป
[9]ที่ 5 รููปที่่�
รู
ป
ที
่
4
ตั
ว
อย
า
งการนำเสนอผลงานของนั
กศึกษา
ของชั้้�
น
เรีี
ย
นในการออกแบบและเขีี
ย
นโปรแกรมสร้้าง
ระหว่่
า
งช่่
ว
งเวลาที่่�นัั
ก
ศึึ
ก
ษานำเสนอผลงานได้้
และเป น การแสดงประสิ ทธิ ภ าพในการเรี ย นรู  ขั้ น
แอปพลิิเคชััน โดยมีีเงื่่�อนไขให้้นัักศึึกษาใช้้ฟัังก์์ชั่่�นการ มีีการประชาสััมพัันธ์์ให้้นัักพััฒนาโปรแกรมและผู้้�ใช้้
สู ง สุ ด ตามป ร ะมิ ด แห ง การเรี ย นรู  [5] ผู  ส อน
ทำงานที่่� อาจารย์์ไม่่ได้้สอนในห้้องเรีียนอย่่างน้้อย งานทั่่�วไปได้้เข้้ามาเยี่่�ยมชม ดาวน์์โหลดเพื่่�อทดลองใช้้
จึงใหนักศึกษาเลือกทำโปรเจคของชั้นเรียนในการ
กลุ่่�มละ 1 ฟัังก์์ชััน และในวัันนำเสนองานนัักศึึกษา และให้้คะแนน โดยนัักศึึกษากลุ่่�มที่่�ได้้คะแนนมากที่่�สุุด
ออกแบบและเขี
ย นโปรแกรมสร
า งแอพลิ
เ คชั่ น จะได้้คะแนนพิิเศษ นอกจากนี้้�นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มจะ
จะต้้องสอนการทำงานของฟัั
งก์์ชัันเหล่่
านั้้�นให้้เพื่่�อน
โดยมี
เ งื ่ ออนไขให
น ั กศึ กษาใช
การทำงานที่ ต้้องให้้คะแนนและคำแนะนำแก่่เพื่่�อนกลุ่่�มอื่่�นด้้วย ผล
เพื่่�อให้้เพื่่�
นสามารถจะเขีี
ยนฟััฟงงก์์กชั่่�ชนั่นการทำงานใหม่่
ปที่ 5 QR-code ของเฟสบุค�ปการนำเสนอผลงาน
อาจารย
มไดกสศึึอนในห
องเรียนอย
างนอยกลุมละ
นั้้�นได้้ ทั้้�งไนี้้�นัั
กษาค่่อนข้้างตื่่�
นเต้้นและพอใจต่่
อการ1 รูคะแนนและคำแนะนำจากผู้้
ระเมิินจะถููกส่่งต่่อให้้
ทำโปรเจคในลัักษณะนี้้� เพราะนอกจากนัักศึึกษาทั้้�ง 6 นัักศึึกษาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาทราบจุุดแข็็ง - จุุดอ่่อนของ
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แกเพื่อนกลุมอื่นดวย ผลคะแนนและคำแนะนำจากผู
ประเมินจะถูกสงต อให นั กศึกษา เพื่อใหนักศึ ก ษา
ประเมินจะถูกสงต อให นั กศึกษา เพื่อใหนักศึ ก ษา
ทราบจุดแข็ง - จุดออนของตัวเอง เพื่อปรับปรุงตอไป
CMU21ด(2022)
ทราบจุ
แข็ง - จุดออนของตัวเอง เพื่อปรับปรุงตอไป
Chiang
University, Thailand กพัฒนาและผูใชงาน
ผลเฉลี่ยMai
จากแบบสอบถามของนั
ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักพัฒนาและผูใชงาน
ทั ่ ว ไปเป น ไปดั ง ตารางที ่ 2 และผลเฉลี ่ ย จาก
ทั ่ ว ไปเป น ไปดั ง ตารางที ่ 2 และผลเฉลี ่ ย จาก
ตััแบบสอบถามของนั
วเองเพื่่�อปรัับปรุุงต่่อไป
ยจากแบบสอบถาม
ก ศึ กผลเฉลี่่�
ษาในชั
้ น เรี ย นแก เ พื ่ อ น
แบบสอบถามของนั
ก
ศึ
ก
ษาในชั
้
น
เรี ยงนแก
เ พื ่ อ น2
ของนัั
กพััฒ
นาและผู้้่ 3�ใช้้งานทั่่�วไปเป็็นไปดัั
ตารางที่่�
เปนไปดั
งตารางที
เปนไปดังตารางที่ 3
และผลเฉลี่่�ยจากแบบสอบถามของนัั
กศึึกษาในชั้้�น
เรีีตารางที
ยนแก่่เพื่่�่ อ2นเป็็
นไปดัั่ยจากแบบสอบถามของนั
งตารางที่่� 3
ผลเฉลี
กพัฒนา
ตารางที่ 2 ผลเฉลี่่�
ผลเฉลีย่ จากแบบสอบถามของนัั
จากแบบสอบถามของนักพััพัฒนา
ตารางที่่�
และผูใชงานทั่วไป
และผู้้
และผู�ใ ช้้งานทั่่�
ชงานทัว่ ไป
หัวขอ
คะแนน
หัวขอ
คะแนน
ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 77.00%
ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 77.00%
ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 76.90%
ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 76.90%
ความสมบูรณของงาน
79.00%
ความสมบูรณของงาน
79.00%

ตารางที่่�
ยจากแบบสอบถามของนัั
กศึึกษาใน
ตารางที3่ ผลเฉลี่่�
3 ผลเฉลี
่ยจากแบบสอบถามของนั
ศึกษา
ตารางที
่
3
ผลเฉลี
ย
่
จากแบบสอบถามของนั
ก
ศึ
กษา
ชั้้�ในชั
นเรีี้นยนเรียน
ในชั้นเรียน
หัวขอ
คะแนน
หัวขอ
คะแนน
ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 92.05%
ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 92.05%
ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 92.22%
ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 92.22%
ความสมบูรณของงาน
94.67%
ความสมบูรณของงาน
94.67%
การสอนของเพื่อนงายในการติดตาม 89.23%
การสอนของเพื่อนงายในการติดตาม 89.23%
เอกสารการสอนของเพื่อนมีคุณภาพ 90.10%
เอกสารการสอนของเพื่อนมีคุณภาพ 90.10%
จากตารางที่่� 2 และ 3 จะเห็็นว่่านัักศึึกษาจะ
ประเมิิ น ได้้สูู ง กว่่ า นัั ก พัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น ผู้้� มีี
ประสบการณ์์และผู้้�ใช้้งานทั่่�วไป ซึ่่�งจะประเมิินสููงกว่่า
ความเป็็นจริิงโดยเฉลี่่�ยประมาณ 15.35% ทั้้�งนี้้�จุุด
อ่่อนของผลงานนัักศึึกษาจากมุุมมองของนัักพััฒนา
แอปพลิิเคชัันที่่�ได้้ลองใช้้แอพลิิเคชั่่�นที่่�นัักศึึกษาสร้้าง
ได้้แก่่ หน้้าตาโปรแกรมยัังใช้้งานได้้ยากและยัังไม่่พอดีี
กัับบางหน้้าจอมืือถืือ ตััวหนัังสืือเล็็กเกิินไป ใช้้สีีไม่่
สอดคล้้องกัันในทุุกหน้้า ไม่่ทราบจุุดประสงค์์ของ
แอปพลิิเคชัันหรืือวิิธีีใช้้งาน บางฟัังก์์ชัันยัังไม่่สามารถ
ทำงานได้้ หรืือทำงานได้้ไม่่สมบููรณ์์ ใช้้กราฟในการ
แสดงผลลััพธ์์ผิิดประเภท ควรมีีการเพิ่่�มฟัังก์์ชัันค้้นหา
ฟัังก์์ชัันแจ้้งเตืือน และฟัังก์์ชัันการโหลดข้้อมููลใหม่่
เป็็นต้้น

นักศึกษาสราง ไดแก หนาตาโปรแกรมยังใชงานได
ยากและยังไมพอดีกับบางหนาจอมือถือ ตัวหนังสือ
ยากและยังไมพอดีกับบางหนาจอมือถือ ตัวหนังสือ
เล็กเกินไป ใชสีไมสอดคลองกันในทุกหนา ไมทราบ
เล็กเกินไป ใชสีไมสอดคลองกันในทุกหนา ไมทราบ
จุ ด ประสงค ข องแอพลิ เ คชั ่ น หรื อ วิ ธ ี ใ ช ง าน บาง
จุ ด ประสงค ข องแอพลิ เ คชั ่ น หรื อ วิ ธ ี ใ ช ง าน บาง
ฟงกช ั่น ยังไมส ามารถทำงานได หรือทำงานไดไ ม
ฟงกช ั่น ยังไมส ามารถทำงานได หรือทำงานไดไ ม
MIS วิิ ช านี้้�ได้้รัั บ ผลการประเมิิ
น
สมบู รในระบบ
ณ ใชกราฟในการแสดงผลลั
พธผ ิดประเภท
สมบู
ร
ณ
ใช
ก
ราฟในการแสดงผลลั
พ
ธ
ผ
ิ
ด
ประเภท
อาจารย์์
88.5%
ควรมีการเพิ
่มฟผลการประเมิิ
งกชั่นคนหา ฟนวิิงกชชา ั่น91.29%
แจงเตือโดยได้้
น และ
ควรมี
ก
ารเพิ
่
ม
ฟ
ง
ก
ช
ั
่
น
ค
น
หา
ฟ
ง
ก
ช
ั
่
น
แจ
ง
เตื
อ
น
และ
รััฟบงการประเมิิ
นจากนััอกมูศึึลกใหม
ษาทุุเป
กคน
กชั่นการโหลดข
นตGPA
น ของนัักศึึกษา
ฟงากกััชบั่นการโหลดข
อมูลใหม เปยนเท่่ตนากัับ 77.92 และมีี
เท่่
3.13 โดยมีี
ในระบบ
MISคะแนนเฉลี่่�
วิ ช านี ้ ไ ด ร ั บ ผลการประเมิ น
ในระบบ
MIS โดยนัั
วิ ช านีกศึึ้ ไกดษาได้้คะแนนมากที่่�สุุ
ร ั บ ผลการประเมิ ดน
ค่่า SD
เท่่ากัับ 6.95
อาจารย 88.5% ผลการประเมิ น วิ ช า 91.29%
และน้้อยที่่�สุุ
ดเท่่ากัับผลการประเมิ
85.49 และ 58.95
อาจารย 88.5%
น วิ ชคะแนนตาม
า 91.29%
โดยไดรับการประเมินจากนักศึกษาทุกคน GPA ของ
ลำดัั
บ รับการประเมินจากนักศึกษาทุกคน GPA ของ
โดยได
นักศึกษาเทากับ 3.13 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทา กับ
ศึกปษาเทากับ 3.13 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ
4.นักสรุุ
77.92 และมีคา SD เทากับ 6.95 โดยนักศึกษาได
ณาการการเรีี
ยนการสอนสามารถ
77.92 การเรีี
และมียคนบูู
า รSD
เทากับ 6.95
โดยนักศึกษาได
คะแนนมากที
่
ส
ุ
ด
และน
อ
ยที
่
ส
ุ
ด
เท
า
กับ 85.49 และ
สะท้้อนผลการเรีี
ย นรู้้� มอายัั
คะแนนมากที่สุดและน
ยทีง่สรายวิิ
ุดเทชากัาที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
บ 85.49 และ
58.95
คะแนนตามลำดั
บ
แอปพลิิ
เคชัันที่่�ไม่่สมบููรณ์์
58.95 คะแนนตามลำดั
บ ความไม่่สอดคล้้องกัันของ
การทำงานของระบบ การไม่่ทราบจุุดประสงค์์ของ
4 สรุป
4 สรุปเคชัันในวิิชาการพััฒนาแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือ
แอปพลิิ
การเรียนบูรณาการการเรียนการสอนสามารถ
ย่่อมสะท้้อนจุุ
ดบกพร่่
องของผลการเรีี
ยนรู้้�ในวิิชาการ
การเรียนบู
รณาการการเรี
ยนการสอนสามารถ
สะท
อ
นผลการเรี
ย
นรู

ม
ายั
ง
รายวิ
ช
าที
่เกี่ย วของได
วิิสะท
เคราะห์์
ความต้้องการทางซอฟต์์
ทำ
อนผลการเรี
ยนรูมายังรายวิแชวร์์าทีที่่�วิ่เกีิเคราะห์์
่ย วของได
แอลพิเคชั่นที่ไมสมบูรณ ความไม
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5. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณคุุณอััต คุุณปิิติิ คุุณปณต คุุณเปี่่�ยม
คุุณส้้ม คุุณโอ้้ ตััวแทนบริิษััทต่่าง ๆ ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
เป็็นผู้้�ให้้ความต้้องการ ช่่วยตรวจงาน และให้้คะแนน
แก่่นัักศึึกษา ขอขอบคุุณ คุุณพลอย คุุณต้้าน และ
คุุณปิิติิ วิิทยากรจากภาคอุุตสาหกรรมที่่�มาช่่วยแบ่่งปััน
ความรู้้�และ ประสบการณ์์การทำงานจริิง ขอขอบคุุณ
ผศ.ดร. น้้ำผึ้้�ง อิินทะเนตร และ รศ.ดร. สมเกีียรติิ
อิินทสิิงห์์ ในการแนะนำแนวทางในการจััดเรีียนการ
สอนได้้เป็็นอย่่างดีี ขอขอบคุุณโครงการส่่งเสริิมการ
จััดการ เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
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ที่่�สนัับสนุุนแนวคิิดและอำนวยความสะดวกในการจััด
การเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่ ขอขอบคุุณ วิิทยาลััย

ศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี ในการสนัับสนุุน สิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ดีีในการทำงานเสมอ
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การจััดการและการตลาดอุุตสาหกรรมเกษตร
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พรจัันทร์์ วอลเตอร์์

สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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บทคััดย่่อ
รายงานนี้้�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อนำเสนอผลการจััดการเรีียนรููปแบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรณที่่� 21 ในวิิชาการ
จััดการและการตลาดอุุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Management and Marketing) รหััสวิิชา 605446
ภาคการศึึกษา 1/2564 สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
วิิชานี้้�ได้้มีีการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่โดยลดการบรรยายลง และเพิ่่�มการเรีียนแบบ Active Learning มากขึ้้�น ใน
ส่่วนของหััวข้้อการจััดการอุุตสาหกรรมเกษตร โดยให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนการสอนแต่่ละคาบ
เช่่น การแสดงความคิิดเห็็นก่่อน ระหว่่าง หรืือหลัังคาบเรีียน และการทำโครงงานที่่�มุ่่�งเน้้นการทำกิิจกรรมตาม
ความถนััด และความสนใจของผู้้�เรีียน เสริิมแรงบวกให้้กัับผู้้�เรีียนให้้กล้้าคิิด กล้้าพููด และกล้้าแสดงความคิิดเห็็น
ส่่วนตััว อย่่างไม่่มีีถููกไม่่มีีผิิด มีีการนำเทคโนโลยีีไอทีีมาใช้้ ทั้้�งการสอนในห้้องเรีียน และการสอนออนไลน์์ และ
การประเมิินผลการเรีียนรู้้ที่่�� ไม่่เน้้นการท่่องจำเพื่่�อสอบ จากการจััดการเรีียนการสอนแบบนี้้�ทำให้้ผู้้�สอนได้้อุุปกรณ์์
แนวทาง และเนื้้�อหาวิิชาที่่�ทัันสมััยสอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีทัักษะที่่�สำคััญ
และการเป็็นผู้้�เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
คำสำคััญ: การจััดการอุุตสาหกรรมเกษตร, Active Learning, Management
1. บทนำ
	วิิ ช าการจัั ด การและการตลาดอุุ ต สาหกรรม
เกษตร Agro-Industrial Management and
Marketing) รหััสวิิชา 605446 นี้้�เป็็นวิิชาสำหรัับ
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ซึ่่�งในวิิชานี้้�จากชื่่�อวิิชาจะทำให้้เห็็นว่่ามีีการ
แบ่่งเนื้้�อหาเป็็นสองส่่วนคืือส่่วนของการจััดการ และ
การตลาด ในส่่วนของเนื้้�อหาการเรีียนการสอนที่่�นำมา
ปรัับเป็็น Active learning นั้้�นอยู่่�ในส่่วนของการ
จััดการอุุตสาหกรรมเกษตร ซึ่่�งมีีการจััดการเรีียนการ
สอนในช่่วงต้้นถึึงกลางภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2564

2. หลัักการและทฤษฏีีที่่�นำมาใช้้
หลัักการ หรืือทฤษฎีีหลัักที่่�นำมาใช้้เป็็นพื้้�นฐาน
ในการสอนวิิชานี้้�ในรููปแบบของ Active Learning คืือ
ผู้้�สอนกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�แบบการเสริิม
แรงบวก (Positive Reinforcement)
2.1. สอนด้้วยวิิธีีการเสริิมแรงบวก (Positive
Reinforcement)
การเสริิ ม แรงบวก เป็็ น หนึ่่�งในวิิ ธีี ก ารสร้้าง
เงื่่�อนไขเพื่่�อเกิิดการเรีียนรู้้� หรืือปรัับพฤติิกรรมตาม
หลัักแนวคิิดของนัักพฤติิกรรมศาสตร์์ที่่�ชื่่�อว่่า B.F.
Skinner [1] โดยการเสริิมแรงบวกนั้้�นเป็็นการกล่่าว
ชมเชย หรืือให้้รางวััล เมื่่�อผู้้�เรีียนตอบถููกต้้อง ทำงาน
ได้้ดีี กล้้าแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อก่่อให้้เกิิดพฤติิกรรม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นั้้�นๆ อีีก [2] กล่่าวคืือ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนรู้้สึ� กึ เสริิมแรง หรืือ
อยากที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนการสอน โดย
จะตรงข้้ามกัับการระงัับการเสริิมแรง เช่่น ผู้้�สอนจะ
ไม่่มีีการกล่่าวเหน็็บแนม หรืือพููดในเชิิงทำให้้ผู้้�เรีียน
หมดกำลัังใจ เมื่่�อผู้้เ� รีียนเองมีีความกล้้าแสดงออกที่่�จะ
แสดงความคิิดเห็็น ตอบคำถาม หรืือกระตืือรืือร้้นที่่�จะ
ร่่วมกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน และในแพลตฟอร์์มออนไลน์์
เป็็นต้้น
ทฤษฎีีการเสริิมแรงทางบวกยัังถููกนำมาใช้้อย่่าง
แพร่่หลายในการเรีียนการสอน และยัังคล้้ายกัับหลััก
การกรอบแนวคิิดการเรีียนการสอนแบบ Fearless
Teaching Framework ของ Teaching & Learning
Transformation Center University of Maryland
[3] ที่่�นอกจากจะสนัับสนุุนให้้สภาพแวดล้้อมในชั้้�น
เรีียน หรืือบรรยากาศการเรีียนมีีความอบอุ่่�น เน้้นการ
สนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันแล้้ว ยัังเป็็นหลัักการที่่�แนะนำ
ให้้เนื้้�อหาที่่�สอนควรเหมาะสมกัับความรู้้ค� วามสามารถ
ของผู้้เ� รีียน มีีการชี้้�แจงวิิธีกี ารประเมิินผลลััพธ์์การเรีียน
รู้้� ที่่�ชัั ด เจน และให้้ข้้อคิิ ด เห็็ น ต่่ อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพการ
ทำงานของนัักศึึกษาในเวลาที่่�เหมาะสม
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1. กิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่
ในกระบวนวิิ ช าการจัั ด การและการตลาด
อุุตสาหกรรมเกษตร (605446) ภาคการศึึกษาตอนต้้น
ปีีการศึึกษา 2564 นี้้�ได้้เน้้นนัักศึึกษาเป็็นศููนย์์กลางการ
เรีียนรู้้�มากขึ้้�น ผู้้�สอนลดบทบาทการเป็็นผู้้�รู้้�บรรยาย
หน้้าห้้องลงไป มีีการจััดรููปแบบการทำกิิจกรรมแนว
enquiry-based learning เพื่่�อให้้นัักศึึกษาหาคำตอบ
จนเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองมากกว่่าท่่องทฤษฎีี และ
การสอบที่่�ไม่่เน้้นท่่องจำ
	ตััวอย่่างการเรีียนการสอนที่่�กล่่าวมาด้้านบน
เช่่น การเกริ่่�นนำของอาจารย์์ในแต่่ละบทเรีียนเพื่่�อ
สร้้างบรรยากาศให้้นัักศึึกษาได้้คิิดตามก่่อน โดยที่่�ยััง
ไม่่อธิิบายทั้้�งหมด จากนั้้�นตั้้�งคำถามเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
นัั ก ศึึ ก ษาอภิิ ป รายกัั น เองเป็็ น กลุ่่�มในลัั ก ษณะ
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Breakout room ในโปรแกรม Zoom ก่่อนที่่�จะกลัับ
มาในห้้อง Main เพื่่�อแบ่่งปัันความเห็็นให้้กัับเพื่่�อนๆ
กลุ่่�มอื่่�นๆ และอาจารย์์
	มีีการตั้้�ง Discussion forum ใน KC Moodle
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษาทำความเข้้าใจเนื้้�อหาบทเรีียน
ด้้วยตนเอง ณ เวลา และสถานที่่�ที่่�สะดวก สามารถดูู
ซ้้ำได้้ และจะต้้องแสดงความคิิดเห็็น ตอบโจทย์์ปัญ
ั หา
ลงใน Forum ในขณะเดีียวกัันก็็สามารถเห็็นข้้อคิิดเห็็น
ของเพื่่�อนได้้ด้้วย
การเก็็บคะแนนที่่�ไม่่เน้้นการท่่องจำแต่่ให้้ช่่วย
กัันหาคำตอบมาเพื่่�อทดสอบความเข้้าใจบทเรีียน เช่่น
การจัับคู่่�เพื่่�อทำโจทย์์คำถามแบบจัับเวลา โดยเปิิด
โอกาสให้้ใช้้สื่่�อต่่างๆ เพื่่�อหาคำตอบได้้รวมทั้้�งเอกสาร
ประกอบการเรีียนการสอน
การตั้้�งโจทย์์ หรืือ enquiry เพื่่�อให้้นัักศึึกษาไป
หาคำตอบมาภายใต้้โจทย์์ “การเป็็นผู้้จั� ดั การที่่�ดีี” ของ
หัั ว ข้้อ Leadership and Management หรืื อ
คุุ ณ ลัั ก ษณะของผู้้�นำในองค์์ ก ร โดยการสัั ม ภาษณ์์
บุุคคลที่่�มีีบทบาทดัังกล่่าว เพื่่�อค้้นหาคำตอบ และเรีียน
รู้้�ด้้วยตััวเอง โดยการตอบโจทย์์คำถามในลัักษณะของ
คลิิปวิิดิิโอออนไลน์์ มีีทั้้�งส่่วนของภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษนอกจากนั้้�นแล้้วนัักศึึกษายัังต้้องทำการ peer
review ผลงานของเพื่่�อนด้้วย
3.2. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
ใช้้ MS Teams ในการประสานงานสื่่�อสารนััด
หมายกัับนัักศึึกษา มีีการใช้้โปรแกรม Zoom ในการ
สอนออนไลน์์แทนการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน คลิิป
วิิดิโิ อแสดงตััวอย่่างการจััดการการผลิิตโดยนำตััวแทน
นัักศึึกษาจำนวน 6 คน มาร่่วมกิิจกรรม บัันทึึกเป็็น
คลิิปและเปิิดนัักศึึกษาท่่านอื่่�นๆ ให้้ได้้ชมในชั่่�วโมง
เรีียน ใช้้การทดสอบ (Quiz) ในห้้องเรีียนด้้วยระบบจััด
สอบออนไลน์์ทางเว็็บไซต์์ Socrative ที่่�สามารถตั้้�งค่่า
คำถาม และคำตอบให้้เรีียงแบบสุ่่�มได้้ สามารถใส่่
ข้้อมููลรหััสนัักศึึกษาเพื่่�อทำการ login เข้้าถึึงข้้อสอบ
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สำหรัับกิิจกรรมนี้้�คืือ เว็็บไซต์์ Flipgrid ดัังแสดงใน
โดยสื่อที่ใชสำหรับกิจกรรมนี้คือ เวบไซต Flipgrid
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3.3. กระบวนการให้้นัั
ศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมในการ
น้้ำแข็็ง (Ice
ระหว่่1างผู้้
อาชี พ เหมาะสมต
อ การใช งกานของอาจารย
ง า ย คะแนนคลิ
ปเพืbreaking)
่อนดวยคนละ
คลิเ� รีีปยนด้้วยกัันเอง และ
ยนรู้้� (Active
Learning) และทัักษะการ ระหว่่างผู้้เ� รีียนกัับผู้้ส� อนโดยเฉพาะในช่่วงการเรีียนการ
สำหรับการใชเรีีงานของนั
กศึกษา
เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Lifelong Learning)
สอนออนไลน์์นั้้�นที่่�บรรยากาศต่่างกัันไป เช่่น เกมส์์ จริิง
	วิิธีีการที่่�จะสามารถทำให้้นัักศึึกษาที่่�ผ่่านการ หรืือเท็็จ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเดาว่่าข้้อความใจเกี่่�ยวกัับผู้้�
เรีียนการสอนในวิิชานี้้�มีีทักั ษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ คืือ สอนนั้้�นเป็็นความจริิง ข้้อความไหนเป็็นเท็็จ หรืือมีีการ
การสร้้างบรรยากาศในการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง และการ ตั้้�งคำถามง่่ายๆเพื่่�อให้้นัักศึึกษาตอบ เช่่น “หากโควิิด
ใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ในการเรีียนการสอน [4] ดัังนี้้� เป็็นแฟนเก่่า นัักศึึกษามีีอะไรจะบอกกัับเค้้า” มีีการ
1) คาบแรกนั้้�นมีีความสำคััญต่่อการรัับรู้้�ของ แจกรางวัั ล เมื่่�อมีี ผู้้� ก ล้้าแสดงออกหรืื อ แสดงความ
นัักศึึกษาถึึงลัักษณะและบรรยากาศการเรีียนการสอน คิิดเห็็น
ของวิิชานี้้� (Tone setting) ซึ่่�งมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อเสริิม
นอกจากนั้้�นแล้้วยัังมีีการตั้้�งกฏระเบีียบในการ
สร้้างความรู้้�สึึกเป็็นกัันเองระหว่่างผู้้�เรีียน และผู้้�สอน เรีียนการสอนของวิิชานี้้�ตั้้�งแต่่คาบแรกให้้นัักศึึกษา
ได้้มีีการนำเกมส์์เข้้ามามีีส่่วนช่่วยเพื่่�อทำการสลาย ทราบว่่าจะมีีการใช้้เทคโนโลยีี หรืือโปรแกรมใดๆ บ้้าง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ในการเรีียนการสอนวิิชานี้้� ช่่องทางการติิดต่่ออาจารย์์
หากมีีคำถาม หรืือความกัังวลใจใดๆ ในเนื้้�อหาวิิชา
และทำความตกลงร่่วมกัันว่่าวิิชานี้้�จะทำการเรีียนการ
สอนแบบ Active Learning หากมีีการแสดงความคิิด
เห็็นใดๆ อยากให้้นัักศีีกษากล้้าที่่�จะแสดงความคิิดเห็็น
หรืือลองตอบ และให้้นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนเข้้าใจตรงกััน
ว่่าจะไม่่มีีการดููถููกซึ่่�งกัันและกััน หากคำถามใดที่่�ลอง
ตอบ หรืือเป็็นการแสดงความคิิดเห็็น คำตอบที่่�ได้้รัับ
จะไม่่มีีผิิดไม่่มีีถููก เพราะความคิิดเห็็นสามารถมีีได้้
หลากหลายมุุมมอง แต่่อาจต้้องมีีเหตุุผลมาสนัับสนุุน
เพิ่่�มเติิมว่่าเหตุุใดนัักศึึกษาจึึงคิิดเช่่นนั้้�น หรืือคำตอบ
ใดที่่�อาจจะตอบผิิดไปนัักศึึกษาก็็จะได้้รัับคำอธิิบาย
เพิ่่�มเติิม และผู้้�สอนเองได้้เน้้นย้้ำเสมอว่่า หากเราไม่่รู้้�
คำตอบเราจึึงต้้องมาเรีียน หรืือทำการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ และไม่่ใช่่สิ่่�งผิิดใดๆ
2) โครงงานหรืือโจทย์์ที่่�ให้้ทำงานส่่งนั้้�นค่่อนข้้าง
เปิิดกว้้างให้้นัักศึึกษาเลืือกศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตััวเองบน
กรอบของจุุดประสงค์์และลัักษณะงานที่่�ต้้องการที่่�
ผู้้�สอนอธิิบายไว้้ก่่อนล่่วงหน้้า กล่่าวคืือผู้้�สอนต้้องการ
ให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�แนวคิิด คุุณลัักษณะของผู้้�นำหรืือผู้้�
จััดการในธุุรกิิจอุุตสาหกรรมเกษตร ทั้้�งนี้้�หากผู้้�เรีียน
สนใจที่่�จะเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองจากธุุรกิิจอื่่�นที่่�ใกล้้เคีียง
ก็็ ส ามารถทำได้้ซึ่่� ง ผู้้� ส อนได้้เปิิ ด กว้้างให้้นัั ก ศึึ ก ษา
ทำการตััดสิินใจเองว่่าจะไปหาความรู้้�มาจากผู้้�ใด เช่่น
นัักศึึกษาบางคนทำการสััมภาษณ์์เจ้้าของธุุรกิิจโรงงาน
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหาร ในขณะเดีียวกัันนัักศึึกษาบาง
ท่่านได้้สััมภาษณ์์ผู้้�จััดการในธุุรกิิจโรงแรม หรืือร้้าน
อาหาร เป็็นต้้น
3) การตั้้�งชื่่�อผู้้เ� รีียนในโปรแกรม Zoom โดยไม่่
ได้้ใช้้ชื่่�อจริิง และจััดเป็็นหมวดหมู่่�ในบางครั้้�ง เช่่น
ตั้้�งชื่่�อตามศิิลปิิน หรืือดาราที่่�นัักศึึกษาชื่่�นชอบ และไม่่
จำเป็็นต้้องเปิิดกล้้องในการเรีียนคาบนั้้�นๆ บางคาบ ใน
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนแบบนี้้�นั้้�นได้้กระตุ้้�น
ให้้นัักศึึกษากล้้าที่่�จะตอบคำถาม หรืือร่่วมแสดงความ
คิิดเห็็นมากขึ้้�น
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4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1. การประเมิินผลการเรีียนรู้้�และข้้อมููลที่่�นำ
มาใช้้ในการประเมิินผล
ในส่่ ว นของเนื้้�อหาของวิิ ช านี้้�ในหัั ว ข้้อการ
จััดการอุุตสาหกรรมเกษตร การประเมิินผลนั้้�นได้้ใช้้
ข้้อมููลของการมีีส่่วนร่่วมในห้้องเรีียน การส่่งงาน และ
คะแนนสอบย่่อยในห้้องเรีียน
การมีีส่ว่ นร่่วมในห้้องเรีียนนั้้�นจึึงไม่่ใช่่แค่่การนัับ
จำนวนครั้้�งในการเข้้าเรีียน (Class attendance) แต่่
เป็็นการประเมิินการกล้้าแสดงออกทางความคิิดเห็็น
ตอบคำถาม หรืือร่่วมกิิจกรรม (Class participation)
ทั้้�งขณะที่่�เรีียนผ่่านทาง Zoom (Online) หรืือเรีียน
ผ่่านบทเรีียนใน KC Moodle (On demand) และ
อาจารย์์ได้้ตั้้�ง Discussion forum ไว้้ให้้
คะแนนจากการส่่ ง งานหมายถึึ ง คลิิ ป การ
สัั ม ภาษณ์์ เพื่่�อตอบโจทย์์ ค ำถามที่่�ได้้รัั บ ในหัั ว ข้้อ
Leadership and Management นั้้�นมีีการประเมิิน
แบบ Rubric ที่่�กำหนดหััวข้้อที่่�จะใช้้ประเมิินประกอบ
ไปด้้วย ความถููกต้้องของงานตามคำสั่่�งของโจทย์์ การ
เรีียบเรีียงเนื้้�อหา การวิิพากย์์และแสดงความคิิดเห็็น
(critical thinking) และความเป็็นงานดั้้�งเดิิมของตััว
เอง (Originality) หรืือการแสดงให้้เห็็นว่่านัักศึึกษาได้้
ทำงานนี้้�เอง ไม่่ ไ ด้้ดัั ด แปลงมาจากงานของคนอื่่�น
นัั ก ศึึ ก ษาจะทำการให้้คะแนนคลิิ ป ของเพื่่�อนแบบ
นิิรนาม (anonymous peer review) โดยนัักศึึกษา
จะต้้องให้้คะแนนเพื่่�อน 1 คน ซึ่่�งอาจารย์์เป็็นคน
จััดสรรให้้แบบสุ่่�มจากรายชื่่�อ โดยคะแนนส่่วนนี้้�จะนำ
มาเฉลี่่�ยกัับคะแนนจากอาจารย์์
คะแนนสอบย่่อยในห้้องเรีียนนั้้�นมีีหลายรููปแบบ
และไม่่เน้้นการท่่องจำ ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อสอบเติิมคำ
ปลายเปิิด ข้้อสอบแบบเลืือกตอบ และการทำโจทย์์ส่ง่
คะแนนแบบเป็็นคู่่�โดยการสุ่่�มเลืือกคู่่�ใน Breakout
room ผ่่านโปรแกรม Zoom ทั้้�งนี้้�มาจากหลัักแนวคิิด
ที่่�ว่่า ในชีีวิติ ประจำวััน หรืือในการทำงานจริิงๆ นั้้�นการ
แก้้ไขโจทย์์ปัญ
ั หาบางอย่่าง เราไม่่ได้้คิิดและทำคนเดีียว
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แต่่เป็็นการทำงาน และคิิดแก้้ปััญหาร่่วมกัันกัับผู้้�อื่่�น
และยัังสามารถค้้นคว้้าหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้เองเช่่นทาง
อิินเตอร์์เน็็ต ดัังนั้้�นจึึงได้้มีีโจทย์์บางส่่วนในการสอบ
ย่่อยใช้้วิิธีีการสุ่่�มจัับคู่่�นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนเพื่่�อช่่วยกััน
แก้้ไขโจทย์์ปัญ
ั หา เช่่น โจทย์์การพยากรณ์์ยอดการผลิิต
หรืือโจทย์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการวางแผนวััสดุุ (วััตถุุดิบิ ) เป็็นต้้น
ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าโจทย์์เหล่่านี้้�หากต้้องทดสอบความรู้้�
ความสามารถของนัักศึึกษาโดยการท่่องจำมาตอบ
แบบรายบุุ ค คล ก็็ จ ะไม่่ ไ ด้้สะท้้อนการเรีี ย นรู้้� แ บบ
Active learning และเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตซััก
เท่่าไหร่่
4.2. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษา
	นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ได้้ฝึึกตั้้�ง
คำถาม คิิดหาคำตอบด้้วยจากกิิจกรรม enquiry
based learning และคาดว่่าก่่อให้้เกิิดทัักษะใหม่่ๆ
ติิดตััวไปใช้้ได้้ในอนาคต เช่่น กิิจกรรมการสััมภาษณ์์ผู้้�
ที่่�มีีบทบาทในการจััดการธุุรกิิจ (เช่่น ผู้้�ประกอบการ
เจ้้าของธุุรกิิจ) เพื่่�อสอบถาม และเสาะหาคุุณลัักษณะ
ที่่�ดีีของผู้้�นำในการประกอบธุุรกิิจ และในการจััดการ
กิิจการ งานต่่างๆ ในอุุตสาหกรรมเกษตร
4.3. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์
การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active
Learning นี้้�ส่่งผลให้้อาจารย์์มีกี ารปรัับปรุุงเนื้้�อหาวิิชา
ให้้มีีความทัันสมััยมากขึ้้�นเนื่่�องจากต้้องมีีการจััดเตรีียม
ลำดัับการสอน และเนื้้�อหาให้้สอดคล้้องกัับกิิจกรรม
การเรีียนการสอนแบบใหม่่ ดัังนั้้�นถึึงแม้้จะต้้องมีีการเต
รีียมการสอน และกิิจกรรมมากขึ้้�นแต่่เครื่่�องมืือที่่�ได้้มา
เช่่นวิิดิิโอสอน ก็็สามารถนำมาใช้้ได้้อีีกในคราวถััดไป
ซึ่่�งจะเป็็นการลดเวลาการเตรีียมการสอนในรอบถััดไป
นั้้�นเอง
5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
แม้้จะต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอน
และการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนอย่่างกระทัันหััน
จากมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

แต่่ก็ส็ ามารถทำได้้ เพราะมีีระบบ และโปรแกรมต่่างๆ
ทางช่่องทางออนไลน์์เข้้ามาช่่วยเหลืือ ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�ได้้รัับ
เป็็นบทเรีียน คืือ การมีีแผนสำรองเอาไว้้ และไม่่ยึดึ ติิด
กัับรููปแบบเดิิมๆ หรืือเรีียกได้้ว่่ามีีความยืืดหยุ่่�นต่่อ
สถานการณ์์ที่่�อาจจะไม่่เป็็นไปอย่่างที่่�คิิด อย่่างไรก็็ตาม
แม้้กระทั้้�งการอาศััยโปรแกรม หรืือเว็็บไซต์์ตััวช่่วย
ต่่างๆ ในการเรีียนการสอนการทำกิิจกรรม ก็็ยังั จะต้้อง
มีีการศึึกษาวิิธีีการใช้้ให้้ได้้ก่่อน และมีีแผนสำรองอีีก
ด้้วยเผื่่�อในกรณีีที่่�สื่่�อนั้้�นๆ ใช้้การไม่่ได้้ เช่่น เว็็บไซต์์
จำกัั ด ผู้้� เข้้าใช้้เกมส์์ ใ นเว็็ บ ไซต์์ อาจต้้องแบ่่ ง กลุ่่�ม
นัักศึึกษาเป็็นรอบ เป็็นต้้น
5.2. แนวทางในการขยายผล
ในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมามีีการทำคลิิปแสดง
ตััวอย่่างการจััดการอุุตสาหกรรมเกษตรโดยการจััดการ
การผลิิตแบบดึึง (pull) และแบบผลััก (push) เพื่่�อใช้้
ในการเรีี ย นการสอนออนไลน์์ ทดแทนการทำ
workshop ในห้้องเรีียน ดัังนั้้�นแนวทางในการขยาย
ผลสำหรัับการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
สำหรัับวิิชานี้้�คืือการสร้้างสื่่�อการสอนเพิ่่�มเติิมจาก
เนื้้�อหาที่่�เป็็นลัักษณะบรรยาย เช่่นอาจจะมีีการทำคลิิป
สรุุปบทเรีียน หรืือคลิิปสำหรัับแสดงตััวอย่่างวิิธีีการ
จััดการอุุตสาหกรรมเกษตรเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถ
ศึึกษาได้้ด้้วยตััวเอง หรืือทำความเข้้าใจเพิ่่�มเติิม
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
ในการจััดการเรีียนการสอนครั้้�งนี้้�มีีอุุปสรรค
จากการเปลี่่�ยนแปลงมาตรการการทำงาน และการ
เรีียนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ทำให้้การเรีียนการสอนต้้องปรัับกระทัันหัันจากเรีียน
ในห้้องเรีียนตามแผนการเดิิมเป็็นออนไลน์์ทั้้�งหมด บาง
กิิจกรรมจึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบจากที่่�จะมีีการจััด
workshop ในห้้องเรีียนก็็ต้้องอาศััยการอััดวิิดิิโอกัับ
นัั ก ศึึ ก ษาจำนวนน้้อยล่่ ว งหน้้า และนำมาเปิิ ด ให้้
นัักศึึกษาทุุกคนดููในคาบเรีียน การแลกเปลี่่�ยนถก
ประเด็็นในห้้องเพื่่�อสรุุป หรืือเพื่่�อเริ่่�มต้้นชั้้�นเรีียนได้้
เปลี่่�ยนไปในรููปแบบการใช้้ interactive website
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยกตััวอย่่างเช่่น Socrative และ Mentimeter หรืือมีี
การใช้้ KC Moodle มากขึ้้�นกว่่าแผนการเดิิม
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�แต่่งขอขอบพระคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอน
และการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ได้้สนัับสนุุน

ทุุ น จัั ด การเรีี ย นการสอนแบบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 อาจารย์์ และนัักศึึกษาสาขาเทคโนโลยีี
การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คณะอุุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่านที่่�
ทำให้้การเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบใหม่่ ข องวิิ ช านี้้�
ประสบความสำเร็็จ
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บทคััดย่่อ
รายงานนี้้�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อนำเสนอผลการจััดการเรีียนรููปแบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรณที่่� 21 ในวิิชาบทบาท
ของผู้้�บริิโภคในระบบการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ (Role of Consumer in Product Development System) รหััส
วิิชา 605332 ภาคการศึึกษา 2/2564 สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยรวมแล้้ววิิชานี้้�ได้้จััดการเรีียนรู้้�โดยลดการบรรยายลง และเพิ่่�มการเรีียนแบบ Active
Learning มากขึ้้�น ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนการสอนแต่่ละคาบ เช่่น การวิิจารณ์์บทความ
การโต้้วาทีี และโดยมุ่่�งเน้้นการทำกิิจกรรมตามความถนััด และความสนใจของผู้้�เรีียน เสริิมแรงบวกให้้กัับผู้้�เรีียน
ให้้กล้้าคิิด กล้้าพููด และกล้้าแสดงความคิิดเห็็นส่่วนตััว อย่่างไม่่มีีถููกไม่่มีีผิิด มีีการนำเทคโนโลยีีไอทีีมาใช้้ ทั้้�งการ
สอนในห้้องเรีียน และการสอนออนไลน์์ ผู้้�สอนได้้แนวทางการสอนในวิิชานี้้�สำหรัับภาคการศึึกษาถััดไป และ
สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้กัับวิิชาอื่่�นๆ ได้้ในอนาคต
คำสำคััญ: Active Learning, การเสริิมแรงบวก, ศตวรรษที่่�21
1. บทนำ
หลายครั้้�งเราจะเห็็นว่่านัักศึึกษาหมดกำลัังใจ
และไม่่มีีแรงจููงใจในการเข้้าเรีียน ส่่งงาน หรืือมาสอบ
ส่่วนหนึ่่�งอาจจะมาจากการเรีียนที่่�อััดแน่่นเนื้้�อหาวิิชา
โดยเฉพาะวิิชาบรรยายที่่�อาจจะเรีียนต่่อกััน หรืือสอบ
ใกล้้กัันมากเสีียจนนัักศึึกษาอาจจะตั้้�งรัับไม่่ไหว หรืือ
ไม่่สามารถจััดการได้้
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ที่่�โลกออนไลน์์ย่่อ
โลกความจริิงให้้เล็็กลงอยู่่�เพีียงในกำมืือของเราทุุกคน
ก็็มีีส่่วนช่่วยในการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการ
สอนจากเดิิมที่่�ผู้้�สอนเป็็นผู้้�รู้้�ทุุกสิ่่�ง นัักศึึกษาต้้องฟััง
และคิิดตามผู้้�สอนที่่�พููดบอกทฤษฎีีให้้ฟัังอยู่่�หน้้าห้้อง
เท่่านั้้�น เป็็นการที่่�นัักศึึกษาได้้มีีเวลาคิิด วิิเคราะห์์ ลอง
ลงมืือทำ ลดการท่่องจำเพื่่�อมาสอบเพื่่�อที่่�จะลืืมหลััง
ออกจากห้้องสอบลง

	วิิชาบทบาทของผู้้�บริิโภคในระบบการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ (605332) นี้้�เป็็นวิิชาหนึ่่�งที่่�ได้้รัับทุุนการ
จััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ก็ห็ วัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าเมื่่�อ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอนแล้้วจะทำให้้
นัักศึึกษามีีกำลัังใจ มีีความสามารถที่่�จะติิดตามบท
เรีียนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีแรงจููงใจที่่�จะเข้้าเรีียน และ
สามารถจดจำข้้อมููลจากวิิชานี้้�ติิดตััวไปได้้มากกว่่าการ
ท่่ อ งจำและนำสิ่่�งที่่�ท่่ อ งมาเขีี ย นตอบในห้้องสอบ
เป็็นต้้น
2. หลัักการ หรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
หลัักการ หรืือทฤษฎีีหลัักที่่�นำมาใช้้เป็็นพื้้�นฐาน
ในการสอนวิิชานี้้�ในรููปแบบของ Active Learning คืือ
ผู้้�สอนกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�แบบการเสริิม
แรงบวก (Positive Reinforcement)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.1. สอนด้้วยวิิธีีการเสริิมแรงบวก (Positive
Reinforcement)
การเสริิ ม แรงบวก เป็็ น หนึ่่�งในวิิ ธีี ก ารสร้้าง
เงื่่�อนไขเพื่่�อเกิิดการเรีียนรู้้� หรืือปรัับพฤติิกรรมตาม
หลัักแนวคิิดของนัักพฤติิกรรมศาสตร์์ที่่�ชื่่�อว่่า B.F.
Skinner [1] โดยการเสริิมแรงบวกนั้้�นเป็็นการกล่่าว
ชมเชย หรืือให้้รางวััล เมื่่�อผู้้�เรีียนตอบถููกต้้อง ทำงาน
ได้้ดีี กล้้าแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อก่่อให้้เกิิดพฤติิกรรม
นั้้�นๆ อีีก [2] กล่่าวคืือ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนรู้้สึ� กึ เสริิมแรง หรืือ
อยากที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนการสอน โดย
จะตรงข้้ามกัับการระงัับการเสริิมแรง เช่่น ผู้้�สอนจะ
ไม่่มีีการกล่่าวเหน็็บแนม หรืือพููดในเชิิงทำให้้ผู้้�เรีียน
หมดกำลัังใจ เมื่่�อผู้้เ� รีียนเองมีีความกล้้าแสดงออกที่่�จะ
แสดงความคิิดเห็็น ตอบคำถาม หรืือกระตืือรืือร้้นที่่�จะ
ร่่วมกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน และในแพลตฟอร์์มออนไลน์์
เป็็นต้้น
ทฤษฎีีการเสริิมแรงทางบวกยัังถููกนำมาใช้้อย่่าง
แพร่่หลายในการเรีียนการสอน และยัังคล้้ายกัับหลััก
การกรอบแนวคิิดการเรีียนการสอนแบบ Fearless
Teaching Framework ของ Teaching & Learning
Transformation Center University of Maryland
[3] ที่่�นอกจากจะสนัับสนุุนให้้สภาพแวดล้้อมในชั้้�น
เรีียน หรืือบรรยากาศการเรีียนมีีความอบอุ่่�น เน้้นการ
สนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันแล้้ว ยัังเป็็นหลัักการที่่�แนะนำ
ให้้เนื้้�อหาที่่�สอนควรเหมาะสมกัับความรู้้ค� วามสามารถ
ของผู้้เ� รีียน มีีการชี้้�แจงวิิธีกี ารประเมิินผลลััพธ์์การเรีียน
รู้้� ที่่�ชัั ด เจน และให้้ข้้อคิิ ด เห็็ น ต่่ อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพการ
ทำงานของนัักศึึกษาในเวลาที่่�เหมาะสม
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
3.1. วิิธีกี าร หรืือกิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่
ในภาคการศึึกษานี้้�มีีการจััดกิิจกรรมการเรีียน
การสอนที่่�หลากหลาย เช่่น การจััดให้้มีีการส่่งงาน
formative assignment กิิจกรรมการรัับรู้้�ของผู้้�
บริิโภค การโต้้วาทีี กิิจกรรมการศึึกษาผู้้บ� ริิโภค ใบงาน
วิิจารณ์์บทความ และกิิจกรรมขายของในตลาดเพื่่�อ
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การทดสอบตลาดผลิิตภััณฑ์์อาหาร
งาน formative assignment เป็็นงานแรกของ
วิิชานี้้�ตั้้�งแต่่เริ่่�มเปิิดเทอมใหม่่ๆ โดยให้้นัักศึึกษาที่่�เคย
ดููซีีรีีส์์เกาหลีีเรื่่�อง “Squid Game” (หรืือเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�
นัักศึึกษาเคยดูู สำหรัับคนที่่�ไม่่เคยดูู “Squid Game”)
ทำการสรุุป วิิจารณ์์ซีีรีีส์์ และทำนายสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ตอนต่่อไป จุุดประสงค์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้ส� ไตล์์การ
เรีียนการสอนของอาจารย์์ และลัักษณะการเรีียนรู้้�ใน
วิิชานี้้�ตั้้�งแต่่ตอนต้้นคาบ เมื่่�ออาจารย์์ให้้คะแนนก็็จะ
ชมส่่วนที่่�นัักศึึกษาทำได้้ดีีและอธิิบาย แนะนำส่่วนที่่�
นัักศึึกษายัังสามารถปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นได้้
การเรีียนการสอนในหััวข้้อเกี่่�ยวกัับ “การรัับรู้้�
ของผู้้�บริิโภค (Consumer Perception)” แทนที่่�จะ
เป็็นการบรรยายอย่่างเดีียว ของหััวข้้อนี้้�ก็็เป็็นการทำ
กิิจกรรมคู่่�กัับการอธิิบายทฤษฎีี โดยการให้้นัักศึึกษา
เตรีียมน้้ำยาปรัับผ้้านุ่่�มมาเข้้าเรีียนออนไลน์์พร้้อมๆ กััน
จากนั้้�นให้้นัักศึึกษาดมกลิ่่�นน้้ำยาปรัับผ้้านุ่่�มและให้้
อธิิบายความรู้้�สึึก การรัับรู้้� หลัังจากดมกลิ่่�น แล้้ว
อธิิบายด้้วยคำพููดลงใน shared Google slide ให้้
เพื่่�อนๆ ได้้อ่่านพร้้อมกััน
	กิิจกรรมโต้้วาทีีเพื่่�อเรีียนรู้้หั� วั ข้้อ “บุุคคลอ้้างอิิง
มีีผลต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค” จึึงได้้จััดให้้มีีการโต้้วาทีี
ในหััวข้้อ “ใช้้ดาราโฆษณา ดีีกว่่า ใช้้ธรรมดาเป็็น
Influencer” ให้้นัักศึึกษาจััดกลุ่่�มๆ ละ 3 คน แบ่่งกลุ่่�ม
ที่่�เป็็นฝ่่ายเสนอญััตติิ และฝ่่ายค้้าน และมีีตััวแทนของ
บางกลุ่่�มทำหน้้าที่่�เป็็นประธานและกรรมการในการให้้
คะแนนเพื่่�อนๆ ในการโต้้วาทีีจะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้
นัักศึึกษาได้้ค้้นคว้้าข้้อมููลมาเองก่่อนและนำมาโต้้วาทีี
ซึ่่�งก็็คล้้ายกัับการนำเสนอหน้้าห้้อง แต่่ต้้องหาเหตุุผล
ข้้ออ้้าง หลัักฐาน ตััวอย่่างมารองรัับข้้อเสนอ (ญััตติิ)
ของตนเพื่่�อให้้ชนะการโต้้วาทีี ทำให้้เห็็นได้้ว่่าบางอย่่าง
ไม่่มีีผิิดหรืือถููก ขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อมููลที่่�นำมาเสนอ โน้้มน้้าว
และการเตรีียมตััว หลัังจบกิิจกรรมนัักศึึกษายัังได้้ความ
รู้้�เพิ่่�มเติิมผ่่านกิิจกรรมที่่�ได้้ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตััวเอง
ทดแทนการบรรยายโดยผู้้�สอนหน้้าชั้้�นเรีียน
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	กิิ จ กรรมการศึึ ก ษาผู้้� บ ริิ โ ภคด้้วยวิิ ธีี ก ารเชิิ ง
คุุณภาพนั้้�นเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้ลองลงมืือทำจริิง
ด้้วยวิิธีีการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview)
และ Ethnographic Observation ควบคู่่�ไปกัับการ
รู้้�หลัักการเชิิงทฤษฎีี จากนั้้�นได้้ให้้นัักศึึกษานำเสนอ
หน้้าชั้้�นเรีียนออนไลน์์ การทำกิิจกรรมนี้้�เป็็นการฝึึกให้้
นัักศึึกษาศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคผ่่านการเก็็บข้้อมููล
และใช้้วิิธีีการในสถานการณ์์จริิงเลย ทดแทนการฟััง
แต่่บรรยาย ทำให้้นัักศึึกษานอกจากจะได้้รู้้�จัักวิิธีี การ
เก็็บข้้อมููล ปััญหา อุุปสรรค ข้้อดีี ข้้อเสีียของวิิธีีการ
แล้้ว นัักศึึกษายัังสามารถเอาประสบการณ์์ไปใส่่ใน
ประวััติิส่่วนตััวได้้เพื่่�อใช้้ในการสมััครงาน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�แล้้วยัั ง มีี ก ารศึึ ก ษาพฤติิ ก รรมผู้้�
บริิ โ ภคผ่่ า นการเล่่ น เกมส์์ “ตีี ไ พ่่ ” เพื่่�อศึึ ก ษา
“บุุคลิิกภาพ” ที่่�แตกต่่างกัันส่่งผลต่่อการเลืือกซื้้�อ หรืือ
การเลืื อ กใช้้ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต่่ า งกัั น อย่่ า งไรบ้้าง โดยให้้
นัั ก ศึึ ก ษาจัั ด ทำไพ่่ ซึ่่� ง ในไพ่่ จ ะประกอบไปด้้วยราย
ละเอีียดบุุคลิิกภาพของตนเองเพื่่�อนำมา “สู้้”� ฝ่่ายตรง
ข้้ามว่่าใครเหมาะที่่�จะเป็็นผู้้�บริิโภคของผลิิตภััณฑ์์ที่่�
เป็็นโจทย์์ในข้้อนั้้�นๆ เป็็นต้้น
	กิิ จ กรรมการวิิ จ ารณ์์ บ ทความ และใบงาน
นัักศึึกษาได้้อาศััยข้้อแนะนำจากการส่่งบทความ ส่่ง
งานครั้้�งก่่อนหน้้าจากอาจารย์์มาปรัับแก้้คุุณภาพงาน
ให้้ดีี ยิ่่� งขึ้้�นทำให้้นัั ก ศึึ ก ษามีี โ อกาสได้้คะแนนที่่�ดีี
คุุณภาพงานที่่�ดีีขึ้้�น บทความ และใบงานที่่�ได้้รัับมอบ
หมายมัักมีีสถานการณ์์หรืือเหตุุการณ์์ตััวอย่่างในโลก
ความเป็็นจริิงให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกคิิดแก้้ไขปััญหาในขณะ
เดีียวกัันก็็ค้้นคว้้าข้้อมููลทางวิิชาการด้้วยตััวเองมาสนัับ
สนุุนคำตอบของตน ถืือได้้ว่่าเป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�ลดการ
บรรยาย เพิ่่�มการลงมืือทำ นำความรู้้�ที่่�ได้้ติิดตััวไปใช้้
ต่่อได้้ในอนาคตแบบลดการท่่องจำเพื่่�อไปสอบในห้้อง
สอบตามตารางสอบ
	กิิจกรรมทดสอบตลาดประกอบด้้วยการขาย
ของในตลาดจริิงๆ ในภาคการศึึกษานี้้�ได้้มีีสถานที่่�จััด
กิิจกรรมเป็็น More Space ลานขายของตอนเย็็นของ

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยกำหนดให้้นัักศึึกษาฝึึกการ
วางแผน ประมวลสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนมาตลอดทั้้�งภาคการ
ศึึกษามาถ่่ายทอดและนำมาใช้้ในการขายของเพื่่�อ
ทดสอบตลาดนี้้� จากนั้้�นจััดให้้มีีการนำเสนอในรููปแบบ
คลิิปสรุุปงานส่่งทางเว็็บไซต์์ Flipgrid
จะเห็็นได้้ว่่าวิิชาบทบาทของผู้้�บริิโภคในระบบ
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ (605332) ในภาคการศึึกษาที่่�
ผ่่านมานี้้�ประกอบด้้วยการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ใหม่่ทั้้�งหมด ที่่�มุ่่�งเน้้นลดการบรรยาย เพิ่่�มการลงมืือทำ
จริิง รู้้�จริิง เข้้าใจ และจำได้้มากขึ้้�น
3.2. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
	มีีการจััดทำคลิิปวิิดิโิ อสื่่�อการเรีียนรู้้น� อกห้้องไว้้
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกดูู เลืือกเรีียนได้้ตามวัันและเวลา
ที่่�ตััวเองสะดวก และเลืือกชมได้้มากกว่่า 1 ครั้้�ง เพื่่�อ
ทำความเข้้าใจบทเรีียน ซึ่่�งบทเรีียนนี้้�คืือ “หััวข้้อเกี่่�ยว
กัับจริิยธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริิโภค” โดยเน้้นเรื่่�อง
จริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์ ความยาวของคลิิ ป
ประมาณ 20 นาทีี ภายในคลิิปนอกจากจะมีีบทเรีียน
สำคััญแล้้วยัังมีีวิิดิิโอประกอบเพื่่�อทำให้้คลิิปการเรีียน
การสอนนี้้�ไม่่น่่าเบื่่�อ และเห็็นภาพมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น เมื่่�อ
มีีการอธิิบายเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการหาอาสาสมััครตอบ
แบบสอบถาม ก็็จะมีีนัักแสดงประกอบการบรรยาย
เป็็นต้้น เนื่่�องจากเนื้้�อหาเป็็นลัักษณะบรรยาย และอาจ
จะน่่าเบื่่�อสำหรัับผู้้�เรีียน การทำเป็็นสื่่�อเรีียนรู้้�นอก
ห้้องเรีียนอาจจะทำให้้น่่าเบื่่�อน้้อยลง
ทดแทนการนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียนที่่�อาจจะไม่่
ค่่อยสะดวกสำหรัับการเรีียนการสอนออนไลน์์ด้้วยการ
ให้้นัักศึึกษาจััดทำคลิิปสรุุปงาน หรืือนำเสนอสิ่่�งที่่�
นัักศึึกษาคิิดผ่่านเว็็บไซต์์ Flipgrid.com
3.3. กระบวนการที่่�ทำให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Active Learning)
ในวิิชานี้้�ผู้้ส� อนจะเน้้นจััดบรรยากาศให้้เกิิดการ
เรีี ย นรู้้� ตั้้� งแต่่ ค าบแรกที่่�มอบหมายงาน “Squid
Game” เป็็ น การ “Set Scene” อารมณ์์ และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บรรยากาศในการเรีียนการสอนที่่�เป็็นกัันเอง การแสดง
ความคิิดเห็็นหากเป็็นความคิิดเห็็นของเราก็็จะไม่่มีผิี ดิ
หรืือถููก
เงิินรางวััลเป็็น Reward ที่่�ดีีและเป็็นแรงจููงใจที่่�
ได้้ผลอย่่างมากในการนำมาซึ่่�งความกระตืือรืือร้้นใน
การร่่วมกิิจกรรม ตอบคำถาม ส่่งงานที่่�อาจจะไม่่มีเี กรด
แต่่เพิ่่�มพููนความรู้้�ให้้แก่่นัักศึึกษาได้้
	กิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�แปลกใหม่่ ลดการ
บรรยาย เป็็นการสนัับสนุุนให้้นัักศึึกษาเกิิดการ Active
Learning อยู่่�แล้้วในตััว ผสมกัับบุุคลิิกภาพของผู้้�สอน
ที่่�ไม่่ทำตััวเป็็นใหญ่่ในชั้้�นเรีียนว่่าเรารู้้ทุ� กุ สิ่่�ง แต่่ตัวั ให้้มีี
บทบาทเป็็นผู้้�ช่่วยให้้นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�มากกว่่า
เป็็นสิ่่�งที่่�ทำให้้การเรีียนรู้้�แบบนี้้�ประสบความสำเร็็จ
3.4. กระบวนการที่่�สร้้างทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้�
ตลอดชีี วิิ ต ให้้กัั บ นัั ก ศึึ ก ษา (Lifelong
Learning)
นำเสนอกรณีีตัวั อย่่างของการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ
ให้้นัักศึึกษาฟััง เสนอจุุดเด่่น ข้้อดีีของการเป็็นผู้้ที่่�ฝั
� กั ใฝ่่
ชอบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต และทำตััวเป็็นแบบอย่่าง
ด้้านการหาความรู้้� เ พิ่่�มพูู น เสมอให้้นัั ก ศึึ ก ษาเห็็ น
เป็็นการช่่วงสร้้างทัักษะดัังกล่่าวให้้กัับนัักศึึกษา
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�
	วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�มาจากกิิจกรรม
และงานส่่งทั้้�งหมด ไม่่มีีการสอนกลางภาคหรืือปลาย
ภาค การประเมิินชิ้้�นงาน ผลงาน และผลลััพธ์์ของ
กิิจกรรมนั้้�นมีีข้้อดีีอยู่่�มาก กล่่าวคืือนัักศึึกษาสามารถ
อ่่าน ทำความเข้้าใจ ถามรายละเอีียดงาน หรืือกิิจกรรม
ได้้ล่่วงหน้้า ทราบว่่าต้้องทำอย่่างไร มีีเกณฑ์์การให้้
คะแนนอย่่างชััดเจน เช่่นกิิจกรรมการทดสอบตลาด
มีีตารางการให้้คะแนนแบบ Rubric Scoring อย่่าง
ชััดเจน ให้้คะแนน และคำแนะนำ
4.2. ข้้อมููลที่่�นำมาใช้้ประเมิินผล
	ข้้อมููลที่่�นำมาใช้้ในการประเมิินผลคืือ ข้้อมููลเชิิง
ปริิ ม าณซึ่่� ง ได้้แก่่ ค ะแนนงานเก็็ บ ส่่ ว นคะแนนเชิิ ง
122

คุุ ณ ภาพคืื อ ความกระตืื อ รืื อ ร้้นการมีี ส่่ ว นร่่ ว มใน
กิิจกรรม เช่่นกิิจกรรมการทดสอบตลาดที่่�มีีการแจ้้ง
นัักศึึกษาไว้้ก่่อนล่่วงหน้้า
4.3. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษา
	นัักศึึกษาสนุุก ไม่่รู้้�สึึกกดดััน มีีการเรีียนแบบ
Active Learning อยากเข้้าร่่วมชั้้�นเรีียน พร้้อมเข้้า
เรีียนโดยการมารอก่่อนเวลา ช่่วยตอบคำถาม แสดง
ความคิิดเห็็นในห้้องอย่่างมั่่�นใจ เต็็มไปด้้วยความกล้้า
นัักศึึกษาแก้้ไขผลงานเขีียนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นตามคำแนะนำ
จากชิ้้�นงานก่่อนหน้้า
4.4. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์
อาจารย์์มีกี ารเตรีียมตััวสอนนานขึ้้�นแต่่จะก่่อให้้
เกิิดการเตรีียมตััวสอนที่่�สั้้�นลงในภาคการศึึกษาถััดๆ
ไปเพราะได้้เตรีียมสื่่�อ อุุปกรณ์์ไว้้แล้้วตั้้�งแต่่ภาคการ
ศึึกษานี้้�
อาจารย์์เองก็็สนุุกไปกัับบรรยากาศชั้้�นเรีียนที่่�
ไม่่ได้้มีีแค่่ตััวเองเป็็นผู้้�บรรยาย แต่่กลัับเป็็นวิิชาที่่�มีี
ลัักษณะเป็็นกิิจกรรมสนุุกๆ ได้้ออกนอกสถานที่่�บ้้าง
ตรวจงานลัักษณะต่่างๆนอกเหนืือจากอ่่านบนกระดาษ
เช่่น การฟัังคลิิปสรุุปงาน เป็็นต้้น
อาจารย์์ได้้รัับแรงกระตุ้้�นให้้หาวิิทยาการใหม่่ๆ
ความรู้้� และทัักษะใหม่่ๆให้้กัับตััวเองเพื่่�อลููกศิิษย์์จะได้้
รัับอะไรที่่�ทัันสมััย ทัันโลก และไม่่น่่าเบื่่�อไปในตััว
5. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�สนัับสนุุนทุุนการ
จััดการเรีียนการสอนในวิิชาบทบาทของผู้้�บริิโภคใน
ระบบการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ (605332) ของสาขาวิิชา
เทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และขอขอบคุุณสำนััก
วิิชาอุุตสาหกรรมเกษตรที่่�ได้้สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนที่่�เหมาะกัับยุุคศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อให้้
สำเร็็จลุุล่ว่ งไปได้้ด้้วยดีีตามจุุดประสงค์์ของทุุน และขอ
ขอบคุุณนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษา
นี้้�ที่่�ได้้ร่่วมกิิจกรรมการเรีียนการสอนอย่่างตั้้�งใจ มุ่่�งมั่่�น
และให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ตลอดภาคการศึึกษา
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ระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยากัับการเรีียนรู้้�แบบใหม่่สู่่�ศตวรรษที่่� 21
พิิชาวุุฒิิ มานพกาวีี1

ภาควิิชาธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
Email: pichawut.m@cmu.ac.th
1

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชาระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยา เป็็นวิิชาประยุุกต์์จากระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์เพื่่�อให้้มีีความ
สอดคล้้องและเหมาะสมกัับการสำรวจ การวิิเคราะห์์ การประมวลผล การแสดงผลและการนำไปประยุุกต์์ใช้้ใน
เชิิงธรณีีวิิทยา กระบวนวิิชานี้้�มีีการพััฒนาให้้เกิิดการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งเป็็นแนวทางส่่ง
เสริิมการเรีียนรู้้�ให้้กัับนัักศึึกษา สร้้างความเข้้าใจในรายวิิชาและมุ่่�งเน้้นการนำเทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ในการ
ทำงานปััจจุุบัันและอนาคต กระบวนการเรีียนรู้้�วิิชาระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยา แบ่่งออกเป็็นการสร้้างกิิจกรรม
ผ่่านกรณีีศึกึ ษาในหลากหลายรููปแบบ โดยมีีการแทรกวิิธีกี ารสืืบค้้นข้้อมููล การวางแผนงาน การสำรวจภาคสนาม
โดยใช้้เทคโนโลยีีการสำรวจแบบใหม่่ การวิิเคราะห์์ผลและการแสดงผลออกมาอย่่างมืืออาชีีพ ผลการศึึกษาพบว่่า
นัักศึึกษาสามารถ 1. สืืบค้้นข้้อมููลและนำเสนอข้้อมููลของพื้้�นที่่�ศึึกษา 2. ออกแบบระเบีียบวิิธีกี ารศึึกษาโดยใช้้ระบบ
สารสนเทศธรณีีวิทิ ยา 3. วิิเคราะห์์ผลร่่วมกัับการปรึึกษากัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและอาจารย์์ผู้้ส� อน เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์
ที่่�เหมาะสมและถููกต้้อง 4. ทำการฝึึกเขีียนรายงานในรููปแบบที่่�ถููกต้้อง
คำสำคััญ: การเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21, ระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยา, ธรณีีวิิทยา
1. บทนำ
	ปััจจุุบัันนี้้�เทคโนโลยีีได้้เข้้ามามีีบทบาทต่่อการ
ศึึกษาในทุุกระดัับชั้้�น ทำให้้รููปแบบของการเรีียนการ
สอนในห้้องเรีียนเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นอย่่างมาก [1] การ
เข้้าถึึงวิิธีีการศึึกษาและอุุปกรณ์์การศึึกษาที่่�มากมาย
ทำให้้ผู้้�เรีียนมีีโอกาสในการเลืือกเรีียนรู้้แ� ละมีีผลให้้เกิิด
การพััฒนาความรู้้� ทัักษะและมุุมมองโลกทััศน์์ใหม่่ๆ
แก่่ ผู้้� เรีี ย น อย่่ า งไรก็็ ต าม แม้้ว่่ า การมีี อ ยู่่�ของสื่่�อที่่�
มากมายในทุุกรููปแบบปััจจุุบัันนี้้� การเรีียนการสอนใน
สถานศึึ ก ษายัั ง คงเป็็ น รูู ป แบบเดิิ ม ที่่�ผู้้� ส อนทำการ
บรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน และผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�จากอาจารย์์
ผู้้ส� อนเพีียงอย่่างเดีียว ผลที่่�เกิิดขึ้้�นทำให้้ประสิิทธิิภาพ
ในการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนลดลง สร้้างข้้อจำกััดอย่่างมาก
ต่่อการทำความเข้้าใจ ขาดประสบการณ์์และทัักษะที่่�
สามารถนำไปต่่ อ ยอดหรืื อ นำไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ได้้ใน
อนาคต เพื่่�อที่่�จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้ข� องผู้้�
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เรีียน รููปแบบการเรีียนการสอนจึึงจำเป็็นต้้องมีีการ
ปรัั บ เปลี่่�ยนรูู ป แบบเพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย นได้้ลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ
มากกว่่าการเรีียนจากผู้้�สอนโดยตรงเพีียงอย่่างเดีียว
ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่ ได้้มีีการสร้้างบุุคลากร
และพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อให้้มีีผู้้�เรีียนมีีความรู้้�จริิง สามารถ
พัั ฒ นาและนำไปใช้้ในการสร้้างพื้้�นฐานการเรีี ย นรู้้�
ตลอดชีีวิิต และนำไปประยุุกต์์ใช้้กัับงานในอนาคตได้้
อีีกด้้วย
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องและนำมาใช้้
	รููปแบบการเรีียนรู้้สู่่�� ศตวรรษที่่� 21 เป็็นการเรีียน
การสอนในรููปแบบใหม่่ที่่�ผู้้�เรีียนมีีโอกาสในการลงมืือ
ปฏิิบัติั ด้้ิ วยตนเอง วิิธีกี ารเรีียนการสอนแบบนี้้�ทำให้้รููป
แบบการเรีียนการสอนแบบการรัับข้้อมููลจากผู้้�สอน
เพีียงอย่่างเดีียวได้้เปลี่่�ยนแปลงไป [2, 3] ผู้้�สอนมีีการ
ถูู ก ลดบทบาทลงแต่่ เ น้้นผู้้� เ รีี ย นให้้เกิิ ด ความ
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กระตืือรืือร้้นต่่อการเรีียน การทำกิิจกรรมและการ
ลงมืือปฏิิบััติิ [3] อย่่างไรก็็ตาม การเรีียนการสอนใน
รููปแบบใหม่่นี้้�คาดว่่าผู้้�เรีียนจะสามารถสร้้างความ
เข้้าใจ พััฒนาการคิิดวิิเคราะห์์ การลงมืือปฏิิบััติิ ความ
สามารถในการแก้้ไขปัั ญ หาที่่�เกิิ ด ขึ้้�นได้้ การมีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้ส� อน เพื่่�อน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมรอบ
ตััวผู้้�เรีียนที่่�ดีีขึ้้�นและการนำไปประยุุกต์์ในชีีวิิตจริิงใน
การทำงานและการพััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่แก่่ตนเอง
กระบวนการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21 ที่่�ใช้้ในรายวิิชา
ระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยา ประกอบด้้วยกััน 3 รููป
แบบ ได้้แก่่ 1. กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิที่่�
สนัั บ สนุุ น ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกปฏิิบััติิตามความ
สนใจ ทำให้้นัักศึึกษาเกิิดการพััฒนา เกิิดความรู้้�ความ
เข้้าใจและเกิิดทัักษะเพื่่�อที่่�จะสามารถนำไปต่่อยอดได้้
ผู้้เ� รีียนสามารถเลืือกเรีียนรู้้ผ่� า่ นการสร้้างโครงงาน หรืือ
การแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ 2. กระบวนการเรีียนรู้้�
ผ่่านการสอนและการถ่่ายทอดความรู้้�จากผู้้�สอนหรืือ
ผู้้� เรีี ย นด้้วยกัั น เอง ผ่่ า นการทำงานเป็็ น กลุ่่�ม 3.
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบวิิทยาศาสตร์์ ผู้้�เรีียนจะต้้องมีี
การตั้้�งคำถาม ตั้้�งสมมุุติิฐาน สืืบค้้นข้้อมููลข้้อเท็็จจริิง
หรืือการทดลอง เพื่่�อจะสามารถนำมาสรุุปผลและนำ
เสนอผลงานต่่อผู้้�อื่่�นได้้ [4]
กระบวนการระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยาเป็็น
วิิธีีการจััดการข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ โดยการนำข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธรณีีวิิทยา มาทำการซ้้อนทัับกัันอย่่าง
เป็็นหลัักการ เพื่่�อให้้เกิิดข้้อมููลรููปแบบใหม่่ที่่�บูรู ณาการ
แต่่ ล ะชั้้�นข้้อมูู ล โดยอาศัั ย กระบวนการทาง
วิิทยาศาสตร์์และกระบวนการจากการนำเทคโนโลยีี
ปััจจุุบัันเข้้ามาจััดการข้้อมููล [5] ผลที่่�ได้้คืือข้้อมููลใหม่่
มีีความสอดคล้้องกัับสภาพความเป็็นจริิงมากที่่�สุุด
สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไปได้้มากในอนาคต
3. วิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
รายวิิชา 205485 ระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยา
มีี ก ารจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�มีี ค วามสอดคล้้องกัั บ
กระบวนการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้�

3.1. กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิ
กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการปฎิิบััติิที่่�ถููกสร้้าง
ขึ้้�น ได้้แก่่ การให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�ผ่่านการสร้้างโครงงาน
หรืือการแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ อย่่างไรก็็ตาม ก่่อน
ที่่�จะมีีการให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาศสร้้างโครงงานหรืือการ
แก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ ผู้้ส� อนได้้มีีการสอนหลัักการ
และทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยา
ได้้แก่่ 1. ระบบสารสนเทศธรณีี วิิ ท ยาเบื้้�องต้้น
2. กระบวนการนำข้้อมูู ล เข้้าสู่่�ระบบ วิิ เ คราะห์์
ประมวลผลและแสดงผลข้้อมูู
ลที่่�ได้้จากการผ่่
านระบบ
ระบบสารสนเทศธรณีวิทยาไปประยุ
กตใชในงานทาง
สารสนเทศธรณีี
ยา 3. การนำระบบสารสนเทศ
ธรณี ว ิ ท ยา เช นวิิทการทำแผนที
่ การสำรวจแหล ง
ธรณีี
วิ
ท
ิ
ยาไปประยุุ
ก
ต์์
ใ
ช้้ในงานทางธรณีี
ทิ ยา เช่่
การ
ทรั พ ยากรธรณี กระบวนพื ้ น ผิ ว วิธรณี
ว ิ ทน ยา
ทำแผนที่่�
การสำรวจแหล่่งทรััพยากรธรณีี กระบวน
สิ ่ ง แวดล อ มและภั ย พิ บ ั ต ิ ท างธรรมชาติ (รู ป ที ่ 1)
พื้้�นผิิ ว ธรณีี วิิ ท ยาสิ่่�งแวดล้้อมและภัั ย พิิ บัั ติิ ท าง
กิจ กรรมดังกลาวไดจ ุดประกายใหผ ูเรียนไดเลือก
ธรรมชาติิ (รููปที่่� 1) กิิจกรรมดัังกล่่าวได้้จุุดประกายให้้
หัว ขอที่ส นใจ เพื่อนำวิธ ีการศึกษาไปใชว ิเคราะห
ผู้้�เรีียนได้้เลืือกหััวข้้อที่่�สนใจ เพื่่�อนำวิิธีีการศึึกษาไปใช้้
สังเคราะหและสรุปผลที่ไดจากการนำหลักการและ
วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์และสรุุปผลที่่�ได้้จากการนำหลััก
วิ ธ ี ก ารไปใช ก ั บ การสร า งโครงงานอิ ส ระทาง
การและวิิธีีการไปใช้้กัับการสร้้างโครงงานอิิสระทาง
ธรณีวิวิทิทยาที่่�
ยาทีส่สนใจ
นใจอย่่อยาางไรก็็
งไรก็ตตามามถ้้ามีี
ถามีผู้้ผ�เรีีูเยรียนบางคนยัั
นบางคน ง
ธรณีี
สามารถหาความสนใจได
วาจะตองนำวิ
ธีการที
ไม่่ยัสงไม
ามารถหาความสนใจได้้ว่่
าจะต้้องนำวิิ
ธีกี ารที่่�ผู้้
ส� อน่
ผูสอนไปใช
หนาส� ทีอนคืื
่ของผูอการเข้้าไปสอบถามว่่
สอนคือการเขาไปสอบถาม
ไปใช้้
หน้้าที่่�ของผู้้
า ผู้้เ� รีียน
ผูเรียนมีความสนใจเรื
่องใด แลวแนะนำให
ผูเรียนธีี
มีีวคาวามสนใจเรื่่�
องใด แล้้วแนะนำให้้ผู้้�
เรีียนในการนำวิิ
ในการนำวิางเข้้าไปใช้้ในการสร้้างโครงงานอิิ
ธ ี ก ารบางอย า งเข า ไปใช ใ นการสร
าง
การบางอย่่
สระทาง
โครงงานอิ
ธรณีี
วิิทยา สระทางธรณีวิทยา

รููปที่่�
ารระบบสารสนเทศ
รูปที1่ 1 ตััตัววอย่่
อยาางของการนำวิิ
งของการนำวิธธีีกีการระบบสารสนเทศ
ธรณีี
ถล่่มมในพื
ในพื้้�้นนทีที่่�่ตำบล
ตำบล
ธรณีวิิทวิทยาไปใช้้ในงานภัั
ยาไปใชในงานภัยยพิพิิบบััตัติิดิดิินินถล
แม่่ปั๋๋�ง อำเภอพร้้าว
จัังหวััาดวเชีีจัยงหวั
งใหม่่
แมปง อำเภอพร
ดเชียงใหม

เกี่ยวกับน้ำผิวด
สนใจเกี่ยวกับห
กระบวนการพ
เกี ่ ย วกั บ บรร
ผูเรียนตามคว
และวิ ธ ี การปฏ
สรางโครงงานอ
นักศึกษาไดมีก
สรางขึ้นใหม
พบระหวางกา
นักศึกษาไดม
สอบถามจากผ
เกิดความเขาใ
ยั งเป น การฝ ก
ตนเองหรื อเป
ผูสอนโดยตรง

รูปที่ 2 ตัวอย
ธรณีวิทยาไปใ
กลุ
ม
่
สาขาวิ
ช
าวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
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น้ำบาดาล จาก
กระบวนการเรีย นรู  ผ  านการทำงานเป น กลุ ม
เปนกิจกรรมที่นักศึกษามีการเรียนรูดวยกันเปนกลุม
ซึ่งเปนกลุมที่นักศึกษามีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
3.2 กระบวนการเรียนรูผ านการทำงานเปนกลุม

ชในงานทาง
ำรวจแหล ง
ธรณี ว ิ ท ยา
ติ (รู ป ที ่ 1)
ยนไดเลือก
ชว ิเคราะห
ลักการและ
อิ ส ระทาง
รียนบางคน
งนำวิธีการที่
ไปสอบถาม
นำใหผูเรียน
นการสร า ง

สารสนเทศ
พื้นที่ตำบล
ใหม
านเปนกลุม

านเป น กลุ ม
กันเปนกลุม
รื่องเดียวกัน
ความสนใจ
ความสนใจ
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3.2. กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการทำงานเป็็น
กลุ่่�ม
กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการทำงานเป็็นกลุ่่�ม
เป็็่ยนวกั
กิิจบกรรมที่่�นัั
ศึึกษามีี
การเรีียกลุ
นรู้้ม�ด้้ผูวยกัั
นเป็็่มนีคกลุ่่�
เกี
น้ำผิวดินกและน้
ำบาดาล
เรียนที
วามม
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�นัักศึึกษามีีความสนใจในเรื่่�องเดีียวกััน
สนใจเกี่ยวกับหิน กลุมผูเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
หรืือใกล้้เคีียงกััน ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้เ� รีียนที่่�มีีความสนใจเกี่่�ยว
กระบวนการพื
้นผิวกลุ่่�และกลุ
ผูเรีคยวามสนใจเกี่่�
นที่มีความสนใจ
กัับธรณีีวิิศวกรรม
มผู้้�เรีียมนที่่�มีี
ยวกัับ
เกี
่
ย
วกั
บ
บรรพชี
ว
ิ
น
วิ
ท
ยา
หลั
ง
จากการแบ
ง
กลุ ม
น้้ำผิิวดิินและน้้ำบาดาล กลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�มีีความสนใจ
ผูเกี่่�ยวกัั
เรียนตามความสนใจ
เรียนจะนำวิ
ธีการที่ผูสอนบ
บ หิิ น กลุ่่�มผู้้� เรีี ยผูนที่่�มีี
ค วามสนใจเกี่่�ยวกัั
และวิ
ธ ี การปฏินบผิิวั ตและกลุ่่�
ิ จ ากคาบปฏิ
ัติ กคารไปใช
ในการ
กระบวนการพื้้�
มผู้้เ� รีียบนที่่�มีี
วามสนใจเกี่่�
ยว
สร
งโครงงานอิ
ระทางธรณี
วิทยา และท
กรรม
กัับาบรรพชีี
วิินวิิทสยา
หลัังจากการแบ่่
งกลุ่่�มาผู้้ยกิ
�เรีียจนตาม
รีียนจะนำวิิ
ธีีการที่่�ผู้้
�สอนและวิิ
ธีีการที่
นัความสนใจ
กศึกษาไดมผู้้ีก�เารสรุ
ปวิธีการที
่นำไปใช
องคความรู
ปฏิิาบังขึัติิจ้นากคาบปฏิิ
บััติิการไปใช้้ในการสร้้างโครงงาน
สร
ใหม ความยาก-ง
าย ปญหาและอุปสรรคที่
อิิสระทางธรณีี
วิิทยา และท้้ายกิิ
กศึึ้จกะทำให
ษาได้้มีี
พบระหว
างการทำงาน
(รูปที่ 2)จกิกรรมนัั
จกรรมนี
ปวิิธีีกมารที่่�
นำไปใช้้ องค์์ความรู้้่ส�ที่่�ราสงขึ
ร้้างขึ้้�
นัการสรุุ
กศึกษาได
ีการนำเสนอผลงานที
้น มีนกใหม่่
าร
ความยาก-ง่่
า
ย
ปัั
ญ
หาและอุุ
ป
สรรคที่่�
พ
บระหว่่
า
งการ
สอบถามจากผูเรียนที่มีความสนใจในกลุมอื่น ทำให
ทำงาน (รููปที่่� 2) กิิจกรรมนี้้�จะทำให้้นัักศึึกษาได้้มีี
เกิดความเขาใจโดยรวมแกผูเรียนทุกคน นอกจากนี้
การนำเสนอผลงานที่่�สร้้างขึ้้�น มีีการสอบถามจากผู้้�
ยัเรีีงยเป
น การฝ
กฝนให ผ ู  เ รีมยอื่่�นค
คว า หาความรู
 ด วย
นที่่�มีี
ความสนใจในกลุ่่�
น นทำให้้เกิิ
ดความเข้้าใจ
ตนเองหรื
กลุก มคน
มากกว
า การไดงรเป็็ั บนขการฝึึ
อมู ล กจาก
โดยรวมแก่่อผู้้เป
�เรีียนนทุุ
นอกจากนี้้�ยัั
ฝน
ผูให้้ผู้้�
สอนโดยตรง
เรีียนค้้นคว้้าหาความรู้้�ด้้วยตนเองหรืือเป็็นกลุ่่�ม
มากกว่่าการได้้รัับข้้อมููลจากผู้้�สอนโดยตรง

รููปที่่� 2 ตััวอย่่างของการนำวิิธีีการระบบสารสนเทศ
รูปทีวิ่ ทิ 2ยาไปใช้้ในการวิิ
ตัวอยางของการนำวิ
ธรณีี
เคราะห์์ธีกทิารระบบสารสนเทศ
ศิ ทางการไหลของน้้ำ
ธรณีวิทยาไปใช
เคราะห
ทิศทางการไหลของ
บาดาล
จากกลุ่่�มในการวิ
ผู้้�เรีียนที่่�มีี
ความสนใจเกี่่�
ยวกัับน้้ำผิิว
ดิิน้นำบาดาล
และน้้ำบาดาล
จากกลุมผูเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับน้ำ
ผิวดินและน้ำบาดาล

3.3. กระบวนการเรีียนรู้้�แบบวิิทยาศาสตร์์
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบวิิทยาศาสตร์์ คืือ วิิธีี
การที่่�ผู้้�เรีียนใช้้หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์ในการหาคำ
ตอบในเรื่่�องที่่�สนใจหรืือเรื่่�องที่่�ต้้องการแก้้ปััญหา ได้้แก่่
ผู้้�เรีียนจะต้้องมีีการตั้้�งคำถาม ตั้้�งสมมุุติิฐาน สืืบค้้น
ข้้อมููลข้้อเท็็จจริิงหรืือการทดลอง เพื่่�อจะสามารถนำ
มาสรุุปผลและนำเสนอผลงาน เช่่น ถ้้าผู้้�เรีียนมีีความ
สนใจเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่�ที่่�รองรัับด้้วยหิินอััคนีีและหิินแปร
จะมีีโอกาสเกิิดการถล่่มหรืือไม่่ ผู้้เ� รีียนต้้องเริ่่�มจากการ
ระบุุปัญ
ั หา ระบุุวัตั ถุุประสงค์์ของการศึึกษา การนำวิิธีี
การทางระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยาในการเลืือกพื้้�นที่่�
ในการเก็็บตััวอย่่าง เพื่่�อให้้เกิิดการกระจายตััวของการ
เก็็บตััวอย่่างที่่�ครอบคลุุม เป็็นระบบและเป็็นการใช้้
เวลาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� รายวิิชานี้้�มีี
การใช้้อากาศยานไร้้คนขัับเพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�
เรีียนนำไปใช้้ในการเก็็บข้้อมููลภาคสนาม (รููปที่่� 3) หลััง
จากเก็็บตััวอย่่าง จะเป็็นการนำตััวอย่่างเข้้ามาวิิเคราะห์์
ผลในห้้องปฏิิ บัั ติิ ก าร และเป็็ น การนำผลจากการ
วิิเคราะห์์มาเขีียนรายงานและแสดงผลในรููปแบบของ
แผนที่่� และรููปแบบของโปสเตอร์์เพื่่�อนำเสนอผลงาน
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบวิิทยาศาสตร์์เป็็นการบููรณา
การความรู้้�ทั้้�งหมดที่่�ผู้้�เรีียนเคยเรีียนมา ดัังนั้้�น วิิธีีการ
ทางวิิทยาศาสตร์์ข้้างต้้น ผู้้เ� รีียนสามารถนำไปใช้้ในการ
สร้้างโครงงานอิิสระทางธรณีีวิิทยาที่่�สนใจอื่่�นๆ ได้้
ผลการศึึกษาทั้้�งหมด ผู้้�เรีียนได้้มีีการนำเสนอ
ความก้้าวหน้้าของการทำโครงงานและการนำเสนอผล
งานหลัังจากเสร็็จสิ้้�นการทำโครงงานในรููปแบบของ
โปสเตอร์์ (รูู ป ที่่� 4) กิิ จ กรรมนี้้�มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ ห้้
นัักศึึกษาสามารถสรุุปผลการศึึกษาตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ
สามารถแสดงผลการศึึกษาด้้วยโปสเตอร์์ และฝึึก
การนำเสนอผลงานในเวลาที่่�จำกััดเพื่่�อให้้ผู้้�อื่่�นสามารถ
เข้้าใจได้้อย่่างกระชัับและสมบููรณ์์

3.3 กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร
กระบวนการเรี ย นรู  แ บบวิ
ท ยาศาสตร คื อ
126
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564
วิธีการที่ผูเรียนใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการหา
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รูปที่ 3 ตัวอยางการนำอากาศยานไรคนขับเพื่อเปน
รููปที่่�
ตัั ว อย่่มากว
งการนำอากาศยานไร้้คนขัั
การเห็3นภาพมุ
างและมุมสูงของโครงงานอิบสเพื่่�อ
ระ
เป็็
น
การเห็็
น
ภาพมุุ
ม
กว้้างและมุุ
ม
สูู
ง
ของโครงงานอิิ
สระ่
ทางธรณีวิทยาของผูเรียน เพื่อเพิ่มขอมูลภาคสนามที
ทางธรณีีวิิทยาของผู้้�เรีียน เพื่่�อเพิ่่�มข้้อมููลภาคสนามที่่�
การวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศ
รูปสอดคล
ที่ 3 ตัอวงกั
อยบบาการวิิ
งการนำอากาศยานไร
คนขับเพื่อเปน
สอดคล้้องกัั
เ คราะห์์ โ ดยระบบสารสนเทศ
ธรณี
ว
ท
ิ
ยา
การเห็
ธรณีี
วิิทนยาภาพมุมกวางและมุมสูงของโครงงานอิสระ
ทางธรณีวิทยาของผูเรียน เพื่อเพิ่มขอมูลภาคสนามที่
สอดคลองกับการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศ
ธรณีวิทยา

รููปที่่� 4 ตัั ว อย่่ า งของโปสเตอร์์ ข องผู้้� เ รีี ย นที่่�นำ
กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบวิิทยาศาสตร์์ไปใช้้ในการสร้้าง
โครงงานอิิสระทางธรณีีวิทิ ยา โดยนำไปใช้้ในการศึึกษา
อิิทธิิพลของความหนาแน่่นของรอยแตกและขนาด
ตะกอนต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางธรณีีสัณ
ั ฐานตามแนว
รอยเลื่่�อนแม่่ทาด้้านตะวัันออก จัังหวััดเชีียงใหม่่และ
ลำพููน

4. ผลการศึึกษาที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
จากการนำวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นไปใช้้ ผลของ
การนำไปใช้้แสดงออกมาได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
4.1. การนำเสนอข้้อมูู ล โครงงานอิิ ส ระทาง
ธรณีีวิิทยา
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรนา-2019 ทำให้้การนำเสนอข้้อมููลทั้้�งหมดอยู่่�ใน
รููปแบบการนำเสนอออนไลน์์ โดยหััวข้้อที่่�ผู้้�เรีียนได้้
ทำการนำเสนอ ได้้แก่่ หััวข้้อที่่�สนใจ ที่่�มาและความ
สำคััญของโครงงาน วััตถุุประสงค์์การศึึกษา ขั้้�นตอน
การดำเนิินการ การออกภาคสนาม ผลที่่�คาดว่่าจะได้้
รัับ และแผนการดำเนิินงาน ซึ่่�งเป็็นการนำเสนองาน
ก่่ อ นการออกภาคสนาม และการนำเสนอความ
ก้้าวหน้้าของงานด้้วยการใช้้ระบบสารสนเทศ
ธรณีีวิิทยา ผลที่่�เกิิดขึ้้�นพบว่่าผู้้�เรีียนสามารถประยุุกต์์
การใช้้งานระบบสารสนเทศธรณีีวิทิ ยาเข้้ากัับโครงงาน
อิิสระที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ ส่่วนนี้้�มีีการประเมิินทั้้�งสิ้้�น 20%
ของคะแนนทั้้�งหมด และถููกแบ่่งออกเป็็นการได้้มาของ
ข้้อมููล 2% การนำข้้อมููลที่่�ได้้มาประมวลผลได้้อย่่าง
ถููกต้้อง 5% การอธิิบายให้้ผู้้�เรีียนคนอื่่�นเข้้าใจได้้ 5%
การนำเสนอข้้อมููลอย่่างถููกต้้องสวยงาม 5% และการ
มีีแผนที่่�ชััดเจนในการดำเนิินการต่่อ 3% ซึ่่�งคะแนน
สููงสุุดอยู่่�ที่่� 18% ต่่ำสุุดอยู่่�ที่่� 14% คะแนนเฉลี่่�ยโดย
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่� ~16% จากผลที่่�เกิิดขึ้้�นแสดงว่่า ผู้้เ� รีียน
มีีความกระตืือรืือร้้นในการนำเสนอข้้อมููลในหััวข้้อที่่�
ตนเองสนใจและสามารถใช้้เทคโนโลยีี ท างภูู มิิ
สารสนเทศในการนำเสนอและถ่่ายทอดให้้แก่่ผู้้�อื่่�นได้้
เป็็นอย่่างดีี
4.2. การปฎิิบััติิงานภาคสนาม
การปฏิิบััติิงานภาคสนามเป็็นการเก็็บข้้อมููล
หลัังจากที่่�ผู้้�เรีียนมีีการนำเสนอข้้อมููลโครงงานอิิสระ
ทางธรณีีวิิทยา ข้้อมููลภาคสนามส่่วนใหญ่่เป็็นการเก็็บ
ข้้อมูู ล ที่่�ปรากฏบนพื้้�นผิิ ว ที่่�ภาพถ่่ า ยทางอากาศ
ภาพถ่่ายดาวเทีียมและอากาศยานไร้้คนขัับสามารถ
บัันทึึกภาพได้้ ทั้้�งนี้้� กระบวนวิิชานี้้�มีีการฝึึกซ้้อมการใช้้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อากาศยานไร้้คนขัับที่่�สนามในภาควิิชาธรณีีวิทิ ยา เพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนรู้้�กฏและข้้อมููลของการบิินเบื้้�องต้้น จากผล
การศึึกษาสัังเกตได้้ว่่า มีีผู้้�เรีียนบางส่่วนได้้มีีการนำ
อากาศยานไร้้คนขัับมาใช้้ในการเก็็บข้้อมููล อย่่างไร
ก็็ตาม เนื่่�องจากการมีีจำนวนของอุุปกรณ์์น้้อยและ
การเตรีียมการที่่�ค่่อนข้้างนาน ทำให้้อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น
คืือ ผู้้�เรีียนบางส่่วนไม่่สามารถใช้้อุุปกรณ์์บัันทึึกภาพ
ทางอากาศในการเก็็บข้้อมููลภาคสนาม จึึงจำเป็็นต้้อง
อาศัั ย การเดิิ น ภาคสนามและการแบกอุุ ป กรณ์์ ที่่�มีี
ขนาดใหญ่่เพื่่�อใช้้ในการเก็็บตััวอย่่างมาทำโครงงาน
อิิสระทางธรณีีวิทิ ยา ดัังนั้้�น การประเมิินในส่่วนนี้้�จึึงไม่่
ถููกนำมารวมเพื่่�อวััดผลการศึึกษาแก่่ผู้้�เรีียนทุุกคน
4.3. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลงานภาคสนาม
การใช้้ระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยามาใช้้ในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ถููกเก็็บมาจากภาคสนามถููกนำมา
วิิเคราะห์์ตามวิิธีีการที่่�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนจากปฏิิบััติิการ
รายสััปดาห์์ ผู้้เ� รีียนในกลุ่่�มเฉพาะที่่�มีีความสนใจในเรื่่�อง
ใกล้้เคีียงกัันมีีการแลกเปลี่่�ยนผลที่่�วิิเคราะห์์ได้้ร่่วมกััน
เนื่่�องจากการปฏิิบัติั กิ ารภาคสนามมีีข้้อจำกััดกัับผู้้เ� รีียน
หลายคน การวิิเคราะห์์ข้้อมููลงานภาคสนามนี้้�จึึงมีีการ
ประเมิินเป็็น 20% ของคะแนนทั้้�งหมด การประเมิิน
ผลทำได้้จากการสัังเกตขณะผู้้�เรีียนทำการอภิิปราย
การเข้้าไปสอบถามผู้้�เรีียนโดยตรงผ่่านระบบออนไลน์์
หรืือ การนััดหมายเพื่่�อปรึึกษาหารืือและแก้้ปััญหาใน
ส่่วนที่่�ไม่่สามารถแก้้ไขได้้ด้้วยตนเอง ผลการศึึกษาและ
ประเมิิ น พบว่่ า ผู้้� เรีี ย นมีี ค วามกระตืื อ รืื อ ร้้นในการ
อภิิปรายกัับเพื่่�อนได้้ดีี มีีการนำเสนอข้้อเท็็จจริิงที่่�ได้้
จากงานภาคสนามและใช้้เหตุุ ผ ล โต้้แย้้งและการ
สอบถามซึ่่�งกัันและกัันขณะทำการอภิิปราย นอกจาก
นี้้�ผู้้เ� รีียนมีีการนำผลการศึึกษามาสอบถามผู้้ส� อนและผู้้�
ช่่วยสอนในการนำวิิธีีการมาประยุุกต์์ใช้้กัับข้้อมููลภาค
สนามของตนเอง ผลการประเมิินคาดว่่า ผู้้�เรีียนได้้รัับ
การเพิ่่�มทัักษะทางสถิิติิ คณิิตศาสตร์์ ธรณีีวิิทยาและ
ระบบสารสนเทศธรณีีวิิทยาเพิ่่�มเติิมมากขึ้้�นด้้วย เพื่่�อ
เป็็นการฝึึกทัักษะการตั้้�งคำถาม การหาคำตอบด้้วย
ตนเอง
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4.4. รายงาน
รายงานถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งและเป็็นส่่วนสำคััญใน
การแสดงผลการศึึกษาให้้ออกมาในรููปแบบรายงาน
ฉบัับสมบููรณ์์หรืือรายงานเพื่่�อการตีีพิมิ พ์์ นอกจากนี้้� ผู้้�
เรีียนยัังมีีการแสดงรายงานให้้อยู่่�ในรููปของโปสเตอร์์
ซึ่่�งถืือเป็็นวิิธีีการนำเสนอข้้อมููลให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจง่่าย โดย
การเลืือกแสดงเฉพาะข้้อความที่่�สำคััญของผลการ
ศึึ ก ษา การเขีี ย นรายงานในกระบวนวิิ ช าระบบ
สารสนเทศธรณีีวิิทยากำหนดไว้้ที่่� 20% ของคะแนน
ทั้้�งหมด ประกอบด้้วย การลำดัับเนื้้�อหา ความสมดุุล
ระหว่่างภาพและตััวอัักษร รููปแบบและความครบถ้้วน
สมบููรณ์์ของแผนภาพ/แผนที่่� ความกระชัับและเข้้าใจ
ง่่ายของบทคััดย่่อ ไวยกรณ์์และส่่วนประกอบอื่่�นของ
รายงาน
ผลการศึึกษาพบว่่า รายงานที่่�ถููกจััดทำขึ้้�นมีีค่่า
เฉลี่่�ยของคะแนนการประเมิินอยู่่�ที่่� 18.5% ซึ่่�งถืือว่่าผู้้�
เรีียนมีีความละเอีียด รอบคอบและมีีการแสดงผลลััพธ์์
ของรายงานที่่�ดีีถึึงดีีมาก ผู้้�เรีียนบางคนสามารถสร้้าง
สื่่�อได้้อย่่างน่่าสนใจและหลากหลาย เช่่น วีีดีโี อ แผนผััง
การแสดงขั้้�นตอนการทำงานและการเสนอผลงานแบบ
ออนไลน์์ นอกจากนี้้� ในส่่วนของโปสเตอร์์ ผู้้เ� รีียนได้้นำ
วิิธีกี าร ขั้้�นตอนและการแสดงผลลััพธ์์จากรายวิิชานี้้�ไป
ประยุุกต์์ใช้้กัับการทำรายงานวิิชาอื่่�น เช่่น ธรณีีวิิทยา
สิ่่�งแวดล้้อม ธรณีีแปรสััณฐาน สััมมนา เป็็นต้้น และ
การนำเสนอผลงานวิิ ช าการของนัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ
ปริิญญาตรีีชั้้�นปีีที่่� 4 คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ได้้เป็็นอย่่างดีี
4.5. การเก็็บคะแนนปฎิิบััติิการและการสอบ
กลางภาคเรีียนที่่� 2
แม้้ว่่ากระบวนการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21 จะ
เน้้นกิิจกรรมที่่�ผู้้�เรีียนมีีโอกาสได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง โดย
การนำองค์์ความรู้้� ขั้้�นตอนและกระบวนการที่่�ผู้้�สอน
ได้้สาธิิตให้้ดููเบื้้�องต้้น ไปประยุุกต์์ใช้้กัับโครงงานอิิสระ
ทางธรณีีวิิทยาแล้้วนั้้�น การสอบเพื่่�อวััดผลการเรีียนรู้้�
ยัังคงมีีอยู่่� แต่่บทบาทและความสำคััญได้้ลดน้้อยลงไป
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หากเปรีียบเทีียบกัับรายวิิชาทั่่�วไปอื่่�นๆ ในภาควิิชา
คณะ หรืือมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผลการประเมิิน
เป็็นการเก็็บคะแนนปฏิิบััติิการที่่�ผู้้�เรีียนจำเป็็นต้้องส่่ง
ให้้แก่่ผู้้ส� อนในช่่วงแรก เพื่่�อรัับคำแนะนำ ข้้อเสนอแนะ
ในการปรัับปรุุงแนวทางการนำไปใช้้ในการทำงานต่่อ
ไป และมีีการวััดผลการสอบข้้อเขีียนกลางภาคเรีียน
ผ่่านระบบออนไลน์์ การประเมิินผลถููกกำหนดไว้้ที่่�
40% ของคะแนนทั้้�งหมด โดยปฏิิบััติิการกำหนดไว้้ที่่�
15% และการสอบกลางภาคเรีียนกำหนดไว้้ที่่� 25%
ผลการศึึกษาพบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยของปฎิิบัติั กิ าร
ของผู้้เ� รีียนทั้้�งหมดอยู่่�ที่่� 14.16% และคะแนนเฉลี่่�ยของ
การสอบกลางภาคเรีียนอยู่่�ที่่� 18% และมีีส่ว่ นเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานประมาณ 4.2 ผลการศึึกษาที่่�ได้้สามารถระบุุ
ได้้ว่่า ผู้้�เรีียนเข้้าใจและสามารถแสดงผลการทดลอง
ผ่่านปฏิิบัติั กิ ารได้้เป็็นอย่่างดีีถึงึ ดีีมาก ผู้้เ� รีียนบางคนมีี
การพััฒนาการแบบก้้าวกระโดดจากปฏิิบัติั กิ ารช่่วงต้้น
ที่่�ไม่่มีีความเข้้าใจและไม่่มั่่�นใจในการทำปฏิิบััติิการจน
สามารถสร้้างสรรค์์ผลงานจากปฏิิบััติิงานได้้อย่่างน่่า
พอใจ อย่่างไรก็็ตาม ผลการประเมิินการสอบกลางภาค
เรีียนจะเห็็นไว้้ว่่า ผู้้�เรีียนบางคนสามารถทำคะแนน
ปฏิิบัติั กิ ารได้้เป็็นอย่่างดีี แต่่ไม่่สามารถทำคะแนนจาก
ข้้อสอบกลางภาคได้้ ทำให้้ผู้้�สอนสามารถสรุุปผลการ
ศึึกษาโดยรวมได้้ว่่า ควรจะต้้องมีีการพััฒนาหลัักสููตร
ให้้ผู้้�เรีียนมีีความเข้้าใจในหลัักการ เหตุุผล ทฤษฎีีและ
การนำไปใช้้ให้้มากขึ้้�น ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนรู้้�ผ่่าน
ปฏิิบััติิการที่่�ต้้องมีีความสอดคล้้องกัันมากขึ้้�น
5. สรุุปผล
กระบวนการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21 ที่่�ใช้้ในการ
เรีียนการสอนรายวิิชา 205485 ระบบสารสนเทศ
ธรณีีวิิทยา มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนลงมืือปฏิิบััติิ
มากกว่่าการเรีียนจากผู้้�สอนโดยตรงเพีียงอย่่างเดีียว
รููปแบบที่่�ใช้้ในรายวิิชานี้้� ได้้แก่่ 1. กระบวนการเรีียนรู้้�
โดยการลงมืือปฏิิบััติิ 2.กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการ
ทำงานเป็็นกลุ่่�ม และ 3. กระบวนการเรีียนรู้้�แบบ
วิิทยาศาสตร์์ โดยกระบวนการเรีียนรู้้ทั้้�� งสามแบบ เน้้น

ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง จากการสอน
และการชี้้�แนะจากผู้้� ส อนเบื้้�องต้้น ความรู้้� ค วาม
สามารถที่่�สร้้างขึ้้�นมาจากการลงมืือปฏิิบััติิจากปฏิิบััติิ
การและการนำทัักษะเหล่่านั้้�นไปใช้้ต่่อยอดกัับโครง
งานอิิสระทางธรณีีวิิทยาที่่�นัักศึึกษาสนใจ จากการ
สอบถามผู้้�เรีียนพบว่่า ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิอย่่าง
จริิงจััง ทำให้้มีีความพร้้อมที่่�มากขึ้้�นสำหรัับการทำงาน
ทางธรณีีวิิทยาในอนาคต
ความสำเร็็จของกระบวนการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษ
ที่่� 21 สามารถขยายผลได้้แก่่ผู้้�เรีียนในรายวิิชาอื่่�นและ
ชั้้�นปีี อื่่� น โดยผู้้� ส อนคาดการณ์์ ว่่ า จะนำวิิ ธีี แ ละ
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบใหม่่นี้้�ลงไปสู่่�รายวิิชาที่่�ผู้้�สอน
ได้้มีีโอกาสสอนแก่่ผู้้�เรีียนชั้้�นปีีอื่่�น ได้้แก่่ ธรณีีสััณฐาน
วิิทยา ธรณีีวิิทยาพื้้�นผิิวและการวิิเคราะห์์ภููมิิประเทศ
และการฝึึกธรณีีวิิทยาภาคสนาม และอาจจะมีีการ
แทรกกิิจกรรมอื่่�นเพิ่่�มเติิมเมื่่�อสามารถทำการเรีียนการ
สอนในห้้องเรีียน เช่่น การเล่่นเกมส์์เชิิงธรณีีวิทิ ยาอย่่าง
สร้้างสรรค์์ การตอบคำถามหรืือการนำเสนอข้้อมููลต่่อ
ผู้้�ฟัังสาธารณะต่่อไป
อย่่างไรก็็ตาม ปััญหาและอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วน
ใหญ่่ จ ะเป็็ น เรื่่� อ งของความพร้้อมของอุุ ป กรณ์์ ก าร
ศึึกษา เนื่่�องจากการเรีียนการสอนวิิชาครั้้�งนี้้�เป็็นการ
เรีียนการสอนระบบออนไลน์์ ผู้้�เรีียนบางคนประสบ
ปัั ญ หาอุุ ป กรณ์์ ก ารเรีี ย นไม่่ พ ร้้อม การเข้้าถึึ ง
อิินเตอร์์เน็็ตที่่�ค่่อนข้้างยาก และโปรแกรมที่่�แสดงผล
ออกมายัังไม่่รวดเร็็วเท่่าที่่�ควร ผู้้�สอนคาดการณ์์ว่่า
ปััญหาเหล่่านี้้�สามารถทำให้้คลี่่�คลายได้้ ถ้้าผู้้�เรีียนมีี
โอกาสเข้้ามาเรีียนและปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมที่่�ห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ของภาควิิชาที่่�มีีอุปุ กรณ์์การเรีียนรู้้ที่่�ค่
� อ่ นข้้างครบครััน
และเหมาะสมต่่อการใช้้งาน
6. กิิตติิกรรมประกาศ
การดำเนิินกระบวนการเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับศตวรรษที่่� 21 สำหรัับรายวิิชา 205485 ระบบ
สารสนเทศธรณีีวิทิ ยา ปีีการศึึกษา 2564 จะไม่่สามารถ
สำเร็็ จ ลุุ ล่่ ว งไปได้้ถ้้าขาดผู้้� เรีี ย นชั้้�นปีี ที่่� 4 สาขา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ขอขอบคุุณภาควิิชาธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในการเอื้้�อเฟื้้อ� สถานที่่� อุุปกรณ์์
การเรีียนการสอนในห้้องปฏิิบััติิการ ขอขอบคุุณ ผศ.
ดร. ณััฐพล แจ้้งอัักษร และ อ.ดร. พิิมพ์์พธูู สุุตานนัันท์์
คณะอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครงการกลุ่่�ม A2 ขอขอบคุุณ

อาจารย์์สมาชิิกกลุ่่�ม A2 ทุุกท่่านที่่�นำเสนอข้้อมููลที่่�น่่า
สนใจและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ตลอดโครงการ และ
สุุดท้้ายนี้้�ต้้องขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� (TLIC ) ที่่�สนัับสนุุนงบประมาณในการจััด
กิิ จ กรรมกระบวนการเรีี ย นรู้้� เ พื่่�อให้้สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 แก่่วิิชานี้้�
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การจััดการเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ในวิิชาสมดุุลมวลสารและพลัังงานในวิิศวกรรมอาหาร
ภััทวรา ปฐมรัังษิิยัังกุุล1

สำนัักวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�อยู่่� 155 หมู่่� 2 ถนนคัันคลองชลประทาน ตำบลแม่่เหีียะ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50100
E-mail pattavara.p@cmu.ac.th
1

บทคััดย่่อ
โลกปััจจุุบัันผู้้�คนในศตวรรษที่่� 21 มีีการใช้้เทคโนโลยีี สื่่�อมััลติิมีีเดีีย แอปพลิิเคชัันหรืือโปรแกรมในการ
หาความรู้้กั� นั อย่่างกว้้างขวาง อาทิิเช่่น Canva Kinemaster YouTube ไมโครซอฟท์์ทีมี เป็็นต้้น การใช้้ประโยชน์์
สิ่่�งที่่�ทัันสมััยเหล่่านี้้�ในการจััดการเรีียนวิิชาสมดุุลมวลสารและพลัังงานในวิิศวกรรมอาหาร ช่่วยทำให้้นัักศึึกษาได้้
เข้้าใจความรู้้ท� ฤษฎีีของวิิชาได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น มีีการใช้้กิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อทำให้้นัักศึึกษาเข้้าใจและเห็็นภาพชััดเจนว่่าสมดุุล
มวลสาร สมดุุลพลัังงานเกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหารอย่่างไร ทั้้�งนี้้�อาจารย์์และนัักศึึกษาต้้องมีีการปรัับ
ตััว ฝึึกทัักษะ และใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการนำเสนองาน พบว่่ากิิจกรรมต่่างๆ ในวิิชานี้้�ส่่งผลให้้นัักศึึกษามีีความ
สนใจ มีีการทำงานเป็็นทีีมโดยสื่่�อสารกัันทางเครื่่�องมืือสื่่�อสารออนไลน์์ โดยไม่่ต้้องพบหน้้ากัันในช่่วงที่่�มีีการระบาด
ของโควิิด-19 การมีีคลิิปบทเรีียนออนไลน์์ทำให้้นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหามากขึ้้�น สัังเกตได้้จากร้้อยละของจำนวน
นัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด A B+ และ B อยู่่�ในระดัับที่่�สููง
คำสำคััญ: ศตวรรษที่่� 21, วิิศวกรรมอาหาร, สมดุุลมวลสาร, สมดุุลพลัังงาน
1. บทนำ
การคำนวณสมดุุลมวลสารและสมดุุลพลัังงาน
เป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญมากสำหรัับผู้้�ที่่�ทำงานด้้านวิิศวกรรม
อาหารในหลายด้้านดัังนี้้�
เมื่่�อต้้องมีีการวางแผนและควบคุุมกระบวนการ
ผลิิตอาหาร ต้้องมีีการคิิดคำนวณสมดุุลมวลเพื่่�อหา
ปริิมาณวััตถุุดิบิ ที่่�ต้้องใช้้ในการผลิิตอาหาร ปริิมาณสาร
ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างกระบวนการผลิิต ปริิมาณผลิิตภััณฑ์์
และปริิมาณของเสีีย
เมื่่�อต้้องการทราบส่่วนประกอบของผลิิตภััณฑ์์
เช่่น ปริิมาณความชื้้�น ปริิมาณโปรตีีน และปริิมาณ
ไขมััน เป็็นต้้น การหาร้้อยละของผลิิตภััณฑ์์เทีียบกัับ
ปริิ ม าณวัั ต ถุุ ดิิ บ และการหาประสิิ ท ธิิ ภ าพของ
เครื่่�องมืือ ก็็สามารถทำได้้ด้้วยการคำนวณสมดุุลมวล
และพลัังงาน

	ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหารชนิิดใหม่่หรืือสููตรใหม่่
ต้้องคำนวณสมดุุลมวลเพื่่�อหาน้้ำหนัักของวััตถุุดิิบที่่�
ต้้องใช้้ในโรงงานแปรรููป และเพื่่�อเป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องใช้้
ประกอบการพิิจารณาเพื่่�อเลืือกใช้้เครื่่�องมืือแปรรููป
อาหารที่่�เหมาะสม
การทำสมดุุลพลัังงานมีีประโยชน์์ เช่่น เมื่่�อ
ต้้องการคำนวณหาความร้้อนที่่�ต้้องกำจััดออกจากถััง
หมััก การคำนวณหาปริิมาณน้้ำหล่่อเย็็นที่่�ต้้องใช้้ เพื่่�อ
รัักษาอุุณหภููมิิในเครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อนของน้้ำ
ผลไม้้ เนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�
สำคััญของโรงงาน ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีการศึึกษาวิิธีกี ารเพื่่�อ
ลดการใช้้พลัังงานในระหว่่างกระบวนการผลิิต ซึ่ง่� ต้้อง
ใช้้ความรู้้�ด้้านสมดุุลพลัังงานในการหาว่่าพลัังงานที่่�ใช้้
ในแต่่ละขั้้�นตอนของกระบวนการและพลัังงานทั้้�งหมด
ของกระบวนการแปรรููปมีีค่่าเท่่าใด เพื่่�อใช้้ตรวจสอบ
ว่่าพลัังงานถููกใช้้อย่่างไร ที่่�ไหน ทำไมต้้องใช้้พลัังงาน
เพื่่�อหาวิิธีีลดการใช้้พลัังงานต่่อไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	ที่่�ผ่่านมานัักศึึกษาที่่�เรีียนกระบวนวิิชานี้้�บางคน
รู้้�สึึกว่่าวิิชานี้้�มีีความยาก ดัังนั้้�นนัักศึึกษาจึึงต้้องตั้้�งใจ
เรีียน ทบทวนเนื้้�อหาและฝึึกฝนการคำนวณอยู่่�เสมอ
ปััจจุุบันั นัักศึึกษาอยู่่�ในยุุคศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งมีีนักั ศึึกษา
คุ้้�นเคยกัับการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อหาข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาการโดยตรงในการเรีียน หรืือการหา
ข้้อมูู ล ด้้านอาหาร การใช้้แอปพลิิ เ คชัั น เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้� การทำชิ้้�นงาน หรืือการบ้้าน
ในรููปแบบที่่�ทัันสมััย ให้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจน ดึึงดููดน่่าสนใจ
เช่่น Canva Kinemaster การใช้้โซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อ
สื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์อาหาร การหาแหล่่ง
วััตถุุดิิบ เครื่่�องมืือแปรรููป ตลอดจนการได้้รัับข้้อมููลที่่�
มีีการเผยแพร่่ความรู้้ใ� หม่่ๆ ผ่่านช่่องทางสื่่�อสารที่่�นิิยม
ปััจจุุบััน เช่่น ยููทููบ เฟซบุ๊๊�ก เวบไซต์์ วารสารวิิชาการ
ออนไลน์์ เป็็นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นประโยชน์์กับั นัักศึึกษา
และผู้้ส� อน เพราะทำให้้นัักศึึกษาใช้้ทัักษะเพื่่�อการเรีียน
รู้้� ฝึึกการคำนวณ ทำการประยุุกต์์สิ่่�งรอบตััวในชีีวิิต
ประจำวัันเข้้ากัับการเรีียน ส่่งเสริิมให้้อาจารย์์และ
นัักศึึกษาปรัับตััวให้้ทัันกัับสัังคมโลกยุุคใหม่่ มีีความ
สามารถที่่�เรีียนรู้้�ได้้ตลอดชีีวิิต เลืือกใช้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
มาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ ในทางกลัับกัันต้้องมีีความ
สามารถในการเผยแพร่่ความรู้้� ผลงาน หรืือชิ้้�นงานไป
ยัังสัังคมภายนอกได้้อย่่างน่่าสนใจ ผ่่านทางช่่องทาง
สื่่�อสารต่่างๆ
กระบวนวิิชานี้้�จึึงได้้จััดการเรีียนการสอนที่่�ส่่ง
เสริิ ม ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้ใช้้ทัั ก ษะความสามารถที่่�ใช้้
เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััย มีีการสร้้างกิิจกรรมและงานมอบ
หมายที่่�กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาได้้มีีการสร้้างสรรค์์ มีีการ
คิิดอย่่างเป็็นระบบ การทำงานร่่วมกัันเป็็นทีีม การมีี
ความสามารถในการนำเสนอเกี่่�ยวกัับการคำนวณ
สมดุุลมวลสารและพลัังงานในวิิศวกรรมอาหาร เพื่่�อ
มุ่่�งหวัังให้้นัักศึึกษาได้้มีีความเข้้าใจเนื้้�อหาบทเรีียนได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น ได้้ความรู้้ติ� ดิ ตััวไปใช้้ระหว่่างการเรีียนในวิิชาอื่่�น
และใช้้ความรู้้�เพื่่�อการประกอบอาชีีพเมื่่�อสำเร็็จการ
ศึึกษา
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2. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
กระบวนวิิชานี้้�ทำการสอนแบบออนไลน์์ทุกุ คาบ
ผ่่านทาง zoom เนื่่�องจากอยู่่�ในช่่วงสถานการณ์์การ
ระบาดของโควิิด-19 และอาจารย์์มีเี อกสารคำสอนใน
รูู ป แบบไฟล์์ PDF แจกให้้นัั ก ศึึ ก ษาใช้้เรีี ย นด้้วย
นอกจากนั้้�นยัังมีีช่อ่ งทางการติิดต่่อคืือโปรแกรมไมโคร
ซอฟท์์ทีมี (Microsoft Teams) ของกระบวนวิิชา และ
มีีกลุ่่�มไลน์์เพื่่�อการติิดต่่อสื่่�อสาร สำหรัับการจััดการ
เรีียนและกระบวนการเรีียนรู้้�อธิิบายได้้ในแต่่ละหััวข้้อ
ที่่�สอนดัังนี้้�
2.1. การอิ่่�มตััวและความชื้้�น
อาจารย์์จััดการเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้� เมื่่�ออาจารย์์ได้้สอนเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
ความดัันย่่อยและความดัันรวมของอากาศ การอิ่่�มตััว
ของอากาศในชั่่�วโมงเรีียนผ่่านระบบ Zoom แล้้ว ได้้
ชี้้�แจงมอบหมายงานในชั่่�วโมงเรีียน และทำสื่่�อที่่�มีีคำ
อธิิบายงานที่่�มอบดัังกล่่าวอีีกครั้้�ง จััดทำด้้วย Canva
นำไปโพสสั่่�งงานเป็็นทางการผ่่านโปรแกรมไมโคร
ซอฟท์์ทีีม (รููปที่่� 1 และ 3) มีีการให้้อิิสระแก่่นัักศึึกษา
ในการเลืือกอุุณหภููมิิเพื่่�อการวาดรููปและการคำนวณ
ค่่าที่่�เกี่่�ยวกัับความดัันรวม ความดัันย่่อยไอน้้ำ และ
ความดัันย่่อยของอากาศแห้้ง งานชิ้้�นนี้้�ทำให้้นัักศึึกษา
ได้้ทบทวนและเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สามารถสรุุป
การคำนวณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ ความชื้้�นในอากาศ ซึ่่� ง
ปริิมาณความชื้้�นในอากาศมีีผลต่่อคุุณภาพของอาหาร
เช่่น การเสื่่�อมเสีียของอาหารเกิิดขึ้้�นรวดเร็็วหากเก็็บ
รัั ก ษาในบริิ เวณที่่�มีี ป ริิ ม าณความชื้้�นสูู ง ทำให้้เชื้้�อ
จุุลิินทรีีย์์เจริิญเติิบโตได้้ นัักศึึกษาได้้ส่่งงานโดยจััดทำ
ในรููปแบบไฟล์์รูปู ภาพที่่�สวยงาม นัักศึึกษาทำงานกลุ่่�ม
ได้้สำเร็็จโดยไม่่ต้้องพบหน้้ากััน โดยช่่องทางที่่�ติิดต่่อ
กัันอาจไลน์์ หรืือ zoom นัักศึึกษาสามารถนำเสนอ
เนื้้�อหาวิิทยาศาสตร์์ผ่่านรููปภาพที่่�ออกแบบสวยงาม
(ดัังรููปที่่� 2) ช่่องทางการส่่งงานทางไมโครซอฟท์์ทีีม
ทำให้้อาจารย์์และนัักศึึกษาสามารถทำงานที่่�ไหนก็็ได้้
ที่่�มีีสััญญาณอิินเตอร์์เนท มีีความยืืดหยุ่่�นในการเรีียน
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และการทำงาน ผลงานที่่�ออกแบบสวยงามอาจารย์์จะ
ให้้รางวััลเป็็นผลตอบแทนเพื่่�อตอบแทนแก่่ความตั้้�งใจ
ของนัักศึึกษา
นอกจากนั้้�นยัังใช้้กระบวนการเดีียวกััน ในการ
มอบหมายงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัั บ การคำนวณ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ในอากาศและจุุดน้้ำค้้าง (Dew point)
โดยนัักศึึกษาเลืือกสมาชิิกในกลุ่่�มเอง นัักศึึกษามีีอิสิ ระ
เต็็มที่่�ในการเลืือกเมืืองและประเทศที่่�นัักศึึกษาสนใจ
เพื่่�อคำนวณค่่า ประเทศที่่�นัักศึึกษาเลืือกมีีทั้้�งอัังกฤษ
อาร์์เจนติินา มาเลเซีีย อิินเดีีย สหรััฐอเมริิกา จากนั้้�น
นัักศึึกษาต้้องใช้้กููเกิิลเพื่่�อค้้นหาว่่าที่่�เวลานั้้�น เมืืองนั้้�น
มีีอุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพััทธ์์เท่่าใด (ดัังรููปที่่� 4) นำ
ข้้อมููลนี้้�มาทำการคำนวณตามทฤษฎีีที่่�เรีียนมา เพื่่�อ
หาความดัันย่่อยของไอน้้ำในอากาศ และจุุดน้้ำค้้าง
กิิจกรรมนี้้�ทำให้้นัักศึึกษารู้้�สึึกว่่าการคำนวณเป็็นเรื่่�อง
ใกล้้ตััว เห็็นภาพชััดเจนขึ้้�นเพราะเป็็นเมืืองที่่�นัักศึึกษา
สนใจเลืือกเมืืองเอง ช่่วยให้้นัักศึึกษาจดจำเนื้้�อการบท
เรีียนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วย รููปที่่� 5 คืือตััวอย่่างการคำนวณที่่�
นัักศึึกษาเลืือกจัังหวััดภููเก็็ต ประเทศไทย
2.2. สมดุุลมวลสาร
ในหััวข้้อนี้้�อาจารย์์ต้้องการให้้นัักศึึกษาเข้้าใจ
ความสำคััญและใช้้ความรู้้เ� รื่่�องสมดุุลมวลสาร เพื่่�อการ
วางแผนการผลิิตอาหาร ได้้สอนเนื้้�อหาและตััวอย่่าง
การคำนวณแบบออนไลน์์ผ่า่ น Zoom และมอบหมาย
งานผ่่านไมโครซอฟท์์ทีีม โดยจััดทำด้้วยโปรแกรม
Canva และเผยแพร่่ให้้นัักศึึกษาทราบทางไลน์์และ
ไมโครซอฟท์์ทีีม ดัังรููปที่่� 6 อาจารย์์ให้้นัักศึึกษาคััด
เลืือกสมาชิิกในกุุล่ม่ เอง ให้้แต่่ละกลุ่่�มคิิดเองว่่าต้้องการ
จะผลิิตอาหารชนิิดใด อาจารย์์โอนเงิินให้้แต่่ละกลุ่่�ม
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเลืือกซื้้�ออาหารชนิิดนั้้�นมาเพื่่�อศึึกษา
ส่่วนประกอบของอาหาร ถ่่ายรููปฉลากและผลิิตภััณฑ์์
ให้้แต่่ละกลุ่่�มสมมติิเองว่่าอีีก 3 เดืือน ลููกค้้าต้้องการ
สั่่�งซื้้�อผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหารดัั ง กล่่ า วกี่่�ชิ้้�น จากนั้้�นให้้
นัักศึึกษาคำนวณว่่าโรงงานของนัักศึึกษาต้้องใช้้วััตถุุดิบิ
แต่่ละชนิิดกี่่�กิิโลกรััม และเขีียนอธิิบายว่่าการคำนวณ

สมดุุ ล มวลสารมีี ป ระโยชน์์ อ ย่่ า งไรกัั บ บริิ ษัั ท ของ
นัั ก ศึึ ก ษา ให้้นัั ก ศึึ ก ษาจัั ด ทำในรูู ป แบบที่่�สวยงาม
ตััอาจารย
วอย่่างผลงานของนัั
กศึึกษาจแสดงในรูู
ระหว่่
ผูสอนได ผลของกิ
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ก ษาที่่�มีี คขำถามสามารถ
ไลน์์ล
ทำใหเขาจใจและเห็
องการคำนวณสมดุ
สอบถามอาจารย์์ผู้้ส� อนได้้ ผลของกิิจกรรมนี้้� นัักศึึกษา
มวลเพื่อการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ และรูสึก
รู้้�สึึกว่่าทำให้้เข้้าใจและเห็็นประโยชน์์ของการคำนวณ
สนุกสนานในการคัดเลือกอาหารที่ตนเองสนใจมา
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ความชื้ น้ นสัสัมมพัพัททธธขของอากาศและ
องอากาศและ Dew
Dew point
point ใน
ใน
ความชื
แบบที่สวยงาม ทันสมัย
รูปรูปแบบที
่สวยงาม ทันสมัย

รูปที่ 4 นักศึกษาใชกูเกิลเพื่อคนขอมูลอุณหภูมิและ
รูรููปที่่�
ปที่ 44นักนััศึกกศึึษาใช
กูเกิเลกิิเพื
ขอมูลอุณหภูมิและ
ลเพื่่�่อคอนงค้้นข้้อมูู
ความชื้นสัมพัทกธษาใช้้กูู
ของประเทศสิ
คโปร ลอุุณหภููมิิและ
ความชื้้�้นนสัสััมมพัพััททธธ์์ขของประเทศสิ
องประเทศสิิงคโปร
งคโปร์์
ความชื

ศึกษาเลื อก
มั น ฝรั่งทอด

รูปที่ 2 ตัวอยางชิ้นงานกลุมเกี่ยวกับการอิ่มตัวของ
รูปที่ 22ทีตั่นตััววักอย
งชิ
เกี
การอิ
ของ
อากาศ
ศึกาาษาทำในรู
รููปที่่�
อย่่
งชิ้้�้นนงานกลุ
งานกลุ่่�ปมมแบบที
เกี่่�่ยยวกั
วกัั่สบบวยงาม
การอิ่่�่มมตััตัววของ
อากาศ ที่่�นัั
ที่นกักศึึศึกกษาทำในรู
อากาศ
ษาทำในรููปปแบบที
แบบที่่�่สสวยงาม
วยงาม

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างงานหััวข้้อความชื้้�นสััมพััทธ์์ของอากาศ
รูปที่ 3 อาจารยใช Canva เพื่อการสั่งงานเกี่ยวกับ และ
ที่่�นัักศึึกวษาทำส่่
ง ้น สั ม พัท ธ ของ
รู ป ทีDew
่ 5 ตั วpoint
อย า งงานหั
ข อ ความชื
ป ที ่ 5 ตั ว อย
า งงานหั
้ น สังม พัท ธ ของ
ความชื ้ น สั ม พั ท ธ ข องอากาศและ Dew point ใน รู อากาศและ
Dew
pointวทีข่นอักความชื
ศึกษาทำส
อากาศและ Dew point ที่นักศึกษาทำสง
รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย

Team
am
เปเป
นน
อาจารย
จารย
ใชใช
บการอิ่ มตัว
ารอิ
่ มตั ว

รููปที่่� 3 อาจารย์์ใช้้ Canva เพื่่�อการสั่่�งงานเกี่่�ยวกัับ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ของอากาศและ Dew point ในรููป
แบบที่่�
ทัันสมัักยูเกิลเพื่อคนขอมูลอุณหภูมิและ
รูปที่ 4สวยงาม
นักศึกษาใช

รููปที่่� 6 อาจารย์์ใช้้โปรแกรม Canva และไมโครซอฟท์์
ทีีม เพื่่�อการมอบหมายงานและการส่่งงานในหััวข้้อ
รูปทีล่ มวลสาร
6 อาจารยใชโปรแกรม Canva และ
สมดุุ
ความชื้นสัมพัทธของประเทศสิst งคโปร
ไมโครซอฟท
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กษา 2564ทีม เพื่อการมอบหมายงานและการสง
งานในหัวขอสมดุลมวลสาร

รูปที่ 6 อาจา
รูปที่ 6 อาจา
ไมโครซอฟทท
ไมโครซอฟทท
งานในหัวขอส
งานในหัวขอส

นอกจาก
นอกจากล
คำนวณสมดุ
คำนวณสมดุ
เหลือง ทำดลว
เหลื
ทำดว
บนชองอ งทาง
บนช
อ งทาง
https://www
https://www
062w&t=38
062w&t=38
ทบทวนเนื้อห
ทบทวนเนื
นี้ทำใหนัก้อศึหก
นีการอ
้ทำใหานนตัักศึวอก
การอ
านตัแวจก
อ
อาจารย
อาจารย
แ จก
ความสามา
ความสามา
ประกอบการ
ประกอบการ
พลิเคชั่นที่ท
พลิ
ที่ท้อ
รูสึกเคชั
เขา่นใจเนื
รูสึกเขาใจเนื้อ
2.3 สมดุลพ
2.3 สมดุลพ
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นอกจากนั้้�นอาจารย์์ยัังได้้ทำคลิิปวิิดีี โ อการ
คำนวณสมดุุลมวลสาร ในกระบวนการผลิิตน้้ำมัันถั่่�ว
เหลืือง ทำด้้วยโปรแกรม Kinemaster นำเผยแพร่่บน
ช่่องทาง YouTube (รููปที่่�8) สำหรัับลิิงค์์คือื https://www.
youtube.com/watch?v=032us4l062w&t=387s
ทำให้้นัักศึึกษาเข้้าไปรัับชมเพื่่�อทบทวนเนื้้�อหาการ
คำนวณได้้ตลอดเวลา การทำคลิิปนี้้�ทำให้้นัักศึึกษา
เข้้าใจเนื้้�อหาดีียิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจากการอ่่านตััวอย่่าง
การคำนวณนี้้�ในเอกสารคำสอนที่่�อาจารย์์แจกให้้ การ
ทำคลิิปนี้้�ทำให้้อาจารย์์มีคี วามสามารถพิิเศษในการใช้้
สื่่�อที่่�ทัันสมััยประกอบการสอน สามารถปรัับตััวเข้้ากัับ
การใช้้แอปพลิิเคชัันที่่�ทัันสมััย สร้้างบทเรีียนที่่�ทำให้้
นัักศึึกษารู้้�สึึกเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
2.3. สมดุุลพลัังงาน
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ออกแบบโจทย ก ารคำนวณเอง และทำการแสดง
วิธีการคำนวณเพื่อหาคำตอบ ผลของกิจกรรมนี้ทำ
ใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหามากขึ้น เพราะตอง
ชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนระหวางการทำชิ้นงาน มี
เวลาไตรตรองในการคำนวณ ตัวอยางการคำนวณ
แสดงในรูปที่ 9

นอกจากนั้นอาจารยยังใชเกมส Kahoot เพื่อ
สรางความสนุ
ย น ทบทวนเนื
อหา
นอกจากนั้้�กนสนานในการเรี
อาจารย์์ยัังใช้้เกมส์์
Kahoot ้เพื่่�
อ
ของเรื่องสมดุกลสนานในการเรีี
พลังงานดวย ยการทำคำถามอาจารย
สร้้างความสนุุ
น ทบทวนเนื้้�อหาของ
โ ปรแกรม
เรื่่�ใชองสมดุุ
ลพลัังCanva
งานด้้วยชว ยทำภาพประกอบคำถาม
การทำคำถามอาจารย์์ใช้้
และมีภาพฟรี
ใหเช่่ลืวอยทำภาพประกอบคำถาม
กมากมาย และไดใชคลิปและมีี
จากยู
โปรแกรม
Canva
ภาพฟรีี
อกมากมาย
ทูปเพื่อให้้เลืื
สรางคำถามด
วย และได้้ใช้้คลิิ
(รูปที่ 10) ปจากยููทููปเพื่่�อ
สร้้างคำถามด้้วย (รููปที่่� 10)

รููปที่่� 8 คลิิ ป วิิ ดีี โ อการคำนวณสมดุุ ล มวลสารใน
รู ป ที ่ 8 คลิ ป วิตดน้้ี โำอการคำนวณสมดุ
ล มวลสารใน
กระบวนการผลิิ
มัันถั่่�วเหลืือง นำเสนอทางยูู
ทููป
กระบวนการผลิ
ต
น้
ำ
มั
น
ถั
ว
่
เหลื
อ
ง
นำเสนอทางยู
ทูป
อาจารย์์ยัังใช้้กิิจกรรมที่่�จะช่่วยให้้นัักศึึกษาเข้้าใจ
เนื้้�อหาการคำนวณได้้สมดุุลพลัังงาน โดยการมอบ
อาจารยให้้นัั
ยังใชก ศึึิจกรรมที
วยใหนักศึกษาเข
หมายงาน
ก ษาแบ่่่จงะชกลุ่่�มเองและช่่
ว ยกััาใจ
น
ออกแบบโจทย
ก ารคำนวณเอง
และทำการแสดง
ออกแบบโจทย์์
การคำนวณเอง
ธีกี าร นอกจากนั้นอาจารยยังใชเกมส Kahoot เพื่อ
เนื ้ อ หาการคำนวณได
ส มดุและทำการแสดงวิิ
ล พลั
ง งาน โดยการ
วิธีการคำนวณเพื่อหาคำตอบ
ผลของกิ
จกรรมนี้ทำ สรางความสนุกสนานในการเรีย น ทบทวนเนื้ อหา
คำนวณเพื่่�อหาคำตอบ
ผลของกิิ
กรรมนี้้�ทำให้้
มอบหมายงาน
ใหนักศึกษาแบ
งกลุ
มจเองและช
วยกัน
ใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหามากขึ้น เพราะตอง ของเรื่องสมดุลพลังงานดวย การทำคำถามอาจารย
นัักศึึกษามีีชควยกัวามเข้้าใจเนื้้�
อหามากขึ้้�น เพราะต้้องช่่วย
นคิดและแลกเปลี่ยนระหวางการทำชิ้นงาน มี ใช โ ปรแกรม Canva ชว ยทำภาพประกอบคำถาม
กัันคิิดและแลกเปลี่่�
ยนระหว่่างการทำชิ้้�
นงาน มีีเวลาและมีภาพฟรีใหเลือกมากมาย และไดใชคลิปจากยู
เวลาไตรตรองในการคำนวณ
ตัวอยางการคำนวณ
แสดงในรูปที่ 9 ตััวอย่่างการคำนวณแสดงในทูปเพื่อสรางคำถามดวย (รูปที่ 10)
ไตร่่ตรองในการคำนวณ
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2.4. สมดุุลมวลสารและสมดุุลพลัังงาน
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ป สอนการคำนวณให้้
รูปที่ 10 การใช
Kahoot
่อสร
งคำถาม
ทบทวนเนื
้อเพืหาในเอกสาร
ไฟลที่อาจารยมอบ
นัั ก ศึึ ก ษาด้้วย อาจารย์์ ท ำคลิิ ป ด้้วยโปรแกรม
ให แ ล ว อาจารย
ย ั ง ได จ ั ด ทำวิ ด ี โ อคลิ ป สอนการ
2.3 สมดุKinemaster
ลมวลสารและสมดุและมีี
ลพลังงาน
การใช้้แอปพลิิเคชััน Canva เพื่่�อ
น ั ก ศึ ก ษาด
ว ย อาจารย
ท ำคลิ ป ด ว ย
อคำนวณให
สมดุ ล มวลสารและสมดุ
ล พลั ง งานเป
น
รู ป ที ่ 9 ตั ว อย า งโจทย แ ละวิ ธ ี ก ารคำนวณสมดุ ล หัว ขใช้้รูู
ป
ฟรีี
แ
ละสวยงาม
เช่่
น
รูู
ป
นม
เพื่่�
อ
นำไปประกอบ
หัวขอที่ใชโปรแกรม
ความรูทั้งสมดุKinemaster
ลมวล และสมดุลพลัและมี
งงาน การใชแอพพลิเคชั่ น
พลั ง งานที ่ น ั ก ศึ ก ษาออกแบบโจทย เ องและเฉลย
การทำคลิิ
ป
ด้้วย
อาจารย์์
ไ
ด้้นำเสนอคลิิ
ปการคำนวณ
มาใชในการแกโจทยปญหาหนึ่งขอ จึงเปนเนื้อหาที่
Canva
่อใช
และสวยงาม
เชน รูปนม เพื่อ
วิธีการคำนวณดวยตัวเอง
ค อ นข าไว้้บนยูู
งเข
า ใจยาก
นอกจากการให
น ั ก ศึ ก ษา
ทููปเพืที่่�ลิิ
งค์์รคืูปือฟรี
https://www.youtube.com/
ทบทวนเนื
้อหาในเอกสาร PDF ไฟลที่อาจารย
นำไปประกอบการทำคลิ
ปดมอบ
วย อาจารย
นำเสนอ
watch?v=Dx21BVW74kI&t=114s
(รููปที่่�ได11)
ข้้อดีี
ให แ ล ว อาจารย
ย
ั
ง
ได
จ
ั
ด
ทำวิ
ด
ี
โ
อคลิ
ป
สอนการ
คลิปการคำนวณไว
ทูป ที่ลิงคคือ ก็็ดัังที่่�กล่่าวมา
ของการทำคลิิ
ปเป็็นบสื่่�นยู
อการสอนด้้วย
รู ป ที ่ 9 ตั ว อย า งโจทย แ ละวิ ธ ี ก ารคำนวณสมดุ ล คำนวณให น ั ก ศึ ก ษาด ว ย อาจารย ท ำคลิ ป ด ว ย
รููปที่่� 9 พลั
ตัั วงอย่่
า งโจทย์์
แ ละวิิ ธีี ก ารคำนวณสมดุุ
อ ทำให้้นัั
ก ษามีี
ค วามสะดวก
สามารถใช้้
Kinemaster
และมีกกศึึารใช
แอพพลิ
เคชั่น
งานที
่ น ั ก ศึ ก ษาออกแบบโจทย
เ องและเฉลย ลโปรแกรมแล้้วคืื
่อใชรพูปท์์
ฟรีมืแอ
รูปนมกเพื
่อ ใช้้อยู่่�แล้้วเปิิดชมได้้
พลัังงานที่่�นััวิธกีการคำนวณด
ศึึกษาออกแบบโจทย์์
เองและเฉลยวิิธีกี ารCanva เพืโทรศัั
ื ละสวยงาม
ถืือซึ่่�งนัักเชศึึนกษาทุุ
คนมีี
วยตัวเอง
นำไปประกอบการทำคลิปดวย อาจารยไดนำเสนอ
คำนวณด้้วยตััวเอง
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เป น สื ่ อการสอนดวย ก็ ดั งที ่ กลา วมาแลว คือทำให
นักศึกษามีความสะดวก สามารถใชโทรศัพทมือถื อ
ซึ ่ งCMU21
นั กศึ กษาทุ
(2022)ก คนมี ใ ช อ ยู  แ ล ว เป ด ชมได ท ุ ก ที ่ ท ี ่ มี
University,
สัญChiang
ญาณอิMai
นเตอร
เนท หรืThailand
อนักศึกษาอาจใชแทบเล็ต
หรือคอมพิวเตอรเปดชมก็ได หากตองการชมภาพใน
ทุุกที่่�ที่่�มีี
สััญขญาณอิิ
เน็็ทยังหรืื
ขนาดที
่ใหญ
ึ้น อีกทัน้งเตอร์์
อาจารย
ไดสองนััลิกงศึึคกสษาอาจใช้้
อนการ
แทบเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์์เปิิดชมก็็ได้้ หากต้้องการชม
คำนวณสมดุลมวลและสมดุลพลังงานที่อาจารยเคย
ภาพในขนาดที่่�ใหญ่่ขึ้้�น อีีกทั้้�งอาจารย์์ยังั ได้้ส่่งลิิงค์์สอน
ทำไว
บนยูทูปในการสอนป
กอนหนลานีพลัั้ เชงงานที่่�
นลิงคอาจารย์์
การคำนวณสมดุุ
ลมวลและสมดุุ
https://www.youtube.com/watch?v=kcwq1
เคยทำไว้้บนยููทููปในการสอนปีีก่่อนหน้้านี้้� เช่่นลิิงค์์
WniGt0 hใหt tแpกนs ัก: ศึ/ ก/ ษาด
w wวwย . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kcwq1WniGt0 ให้้แก่่นัักศึึกษาด้้วย

ปการคำนวณสมดุุ
ลมวลและพลัังงานใน
งงานใน
รูปรููปที่่�
ที่ 1111คลิคลิิ
ปการคำนวณสมดุ
ลมวลและพลั
การให้้ความร้้อนน้้
Infusion
การให
ค วามร อ นน้ำำนมด้้วย
นมด ว ยSteam
Steam Infusion
Sterilizer
Sterilizer
3. ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดกัับนัักศึึกษา นัักศึึกษาได้้ให้้ความ
นว่่าพแม้้ว่่
งานมอบหมายหลายชิ้้�
น แต่่ก็รู้้็ สึ� กึ
3 เห็็ผลลั
ธทาี่เจะได้้รัั
กิดขึ้นบในกระบวนวิ
ชา
พึึงพอใจ เพราะทำให้้เข้้าใจเนื้้�อหาดีีมากขึ้้�น ได้้มีีการ
ทำงานเป็็นกลุ่่�มกัับเพื่่�อนที่่�มีีความสนิิทสนมกััน ได้้ฝึึก
ทัักษะการนำเสนองานเป็็นรููปภาพที่่�สวยงามในรููป
แบบไฟล์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ได้้ใช้้แพลตฟอร์์ม Zoom และ
ไมโครซอฟทีีมในการเรีียนจนคล่่องแคล่่ว อำนวยความ
สะดวกในการส่่งงานอาจารย์์ เป็็นช่่องทางที่่�สะดวกใน
การติิดต่่อสื่่�อสารในช่่วงการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
เมื่่�อมีีการระบาดหนัักของโควิิด-19 คลิิปบทเรีียนที่่�
อาจารย์์มอบให้้ช่่วยทำให้้เปิิดฟัังได้้บ่่อยเท่่าที่่�ต้้องการ

แตก็รูสึกพึงพอใจ เพราะทำใหเขาใจเนื้อหาดีมากขึ้น
ไดมีการทำงานเปนกลุมกับเพื่อนที่มีความสนิทสนม
กั น ได ฝ  ก ทั ก ษะการนำเสนองานเป น รู ป ภาพที่
สวยงามในรู ป แบบไฟล อ ิ เ ล็ ค โทรนิ ก ได ใ ช
แพลตฟอรม Zoom และไมโครซอฟทีมในการเรียน
เข้้าใจเนื้้�
อหาได้้ดีี
ชิ้้�นงานที่่�นัักศึึกษาทำอาจารย์์
เก็็บ
จนคล
องแคล
ว อำนวยความสะดวกในการส
งงาน
คะแนนคิิดเป็็น 30% ของแต่่ละหััวข้้อ เป็็นการลด
อาจารย เปนชองทางที่สะดวกในการติดตอสื่อสาร
คะแนนสอบลง เนื่่�องจากชิ้้�นงานเป็็นการทำงานกลุ่่�ม
ในช
นระยะหยานงทางสั
่อมีการระบาด
นัักวศึึงการเว
กษาได้้แลกเปลี่่�
และมีีงเคมเมื
วลาทบทวน
จึึงไม่่รู้้�สึึก
หนักดดัั
กของโควิ
ด
-19
คลิ
ป
บทเรี
ย
นที
่
อ
าจารย
ม
อบให
น มีีการให้้รางวััลแก่่นัักศึึกษาที่่�ทำผลงานดีี
เด่่น
ชวทำให้้นัั
ยทำใหกเศึึปกดษาส่่
ฟงไดวบนใหญ่่
อยเทรู้้า�สึทีึก่ตตั้้�องงการ
เขาใจเนื้อหา
ใจทำงานให้้ออกมาดีี
ไดโดยภาพรวมทำให้้นัั
ดี ชิ้นงานที่นักศึกษาทำอาจารย
คะแนนคิ
ด
ก ศึึ ก ษามีีเ ก็คบวามรู้้
� สึึ ก ที่่�ดีี
เปได้้ประโยชน์์
น 30% ของแต
ละหัวขอยเป
สููงจากการเรีี
นวิินชการลดคะแนนสอบ
านี้้�เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานใน
ต่่อไป้นงานเปนการทำงานกลุมนักศึกษาได
ลงวิิชเนืาอื่่�่อนงจากชิ
ด การเรีี
ย นการสอนที่่�อาจารย์์
แลกเปลีการจัั
่ยน และมี
เวลาทบทวน
จึงไมรูสึกกดดันแมีละ
นัั ก ศึึ กรางวั
ษาใช้้ทัั
ย ใน
การให
ลแกกนษะและสื่่�อเทคโนโลยีี
ักศึกษาที่ ทำผลงานดีที่่�ทั
เดนั น สมัั
ทำให
21 ในปีี
กษา 2564 ของวิิ
ชา 604311
นักศตวรรษที่่�
ศึกษาสวนใหญ
รูสกึการศึึ
ตั้งใจทำงานให
ออกมาดี
โดย
สมดุุลมวลสารและพลัังงานในวิิศวกรรมอาหาร ทำให้้
ภาพรวมทำใหนักศึกษามีความรูสึกที่ดี ไดประโยชน
นัักศึึกษามีีความรู้้� ทำคะแนนได้้ดีี จึึงได้้เกรด A จำนวน
สูงจากการเรีย นวิช านี้เ พื ่อ เปน พื้ น ฐานในวิ ช าอื่ น
สููงถึึง 47.17% เกรด B+ 43.40% เกรด B 7.55%
ตอและเกรด
ไป
C+ เพีียง 1.89%
การจัผลที่่�
ดการเรี
และนัไกด้้ปรัั
ศึกษา
เกิิดยขึ้้�นการสอนที
นกัับอาจารย์์่อาจารย
คืืออาจารย์์
บตััว
ใชและพัั
ทักษะและสื
่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในศตวรรษที
ฒนาตนเองในการใช้้แพลตฟอร์์
มดิิจิตัิ ลั สื่่�อ่สัั21
งคม
ในป
การศึกร่่วษา
2564 ของวิ
ชา 604311
สมดุลมวล
ออนไลน์์
มในการเรีี
ยนการสอน
โปรแกรมการสร้้าง
สารและพลั
งงานในวิศวกรรมอาหาร
ทำใหว นใช้้ความคิิ
ักศึกษา ด
สื่่�อที่่�น่่าสนใจและเผยแพร่่
ข้้อมููลได้้รวดเร็็
ในการออกแบบกิิ
มีคสร้้างสรรค์์
วามรู ทำคะแนนได
ดี จึงไดจเกรรมและงานให้้เหมาะ
กรด A จำนวนสูงถึง
สมกัับเนื้้�เกรด
อหาที่่�ต้้องการวัั
ดความรู้้
เกรด�ความสามารถของ
B 7.55% และ
47.17%
B+ 43.40%
นัักศึึC+
กษาเพีและเหมาะสมกัั
เกรด
ยง 1.89% บเวลาในการสอน โดยผู้้�สอน
ก็็ต้้ผลที
องมีี่เกิการเรีี
�โปรแกรมช่่
ยสอนอย่่ไดาปงต่่รัอบเนื่่�อง
ด ขึ ้นยกันรู้้
บ อาจารย
คือวอาจารย
ตั ว
เพื่่�อทำการสอนให้้ทัันกัับโลกยุุคใหม่่ที่่�มีีการพััฒนา
และพัฒนาตนเองในการใชแพลตฟอรมดิจิ ตัล สื่อ
เทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็ว และมีีข้้อที่่�ต้้องพััฒนาปรัับปรุุง
สังคมออนไลนรวมในการเรียนการสอน โปรแกรม
ต่่อไป คืือ ควรทำคลิิปสอนการคำนวณให้้มากกว่่านี้้�
และเผยแพร่่บน YouTube เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ให้้
นัักศึึกษาได้้เข้้ามาเรีียนได้้ในทุุกๆ ตััวอย่่างการคำนวณ
นอกจากนั้้�นยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนจากที่่�อื่่�นๆ สามารถ
เข้้ามาดููได้้ด้้วย
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4. สรุุป
องค์์ความรู้้ด้้� านการคำนวณสมดุุลมวลสารและ
พลัังงานในวิิศวกรรมอาหารในระดัับปริิญญาตรีีในยุุค
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�มีีเนื้้�อหายากสำหรัับนัักศึึกษาบางคน
สามารถทำให้้เนื้้�อหาเข้้าใจได้้ง่่ า ยขึ้้�นด้้วยการ
สร้้างสรรค์์กิจิ กรรมหรืือชิ้้�นงานที่่�เหมาะสม ทั้้�งอาจารย์์
และนัักศึึกษา มีีการฝึึกทัักษะและปรัับเปลี่่�ยนตััวเอง
อยู่่�เสมอในการใช้้อุุปกรณ์์สื่่�อสารต่่างๆ เพื่่�อแสวงหา
องค์์ความรู้้�รอบตััวที่่�มีีอย่่างมากมายได้้ และจะได้้มีี

ทัักษะติิดตััวไปตลอดชีีวิิต การใช้้แพลตฟอร์์มดิิจิิตััล
โปรแกรมมััลติิมีเี ดีีย และโซเชีียลมีีเดีียร่่วมในการเรีียน
การสอนจะส่่งเสริิมความน่่าสนใจในการเรีียน และช่่วย
ให้้นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหาการเรีียนมากขึ้้�น
5. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�สนัับสนุุน
ทั้้�งการให้้ความรู้้� ใ นการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 และสนัับสนุุนงบประมาณ
ในการจััดการเรีียนการสอน
.
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การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
สำหรัับกระบวนวิิชา 206471 คณิิตศาสตร์์ประกัันภััยเบื้้�องต้้น
ภาคภููมิิ เพ็็ชรประดัับ1

ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th
1

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชาคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยเบื้้�องต้้น เป็็นกระบวนวิิชาที่่�ว่่าด้้วยการสร้้างแบบจำลองคณิิตศาสตร์์
สำหรัับการประกัันวิินาศภััย เพื่่�อใช้้ในการคำนวณค่่าต่่าง ๆ ในกรมธรรม์์ประกัันภััย เช่่น ค่่าเบี้้�ยประกััน ราย
ละเอีียดความคุ้้�มครอง จำนวนกรรมธรรม์์ที่่�ต้้องขาย การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active learning ที่่�ถููกใช้้ใน
กระบวนวิิชา ได้้แก่่ กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบใช้้เกม กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบแผนผัังความคิิด การเรีียนรู้้�แบบแลก
เปลี่่�ยนความคิิด และกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบโครงงาน กิิจกรรมเหล่่านี้้�มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาแนวคิิด
อย่่างมีีหลัักการและเหตุุผล ฝึึกรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้อื่่�� น ได้้นำความรู้้ข� องกระบวนวิิชาไปประยุุกต์์ใช้้กัับปััญหา
จริิง ได้้เรีียนรู้้แ� บบร่่วมมืือ และได้้คิิดสร้้างสรรค์์ โดยใช้้วิิธีวัี ดั และประเมิินผลการเรีียนรู้้แ� บบการประเมิินการปฏิิบัติั ิ
รวมไปถึึงการประเมิินเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�ม เพื่่�อให้้ได้้ผลที่่�บ่่งบอกคุุณภาพของผลงาน จากผลการประเมิินการเรีียนการ
สอนโดยผู้้�เรีียนพบว่่า ผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่มีีความพึึงพอใจต่่อกิิจกรรมและเข้้าใจวััตถุุประสงค์์ของแต่่ละกิิจกรรมตาม
จุุดมุ่่�งหมายที่่�กำหนดไว้้
คำสำคััญ: Active Learning, คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย, การสอนคณิิตศาสตร์์
1. บทนำ
โดยทั่่�วไปนั้้�นการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา
คณิิ ต ศาสตร์์ นั้้� นถูู ก สอนโดยการบรรยายและยก
ตััวอย่่างหน้้าชั้้�นเรีียนโดยผู้้ส� อนเป็็นหลัักเนื่่�องจากองค์์
ความรู้้�คณิิตศาสตร์์นั้้�นมีีรายละเอีียดสููง หากผู้้�เรีียน
เข้้าใจผิิดแม้้เพีียงเล็็กน้้อย อาจกระทบกัับผลการศึึกษา
แบบลููกโซ่่กัับผลลััพธ์์ทั้้�งหมดที่่�เหลืือด้้วย จึึงทำให้้การ
จััดการเรีียนการสอนแบบ Active learning สำหรัับ
กระบวนวิิชาคณิิตศาสตร์์ในระดัับอุุดมศึึกษามีีความ
ท้้าทายเป็็นอย่่างยิ่่�ง
กระบวนวิิชา 206471 คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
เบื้้�องต้้น เป็็นกระบวนวิิชาที่่�ว่่าด้้วยการสร้้างแบบ
จำลองคณิิตศาสตร์์สำหรัับการประกัันวิินาศภััย เพื่่�อ
ใช้้ในการคำนวณค่่าต่่าง ๆ ในกรมธรรม์์ประกัันภััย เช่่น
ค่่าเบี้้�ยประกััน รายละเอีียดความคุ้้�มครอง จำนวน

กรรมธรรม์์ที่่�ต้้องขาย จากการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาของ
ผู้้ส� อน พบว่่า มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะปรัับการสอนในบาง
หััวข้้อโดยใช้้การเรีียนรู้้�แบบ Active learning ได้้แก่่
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบใช้้เกม กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
แบบแผนผัังความคิิด การเรีียนรู้้แ� บบแลกเปลี่่�ยนความ
คิิด และกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบโครงงาน กิิจกรรม
เหล่่านี้้�มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน พััฒนาแนวคิิดอย่่าง
มีีหลัักการและเหตุุผล ฝึึกรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
ได้้นำความรู้้ข� องกระบวนวิิชาไปประยุุกต์์ใช้้กัับปััญหา
จริิง ได้้เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ และได้้คิิดสร้้างสรรค์์ โดย
ใช้้วิิธีีวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�แบบการประเมิิน
การปฏิิบััติิ รวมไปถึึงการประเมิินเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�มเพื่่�อ
ให้้ได้้ผลที่่�บ่่งบอกคุุณภาพของผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2. การจััดการเรีียนการสอนของกระบวนวิิชา
2.1. ข้้อมููลพื้้�นฐานของกระบวนวิิชา
กระบวนวิิชา 206471 มีีเนื้้�อหาจำนวน 8 บท
ได้้แก่่ 1. ตัั ว แปรสุ่่�มในคณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย
2. แนวคิิดทางคณิิตศาสตร์์สำหรัับประกัันวิินาศภััย
3. การแจกแจงความสููญเสีีย 4. การเรีียกร้้องรวมยอด
5. การประกัันภััยต่่อ 6. ทฤษฎีีการล้้มละลาย 7. ระบบ
ส่่วนลดของการไม่่เรีียกร้้อง 8. สามเหลี่่�ยมการล่่าช้้า
สำหรัับในภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 นั้้�น
มีีนักั ศึึกษาลงทะเบีียนกระบวนวิิชาทั้้�งสิ้้�น จำนวน 10 คน
เป็็นนัักศึึกษาภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
ชั้้�นปีีที่่� 3 จำนวน 8 คน และเป็็นผู้้�เรีียนร่่วมผ่่านระบบ
CMU Lifelong Education จำนวน 2 คน โดยระหว่่าง
ภาคการศึึ ก ษา มีี ผู้้� ถ อนกระบวนวิิ ช า 2 คน เป็็ น
นัักศึึกษา 1 คน และผู้้�เรีียนร่่วม 1 คน
2.2. กิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning
ของกระบวนวิิชา
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning เป็็นก
ระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดการสร้้างสรรค์์
ทางปััญญาที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่าเนื้้�อหา
วิิชาเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อมโยงหรืือสร้้างความ
รู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเองด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิจริิงผ่่านสื่่�อ
หรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่�มี
� ผู้้ี ส� อนเป็็นผู้้แ� นะนำ กระตุ้้�น
หรืืออำนวยความสะดวกให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ขึ้้�น
โดยกระบวนการคิิดขั้้�นสููง [6-8] สำหรัับกิิจกรรมในชั้้�น
เรีียนรููปแบบ Active learning ของกระบวนวิิชานี้้�
ประกอบด้้วย
(1) กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบใช้้เกม – ใช้้โจทย์์
สมมติิและกรณีีศึกึ ษามาเป็็นคำถาม เมื่่�อกิิจกรรมเสร็็จ
สิ้้�นให้้ผู้้�เรีียนอภิิปรายหน้้าชั้้�นเรีียน และสะท้้อนความ
คิิดว่่าได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้าง ซึ่่�งจะเป็็นการพััฒนาแนวคิิด
การแก้้ปััญหา การนำความรู้้ไ� ปใช้้อย่่างมีีหลัักการและ
เหตุุผลของผู้้�เรีียน ฝึึกรัับฟัังความคิิดเห็็นและเหตุุผล
ของผู้้�อื่่�น
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(2) กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบแผนผัังความคิิด ให้้ผู้้�เรีียนเลืือกผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยที่่�พบเห็็นได้้ในท้้อง
ตลาดมาสรุุป อธิิบาย และนำเสนอ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้
เรีียนรู้้�คำศััพท์์สำคััญ พััฒนาทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
และทัักษะด้้านการใช้้เทคโนโลยีี
(3) การเรีียนรู้้�แบบแลกเปลี่่�ยนความคิิด - ให้้ผู้้�
เรีียน สรุุปหน้้าชั้้�นเรีียนเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาในกระบวนวิิชา
แต่่ละบท เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้พััฒนาทัักษะด้้านการ
สื่่�อสาร เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียนและ
ผู้้�สอน อีีกทั้้�งยัังสามารถทำให้้ผู้้�สอนสามารถติิดตามผู้้�
เรีียนได้้ว่่าเข้้าใจเนื้้�อหามากหรืือน้้อยแค่่ไหน ซึ่่�งจะ
เป็็ น การพัั ฒ นาทัั ก ษะด้้านการเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเอง
การนำเสนอความคิิดรวบยอดและความเชื่่�อมโยงกััน
ของกรอบความคิิด และทัักษะด้้านการนำเสนอ
(4) กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบโครงงาน – เป็็น
กิิจกรรมกลุ่่�ม ให้้ผู้้�เรีียนออกแบบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
ตามความสนใจ วิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของผลิิตภััณฑ์์
เก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และคำนวณรายละเอีียดสำคััญ
ด้้านการเงิิน เช่่น ความคุ้้�มครอง ค่่าเบี้้�ยประกััน โดย
ใช้้ทฤษฎีีและความรู้้�จากที่่�เรีียนในกระบวนวิิชา มีีการ
เชิิ ญ ผู้้� เ ชี่่�ยวชาญมาให้้ความรู้้� แ ละแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ เพื่่�อเป็็นการสร้้างความประทัับใจและ
สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับผู้้เ� รีียน ในสััปดาห์์สุดุ ท้้ายของ
ภาคการศึึกษา มีีการจััดกิิจกรรมนำเสนอโครงงาน มีี
คณะกรรมการประเมิินผลงานร่่วมเข้้าฟััง ซัักถาม และ
ให้้ข้้อคิิดเห็็น กิิจกรรมดัังกล่่าวนี้้�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึก
นำความรู้้ข� องกระบวนวิิชาไปประยุุกต์์ใช้้กัับปััญหาจริิง
ได้้เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ พััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์
คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ คิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างนิิสััยใฝ่่รู้้�
และรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น และสร้้างทััศนคติิที่่�
ถููกต้้องและมีีเหตุุผลกัับงานด้้านประกัันภััย
สำหรัับวิิธีีวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของ
กิิจกรรมนั้้�น กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบใช้้เกม แบบแผน
ผัังความคิิด และแบบแลกเปลี่่�ยนความคิิด จะใช้้การ
ประเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ ส่่ ว นกิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� แ บบ
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ข้้างที่่�จะปล่่อยไม่่ค่่อยตามมากเท่่าไหร่่ ต้้องรอเวลา
ค่่อนข้้างนานมัันเลยรู้้สึ� กึ ว่่าติิดขััดนิิดหน่่อยเหมืือนพอ
ไม่่รู้้ต� รงไหนถามไปแล้้วไม่่มาตอบซัักทีี อีีกทั้้�งบางคนก็็
ช่่วงแรก ๆ ไม่่ค่อ่ ยมีีส่ว่ นเท่่าไหร่่ ช่่วงหลััง ๆ ก็็มามีีส่ว่ น
เหมืือนกลััวเพื่่�อนว่่าไม่่ช่่วย แต่่โดยรวมหนููก็็คิิดว่่าเป็็น
กิิจกรรมที่่�ดีีนะคะ ทำให้้เห็็นไปเลยว่่าเราเรีียนมาเรา
สามารถไปใช้้ยัังไงในอนาคต
- เนื่่�องจากเพื่่�อน ๆ ไม่่ได้้เจอกัันบ่่อยเลยไม่่ค่อ่ ย
จะร่่วมมืือกัันเท่่าไหร่่ บวกกัับการสื่่�อสารที่่�ไม่่ค่่อย
แน่่ชัดั ไม่่ได้้มีีการแบ่่งงานกัันชััดเจน ไม่่ได้้เล่่าหรืือเปิิด
เผยส่่วนที่่�ตััวเองทำให้้คนในกลุ่่�มฟััง และไม่่ได้้สรุุปภาพ
รวมให้้เพื่่�อน ๆ ฟัังก่่อนที่่�จะไปนำเสนอทำให้้รู้้�แค่่ใน
ส่่วนที่่�ตััวเองทำจึึงไม่่สามารถเข้้าใจเนื้้�อหาทั้้�งหมด
กิิจกรรม 4.3
-	กิิจกรรมนี้้�สนุุกมาก ๆ ค่่ะ เพราะมีีความเข้้าใจ
ในเนื้้�อหาของประกัันภััยมากขึ้้�น ปกติิถ้้าเรีียนในตััว
ประกัันภััยที่่�อยู่่�ในคณะบริิหารธุุรกิิจจะเป็็นทฤษฎีีที่่�พูดู
ถึึงความหมายสะส่่วนใหญ่่ แต่่กิจิ กรรมนี้้�มีีการอธิิบาย
ให้้เห็็นภาพและเข้้าใจมากขึ้้�น
ความคิิดเห็็นของผู้้�สอนต่่อความคิิดเห็็นจากผู้้�เรีียน
1. ปััญหาเรื่่�องระยะเวลาในการทำน้้อยเกิินไป
– ผู้้�สอนได้้มีีการแจ้้งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับโครงงานใน
ช่่วงประมาณสััปดาห์์ที่่� 11 ของการเรีียนการสอน
เนื่่�องจากต้้องการให้้ผู้้�เรีียนตััดสิินใจเรื่่�องถอนกระบวน
วิิชาให้้แล้้วเสร็็จก่่อน เพราะหากผู้้�เรีียนบางส่่วนถอน
กระบวนวิิชาเมื่่�อแบ่่งกลุ่่�มไปแล้้ว อาจส่่งผลกระทบ
เช่่น จำนวนสมาชิิกในแต่่ละกลุ่่�มไม่่เท่่ากััน ซึ่่�งทำให้้
นัักศึึกษามีีเวลาดำเนิินการในการทำโครงงานประมาณ
5 สััปดาห์์ อย่่างไรก็็ตาม ในการเรีียนการสอนครั้้�งต่่อ
ไป อาจมีีการปรัับกิิจกรรมให้้เร็็วขึ้้�น เช่่น ให้้นัักศึึกษา
หาข้้อมููลที่่�จะใช้้ในโครงงานตั้้�งแต่่ช่ว่ งครึ่่�งแรกของการ
เรีียนการสอน
2. ปััญหาเรื่่�องการประสิิทธิิภาพในการแบ่่งงาน
ของหััวหน้้าทีีม – บทบาทหลัักของหััวหน้้าทีีมคืือเป็็น
ตััวกลางในการสื่่�อสารระหว่่างผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนที่่�เหลืือ

ให้้มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงดููการวางแผนการทำงานและ
ดูู ภ าพรวมของโครงงานให้้เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนเน้้นย้้ำถึึงบทบาท และความ
สำคััญของหััวหน้้าทีีมแก่่ผู้้�เรีียนหลายครั้้�ง รวมถึึงให้้ผู้้�
เรีียนเลืือกหััวหน้้าทีีมด้้วยตนเอง อย่่างไรก็็ตามพบว่่า
กลุ่่�มผู้้�เรีียนได้้เลืือกหััวหน้้าทีีมโดยใช้้เกณฑ์์ตามความ
สามารถทางวิิชาการ (เกรดเฉลี่่�ยสููงสุุด) มากกว่่าความ
สามารถเรื่่�องการประสานงาน อีีกทั้้�งในภาคการศึึกษา
นี้้�ยัังมีีปัญ
ั หาเรื่่�องสถานการณ์์โควิิด ทำให้้การนััดหมาย
ในการทำงานกลุ่่�มนั้้�นเป็็นไปได้้ยาก ส่่งผลให้้มีีปััญหา
ในเรื่่�องการติิดตามงาน ชี้้�แจงงาน และแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงงาน รวมถึึงงาน
หลายอย่่างไม่่ถููกกระจายออกไปอย่่างที่่�ควรจะเป็็น
ทั้้�งนี้้�ในอนาคต ผู้้�สอนอาจแก้้ปััญหาโดยการวางแผน
การทำโครงงานไว้้โดยสัังเขป จากนั้้�นจะให้้มีีการระบุุ
ให้้ชััดเจนว่่า ผู้้�เรีียนคนใดจะทำงานในส่่วนต่่าง ๆ ตาม
โครงสร้้างที่่�ได้้วางไว้้ รวมถึึงให้้ผู้้�เรีียนในอดีีตมาเล่่าถึึง
ประสบการณที่่�ได้้พบเจอ ในการทำโครงงานก่่อนที่่�จะ
ทำการเลืือกหััวหน้้าทีีม
4. สรุุปผลการดำเนิินงาน
จากการจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ Active
Learning ในกระบวนวิิชา 206471 คณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยเบื้้�องต้้นพบว่่า ผู้้�เรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อ
กิิจกรรม และความเข้้าใจเนื้้�อหาตามวััตถุุประสงค์์ที่่�
ต้้องการ นอกจากนี้้� ผู้้�เรีียนได้้ให้้ความคิิดเห็็นที่่�น่่า
สนใจเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงกิิจกรรมให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต
	ทั้้�งนี้้�แนวคิิดดัังกล่่าวอาจถููกนำไปขยายผลเพื่่�อ
ปรัั บ รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนกระบวนวิิ ช า
คณิิตศาสตร์์ในระดัับอุุดมศึึกษาได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
กระบวนวิิชาในด้้านคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
5. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำ
ปีีการศึึกษา 2564 โดยศููนย์์ Teaching & Learning
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Innovation Center (TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�
ให้้การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียน
ขอขอบคุุณ ดร.หทััยชนก ปัันดิิษฐ์์ (บริิษัทั N.P. Lanna
International Trading Limited) คุุณพุุฒินัิ นั ท์์ วััฒน
ประเสริิฐโชค (MSIG Insurance) คุุณพฤกษารััตน์์
ชััยศรีีสวััสดิ์์� (MSIG Insurance) และคุุณณััฐ พรหมมา

(ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า ภาควิิ ข าคณิิ ต ศาสตร์์ ) ที่่�ให้้เกีี ย รติิ เ ป็็ น
วิิทยากรบรรยายพิิเศษ รวมถึึง ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.
วรรณศิิริิ วรรณสิิทธิ์์� (ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์) อาจารย์์
ดร.ภวััต ภัักดิ์์�ศรานุุวััต (ภาควิิขาสถิิติิ) และคุุณณััฐ
พรหมมา ที่่�เป็็นคณะกรรมการประเมิินผลงานกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบโครงงาน
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การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคป่่าไม้้และการเกษตร
(Greenhouse Gas Management in Forest and Agricultural Sectors)
คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มนตรีี แสนวัังสีี1,2

ศููนย์์วิิจััยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในการเกษตรและป่่าไม้้, คณะเกษตรศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�อยู่่� 239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ รหััสไปรษณีีย์์ 50200
2
ภาควิิชาเกษตรที่่�สููงและทรััพยากรธรรมชาติิ, คณะเกษตรศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�อยู่่� 239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ รหััสไปรษณีีย์์ 50200
E-mail montri.s@cmu.ac.th

1

บทคััดย่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลก (Global climate change) เป็็นประเด็็นปััญหาที่่�สำคััญที่่�ส่่งผล
กระทบรุุนแรงต่่อภาคเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม สาเหตุุสำคััญมาจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�บรรยากาศ
จนเกิินสมดุุล ซึ่่�งก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�สำคััญ ได้้แก่่ ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ก๊๊าซมีีเทน (CH4) และก๊๊าซไนตรััส
ออกไซด์์ (N2O) ตามลำดัับ ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� หลัักการการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก สถานการณ์์
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและทัักษะเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกลไกการ
บรรเทาก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคป่่าไม้้และการเกษตร การเรีียนรู้้�แบบ active learning จึึงเป็็นวิิธีีการหลัักในการ
แลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียนผ่่านการทำกิิจกรรมแบบโรลเพลย์์ (Role-playing) ให้้กัับนัักศึึกษา จำนวน
ทั้้�งหมด 6 คน ในภาคการศึึกษาที่่� 1/2564 ผลการดำเนิินการพบว่่าผู้้�เรีียนมีีความเข้้าใจและสามารถอธิิบายหลััก
การการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก โดยเฉพาะกิิจกรรมด้้านป่่าไม้้และการเกษตรไม่่มีีความแตกต่่างกััน ขณะที่่�
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบ active learning ผ่่านการทำกิิจกรรมแบบโรลเพลย์์ (Role-playing) ทำให้้ผู้้�เรีียนมีี
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�สถานการณ์์ก๊๊าซเรืือนกระจก ความสามารถในการอธิิบายสถานการณ์์ก๊๊าซเรืือนกระจกรวมถึึง
การพััฒนาประเทศภายใต้้สถานการณ์์การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่ำ และผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 50 เมื่่�อเทีียบกัับก่่อนทำกิิจกรรม
คำสำคััญ: การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ, ก๊๊าซเรืือนกระจก, ป่่าไม้้และการเกษตร, โรลเพลย์์
1. บทนำ
การเข้้าสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ หรืือความเป็็นกลางทาง
	วิิชาการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคป่่าไม้้ คาร์์บอน (Carbon neutrality) ในปีี ค.ศ. 2050 และ
และการเกษตร (Greenhouse Gas Management ปล่่อย GHGs เป็็นศููนย์์ (Net zero) ในปีี ค.ศ. 2065
in Forest and Agricultural Sectors) เป็็นวิิชาใหม่่ [3] ซึ่่� ง จะมีี ผ ลกระทบโดยตรงต่่ อ ภาคการผลิิ ต ผล
เหมาะสมสำหรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาในปัั จ จุุ บัั น โดยเฉพาะ เกษตรและป่่าไม้้ของประเทศไทย ดัังนั้้�นเราจำเป็็นต้้อง
ประเด็็นการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (GHGs) ของโลก ให้้องค์์ความรู้้แ� ละการเข้้าถึึงข้้อมููลให้้กัับนัักศึึกษาโดย
และของประเทศไทย เนื่่�องจากเป็็นสาเหตุุทำให้้เกิิด เร่่งด่่วน เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ เพิ่่�มโอกาศและทาง
ภาวะโลกร้้อน (Global warming) และการ เลืือกในการทำงานด้้านการจััดการ GHGs ในอนาคต
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate change) [1, โดยใช้้การเรีียนรู้้�แบบ active learning จึึงเป็็นวิิธีีการ
2] ประกอบกัับประเทศไทยได้้ประกาศเจตนารมณ์์ใน หลัักในการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้ร� ะหว่่างผู้้เ� รีียนผ่่าน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การทำกิิจกรรมแบบโรลเพลย์์ (Role-playing) [4]
ตามบทบาทที่่�ได้้รัั บ มอบมายจากการจัั บ ฉลาก
นอกจากนี้้�อาจารย์์ผู้้�สอนจะทำหน้้าเป็็นโค้้ชให้้กัับ
ผู้้�เรีียนเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของรายวิิชาต่่อไป
2. วััตถุุประสงค์์
นัั ก ศึึ ก ษาสามารถอธิิ
บ ายหลัักกาการการ
2.2 นัก2.1
ศึกษาสมารถอธิ
บายสถานการณ
ซเรื อน
จัักระจก
ดการก๊๊การปล
าซเรืือนกระจก
โดยเฉพาะกิิ
จ
กรรมด้้านป่่
าไม้้
อยกาซเรื อนกระจกระดับโลกและ
และการเกษตร
ประเทศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
2.2 นัักศึึกษาสามารถอธิิบายสถานการณ์์ก๊๊าซ
ภูมิอากาศ
เรืือนกระจก การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับโลกและ
ยนแปลงสภาพ
3ประเทศ
วิธีการศึและผลกระทบจากการเปลี่่�
กษา
ภููมิิอากาศ
่ ยนแปลงการใชประโยชน
3. มีวิิกธีารจำลองการเปลี
ีการศึึกษา
ที	มีี
่ดิน (land
use change) ในพื
้นที่ชุมชนหรือจังหวัด
การจำลองการเปลี่่�
ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์
หนึ
นกำลัuse
งวางแผนการพั
สาหกรรมใน
ที่่�ดิิ่งน เช
(land
change) ในพื้้�ฒนนาอุ
ที่่�ชุุมตชนหรืื
อจัังหวััด
งวางแผนการพัั
ฒนาอุุ
พืหนึ่่�้นทีง ่ เช่่
ดังนนั้นกำลัั
ควรมี
การประชุมหารื
อผูตมสาหกรรมใน
ีสวนไดสวน
พื้้�นยที่่�ทุกดััภาคส
งนั้้�นควรมีี
การประชุุ
หารืือญผู้้หาตามบทบาท
�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
เสี
ว นมาร
ว มกั นมถกป
ทุุกาภาคส่่
วมกัั
หน
ที่ในชุวนมาร่่
มชนหรื
อจันงถกปัั
หวัดญนัหาตามบทบาทหน้้าที่่�
้นๆ ซึ่งการทดลองนี้ใใชน
ชุุมชนหรืืกอศึจัักงหวัั
การทดลองนี้้�ใช้้
จำนวน
จำนวนนั
ษาทัดนั้้�นๆ
้งสิ้น 6ซึ่่�งคน
ซึ่งแตละคนจะได
รั บ
นัั
ก
ศึึ
ก
ษาทั้้�
ง
สิ้้�
น
6
คน
ซึ่่�
ง
แต่่
ล
ะคนจะได้้รัั
บ
บทบาทที่่�
บทบาทที ่ แ ตกต า งกั น โดยวิ ธ ี ก ารจั บ ฉลากแบบ
แตกต่่ า งกัั น โดยวิิ ธีี ก ารจัั บ ฉลากแบบ random
random sampling (ดังรูปที่ 1)
sampling (ดัังรููปที่่� 1)

และ 6. บทบาทของนายทุุนหน้้าเลืือด โดยอาจารย์์ผู้้�
หรื อ หรื อ ฉากทั ศ น (scenarios) [2] ในการพั ฒ นา
สอนทำหน้้าที่่�เป็็ น ฝ่่ า ยเลขาในที่่�ประชุุ ม เพื่่�อหา
ชุแนวทางข้้อสรุุ
มชนหรือจังปหวัในการออกแบบภาพฉายอนาคต
ดเพื่อความยั่งยืนรว มกัน ซึ่งหรืื
การอ
จำลองสถานการณ
นี้จะอยูภ[2]
ายใตในการพัั
แรงกดดัฒนนาชุุ
ในเรืมชน
่ อง
หรืือฉากทััศน์์ (scenarios)
ของสิ
อมโลกที่มีการปล
อยกนาซเรื
อนกระจก
หรืือจัั่งงแวดล
หวััดเพื่่�อความยั่่�งยืื
นร่่วมกัั
ซึ่่�งการจำลอง
จากภาคส
วนตนี้้�จะอยู่่�
างๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและป
สถานการณ์์
ภายใต้้แรงกดดัันในเรื่่�องของสิ่่�าง
ไม
ซี่งสงผลใหเกิกดภาวะโลกร
น (global
warming)
แวดล้้อมโลกที่่�มีี
ารปล่่อยก๊๊าอซเรืื
อนกระจกจากภาค
ส่่วนต่่างๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและป่่
ไม้้ ซึ่่�งส่่ง
และการเปลี
่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ า(climate
ผลให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน
change)
ด ั ง น ั ้ น ก า ร(global
พ ั ฒ น าwarming)
โ ค ร ง ก าและการ
ร ห รื อ
ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (climate
อุเปลี่่�
ตสาหกรรมภาคการเกษตรและป
าไมใดๆchange)
จะตอง
คดัั งำนั้้�นการพัั
น ึ ง ถ ึ ง ก ฒา รนาโครงการหรืื
ล ด ก  า ซ เ ร ื อ นอ อุุกตรสาหกรรมภาค
ะ จ ก ร  ว ม กั น
การเกษตรและป่่gasาไม้้ใดๆ
จะต้้องคำนึึ
การลดก๊๊าซ
(greenhouse
mitigation)
หรือจังถึึดงทำโครงการ
เรืือนกระจกร่่วมกััน (greenhouse gas mitigation)
ลดก า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐาน
หรืือจััดทำโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจ
ประเทศไทยร
ว มกั น [5] ในการประชุ
ม เพื ่ อ สรุ ปม
ตามมาตรฐานประเทศไทยร่่
วมกััน [5] ในการประชุุ
หาทางออกร
วมกันจะใช
ดเรื่องการทำ
เพื่่�อสรุุปหาทางออกร่่
วมกัักนรอบแนวคิ
จะใช้้กรอบแนวคิิ
ดเรื่่�อง
roleplay
ดังรูปที่ ดัั2งรููปที่่� 2
การทำ roleplay

รููปที่่� 2 กรอบแนวคิิดการวางแผนการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ
รูและลดการปล่่
ปที่ 2 กรอบแนวคิ
ดการวางแผนการใช
อ ยก๊๊
า ซเรืื อ นกระจกผ่่ปาระโยชน
นการทำ
ทีroleplay
่ดินและลดการปล
อ
ยก
า
ซเรื
อ
นกระจกผ
า
นการทำ
ตามบทบาทหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับ [4]
roleplay
ตามบทบาทหน
่ที่ไดรับ [4] ให้้ทราบ
โดยที่่�
1 Enablingาทีenvironment
และเข้้าถึึงข้้อมููลร่่วมกัันว่่าจะเกิิดโครงการอะไรหรืือ
อุุตสาหกรรมอะไรขึ้้�นในชุุมชนหรืือจัังหวััดและจะมีีการ
โดยที
่ 1พEnabling
environment ใหทมราบและเข
ฐานทรัั
ยากรและสิ่่�งแวดล้้อมในชุุ
ชนนั่่�นหรืือาถึไม่่ง
ขอย่่อมูางไร
ลรว2)
มกัAssessment
นวาจะเกิดโครงการอะไรหรื
ออุตสาหกรรม
of current condition
การ
อะไรขึ
้นในชุ
มชนหรืลอทรัั
จังพหวัยากรและสิ่่�
ดและจะมีกงแวดล้้อมในพื้้�
ารฐานทรัพยากร
วิิเคราะห์์
ฐานข้้อมูู
นที่่�

แสดงตััววอยอย่่าางกิงกิิจจกรรมในการเริ
กรรมในการเริ่่�่มมดำเนิ
ดำเนิินนการ
การ
รูรููปที่่�
ปที่ 11แสดงตั
Roleplay จะมีีการจัับฉลากเพื่่�อรัับบทบาทหน้้าที่่�ของ
Roleplay จะมีการจับฉลากเพื่ อรับ บทบาทหน า ที่
แต่่ละคน
ของแตละคน
บทบาทที่่�จำลองขึ้้�นมาประกอบไปด้้วย 1.
บทบาทของผู้้
หมููป่่า จัั้ นงมาประกอบไปด
หวััดเชีียงเก่่า 2. บทบาท
บทบาทที�ว่่ จ่าำลองขึ
ว ย 1.
NGO 3. บทบาทเป็็
าการ
บทบาทของ
ผูวาหมูปนนััา กจัวิิงชหวั
ดเชีย4.งเกบทบาทชาวนา
า 2. บทบาท
หรืือเกษตรกรผู้้�ที่่�เสีียหาย 5.บทบาทของกรมป่่าไม้้
NGO 3. บทบาทเปนนักวิชาการ 4. บทบาทชาวนา
หรือเกษตรกรผูที่เสียหาย 5.บทบาทของกรมปาไม
st าเลือด โดยอาจารย
และ
146 6. บทบาทของนายทุ
ผลการจัดการเรียนรู้น21หน
Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564
ผูสอนทำหน า ที่ เ ป นฝ า ยเลขาในที ่ป ระชุม เพื่ อหา
แนวทางข อ สรุ ป ในการออกแบบภาพฉายอนาคต

และสิ ่ ง แวด
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ฐานขอมูลทร
ประเมินสภา
วิ เ คราะห ค ว
(scenarios)
อภิ ป รายทา
Negotiation
หารื อ เจรา
ร ว มกั น โดยก
สร า งความ
สิ่งแวดลอม
และ 5) Mon
แนวทางการ
การติ ด ตามต
ระบบตอเนื่อ
แนวคิดที่ผาน
และทำการท
ใชผลการวิเค
คำถามและก
กลางภาค แล
การวิเคราะห
(ดังรูปที่ 3) ก

ปลายภาคท
ผานการสะ
เกิดขึ้นจะทำ
บทบาทพลเ
และระดับป
และใสใจใน
ผานกระบว
เนื้อหาสาระ
วัตถุประสงค
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และการประเมิินสภาพปััจจุุบันั 3) Analysis of future
options วิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้และสร้้างภาพฉาย
อนาคต (scenarios) ให้้กัับชุุมชนและสัังคม มีีการถก
และอภิิปรายทางเลืือกที่่�เหมาะสมหลายๆทางเลืือก 4)
Negotiation and prioritization ร่่วมกัันถก อภิิปราย
หารืือ เจรจาต่่อรองหาแนวทางในการพััฒนาชุุมชน
ร่่วมกัันโดยการจััดลำดัับความสำคััญก่่อนหลัังในการ
สร้้างความสมดุุลทางด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�ง
แวดล้้อม เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
และ 5) Monitoring and evaluation เมื่่�อมีีการตกลง
แนวทางการพััฒนาร่่วมกัันแล้้วต้้องมีีการสร้้างกลไกใน
การติิดตามตรวจสอบ รวมถึึงการประเมิินอย่่างเป็็น
ระบบต่่อเนื่่�องโปร่่งใสตรวจสอบได้้ [4] ซึ่่�งจากกรอบ
แนวคิิดที่่�ผ่่านขั้้�นตอนการทำงานทั้้�ง 5 ขั้้�นตอนข้้างต้้น
นี้้� และทำการทดสอบก่่อนการทำกิิจกรรม roleplay
โดยใช้้ผลการวิิเคราะห์์คะแนนจากการส่่งใบงาน การ
ตอบคำถามและการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน รวมถึึงการ
สอบกลางภาค และทดสอบหลัังการทำ roleplay โดย
ใช้้ผลการวิิเคราะห์์คะแนนจากการส่่งใบงาน การทำ
คลิิปวิิดีีโอ (ดัังรููปที่่� 3) การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน รวม
ถึึ ง การสอบปลายภาคที่่�ให้้นัั ก ศึึ ก ษาสะท้้อนการ
พัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นการสะท้้อนคิิ ด ซึ่่� ง ผลการ
วิิเคราะห์์คะแนนที่่�เกิิดขึ้้�นจะทำให้้นัักศึึกษาได้้เข้้าใจ
บทบาทหน้้าที่่�ของบทบาทพลเมืื อ ง ผู้้� น ำชุุ ม ชน
นโยบายระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับประเทศ ก่่อให้้เกิิด
การตื้้�นตััวจากผู้้�เรีียนและใส่่ใจในบทบาทตััวเองที่่�รัับ
ผิิดชอบ มีีการจดจำผ่่านกระบวนการปฏิิบััติิ จะทำให้้
นัักศึึกษาได้้เข้้าใจเนื้้�อหาสาระสำคััญของกระบวนวิิชา
และเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์

รููปที่่�รูปที3 ่ 3แสดงผลการเรีี
นรู้้ผ�ผ่า่านการทำคลิ
นการทำคลิิ
แสดงผลการเรี ยยนรู
ปวิปดวิิิ โ อดิิ โ อ
แนะนำบทบาทที่่�
บฉลาก
แนะนำบทบาททีได้้รัั
่ไดรบับมอบมายจากการจัั
มอบมายจากการจับฉลาก
4. ผลการศึึกษา
4 ผลการศึกษา
ผลการศึึกษาพบว่่านัักศึึกษาให้้ความสนใจใน
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาใหความสนใจใน
ประเด็็
น
ใหม่่ๆ รวมถึึงอธิิบายหลัักการการจััดการก๊๊าซ
ประเด็ น ใหมๆ รวมถึ งอธิ บ ายหลักการการจั ดการ
เรืื อกนกระจก
โดยเฉพาะกิิ
า ไม้้และ
าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะกิจ จกรรมด้้านป่่
กรรมดานปาไม
และ
การเกษตร
และมีี
ก
ารแลกเปลี่่�
ย
นเรีี
ย
นรู้้
�
กั
ั
น
อย่่
างเป็็
การเกษตร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั อยางเป
นน
ธรรมชาติิ
ะแนนในส่่
วนนี้้�
ธรรมชาติและจากการวิิ
และจากการวิเเคราะห์์
คราะหคคะแนนในส
วนนี
้ซึ่ง ซึ่่�ง
คิิดเป็็
ษาทั้้�้งง66คนมี
คนมีี
ผลการ
คิดนเปร้้อยละ
นรอยละ3030พบว่่
พบวาานัันักกศึึศึกกษาทั
ผลการ
เรีียเรีนรู้้ย�ในรู
นประเด็็
นดัันงดักล่่
าวไม่่
ในประเด็
งกล
าวไมแแตกต่่
ตกตาางกัั
งกันนทางสถิิ
ทางสถิติติ ิค่่า
เฉลี่่�คยาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ
22 22(ดัั(ดังรููงปรูปที่่�ที่ 4)
นอกจากนี้้�เมื่่�อ
เฉลี่ยอยูที่รอยละ
4) นอกจากนี
้เมื่อ
วิิ เ คราะห์์
ป ระเด็็
บ าย
วิ เ คราะห
ป ระเด็นนความสามารถในการอธิิ
ความสามารถในการอธิ บ าย
สถานการณ์์
ก๊๊ากซเรืื
ในระดัับบโลกรวมถึ
โลกรวมถึึ
งการ
สถานการณ
าซเรืออนกระจก
นกระจก ในระดั
งการ
พััฒพันาประเทศภายใต้้สถานการณ์์
การปล่่
อยก๊๊
าซเรืื
ฒ นาประเทศภายใต ส ถานการณ
การปล
อยก
า ซอน
เรือนกระจกต่
ำ และผลกระทบจากการเปลี
่ยนแปลง
กระจกต่่
ำ และผลกระทบจากการเปลี่่�
ยนแปลงสภาพ
ผ า นกระบวนการเรี
ย นรู  active
แ บบ
ภูู มิิ อสภาพภู
ากาศ มผ่่ิ อาากาศ
นกระบวนการเรีี
ย นรู้้� แ บบ
active learning
ยผลคะแนนจากการเรี
learning
โดยอาศััโดยอาศั
ยผลคะแนนจากการเรีี
ยนรู้้ยนรู�ก่่อ น
กอน งและหลั
งการทำกิ
จกรรมแบบโรลเพลย (Roleและหลัั
การทำกิิ
จ กรรมแบบโรลเพลย์์
(Roleplaying) ตามบทบาทที่่�ได้้รัั
ตามบทบาทที ่ ไ ด ร ั บบมอบมาย
ด จาก
playing)
มอบมาย(คิ(คิิ
ด จาก
คะแนนเต็
มของละส
วนเปนนร้้อยละ
รอยละ 35
35 ) ) ดังดััรูงปรููทีป่ ที่่�4 4
คะแนนเต็็
มของละส่่
วนเป็็
พบว่่พบว
า า
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รู ป ที ่ 4 แสดงผล
กิจกรรม role pla

ผลการเรียนรูของ
มีคาคะแนนเฉลี่ย
ต่ำสุดรอยละ 25)
การทำกิจกรรมพ
รอยละ 32 และต
เพิ ่ มขึ ้ น ของการเ
ทั้งหมด อยางไรก
พบวามีนักศึกษา
หรือต่ำลงทั้งนี้อาจ
สถานการณโ รคต
ระบาดทำใหการท
ระบบการสื ่ อสาร
ผูสอนจะไดทำการ

5 สรุปผล
กระบวนการเ
อาศัยการทำกิจกร
ทำใหผูเรียนมีผลล
อยางไรก็ตามจาก
นา (COVID-19)
ต อเนื ่ อง ประกอ
เรียนรูเปนปการศ
ทำการศึกษาตอพ

คลิปวิ ดิโ อ
บฉลาก

ามสนใจใน
การจัดการ
นปาไมและ
นอยางเปน
นสวนนี้ซึ่ง
คนมีผลการ
นทางสถิ ติ
กจากนี้เมื่อ
ารอธิ บ าย
รวมถึงการ
ปล อยก า ซ
ปลี่ยนแปลง
ยนรู  แ บบ
กการเรียนรู
ลย (Roleย (คิ ด จาก
ดังรูปที่ 4
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ระบบการสื่่�อสารของผู้้เ� รีียนบางคนไม่่เสถีียร ซึ่ง่� ผู้้ส� อน
จะได้้ทำการปรัับปรุุงแก้้ไขในโอกาศต่่อไป
5. สรุุปผล
กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบ active learning โดย
อาศััยการทำกิิจกรรมแบบโรลเพลย์์ (Role-playing)
ทำให้้ผู้้�เรีียนมีีผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 50
อย่่างไรก็็ตามจากสถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) ทำให้้การเก็็บข้้อมููลในบางส่่วนไม่่ต่่อ
เนื่่�อง ประกอบกัับเป็็นรายวิิชาที่่�มีีการเปิิดให้้เรีียนรู้้�
เป็็นปีีการศึึกษาแรก จึึงควรเห็็นควรให้้มีีการทำการ
ศึึกษาต่่อพร้้อมปรัับแผนรองรัับต่่อไป
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�วิิจััยขอขอบคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� (Teaching and Learning Innovation
Center) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ให้้ทุุนสนัับสนุุนใน
โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 และขอขอบคุุณภาควิิชา
เกษตรที่่�สูู ง และทรัั พ ยากรธรรมชาติิ คณะ
เกษตรศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ที่่�ให้้การ
สนัับสนุุนในการปรัับปรุุงรายวิิชามา ณ ที่่�นี้้�

รููปที่่� 4 แสดงผลการเรีี ย นรู้้� ก่่ อ นและหลัั ง การทำ
รูกิิปจทีกรรม
่ 4 แสดงผลการเรี
role play ย นรู  ก  อ นและหลั ง การทำ
ยนรู้้�ของผู้้�เรีียนทั้้�งหมดก่่อนการทำ
กิจกรรมผลการเรีี
role play
กิิจกรรมมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ 27 (สููงสุุดร้้อยละ
29 และต่่ยำนรู
สุุดขร้้องผู
อยละเรีย25)
นผลการเรีี
ยนรู้้ข� องผู้้
เ� รีียน
ผลการเรี
นทัส่่้งวหมดก
อนการทำกิ
จกรรม
การทำกิิจกรรมพบว่่
มีีค่(สู
า่ เฉลี่่�
งสุุด
มีหลัั
คางคะแนนเฉลี
่ยรอยละ า27
งสุยดร้้อยละ
รอยละ 29
29(สููและ
ร้้อยละ 26)ยนรู
หรืือขคิิองผู
ดเป็็เรีนยการเพิ่่�
ต่ร้้อยละ
ำสุดรอ32
ยละและต่่
25) ำสสุุวดนผลการเรี
นหลังม
ขึ้้�นของการเรีียนรู้้�ถึึงร้้อยละ 50 ของนัักเรีียนทั้้�งหมด
การทำกิจกรรมพบวามีคาเฉลี่ยร อยละ 29 (สูงสุด
อย่่ า งไรก็็ ต ามหากพิิ จ ารณาเป็็ น รายบุุ ค คลพบว่่ า มีี
รอยละ 32 และต่ำสุดรอยละ 26) หรือคิดเปนการ
นัักศึึกษาบางรายมีีผลการเรีียนรู้้�ที่่�เท่่าเดิิมหรืือต่่ำลง
เพิทั้้�งนี้้�อาจเป็็
่ มขึ ้ น ของการเรี
ย นรู ถึงจร อกรรมที่่�ทำเกิิ
ยละ 50 ของนัดกในช่่
เรียวนง
น เพราะกิิ
ทัสถานการณ์์
้งหมด อยางไรก็
ารณาเป(COVID-19)
นรายบุคคล
โรคติิตดามหากพิ
เชื้้�อไวรััสจโคโรนา
พบว
ามีนักศึกษาบางรายมี
ผลการเรี
ที่เทาเดิ มบ
ระบาดทำให้้การทำกิิ
จกรรมไม่่
ต่่อเนื่่�อยงนรูประกอบกัั
หรือต่ำลงทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมที่ทำเกิดในชวง
สถานการณโ รคติ ดเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19)
7. เอกสารอ้้างอิิ
ง จกรรมไมตอเนื่อง ประกอบกับ
ระบาดทำให
การทำกิ
[1] สำนัั
กงานนโยบายและแผนทรัั
และสิ่่�งแวดล้้อม (2553) รายงานแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2
ระบบการสื
่ อสารของผู
 เ รี ย นบางคนไม เพสถียากรธรรมชาติิ
ย ร ซึ่ง
เสนอต่่อ อนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ, สำนัักงานประสานการจััดการการ
ผูสอนจะไดทำการปรับปรุงแกไขในโอกาศตอไป
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ, สำนัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, กรุุงเทพฯ.
5 สรุป[2]
ผล อำนาจ ชิิดไธสง (2553). การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของไทย เล่่มที่่� 1 (สภาพภููมิิอากาศในอดีีต)
และเล่่
มที่่� 2 (แบบจำลองสภาพภูู
มิิอากาศและสภาพภูู
กระบวนการเรี
ย นรู แบบ active
learning โดย มิิอากาศในอนาคต), สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย
กรุุงยเทพฯ.
176
หน้้า
อาศั
การทำกิ
จกรรมแบบโรลเพลย
(Role-playing)
[3]
Office
of
Natural
Resources
and Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural
ทำใหผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50
Resources and Environment. (2021). Mid-century, Long-term Low Greenhouse Gas Emission
อยางไรก็ตามจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
Development Strategy. available online at https://www.onep.go.th
นา (COVID-19)
ทำใหกEmissions
ารเก็บขอมูinลในบางส
ว นไม (USAID LEAF) (2016). Climate change curriculum
[4] Lowering
Asia's Forests
ตdevelopment.
อเนื ่ อง ประกอบกั
บ เป น รายวิ
ช าทีat่ มี กhttps://www.leafasia.org
ารเป ด ให
available
online
เรียนรูเป[5]นปสำนัั
การศึ
ษาแรกแจึละติิ
งควรเห็
นควรใหนมผล,
ีการองค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (2559).
กวิิกเคราะห์์
ดตามประเมิิ
ทำการศึ
กษาต
อพรฒอนาโครงการลดก๊๊
มปรับแผนรองรับาซเรืื
ตออไปนกระจกภาคสมััครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย สาขาป่่าไม้้และ
คู่่�มืืออ้้างอิิ
งการพัั
การเกษตร, กรุุงเทพฯ. 1-82 หน้้า
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การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน
ในกระบวนวิิชา Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences
และการใช้้เกณฑ์์การประเมิินผลตามสภาพจริิง ที่่�ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนร่่วมกัันออกแบบ
มิินตรา ศีีลอุุดม1

ภาควิิชาสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้้ำ คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
E-mail mintra.s@cmu.ac.th

1

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences หััวข้้อเลืือกสรรทางสััตวศาสตร์์และ
สััตว์์น้้ำ เป็็นวิิชาที่่�เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับหััวข้้อใหม่่ที่่�น่่าสนใจทางสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้้ำ การประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ใหม่่
ทางสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้ำ้ เพื่่�อการผลิิตและ/หรืือการพััฒนางานด้้านสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้ำ้ โดยในภาคการศึึกษา
นี้้� ได้้กำหนดหััวข้้อเลืือกสรรฯ เรื่่�อง “นวััตกรรมฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้้ำอััจฉริิยะ” โดยผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของ
กระบวนวิิชา กำหนดให้้นัักศึึกษาสามารถอธิิบาย และประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ใหม่่ทางสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้้ำเพื่่�อ
การผลิิตและ/หรืือการพััฒนางานด้้านสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้้ำได้้ โดยปกติินัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนในกระบวน
วิิชานี้้� จะเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีสุุดท้้าย ภาคเรีียนสุุดท้้ายตามหลัักสููตร คืือในภาคการศึึกษาที่่� 2 ชั้้�นปีีที่่� 4 ที่่�มีีความรู้้�
พื้้�นฐานและประสบการณ์์สหกิิจศึึกษาทางสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้้ำค่่อนข้้างครบถ้้วน หากออกแบบการเรีียนการ
สอนในลัักษณะที่่�ให้้นัักศึึกษารู้้จั� กั การวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์องค์์ความรู้้พื้้�� นฐานสู่่�การทำโครงงาน ผู้้เ� รีียนย่่อมสามารถ
เชื่่�อมโยงความรู้้เ� ดิิมหรืือประสบการณ์์เดิิมกัับความรู้้ใ� หม่่แล้้วสามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม ผู้้ส� อนจึึง
ออกแบบวิิธีีการเรีียนการสอนในรููปแบบของการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน (Project Based Learning) ใน
การประเมิินผลโครงงานจะมุ่่�งเน้้นการประเมิินผลตามสภาพจริิง ที่่�ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนร่่วมกัันกำหนดผลสััมฤทธิ์์�ที่่�
ต้้องการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาและความต้้องการของผู้้�เรีียนมีีแนวทางของงานที่่�ปฏิิบััติิ
กำหนดกรอบ และวิิธีกี ารประเมิินร่่วมกััน ซึ่ง่� มีีการประยุุกต์์ใช้้เกณฑ์์การให้้คะแนนแบบรููบริิคส์์ (Scoring Rubrics)
ซึ่่�งเป็็นการประเมิินผลการเรีียนรู้้�วิิธีีการหนึ่่�งของการประเมิินผลตามสภาพจริิง (Authentic Assessment) ที่่�ผู้้�
สอนและผู้้�เรีียนร่่วมกัันออกแบบ
คำสำคััญ: การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน, การประเมิินผลตามสภาพจริิง
1. บทนำ
กระบวนวิิชา 356496 หััวข้้อเลืือกสรรทาง
สััตวศาสตร์์และสััตว์์น้ำ้ เป็็นวิิชาที่่�เรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับหััวข้้อ
ใหม่่ ที่่�น่่ า สนใจทางสัั ต วศาสตร์์ แ ละสัั ต ว์์ น้้ ำ การ
ประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้ใ� หม่่ทางสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้ำ้
เพื่่�อการผลิิตและ/หรืือการพััฒนางานด้้านสััตวศาสตร์์
และสััตว์์น้้ำ โดยในภาคการศึึกษานี้้� ได้้กำหนดหััวข้้อ

เลืือกสรรฯ เรื่่�อง “นวััตกรรมฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้้ำ
อััจฉริิยะ” โดยผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา
กำหนดให้้นัักศึึกษาสามารถ อธิิบาย และประยุุกต์์ใช้้
องค์์ความรู้้�ใหม่่ทางสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้้ำเพื่่�อการ
ผลิิตและ/หรืือการพััฒนางานด้้านสััตวศาสตร์์และสััตว์์
น้้ำได้้ โดยปกติินักั ศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนในกระบวน
วิิชานี้้� จะเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีสุุดท้้าย ภาคเรีียนสุุดท้้าย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตามหลัักสููตร คืือในภาคการศึึกษาที่่� 2 ชั้้�นปีีที่่� 4 ที่่�มีี
ความรู้้พื้้�� นฐานและประสบการณ์์สหกิิจศึึกษาทางสััตว
ศาสตร์์และสััตว์์น้้ำค่่อนข้้างครบถ้้วน หากออกแบบ
การเรีียนการสอนในลัักษณะที่่�ให้้นัักศึึกษารู้้�จัักการ
วิิเคราะห์์สัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�พื้้�นฐานสู่่�การทำโครง
งาน ผู้้�เรีียนย่่อมสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�เดิิมหรืือ
ประสบการณ์์เดิิมกัับความรู้้�ใหม่่แล้้วสามารถนำไป
ประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม ผู้้ส� อนจึึงออกแบบวิิธีกี าร
เรีียนการสอนในรููปแบบของการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้โครงงาน
เป็็นฐาน (Project Based Learning) ที่่�มีีการสร้้างทาง
เลืือก (choice) โดยให้้นัักศึึกษาสามารถเลืือกหััวข้้อ
เพื่่�อทำโครงงานตามความสนใจของตนเอง โดยยึึดแกน
หลัักของเนื้้�อหาที่่�สอดคล้้องกัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ข� อง
กระบวนวิิชาอย่่างครบถ้้วน และมีีผู้้ส� อนเป็็นที่่�ปรึึกษา
นอกจากนี้้� ในการประเมิินผลโครงงานจะมุ่่�ง
เน้้นการประเมิินผลตามสภาพจริิง ที่่�ผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน
ร่่ ว มกัั น กำหนดผลสัั ม ฤทธิ์์�ที่่�ต้้องการสอดคล้้องกัั บ
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาและความต้้องการของ
ผู้้�เรีียนมีีแนวทางของงานที่่�ปฏิิบััติิ กำหนดกรอบ และ
วิิธีีการประเมิินร่่วมกััน ซึ่่�งมีีการประยุุกต์์ใช้้เกณฑ์์การ
ให้้คะแนนแบบรููบริิคส์์ (Scoring Rubrics) ที่่�ผู้้�สอน
และผู้้�เรีียนร่่วมกัันออกแบบ ภายใต้้ประเมิินผลการ
เรีียนรู้้�วิิธีีการหนึ่่�งของการประเมิินผลตามสภาพจริิง
(Authentic Assessment)
2. หลัักการและ/หรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
2.1. การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน
(Project Based Learning)
	วิิธีีการเรีียนการสอนในรููปแบบของการเรีียนรู้้�
โดยใช้้โครงงานเป็็ น ฐาน เป็็ น การเรีี ย นรู้้� ที่่�จัั ด
ประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ านให้้แก่่ผู้้เ� รีียนเสมืือนกัับ
การทำงานในชีีวิิตจริิงอย่่างมีีระบบ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�เรีียนได้้มีีประสบการณ์์ตรง ได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการแก้้
ปััญหา วิิธีีการหาความรู้้�ความจริิงอย่่างมีีเหตุุผล ได้้
ทำการทดลอง ได้้พิิสููจน์์สิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง รู้้�จัักการ
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วางแผนการทำงาน ฝึึกการเป็็นผู้้�นำ ผู้้�ตาม ตลอดจน
ได้้พััฒนากระบวนการคิิดโดยเฉพาะการคิิดขั้้�นสููง และ
การประเมิินตนเอง โดยมีีผู้้�สอนเป็็นผู้้�กระตุ้้�นเพื่่�อนำ
ความสนใจที่่�เกิิดจากตััวผู้้เ� รีียนมาใช้้ในการทำกิิจกรรม
ค้้นคว้้าหาความรู้้�ด้้วยตััวเอง นำไปสู่่�การเพิ่่�มความรู้้�ที่่�
ได้้จากการลงมืือปฏิิบัติั ิ การฟััง และการสัังเกตจากผู้้รู้้� �
โดยผู้้เ� รีียนมีีการเรีียนรู้้ผ่� า่ นกระบวนการทำงานที่่�จะนำ
มาสู่่�การสรุุปความรู้้�ใหม่่ มีีการเขีียนกระบวนการจััด
ทำโครงงานและได้้ผลงานแบบรููปธรรม [1,2]
	ขั้้�นตอนการจััดการเรีียนรู้้�แบบใช้้โครงงานเป็็น
ฐาน 1) ขั้้�นให้้ความรู้้�พื้้�นฐาน ผู้้�สอนให้้ความรู้้�พื้้�นฐาน
เกี่่�ยวกัับการทำโครงงานก่่อนการเรีียนรู้้� เนื่่�องจากการ
ทำโครงงานมีีรููปแบบและขั้้�นตอนที่่�ชััดเจนและรััดกุุม
ดัังนั้้�นผู้้เ� รีียนจึึงมีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับโครงงานไว้้เป็็นพื้้�นฐาน เพื่่�อใช้้ในการปฏิิบััติิ
ขณะทำงานโครงงานจริิง 2) ขั้้�นกระตุ้้�นความสนใจ
ผู้้�สอนเตรีียมกิิจกรรมที่่�จะกระตุ้้�นความสนใจของผู้้�
เรีียน โดยต้้องคิิดหรืือเตรีียมกิิจกรรมที่่�ดึึงดููดให้้ผู้้�เรีียน
สนใจ ใคร่่รู้้� โดยกิิจกรรมนั้้�นอาจเป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้�สอน
กำหนดขึ้้�น หรืืออาจเป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้เ� รีียนมีีความสนใจ
ต้้องการจะทำอยู่่�แล้้ว ทั้้�งนี้้�ในการกระตุ้้น� ของผู้้ส� อนจะ
ต้้องเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนเสนอกิิจกรรมได้้ 3) ขั้้�นจััด
กลุ่่�มร่่วมมืือ ให้้ผู้้�เรีียนแบ่่งกลุ่่�มกัันแสวงหาความรู้้� ใช้้
กระบวนการกลุ่่�มในการวางแผนดำเนิินกิิจกรรม โดย
ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ร่่วมกัันวางแผนกิิจกรรมการเรีียนของ
ตนเอง โดยระดมความคิิดและหารืือ แบ่่งหน้้าที่่�เพื่่�อ
เป็็นแนวทางปฏิิบััติิร่่วมกััน 4) ขั้้�นแสวงหาความรู้้� ใน
ขั้้�นแสวงหาความรู้้�มีีแนวทางปฏิิบััติิสำหรัับผู้้�เรีียนใน
การทำกิิจกรรม โดยขอคำปรึึกษาจากผู้้�สอนได้้เป็็น
ระยะเมื่่�อมีีข้้อสงสััยหรืือปััญหาเกิิดขึ้้�น 4) ขั้้�นสรุุปสิ่่�งที่่�
เรีียนรู้้� ผู้้�สอนให้้ผู้้�เรีียนสรุุปสิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�จากการทำ
กิิจกรรม โดยใช้้คำถาม ถามผู้้�เรีียนนำไปสู่่�การสรุุปสิ่่�ง
ที่่�เรีียนรู้้� และ 5) ขั้้�นนำเสนอผลงาน ผู้้�สอนให้้ผู้้�เรีียน
นำเสนอผลการเรีียนรู้้� โดยออกแบบกิิจกรรมหรืือจััด
เวลาให้้ผู้้�เรีียนได้้เสนอสิ่่�งที่่�ตนเองได้้เรีียนรู้้� [1,2]
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2.2. การประเมิินตามสภาพจริิง (Authentic
Assessment)
การประเมิิ น ตามสภาพจริิ ง (Authentic
Assessment) คืือ การประเมิินผลที่่�ใช้้วิิธีีการและ
เกณฑ์์ที่่�หลากหลายในการวััดและประเมิินผลการเรีียน
รู้้� ความสามารถ และคุุณลัักษณะต่่าง ๆ ของผู้้�เรีียน
การประเมิินสภาพจริิงเป็็นการประเมิินจากการปฏิิบัติั ิ
งานหรืือกิิจกรรมอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง โดยงาน หรืือ
กิิ จ กรรมที่่�มอบหมายให้้ผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ จ ะเป็็ น งานหรืื อ
สถานการณ์์ที่่�เป็็นจริิงหรืือใกล้้เคีียงกัับชีีวิติ จริิงจึึงเป็็น
งานที่่�มีีสถานการณ์์ซัับซ้้อนและเป็็นองค์์รวมมากกว่่า
งานปฏิิบัติั ใิ นกิิจกรรมการเรีียนทั่่�วไป การประเมิินตาม
สภาพจริิงเป็็นขั้้�นตอนที่่�ครููและผู้้�เรีียนร่่วมกัันกำหนด
ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ต้้องการโดยวิิเคราะห์์จากหลัักสููตรและ
ความต้้องการของผู้้�เรีียนมีีแนวทางของงานที่่�ปฏิิบััติิ
กำหนดกรอบและวิิธีีการประเมิินร่่วมกัันระหว่่างผู้้�
ประเมิินและผู้้�ถููกประเมิิน [3,4,5]
	วิิธีกี ารที่่�ใช้้ประกอบการประเมิินตามสภาพจริิง
ควรมีีหลากหลายประกอบกััน เช่่น การสัังเกต การ
สััมภาษณ์์ การตรวจงาน การรายงานตนเองของผู้้เ� รีียน
การบัันทึึกจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การใช้้ข้้อสอบแบบเน้้น
การปฏิิบััติิจริิง การประเมิินโดยใช้้แฟ้้มสะสมงาน [4]
2.3. วิิ ธีี ก ารให้้คะแนนในการประเมิิ น ตาม
สภาพจริิง
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ตามแนวการปฏิิรููป
การศึึ ก ษาให้้ความสํําคัั ญ ค่่ อ นข้้างมากกัั บ การให้้
คะแนนแบบรููบริิคส์์ ซึ่่�งมีีความเป็็นปรนััยสููงและใช้้
ประโยชน์์ในด้้านการให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับได้้ดีี ผลของ
การประเมิินแบบรููบริิคส์์จะเป็็นข้้อมููลป้้อนกลัับที่่�มีี
ประโยชน์์มาก สํําหรัับผู้้�ประเมิินและผู้้�ถููกประเมิินซึ่่�ง
เป็็นการส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ของการประเมิินผล
เพื่่�อการปรัั บ ปรุุ ง และเพื่่�อการติิ ด ตามพัั ฒ นาการ
ปััญหาสํําคััญของการให้้คะแนนแบบรููบริิคส์์คืือการ
สร้้างเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหลัักของคุุณภาพ
ด้้านความตรง (validity) ของการประเมิิน การสร้้าง

เกณฑ์์การให้้คะแนนแบบรููบริิคส์์ ต้้องคํํานึึงถึึงงานที่่�
กำหนดให้้นัักเรีียนกระทํําว่่าต้้องมีีความสํําคััญ มีีความ
สอดคล้้องระหว่่างคะแนนกัับจุุดมุ่่�งหมายการประเมิิน
เกณฑ์์ที่่�สร้้างต้้องเป็็นรููปธรรม มีีความชััดเจน เหมาะ
สมกัับระดัับชั้้�นและควรให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนรวมในการ
สร้้างเกณฑ์์การประเมิินด้้วย [6]
3. กระบวนการจััดการเรีียนการสอน
กระบวนวิิชา 356496 แต่่เดิิมมีีการเรีียนการ
สอนแบบ Lecture-based คืือ บรรยายเพีียงอย่่าง
เดีียว 3 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ 15 สััปดาห์์ รวม 45 ชั่่�วโมง
คิิดเป็็นสััดส่่วนการบรรยายร้้อยละ 100 โดยในภาค
การศึึกษาที่่� 2/2564 นี้้�ผู้้�สอนวางแผนดำเนิินการ คืือ
ปรัับสััดส่่วนการบรรยายลงเหลืือเพีียงการแนะนำ
กระบวนวิิชาและรููปแบบการเรีียนการสอน อธิิบาย
เทคโนโลยีีหลัักที่่�ใช้้ในฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้้ำ และ
ปรัับการจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน
มีีการจััดกิิจกรรมอภิิปรายกลุ่่�มทุุกสััปดาห์์ โดยมีีผู้้ส� อน
เป็็น facilitator เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิต สอดคล้้องกัับหลัักทฤษฎีีการเรีียนรู้้�การสร้้าง
ความรู้้ด้้� วยตนเอง (constructivism) ทฤษฎีีการสร้้าง
ค ว า ม รู้้� ด้้ ว ย ต น เ อ ง โ ด ย ส ร้้ า ง ส ร ร ค์์ ชิ้้� น ง า น
(constructionism) และการเรีี ย นรู้้� แ บบร่่ ว มมืื อ
(cooperative learning)
ในสััปดาห์์แรกของการเรีียนการสอน ผู้้ส� อนทํํา
การชี้้�แจงภาพรวมของกระบวนวิิชา ขอบเขตของ
เนื้้�อหา และผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ข องกระบวนวิิ ช า
(Course Learning Outcomes: CLO) โดยได้้ทำการ
ออกแบบวิิธีีการเรีียนรู้้�และทํํากิิจกรรมไว้้ในเบื้้�องต้้น
และสร้้างข้้อตกลงร่่วมกััน โดยอาศััยการระดมความ
คิิดเห็็นระหว่่างผู้้�เรีียน เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน
ให้้แสดงความคิิดเห็็นผ่่าน Interactive presentation
software: Mentimeter (ตััวอย่่างในรููปที่่� 1) และ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนใช้้เวลาในการทำกิิจกรรมตาม
หััวข้้อที่่�สนใจมากกว่่าการนั่่�งฟัังบรรยายจากอาจารย์์
ผู้้�สอน โดยผู้้�สอนทำหน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษา (project
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่ 1) และ เปดโอกาสใหผูเรียนใชเวลาในการทำ
กิจกรรมตามหัวขอที่สนใจมากกวาการนั่งฟงบรรยาย
จากอาจารย
ผูสอน โดยผูสอนทำหนาที่เปนที่ปรึกษา
CMU21 (2022)
Chiang Maiadvisor)
University,
(project
ใหกThailand
บั ผูเรียนตลอดภาคการศึกษา
นอกจากนี ้ ผู เ รี ย นสามารถ ออกแบบรู ป แบบของ
advisor)
ให้้กัั่ สบอดคล
ผู้้เ� รีียนตลอดภาคการศึึ
โครงงานที
อ งกั บ เนื ้ อ หาทีก่ ไษา
ด เ รีนอกจากนี้้�
ย นรู ผ า น
ผู้้� เรีี ย นสามารถออกแบบรูู ป แบบของโครงงานที่่�
project based learning ประเมินจากความมีสวน
สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาที่่�ได้้เรีียนรู้้�ผ่่าน project based
รวมในชั้นเรียน รายงานความกาวหนาของโครงงาน
learning ประเมิินจากความมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน
ผลสะทอนจากการ ปฏิบัติของผูเรียนผลสะท้้อนจาก
การวัดผลตาม
รายงานความก้้าวหน้้าของโครงงาน
สภาพจริ
(Authentic
Assessment)
และการง
การปฏิิ
บัั ติงิ ข องผู้้
� เรีี ย น การวัั
ด ผลตามสภาพจริิ
นำเสนอผลงานซึ
่ งเป น ขั ้ น ตอนสุ
ดท ายของการทำ
(Authentic
Assessment)
และการนำเสนอผลงาน
ซึ่่�โครงงาน
งเป็็นขั้้�นตอนสุุดท้้ายของการทำโครงงาน

่ 1 าตังการระดมความคิิ
วอยางการระดมความคิ
ดเห็นาระหว
รููปที่่� 1รูปตััวทีอย่่
ดเห็็นระหว่่
งผู้้เ� รีียานง
ผ่่ผูาเรีนยนInteractive
presentation
ผาน Interactive
presentationsoftware:
software:
Mentimeter
Mentimeter
	ทั้้�งนี้้� สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่บาดของ
สืบสเนืโคโรนา
่องจากสถานการณ
การแพรบาดของ
โรคติิดทัเชื้้�้งนีอ้ ไวรัั
2019 จึึงได้้ทำการปรัั
บการ
ดเชื้อไวรัสนโคโรนา
จึงได
ำการปรั
เรีีโรคติ
ยนการสอนเป็็
รููปแบบ2019
online
ทั้้�งทหมด
รวมถึึบงการ
งบ
ประมาณที่่�จำกัั
เรียนการสอนเปดนจึึงรูได้้กำหนดการทำโครงงานเป็็
ปแบบ online ทั้งหมด รวมถึนง
ประเภท โครงงานศึึกษาค้้นคว้้า ทดลอง เป็็นการ
ทดลองภายใต้้งบประมาณและระยะเวลาที่่�จำกััด
3.1. Digital tools ที่่�ใช้้ในกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
- Microsoft teams เนื่่�องจากนัั ก ศึึ ก ษา
มหาวิิ ท ยาเชีี ย งใหม่่ ทุุ ก คนมีี account ผู้้� ใช้้ของ
Microsoft ซึ่ง่� ประกอบด้้วยข้้อมููลพื้้�นฐานของนัักศึึกษา
และ Microsoft teams นี้้�ยัังจำกััดเฉพาะนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ด้้วย และสามารถตรวจสอบ
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ย้้อนกลัับได้้สะดวกและแม่่นยำ ดัังนั้้�น Microsoft
teams ในการมอบหมายภารกิิจ (assignment) และ
upload สื่่�อการสอนต่่าง ๆ
- Zoom meeting เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการ
เรีียนการสอนบรรยาย และการประชุุมรายงานความ
ก้้าวหน้้าของโครงงาน ถาม-ตอบ อภิิปราย
- LINE เป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�
เรีียนและผู้้�สอน เนื่่�องจากผู้้�เรีียนมีี account ส่่วนตััว
และผู้้เ� รีียนใช้้ LINE Chat ในชีีวิติ ประจำวัันเป็็นประจำ
ทั้้�งในและนอกเวลาราชการ
- Google Jamboard [7] พื้้�นที่่�ไวท์์บอร์์ดที่่�ขัับ
เคลื่่�อนด้้วยระบบคลาวด์์ให้้ผู้้�เรีียนหาความรู้้� ทำงาน
ร่่วมกััน และมีีส่่วนร่่วมด้้วยแนวทางใหม่่ ๆ โดยใช้้
อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
- Mentimeter [8] ใช้้สำหรัับรวบรวมความคิิด
เห็็นและอภิิปราย ซึ่ง่� เป็็น interactive presentation
software ที่่�นำมาใช้้ในการระดมความคิิดเห็็นของผู้้�
เรีียน และสะท้้อนคิิด
- RubiStar [9] นำมาใช้้ในการออกแบบเกณฑ์์
การให้้คะแนนแบบรููบริิคส์์
- Canva [10] ผู้้เ� รีียนใช้้สำหรัับออกแบบชิ้้�นงาน
(โปสเตอร์์นำเสนอโครงงาน)
3.2. ขั้้�นตอนการดำเนิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
เวลาที่่�ใช้้กัั บ กิิ จ กรรมส่่ ว นที่่�เป็็ น Active
Learning ประกอบด้้วย การทำใบงานในห้้องเรีียน
และอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนผลลััพธ์์กับั เพื่่�อนร่่วมชั้้�น โดย
มีีผู้้ส� อนเป็็น facilitator เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนนำองค์์ความรู้้ที่่��
เกิิดจากการองค์์ความรู้้�เดิิม ประสบการณ์์จากการไป
สหกิิจศึึกษา ผ่่านระบบ Zoom meeting ข้้อมููลการ
สอบถามจากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ และ การค้้นคว้้าจากเอกสาร
ทางวิิชาการทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ จากการ
สืืบค้้นในฐานข้้อมููลวารสาร เช่่น ScienceDirect, TCI,
และ NCBI เป็็นต้้น โดยอภิิปรายข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้ใน
แต่่ละหััวข้้อผ่่าน Google Jamboard (รููปที่่� 2) และ
ให้้ผู้้�เรีียนนำเสนอรายงานความก้้าวหน้้า ทุุกสััปดาห์์
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อภิ ป รายข อ มู ล ที ่ ร วบรวมได ใ นแต ล ะหั ว ข อ ผ า น
CMU21 (2022)
Google
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ปดาห์์สุดุ ท้้าย ส่่งโปสเตอร์์
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งในรููปแบบการนำเสนอแบบปาก
นำเสนอโครงงานในสั
ปดาหสุดทาย สงโปสเตอร
เปล่่า oral presentation ผ่่านระบบ zoom meeting
นำเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปาก
และ poster presentation ส่่งทาง assignment ทาง
เ ป ล  า oral presentation ผ  า น ร ะ บ บ zoom
MS Teams (ตััวอย่่างโปสเตอร์์ในรููปที่่� 3) และร่่วมกััน
meeting
แ ล ะ กposter
presentation
ทาง
ออกแบบเกณฑ์์
ารให้้คะแนนแบบรูู
บ ริิ คสส์์ โ งดยใช้้
assignment
RubiStar ทาง MS Team (ตัวอยางโปสเตอร รูป
ที่ 3) และรวมกันออกแบบเกณฑการใหคะแนนแบบ
รูบริคสโดยใช RubiStar

รูปที3่ 3ตััตัววอย่่อยาางผลงาน
งผลงานposter
posterpresentation
presentation ของ
รููปที่่�
ของนักศึกษา
นัักศึึกษา
4. ผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้โครงงานเป็็น
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโ ครงงานเป น
ฐานเป็็นการจััดกิิจกรรมที่่�ยึึดผู้้เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง และ
ฐานเปนการจัดกิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปนศูนย กลาง
และ สอนใหการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยการ
ทำโครงงานมี ก ารบู ร ณาการเนื ้ อ หาภายในของ
ภาควิ ช าสั ต วศาสตร และสั ตว น ้ำ มี การบู ร ณาการ

สอนให้้การแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ โดยการทำโครง
งานมีีการบููรณาการเนื้้�อหาภายในของภาควิิชาสััตว
ศาสตร์์และสััตว์์น้้ำ มีีการบููรณาการเนื้้�อหาแบบข้้าม
สาขาวิิชา เช่่น องค์์ความรู้้ท� างการวิิศวกรรม ให้้ผู้้�เรีียน
ได้้ลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ในการเรีี ย นรู้้� ที่่� เน้้นผู้้� เรีี ย นเป็็ น
ศููนย์์กลาง ตั้้�งแต่่กระบวนการคิิด และการแก้้ปััญหา
อย่่างเป็็นระบบ ซึ่ง่� จะสะท้้อนผลการเรีียนรู้้ไ� ด้้ทั้้�งผู้้ส� อน
และผู้้เ� รีียนจากโครงงานที่่�จััดทำ มีีการส่่งเสริิมแนวทาง
ในการลงมืือปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
- ผู้้�สอนบอกแต่่น้้อยให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�ให้้มาก
(Teach less; Learn more): ลดการบรรยายเหลืือ
เพีียง 9 ชั่่�วโมง (ครอบคลุุมเนื้้�อหาหลััก) จาก 45 ชั่่�วโมง
คิิดเป็็นร้้อยละ 20
- มีีการอำนวยความสะดวกให้้ผู้้�เรีียนค้้นพบและ
ซึึมซัับความรู้้�ด้้วยตนเอง (Facilitate): ผู้้�สอนแนะนำ
และอำนวยความสะดวกในการเข้้าถึึงแหล่่งความรู้้�
และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
- ให้้เรีียนโดยการลงมืือทำจริิง (Learning by
แนะนำและอำนวยความสะดวกในการเขาถึงแหลง
Doing): ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือทำโครงงาน
ความรู และ ผูเชี่ยวชาญ
- อาศััยหลัักการทำงานร่่วมกัันของผู้้�เรีียนและ
ให
เรียนโดยการลงมื
อทำจริผู้้ง�สอนเป็็
(Learning
แหล่่งความรู้้
� (Collaborative):
นที่่�ปรึึby
กษา
Doing):
นไดลงมืนอที่่�ทำโครงงาน
หลััก ผู้้ผู�เชี่่�เรียยวชาญเป็็
ปรึึกษาร่่วม เป็็นผู้้�จุุดประกาย
- อาศัยหลักกษากัั
การทำงานร
วมกันของผูเรียนและ
และให้้คำปรึึ
บผู้้�เรีียนตลอดระยะเวลาการทำ
แหล
งความรู (Collaborative): ผูสอนเปนที่ปรึกษา
โครงงาน
หลัก ผูเชี-่ยอาศัั
วชาญเป
นที่ปงรึความเป็็
กษารวนมจริิเปงน(Real
ผูจุดประกาย
ยโลกแห่่
World):
ผู้้เ� รีียนจัั
ดทำโครงงานภายใต้้ระยะเวลา
(ไม่่เกิิน 1 ภาค
และให
คำปรึ
กษากับผูเรียนตลอดระยะเวลาการทำ
การศึึกษา) และงบประมาณที่่�จำกััด (ได้้รัับการอุุดหนุุน
โครงงาน
งบประมาณบางส่่
า) World):
- อาศัยโลกแหวนจากกระบวนวิิ
งความเปนจริงช(Real
นผลสะท้้อนจากการปฏิิ
ผูเรียนจัการประเมิิ
ดทำโครงงานภายใต
ระยะเวลา (ไมบัเัติกิิขนองผู้้
1 �
เรีียน โดยเน้้นการวััดผลตามสภาพจริิง การประเมิิน
ภาคการศึกษา) และ งบประมาณที่จำกัด (ไดรับการ
ตามสภาพจริิง (Authentic Assessment) เป็็น
อุดหนุนงบประมาณบางสวนจากกระบวนวิชา)
ลัักษณะการประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้� (Assessment for
การประเมิ
ผลสะทลอย้้อนกลัั
นจากการปฏิ
ิ ข อง
Learning)
มีีกนารให้้ข้้อมูู
บจากผู้้บ�สั ตอนและ
ผูเเพื่่�อนในชั้้�นเรีี
รียน โดยเนนการวั
ดผลตามสภาพจริ
ง การประเมิน
ยน โดยใช้้เกณฑ์์
การให้้คะแนนแบบ
ตามสภาพจริ
(Authentic
น
Rubrics ที่่�ผู้้�สงอนและผู้้
�เรีียนร่่Assessment)
วมกัันออกแบบเปการ
ลักษณะการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment
for Learning)
มีกชารให
ขอมูล ยและเทคโนโลยี
อนกลับ จากผูสอน153
กลุ่มสาขาวิ
าวิทยาศาสตร์
และเพื่อนในชั้น เรียน โดยใชเกณฑการใหค ะแนน
แบบ Rubrics ที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันออกแบบ
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รายงานความก้้าวหน้้า การตรวจงาน อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็ น การวัั ด และประเมิิ น ผลที่่�เน้้นการนำผลการ
ประเมิินไปใช้้ทัันทีี เพื่่�อการช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนและเพื่่�อ
ปรัับปรุุงการสอนของผู้้�สอน รวมถึึงสามารถประเมิิน
พฤติิกรรม คุุณลัักษณะของผู้้เ� รีียนควบคู่่�ไปด้้วยได้้ โดย
ผลการประเมิินไม่่บอกเป็็นคะแนนหรืือระดัับคุุณภาพ
ที่่�เป็็นเฉพาะตััวเลขอย่่างเดีียวแต่่จะบอกความหมาย
ของผลคะแนนนั้้�นด้้วย โดยเกณฑ์์การประเมิินผลตาม
สภาพจริิงที่่�ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนร่่วมกัันออกแบบ ได้้แก่่
เกณฑ์์ ก ารให้้คะแนน Research Project แบบ
ระดับคะแนน
1-4 (รูปที่ 4)ระดัั
และเกณฑ
Rubrics
มีี 5 categories
บคะแนนการให
1-4 (รููคะแนน
ปที่่� 4)
และเกณฑ์์
ก ารให้้คะแนน
Presentation
and PlanningPresentation
แบบ Rubrics and
มี 6
Planning
มีี 6(รูcategories
ระดัับ
categoriesแบบ
ระดับRubrics
คะแนน 1-4
ปที่ 5)
คะแนน 1-4 (รููปที่่� 5)

รูปที่ 4 เกณฑการใหคะแนน Research Project
แบบ Rubrics

5 สรุป
5.1 ผลที่ไดรับ
การเรี ย นรู  ผ  า นการจั ด ทำโครงงานเป น การ
รููปที่่�
ที5่ 5มเกณฑ์์
เกณฑ
ารให
คะแนน
สรูงปเสริ
ให
ผ ู  เ รีกกยารให้้คะแนน
นประยุ
ก ต ใPresentation
ชPresentation
ท ฤษฎี ท ี ่ ส ำคัand
ญand
ใน
Planning แบบ Rubrics
Planning
แบบตวRubrics
สาขาวิชาสัตวศาสตร
และสั
น้ำ และศาสตรอื่น ๆ
5.
สรุุ
ป
ที ่ เ กี ่ ย วข อ งในการจั ด การฟาร ม มี ท ั ก ษะการ
ผลที่่�งไในวิ
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ปฏิ บ ั ต5.1.
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เริ ่ ม การเรีSmart
ย นการสอน
โดยอาศั
ย การระดมความ
เทคโนโลยีี
Farming
และ ระบบฐานข้้อมูู
ลใน
ค ิ ด เ ดหการผลิิ
็ น ร ะ หตสััว ต าว์์งน้ผ้ำได้้อย่่
ู  เ ร ี ยานงเหมาะสม
ผ  า น Interactive
การจัั
ภายใต้้กฎ
ระเบีี
ยบและข้้อบััsoftware
งคัับ ต่่างรวมไปถึ
ๆ ที่่�ร่่วมกัั
นสร้้างขึ้้�
นเป็็น
presentation
ง เกณฑ
ก ารให
ข้้อตกลงร่่
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นตั้้�งแต่่เริ่่�ทีม่รการเรีี
โดยอาศััย้
คะแนนแบบ
วมกันยพันการสอน
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Research
Project
รููปที่่�
การให้้คะแนน
Research
Project
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 และการให้้
การ
คะแนนแบบ Rubrics ที่่�ร่่วมกัันพััฒนาขึ้้�น นอกจากนี้้�
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน ผูเรียนสามารถ
ในระหว่่ า งการทำงานกลุ่่�มผู้้�เรีี ย นจะแสดงออกถึึ ง
แสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสาร
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ทััศนคติิ ในการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียนด้้วย
กัันเองและระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน โดยผู้้�เรีียนและ
ผู้้�สอนได้้พััฒนาทัักษะชีีวิิตและการทำงาน (Life and
Career Skills) ทััก ษะด้้านสารสนเทศ สื่่�อ และ
เทคโนโลยีี (Information, Media, and Technology
Skills) และทัักษะการเรีียนรู้้แ� ละนวััตกรรม (Learning
and Innovation Skills) ร่่วมกััน และท้้ายที่่�สุุดผู้้เ� รีียน
สามารถพััฒนาทัักษะด้้านการสื่่�อสารทางวิิชาการผ่่าน
การนำเสนอโครงงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในรููป
แบบโปสเตอร์์และปากเปล่่า
5.2. ข้้อเสนอแนะ
การจัั ด การเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้โครงงานเป็็ น ฐาน
เหมาะสมกัับนัักศึึกษาในชั้้�นปีีสุุดท้้ายตามหลัักสููตร
เนื่่�องจากนัักศึึกษาได้้มีีการสะสมองค์์ความรู้้�พื้้�นฐาน
และมีีประสบการณ์์มาแล้้ว จะสามารถบููรณาการ
ศาสตร์์ ต่่ า ง ๆ มาใช้้ในการทำโครงงานได้้อย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ แต่่ อ าจมีี ข้้ อจำกัั ด ในเรื่่�องของงบ
ประมาณและระยะเวลา ที่่�จำเป็็นต้้องมีีการจััดสรรให้้
เหมาะสมตามสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละ

ภาคการศึึกษา รวมถึึงอาจต้้องมีีการพิิจารณาความ
พร้้อมของนัักศึึกษาบางรายในการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี
หากมีีการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ อีีกทั้้�ง
อาจมีีเพิ่่�มความหลากหลายของการประเมิินผลตาม
สภาพจริิง เพื่่�อให้้ได้้ผลการประเมิินที่่�เด่่นชััดยิ่่�งขึ้้�น
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (TLIC) ที่่�สนัับสนุุน
งบประมาณ ในการดำเนิินโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ ศตวรรษที่่� 21
ขอขอบคุุ ณ สำนัั ก พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาภายใต้้
ความร่่ ว มมืื อ กัั บ วิิ ท ยาลัั ย การศึึ ก ษาตลอดชีี วิิ ต
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ได้้มอบองค์์ความรู้้�ด้้านการ
จััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ ๆ การประเมิินผล
ตามสภาพจริิง และขอขอบคุุณภาควิิชาสััตวศาสตร์์
และสัั ต ว์์ น้้ ำ คณะเกษตรศาสตร์์ ซึ่่� ง อำนวยความ
สะดวกในการจััดการเรีียนการสอน รวมถึึงขอขอบคุุณ
นัักศึึกษาที่่�ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญ และ ให้้ความร่่วม
มืือในการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่เป็็นอย่่างดีี
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ผลการใช้้สื่่�อการสอนออนไลน์์ ปฏิิบััติิการออนไลน์์ และห้้องเรีียนกลัับด้้าน
ในการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�ม
ในกระบวนวิิชา 601422 Sugar Technology
รวิิศ ทััศคร
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155 หมู่่� 2 ถ.เลีียบคลองชลประทาน ต.แม่่เหีียะ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ 50100
E-mail digitalkrashed@gmail.com, ravis.t@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
การจััดการเรีียนการสอนกระบวนวิิชาเทคโนโลยีีน้้ำตาล ใช้้เทคนิิคห้้องเรีียนกลัับด้้าน และการเรีียนรู้้�ผ่่าน
การทำงานเป็็นทีีม การค้้นคว้้าข้้อมููล และการฝึึกการนำเสนอเชิิงสััมมนาวิิชาการ กิิจกรรมการนำเสนอนิิทรรศการ
ออนไลน์์ การฝึึกความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ผ่า่ นการวิิจารณ์์ผลการทดลองโดยการศึึกษาสื่่�อการสอนออนไลน์์ และอภิิปราย
ผลร่่วมกัับผู้้�สอน ตามลำดัับ ช่่วยให้้การกระจายลำดัับขั้้�นของนัักศึึกษามีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นโดยคิิดเป็็น A ร้้อยละ
40.74, B+ ร้้อยละ 37.04, B ร้้อยละ 18.52 และ C+ ร้้อยละ 3.70 เมื่่�อเทีียบกัับปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมาที่่�มีีสััดส่่วน
การกระจายลำดัับขั้้�นในช่่วงที่่�ต่่ำกว่่า ส่่วนผลการประเมิินความพึึงพอใจของนัักศึึกษาในการจััดการเรีียนการสอน
แบบใหม่่พบว่่า ได้้รัับคะแนนประเมิิน 4.01 จาก 5 โดยมีีผู้้�เข้้าประเมิินจำนวนร้้อยละ 80.13
คำสำคััญ: อุุตสาหกรรมน้้ำตาลทราย, Interactive board, flipped classroom, TBL, food processing
1. บทนำ
ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา กระบวนวิิชาเทคโนโลยีี
น้้ำตาล เป็็นวิิชาที่่�มีีการบรรยายเนื้้�อหาร่่วมกัับปฏิิบััติิ
การเพื่่�อให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้ทั� กั ษะการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์
ขนมหวานผ่่านการปฏิิบััติิ อย่่างไรก็็ตาม ผลจากการ
บรรยายในห้้องเรีียน ที่่�สัังเกตได้้ในหลายปีีการศึึกษา
ก่่อนหน้้า คืือนัักศึึกษาขาดแรงขัับในการเรีียนรู้้� มีีการ
ขาดเรีียน และทำคะแนนได้้ไม่่ดีีในการสอบ แม้้ว่่าจะ
ให้้ความสนใจในชั่่�วโมงปฏิิบััติิการ แต่่การเข้้าถึึงความ
รู้้ค� วามชำนาญที่่�ควรจะได้้รัับในการเรีียนกระบวนวิิชา
นี้้�ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่น่่าพอใจ ผู้้�สอนจึึงเริ่่�มมีีการทำ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านในบางหััวข้้อ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเรีียน
รู้้�มาก่่อนชั่่�วโมงบรรยายในปีีการศึึกษา 2563 แต่่ผล
ตอบรัั บ ที่่�ได้้ก็็ ยัั ง ไม่่ ค่่ อ ยประสบความสำเร็็ จ นัั ก
เนื่่�องจากนัักศึึกษายัังคงมีีความเคยชิินกัับการรัับสาร
ทำให้้ส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้อ่่ทานหรืือเรีียนรู้้บ� ทเรีียนก่่อนการ
รัับฟัังชั่่�วโมงบรรยาย ตามที่่�ได้้วางเอาไว้้

ได้้เคยมีีงานตีีพิิมพ์์ของ McKinney และ Heyl
[1] ที่่�ได้้มีีการแยกประเภทของเทคนิิคการจััดการเรีียน
รู้้แ� บบ active learning เอาไว้้ ซึ่่�งการเรีียนรู้้แ� บบกรณีี
ศึึ ก ษาอาจถูู ก นำมาใช้้เพื่่�อให้้นัั ก ศึึ ก ษาอ่่ า น แล้้ว
วิิเคราะห์์ ผ่่านการเรีียนรู้้�แบบทำงานเป็็นทีีม (Team
based learning, TBL) จากนั้้�นนำเสนอ และอภิิปราย
ในชั้้�นเรีียน
2. หลัักการที่่�นำมาใช้้ปรัับการเรีียนการสอน
กระบวนวิิชา sugar technology ได้้ปรัับใช้้
แนวการสอนแบบใหม่่ โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
2.1. การลดเวลาการตรวจข้้อสอบ โดยอาศััย
ระบบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
(LMS)
โดยกระบวนวิิชาจะประยุุกต์์ใช้้งานเครื่่�องมืือ
LMS ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จััดไว้้อำนวยความ
สะดวกในการเรีี ย นการสอน แทนการใช้้แอพ
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ZipGrade ที่่�เคยใช้้ในโครงการที่่�ผ่่านมา [2] เนื่่�องจาก
ZipGrade เป็็ น แอพที่่�ใช้้สำหรัั บ ตรวจข้้อสอบที่่�มีี
กระดาษคำตอบ และไม่่สามารถใช้้กัับกรณีีของการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ในช่่วงสถานการณ์์โควิิดได้้
อย่่างไรก็็ตาม ระบบ CMU exam moodle สามารถ
เข้้ามาตอบโจทย์์ในการใช้้งานได้้เป็็นอย่่างดีี
2.2. การใช้้ระบบการเรีียนออนไลน์์ ร่่วมกัับการ
เรีียนรู้้�ผ่่านการทำงานเป็็นทีีม (TBL)
	วิิ ช านี้้�มีี ลัั ก ษณะการสอนทั้้�งในส่่ ว นของการ
บรรยาย และปฏิิบััติิการในกระบวนวิิชาเดีียวกััน แต่่มีี
ส่่วนของภาคบรรยายมากกว่่า ดัังนั้้�นในการจััดการ
เรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้� นัักศึึกษาจึึงได้้รัับมอบ
หมายให้้ชมคลิิปการบรรยายในรููปแบบการจััดการ
เรีี ย นการสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน (Flipped
Classroom) จากนั้้�นให้้มีีการอภิิปรายกลุ่่�มเกี่่�ยวกัับ
ความรู้้�ที่่�ได้้ และจััดการสอบย่่อย (quiz) ออนไลน์์ ซึ่่�ง
มีีความแตกต่่างไปจากการเรีียนการสอนแบบเดิิมที่่�
เน้้นการบรรยายในชั้้�นเรีียน และวััดผลการเรีียนด้้วย
การสอบเพีียงอย่่างเดีียว
เนื่่�องจากภาคการศึึกษานี้้�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ของสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ซึ่่�งมีีความ
รุุนแรงของสถานการณ์์มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ การทำปฏิิบััติิ
การ on-site แต่่เดิิมที่่�วางแผนไว้้ จึึงไม่่สามารถกระทำ
ได้้ จึึงได้้จััดการเรีียนการสอนในรููปแบบการบรรยาย
คลิิปปฏิิบััติิการออนไลน์์ และให้้นัักศึึกษาอภิิปรายผล
การทดลองในรููปแบบการสััมมนากลุ่่�มทดแทน
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ในกระบวนวิิชา นัักศึึกษามีีกระบวนการเรีียนรู้้�ดัังนี้้�
3.1. การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองแบบห้้องเรีียนกลัับ
ด้้านผ่่านสื่่�อวิิดิิทััศน์์ และการเรีียนการ
สอนผ่่านแอปพลิิเคชััน zoom
จากเดิิมที่่�มีีการเรีียนการสอนโดยการบรรยาย
หน้้าชั้้�นเรีี ย นในสถานที่่�จริิ ง มีี ก ารปรัั บ เปลี่่�ยนให้้
เป็็นการเรีียนแบบออนไลน์์ทั้้�งหมด โดยภายหลัังจาก
ที่่�ได้้มีีการบรรยายเนื้้�อหาเบื้้�องต้้นผ่่าน zoom ในหััวข้้อ
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ต่่าง ๆ แล้้ว นัักศึึกษาได้้รัับมอบหมายให้้เรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อนั้้�น ๆ ผ่่านคลิิปบรรยาย จาก
นั้้�นให้้อภิิปรายกลุ่่�มในเนื้้�อหาความรู้้�ที่่�ได้้รัับ และทำ
ข้้อสอบ Quiz ในรููปแบบออนไลน์์
3.2. กิิจกรรมการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการทำงานเป็็นทีีม
ด้้วยการสืืบค้้นงานวิิจัยั ในหััวข้้อที่่�นัักศึึกษา
สนใจ และนำเสนอออนไลน์์ผ่า่ น zoom
	นัักศึึกษาจะได้้รัับการมอบหมายในตอนต้้นของ
ภาคการศึึกษา ให้้ทำโครงงานนำเสนองานวิิจััยที่่�น่่า
สนใจ โดยอาจารย์์ผู้้�สอนจะกำหนดหััวข้้อกว้้าง ๆ เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาตััดสิินใจในการค้้นคว้้าหาเรื่่�องที่่�สนใจใน
การเอามานำเสนอ ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องเป็็นผู้้�กำหนด
ด้้วยตนเองผ่่านการประชุุมระดมความคิิดเป็็นกลุ่่�ม
เมื่่�อนัักศึึกษาได้้หััวข้้อของการนำเสนอแล้้ว จะ
ต้้องนำมาปรึึกษาอาจารย์์ผู้้�สอนเพื่่�อดููความเหมาะสม
และทำบทคััดย่่อ และไฟล์์นำเสนอในรููปแบบของ
แพล็็ตฟอร์์มใดก็็ได้้ เป็็นต้้นว่่า power point หรืือ
keynote หรืือแม้้แต่่การนำเสนอออนไลน์์ผ่า่ น canva.
com เป็็นต้้น จากนั้้�นนำเสนอผ่่าน zoom โดยจััดวััน
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มทยอยนำเสนอในชั่่�วโมง
เรีียน
คะแนนการประเมิินเฉลี่่�ยจากเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน
และอาจารย์์ผู้้ส� อน จะถููกนำมาคิิดค่่าเฉลี่่�ยอีีกครั้้�งด้้วย
สััดส่่วนน้้ำหนัักคะแนนเฉลี่่�ยจากเพื่่�อนนัักศึึกษา 4 ส่่วน
ต่่อน้้ำหนัักคะแนนจากอาจารย์์ผู้้�สอน 6 ส่่วน เพื่่�อคิิด
เป็็นคะแนนการนำเสนอของแต่่ละกลุ่่�มอีีกครั้้�ง
ผลที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรมนำเสนองาน
วิิจััย ซึ่่�งประกอบด้้วยขั้้�นตอนการทบทวนวรรณกรรม
การเขีียนบทคััดย่่อ การทำไฟล์์การนำเสนอ ทำให้้
นัักศึึกษาได้้รัับประสบการณ์์ขั้้�นต้้น และบรรยากาศใน
การนำเสนองานวิิ จัั ย ในรูู ป แบบของงานประชุุ ม
วิิ ช าการ ซึ่่� ง จะเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การเพิ่่�มพูู น
ประสบการณ์์การนำเสนองานวิิชาการให้้แก่่นักั ศึึกษา
ต่่อไป
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ป นทีม
กศึกษา
m
ตนของ
วิ จ ั ย ที่
กวาง ๆ
เรื ่ องที่
งเปนผู
วามคิด

นอแล ว
ู ค วาม
สนอใน
power
เสนอ
ำเสนอ
ละกลุ ม

นเรียน
อีกครั้ ง
กศึกษา
6 สวน
ลุ  ม อี ก

ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยใหนำเสนอ
สะทอนคิดเ
เนื ้ อ หาที ่ น ั ก ศึ ก ษาต อ งการแสดง ผ า น zoom
ในชวงที่มีกา
ทดแทนการนำเสนอนิทรรศการ on site แบบเดิม ภาคการศึกษาที่ผ
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แตใหนักศึกษานำสงงานนำเสนอเอาไวกอน เพื่อที่จะ ทางการจัดการเรีย
แสดงในบอร ด นิ ท รรศการที ่ ม ี จ อสั ม ผั ส ในภาค ซึ่งรวมไปถึงการเร
าน zoom
ทรรศการ
การศึกผ่่ษาต
อไปเพืทดแทนการนำเสนอนิิ
่อประเมินศักยภาพของกิ
จ กรรมon siteกระบวนวิชาตาง ๆ
แบบเดิิม แต่่ให้้นัักศึึกษานำส่่งงานนำเสนอเอาไว้้ก่่อน
การจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบดั ง กล า วเพื่ อ ไดมีการปรับเปลี่ย
เพื่่�อที่่�จะแสดงในบอร์์ดนิิทรรศการที่่�มีีจอสััมผััสในภาค
เอาไวใชในปการศึกษาตอ ๆ ไป
วิชาฯ ซึ่งเดิมไดวา
การศึึกษาต่่อไปเพื่่�อประเมิินศัักยภาพของกิิจกรรมการ
ดจััวดยเหตุ
ี ้ ใ นกระบวนวิ
ช าจึงกล่่
ง ไดาวเพื่่�
ท ำการ
การเรีียนนการสอนในรูู
ปแบบดัั
อเอาไว้้ใช้้ในออกแบบการทดล
มอบหมายให
ั กศึกอษามี
ปีีการศึึกนษาต่่
ๆ ไปการคน ควาขอมูลของหัว site โดยใหวิเคราะ
เรื่องที	ด้้วยเหตุุ
่สนใจ และนำเสนอในรู
ป แบบที
่ ต องงการจั
ด เปนบทปฏิบัติการ
นี้้� ในกระบวนวิิ
ช าจึึ
ได้้ทำการมอบ
นิ ท รรศการ
ผ ากนศึึZoom
่ ง ไม จ ำเป น จะต
อ งมีวเรื่่�องที่่�ด ว ยตนเองขึ ้ น ม
หมายให้้นัั
กษามีีกซึารค้้นคว้้าข้้อมูู
ลของหัั
รูปแบบที
นทางการเชนเดีปยแบบที่่�ต้้
วกับหัวอขงการจัั
อ 3.2ดนิิโดย
สนใจ่เปและนำเสนอในรูู
ทรรศการหองปฏิบัติการในก
า นมZoom
ซึ่่� ง ไม่่ จ่ เำเป็็
จะต้้องมีี รูมู ปากขึ
แบบที่่�เป็็
เน น ย้ ผ่่ำ ให
ี ก ารนำเสนอที
ป นนธรรมชาติ
้ น นไมสามารถกระทำ
วกัับหััวข้้อ 3.2 โดยเน้้นย้้ในการ
ำให้้มีีการนำการสอนเปนออนไล
เพื่อใหทางการเช่่
นักศึกษาไดนรเดีีับยการจำลองประสบการณ
เสนอที่่�
เป็็นธรรมชาติิ
มากขึ้้�นทยาศาสตร
เพื่่�อให้้นัักศึึในกรณี
กษาได้้รัับการ กิจกรรมดังก
ทดลองกิ
จกรรมการสื
่อสารทางวิ
จำลองประสบการณ์์
ที่ตองทำหน
าที่ใหความรูแใกนการทดลองกิิ
บุคคลทั่วไปซึจ่งกรรมการสื่่�
จะไดรับ อสารการสะทอนคิดเชิง
ทางวิิทยาศาสตร์์ ในกรณีีที่่�ต้้องทำหน้้าที่่�ให้้ความรู้้�แก่่
ประสบการณที่มีความแตกตางจากการนำเสนอแบบ การทดลองถายทำ
บุุคคลทั่่�วไปซึ่ง่� จะได้้รัับประสบการณ์์ที่่�มีคี วามแตกต่่าง
ผลงานทางวิชาการ
ทดลอง และบันทึก
จากการนำเสนอแบบผลงานทางวิิชาการ
ศึกษาในรูปแบบห
โดยวางใหเปนกรณ
อมขนมหวานชนิดต
บรรยาย จากนั้นว
ผลตอคุณภาพของ
รููปที่่� 1 ตััวอย่่างไฟล์์การนำเสนองานวิิจััยในหััวข้้อที่่�
รูปทีนััก่ 1ศึึกตัษาสนใจ
วอยางไฟลการนำเสนองานวิจัยในหัวขอที่
3.3. กิิจกรรมการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการทำงานเป็็นทีีม รููปที่่� 2 QR code คลิิปบัันทึึกการนำเสนอทดแทนการ
นักศึกษาสนใจ
โดย จััดบอร์์ดนิิทรรศการผ่่าน zoom
ผลที ่ ไ ด จโดยการใช้้การจัั
ากการเรี ย นรูดนิิ ผท ารรศการแบบใหม่่
นกิ จ กรรมนำเสนอ
มีีส่่วนโต้้ตอบกัับผู้้�ร่่วมชมนิิทรรศการ
3.4. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ขั้้�นตอนกระบวนการ
ซึ ่ ง ประกอบด
ว
ยขั
้
น
ตอนการทบทวน
งานวิ จ ั ยในการจัั
ผลิิตและแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ขนมหวาน โดย
ดกิิจกรรมแสดงนิิทรรศการในหััวข้้อที่่�
การเขี
ด ย อ จการทำไฟล
ก าร
วรรณกรรม
การทำห้้องเรีียนกลัับด้้านโดยเรีียนรู้้�ผ่่าน
นัักศึึกษาสนใจนั้้�
น แต่่ย นบทคั
เดิิมวางแผนที่่�
ะจััดนิิทรรศการ
สื่่�อการสอนปฏิิบััติิการออนไลน์์ ร่่วมกัับ
on siteทำให
โดยจััดนทำบอร์์
ดนิิทรรศการนำเสนอในรูู
ักศึกษาได
รับประสบการณปขแบบ
ั้ น ต น
นำเสนอ
ที่่�สามารถมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ชมเนื้้�อหาของบอร์์
ได้้
กิิ จ กรรมสะท้้อนคิิ ด เชิิ ง วิิ พ ากษ์์ ผ ลการ
จั ย ในรู ปดแบบ
และบรรยากาศในการนำเสนองายวิ
โดยการติิดตั้้�งจอสััมผััส ซึ่ง่� ให้้นัักศึึกษานำไฟล์์นำเสนอ
ทดลอง
ของงานประชุมวิขาการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ในช่่วงที่่�มีีการเรีียนการสอนกระบวนวิิชานี้้�ใน
มาส่่ง และอาจารย์์ผู้้�สอนนำไฟล์์เข้้าไปในระบบให้้ แต่่
เพิ่มเนื่่�พูอนงจากในช่่
ประสบการณ
ก
ารนำเสนองานวิ
ช
าการให
แ
ก
วงที่่�มีีการเรีียนการสอน ทางมหาวิิทยาลััย ภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนแนวทาง
กษาตอไป ย นออนไลน์์ ทั้้� งหมดเนื่่�องจาก การจัั ด การเรีี ย นการสอนให้้เป็็ น ออนไลน์์ ทั้้� งหมด
นักศึได้้ประกาศให้้เรีี
โควิิด ทำให้้ต้้องปรัั
เปลี่่�ยนรููปแบบการนำ
กิจกรรมการเรี
ยนรูผาบนการทำงานเป
นที ม ซึ่่�งรวมไปถึึงการเรีียนการสอนในภาคปฏิิบััติิการใน
3.3สถานการณ์์
เสนอโดยให้้นำเสนอเนื้้�
กศึึกษาต้้องการแสดง
โดยการใชการจัอดหาที่่�นัั
นิทรรศการแบบใหม
โดยมี กระบวนวิิชาต่่าง ๆ ของมหาวิิทยาลััยด้้วย ผู้้ส� อนจึึงได้้

สวนโตตอบกับผูรวมชมนิทรรศการ
ในการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในหัวขอที่
นั ก ศึ ก ษาสนใจนั ้ น แต เ ดิ ม วางแผนที ่ จ ะจั ด

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มีีการปรัับเปลี่่�ยนชั่่�วโมงปฏิิบััติิการของกระบวนวิิชาฯ
ซึ่่�งเดิิมได้้วางแผนเอาไว้้ที่่�จะให้้มีีกิจิ กรรมการออกแบบ
การทดลองโดยนัักศึึกษาด้้วยตนเอง on site โดยให้้
วิิ เ คราะห์์ โจทย์์ ก ารออกแบบการทดลองที่่�เป็็ น บท
ปฏิิบัติั กิ ารเดิิม และให้้ออกแบบการทดลองด้้วยตนเอง
ขึ้้�นมาโดยอาศััยเครื่่�องมืือที่่�มีีในห้้องปฏิิบััติิการในการ
ศึึกษา ซึ่่�งในช่่วงเวลาดัังกล่่าวไม่่สามารถกระทำได้้
เนื่่�องจากมีีคำสั่่�งให้้มีีการเรีียนการสอนเป็็นออนไลน์์
ทั้้�งหมด
	กิิจกรรมดัังกล่่าวจึึงปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็นกิิจกรรม
การสะท้้อนคิิดเชิิงวิิพากษ์์ผลการทดลองโดยสาธิิตการ
ทดลองถ่่ายทำในห้้องปฏิิบัติั กิ ารทั้้�งการทำการทดลอง
และบัันทึึกผลการทดลองให้้นัักศึึกษาเข้้ามาศึึกษาใน
รููปแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านออนไลน์์ทดแทน โดยวาง
ให้้เป็็นกรณีีศึึกษาในการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ลููกอมขนม
หวานชนิิดต่่าง ๆ ที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไปในชั่่�วโมงภาคบรรยาย
จากนั้้�นวิิ พ ากษ์์ ถึึ ง ผลของปัั จ จัั ย ต่่ า ง ๆ ที่่�มีี ผ ลต่่ อ
แนวทางการออกแบบการทดลอง
้งเสนอแนะ
คุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้ รวมถึึงวิิรวมทั
เคราะห์์
แนวทาง
แนวทางในการปรั
บปรุงการออกแบบการทดลองเพื
การออกแบบการทดลอง
รวมทั้้�งเสนอแนะแนวทางใน่อ
ศึการปรัั
กษาเกี
่ ย วกั
บ ผลิ ตภั ณฑ แต ล ะแบบ โดยนำเสนอ
บปรุุ
งการออกแบบการทดลองเพื่่�
อศึึกษาเกี่่�ยว
กัับแผลิิกอตภััาจารย
ณฑ์์แต่่ผลูสะแบบ
ให
อนในรูโดยนำเสนอให้้แก่่
ป แบบคล า ยกั บอกิาจารย์์
จ กรรมผู้้�
สอนในรููปthink-pair-share
แบบคล้้ายกัับกิิจกรรมประเภท
ประเภท
โดยเปนการจัthink-pairบคูระหวาง
share
นการจัั
ะหว่่างกลุ่่�มงนััหนึกศึึ่งกกัษาที่่�
ปฏิิบัติั ิ
กลุ
มนักโดยเป็็
ศึกษาที
่ปฏิบบัตคู่่�ิกรารทดลองฝ
บอาจารย
�งหนึ่่�
ผูการทดลองฝั่่
สอนอีกฝงหนึ
่ง ง กัับอาจารย์์ผู้้�สอนอีีกฝั่่�งหนึ่่�ง

รููปที่่� 3 รวม QR code ของคลิิปสอนปฏิิบััติิการ
รูปที่ 3 รวม QR code ของคลิปสอนปฏิบัติการ
ออนไลน์์ที่่�จััดทำขึ้้�นในช่่วงการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้
ออนไลนที่จัดทำขึ้นในชวงการเรียนการสอนเพื่อให
นัักศึึกษาเรีียนออนไลน์์ และวิิพากษ์์ผลการทดลอง
นัออนไลน์์
กศึกษาเรียนออนไลน และวิพากษผลการทดลอง
ออนไลนคลิิปบทปฏิิบััติิการตามรููปที่่� 3 นั้้�น ได้้รัับการ
คลิโปดยอาศัั
บทปฏิยบเครื่่�
ัติกอารตามรู
ปที่ 3 เช่่นั้น ได
รับการ
เผยแพร่่
งมืือออนไลน์์
youtube
เผยแพร
โดยอาศัยเครืในการเผยแพร่่
่องมือออนไลน
เชนดทำขึ้้�
youtube
และ showme.com
และจัั
น โดย
อาศััยshowme.com
โปรแกรม Camtasia
studio มาใช้้ในการตัั
ดต่่้ นอ
และ
ในการเผยแพร
และจั ด ทำขึ
ซึ่่�งหลัังจากนี้้�
หากสามารถสอน
siteมาใช
ได้้ในปีี
การ
โดยอาศั
ยโปรแกรม
Camtasia on
studio
ในการ
สื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์
ตัศึึดกตษาต่่
อ ซึอ่งไปจะใช้้เป็็
หลังจากนี้หนากสามารถสอน
on site ไดใน
ศึึกษารุ่่�
นหน้้าได้้เรีี
�แบบห้้องเรีี
ยนกลัับ
ปเพื่่�อให้้นัั
การศึกกษาต
อ ไปจะใช
เปนยสืนรู้้
่ อ การเรี
ย นการสอน
ด้้าน และคิิเพืด่วิิอเให
คราะห์์
ดขึ้้�านไดในการทดลอง
ออนไลน
น ั ก ศึผกลที่่�จะเกิิ
ษารุ  น หน
เ รี ย นรู  แบบ
ก่่หออนทำการทดลองจริิ
ง
ในห้้องปฏิิ
บั
ติ
ั
ก
ิ
าร
โดยออกแบบ
งปฏิ
ัติการ
่อนไขในการทดลอง
งเรียบนกลั
บดโดยออกแบบเงื
าน และคิดวิเคราะห
ผลที่จะเกิดขึ้น
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4. ผลที่่�ได้้รัับ
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เป็็นทีีม คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของกระบวนวิิชา
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ตารางที่ 2 สัดสวนรอยละของนักศึกษาที่ไดคะแนน
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มยทีนดอาจด้้วยการรัั
่ จ ะมี
อกนลง
ศักยภาพการเรี
วยรูผปลการเรี
แบบการเรี
่ใช
ตามปกติิ
อ่่อนลง
บยนัันอ
กยศึึนการสอนที
ษาที่่�กและมี
ระทำ
ศัตามปกติ
กยภาพการเรี
ยนนดผ่่อาจด
ยรูปวยการรั
แบบการเรี
่ใช
หลายรอบมากขึ้้�
าวนระบบการคัั
อกกผู้้
�เข้้าศึึ
กษา
ออนลง
บนัดเลืื
กยศึนการสอนที
ษาที
่กระทำ
ตามปกติ
นลงก้นษาที่่�มีี
อาจด
วกยการรั
บนัดกเลืศึอกกผู
ษาที
ในระดัั
บ อุุอดอมศึึ
ารเปลี่่�ยนแปลงไป
หลายรอบมากขึ
ผานระบบการคั
เข่กาแม้้ใน
ศึระทำ
กษา
หลายรอบมากขึ
ผอากนระบบการคั
เลืมอให้้หลายส่่
กผูเขาศึแม
กษา
กระบวนวิิ
ซึ่่�่มงีกมีีารเปลี
คะแนนเสริิ
วในน
ในระดับ อุชดาเอกเลืื
มศึก้นษาที
่ยดนแปลงไป
ในระดั
บ อุดชมศึ
กษาทีอก่มีกซึารเปลี
่ย นแปลงไป
ใน
กระบวนวิ
าเอกเลื
่งมีคะแนนเสริ
มใหแม
หลาย
กระบวนวิ
ชผลของทั
าเอกเลื
ซึ่งมีคและเทคโนโลยี
ะแนนเสริม่ลให
หลาย
ชาวิทอยาศาสตร์
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สวน ก็กลุเห็่มนสาขาวิ
กกษะความชำนาญที
ดลงของ
สนัวกนศึกก็ษาในช
เห็นผลของทั
วงหลังกดัษะความชำนาญที
งแสดงไวในขอมูล่ลยดลงของ
อนหลัง
นัของจำนวนร
กศึกษาในชวองหลั
ง ดังแสดงไว
ในขอมู้ นลเรียยอนที
นหลั่ ไดง
ยละของนั
ก ศึ ก ษาในชั

เทาที่ผูสอนป
หลั ง มี แ นวโ
ศักยภาพการ
ตามปกติออ
หลายรอบม
ในระดับ อุด
กระบวนวิช
สวน ก็เห็นผ
นักศึกษาใน
ของจำนวน
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ก็็เห็็นผลของทัักษะความชำนาญที่่�ลดลงของนัักศึึกษา
ในช่่วงหลััง ดัังแสดงไว้้ในข้้อมููลย้้อนหลัังของจำนวน
ร้้อยละของนัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนที่่�ได้้คะแนนลำดัับขั้้�น
ต่่าง ๆ ดัังตารางที่่� 2 ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มในช่่วงปีี 2561
– 2563
การนำเอาการจััดการเรีียนรู้้แ� บบศตวรรษที่่� 21
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน การเรีียนรู้้�ผ่่านการทำงานเป็็นทีีม
ในกิิจกรรมการเสวนาวิิชาการออนไลน์์ การนำเสนอ
ออนไลน์์ทดแทนการจััดนิิทรรศการ รวมถึึงการเรีียนรู้้�
ผ่่านกรณีีศึึกษา ส่่งผลให้้การกระจายตััวของลำดัับขั้้�น
ที่่�นัักศึึกษาได้้รัับอยู่่�ในช่่วงบนมากยิ่่�งขึ้้�น โดนคิิดเป็็น A
ร้้อยละ 40.74, B+ ร้้อยละ 37.04, B ร้้อยละ 18.52
และ C+ ร้้อยละ 3.70 เมื่่�อเทีียบกัับปีีการศึึกษา 2563
ที่่�คิิดเป็็น A ร้้อยละ 15.79, B+ ร้้อยละ 18.42, B
ร้้อยละ 42.11 และ C+ ร้้อยละ 23.68 หรืือปีีการศึึกษา
ก่่อนหน้้า ซึ่่�งมีีการกระจายตััวในช่่วงที่่�ต่่ำกว่่าอย่่างมีี
นััยสำคััญ
	ส่่วนผลการประเมิินความพึึงพอใจของนัักศึึกษา
ในการจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่โดยข้้อมููลจาก
ระบบ CMU MIS พบว่่า ได้้รัับคะแนนประเมิินกระบวน
วิิชาที่่� 4.01 จาก 5 โดยมีีผู้้�เข้้าประเมิินจำนวนร้้อยละ
80.13 และนัักศึึกษาให้้คะแนนประเมิินผู้้�สอน 3.77
จาก 5 โดยมีีผู้้�เข้้าประเมิินจำนวนร้้อยละ 75.36
5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
การจััดการเรีียนการสอนด้้วยการจััดการเรีียนรู้้�
เชิิงรุุก โดยใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ ร่่วมกัันหลากหลายวิิธีี
ทำให้้นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น การเรีียนออนไลน์์แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
ประกอบกัับการบรรยายสรุุป และทำการตอบคำถาม
ท้้ายบทเรีียน (quiz) รวมถึึงจััดการเรีียนรู้้แ� บบอภิิปราย
ในชั้้�นเรีียน ช่่วยให้้เกิิดผลการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีกว่่าการเรีียน
แบบบรรยายและสอบเพีียงประการเดีียว
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5.2. แนวทางในการขยายผล
ในปีีการศึึกษาต่่อ ๆ ไป ผู้้�สอนมีีโครงการที่่�จะ
นำเอาไฟล์์การนำเสนอของนัักศึึกษาที่่�ผ่่านมา ทำการ
เผยแพร่่ และจััดแสดงนิิทรรศการออนไลน์์รวมถึึงจััด
แสดงบนบอร์์ดนิิทรรศการแบบ interactive ที่่�ได้้จััด
ทำขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถนำเสนอได้้ทั้้�งในสถานที่่�จริิง และ
ในรูู ป แบบออนไลน์์ เพื่่�อให้้มีี ค วามยืื ด หยุ่่�นในการ
ดำเนิินการในกรณีีที่่�มหาวิิทยาลััยไม่่สามารถเปิิดเรีียน
on site ได้้ในอนาคต
การบรรยายออนไลน์์ และการเสวนากลุ่่�ม เพื่่�อ
สะท้้อนคิิดในส่่วนของเนื้้�อหาที่่�ได้้เรีียนในห้้องเรีียน
กลัับด้้าน ก็็เป็็นแนวทางที่่�ควรจะขยายผล โดยผู้้�สอน
จะมีี ก ารพิิ จ ารณาเลืื อ กเครื่่� อ งมืื อ ที่่�ผู้้� เรีี ย นสามารถ
โต้้ตอบได้้มากกว่่าการใช้้ส่่วนเครื่่�องมืือโพล ยกมืือหรืือ
ปรบมืือ ที่่�ติิดมากัับโปรแกรม Zoom เพีียงอย่่างเดีียว
โดยอาจจะพิิ จารณานำเครื่่� อ งมืื อ อื่่�น ๆ มาใช้้เพิ่่�ม
ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ นัั ก ศึึ ก ษาในโอกาสต่่ อ ไป เช่่ น
Mentimeter เป็็นต้้น
เนื้้�อหาของกระบวนวิิชานอกเหนืือจากการทำ
เป็็นคลิิปบรรยายออนไลน์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเรีียนในแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านแล้้ว จะยัังมีีแผนการจััดทำเพิ่่�มเติิม
ในปีีการศึึกษาต่่อ ๆ ไป ในรููปแบบของบทความเผย
แพร่่ในนิิตยสารวิิชาการของ สวทช. ที่่�ผู้้ส� อนมีีคอลััมน์์
ประจำ และมอบหมายให้้นัักศึึกษาเข้้าไปอ่่านเพื่่�อส่่ง
เสริิมให้้มีีลัักษณะการเรีียนรู้้�แบบตลอดชีีวิิต รวมถึึง
ระบบฐานข้้อมูู ล ที่่�น่่ า จะมีี ก ารค้้นหาสิ่่�งต่่ า ง ๆ ที่่�
นัักศึึกษาต้้องการได้้โดยอาศััย wiki engine รวมถึึง
แหล่่งรวมบทความถาวรที่่�อาศััยแพล็็ตฟอร์์มสำเร็็จรููป
อย่่าง wordpress เพื่่�อจะได้้ใช้้เป็็นทั้้�งสื่่�อการสอน
ออนไลน์์ และเป็็นแหล่่งความรู้้ถ� าวรให้้แก่่สาธารณชน
ต่่อไป
5.3. ปััญหา และอุุปสรรค
ในการจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้�
อุุปสรรคที่่�พบบ่่อยในช่่วงการบรรยายออนไลน์์ผ่่าน
z o o m คืื อ ก า ร ไ ม่่ ต อ บ ส น อ ง ข อ ง นัั ก ศึึ ก ษ า
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ต่่อคำถาม หรืือเกมที่่�ผู้้�สอนทดลองนำมาตั้้�งคำถามใน
คาบเรีียน ซึ่่�งนัักศึึกษาหลายส่่วนยัังแสดงถึึงภาวะที่่�
ขาดความตั้้�งใจ และกระตืือรืือล้้นในการเรีียนรู้้�เนื้้�อหา
ซึ่่�งไม่่แน่่ว่า่ เป็็นเพราะแนวทางการนำเสนอในการสอน
ออนไลน์์ หรืือเพราะนัักศึึกษามีีการล้้าเนื่่�องจากมีี
กระบวนวิิชาที่่�สอนออนไลน์์จำนวนมาก และในแต่่ละ
วิิชา นอกจากนี้้�ยัังพบว่่ามีีนัักศึึกษาบางส่่วนที่่�ไม่่จด
หรืือตั้้�งใจฟัังการบรรยายออนไลน์์ หรืือเข้้าร่่วมการ
เรีียนออนไลน์์ตามเวลา เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ในแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน แต่่ขอให้้ผู้้�สอนอััพโหลด
คลิิปเพื่่�อดููทำความเข้้าใจก่่อนสอบในครั้้�งเดีียว
	ปััญหาที่่�พบประการที่่�สองคืือ ในกิิจกรรมส่่วน
ที่่�นัักศึึกษายัังคงมีีความคุ้้�นชิินกัับการนำเสนอที่่�ค่่อน
ข้้างมีีความลึึกซึ้้�งของเนื้้�อหาที่่�ไม่่มีีความลึึกซึ้้�งทาง
วิิชาการ ซึ่่�งผิิดไปจากเป้้าหมายเดิิมที่่�ได้้ตั้้�งเอาไว้้ ซึ่่�ง
ต้้องการให้้มีี ความลึึกซึ้้�งของเนื้้�อหาในเชิิงวิิ ชาการ
มากกว่่าที่่�นำเสนอไป ซึ่ง่� นัักศึึกษาหลายกลุ่่�มยัังคงแยก
ออกได้้ไม่่ชััดเจน ระหว่่างรููปแบบการนำเสนอในแบบ
นิิทรรศการสำหรัับให้้ความรู้้�ทั่่�วไปกัับในแบบเสวนา
วิิชาการ ซึ่่�งจะต้้องมีีการลงลึึกทางด้้านเนื้้�อหามากขึ้้�น
ในส่่วนของกิิจกรรมการเรีียนออนไลน์์ทดแทน
ในส่่วนของชั่่�วโมงปฏิิบัติั กิ าร พบว่่านัักศึึกษาหลายส่่วน
ไม่่สามารถต่่อยอดแนวคิิดในการออกแบบการทดลอง
ของตนเองได้้ ในการทำกิิจกรรมจัับคู่่�เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน

ความคิิด และรายงานผลข้้อเสนอแนะการออกแบบ
การทดลองเพื่่�อปรัับปรุุงวิิธีีการทดลองที่่�มีีอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�น
ตามแนวคิิดของนัักศึึกษา ซึ่ง่� ทัักษะของการทดลองเชิิง
ความคิิด (thought experiment) และการออกแบบ
การทดลองด้้วยตนเองเป็็นสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาไม่่สามารถคิิด
ได้้ด้้วยตนเอง ซึ่่�งเป็็นประเด็็นที่่�จะต้้องได้้รัับการแก้้ไข
ในอนาคต แม้้แต่่ในวิิชาปััญหาพิิเศษ ที่่�นัักศึึกษาจะต้้อง
ทำโครงงานวิิจััยระยะสั้้�นเพื่่�อจบการศึึกษาก็็ตาม ซึ่่�งผู้้�
สอนสัังเกตว่่านัักศึึกษาในที่่�ปรึึกษา ก็็ขาดแคลนทัักษะ
ในการออกแบบการทดลองด้้วยตนเองเช่่นกััน จุุดนี้้�น่่า
จะได้้นำมาเป็็นหััวข้้อการศึึกษาหลัักที่่�เขีียนโครงการ
เพื่่�อทำงานร่่วมกัับศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้�ในโอกาสต่่อไป เพื่่�อสนัับสนุุนให้้นัักศึึกษามีี
ทัักษะในการวิิจััยที่่�ดีีขึ้้�นกว่่าปััจจุุบััน
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้� จัั ด ทำโครงการใคร่่ ข อขอบพระคุุ ณ ศูู น ย์์
นวัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่ ในการสนัับสนุุนทุุนในการจััดทำโครงการ
และคำแนะนำปรึึกษาในการจััดทำโครงการ รวมถึึง
การจัั ด การอบรมเทคนิิ ค วิิ ธีี ก ารจัั ด ทำสื่่�อการสอน
ต่่าง ๆ ซึ่่�งทำให้้โครงการนี้้�ประสบความสำเร็็จลุุล่่วงไป
ด้้วยดีี
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ในกระบวนวิิชา 601341 Fundamental Food Engineering 1. รายงานผลโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำปีีการศึึกษา 2562. ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่.
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รััศมีีทิิพย์์ วิิตา

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ต.สุุเทพ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ 50200
E-mail ratsameetip.w@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
รายวิิชา 204333 Web Application Architecture และ รายวิิชา 204441 Concurrent Programming
and Distributed System เป็็นรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัันในเรื่่�องของการศึึกษาโครงสร้้าง
สถาปััตยกรรมแอปพลิิเคชัันที่่�ใช้้ในเครืือข่่าย และเทคโนโลยีีเครืือข่่ายในปััจจุุบันั จึึงได้้มีีการวางแผนในการบููรณา
การทั้้�งสองวิิชาเข้้าด้้วยกััน และออกแบบการเรีียนรู้้�ในรููปแบบ Active Learning โดยกำหนด Problem based
Learning โดยเน้้นการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ใช้้จริิงในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ในบริิษััททั่่�วไปในปััจจุุบััน เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
พร้้อมที่่�จะไปทำงานเมื่่�อจบการศึึกษา ผลการดำเนิินการและการประเมิิน นัักศึึกษาสามารถผลิิตชิ้้�นงานออกมาได้้
เป็็นไปตามความคาดหวััง โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยของผลงานอยู่่�ที่่� 83.32%
คำสำคััญ: Web Application Development, Software Deployment, Active Learning
1. บทนำ
ภายใต้้หลัักสููตรระดัับปริิญญาบััณฑิิตของภาค
วิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ มีีการเรีียนการสอนทั้้�งใน
ภาคทฤษฎีีและการนำไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อแก้้ปััญหา โดย
ทัั ก ษะที่่�จำเป็็ น สำหรัั บ บัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ท ยาการ
คอมพิิวเตอร์์คืือต้้องสามารถนำเทคโนโลยีีมาใช้้แก้้
ปััญหาได้้อย่่างเหมาะสม และสามารถทำงานเป็็นทีีม
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในภาคการศึึกษาที่่� 2/2564 ได้้มีีการปรัับใช้้การ
เรีียนการสอนในรููปแบบ Active Learning แบบ
บููรณาการ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ก� าร
ทำงานเป็็นทีีม และการประสานงานข้้ามทีีม เพื่่�อ
จำลองสภาพแวดล้้อมของการทำงานจริิงในการพััฒนา
โปรแกรม หรืือระบบขนาดใหญ่่ ที่่�ต้้องมีีการประสาน
การใช้้เทคโนโลยีีที่่�แตกต่่างกัันจากหน่่วยงาน หรืือ
ระบบต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม โดยได้้ดำเนิินการใน
รายวิิชาเลืือก จำนวน 2 รายวิิชา ในระดัับ 300 และ
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400 ได้้แก่่ รายวิิชา 204333 Web Application
Architecture และ รายวิิชา 204441 Concurrent
Programming and Distributed System เป็็น
รายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัันในเรื่่�องของ
การศึึกษาโครงสร้้างสถาปััตยกรรมแอปพลิิเคชัันที่่�ใช้้
ในเครืือข่่าย และเทคโนโลยีีเครืือข่่ายในปััจจุุบััน
เป้้าหมายหลัักของการบููรณาการสองรายวิิชา
ด้้วยกััน คืือการออกแบบและพััฒนาระบบ โดยมีีการ
กำหนดในรูู ป แบบ Term project ในลัั ก ษณะ
Problem based ของระบบบริิหารจััดการข้้อมููลเพื่่�อ
ใช้้งานในภาควิิ ช า โดยกำหนดให้้กลุ่่�มนัั ก ศึึ ก ษาที่่�
ประกอบด้้วยสมาชิิกจากทั้้�งสองรายวิิชา แก้้ไขปััญหา
ไปพร้้อมกัั น โดยนัั ก ศึึ ก ษาจากรายวิิ ช า 204333
ออกแบบและพััฒนาโปรแกรมเว็็บส่่วนหน้้า นัักศึึกษา
จากรายวิิชา 204333 และ 204441 ออกแบบและ
พััฒนาโปรแกรมเว็็บส่่วนประมวลผล และนัักศึึกษา
จากรายวิิชา 204441 ติิดตั้้�งระบบบนสถาปััตยกรรม
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บนระบบคลาวด์์ให้้สามารถใช้้งานได้้จริิง โดยจะเน้้น
การใช้้เทคโนโลยีีที่่�ใช้้จริิงในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ใน
บริิษััททั่่�วไปในปััจจุุบััน เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพร้้อมที่่�จะไป
ทำงานเมื่่�อจบการศึึกษา
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการเรีียนรู้้�ในรููป
แบบ Problem based Learning ในระหว่่างการเรีียน
การสอน ยัังได้้มีีการปรัับรููปแบบโดยเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากภายนอกมาเป็็นวิิทยากรในการทำเวิิร์์คช็็อป เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้ลงมืือสร้้างระบบ ติิดตั้้�งระบบ จากการ
ใช้้เครื่่�องมืือที่่�เป็็นที่่�นิิยมในปััจจุุบััน เป็็นการสร้้าง
ทัักษะในการทำงานจริิงกัับสภาพแวดล้้อมจริิง และ
เนื่่�องจากในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา ยัังคงมีีวิกิ ฤตการณ์์
โรคระบาด ที่่�จำเป็็นต้้องมีีการดำเนิินการเรีียนการสอน
และการสอบ ตลอดภาคการศึึกษาในรููปแบบออนไลน์์
จึึ ง ได้้มีี ก ารปรัั บ ใช้้งานเครื่่�องมืื อ เพื่่�อให้้เกิิ ด
ประสิิทธิิภาพจากการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ได้้
มากที่่�สุุด โดยในหััวข้้อถััดไป จะเป็็นการอธิิบายราย
ละเอีียดของกิิจกรรมที่่�ได้้ดำเนิินการ และเปรีียบเทีียบ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอนตลอดทั้้�งภาคการ
ศึึกษาโดยละเอีียด
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
สามารถช่่วยสร้้างปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้เ� รีียนด้้วยกัันเอง
และระหว่่ า งผู้้� เรีี ย นกัั บ ผู้้� ส อนได้้อีี ก ด้้วย [1] [2]
เนื่่�องจากในระหว่่างที่่�ทำกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน ผู้้เ� รีียนจะ
สามารถแสดงความคิิดเห็็น ซัักถาม และทำความเข้้าใจ
ไปพร้้อมๆ กััน และผู้้ส� อนจะสามารถเข้้าถึึงปััญหาของ
ผู้้�เรีียนแต่่ละคนได้้เร็็วขึ้้�น และช่่วยเพิ่่�มทัักษะการคิิด
วิิเคราะห์์ของผู้้เ� รีียนทั้้�งในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียน
[3]
เทคนิิคการใช้้ Active Learning ในการเรีียน
การสอนวิิชาทางด้้านคอมพิิวเตอร์์ [4] ได้้มีีการนำมา
ประยุุกด์์ใช้้ในหลายรููปแบบ มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อกระตุ้้น�
ให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดวิิเคราะห์์และสร้้างกระบวนการแก้้
ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ เช่่น การปรัับเนื้้�อหาของการ

บรรยายให้้เป็็นลัักษณะของการตั้้�งคำถามกลัับ [5] ให้้
ผู้้�เรีียนได้้คิิดและวิิเคราะห์์ การทำกิิจกรรมกลุ่่�มในชั้้�น
เรีียนในรููปแบบของการแก้้ปััญหา Problem-based
Learning (PBL) โดยมีีการกำหนดผลลััพธ์์ของงานที่่�
ต้้องการ และเน้้นให้้กิิจกรรมการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนจาก
การเรีียนรู้้ปั� ญ
ั หา การค้้นคว้้า และวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วย
ตนเอง และ Peer Instruction (PI) โดยการกำหนด
จุุดเป้้าหมายหลัักและกำหนดขั้้�นตอนในการทำงาน
เบื้้�องต้้นและให้้ผู้้�เรีียนได้้ลองผิิดลองถููกตามขั้้�นตอน
การเรีียนรู้้�
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1. ข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับรายวิิชา
รายวิิ ช า 204333 Web Application
Architecture เป็็นรายวิิชาที่่�สอนเกี่่�ยวกัับโครงสร้้าง
สถาปัั ต ยกรรมของการออกแบบและพัั ฒ นา
แอปพลิิเคชัันในรููปแบบเว็็บ โดยนัักศึึกษา จำเป็็นต้้อง
เข้้าใจลัั ก ษณะการทำงานของสถาปัั ต ยกรรมและ
เทคโนโลยีีที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อสามารถเลืือกรููปแบบการ
ทำงานที่่�เหมาะสมกัับระบบที่่�ออกแบบและพััฒนา
เพื่่�อให้้การทำงานมีีประสิิทธิิภาพ ปลอดภััย และ
รวดเร็็ว
รายวิิชา 204441 Concurrent Programming
and Distributed System เป็็นรายวิิชาที่่�สอนเกี่่�ยว
กัับการเขีียนโปรแกรมเพื่่�อจััดการทรััพยากรของระบบ
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำกััด เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการทำงานที่่�
ซัับซ้้อน มีีการประมวลผลแบบพร้้อมกััน รวมไปถึึงการ
ออกแบบและใช้้งานระบบกระจาย ที่่�มีี ก ารเพิ่่�ม
ทรััพยากรระบบในลัักษณะแยก แบ่่งส่่วนการทำงาน
ซึ่ง่� เป็็นแนวทางที่่�เป็็นรากฐานสำคััญของสถาปััตยกรรม
ระบบคลาวด์์ โดยนัักศึึกษาจำเป็็นต้้องเข้้าใจถึึงข้้อดีี
ข้้อจำกััด ประโยชน์์ และความเหมาะสมของการ
ออกแบบและติิดตั้้�งระบบในรููปแบบกระจาย เพื่่�อ
บริิหารทรััพยากรคอมพิิวเตอร์์
	ทั้้�งสองรายวิิชา เป็็นกระบวนวิิชาเอกเลืือก โดย
มีีรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนเป็็นแบบบรรยาย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เน้้นทฤษฎีีของการออกแบบสถาปััตยกรรมสำหรัับ
ระบบเว็็บ และการออกแบบและเขีียนโปรแกรมเพื่่�อ
จััดการทรััพยากรในการประมวลผลแบบพร้้อมกัันและ
การทำงานของระบบกระจาย ในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบปกติิ ได้้มีีการแทรกการฝึึกปฎิิบัติั โิ ดยการให้้
ทำการบ้้านรายบุุ ค คล และการทำโครงงานกลุ่่�ม
โดยได้้มีีการบริิหารจััดการแบบแยกกััน ปััญหาที่่�พบกัับ
โครงงานแบบกลุ่่�มของแต่่ละรายวิิชา จะเน้้นส่่วนการ
ออกแบบและพััฒนาโปรแกรม โดยพิิจารณาเป็็นส่่วนๆ
เฉพาะของรายวิิชา เช่่น รายวิิชา 204333 เน้้นการ
ออกแบบเว็็บไซต์์ และการบัันทึึกข้้อมููลลงฐานข้้อมููล
รายวิิชา 204441 เน้้นการรองรัับการเรีียกใช้้งานจาก
หลายผู้้ใ� ช้้งานพร้้อมกััน ทำให้้การพััฒนาโปรแกรม ทำ
เฉพาะจุุดที่่�สนใจ นัักศึึกษาจึึงไม่่เห็็นถึึงภาพรวมของ
วััตถุุประสงค์์ของการพััฒนาระบบจนถึึงการติิดตั้้�งใน
สภาพแวดล้้อมของการทำงานจริิ
ง และปัั
ญหาที่่�จะ
รายละเอี ย ดของนั ก ศึ ก ษาแต
ล ะรายวิ
ชา
เกิิดขึ้้�น ว ย นั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า 204333
ประกอบด
รายละเอีี
ษาแต่่
ล ะรายวิิชชั้นา
ประกอบด
วยนศ.ชัย้นดของนัั
ปที่ 2-3 กเปศึึนกหลั
ก และอาจมี
ปประกอบด้้วย
 4 ร  ว ม น นััั กกศศึึึ กกษาในรายวิิ
ษ า ใ น ร าชยาว ิ204333
ช า 2 0 4ประกอ
441
บด้้วยนศ.ชั้้�
น
ปีี
ที่่�
2-3
เป็็
น
หลัั
ก
และอาจมีี
ชั้้�
น
ปีี
4 ร่่วม
ประกอบดวยนศ.ชั ้น ป ที่ 3-4 เปนหลัก โดยอาจมี
นัักศึึกษาในรายวิิชา 204441 ประกอบด้้วยนศ.ชั้้�นปีี
บางสวนที่ผานการเรียน 204333 มาแลว หรือเรียน
ที่่� 3-4 เป็็นหลััก โดยอาจมีีบางส่่วนที่่�ผ่่านการเรีียน
ในภาควิชาเดียวกัน จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
204333 มาแล้้ว หรืือเรีียนในภาควิิชาเดีียวกััน จำนวน
แตนัักลศึึะรายวิ
ังตารางที
่1
กษาที่่�ชลาสามารถแสดงได
งทะเบีียนในแต่่ลดะรายวิิ
ชาสามารถแสดง

3.2. วิิธีีการ/กิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่
	วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ห ลัั ก ของโครงการคืื อ เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้ลงมืือปฎิิบััติิจริิง ในการออกแบบและ
พััฒนาระบบจนกระทั่่�งถึึงการติิดตั้้�งระบบเพื่่�อการใช้้
งานจริิง โดยผ่่านคลาวด์์แพลตฟอร์์ม และเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้คุ้้�นเคยกัับการทำงานและประสานงาน
ระหว่่างทีีมย่่อย เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว
ผู้้�สอนได้้ออกแบบกิิจกรรมหลัักของการบููรณการการ
รายวิิชาในรููปแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านการแก้้ไขปััญหา
(Problem based Learning) โดยได้้มีีการกำหนด
โจทย์์และขอบเขตของการแก้้ไขปััญหาระดัับกลาง ใน
การสร้้างระบบเว็็ บ แอพลิิ เ คชัั น ที่่�มีี ก ารเชื่่�อมต่่ อ
ระหว่่างระบบเว็็บส่่วนหน้้า (Frontend System)
ที่่�ใช้้ในการแสดงผล และเว็็บส่่วนประมวลผลหลัังบ้้าน
(Backend System) โดยจััดกลุ่่�มนัักศึึกษารัับผิิดชอบ
ในแต่่ละส่่วbased
นดัังนี้้� Learning) โดยไดมีการกำหนด
(Problem
o ออกแบบและพััฒนาโปรแกรมเว็็
บส่่บวกลาง
นหน้้า
โจทยและขอบเขตของการแก
ไขปญหาระดั
(204333)างระบบเว็บแอพลิเคชัน ที่มีการเชื่อมต อ
ในการสร
o ออกแบบและพัั
นาโปรแกรมเว็็
บ ส่่ วทีน่
ระหวางระบบเว็
บสวนหนา ฒ(Frontend
System)
(204333+204441)
ใชประมวลผล
ในการแสดงผล
และเว็บสวนประมวลผลหลังบาน
o	ติิ ด ตั้้�งระบบบนสถาปัั ต ยกรรมบนระบบ
(Backend System) โดยจัดกลุมนักศึกษารับผิดชอบ
คลาวด์์ให้้สามารถใช้้งานได้้จริิง (204441)
ในแตละสวนดังนี้
โดยจััดให้้มีีการนำเสนอในลัักษณะ sprint ย่่อย
o
ออกแบบและพั
ของการพัั ฒ นาระบบเดืื
อ นละ ฒ1นาโปรแกรมเว็
คาบเรีี ย นต่่ อบ1
วนหนชาา (204333)
ได้้ดัังตารางที่่�
1 กศึกษาที่ลงทะเบียนแตละวิชา สรายวิิ
(รวม 4 sprints) โดยกำหนดการนำเสนอใน
ตารางที
่ 1จำนวนนั
o
ออกแบบและพัฒลนาโปรแกรมเว็
ตารางที่่� 1จำนวนนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนแต่่ละวิิชา การออกแบบและการทำงานในแต่่
ะขั้้�นตอน อ้้างอิิบง
แยกตามชั้นป
สจากรูู
วนประมวลผล
(204333+204441)
แยกตามชั้้�นปีี
ปแบบการพัั
ฒนาโปรแกรมแบบอะไจล์์ โดยผู้้�
เรีียน ได้้นำเสนอผลการดำเนิิ
นงานในรอบหนึ่่�
งเดืือน
o
ติดตั้งระบบบนสถาป
ตยกรรมบน
ชั้นป
204333 204441 เรียนทั้ง 2 วิชา ระบบคลาวด
ปััญหา และแนวทางในการแก้้ไขปัั
และผู้้ส� อนและ
ใหสามารถใชงานไดจญริงหา(204441)
กลุ่่�มเพื่่�อนได้้ร่่วมหารืือเพื่่�อให้้คำแนะนำและข้้อเสนอ
2
23
โดยจั ดใหมนีกการต่่
ารนำเสนอในลั
ษณะ sprint
แนะในการดำเนิิ
อ โดยมีี กการแลกเปลี่่�ยน
ยประสบการณ์์
อยของการพัแฒละปัั
นาระบบเดื
อนละ 1 คาบเรี
อ 1าง
ญหาในการทำงานร่่
วมกััยนนต
ระหว่่
3
9
14
5
กลุ่่�มชา (รวม 4 sprints) โดยกำหนดการนำเสนอใน
รายวิ
4+
5
18
1
ครั้้�งที่่� 4 ของการนำเสนอ เป็็ลนะขัการนำเสนอและ
การออกแบบและการทำงานในแต
้นตอน อางอิง
เดโมงานในรูู
ปแบบสมบูู
รณ์์ โดยมีีการเชิิญกรรมการ
จากรู
ป แบบการพั
ฒ นาโปรแกรมแบบอะไจล
โดย
รวม
37
32
ผูเรีย น ไดน ำเสนอผลการดำเนิน งานในรอบหนึ่ ง
st
166 วิธีกผลการจั
การเรียนรู้ 21ยนการสอนใหม
Century Learning ประจำ�ปีเดื
การศึ
กษาญ2564
อนป
หา และแนวทางในการแกไขปญหา และ
3.2
าร/กิจดกรรมการเรี
ผูสอนและกลุมเพื่อนไดรวมหารือเพื่อใหคำแนะนำ
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลักของโครงการคื อ เพื่อให และขอเสนอแนะในการดำเนิ น การต อ โดยมีการ
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เป็็ น คณาจารย์์ ผู้้� เชี่่�ยวชาญในการทำ Software
development และการออกแบบสื่่�อประสานระหว่่าง
ผู้้�ใช้้งาน เป็็นผู้้�ให้้คะแนน จำนวน 4 ท่่าน รวมผู้้�สอน
และมีี ก ารกำหนดให้้มีี ก ารให้้คะแนนแบบ peerreview เพื่่�อรวบรวมเป็็นคะแนน popular vote ใน
กลุ่่�มผู้้�เรีียนเพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนนกิิจกรรมหลัักของ
ชั้้�นเรีียน ในระหว่่างภาคการศึึกษา ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยน
ชั่่�วโมงเรีี ย นแบบบรรยายในบางหัั ว ข้้อ โดยเชิิ ญ ผู้้�
เชี่่�ยวชาญในสาขาอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องมาจััดเวิิร์ค์ ช็็อป ให้้
กัับนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
พััฒนาและติิดตั้้�งระบบเว็็บแอปพลิิเคชััน โดยได้้มีีการ
จััดทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง ได้้แก่่
o เฟรมเวิิร์์คการพััฒนาโปรแกรมเว็็บส่่วนหน้้า
(5 ธัันวาคม 2564)
o เฟรมเวิิ ร์์ ค การพัั ฒ นาโปรแกรมเว็็ บ ส่่ ว น
ประมวลผล (4 ธัันวาคม 2564)
o การทำเวอร์์ ชัั น คอนโทรลและการติิ ด ตั้้�ง
อััตโนมััติิ (22 มกราคม 2565)
o การเลืือกใช้้ผลิิตภััณฑ์์คลาวด์์เซอร์์วิสิ ที่่�เหมาะ
สม (29 มกราคม 2565)
โดย 2 หััวข้้อแรก เป็็นเนื้้�อหาภายในขอบเขต
รายวิิชา 204333 และ 2 หััวข้้อหลัังเป็็นเนื้้�อหาภายใต้้
ขอบเขตของรายวิิชา 204441 โดยเปิิดให้้นัักศึึกษาทั้้�ง
สองวิิชาเข้้าร่่วม โดยได้้มีีการวััดผลจากการตอบคำถาม
และทำแบบทดสอบภายหลัังจากการจััดทำเวิิร์์คช็็อป
3.3. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
จากสภาพการณ์์ของโรคระบาดในช่่วงเวลา
จััดการเรีียนการสอน ทั้้�งสองรายวิิชา ได้้มีีการวางแผน
ในการรองรัับการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์
ตลอดทั้้�งภาคการศึึกษา โดยได้้นำสื่่�ออิิเลกทรอนิิกส์์มา
ใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสารหลัักของชั้้�นเรีียน โดยแบ่่งเป็็น
3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ เครื่่�องมืือในการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�เรีียน
และผู้้�สอน (Collaboration Tools) เครื่่�องมืือในการ
จััดกิิจกรรมในรููปแบบออนไลน์์ (Virtual Meeting

Tools) และเครื่่�องมืื อ ในการเผยแพร่่ ข้้ อมูู ล
(Publication Tools) โดยในแต่่ละกลุ่่�มมีีรายละเอีียด
ของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้งานดัังนี้้�
เครื่่�องมืือในการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�
สอน (Collaboration Tools)
ใช้้ MS Teams เป็็นช่่องทางหลัักในการแชร์์
เอกสารประกอบการสอน ประกาศนััดหมาย การแจก
และส่่งการบ้้านส่่วนบุุคคล และการสอบ โดยเป็็นการ
สื่่�อสารเฉพาะส่่วนแต่่ละรายวิิชา
ใช้้ Discord เป็็นช่่องทางในการติิดต่่อสื่่�อสาร
กัับนัักศึึกษาทั้้�งสองรายวิิชา และระหว่่างนัักศึึกษา
แต่่ละกลุ่่�ม โดยได้้มีีการสร้้าง Server เพื่่�อให้้ นศ. ทั้้�ง
สองรายวิิชาเข้้าร่่วม และสร้้างห้้องประชุุมย่่อย เพื่่�อ
เป็็นช่่องทางให้้นัักศึึกษาของสองวิิชาที่่�ทำงานร่่วมกััน
ได้้ติิดต่่อสื่่�อสาร ประชุุมระหว่่างการทำงานร่่วมกัันดััง
แสดงในรููปที่่� 1 โดยในโปรแกรมดิิสคอร์์ด รองรัับทั้้�ง
การพููดคุุยผ่่านแชต การแชร์์หน้้าจอ เปิิดกล้้องและไมค์์
เครื่่�องมืือในการเรีียนการสอนออนไลน์์ การจััด
เวิิร์ค์ ชอป การทำ group discussion และการพรีีเซนท์์
งานของนัักศึึกษาในชั้้�นเรีียน (Meeting Tools) ใน
ภาคการศึึกษานี้้� ได้้มีีการนำระบบ Gather.town มา
ใช้้ในการเรีียนการสอนหลััก แทนการใช้้ระบบ zoom
และ MS Team meeting
โดย Gather.town มีีลักั ษณะเป็็น web-based
application สามารถเข้้าใช้้งานได้้จาก google
chrome browser โดยมีีรูปู แบบการใช้้งานคล้้ายเกม
สองมิิติิ ที่่�มีีการกำหนดตััวละคร (Avatar) ของผู้้ใ� ช้้งาน
และสามารถควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของตััวละคร มีีปฎิิ
สััมพัันธ์์กันั ระหว่่างผู้้ใ� ช้้งานคล้้ายกัับการคุุยกัันผ่่านเกม
ออนไลน์์ มีีความสามารถในการเปิิดกล้้อง เปิิดไมค์์
พิิมพ์์แชต และแชร์์หน้้าจอได้้ เหมืือนกัับการใช้้ virtual
meeting application อื่่�นๆ อีีกทั้้�งมีีลัักษณะคล้้าย
กัับการเป็็นโลกเสมืือน หรืือ metaverse ที่่�มีีลัักษณะ
เลีียนแบบโลกความเป็็นจริิงได้้ เช่่น สามารถออกแบบ
ห้้องเรีียนได้้ทั้้�งรููปแบบห้้องบรรยาย และจััดโต๊๊ะเรีียน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รนำระบบ
นหลัก แทน
eeting

เป น webงานได จ าก
บการใชงาน
คร (Avatar)
ลื่อนไหวของ
านคลายกับ
มารถในการ
รหนา จอได
application
นโลกเสมือน
บโลกความ
งเรียนไดทั้ง
ยนแบบการ
2 การที่ตัว
กลกัน หาก
และการตั้ง
ำหนด จึงทำ
sion group
ำกิจกรรมใน

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

แบบการทำงานกลุ่่�มดัังแสดงตััวอย่่างไว้้ในรููปที่่� 2 การ
ที่่�ตััวละครจะคุุยกัันได้้จะต้้องยืืนอยู่่�ในระยะใกล้้กััน
หากเดิินออกไปห่่างกัันจะทำให้้ไม่่ได้้ยิินเสีียง และการ
ตั้้�งค่่าให้้มีีห้้องประชุุมส่่วนตััว ในบริิเวณที่่�กำหนด จึึง
ทำให้้เหมาะกัั บ ลัั ก ษณะของการทำ discussion
group หรืื อ ทำงานกลุ่่�มย่่ อ ย ดัั ง ตัั ว อย่่ า งการทำ
กิิจกรรมในรููปที่่� 3

สามารถดำเนิินการผ่่านแอปพลิิเคชัันอื่่�นได้้ตามความ
ต้้องการ ตลอดทั้้�งภาคการศึึ ก ษาได้้มีี ก ารอัั ด การ
บรรยาย การจััดเวิิร์์คช็็อป การพรีีเซนต์์ของนัักศึึกษา
ไว้้ผ่่านทางโปรแกรม zoom โดยผู้้�สอน เปิิดโปรแกรม
zoom และแชร์์หน้้าจอของการสไลด์์ในการสอน/
หน้้าจอ gather.town และทำการบัันทึึกบนคลาวด์์
และได้้ดำเนิินการดาวน์์โหลดเพื่่�อตััดต่่อเป็็นคลิิปย้้อน
หลัังให้้นัักศึึกษาต่่อไป
	ข้้อจำกััดสำคััญของ gather.town คืือ สามารถ
ใช้้ฟรีีได้้บนชั้้�นเรีียนที่่�มีีนัักศึึกษาไม่่เกิิน 25 คน หาก
เกิินทำให้้ประสิิทธิิภาพในการใช้้งานลดลงบ้้าง และไม่่
สามารถใช้้ได้้เกิิน 40 คน โดยในชั้้�นเรีียนปกติิ สามารถ
รองรัับการเรีียนการสอนและการทำกิิจกรรมได้้ แต่่ใน
การจััดเวิิร์ค์ ช็็อป มีีจำนวนนัักศึึกษาเข้้าร่่วมมากถึึง 75
คน จึึงจำเป็็นต้้องสมััครใช้้งานในรููปแบบที่่�มีีค่่าใช้้จ่่าย
ในการใช้้งาน โดยมีีการคิิดค่่าใช้้จ่่ายราย User ที่่�เข้้า
ร่่วมกิิจกรรม ทำให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายสููงมาก ในการจััด
เวิิร์์คช็็อปครั้้�งที่่� 3 และ 4 จึึงได้้เปลี่่�ยนไปดำเนิินการ
บนโปรแกรมดิิสคอร์์ดแทน เนื่่�องจากเป็็นแพลตฟอร์์ม
ที่่�ทั้้�งผู้้�เรีียนและวิิทยากรมีีความคุ้้�นเคย
เครื่่�องมืือในการเผยแพร่่ข้้อมููล (Publication
Tools) ในภาคการศึึกษานี้้� ได้้มีีการประกาศเนื้้�อหา
รายวิิชา เงื่่�อนไขการผ่่าน ข้้อมููลการเก็็บคะแนน และ
ตารางเรีียนในแต่่ละสััปดาห์์ไว้้ตั้้�งแต่่ต้้นภาคการศึึกษา
และเนื่่�องจากมีีการเปลี่่�ยนแปลงตารางเรีียน อาจมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนตามความเหมาะสมในช่่วงเวลาของการทำ
เวิิร์์คช็็อป และเพื่่�อความยืืดหยุ่่�นและเป็็นข้้อมููลชุุด
เดีียวกัันในการสื่่�อสาร จึึงได้้มีีการหลีีกเลี่่�ยงการแจก
เป็็นไฟล์์ pdf ตอนต้้นภาคการศึึกษา โดยเปลี่่�ยน
เป็็นการประกาศตารางเรีียนในรููปแบบเว็็บเพจ โดย
สร้้างผ่่านเว็็บ notion.so นัักศึึกษาสามารถเข้้ามาดูู
ความเปลี่่�ยนแปลงบนข้้อมููลอััพเดทล่่าสุุดระหว่่างผู้้�
สอนกัับผู้้�เรีียน
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3.4. กระบวนการที่่�ทำให้้นัักศึึกษามาส่่วนร่่วม
ในการเรีียนรู้้� (Active Learning)
	ทั้้�งสองวิิชาที่่�นำมาบููรณาการกััน เป็็นวิิชาเลืือก
ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มพััฒนาซอฟต์์แวร์์ โดยเป็็นกลุ่่�มหลัักในการ
ผลิิตบััณฑิิตเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานของสาขาวิิชาวิิทยาการ
คอมพิิวเตอร์์ การจััดกิิจกรรมทั้้�งหมดในการเรีียนการ
สอนทั้้�งสองวิิชา จำเป็็นต้้องมีีการอธิิบาย ชี้้�ให้้นัักศึึกษา
ตระหนัักถึึงผลลััพธ์์ที่่�จะได้้ตลอดทั้้�งกระบวนการ มีีการ
เชิิญวิิทยากรจากภายนอกอธิิบายถึึงลัักษณะการนำไป
ประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปััญหาและการออกแบบและ
พััฒนาระบบจริิงจากประสบการณ์์ การจััดให้้มีีการ
sprint presentation เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้มีีการแสดงความ
คิิดเห็็น แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างกลุ่่�ม ทำให้้ผู้้�
เรีียนเสมืือนอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมของการทำงานจริิง
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จริผูเงรีและในระหว
กษาอมีมของการทำงาน
การใหโจทยฝก
ยนเสมือนอยูางภาคการศึ
ในสภาพแวดล
ปฎิ
ิใหปรึกษากัานงภาคการศึ
ไดภายในกลุ
จริบง ัตและในระหว
กษาม มีโดยผู
การใหสอนคอย
โจทยฝก
เดิปฎินเข
กศึมกษาเป
บัตาิใไปดู
หปกรึการอภิ
ษากัปนรายของนั
ไดภายในกลุ
โดยผูนสระยะๆ
อนคอย
คล
การเรีการอภิ
ยนในหปอรายของนั
งเรียนจริกง ศึกลกษาเป
าวโดยสรุ
ปคือ
เดิานยกั
เขบาไปดู
นระยะๆ
มีคล
การเป
นักศึอกงเรี
ษาได
แสดงความคิ
ดเห็นปใน
ายกัดบโอกาสให
การเรียนในห
ยนจริ
ง กลาวโดยสรุ
คือ
กลุ
ยอยดและมี
แพลตฟอร
มที่เปแนสดงความคิ
กันเองที่นักดศึเห็กนษาใน
มีกมารเป
โอกาสให
นักศึกษาได
มีกลุ
ความคุ
นักศึกมษารู
วนรว่นมกั
้น
มยอยนเคย
และมีทำให
แพลตฟอร
ที่เปสนึกกัมีนสเองที
ักศึบกชัษา
เรีมียคนได
มากขึ
้น ทำใหนักศึกษารูสึกมีสวนรวมกับชั้น
วามคุ
นเคย
เรียนไดมากขึ้น

รูรููปที่่�
ปที่ 55การสร
าง Playlist
การสร้้าง
Playlistของเนื
ของเนื้้�้อหาแต
อหาแต่่ลละสัะสััปปดาห
ดาห์์
บนYoutube
Youtube
บน
3.5 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning)
กระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ  ม ที่

4 ผลที่ไดรับ

4.1 การปร

การป
มีการประเมิน
และจากกิจก
ของการประเ

ตารางที่ 2 ร

กิจกรรม
การบานราย
สอบกลางภ
สอบปลายภ
ผลงานจากเ
-การเขารวม
-การทดสอบ
-ความสำเร็จ

ตละสัปดาห

รียนรูตลอด
Learning)

จคกลุ  ม ที่
งซอฟตแวร
ที่มีความทา
ษาไดฝกการ
ามงาน การ
าน โดยหยิบ
ยุ ก ต ใ ช กั บ

ตารางที่ 2 รายละเอียดของเกณฑการประเมิน
และจากกิจกรรมบูรณาการ 30% โดยมีรายละเอียด
ของการประเมิ
กิจกรรม น
คะแนน
CMU21 (2022)
การบานรายบุคคล
15
Chiang Mai University, Thailand
ตารางที
่
2
รายละเอี
ย
ดของเกณฑ
ก
ารประเมิ
น
รูปที่ 5 การสราง Playlist ของเนื้อหาแตละสัปดาห
สอบกลางภาค
20
บน Youtube
3.5. กระบวนการที่่�สร้้างทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้�
กิสอบปลายภาค
จกรรม
คะแนน
20
ตลอดชีี วิิ ต ให้้กัั บ นัั ก ศึึ ก ษา (Lifelong
การบ
านรายบุรคคคล
15
ผลงานจากเวิ
ชอป
15*
3.5 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด
Learning)
รูปที่ 5 การสร
าง Playlist ของเนื้อหาแตละสัปดาห
-การเขารวม (5)
สอบกลางภาค
20
ชีกระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ่่�
วิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning)
ม ที่่�จำลอง
บน Youtube
-การทดสอบความรู (5)
สอบปลายภาค
20
การทำงานในการพัั
ฒ
นาและติิ
ด
ตั้้�
ง
ซอฟต์์
แ
วร์์
จ
ากการ
กระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ  ม ที่
-ความสำเร็จของชิ
้นงาน (5)
ผลงานจากเวิ
รคชอป
15*
3.5
กระบวนการที
่สรางทักษะการเรี
ยนรูตลอด
ทำงานจริิ
ง รวมถึึ ง กำหนดโจทย์์
ที่่�มีี ค วามท้้าทาย
จำลองการทำงานในการพัฒนาและติดตั้งซอฟตแวร
การแสดงความคิ
-การเข
ารวม (5) ดเห็นกิจกรรมกลุม 10*
ิตใหกับนัชกาศึทำให้้นัั
กษา (Lifelong
สำหรัับชีทั้้�วงสองรายวิิ
กศึึกษาได้้ฝึึLearning)
กการทำงาน
จากการทำงานจริง รวมถึงกำหนดโจทยที่มีความทา
-การเขารวมกิจกรรม (5)(3)
-การทดสอบความรู
เป็็นทีีม การแบ่่งงาน การติิดตามงาน การแก้้ปััญหาใน
ทายสำหรั
บทั้งสองรายวิ
า ทำให
นักศึบกเอาทฤษฎีี
ษาไดฝก มการ
กระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ
ที่
-พฤติ ก รรมระหว
งกิ จ กรรมกลุ
ม
-ความสำเร็
จของชิ้นางาน
(5)
ส่่วนย่่อยของแต่่
ละฟัังก์์ชันั ชงาน
โดยหยิิ
ของ
ทำงานเป
น ทีชมาประยุุ
การแบ
งาน
การติ
จำลองการทำงานในการพั
ฒบนาและติ
ตัหรืื
้งซอฟต
แการ
วร
(4)
การแสดงความคิ
ดเห็นกิจกรรมกลุม 10*
ทั้้�งสองรายวิิ
กต์์ใงช้้กัั
เครื่่�
องมืืดดอตามงาน
อภาษาที่่�
แก
ปญหาในส
วนยอง ยของแต
ละฟงกชันและได้้นำเสนอ
งาน
จากการทำงานจริ
รวมถึ
งกำหนดโจทย
ที่มโดยหยิ
ีความทบา
-Peer-grading
(3) (3)
-การเข
ารวมกิจกรรม
ตนเองเลืื
อกใช้้ในการพัั
ฒนาโปรแกรม
เอาทฤษฎี
้ ง สองรายวิ
ก ตฝใทำให้้
กั บ
ทายสำหรั
้งหาของแต่่
สองรายวิ
ชลาะกลุ่่�มให้้กลุ่่�มอื่่�นๆ
ทำใหช นาประยุ
ักศึกษาได
กชการ
วิิธีีการแก้้ปัับขทัญองทั
โครงงานกลุ
ม า งกิ จ กรรมกลุ ม 20*
-พฤติ
ก รรมระหว
เครื
อ นหรืทีมอภาษาที
กใชดตามงาน
ในการพั
ฒการ
นา
นัักศึึ่อกงมื
ษาสามารถมองปัั
หาที่่�
บอและเลืื
อกวิิธีกี ารแก้้
ทำงานเป
การแบญ่ตงนเองเลื
งานพการติ
-ความถูกตองฟงกชัน (6)
(4)
ปััญปผลที
หาโดยมองจากหลัั
กการทฤษฎีี
ยหาของแต
นในรายวิิ
ธลีกะฟ
ารแก
แก
ญหาในส
ยของแต
งที่่�กไชปด้้เรีี
ันญงาน
โดยหยิลชบะา
-การใชงานไดจริ(3)
ง (4)
-Peer-grading
4โปรแกรม
่ไดและได
รับวนยนอำเสนอวิ
กััเอาทฤษฎี
บ
เทคโนโลยีี
ที่่�
เหมาะสมได้้
ถืื
อ
เป็็
น
กระบวนการที่่�
กลุมใหกลุมขอืองทั
่นๆ ทำให
นักศึกษาสามารถมองป
้ ง สองรายวิ
ช าประยุ ก ต ใ ชญกหา
ับ
-การเลือกใชมระบบคลาวด (2)
โครงงานกลุ
20*
สำคัั
ญ
สำหรัั
บ
นัั
ก
ศึึ
ก
ษาที่่�
จ
ะนำไปใช้้ในการทำงานจริิ
ง
4.1
นผลการเรี
ยนรู
องนั
กศึกษาฒนา
ที ่ พ่อบงมืการประเมิ
และเลื
กวิ
ธ ี ก่ตารแก
ป  อญขกใช
หาโดยมองจาก
เครื
อ หรืออภาษาที
นเองเลื
ในการพั
-ความสมบู
ณ ง(4)กชัน (6)
-ความถู
กตอรงฟ
4. กผลที่่�
ได้้รััและได
บ ที่ไนดำเสนอวิ
หลั
การทฤษฎี
เรียนในรายวิ
ชาปกัญบหาของแต
เทคโนโลยีลทะี่
โปรแกรม
ธสองรายวิ
ีการแก
-ความคิงดานได
สรางสรรค
-การใช
จริง (4)(2)
การประเมิ
น
ของทั
้
ง
ช
า
มี
ก
ารจั
ด
ให
นนผลการเรีี
ยนรู้้�ข่สองนัั
กญษาหาบ
เหมาะสมได
น กระบวนการที
ำคั ญกศึึสำหรั
กลุ
ให4.1.
กลุมการประเมิิ
อืน่นถืจากกิ
ๆอเป
ทำให
ักศึกActive
ษาสามารถมองป
-การแบองกใช
งานเหมาะสม
-การเลื
ระบบคลาวด(2)(2)
มีกมารประเมิ
จ
กรรม
Learning
45%
การประเมิิ
นของทั้้�
งสองรายวิิ
ชาง มีีการจััดให้้มีี
นัก่ พศึบกษาที
่จะนำไปใช
ทีและจากกิ
และเลื
อ กวิ
ธใี กนการทำงานจริ
ารแก
ป  ญโดยมี
หาโดยมองจาก
-ความสมบูนรจากกิ
ณ (4)จกรรม Active Learning
จ
กรรมบู
ร
ณาการ
30%
รายละเอี
ยด *การประเมิ
การประเมิินจากกิิจกรรม Active Learning
45% และ
จกรรม
หลั
กการทฤษฎีที่ไดเรียนในรายวิชา กับเทคโนโลยีที่ *การประเมิิ
ดสรนาจากกิิ
งสรรค
(2) Active Learning
ของการประเมิ
จากกิิจกรรมบููรนณาการ 30% โดยมีีรายละเอีียดของ 4.2 -ความคิ
4.2. ่ใผลงานที่่�
น
ผลงานที
ชประเมิในช้้ประเมิิ
มีความนาสนใจ
เหมาะสมได ถื อเป น กระบวนการที ่ ส ำคั ญ สำหรับ
-การแบ
ง
งานเหมาะสม
(2)
การประเมิิน
ขึ้นในรูปแบบออ
่ 2่จรายละเอี
ดของเกณฑการประเมิ
น
นัตารางที
กศึกษาที
ะนำไปใชยยในการทำงานจริ
ง
*การประเมินจากกิจกรรม Active Learning
ตารางที่่�
2 รายละเอีี
ดของเกณฑ์์การประเมิิ
น
ใหคะแนนโหวตเ
กิจกรรม
คะแนน
การบานรายบุคคล
15
สอบกลางภาค
20
สอบปลายภาค
20
ผลงานจากเวิรคชอป
15*
-การเขารวม (5)
-การทดสอบความรู (5)
-ความสำเร็จของชิ้นงาน (5)
การแสดงความคิดเห็นกิจกรรมกลุม 10*
-การเขารวมกิจกรรม (3)
-พฤติ ก รรมระหว า งกิ จ กรรมกลุ ม
(4)
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-Peer-grading
(3)
โครงงานกลุม
20*
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รูปที่ 6 ตัวอยางผลลัพธจากโปรเจคกลุม
จากการประเมิ น จากคณาจารย ภ าควิ ช า
จำนวน 4 ทานประเมินภายใตเกณฑการประเมินใน
ตารางที่ 2 พบวาผลงานของนักศึกษาเปนที่นาพอใจ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 83.32% โดยแตละกลุมให
ความสำคัญตอรายละเอียดของงาน มีการนำเสนอให

รููปที่่� 7 ผลงานที่่�ได้้รัับรางวััล Popular Award
4.3. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย/เข้้า
รูปที่ 7 ผลงานที
่ไดรับรางวัล Popular Award
ร่่วมในโครงการ
จากแบบสอบถามของการจััดเวิิร์์คช็็อป พบว่่า
ร้้อยละ 76.5% ของนัักศึึกษามีีความรู้้เ� พิ่่�มเติิมจากการ
รููปที่่� 6 ตััวอย่่างผลลััพธ์์จากโปรเจคกลุ่่�ม
รูปที่ 6 ตัวอยางผลลัพธจากโปรเจคกลุม
จากการประเมิินจากคณาจารย์์ภาควิิชาจำนวน จัั ด กิิ จ กรรม และจากตอบแบบสอบถาม พบว่่ า
นัักศึึกษาให้้ความสนใจในการศึึกษาเพิ่่�มเติิม ในหััวข้้อ
น จากคณาจารย
ชา 2
4 ท่่าน จากการประเมิ
ประเมิินภายใต้้เกณฑ์์
การประเมิิภนาควิ
ในตารางที่่�
ที่่�ได้้เวิิ ร์์ ค ช็็ อ ป และจากการประเมิิ น จากโปรเจค
จำนวนา ผลงานของนัั
4 ทานประเมินกภายใต
เกณฑนกที่่�น่่
ารประเมิ
นใน โดยมีี
พบว่่
ศึึ ก ษาเป็็
า พอใจ
มีความน
ายสนใจ
โดยกิ
จกรรมการนำเสนอ
มีการจัด นัักศึึกษาได้้ใช้้การแก้้ไขปััญหาที่่�ได้้ฝึึกปฎิิบััติิจากเวิิร์์ค
ตารางที
่ 2 พบว
าผลงานของนั
กศึโดยแต่่
กษาเปนลทีะกลุ่่�
่นาพอใจ
คะแนนเฉลี่่�
อยู่่�ที่่�
83.32%
มให้้ความ
แบบออนไลน
ผจากรรมการนำเสนอ
น gather.town
การด ช็็อปในการแก้้ปััญหาของโครงงาน
โดยมี
คต่่ะแนนเฉลี
ที่ 83.32%
ละกลุมและมี
ใหมีกคารจั
มีขึ้นคญในรู
วามน
าสนใจ่ยอยู
สำคัั
อปรายละเอีี
ยโดยกิ
ดของงาน
มีีโดยแต
การนำเสนอให้้มีี
วาม
รูปที่ 7 ผลงานที่ไดรับรางวัล Popular Award
ให
ค
ะแนนโหวตเพื
อ
่
ให
ร
างวั
ล
popular
award
ความสำคั
ญ
ต
อ
รายละเอี
ย
ดของงาน
มี
ก
ารนำเสนอให
ในรูปโดยกิิ
แบบออนไลน
ผาน gather.town
น่่ขึา้นสนใจ
จกรรมการนำเสนอ
มีีการจััดและมี
ขึ้้�นในรููกปาร 5. สรุุป
จากการดำเนิินงานการบููรณาการทั้้�งสองวิิชา
แบบออนไลน์์
ผ่า่ น gather.town
และมีีการให้้คะแนน
ใหคะแนนโหวตเพื
่อใหรางวัล popular
award
เข้้าด้้วยกััน และออกแบบการเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบ Active
โหวตเพื่่�อให้้รางวััล popular award
Learning โดยกำหนด Problem based Learning
โดยเน้้นการใช้้เทคโนโลยีี ที่่� ใช้้จริิ ง ในการพัั ฒ นา
ซอฟต์์แวร์์ในบริิษััททั่่�วไปในปััจจุุบััน เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
พร้้อมที่่�จะไปทำงานเมื่่�อจบการศึึกษา ผลการดำเนิิน
การและการประเมิิน นัักศึึกษาสามารถผลิิตชิ้้�นงาน
ออกมาได้้เป็็นไปตามความคาดหวััง โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ย
ของผลงานอยู่่�ที่่� 83.32% นัักศึึกษามีีความมั่่�นใจใน
ความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้จากรายวิิชา พร้้อมที่่�จะทำงาน
จริิงภายหลัังจากจบการศึึกษา
	ปััญหาหนึ่่�งทีีพบคืือช่่วงเวลาในการจััดเวิิร์ค์ ช็็อป
ค่่อนข้้างสั้้�น ไม่่สามารถใส่่เนื้้�อหาที่่�ยากและซัับซ้้อนลง
ไปได้้ ได้้เพีียงความรู้้�เบื้้�องต้้นในเรื่่�องดัังกล่่าวเท่่านั้้�น
โดยนัักศึึกษาจำเป็็นต้้องหาความรู้้เ� พิ่่�มเติิมภายหลัังชั้้�น
เรีียน โดยสามารถปรัับปรุุงให้้บรรจุุเนื้้�อหาในรายวิิชา
หรืื อ สร้้างรายวิิ ช าใหม่่ เ พิ่่�มเติิ ม เพื่่�อเป็็ น ข้้อมูู ล ให้้
นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฎิิบััติิจริิงต่่อไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทคััดย่่อ
การจััดการเรีียนการสอนวิิชา 801334 การออกแบบรายละเอีียดทางสถาปััตยกรรม สำหรัับภาคเรีียนที่่� 2
ปีีการศึึกษา 2564 นั้้�นได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนการสอนให้้สอดคล้้องกัับโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 โดยปรัับการเรีียนการสอนจากการเน้้นการบรรยายเป็็นการผสมผสานกัันทั้้�งการ
บรรยายและปฏิิบัติั ิ เน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้เ� รีียน เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนมีีความสนใจและมีีโอกาสในการแสดงความ
คิิดเห็็นในชั้้�นเรีียน เพื่่�อการพััฒนาการทำงานของผู้้�เรีียน จััดให้้มีีการทำกิิจกรรมแบบกลุ่่�ม และแบบเดี่่�ยวเพื่่�อเสริิม
ทัักษะการทำงานร่่วมกััน และทัักษะความรู้้�ทางด้้านวิิชาชีีพของผู้้�เรีียน มีีการใช้้สื่่�อการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ออนไลน์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมและทบทวนบทเรีียนนอกชั่่�วโมงบรรยายได้้เอง ผลงานของผู้้�เรีียน
สะท้้อนให้้เห็็นได้้ชััดเจนว่่ามีีพััฒนาการในการคิิดและการออกแบบที่่�ดีีขึ้้�น คำนึึงถึึงความเป็็นไปได้้ในการก่่อสร้้าง
และความงามทางสถาปััตยกรรมได้้ดีีขึ้้�น หลัังจากการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนทั้้�งในการทำชิ้้�นงานและการ
สอบวััดผลแล้้ว พบว่่าผู้้เ� รีียนมีีความเข้้าใจและสามารถบููรณาการความรู้้ที่่�� ได้้จากรายวิิชาไปในรายวิิชาอื่่�นได้้ ซึ่่�งสิ่่�ง
เหล่่านี้้�จะเป็็นประโยชน์์ให้้กัับผู้้เ� รีียนในการทำผลงานในรายวิิชาอื่่�น รวมไปถึึงการออกแบบในขั้้�นวิิทยานิิพนธ์์ของ
ผู้้�เรีียนเอง
คำสำคััญ: การเรีียนแบบมีีส่่วนร่่วม, การออกแบบรายละเอีียดทางสถาปััตยกรรม, การพััฒนาทัักษะทางวิิชาชีีพ
ของผู้้�เรีียน
1. บทนำ
การเรีียนการสอนวิิชา 801334 การออกแบบ
รายละเอีียดทางสถาปััตยกรรม เป็็นวิิชาที่่�มีีการจััดการ
เรีียนการสอนแบบบรรยายและปฏิิบััติิ โดยเน้้นการ
บรรยายเป็็ น หลัั ก จากเดิิ ม การเรีี ย นการสอนจะ
เป็็นการบรรยายในชั่่�วโมงและมอบหมายโปรเจคให้้
นัักศึึกษากลัับไปทำเป็็นการบ้้านแล้้วนำมาส่่ง ซึ่่�งพบ
ปัั ญ หาสามประเด็็ น หลัั ก ๆ ประเด็็ น แรกคืื อ การ
บรรยายในชั่่�วโมงนัักศึึกษาไม่่ให้้ความสนใจเท่่าที่่�ควร
หรืือบางครั้้�งนัักศึึกษาไม่่เข้้าใจเนื้้�อหาการบรรยายใน
คาบนั้้�นๆ ทำให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถทำโปรเจคได้้อย่่าง
ถููกต้้อง และประเด็็นที่่�สองคืือ เมื่่�อนัักศึึกษารัับโปรเจค

กลัับไปทำงานเอง นัักศึึกษาบางคนขาดความเข้้าใจที่่�
ถููกต้้องหรืือบางคนไปคััดลอกตััวอย่่างงานตามเว็็บไซต์์
มา ทำให้้นัักศึึกษาไม่่ได้้เรีียนรู้้จ� ากงานชิ้้�นนั้้�นเท่่าที่่�ควร
ประเด็็นสุุดท้้ายคืือ ทุุกโปรเจคเป็็นงานเดี่่�ยว ทำให้้
นัักศึึกษาขาดทัักษะการทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ไม่่มีีการ
ระดมความคิิด วิิเคราะห์์ และวิิพากษ์์งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
จึึ ง เล็็ ง เห็็ น ว่่ า ควรมีี ก ารปรัั บ การเรีี ย นการสอนใน
รายวิิชานี้้�ใหม่่ เพื่่�อให้้สามารถพััฒนาศัักยภาพของผู้้�
เรีียนได้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยในภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563
กระบวนวิิชา 801334 ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจากโครงการ
ส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ศตวรรษที่่� 21 ประเภท Type A จากผลการประเมิิน
พบว่่านัักศึึกษาสามารถนำความรู้้�ที่่�ได้้จากการเรีียน
และการทำกิิจกรรมในห้้องเรีียนไปบููรณาร่่วมกัับวิิชา
อื่่�นๆ ได้้ดีีขึ้้�น นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้แ� ละมีีความเข้้าใจ
ในเนื้้�อหาที่่�เรีี ย นได้้มากขึ้้�นกว่่ า การเรีี ย นแบบเดิิ ม
เนื่่�องจากนัักศึึกษามีีโอกาสได้้ซัักถามและแสดงความ
คิิดเห็็น รู้้�จัักการคิิด วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ และมีี
ความกล้้าที่่�จะแสดงความคิิดเห็็น ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อน
ออกมาในผลงานของนัักศึึกษา เมื่่�อพิิจารณาภาพรวม
เทีียบกัับการเรีียนการสอนเทอมก่่อนหน้้า จะเห็็นได้้
ชััดว่่านัักศึึกษามีีความเข้้าใจและพััฒนาการที่่�ดีีกว่่า จึึง
เล็็งเห็็นว่่าหากมีีการปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการสอน
เพิ่่�มเติิมโดยการเน้้นกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้�น
และเพิ่่�มสื่่�อการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนเพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้ศึึกษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม จะสามารถพััฒนาศัักยภาพ
ของผู้้�เรีียนได้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
การปรัับการเรีียนการสอนในรายวิิชา 801334
การออกแบบรายละเอีียดทางสถาปััตยกรรม ในภาค
การศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 นั้้�น ได้้นำหลัักการ
มีี ส่่ ว นร่่ ว มเข้้ามาใช้้ในการเรีี ย นการสอน โดยให้้
นัั ก ศึึ ก ษามีี ส่่ ว นร่่ ว มในชั้้�นเรีี ย นทั้้�งในคาบของการ
บรรยาย และการนำเสนองาน เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษา
คิิด วิิเคราะห์์ และประมวลความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนมาในคาบ
เรีียนนั้้�น
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1. กิิจกรรมการเรีียนการสอน
การเรีียนการสอนในรายวิิชานี้้�จััดการเรีียนการ
สอนทั้้�งในรููปแบบบรรยายและปฏิิบััติิ โดยในชั่่�วโมง
การบรรยาย จะมีีช่ว่ งในการซัักถามข้้อสงสััยและแสดง
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับกรณีีศึึกษา เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีี
ส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน และในส่่วนของการปฏิิบััติิในครึ่่�ง
เทอมแรกเป็็นโปรเจคกลุ่่�ม โดยเป็็นโปรเจคออกแบบ
café ขนาดเล็็ก และครึ่่�งเทอมหลัังเป็็นการปฏิิบััติิ
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โปรเจคเดี่่�ยว โดยการนำโปรเจคที่่�ทำในรายวิิ ช า
Design studio มาทำรายละเอีียดทางสถาปััตยกรรม
ที่่�ตนเองสนใจ
3.2. อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน
	อุุ ป กรณ์์ ที่่� ใช้้ในการจัั ด การเรีี ย นการสอน
ประกอบด้้วย ไฟล์์นำเสนอที่่�ใช้้สำหรัับการบรรยาย,
e-book, Microsoft Team, วีีดีโี อบัันทึึกการสอน และ
วีีดีโี อบรรยายเนื้้�อหาเพิ่่�มเติิมที่่�อาจารย์์ผู้้ส� อนได้้จััดทำ
ขึ้้�นมา รวมถึึงโปรแกรม Zoom ซึ่่�งไฟล์์นำเสนอ,
e-book, วีีดีีโอ ได้้อััพโหลดไว้้สำหรัับให้้นัักศึึกษา
ทบทวนและเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยตนเองใน Microsoft
Team ดัังแสดงในรููปที่่� 1

รููปที่่�รู1ปทีMicrosoft
Teams
ของวิิของวิ
ชา ช801334
่ 1 Microsoft
Team
า 801334
ซึ่่�ง Microsoft Teams นี้้� นอกจากจะใช้้ในการ
ซึ่ง Microsoft
นี้ นอกจากจะใช
รวบรวมเนื้้�
อหาการเรีีTeam
ยนการสอน
และหนัังสืืออ่่ใานการ
นเพิ่่�ม
รวบรวมเนื
อหาการเรี
ยนการสอนยดงานแต่่
และหนัลงะโปรเจค
สืออาน
เติิมแล้้ว ยััง้ใช้้สำหรัั
บแจ้้งรายละเอีี
เพิ
่มเติมแล
ว ยังใชบสส่่ำหรั
บแจงรายละเอี
ละ
รวมไปถึึ
งใช้้สำหรัั
งงานในรายวิิ
ชานี้้�อีียกดงานแต
ด้้วย ซึ่่�งข้้อดีี
คืือสามารถเช็็คเวลาการส่่
กศึึกษาแต่่
ละคน
โปรเจครวมไปถึ
งใชสำหรังงานของนัั
บสงงานในรายวิ
ชานี
้ อีก
งานตามเวลาที่่�
กำหนดหรืืงองานของ
ไม่่ และ
ดได้้ว ยว่่าซึนัั่ งกขศึึอกดีษาส่่
ค ื องสามารถเช็
ค เวลาการส
ดการเรีีวายนันการสอนแบบออนไลน์์
ใน่
นัสะดวกในการจัั
กศึกษาแตละคนได
กศึกษาสงงานตามเวลาที
ช่่วงการแพร่่อไม
ระบาดของโรค
COVID –ดการเรี
19 ยนการ
กำหนดหรื
และสะดวกในการจั
3.3. กระบวนการที่่�
ทำให้้นัักศึึรกะบาดของโรค
ษามีีส่ว่ นร่่วมใน
สอนแบบออนไลน
ในชว งการแพร
การเรีียนรู้้� (Active Learning)
COVID – 19
กระบวนการมีี ส่่วนร่่ วมที่่�เกิิ ด ขึ้้�นในชั้้�นเรีี ย น
3.3 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน
สามารถแบ่่งตามกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นได้้เป็็น 2 กิิจกรรม
ยนรู (Active Learning)
ได้้แก่่ การเรี
1) การบรรยายในชั้้�
นเรีียน จััดให้้มีีการแลก
กระบวนการมี
ส

ว
นร
ว
ในชัตั้นวั เรีอย่่ยานง
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้� แสดงความคิิดเห็็มที
นเกี่่�่ เ กิยดวกััขึบ้ นกรณีี
สามารถแบ
งตามกิการแสดงความคิิ
จกรรมที่เกิดขึ้นดได
น 2 กิจยกรรม
ที่่�ได้้ศึึกษา โดยมีี
เห็็เนปแลกเปลี่่�
นกััน
ได แ ก 1) การบรรยายในชั ้ น เรี ย น จั ด ให ม ี ก าร
นเรียนรู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีกแลกเปลี
ารศึกษา ่ย2564
ตั ว อย า งที ่ ไ ด ศ ึ ก ษา โดยมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนกัน และ 2) การนำเสนอโปรเจคหนาชั้น

ประเมินผลง
การทำงานข

4 ผลที่ไดรับ
4.1 วิ ธ ี ก
นักศึก

การปร
ไดแก ประเ
เจคกลุม, โป

โดยการ
เกณฑการป
เหมาะสมขอ
เรียนรู เพื่อ
การประเมิน

801334

ะใชในการ
หนังสืออาน
ดงานแตละ
ยวิชานี้ อีก
ส ง งานของ
ตามเวลาที่
รเรียนการ
าดของโรค
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และ 2) การนำเสนอโปรเจคหน้้าชั้้�นเรีียน จััดให้้มีีการ
แสดงความคิิดเห็็นและถาม-ตอบ รายละเอีียดของ
โปรเจค โดยให้้นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนตั้้�งคำถามและ
แสดงความคิิดเห็็นต่่องานของกลุ่่�มที่่�นำเสนอ เพื่่�อแลก
เปลี่่�ยนทััศนคติิและข้้อเสนอแนะของตนเอง และมีี
ประเมินผลงานของนักศึกษากลุมอื่นๆ และประเมิน
โอกาสได้้รัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�หลากหลาย รวมถึึงเปิิด
การทำงานของสมาชิ
กในกลุมตนเอง น ผลงานของ
โอกาสให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้ทำการประเมิิ
ศึึกษากลุ่่�
4นัักผลที
่ไดรับมอื่่�นๆ และประเมิินการทำงานของสมาชิิก
ในกลุ่่�มวิตนเอง
4.1
ธ ี ก ารการประเมิ น ผลการเรี ย นรู  ข อง
4. ผลที่่�
นักได้้รัั
ศึกบษา
4.1. วิิ ธีี ก ารการประเมิิ น ผลการเรีี ย นรู้้� ข อง
การประเมิ
ผลการเรี ย นรู  แ บ ง เป น 3 ส ว น
นัักศึึนกษา
ไดแก ประเมิ
นจากการเข
้นเรีแ� บ่่ยงน,เป็็โปรเจค
การประเมิิ
นผลการเรีีาชัยนรู้้
น 3 ส่่วน (โปร
ได้้แก่่
เจคกลุ
โปรเจคเดี่ยว)นเรีีและการสอบปลายภาค
ประเมิิมน, จากการเข้้าชั้้�
ยน, โปรเจค (โปรเจคกลุ่่�ม,
โปรเจคเดี่่�
ยว) และการสอบปลายภาค
โดยการประเมิ
นแตละโปรเจคจะมีการกำหนด
โดยการประเมิิ
เกณฑการประเมินในหันแต่่
วขลอะโปรเจคจะมีี
ตางๆ เอาไวกตารกำหนด
ามความ
เกณฑ์์การประเมิินในหััวข้้อต่่างๆ เอาไว้้ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหางาน และวัตถุประสงคในการ
เหมาะสมของเนื้้�อหางาน และวััตถุุประสงค์์ในการเรีียน
เรียนรู เพื่อเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกั น ใน
รู้้� เพื่่�อเป็็ น แนวทางและมาตรฐานเดีี ย วกัั น ในการ
การประเมิ
ดังแสดงในรู
่ 2 และ
ประเมิิน ดัันงแสดงในรูู
ปที่่�ป2ทีและ
3 3

สวนรวมใน

ในชั้นเรียน
2 กิจกรรม
ดให ม ี ก าร
ยวกับกรณี
ามคิ ด เห็ น
เจคหนาชั้น
ะถาม-ตอบ
ในชั้นเรียน
ของกลุ มที่
อเสนอแนะ
มคิ ด เห็ น ที่
าไดทำการ

รูปที่ 3 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ
การประเมินโปรเจคกลุม
รูปที่ 3 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ
รููปที่่� 3 ตััวอย่่างแบบฟอร์์มแจกแจงเกณฑ์์สำหรัับการ
โปรเจคกลุมนผล
4.2 นขโปรเจคกลุ่่�
อมูลทีการประเมิ
่นำมาใช
ประเมิิ
ม ในนการประเมิ
1) โปรเจคกลุ
ม: มีทั้งหมด 1 โปรเจค
4.2.
ข้้อมููลที่่�นำมาใช้้ในการประเมิิ
นผล คะแนน
4.2
มูลทีของคะแนนทั
่นำมาใช
นผล ชาคะแนน
คิดเปน1)ขอ20%
้งหมดในรายวิ
ทำการ
โปรเจคกลุ่่�
ม: มีีในการประเมิ
ทั้้�งหมด
1 โปรเจค
โปรเจคกลุ
ม่น: ำเสนอในชั
มีทั้งงหมด
1้นเรีโปรเจค
น20%
จากผลงานที
ยน ชโดยการคิ
คิิประเมิ
ดเป็็น 1)
ของคะแนนทั้้�
หมดในรายวิิ
า คะแนน
ทำการด
ประเมิิ
นำเสนอในชั้้�
คิคะแนนแบ
ดเปนนจากผลงานที่่�
20%
ของคะแนนทั
ชา ทำการด
งคะแนนเป
น 3 ส้งวหมดในรายวิ
น ดันงเรีีนีย้ น โดยการคิิ
คะแนนแบ่่
งคะแนนเป็็่นนำเสนอในชั
3 ส่่วน ดััง้นนี้้�เรียน โดยการคิด
ประเมินจากผลงานที
คะแนนแบงคะแนนเปน 3 สวน ดังนี้
40% คะแนนจากอาจารยประจำวิชา
คะแนนจากสมาชิกในกลุม
40%
40% คะแนนจากอาจารยประจำวิชา
(คะแนนเฉลี่ยทัง้ กลุม)

คะแนนจากสมาชิ
คะแนนจากสมาชิกกในกลุ
ในชั้นมเรียน
40%
20% (คะแนนเฉลี
ง้ กลุมก)คนในชั้นเรียน)
(คะแนนเฉลี่ย่ยทัจากทุ
คะแนนจากสมาชิกในชั้นเรียน
20%
รูปที4่ 4แสดงสัั
แสดงสั(คะแนนเฉลี
นการคิ
คะแนนงานกลุ
มของ
รููปที่่�
ดดส่่สววนการคิิ
ดคะแนนงานกลุ่่�มของ
่ยจากทุ
กคนในชั้นเรียน)
นักศึกษา
นัักศึึกษา
รูปที่ 4 แสดงสัดสวนการคิดคะแนนงานกลุมของ
นักศึกษา
รูปที่ 2 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ
รููปที่่� 2 ตััวอย่่างแบบฟอร์์มแจกแจงเกณฑ์์สำหรัับการ
การประเมิ
ประเมิินโปรเจคกลุ่่�
ม นโปรเจคกลุม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่ 5 ต

รูปที่ 5 ตัว
2) โ
20% ในโป
2) โป
45% ของค
20%
ในโปร
ทำการประ
45%
การสของค
งงาน
ทำการประ
ประเมินจา
การส
งงานข
ครั้ง ครั
้งแร
ประเมิ
การพันฒจาก
นา
ครั
้ง ครั้งทแรี่ได
อาจารย
การพัฒ นา
อาจารยที่ได
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รู ป ที ่ 6 ตั ว อ
Design Stud

3) สอ
คะแนนทั้งหม
เนนความเขา
ทั้งหมดตลอด
เขียนอธิบาย
4) กา
คะแนนทั้งหม

ณฑสำหรับ

4.3 ผลลัพ

ผล
รเจค คะแนน
ยวิชา ทำการ
น โดยการคิด

นักศึก
การออกแบ
รู ป แบบต า ง
ตนเองเพิ่มเต
การทำงานขอ
ที ่ ไ ด จ ากกา
ออกแบบทาง
ความถูกตอง
ขึ้น รวมไปถ

ะจำวิชา

ลุม

นเรียน

ชั้นเรียน)

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างผลงานโปรเจคกลุ่่�ม การออกแบบ café
ยว: มีี 2 โปรเจคมคะแนนคิิ
ดเป็็น
รูปที2)่ 5 โปรเจคเดี่่�
ตัวอยางผลงานโปรเจคกลุ
การออกแบบ
20% ในโปรเจค 1 และ café
25% ในโปรเจค 2 รวมเป็็น
45% ของคะแนนทั้้�งหมดในรายวิิชา โดยโปรเจคที่่� 1
ทำการประเมิิ
นงานนัั่ยกว:ศึึกมีษาจากการพัั
ฒนางานและ
2) โปรเจคเดี
2 โปรเจค คะแนนคิ
ดเปน
การส่่งงานขั้้�นสุุดท้้าย ในส่่วนของโปรเจค 2 ทำการ
20% ในโปรเจค 1 และ 25% ในโปรเจค 2 รวมเปน
ประเมิินจากผลงาน โดยแบ่่งการประเมิินออกเป็็น 2
45% ของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา โดยโปรเจคที่ 1
ครั้้�ง ครั้้�งแรกคืือการตรวจแบบร่่าง และครั้้�งที่่�สองคืือ
ทำการประเมิ
นงานนัดกท้้าย
ศึกษาจากการพั
ฒนางานและ
การพัั
ฒ นาแบบขั้้�นสุุ
โดยนำคำแนะนำของ
การสงงานขั
้นสุดทาย ในส
วนของโปรเจค
อาจารย์์
ที่่�ได้้แนะนำไปปรัั
บใช้้และพัั
ฒนาต่่อ 2 ทำการ
ประเมินจากผลงาน โดยแบงการประเมินออกเปน 2
ครั้ง ครั้งแรกคือการตรวจแบบราง และครั้งที่สองคือ
การพั ฒ นาแบบขั ้ น สุ ด ท า ย โดยนำคำแนะนำของ
อาจารยที่ไดแนะนำไปปรับใชและพัฒนาตอ

รููปที่่� 6 ตััวอย่่างผลงานโปรเจคเดี่่�ยว Research Study
รู ป ที ่ 6 ตั ว อย า งผลงานโปรเจคเดี ่ ย ว Research
ของ นางสาวภััทรภร ดารารัักษ์์
Study ของ นางสาวภัทรภร ดารารักษ

านกลุมของ
รู ป ที7่ 6ตััตัวอย่่
ว อยางผลงานโปรเจคเดี่่�ยว
า งผลงานโปรเจคเดี ่ ย ว Detail
Detail for
รููปที่่�
for
DesignStudio
Studioของ
ของนางสาววิิ
นางสาววิสสสุุสุตา จััจันทร
Design
ทร์์ตตัันัน
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3) สอบปลายภาค:
คะแนนคิ
เปน 30%
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�รูปีปกทีารศึ
2564
่ 6กษา
ตั ว อย
า งผลงานโปรเจคเดี
่ ย ว ดDetail
for ของ

คะแนนทั
ชาสเป
Design
Studio้งหมดในรายวิ
ของ นางสาววิ
สุตนาการสอบข
จันทรตันอเขียน โดย
เนนความเขาใจ และการประมวลความรูที่ไดเรียนมา
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3) สอบปลายภาค: คะแนนคิิดเป็็น 30% ของ
คะแนนทั้้�งหมดในรายวิิชา เป็็นการสอบข้้อเขีียน โดย
เน้้นความเข้้าใจ และการประมวลความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนมา
ทั้้�งหมดตลอด 1 ภาคการศึึกษา โดยข้้อสอบมีีทั้้�งการ
เขีียนอธิิบาย และการออกแบบ
4) การเข้้าชั้้�นเรีียน : คะแนนคิิดเป็็น 5% ของ
คะแนนทั้้�งหมดในรายวิิชา
4.3. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วามรู้้� ค วามเข้้าใจในรายละเอีี ย ดการ
ออกแบบองค์์ประกอบทางสถาปััตยกรรมรูู ปแบบ
ต่่างๆ มากขึ้้�น สามารถศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองเพิ่่�ม
เติิมนอกเวลาเพื่่�อนำข้้อมููลมาสนัับสนุุนการทำงานของ
ตนเองได้้ดีีขึ้้�น และสามารถนำความรู้้ที่่�� ได้้จากการเรีียน
ใ น ห้้ อ ง เรีี ย น ไ ป ใช้้ ใ น วิิ ช า ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง
สถาปััตยกรรม เพื่่�อให้้งานออกแบบมีีความถููกต้้องทั้้�ง
ทางโครงสร้้างและการก่่อสร้้างมากขึ้้�น รวมไปถึึง
นัักศึึกษาได้้มีีการพััฒนาในเรื่่�องของการออกแบบราย
ละเอีียดทางสถาปััตยกรรม และการทำงานเป็็นทีีม ซึ่ง่�
เป็็ น พื้้�นฐานของการประกอบวิิ ช าชีี พ ทางด้้าน
สถาปัั ต ยกรรม อีี ก ทั้้�งนัั ก ศึึ ก ษายัั ง มีี โ อกาสได้้แลก
เปลี่่�ยนแสดงความคิิดเห็็นทางด้้านสถาปััตยกรรมในแง่่
มุุ มของตนเอง ทำให้้นััก ศึึก ษาสามารถพััฒนาการ
ทำงานของตนเองได้้ดีีมากขึ้้�น
ในเชิิงรููปธรรม นัักศึึกษาได้้ผลงานเชิิงสร้้างสรรค์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเรีียนการสอนในรายวิิชา ได้้แก่่
โปรเจค 1 Research Study and Design
Development นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสศึึกษาข้้อมููลของ
วััสดุุที่่�นัักศึึกษาสนใจและนำข้้อมููลที่่�ได้้ไปพััฒนาเพื่่�อ
หาแนวทางการออกแบบทางสถาปััตยกรรมที่่�ตนเอง
สนใจ เพื่่�อนำไปเป็็ น แนวทางในการพัั ฒ นางาน
ออกแบบของนัักศึึกษาในรายวิิชาอื่่�นๆ รวมถึึงงาน
ออกแบบในโปรเจคอื่่�นของรายวิิชา Architectural
Detail Design นี้้�ด้้วย
โปรเจค 2 นัักศึึกษาได้้งานออกแบบ Café
ขนาดเล็็ก ที่่�มีีทั้้�งการออกแบบพื้้�นที่่�ใช้้สอยตามหลััก

การออกแบบทางสถาปััตยกรรม และรายละเอีียดการ
ออกแบบและรายละเอีี ย ดการก่่ อ สร้้างทาง
สถาปััตยกรรมอื่่�นๆ ของอาคาร
โปรเจค 3 Detail for Design Studio เป็็นงาน
ที่่�นัั ก ศึึ ก ษาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ความรู้้� ที่่� เรีี ย นมาในวิิ ช า
Architectural Detail Design มาใช้้การพััฒนางาน
วิิชา Studio บููรณาการกัับงานออกแบบของตนเอง
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจในการออกแบบและความเป็็น
ไปได้้ในการก่่อสร้้างของงานที่่�ตนเองออกแบบ
4.4. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ทราบถึึงพื้้�นฐานความรู้้�ความ
สามารถของนัักศึึกษาแต่่ละคน รวมไปถึึงความเข้้าใจ
ในด้้านรายละเอีียดทางสถาปััตยกรรมต่่างๆ ทำให้้
สามารถประเมิินการจััดการเรีียนการสอนในรายวิิชา
อื่่�นๆ ที่่�นัักศึึกษาเหล่่านี้้�จะเรีียนในชั้้�นปีีต่่อไปได้้ง่่าย
และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
การเรีียนการสอนแบบเน้้นกระบวนการมีีส่่วน
ร่่วมของนัักศึึกษา พบว่่านัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�และ
มีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้มากขึ้้�นกว่่าการเรีียน
แบบเดิิม เนื่่�องจากนัักศึึกษามีีโอกาสได้้ซัักถามและ
แสดงความคิิดเห็็น รวมถึึงได้้มีีการวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์และ
เสนอแนะแนวคิิดของตนเองที่่�มีีต่อ่ งานของผู้้อื่่�� น ทำให้้
สามารถนำข้้อดีีและข้้อเสีียของงานนั้้�น มาเป็็นแนวทาง
ในการปรัับปรุุงงานของตนเองได้้ รู้้จั� กั การคิิด วิิเคราะห์์
อย่่างเป็็นระบบ และมีีความกล้้าที่่�จะแสดงความคิิด
เห็็ น ซึ่่� ง สิ่่�งเหล่่ า นี้้�สะท้้อนออกมาในผลงานของ
นัักศึึกษา เมื่่�อพิิจารณาภาพรวมเทีียบกัับการเรีียนการ
สอนเทอมก่่อนหน้้า จะเห็็นได้้ชััดว่่านัักศึึกษามีีความ
เข้้าใจและพััฒนาที่่�ดีีกว่่า
	อีีกทั้้�งการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�ในรููปแบบออนไลน์์
ทั้้�งคลิิปวีีดีโี อบัันทึึกการสอน, คลิิปวีีดีโี ออธิิบายเนื้้�อหา
เพิ่่�มเติิม และ e-book ยัังช่่วยให้้นัักศึึกษาสามารถ
ค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิ ม ได้้ง่่ า ยมากขึ้้�น นัั ก ศึึ ก ษาสามารถ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทบทวนบทเรีียนและเตรีียมตััวสำหรัับการเรีียนใน
แต่่ละคาบเรีียนได้้ ทำให้้มีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�สอน
มากยิ่่�งขึ้้�น
5.2. แนวทางในการขยายผล
จากการจัั ด การเรีี ย นการสอนในรายวิิ ช านี้้�
สามารถนำไปปรัับใช้้ในรายวิิชาอื่่�นที่่�เป็็นการเรีียนการ
สอนในรููปแบบบรรยายและปฏิิบัติั ิ เพื่่�อช่่วยกระตุ้้น� ให้้
นัั ก ศึึ ก ษามีี ส่่ ว นร่่ ว มในการเรีี ย น และกระตุ้้� น ให้้
นัักศึึกษาได้้คิิด และแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อนำมา
พััฒนาการออกแบบของนัักศึึกษา ในการจััดการเรีียน
การสอนในรายวิิชานี้้� ได้้มีีการใช้้โปรเจคในรายวิิชาอื่่�น
มาพัั ฒ นาต่่ อ เพื่่�อเป็็ น การต่่ อ ยอดการทำงานของ
นัักศึึกษา ซึ่่�งในอนาคตอาจจะสามารถบููรณาการข้้าม
ไปในรายวิิชาอื่่�นได้้มากขึ้้�น
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
สำหรัับปััญหาในการจััดการเรีียนการสอบแบบ
บรรยายในชั้้�นเรีี ย นไม่่ พ บปัั ญ หาที่่�รุุ น แรงจนเป็็ น
อุุปสรรคต่่อการเรีียนการสอน แต่่พบปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการทำงานกลุ่่�มของนัักศึึกษา โดยปััญหาที่่�พบ
หลัักๆ มีี 2 ประเด็็นด้้วยกััน คืือ
1) ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำงานกลุ่่�ม โดย
นัักศึึกษาบางคนไม่่ให้้ความร่่วมมืือ หรืือไม่่มีีความรัับ
ผิิดชอบในการทำงานกลุ่่�ม ทำให้้งานออกมาไม่่ดีีเท่่า
ที่่�ควร
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2) ปััญหาคะแนนที่่�นัักศึึกษาประเมิินเพื่่�อน โดย
สืืบเนื่่�องจากที่่�บางกลุ่่�มมีีปััญหาเพื่่�อนไม่่ให้้ความร่่วม
มืื อ ในการทำงาน เพื่่�อนในกลุ่่�มจึึ ง ทำการประเมิิ น
คะแนนในระดัับต่่ำกว่่าเกณฑ์์ ซึ่ง่� ทางรายวิิชาได้้เตรีียม
แผนรัับมืือในเรื่่�องนี้้�เบื้้�องต้้นเอาไว้้แล้้วคืือ การคิิด
คะแนนประเมิิ น สมาชิิ ก ในกลุ่่�มจะเป็็ น การเฉลี่่�ย
คะแนนประเมิินจากสมาชิิกทั้้�งกลุ่่�ม
3) ปััญหาของเนื้้�อหางานจากรายวิิชาอื่่�นที่่�นำ
มาบููรณาการในรายวิิชานี้้� นัักศึึกษาแต่่ละคนมีีความ
ก้้าวหน้้าของงานในรายวิิ ช าการออกแบบทาง
สถาปััตยกรรมที่่�ไม่่เท่่ากััน เมื่่�อนำงานออกแบบมา
บููรณาการในวิิชานี้้�ทำให้้เนื้้�อหางานของนัักศึึกษาแต่่ละ
คนมีีความแตกต่่างกัันมาก ทางอาจารย์์ประจำวิิชาจึึง
ต้้องช่่วยในการลงรายละเอีียดงานทีีละคน ตามเนื้้�อหา
งานที่่�นัักศึึกษามีี
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณทุุนโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียน
รู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 (Type B)
ประจำปีีการศึึกษา 2564 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�
ช่่วยสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการเรีียนการสอนใน
รููปแบบใหม่่ ทำให้้การจััดการเรีียนการสอนในรายวิิชา
นี้้�เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
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รายงานผลการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
วิิชา 888212 Digital Tools for Entrepreneurs ภาคการศึึกษา 2/2564
วรวิิทย์์ เทพแสน1

วิิทยาลััยนานาชาติินวััตกรรมดิิจิิทััล, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ ตำบลสุุเพท อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
E-mail worawit.tepsan@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
ในยุุคที่่�สัังคมถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และข้้อมููลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นใน
แต่่ละวัันอย่่างมากมายมหาศาล เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่ตลอดเวลา ทำให้้เนื้้�อหาวิิชาที่่�ถููกสอนในสถาบัันการศึึกษา
ต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื้้�อหาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรมและเทคโนโลยีี กลายเป็็นเนื้้�อหาวิิชาที่่�ไม่่ทันั สมััยไป
อย่่างรวดเร็็ว ดัังนั้้�นการเรีียนการสอนในปััจจุุบันั จึึงจำเป็็นต้้องเน้้นกระบวนการเรีียนรู้้แ� ละการแก้้ปััญหา มากกว่่า
เนื้้�อหาวิิชา เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถที่่�จะต่่อยอด นำกระบวนการเรีียนรู้้� ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเรีียนรู้้อ� งค์์ความรู้้ใ� หม่่ ใน
อนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งในภาคการศึึกษา 2/2564 รายวิิชา “888212 เครื่่�องมืือดิิจิิทััลพื้้�นฐานสำหรัับ
ผู้้�ประกอบการ” ได้้รัับการสนัับสนุุนจากศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ให้้จััดการ
เรีียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือค้้นคว้้า ปฏิิบััติิ ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ในชั้้�นเรีียน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิดการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และสามารถประยุุกต์์กระบวนการเรีียนรู้้�ไปใช้้ได้้ในอนาคต โดยใน
รายงานฉบัับนี้้�ได้้รายงานการจััดการเรีียนการสอนของรายวิิชา “888212 เครื่่�องมืือดิิจิิทััลพื้้�นฐานสำหรัับ
ผู้้�ประกอบการ” ผ่่านการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ในภาคการศึึกษา 2/2564
คำสำคััญ: เครื่่�องมืือดิิจิิทััลสำหรัับผู้้�ประกอบการ, Active Learning, Digital tools
1. บทนำ
รายวิิชา “888212 เครื่่�องมืือดิิจิิทััลสำหรัับผู้้�
ประกอบการ” เป็็ น วิิ ช าที่่�เปิิ ด สำหรัั บ นัั ก ศึึ ก ษา
หลัั ก สูู ต รนานาชาติิ โดยเนื้้�อหารายวิิ ช ามุ่่�งเน้้นให้้
นัักศึึกษาประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือดิิจิทัิ ลั ที่่�มีีอยู่่�มากมายใน
ปััจจุุบัันในการแก้้ปััญหา และงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเป็็นผู้้�ประกอบการ เช่่น ปััญหาหรืืองานที่่�เกี่่�ยว
กัับการเงิิน ปััญหาหรืืองานเกี่่�ยวกัับการจััดการเวลา
ปััญหาหรืืองานที่่�เกี่่�ยวกัับการทำงานเป็็นทีีม ปััญหา
และงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำการตลาด และการ
จััดการลููกค้้า ซึ่ง่� เป็็นที่่�ทราบดีีว่า่ ในปััจจุุบันั เครื่่�องมืือที่่�
สามารถช่่ ว ยจัั ด การกัั บ ปัั ญ หาและงานเหล่่ า นี้้�มีี
มากมายหลากหลาย และมีีเกิิดขึ้้�นใหม่่ตลอดเวลา

ดัังนั้้�นการสอนการใช้้โดยยึึดติิดกัับเครื่่�องมืือใดเครื่่�อง
มืือหนึ่่�งในการแก้้ปััญหาและจััดการงานเหล่่านี้้� จึึงไม่่ใช่่
คำตอบสำหรัับการเรีียนการสอนในรายวิิชานี้้� ดัังนั้้�น
การเรีียนการสอนของรายวิิชานี้้� จึึงมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียน
เข้้าใจปััญหา และไปค้้นคว้้า พิิจารณาว่่าเครื่่�องมืือใด
ในปััจจุุบันั ที่่�เหมาะสมกัับปััญหาผ่่านกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�ต่่าง ๆ ในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
1. กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งประกอบไปด้้วย การ
อภิิปราย การทดลองแก้้ปััญหาโดยเครื่่�องมืือดิิจิิทััล
การค้้นคว้้าเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
2. เชิิญวิิทยากรภายนอกมาบรรยาย
3. Final Project
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2. หลัักการและทฤษฎีี
จากบทความเรื่่�อง Active Learning ซึ่่�งเผย
แพร่่ ใ นเว็็ บ ไซต์์ ข องศูู น ย์์ น วัั ต กรรมการเรีี ย นรู้้�
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย [1] ได้้ให้้ความหมายของ
Active Learning คืือ “กระบวนการเรีียนการสอนที่่�
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิที่่�หลากหลายรููปแบบ เช่่น
การวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์ การระดมสมอง การแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และการทำกรณีีศึึกษา เป็็นต้้น”
โดยกิิจกรรมการเรีียนการสอนจำเป็็นต้้องได้้รัับการ
ออกแบบเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของ Active
Learning นั่่�นคืือให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และ
ลดการบรรยายในชั้้�นเรีียนลง ซึ่่�งตััวอย่่างกิิจกรรมที่่�
สามารถนำมาใช้้ในการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning เช่่น การระดมสมอง (Brain Storming),
โครงงาน (Project), การแสดงบทบาทสมมติิ, การแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็น, การอภิิปรายในชั้้�นเรีียน เป็็นต้้น
โดยลัักษณะการเรีียนแบบ Active Learning จำเป็็น
ต้้องเป็็นการเรีียนรู้้เ� พื่่�อพััฒนาศัักยภาพการคิิด การแก้้
ปััญหา และการประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้อย่่างเหมาะ
สม ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้� และสร้้างองค์์ความรู้้�ร่่วมกััน ผู้้�เรีียน
มีีโอกาสเป็็นส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้� มีีการ
บูู ร ณาการทั้้�งข้้อมูู ล ทัั ก ษะการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ และ
ประเมิินค่่า สร้้างระเบีียบวิินััยในการทำงานร่่วมกัับ
ผู้้อื่่�� น เรีียนรู้้จ� ากประสบการณ์์ โดยผู้้ส� อนเป็็นผู้้อ� ำนวย
ความสะดวก โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิด้้วย
ตนเอง
ซึ่่�งในกระบวนวิิชา “888212 เครื่่�องมืือดิิจิิทััล
พื้้�นฐานสำหรัับผู้้�ประกอบการ” ได้้พยายามออกแบบ
กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิธีีการเรีียนแบบ
Active Learning ผ่่านกิิจกรรม และงานต่่าง ๆ โดย
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นศึึ ก ษาด้้วยตนเองมากกว่่ า การฟัั ง
บรรยายในชั้้�นเรีียน เปลี่่�ยนการฟัังบรรยายในชั้้�นเรีียน
เป็็นกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการการ
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองอย่่างเหมาะสม
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3. กระบวนการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน
3.1. กิิจกรรมการเรีียนการสอน
3.1.1 กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
เป็็นกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในชั้้�นเรีียน โดยผู้้�สอนมีี
เป้้าหมายที่่�จะให้้การเรีียนรู้้อ� ยู่่�ในเวลาเรีียนให้้มากที่่�สุุด
และพยายามลดการบ้้านหรืืองานที่่�ต้้องทำนอกเวลา
เรีียน โดยกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนประกอบไปด้้วยกิิจกรรม
ดัังต่่อไปนี้้�
- What digital tools that you use?
ให้้นัักศึึกษาไป Survey ว่่าในชีีวิิตประจำวััน
นัักศึึกษามีีการใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััลตััวไหน และนำมา
อภิิปรายในชั้้�นเรีียนว่่า หากไม่่มีเี ครื่่�องมืือตััวนี้้�นัักศึึกษา
จะทำอย่่างไร มีีเครื่่�องมืือดิิจิิทััลตััวไหนใช้้แทนได้้บ้้าง
เป็็นต้้น
- Problems and Solutions
การอภิิ ป รายความหมายของปัั ญ หา และ
กระบวนการแก้้ปััญหา
- Entrepreneurs Challenges
แบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษา เพื่่�อให้้อ่่านบทความ ใน
หััวข้้อ Entrepreneurs Challenges ให้้นัักศึึกษาได้้
อภิิปราย และนำเสนอในชั้้�นเรีียน
- Financial Tools
การฝึึ ก ใช้้เครื่่� อ งมืื อ ดิิ จิิ ทัั ล อย่่ า งง่่ า ย ในการ
จััดการกัับปััญหาการเงิิน เช่่น การคิิดภาษีี
- Marketing Tools
การฝึึ ก ใช้้เครื่่� อ งมืื อ ดิิ จิิ ทัั ล อย่่ า งง่่ า ย ในการ
จัั ด การกัั บ ปัั ญ หาการเงิิ น เช่่ น การใช้้ Machine
Learning พื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ลููกค้้า
- CRM
ให้้นัั ก ศึึ ก ษาอ่่ า นบทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ
Customer Relationship Management และตอบ
คำถาม
- Project Managements
ให้้นัั ก ศึึ ก ษาอ่่ า นบทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ
Project Management และตอบคำถาม
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- Designing Digital Tools
ให้้นัั ก ศึึ ก ษาอ่่ า นบทความเรื่่� อ ง Designing
Software Solutions Using Business Processes
และตอบคำถาม
3.1.2 การเชิิญวิิทยากรมาพููดในชั้้�นเรีียน
ได้้มีีการเชิิญวิิทยากรภายนอก มาบรรยายใน
ชั้้�นเรีียน จำนวน 2 ท่่าน ได้้แก่่
1. Porsche Ruengvirayudh, PhD (Associate
Director of Grant Evaluation and Statistical
Support and Part-Time Faculty for Department
of Psychology Loyola Marymount University,
CA, USA) มาบรรยายในหััวข้้อ “Applications of
statistics in real life”

มีีความเหมาะสม และมานำเสนอในชั้้�นเรีียน โดยผู้้�
สอนจะมีีงบประมาณสนัับสนุุนให้้แต่่ละกลุ่่�ม โดยที่่�
แต่่ละกลุ่่�มจะต้้องมาอธิิบายแก่่ผู้้�สอนว่่าจะนำงบไปใช้้
ทำอะไรบ้้าง
3.2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน
ในการเรีียนการสอนครั้้�งนี้้� ผู้้�สอนได้้ใช้้ Zoom
เป็็นแอปพลิิเคชัันหลััก ใช้้ canvas.cmu.ac.th ในการ
อััปโหลดเอกสาร รวมทั้้�งการเก็็บคะแนน รวมทั้้�งใช้้
Microsoft Teams เป็็นช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
4. สรุุปผล
4.1. ผลการประเมิินรายวิิชา และผู้้�สอน
4.1.1 ผลการประเมิินรายวิิชา
จากรายงานผลการประเมิินรายวิิชา พบว่่ามีีผู้้�
ประเมิินทั้้�งหมด 19 คนจาก 37 คนคิิดเป็็นร้้อยละ
51.35 โดยมีีผลการประเมิินเฉลี่่�ยคิิดเป็็นร้้อยละ 95.19
โดยรายละเอีียดผลการประเมิินแสดงดัังแผนภาพ

2. YUKI OKADA, MD (Setolabo CEO) มา
บรรยายในหััวข้้อ “Experience Sharing of An
Entrepreneur”

3.1.3 Final Project
	มีีการแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาออกเป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละ
6-8 คน โดยให้้นัักศึึกษาสมมติิสถานการณ์์จำลองว่่า
กลุ่่�มของตนเองเป็็นผู้้ป� ระกอบการ และต้้องจััดการกัับ
ปััญหาหรืืองานต่่าง ๆ โดยให้้นัักศึึกษาเลืือกปััญหาหรืือ
งานหนึ่่�งมาที่่�กลุ่่�มของนัักศึึกษามีีความสนใจ และ
เลืือกเครื่่�องมืือดิิจิิทััลที่่�มีีอยู่่�แล้้วในท้้องตลาด หรืือ
นัักศึึกษาอาจสร้้างขึ้้�นมาเองเพื่่�อใช้้ในการแก้้ปััญหา ให้้

4.1.2 ผลการประเมิินผู้้�สอน
จากรายงานผลการประเมิินผู้้�สอน พบว่่ามีีผู้้�
ประเมิินทั้้�งหมด 16 คนจาก 37 คนคิิดเป็็นร้้อยละ
43.24 โดยมีีผลการประเมิินเฉลี่่�ยคิิดเป็็นร้้อยละ 92.97
โดยรายละเอีียดผลการประเมิินแสดงดัังแผนภาพ
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4.2. อุุ ป สรรค ปัั ญ หา และแนวทางการแก้้
ปััญหา
	วิิชา “888212 เครื่่�องมืือดิิจิิทััลพื้้�นฐานสำหรัับ
ผู้้�ประกอบการ” เป็็นวิิชาสำหรัับนัักศึึกษานานาชาติิ
โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน สามารถประยุุกต์์และ
เลืือกใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััลที่่�มีีมากมายในปััจจุุบัันในการ
แก้้ปััญหาต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งวิิชานี้้�ได้้
รัับการอนุุมััติิและเปิิดสอน ในภาคการศึึกษา 2/2564
เป็็นครั้้�งแรก ทำให้้มีีปัญ
ั หา และอุุปสรรคในหลายด้้าน
โดยเฉพาะเมื่่�อพยายามใช้้วิิธีีการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning ในรายวิิชานี้้� ได้้แก่่
- การวางแผนในการเรีี ย นการสอนมีี ค วาม
สำคััญมาก เนื่่�องจากการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning จำเป็็ น ต้้องเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นกิิ จ กรรมหลาย
กิิจกรรมตลอดภาคการศึึกษา ทำให้้บางทีีเกิิดความ
สัับสนกัับผู้้�เรีียนว่่า ตอนนี้้�กำลัังทำกิิจกรรมใดอยู่่� โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งการเรีียนในรููปแบบออนไลน์์ เช่่นหาก
นัักศึึกษาเข้้าเรีียนสาย และมีีการชี้้�แจงกิิจกรรมไปใน
ต้้นคาบ นัักศึึกษาที่่�เข้้าสายจะไม่่เข้้าใจว่่ากำลัังทำ
กิิจกรรมใดอยู่่� โดยแนวทางการแก้้ปััญหานี้้�คืือ มีีการ
การทำเอกสารชี้้�แจงรายละเอีียดงานล่่วงหน้้า
- การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษาในชั้้�น
เรีียนจากการเรีียนการสอน นัักศึึกษาไม่่ค่่อยแสดง
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ความคิิดเห็็นเท่่าไรนัักหากผู้้�สอนตั้้�งคำถาม หรืือถาม
ความคิิดเห็็นในชั้้�นเรีียน โดยผู้้�สอนหวัังว่่าในอนาคต
หากการเรีียนการสอนเป็็นแบบ on site การสร้้างการ
มีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนอาจง่่ายขึ้้�น
- การประเมิินผลงานนัักศึึกษา เนื่่�องจากการ
เรีียนการสอนแบบ Active Learning จำเป็็นต้้องมีีการ
เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมในหลาย ๆ กิิจกรรม ทำให้้ผู้้�สอน
จำเป็็นต้้องประเมิินผลงานนัักศึึกษาจำนวนมาก และ
ต้้องใช้้เวลาในการประเมิิน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
สร้้าง Rubric ในการประเมิินอาจไม่่ชัดั เจนเท่่าไหร่่ โดย
แนวทางการแก้้ปััญหา คืือมีีการวางแผนการเรีียนการ
สอน และจำนวนกิิจกรรมให้้ชััดเจน รวมทั้้�งออกแบบ
วิิธีีการประเมิินในแต่่ละงานให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้�น
และอาจใช้้ระบบการตรวจคะแนนแบบอััตโนมััติิใน
บางกรณีี โดยใช้้แอปพลิิเคชัันต่่าง ๆ ช่่วยเพื่่�อลดภาระ
งานของผู้้�สอนในการตรวจผลงานนัักศึึกษา
- การแบ่่งกลุ่่�มการทำงานของนัักศึึกษา การแบ่่ง
กลุ่่�มนัักศึึกษาเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�จำเป็็นต้้องนำมา
พิิจารณาในการจััดกิิจกรรม โดยการจััดกลุ่่�มหลััก ๆ มีี
สองแบบคืือ การจััดกลุ่่�มโดยผู้้ส� อน หรืือ ให้้นัักศึึกษาจััด
กลุ่่�มกัันเอง ซึ่ง่� มีีทั้้�งข้้อดีีข้้อเสีียทั้้�งสองแบบ โดยการจััด
กลุ่่�มโดยผู้้ส� อน อาจทำให้้ทุุกคนมีีกลุ่่�ม แต่่นักั ศึึกษาบาง
คนในกลุ่่�มอาจไม่่ให้้ความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มมากนััก ในขณะ
ที่่�การให้้นัั ก ศึึ ก ษาจัั ด กลุ่่�มเอง จะทำให้้กลุ่่�มนั้้�น ๆ
ซึ่่�งนัักศึึกษามัักจะจััดกลุ่่�มตามกลุ่่�มเพื่่�อนแต่่อาจทำให้้
นัักศึึกษาบางคนที่่�มาเรีียนในรายวิิชานี้้�โดยไม่่มีีเพื่่�อน
มาก่่อน อาจไม่่สามารถรวมกลุ่่�มกัับไหนได้้ สำหรัับ
แนวทางการแก้้ปััญหา อาจเป็็นการผสมผสาน โดยให้้
นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่่�มกัันเองก่่อน จากนั้้�นจึึงให้้นัักศึึกษา
ที่่�ยัังไม่่มีีกลุ่่�ม เข้้าร่่วมกลุ่่�มกัับกลุ่่�มอื่่�น หรืือสร้้างกลุ่่�ม
ขึ้้�นมาจากนัักศึึกษาที่่�เหลืือ
-	ปัั ญ หาการเรีี ย น Online กัั บ Active
Learning การเรีียนออนไลน์์เป็็นอีีกปััญหาที่่�ทำให้้การ
เรีี ย นแบบ Active Learning เป็็ น ไปได้้ยากขึ้้�น
เนื่่�องจากผู้้�สอนไม่่สามารถสัังเกตได้้ว่่าขณะนี้้�ผู้้�เรีียน
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กำลัังทำอะไรอยู่่� และไม่่สามารถจะกระตุ้้�นนัักศึึกษา
ให้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้อย่่างเต็็มที่่�
- การสื่่�อสารกัับนัักศึึกษา ในการเรีียนออนไลน์์
เป็็นไปค่่อนข้้างลำบาก ผู้้�สอนอาจต้้องใช้้เวลาอย่่าง
มากในการตอบคำถามต่่าง ๆ ของแต่่ละคน โดยเฉพาะ
การอธิิบายกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นรายบุุคคลในบางครั้้�ง
เนื่่�องจากในบางครั้้�งนัักศึึกษาไม่่เข้้าใจ หรืือฟัังไม่่ทันั ว่่า
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนนี้้�มีีกระบวนการอย่่างไรบ้้าง
- การสร้้างสื่่�อการเรีียนการสอน ในช่่วงแรกผู้้�
สอนมีีแผนจะสร้้างสื่่�อการสอนเป็็นคลิิปวีีดีีโอสั้้�น ๆ
เพื่่�อใช้้เปิิดในช่่วงแรกของชั้้�นเรีียน แต่่ด้้วยจำนวนงาน
ทำให้้ไม่่สามารถสร้้างสื่่�อการเรีียนการสอนที่่�ตั้้�งใจไว้้ได้้
สำเร็็จ

- การใช้้ canvas.cmu.ac.th เป็็นเครื่่�องมืือใน
การเก็็บคะแนน สามารถช่่วยในการเรีียนการสอนได้้
อย่่างมาก แต่่เนื่่�องจากผู้้ส� อนยัังไม่่ถนััดกัับการใช้้เครื่่�อง
มืือนี้้� ทำให้้เกิิดข้้อผิิดพลาดหลายประการ ดัังนั้้�นการ
ฝึึ ก ใช้้และทำความคุ้้� น เคยกัั บ เครื่่�องมืื อ จึึ ง มีี ค วาม
จำเป็็นอย่่างยิ่่�ง
5. กิิตติิกรรมประกาศ
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิิชา “888212 เครื่่�องมืือดิิจิิทััลพื้้�นฐานสำหรัับ
ผู้้�ประกอบการ” ในภาคการศึึกษา 2/2564 ได้้รัับการ
สนัับสนุุนจาก ศููนย์์วััตรกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

6. เอกสารอ้้างอิิง
[1] ศููนย์์นวััตกรรมการเรีียนรู้้�จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. Active Learning, available online: https://
lic.chula.ac.th/images/Active%20Learning/Active%20Learning_01.pdf
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บทคััดย่่อ
	วิิชา 204454 อััลกอริิทึึมและการเขีียนโปรแกรมในการหาค่่าเหมาะที่่�สุุดเชิิงการจััด ศึึกษาเกี่่�ยวกัับอััลกอริิ
ทึึมและการเขีียนโปรแกรม เพื่่�อใช้้แก้้ปััญหาเชิิงการจััด ซึ่่�งงานประยุุกต์์ (applications) ต่่าง ๆ ในปััจจุุบัันที่่�ต้้อง
อาศััยคอมพิิวเตอร์์แก้้ปััญหาล้้วนเป็็นปััญหาเชิิงการจััดทั้้�งสิ้้�น และเนื่่�องจากวิิธีีการสอนแบบเดิิมของกระบวนวิิชา
ที่่�เน้้นให้้ผู้้�สอนเป็็นศููนย์์กลางการศึึกษา (teacher-centered learning) ในการสอนแบบบรรยายหน้้าห้้องเดิิม
(lecture-based learning) โดยผู้้�เรีียนเป็็นเพีียงผู้้�รัับสารฝ่่ายเดีียว ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน อีีก
ทั้้�งสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเอง ซึ่ง่� เป็็นทัักษะที่่�สำคััญที่่�จะทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถแก้้ปััญหาได้้ด้้วยตนเองเมื่่�อจบการ
ศึึกษาไปแล้้วนั้้�น โครงการนี้้�ได้้นำเสนอวิิธีีการสอนที่่�เป็็นการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ (outcome-based education)
ด้้วยกิิจกรรมหรืือการลงมืือปฎิิบัติั ิ (active learning) ที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางการศึึกษา (learner-centered
learning) และผู้้�สอนเป็็นเพีียงผู้้�แนะนำ โดยได้้ใช้้เวลาในการลงมืือปฏิิบััติิ 50% ของเวลาเรีียนทั้้�งหมด และใช้้
ปััญหาหรืือกรณีีศึึกษาเป็็นฐานในการเรีียนรู้้� (problem/case-based learning) หรืือใช้้โครงงานเป็็นฐานในการ
เรีียนรู้้� (project-based learning) ผ่่านกิิจกรรมการเสวนา อภิิปราย ประชุุมกลุ่่�มย่่อย และนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
ซึ่่�งผลจากการปฏิิบััติิทำให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ประสบการณ์์ ทัักษะ ทััศนคติิ และคุุณสมบััติิเป็็นบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์
ของหลัักสููตร ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายของการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์อย่่างแท้้จริิง อีีกทั้้�งเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�สอนได้้เรีียน
รู้้�จากผู้้�เรีียนอีีกด้้วย
คำสำคััญ: อััลกอริิทึึมและการเขีียนโปรแกรม, การหาค่่าที่่�เหมาะที่่�สุุดเชิิงการจััด, การลงมืือปฏิิบััติิ, การศึึกษาที่่�
มุ่่�งผลลััพธ์์
1. บทนำ
	ก่่อนหน้้านี้้�การเรีียนการสอนของกระบวนวิิชา
นี้้�แบ่่งเป็็นการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน 30 ชั่่�วโมง และ
ปฏิิบััติิการ 30 ชั่่�วโมง ซึ่่�งแบบเดิิมในชั่่�วโมงบรรยาย
นั้้�นผู้้� ส อนเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางการศึึ ก ษา โดยทำหน้้าที่่�
บรรยาย และผู้้�เรีียนทำหน้้าที่่�ฟััง ซึ่่�งเป็็นการสื่่�อสาร
ทางเดีี ย ว ส่่ ว นชั่่�วโมงปฏิิ บัั ติิ ก ารเป็็ น การฝึึ ก เขีี ย น
โปรแกรมเพื่่�อแก้้ปััญหาเล็็ก ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหา
บรรยายในแต่่ละคาบ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากผลการประเมิิน
184

การสอนจากผู้้�เรีียนในส่่วนของการเปิิดโอกาสรัับฟััง
และตอบข้้อซัักถามของผู้้เ� รีียนในชั้้�นเรีียนหรืือนอกชั้้�น
เรีียน ของผู้้�สอนในกระบวนวิิชาดัังกล่่าวได้้รัับคะแนน
ค่่อนข้้างสููง กล่่าวคืือ จากการเปิิดกระบวนนี้้�มาสองปีี
การศึึกษานั้้�น ผู้้ส� อนได้้ 5 คะแนน ในปีีการศึึกษา 2563
จากจำนวนนัักศึึกษาที่่�ประเมิิน ร้้อยละ 85.71 และ ได้้
4.92 คะแนนในปีี ก ารศึึ ก ษา 2562 จากจำนวน
นัักศึึกษาที่่�ประเมิินร้้อยละ 92.86 อีีกทั้้�ง ทุุกครั้้�งที่่�ผู้้�
สอนเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสอภิิปราย ซัักถาม
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ในชั้้�นเรีียน ผู้้�สอนมีีความเห็็นว่่าผู้้�เรีียนให้้ความสนใจ
และแสดงออกถึึงความอยากเรีียนรู้้�มากขึ้้�น โดยส่่วน
หนึ่่�งของผลการประเมิินจากผู้้�เรีียนในรายวิิชานี้้� เช่่น
ในปีีการศึึกษา 2563 ผู้้�เรีียนเขีียนประเมิินว่่า “มีีการ
แก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าที่่�ดีี คำนึึงถึึงปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�น
อาจารย์์เป็็นคนรอบคอบและละเอีียดมาก มีีการคำนึึง
ถึึงศัักยภาพของนัักศึึกษา พร้้อมผลัักดัันนัักศึึกษาให้้มีี
ความรู้้�และพััฒนาตนตามเป้้าหมายของวิิชา การสอน
มีีการยกตััวอย่่างเสมอ มีีการบอกวััตถุุประสงค์์ของการ
เรีียนในหััวข้้อต่่างๆ เนื้้�อหากระชัับและมีีความน่่าสนใจ
แลปและการทำตััวอย่่างโปรแกรมของอาจารย์์พร้้อม
การลงมืือทำในห้้อง ทำให้้นัักศึึกษาได้้ปฏิิบััติิและฝึึก
ทำจริิง” และ “อาจารย์์สอนดีีเยี่่�ยมถ้้าหากไม่่เข้้าใจ
สามารถถามในห้้องได้้แล้้วอาจารย์์ก็อ็ ธิิบายให้้เข้้าใจได้้
ง่่าย” [1] ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงเกิิดแนวคิิดว่่า จะเป็็นการดีี
กัับผู้้�เรีียนมากขึ้้�นหากเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
แสดงศัักยภาพในการคิิด วิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหาได้้
อย่่างเต็็มที่่� หากกระบวนวิิชานี้้�เปลี่่�ยนการเรีียนการ
สอนจากผู้้ส� อนบรรยายหน้้าห้้องอย่่างเดีียวในส่่วนของ
การบรรยาย ให้้เป็็นการเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียน
เป็็นศููนย์์กลาง และมีีกิจิ กรรมหรืือการลงมืือปฏิิบัติั มิ าก
ขึ้้�น โดยผู้้�สอนเป็็นเพีียงผู้้�จััดกิิจกรรมและผู้้�แนะนำ
เท่่านั้้�น ในลัักษณะใช้้ปััญหาหรืือกรณีีศึกึ ษาเป็็นฐานใน
การเรีียนรู้้� หรืือใช้้โครงงานเป็็นฐานในการเรีียนรู้้�โดย
ใช้้เวลาทำกิิจกรรมหรืือการลงมืือปฎิิบััติิอย่่างน้้อย
50% ของเวลาในคาบเรีียนทั้้�งหมด โดยจะทำการแบ่่ง
กลุ่่�มของผู้้�เรีียนให้้จำนวนผู้้�เรีียนในแต่่ละกลุ่่�มไม่่มาก
หรืือน้้อยเกิินไป เพื่่�อป้้องกัันปััญหาที่่�ผู้้เ� รีียนบางคนไม่่มีี
ส่่วนร่่วม หรืือมุุมมองในการแก้้ปััญหาไม่่หลากหลาย
พอ และในส่่วนของการบรรยายจะให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�ม
คิิดปััญหาที่่�สนใจศึึกษา เสนอวิิธีีในการแก้้ปััญหา ผ่่าน
กิิจกรรมการเสวนา แสดงความคิิดเห็็นเพื่่�อแก้้ปััญหา
ร่่วมกััน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกเป็็นทั้้�งผู้้�นำ และผู้้�ตามที่่�ดีี
ฝึึกแสดงความคิิดหรืือโต้้แย้้งแบบเป็็นเหตุุเป็็นผล ฝึึก
แลกปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ตลอดทั้้�งฝึึกยอมรัับฟัังความ

คิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น พร้้อมทั้้�งนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน โดยผู้้�
สอนทำหน้้าที่่�ให้้คำปรึึกษา ข้้อเสนอแนะ และคำชม
นอกจากนี้้�จะเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้� ร่่วมชั้้�นเรีี ย นสามารถ
วิิจารณ์์ ตั้้�งคำถาม และให้้ข้้อเสนอแนะกลุ่่�มอื่่�นได้้ ส่่วน
ในชั่่�วโมงปฏิิบััติิการจะเป็็นการเขีียนโปรแกรมเพื่่�อแก้้
ปััญหาตามที่่�ได้้วิิเคราะห์์ไปในส่่วนของชั่่�วโมงบรรยาย
เพื่่�อให้้เห็็นถึึงกระบวนการแก้้ปััญหา และอุุปสรรค
ต่่าง ๆ ที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ และเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะ
ในการเขีียนโปรแกรมจริิงที่่�มีีขนาดใหญ่่และเป็็นรููป
ธรรมมากขึ้้�น ตลอดทั้้�งยัังเน้้นการลงมืือแก้้ปััญหาด้้วย
ตััวผู้้เ� รีียนเอง ซึ่ง่� ตลอดระยะเวลาที่่�มีีการใช้้ปััญหาหรืือ
กรณีีศึึกษาเป็็นฐานในการเรีียนรู้้� หรืือโครงงานเป็็น
ฐานในการเรีียนรู้้�จะมีีกำหนดระยะเวลาการทำ และ
การติิดตามผลการทำงานเป็็นระยะ ท้้ายที่่�สุุดเมื่่�อถึึง
ปลายภาคการศึึกษาจะจััดการเสวนาสรุุป ซึ่่�งมีีการ
วิิเคราะห์์ว่่าปััญหา กรณีีศึึกษา หรืือโครงงานที่่�ทำก่่อ
ให้้เกิิดผลในการแก้้ปััญหาอย่่างไร ได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้าง
จากปััญหาหรืือกรณีีศึึกษา หรืือโครงงานที่่�ทำ เป็็นต้้น
โครงการนี้้�ได้้เปลี่่�ยนกระบวนการในการเรีียน
การสอนแบบเดิิมที่่�ผู้้ส� อนเป็็นศููนย์์กลางการศึึกษา โดย
ทำหน้้าที่่�บรรยายหน้้าห้้อง ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ฟัังอย่่างเดีียว
เป็็ น วิิ ธีี ก ารสอนที่่�เป็็ น การศึึ ก ษาที่่�มุ่่�งผลลัั พ ธ์์ ด้้วย
กิิ จ กรรมหรืื อ การลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ ที่่� เน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นเป็็ น
ศููนย์์กลางการศึึกษา และผู้้ส� อนเป็็นเพีียงผู้้จั� ดั กิิจกรรม
และให้้คำแนะนำ โดยใช้้เวลาในการลงมืือปฏิิบัติั ิ 50%
ของเวลาเรีียนทั้้�งหมด ผ่่านการใช้้ปััญหาหรืือกรณีี
ศึึ ก ษาหรืื อ โครงงานเป็็ น ฐานการเรีี ย นรู้้� ร่่ ว มกัั บ
กิิจกรรมการเสวนา อภิิปราย ประชุุมกลุ่่�มย่่อย และนำ
เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน นอกจากนี้้�ยัังมีีการใช้้เทคโนโลยีี
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียนอีีกด้้วย
รายงานนี้้�แบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็น หััวข้้อที่่� 2 กล่่าว
ถึึงหลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้ หััวข้้อที่่� 3 กล่่าว
ถึึงกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา หััวข้้อ
ที่่� 4 กล่่าวถึึงผลที่่�ได้้รัับ และหััวข้้อที่่� 5 กล่่าวถึึงสรุุป
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2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
ความหมายของการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์นั้้�น [2]
ได้้กล่่าวไว้้ว่่า “การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ คืือ ปรััชญาการ
ศึึกษาที่่�กล่่าวไว้้ว่่า การศึึกษาควรจะมีีจุุดมุ่่�งหมายใน
การผลิิตผลการเรีียนรู้้� (ความรู้้�และความสามารถของ
นัักศึึกษาในขั้้�นต้้น) ที่่�เฉพาะเจาะจง โดยหลัักสููตร และ
วิิ ธีี ก ารเรีี ย นการสอนถูู ก ออกแบบให้้สามารถผลิิ ต
นัักศึึกษาที่่�มีีความรู้้� ความสามารถดัังกล่่าวได้้” ส่่วน
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� (learing outcomes) นั้้�น [2] ได้้
ให้้ความหมายไว้้ว่่า “ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� คืือ ความคาด
หมายว่่านัักศึึกษาจะมีีความสามารถที่่�จะทำได้้ตาม
ผลลััพธ์์ของการเรีียนรู้้�จากกิิจกรรมการเรีียนรู้้� การให้้
ความสำคััญกัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� กระบวนการในการ
เจาะจงผลลััพธ์์จะเป็็นสิ่่�งควบคุุมกิิจกรรมการเรีียนการ
สอน” นอกจากนี้้� [2] ยัังได้้กล่่าวไว้้ว่่า ผลลััพธ์์การเรีียน
รู้้� ตามกรอบคุุณวุุฒิิแห่่งชาติิ NQF ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ.
2560 หมายถึึง “เกณฑ์์บ่่งชี้้�คุุณลัักษณะการเรีียนรู้้�
และผลของการเรีียนรู้้�ทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการ
เรีียนรู้้ต� ามมาตรฐานการเรีียนรู้้ข� องหลัักสููตรที่่�กำหนด
ไว้้ในแต่่ละระดัับและประเภทการศึึกษา และ/หรืือ
ประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการฝึึกปฏิิบััติิ และ/หรืือ
จากการทำงาน” ซึ่่� ง ประกอบด้้วย ความรู้้�
(knowledge) ทัักษะ (skill) และความสามารถในการ
ประยุุกต์์ใช้้และความรัับผิิดชอบ (application and
responsibility) ทั้้�งนี้้�เมื่่�อผู้้�สอนตััดสิินใจเลืือกจััดการ
เรีียนการสอนให้้เป็็นการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์แล้้ว ผู้้ส� อน
ต้้องจััดกิิจกรรมที่่�สามารถตอบคำถามได้้ว่่า ต้้องการ
ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้อ� ะไร ทำไมถึึงต้้องการให้้ผู้้�เรีียนเรีียน
รู้้�เรื่่�องนั้้�น จะออกแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�จะ
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�ได้้ดีีที่่�สุุดอย่่างไร และจะวััดผลได้้
อย่่างไรว่่าผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้ใ� นหััวข้้อที่่�ต้้องการเรีียบร้้อย
แล้้ว
การศึึกษาของประเทศไทยก่่อนหน้้านี้้� เป็็นการ
ศึึ ก ษาที่่�ผู้้� ส อนอยากให้้ผู้้� เรีี ย น เรีี ย นเนื้้�อหาอะไรก็็
ออกแบบให้้เนื้้�อหาที่่�เรีียนมีีหััวข้้อเรื่่�องเหล่่านั้้�น การ
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สอนเน้้นการบรรยายที่่�ผู้้ส� อนเป็็นศููนย์์กลางการศึึกษา
วััดผลด้้วยการสอบ ผู้้�เรีียนมุ่่�งหวัังเพีียงคะแนน ดัังนั้้�น
ในระหว่่างการเรีียนจึึงไม่่ได้้สนใจกระบวนการคิิด ได้้
ฝึึกเพีียงกระบวนการจำ เพื่่�อทำให้้ได้้คะแนนสููงที่่�สุุด
เท่่านั้้�น ซึ่่�งแท้้จริิงแล้้วกระบวนการคิิดมีีความจำเป็็น
มากกว่่ากระบวนการจำ เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการคิิด
การศึึกษาสมััยใหม่่ได้้เน้้นให้้เป็็นการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์
โดยให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางการศึึกษา ผู้้ส� อนเป็็นเพีียง
ผู้้�จััดกิิจกรรม เปลี่่�ยนวิิธีีการสอนจากผู้้�สอนบรรยาย
เพีียงอย่่างเดีียวเป็็นการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กิิจกรรมหรืือการ
ลงมืือปฏิิบัติั ิ การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์จึงึ เป็็นแนวระนาบ
ไม่่ได้้แนวดิ่่�งที่่�ผู้้ส� อนเป็็นผู้้มี� อี ำนาจในการผููกขาดความ
รู้้�ในห้้องเรีียน นอกจากนี้้�การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ต้้องมีี
การให้้ผู้้�เรีียนได้้สรุุปบทเรีียนการเรีียนรู้้อ� ย่่างสม่่ำเสมอ
อีีกด้้วย และการวััดผลไม่่ได้้เน้้นที่่�คะแนนเพีียงอย่่าง
เดีียว แต่่เป็็นการวััดว่่าผู้้�เรีียนได้้ผลลััพธ์์ตามผลลััพธ์์
ของการเรีียนรู้้จ� ากกิิจกรรมการเรีียนรู้้ห� รืือไม่่แทน [3]
ด้้วยเหตุุผลข้้างต้้น ได้้มีีมหาวิิทยาลััยหรืือหน่่วยงาน
ทางด้้านการศึึกษาหลายแห่่งในประเทศไทยเริ่่�มเปลี่่�ยน
มาใช้้การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ ด้้วยเหตุุผลที่่�ว่่า [4] การ
ศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์จะทำให้้ทั้้�งผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนรู้้ว่� า่ เป้้า
หมาย หรืือผลลััพธ์์ของการศึึกษานั้้�นคืืออะไร ทำให้้
สามารถวััดได้้ว่่ากิิจกรรมการเรีียนการสอนกำลัังทำ
อะไร กิิจกรรมที่่�เป็็นอยู่่�ทำได้้ดีีหรืือไม่่และต้้องมีีการ
ปรัับแก้้อย่่างไร ทำให้้ผู้้�สอนกลัับไปมองผู้้�เรีียน และผู้้�
เรีียนรู้้ถึ� งึ ตนเองว่่ามีีความรู้้ร� ะดัับไหน มองเห็็นอนาคต
ว่่าจะสามารถนำความรู้้�ไปใช้้ได้้อย่่างไร อีีกทั้้�งการ
ศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ทำให้้ผู้้�เรีียนได้้ทำงานเป็็นทีีม ซึ่ง่� เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนทำหน้้าที่่�ที่่�ตนเองได้้รัับมอบหมาย
และมุ่่�งทำกิิจกรรมเพื่่�อนำไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกัันได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ในส่่วนของการบรรยายถึึงแม้้จะเปลี่่�ยนจากผู้้�
สอนเป็็ น ผู้้� บ รรยายเพีี ย งอย่่ า งเดีี ย ว มาเป็็ น ผู้้� ส อน
บรรยาย และเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง โดยผู้้�สอน
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เป็็นเพีียงผู้้แ� นะนำเท่่านั้้�น โดยแบ่่งกลุ่่�มผู้้เ� รีียนออกเป็็น
3 - 5 คน ให้้ผู้้�เรีียนเลืือกสมาชิิกในกลุ่่�มเอง โดยตลอด
ภาคการศึึกษาได้้มีีการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�ม
คิิดปััญหาที่่�สนใจศึึกษา เสนอวิิธีีในการแก้้ปััญหา ผ่่าน
กิิจกรรมการเสวนา แสดงความคิิดเห็็นเพื่่�อแก้้ปััญหา
ร่่ ว มกัั น นอกจากนี้้�ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ร่่วมชั้้�นเรีี ย น
สามารถวิิจารณ์์ ตั้้�งคำถาม และให้้ข้้อเสนอแนะกลุ่่�ม
อื่่�นได้้ อัันจะทำให้้กิิจกรรมในส่่วนของการบรรยายจาก
ผู้้�สอนทำให้้ผู้้�เรีียนได้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลััก
การและทฤษฎีีที่่�สำคััญในรายวิิชา และกิิจกรรมในส่่วน
ของผู้้�เรีียนที่่�เป็็นศููนย์์กลางนั้้�น ทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
วิิเคราะห์์และสรุุปประเด็็นปััญหา และตระหนัักได้้ว่่า
ตนเองมีีความรู้้� ความเข้้าใจในเนื้้�อหาแต่่ละเรื่่�องหรืือ
ไม่่ หากความรู้้�ความเข้้าใจนั้้�นยัังไม่่เพีียงพอ ผู้้�เรีียนจะ
ช่่วยกัันวิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาว่่าจะหาความรู้้ค� วามเข้้าใจ
นั้้�นเพิ่่�มเติิ ม ได้้จากแหล่่ ง ไหน อย่่ า งไร นอกจากนี้้�
กิิจกรรมในส่่วนการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง
ทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถคิิดเกี่่�ยวกัับการใช้้ตรรกะ ทัักษะ
การหยั่่�งรู้้แ� ละความคิิดสร้้างสรรค์์อย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
และเป็็นระบบ สามารถสืืบค้้น ตีีความ และประเมิิน
สารสนเทศจากแหล่่งต่่าง ๆ เพื่่�อนำมาปรัับใช้้แก้้ปััญหา
ของกลุ่่�มตนเองได้้อย่่างเหมาะสมและสร้้างสรรค์์ ซึ่่�ง
เป็็นทัักษะที่่�สำคััญและจำเป็็นสำหรัับการเรีียนรู้้ต� ลอด
ชีีวิิต นอกจากนี้้�กิิจกรรมการเสวนา อภิิปราย ประชุุม
กลุ่่�มย่่อย และนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียน ทำให้้ผู้้�เรีียนมีี
ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร ความเป็็นอิิสระ กล้้าคิิด กล้้าทำ
ฝึึกเป็็นผู้้�นำ และผู้้�ตามที่่�ดีี ฝึึกการแสดงความคิิดเห็็น
ทั้้�งแบบเห็็นด้้วยและโต้้แย้้งอย่่างมีีเหตุุผล สร้้างสรรค์์
บนพื้้�นฐานของตรรกะ ไม่่ใช้้อารมณ์์ ตลอดจนยอมรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นของผู้้อื่่�� น มีีความรัับผิิดชอบในการกระ
ทำของตนเอง และรัับผิิดชอบในงานกลุ่่�ม สามารถ
ทำงานเป็็นทีีมได้้
ในส่่ ว นของการปฏิิ บัั ติิ ก ารทำให้้ผู้้� เรีี ย นได้้มีี
โอกาสนำสิ่่�งที่่�ค้้นคว้้ามาได้้ และคาดว่่าวิิธีกี ารเหล่่านั้้�น
จะนำมาปรัับใช้้สำหรัับแก้้ปััญหาของกลุ่่�มตนเองเป็็น

อย่่างไร เมื่่�อลงมืือเขีียนโปรแกรมจริิงในห้้องปฏิิบัติั กิ าร
เป็็นโครงงาน ทำให้้ผู้้�เรีียนพบเจอปััญหาระหว่่างเขีียน
โปรแกรม ซึ่่�งได้้ฝึึกให้้ผู้้�เรีียนแก้้ปััญหาจริิง ซึ่่�งบาง
ปััญหาอาจเกิิดขึ้้�นโดยไม่่คาดคิิด ทั้้�งนี้้�หากผู้้�เรีียนบาง
กลุ่่�มนำโปรแกรมของผู้้�อื่่�นที่่�พััฒนาไว้้แล้้วมาพััฒนาต่่อ
ผู้้เ� รีียนจะได้้ฝึึกหััดความเข้้าใจในการคิิดวิิเคราะห์์ และ
สัังเคราะห์์ หาข้้อดีี ข้้อเสีียของโปรแกรมเหล่่านั้้�น แล้้ว
แก้้ไขข้้อเสีีย นำข้้อดีีมาปรัับใช้้ได้้ แต่่หากผู้้�เรีียนกลุ่่�ม
ไหนพััฒนาโปรแกรมเองตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น จะทำให้้ผู้้�เรีียน
กลุ่่�มนี้้�ได้้ทัักษะการนำความรู้้ใ� นส่่วนการบรรยายมาใช้้
เพื่่�อแก้้ปััญหาจริิง เรีียนรู้้�ถึึงข้้อจำกััดระหว่่างทฤษฎีี
และการปฏิิบััติิจริิง ได้้หััดเขีียนโปรแกรมที่่�ต้้องเขีียน
เอกสารประกอบ เพื่่�อให้้ตนเองและผู้้�อื่่�นสามารถนำ
โปรแกรมที่่�พััฒนาไปใช้้ต่่อในอนาคตได้้อย่่างง่่ายและ
มีีประสิิทธิิภาพ มากไปกว่่านั้้�นกระบวนการในการแก้้
ปััญหาทางเทคนิิคที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างพััฒนาโครงงานนั้้�น
ผู้้�เรีียนจะต้้องค้้นหาคำตอบเองก่่อน หากไม่่สามารถ
หาคำตอบได้้ ผู้้�สอนจึึงให้้คำแนะนำ ซึ่่�งในความเห็็น
ของผู้้ส� อน เห็็นว่่ากระบวนการค้้นคว้้าเพื่่�อแก้้ปััญหานี้้�
เป็็นทัักษะที่่�สำคััญ และจำเป็็นสำหรัับการศึึกษาต่่อ
หรืือทำงานที่่�จะทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ในการแก้้
ปััญหาได้้ตลอดชีีวิิต
กล่่าวโดยสรุุปคืือกิิจกรรมทั้้�งในส่่วนของการ
บรรยายและปฏิิบัติั ไิ ด้้ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีการพััฒนาทั้้�ง
ความรู้้�ในส่่วนทฤษฎีี และทัักษะที่่�จะเสริิมสร้้างความ
เป็็นมนุุษย์์ของตนเอง การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ ซึ่ง่� ทำให้้ผู้้�
เรีียนเป็็นทั้้�งผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ รัับผิิดชอบต่่อ
ตนเอง เคารพตนเอง รวมทั้้�งเคารพในคุุณค่่าและ
ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้�อื่่�นด้้วย
นอกจากนี้้�โครงการนี้้�ได้้ใช้้เทคโนโลยีีสร้้างการ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน เช่่น online form ตลอดทั้้�ง
social media เช่่น Facebook MS Teams และ
Zoom และสนัับสนุุนให้้ผู้้�เรีียนอ่่านและเขีียนโค๊๊ดไป
เก็็บไว้้ที่่� Google Drive และ GitHub นอกจากนี้้�ยััง
ได้้สนัับสนุุนให้้ผู้้�เรีียนหาความรู้้�จาก YouTube Khan
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Academy Stack Overflow และแหล่่งอื่่�น ๆ ทั้้�งใน
ส่่วนของความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับรายวิิชา หรืือ
ความรู้้ใ� นรายวิิชาอื่่�นที่่�จะสามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้กัับ
รายวิิชานี้้�ได้้
4. ผลที่่�ได้้รัับ
ผลที่่�ได้้รัั บ จากโครงการนี้้�ในตลอดภาคการ
ศึึกษาได้้ประเมิินผ่่านการพููดคุุย ในกิิจกรรมการเสวนา
อภิิปราย ประชุุมกลุ่่�มย่่อย และนำเสนอหน้้าชั้้�น ซึ่่�ง
จากข้้อสัังเกตของผู้้�สอนพบว่่าผู้้�เรีียนกล้้าแสดงความ
คิิดเห็็น ตลอดจนสามารถวิิจารณ์์ ตั้้�งคำถาม และให้้
ข้้อเสนอแนะกัับกลุ่่�มอื่่�น เป็็นทั้้�งผู้้น� ำเสนอและผู้้ฟั� งั ที่่�ดีี
อีีกทั้้�งยัังรัับฟัังความเห็็นจากผู้้อื่่�� น สามารถเข้้าใจความ
รู้้�ที่่�ผู้้�สอนถ่่ายทอดในส่่วนของการบรรยาย สนใจตั้้�ง
คำถาม และตอบคำถามด้้วยความสมััครใจ ตััวอย่่าง
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน แสดงดัังรููปที่่� 1 - 5 อีีกทั้้�ง
ยนสามารถหาปัั
นาเป็็จนำใบหน
โครงงานา
ทัผู้้เ�้งรีีหมด
4 โครงงานญหาและนำมาพัั
ประกอบดวยฒการรู
ที่่�มีีความน่่
าสนใจการอ
โดยผู้้านป
�เรีียานถูู
กแบ่่งยกลุ่่�นรถภาษาไทย
มเป็็น 4 กลุ่่�ม
แบบเรี
ยลไทม
ยทะเบี
พััฒนาโครงงานทั้้�
งหมดต โนมั
4 โครงงาน
ประกอบด้้วย
การ
และภาษาอั
ง กฤษอั
ต ิ การติ
ด ตามมื อ แบบ
รู้้�จำใบหน้้าแบบเรีียลไทม์์ การอ่่านป้้ายทะเบีียนรถ
เรียลไทม และการตรวจจับอารมณ แบบเรีย ลไทม
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษอััตโนมััติิ การติิดตามมืือ
โดยโครงงานทั้ง 4 โครงงานของนักศึกษา แสดงดัง
แบบเรีียลไทม์์ และการตรวจจัับอารมณ์์แบบเรีียลไทม์์
รูโดยโครงงานทั้้�
ปที่ 6 - 9 ซึ่งในความเห็
นของผูสกอน
ถือวแสดงดัั
าพึงพอใจ
ง 4 โครงงานของนัั
ศึึกษา
งรููป
และภู
บโครงงานทีนของผู้้
่ผูเรียนพั
นอยาง
ที่่� 6 - ม9ิใจกั
ซึ่่�งในความเห็็
�สอนฒนาขึ
ถืือว่่้นาพึึมาเป
งพอใจและ
มาก
น โครงงานที
ี ความซั
บ ซนออย่่
นในการ
ภููมิิใจกััเพราะเป
บโครงงานที่่�ผู้้
�เรีียนพััฒ่มนาขึ้้�
นมาเป็็
างมาก
พัเพราะเป็็
ฒนา และต
องอาศัยความรู
 ทักบษะในการแก
นโครงงานที่่�มีี
ความซัั
ซ้้อนในการพััปญฒหา
นา
ยความรู้้� ทัักษะในการแก้้ปัั
หา อีีกนทั้้�คว
งยััาง
อีและต้้องอาศัั
ก ทั้ ง ยั ง สามารถนำไปพั
ฒ นาต อ เป นญการค
ฒ นาต่่
ส ระโดย
อิสามารถนำไปพัั
ส ระโดยพั ฒ นาเพิ
่ มเติอมเป็็ไมนมการค้้นคว้้าอิิ
ากนั ก หรื อสามารถ
พััฒนาเพิ่่�มเติิมไม่่มมากนัั
ก หรืืง านได
อสามารถนำเสนอขณะ
นำเสนอขณะสั
ภาษณ
อ ย า งภาคภู มิ
สััมภาษณ์์ง้กานได้้อย่่
างภาคภูู
กรรมด
นอกจากนี
ิ จ กรรมลงมื
อปฏิมิบิ ันอกจากนี้้�กิิ
ติ ทำให ผ ู  เ รี ยจนเกิ
ลงมืือปฏิิบััติิทไมำให้้ผู้้�
เรีียยนเกิิ
ไม่่ขาดเรีียน
ความสนใจ
ขาดเรี
น มีดความสนใจ
ความสุ ขในการทำงาน
มีี ค วามสุุ ข ในการทำงานกลุ่่�มและการเรีี ย นส่่ ว น
กลุมและการเรียนสวนบรรยาย เพราะสามารถนำ
บรรยาย เพราะสามารถนำความรู้้�มาใช้้ได้้จริิงในส่่วน
ความรูมาใชไดจริงในสวนของการลงมือปฏิบัติ
ของการลงมืือปฏิิบััติิ
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นอกจากนี้กิจ กรรมลงมื อปฏิบ ัติ ทำใหผ ู เรี ย นเกิ ด
ความสนใจ ไมขาดเรีย น มี ความสุ ขในการทำงาน
กลุมและการเรียนสวนบรรยาย เพราะสามารถนำ
ความรูมาใชไดจริงในสวนของการลงมือปฏิบัติ

รูปที่ 1 การแบงหองยอยในซูม เพื่อประชุมกลุมยอย

รูปที่ 2 ผูเรียนเปดกลองถามคำถาม

รูปที่ 3 ผูเรียนพิมพขอความแนะนำเพื่อนตางกลุม

รูปที่ 4 ผูเรียนชวยกันตอบคำถามโดยเติมคาใน
ชองวางที่ผูสอนเวนวางไว
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รูปที่ 4 ผ

รูปที่ 5 ผูเ

รูปที่ 6 โคร

ผู  เรี ย นเกิ ด
การทำงาน
สามารถนำ
ฏิบัติ

ชุมกลุมยอย

ถาม

รูปที่ 4(2022)
ผูเรียนชวยกันตอบคำถามโดยเติมคาใน
CMU21
Chiang Mai University,
ชองวางที่ผThailand
ูสอนเวนวางไว

รูปที่ 10 ผล
รูปที่ 8 โครงงานกลุมการติดตามมือแบบเรียลไทม

รูปที่ 11 เ
รูปที่ 5 ผูเรียนเปดไมค และเขียนอธิบายเพื่อนตาง
กลุม

รูปที่ 6 โครงงานกลุมการรูจำใบหนาแบบเรียลไทม

รูปที่ 7 โครงงานกลุมการอานปายทะเบียนรถ
รูปทีภาษาไทยและภาษาอั
่ 7 โครงงานกลุมการองากฤษอั
นปายทะเบี
ตโนมัตยิ นรถ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอัตโนมัติ

รูปที่ 9 โครงงานกลุมการตรวจจับอารมณแบบ
เรียลไทม
	ส่่วนผลสรุุปเมื่่�อจบภาคการศึึกษาได้้รัับการ
ประเมิินผู้้�สอนและรายวิิชาผ่่าน CMU MIS [5] ซึ่่�งผล
ส ว นผลสรุ ป เมื ่ อ จบภาคการศึ ก ษาไดร ับ การ
การประเมิินในส่่วนของอาจารย์์ผู้้ส� อนได้้คะแนน 4.76
ประเมินการประเมินผูสอน และรายวิชาผาน CMU
คิิดเป็็นร้้อยละ 95.17 จากจำนวนนัักศึึกษาที่่�เข้้า
MIS [5]น ซึ100%
่งผลการประเมิ
นในส
นของอาจารย
ผูสยอน
ประเมิิ
(15 คนเท่่
ากัับวจำนวนที่่�
ลงทะเบีี
น)
ได
ค
ะแนน
4.76
คิ
ด
เป
น
ร
อ
ยละ
95.17
จากจำนวน
ส่่วนของรายวิิชาได้้คะแนน 4.76 คิิดเป็็นร้้อยละ 95.24
นักศึกษาที่เขากประเมิ
(15น คนเท
ากับ(15
จำนวน
จากจำนวนนัั
ศึึกษาที่่�น เ100%
ข้้าประเมิิ
100%
คน
ที่ลางทะเบี
ย้ขน)อวิสพลวงทะเบีี
นของรายวิ
าได
คะแนน
4.76
เท่่
กัับจำนวนที่่�
พากษ์์
นอกจากนี
ากษ
ทีย่สน)
ำคัญชนอกจากนี้้�ข้้อวิิ
จากนั
กศึกษาที
่ มีตคิที่่� ดอ
เป นญรชจากนัั
อามี
ยละ
ศึคกกรัษาที
่ เีตข อา
สำคัั
กอพษาที่่�มีี
ต่่อี สรายวิิ
2กข้้อ
คืืษาที
นอกจากนี
้ข2กอศึึขวิ95.24
ากษ
ท“LAB
ำคัญนชจากนั
่ มและ
รายวิ
คื อ จากจำนวนนั
าามีี
สนใจดี
บอ”“LAB
น่่รายวิ
าสนใจดีี
ครัั2ยบขนแบบนี
”อและ
“ชอบการเรีี
ประเมิ
(15
ยน)
ชนามี100%
คื อคนเท
าจำนวนที
สนใจดี
ค่ลงทะเบี
รับะ”งเข้้าใจ
และ
“ชอบการเรี
้ค“LAB
ะ เขากัานบใจง
ายยนแบบนี้้�ค่่
เอาไปใช
านได
ง่่“ชอบการเรี
ชา
ยนแบบนีง้ค”ะนโดยผลการประเมิิ
เขาใจงชา ยแสดงดั
เอาไปใช
จริายง”เอาไปใช้้งานได้้จริิ
โดยผลการประเมิ
รายวิ
งนรูรายวิิ
ปงทีานได
่ 10
แสดงดัั
ง รูู ป ที่่� 10 นอกจากนี้้�ตัั
า งของการใช้้
จริ
ง” โดยผลการประเมิ
นรายวิเทคโนโลยี
ชาว อย่่
แสดงดั
ที่ 10
นอกจากนี
้ตัวอยางของการใช
สงรรูาปงการมี
เทคโนโลยีีสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียนได้้แสดงดััง
นอกจากนี
้ตัวอย
งของการใช
สรางการมี
สวนรวมของผู
เรียานได
แสดงดังรูเปทคโนโลยี
ที่ 11 - 16
รููปที่่� 11 - 16
สวนรวมของผูเรียนไดแสดงดังรูปที่ 11 - 16

รูปที่ 10 ผลการประเมินรายวิชาจาก CMU MIS [5]
รูปที่ 10 ผลการประเมินรายวิชาจาก CMU MIS [5]
รูปที่ 8 โครงงานกลุมการติดตามมือแบบเรียลไทม
รูปที่ 8 โครงงานกลุมการติดตามมือแบบเรียลไทม

รูปที่ 11 เอกสารการสอนถูกแชรผาน MS Team
รูปที่ กลุ11่มสาขาวิ
เอกสารการสอนถู
ผาน MS Team189
ชาวิทยาศาสตร์กแแชร
ละเทคโนโลยี
รูปที่ 9 โครงงานกลุมการตรวจจับอารมณแบบ

รูป

มณแบบ

าได ร ับ การ
าผาน CMU
จารยผูสอน
จากจำนวน
ากับจำนวน
น 4.76 คิด
กษาที่ เ ข า
ลงทะเบียน)

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

รูปที่ 11 เอกสารการสอนถูกแชรผาน MS Team

5. สรุุป
โครงการวิิชา 204454 อััลกอริิทึมึ และการเขีียน
โปรแกรมในการหาค่่าเหมาะที่่�สุุดเชิิงการจััด ได้้รัับทุุน
อุุดหนุุน โครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประเภท A: Active
learning เนื้้�อหาในรายวิิชาศึึกษาเกี่่�ยวกัับอััลกอริิทึึม
และการเขีี
ยนโปรแกรม
เพื่่�อใช้้แก้้ปัั่ 21
ญหาเชิิ
งการจััA:ด
ใหม ท ี ่ ส อดคล
อ งกั บ ศตวรรษที
ประเภท
รูปที่ 12 การอานโคดจาก GitHub
ใหม ทยนการสอนแบบเดิิ
ี ่ ส อดคล อ เนื
งกั บ ศตวรรษที
21กประเภท
การเรีี
มของกระบวนวิิ
ชาเน้้นให้้ผู้้�
Active
ช่่ าศึ
ษาเกี
่ย วกับA:
ใหม ท ี ่ สlearning
อดคล อ งกั้อบหาในรายวิ
ศตวรรษที
21 ประเภท
A:
สอนเป็็
นทlearning
ศููึมนและการเขี
ย์์กลางเนืโดยทำหน้้าที่่�เป็็
รรยายใน
้อยหาในรายวิ
ชเพื
าศึน่อผู้้กใช�บษาเกี
่ยญวกัหาบ
อัActive
ล
กอริ
นโปรแกรม
แ
ก
ป
Active learning เนื้อหาในรายวิช าศึกษาเกี่ย วกับ
ชั่่�เชิอัวลโมงบรรยาย
และผู้้
เ� รีียยนทำหน้้าที่่�ฟัั
นปฏิิ
นโปรแกรม งเพืส่่ม่อวของกระบวน
ใชแกบัปติั ญกิ าร
หา
งกอริ
การจัททดึึมมและการเขี
การเรี
ยนการสอนแบบเดิ
อั
ล
กอริ
และการเขี
ย
นโปรแกรม
เพื
่
อ
ใช
แ
ก
ป

ญ
หา
เป็็
น
การทำโจทย์์
เ
พื่่�
อ
แก้้ปัั
ญ
หาขนาดเล็็
ก
หลัั
ง
จากได้้
เชิ
ง
การจั
ด
การเรี
ย
นการสอนแบบเดิ
ม
ของกระบวน
วิชงาเน
นใหด ผการเรี
ูสอนเป
นศูนยกลาง โดยทำหน
าที่เปน
การจั
ยนการสอนแบบเดิ
มนการสอนให้้
ของกระบวน
รััเชิ
บ
ทุุ
น
แล้้วโครงการนี้้�
ไ
ด้้เปลี่่�
ย
นการเรีี
ย
าเนนใหผูส่วอนเป
นศูนยกและผู
ลาง โดยทำหน
ผูวิบชรรยายในชั
โมงบรรยาย
เรียนทำหนาาาทีทีที่่เเ่ฟปปงนน
รูปที่ 13 Facebook กลุมของรายวิชา
นใหผูเสป็็อนเป
นยกลาง
เป็็วิชนาเน
การสอนที่่�
นการศึึนกศูษาที่่�มุ่่�
งผลลััโดยทำหน
พธ์์ ด้้วยกิิจกรรม
รรยายในชั
่วโมงบรรยาย
และผู
เรีแก
ยนทำหน
าที่ฟง
สผูผูวบบนปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ก
ารเป
น
การทำโจทย
เ
พื
่
อ
ปญหาขนาด
รูปที่ 13 Facebook กลุมของรายวิชา
่วโมงบรรยาย
และผู
รียนทำหน
่ฟง
หรืือรรยายในชั
การลงมืือปฏิิ
บััติิ ที่่�เน้้นให้้ผู้้�
เรีียเนเป็็
นศููนย์์กาทีลาง
รูปที่ 13 Facebook กลุมของรายวิชา
ส
ว
นปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ก
ารเป
น
การทำโจทย
เ
พื
่
อ
แก
ป

ญ
หาขนาด
เล็สวกนปฏิ
หลั
ับนทุการทำโจทย
นนแลเพีีวยโครงการนี
ดปเญ
ปลีหาขนาด
่ยนการ
ัติการเป
เพื่อแก้ไโดยใช้้เวลาใน
การศึึ
กษางบจากได
และผู้้
ส� รอนเป็็
งผู้้แ� นะนำ
ก หลัองปฏิิ
จากได
แลวโครงการนี
ดเปลี
่ยนการ
เรีเล็
เัับบปทุทุนนนการสอนที
่เปยนทั้้�
นการศึ
กษาที
่มุง
การลงมืื
บััติิ รร50%
ของเวลาเรีี
ง้้ไไหมด
และใช้้
เล็ยกนการสอนให
หลังจากได
แลวโครงการนี
ดเปลี
่ยนการ
เรีญยหา
นการสอนให
เปหรืืนอการสอนที
การศึ
่มนุง
พธกรณีี
ดวยกิ
กรรมหรื
อการลงมื่่เเปปอนนนปฏิ
บัติ กกทีษาที
่เนนยให
ปััผลลั
ศึึกจษา
โครงงานเป็็
ฐานในการเรีี
เรียนการสอนให
เปนการสอนที
การศึ
ษาที
่มุง
พนเป
ธจดกรรมการเสวนา
วศูยกิ
จกกรรมหรื
ออภิิ
การลงมื
อ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ที
่
เ
น
น
ให
ผูรู้้ผลลั
ผลลั
เ� ผ่่รีายนกิิ
น
น
ย
ลางการศึ
ก
ษา
และผู

ส
อนเป
น
เพี
ย
ปราย อประชุุ
ยง
พธ ดวยกิจกรรมหรือการลงมื
ปฏิบมัตกลุ่่�
ิ ที่เมนย่่นอให
ยนเปนโดยใช
ศูนยกลางการศึ
กษาพและผู
ยง
และนำเสนอหน้้าชั้้�
นเรีียน ผลลัั
ที่่�ได้้จากโครงการ
ผูผูผูแเเรีรีนะนำ
อธ์์ปฏิ
บสสัตอนเป
ิ 50%นนเพี
ของ
ยนเปนศูนยกเวลาในการลงมื
ลางการศึ
กษา และผู
อนเป
เพี
ยง
รูปที่ 14 การแชรไฟลผาน google drive
ในส่่
ว
นของข้้อสัั
ง
เกตจากผู้้
ส
�
อนพบว่่
า
ผู้้
เ
�
รีี
ย
นกล้้าแสดง
ผู

แ
นะนำ
โดยใช
เ
วลาในการลงมื
อ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
50%
ของ
เวลาเรี
ยนทัโดยใช
้งหมดเวลาในการลงมื
และใชปญหาอปฏิ
กรณีบัตศิ ึก50%
ษา หรื
อ
ผูแนะนำ
ของ
รูปที่ 14 การแชรไฟลผาน google drive
ความคิิ
น ตลอดจนสามารถวิิ
ารณ์์กรณี
ตั้้�งคำถาม
เวลาเรีดยเห็็นทั
้งหมด และใชปยญนรูจหา
ึกษา และ
หรือ
รูปที่ 14 การแชรไฟลผาน google drive
โครงงานเป
านกิ
จศศกรรมการ
เวลาเรียนทัน้งฐานในการเรี
หมด และใชปญหา ผกรณี
ึกษา หรือ
ให้้ข้้อเสนอแนะกัั
บประชุ
กลุ่่�มอื่่�มนกลุเป็็มยนยนรู
ทั้้�อยงผู้้ผและนำเสนอหน
�นาำเสนอและผู้้
�ฟัังา
โครงงานเป
น ฐานในการเรี
นกิจ กรรมการ
เสวนา
อภิปราย
โครงงานเป
น
ฐานในการเรี
ย
นรู

ผ
า
นกิ
จ
กรรมการ
ที่่�ดีี
งรััผลลั
ฟัังพความเห็็
จากผู้้
มีีความรู้้
วนา
ปบราย
มยอ�อื่่�ยน และนำเสนอหน
ชัเสวนา
้ น เรีอีีกยทั้้�นอภิ
ธประชุ
ท ี ่ ไ ดมมจนกลุ
ากโครงการ
ในส ว�ในส่่
นของ
เสวนา
อภิ
ป
ราย
ประชุ
กลุ

ม
ย
อ
ย
และนำเสนอหน
ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแต่่
ล ะบุุ
คคลา
ชั
้
น
เรี
ย
น
ผลลั
พ
ธ
ท
ี
่
ไ
ด
จ
ากโครงการ
ในส
ว
นของ
ขชัอ้ นสัเรีงเกตจากผู
พสอนพบว
ผูเรียนกลาในส
แสดงความ
น ผลลัและตอบคำถามด้้วยความสมัั
ธ ท ี ่ ไ ด จาากโครงการ
นของ
สนใจตั้้�
งยคำถาม
ควรใจ
ใน
สอนพบวาจารณ
ผูเรียตันกล
าแสดงความ
คิขขดออเห็สัสังงนเกตจากผู
ตลอดจนสามารถวิ
้
ง
คำถาม
และให
เกตจากผูงกลุ่่�
สอนพบว
ผูเรียผู้้นกล
าแสดงความ
ส่่วนของการแบ่่
มทำกิิจากรรม
�เรีียนถูู
กแบ่่งกลุ่่�ม
คิอดเสนอแนะกั
เห็น ตลอดจนสามารถวิ
จทัารณ
ตัำเสนอและผู
้งคำถาม และให
ขออกเป็็
บ
กลุ
ม

อื
น
่
เป
น
้
ง
ผู
น

ฟง ที่
คิดเห็นน ตลอดจนสามารถวิ
จารณ ตั้งงคำถาม
4 กลุ่่�ม ได้้พััฒนาโครงงานทั้้�
หมด 4และให
โครง
กลุการรู้้
มอื่น เป
นทั้งอผูื่นนำเสนอและผู
ฟวง นที่
รูปที่ 15 ผูเรียนหาความรูจาก YouTube
ดีขขอออีเสนอแนะกั
กประกอบด้้วย
ทั้งรับฟงบบความเห็
จากผู
มีความรู
ในสการ
งาน
ยลไทม์์
เสนอแนะกั
กลุมอื่น�จนำใบหน้้าแบบเรีี
เป
นทั้งผูนำเสนอและผู
ฟง ที่
รูปที่ 15 ผูเรียนหาความรูจาก YouTube
ดี
อี
ก
ทั
้
ง
รั
บ
ฟ
ง
ความเห็
น
จากผู

อ
ื
่
น
มี
ค
วามรู

ใ
นส
วน
ล ะบุ
คคล
อ่่ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแต
นรถภาษาไทยและภาษาอัั
กฤษ
รูปที่ 15 ผูเรียนหาความรูจาก YouTube
ดีา นป้้
อีกทัา ยทะเบีี
้งรับฟงยความเห็
นจากผูอื่น มีความรู
ใงนส
วน
ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแต
ล ะบุคครใจ
คล
และตอบคำถามด
วยความสมั
อััสนใจตั
ตโนมััติ้งิ คำถาม
การติิดตามมืื
อแบบเรีียลไทม์์
และการตรวจ
ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแต
ล ะบุคคล
สนใจตั
้งคำถาม
วยความสมั
รใจก
จััในส
บอารมณ์์
แบบเรีีและตอบคำถามด
ยลไทม์์
งในความเห็็
นผูของผู้้
ว นของการแบ
ง กลุ  มซึ่่�ทำกิ
จ กรรม
 เ รี ย�สคคนถูอน
สนใจตั
้งคำถาม
และตอบคำถามด
วยความสมั
รใจ
ถืืแบ
อว่่งากลุ
พึึว นของการแบ
งมพอใจและภูู
มิ
ใ
ิ
จกัั
บ
โครงงานที่่�ผู้้
เ
�
รีี
ย
นพัั
ฒ
นาขึ้้�
นก
ในส
ง
กลุ

ม
ทำกิ
จ
กรรม
ผู

เ
รี
ย
นถู
ออกเปน 4 กลุ
ม  มไดทำกิ
พัฒนาโครงงานทั
ในส ว นของการแบ
ง กลุ
จ กรรม ผู  เ รี ย้งหมด
นถู ก
อย่่
างงมาก
นอกจากนี้้�กิิ
จกรรมลงมืื
ปฏิิ
บััติิได้้มีีส่า่ว้งแบบ
นให้้
กลุมออกเป
น 4 กลุ
ม ได
ัฒอนาโครงงานทั
หมด
4แบ
ประกอบด
ย พพการรู
 จ ำใบหน
แบโครงงาน
งกลุมออกเป
น 4 กลุมวได
ัฒนาโครงงานทั
้งหมด
ผู้้เรี4�เรีียโครงงาน
ยลไทม
นเกิิดความสนใจ
ขวาดเรีี
มีี จคำใบหน
วามสุุขในการ
ประกอบด
ย การรู
า แบบ
การอ
านปาไม่่ยทะเบี
ยยนนรถภาษาไทยและ
4
โครงงาน
ประกอบด
ว
ย
การรู

จ
ำใบหน
า แบบ
ทำงานร่่
ว
มกัั
น
และนำความรู้้
ใ
�
นส่่
ว
นบรรยายมาลงมืื
อ
เรีย ลไทม
การอ
านปติ าการติ
ยทะเบี
ย นรถภาษาไทยและ
ภาษาอั
ง
กฤษอั
ต
โนมั
ด
ตามมื
อ
แบบเรี
ย
ลไทม
เรีย ลไทม การอานปายทะเบี ย นรถภาษาไทยและ
รูปที่ 16 รูปถายผูเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอัตโนมั
ติ การติแดบบเรี
ตามมืยอลไทม
แบบเรียซึลไทม
และการตรวจจั
บ อารมณ
่ ง ใน
รูปที่ 16 รูปถายผูเรีstยนในรายวิชา
ภาษาอั
ง
กฤษอั
ต
โนมั
ต
ิ
การติ
ด
ตามมื
อ
แบบเรี
ย
ลไทม
รูปที่ 16
รูปถยานรูยผู้ 21เรียCentury
นในรายวิLearning
ชา ประจำ�ปีการศึ
190
ดการเรี
กษา 2564
5 สรุป ผลการจั
และการตรวจจั
ย ลไทมมิใซึจกั
่ ง ใน
ความเห็
น ของผูสบบอนอารมณ
ถือวาพึแแ บบเรี
งพอใจและภู
บ
และการตรวจจั
อารมณ
บบเรี
ย ลไทม ซึ ่ ง ใน
5 สรุโครงการวิ
ป
ชา 204454 อัลกอริทึมและการเขียน โครงงานที
ความเห็น ของผู
ส อนฒนาขึ
ถือวาพึงพอใจและภู
มิใจกับ้
่ผ ูเรียนพั
างมาก นอกจากนี
5 สรุป
ความเห็น ของผู
ส อน ถือว้านพึอยงพอใจและภู
มิใจกับ
โครงการวิ
ช
า
204454
อั
ล
กอริ
ท
ม
ึ
และการเขี
ย
น
โปรแกรมในการหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัด ไดรับ
โครงงานที่ผ ูเรียนพัฒนาขึ้น อยางมาก นอกจากนี้

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นโครงงานที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น จัับต้้องได้้จริิง
นอกจากนี้้�ผู้้�เรีียนได้้ประเมิินรายวิิชาผ่่านระบบ CMU
MIS โดยในส่่วนของรายวิิชาผู้้เ� รีียนได้้เข้้าประเมิินครบ
ทุุกคน และให้้คะแนน 4.76 ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 95.24
อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน และผู้้�
สอนเองก็็ได้้เรีียนรู้้�จากผู้้�เรีียนด้้วยเช่่นกััน

6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้� เ ขีี ย นขอขอบคุุ ณ ภาควิิ ช าวิิ ท ยาการ
คอมพิิ ว เตอร์์ คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีี ย งใหม่่ ที่่�ให้้ความอนุุ เ คราะห์์ แ ละอำนวยความ
สะดวกในการสอนออนไลน์์วิิชานี้้� และขอขอบคุุณ
ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ที่่�ให้้ทุุนสนัับสนุุนโครงการ
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Active Learning for the Online Class: The Knowledge and Innovation
Management Practices in Small and Medium-sized Enterprises
การเรีียนรู้้�เชิิงรุุกสำหรัับห้้องเรีียนออนไลน์์: แนวปฏิิบััติิการจััดการความรู้้�และ
นวััตกรรมในวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
วัันทนา อารีีประยููรกิิจ1

วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
wantana.a@cmu.ac.th

1

บทคััดย่่อ
การปรัับปรุุงเนื้้�อหาวิิชาและรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�แบบเดิิมที่่�ถููกออกแบบไว้้แล้้วเพื่่�อให้้มีีความทัันสมััย
เข้้ากัับสถานการณ์์โลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป พร้้อมกัับการนำเอาเทคโนโลยีีสมััยใหม่่นำมาประยุุกต์์ใช้้กัับการเรีียนการ
สอนแบบห้้องเรีียนออนไลน์์เป็็นสิ่่�งจำเป็็นที่่�ต้้องดำเนิินการอย่่างเร่่งด่่วนสอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
ในยุุคปััจจุุบันั ประกอบกัับวิิชา 952764 Knowledge Management Practices in Small and Medium-sized
Enterprises ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ในการบริิหารองค์์ความรู้้�และการ
จััดการนวััตกรรมในภาคธุุรกิิจ SMEs แต่่เดิิมนั้้�น รููปแบบห้้องเรีียนของวิิชานี้้�จะเป็็นการเรีียนผ่่านการบรรยายใน
ห้้องเรีียนและการวััดผลการศึึกษาจากการทำแบบทดสอบที่่�มอบหมายในห้้องเรีียนและการสอบปลายภาคเป็็น
ส่่วนใหญ่่ ซึ่ง่� นั่่�นยัังไม่่ใช่่วิธีิ ที่่�ี เหมาะสมที่่�สุุดสำหรัับการเรีียนรู้้แ� ละประเมิินผลการเรีียนได้้ตรงตามเป้้าหมาย อาจารย์์
ผู้้ส� อนจึึงเกิิดความคิิดริิเริ่่�มสำหรัับการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active Learning โดยให้้ความสำคััญ
กัับการจำลองสถานการณ์์จริิงให้้กัับผู้้เ� รีียนในห้้องเรีียนมากที่่�สุุด ประกอบกัับแบบฝึึกในการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนรู้้�ได้้รู้้�จัักการแก้้ไขปััญหาภายใต้้บริิบททางธุุรกิิจนวััตกรรมโดยใช้้ Digital Tools ต่่างๆ เข้้ามาเป็็น
ตััวช่่วย
	กิิจกรรมหลัักในวิิชาได้้ถููกออกแบบใหม่่เพื่่�อใช้้เพิ่่�มเติิมสำหรัับการเรีียนการสอน ได้้แก่่ กิิจกรรมฝึึกการระดม
สมองและการแก้้ไขปััญหาด้้วยกระบวนความคิิดเชิิงออกแบบกิิจกรรม Coaching แบบกลุ่่�มย่่อยโดยวิิทยากรรัับ
เชิิญจากผู้้�มีีประสบการณ์์จริิงในการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ SME และกิิจกรรมนำเสนอโครงงานที่่�เป็็นแนวคิิด
เพื่่�อการปรัับปรุุงและการบริิหารองค์์ความรู้้�และการจััดการนวััตกรรมในภาคธุุรกิิจ SMEs แบบ Pitching stage
เป็็นต้้น ด้้วยรููปแบบการปรัับปรุุงนี้้� นอกจากประสบการณ์์เรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนแล้้ว นัักศึึกษายัังสามารถฝึึกฝนกัับ
เพื่่�อนร่่วมทีีมในการระดมสมองเพื่่�อสร้้างไอเดีียใหม่่ๆ และการเรีียนรู้้�ที่่�จะจััดกลุ่่�มโครงสร้้างแนวความคิิด รวมถึึง
การตััดสิินใจอย่่างมีีเหตุุผลเพื่่�อคััดเลืือกแนวความคิิดที่่�ดีีที่่�สุดุ สำหรัับการต่่อยอดเพื่่�อนำไปพััฒนาเป็็นโครงงาน และ
การฝึึกการนำเสนอแบบกระชัับ ซึ่่�งกิิจกรรมทั้้�งหมดนี้้�จะอยู่่�ภายใต้้การดููแลให้้คำปรึึกษาจากอาจารย์์อย่่างใกล้้ชิิด
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นการเปลี่่�ยนบทบาทของอาจารย์์ผู้้�สอนจากเดิิมที่่�อาจารย์์ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�บรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน
มาเป็็น Coach ให้้กัับนัักศึึกษา
จากการทดลองนำรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�นำเสนอไปใช้้จริิงกัับวิิชานี้้�ในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
พบผลลััพธ์์ในเชิิงบวกหลายด้้าน อาทิิเช่่น ทััศนคติิ: การเปิิดใจและความกล้้าในการแสดงความคิิดเห็็นจากนัักศึึกษา
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ผลงานกลุ่่�ม: แนวคิิดผลงานของนัักศึึกษาที่่�โดดเด่่นจากการระดมสมองภายในกลุ่่�มอย่่างเป็็นระบบ และการนำ
เสนอ: นัักศึึกษามีีพััฒนาการในการนำเสนอในชั้้�นเรีียนได้้อย่่างกระชัับ ได้้ใจความ และมีีความน่่าสนใจ เป็็นต้้น
โดยสรุุป จากผลลััพธ์์ของรููปแบบการเรีียนการสอนในวิิชานี้้� เห็็นได้้ชััดถึึงการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงทััศนคติิที่่�ดีีของผู้้�
เรีียน ในรายวิิชาสามารถเปลี่่�ยนแปลงเป็็นเวทีีเพื่่�อกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาได้้ใช้้ความรู้้ค� วามสามารถอย่่างเต็็มที่่�ในการ
สร้้างสรรค์์ผลงานและแสดงความคิิดเห็็น ตลอดจนเวทีีเพื่่�อการฝึึกฝนรููปแบบทางความคิิดเพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับมืือ
สำหรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจเทคโนโลยีีอย่่างยิ่่�งยวดในศตวรรษที่่� 21
คำสำคััญ: การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, ห้้องเรีียนออนไลน์์, การจััดการความรู้้�, การจััดการนวััตกรรม, วิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม
1. บทนำ
จากสถานการณ์์ปััจจุุบััน ทำให้้การเรีียนการ
สอนต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนจากเดิิมที่่�ได้้ถููกออกแบบไว้้
เพื่่�อการเรีี ย นการสอนแบบชั้้�นเรีียนเชิิงกายภาพที่่�
นัักศึึกษาได้้เข้้ามานั่่�งเรีียนในห้้องเรีียน พบเจออาจารย์์
ผู้้�สอนและเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนแบบเห็็นหน้้ากััน มาเป็็น
แบบที่่�เหมาะสมสำหรัั บ การสร้้างบรรยายกาศ
ห้้องเรีียนออนไลน์์เสมืือนจริิงให้้มีีประสิิทธิิภาพมาก
ที่่�สุุด มัันเป็็นโจทย์์ที่่�ยากและท้้าทายสำหรัับทั้้�งตััว
อาจารย์์ผู้้�สอนเองและผู้้�เรีียนที่่�ต้้องปรัับตััวให้้คุ้้�นเคย
กัับการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ในยุุคใหม่่นี้้�
	จุุดประสงค์์หลัักของการปรัับปรุุงวิิชาสอนเป็็น
ไปตามเป้้าประสงค์์ที่่�เป็็นหััวใจหลัักเพื่่�อการสััมฤทธิ์์�ผล
สำหรัับการเรีียนการสอนเชิิงรุุกในชั้้�นเรีียนออนไลน์์
ประกอบด้้วยปััจจััยหลัักที่่�เป็็นโจทย์์สำคััญ คืือ ทััศนคติิ
เชิิ ง บวกของผู้้� เรีี ย น การสร้้างสภาพแวดล้้อมทาง
กายภาพในรููปแบบออนไลน์์ให้้มีีความเสมืือนจริิงมาก
ที่่�สุุดทั้้�งในส่่วนของการบรรยายเนื้้�อหาและกิิจกรรม
กลุ่่�มในห้้องเรีี ย น การสร้้างสถานการณ์์ เ พื่่�อเพิ่่�ม
ประสบการณ์์และการฝึึกฝนการเรีียนรู้้�และการแก้้
ปััญหาเชิิงรุุก
โดยหลัักแล้้วส่่วนที่่�ต้้องทำการปรัับ แบ่่งออก
เป็็น 2 ส่่วนใหญ่่ คืือ 1) เนื้้�อหาและกิิจกรรม และ 2)
เกณฑ์์การวััดผล ซึ่ง่� ในส่่วนนี้้�อาจารย์์ผู้้อ� อกแบบวิิชาได้้
นำหลัักการของ Problem-based and Projectbased learning เข้้ามาอ้้างอิิงและประยุุกต์์ใช้้สำหรัับ

การออกแบบกิิจกรรมให้้มีีความสอดคล้้องกัับเนื้้�อหา
และวััตถุุประสงค์์ในวิิชาเรีียน นั่่�นหมายความรวมถึึง
การปรัับในส่่วนของเกณฑ์์การวััดผลและการพิิจารณา
สััดส่่วนคะแนนในรายวิิชาให้้เข้้ากัับเนื้้�อหา กิิจกรรม
และวััตถุุประสงค์์แบบใหม่่
เอกสารฉบัับนี้้�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อสรุุปแนวทางและ
ข้้อเสนอแนะในการจััดการเรีียนการสอนเชิิงรุุกสำหรัับ
ห้้องเรีียนออนไลน์์ในวิิชา 952764 แนวปฏิิบััติิการ
จััดการความรู้้�และนวััตกรรมในวิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่ อ ม (Knowledge Management
Practices in Small and Medium-sized
Enterprises) รายงานประกอบด้้วยหััวข้้อที่่�เป็็นใจ
ความสำคััญ ได้้แก่่ หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมา
ประยุุ ก ต์์ ใช้้สำหรัั บ การออกแบบเพื่่�อการปรัั บ ปรุุ ง
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทดลองวิิชาที่่�ได้้
ออกแบบใหม่่ในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ และบทสรุุปในส่่วน
ของผลลัั พ ธ์์ แ ละประสิิ ท ธิิ ผ ลการเรีี ย นรู้้� เชิิ ง รุุ ก จาก
วิิชานี้้�
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
การออกแบบเนื้้�อหาและกิิจกรรมที่่�สอดคล้้อง
กัับการเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่ที่่�ได้้นำเสนอใน
งานนี้้�ได้้อ้้างอิิงและประยุุกต์์ตามระเบีียบวิิธีีคิิดในรููป
แบบการจัั ด การเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้ปัั ญ หาเป็็ น ฐาน
(Problem-based learning) ควบคู่่�ไปกัับการจััดการ
เรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้โครงงานเป็็ น ฐาน (Project-based
learning) นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักคิิดของการประยุุกต์์ใช้้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Digital platforms ที่่�เหมาะสมสำหรัับใช้้เป็็นเครื่่�อง
มืือในการบริิหารและจััดกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนออนไลน์์
ทั้้�งนี้้�เกณฑ์์การพิิจารณาใช้้เครื่่�องมืือจะเลืือกจากเครื่่�อง
มืือที่่�สามารถจำลองสถานการณ์์การเรีียนการสอนให้้
มีีความใกล้้เคีียงกัับความเป็็นจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียน
เชิิงกายภาพมากที่่�สุุด
2.1. การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน
(Problem-based learning)
การออกแบบกิิจกรรมเพื่่�อการเรีียนรู้้�โดยใช้้
ปัั ญ หาเป็็ น ฐานเริ่่� ม ต้้นโดยการตั้้�งโจทย์์ ปัั ญ หาให้้มีี
สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาที่่�เรีียน โดยมีีการแนะนำขั้้�นตอน
การจััดระเบีียบความคิิดเชิิงออกแบบ [1] เพื่่�อการแก้้
หาอย่่างมีีคจุคลที
ุดประสงค์์
การมองเห็็
หาในมุุม
มุปััมญมองของบุ
่สำคัญในโจทย
นั้นนขัปัั้นญตอนการ
มองของบุุคคลที่่�สำคััญในโจทย์์นั้้�น ขั้้�นตอนการระดม
ระดมสมองและเทคนิคการจัดระเบียบและคัดเลือก
สมองและเทคนิิคการจััดระเบีียบและคััดเลืือกไอเดีียที่่�
ไอเดียที่เหมาะสมสำหรับการแกปญหา และการสรุป
เหมาะสมสำหรัับการแก้้ปััญหา และการสรุุปแนวความ
แนวความคิ
ของกลุ
มไดนอระบบและเป็็
ยางเปนระบบและเป
คิิดของกลุ่่�มดได้้อย่่
างเป็็
นเหตุุเป็็นนผลเหตุ
เปนผล

ที่่�สำคััญและเร่่งด่่วน (Select the ideas) และการ
กลั่่�นกรองกรอบทางความคิิดเพื่่�อสรุุปใจความของไอ
เดีี ย ออกมาในรูู ป แบบของเอกสาร (Refine and
document the ideas) เพื่่�อใช้้ในการสื่่�อสารให้้ผู้้�ฟััง
เข้้าใจได้้อย่่างง่่าย ซึ่่�งนั่่�นรวมถึึงการฝึึกฝนสำหรัับ
การนำเสนอแบบกระชัับแบบพิิชชิิงไอเดีียภายในเวลา
3 นาทีี (Pitching presentation)
2.2. การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน
(Project-based learning)
	วััตถุุประสงค์์หลัักในส่่วนของการจััดการเรีียนรู้้�
โดยใช้้โครงงานเป็็นฐานนั้้�นเพื่่�อการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
การทำงานแบบกลุ่่�มและการสร้้างประสบการณ์์การ
ทำงานแบบออนไลน์์ทีมี (online team learning) [3]
โดยมีีการกำหนดรููปแบบเพื่่�อการจััดกลุ่่�มสมาชิิกที่่�จะ
มาร่่วมงานกััน และการกำหนดบทบาทของผู้้ส� อนที่่�จะ
ทำหน้้าที่่�เป็็นโค้้ชสำหรัับให้้คำแนะนำปรึึกษาสำหรัับ
การทำงานกลุ่่�มและโครงงานที่่�กำหนดภายในชั้้�นเรีียน
2.3. เครื่่�องมืือในการบริิหารและจััดกิิจกรรมใน
ชั้้�นเรีียนออนไลน์์
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลและออนไลน์์แอพพลิิเคชััน
ถููกพิิจารณานำมาประยุุกต์์ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการ
บริิหารและประกอบการจััดในชั้้�นเรีียนแบบออนไลน์์
1) ไมโครซอฟต์์ทีีม (Microsoft Teams)
สำหรัับการจััดการเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่า่ งๆ
ที่่�ใช้้ในห้้องเรีียน การบริิหารจััดการการบ้้านและงานที่่�
ได้้รัับมอบหมาย บอร์์ดสำหรัับแจ้้งข่่าวสารกิิจกรรม รวม
ไปถึึงการสื่่�อสารกัับอาจารย์์ผู้้ส� อนนอกเวลาเรีียน [4]
2) ซููม (Zoom)
แอปพลิิเคชัันประสิิทธิิภาพเยี่่�ยมสำหรัับการ
สอนแบบออนไลน์์แบบ video conference ที่่�เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าเรีียนแบบออนไลน์์ได้้อย่่าง
อิิสระไม่่ว่่าจะออนไลน์์จากที่่�บ้้าน หอพัักหรืือที่่�ห้้อง
สมุุดโรงเรีียน นอกจากนี้้�ซููมยัังเพีียบพร้้อมด้้วยฟัังก์์ชันั
ที่่�ตอบสนองกัับผู้้ใ� ช้้งานแบบสองทางได้้เป็็นอย่่างดีี เช่่น
แสดงความคิิ ด เห็็ น และการตั้้�งคำถามที่่�นัั ก ศึึ ก ษา

รูรููปที่่�
ปที่ 11 แผนภาพแสดงขั
แผนภาพแสดงขั้้�้นนตอนระเบี
ตอนระเบีียบความคิ
ยบความคิิดเชิ
ดเชิิง ง
ออกแบบเพื
่อการระบุ
ญหาอย
นระบบ
ออกแบบเพื่่�
อการระบุุ
ปััญปหาอย่่
างเป็็างเป
นระบบ
	กิิจกรรมภายในชั้้�นเรีียนนี้้� ส่่วนของระเบีียบวิิธีี
กรรมภายในชั
เรียงนนี
้ สวนของระเบี
ยบวิธี
คิิดเชิิกิงจออกแบบ
[2] ้นจะมุ่่�
เน้้นไปที่่�ขั้้�
นตอนของการ
คิระดมสมองดัั
ดเชิงออกแบบ
[2] จะมุปงที่่�เน1นโดยขั้้�
ไปทีน่ขแรกคืื
ั้นตอนของการ
งแสดงในรูู
อการสร้้าง
ระดมสมองดั
งแสดงในรู
ป ที่ 1 โดยขั
อการ
และเฟ้้นหาไอเดีี
ยเพื่่�อการระบุุ
ปััญหา้ น แรกคื
(Generate
สร
า งและเฟ
น หาไอเดี ยอเพื
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และสร้้างทางเลืื
กสำหรัั
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(Generate
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กสำหรั
บ
นัักศึึกษาสามารถฝึึ
ฝนหลัักาคิิงทางเลื
ดอย่่างเป็็อนเหตุุ
เป็็นผล
การจัั
โครงสร้้างทางความคิิ
ด (Structure
แก
ปญดหาโดยนั
กศึกษาสามารถฝ
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คิดideas)
อยาง
การประยุุ
คการตััดดโครงสร
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ดเลืือกปััญหา
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ยนรูญ้ 21
Century
Learning
ตั194
ดสินใจในการคั
เลือกป
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น �ปีการศึกษา 2564
(Select the ideas) และการกลั ่ น กรองกรอบทาง
ความคิ ด เพื ่ อ สรุ ป ใจความของไอเดี ย ออกมาใน
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สามารถตอบโต้้ได้้จากการพููดคุุยทางไมโครโฟนหรืือ
ทางข้้อความแชท การแสดงความรู้้สึ� กึ ผ่่าน Emoticon
หรืือการตอบโพลเพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นก็็สามารถ
ทำได้้ภายในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ได้้ทัันทีี และอาจารย์์ผู้้�
สอนก็็สามารถตรวจสอบชื่่�อผู้้�เข้้าร่่วมและการมีีส่่วน
ร่่วมในชั้้�นเรีียนได้้จากบัันทึึกข้้อมููลที่่�ซููมได้้เก็็บไว้้ให้้ได้้
อย่่างสะดวก [5]
3) มิิโร (Miro)
แพลตฟอร์์มประสิิทธิิภาพสููงสำหรัับจำลองไวท์์
บอร์์ดแบบออนไลน์์ที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาสามารถ
เข้้าถึึงและมีีส่่วนร่่วมในการเขีียนกระดานได้้พร้้อมกััน
แบบเรีียลไทม์์ แพลตฟอร์์มมิิโรเป็็นตััวช่่วยที่่�ดีีสำหรัับ
การจำลองสถานการณ์์ในการทำงานกลุ่่�ม การประชุุม
และการทำเวิิร์์คช็็อปแบบออนไลน์์ อีีกหนึ่่�งข้้อดีีที่่�เปิิด
โอกาสให้้อาจารย์์ผู้้�สอนได้้เห็็นความคืืบหน้้าและเฝ้้า
สัังเกตพฤติิกรรมของผู้้เ� ข้้ากิิจกรรมออนไลน์์แบบเรีียล
ไทม์์ได้้เป็็นอย่่างดีี [6-9] กิิจกรรมหลัักในห้้องเรีียนที่่�
สามารถใช้้มิิโรอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ได้้แก่่ กิิจกรรม
ความคิิดเชิิงออกแบบ และการสร้้างแผนระยะยาวใน
การเรีี ย นรู้้� แ ละพัั ฒ นาเทคโนโลยีี ใ นองค์์ ก ร
(Technology roadmap) เป็็นต้้น
4) คาฮููต (Kahoot)
แบบทดสอบฉบัับย่่อเพื่่�อทบทวนความเข้้าใจใน
เนื้้�อหา (Quiz) ถููกพรีีเซนต์์ออกมาในลัักษณะของเกมส์์
ตั้้�งคำถาม ซึ่่�งคาฮููตสามารถเปลี่่�ยนบรรยาการของ
กิิจกรรมในห้้องเรีียนแบบออนไลน์์ให้้นัักศึึกษารู้้�สึึก
สนุุกสนาน และมีีความผ่่อนคลายมากขึ้้�น แม้้ว่่าการ
ทำแบบทดสอบจะเป็็นกิิจกรรมที่่�เคร่่งเครีียดและดููน่า่
เบื่่�อ [10]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิด
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียนแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�ผ่่านการบรรยายใน
ชั้้�นเรีียน การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม การเรีียนรู้้�ผ่่านการ
ทำโครงงาน และการเรีี ย นรู้้� จ ากโค้้ชพี่่�เลี้้�ยงผู้้� มีี
ประสบการณ์์ตรง กระบวนการเรีียนรู้้ที่่�� เกิิดในส่่วนของ

การเรีียนรู้้�เชิิงรุุกพบได้้จากผลสะท้้อนของการเรีียนรู้้�
ผ่่านกิิจกรรม และการเรีียนรู้้�ผ่่านการทำโครงงานเป็็น
ส่่วนใหญ่่
ในส่่วนของการเรีียนผ่่านกิิจกรรม กิิจกรรมที่่�
มอบหมายให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฏิิบััติิร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน
ออนไลน์์ เป็็ น การออกแบบกิิ จ กรรมเพื่่�อจำลอง
สถานการณ์์ให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสการฝึึกฝนเรีียนรู้้�
จากการแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบในมุุมมองเชิิงธุุรกิิจ
เช่่น กิิจกรรมระดมสมองด้้วยระเบีียบความคิิดเชิิง
ออกแบบเพื่่�อการพััฒนาธุุรกิิจ SMEs จากกรณีีตัวั อย่่าง
ที่่�นัั ก ศึึ ก ษาสนใจ และการร่่ า งแผนการพัั ฒ นาเชิิ ง
เทคโนโลยีีให้้กัับองค์์กรกรณีีศึึกษา (Technology
roadmap) เป็็นต้้น
ในส่่วนของการเรีียนผ่่านโครงงาน เป็็นการเปิิด
โอกาสให้้นัักศึึกษาได้้เลืือกศึึกษาและทดลองปฏิิบััติิ
การจากหััวข้้อที่่�เป็็นประเด็็นปััญหาในกรณีีของบริิษัทั
SMEs หรืือองค์์กร Startups ที่่�นัักศึึกษามีีความสนใจ
โดยมีีอาจารย์์เป็็นผู้้ใ� ห้้คำปรึึกษา ให้้ข้้อเสนอแนะอย่่าง
ใกล้้ชิิดในฐานะโค้้ช ในส่่วนนี้้�จะเป็็นเวทีีที่่�ให้้นัักศึึกษา
ได้้เรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง ทั้้�งการเรีียนรู้้จ� ากการลองผิิดลอง
ถููก และการฝึึกคิิดเพื่่�อต่่อยอดเชิิงนวััตกรรมสร้้างสรรค์์
สำหรัับแก้้ปััญหา เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการ
ได้้เปรีียบเชิิงแข่่งขัันให้้กัับองค์์กรกรณีีศึึกษา
นอกจากนี้้� กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม
และโครงงาน ยัังเป็็นโอกาสสำหรัับนัักศึึกษาในการฝึึก
ปฏิิบััติิเพื่่�อการทำงานเป็็นทีีมแบบเอไจล์์ (Agile) [10]
ซึ่ง่� ในบทเรีียนได้้มีีการนำเสนอแนวทางในการสร้้างทีีม
งานที่่�มีี ร ะเบีี ย บแบบแผนแบบเอไจล์์ โดยหลัั ก คืื อ
การนำแนวคิิดของการแบ่่งส่่วนของงานออกเป็็นวงจร
ที่่�สั้้�นลง การพััฒนาผลงานแบบสะสมอย่่างก้้าวหน้้า
การเรีียนรู้้�งานจากเพื่่�อนร่่วมงาน Pair work และการ
ปรัับปรุุงงานจากความเห็็นแบบ Peer review
	ส่่ ว นสุุ ด ท้้ายที่่�สำคัั ญ ยิ่่�งสำหรัั บ การสร้้าง
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้�โดยตรงจากโค้้ช (Coaching
program) ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจ SME ได้้ถููกเชิิญมา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

195

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

บรรยายให้้ความรู้้� ร่่วมตอบข้้อซัักถามพร้้อมกัับให้้คำ
ปรึึกษาแก่่นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนในลัักษณะของการ
โค้้ชชิ่่�ง
4. ผลที่่�ได้้รัับ
ผลที่่�ได้้รัับสามารถอธิิบายได้้ทั้้�งในมุุมของผู้้เ� รีียน
และผู้้�สอน
4.1. ผลที่่�ได้้รัับส่่วนของผู้้�เรีียน
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากรููปแบบการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแนว
problems or opportunities we
ใหม่่ที่่�ผ่า่ นการปรัับปรุุงดัังที่่�ได้้เสนอไว้้ข้้างต้้น สามารถ
should fix in the class?)
วััดได้้จากผลสะท้้อนทางความคิิ
ดเห็็น (Feedback) ที่่�
- อะไรที่คุณพลาดไปงอะไรที
่คุณจกรรมทุุ
อยากจะเห็
ผู้้�สอนได้้ทำการสอบถามหลัั
การทำกิิ
กครั้้�นง
มากขึบการสำรวจความคิิ
้น (What have youดเห็็missed?
คำถามสำหรัั
นและทััศWhat
นคติิ
ของนัักศึึกwould
ษา ได้้แก่่you like to see more of?)
ตั ว-	วััอยนานี้้�คุุงของการให
วามคิ ด(What
เห็ น หลัhave
งการทำ
ณได้้เรีียนรู้้อ� คะไรบ้้าง
you
today?
กิlearned
จกรรมแสดงดั
งรูปที่ 2 และ 3
- อะไรที่่�ทำให้้คุุณประหลาดใจบ้้าง (What was
surprising?)
- อะไรที่่�คุุ ณ เห็็ น ว่่ า เป็็ น ปัั ญ หาหรืื อ โอกาส
problems or opportunities we
สำหรัับการปรัับปรุุงในชั้้�นเรีียน (What problems or
shouldwefixshould
in the fix
class?)
opportunities
in the class?)
- - อะไรที่่�คุุ
อะไรที่คณุณพลาดไป
พลาดไป อะไรที่่�คุุ
อะไรที่คณุณอยากจะเห็็
อยากจะเห็นน
มากขึ้นhave
(Whatyouhave
you missed?
What
มากขึ้้�น (What
missed?
What would
you like would
to see you
morelikeof?)to see more of?)
รูตััปวทีอย่่่ ตั2าวงของการให้้ความคิิ
ความเห็
นของนักศึคกดวามคิ
ษาหลั
กรรมความคิ
อย างของการให
น หลั งการทำ
เห็็นหลัังดกิงเห็จการทำกิิ
จกรรมด
แสดงดัั
งรููปที่่� 2 งและ
กิจกรรมแสดงดั
รูปเชิ
ที3่ ง2ออกแบบ
และ 3

รูปที่ 3 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมโคชชิ่ง
รูรููปที่่�
ปที่ 22 ความเห็็
ความเห็นนของนัั
ของนักกศึึศึกกษาหลัั
ษาหลังงกิิกิจจกรรมความคิิ
กรรมความคิดด
โดยผูประกอบการ
The Volcano
Group
เชิงออกแบบ
เชิิงออกแบบ
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รูปที่ 2 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมความคิด
เชิงออกแบบ

2. การ
3. ราย
4. แบบ
5. สอบ
6. คะแ

4.2 ผลที่ไ

รูปที3่ 3ความเห็็
ความเห็นของนัั
นของนั
กษาหลั
จกรรมโคชงชิโดย
่ง
รููปที่่�
กศึึกกศึษาหลัั
งกิิงจกิกรรมโค้้ชชิ่่�
ผู้้�ประกอบการ
The Volcano
Group Group
โดยผูประกอบการ
The Volcano
นอกจากนี
จากรูปปแบบการเรี
นอกจากนี้้�้ผลลั
ผลลััพพธธ์์ทที่่�ี่ไดได้้จากรูู
แบบการเรีียยนรู
นรู้้ �
เชิ
อนไดจากคุณภาพของ
เชิิงรุรุุกแนวใหม
แนวใหม่่ยยัังสามารถสะท
สามารถสะท้้อนได้้จากคุุ
ผลงานนั
ษาที
่ ป รากฎในกิ
จ กรรมแต
ผลงานนัักกศึึศึกกษาที่่�
ปรากฎในกิิ
จกรรมแต่่
ละครั้้�ลงะครั
โครง้ ง
งานและการนำเสนองานแบบกระชัับ และการวัั
ดผล
โครงงานและการนำเสนองานแบบกระชั
บ และการ
ตารางสััตารางสั
ดส่่วนของคะแนนและผลที่่�วัั
ดได้้
วัจากการสอบ
ดผลจากการสอบ
ดสวนของคะแนนและผล
ยนรู้้�จากนัั
กศึึจกากนั
ษาจำนวน
20 คน แสดง
ทีจากการการเรีี
่วัดไดจากการการเรี
ยนรู
กศึกษาจำนวน
20
ดัังตาราง
และรููป1ที่่� และรู
4 ปที่ 4
คน
แสดงดั1งตาราง
ตารางที่่�
1 สััด่ ส่่1วสันของคะแนนวัั
ดผล ดผล
ตารางที
ดสวนของคะแนนวั
กิจกรรม
คะแนน(%)
1. กิจกรรมกลุ
30% ยนรู
นอกจากนี
้ผลลัมพในชั
ธท้นี่ไเรีดยจนากรูปแบบการเรี
การนำเสนอ
15%
เชิงรุก2.แนวใหม
ยังสามารถสะทอนไดจากคุณ
ภาพของ
3. รายงานโครงงาน
15%ล ะครั้ ง
ผลงานนั
ก ศึ ก ษาที ่ ป รากฎในกิ จ กรรมแต
4. แบบสดสอบภาคปฏิบัติ
โครงงานและการนำเสนองานแบบกระชั
บ10%
และการ
5. สอบปลายภาค
20%
วัดผลจากการสอบ
ตารางสัดสวนของคะแนนและผล
ที่วัดได6.จคะแนนเข
ากการการเรี
าชั้นเรียนรู
ยนจากนักศึกษาจำนวน
10% 20
คน แสดงดังตาราง 1 และรูปทีรวม
่4
100%
ตารางที่ 1 สัดสวนของคะแนนวัดผล
4.2. ่ไผลที่่�
ส่่วนของผู้้
4.2 ผลที
ดรับไสด้้รััวบนของผู
สอน�สอน
กิจกรรม
คะแนน(%)
ผลที่่�ได้้ในส่่วนของผู้้�สอนเป็็นการเปิิดมุุมมอง
ผลทีกิจ่ไดกรรมกลุ
ในสวนของผู
ด มุม มอง
้นสเรีอนเป
ยน นดการเป
30%
เพื่่�อรัับ1.ความคิิ
ดเห็็นมในชั
และความคิิ
สร้้างสรรค์์
จาก
เพื่อรับ2.ความคิ
ด
เห็
น
และความคิ
ด
สร
า
งสรรค
จ
าก
การนำเสนอ
นัักศึึกษาในชั้้�
นเรีียนได้้มากยิ่่�งขึ้้�น รวมไปถึึ15%
งโอกาสใน
นัการฝึึ
กศึกก3.ษาในชั
้นเรียนไดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึ
ง15%
โอกาสใน
รายงานโครงงาน
ฝนความสามารถในการประยุุ
กต์์ใช้้เทคโนโลยีี
การฝ
กตใชเ10%
ทคโนโลยี
4.ฝนความสามารถในการประยุ
บัติ ยนและเพื่่�
ใหม่่ๆกเพื่่�
อแบบสดสอบภาคปฏิ
ช่่วยในการบริิหารห้้องเรีี
อสร้้าง
ใหมๆเพื
ชวยในการบริหารหองเรียนและเพื
อ่ สร้าง
5. ่อสอบปลายภาค
20%
6. คะแนนเขาชั้นเรียน

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

รวม

4.2 ผลที่ไดรับสวนของผูสอน

10%
100%

ผลที่ได
เพื่อรับควา
นักศึกษาในช
การฝกฝนคว
ใหมๆเพื่อชว
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รูปที่ 4 ผลคะแนนทีว่ ัดไดจากการการเรียนรูผานกิจกรรมในชั้นเรียน โครงงาน และการทดสอบ

บรรยากาศการเรีี
ยนการสอนจำลองเสมืื
บรรยากาศการเรี
ยนการสอนจำลองเสมื
อนจริองนจริิ
ทางง
ทางกายภาพ ซึ่่� ง นอกเหนืื อ จากการคลายความ
กายภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการคลายความตึงเครียด
ตึึงเครีียดและความน่่าเบื่่�อของการบรรยายในชั้้�นเรีียน
และความนาเบื่อของการบรรยายในชั้นเรีย นแบบ
แบบออนไลน์์ที่่�เป็็นการยากสำหรัับการกระตุ้้�นการ
ออนไลน
ที ่ เ ป นส่การยากสำหรั
การ
โต้้ตอบและการมีี
ว่ นร่่วมของนัักศึึบกการกระตุ
ษาในชั้้�นเรีีย นนแล้้ว
โตยัังตทำให้้อาจารย์์
อบและการมีมีสีควนร
วมของนั
ศึกษาในชั้นเรียน
วามรู้้
�สึึกที่่�ดีีใกนทางการสอนแบบ
แล
ทำใหนอกััาจารย
เชิิวงรุุยักงด้้วยเช่่
น มีความรูสึกที่ดีในทางการสอน
แบบเชิ
กดวยเชนกัน
5. สรุุงปรุผล
บทสรุุปในส่่วนของผลลััพธ์์และประสิิทธิิผลของ
5การเรีี
สรุปยผล
นรู้้�เชิิงรุุกจากวิิชานี้้� เราพบความเปลี่่�ยนแปลง
ปในสวนของผลลั
พธที่่�ดี
และประสิ
ผลของ
อย่่าบทสรุ
งชััดเจนในแง่่
ของทััศนคติิ
ีของผู้้�เรีีทยธินต่่
อการ
เรีียนแบบออนไลน์์
เพิ่่�มชขึ้้�านีน้ นััเราพบความเปลี
กศึึกษามีีความผ่่่ยอนแปลง
นคลาย
การเรี
ยนรูเชิงรุกจากวิ
และรู้้
ึ ก อยากมีีขส่องทั
่ ว นร่่ศวนคติ
มมากยิ่่�งขึ้้�น
ส่่ งอผลถึึ
อย
างชัด� สึเจนในแง
ที่ดีของผูเรีซึ่่�ยงนต
การง
ทธิิภาพในการฝึึเพิก่มฝนและการกระตุ้้
กศึึกอษา
เรีประสิิ
ย นแบบออนไลน
ขึ ้ น นั กศึ กษามีน� คให้้นัั
วามผ
น
ได้้ใช้้ความรู้้สค� ึกวามสามารถรอบด้้านอย่่
อการ
คลายและรู
อยากมีสวนรวมมากยิ่งขึางเต็็
้น ซึม่งที่่�สเพื่่�
งผลถึ
ง
แก้้ไขปััญหา การสร้้างสรรค์์ผลงาน และการแสดง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการฝ ก ฝนและการกระตุ  น ให
ความคิิดเห็็น
นักศึกษาไดใชความรูความสามารถรอบดานอยาง
	ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
เต็แต่่มทีเ ครื่่�องมืื
่ เพื่อการแก
ไขปญหา มการสร
งสรรคผลงาน
อ แพลตฟอร์์
ดิิ จิิ ทัั ลาและออนไลน์์
และการแสดงความคิ
ดเห็น กต์์ใช้้ในการบริิหารและจััด
แอปพลิิเคชัันที่่�นำมาประยุุ
ถึงแมวาจะเป
การเรียนการสอนแบบออนไลน
กิิจกรรมในชั้้�
นเรีียนนออนไลน์์
มีีความสำคััญอย่่างมาก
แตเครื่องมื อแพลตฟอรมดิจิ ทัล และออนไลน แ อพ
พลิ เ คชั น ที ่น ำมาประยุ กตใช ในการบริห ารและจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนออนไลนมีความสำคัญอยางมาก

และเป็็นนตัตััววชช่่ววยที
ยที่่�ขาดเสีี
ไม่่ไไดด้้สำหรัั
การสร้้าง
และเป
่ ข าดเสี ยยไม
ส ำหรั บบการสร
าง
บรรยากาศเสมืือนจริิงในห้้องเรีียนออนไลน์์ และการ
บรรยากาศเสมือนจริงในหองเรียนออนไลน และการ
ทำงานเป็็นทีีมบนดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม
ทำงานเปนทีมบนดิจิทัลแพลตฟอรม
ในท้้ายที่่�สุุด การปรัับปรุุงเนื้้�อหาวิิชาและการ
ในท
่สุด การปรั
บปรุงเนื้อหาวิยชนรู้้
าและการ
ออกแบบกิิายที
จกรรมใหม่่
ด้้วยแนวทางการเรีี
เ� ชิิงรุุกใน
ออกแบบกิ
จกรรมใหม
ดวยแนวทางการเรี
นรูจากการ
เชิงรุก
ครั้้�งนี้้� ถืือได้้ว่่
าเป็็นการเปลี่่�
ยนแปลงที่่�สำคััยญ
ในครั
้งนี้ ถืแ� อก่่ได
นการเปลี่ยนแปลงที่สนำคัเรีีญ
จากน
ให้้ความรู้้
นักั วศึึากเปษาด้้วยการบรรยายในชั้้�
ยนเป็็
การให
ความรูแกนนช่่ักวศึงเวลาที่่�น่่
กษาดวายการบรรยายในชั
หลััก ได้้กลายเป็็
ตื่่�นเต้้นสำหรัับผู้้�เรีีย้นน
ะได้้เจอกัั
จกรรมและโจทย์์
ปััญหาใหม่่
เรีที่่�ยจนเป
น หลับกกิิได
กลายเปน ชว งเวลาที
่น าๆตืทุุ่นกเตคาบ
น
รวมถึึบงความสนุุ
ได้้ร่่วบมงานกัั
บเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
สำหรั
ผู  เ รี ย นทีก่ จสนานที่่�
ะได เ จอกั
กิ จ กรรมและโจทย
นอย่่างเป็็ๆนทุระบบ
มผััสกประสบการณ์์
ปเรีีญยหาใหม
กคาบตลอดจนการสัั
รวมถึงความสนุ
สนานที่ได
ธุุรวกิิมชั
จเพื่่�้ นอเรี
การปรัั
บปรุุ
ง SME
ด้้าน
รนำเสนอไอเดีี
ว มงานกั บ เพืยเชิิ่ องนร
ย นอย
า งเป
น ระบบ
การจััดการความรู้้
ละนวััตกรรมอย่่
างสร้้างสรรค์์ยเชิซึ่่�งง
ตลอดจนการสั
มผัส�แประสบการณ
นำเสนอไอเดี
เป็็นเวทีีให้้นัักศึึกษาได้้รัับการฝึึกฝนรููปแบบทางความ
ธุรกิจเพื่อการปรับปรุง SME ดานการจัดการความรู
คิิ ด เพื่่�อรัั บ มืื อ สำหรัั บ การเปลี่่�ยนแปลงทางธุุ ร กิิ จ
และนวั ต กรรมอย า งสร า งสรรค ซึ ่ ง เป น เวที ใ ห
เทคโนโลยีีที่่�เป็็นไปย่่างรวดเร็็วในยุุคดิิจิทัิ ลั โลกอนาคต
นัแห่่
กศึงกศตวรรษที่่�
ษาไดรับการฝ
21 กฝนรูปแบบทางความคิดเพื่อ
รับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเทคโนโลยีที่
6. กิิตติิกรรมประกาศ
เป น ไปยขอขอบคุุ
า งรวดเร็ณวการสนัั
ในยุ คบดิสนุุ
จ ิ ทนั ลทุุนโลกอนาคตแห
ง
ในการดำเนิินงาน
ศตวรรษที
่ 21
และคำแนะนำจากคณะที่่�
ปรึึกษา ศููนย์์นวััตกรรมการ

สอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มา ณ ที่่�นี้้�
6 กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ การสนั บ สนุ น ทุ น ในการ
ดำเนินงาน และคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษา ศูนย
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ภาคผนวก
8.7 ภาคผนวก
รวบรวมภาพบรรยากาศและผลงานจากกิิ
จกรรมในชั้้�
รวบรวมภาพบรรยากาศและผลงานจากกิ
จกรรมในชั
้นเรีนยนเรีียน
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ตารางที่ 2 ตัวอยางเกณฑการวัดผลในกิจกรรมนำเสนอและรายงานโครงงาน
No

Evaluation Point

Excellent Good
(4)
(3)

1
2
3

Completeness of the work
Accuracy of the work
Applying concepts, techniques, and practices in
the class
4 Situation analysis based on SME’s context
5 Suggesting KIM solutions and plan for the
company
6 Quality of document
7 Quality of presentation material
8 Performance of the oral presentation
9 Effective answering the question after
presentation
10 Keeping time during presentation
11 Keeping time for the document submission
12 Original ideas, not copy, no issue on ethics,
references, citations
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Fair
(2)

Poor
(1)

Very
poor (0)
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การประยุุกต์์จีีไอเอสในวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
ในรููปแบบของการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21
วาทิิต โคกทอง1

สาขาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
watit.khokthong@cmu.ac.th
1

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา การประยุุกต์์จีีไอเอสในวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม (Applications of GIS in Environmental
Science) รหััสวิิชา 213201 ได้้มุ่่�งเป้้าไปที่่�นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกระบวนวิิชาแกนของสาขาวิิทยาศาสตร์์
สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์ โดยในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 เปิิดให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนทั้้�งหมด
12 คน ผู้้ส� อนได้้พััฒนากระบวนการสอนด้้วยสื่่�อและปฏิิบัติั กิ ารที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อการเรีียนรู้้แ� ละเน้้นทำสื่่�อการ
สอนออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบ ผู้้ส� อนเผยแพร่่สื่่�อการสอนผ่่านช่่องทางออนไลน์์ในเครืือข่่ายสำนัักบริิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ หรืือ ITSC CMU คืือ Microsoft Stream ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�รองรัับการเรีียนการ
สอนในยุุคปััจจุุบัันได้้เป็็นอย่่างดีี ทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาข้้อมููลควบคู่่�ไปกัับการสอนหลัักและฝึึกทำปฏิิบััติิการ
ตามวิิดีโี อได้้เอง กระบวนวิิชานี้้�เน้้นความรู้้ด้้� านระบบทางภููมิศิ าสตร์์สารสนเทศ (GIS) ที่่�ผู้้ส� อนสามารถ่่ายทอดความ
รู้้�ในภาคทฤษฎีีจะมีีการผสมผสานการสอนแบบ Active learning แบบออนไลน์์ และจััดทำวิิดีีโอการของภาค
ปฏิิบััติิการจำนวน 10 วิิดีีโอ โดยมีีการวััดประเมิินผลการเรีียนรู้้� 40% ของการตััดเกรดที่่�มาจาก Active learning
และการจััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped-classroom ได้้แก่่ รายงานภาคปฏิิบััติิการที่่�ผู้้�เรีียนรวบรวมจากสื่่�อ
วิิดีีโอของผู้้�สอนในสััดส่่วน 30% และโครงงาน (Project-based Learning) ในสััดส่่วน 10% ในอนาคตผู้้�สอน
หวัังว่่าจะนำผลงานจากกระบวนวิิชานี้้�ไปปรัับใช้้อย่่างเป็็นรููปธรรมกัับนัักศึึกษาในปีีต่่อไป รวมถึึงใช้้แผนการสอน
นี้้�เพื่่�อเขีียนตำราที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเชี่่�ยวชาญเฉพาะและนำไปพััฒนาเป็็นหนัังสืือประกอบการเรีียนการสอน
สำหรัับขอตำแหน่่งทางวิิชาการในอนาคต
คำสำคััญ: สารสนเทศภููมิิศาสตร์์, GIS, วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม, การเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
1. บทนำ
การที่่�ผู้้� เรีี ย นสามารถอธิิ บ ายลัั ก ษณะและ
โครงสร้้างของฐานข้้อมูู ล และชุุ ด ข้้อมูู ล จากระบบ
ภููมิศิ าสตร์์สารสนเทศได้้นั้้�น ผู้้เ� รีียนจะสามารถเลืือกใช้้
เครื่่�องมืือทางระบบภููมิศิ าสตร์์สารสนเทศอย่่างถููกต้้อง
โดยส่่ ว นใหญ่่ จ ะกระทำผ่่ า นระบบคอมพิิ ว เตอร์์
ซอฟต์์แวร์์และฐานข้้อมููล หรืือเทคโนโลยีีการสำรวจ
ระยะไกลได้้ การจััดรููปแบบการเรีียนรู้้�ในศาสตร์์นี้้�จึึง
เป็็นสิ่่�งสำคััญ ซึ่่�งปััจจััยหลัักที่่�ช่่วยเอื้้�อให้้การเรีียนการ
สอนเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดกัับผู้้เ� รีียน คืือ วััตถุุประสงค์์
และองค์์ประกอบการสอนทั้้�งในภาคทฤษฎีีและภาค

ปฏิิ บัั ติิ ระบบการสอนจึึ ง ควรเปิิ ด กว้้างให้้ผู้้� เรีี ย น
สามารถเพิ่่�มพููนความรู้้�ได้้ต่่อเนื่่�อง และนำความรู้้�มา
ต่่ อ ยอดกัั บเนื้้�อหาในรายวิิ ช าอื่่�น ๆ ได้้ สาขาวิิ ชา
วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมจึึงมีีกระบวนวิิชาที่่�อธิิบาย
หลัักการทางภููมิศิ าสตร์์สารสนเทศและการใช้้เครื่่�องมืือ
ในการสำรวจระยะไกลอย่่างถููกต้้องและแม่่นยำ อีีกทั้้�ง
การมุ่่�งเน้้นถึึ ง การศึึ ก ษาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่ า นการ
วางแผนการออกแบบการทดลองด้้วยตััวผู้้�เรีียนเอง
วิิชา Applications of GIS in Environmental
Science (213201) เป็็นวิิชาเปิิดใหม่่ในปีีการศึึกษา
2564 ในสาขาวิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� งแวดล้้อมคณะ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วิิทยาศาสตร์์ ผู้้�สอนต้้องการเน้้นการถ่่ายทอดความรู้้�
ทางภููมิศิ าสตร์์สารสนเทศ การใช้้งานและนำข้้อมููลออก
จากฐานข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาในด้้านการ
จัั ด การสิ่่�งแวดล้้อมบนหลัั ก การทางวิิ ท ยาศาสตร์์
กระบวนวิิชานี้้�ได้้มุ่่�งเน้้นไปที่่�ทฤษฎีีการนำเข้้าและส่่ง
ออกข้้อมููลทางภููมิิศาสตร์์สารสนเทศเพื่่�อผู้้�เรีียนจะ
สามารถนำไปปฏิิบัติั หิ รืือใช้้ได้้จริิง ซึ่่�งผู้้เ� รีียนจำเป็็นต้้อง
ศึึกษาเนื้้�อหาภาคทฤษฎีีทางวิิชาภููมิิศาสตร์์เบื้้�องต้้น
ก่่อน จึึงมีีเนื้้�อหาบางส่่วนยัังได้้ผนวกให้้เข้้ากัับหลัักการ
ทางวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม และยัังถููกเชื่่�อมโยงให้้เข้้า
กัับสถานการณ์์ปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในปััจจุุบััน เช่่น
การเพิ่่�มขึ้้�นของพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยและพื้้�นที่่�เกษตรกรรม ที่่�
นำไปสู่่�การลดลงของพื้้�นที่่�ทางธรรมชาติิ เช่่น ป่่าไม้้
และแหล่่งน้้ำ ดัังนั้้�น ทั้้�งผู้้�สอนและผู้้�เรีียนจำเป็็นต้้องมีี
ทัักษะเชิิงทฤษฎีีและปฏิิบััติิควบคู่่�กััน โดยเฉพาะการ
เพิ่่�มพููนทัักษะในภาคปฏิิบัติั กิ าร เช่่น ด้้านการใช้้เครื่่�อง
มืือและใช้้โปรแกรมทางคอมพิิวเตอร์์ผ่่านระบบฐาน
ข้้อมููลทางภููมิศิ าสตร์์สารสนเทศ จึึงทำให้้กระบวนวิิชา
นี้้�มีีความแตกต่่างจากกระบวนวิิชาพื้้�นฐานบางวิิชา ใน
ระดัับปริิญญาตรีีของสาขาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
	ผู้้�สอนเล็็งเห็็นถึึงการนำเอาองค์์ความรู้้�ขั้้�นพื้้�น
ฐานจากเนื้้�อหาในห้้องเรีียนและปฏิิบัติั กิ ารเข้้าไปใช้้ใน
การแก้้ปััญหาในสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมได้้จริิง ซึ่่�งต้้อง
อาศััยทั้้�งการวางแผนการจััดการเรีียนการสอนให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยเฉพาะการเรีียนในภาคปฏิิบัติั ิ
การแบบ Flipped-Classroom ได้้จุุดประกายให้้ผู้้�
สอนมีีโอกาสทดลองวิิธีีการสอนผ่่านสื่่�อวิิดีีโอแบบ
ออนไลน์์ ซึ่่�งผู้้�สอนได้้ผลิิตขึ้้�นเองเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�
การใช้้งานผ่่านระบบฐานข้้อมููลและผ่่านโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ นอกจากนี้้�ผู้้เ� รีียนยัังสามารถนำความรู้้ไ� ป
ใช้้ได้้จริิงในการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านการทำโครงงาน
(Project-based Learning)
2. หลัักการและทฤษฎีี
แกนหลัักสำคััญของการเรีียนการสอนในสาขา
วิิ ท ยาศาสตร์์ คืื อ กระบวนการทางวิิ ท ยาศาสตร์์
202

อัันได้้แก่่ การตั้้�งคำถาม การตั้้�งสมมุุติิฐาน การสืืบค้้น
ความรู้้�หรืือการทดลอง การสรุุปผล ซึ่่�งสามารถวััดผล
ผ่่ า นการนำเสนอ และการบริิ ก ารสัั ง คมและจิิ ต
สาธารณะ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ผู้้ส� อนควรจััดรููปแบบการเรีียน
รู้้�ที่่�มีีการถ่่ายทอดวิิชา ทัักษะ เจตคติิ และคุุณลัักษณะ
ต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�เรีียนสามารถพััฒนาต่่อเนื่่�องจากบทเรีียนรู้้�
ได้้ จึึงจำเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีการแสดง
ความสามารถออกมาในเชิิงการหรืือมีีการปรัับใช้้ความ
รู้้เ� พื่่�อการแก้้ปััญหาในสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ซึ่ง่� จะจููงใจให้้
เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง หรืือเกิิดทัักษะต่่อยอดใน
ภายหลััง [1, 2]
	ช่่องทางการเรีียนรู้้�ทางออนไลน์์ที่่�เหมาะสม
สามารถกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนสนใจในเนื้้�อหามากขึ้้�น และ
ยัั ง เอื้้�อประโยชน์์ ใ ห้้ผู้้� ส อนนำผลงานไปใช้้วัั ด ความ
สำเร็็จของการจััดรููปแบบการศึึกษาในชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� ควร
จะมีีการประเมิินวััดผลจากผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ผู้้เ� รีียนพึึงได้้รัับ
จากการเรีียนการสอนออนไลน์์ ดัังนั้้�น สื่่�อการสอน
ออนไลน์์ เช่่น วิิดีโี อที่่�ถููกเผยแพร่่ จึึงช่่วยเอื้้�อประโยชน์์
ต่่อทั้้�งผู้้�สอนและผู้้�เรีียน [3]
	ภัักดีีจิิตร (2557) แนะนำให้้กระบวนการเรีียน
รู้้สู่่�� ศตวรรษที่่� 21 แบบ Active learning ให้้มีีการเรีียน
รู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based Learning) เพื่่�อผู้้�
เรีียนจะฝึึกการเรีียนรู้้�ผ่่านการแก้้ปััญหา (Problembased Learning) ทั้้�งนี้้�ผู้้�เรีียนจะมีีการลงมืือปฏิิบััติิ
ตามความสนใจ เช่่น การกำหนดวััตถุุประสงค์์ของการ
ทำงานด้้วยตนเอง หรืือเลืือกวิิธีีการศึึกษาจากการ
ค้้นคว้้าด้้วยตนเอง เป็็นต้้น [4]
การเรีียนรู้้�ในยุุคปััจจุุบัันสามารถทำการเรีียนรู้้�
ผ่่ า นสื่่�อออนไลน์์ ไ ด้้อย่่ า งสมบูู ร ณ์์ แ บบและมีี
ประสิิทธิิภาพ เพราะมีีเทคโนโลยีีเอื้้�อต่่อการเข้้าถึึงสื่่�อ
ออนไลน์์และเชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลได้้อย่่างกว้้างขวาง ใน
ด้้านการเรีี ย นวิิ ช าสารสนเทศทางภูู มิิ ศ าสตร์์ หรืื อ
Geographic Information System (GIS) จะมีีการ
ใช้้ข้้อมููลจากฐานข้้อมููลออนไลน์์เป็็นพื้้�นฐานของการ
เรีียนการสอนอยู่่�แล้้ว ซึ่่�งการเลืือกใช้้เครื่่�องมืือออนไลน์์
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หรืือแอปพลิิเคชั่่�นยัังส่่งเสริิมระบบการเรีียนรู้้�แบบ
ออนไลน์์ มีี ค วามเป็็ น ไปได้้ ทั้้�งนี้้�ผู้้� ส อนและผู้้� เรีี ย น
สามารถทำความเข้้าใจผ่่านเอกสารประกอบการใช้้งาน
หรืือสื่่�อวิิดีีโอเช่่น Youtube ของเครื่่�องมืือออนไลน์์
หรืือแอปพลิิเคชัันนั้้�น ๆ ได้้ [5]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�
	ปััจจุุบัันการเข้้าถึึงสื่่�อดิิจิิตอลมีีความง่่ายขึ้้�น
เพราะหลายสื่่�อจะเผยแพร่่ผ่า่ นระบบอิินเตอร์์เน็็ต หรืือ
ระบบออนไลน์์ จึึงทำให้้มีีแนวทางพััฒนาทัักษะของผู้้�
เรีียน หรืือพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนที่่�หลาก
หลายมากขึ้้�น ผู้้ส� อนเล็็งเห็็นถึึงความไม่่จำเป็็นให้้มีีการ
สอนเฉพาะในเวลาของคาบเรีียน แต่่ควรมีีการจััดการ
เรีียนการสอนในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมกัับเนื้้�อหา ยก
ตััวอย่่างเช่่น ในภาคทฤษฎีีจะมีีการพบเจอกัันในชั้้�น
เรีียนออนไลน์์ของทุุกคาบและในทุุกหััวข้้อการบรรยาย
แต่่ในภาคปฏิิบััติิการจะสามารถสอนผ่่านสื่่�อออนไลน์์
ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าถึึงสื่่�อการสอนได้้ง่่ายและเรีียนได้้
ทุุกเวลา ดัังนั้้�นผู้้ส� อนจึึงได้้ดึึงเอาหลัักการสอนผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์ ศึึกษาวิิธีีการออกแบบสื่่�อวิิดีีโอให้้เข้้าใจ
ง่่ายขึ้้�นด้้วยการเพิ่่�มคำบรรยายอธิิบาย ถ่่ายทอดวิิธีกี าร
ลงมืือทำปฏิิบััติิการอย่่างเป็็นขั้้�นตอน และทำการเผย
แพร่่ผ่า่ นระบบการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่มีีที่่�พััฒนาโดย ITSC CMU
โดยผ่่านพื้้�นฐานการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ที่่�
จะใช้้ในภาคทฤษฎีี การแนะนำและเข้้าสู่่�ประเด็็น
เนื้้�อหาที่่�สำคััญ ประกอบกัับการทำแบบทดสอบ หรืือ
Quiz ผ่่าน Kahoot และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสอบถาม
ข้้อสงสัั ย ในเชิิ ง ทฤษฎีี เ พิ่่�มเติิ ม อัั น จะทำให้้ผู้้� เรีี ย น
สามารถเรีียนรู้้�จากผู้้�สอนเป็็นหลัักและเข้้าใจเนื้้�อหา
มากขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีการผสมผสานแนวทางของ
Flipped-classroom มาใช้้ในการเรีียนภาคปฏิิบััติิ
ที่่�ทำการเผยแพร่่ผ่า่ นสื่่�อวิิดีโี อทั้้�งหมด 10 วิิดีโี อ จึึงช่่วย
เอื้้�อให้้มีีความยืืดหยุ่่�นที่่�ด้้านเวลาของการเรีียนออนไลน์์
ผู้้เ� รีียนไม่่จำเป็็นที่่�จะต้้องมาเรีียนกัับผู้้ส� อนในเวลาเรีียน
ทุุกครั้้�ง ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนจะสามารถเชื่่�อมต่่อเนื้้�อหาที่่�
เคยเรีียนไปแล้้วได้้ง่่ายมากขึ้้�น

4. ผลลััพธ์์
4.1. ผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
ผลการประเมิินการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาผ่่าน
รายวิิชาที่่�นำกระบวนการเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning
มาปรัับใช้้ทั้้�งในภาคบรรยายและภาคปฏิิบััติิการ พบ
ว่่า นัักศึึกษาร้้อยละ 83.33 แสดงทัักษะการใช้้งาน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์และฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศ
ภููมิิศาสตร์์จากการส่่งรายงานภาคปฏิิบััติิการ (ตาราง
ที่่� 1) และนัักศึึกษาร้้อยละ 83.33 สามารถนำความรู้้�
และข้้อมููลจากฐานข้้อมููลที่่�หลากหลายไปใช้้ในการแก้้
ปััญหาในสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมหลากหลายด้้านซึ่่�ง
วััดผลได้้จากการทำโครงงาน (ตารางที่่� 1)
ผู้้�สอนเล็็งเห็็นว่่าผู้้�เรีียนทุุกคนมีีทัักษะการสืืบค้้นข้้อ
มููลผ่่านเว็็ปไซต์์ได้้ดีี โดยเฉพาะด้้านการศึึกษาเนื้้�อหา
ผ่่านวิิดีีโอซึ่่�งในปััจจุุบัันนิิยมใช้้เว็็ปไซต์์พื้้�นฐานในการ
บรรจุุวิิดีีโอเหล่่านั้้�น เพื่่�อการเผยแพร่่และใช้้ในการ
ศึึกษา ซึ่่�ง Microsoft Stream สามารถจััดเก็็บข้้อมููล
วิิดีีโอเพื่่�อการเผยแพร่่ ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอนสามารถติิดตาม
จำนวนการชมวิิดีโี อนั้้�น ๆ ได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้� ผู้้เ� รีียน
สามารถทำการฝึึกปฏิิบััติิ ฝึึกใช้้ซอฟต์์แวร์์และใช้้ฐาน
ข้้อมููลออนไลน์์ผ่า่ นสื่่�อวิิดีโี อออนไลน์์ ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
ได้้ศึึกษาด้้วยตนเองผ่่านเนื้้�อหาจากการชมวิิดีีโอ เพื่่�อ
ผู้้�เรีียนสามารถนำไปปฏิิบััติิตามได้้จริิงระหว่่างคาบ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารและต่่ อ ยอดได้้ในการทำโครงงานแบบ
Project-based Learning (ตารางที่่� 1)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นั กศึ กษาผ าน
แบบ Active
รรยายแล ะ
ะ 83.33 แสดง
พิ ว เตอร แ ละ
ตร จ ากการสง
และนักศึ กษา
ละข อมู ล จาก
รแก ป  ญ หาใน
านซึ่งวัดผลได

กษะการสืบคน
ด า นการศึกษา
ว็ปไซตพื้นฐาน
ยแพรและใชใน
ามารถจัดเก็ บ
ผูสอนสามารถ
ๆ ได อ ี ก ด ว ย
กปฏิบัติ ฝกใช
นผานสื่อวิดี โ อ
วยตนเองผาน
สามารถนำไป
ารและตอยอด
roject-based

ละคะแนนจาก
sroom ซึ่งคิด
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ตารางที่่� 1 ข้้อมููลการส่่งงานและคะแนนจาก Active
Learning และ Flipped-Classroom ซึ่ง่� คิิดเป็็น 40%
จากการประมวลผลเกรด
นักศึกษา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

คะแนนจาก Active Learning +
Flipped-Classroom
รายงาน
โครงงาน Projectภาคปฏิบัติการ based Learning
(30%)
(10%)
24.75
10.00
28.20
8.50
28.50
9.00
20.70
8.00
28.80
8.50
26.70
7.50
26.40
10.00
28.50
10.00
13.20
5.50
9.00
0.00 (ไมสง)
0.00 (ไมสง)
5.00
0.00 (ไมสง)
0.00 (ไมสง)
19.65%
6.83%

จากตารางที่่� 1 พบนัักศึึกษาที่่�ส่่งงานเป็็นร้้อย

จากตารางที่ 1 พบนักศึกษาที่สงงานเปนรอย
ละ 83.33 โดยค่่าเฉลี่่�ยของรายงานภาคปฏิิบัติั กิ าร คืือ
ละ 83.33 โดยคาเฉลี่ยของรายงานภาคปฏิบัติการ
19.65% และค่่าเฉลี่่�ยของโครงงาน Project-based
คื อ 19.65% และค า เฉลี ่ ย ของโครงงาน ProjectLearning คืือ 6.83% ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ทำให้้ค่่าเฉลี่่�ยของ
Learningมคืากอเพราะมีี
6.83%นัซึกั ่ ศึึง สาเหตุ
ท ี ่ ท ำให
ทั้้�based
งสองประเภทไม่่
กษา จำนวน
2 คน
ค
า
เฉลี
ย
่
ของทั
ง
้
สองประเภทไม
ม
าก
เพราะมี
น
ั
ก
ศึ
ก
ไม่่ส่่งรายงาน ในกรณีีนี้้� ผู้้�สอนได้้เรีียนรู้้�ว่่า ถ้้าผู้้�เษา
รีียน
จำนวน
2
คนไม
ส

ง
รายงาน
ในกรณี
น
ี
้
ผู

ส
อนได
ไม่่ส่่งงานตามเกณฑ์์การเรีียนแบบ Active Learning
ยนรูวา ถาผูเรียนไมสจะทำให้้สูู
 งงานตามเกณฑ
การเรี ย น
+เรีFlipped-Classroom
ญเสีียคะแนนมาก
+ Flipped-Classroom
ที่่�สุุแบบ
ดถึึงActive
40% ซึ่่�Learning
งมีีจำนวนนัั
กศึึกษาเพีียง 1 คน ที่่�ไจะ
ม่่ได้้
สูญเสีทั้้�ยงนี้้�คะแนนมากที
ถึง 40%
ซึ่งมีจกำนวน
รัับทำให
คะแนน
ผู้้ส� อนได้้เน้้น่สุดและติิ
ดตามให้้นัั
ศึึกษา
ศึกษาเพี
ยง 1 คนทีา่ไมงครบถ้้วนและตามกำหนด
ไดรับคะแนน ทั้งนี้ ผูสอนไดแต่่
ทุุนักกคนให้้ส่่
งรายงานอย่่
น และติ
ตามใหวนมมืืักอศึจากนัั
กษาทุกกศึึคนให
ส งรายงาน
ยััเน
งคงไม่่
ได้้รัับดความร่่
กษาบางคน
เมื่่�อผู้้�
อย า งครบถ ว นและตามกำหนด แต ย ั ง คงไม ไ ด รั บ
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สอนลองคิิดเฉพาะคะแนนที่่�ได้้จากผู้้�เรีียนที่่�ส่่งงาน
แต่่ละส่่วน คืือ จำนวน 10 คน จะทำให้้ค่่าเฉลี่่�ยคะแนน
รายงานภาคปฏิิ บััติิ ก ารสูู ง ขึ้้�นเป็็ น 23.48% และ
คะแนนจากโครงงาน Project-based Learning
สููงขึ้้�นเป็็น 8.20%
นอกจากนี้้� การมอบหมายให้้นัักศึึกษาเลืือก
หัั ว ข้้อการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นโครงงาน (Project-based
Learning) ตามที่่�ตนสนใจ (ตารางที่่� 1) ยัังช่่วยเพิ่่�ม
ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศภููมิศิ าสตร์์ ช่่วยเพิ่่�ม
ความกระตืือรืือร้้นในการสอบถาม อภิิปรายร่่วมกัับ
ผู้้ส� อนได้้ ซึ่่�งนัักศึึกษาได้้ชี้้�แจงข้้อสงสััยและแก้้ไขปััญหา
ที่่�พบระหว่่างการทำงานผ่่านระบบ Microsoft Teams
ของรายวิิ ช า โดยเกณฑ์์ ก ารให้้คะแนนโครงงาน
(Project-based Learning) มาจากความคิิ ด
สร้้างสรรค์์ (5%) และเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายวิิชา
(5%) รวมเป็็น 10% (ตารางที่่� 1 ) นั่่�นหมายถึึงว่่าส่่วน
ใหญ่่นัักศึึกษามีีทัักษะในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลและฝึึก
ทัักษะตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา
จากรููปที่่� 1 แสดงถึึงคะแนนช่่วยที่่�จากการทำ
แบบทดสอบหรืือ Quiz ทั้้�งหมด 10 ครั้้�ง ได้้ถููกแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ลำดัับขั้้�น โดยลำดัับขั้้�นที่่� 1, 2 และ 3 จะ
ได้้คะแนนช่่วย 2%, 1% และ 0% ตามลำดัับ และพบ
ว่่าผู้้�เรีียนได้้ลำดัับขึ้้�นที่่� 1 คืือ 33% ลำดัับขึ้้�นที่่� 2 คืือ
25% และลำดัับขึ้้�นที่่� 3 คืือ 42% ซึ่่�งคะแนนช่่วยนี้้�
เป็็นหนึ่่�งในแผนการเรีียนภาคบรรยายแบบ Active
learning ที่่�จะช่่วยกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาเข้้าชั้้�นเรีียนและ
ทบทวนเนื้้�อหาจากการบรรยายเพื่่�อทำแบบทดสอบ
ดัังกล่่าว

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

นลองคิด
ะสวน คือ
นรายงาน
แนนจาก
ขึ ้ น เป น

อกหัวขอ
t-based
งชวยเพิ่ม
สตร ชวย
อภิ ป ราย
งสัยและ
านระบบ
ฑ การให
ning) มา
เกี่ยวของ
ที่ 1 ) นั่น
ะในการ
สงคของ

กการทำ
ดถูกแบง
2 และ 3
ำดับ และ
บขึ้นที่ 2
แนนชวย
บ Active
ชั้นเรียน
เพื ่ อ ทำ

classroom ที่ชวยเนนผลลัพธจากการใชสื่อออนไลน
และเป ด โอกาสให ผ ู  เ รี ย นได ศ ึ ก ษาผ า นวิ ด ี โ อ
ปฏิบัติการอยางละเอียดและคลองตัว
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ลำดัับขั้้�นที่่� 1

ลำดัับขั้้�นที่่� 2

ลำดัับขั้้�นที่่� 3

รููปที่่� 1 แผนภาพแสดงเปอร์์เซ็็นต์์ของนัักศึึกษาที่่�แยก
ตามลำดัั
นจากการทำแบบทดสอบ
รูปที่ 1บขั้้�แผนภาพแสดงเปอร
เซ็นตขจำนวน
องนักศึก10ษาครั้้�ง
เป็็นคะแนนช่่
โดยนัักศึึกษาในลำดัับขั้้�จำนวน
นที่่� 1, 2
ที่แที่่�ยกตามลำดั
บขั้นวยจากการทำแบบทดสอบ
0% ตามลำดัั
10 และ
ครั้ง 3ทีจะได้้คะแนนช่่
่เปนคะแนนชววยย 2%,
โดยนั1%
กศึกและ
ษาในลำดั
บขั้น บ
4.2.3 ผลลัั
ต่่ออาจารย์์
เข้้าร่่1%
วมโครงการ
ที่ 1, 2 และ
จะไดพคธ์์ะแนนช
วย ที่่�2%,
และ 0%
จากรููปที่่� 2 แสดงช่่อง (Channel) วิิดีโี อในภาค
ตามลำดับ
ปฏิิบัติั กิ ารที่่�ผู้้ส� อนได้้ทดลองการจััดการเรีียนการสอน
รููปแบบ Flipped-classroom ซึ่่�งเพิ่่�มทัักษะปฏิิบััติิ
4.1การนอกเหนืื
ผลลัพธตออจากองค์์
อาจารยคทวามรู้้
ี่เขาจ�รวากการบรรยายหน้้าชั้้�
มโครงการ
น
วิิธีจากรู
ีนี้้�ได้้ช่่วปยเพิ่่�
ทธิิอภงาพและความเหมาะสมรูู
ที ่ 2มประสิิ
แสดงช
(Channel) วิ ด ี โ อใน ป
แบบการเรีี
ยนภาคปฏิิ
บััติทิกดลองการจั
ารในช่่วงสถานการณ์์
ภาคปฏิ
บัติการที
่ผูสอนได
ดการเรีย นของ
โรค COVID-19
เนื่่�องจากนี้้� การผลิิตสื่่�ซึอ่งการสอนวิิ
การสอนรู
ปแบบ Flipped-classroom
เพิ่มทักษะดีีโอ
สอนได้้เรีีอยจากองค
นรู้้�ทัักษะการใช้้สื่่�อมัั
ลติิมีีเดีีย
ปฏิยัับงช่่ั ตวิ กยให้้ผู้้�
ารนอกเหนื
ค วามรู จ ากการ
การตััดต่่อวิิดีโี อ และการเผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์
บรรยายหนาชั้น วิธีนี้ไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ตลอดภาคการศึึกษาผู้้ส� อนได้้ผลิิตสื่่�อวิิดีโี อทั้้�งหมด 10
ความเหมาะสมรู ป แบบการเรี ย นภาคปฏิ บ ั ต ิ ก าร
วิิดีีดฮ และยัังเล็็งเห็็นถึึงการปรัับปรุุงสื่่�อชนิิดนี้้�เพื่่�อใช้้
ในชในปีี
วงสถานการณ
COVID-19
เนื่อยงจากนี
้
การศึึกษาอื่่�นขๆองโรค
เช่่น การใส่่
เอฟเฟคเสีี
งประกอบ
การผลิ
ตสืม่อFlow
การสอนวิ
ดีโอยั
งชธีวีกยให
ผูสอนไดและการนำ
เรียนรู
การเพิ่่�
chart
ของวิิ
ารทดลอง
ทักเครื่่�
ษะการใช
สื่อมัลติมีเวดีเตอร์์
ย การตั
ตอยวิมาในลำดัั
ดีโอ และการ
องมืือทางคอมพิิ
ที่่�ทัันดสมัั
บต่่อไป
เผยแพร
โดยสรุุผปานช
คืือองทางออนไลน
ผู้้�สอนได้้เห็็นถึึงตลอดภาคการศึ
ประโยชน์์จากสื่่�อกวิิษา
ดีีโอที่่�
ผู  สใช้้สอนในคาบปฏิิ
อนได ผ ลิ ต สื ่ อวิ ดบัี โ อทั
้ งหมด
10 นวิถึึดงี ดประโยชน์์
ฮ และยั จง าก
ัติิการ
และเห็็
เล็ งการจัั
เห็ นดถึการสอนในรูู
ง การปรั บ ปปรุแบบ
ง สื ่ อFlipped-classroom
ชนิ ด นี ้ เ พื ่ อ ใช ใ นป ที่่�
ช่่วยเน้้นผลลัั
อออนไลน์์ยและเปิิ
ดโอกาส
การศึ
กษาอื่น ๆพธ์์เชจนากการใช้้สื่่�
การใสเอฟเฟคเสี
งประกอบ
ให้้ผู้้�่มเรีีFlow
ยนได้้ศึึchart
กษาผ่่ของวิ
านวิิดีธีโีกอปฏิิ
บััติิการอย่่
างละเอีียด
การเพิ
ารทดลอง
และการนำ
งตััว
เครืและคล่่
่ อ งมื ออทางคอมพิ
ว เตอร ท ี ่ ท ั น สมั ย มาในลำดั บ
ตอไป โดยสรุป คือ ผูสอนไดเห็นถึงประโยชนจากสื่อ
วิ ด ี โ อที ่ ใ ช ส อนในคาบปฏิ บ ั ต ิ ก าร และเห็ น ถึ ง

กระบว นว ิ ช า ก
วิทยาศาสตรสิ่งแวดล
Environmental Scie
จั ด รู ป แบบการเรี ย น
ศตวรรษที่ 21 โดยมีน
ประเมินวัดผลดวยกระ
Flipped-Classroom
การตัดเกรด ผูสอนได
โดยการลงมื อ ทำใน
รายงานภาคปฏิบัติการ
Project-based Learn
นักศึกษาสามารถเรียน
ได ด  ว ยตนเองผ านสื ่อ
ประยุกตความรู จ ากก
ภาคปฏิ บ ั ต ิ การในกา
ทั ้ งนี ้ มี น ั กศึ กษาเพี ย ง
รายงานทั้งสองช
Flipped-Classroom
ผู  ส อนจึ ง เห็ น ถึ ง ควา
กระตุนใหผูเรียนสงงา
ภาคบรรยายอาจไมเพ
ทั้งหมดใหมีความกะต
ตอการเรียนไดทั้งหมด
เสริมหรือเพิ่มเติมในส
2 ชอง (Channel)
เผยแพร
วิดีโอออนไลนสำหรัับดวยวิธีการอื่น ๆ ยกต
รููปที่่� 2 ช่่รูอปงที่ (Channel)
เผยแพร่่
วิดีิ โี อออนไลน์์
บ นั ก ศึ ก ษาใช
ใ นการเรี ยบันภาคปฏิ
บ ั ต ิ ก าร เชิงวิชาการ การสราง
นัักศึึสำหรั
กษาใช้้ในการเรีี
ยนภาคปฏิิ
ติั กิ าร (https://web.
สงเสริมเนื้อหาภาคป
(https://web.microsoftstream.com/channel/
microsoftstream.com/channel/13164419ความรวมมือจากกิจกร
13164419-10a3-417f-ad9f-4bcf987967fa)
10a3-417f-ad9f-4bcf987967fa)
ไปคิ ด และปรั บ ปรุ งใน
ตอไป
5. สรุุป

กระบวนวิิชาการประยุุกต์์จีไี อเอสในวิิทยาศาสตร์์
สิ่่�งแวดล้้อม (Applications of GIS in Environmental
Science) รหััสวิิชา 213201 ได้้ถููกจััดรููปแบบการเรีียน
การสอนเพื่่�อการเรีียนรู้้สู่่�� ศตวรรษที่่� 21 โดยมีีนัักศึึกษา
ทั้้�งหมด 12 คน ที่่�ถููกประเมิินวััดผลด้้วยกระบวนการ
Active Learning + Flipped-Classroom หรืือคิิด
เป็็น 40% ของคะแนนการตััดเกรด ผู้้ส� อนได้้ออกแบบ
กระบวนการเรีียนรู้้โ� ดยการลงมืือทำในภาคปฏิิบัติั กิ าร
ที่่�มีีคะแนนรายงานภาคปฏิิบัติั กิ าร (30%) และคะแนน
โครงงาน Project-based Learning (10%) ผู้้�สอน
เรีียนรู้้ว่� า่ นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้แ� ละสร้้างความเข้้าใจ
เนื้้�อหาได้้ด้้วยตนเองผ่่ า นสื่่�อวิิ ดีี โ อออนไลน์์ และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สามารถประยุุกต์์ความรู้้�จากการเรีียนในภาคบรรยาย
และภาคปฏิิบัติั กิ ารในการทำโครงงานแบบรายบุุคคล
ทั้้�งนี้้�มีีนัักศึึกษาเพีียงส่่วนน้้อย คืือ 2-3 คน ไม่่ส่่ง
รายงานทั้้�งสองชิ้้�นจาก Active Learning + FlippedClassroom ในการเรีียนภาคปฏิิบััติิการได้้ผู้้�สอนจึึง
เห็็นถึึงความสำคััญของการเลืือกใช้้วิิธีกี ระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียน
ส่่งงาน ซึ่่�งการให้้ทำแบบทดสอบในภาคบรรยายอาจ
ไม่่เพีียงพอที่่�จะกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนทั้้�งหมดให้้มีีความ
กระตืือรืือร้้นหรืือมีีความรัับผิิดชอบต่่อการเรีียนได้้
ทั้้�งหมด ในอนาคตจึึงควรจััดกิิจกรรมเสริิมหรืือเพิ่่�มเติิม
ในส่่วนของการเรีียนภาคปฏิิบััติิด้้วยวิิธีีการอื่่�น ๆ ยก
ตััวอย่่างเช่่น การนำเสนองานเชิิงวิิชาการ การสร้้างสื่่�อ

ออนไลน์์โดยนัักศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมเนื้้�อหาภาคปฏิิบััติิ
การ หรืืออาจให้้คะแนนความร่่วมมืือจากกิิจกรรม ซึ่่�ง
ผู้้� ส อนจะนำประเด็็ นนี้้�ไปคิิ ด และปรัั บปรุุ ง ในปีี ก าร
ศึึกษา 2565 ในลำดัับต่่อไป
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�รับั ทุุนขอขอบคุุณโครงการ Type B (อาจารย์์
ใหม่่) : Active Learning + Flipped-Classroom
ประจำปีีการศึึกษา 2564 โดย Teaching & Learning
Innovation Center ที่่�สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำเนิิ น การสอน และจัั ด ให้้มีี โ ครงการฝึึ ก สอน
(Coaching) สำหรัั บอาจารย์์ ผู้้� ไ ด้้รัั บทุุ นสนัั บสนุุ น
ดัังกล่่าว
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สู่่� หลัักสููตรฐานสมรรถนะ (Competency). รายการผลงานสื่่�อ สิ่่�งพิิมพ์์ ประชาสััมพัันธ์์และเผยแพร่่
กรอบสมรรถนะผู้้�เรีียนฐาน. https://www.thaiedreform.org/wp-content/
uploads/2019/08/Core_competency_09.pdf
[2] วารสารแพทยศาสตรศึึกษา มอ. (2559). กำรเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active learning), [ระบบออนไลน์์],
แหล่่งที่่�มา https://meded.psu.ac.th/newmeded/document/related/59_1.pdf
[3] Biel, R. and C.J. Brame (2016). Traditional Versus Online Biology Courses: Connecting
Course Design and Student Learning in an Online Setting, Journal of Microbiology & Biology
Education 17(3). DOI: 10.1128/jmbe.v17i3.1157
[4] เยาวเรศ ภัักดีีจิิตร (2557). Active Learning กัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21: เอกสารประกอบการ
เสวนาทางวิิชาการวัันส่่งเสริิมวิิชาการสู่่�คุุณภาพการเรีียนการสอน.
[5] วาทิิต โคกทอง และ ณััฐวุุฒิิ สารีีอิินทร์์ (2563). การเรีียนรู้้�โดยยึึดหลัักสมรรถนะผ่่านสื่่�อออนไลน์์ด้้วย
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บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชา “มลพิิษทางอากาศ (213351)” มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนอธิิบายลัักษณะเฉพาะของมลพิิษ
ทางอากาศ และมาตรฐานคุุณภาพอากาศได้้เก็็บตััวอย่่างและการตรวจวััดมลพิิษทางอากาศได้้อย่่างถููกต้้องและ
สามารถประเมิินผลกระทบของมลพิิษทางอากาศต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพอีีกทั้้�งเสนอแนะมาตรการควบคุุมและ
ลดมลพิิษทางอากาศได้้ในภาคเรีียนนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการเรีียนรู้้� คณะผู้้�สอนได้้กำหนดให้้
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ภายใต้้รููปแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านการทำงาน (Work-based Learning)
การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based Learning) และการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activity-based Learning)
โดยมีีสัดั ส่่วนเทีียบเท่่ากัับการบรรยายในชั้้�นเรีียนหรืือมากกว่่าจากแผนเดิิมซึ่ง่� มีีเพีียงรููปแบบการบรรยายหน้้าชั้้�น
เรีียนเท่่านั้้�น ประกอบไปด้้วย การอภิิปรายร่่วมในชั้้�นเรีียน การทำการทดลองในชั้้�นเรีียน การศึึกษากรณีีตััวอย่่าง
ในประเทศไทยจากผู้้�เชี่่�ยวชาญการจััดการมลพิิษทางอากาศและต่่างประเทศจากนัักวิิจััยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้าน
มลพิิษทางอากาศ อีีกทั้้�งพััฒนาต่่อยอดในรููปแบบของงานกลุ่่�ม การฝึึกทัักษะใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิตผลงานในรููป
แบบสื่่�อมััลติิมีีเดีียเพื่่�อการออกมานำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียนและใช้้ในการสมััครร่่วมกิิจกรรมโครงการทููตเยาวชน
วิิทยาศาสตร์์ไทย ประจำปีี 2565 รวมถึึงการร่่วมกิิจกรรมชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศและ
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
คำสำคััญ: มลพิิษทางอากาศ, Active Learning , SDGs
1. บทนำ
	ปััญหามลพิิษทางอากาศถืือว่่าเป็็นปััญหาใหญ่่
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ใหญ่่ ร ะดัั บ โลก และปัั ญ หาใหญ่่ ข อง
ประเทศไทยที่่�ยัังเป็็นปััญหาที่่�แก้้ไขได้้ยากเพราะมีี
ปััจจััยหลายอย่่าง ซึ่่�งเป็็นปััญหาใหญ่่สำหรัับภาคเหนืือ
ตอนบนของประเทศไทยที่่�มีีมาเกืือบ 10 ปีี
	ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเผาพื้้�นที่่�ป่่าหรืือพื้้�นที่่�โล่่ง
ทั้้�งภายในประเทศและประเทศเพื่่�อนบ้้านเพื่่�อ
เกษตรกรรม หลายพื้้�นที่่�ในภาคเหนืือลัักษณะเป็็นแอ่่ง
กระทะ ประกอบด้้วย พื้้�นที่่�ราบที่่�มีีภููเขาล้้อมรอบ
มีีสภาพอากาศนิ่่�งและแห้้งเป็็นเวลานานก่่อให้้เกิิดการ

สะสมของสารมลพิิ ษ ที่่�ไม่่ ส ามารถแพร่่ ก ระจายได้้
ทำให้้มีีปริิมาณสารมลพิิษสููง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�เขต
เมืือง ทำให้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวประสบปััญหามลพิิษทาง
อากาศซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากสภาพทางภููมิิประเทศดัังที่่�
กล่่าวมา รวมไปถึึงสาเหตุุอื่่�นๆ เช่่น การคมนาคมที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�น การเผาในที่่�โล่่ง ทำให้้ในพื้้�นที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิดโรคระบบทางเดิินหายใจ ปััญหามลพิิษทางอากาศ
ในภาคเหนืือได้้ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพอนามััยของ
ประชาชนเป็็นอย่่างมากโดยเฉพาะปััญหาหมอกควััน
การสะสมของควัันหรืือฝุ่่�นในอากาศส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
เผาเศษวัั ส ดุุ เ หลืื อ ใช้้ทางการเกษตรและไฟป่่ า
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เพื่่�อสร้้างความรู้้� พื้้� นเบื้้�องต้้นที่่�เกี่่�ยวกัั บ มลพิิ ษ ทาง
อากาศ และการนอกเหนืือจากการบรรยายซึ่่�งเป็็น
เนื้้�อหาที่่�ผู้้ส� อนจะหยิิบยกขึ้้�นมาในชั้้�นเรีียนแล้้ว ผู้้ส� อน
กระบวนวิิชา “มลพิิษทางอากาศ” ต้้องนำกลยุุทธ์์การ
เรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 มาปรัับใช้้ โดย
ปรัั บ ลดสัั ด ส่่ ว นของการบรรยายลง แล้้วปรัั บ ใช้้
กระบวนการเรีียนรู้้�อื่่�น ๆ อาทิิ การอภิิปรายระหว่่าง
ผู้้�เรีียนและผู้้�สอน การสััมมนาในชั้้�นเรีียนที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อ
ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ระหว่่างวิิทยากรรัับ
เชิิญที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะในหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
ระดัับนานาชาติิที่่�กัับเนื้้�อหาวิิชา การออกภาคสนาม/
ทััศนศึึกษาสถานีีศึึกษา และสถานที่่�เก็็บตััวอย่่างทาง
อากาศทั้้�งของงานวิิจัยั และของกรมควบคุุมมลพิิษ และ
การขัับเคลื่่�อนทางนโยบายและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศ ซึ่่�งจะมีี
ทั้้�งนวััตกรรมที่่�แตกต่่างและสามารถนำมาปรัับใช้้ใน
งานวิิจัยั และชีีวิติ ประจำวัันของตััวเองได้้ ร่่วมกิิจกรรม
ชุุมชนต่่างๆเพื่่�อแก้้ไขปััญหาหมอกควััน ท้้ายที่่�สุุดผู้้�
เรีียนจะสามารถทำกิิจกรรมกลุ่่�มเพื่่�อนำเสนอองค์์
ความรู้้�ของตนเอง ผ่่านการผลิิตสื่่�อมััลติิมีีเดีียโดยใช้้
เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วย แล้้วสามารถเผยแพร่่ในช่่องทาง
สาธารณะได้้ จากกรอบแนวคิิดเหล่่านี้้� ผนวกเข้้ากัับ
เนื้้�อหาในห้้องเรีี ย นจะสามารถส่่ ง เสริิ ม ให้้มีี
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนสามารถนำองค์์ความรู้้ไ� ป
ใช้้ได้้จริิง เพื่่�อป้้องกัันและบรรเทามลพิิษทางอากาศที่่�
จะเกิิดขึ้้�นในท้้องถิ่่�นของตััวเองได้้
2. การจััดการเรีียนการสอน
เนื่่�องจากกระบวนวิิชา “มลพิิษทางอากาศ”
เป็็ น วิิ ช าที่่�เปิิ ด ใหม่่ ร องรัั บ หลัั ก สูู ต รวิิ ท ยาศาสตร์์
สิ่่�งแวดล้้อม (นานาชาติิ) ซึ่ง่� มีีการเรีียนการสอนเป็็นครั้้�ง
แรกของหลัักสููตร จึึงถืือเป็็นโอกาสดีีและสะดวกต่่อ
การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ใน
สััดส่่วนถึึง 60% ของการบรรยายได้้ ซึ่่�งผู้้�สอนได้้
กำ ห น ดรูู ป แบบก ารเรีี ย นรู้้� ใ ห้้สอดคล้้องกัั บ
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กระบวนการเรีียนรู้้�แบบผสมผสานระหว่่าง Passive
Learning และ Active Learning กล่่าวคืือ กิิจกรรม
ต่่างๆ ภายใต้้กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบ Work/Project/
Activity based learning โดยการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนได้้เห็็นตััวอย่่างจริิงในภาคสนาม ได้้แลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�กัับวิิทยากรรัับเชิิญที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในระดัับ
นานาชาติิ และให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสร่่วมกิิจกรรม
เกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศที่่�จััดโดยองค์์กรต่่างๆ หรืือ
การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ทดลองนำเสนอความคิิด
เห็็นหรืือผลงาน ในรููปแบบของสื่่�อมััลติิมีเี ดีีย ซึ่่�งจะช่่วย
ให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�มีีการใช้้สื่่�อและ
เทคโนโลยีี เ ข้้ามาช่่ ว ยให้้ผลงานมีี คุุ ณ ภาพและ
สอดคล้้องกัับยุุคสมััยมากขึ้้�น
2.1. การเรีียนรู้้�ผ่่านการทำงาน (Work-based
Learning)
ในการสอนแต่่ละหััวข้้อจะเป็็นการจััดการเรีียน
การสอนที่่�ส่่งเสริิมผู้้�เรีียนให้้เกิิดพััฒนาการทุุกด้้าน
เป็็นการเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาสาระในช่่วงเริ่่�มต้้น ทั้้�งในรููปแบบ
การสอนออนไลน์์และการแทรกคลิิปวีีดีีโอต่่างๆ ให้้
ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจในเนื้้�อหามากขึ้้�น และมีีการอธิิปราย
ร่่วมกััน ทั้้�งการแยกเป็็นกลุ่่�มและการแสดงความคิิด
เห็็นในแต่่ละบุุคคลเนื่่�องด้้วยนัักศึึกษาลงทะเบีียนวิิชา
นี้้�ทั้้�งหมด 11 คน จึึงสามารถจััดให้้มีีการแสดงความคิิด
เห็็นรายบุุคคลได้้หลัังจากมีีการสอนในเนื้้�อหา
2.2. การเรีียนรู้้ผ่� า่ นโครงงาน (Project-based
Learning)
การเรีียนรู้้�ด้้วยโครงงานเล็็กๆ ในระหว่่างการ
จััดการเรีียนการสอนในบางหััวข้้อ เช่่น การป้้องกัันตััว
เองจากมลพิิ ษ ทางอากาศ และการจัั ด การมลพิิ ษ
อากาศภายในอาคาร โดยให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง
ในการศึึกษา และทดลอง ด้้วยตััวเอง โดยออกแบบ
กระบวนการเรีี ย นรู้้� ใ ห้้ผู้้� เรีี ย นทำงานเป็็ น ทีี ม และ
ทำการนำเสนอด้้วยปากเปล่่า
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รูปที่ 3 การเตรียมหนากากตางชนิดกันเพื่อใช
ในการทำสอบประสิทธิภาพในการกรองฝุน

(NCU,
โดยท่่านมาเล่่
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อข่่ายนานาชาติิ
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ก ผู้้จั� ดั การบริิ
ษัทั innovative
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ด้้านวิิชาการเพื่่�อสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาหมอกควััน
ภาคเหนืือ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ดัังแสดงรููปที่่� 6 ร่่วม
งานสัั ม มนาออนไลน์์ Public Engagement
Conference: Newton Fund Institutional Links
2020-2021 ในหััวข้้อ “Lessons Learned from UK
and Thai Air Pollution” [2] และยัังร่่วมเป็็น staff
ในโครงการ “สิิงห์์อาสาสู้้ไ� ฟป่่า” ดำเนิินการโดย บริิษัทั
เชีียงใหม่่ เบเวอเรช จำกััด จััดที่่�อุุทยานแห่่งชาติิศรีี
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(Sustainable Development Goals – SDGs)
รูปที่ 7 รวมเปน staff ในโครงการ “สิงหอาสา
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การพิทพยาศาสตร์์
ิ ธ ภั ณ ฑโดยการแบ
วไิ ททย
ยาศาสตร
หกังนชาติ
(อพวช.)
เยาวชนวิิ
ประจำปีี
โดยใช้้ความ
สืองค
่อและเทคโนโลยี
งกลุแม2565
ทำคลิ
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พ
ั
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ท
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จ
และ
ษทางอากาศในการเล่่
งราวของแต่่
ละ
เพืรู้้�เ่รื่่�ออสงมลพิิ
งตัวแทนกลุ
 มในการสมั คร ากิเรื่่�จอกรรมโครงการ
สืกลุ่่�
่อและเทคโนโลยี
โดยการแบ
งกลุมกันทำคลิ
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อ
ม เพื่่�อร่่วทมคัั
ดเลืื
อกเข้้าโครงการจัั
โดย องค์์
ทูตเยาวชนวิ
ยาศาสตร
ไทย ประจำปด2565
โดยใช
เพื่ อสงตัวแทนกลุ มในการสมั คร กิจ กรรมโครงการ
ความรูเรื่องมลพิษทางอากาศในการเลาเรื่องราวของ
ทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 2565 โดยใช
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ปถัมแภห่่ดังงประเทศไทยในพระบรม
แสดงรูปที่ 8
ราชููปถััมภ์์ ดัังแสดงรููปที่่� 8
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ดวยเชผลการประเมิ
นทักษะการสืน่อการสอนทั
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งอิ งจาก cmu-mis
่มสาขาวิ
าวิทยาศาสตร์
211
ผลการประเมินการสอนทั้งวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย
และขอมูลเชิงปริมาณในแตกิจกรรมมีผูเขารวมเกิน
4.66 คิ ด เป น ร อ ยละ 93.21อ า งอิ งจาก cmu-mis
80% ทุกกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 2

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ตารางที่่�
2 แสดงเปอร์์
เซนต์์เซนต
ข้้าร่่วเขมกิิารจวกรรมในแต่่
ละ
ตารางที
่ 2 แสดงเปอร
มกิจกรรมในแต
หััวข้้อ ละหัวขอ
ลำดับ
ที่
1.

Introduction of air pollution

Group

% เขา
รวม
กิจกรรม
100

2.

Meteorology and its relation to air
pollution

VDO

90

3.

Sampling and measurement of air
pollution
3.1 Real time measurement
VDO&
3.2Particle sampling and chemical Visiting
analysis
Visiting
3.3 Passive sampling
3.4 Acid deposition sampling and
analysis
Visiting
Impacts of air pollution on
VDO
environment and health
Technology for air pollution
VDO,
prevention and control
Invited
Speaker
& Mini –
Project
Law, regulation, air quality
VDO &
standards and air quality index
Invited
Speaker
Recent cases of air pollution in Present
the Asian region and worldwide
& Join
Conferen
ce

4.
5.

6.

7.

หัวขอ

Work

82
90

82
82
90

90

82

ผลงานจากการสอนในรายวิิ
เนื่องดวยสถานการณโรคโควิชดานี้้�ประกอบไป
ใหการเรียน
ด้้วย
หมด
11ยชิ้้�มไว
นงาน
การส 1.
อนโปสเตอร์์
ที่ วางแผ ทั้้�นงแล
ะเตรี
ไ ม ส าม ารถ
โครงงาน
2 โครงงาน
ดำเนิน2.การได
จึงตองปรั
บเปลี่ยนจากแผนเดิม อีกทั้ง
3. การเข้้าร่่
วมกิิจ่ กรรมทั้้�
งหมด่น4ๆ กิิจกรรม
งบประมาณไม
เพียงพอที
ะจัดกิจกรรมอื
4. สััมมนารายวิิชาเชิิญวิิทยากร 2 ท่่าน
5 กิตติกรรมประกาศ
5. งานนำเสนอปากเปล่่า 8 ผลงาน
ขอขอบคุ ณ ศู น ย น วั ต กรรมการสอนและการ
6. คลิิปวีีดีีโอการเรีียนการสอน 5 คลิิป
เรี ย น รู ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย งให ม ที่ ส นั บ ส นุ น
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์โรคโควิิดทำให้้การเรีียน
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณ
การสอนที่่�วางแผนและเตรีียมไว้้ไม่่สามารถดำเนิินการ
คณะทำงานด านวิ ช าการเพื่ อ สนั บ สนุ น การแก ไข
ได้้จึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนจากแผนเดิิม อีีกทั้้�งงบประมาณ
ปญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไม่่เพีียงพอที่่�จะจััดกิิจกรรมอื่่�นๆ
และศู น ย วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร ส่ิ ง แวดล อ ม คณ ะ
5.วิทกิิยาศาสตร
ตติิกรรมประกาศ
มหาวิทยาลัย เชีย งใหม ที่ อนุเคราะห
ณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
อุป กรณขอขอบคุุ
ในการทดลองและสถานที
่ ในการเยี่ ย มชม
เรีีเครื
ยนรู้้
ทยาลัั
ยงใหม่่ ที่่�สนัับสนุุนงบประมาณ
่องมื� มหาวิิ
อตรวจวั
ดคุณยเชีี
ภาพอากาศ
ในการจััดการเรีียนการสอน ขอขอบคุุณคณะทำงาน
ด้้านวิิชาการเพื่่�อสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาหมอกควััน
ภาคเหนืื อ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ และศูู น ย์์ วิิ จัั ย
วิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� งแวดล้้อม คณะวิิ ท ยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�อนุุเคราะห์์อุุปกรณ์์ในการ
ทดลองและสถานที่่�ในการเยี่่�ยมชมเครื่่�องมืือตรวจวััด
คุุณภาพอากาศ

ผลงานจากการสอนในรายวิ ช านี้ ป ระกอบไป

6. เอกสารอ้้างอิิง
ดวย 1. โปสเตอร ทั้งหมด 11 ชิ้นงาน
[1] World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter
2. โครงงาน 2 โครงงาน
(PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health
3. การเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม
Organization.
4. สัมมนารายวิชาเชิญวิทยากร 2 ทาน
[2] Newton Fund Institutional Links 2020-2021 “Lessons Learned from UK and Thai Air
5. งานนำเสนอปากเปลา 8 ผลงาน
Pollution”6.Abstract
booklet.
คลิปวีดีโอการเรียนการสอน 5 คลิป
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การจั
จกรรมการเรี
ยนการสอนแบบใหม3
ี่สอดคล8องกั
บศตวรรษที21่ 21
การจัั
ดกิิดจกิกรรมการเรีี
ยนการสอนแบบใหม่่
ที่่�สทอดคล้้องกัั
บศตวรรษที่่�
กระบวนวิ
า 356102สััตว์
สัต์น้้วGำสวยงาม
น้ำสวยงามภาคเรีี
ภาคเรี
ยนที1่ 1ประจำปีี
ประจำปL
การศึกษา2564
2564
กระบวนวิิ
ชาช356102
ยนที่่�
การศึึกษา
2
มิินตรา
ศีีลอุุดนมตรา
ผศ.ดร.มิ
ศีลอุดม
อ.ดร.ศิศิิรริิพร โทลา1 และ

ภาควิชาสัตวศาสตร,และสัตว,น้ำ คณะเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม?
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม? รหัสไปรษณีย, 50200
E-mail: siriporn.tola@cmu.ac.th

บทคัดย9อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356102 (สัตว=น้ำสวยงาม) แบบ active learning
รMวมกับ flipped class สำหรับนักศึกษาจำนวน 288 คน ผูZเรียนมีโอกาสทำชิ้นงานและกิจกรรมควบคูMกับ
เนื้อหาบรรยายในแตMละสัปดาห= โดยในแตMละสัปดาห=ผูZสอนไดZเปaดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและการทำ
ชิ้นงานหลังชั่วโมงการบรรยาย รวมทั้งมีการจัดทำคลิปวิดีโอเนื้อหาสั้น ๆ ใหZนักศึกษาไดZศึกษาเพิ่มเติมและ
ทบทวนเนื้อหาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียน เนื้อหาของกระบวนวิชาเปhนความพื้นฐานเกี่ยวกับสัตว=น้ำสวยงาม เชMน
การจัดจำแนกสัตว=น้ำสวยงาม ชีววิทยาบางประการของสัตว=น้ำสวยงาม การจัดการ การเลี้ยงและการดูแลสัตว=
น้ำสวยงาม การเพาะและขยายพันธุ=สัตว=น้ำสวยงาม และการทำธุรกิจสัตว=น้ำสวยงาม เปhนตZน เปlาหมายของ
กระบวนวิชามีความคาดหวังใหZนักศึกษาที่เรียนจบกระบวนวิชานี้จักสัตว=น้ำสวยงามมากขึ้น มีทักษะในการ
จัดการดูแลสัตว=น้ำสัตว=น้ำสวยงามไดZไดZอยMางนZอย 1 ชนิด รูZจักแหลMงผลิตและจำหนMาย และแหลMงแสดงพันธุ=สัตว=
น้ำสวยงามที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหมMและในประเทศไทย และเขZาใจกลไกการของการทำธุรกิจสัตว=น้ำสวยงาม
ดังนั้น รูปแบบวิธีการเรียนการสอนจึงเปhนในรูปแบบของการทำกิจกรรมที่มีการสรZางตัวเลือก (choice) โดยใหZ
นักศึกษาเลือกชนิดสัตว=น้ำเพื่อทำชิ้นงานตามความสนใจและความถนัดของตัวเอง อยMางไรก็ตาม ระหวMางการ
ทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด 15 สัปดาห= ผูZเรียนจะมีโอกาสฝrกฝนทักษะที่จำเปhนในการทำงานเพื่อใหZ
ภารกิจสำเร็จดZวยดี ไดZแกM ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการคิดวิเคราะห=เพื่อแกZไขปvญหา
(Critical thinking) และการใชZ ค วามคิ ด สรZ า งสรรค= (Creativity) เปh น ตZ น การประเมิ น ผลของผู Z เ รี ย น
ประกอบดZวยการจัดทำคลิปวิดีโอและรายงาน การนำเสนอเปhนภาษาอังกฤษ การสอบปฏิบัติ และการทำ
แบบทดสอบ
คำสำคัญ: สัตว=น้ำสวยงาม, active learning, นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูZ
1 บทนำ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูZแบบ active
learning ควบคูMกับ flipped class นี้ เริ่มจากการที่

นักศึกษาที่เปhนผูZเรียนในยุคปvจจุบันเปhนผูZที่มีความคิด
เปhนของตัวเอง มีความกลZาคิด กลZาทำ และกลZาที่จะ
แสดงออกมากขึ้น และผูZเรียนแตMละคนยังมีรูปแบบ
การเรียนรูZ (learning style) ที่แตกตMางกันออกไป

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

นอกจากนี ้ กระบวนวิ ช า 356102 จั ด เปh น วิ ช า
General education (GE) ที่เปaดรับนักศึกษาตั้งแตM
ชั้นป~ที่ 1-4 จากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหมM
นั ก ศึ ก ษาที ่ เ ขZ า มาเรี ย นในวิ ช านี ้ ม ี พ ื ้ น ฐานความรูZ
เกี่ยวกับสัตว=น้ำมากนZอยไมMเทMากัน ดังนั้น ผูZสอนจึง
ตระหนักและใชZจุดเดMนของผูZเรียนในจุดนี้สรZางโอกาส
ในการออกแบบรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหZสอดคลZองกับสไตล=ของผูZเรียนมากขึ้น [1]
และเพื่อใหZอิสระแกMผูZเรียนไดZคZนควZาเพิ่มเติมและ
ศึกษาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียน
แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูZในกระบวน
วิชา 356102 (สัตว=น้ำสวยงาม) ใหZอยูMในรูปแบบ
active learning โดยเนZนใหZผูZเรียนไดZมีโอกาสเรียนรูZ
ผMานการทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง [2,3] โดย
ลดจำนวนชั่วโมงนั่งการนั่งฟvงบรรยายเพียงอยMาง
เดี ย วในชั ้ น เรี ย น มี ผ ู Z ส อนประจำกระบวนวิ ช าทำ
หนZ าที ่ เสมื อนโคZ ชใหZ กั บผู Z เรี ยน ในกระบวนวิชาฯ
ผูZเรียนมีโอกาสทำชิ้นงานและกิจกรรมควบคูMกับฟvง
เนื ้ อ หาบรรยายทุ ก สั ป ดาห= โดยในแตM ล ะสั ป ดาห=
ผูZสอนไดZเปaดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและ
การทำชิ้นงานหลังชั่วโมงการบรรยาย รวมทั้งมีการ
จัดทำคลิปวิดีโอเนื้อหาสั้น ๆ ใหZนักศึกษาไดZศึกษา
เพิม่ เติมและทบทวนเนื้อหาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียน
2 วิธีการดำเนินการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน
วิชานี้ คือ การสรZางตัวเลือก (choice) ใหZกับผูZเรียน
ใหZผูZเรียนสามารถเลือกที่จะทำกิจกรรมเพื่อเรียนรูZ
บทเรียน (เนื้อหา, unit) ใหZเหมาะสมกับความถนัด
ความสนใจ และวิธีการเรียนรูZดZวยตัวเอง (learning
style)
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2.1 วัตถุประสงคH
(1) เพื ่ อใหZ ผ ู Z เ รี ย นจะมี โ อกาสฝr ก ฝนทั ก ษะที่
จำเปhนในการทำงานผMานการอภิปราย และการทำ
กิจกรรมและชิ้นงานตMาง ๆ ไดZแกM ทักษะการสื่อสาร
(Communication) ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห= เ พื่ อ
แกZไขปvญหา (Critical thinking) และการใชZความคิด
สรZางสรรค= (Creativity) เปhนตZน [3]
(2) เพื่อใหZอิสระแกMผูZเรียนไดZคZนควZาเพิ่มเติม
และศึกษาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียนผMานคลิปวิดีโอของ
เนื ้ อ หาสั ้ น ๆ ใหZ น ั ก ศึ ก ษาไดZ ศ ึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม และ
ทบทวนเนื้อหาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียน
2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน
วิชานี้ คือ การสรZางตัวเลือกใหZกับผูZเรียน ใหZผูZเรียน
เลื อ กชนิ ด สั ต ว= น ้ ำ สวยงามและทำกิ จ กรรมเพื่ อ
ประยุ ก ต= ใ ชZ ค วามรูZ ท ี ่ เ รี ย นจากการบรรยายและ
การศึกษาจากคลิปวิดีโอสั้น ๆ ใหZเหมาะสมกับความ
ถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรูZดZวยตัวเองของ
ผูZเรียนแตMละคน โดยมีผูZเปhนเสมือนโคZชคอยชี้แนะ
และใหZ ค ำปรึ ก ษา เพื ่ อ ใหZ ผ ู Z เ รี ย นทำชิ ้ น งานและ
กิจกรรมใหZบรรลุเปlาหมาย ผลิตผลงานและผลลัพธ=
(Output and Outcome) ใหZไดZตามที่วัตถุประสงค=
ของกระบวนวิ ช าไดZ ต ั ้ ง ไวZ ทั้ ง นี ้ ระหวM า งการทำ
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูZเรียนจะมีโอกาสฝrกฝน
ทักษะที่จำเปhนในการทำงาน ไดZแกM ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการคิดวิเคราะห=เพื่อแกZไขปvญหา และการใชZ
ความคิ ด สรZ า งสรรค= เปh น ตZ น กิ จ กรรมตลอด 15
สัปดาห= มีดังนี้
สัปดาห=ที่ 1 ผูZสอนชี้แจงวิธีการเรียนรูZและทำ
กิจกรรม
และบรรยายเนื้อหาภาพรวมที่จะเรียน
ตลอดภาคการศึกษา (overview)
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สัปดาห=ที่ 2-13 ผูZสอนบรรยายเนื้อหาและเปaด
ประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา การทำชิ้นงาน และ
ตอบขZอสักถามตMาง ๆ
สัปดาห=ที่ 8 ใหZผูZเรียนออกไปสำรวจและเยี่ยม
ชมสั ต ว= น ้ ำ สวยงามในสถานที ่ ใ ดก็ ไ ดZ แ ละเขี ย น
รายงานในมุ ม มองบุ ค คลทั ่ ว ไปที ่ ไ มM ม ี ค วามรู Z ท าง
วิชาการ โดยจัดทำรูปเลMมรายงาน
สัปดาห=ที่ 9 ใหZผูZเรียนเลือกชนิดสัตว=นำ้ สวยงาม
เพื ่ อ ทำชิ ้ น งานและใชZ น ำเสนอเปh น ภาษาอั ง กฤษ
เกี่ยวกับชีววิทยาและการเลี้ยงสัตว=น้ำสวยงามชนิด
นั้น ๆ
สัปดาห=ที่ 10 ออกสำรวจสถานแสดงพันธุ=สัตว=
น้ำสวยงามในจังหวัดเชียงใหมM หรือจังหวัดอื่น ๆ โดย
จัดทำรูปเลMมรายงาน
สัปดาห=ที่ 11 ออกสำรวจตลาดสัตว=น้ำสวยงาม
ในจังหวัดเชียงใหมM หรือจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย
พรZ อมสั มภาษณ= ผ ู Z ป ระกอบการ โดยจั ดทำรู ป เลM ม
รายงาน
สัปดาห=ที่ 12 ออกสำรวจ สืบคZนขZอมูล และ
รวบรวมขZ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ตลาดสั ต ว= น ้ ำ สวยงาม
ออนไลน= โดยจัดทำรูปเลMมรายงาน
สั ป ดาห= ที่ 13 สอบปฏิ บ ั ติ แ พ็ ค ถุ ง บรรจุ ป ลา
สวยงามเพื่อการขนสMง
สัปดาห=ที่ 14 นำเสนอชีววิทยาและการเลี้ยง
สัตว=น้ำสวยงามที่สนใจเปhนภาษาอังกฤษ
สัปดาห=ที่ 15 ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผล
การเรียนรูZ

3 ผลการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบใหม9
ผลการเปรียบเทียบการทำกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบเกMา (passive learning) และแบบใหมM
ที่เปhน active learning ควบคูMกับ flipped class มี
ดังนี้
3.1 บทบาทของอาจารยHผูNสอน
- แบบเกMา ผูZสอนปlอนขZอมูลทุกอยMางทางเดียว มี
ชMองวMางระหวMางผูZสอนและผูZเรียน
- แบบใหมM ผูZสอนทำหนZาที่เสมือนโคZชคอยชี้แนะ ใหZ
คำแนะนำ สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูZเรียน
รวมทั้งรับฟvงเสียงสะทZอนและปvญหาของผูZเรียน
3.2 บทบาทของผูNเรียน
- แบบเกMา รับฟvงการบรรยาย รับขZอมูลทางเดียว
- แบบใหมM (1) ผูZเรียนมีอิสระในการเลือกชMวงเวลาที่
สะดวกในการศึกษาดZวยตัวเองและคZนควZาเพิ่มเติม
นอกชั้นเรียน (2) มีอิสระในเลือกทำกิจกรรมเกี่ยวกับ
สัตว=น้ำที่ตนสนใจและมีความถนัด (3) ผูZเรียนไดZลง
มื อ ปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ผM า นกิ จ กรรมและชิ ้ น งานโดยมี ก าร
ประยุกต=ความรุZที่ไดZเรียนมาแลZว
3.3 สื่อการเรียนการสอน (tutorial materials)
- แบบเกMา เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบของ
PowerPoint
- แบบใหมM นอกจากเอกสารประกอบการสอนและ
PowerPoint มีการประยุกต=โปรมแกรมใหมM ๆ ใน
กระบวนวิชา เชMน Microsoft Team, Youtube,
คลิปวิดีโอสั้น ๆ และ OpenChat เปhนตZน
3.4 กิจกรรมในหNองเรียน
- แบบเกM า นั่งฟvงบรรยายในชั้นเรียน 100% สอบ
ขZอเขียนในชั้นเรียน
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- แบบใหมM นั ่ ง ฟv ง บรรยายในชั ้ น เรี ย น 30% สอบ
ขZอเขียนในชั้นเรียน ใชZเวลาทำกิจกรรมและชิ้นงาน
นอกชั้นเรียน 70%
3.5 รูปแบบการประเมิน
- แบบเกMา สอบขZอเขียน และสMงรายงาน
- แบบใหมM นอกจากการสอบขZอเขียน มีการนำเสนอ
เปhนภาษาอังกฤษ และการสอบปฏิบัติ
3.6 วิ ธ ี ก ารเรี ย นรู N เ ฉพาะบุ ค คล (Activity
learning style)
- แบบเกMา ไมMมี และไมMใหZความสำคัญ
- แบบใหมM เปaดโอกาสใหZผูZเรียนใชZวิธีการของตัวเอง
ขึ้นอยูMกับสไตล=ของผูZเรียน อยMางไรก็ตาม จะมีการ
ประเมิ น จาก ผลงานและผลลั พ ธ= (Output and
Outcome)
3.7 ตัวเลือกใหNกับผูNเรียน (Choice)
- แบบเกM า ไมM มี ตั วเลื อก (choice) ใหZ ผู Z เรี ยน และ
ผูZเรียนไมMมีสิทธิ์เลือก
- แบบใหมM ผู Z เ รี ย นสามารถเลื อ กทำกิ จ กรรมตาม
ความสนใจและความถนั ด ตามที ่ ผ ู Z ส อนเปh น
ผูZออกแบบใหZ
3.8 ท ั ก ษ ะ ก า ร ท ำ ง า น ร 9 ว ม ก ั บ ผ ู N อื่ น
(Collaboration)
- แบบเกMา มีโอกาสไดZฝrกนZอย เนื่องจากการทำงาน
เปlนกลุMม มักจะทำกันระยะสั้น ๆ ในระยะเวลาไมM
เพียงกี่สัปดาห=
- แ บ บ ใ ห มM เ น ื ่ อ ง จ า ก ป ร ะ ก า ศ ท า ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมMขอความรMวมมือใหZงดการทำ
กิจกรรมกลุMม กระบวนวิชานี้จึงยกเลิกการทำงาน
กลุMม อยMางไรก็ตาม ยังพบวMาผูZเรียนมีการรวมกลุMม
ยMอย 2-3 คน เพื่อทำงานรMวมกับเพื่อนในชั้นเรียนใน
การทำกิจกรรมบางอยMาง
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3.9 ทักษะการสื่อสาร (Communication)
- แบบเกMา ไมMมีโอกาสไดZฝrก
- แบบใหมM เมื่อผูZเรียนตZองทำงานเปhนกลุMม จะตZองใชZ
ทักษะการสื่อสารกับสมาชิกในกลุMมเพื่อทำภาระกิจ
ใหZสำเร็จ ในฐานะที่เปhนทั้งผูZพูดและผูZฟvงที่ดี
3.10 ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะหH เ พื ่ อ แกN ไ ขปp ญ หา
(Critical thinking)
- แบบเกMา ไมMมีโอกาสไดZฝrก
- แบบใหมM ระหวMางการทำภารกิจผูZเรียนและสมาชิก
ในกลุMมจะตZองระดมความคิดและวิเคราะห=โจทย=เพื่อ
แกZไขปvญหาเพื่อทำภาระกิจใหZสำเร็จ
3.11 ท ั ก ษ ะ ก า ร ใ ช N ค ว า ม ค ิ ด ส ร N า ง ส ร ร คH
(Creativity)
- แบบเกMา ไมMมีโอกาสไดZฝrก
- แบบใหมM ผู Z เ รี ย นตZ อ งชM ว ยการออกแบบการทำ
โครงงานและการจัดแสดงนิทรรศการหลังจากปaด
คอร=สกระบวนวิชานี้
4 เทคโนโลยี ICT และหรื อ Digital Tools ใน
กิจกรรมการเรียน
4.1 หNองเรียนออนไลนH
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาเชี ย งใหมM ท ุ ก คนมี
account ผูZใชZของ Microsoft ซึ่งประกอบดZวยขZอมูล
พื้นฐานของนักศึกษา และ Microsoft teams นี้ยัง
จำกัดเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมMดZวย
และสามารถตรวจสอบยZ อ นกลั บ ไดZ ส ะดวกและ
แมM น ยำ กระบวนวิ ช า 356102 ใชZ Microsoft
teams เปhนชMองทางการประกาศตMาง ๆ รวมทั้งเปhน
แหลMงรวบรวมเอกสารประกอบการสอน คลิปวิดีโอ
สั้น และคลิปสั้นยZอนหลัง มีการใชZ OpenChat เปhน
ชMองทางใหZนักศึกษาติดตMอประพูดคุยกับเพื่อรMวมชั้น
ดZวยกันเองและกับผูZสอน มีการใชZ Microsoft form
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เพื่อเปhนชMองทางในการสMงงาน รวบรวมชิ้นงาน และ
การทำแบบทดสอบ มีการใชZ Zoom meeting เปhน
หZองเรียนออนไลน=เพื่อบรรยายสและกาเปaดประเด็น
อภิปรายหลังชั่วโมงบรรยาย
4.2 แบบทดสอบ
Microsoft form ใชZในการทำขZอสอบ
ออนไลน= และการรวมรวบ assignment ของ
นักศึกษา
4.3 สื่อการเรียนการสอน (Tutorial materials)
ในกระบวนวิชาไดZมีการจัดทำสื่อการสMวนเปhน
คลิปวิดีโอสั้น ๆ ความยาว 5-10 นาที ตMอ 1 เรื่อง และ
คลิปสอนยZอนหลังไวZใน Microsoft Team และ
youtube ผูZเรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหา
ดZวยตัวเองนอกชั้นเรียน

ๆ ช6วยกระตุ#นให#ผู#เรียนอยากรู#จักสัตวNน้ำสวยงามและ
สามารถจำสัตวNน้ำสวยงามได#ดีขึ้น นอกจากนั้นผู#เรียนยัง
ไม6 ท ั ก ษะอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย งข# อ งกั บ ธุ ร กิ จ สั ต วN น ้ ำ และการ
ทำงาน ดังนี้ (1) ผู#เรียนมีทักษะเปTนการผู#ประกอบการ
ในธุรกิจสัตวNน้ำสวยงาม(2) มีทักษะการเปTนผู#ผลิตสัตวN
น้ำสวยงามบางชนิด ได#แก6 การดูแลและการจัดการสัตวN
น้ำสวยงาม การผลิตอาหารสัตวNน้ำ การบรรจุสินค#าสัตวN
น้ำ (3) มีทักษะที่จำเปTนในการทำงาน ได#แก6 การสื่อสาร
(Communication) การคิ ด และวิ เ คราะหN เ พื ่ อ แก# ไ ข
ป ` ญห า ( Critical thinking) แ ล ะ ก า ร ใ ช # ค ว า ม คิ ด
สร#างสรรคN (Creativity) เปTนต#น

5 ผลงาน (output) และผลลัพธH (outcome)
5.1 ผลงาน (output) ที ่ ไ ดN จ ากนั ก ศึ ก ษาจาก
การทำ active learning
แฟlมสะสมงานประกอบดZวยรายงานเกี่ยวกับ
แสดงพันธุ=สัตว=น้ำสวยงาม (ภาพที่ 1) ตลาดสัตว=น้ำ
สวยงาม ขZ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ตลาดสั ต ว= น ้ ำ สวยงาม
ออนไลน= และชี ว วิ ท ยาและวิ ธ ี ก ารเพาะสั ต ว= น้ ำ
สวยงามของผู Z เ รี ย นและชM อ งทางการขายสั ต ว= น้ ำ
(ตลาดสัตว=น้ำสวยงาม) รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ
ชีววิทยาและวิธีการเลี้ยงสัตว=น้ำสวยงามของผูZเรียน
และการฝrกปฏิบัติสอบแพ็คถุงบรรจุปลา (ภาพที่ 2)
5.2 ผลลั พ ธH (outcome) ผลการประเมิ น
กระบวนวิชาโดยนักศึกษา

ภาพที่ 1 ตัวอย6างรายงานของผู#เรียนที่ออกสำรวจแสดง
พันธุNสัตวNน้ำสวยงาม

ผู # ก ารประเมิ น จากชิ ้ น งานและการแบบพบว6 า
คะแนนของผู#เรียนมีคะแนนที่สูงขึ้น เนื่องจากผู#เรียน
สามารถเข#าไปศึกษาค#นคว#า และทบทวนเนื้อหาจาก
คลิปวิโอย#อนหลังได#ด#วยตัวเอง รวมทั้งกิจกรรมการต6าง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ภาพที่ 2 การสอบปฏิบัตแิ พ็คถุงบรรจุปลาสวยงาม
สำหรับการขนส6ง

ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น กระบวนวิ ช า โดย
นักศึกษาที่ทำการประเมินจำนวน 157 คน คิดเปhน
รZ อ ยละ 54.52 (ร^อ ยละค?า เฉลี่ย การประเมินเต็ม 100,
ค?าเฉลี่ยการประเมินเต็ม 5)
ร4อยละ
ลำดับ
ค7าเฉลี่ยการ
รายการประเมิน ค7าเฉลี่ยการ
ที่
ประเมิน
ประเมิน
การแจ^งให^นักศึกษา
ทราบอย?างชัดเจน
เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค,ของ
กระบวนวิชา
แผนการสอน
1
93.92
4.70
(course syllabus)
วิธีการประเมินผล
การเรียน เกณฑ,
การให^คะแนน และ
เอกสารอ?าน
ประกอบ
เนื้อหาในการ
สอนสอดคล^องกับ
92.97
2 หัวข^อที่สอน
4.65
(course outline)
ของกระบวนวิชา
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การอธิบายให^
เห็นถึงความสัมพันธ,
ของวิชาที่เรียนกับ
3
วิชาอื่นที่เกี่ยวข^อง
หรือการนำไป
ประยุกต,ใช^
การส?งเสริม
ให^ผู^เรียนคิดและ
4 ค^นคว^าด^วยตนเอง
และกระตุ^นให^ได^ฝvก
การคิดวิเคราะห,
วิธีการและ
เกณฑ,ในการวัดผล
เหมาะสมกับเนื้อหา
กระบวนวิชา และ
5
การวัดผลสอดคล^อง
กับวัตถุประสงค,การ
เรียนรู^ของกระบวน
วิชา
ปริมาณงาน
หรือกิจกรรมที่
กำหนดให^ทำ
6
นอกเหนือจากเวลา
เรียนสอดคล^องกับ
ระยะเวลา
สื่อการสอน
และเอกสาร
7 ประกอบการสอน
สนับสนุนต?อการ
เรียนรู^ของผู^เรียน
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6 กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย= แ ละบุ ค ลากร
ภาควิชาสัตวศาสตร=และสัตว=น้ำ คณะเกษตรศาสตร=
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมM ท ี ่ ช M ว ยใหZ ก ารจั ด กิ จ กรรม
รู ปแบบ active learning สำเร็ จลุ ล M ว งดZ ว ยดี และ
ขอบคุ ณ ศู น ย= น วั ต กรรมการสอนและการเรี ย นรูZ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมM ในการสนับสนุนเงินเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหมMมา ณ ที่นี่

7 เอกสารอNางอิง
[1] Joe Ruhl (2015). Teaching Methods for Inspiring the Students of the Future | Joe Ruhl |
TEDxLafayette. Available online at https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk.
[2] Felder, R. M., & Brent, R. (2009). Active learning: An introduction. ASQ higher education
brief, 2(4), 1-5.
[3] Settles, B. (2009). Active learning literature survey. University of Wisconsin-Madison
Department of Computer Sciences.
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บทคัดย1อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356361 (มีนวิทยาประยุกต>) แบบ active learning
ผูMเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมควบคูQกับเนื้อหาบรรยายทุกเดือน โดยในแตQละครั้งผูMสอนไดMเปXดประเด็นอภิปราย
เกี่ยวกับเนื้อหาหลังชัว่ โมงการบรรยาย รวมทั้งมีการรวบรวมคลิปสอนยMอนหลังใหMนักศึกษาไดMศึกษาเพิ่มเติมและ
ทบทวนเนื้อหาดMวยตัวเองนอกชั้นเรียน เนื้อหาของกระบวนวิชามีนวิทยาประยุกต>ประกอบดMวยการศึกษามีน
วิทยา รูปรQางและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกลMามเนื้อ ระบบโครงรQางภายใน ระบบหายใจ ระบบ
หมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ> ระบบขับถQายของเสียและการปรับสมดุลรQางกาย
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูMสึก อนุกรมวิธาน และการจัดหมวดหมูQของปลา และปลาที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจของไทย กระบวนวิชามีคำศัพท>ทางเทคนิคที่สำคัญใหMนักศึกษาไดMเรียนรูMและจดจำเยอะ รวมทั้ง
รูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนวิชามีนวิทยาประยุกต>ยังเนMนการเรียนในชั้นเรียนเปfนหลัก ที่ผQานมา
พบวQาผูMเรียนไมQสามารถจดจำคำศัพท>ไดMทั้งหมด ไมQสามารถสรMางความเชื่อมโยงของเนื้อหาใหMนำไปสูQการ
ประยุกต>ใชMจริง และไมQมีแรงจูงใหMเกิดการเรียนรูMและการศึกษาคMนควMาเพิ่มเติม รูปแบบการเรียนการสอนเปfน
การทำกิจกรรมที่มกี ารสรMางตัวเลือกและใหMอิสระแกQผูMเรียนเลือกชนิดสัตว>น้ำเพื่อทำรายงานตามความสนใจและ
ความถนัดของตัวเอง อยQางไรก็ตาม ระหวQางการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด 15 สัปดาห> ผูMเรียนจะมี
โอกาสฝh ก ฝนทั ก ษะที ่ จ ำเปf น ในการทำงานเพื ่ อ ใหM ภ ารกิ จ สำเร็ จ ดM ว ยดี ไดM แ กQ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
(Communication) ทักษะการคิดวิเคราะห>เพื่อแกMไขปmญหา (Critical thinking) และการใชMความคิดสรMางสรรค>
(Creativity) เปfนตMน การประเมินผลของผูMเรียนประกอบดMวยการจัดทำคลิปวิดีโอและรายงาน การนำเสนอ
การสอบสอบปากเปลQา และการสอบขMอเขียน
คำสำคัญ: มีนวิทยาประยุกต>, active learning, นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูM
1 บทนำ
วิชามีนวิทยาประยุกต>มีปริมาณเนื้อหาเยอะ
และเนื ้ อ หามี ค วามยาก เนื ่ อ งจากมี ค ำศั พ ท> ท าง
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เทคนิคที่สำคัญใหMนักศึกษาไดMเรียนรูMและจดจำเยอะ
รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนวิชา
มีนวิทยาประยุกต>ยังเนMนการเรียนในชั้นเรียนเปfน
หลัก จากปmญหาดังกลQาวสQงผลใหMนักศึกษาไมQสามารถ
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จดจำคำศั พ ท> ไ ดM ท ั ้ ง หมด ไมQ ส ามารถสรM า งความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาใหMนำไปสูQการประยุกต>ใชMจริง
และไมQ ม ี แ รงจู ง ใหM เ กิ ด การเรี ย นรู M แ ละการศึ ก ษา
คMนควMาเพิ่มเติม
นักศึกษาหรือผูMเรียนในยุคปmจจุบัน เปfนผูMที่มี
ความคิดเปfนของตัวเอง มีความกลMาคิด กลMาทำ และ
กลMาที่จะแสดงออกมากขึ้น และผูMเรียนแตQละคนยังมี
รูปแบบการเรียนรูM (learning style) ที่แตกตQางกัน
ออกไป ดังนั้น ผูMสอนจึงตระหนักและใชMจุดเดQนของ
ผูMเรียนในจุดนี้สรMางโอกาสในการออกแบบรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนใหMสอดคลMองกับสไตล>
ของผูMเรียนมากขึ้น [1] สรMางแรงกระตุMนใหMเกิดการ
เรียนรูMและประยุกต>ใชMความรูMที่เรียนในชั้นเรียนใน
การทำกิจกรรมที่เกี่ยวขMองกับเนื้อหา และเพื่อใหM
อิสระแกQผูMเรียนไดMคMนควMาเพิ่มเติมและศึกษาดMวย
ตัวเองนอกชั้นเรียน [2,3]
2 วิธีการดำเนินการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน
วิ ช านี้ ค ื อ การเนM น ไปที่ ก ารสรM า งตั ว หรื อ ทางเลื อ ก
ใหMกับผูMเรียนสามารถเลือกที่จะทำกิจกรรมเพื่อเรียนรูM
บทเรียน (เนื้อหา, unit) ใหMเหมาะสมกับความถนัด
ความสนใจ และวิธีการเรียนรูMดMวยตัวเอง (learning
style)
2.1 วัตถุประสงคF
1. สรM า งแรงกระตุ M น ใหM เ กิ ด การเรี ย นรู M แ ละ
ประยุ ก ต> ใ ชM ค วามรู M ท ี ่ เ รี ย นในชั ้ น เรี ย นในการทำ
กิจกรรมที่เกี่ยวขMองกับเนื้อหา
2. ชQวยใหMผูMเรียนจดจำคำศัพท>พรMอมทั้งสามารถ
สรM า งความเชื ่ อ มโยงของเนื ้ อ หาใหM น ำไปสู Q ก าร
ประยุกต>ใชMจริง และกระตุMนแรงจูงใหMเกิดการเรียนรูM
และการศึกษาคMนควMาเพิ่มเติม

3. เพื ่ อ ใหM ผ ู M เ รี ย นจะมี โ อกาสฝh ก ฝนทั ก ษะที่
จำเปfนในการทำงานผQานการอภิปราย และการทำ
กิ จ กรรมและรายงานในระหวQ า งการทำงานกลุQ ม
ไดMแกQ ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะ
การคิดวิเคราะห>เพื่อแกMไขปmญหา (Critical thinking)
และการใชMความคิดสรMางสรรค> (Creativity) เปfนตMน
2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนจะเปfนในรูปแบบ
ของการทำกิจกรรมแบบกระตุMนการเรียนรูM โดยเปXด
โอกาสใหMผูMเรียนเปfนผูMเลือกหัวขMอตามความสนใจ
และความถนัดของตัวเอง เพื่อศึกษาคMนควMาเพิ่มดMวย
ตัวเองและนำเสนอในทMายชั่วโมงของสัปดาห>ถัดไป
ผูMสอนจะเปfนผูMเปXดประเด็นคำถามและสอดแทรก
ขMอมูลเพิ่มเติมใหMกลับผูMเรียน กิจกรรมการเรียนการ
สอนตลอด 15 สัปดาห> มีดังนี้
สั ป ดาห> ท ี ่ 1 อาจารย> ผ ู M ส อนชี ้ แ จงวิ ธ ี ก าร
เรียนรูMและทำกิจกรรม และบรรยายเนื้อหาภาพรวม
ที่จะเรียนตลอดภาคการศึกษา (overview)
สัปดาห>ที่ 2 ใหMผูMเรียนจับกลุQมเพื่อทำกิจกรรม
ตามหัวขMอที่นักศึกษาสนใจ โดยสัปดาห>นี้จะเปfนการ
วางแผนการทำงานเพื่อทำกิจกรรมกลุQม
สัปดาห>ที่ 3-13 หลังจากที่ผูMเรียนไดMฟmงการ
บรรยาย เนื ้ อ หาในแตQ ล ะสั ป ดาห> ผู M ส อนจะเปX ด
ประเด็นใหMผูMเรียนไดMเลือกหัวขMอตQาง ๆ ความสนใจ
แบะความถนั ด โดยใหM ผ ู M เ รี ย นและสมาชิ ก ในกลุQ ม
เลือกหัวขMอในการคMนควMาขMอมูลเพิ่มเติม พรMอมเตรียม
สไลด>เพื่อนำเสนอในชั้นเรียนชQวงทMายชั่วโมง การ
นำเสนอโดยผู M เ รี ย นและการอภิ ป รายจั ด ขึ ้ น ทุ ก
สัปดาห> เพื่อเปfนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลMว
และทวนสอบความรูMความเขMาใจในเนื้อหาของผูM ใน
ระหวQ า งนี ้ ผู M ส อนทำหนM า ที ่ เ สมื อ นโคM ช แนะนำ
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แนวทางและสQงเสริมวิธีการเรียนใหMผูMเรียนไดMเรียนรูM
ดMวยเอง ผQานบทเรียน (tutorial) ที่อาจารย>ผูMสอน
เปfนผูMเตรียมไวMในรูปแบบตQาง ๆ เชQน คลิปวิดีโอ ebook และสรุปเนื้อหา
สัปดาห>ที่ 12-13 ผูMสอนนำผูMเรียนออกสำรวจ
พั น ธุ > ป ลาชนิ ด ตQ า งและปลาเศรษฐกิ จ ในแหลQ ง น้ ำ
ธรรมชาติ เยี ่ ย มชมสถานแสดงพั น ธุ> ส ั ต ว> น ้ ำ และ
ตลาดซื้อขายปลาในจังหวัดเชียงใหมQ ระหวQางการทำ
กิ จ กรรมนี ้ มี ก ารทดสอบความรูM ค วามเขM า ใจของ
ผูMเรียนดMวยวิธีการเลQนเกมส>ที่เรียกวQา “สามนาทีหMา
คำถาม” (สอบปากเปลQา, oral exam) ระหวQางการ
ทำกิ จ กรรมนี้ ผ ู M เ รี ย นไดM ร ั บ มอบหมายใหM ท ำ vlog
(คลิ ป วิ ด ี โ อ ความยาว 5-10 นาที ) ซึ ่ ง มี เ นื ้ อ หา
เกี่ยวกับชีววิทยาตQาง ๆ ของปลาที่สนใจ
สัปดาห>ที่ 14-15 จัดเวทีนำเสนอและอภิปราย
กลุQม และสQงแฟ‚มสะสมงานที่ไดMรวบรวมจากการทำ
รายงาน สQงคลิปวิดีโอ และสอบปลายภาค
3 ผลการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบใหม1
3.1 การเปMดประเด็นอภิปรายทPายชั่วโมง (งาน
เดี่ยว)
หลังจากการบรรยายแตQละสัปดาห> (ระหวQาง
สัปดาห>ที่ 12-13) ผูMสอนจะเปXดประเด็น/หัวขMอตQาง
ๆ ที่เกี่ยวขMองกับเนื้อหาที่บรรยาย โดยใหMอิสระแกQ
ผูMเรียนในการเลือกหัวขMอเพื่อศึกษาคMนควMาเพื่อเตรียม
นำเสนอในชั้นเรียนในทMายชั่วโมงถัดไป (ภาพที่ 1)
ผลการจั ด กิ จ กรรมดั ง กลQ า วพบวQ า ผู M เ รี ย น
สามารถมี แ รงกระตุ M น ในการศึ ก ษาคM น ควM า ขM อ มู ล
เพิ่มเติม โดยสังเกตจากสไลด>ที่เตรียมนำเสนอพรMอม
ทั้งการเตรียมตัวนำเสนอมาเปfนอยQางดี นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมดังกลQาวสามารถกระตุMนใหMผูMเรียน
222

เรียกกลับขMอมูลที่เรียนไปแลMว (recall) ชQวยใหMผูMเรียน
สามารถจำคำศัพท>ไดMมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมนี้จะ
ชQวยสะทMอนความรูM ความเขMาใจของผูMเรียนไดMดMวย
หากผูMเรียนไมQเขMาใจหรือสับสน ผูMสอนมีโอกาสชQวย
ชี้แนะและใหMคำแนะนำแกQผูMเรียนไดMทันที
ในกิจกรรมนี้ ผูMสอนทำหนMาที่เสมือนโคMชคอย
ชี้แนะ ใหMคำแนะนำ สังเกตและประเมินพัฒนาการ
ของผูMเรียน รวมทั้งรับฟmงเสียงสะทMอนและปmญหาของ
ผูMเรียน

ภาพที ่ 1 การเป' ดประเด็ นอภิ ปรายท1 ายชั ่ วโมง (งาน
เดี่ยว)

3.2 การเปMดประเด็นอภิปรายทPายชั่วโมง (งาน
กลุ1ม)
ในระหวQ า งสั ป ดาห> ที่ 12-13 ผู M ส อนจะเปX ด
ประเด็ น /หั ว ขM อ ตQ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วขM อ งกั บ เนื ้ อ หาที่
บรรยาย ในกรณีที่หัวขMอบรรยายในสัปดาห>นั้นมี
เนื ้ อ หายากและปริ ม าณเยอะ การเปX ด ประเด็ น
อภิ ป รายจะเปf น ในลั ก ษณะการรวมกลุ Q ม โดยใหM
ผูMเรียนเปfนผูMเลือกหัวขMอที่สนใจและเลือกสมาชิกกลุQม
เอง เพื่อศึกษาคMนควMาเพื่อเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน
ในทMายชั่วโมงถัดไป (ภาพที่ 2)
ผลการจั ด กิ จ กรรมดั ง กลQ า วพบวQ า ผู M เ รี ย นมี
ปฏิสัมพันธ>กับเพื่อนชั้นเรียนและผูMสอนมากขึ้น กลMา
ที่จะแสดงออกมากขึ้น สังเกตจากความกลMาในการ
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การแสดงความคิดเห็น การถามและการตอบคำถาม
และการเปX ด กลM อ งในซู ม ระหวQ า งการเรี ย นแบบ
ออนไลน> รวมทั้งผูMเรียนมีการพูดคุยกันนอกชั้นเรียน
ซึ่งสังเกตไดMจากแชทคุยในไลน>กลุQม (Openchat) ทั้ง
เรื่องการทำงานที่ไดMรับมอบหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่
ไมQเกี่ยวขMองกับเรื่องการเรียน

ต ล า ด ซ ื ้ อ ข า ย ป ล า ใ น จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห มQ
(หMางสรรพสินคMาตQาง ๆ) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 บรรยากาศการออกสำรวจแสดงพันธุHสัตวHน้ำ
สวยงาม

ภาพที่ 2 ตัวอย=างการเป'ดประเด็นอภิปรายท1ายชั่วโมง
(งานกลุ=ม)

3.3 การออกสำรวจพันธุFปลา
เมื่ อ จบการบรรยายเนื ้ อ หาหั ว ขM อ สุ ด ทM า ย
สุดทMายซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อนุกรมวิธานและการจัด
หมวดหมู Q ข องปลา และปลาที ่ ม ี ค วามสำคั ญ ทาง
เศรษฐกิจของไทย ในชQวงสัปดาห>ที่ 12-13 ผูMสอน
เปX ด โอกาสใหM ผ ู M เ รี ย นเปf น ผู M เ ลื อ กสถานที่ เ พื ่ อ ออก
สำรวจพันธุ>ปลาชนิดตQางและปลาเศรษฐกิจ ไดMแกQ ใน
แหลQ งน้ ำ ธรรมชาติ สถานแสดงพั นธุ> ส ั ตว> น ้ ำ และ

รูปแบบการประเมินผลของกิจกรรมนี้ ไดMแกQ
(1) ผูMเรียนจัดทำคลิป vlog เกี่ยวกับการสำรวจพันธุ>
ปลาอยQางนMอย 8 ชนิด ซึ่งเปfนปลาที่พบระหวQางการ
สำรวจ ฯ ความยาวคลิ ป ไมQ เ กิ น 10 นาที เนื ้ อ หา
ประกอบไปดMวยการจัดจำแนกหมวดหมูQของปลาแตQ
ละตัวโดยใชMความรูMทางดMานกายภาพและชีววิทยาที่
เรียนมาทั้งหมดมาอธิบายในคลิป (2) ระหวQางการ
ทำกิจกรรมนี้ ผูMสอนไดMทดสอบความรูMความเขMาใจ
ของผูMเรียนดMวยการเลQนเกมส> “สามนาทีหMาคำถาม”
(สอบปากเปลQา, oral exam) เพื่อกระตุMนการเรียกใชM
ขMอมูลที่เรียนมาแลMว (recall) ของผูMเรียน
ผลจากกิ จ กรรมการสำรวจพั น ธุ > ป ลาพบวQ า
ผูMเรียนมีความผQอนคลายจากการเรียนออนไลน>นาน
หลายเดือนและมีแรงกระตุMนในการเรียนรูM สังเกตไดM
จากการที ่ ผู M เ รี ยนซั กถามผู M สอนและเพื ่ อนรQ วมชั้ น
เกี่ยวกับปลาที่พบจนเกิดประเด็นอภิปรายตQาง ๆ ใน
ระหวQางการทำกิจกรรม จนนำไปสูQกิจกรรมการสอบ
ปากเปลQา (oral exam) ซึ่งผูMสอนออกแบบกิจกรรม
ใหM อ ยู Q ใ นรู ป แบบเกมส> โ ชว> “สามนาที ห M า คำถาม”
(ภาพที่ 4)
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ระหวQ า งการสำรวจพั น ธุ > ป ลา ผู M เ รี ย นนำ
ตัวอยQางพันธุ>ปลาเศรษฐกิจคนละ 10 ชนิด ซึ่งเปfน
ชนิดที่สนใจมาดองดMวยฟอร>มาลิน พรMอมทั้งจัดทำ
รู ป เลQ ม รายงานอธิ บ ายขM อ มู ล ทางกายภาพและ
ชีววิทยาตQาง ๆ ของปลาแตQละตัว
ผลจากจากการดำเนินกิจกรรมนี้พบวQา ผูMเรียน
สามารถจัดจำแนกและจดจำขMอมูลเกี่ยวกับปลาและ
ชื่อวิทยาศาสตร>ไดMดีขึ้น โดยวัดผลจากคะแนนสอบ
ปลายภาค

ภาพที่ 4 บรรยากาศการสอบปากเปล=า

นอกจากนี้ การประเมินผลกิจกรรมจากคลิป
วิ ด ี โ อของผู M เ รี ย นพบวQ า ผู M เ รี ย นทั ้ ง หมดสามารถ
ประยุกต>ความรูMทั้งหมดที่เรียนทำเนื้อหา (content)
ในคลิ ป วิ ด ี โ อไดM ดี และสามารถแสดงสรM า งความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งหมดวQามีความสัมพันธ>กัน
อยQางไร ผลงานของผูMเรียนโดยรวมทำไดMดีมากซึ่ง
สามารถนำไปใชMเปfนสื่อการเรียนการสอนในรุQนตQอไป
ไดM (ภาพที่ 5)
3.4 ส1งตัวอย1างปลาพรPอมรูปเล1มรายงาน
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ภาพที่ 5 ตัวอยQางคลิปวิดีโอ (vlog) ที่ไดMจากการออก
สำรวจ ฯ ของผูMเรียน
4 การใชPเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียน
4.1 หPองเรียนออนไลนF
เนื ่ อ งจากสถานการณ> โ รคระบาดโควิ ค 19
สQงผลใหMกระบวนวิชา 356361 มีความจำเปfนตMอง
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จัดการเรียนการสอนเปfนออนไลน> 100% ซึ่งมีการใชM
นำโปรแกรมตQาง ๆ มาใชMจัดการเรียนการสอนดังนี้
ดังนี้
ใ ชM Microsoft teams เ ป f น ช Q อ ง ท า งก า ร
ประกาศตQาง ๆ รวมทั้งเปfนแหลQงรวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอน คลิ ป วิ ด ี โ อสั ้ น และคลิ ป สั้ น
ยMอนหลัง
การใชM OpenChat เปfนชQองทางใหMนักศึกษา
ติดตQอประพูดคุยกับเพื่อรQวมชั้นดMวยกันเองและกับ
ผูMสอน มีการใชM Microsoft form เพื่อเปfนชQองทาง
ในการสQ ง งาน รวบรวมชิ ้ น งาน และการทำ
แบบทดสอบ
การใชM Zoom meeting เปf น หM อ งเรี ย น
ออนไลน>เพื่อบรรยายและการเปXดประเด็นอภิปราย
หลังชั่วโมงบรรยาย
4.2 การส1งงานและการสอบ
มีการใชM Microsoft form เพื่อการรวมรวบ
assignment ของนักศึกษา และใชM Microsoft form

ใชMในการทำขMอสอบออนไลน>ผQาน Zoom หลังจาก
สอบขMอเขียนเสร็จมีการสอบปากเปลQาในหMองสอบ
ยQอยผQาน breaking room คนละ 3-5 นาที
5 กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย> แ ละบุ ค ลากร
ภาควิชาสัตวศาสตร>และสัตว>น้ำ คณะเกษตรศาสตร>
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมQ ท ี ่ ช Q ว ยใหM ก ารจั ด กิ จ กรรม
รู ปแบบ active learning สำเร็ จลุ ลQ วงดM วยดี และ
ขอบคุ ณ ศู น ย> น วั ต กรรมการสอนและการเรี ย นรูM
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ ในการสนับสนุนเงินเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหมQมา ณ ที่นี่

6 เอกสารอPางอิง
[1] Joe Ruhl (2015). Teaching Methods for Inspiring the Students of the Future | Joe Ruhl |
TEDxLafayette. Available online at https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk.
[2] Felder, R. M., & Brent, R. (2009). Active learning: An introduction. ASQ higher education
brief, 2(4), 1-5.
[3] Settles, B. (2009). Active learning literature survey. University of Wisconsin-Madison
Department of Computer Sciences.
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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบผสมผสาน โดยศึึกษาจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากการวิิจััยเชิิงสำรวจและ
จากการวิิจััยเชิิงทดลองด้้วยการจััดทำสื่่�อการสอนวิิชา 957107 (สีีและแสงระบบดิิจิิทััล) ซึ่่�งเป็็นวิิชาศึึกษาเฉพาะ
ของสาขาวิิชาแอนนิิเมชัันและวิิชวลเอฟเฟกต์์ วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ การ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 มีีความสำคััญเป็็นอย่่างมาก เมื่่�อมีีการออกแบบรููปแบบการ
เรีียนรู้้ข� องการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning และการจััดทำคลิิปสื่่�อการสอน อาจารย์์ได้้รัับคะแนน
ประเมิินเฉลี่่�ยร้้อยละ 85.8 หรืือ 4.29 จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน ซึ่่�งผลสรุุปถืือว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ดีแี ละผลการประเมิิน
กระบวนวิิชาที่่�ประเมิินโดยนัักศึึกษาจำนวน 95 คน พบว่่าวิิชานี้้�ได้้รัับคะแนนประเมิินเฉลี่่�ยร้้อยละ 84.48 หรืือ
4.22 จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน ซึ่่�งผลสรุุปถืือว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก
คำสำคััญ: Active Learning, คลิิปสื่่�อการสอน
1. บทนำ
	ผู้้�วิิจััยได้้รัับทุุนสนัับสนุุน Type A – Active
Learning จากศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
(TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นครั้้�งที่่�สองในปีีนี้้�
ผนวกกัับวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ที่่�อุุบัติั ขึ้้�ิ นทั่่�วโลก ซึ่่�งส่่งผลโดยตรงต่่อการเรีียนการสอน
ที่่�ต้้องเปลี่่�ยนแปลงไป เนื่่�องจากวิิชาที่่�ผู้้วิ� จัิ ยั ดููแลรัับผิิด
ชอบเป็็นวิิชาศึึกษาเฉพาะของหลัักสููตรแอนนิิเมชััน
และวิิชวลเอฟเฟกต์์ วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี
ที่่�รองรัับนัักศึึกษาประมาณ 90 คน ต่่อ 1 ปีีการศึึกษา
ปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้�จึึงเป็็นตััวแปรที่่�ทำให้้ผู้้�วิิจััยไม่่
สามารถจััดการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนได้้ตามเดิิม
226

เนื่่�องจากมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�ต้้องเว้้น
ระยะห่่างระหว่่างบุุคคลอย่่างน้้อย 1-2 เมตร ผนวก
กัับความไม่่มั่่�นใจว่่าทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนการ
สอนในวิิชานี้้�ได้้เดิินทางไปยัังพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการระบาด
ของโรคโควิิด 19 ก่่อนการเข้้าร่่วมในชั้้�นเรีียนหรืือไม่่
จึึงมีีการใช้้แผนสำรองคืือการเรีียนการสอนออนไลน์์
ผ่่านโปรแกรม Zoom ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้
จััดหาและอำนวยความสะดวกให้้กัับบุุคลากรและ
นัักศึึกษาทุุกคน
นอกจากช่่ อ งทางในการสื่่�อสารที่่�ทาง
มหาวิิทยาลััยได้้จััดเตรีียมไว้้ให้้เพื่่�อรองรัับวิิกฤตการณ์์
ครั้้� ง นี้้�แล้้ว อีี ก ปัั ญ หาสำคัั ญ ที่่�ต้้องเตรีี ย มพร้้อมให้้
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สามารถดำเนิินการจััดการเรีียนการสอนได้้ใกล้้เคีียง
กัับสถานการณ์์ปกติิให้้มากที่่�สุุด โดยสิ่่�งที่่�ขาดสำหรัับ
วิิชานี้้�คืือสื่่�อการสอนที่่�จะเป็็นตััวช่่วยสำคััญสำหรัับ
หลากหลายปััญหาดัังต่่อไปนี้้� 1) ปััญหาการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น 2) ปััญหาในกรณีี
ที่่�ระบบนอิินเทอร์์เน็็ตเกิิดความไม่่เสถีียรจนส่่งผลต่่อ
การสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอนและนัักศึึกษา สื่่�อการสอนก็็
เป็็ น อีี ก ตัั ว ช่่ ว ยที่่�ทำให้้การเรีี ย นการสอนสามารถ
ดำเนิินต่่อไปได้้ โดยจำเป็็นต้้องเปลี่่�ยนแผนการในการ
สื่่�อสารตามสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�บ้้าง แต่่เป็็นการ
ปรัับเพีียงเล็็กน้้อย 3) ปััญหานัักศึึกษาติิดธุุระหรืือ
ภารกิิจเร่่งด่่วน จึึงไม่่สามารถเข้้าเรีียนหรืือรัับชมการ
เรีียนการสอนผ่่านทางโปรแกรม Zoom ได้้ นัักศึึกษา
ก็็สามารถหาโอกาสไปศึึกษาผ่่านสื่่�อการสอนด้้วยตััว
เองในภายหลัังหรืือล่่วงหน้้าได้้ 4) ปััญหาการเพิ่่�มหรืือ
การถอนในระบบสำนัักทะเบีียนที่่�บางครั้้�งนัักศึึกษาไม่่
ได้้เข้้าเรีียนตั้้�งแต่่สััปดาห์์แรกๆ ของการเปิิดภาคเรีียน
การเข้้าเรีียนภายหลัังนัักศึึกษาคนอื่่�นจะทำให้้เกิิดรอย
ต่่อของการปููพื้้�นฐานความรู้้ที่่�น้้
� อยลงได้้จากการศึึกษา
ด้้วยสื่่�อการสอนเหล่่านี้้�ด้้วยตััวเอง เพื่่�อการปรัับพื้้�น
ฐานให้้เท่่าเทีียมกัับเพื่่�อนนัักศึึกษาที่่�ได้้เข้้าเรีียนตั้้�งแต่่
สัั ป ดาห์์ แรก 5) ปัั ญ หาการไม่่ เข้้าใจในบทเรีี ย นก็็
สามารถแก้้ไขได้้ด้้วยสื่่�อการสอนที่่�ช่่วยให้้นัักศึึกษา
สามารถศึึกษาด้้วยตััวเองเพิ่่�มเติิมเมื่่�อใดก็็ได้้ ผู้้�วิิจััยจึึง
ได้้จััดทำคลิิปสื่่�อการสอนครั้้�งนี้้�ขึ้้�น เพื่่�อช่่วยอำนวย
ความสะดวกในการเรีียนการสอนให้้กัับทั้้�งอาจารย์์
และนัักศึึกษาได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
นั้้�น มีีลัักษณะดัังต่่อนี้้� 1) เป็็นการพััฒนาศัักยภาพการ
คิิดการแก้้ปััญหาและการนำความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ 2)
ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการจััดระบบการเรีียนรู้้�และสร้้าง
องค์์ความรู้้�โดยมีีปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกัันในรููปแบบของ
ความร่่วมมืือมากกว่่าการแข่่งขััน 3) เปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้�สููงสุุด 4) เป็็น
กิิ จ กรรมที่่�ให้้ผู้้� เ รีี ย นบูู ร ณาการข้้อมูู ล ข่่ า วสาร

สารสนเทศสู่่�ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์และ
ประเมิินค่่า 5) ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ความมีีวิินััยในการ
ทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น 6) ความรู้้�เกิิดจากประสบการณ์์
และการสรุุปของผู้้�เรีียน 7) ผู้้�สอนเป็็นผู้้�อำนวยความ
สะดวกในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิ
ด้้วยตนเอง
	วิิ ธีี ก ารจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ Active
Learning นั้้�น มีีรููปแบบดัังต่่อนี้้� 1) แบบระดมสมอง
(Brainstorming) 2) แบบเน้้นปััญหา/โครงงาน/กรณีี
ศึึกษา (Problem/Project-based Learning/Case
Study) 3) แบบแสดงบทบาทสมมุุติิ (Role Playing)
4) แบบแลกเปลี่่�ยนความคิิด (Think – Pair – Share)
5) แบบสะท้้อนความคิิด (Student’s Reflection) 6)
แบบตั้้�งคำถาม (Questioning-based Learning) 7)
แบบใช้้เกม (Games-based Learning)
หลัังจากได้้รัับอนุุมััติิทุุนสนัับสนุุน Type A –
Active Learning จากศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� (TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผู้้�วิิจััยได้้เริ่่�ม
ทำการทดลองวางแผนการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning และผลิิ ต สื่่�อการสอนสำหรัั บ รายวิิ ช า
957107 (สีีและแสงระบบดิิจิทัิ ลั ) เป้้าหมายสำคััญเพื่่�อ
ให้้การจััดการเรีียนการสอนบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์รายวิิชา
ซึ่่�งได้้แก่่ 1) อธิิบายทฤษฎีีของสีีและแสงสำหรัับงานวิิ
ชวลเอฟเฟกต์์เบื้้�องต้้น 2) อธิิบายทฤษฎีีของสีีและแสง
สำหรัับงานวิิชวลเอฟเฟกต์์ในมุุมมองระบบดิิจิิทััลได้้
3) อธิิ บ ายหลัั ก การใช้้สีี แ ละแสงสำหรัั บ งานวิิ ช วล
เอฟเฟกต์์ได้้
	ก่่ อ นหน้้าการเริ่่� ม ผลิิ ต สื่่�อการเรีี ย นการสอน
ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกและออกแบบลัักษณะของการจััดการ
เรีียนการสอนแบบ Active Learning และการประเมิิน
ประสิิทธิิภาพของนัักศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาศัักยภาพ
การคิิดการแก้้ปััญหาและการนำความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้
การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
เรีียนรู้้�สููงสุุด การจััดกิิจกรรมที่่�ให้้ผู้้�เรีียนบููรณาการ
ข้้อมููลข่่าวสารสารสนเทศสู่่�ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สัังเคราะห์์และประเมิินค่่า การให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้ค� วาม
มีีวินัิ ยั ในการทำงานร่่วมกัับผู้้อื่่�� น การให้้ความรู้้เ� กิิดจาก
ประสบการณ์์และการสรุุปของผู้้เ� รีียนและการที่่�ผู้้ส� อน
เป็็นผู้้�อำนวยความสะดวกในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้
ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิด้้วยตนเอง
2. วััตถุุประสงค์์และของเขตของการวิิจััย
2.1 เพื่่�อศึึกษาถึึงความสำคััญของการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
2.2 เพื่่�อศึึกษาถึึงการออกแบบรููปแบบการเรีียน
รู้้ข� องการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
และการจัั ด ทำคลิิ ป สื่่�อการสอนที่่�ตรงตามความ
ต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
3. ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิ จัั ย ครั้้�งนี้้�เป็็ น การวิิ จัั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) โดยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ใน
การศึึ ก ษาครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ การศึึ ก ษาจากเอกสารที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (Documentary Research) และการศึึกษา
จากการวิิจััยเชิิงสำรวจ (Survey Research) ที่่�อ้้างอิิง
มาจากการเก็็บแบบสอบถามจำนวนทั้้�งสิ้้�น 400 ชุุด
จากสููตรคำนวณหากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น
ร้้อยละ 95 และยอมให้้เกิิดความคลาดเคลื่่�อนของการ
สุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 5 ของทาโร่่ยามาเน [2] ที่่�ใช้้การ
สุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย (Simple Random Sampling)
ด้้วยการสร้้างแบบสอบถามและแชร์์ในระบบออนไลน์์
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 และเพื่่�อการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีี
ความกว้้างในเชิิงมิิติแิ ละมีีความหลากหลายในเชิิงพื้้�นที่่�
มากยิ่่�งขึ้้�นที่่�ได้้รัับผลมาจากได้้รัับทุุนสนัับสนุุน Type
A – Active Learning ครั้้�งที่่� 1 ของผู้้วิ� จัิ ยั และการวิิจัยั
เชิิงทดลอง (Experimental Research) ด้้วยการ
ออกแบบการจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ Active
Learning และการจััดทำสื่่�อการสอนวิิชา 957107 (สีี
และแสงระบบดิิจิทัิ ลั ) นอกจากนี้้�ยัังมีีการเก็็บข้้อมููลใน
การประเมิินการจััดการเรีียนการสอนและสื่่�อการสอน
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ในครั้้�งนี้้� โดยระบบสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
(www.mis.cmu.ac.th) ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� (TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
4. สรุุปผลการวิิจััย
เนื่่�องจากงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบผสม
ผสาน ผลการวิิจััยจึึงแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วนตามเครื่่�อง
มืือที่่�ใช้้ในการศึึกษาดัังต่่อไปนี้้�
4.1. ผลการศึึ ก ษาจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(Documentary Research)
เพื่่�อศึึกษาถึึงความสำคััญของการจััดการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 และเพื่่�อศึึกษา
ถึึงการจััดทำคลิิปสื่่�อการสอนที่่�ตรงตามความต้้องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ค้้นพบหลัักการ ทฤษฎีีและ
แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังต่่อไปนี้้�
4.1.1 ความหมายและบทบาทของการสื่่�อสาร
การสื่่�อสาร หมายถึึง กระบวนการทางสัังคม ซึ่ง่�
ปััจเจกชนใช้้สััญลัักษณ์์ในการกำหนดและตีีความหมาย
ในสภาพแวดล้้อมหนึ่่�งๆ (West and Turner, 2021:
5 อ้้างถึึงใน สุุรพงษ์์ โสธนะเสถีียร, 2557: 2) หรืือการ
ถ่่ายโอนความหมาย (meaning transfer) ระหว่่างผู้้�
สื่่�อสาร (communicators/ communicants) ซึ่่�งผู้้�
สื่่�อสารหมายถึึงทั้้�งผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสารไม่่ว่่าจำนวน
เท่่าใด เพื่่�อพยายามทำให้้พวกเขาเข้้าใจในความหมาย
เดีียวกััน [5] โดยแบบจำลองในการสื่่�อสารหรืือแบบ
จำลอง SMCR ของ David K. Berlo ได้้กล่่าวว่่า
กระบวนการในการสื่่�อสารประกอบไปด้้วยผู้้ส่� ง่ สาร (S:
sender) สาร (M: message) ช่่องทางในการสื่่�อสาร
(C: channel) และผู้้�รัับสาร (R: receiver) [1] ที่่�มีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อกััน นอกจากนี้้�อีีกปััจจััยสำคััญคืือ การ
ตอบกลัั บ (F: feedback) ที่่�มีี ส่่ ว นสำคัั ญ ในการ
ประเมิินว่่าผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสารเข้้าใจในความหมาย
เดีียวกัันหรืือไม่่หรืือการสื่่�อสารนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพหรืือ
ไม่่ โดยปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสาร
ระหว่่างผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสารก็็คืือองค์์ประกอบส่่วน
บุุคคล (field) ซึ่่�งแตกต่่างกัันไป ได้้แก่่ ความเชื่่�อ
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ค่่านิิยม ปทััสถาน ทััศนคติิ ประสบการณ์์ ลัักษณะ
เฉพาะของแต่่ละคนซึ่่�งแตกต่่างกัันไป นอกจากนี้้�ยัังมีี
สิ่่�งที่่�เรีียกว่่าเครื่่�องกรอง (filter) ซึ่่�งได้้แก่่บรรดาการ
เลืือกรัับรู้้�ทั้้�งหลาย (selective perception) อัันเป็็น
ผลมาจากกระบวนการสัังคมประกิิต อคติิ ผลประโยชน์์
ฯลฯ [6] สำหรัับงานวิิจััยชิ้้�นนี้้� ผู้้�ส่่งสาร (S: sender)
คืื อ ผู้้� วิิ จัั ย ที่่�เป็็ น อาจารย์์ ผู้้� ส อนในวิิ ช านี้้� สาร (M:
message) คืือเนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน ช่่อง
ทางในการสื่่�อสาร (C: channel) คืือคลิิปสื่่�อการสอน
และผู้้�รัับสาร (R: receiver) คืือนัักศึึกษาที่่�เรีียนวิิชานี้้�
4.1.2 ทฤษฎีีการใช้้และความพึึงพอใจในสื่่�อ
(uses and gratifications theory)
ทฤษฎีีนี้้�เชื่่�อว่่าผู้้�รัับสารถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีความ
กระตืือรืือร้้นและต้้องการไปสู่่�เป้้าหมาย ผู้้�รัับสารมีี
ความรัับผิิดชอบในการเลืือกสื่่�อเพื่่�อสนองต่่อความ
ต้้องการของตนและใช้้สิ่่�งที่่�ได้้มาเป็็นหนทางในการ
สร้้างความพึึงพอใจ (Palmgreen, 1984 อ้้างถึึงใน
สุุรพงษ์์ โสธนะเสถีียร, 2557: 292-293) โดยตััวแปร
สำคัั ญ ที่่�ส่่ ง ผลต่่ อ การใช้้และความพึึ ง พอใจคืื อ
คุุณลัักษณะที่่�หลากหลายของคนในสัังคม (individual
differences perspectives)
4.1.3 ทฤษฎีีเทคโนโลยีีสื่่�อสารเป็็นตััวกำหนด
(communication technology determinism)
ทฤษฎีีนี้้�จากมุุมมองของ McLuhan คืือการ
ต้้องการหาคำตอบว่่ า มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งการ
เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของสื่่�อกัับประสบการณ์์ด้้าน
ผัั ส สะ (sense) ของมนุุ ษ ย์์ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การเห็็ น
การได้้ยิิน การสััมผััสในกาละและเทศะต่่างๆ อย่่างไร
บ้้าง เขาไม่่ได้้สนใจว่่า “คนเรามีีประสบการณ์์กัับ
อะไร” (What we experience) แต่่กลัับสนใจว่่า “คน
เรามีีประสบการณ์์อย่่างไร” (How we experience)
หากพููดในภาษาการสื่่�อสารก็็คือื McLuhan ไม่่ได้้สนใจ
“เนื้้�อหาของข่่าวสาร” (content) หากแต่่สนใจ “รููป
แบบของสื่่�อ” (form/media) จากข้้อสรุุปของเขาที่่�
กล่่าวว่่า “เพีียงแค่่ตััวสื่่�อก็็เป็็นสารแล้้ว” (Medium is

the Message) [4] เมื่่�อพิิจารณาจากทฤษฎีีนี้้�จะเห็็น
ได้้ว่่าการจััดทำคลิิปสื่่�อการสอนถืือเป็็นการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ที่่�รููปแบบ
ของสื่่�อหรืือการสื่่�อสารระหว่่างอาจารย์์และนัักศึึกษา
ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปและการเลืือกใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสมก็็ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความสะดวก
สบายในการสื่่�อสารเพื่่�อการเรีียนการสอนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
4.1.4 การวิิ เ คราะห์์ ผู้้� รัั บ สาร (audience
analysis)
McQuail (1994) ได้้ให้้ความสำคััญกัับการ
วิิเคราะห์์ผู้้รั� บั สารและได้้แบ่่งพััฒนาการของทััศนะที่่�มีี
ต่่อผู้้�รัับสารออกเป็็น 4 แนวคิิดใหญ่่ๆ ดัังนี้้� [3]
1) ทัั ศ นะที่่�มองผู้้� รัั บ สารเป็็ น “ผู้้� ดูู ผู้้� ช ม”
(spectators) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ส่� ง่ สาร (อาจารย์์)
และผู้้รั� บั สาร (นัักศึึกษา) จะเป็็นการสื่่�อสารภายในกลุ่่�ม
(group communication) ที่่�ทั้้�งสองฝ่่ า ยต่่ า งมีี
ปฏิิกิิริิยาตอบโต้้ต่่อกััน ซึ่่�งทััศนะแบบนี้้�จะพบได้้ทั้้�งใน
รููปแบบการเรีียนการสอนแบบเก่่าที่่�เน้้นการบรรยาย
และการเรีี ย นการสอนแบบใหม่่ ที่่�สื่่� อสารกัั บ ผ่่ า น
โปรแกรมสัังคมออนไลน์์
2) ทััศนะที่่�มองผู้้�รัับสารเป็็น “กลุ่่�มสาธารณะ”
(public) ที่่�ผู้้�รัับสาร (นัักศึึกษา) ติิดตามผลงานของผู้้�
ส่่งสาร (อาจารย์์) อย่่างจริิงจัังและสม่่ำเสมอ
3) ทััศนะที่่�มองผู้้รั� บั สารเป็็น “มวลชน” (mass)
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นกลุ่่�มขนาดใหญ่่ที่่�มีีปริิมาณมาก เป็็นก
ลุ่่�มที่่�อยู่่�กระจััดกระจายตามที่่�ต่่างๆ ไม่่ได้้รวมอยู่่�ในที่่�
เดีียวกััน เป็็นกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้มีีความสััมพัันธ์์ต่อ่ กััน ต่่างคน
ต่่างอยู่่� ไม่่รู้้จั� กั กััน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีลักั ษณะหลากหลาย ไม่่
ว่่าจะเป็็นหลายเพศ หลายวััย หลายอาชีีพและเป็็น
กลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะชั่่�วครั้้�งชั่่�วคราว ซึ่่�งก็็มีีความใกล้้เคีียง
กัับลัักษณะของนัักศึึกษาที่่�ใช้้สื่่�อคลิิปการสอนครั้้�งนี้้�
4) ทััศนะที่่�มองผู้้รั� บั สารเป็็นตลาดหรืือผู้้บ� ริิโภค
(market) ที่่�เป็็นระบบธุุรกิิจอย่่างเต็็มตััวและมีีการ
แข่่งขัันเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ทิิศทางการผลิิตสื่่�อต้้องคำนึึง
ถึึงความต้้องการของตลาด ผู้้ช� มเป็็นสำคััญ โดยในกรณีี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(audience

คั ญ กั บ การ
ของทัศนะที่
งนี้ [3]
ผู  ด ู ผู  ช ม”
 า งผูส งสาร
จะเปนการ
munication)
ตตอกัน ซึ่ง
บการเรี ย น
ายและการ
ารกั บ ผ า น

สาธารณะ”
ดตามผลงาน

การแขงขันเขามาเกี่ยวของ ทิศทางการผลิตสื่อ
ตองคำนึงถึงความตองการของตลาด ผูชมเปน
CMU21
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สำคั
ญ โดยในกรณี น ี ้ ท างผู  ว ิ จ ั ย ก็ ไ ด ใ ห
Chiang Mai University, Thailand
ความสำคัญและทำการสำรวจผูบริโภคกอนการ
ออกแบบและทดลองจั
ปสื่อการสอนชิ้น�
นี้้�ทางผู้้
�วิิจััยก็็ได้้ให้้ความสำคััดทำคลิ
ญและทำการสำรวจผู้้
นี้ ซึอ่งนการออกแบบและทดลองจัั
จะมีการกลาวถึงตอไปในผลการวิ
บริิโภคก่่
ดทำคลิิจัยปเชิสื่่�อง
สำรวจนนี้้� ซึ่่�งจะมีีการกล่่าวถึึงต่่อไปในผลการวิิจััย
การสอนชิ้้�
เชิิ
4.2งสำรวจ
ผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
4.2. ผลการวิิจัยั เชิิงสำรวจ (Survey Research)
จากการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้ งสิ้ น 400
จากการเก็็บแบบสอบถามจำนวนทั้้�งสิ้้�น 400
ชุด ที่ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
ชุุด ที่่�ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย (Simple Random
Sampling) ดด้้วยการสร้้างแบบสอบถามและแชร์์
วยการสรางแบบสอบถามและแชรใในน
Sampling)
ระบบออนไลนเเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัั
พื่อใหสอดคลองกับบสถานการณ์์
สถานการณกการ
าร
ระบบออนไลน์์
แพรรระบาดของโรคโควิิ
ะบาดของโรคโควิ
และเพื
่ อ การเขงกลุ่่�
า ถึมง
แพร่่
ด ด1919และเพื่่�
อการเข้้าถึึ
กลุามหมายที่่�มีี
เปาหมายที
่มีความกวางในเชิ
มิติแคละมี
ความ
เป้้
ความกว้้างในเชิิ
งมิิติิแงละมีี
วามหลาก
หลายในเชิิ
งพื้้�นที่่�มงากยิ่่�
กลุ่่�่งมขึตัั้นวอย่่
400างทัคน้ง
หลากหลายในเชิ
พื้นทีงขึ้้�่มนากยิ
กลุามงทั้้�ตังวอย
มีี400
ข้้อมููคนมี
ลเชิิงขประชากรศาสตร์์
ดัังต่่อมไปนี้้�
อมูลรูปเชิทีง่ ประชากรศาสตร
1 ปเกิดของกลุ
ตัวดอยังตางอไปนี้

ละ 14 คน (3.5%) จัังหวััดลำพููน 13 คน (3.25%)
จัังหวััดพะเยา 8 คน (2%) จัังหวััดกำแพงเพชร 7 คน
(1.75%) จัังหวััดนนทบุุรีี จัังหวััดสมุุทรปราการและ
จัังหวััดพิิษณุุโลก จัังหวััดละ 6 คน (1.5%) จัังหวััดน่่าน
จัังหวััดราชบุุรีี จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี จัังหวััด
นครศรีีธรรมราชและจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััดละ
บุร ีร ัมย จังหวัดลพบุร ี จังหวัดกระบี่ จังหวัดตาก
4 คน (1%) และจัังหวััดนครราชสีีมา จัังหวััดนครปฐม
จังหวัดนครพนม จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครสวรรค
จัังหวััดกาญจนบุุรีี จัังหวััดเพชรบุุรีี จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ อีกจำนวนรวม
จัั ง หวัั ด ลพบุุ รีี จัั ง หวัั ด กระบี่่� จัั ง หวัั ด ตาก จัั ง หวัั ด
ทั้งสิ้น 59 จังหวัดจากทุกภูมิภาค จังหวัดละ 1-3 คน
นครพนม
จัังหวััดพััทลุุง จัังหวััดนครสวรรค์์ จัังหวััด
(0.25-0.75%) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนการเก็บขอมูล
อุุดรธานีี
จัังหวััดภููเก็็ต ฯลฯ อีีกจำนวนรวมทั้้�งสิ้้�น 59
จากกลุมตัวอยางในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
จัังหวััดจากทุุ
กภููมิิภาค
จัังหวััมดตัละ
คน (0.25เปาหมายสำคั
ญของกลุ
วอยา1-3
งตอการเรี
ยน
0.75%)
ซึ่่�
ง
แสดงให้้เห็็
น
ว่่
า
เป็็
น
การเก็็
บ
ข้้อมูู
ล
จากกลุ่่�
ของพวกเขาที่กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา ม
ตััวอย่่
างในทุุกคำตอบที
ภููมิิภาคของประเทศไทย
1 คำตอบ
่ไดรั บการเลื อกสู งสุดโดยเรีย ง
เป้้
า
หมายสำคัั
ญ
ของกลุ่่�
วอย่่างต่่
อการเรีี
ตามลำดับ ไดแก การเรี
ย นเพืม่ตััอ การได
ง านดี
ๆ ทำยน
ของพวกเขาที่่�
มตััว(67%)
อย่่างสามารถตอบได้้มากกว่่
จำนวน 268กลุ่่�คน
การเรี ย นเพื ่ อ หาเลี ้ ย งา 1
คำตอบ
คำตอบที่่�
บการเลืื
อกสููงสุุการเรี
ดโดยเรีี
ยงตาม
ครอบครั
ว จำนวนได้้รัั231
คน (57.8%)
ยนเพื
่อ
ลำดััการมี
บ ได้้แก่่
การเรีี
ยนเพื่่�213
อการได้้งานดีี
ๆ ทำ
จำนวน
ง านทำ
จำนวน
คน (53.3%)
และการ
268เรียคน
การเรีี
ยนเพื่่�อหาเลี้้�ยงครอบครัั
นเพื่อ(67%)
การเรียนให
จบ จำนวน
212 คน (53%) สิ่ง ว
จำนวน
การเรีีใหยนเพื่่�
อการมีีญและ
งานทำ
นี้สะท231
อนใหคน
เห็น(57.8%)
วาคนสวนใหญ
ความสำคั
จำนวน
213 คน (53.3%)
และการเรีี
อการเรีี
เห็ น ความสำคั
ญ ของการเรี
ย น จึ ง พิยจนเพื่่�
ารณาได
ว ายน
ให้้จบ
จำนวน 212 ม ตัคน
สิ่่�งนี้้�นสประโยชน
ะท้้อนให้้เห็็ต อนว่่า
คำตอบของกลุ
ว อย(53%)
า งนั ้น จะเป
กษาในงานวิ
จัยชิ้นนีญ
้ และเห็็นความสำคััญของ
คนส่่การศึ
วนใหญ่่
ให้้ความสำคัั
การเรีียน จึึงพิิจารณาได้้ว่่าคำตอบของกลุ่่�มตััวอย่่างนั้้�น
จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการศึึกษาในงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�

กลุมตัวอยาง 400 คน ประกอบไปดวยผูที่ใน
ขณะนี้มีอายุระหวาง 57-75 ป จำนวน 15 คน อายุ
ระหวาง 42-56 ป จำนวน 52 คน อายุระหวาง 2441 ป จำนวน 133 คนและอายุ น  อ ยกว า 24 ป
จำนวน 200 คน โดยเปนการแบงกลุมประชากรตาม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรที่ไดแบงกลุมออกเปน
กลุม Baby Boomer กลุม Gen X กลุม Gen Y และ
รููปที่่� 1 ปีีเกิิดของกลุ่่�มตััวอย่่าง
กลุ  ม Gen Z ที ่ เ กิ ด และเติ ม โตมาในช ว งเวลาที่
กลุ่่�มตััวอย่่าง 400 คน ประกอบไปด้้วยผู้้�ที่่�ใน
แตกต างกั น จึ งจะส งผลต อทั ศนคติ ที ่ แตกต า งกั น
ขณะนี้้�มีีอายุุ
ระหว่่าง 57-75 ปีี จำนวน 15 คน อายุุ
ออกไป โดยเป น การเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ ม
ระหว่่าง 42-56
คนในจัอายุุ
ง 24-41
ตัวอยาปีีงทีจำนวน
่มีบานเกิ52ดอยู
งหวัระหว่่
ดตาางๆทั
่วประเทศ
ปีี จำนวนไทย
13359คน
และอายุุ
น้้
อยกว่่
า
24
ปีี
จำนวน
จังหวัด โดยประกอบไปดวยจังหวัดเชียงใหม
200 คน 129
โดยเป็็
น
งกลุ่่�มกรุประชากรตามแนวคิิ
คน การแบ่่
(32.25%)
ง เทพมหานคร 77ด คน
ของนัักเศรษฐศาสตร์์
ได้้แบ่่
มออกเป็็
ม Baby
(19.25%) จัที่่�งหวั
ดเชีงยกลุ่่�
งราย
26 คนนกลุ่่�
(6.5%)
จังหวัด
Boomer ลำปางและจั
กลุ่่�ม Gen Xงหวั
กลุ่่�ดมแพร
GenจัYงหวัและกลุ่่�
ม Gen
Z
ดละ 14
คน (3.5%)
ที่่�เกิิดและเติิ
วงเวลาที่่�
แตกต่่าจังกัั
งจะส่่ง8 คน
จังบหวัโตมาในช่่
ดลำพูน 13
คน (3.25%)
งหวันดจึึพะเยา
ผลต่่อทััศนคติิ
งกัันออกไป 7โดยเป็็
นการเก็็จับงหวัด
(2%)ที่่�จัแงตกต่่
หวั ดากำแพงเพชร
คน (1.75%)
แบบสอบถามจากกลุ่่�มตัั
า งที่่�มีี บ้้ านเกิิ
นนทบุรี จังหวัดสมุวทอย่่
รปราการและจั
งหวัดดอยู่่�ใน
พิษณุโลก
จัังหวััดต่่างๆ
ทั่่�วดประเทศไทย
59 จััจังหวัั
จังหวั
ละ 6 คน (1.5%)
หวัดดนโดยประกอบ
าน จังหวัดราชบุรี
่ 2 เป า หมายของการเรี
ไปด้้วยจัั จัง หวัั
คนด ชลบุ
(32.25%)
ยนของกลุ่่�ยมนของกลุ
ตััวอย่่าง  ม
ง หวัด เชีี
ด สุยพงใหม่่
รรณบุ129
ร ี จั ง หวั
ร ี จั ง หวั ด รููปที่่� 2 รูเป้้ปาทีหมายของการเรีี
กรุุงเทพมหานคร
77 คน (19.25%)
งหวััดธเชีีานียจังราย
นครศรีธรรมราชและจั
งหวัดสุรจััาษฎร
งหวัดละ ตัวอยาง
4 คน จัั(1%)
ง หวั ด นครราชสี
จั งดหวั ด
26 คน (6.5%)
งหวััดและจั
ลำปางและจัั
งหวััดแพร่่มจััางหวัั
คำถามในแบบสอบถามประกอบไปดวยคำถาม
นครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด ถึงการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางได เคยมี
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คำถามในแบบสอบถามประกอบไปด้้วยคำถาม
ถึึงการจััดการเรีียนการสอนที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างได้้เคยมีี
ประสบการณ์์ ซึ่่�งมีีคำตอบเป็็นจำนวนมาก รููปแบบที่่�
กลุ่่�มตััวอย่่างชอบในลำดัับต้้นๆ ได้้แก่่ การใช้้สื่่�อในการ
เรีียนการสอน เช่่น สไลด์์ คลิิป ภาพยนตร์์ ฯลฯ จำนวน
246 คน (61.5%)
ประสบการณ
ซึ่งมีคการเน้้นการแสดงออกถึึ
ำตอบเปนจำนวนมาก รูงความคิิ
ปแบบทีด่
สร้้างสรรค์์
213 คน
กลุ
มตัวอยาจำนวน
งชอบในลำดั
บต(53.3%)
นๆ ไดแกการแลกเปลี่่�
การใชสื่อยในน
ความคิิยนการสอน
ดเห็็น จำนวน
และการ
การเรี
เชน 207
สไลดคน
คลิป(51.7%)
ภาพยนตร
ฯลฯ
ทดลอง 246
จำนวน
คน (47.3%)
ส่่วนรููปแบบการง
จำนวน
คน 189
(61.5%)
การเนนการแสดงออกถึ
จััดการเรีี
ยนการสอนที่่�
กลุ่่�มตัั213
วอย่่าคน
งไม่่(53.3%)
ชอบในลำดัั
ความคิ
ดสร
างสรรค จำนวน
การบ
ต้้นๆ ได้้แก่่ การแจกโครงงาน จำนวน 186 คน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 207 คน (51.7%)
(46.5%) การบรรยาย จำนวน 141 คน (35.3%) และ
และการทดลอง
จำนวน
189 คน
การแสดงบทบาทสมมุุ
ติิ จำนวน
100 (47.3%)
คน (25%)ส วรููนป
รูแบบการจัั
ปแบบการจั
ดการเรี
ยนการสอนที
่กลุมมตััตัววอย่่
อยางมีี
างไม
ดการเรีี
ยนการสอนที่่�
ทำให้้กลุ่่�
ผล
ชอบในลำดั
บ
ต
น
ๆ
ได
แ
ก
การแจกโครงงาน
จำนวน
การเรีียนดีีในลำดัับต้้นๆ ได้้แก่่ การใช้้สื่่�อในการเรีียน
186
คน เช่่(46.5%)
การบรรยาย
141 163
คน
การสอน
น สไลด์์ คลิิ
ป ภาพยนตร์์จำนวน
ฯลฯ จำนวน
(35.3%)
และการแสดงบทบาทสมมุ
คน (40.8%)
การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็ตินจำนวน
จำนวน 100
143
คน (25%)
(35.8%)
การเน้้นการแสดงออกถึึ
ง ความคิิ
คน
รูปแบบการจั
ดการเรียนการสอนที
่ทำใหด
สร้้างสรรค์์
123ยคน
กลุ
มตัวอยาจำนวน
งมีผลการเรี
นดีใ(30.8%)
นลำดับตและการทดลอง
นๆ ไดแก การ
จำนวน
122 คน (30.5%)
การให้้คะแนนความพึึ
พอใจ
ใช
ส ื ่ อ ในการเรี
ย นการสอน
เช น สไลด งคลิ
ป
และความเข้้าใจระหว่่
า
งการจัั
ด
การเรีี
ย
นการสอนแบบ
ภาพยนตร ฯลฯ จำนวน 163 คน (40.8%) การ
เก่่าที่่�เน้้นการบรรยายและการจััดการเรีียนการสอนที่่�
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 143 คน (35.8%)
ใช้้สื่่�อมััลติิมีีเดีียเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการสอน ดัังรููปที่่�
การเนนการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค จำนวน
3 และ 4
123
คน (30.8%)
122กคน
	สื่่�อมัั
ลติิมีีเดีียและการทดลอง
ที่่�ช่่วยในการเรีียจำนวน
นการสอนที่่�
ลุ่่�ม
(30.5%)
การใหบคต้้นๆ
ะแนนความพึ
ตััวอย่่างชอบลำดัั
ได้้แก่่ สไลด์์งหพอใจและความ
รืือ Powerpoint
เข
าใจระหว
ดการเรีคลิิยนการสอนแบบเก
า ที่
จำนวน
281างการจั
คน (70.3%)
ปความยาว 1-5 นาทีี
เน
นการบรรยายและการจั
ดการเรี
ยนการสอนที
่ใช
จำนวน
237 คน (59.3%) คลิิ
ปความยาว
6-10 นาทีี
สืจำนวน
่อมัลติม164
ีเดียเปคนนเครื
่องมือคลิิ
ชวปยในการสอน
ดังรูปนาทีี
ที่ 3
(41%)
ความยาว 11-20
จำนวน
และ
4 51 คน (12.8%) และคลิิปความยาว 21-30
นาทีี จำนวน 32 คน (8%) ซึ่่�งคำตอบจากแบบสำรวจ
นี้้�เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ผู้้�วิิจััยใช้้ในการออกแบบคลิิปสื่่�อ
การสอนเชิิงทดลองในครั้้�งนี้้�

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช
สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน ดังรูปที่ 3
และ 4

รูปที่ 3 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความพึง
รููปที่่� 3 รููปเปรีียบเทีียบการให้้คะแนนความพึึงพอใจ
พอใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาที่เนน
ระหว่่างการจััดการเรีียนการสอนแบบเก่่าที่่�เน้้นการ
การบรรยายและการจั
ดการเรียยนการสอนที่่�ใช้้สื่่�อ
นการสอนที่ใชสื่อ
บรรยายและการจัั ด การเรีี
มัมััลลติติิมมีีเีเดีดีียยเป
เป็็นนเครื
เครื่่�่อองมื
งมืืออชช่่ววยในการสอน
ยในการสอน

รููปที่่� 4 รููปเปรีียบเทีียบการให้้คะแนนความเข้้าใจ
ระหว่่างการจััดการเรีียนการสอนแบบเก่่าที่่�เน้้นการ
รูปที่ 4 รูป เปรี ยดบเที
ย บการให
คะแนนความ
บรรยายและการจัั
การเรีี
ย นการสอนที่่�ใช้้สื่่�อ
เข
ยนการสอนแบบเกา ที่
มััลาติิใจระหว
มีีเดีียเป็็านงการจั
เครื่่�องมืืดอการเรี
ช่่วยในการสอน
4.3. ผลการวิิจััยเชิิงทดลอง
เนนการบรรยายและการจั
ดการเรีย(Experimental
นการสอนที่ ใช
สื่อมัลติมีเดียResearch)
เปนเครื่องมือชวยในการสอน
ารออกแบบการประเมิิ
สื่อเบื้้�องต้้นได้้มีี
มัลติมีเดียที่ชกวยในการเรี
ยนการสอนที่กลุมน
าพในการเรีียบนรู้้
กศึึแกกษา สไลด
โดยหลััหงจาก
ตัประสิิ
ว อยทธิิาภงชอบลำดั
ต น�ของนัั
ๆ ได
รื อ
Powerpoint จำนวน 281 คน (70.3%) คลิปความ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
231
ยาว 1-5 นาที จำนวน 237 คน (59.3%) คลิปความ
ยาว 6-10 นาที จำนวน 164 คน (41%) คลิปความ

รูปที่
เขาใจระหว
เนนการบร
สื่อมัลติมีเด
สื่อมัล
ตั ว อย า งช
Powerpoin
ยาว 1-5 นา
ยาว 6-10 น
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การสอนหลัักการและทฤษฎีีแบบบรรยาย ได้้มีีการให้้
โจทย์์แก่่นัักศึึกษาในการทำงานกลุ่่�ม จำนวน 2 ชิ้้�น ซึ่่�ง
ได้้แก่่ การให้้นัักศึึกษาร่่วมกัันชมภาพยนตร์์และเลืือก
1 ฉากที่่�ไม่่ซ้ำ้ กัันมาวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการใช้้แสงและสีี
โดยยึึดตามหลัักการและทฤษฎีีที่่�ได้้เรีียนมาในการ
บรรยายโดยคลิิปสื่่�อการสอนและอาจารย์์สอนสดใน
Zoom และการให้้นัักศึึกษาร่่วมกัันผลิิตผลงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการออกแบบแสงและสีีเพื่่�อเข้้าร่่วมการ
ประกวดที่่�จััดขึ้้�นจริิง ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องมีีการระดม
สมอง การเน้้นปััญหา/โครงงาน/กรณีีศึึกษา การแลก
เปลี่่�ยนความคิิ ด การสะท้้อนความคิิ ด และการตั้้�ง
คำถามที่่�เป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ของการจััดการเรีียน
การสอนแบบ Active Learning การให้้งานกลุ่่�มเหล่่า
นี้้�มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถอธิิบายทฤษฎีี
ของสีีและแสงสำหรัับงานวิิชวลเอฟเฟกต์์ในมุุมมอง
ระบบดิิจิิทััลและอธิิบายหลัักการใช้้สีีและแสงสำหรัับ
งานวิิชวลเอฟเฟกต์์ได้้ตามวััตถุุประสงค์์ของรายวิิชา
นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการให้้งานเดี่่�ยว 1 ชิ้้�น ซึ่่�งก็็คือื
การสรุุปความรู้้�ทั้้�งหมดที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้�ในวิิชานี้้�
ออกมาเป็็น Mindmap บนพื้้�นฐาน 1 หน้้ากระดาษ
A4 ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องมีีการเน้้นปััญหา/โครงงาน/
กรณีีศึึกษา การสะท้้อนความคิิดและการตั้้�งคำถามที่่�
เป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ของการจััดการเรีียนการสอน
แบบ Active Learning การให้้งานเดี่่�ยวนี้้�มีีเป้้าหมาย
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถอธิิบายทฤษฎีีของสีีและแสง
สำหรัับงานวิิชวลเอฟเฟกต์์เบื้้�องต้้นได้้
หลัังจากการออกแบบรููปแบบการเรีียนรู้้�ของ
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้จััดทำสื่่�อการเรีียนการสอนที่่�เป็็นทฤษฎีีของสีีและ
แสงสำหรัับงานวิิชวลเอฟเฟกต์์เบื้้�องต้้น จำนวน 4 ชิ้้�น
ชิ้้�นที่่� 1 ความยาว 11.29 นาทีี ชิ้้�นที่่� 2 ความยาว 08.46
นาทีี ชิ้้�นที่่� 3 ความยาว 10.48 นาทีีและชิ้้�นที่่� 4 ความ
ยาว 03.05 นาทีี โดยการออกแบบความยาวของสื่่�อ
การเรีียนการสอนขึ้้�นอยู่่�กัับความยาวของประเด็็นที่่�
สื่่�อสารในคลิิปนั้้�นๆ ไม่่ได้้กำหนดให้้มีีความยาวเท่่ากััน
232

ทั้้�ง 4 คลิิป แต่่กำหนดไม่่ให้้มีีความยาวมากเกิินไป โดย
ยึึดเกณฑ์์จากการวิิเคราะห์์แบบสอบถาม แต่่เนื่่�องจาก
ระยะเวลาในการได้้รัับทุุนนั้้�นไม่่ตรงกัับระยะเวลาใน
การเปิิดภาคเรีียน จึึงทำให้้คลิิปการเรีียนการสอนนั้้�น
เสร็็จสมบููรณ์์ภายหลัังการวางแผนการจััดกการเรีียน
การสอนในหััวข้้อนั้้�นๆ การทำคลิิปสื่่�อการสอนในครั้้�ง
นี้้�จึึงได้้มีีการเผยแพร่่ให้้กัับนัักศึึกษาในช่่วงปลายเทอม
เพื่่�อใช้้ในทำงานเดี่่�ยวจากโจทย์์ที่่�ให้้สรุุปบทเรีียนที่่�ได้้
เรีียนรู้้�จากการบรรยายของวิิชานี้้� ซึ่่�งในปีีการศึึกษา
หน้้าจะสามารถใช้้คลิิปสื่่�อการเรีียนการสอนนี้้�ในการ
จััดการเรีียนการสอนตามปกติิในห้้องเรีียนหรืือผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ได้้ ถืือเป็็นการอำนวยความสะดวก
ให้้กัับผู้้�สอนได้้เป็็นอย่่างดีี
4.4. ผลการประเมิินการจััดการเรีียนการสอน
และสื่่�อการสอน
ผลจากการประเมิินการจััดการเรีียนการสอน
และสื่่�อการสอนโดยนัักศึึกษาในรายวิิชา 957107
(สีีและแสงระบบดิิจิิทััล) จำนวน 88 คน ในครั้้�งนี้้� โดย
ระบบสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (www.mis.
cmu.ac.th) พบว่่าผลการประเมิินอาจารย์์ที่่�ได้้ทำการ
ทดลองจัั ด การเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบ Active
Learning และผลิิตสื่่�อการสอนมาเป็็นตััวช่่วยในการ
ทบทวนบทเรีี ย นในช่่ ว งปลายภาค อาจารย์์ ไ ด้้รัั บ
คะแนนประเมิินเฉลี่่�ยร้้อยละ 85.8 หรืือ 4.29 จาก
คะแนนเต็็ม 5 คะแนน ซึ่่�งผลสรุุปถืือว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
และผลการประเมิิ น กระบวนวิิ ช าที่่�ประเมิิ น โดย
นัักศึึกษาจำนวน 95 คน พบว่่าวิิชานี้้�ได้้รัับคะแนน
ประเมิินเฉลี่่�ยร้้อยละ 84.48 หรืือ 4.22 จากคะแนน
เต็็ม 5 คะแนน ซึ่่�งผลสรุุปถืือว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก จึึง
ถืือว่่าการทดลองในการจััดการเรีียนการสอนและการ
ผลิิตสื่่�อการสอนครั้้�งนี้้�มีีประสิิทธิิภาพและสามารถ
สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับนัักศึึกษาได้้
5. การอภิิปราย
จากการศึึกษาถึึงความสำคััญของการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งจาก
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การศึึกษาจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�วิิจััยได้้ค้้นพบ
ว่่าการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษ
ที่่� 21 มีีความสำคััญเป็็นอย่่างมาก การปรัับการจััดการ
เรีียนการสอนให้้เหมาะสมกัับยุุคสมััยในปััจจุุบันั นี้้�เป็็น
สิ่่�งที่่�จำเป็็น เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ที่่�เกิิดขึ้้�นผนวกกัับแนวคิิดที่่�ว่่าการเรีียน
การสอนเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการสื่่�อสารที่่�เป็็นการถ่่าย
โอนความหมายหรืือความรู้้�จากอาจารย์์ผู้้�สอนไปยััง
นัักศึึกษา เพื่่�อพยายามให้้ทั้้�งสองฝ่่ายเข้้าใจความหมาย
เดีียวกััน เมื่่�อพิิจารณาจากแบบจำลองในการสื่่�อสาร
(SMCR Model) แล้้ว ผู้้� วิิ จัั ย ในฐานะผู้้� ส่่ ง สาร
(S: Sender) ผู้้� ที่่�ต้้ องถ่่ า ยทอดสารหรืื อ ความรู้้�
(M: Message) ก็็ได้้ศึึกษาความต้้องการของผู้้�รัับสาร
(R: Receiver) ซึ่่�งในที่่�นี้้�คืือนัักศึึกษาว่่าช่่องทางในการ
สื่่�อสาร (C: Channel) หรืือรููปแบบการจััดการเรีียน
การสอนแบบไหนที่่�ดีี เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
สำหรัับพวกเขา เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและก่่อให้้เกิิด
การเลืือกรัับคลิิปสื่่�อการสอนที่่�นำมาซึ่่�งประสิิทธิิภาพ
ในการเรีี ย นรู้้� โดยการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่�
สอดคล้้องกัั บ ศตวรรษที่่� 21 ก็็ ห นีี ไ ม่่ พ้้ นการใช้้
เทคโนโลยีีเข้้ามามีีส่่วนช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
ความสะดวกสบายในการเรีียนการสอน
นอกจากนี้้�ในการออกแบบคลิิปสื่่�อการสอนต้้อง
ให้้ความสำคััญกัับการวิิเคราะห์์ผู้้รั� บั สารหรืือนัักศึึกษา
โดยพิิจารณาให้้สื่่�อการสอนรองรัับปฏิิกิริิ ยิ าตอบโต้้ต่่อ
กััน คลิิปสื่่�อการสอนที่่�ผู้้วิ� จัิ ยั จััดทำขึ้้�นนั้้�นจะใช้้ประกอบ
การเรีียนการสอน ไม่่ได้้เป็็นการผลัักภาระให้้นัักศึึกษา
เรีียนรู้้�เพีียงลำพััง ดัังนั้้�นการจััดการเรีียนการสอนของ
ผู้้� วิิ จัั ย ยัั ง เป็็ น รูู ป แบบที่่�มีี ป ฏิิ กิิ ริิ ย าตอบโต้้ของทั้้�ง
อาจารย์์และผู้้เ� รีียนเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจความหมายที่่�
ตรงกัันมากยิ่่�งขึ้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้พยายามจััดทำสื่่�อให้้มีีความ
น่่ า สนใจเพื่่�อการยอมรัั บ และติิ ด ตามผลงานจาก
นัักศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องและคลิิปสื่่�อการสอนชิ้้�นนี้้�ก็็
สามารถใช้้ได้้กัับคนกลุ่่�มใหญ่่ที่่�มีีความแตกต่่างหลาก
หลายในหลายมิิติิ นอกจากนี้้�ผู้้วิ� ิจัยั ยัังมองว่่านัักศึึกษา
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การเรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุก Active Learning เพื่่�อพััฒนาทัักษะนัักศึึกษา
การจััดการสมััยใหม่่และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
Active Learning To Develop Students' Skills In Modern Management
And Information Technology; Case Study College of Arts, Media
And Technology, Chiang Mai University
สมเกีียรติิ น่่วมนา

การจััดการสมััยใหม่่และเทคโนโลยีีสารสนเทศ, วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี, มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่
239 ถนน ห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
somkeit.n@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning) เป็็นการเรีียนรู้้�เชิิงประสบการณ์์ที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้ามามีีส่่วน
ร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนได้้มากขึ้้�นกว่่าการเรีียนรู้้�แบบเดิิม โดยกระบวนวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สำหรัับระบบการผลิิตได้้ถููกนำมาสอนในลัักษณะ Active Learning ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ของนัักศึึกษาหลัักสููตร
การจััดการสมััยใหม่่ วิิทยาลััยศิิลปะสื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่�งในกระบวนการสอนในลัักษณะ
นี้้�ผู้้ส� อนได้้ทำการมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนรู้้ไ� ด้้ผลลััพธ์์ (Outcome) จากการมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียนให้้มากที่่�สุุดจากกิิจกรรม
ที่่�ผู้้�สอนได้้กำหนดไว้้ พร้้อมทั้้�งการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือในการช่่วยให้้การเรีียนรู้้�สามารถ
ดำเนิินการไปได้้อย่่างสะดวกและสร้้างความน่่าสนใจในเนื้้�อหาของกิิจกรรมได้้มากขึ้้�น อีีกทั้้�งการได้้รัับคำปรึึกษา
จากพี่่�เลี้้�ยง (Mentor) ที่่�มีีประสบการณ์์ในการสอนแบบ Active Learning ก็็เป็็นกลยุุทธิ์์�ที่่�ทำให้้ผู้้�สอนได้้รัับคำ
แนะนำที่่�ดีีและมีีประโยชน์์ผ่่านการจััดประชุุมและนำเสนอในกลุ่่�มย่่อยระหว่่างกลุ่่�มผู้้�สอนและทีีมพี่่�เลี้้�ยง โดยผล
จากการสอนแบบ Active Learning ในรายวิิชานี้้�พบว่่า ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจและมีีความกระตืือรืือร้้นในการมีี
ส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนค่่อนข้้างมาก ซึ่่�งวััดผลได้้จากการการมีีปฎิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนจากกิิจกรรมที่่�ได้้
กำหนดไว้้ในแผนการเรีียน รวมไปถึึงผลการประเมิินในตััวผู้้ส� อนและในรายวิิชาก็็พบว่่าผู้้เ� รีียนรู้้ใ� ห้้เกณฑ์์การประเมิิน
ที่่�ดีี ซึ่่�งทำให้้เกิิดประโยชน์์ในการที่่�จะสามารถส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ในการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่ในอนาคตได้้ต่่อไป
คำสำคััญ: Active Learning, Mentor, Information Technology for Learning
1. บทนำ
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุกได้้ถููกริิเริ่่�มมา
ตั้้�งแต่่ก่อ่ นปีี ค.ศ. 1990 โดย McKeachie (McKeachie,
Pintrich, Lin, & Smith, 1986) ซึ่ง่� การเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าว
มุ่่�งเน้้นในการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการเรีียนการสอน
ในระดัับมหาวิิทยาลััยจากเดิิมที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นเพีียงผู้้�รัับ

ฟัังข้้อมููล (Passive Recipient) และถููกถ่่ายทอด
(Transmit) มาจากผู้้�สอนเพีียงอย่่างเดีียวให้้กลายมา
เป็็นผู้้�เรีียนที่่�มีีความกระตืือรืือร้้น (Active Learner)
และควรที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนรู้้อ� ยู่่�ตลอด
เวลา ซึ่่�งในการเรีียนรู้้�ในลัักษณะนี้้�อาจารย์์ผู้้�สอนจะ
ต้้องเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการสอนจากเดิิมที่่�เคยสอนแบบ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บอกเล่่าความรู้้� (Exposition Teaching) หรืือการสอน
โดยที่่�ยึึดตนเองเป็็นศููนย์์กลาง (Teacher-Centered
Instruction) จะต้้องทำการปรัับเปลี่่�ยนใหม่่ให้้กลาย
มาเป็็ น เพีี ย งผู้้� ค อยชี้้�แนะ (Coach) หรืื อ พี่่�เลี้้�ยง
(Mentor) ที่่�คอยสนัับสนุุนและให้้กำลัังใจกลุ่่�มผู้้�เรีียน
เท่่านั้้�น (Bannarak Khumraksa, 2021) ดัังนั้้�นหน่่วย
งานศูู น ย์์ น วัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� ข อง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงมีีแนวทางในการส่่งเสริิมให้้
มีีการเรีียนการสอนในลัักษณะแบบ Active Learning
ให้้กัับอาจารย์์ผู้้�สอนเพื่่�อมุ่่�งการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้ที่่�� สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ของคณาจารย์์ใน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง
กระบวนวิิ ช าเทคโนโลยีี ส ารสนเทศสำหรัั บ
ระบบการผลิิต (Information Technology for
Production System) เป็็นกระบวนวิิชาที่่�ต้้องการที่่�
จะมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนสามารถมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการ
เรีียน และต้้องการทดลองการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning เนื่่�องจากเป็็นกระบวนวิิชาที่่�เปิิด
ใหม่่ให้้กัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 และ 4 ของหลัักสููตรการ
จัั ด การสมัั ย ใหม่่ แ ละเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ ของ
วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี ซึ่่�งผู้้�สอนต้้องการ
วัั ด ผลและทดลองสอนในลัั ก ษณะการเรีี ย นรู้้� แ บบ
Active Learning เทีี ย บกัั บ การสอนแบบเดิิ ม ว่่ า
ผลลััพธ์์จากการเรีียนรู้้� ตลอดจนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�
เรีียนจะมีีผลลััพธ์์ออกมาในลัักษณะใด
2. แนวทางการจััดการเรีียนการสอนในกระบวน
วิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศสำหรัับระบบการผลิิต
แบบ Active Learning
ผู้้�สอนได้้วางแผนการเรีียนการสอนในกระบวน
วิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศสำหรัับระบบการผลิิต โดย
มีีการแนะนำรููปแบบการเรีียนและตอบข้้อซัักถามผ่่าน
Facebook ส่่วนตััวเพื่่�อเป็็นการให้้ข้้อมููลเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�
ที่่�สนใจลงทะเบีียนเรีียนได้้ทราบถึึงเนื้้�อหาและแนวทาง
ในการเรีียนการสอนก่่อนการเรีียนจริิง และในส่่วนของ
เกณฑ์์ ก ารให้้คะแนนจะมีี ก ารแบ่่ ง สัั ด ส่่ ว นการให้้
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ยน ยน
จกรรมท้ายบทเรี
ในการเรีียนรู้้ข� องกระบวนวิิชาระบบสารสนเทศ
เพื่่�อการผลิิต จะมีีการสอนใช้้โปรแกรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ในการเรี ย นรู  ข องกระบวนวิ ช าระบบ
การสร้้างตััวอย่่างสิินค้้า และใช้้โปรแกรมในการช่่วยใน
สารสนเทศเพื
่อการผลิ
ก่ ผารสอนใช
อบรมจากวิ
ทยากรภายนอกที
อนไดที่่� จ6โั ดปรแกรม
ใหอมทำให้้
า
การวางแผนการผลิิ
ตสิินตค้้าจะมี
ในสัั
ปูสดาห์์
เพื่่�
ย วข อทงกัยากรภายนอกที
บ การสร
ว อย
งสิปนทีครจ่ 3กิิาั ดจดัให
และใช
อบรมจากวิ
่ ผู สาอนได
ผู้้ที�เ่ เรีีกีย่ นสามารถเข้้าใจกระบวนการทางธุุ
จากการ
อบรมแบบออนไลน
1 วันาดังตั
งแสดงในรู
งนีม้ า
ทโปรแกรมในการช
ด ล อ ง ใช้้ โ ป ร แว1ยในการวางแผนการผลิ
กวัรนม ดัผ่่งาแสดงในรู
น เ ห ตุุ กปาทีร่ 3ณ์์ตดัจสิงำนีนล้ คอา ง
อบรมแบบออนไลน
ในสั ป ดาห ที ่ 6โดยเริ่่�
เพื ่ อมทำให
นสามารถเข
(Simulation)
แรกผู้้ผ�เรีีูเ รียยนจะต้้องคิิ
ดตััวสิิานใจค้้า
จจากการทดลองใช
โปรแกรม
ที่่�กระบวนการทางธุ
จะต้้องทำการผลิิรตกิออกมาขายในแต่่
ละกลุ่่�
ม โดยใน
ภาคการศึึ
ษานี้้�จผู้้ำลอง
ส� อนให้้โจทย์์
เป็็นการสร้้
างเก้้าอี้้�
และ
ผานเหตุกการณ
(Simulation)
โดยเริ
่มแรก
ผู้้ผู�เเรีีรียยนต้้องทำการออกแบบเก้้าอี้้�
นแบบของตัั
วเองใน
นจะต อ งคิ ด ตั ว สิ น ค า ที ่ จใะต
องทำการผลิ
ต
แต่่ละกลุ่่�มด้้วยโปรแกรม
up ซึ่่�งผู้้�เรีียกนได้้รัั
ละกลุมSketch
โดยในภาคการศึ
ษานีบ้
รู ออกมาขายในแต
ป ที ่ 3 การใช โ ปรแกรม
Sketch up ในการ
การอบรมจากวิิ
�สอนได้้จัั
ดาให้้มา
ทยากรภายนอกที
่ผาูสอีอนได
จ ั ดเให
ผูปสทีอบรมจากวิ
อนให
โจทย
เปทโนยากรภายนอกที่่�ผู้้
การสร
างเก
้ และผู
รียมนต
อง
รูอบรมแบบออนไลน์์
่ 3 การใช
ปรแกรม
Sketch
up
ในการ
ออกแบบสิ
น
ค
า
ของผู
เ

รี
ย
น
แสดงในรูู
อบรมแบบออนไลน 1 วัวัันน ดัดัังงแสดงในรู
ปทีป่ 3ที่่� ดั3งนีดัั้ งนี้้�
ทำการออกแบบเก
ออกแบบสิ
นคาของผูเารีอีย้นในแบบของตัวเองในแตล ะ
กลุมเมืดว่อยโปรแกรม
Sketch up ซึ่งนผูคเรีายของแต
นไดรับลการ
ผูเรียนไดทำการออกแบบสิ
ะ

เมื่่�อผู้้เ� รีียนได้้ทำการออกแบบสิินค้้าของแต่่ละกลุ่่�มออก
มาแล้้ว ในเนื้้�อหาของกิิจกรรมในสััปดาห์์ที่่� 7 ถึึง
สััปดาห์์ที่่� 9 จะเป็็นการเรีียนรู้้�กระบวนการธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนการผลิิตสิินค้้า การสั่่�งการ
ผลิิต และการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิบิ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าในการ
ผลิิต ซึ่่�งผู้้�สอนได้้เลืือกใช้้โปรแกรม Odoo เวอร์์ชัันที่่�
13 ในการเป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการนำมาใช้้ในกิิจกรรม
หลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการธุุรกิิจของเนื้้�อหาทั้้�ง 3
บทเรีียนนี้้� เนื่่�องจากโปรแกรม Odoo เป็็นโปรแกรม
ที่่�นิิยมนำมาใช้้ในภาคธุุรกิิจทั่่�วไปและมีีความนิิยมใน
การใช้้งานทั่่�วโลก และที่่�สำคััญจะทำให้้ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจ
ถึึงกระบวนการธุุรกิิจที่่�จำลองการทำงานที่่�เหมืือนการ
ทำงานจริิงในอุุตสาหกรรมการผลิิตขนาดเล็็กไปจนถึึง
อุุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยผู้้�สอนจะให้้ผู้้�เรีียนจัับ
กลุ่่�มกัันไม่่เกิิน 6 คน และทำการออกแบบสร้้างสิินค้้า
การกำหนดวััตถุุดิบิ ตลอดจนวางแผนการผลิิตและการ
สั่่�งซื้้�อวััตถุุดิบิ ในโปรแกรม Odoo แล้้วทำการ Upload
ลงใน YouTube เพื่่�อนำเสนอเป็็นงานโปรเจคต์์กัับ
เพื่่�อนๆ และผู้้�สอน ดัังแสดงในรููปที่่� 4 รููปที่่� 5 และรููป
ที่่� 6 ตามลำดัับดัังนี้้�

รู ป ที ่ 4 การนำเสนอในส ว นของการออกแบบ
ที ่ 4 การนำเสนอในส
ว นของการออกแบบ
ชิรู้นปงานจากการใช
โปรแกรม Sketch
up
ชิ้นงานจากการใชโปรแกรม Sketch up

เมื่อผูเรียนได
ทำการออกแบบสิ
นคาของแต
กลุมออกมาแล
ว ในเนื
้อหาของกิจกรรมในสั
ปดาหลทะี่
้อหาของกิ
ปดาหที่ รู ป ที ่ 4 การนำเสนอในส ว นของการออกแบบ
7กลุถึมงออกมาแล
สัปดาหทวี่ 9ในเนื
จะเป
นการเรีจยกรรมในสั
นรูกระบวนการ
นการเรียนรูกระบวนการ
ชิน้ งานจากการใช
โปรแกรม
Sketch up
ธุ7รถึกิงจสัทีป่ เดาห
กี ย วขทีอ่ 9งกัจะเป
บ การวางแผนการผลิ
ตสิ น คา
รู ป ที ่ 5 การใช
โ ปรแกรม
Odoo ในการสร า ง
รู
ป
ที
่
3
การใช
โ
ปรแกรม
Sketch
up
ในการ
รููปที่่�
3
การใช้้โปรแกรม
Sketch
up
ในการออกแบบ
ธุ ร กิ จ่งทีการผลิ
่ เ กี ย วขตอและการสั
งกั บ การวางแผนการผลิ
การสั
่งซื้อวัตถุดิบที่เกีต่ยสิวขนอคงา
การใช
โ ปรแกรม
วัรูตปถุทีดิบ่ 5และชิ
้นงานสิ
นคาของผูOdoo
เรียน ในการสร า ง
ออกแบบสิ
น
ค
า
ของผู
เ

รี
ย
น
สิิ
น
ค้้าของผู้้
เ
�
รีี
ย
น
ต และการสั
ซื้อวัเตลืถุอดกใช
ิบทีโ่เปรแกรม
กี่ยวของ
กัการสั
บสิน่งคการผลิ
าในการผลิ
ต ซึ่งผูส่งอนได
วัตถุดบิ และชิ้นงานสินคาของผูเรียน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237
กับสินคเวอร
าเมืในการผลิ
ตทซึำการออกแบบสิ
่งผูสอนไดนเเครื
ลือนกใช
โอปรแกรม
Odoo
่ 13
ในการเป
่อคางมืของแต
หลัลกะใน
่อผูชเันรียทีนได
Odoo
ชัในนกิ
ทีว่ 13
ในการเป
เครื
หลั
กทใน
การนำมาใช
จ กรรมหลั
่ เ กี่อ่ ยงมืวขอปดาห
อ งกั
กลุมเวอร
ออกมาแล
ในเนื
้อหาของกิกนจทีกรรมในสั
ี่ บ
การนำมาใช
กรรมหลั
กยทีนรู
่ ยบทเรี
วข อยงกันนีบ้
กระบวนการธุ
้ อ หาทั
้ ง่ เ กี3กระบวนการ
7 ถึงสัปดาหใรนกิ
ทกิี่ 9จจของเนื
จะเป
นการเรี

ะบวนการ
ลิ ตสิน คา
่เกี่ยวของ
โปรแกรม
มือหลักใน
วข อ งกั บ
บทเรี ย นนี้
รมที่น ิยม
ยมในการ
นไดเขาใจ
นที่เหมือน
ขนาดเล็ ก
สอนจะให
ะทำการ
ตลอดจน
โปรแกรม
Tube เพื่อ
ผูสอน ดัง
ลำดับดังนี้

รู ป ที ่ 5 การใช โ ปรแกรม Odoo ในการสร า ง

CMU21 (2022)
วัตถุดิบMaiและชิ
้นงานสินThailand
คาของผูเรียน
Chiang
University,

แนวทางการสอนและการประเมิินผู้้เ� รีียนระหว่่างผู้้ส� อ
นอื่่�นๆ โดยผู้้ส� อนจะรัับฟัังข้้อเสนอแนะจากทีีมอาจารย์์
ที่่�ให้้คำปรึึกษา เพื่่�อช่่วยให้้อาจารย์์มือื ใหม่่ได้้ใช้้เทคนิิค
การสอน รููปแบบการประเมิินและการวััดผลแบบ
Active Learning ได้้ตรงตามผลสััมฤทธิ์์�ของการเรีียน
รู้้แบบ
�แบบActive
ActiveLearning
Learningไดได้้มากขึ
มากขึ้้�้นดันงดััแสดงในรู
งแสดงในรููปปทีที่่�่
77 ดััดังงนี้้�นี้

2.2 กระบวนการ Coaching and Mentoring
รู ปกลยุ
ที ่ 6ทธการใช
โ ปรแกรม Odoo ในการสั
่ ง ซื้ อ
แนะนำการสอนและการให
คำปรึกษา
และวางแผนการผลิ
เพืวั่อตพัถุฒดิบนาทั
กษะ เปนสิ่งสำคัตญของผู
สำหรัเรีบยนการเรียน
ซึ่่�งในแต่่ลActive
ะกิิจกรรมของแต่่
ะสััปดาห์์
อนจะ
การสอนแบบ
Learning ลสำหรั
บ ผูผู้้ สส� อน
ผลการเรีี
ยะกิ
นรู้้จแ� กรรมของแต
ละความเข้้าใจของผู้้
รีี้ งยแบบเป
นจากการนำ
่ งในแต
ปเ� ดาห
ผ ู  ส อนจะ
มืวััอซึดใหม
เ นื ่ อลงจากการให
ค ำปรึลกะสั
ษาทั
น
เสนอแบบงานกลุ่่�
ม
ในช่่
ว
งสัั
ป
ดาห์์
ที่่�
1
–
5
และในช่่
วง
วัดผลการเรียเนรู
ละความเขาใจของผู
ย นจาก
ทางการและไม
ปนแทางการจะเป
นวิธ ี ท่ีดีสเรีำหรั
บ
สััปดาห์์ที่่� 6 – 9 จะวััดผลการเรีียนรู้้�จากข้้อมููลสิินค้้า
ผู เการนำเสนอแบบงานกลุ
รี ย นแล ะอาจารย ผ ู  มสในช
อนทวงสั
ี ่ ยปั งไดาห
ม เทคี่ ย1 มี– 5
ของแต่่ละคนในโปรแกรม Odoo
และในชวงสัใปนการสอนในรู
ดาหที่ 6 – 9 ปจะวั
ดผลการเรี
ยนรูอจนาก
ประสบการณ
แบบใหม
มาก
2.2. กระบวนการ Coaching
andๆMentoring
ขอมูลกลยุุ
สินคทาของแต
ละคนในโปรแกรม
(Goachagorn
2019) เนื ่ อOdoo
งจากการกษา
ธ์์Thipatdee,
แนะนำการสอนและการให้้คำปรึึ
แนะนำรู
แบบในการสอนถื
เปสำหรัั
นกระบวนการที
่
เพื่่�อพััฒปนาทัั
กษะ เป็็นสิ่่�งสำคััอญ
บการเรีียนการ
ชสอนแบบ
ว ยให เ กิด การเรี
 และการพัสำหรัั
ฒ นาเพื
ใหเกิอดใหม่่ รูปที่ 7 การนำเสนอแนวทางการสอนของผูส อน
Activeย นรู
Learning
บผู้้�ส่ออนมืื
ประสิ
ทธิภาพที่ดีขึ้น กระบวนการโค
ที่ใชความรู
เนื่่�องจากการให้้คำปรึึ
กษาทั้้�งแบบเป็็ชชิน่งทางการและไม่่
แบบกลุมยอยและการใหคำแนะนำจากทีมโคชชิ่ง
เป็็นทางการจะเป็็
นวิิธีที่่�ดี
ี สี ำหรัับผู้้ตลอดจนรู
เ� รีียนและอาจารย์์
และความเข
าใจในกระบวนการ
ปแบบ ผู้้�
3.3 ผลลัั
ผลลัพธ์์ธ
งไม่่เคยมีีคปทีระสบการณ์์
ทัสอนที่่�ยัั
กษะ และเทคนิ
่หลากหลายจึในการสอนในรูู
งมีประโยชนทปี่จแบบ
ะ
ส ำหรัั บ ผลลัั พ ธ์์ จ ะแบ่่ ง ออกเป็็ น หัั ว ข้้อย่่ อ ย
ใหม่่
ๆ
มาก่่
อ
น
(Goachagorn
Thipatdee,
2019)
ชวยทำใหกระบวนการเรียนรูแบบใหมของผู ส อน
บผลลั
3สำหรั
หััวข้้อย่่
อยพดััธงจต่่ะแบ
อไปนี้้�งออกเปนหัวขอยอย 3 หัวขอ
เนื่่�องจากการแนะนำรูู
ป
แบบในการสอนถืื
อ
เป็็
น
มือใหมจะมุงสูผลสัมฤทธิ์ไดตามที่ตองการไดเร็วขึ้น
ยอยดัง3.1.
ตอไปนี
้
ผลการเรีี
ยนรู้้�ของผู้้�เรีียน
กระบวนการที่่�ช่่วยให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และการพััฒนา
(Parsloe , 2009) รวมไปถึ งการให คำปรึ กษาจะ
ผลการเรี
ยนรูของผู
ยน �เรีียน ผู้้�สอนพบว่่าผู้้�
บผลการเรีี
ยนรู้้เ�ขรีองผู้้
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพที่่�ดีีขึ้้�น กระบวนการโค้้ชชิ่่�งที่่� 3.1 สำหรัั
สามารถช ว ยบุ ค คลและที ม ในการปรั บ ปรุ ง
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ว ย ที่่� แบบออนไลน์์
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บกลุมทอาจารย
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ตามที่ทีมโคชชิ่งใหคำแนะนำเพื่อทำใหเกิดการมี
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คะแนนดังกลาว ผูสอนไดใหผูเรียนใหขอเสนอแนะ
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ได ต รงตามผลสั
์ ข องการเรี
ย นรู ประจำ�ปีกแบบเชิ
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บวกกับ เพื่อนๆ ในแตกลุมเมื่อนำเสนอ

ภาครวมที่รอยละ 50% ของผูเรียนทั้งหมด 34 คน
เสร็จ ซึ่งทำใหบรรยากาศของชั้นเรียนมีความสนุก
พบว
า ชวงเกรดของผูเรียนอยูที่เกรด B ถึงเกรด A
CMU21 (2022) ่อหนายไดดีมากขึ้น
และลดความเบื
Chiang
Mai University,
โดยเป
นเกรด
A ที่จำนวนThailand
14 คน เกรด B+ จำนวน
17 คน และเกรด B มีจำนวน 3 คน ดังแสดงในรูป
3.2 ผลคะแนนของผูเรียน
มีี
ที่ 8ความสนุุ
ดังนี้ ก และลดความเบื่่�อหน่่ายได้้ดีีมากขึ้้�น
สำหรับผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน
3.2. ผลคะแนนของผู้้�เรีียน
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และการสอบวั
ด
ผลทั
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10
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5
พบว
า ช50%
วงเกรดของผู
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B ถึพบว่่
งเกรด
ร้้อยละ
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ดัังแสดงในรูู
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1 / 2564
งLearning
นี้ 3 คนเทอม
Grade Over All

ดังนั้นจากผลที่ไดทำใหเห็นวาการเรียนรู แบบ
Active
15 Learning ที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
ในชั10้นเรียนนั้น มีผลลัพธที่ชวยทำใหผลการประเมิน
5 ยนรูของผูเรียนมีแนวโนมที่ดีมากขึ้ น ซึ่งจะ
การเรี
เปน0จากวัAดผลการเรี
ยนรูC+ในลักCษณะเชิ
งกิDจ กรรม
B+
B
D+
F
และการมีสวนรวมของผูเรียนรูในชั้นเรียน มากกวา
รูปที่ 8 แสดงเกรดของผูเรียนจากการเรีย นแบบ
รููปที่่�
แสดงเกรดของผู้้
ย นจากการเรีี ย นแบบ
Active8Learning
เทอม 1 �/เรีี2564
Active Learning เทอม 1 / 2564
	ดัังนั้้�นจากผลที่่�ได้้ทำให้้เห็็นว่่าการเรีียนรู้้�แบบ
ดังนัLearning
้นจากผลทีที่่�ผู้้
่ไดท�เรีีำให
วาวการเรี
ยนรูย แนรู้้
บบ�ใน
Active
ยนมีีเห็ส่่วนนร่่
มในการเรีี
ูเรีย่วนมี
สวนรวมในการเรียนนรู
ชั้้�Active
นเรีียนนั้้�Learning
น มีีผลลััทีพ่ธ์์ผที่่�ช่
ยทำให้้ผลการประเมิิ
การ
้นเรี�ของผู้้
ยนนั�เ้นรีียมีนมีีผลลั
พธที่ชวยทำให
น
เรีีในชั
ยนรู้้
แนวโน้้มที่่�ดีี
มากขึ้้�ผนลการประเมิ
ซึ่่�งจะเป็็นการ
ยนรูขยองผู
เรียกนมี
แนวโน
ที่ดีมากขึ้น ซึ่งจะ
วััการเรี
ดผลการเรีี
นรู้้ใ� นลัั
ษณะเชิิ
งกิิมจกรรมและการมีี
ส่ว่ น
นจากวั�เดรีีผลการเรี
กษณะเชิ
งกิดจผลแบบ
กรรม
ร่่เปวมของผู้้
ยนรู้้�ในชั้้�นยเรีีนรูยนในลัมากกว่่
าการวัั
เดิิ
มที่่�ใช้้การสอบกลางภาคและปลายภาคมาเป็็
นเกณฑ์์
และการมี
สวนรวมของผูเรียนรูในชั้นเรียน มากกว
า
หลััก
3.3. ผลการประเมิินรายวิิชาและผู้้�สอน
สำหรัับกระบวนวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อการ
ผลิิตที่่�จััดสอนแบบ Active Learning ในภาคการ
ศึึกษาที่่� 1/64 พบว่่าผลการประเมิินผู้้�สอนได้้คะแนน
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 4.54 จากการประเมิินจากผู้้�เรีียน (34 คน
จากผู้้�เรีียน 35 คน) ส่่วนการประเมิินในรายวิิชา พบ
ว่่าผลคะแนนประเมิินเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 4.66 ซึ่่�ง เป็็นผลการ
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ผู  เ รี ย น (34 คนจากผู  เ รี ย น 35 คน) ส ว นการ
การวั ด ผลแบบเดิ ม ที ่ ใ ช ก ารสอบกลางภาคและ
ประเมินในรายวิชา พบวาผลคะแนนประเมินเฉลี่ย
ปลายภาคมาเปนเกณฑหลัก
อยู  ท ี ่ 4.66 ซึ ่ ง เป น ผลการประเมิ น ที ่ ม ากกว ผ
รายวิชาอื่นๆ ที่ผูสอนเคยสอนมา ดังแสดงในรูปที่
3.3 ผลการประเมินรายวิชาและผูสอน
ประเมิิ
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ประเมินในรายวิชา พบวาผลคะแนนประเมินเฉลี่ย
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ในขณะที่่�ระบบการให้้คำปรึึ
กษาก็็จปะเป็็
เปนหนึ
ยนการสอนรู
แบบน
แนวทางที่่�
ำให้้อาจารย์์
�สอนได้้มีีโอกาสในการแลก
ใหมที่ชวทยทำให
ผูเรียผู้้นสามารถมี
สวนรวมกั บ ชั้ น
เปลี่่�
นแนวทางการสอน
การประเมิิ
น เพื่่�อมทำให้้การ
เรียยนได
มากขึ้นกวาการสอนในรู
ปแบบเดิ
ซึ่งผลที่
สอนแบบ
Active
Learning
มีี
แ
นวทางที่่�ตรงกัั
ไดจากการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชบา
ผลลัั
พธ์์ของการสอนในรูู
ปแบบใหม่่
ได้้อย่่างรวดเร็็
เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรั
บระบบการผลิ
ต พบววา
และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ตามปััญหา
การสอนในรู ป แบบดั ง กล า วสามารถที ่ จ ะสร า ง
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ก็็ยัังเป็็นปััญหา
ประสบการณ ก ารเรี ย นแบบใหม ก ั บ ผู  เ รี ย นได
หลัักที่่�ทำให้้แผนการสอนแบบ Active Learning ไม่่
มากกว
การสอนแบบเดิ
ม ซึ่งงผลที
่ไดอจงของการจัั
ะมาจากการด
สมบูู
รณ์์ตาามแนวทางที่่�
คาดหวัั
ไว้้ในเรื่่�

รููปแบบการสอนในลัักษณะที่่�เป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้�เรีียนจะ
ต้้องใช้้ทัักษะและการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ ตลอดจนการตอบ
สนองและการเรีียนรู้้�ก็็ย่่อมที่่�จะมากกว่่าการเรีียนรู้้�
แบบออนไลน์์เท่่านั้้�น ซึ่ง่� ความท้้าทายในการสอนแบบ
Active Learning จึึงควรที่่�จะต้้องมีีการพััฒนาและ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทำการแลกเปลี่่�ยนแนวทางกัับผู้้ส� อนอื่่�นๆ ผ่่านเวทีีของ
การให้้คำปรึึกษาจากทีีมอาจารย์์ที่่�มีปี ระสบการณ์์และ
ประสบความสำเร็็จในการสอนในลัักษณะนี้้�ให้้มากและ
มีีความต่่อเนื่่�อง
5. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ

เรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (TLIC) ผู้้ใ� ห้้ทุุนสนัับสนุุน
การเรีียนการสอนในรููปแบบ Active Learning (Type
A) และขอขอบคุุณทีีมอาจารย์์โค้้ชชิ่่�ง รองศาสตราจารย์์
ดร.สมเกีี ย รติิ อิิ น ทสิิ ง ห์์ และผู้้�ช่่ว ยศาสตราจารย์์
ดร.น้้ำผึ้้�ง อิินทะเนตร ที่่�ได้้ช่่วยให้้คำแนะนำการสอนใน
รููปแบบ Active Learning ในครั้้�งนี้้�
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การใช้้ของรางวััลในห้้องเรีียนออนไลน์์เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning
สืืบพงศ์์ เฉิินบำรุุง

วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�อยู่่� 239 ถนนห้้วยแก้้ว ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ รหััสไปรษณีีย์์ 50200
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บทคััดย่่อ
	กิิจกรรมภายในโครงการนี้้�มุ้้�งเน้้นให้้เกิิดการเรีียนแบบ Active Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาเกิิดทัักษะ
ตามกรอบแนวคิิด 21st Century Skills ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�และสร้้างแรงจููงใจด้้านบวกด้้วยของรางวััล โดย
กิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างการเรีียนการสอน ประกอบด้้วย กิิจกรรมการตอบคำถาม Quiz ในห้้องเรีียนจาก
อาจารย์์ การเสวนากลุ่่�ม การทำโปรเจค และการนำเสนอผลงาน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำหรัับติิดตามพฤติิกรรมและ
ประเมิินผลผู้้�เรีียน คืือ Mobile Application ชื่่�อ “Kahoot” ซึ่่�งเป็็นโปรแกรม Gamification โดยการเล่่น
แอปพลิิเคชัันภายในกิิจกรรมนี้้�จะเกิิดขึ้้�นทุุกๆ 15-20 นาทีี เมื่่�อได้้ดำเนิินการสอนได้้ เพื่่�อที่่�ต้้องการจะทดสอบ
ความเข้้าใจในภาพรวมและให้้นัักศึึกษาได้้ทบทวนตรวจสอบตนเองในระหว่่างการเรีียน และรายงานกลุ่่�ม
ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถสะสม Badges และ Point ตลอดจนสามารถรัับแลกของรางวััลมากมายผ่่าน Digital Voucher
ได้้ด้้วยตนเอง โดยในครั้้�งนี้้� ของรางวััล คืือ ส่่วนลดอาหารและเครื่่�องดื่่�มใน Garb Food ที่่�ให้้นัักศึึกษาได้้ร่่วม
กิิจกรรมโดยไม่่ต้้องเดิินทางไปยัังสถานที่่�ต่่างๆ เหมาะสมกัับวิิกฤตการณ์์ Covid-19
คำสำคััญ: Active Learning, 21st Century Skill, Reward, Gamification
1. บทนำ
	กิิจกรรมภายในโครงการนี้้�มุ้้�งเน้้นให้้เกิิดการ
เรีียนแบบ Active Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาเกิิด
ทัักษะ critical thinking, collaboration, creativity,
communication ภายใต้้กรอบแนวคิิ ด 21st
Century Skills ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้แ� ละสร้้างแรง
จููงใจด้้านบวกด้้วย Gamification [1][2][3] โดย
กิิ จ กรรมที่่�เกิิ ด ขึ้้�นในระหว่่ า งการเรีี ย นการสอน
ประกอบด้้วย กิิจกรรมภายในชั้้�นเรีียนต่่างๆ โดย
อาจารย์์ผู้้�สอนจะกำหนดพฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
กรอบแนวคิิด 21st Century Skills ที่่�ได้้กล่่าวไปข้้าง
ต้้น และพยายามจููงใจให้้นัักศึึกษาแสดงพฤติิกรรม
เหล่่านั้้�นออกมา อย่่างไรก็็ตาม แรงจููงใจในห้้องเรีียนที่่�
เหมาะสมเป็็ น สิ่่�งสำคัั ญ ที่่�จะสามารถพลัั ก ดัั น ให้้
นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยใน
โครงการนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้เล็็งเห็็นความสำคััญดัังกล่่าวจึึงได้้

เสนอให้้นำเอาแนวทางด้้าน Gamification มาใช้้ใน
การปรัั บ เปลี่่�ยนพฤติิ ก รรมของนัั ก ศึึ ก ษา โดย
Gamification คืือ การนำเอาองค์์ประกอบของเกมส์์
เข้้ามาใช้้ในบริิบทที่่�ไม่่ใช่่เกมส์์ เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจและ
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�เล่่น อาทิิ การให้้ Badges
หรืื อ Point [4] เมื่่�อผู้้� เรีี ย นทำบางสิ่่�งบางอย่่ างที่่�
อาจารย์์ผู้้�สอนกำหนดขึ้้�นได้้ หรืือ การมอบของรางวััล
เมื่่�อกิิจกรรมเสร็็จสิ้้�น เป็็นต้้น วััตถุุประสงค์์หลัักของ
การใช้้แนวคิิด Gamification คืือ การสร้้างแรงจููงใจ
เชิิงบวกให้้นัักศึึกษา ได้้รู้้�สึึกสนุุก มีีส่่วนร่่วมกัับเพื่่�อน
และเห็็ น พัั ฒ นาการการเรีี ย นของตนเองผ่่ า นองค์์
ประกอบของเกมส์์ต่่าง ๆ ได้้ [5]
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
กระบวนการเรีี ย นการสอนแบบ Active
Learning ภายในโครงการนี้้�ได้้ถููกออกแบบขึ้้�นเพื่่�อ
กระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาเกิิดแรงจููงใจในการเรีียนรู้้ผ่� า่ นของ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รางวััลซึ่่�งใช้้องค์์ประกอบของเกมส์์เป็็นเครื่่�องมืือ และ
ได้้กำหนดกรอบของทัั ก ษะองค์์ ค วามรู้้� ผ่่ า นกรอบ
แนวคิิด 21st Century Skills โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
2.1. กรอบแนวคิิดเกมมิิฟิิเคชั่่�น
เป็็นการใช้้เทคนิิคในรููปแบบของเกมโดยไม่่ใช้้
ตััวเกม เพื่่�อเป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยในการกระตุ้้�นและสร้้างแรง
จููงใจในการเรีียนรู้้ใ� ห้้กัับผู้้เ� รีียน ทำให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วม
ในการเรีียนรู้้�ด้้วยวิิธีีการที่่�สนุุกสนาน ใช้้กลไกของเกม
เป็็นตััวดำเนิินการอย่่างไม่่ซัับซ้้อน อัันจะทำให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดพฤติิกรรม ตรวจสอบ ปรัับปรุุง และหาวิิธีกี ารแก้้ไข
ปััญหา เกมมิิฟิิเคชั่่�น เป็็นการนำเอาหลัักการพื้้�นฐาน
ในการออกแบบกลไกการเล่่นเกม เช่่น แต้้มสะสม
(Points) ระดัั บ ขั้้�น (Levels) การได้้รัั บ รางวัั ล
(Rewards) กระดานผู้้�นำ (Leaderboards) หรืือ
จัั ด การแข่่ ง ขัั นระหว่่างผู้้�เข้้าร่่วม (Competition)
เป็็นต้้น [4] มาประยุุกต์์ใช้้ในบริิบทที่่�ไม่่ใช่่การเล่่นเกม
(non-game context) โดยจำลองสภาพแวดล้้อมให้้
เสมืือนการเล่่นเกม โดยภายในบทความนี้้� ผู้้ส� อนได้้นำ
เอาแต้้มสะสมและของรางวััลเป็็นองค์์ประกอบของ
เกมส์์เพื่่�อส่่งเสริิมแรงจููงใจในการเรีียนรู้้� [5]
2.2. กรอบแนวคิิด 21 Century skill
	กิิจกรรมที่่�ได้้เสนอมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
นัักศึึกษาเกิิดความรู้้ค� วามสามารถในด้้านของ critical
thinking, collaboration, creativity,
communication ภายใต้้กรอบแนวคิิ ด 21st
Century Skills ) มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะใหม่่ที่่�ตอบ
สนองกัับความต้้องการอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ทัักษะการเรีียนรู้้� (learning Skills), ทัักษะเข้้าใจ
และใช้้เทคโนโลยีี (Digital Literacy Skills), และ
ทัักษะชีีวิติ (life Skills) โดยภายในโครงการนี้้�ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้
คััดเลืือกทัักษะด้้านการเรีียนรู้้เ� ป็็นแนวทางนำร่่องเพื่่�อ
ให้้เกิิด Active Learning เนื่่�องจากทัักษะดัังกล่่าว
สามารถส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาเกิิดกระบวนการวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และการมีีส่่วนร่่วม
ระหว่่ า งกิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอนได้้ตามกรอบ
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แนวคิิด 21st Century Skills โดย the OECD
framework [2] ระบุุว่า่ ทัักษะด้้านการเรีียนรู้้� ประกอบ
ไปด้้วย 4 ทัักษะย่่อย ได้้แก่่
• Critical Thinking หรืือ ความคิิดเชิิงคิิด
วิิเคราะห์์แก้้ไขปััญหา
• Collaboration หรืือ การทำงานร่่วมกัับผู้้อื่่�� น
เป็็นทีีม
• Creativity หรืือ ความคิิดสร้้างสรรค์์
• Communication หรืือ การสื่่�อสาร
	ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�และการสร้้างแรงจููงใจ
ผ่่านแนวคิิด Gamification ที่่�เน้้นการใช้้เทคนิิคในรููป
แบบของเกมโดยไม่่ใช้้ตััวเกม เพื่่�อเป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยในการ
กระตุ้้�นและสร้้างแรงจููงใจในการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน
ทำให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการเรีี ย นรู้้� ด้้ วยวิิ ธีี ก ารที่่�
สนุุกสนาน ใช้้กลไกของเกมเป็็นตััวดำเนิินการอย่่างไม่่
ซัับซ้้อน อัันจะทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิดพฤติิกรรม ตรวจสอบ
ปรัับปรุุง และหาวิิธีีการแก้้ไขปััญหา เกมมิิฟิิเคชั่่�น
เป็็นการนำเอาหลัักการพื้้�นฐานในการออกแบบกลไก
การเล่่นเกม เช่่น แต้้มสะสม (Points) ระดัับขั้้�น
(Levels) การได้้รัับรางวััล (Rewards) กระดานผู้้�นำ
(Leaderboards) หรืือจััดการแข่่งขัันระหว่่างผู้้เ� ข้้าร่่วม
(Competition) เป็็นต้้น มาประยุุกต์์ใช้้ในบริิบทที่่�ไม่่ใช่่
การเล่่นเกม (non-game context) โดยจำลองสภาพ
แวดล้้อมให้้เสมืือนการเล่่นเกม
2.3. การต่่อยอดรููปแบบการเรีียนรู้้�จากเดิิม
	ที่่�ผ่่านมานั้้�น ผู้้�วิิจััยได้้ทดสอบการนำเอาแต้้ม
(Point) เข้้ามาปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการสอนให้้
เกิิดความน่่าสนใจ และผลการดำเนิินงานที่่�ผ่่านมา
แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่าแรงจููงใจของนัักศึึกษา
ปรากฏออกมาในเชิิงบวกผ่่านตััวชี้้�วััดแต้้มที่่�ได้้เก็็บ
สะสม เช่่นเดีียวกัับคะแนนผลงานของนัักศึึกษาที่่�ดีีใน
ภาพรวมซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลพััฒนาการในเชิิงบวก
กล่่าวสรุุปได้้ว่่าการนำเอา Gamification เข้้ามาใช้้
ภายในวิิชาเรีียนสามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดสภาพแวดล้้อม
การเรีียนแบบ Active Learning ที่่�ส่่งผลต่่อแรงจููงใจ
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ในการเรีียนและประสิิทธิิภาพด้้านความรู้้� อย่่างไร
ก็็ตาม จากการวิิเคราะห์์และสำรวจพบว่่า นัักศึึกษา
จำนวนกว่่าร้้อยละ 30 ไม่่ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม เนื่่�องจาก
ประเภทของรางวััลไม่่ได้้ดึึงดููดความสนใจของผู้้�เรีียน
ฉะนั้้�น ภายในโครงการครั้้�งนี้้�จึึงต้้องการศึึกษาและส่่ง
เสริิมการใช้้ของรางวััลเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจเชิิงบวกให้้แก่่
ผู้้�เรีียน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียน
ออนไลน์์ที่่�ปััจจััยด้้านแรงจููงใจมีีผลอย่่างมาก ในการนี้้�
ผู้้ด� ำเนิินโครงการมีีความต้้องการเพิ่่�มประเภทของของ
รางวััลและปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียน
ให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมแบบออนไลน์์
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ภายในวิิชา Introduction to Digital Business
ประกอบไปด้้วยนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 จำนวน 61 คน
ผู้้ส� อนได้้ดำเนิินการจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่ว่ น
ร่่วมการเรีียนรู้้� และได้้นำเอาเทคโนโลยีีแอปพลิิเคชััน
บนโทรศััพท์์มืือถืือเป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียน
การสอน และได้้กำหนดเกณฑ์์กติิกาในการดำเนิินงาน
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
3.1. กิิจกรรมส่่งเสริิมส่่วนร่่วมการเรีียนรู้้�
	กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� ภ ายในโครงการได้้ถูู ก
ออกแบบขึ้้�นเพื่่�อให้้นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด การเรีี ย นรู้้� แ บบ
Active Learning
ำเนิินงานได้้เข้้าไปปรัั
บแก้้และ
ภายในกิ
จกรรมนี้ไซึ่ดง่� ตผู้้อด� ยอดจากรู
ปแบบการบรรยาย
เพิ่่�มเติิ
มกระบวนการเรีี
นรู้้�เดิิวมัตถุโดยได้้แบ่่
ในห
องเรี
ยนออนไลน ยโดยมี
ประสงคงหกิิลัจกกรรม
เพื่ อ
กรรมการตอบคำถาม
สออกเป็็
งเสริมนให2 นส่่ักวนศึกได้้แก่่
ษามีสกิิวจนร
วม (Engagement)Quiz
กับ
ในระหว่่
า
งการเรีี
ย
นในชั้้�
น
เรีี
ย
น
และกิิ
จ
กรรมการทำ
เนื้อหาในบริบทการเรียนออนไลน โดยมีกระบวนการ
รายงานกลุ่่�ม
ดังนี้
3.1.1 กิิจกรรมการตอบคำถาม Quiz
ภายในกิิจกรรมนี้้�ได้้ต่่อยอดจากรููปแบบการ
บรรยายในห้้องเรีียนออนไลน์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลััก
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วม (Engagement) กัับ
เนื้้�อหาในบริิบทการเรีียนออนไลน์์ โดยมีีกระบวนการ
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมตอบคำถาม
ดัังนี้้�
กระบวนการแรกนักศึกษาเขาสูเนื้อหาการเรียน
ผ า นระบบ ZOOM พร อ มกั น ทุ ก คน โดยอาจารย
ผูสอนนำเสนอรายละเอียดการเรียนการสอน และ
แจงกติกาในการรับแตมพิเศษเพื่อใชสำหรับรับแลก
ของรางวัลได คำตอบจะอยูภายในเนื้อหาที่ทำการ

ในหองเรียนออนไลน โดยมีวัตถุประสงคหลั ก เพื่ อ
สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม (Engagement) กับ
เนื้อหาในบริบทการเรียนออนไลน โดยมีกระบวนการ
ดังนี้

รูปภาพแสดงกระบวนการกิ
รููปที่่�
1 แสดงกระบวนการกิิจกรรมตอบคำถาม
กระบวนการแรกนัักศึึกษาเข้้าสู่่�เนื้้�อหาการเรีียน
ผ่่านระบบ
ZOOM พร้้อมกัั
กคนาโดยอาจารย์์
ผู้้ส� อน
กระบวนการแรกนั
กศึนกทุุษาเข
สูเนื้อหาการเรี
ยน
นำเสนอรายละเอีี
ยดการเรีี
นการสอน
กา
ผ า นระบบ ZOOM
พร อยมกั
น ทุ ก คนและแจ้้งกติิ
โดยอาจารย
ในการรัั
บแต้้มพิิเศษเพื่่�อใช้้สำหรัั
บรััยบนการสอน
แลกของรางวัั
ล
ผูสอนนำเสนอรายละเอี
ยดการเรี
และ
ได้้ คำตอบจะอยู่่�ภายในเนื้้�อหาที่่�ทำการบรรยายซึ่่�ง
แจงกติกาในการรับแตมพิเศษเพื่อใชสำหรับรับแลก
นัักศึึกษาจะต้้องวิิเคราะห์์เนื้้�อไปพร้้อม ๆ กัับผู้้�สอน
ของรางวัลได คำตอบจะอยูภายในเนื้อหาที่ทำการ
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการเรีียน นัักศึึกษาจะพบกัับรายการคำถาม
บรรยายซึ
นักศึกษาจะต
องวิเคราะห
เนื้อไปพรกจะได้้
อม ๆ
ในรูู
ปแบบ ่งMultiple
Choice
และหากตอบถูู
ผูสอน เมืานระบบ
่อสิ้นสุดGoogle
การเรียนForm
นักศึกที่่�ผู้้
ษาจะพบกั
รัักับบคะแนนผ่่
�สอนได้้จััดบ
รายการคำถามในรู
ป แบบ Multiple Choice และ
เตรีี
ยมไว้้
หากตอบถู
ร ั บ คะแนนผ า นระบบ
3.1.2กกิิจะได
จกรรมการทำรายงานกลุ่่�
ม Google
Form ทีจ่ผกรรมนี้้�
ูสอนไดไจด้้จัััดเตรี
มไว วัตั ถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อ
	กิิ
ดขึ้้�นยโดยมีี
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะความรู้้�ความสามารถในด้้านของ
critical
collaboration,
3.1.2 กิthinking,
จกรรมการทำรายงานกลุ
ม creativity,
communication
ด 21st
กิ จ กรรมนี ้ ไ ด จ ั ดภายใต้้กรอบแนวคิิ
ขึ ้ น โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค
ห ลั ก
Century
Point เป็็นสิ่่�งจููงาใจน
เพื่อใหผูเSkills
รียนเกิโดยใช้้แต้้มคะแนน
ดทักษะความรูความสามารถในด
ในการเรีียนรู้้� โดยมีีกระบวนการดัังนี้้�
ของ critical thinking, collaboration, creativity,
communication ภ ายใต ก รอบแ นว คิ ด 21st
Century Skills โดยใช แ ต ม คะแนน Point เป น
สิ่งจูงใจในการเรียนรู โดยมีกระบวนการ ดังนี้
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมทำรายงานกลุม
รููปที่่� 2 แสดงกระบวนการกิิจกรรมทำรายงานกลุ่่�ม
	นัักศึึกษาได้้รัับโจทย์์ในการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจาก
รับโจทยบในการวิ
เคราะห
ผู้้�สอนนักซึ่่�ศึงกนััษาได
กศึึกษาต้้องจัั
กลุ่่�ม 4-5
คน กััเนืบ้อเพื่่�หาจาก
อนใน
ผูชั้้�สนอน
ศึกษาตองจั(Report)
บกลุม 4-5ประกอบไปด้้วย
คน กับเพื่อนใน6
เรีียนซึ่งจัันัดกทำรายงาน
ชัชิ้้�นงาน
้นเรียน จัโดยอาจารย์์
ดทำรายงาน เ(Report)
ประกอบไปด
วย 6
ป็็ น ผู้้� ก ำหนดเกณฑ์์
ใ นการ
ดัังนี้้�
ชิวิิเ้ นคราะห์์
งาน โดยอาจารย
เ ป น ผู  ก ำหนดเกณฑ ใ นการ
วิเคราะห ดังนี้
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รูปภาพแส

นักศึกษ
ผูสอน ซึ่งน
ชั้นเรียน จัด
ชิ ้ น งาน โด
วิเคราะห ด

รูปภ

เมื่อนักศึกษ
รายงานและ

3.2 นวัตก
ภายใน
สำเร็ จ รู ป ช
โอกาสให ผ
ตางๆ ที่ตน
กรอบแนวค
ระบบ ผูใช
และตองกำ
ปฏิบัติในเก
และ 3.1.2
ภารกิจสำเร

บคำถาม

หาการเรียน
ดยอาจารย
ารสอน และ
หรับรับแลก
หาที่ทำการ
อไปพรอม ๆ
ษาจะพบกั บ
hoice และ
บบ Google

ระสงค ห ลั ก
มารถในดาน
creativity,
ว คิ ด 21st
Point เป น
ดังนี้

นักศึกษาไดรับโจทยในการวิเคราะหเนื้อหาจาก
ผูสอน ซึ่งนักศึกษาตองจับกลุม 4-5 คน กับเพื่อนใน
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ชัChiang
้นเรียนMai
จัดทำรายงาน
(Report) ประกอบไปดวย 6
University, Thailand
ชิ ้ น งาน โดยอาจารย เ ป น ผู  ก ำหนดเกณฑ ใ นการ
วิตารางที่่�
เคราะห 1ดังตารางตัั
นี้ วชี้้�วััดและประเมิินผล

ของความรูที่ไดใชตารางประเมินผลชี้วัดผลงานของ
นักศึกษาที่ไดเกิดขึ้นในวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลลัพธดานแรงจูงใจ
โดยผลลัพธดานแรงจูงใจคำนวนไดจากจำนวน
4.1. ผลลััพธ์์ด้้านแรงจููงใจ
แตมที่สโดยผลลัั
ะสมจากแต
ละกิจกรรมตอบคำถาม
Quiz ที่
พธ์์ด้้านแรงจูู
งใจคำนวนได้้จากจำนวน
เกิ
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ะสมจากแต่่
ละกิิจกรรมตอบคำถาม
Quiz ที่่�
ตอบคำถาม
เกิิดขึ้้�นภายในวิิชา ประกอบด้้วย แต้้มที่่�เกิิดจากการ
ตอบคำถาม

รูปภาพตารางตัวชี้วัดและประเมินผล
เมื่่�อนัักศึึกษาจััดส่่งรายงานจะได้้รัับคะแนนใน
ในระหว
างการเรี
ย น ผู  ส อนจะมอบ
QR Code ให
จากกราฟนำเสนอจำนวนแต ม ที ่ น ั ก ศึ ก ษา
การทำรายงานและได้้แต้้มในการสะสมแลกของรางวัั
ล
เมื
่อนักศึกษาจั
ดสงรายงานจะได
รับคะแนนในการทำ
นวััตกรรมที่่�
ใรช้้ในการจัั
ดการเรีีเปยนนการสอน
นักศึก3.2.
ษา scan
ับแตม Point
ตนล ตาราง ไดรับระหวางการทำกิจกรรมภายในวิชาในเทอม 1
รายงานและได
แตและได
มในการสะสมแลกของรางวั
ดานลภายในโครงการนี้้�
างแสดงจำนวนแตมผู้้ที�ส่นอนได้้ใช้้
ักศึกษาไดApplication
รับเมื่อสำเร็จ ป ก ารศึ ก ษา 2564 ผลปรากฏว า จำนวนจำนวน
กราฟแสดงผลลั
พธดพานแรงจู
งมใจที ่ นงใจั ก ศึ ก ษา
ในระหว
า
งการเรี
ย
น
ผู

ส
อนจะมอบ
QR
จากกราฟนำเสนอจำนวนแต
รููปที่่�
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ยนนั
ลไดบริ
ภายใน
ทำใหยทนคาบที่่�
ราบวานั1กจนถึึ
ศึกษามี
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4 อภิปรายผล า น Amazon Cafe ที ่ ท างผู  ส อน กิจกรรมมีความตอเนื่อง
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ในด้้านของความนิิยมของรางวััล ทางผู้้�สอนได้้
ดำเนิินการสำรวจของรางวััลที่่�ทางนัักศึึกษาชื่่�นชอบ
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ใช้้ของรางวััลประเภทอุุปกรณ์์หรืือครอสเรีียนพิิเศษที่่�
ช่่วยส่่งเสริิมการเรีียนของนัักศึึกษาเป็็นสิ่่�งจููงใจในการ
เรีียนรู้้�ต่่อไป

6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�สอนขอขอบพระคุุณทางศููนย์์นวััตกรรมการ
สอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นอย่่าง
สูู ง ที่่�ส่่ ง เสริิ ม ให้้เกิิ ด กิิ จ กรรมในรูู ป แบบ Active
Learning ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นเกิิ ด ความมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ทางการเรีียนรู้้�
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การเรีียนรู้้�กฎหมายอาหารกัับการปรัับตััวในยุุคโควิิด-19
กระบวนวิิชา 601351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
(Food Legislation and standards)
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
สุุคัันธา โอศิิริิพัันธุ์์�1

สำนัักวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�อยู่่� 155 ถนนเลีียบคลองชลประทาน ตำบลแม่่เหีียะ อำเภอเทศบาลเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50100
E-mail Sukhuntha.o@cmu.ac.th, Sukhuntha@hotmail.com
1

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิชานี้้�ได้้มีีการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบเชิิงรุุก (Active learning) และแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นผ่่านทางอิินเตอร์์เนต ได้้แก่่ Facebook และโปรแกรม ZOOM เพื่่�อฝึึกฝนการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�
เน้้นการจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และความเข้้าใจของนัักศึึกษาสี่่�ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการจำ ด้้านการคิิด
วิิเคราะห์์ ด้้านการสัังเคราะห์์และด้้านการประยุุกต์์ใช้้ โดยการใช้้วิิธีีการสำคััญในการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�น
ตอนการนำเสนอข้้อมููลที่่�สำคััญด้้านกฎหมายและมาตรฐานอาหารทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศที่่�สำคััญและ
เป็็นปััจจุุบััน รวมทั้้�งแนวทางการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ที่่�ได้้รัับแก่่นัักศึึกษาเพื่่�อสร้้างการจดจำ การใช้้การเรีียนรู้้�จาก
การทำงาน (Work - based learning) เพื่่�อสร้้างกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ การใช้้การเรีียนรู้้จ� ากปััญหา (Problem
- based learning) เพื่่�อสร้้างการสัังเคราะห์์และการใช้้การเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้วิิธีีสร้้างผลงานจากการตกผลึึกทางปััญญา
(Crystal – based approach) โดยยัังคงวิิธีีการหรืือกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�เป็็นนวััตกรรมต่่างๆ ได้้แก่่
รููปแบบกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษาเป็็น Active and Lifelong Leaner รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�
ในลัักษณะ Student-Centered Approaches และรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
(Flipped-Classroom) ด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบการนำตนเอง (Self-Directed Learning) เน้้นการฝึึกให้้
นัักศึึกษามีีความมั่่�นใจในการนำความรู้้�ไปใช้้ในวิิชาชีีพจากการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�เพื่่�อการนำเสนอผลงานใน
ห้้องเรีียนและวิิจารณ์์กัับผู้้�เข้้าฟัังได้้ การทำงานโดยอาศััยโจทย์์การทำงานจริิงจากตััวอย่่างข้้อกฎหมายอาหารที่่�มีี
ในปััจจุุบันั ผนวกกัับผลิิตภััณฑ์์สินิ ค้้าอาหารที่่�อยู่่�ในกระแสและได้้รัับความสนใจทั้้�งทางด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย
อาหารและการตลาดที่่�สำคััญ
คำสำคััญ: การสอนแบบเชิิงรุุก, การเรีียนรู้้�จากการทำงาน, การเรีียนรู้้�จากปััญหา, การตกผลึึกทางปััญญา
1. บทนำ
การพัั ฒ นาทัั ก ษะการเป็็ น มืื อ อาชีี พ ของ
นัักศึึกษาด้้วยการจััดการเรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
จะช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกการเป็็นผู้้�ใฝ่่เรีียนรู้้�และเรีียน
รู้้�ตลอดชีีวิิต (Active and lifelong leaner) ผ่่านการ
วางระบบการสร้้างการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก โดยอ้้างอิิงตาม

แนววิิถีีใหม่่จากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�เน้้น
การสอนออนไลน์์ เ ป็็ น หลัั ก จึึ ง ต้้องทำการกระตุ้้� น
ผู้้�เรีียนและสร้้างสมรรถภาพให้้เกิิดความใฝ่่รู้้�และมีี
ความรู้้� ทัั น สถานการณ์์ ด้้ านคุุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัั ย อาหารที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง
สอดคล้้องกัับกระบวนวิิชา 601351 กฎหมายและ
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มาตรฐานอาหารเป็็นหนึ่่�งในกระบวนวิิชาของคณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�เน้้นการ
พััฒนาทัักษะการเป็็นมืืออาชีีพของนัักศึึกษาเมื่่�อจบ
การศึึกษา ทั้้�งการเป็็นผู้้ใ� ฝ่่เรีียนรู้้จ� ะช่่วยให้้มีีการพััฒนา
ความรู้้แ� ละติิดตามความรู้้ใ� หม่่ที่่�ทันั สมััยด้้านกฎหมาย
และมาตรฐานอาหารสำคััญของประเทศ ต่่างประเทศ
และระดัับสากลได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
2. หลัักการ
	ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ที่่�สำคััญที่่�สุุด คืือ
ทัักษะการเรีียนรู้้� (Learning Skill) โดยสาระวิิชามีี
ความสำคััญด้้านการจำที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาค้้นคว้้าโดย
มีีผู้้�สอนให้้คำแนะนำและผู้้�สอนควรเพิ่่�มการออกแบบ
กิิจกรรมที่่�พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรู้้� ความสามารถและ
ทัักษะที่่�จำเป็็นในวิิชาชีีพให้้เพีียงพอตลอดจนเตรีียม
ความพร้้อมในด้้านต่่างๆ มากกว่่าจะสอนแค่่เพีียงแต่่
เนื้้�อหาสาระ [1,2] ทัักษะที่่�คาดหวัังในศตวรรษที่่� 21
มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์ให้้เกิิดกัับผู้้�เรีียน โดยเฉพาะสำหรัับผู้้�ที่่�
เรีียนรู้้�ผ่่านหลัักสููตรที่่�เป็็นสหวิิทยาการดัังเช่่น คณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร จึึงเป็็นการต้้องบููรณาการหลััก
การต่่างๆ ที่่�จะช่่วยผู้้�เรีียนให้้เตรีียมความพร้้อมใน
วิิชาชีีพได้้หลากหลายจากการได้้รัับประสบการณ์์แก้้
ปััญหาจริิงและการสร้้างชุุมชนออนไลน์์ที่่�มีีการแลก
เปลี่่�ยนความรู้้�ความเข้้าใจร่่วมกััน [2,3] ได้้แก่่
- การใช้้การเรีียนรู้้�จากการทำงาน (Workbased learning) เพื่่�อสร้้างกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์
จากการลงมืือปฏิิบััติิ
- การใช้้การเรีี ย นรู้้� จ ากปัั ญ หา (Problembased learning) เพื่่�อสร้้างการสัังเคราะห์์ความรู้้จ� าก
การได้้แก้้ไขปััญหา
- การใช้้การเรีียนรู้้ที่่�� ใช้้วิิธีสี ร้้างผลงานที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการตกผลึึ ก ทางปัั ญ ญา (Crystal-based
approach) จากการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�สู่่�การใช้้งาน
จริิงและการถ่่ายทอดความรู้้�สู่่�ผลงาน
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3. กระบวนการเรีียนรู้้�
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
601351 ที่่�ทำให้้นัักศึึกษาได้้มีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�
และสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ มีีการดำเนิินการ
ดัังนี้้�
3.1. การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบเชิิง
รุุก (Active learning)
กระบวนการที่่�เน้้นการจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้แ� ละความเข้้าใจของนัักศึึกษาสี่่�ด้้าน โดยการ
ใช้้วิิธีกี ารสำคััญในการจััดการเรีียนรู้้ที่่�� เริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน
ดัังต่่อไปนี้้� ได้้แก่่ ด้้านการจำ ด้้านการคิิดวิิเคราะห์์ ด้้าน
การสัังเคราะห์์และด้้านการประยุุกต์์ใช้้ [4,5,6,7]
กระบวนการโดยละเอีียดเริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการนำเสนอ
ข้้อมููลที่่�สำคััญด้้านกฎหมายและมาตรฐานอาหารทั้้�ง
ในประเทศไทยและต่่ า งประเทศที่่�สำคัั ญ และเป็็ น
ปััจจุุบันั รวมทั้้�งแนวทางการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้ที่่�� ได้้รัับ
แก่่นัักศึึกษาเพื่่�อสร้้างการจดจำ การใช้้การเรีียนรู้้�จาก
การทำงาน (Work - based learning) เพื่่�อสร้้าง
กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ การใช้้การเรีียนรู้้จ� ากปััญหา
(Problem - based learning) เพื่่�อสร้้างการ
สัังเคราะห์์และการใช้้การการเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้วิิธีีสร้้างผล
งานจากการตกผลึึกทางปััญญา (Crystal – based
approach) โดยยัังคงวิิธีีการหรืือกิิจกรรมการเรีียน
การสอนที่่�เป็็นนวััตกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
- รููปแบบการกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะเปลี่่�ยน
นัั ก ศึึ ก ษาเป็็ น Active and Lifelong Leaner
เนื่่�องจากการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีการผลิิตอาหาร
สมััยใหม่่และเทรนด์์อาหารสมััยใหม่่ มีีระบบมาตรฐาน
และกฎหมายอาหารใหม่่ ทำให้้นัักศึึกษาควรฝึึกการ
เป็็นผู้้�ใฝ่่รู้้�และเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- รูู ป แบบการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นลัั ก ษณะ
Student-Centered Approaches ที่่�ครอบคลุุมการ
เรีียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL)
เน้้นการตั้้�งโจทย์์ปัญ
ั หาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกวิิเคราะห์์
ได้้ใกล้้เคีียงสถานการณ์์จริิงมากที่่�สุุด เป็็นการเตรีียม

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ความพร้้อมให้้นัักศึึกษาได้้ทราบแนวทางการจััดการให้้
สอดคล้้องด้้านระเบีียบและมาตรฐานอาหารที่่�ต้้องใช้้
ในวิิชาชีีพได้้
- รูู ป แบบการจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped-Classroom) ด้้วย
กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบการนำตนเอง (Self-Directed
Learning) เน้้นการฝึึกให้้นัักศึึกษามีีความมั่่�นใจใน
การนำความรู้้ไ� ปใช้้ในวิิชาชีีพได้้จริิงจาการประยุุกต์์ใช้้
ความรู้้ที่่�� ได้้รัับเพื่่�อการนำเสนอผลงานในห้้องเรีียนและ
วิิจารณ์์กัับผู้้�เข้้าฟัังได้้
3.2. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
- สื่่�อการสอนออนไลน์์ เอกสารวิิชาการ งาน
มอบหมาย รายงานและอุุปกรณ์์ต่่างๆ โดยมีีการใช้้
ZOOM, CMU Online, E-book, E-Learning
courseware, Facebook, Line และ Email เป็็นต้้น
ร่่ ว มกัั บ การสร้้างความน่่ า สนใจให้้กัั บ เนื้้�อหาด้้วย
โปรแกรมสำเร็็ จ รูู ป เพื่่�อกระตุ้้� น ความเข้้าใจและ
ความคิิด
- การเล่่นเกมส์์เชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อกระตุ้้น� ให้้เกิิด
การคิิดวิิเคราะห์์การแก้้ไขปััญหาข้้อกฎหมายอาหาร
จากโจทย์์ของผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีจำหน่่ายจริิงในท้้อง
ตลาดและเป็็นสิินค้้าทัันสมััย
- การจััดการเรีียนการสอนและแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นผ่่านทางอิินเตอร์์เนต ได้้แก่่ Facebook
และโปรแกรม ZOOM เพื่่�อฝึึกฝนการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ
- การทำงานโดยอาศััยโจทย์์การทำงานจริิงจาก
ตััวอย่่างข้้อกฎหมายอาหารที่่�มีีในปััจจุุบัันผนวกกัับ
ผลิิตภััณฑ์์สินิ ค้้าอาหารที่่�อยู่่�ในกระแสและได้้รัับความ
สนใจทั้้�งทางด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััยอาหารและ
การตลาดที่่�สำคััญ
3.3. สรุุปผลการจััดการเรีียนรู้้�
เป็็นขั้้�นการสะท้้อนกรอบคิิดใฝ่่เรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ
เป็็นขั้้�นที่่�ให้้ผู้้�เรีียนสะท้้อนความคิิดจากการฝึึกปฏิิบััติิ
เพื่่�อตรวจสอบความรู้้�ความเข้้าใจ ดัังนี้้�

- อาจารย์์ ส รุุ ป แนวคิิ ด และเสนอข้้อคิิ ด เพื่่�อ
สนัับสนุุนสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนได้้จากการฝึึกปฏิิบััติิโดยอาศััย
แนวคิิดที่่�ได้้จากการศึึกษาค้้นคว้้าเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
- นัั ก ศึึ ก ษาสรุุ ป สิ่่�งที่่�ได้้จากการปฏิิ บัั ติิ แ ละ
แนวทางที่่�เป็็นประโยชน์์เพื่่�อแก้้ปััญหาต่่อไปในอนาคต
โดยนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีี ย นหรืื อ ถ่่ า ยทอดลงบน
facebook ของกลุ่่�ม 601351
4. ผลการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�
การจััดการเรีียนการสอนด้้วยกระบวนการเรีียน
รู้้�ที่่�จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษาเป็็น Active and Lifelong
Learner โดยเน้้น Flipped-Classroom เพื่่�อการเสริิม
สร้้างกรอบคิิดใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
4.1. การนำเสนอข้้อมููลที่่�สำคััญด้้านกฎหมาย
อาหารและมาตรฐานอาหารที่่�สำคััญและ
เป็็ น ปัั จ จุุ บัั น แก่่ นัั ก ศึึ ก ษาเพื่่�อสร้้างการ
จดจำ
	ผู้้�สอนทำการวางแผนการจััดการเรีียนการสอน
ออกเป็็น 4 ช่่วง ได้้แก่่
- ช่่วงก่่อนเปิิดภาคการศึึกษา ผู้้�สอนจััดทำสื่่�อ
วิิดีีโอออนไลน์์โดยใช้้ห้้องอีีซี่่�สตููดิิโอที่่�มีีเนื้้�อหาแนะนำ
รายวิิชาและเนื้้�อหาสรุุปเบื้้�องต้้นของเนื้้�อหาสาระให้้แก่่
นัักศึึกษาก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาล่่วงหน้้าประมาณสี่่�
สััปดาห์์ และเชิิญชวนให้้นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียน
เข้้าร่่วมกลุ่่�มรายวิิชาบน facebook ของกลุ่่�ม 601351
เพื่่�อติิดตามข้้อมููลข่่าวสาร
- ช่่วงต้้นของการเปิิดภาคการศึึกษา ในช่่วงเริ่่�ม
ต้้น 1 เดืือนแรกของภาคการศึึกษา ผู้้�สอนทำการ
บรรยายพร้้อมเอกสารประกอบการสอนที่่�เน้้นในห้้อง
พร้้อมเอกสารประกอบการสอนโดยเน้้น Active
learning เช่่น การกระตุ้้น� ด้้วยโจทย์์ปัญ
ั หาสถานการณ์์
จริิงที่่�เป็็นปััจจุุบััน เพื่่�อให้้ศึึกษาควบคู่่�กัับการศึึกษา
ด้้วยตนเองผ่่านวิิดีีโอสื่่�อการสอนที่่�จััดทำโดยอาจารย์์
และสื่่�อวิิดีีโอออนไลน์์จากสำนัักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุข
- ช่่ ว งกลางของภาคกลางศึึ ก ษา เริ่่� ม มีี ก าร
ประเมิินผลการเรีียนรู้้แ� บบใช้้ข้้อสอบคิิดเป็็นร้้อยละ 40
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ปฏิบัติและแนวทาง คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
อไปในอนาคตโดย
-(2022)
ช ว งกลางของภาคกลางศึ ก ษา เริ่ ม มี ก าร
ดลงบน facebook CMU21
Chiang
Mai
University,
ประเมินผลการเรี
ยนรูThailand
แบบใชขอสอบคิดเปนรอยละ
40 ของการคิ ด คะแนนลำดั บ ขั้ น ควบคู กั บ การ
ของการคิิ
นควบคู่่�กัั
การประเมิิ
นผล
ประเมิดนคะแนนลำดัั
ผลการเรียนรูบดขั้้�วยวิ
ธีการจัดบการเรี
ยนรูแบบ
ยนรู้้
วยวิิ60
ธีกี ารจัั
ดการเรีีดยคะแนนลำดั
นรู้้แ� บบใหม่่บร้้ขัอ้ นยละ
ใหม
ร อด้้� ยละ
ของการคิ
จาก60
ด ว ยกระบวนการ การเรีี
การประเมิ
นงานมอบหมายแบบเดี
่ยวและแบบกลุ
ม
ดคะแนนลำดัั
บขั้้�น จากการประเมิิ
นงานมอบ
เป น Active and ของการคิิ

ยวและแบบกลุ่่�ม
pped-Classroom หมายแบบเดี่่�
- ช ว งปลายของภาคการศึ กษา มี ก ารสรุป ผล
- ช่่วงปลายของภาคการศึึกษา มีีการสรุุปผล
นรูตลอดชีวิต
การจัดการเรียนรูแบบใหมพรอมทั้งมีการประเมินผล
การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผล
คั ญ ด า นกฎหมาย การเรี ย นรูข องนั ก ศึ ก ษาจากการการนำเสนองาน
การเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษาจากการนำเสนองานแบบเดี่่�ยว
หารที่ ส ำคั ญ และ มอบหมายงานแบบเดี่ยวและแบบกลุม
และแบบกลุ่่�ม
พื่อสรางการจดจำ

จากผลการจัดการเรียนรูนักศึกษาทำการนำแนวคิด
ที่ไดมาขยายผลเพื่อหาแนวทางปฏิบัติจริงและศึกษา
หาขอมูล เพิ่ มเติ มเพื่ อแก ไขป ญ หาจากแหลงขอมู ล
ทางวิชาการตางๆ เพื่อมารวมตอบคำถาม และสราง
ผลงานตางๆ โดยพบวานักศึกษาใหความสนใจและ
วามร
วมมือเปนอยางดี
เพื่่�ใหอคมาร่่
วมตอบคำถาม
และสร้้างผลงานต่่างๆ โดยพบ

ว่่านัักศึึกษาให้้ความสนใจและให้้ความร่่วมมืือเป็็น
อย่่างดีี

รูปที่ 4-3 สือ่ ออ
และตัวอ

การเรียนการสอน

4.3 การใช ก าร
based lea

า ผูส อนจัดทำสื่อ
อที่มีเนื้อหาแนะนำ
นของเนื้ อ หาสาระ
ารศึ ก ษาล ว งหน า
วนให นั ก ศึ ก ษาที่
วิชาบน facebook
มูลขาวสาร

ผูสอนทำการ
เฉพาะ เรื่อง แนวท
สถานที่ผลิตอาหาร
ขออนุ ญ าตผลิ ต อ
คณะกรรมการอาห

การศึ ก ษา ในช ว ง
กษา ผูสอนทำการ
รสอนที่เนนในหอง
นโดยเน น Active
ว ย โจ ท ย ป ญ ห า

กิจกรรมต
งๆ ในคาบเรี
ยนออนไลน
รููปที่่�รู2ปทีกิิ่ จ4-2กรรมต่่
างๆ าในคาบเรีี
ยนออนไลน์์
รูปที่ 4-1 สื่อวีดีโอออนไลนในกระบวนวิชา
4.2 การใช ก ารเรี ย นรูจ ากการทำงาน (Workbased learning) เพื่ อ สร า งกระบวนการ
คิดวิเคราะห
ผู ส อนจั ด การเรี ย นรู โ ดยการให ผู เรี ย นเล น
เกมสตอบคำถามในกลุมรายวิชาทางเฟสบุค หัวขอ
ม า ต ร ฐ า น Good Hygiene Practice แ ล ะ
ม า ต ร ฐ าน Good Manufacturing Practice ซึ่ ง
การเรียนรูนักชศึากษาทำการนำแนวคิด
รููปที่่� 1 สื่่�อวีีดีีโจากผลการจั
อออนไลน์์ใดนกระบวนวิิ
ที่ไดมาขยายผลเพื
หาแนวทางปฏิบัต(Workิจริงและศึกษา
4.2. การใช้้การเรีี
ยนรู้้�จ่อากการทำงาน
หาขอมูล เพิ่ มเติ มเพื่ อแก ไขป ญ หาจากแหล งข อมู ล
based
learning) เพื่่�อสร้้างกระบวนการ
ทางวิชาการตางๆ เพื่อมารวมตอบคำถาม และสราง
คิิดวิิเคราะห์์
ผลงานตางๆ โดยพบวานักศึกษาใหความสนใจและ
	ผู้้�สอนจััดใหการเรีี
ยนรู้้โ� ดยการให้้ผู้้�เรีียนเล่่นเกมส์์
ความรวมมือเปนอยางดี

ตอบคำถามในกลุ่่�มรายวิิ ช าทางเฟสบุุ ค หัั ว ข้้อ
มาตรฐาน Good Hygiene Practice และมาตรฐาน
Good Manufacturing Practice ซึ่่�งจากผลการ
จััดการเรีียนรู้้�นัักศึึกษาทำการนำแนวคิิดที่่�ได้้มาขยาย
ผลเพื่่�อหาแนวทางปฏิิบััติิจริิงและศึึกษาหาข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมเพื่่�อแก้้ไขปััญหาจากแหล่่งข้้อมููลทางวิิชาการต่่างๆ
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รููปที่่� 3 รูสื่่�ปอทีออนไลน์์
จากภายนอกเรื่่�อง GHP
่ 4-3 สือ่ ออนไลนจากภายนอกเรื่อง GHP
และตััวอย่่างเกมส์์
และตัตวอบคำถาม
อยางเกมสตอบคำถาม

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

4.3 การใช ก ารเรี ย นรู จ ากป ญ หา (Problembased learning) เพื่อสรางการสังเคราะห

4.4 การใช ก ารเรี ย นรู ที่ ใ ช วิ ธี ส ร า งผลงานที่
เกิ ด ขึ้ น จ า ก ก า รต ก ผ ลึ ก ท า งป ญ ญ า
(Crystal-based approach)
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4.3. การใช้้การเรีียนรู้้�จากปััญหา (Problembased learning) เพื่่�อสร้้างการสัังเคราะห์์
	ผู้้�สอนทำการกํําหนดประเด็็นวิิเคราะห์์วิิจารณ์์
เฉพาะเรื่่�องแนวทางและวิิธีีการยื่่�นใบขอนุุญาตเป็็น
สถานที่่�ผลิิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพื่่�อ
ขออนุุญาตผลิิตอาหารที่่�ถููกต้้องกัับสำนัักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุข

4.4.
การใช้้การเรีียนรู้้
�ที่่�ใช้้วิิธีดีสทีร้้างผลงานที่่�
ผู ส อนทำการสรุ
ป แนวคิ
่ เ กี่ ย วข อ งกัเกิิบด
นจากการตกผลึึ
ญา (Crystal-้น
ประเด็นป ญขึ้้�หาที
่ไดจากนักศึกกทางปัั
ษาทั้งญหมดภายในชั
เรียนในหั วขbased
อที่เกี่ยapproach)
วของกับการประยุกตใชความรู
	ผู้้�
ส อนทำการสรุุ ป แนวคิิ ด ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั
ดานกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพื
่อการขอบ
ประเด็็นปััญหาที่่�ได้้จากนัักศึึกษาทั้้�งหมดภายในชั้้�น
อนุ ญ าตเป น สถานที่ ผ ลิ ต อาหารและการขอเลข
เรีียนในหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้ด้้� าน
สารบบอาหารสำหรับอาหารแตละประเภทได โดย
กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพื่่�อการขอ
แต ลญะกลุ
 ม จะได
รั บ โจทย ปอาหารและการขอเลข
ระเภทของผลิ
ต ภั ณ ฑ
อนุุ
าตเป็็
สถานที่่�ผลิิ
4.4 การใช
ก ารเรีนย นรู
 ที่ ใ ช วิ ธี ส ร ตา งผลงานที
่
อาหารที
างกั
เกิ
ด ขึ้ น จ า่ แกตกต
ก า รตา งกั
ก ผนบลึเพื
ก ท่ อาใหงปเห็ญนลญความแตกต
า
สารบบอาหารสำหรัั
อาหารแต่่
ะประเภทได้้
โดยน
(Crystal-based
approach)
ระหว
างขมอจะได้้รัั
มูลสำคั
ญ ไดปแระเภทของผลิิ
ก ขอมูลผลิตภัตภััณณฑฑ์์เพือ่อาหาร
การ
แต่่
ละกลุ่่�
บโจทย์์
จำแนกประเภทของอาหารที
างกัันเพื่่�อให้้เห็็
างกัันระหว่่าง
ผูที่่�แตกต่่
 ส อนทำการสรุ
ป แนวคิ ด ทีน่ เความแตกต่่
กี่ ย วข่ ถอู กงกัตบอ งตามกฎหมาย
ลสำคัั
ข้้อมูู
ลผลิิตภััณฑ์์้น เพื่่�่เกีอ่ยการจำแนก
อาหาร
ลได้้แก่่
ดกาศึนกฎหมายอาหารที
วของ เช น
ประเด็นข้้อมูู
ป ญ หาที
่ไขดอจญมูากนั
กษาทั
้งหมดภายในชั
เรียนในหั
วขอที่เกี่ยวของกับการประยุ
ตใชภคั ณวามรู
ประเภทของอาหารที่่�ถูู
กกต้้องตามกฎหมายอาหาร
การแสดงฉลาก
ชนิ ด บรรจุ
ฑ อ าหารและการ
ดานกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพื
ข้้อมูู
ลด้้านกฎหมายอาหารที่่�
วข้้อง เช่่น การแสดง
แสดงฉลากโภชนาการ
เปนตเนกี่่�่อยการขอ
อนุ ญ าตเป
น
สถานที
่
ผ
ลิ
ต
อาหารและการขอเลข
ฉลาก ชนิิดบรรจุุภััณฑ์์อาหารและการแสดงฉลาก
สารบบอาหารสำหรั
โดยดของตนแลวทำ
-นักบศึเป็็อาหารแต
กนษาทำการสรุ
ปแนวคิ
โภชนาการ
ต้้น ละประเภทได
แต ล ะกลุ ม จะได รั บ โจทย ป ระเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ
-นัั ก ศึึ ก ษาทำการสรุุ
ด ของตนแล้้ว
การนำเสนอเพื
่อแลกเปลี่ยนเรีปยแนวคิิ
นรูระหว
างสมาชิกใน
อาหารที่ แ ตกต างกั น เพื่ อ ให เห็ น ความแตกต างกั น
ทำการนำเสนอเพื่่�
นรู้้�ระหว่่าชังสมาชิิ
กลุอมูมลและระหว
โดยการนำเสนอหน
้นเรียนก
ระหวางข
สำคัญ ไดแกางกลุ
ขออมูแลกเปลี่่�
ลมผลิ
ตภัณยฑนเรีี
เพื่อยการ
ในกลุ่่�
มและระหว่่
างกลุ่่�
เรีียนา
จำแนกประเภทของอาหารที
่ ถูกตมอโดยการนำเสนอหน้้าชั้้�
งตามกฎหมาย
หรือแลกเปลี
่ ยนความเห็
น กัน ทางออนไลนบนนหน
บนหน้้า
อาหาร หรืื
ขออมูลแลกเปลี่่�ยนความเห็็
ง เช น
เฟสบุ
คดานกฎหมายอาหารที่เกีน่ยกััวขนอทางออนไลน์์
การแสดงฉลาก
เฟสบุุค ชนิ ด บรรจุ ภั ณ ฑ อ าหารและการ
แสดงฉลากโภชนาการ เปนตน

รูปที่ 4-4 ผลงานของนักศึกษาเพื่อสรุปการขอ
-นักศึกษาทำการสรุปแนวคิดของตนแลวทำ
อนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและขออนุญาต
ผลิตภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกใน
กลุมและระหวางกลุมโดยการนำเสนอหนาชั้นเรียน
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หรือแลกเปลี่ ยนความเห็ น กัน ทางออนไลน บนหน า
เฟสบุค
รูปที่ 4-4 ผลงานของนักศึกษาเพื่อสรุปการขอ

รููปที่่� 4 ผลงานของนัั
อสรุุปการขออนุุ
อนุญาตสถานทีก่ผศึึลิกตษาเพื่่�
อาหารและขออนุ
ญาต ญาต
สถานที่่�ผลิิผลิตตอาหารและขออนุุ
าตผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ภัณฑอาหารกับสำนักญ
งานคณะกรรมการ
กัับสำนัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุุข

รููปที่่� 5 ผลงานการออกแบบ Infographic ของ
นัักศึึกษาเพื่่�ออธิิบายและตีีความกฎหมายอาหารเพื่่�อ
การส่่งออกสิินค้้าอาหารไปต่่างประเทศ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4.5. สรุุปผลการจััดการเรีียนรู้้�
เป็็นขั้้�นการสะท้้อนกรอบคิิดใฝ่่เรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ
เป็็นขั้้�นที่่�ให้้ผู้้�เรีียนสะท้้อนความคิิดจากการฝึึกปฏิิบััติิ
เพื่่�อตรวจสอบความรู้้�ความเข้้าใจ ดัังนี้้�
- อาจารย์์ ส รุุ ป แนวคิิ ด และเสนอข้้อคิิ ด เพื่่�อ
สนัับสนุุนสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนได้้จากการฝึึกปฏิิบััติิโดยอาศััย
แนวคิิดที่่�ได้้จากการศึึกษาค้้นคว้้าเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
- นัั ก ศึึ ก ษาสรุุ ป สิ่่�งที่่�ได้้จากการปฏิิ บัั ติิ แ ละ
แนวทางที่่�เป็็นประโยชน์์เพื่่�อแก้้ปััญหาต่่อไปในอนาคต
โดยนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีี ย นหรืื อ ถ่่ า ยทอดลงบน
facebook ของกลุ่่�ม 601351
5. สรุุปผลและข้้อเสนอแนะ
5.1. การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active
learning และ lifelong learner
	ด้้วยวิิธีดัี งั กล่่าวเป็็นการเปลี่่�ยนจาก Teachingbased ที่่�เน้้นสาระความรู้้�เป็็น Learning-based ที่่�
สร้้างกระบวนการทำให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�
สำคััญตามทัักษะในศตวรรษที่่� 21 มากกว่่าแค่่การรัับ
รู้้� (Knowing) เมื่่�อร่่วมด้้วยกัับการใช้้ ICT-Integrated
Learning เพิ่่�มกิิ จ กรรมออนไลน์์ ใ ห้้สอดคล้้องกัั บ
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดความสนใจใฝ่่รู้้�เพิ่่�มมากขึ้้�นและส่่งเสริิมให้้ผู้้�
เรีี ย นมีี ทัั ศ นคติิ ที่่�ดีี ใ นการเป็็ น ผู้้� ส นใจเรีี ย นรู้้� ไ ด้้ด้้วย
ตนเองอย่่างยั่่�งยืืนอัันจะนำไปสู่่� Active and Lifelong
Leaner และการนำตนเอง (Self-Directed Learning)
ได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

5.2. การจััดการเรีียนการสอนแบบ FlippedClassroom
	ผู้้�เรีียนในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19
จะมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีในการเรีียนรู้้�จำเป็็นที่่�จะต้้องได้้
รัับการฝึึกจากการทำงานจริิงและการแก้้ไขปััญหาจริิง
ให้้มากที่่�สุุดผ่่านทางออนไลน์์ สร้้างกระบวนการเรีียน
รู้้แ� บบกระตุ้้น� ให้้มีีส่ว่ นร่่วมถี่่�ขึ้้�น ให้้มีีความคิิดเห็็นแลก
เปลี่่�ยนกัับเพื่่�อนร่่วมงานจะก่่อให้้เกิิดมุุมมองในการ
ทำงานที่่�ดีีขึ้้�นและได้้ฝึึกทัักษะการแก้้ปััญหาในการ
ทำงานต่่อไปในการประกอบอาชีีพ
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�วิิจััยขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ เ ป็็ น อย่่ า งยิ่่�งที่่�
สนัับสนุุนทุุนโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบ
ใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ขอขอบคุุณผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ ดร. ณััชชา กมล และทีีมงานคณะศึึกษา
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ให้้คำแนะนำปรึึกษา
ตลอดการรัับทุุน และขอขอบคุุณการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์
การจััดทำสื่่�อการสอนออนไลน์์ จากห้้อง EZ Studio
ของ วิิทยาลััยการศึึกษาและการจััดการทางทะเล
วิิทยาเขตสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาครและห้้อง EZ
Studio ของคณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััย
เชีี ย งใหม่่ ซึ่่� ง ได้้รัั บ การสนัั บ สนุุ น การสร้้างจาก
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เป็็นอย่่างยิ่่�ง
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การเรีียนภาษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อการฝึึกทัักษะ
ในการแก้้โจทย์์ปััญหาด้้วยเกมและการทำแบบฝึึกหััดแบบออนไลน์์
สุุธาสิินีี โทวุุฒิิกุุล

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
sutasinee.th@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
โครงการนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนการเขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์ โดยมุ่่�งเน้้น
ให้้การเรีียนการสอนสามารถส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�ความสามารถในการเขีียนโปรแกรม เพิ่่�มพููนทัักษะด้้วย
การฝึึกแก้้โจทย์์และแบบฝึึกหััดได้้ด้้วยตนเอง ประกอบกัับเกิิดสถานการณ์์โควิิด 19 ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ของปีี
การศึึกษา 2564 ที่่�ผ่่านมา ทำให้้วิิชาการเขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์นี้้�ต้้องปรัับการเรีียนการสอนเป็็นรููป
แบบออนไลน์์ตลอดทั้้�งภาคการศึึกษา ผู้้ส� อนจึึงได้้ปรัับแนวการสอนให้้มีีความสอดคล้้องกัับการเรีียนออนไลน์์มาก
ยิ่่�งขึ้้�น โดยแบ่่งแผนการสอนแบบ active learning เป็็น 2 ส่่วนได้้แก่่ 1) กิิจกรรมถามตอบเพื่่�อกระตุ้้�นการเรีียน
รู้้ใ� นห้้องเรีียนออนไลน์์ และ 2) การทำโจทย์์และแบบฝึึกหััดด้้วยตนเองพร้้อมกัับนำไปตรวจสอบความถููกต้้องด้้วย
ระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิ
โดยกิิจกรรมถามตอบเพื่่�อกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนนั้้�นทำเพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาใน
ชั้้�นเรีียนออนไลน์์ วััตถุุประสงค์์ของคำถามคืือการมีีส่ว่ นร่่วมในห้้องเรีียน ดัังนั้้�นผู้้ส� อนจะกระตุ้้น� โดยใช้้คำถามสั้้�นๆ
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถตอบคำถามได้้แบบรวดเร็็ว โดยมีีการสะสมคะแนน แล้้วในปลายภาคการศึึกษาจะมีีการ
รวบรวมคะแนนและแจกของรางวััล และเนื่่�องจากสถานการณ์์เรีียนออนไลน์์ทั้้�งภาคการศึึกษา จึึงทำให้้ต้้องปรัับ
วิิธีกี ารเรีียนรู้้ก� ารเขีียนโปรแกรมจากเดิิมที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้แ� บบกลุ่่�ม ผู้้ส� อนจึึงปรัับเปลี่่�ยนไปเป็็นการเรีียนรู้้ด้้� วย
ตนเองจากการทำโจทย์์และแบบฝึึกหััดในปริิมาณมากขึ้้�น และมีีระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิเพื่่�อให้้นัักศึึกษา
สามารถเรีียนรู้้�ได้้ทางออนไลน์์และสามารถเลืือกเวลาเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตััวเอง วิิธีีการนี้้�จะช่่วยให้้การเรีียนการสอน
แบบออนไลน์์นั้้�นมีีประสิิทธิ์์�ภาพมากยิ่่�งขึ้้�นเนื่่�องจากนัักศึึกษาจะสามารถฝึึกฝนทำโจทย์์และตรวจผลลััพธ์์ได้้ทุุก
เมื่่�อที่่�ต้้องการ ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการทำการบ้้านและตรวจด้้วยระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััตินี้้�ิ เมื่่�อเทีียบกัับคะแนน
สอบและเกรดแล้้วพบว่่านัักศึึกษาที่่�ทำแบบฝึึกหััดอย่่างกระตืือรืือร้้น ส่่งงานตรงเวลาสม่่ำเสมอจะมีีความรู้้�ความ
เข้้าใจและมีีผลการเรีียนอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ต่่างจากนัักศึึกษาที่่�ไม่่ส่่งงานหรืือส่่งงานช้้าก็็จะทำคะแนนสอบได้้ไม่่ดีีนััก
ทั้้�งนี้้�ปััญหาที่่�พบคืือ นัักศึึกษาไม่่สามารถเรีียนรู้้�วิิธีีการใช้้เครื่่�องมืือต่่างๆ ได้้ด้้วยตนเองทุุกคน ดัังนั้้�นจุุดที่่�ยัังต้้อง
ปรัับปรุุงเพื่่�อให้้การเรีียนเขีียนภาษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์แบบออนไลน์์นั้้�นมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดคืือการทำเนื้้�อหา
การเรีียนให้้สามารถทบทวนได้้ตลอดเวลานั่่�นเอง
คำสำคััญ: โปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์, แบบฝึึกหััดออนไลน์์, ระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิ
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1. บทนำ
ในการเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาและฝึึกการเขีียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิิวเตอร์์นั้้�น ปััจจััยที่่�จะสามารถส่่งเสริิมให้้
นัักศึึกษามีีความรู้้ค� วามสามารถในการเขีียนโปรแกรม
ได้้แก่่ การฝึึกฝนทำโจทย์์หรืือแบบฝึึกหััดเพื่่�อเพิ่่�มพููน
ทัักษะการเขีียนโปรแกรม ดัังนั้้�นในการเรีียน นัักศึึกษา
จึึงจะต้้องฝึึกการเขีียนโปรแกรมอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อ
ผลลััพธ์์สููงสุุด และด้้วยเหตุุนี้้�การเรีียนการสอนแบบ
active learning ที่่�ให้้นัักศึึกษาได้้ทำแบบฝึึกหััดและ
มีีระบบที่่�ใช้้ตรวจสอบความถููกต้้องได้้แบบอััตโนมััติิ จึึง
สามารถช่่ ว ยเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพในการเรีี ย นของ
นัักศึึกษาให้้สามารถฝึึกหััดเขีียนโปรแกรมและเพิ่่�มพููน
ทัักษะได้้ในสถานการณ์์การเรีียนออนไลน์์ในยุุคโควิิด
19 นี้้�
จากการสอนรายวิิชานี้้� (204217) เป็็นครั้้�งแรก
ในภาคการการศึึกษาที่่�ผ่่านมา (2563/2) ทำให้้ทราบ
ว่่าอุุปสรรคที่่�นัักศึึกษาพบในการเรีียนเขีียนโปรแกรม
ในวิิชาภาษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์คือื การขาดการฝึึก
ทัักษะการแก้้โจทย์์ปััญหาด้้วยตนเอง โดยส่่วนใหญ่่
นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้ห� ลัักการการเขีียนโปรแกรมใน
เชิิงทฤษฎีีได้้อย่่างดีี แต่่เมื่่�อถึึงขั้้�นตอนการนำหลัักการ
เหล่่านั้้�นไปใช้้ในการแก้้โจทย์์ปััญหา ส่่วนใหญ่่จะไม่่
สามารถเริ่่�มต้้นประยุุ ก ต์์ แ ละแก้้ปัั ญ หานั้้�นได้้ด้้วย
ตนเอง ดัังนั้้�นในภาคการศึึกษานี้้�ผู้้�สอนจึึงได้้นำเอา
แนวคิิ ด ในการเรีี ย นรู้้� ก ารเขีี ย นโปรแกรมภาษา
คอมพิิวเตอร์์ที่่�จะสามารถส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามีีความ
รู้้ค� วามสามารถและทัักษะในการเขีียนโปรแกรมภาษา
คอมพิิวเตอร์์ได้้จริิงมาเป็็นหลัักการในการออกแบบ
course active learning สำหรัับ การเรีียนรู้้�ภาษา
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะในการ
เรีียนให้้ได้้ผลลััพธ์์สููงสุุด
	ด้้วยเหตุุ นี้้� การเรีี ย นการสอนแบบ active
learning จึึงสามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเรีียน
ของนัักศึึกษาให้้สามารถฝึึกหััดเขีียนโปรแกรมและ
เพิ่่�มพููนทัักษะในการใช้้ภาษาโปรกรมคอมพิิวเตอร์์มา

แก้้ปััญหาได้้ โดยกิิจกรรมแผนการสอนแบบ active
learning แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้� 1) ในทุุกคาบเรีียน:
จะมีีคำถามสั้้�นระหว่่างการบรรยายเพื่่�อทดสอบความ
เข้้าใจของการบรรยายในชั้้�นเรีียนและเพื่่�อการโต้้ตอบ
ไม่่ให้้นัักศึึกษาเบื่่�อจากการฟัังเพีียงอย่่างเดีียว ในช่่วง
ปลายภาคเรีียนจะมีีการนัับคะแนนและส่่งของรางวััล
ไปให้้ที่่�บ้้าน และ 2) นอกห้้องเรีียนในทุุกสััปดาห์์:
จะให้้โจทย์์ไปฝึึกแก้้ปััญหาและเขีียนโปรแกรมโดยมีี
การตรวจด้้วยระบบตรวจอััตโนมััติิ
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
ในการเรีี ย นเขีี ย นโปรแกรมโดยทั่่�วไปนั้้�น
นัักศึึกษาจะต้้องฝึึกฝนด้้วยตนเองด้้วย [1] ซึ่่�งหาก
นัักศึึกษาสามารถฝึึกฝนด้้วยตนเองได้้เป็็นอย่่างดีีก็็จะ
ทำให้้การเรีียนนั้้�นได้้ผลมากยิ่่�งขึ้้�น การให้้คำแนะนำใน
การฝึึกเขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์หรืือการช่่วย
เหลืื อ หาคำตอบหรืื อ ส่่ ว นที่่�ผิิ ด จึึ ง เป็็ น ปัั จ จัั ย หนึ่่�งที่่�
สามารถช่่ ว ยให้้นัั ก ศึึ ก ษาฝึึ ก เขีี ย นโปรแกรมภาษา
คอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และหลัังจาก
นัักศึึกษาเขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์ได้้แล้้ว สิ่่�ง
ที่่�สามารถวัั ด ประสิิ ท ธิิ ผ ลการเรีี ย นรู้้� ใ นการเขีี ย น
โปรแกรมได้้อีีกแบบหนึ่่�งคืือ การนำความรู้้�ด้้านการ
เขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์ไปประยุุกต์์ใช้้ใน
ปััญหาจริิง [1-2]
จากปััญหาที่่�พบจากการเรีียนการสอนในรููป
แบบเดิิมในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา (2563/2) ที่่�ได้้มีี
การจััดการเรีียนการสอนเน้้นการฟัังบรรยายและฝึึก
ปฏิิบััติิรายบุุคคล แต่่ไม่่มีีระบบตรวจการบ้้าน พบว่่า
นัั ก ศึึ ก ษามีี ปัั ญ หาในการทำความเข้้าใจปัั ญ หา
กระบวนการคิิด และการนำหลัักการที่่�ได้้จากการเรีียน
บรรยายไปใช้้ในการแก้้ปััญหา
เนื่่�องจากในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2564 ได้้เกิิดสถานการณ์์โควิิด 19 ทำให้้การเรีียนการ
สอนต้้องอยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์ทั้้�งภาคการศึึกษา และ
ปััญหาที่่�พบในการเรีียนการสอนออนไลน์์คือื นัักศึึกษา
และผู้้�สอนไม่่ได้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันโดยตรง ในชั่่�วโมง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บรรยายผู้้�ส อนก็็ จ ะไม่่ ส ามารถเห็็ น ว่่ า นัั ก ศึึ ก ษานั้้�น
เข้้าใจเนื้้�อหาหรืือบทเรีียนที่่�กำลัังบรรยายหรืือไม่่ และ
ในชั่่�วโมงฝึึกปฏิิบััติิ การติิดตามฝึึกเขีียนโปรแกรมยิ่่�ง
ทำได้้ยาก ดัังนั้้�นในการสอนการเขีียนโปรแกรมภาษา
คอมพิิ ว เตอร์์ ใ นวิิ ช านี้้� จึึ ง ออกแบบกิิ จ กรรมให้้มีี
ลัักษณะการเรีียนการสอนในลัักษณะ ดัังนี้้� 1) ช่่วยส่่ง
เสริิมให้้นัักศึึกษาได้้เกิิดโอกาสในการฝึึกทัักษะการ
เขีียนโปรแกรมได้้ในห้้องเรีียน ทั้้�งในแง่่การติิดตามการ
เรีียนแบบออนไลน์์และการกล้้าที่่�จะแสดงออก ดัังราย
ละเอีียดในหััวข้้อ 2.1 และ2) หลัังจากที่่�นัักศึึกษาได้้
เรีี ย นรู้้� ก ารเขีี ย นโปรแกรมภาษาคอมพิิ ว เตอร์์ ใ น
ห้้องเรีียนแล้้ว นัักศึึกษาจะต้้องสามารถนำหลัักการที่่�
ได้้เรีียนในห้้องเรีียนไปใช้้แก้้ปััญหาด้้วย ซึ่่�งรายละเอีียด
จะอยู่่�ในหััวข้้อ 2.2
2.1 พััฒนาการเรีียนรู้้แ� ละการฝึึกฝนทัักษะการ
เขีียนโปรแกรมในห้้องเรีียนด้้วยการตอบคำถามใน
ห้้องเรีียน
ในการเรีี ย นเขีี ย นโปรแกรมโดยการเรีี ย น
ออนไลน์์นั้้�น กิิจกรรมถามตอบเพื่่�อกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�
ในห้้องเรีียนนั้้�นทำเพื่่�อช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเข้้า
ชั้้�นเรีียนออนไลน์์ของนัักศึึกษา ผู้้ส� อนจะกระตุ้้น� โดยใช้้
คำถามสั้้�น ๆ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถตอบคำถามได้้
แบบรวดเร็็ว โดยวััตถุุประสงค์์ของคำถามคืือการมีีส่ว่ น
ร่่วมในห้้องเรีียน และมีีการสะสมคะแนนทุุก ๆ ครั้้�งที่่�
นัักศึึกษาตอบคำถามด้้วยการพิิมพ์์ตอบเข้้ามาในช่่อง
สนทนา (chat) และในปลายภาคการศึึกษาจะมีีการ
รวบรวมคะแนนเพื่่�อจััดลำดัับคะแนนผู้้�ที่่�ตอบสููงสุุด
แล้้วแจกของรางวััลท้้ายภาคการศึึกษา
ในวิิชาภาษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นี้้� เดิิมทีี
นัักศึึกษาจะนั่่�งฟัังการบรรยายจากผู้้�สอนในห้้องเรีียน
บรรยายและมีีการถามตอบแบบปากเปล่่าบ้้างตาม
เนื้้�อหาหรืือตััวอย่่างที่่�มีีในบทเรีียน จากการสัังเกตใน
ภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา (2563/2) พบว่่า นัักศึึกษาที่่�
มีีความกระตืือรืือร้้นในการตอบคำถามแบบปากเปล่่า
นั้้�น จะเป็็นนัักเรีียนกลุ่่�มเดิิมๆ ที่่�มีีความกระตืือรืือร้้น
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ที่่�ต้้องการเรีียนรู้้� แต่่นัักศึึกษาที่่�ไม่่สามารถติิดตาม
เนื้้�อหาได้้ทัันมัักจะไม่่ค่อ่ ยตอบคำถามหรืือแสดงความ
เห็็นเท่่าใดนััก
2.2 พััฒนาการนำความรู้้�ไปใช้้แก้้ปััญหาด้้วย
การฝึึกโปรแกรมและตรวจด้้วยระบบตรวจอััตโนมััติิ
เนื่่�องจากสถานการณ์์ในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่าน
มา (2563/1) ได้้ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นลัักษณะการเรีียน
ออนไลน์์ทั้้�งภาคการศึึกษา วิิธีีการเรีียนรู้้�การเขีียน
โปรแกรมจึึงถููกเปลี่่�ยนจากเรีียนรู้้แ� บบกลุ่่�มไปเป็็นการ
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองจากการทำโจทย์์และแบบฝึึกหััดใน
ปริิมาณมากขึ้้�นและมีีระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติเิ พื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาทางออนไลน์์สามารถเรีียนรู้้�และสามารถ
เลืือกเวลาเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตััวเอง ช่่วยให้้การเรีียนการ
สอนแบบออนไลน์์ นั้้� นมีี ป ระสิิ ท ธิ์์�ภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
เนื่่�องจากนัักศึึกษาจะสามารถฝึึกฝนทำโจทย์์และตรวจ
ผลลััพธ์์ได้้ทุุกเมื่่�อที่่�ต้้องการ และเมื่่�อตรวจแล้้วจะ
ทราบว่่าตนเองนั้้�นทำโจทย์์ได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ และต้้อง
เรีียนรู้้เ� นื้้�อหาในบทเรีียนใดเพิ่่�มขึ้้�นหรืือหากได้้คะแนน
เต็็มแสดงว่่าได้้ทำการเรีียนรู้้�เนื้้�อหาบทเรีียนนั้้�นครบ
แล้้ว
3. อธิิบายกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวน
วิิชา
การเรีียนเขีียนโปรแกรมนั้้�นมีีหลัักการเรีียนรู้้�ที่่�
สำคััญ 2 ส่่วน คืือ 1) การเรีียนรู้้�เนื้้�อหาหลัักการทาง
ทฤษฎีีของโครงสร้้างภาษาคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงวิิธีกี าร
เขีียนโปรแกรม และ 2) คืือ การนำความรู้้�ความเข้้าใจ
นั้้�นไปแก้้ไขโจทย์์ ปัั ญ หา ซึ่่� ง ในห้้องเรีี ย นจะมีี เวลา
สำหรัับการบรรยาย 2 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ หลัังจาก
นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหาหลัักการทางทฤษฎีีแล้้ว จะมีีการ
ฝึึ ก เขีี ย นโปรแกรมภาษาคอมพิิ ว เตอร์์ ใ นห้้องเรีี ย น
ปฏิิบััติิการอีีก 2 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ ซึ่่�งจะเป็็นขั้้�นตอน
ถััดมาที่่�ช่่วยเพิ่่�มพููนทัักษะในการปฏิิบััติิในการสร้้าง
ระบบเพื่่�อแก้้ไขโจทย์์ปัญ
ั หาขนาดเล็็ก ที่่�สามารถทำให้้
เสร็็จได้้ในเวลาประมาณ 2 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์นั่่�นเอง
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3.1. สื่่�อการเรีียนรู้้�และนวััตกรรมที่่�ใช้้
ระบบการสอนออนไลน์์ที่่�ใช้้ในวิิชานี้้� ได้้แก่่
โปรแกรม Zoom ที่่�เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการสอน
ออนไลน์์ ผู้้�สอนและนัักศึึกษาสามารถเปิิดกล้้องและ
ไมโครโฟนเพื่่�อพููดคุุยโต้้ตอบกัันได้้ และสามารถพิิมพ์์
ผ่่านช่่องสนทนาและบัันทึึกการสนทนาไว้้ได้้ด้้วย
ในการเรีียนออนไลน์์นั้้�น พบว่่า นัักศึึกษามัักจะ
ไม่่เปิิดกล้้องและไมโครโฟนเพื่่�อสอบถามแต่่จะพิิมพ์์
ถามผ่่านช่่องสนทนามากกว่่า
	ผู้้�สอนจึึงได้้ออกแบบการโต้้ตอบกัับนัักศึึกษา
โดยให้้นัักศึึกษานั้้�นพิิมพ์์ตอบข้้อความที่่�ช่่องสนทนา
และพิิมพ์์ตอบที่่�เอกสารออนไลน์์ เช่่น Google Sheet
หลัังจากนัักศึึกษาตอบคำถามแล้้ว คะแนนจะถููกสะสม
ไว้้ทั้้�งภาคการศึึกษาแล้้วจะนำไปนัับคะแนนการตอบ
คำถามเพื่่�อสะสมและชิิงรางวััลต่่อไป
	ต่่อมาระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติที่่�ิ นำมาใช้้ใน
วิิชานี้้�ถููกพััฒนามาจาก Contest Management
System (CMS :: Main) [3] โดยมีีหลัักการทำงานดัังนี้้�
1) การตรวจไฟล์์การบ้้าน (homework.py) จะ
ทำได้้โดยจากไฟล์์ตรวจงานชื่่�อ grader.py
2) คำตอบจะถููกตรวจสอบด้้วยชุุดคำตอบที่่�
เตรีียมไว้้
3) การบ้้าน (homework.py) จะถููกนำไปตรวจ
ด้้วยไฟล์์ grader.py แล้้วแสดงผลลััพธ์์ออกมา
4) คะแนนจะเกิิดจากการเปรีียบเทีียบเฉลยจาก
ข้้อ 2) เปรีียบเทีียบกัับผลลััพธ์์จากข้้อ 3) ปรากฏให้้
กษาทราบได้้ทัั
นทีีอหเป
ลัังดส่่ไมโครโฟนสอบถาม
งว่่าทำการบ้้านถููกต้้อง
นักนััศึกกศึึษาไม
เปดกลองหรื
อไม่่
หรืหรืื
อตอบคำถามระหว
า งการเรี ย น ผู  ส อนเองก็ ไ ม
3.2. กิิจวกรรมการเรีี
สามารถทราบได
า นักศึกษาติยดนการสอนที่่�กระตุ้้�
ตามเนื้อหา หรือยันงให้้
นัักศึึอกไม
ษามีีจึส่ง่วไดนร่่เลืวอมในการเรีี
อยูกับบทเรียนหรื
กวิธีการพิยนออนไลน์์
มพ ต อบ
	กิิจกรรมส่่วนแรกคืือ กิิจกรรมในห้้องเรีียนที่่�ถููก
เปนหลักในการสื่อสารกับนักศึกษา ดังตัวอยางรูปที่
ออกแบบมาจากประสบการณ์์การสอนในระบบการ
1 และ
2 แสดงหลัในภาคการศึึ
กการในการถาม
ดังานีนมา
้ (2563/2)
สอนออนไลน์์
กษาที่่�ผ่่
ใชวิธเปิิีกดารถามคำถามที
่มีเนื้อหาจาก สไลด อ
นััก1)ศึึกษาไม่่
กล้้องหรืือเปิิดไมโครโฟนสอบถามหรืื
และใหนักศึากงการเรีี
ษาตอยงพิน มผู้้พ�สตอนเองก็็
อบสั้น ๆไม่่สไดามารถ
ใน
ตอบคำถามระหว่่
เวลาไมนาน
2) คำถามที่ใชตองเปนคำถามสั้น ๆ เพื่อให
นั กศึ กษามี ส  ว นร ว มในชั ้ น เรี ย นออนไลน
ดังนั้นจึงไมเนนความถูกตองของคำตอบแต

นักศึกษาไมเปดกลองหรือเปดไมโครโฟนสอบถาม
หรือตอบคำถามระหวางการเรีย น ผูส อนเองก็ ไ ม
สามารถทราบไดวา นักศึกษาติดตามเนื้อหา หรือยัง
อยูกับบทเรียนหรือไม จึงไดเลือกวิธีการพิมพ ต อบ
เปนหลักในการสื่อสารกับนักศึกษา ดังตัวอยางรูปที่
ทราบได้้ว่่
า นัักศึึกกการในการถาม
ษาติิดตามเนื้้�อหา
1 และ
2 แสดงหลั
ดังนีหรืื้ อยัังอยู่่�กัับบท
เรีียนหรืือไม่่ จึึงได้้เลืือกวิิธีีการพิิมพ์์ตอบเป็็นหลัักใน
1) ใชวิธีการถามคำถามที่มีเนื้อหาจาก สไลด
การสื่่�อสารกัับนัักศึึกษา ดัังตััวอย่่างรููปที่่� 1 และ 2
และใหนักศึกษาตองพิมพตอบสั้น ๆ ไดใน
แสดงหลัักการในการถาม ดัังนี้้�
เวลาไม
าน
1) ใช้้วิิธีนกี ารถามคำถามที่่�มีี
เนื้้�อหาจากสไลด์์และ
รูปที่ 2 ต
้น ๆ เพืน่อาน
ให
ให้้นัั2)กศึึคำถามที
กษาต้้องพิิ่ใชมตพ์์อตงเป
อบสั้้�นนคำถามสั
ๆ ได้้ในเวลาไม่่
การใช G
นั2)กศึคำถามที่่�ใช้้ต้้องเป็็
กษามีส ว นรว มในชั
้น เรีย นออนไลน
นคำถามสั้้�
น ๆ เพื่่�อให้้
ดังนัส่้น่วจึนร่่
งไมวเมในชั้้�
นนความถู
ตองของคำตอบแต
นัักศึึกษามีี
นเรีียกนออนไลน์์
ดัังนั้้�นจึึงไม่่ คำตอบของทุก
เน้้นความถูู
กต้้องของคำตอบแต่่
เนนให
นักศึกษามีการโตตเน้้นให้้นัั
อบกับผูกสศึึอนกษามีีการ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ค
ความหมายโดย
โต้้ตอบกัับผู้้�สอน

รููปที่่�
รูปที1่ 1ตััตัววอย่่อยาางการคำถามและคำตอบสั้้�
งการคำถามและคำตอบสัน้นๆๆ
นอกจากการตอบที่่�กล่่ อ งข้้อความแล้้วหาก
เนื้้�อหาที่่�ตอบนั้้�นสามารถตอบได้้หลากหลายผู้้�สอน
นอกจากการตอบที่กลองขอความแลวหาก
สามารถออกแบบการตอบให้้นัักศึึกษาเขีียนคำตอบ
เนื้อของตนเองและให้้เพื่่�
หาที่ตอบนั้นสามารถตอบได
หลากหลายผู
อน
อนๆ ได้้เห็็
นคำตอบทั้้�งสหมดด้้วย
สามารถออกแบบการตอบให
นักปศึที่่�กษาเขี
Google sheet ดัังตััวอย่่างรูู
3 ยนคำตอบ
ของตนเองและใหเพื่อนๆ ไดเห็นคำตอบทั้งหมดดวย
Google sheet ดังตัวอยางรูปที่ 3

รููปที่่� 2 ตััวอย่่างการคำถามและคำตอบสั้้�น ๆ
รูปที่ 2 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การใช Google sheet ทำให ส ามารถเห็ น
คำตอบของทุกคนจึงเหมาะกับคำถามที่ตองการให

รูปที่ 3 ตัวอ

ไดใน

พื่อให
นไลน
ตอบแต
น

CMU21 (2022)

รูChiang
ปที่ 2 ตัMai
วอยUniversity,
างการคำถามและคำตอบสั
้น ๆ
Thailand
การใช Google sheet ทำให ส ามารถเห็ น
คำตอบของทุการใช้้
กคนจึGoogle
งเหมาะกัsheet
บคำถามที
่ตองการให นคำ
ทำให้้สามารถเห็็
นั ก ศึ กตอบของทุุ
ษาทุ ก คนมาร
น วิ เ คราะห
ค ำตอบหรื อ
ก คนจึึว มกั
ง เหมาะกัั
บ คำถามที่่�ต้้องการให้้
นัักศึึกษาทุุกคนมาร่่วมกัันวิิเคราะห์์คำตอบหรืือความ
ความหมายโดยรวม
หมายโดยรวม

ๆ

ก
สอน
ตอบ
มดดวย

วอย่่างการตอบคำถามผ
างการตอบคำถามผ่่านานGoogle
Google Sheet
รูปรููปที่่�
ที่ 3 3ตัวตััอย
	กิิจกรรมส่่วSheet
นที่่�สองคืือ กิิจกรรมนอกห้้องเรีียน
ที่่�นัั ก ศึึ ก ษาต้้องนำแบบฝึึ ก หัั ด กลัั บ ไปทบทวนด้้วย
ตนเอง โดยหลัักการในการจััดกิิจกรรมมีีดัังนี้้�
1. มีีการให้้การบ้้านทุุกสััปดาห์์
2. นัักศึึกษาสามารถส่่งการบ้้านเพื่่�อตรวจสอบ
ความถููกต้้องในระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิได้้ 24
ชั่่�วโมง
3. คะแนนที่่�ได้้จากระบบตรวจการบ้้านจะเป็็น
คะแนนเก็็บในส่่วนการฝึึกทัักษะและทำแบบฝึึกหััด
เนื้้�อหาที่่�จััดเตรีียมเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฎิิบัติั ิ
นั้้�นนำมาจากเนื้้�อหาที่่�สอนในชั่่�วโมงบรรยายในแต่่ละ
สัั ป ดาห์์ ต ามที่่�ออกแบบในรายวิิ ช านี้้� ดัั ง แสดงใน
ตารางที่่� 1
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เนื้อหาที่จัดเตรียมเพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฎิบัติ
นั้นนำมาจากเนื้อหาที่สอนในชั่วโมงบรรยายในแตละ
สั ป ดาห ต ามที ่ อ อกแบบในรายวิ ช านี ้ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที
1 เนืใ้อช้้ในการออกแบบฝึึ
หาที่ใชในการออกแบบฝ
กหัลดะ
ตารางที่่�
1 เนื้้�อ่ หาที่่�
กหััดในแต่่
สััปดาห์์
ในแต
ละสัปดาห
Lab
เนื้อหา
Lab 1

Getting Started with Python

Lab 2

Types, Literals, Variables,
Operators, and Expressions

Lab 3

Conditionals and Iteration

Lab 4

Functions

Lab 5

Quiz 1 Review

Lab 6

Strings & Input/output
Redirection

Lab 7-8

Lists and Tuples

Lab 9

Sorting and Searching

Lab 10

Sets and Dictionaries

กา
คว
4. เข
(gr
เป
ทั้ง
ตัวอยา
นำมาใชในร
เวบไซตที่นัก
และดูผลลัพ

Lab 11-12 ทบทวน

	ขั้้�นตอนในการใช้้งานระบบตรวจการบ้้าน
อััตโนมััติิได้้แก่่
1. เตรีี ย มในงานหรืื อ แบบฝึึ ก หัั ด ในแต่่ ล ะ
สััปดาห์์ตามวััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาดัังแสดงใน
ตารางที่่� 1
2. เขีียนโปรแกรมตามโจทย์์การบ้้านแต่่ละข้้อ
เช่่น lab01_1.py
3. ออกแบบชุุดข้้อมููล testcases เช่่น in_01.
txt และ out_01 โดยจะใช้้ testcases นี้้�เป็็นข้้อมููล
นำเข้้าในการตรวจการบ้้าน โดยควรออกแบบให้้
ครอบคลุุมความเป็็นไปได้้ของข้้อมููลนำเข้้า
4. เขีี ย นโปรแกรมตรวจการบ้้านแต่่ ล ะข้้อ
(grader.py) เพื่่�อใช้้ตรวจการบ้้านเปรีียบเทีียบจาก
testcases ที่่�ออกแบบไว้้ทั้้�งหมด
	ตััวอย่่างระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิที่่�ผู้้�สอน
ได้้นำมาใช้้ในรายวิิชานี้้�แสดงดัังรููปที่่� 4 และ ตััวอย่่าง
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รูปท

บบฝกหัด

hon

s,
ons

(grader.py) เ พ ื ่ อ ใ ช  ต ร ว จ ก า ร บ  า น
เปรียบเทียบจาก testcases ที่ออกแบบไว
้งหมด
CMU21ทั(2022)
Chiang Mai University, Thailand
ตัวอยางระบบตรวจการบานอัตโนมัติที่ผูสอนได
นำมาใชในรายวิชานี้แสดงดังรูปที่ 4 และ ตัวอยาง
เว็็บไซต์์ที่่�นักั ศึึกษาจะเข้้ามาใช้้งานเพื่่�อส่่งการบ้้านและ
เวบไซตที่นักศึกษาจะเขามาใชงานเพื่อสงการบาน
ดููผลลััพธ์์การตรวจการบ้้านแสดงดัังรููปที่่� 5
และดูผลลัพธการตรวจการบานแสดงดังรูปที่ 5

on

การเรีียนออนไลน์์จึงึ ต้้องใช้้การสอบถามความรู้้สึ� กึ และ
ให้้นัักศึึกษาพิิมพ์์ตอบมาในช่่องข้้อความและดููจากผล
การเรีียนควบคู่่�ไปกัับผลลััพธ์์การจััดกิิจกรรมนั่่�นเอง
4.1. ความรู้้สึ� กึ หลัังจากการถาม-ตอบคำถามใน
ห้้องเรีียนออนไลน์์
	นัักศึึกษามีีปฏิิสััมพัันธ์์ในการเรีียน พยายามหา
คำตอบจากคำถามในห้้องเรีียนบรรยาย และมีีความ
พยายามในการพิิมพ์์ตอบมากกว่่าการเปิิดไมค์์ หรืือ
เปิิดกล้้องถามผลตอบรัับจากนัักศึึกษาแสดงดัังรููปที่่� 6
โดยส่่วนใหญ่่ชื่่�นชอบ สนุุก รู้้�สึึกไม่่ง่่วง และตื่่�นเต้้นที่่�
ได้้ตอบคำถามเพื่่�อลุ้้�นรางวััล

รูปที่ 4 ระบบตรวจการบานอัตโนมัติ
รููปที่่� 4 ระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิ

รูปที่ 5 เวบไซตที่นักศึกษาจะเขามาใชงานระบบ
ตรวจการบานอัตโนมัติ
นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเขามาใชงานและสง
การบ
กจากนั้นโปรแกรมก็
ะแสดงคะแนน
รูป5ทีานหลั
่เว็็5บเวบไซต
ศึกษาจะเขาจมาใช
งานระบบ
รููปที่่�
ไซต์์ที่่�นักัทศึึี่นกักษาจะเข้้ามาใช้้งานระบบตรวจ
ที่ได (score) หากทำการบ
านมาถู
านอั
ตโนมักตติ องระบบจะ
การบ้้านอััตโนมััตรวจการบ
ติิ
แสดงคะแนน
100/100 ดังรูอปกอิิที่น5เข้้ามาใช้้งานและ
	นัักศึึกษาจะสามารถล็็

นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเขามาใชงานและสง
ส่่งการบ้้านหลัักจากนั้้�นโปรแกรมก็็จะแสดงคะแนนที่่�
4 ผลลัการบ
พธทางการเรี
ยนรู้น โปรแกรมก็จะแสดงคะแนน
กจากนั
ได้้ (score)านหลั
หากทำการบ้้านมาถูู
กต้้องระบบจะแสดง
การศึ
ก
ษานี
้
ได
น
ำเสนอการประยุ
กกตตใอชงระบบจะ
กิจกรรม
ที
่
ไ
ด
(score)
หากทำการบ
า
นมาถู
คะแนน 100/100 ดัังรููปที่่� 5
แสดงคะแนน
100/100
ปที่ 5 โดยผาน
การเรี
นการสอนแบบ
4. ยผลลัั
พธ์์ทางการเรีี
ยActive
นรู้้� ดังรูLearning
การเรียนออนไลน
ดังได้้นำเสนอการประยุุ
นั้นผลลัพธจากการจั
ษานี้้�
กต์์ดใช้้กิิactive
จกรรม
4 ผลลัการศึึ
พธทกางการเรี
ยนรู
learning
จึนการสอนแบบ
งสังกเกตได
ยากกว
าการเรี
ยนในห
องเรีกรรม
ยน
การเรีียการศึ
Active
Learning
ษานี้ ไดนำเสนอการประยุ
กตโดยผ่่
ใชกาิจนการ
ย นออนไลน์์
ง นั้้�นผลลัั พนธ์์ไดจวากการจัั
active
เนื่อเรีีงจาก
สอนไมสดััามารถเห็
านักศึกดษาทุ
กคน
การเรีผูยนการสอนแบบ
Active Learning
โดยผ
าน
learning
จึึ
ง
สัั
ง
เกตได้้ยากกว่่
า
การเรีี
ย
นในห้้องเรีี
ย
มีปฏิการเรี
กิริยาอย
างไรระหว
งบรรยาย
ผลลัดพธactive
ที่ไดน
ยนออนไลน
ดังนัางฟ
้นผลลั
พธจากการจั
เนื่่�องจากผู้้�สอนไม่่สามารถเห็็นได้้ว่่านัักศึึกษาทุุกคนมีี
จากการเรี
ย นออนไลน
จ ึ ง ต อาการเรี
งใช กยารสอบถาม
learning
สังเกตไดายงฟัั
ากกว
นในห
ยน
ปฏิิ
กิิริิยาอย่่จึางงไรระหว่่
งบรรยาย ผลลัั
พธ์์ที่่�อไงเรี
ด้้จาก
ความรู
ส ึ ก และให
น ั กสศึามารถเห็
ก ษาพินมได
พ วตาอบมาในช
ง
เนื่องจาก
ผูสอนไม
นักศึกษาทุกอคน
ขอความและดู
จากผลการเรี
ยนควบคู
ไปกัผลลั
บผลลั
มีปฏิกิริยาอย
างไรระหวางฟ
งบรรยาย
พธทพี่ไธด
จ ึ ง ต อ งใช ก ารสอบถาม
การจัจากการเรี
ดกิจกรรมนัย่นนออนไลน
เอง
 ส ึ กสและให
ั ก ศึ ก ษาพิ ม พ ต อบมาในช อ ง
4.1 ความรู
ความรู
ึกหลังนจากการถาม-ตอบคำถามใน

รูปบทีจากนัั
่ 6 ผลตอบรั
รููปที่่� 6 ผลตอบรัั
กศึึกษาบจากนักศึกษา
	รููปที่่� 7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน
ปลายภาคการศึึ
กษา นัักศึึกษาที่่�ตอบคำถามมากกว่่า
รูปที่ 7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน
20 คำถาม จำนวนกษา
1 คนนักมีีศึนักักษาที
ศึึกษาที่่�
ตอบคำถามอยู่่� า
ปลายภาคการศึ
่ตอบคำถามมากกว
ในระหว่่าง 10-20
จำนวน 10 กคนศึกมีีษานัักศึึกษา
รูปที่ คำถาม
61ผลตอบรั
20 คำถามจำนวน
คน มีนบักจากนั
ศึกษาที่ตอบคำถามอยู
ที่่�ตอบคำถามอยู่่�ในระหว่่าง 5-10 คำถาม จำนวน 15
ในระหว
ากงศึึ10-20
คำถามจำนวน
10 คน มีนักศึในกษา
คน และนัั
ก
ษาอีี
ก
24
คน
ที่่�
เ
หลืื
อ
ตอบคำถามอยู่่�
รูปที่ 7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน
ทีระหว่่
่ตอบคำถามอยู
ในระหวาง 5-10 คำถามจำนวน 15
าง 1-5 คำถาม
ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ตอบคำถามมากกวา
คน และ นักศึกษาอีก 24 คนที่เหลือตอบคำถามอยู
20 คำถามจำนวน 1 คน มีนักศึกษาที่ตอบคำถามอยู
ในระหวาง 1-5 คำถาม
ในระหวาง 10-20 คำถามจำนวน 10 คน มีนักศึกษา
ที่ตอบคำถามอยูในระหวาง 5-10 คำถามจำนวน 15
คน และ นักศึกษาอีก 24 คนที่เหลือตอบคำถามอยู
ในระหวาง 1-5 คำถาม
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จกรรม
ยผาน
active
งเรียน
ทุกคน
พธที่ได
บถาม
นช อ ง
ลลัพธ

ในระหวาง 10-20 คำถามจำนวน 10 คน มีนักศึกษา
ที่ตอบคำถามอยูในระหวาง 5-10 คำถามจำนวน 15
คน และ
นักศึ(2022)
กษาอีก 24 คนที่เหลือตอบคำถามอยู
CMU21
Chiang Mai University, Thailand
ในระหวาง 1-5 คำถาม

คะแนน
การบาน
40%
36-40
31–35
26-30
21-25
16-20
11-15
6-10
0-5
จำนวน
รวม

ถามใน

ยามหา
มีความ
ค หรือ
ังรูปที่
ตื่นเตน

รอยละ 60 ของคนที่ไดลำดับขั้น B 4.) มีคนที่ได C+
จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 29.4 ของคนที่ไดลำดับ
ขั้น C+ 5.) มีคนที่ได C จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ
7.1 ของคนที่ไดลำดับขั้น C ดังแสดงในตารางที่ 2
่ 2 คะแนนเก็
บ จากคะแนนการบ
ตารางที่่� ตารางที
2 คะแนนเก็็
บจากคะแนนการบ้้านเปรีี
ยบ า น
เทีียเปรี
บกััยบบเที
ลำดััยบบกั
ขั้้�นบที่่�ลำดั
ได้้รัับขั้นที่ไดรับ

รูปที7่ 7คะแนนการตอบคำถามของนัั
คะแนนการตอบคำถามของนักกศึึศึกกษา
ษา
รููปที่่�
4.2. ทัักษะในการพััฒนาตนเองและความรัับ
ผิิดชอบ
การบ้้านที่่�จะช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกทัักษะการ
เขีี ย นโปรแกรมจะมีี ทุุ ก สัั ป ดาห์์ ดัั ง นั้้�นนอกจาก
นัักศึึกษาจะเรีียนรู้้�การเขีียนโปรแกรมแล้้ว ยัังจะได้้
ฝึึกฝนความรัับผิิดชอบด้้วยเพราะต้้องส่่งงานอย่่าง
สม่่ำเสมอทั้้�งภาคการศึึกษา
หลัังจากจบภาคการศึึกษาพบว่่า 1.) นัักศึึกษา
ที่่�ทำคะแนนการบ้้านในช่่วง 36 – 40 คะแนน มีีจำนวน
15 คน มีีคนที่่�ได้้ A ทั้้�งหมด 5 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100
ของคนที่่�ได้้ลำดัับขั้้�น A 2.) มีีคนที่่�ได้้ B+ จำนวน 1
คน คิิดเป็็นร้้อยละ 50 ของคนที่่�ได้้ลำดัับขั้้�น B+ 3.) มีี
คนที่่�ได้้ B จำนวน 3 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 60 ของคนที่่�
ได้้ลำดัับขั้้�น B 4.) มีีคนที่่�ได้้ C+ จำนวน 5 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 29.4 ของคนที่่�ได้้ลำดัับขั้้�น C+ 5.) มีีคนที่่�ได้้
C จำนวน 1 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 7.1 ของคนที่่�ได้้ลำดัับ
ขั้้�น C ดัังแสดงในตารางที่่� 2
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ลำดับขั้น A-F

A

B+ B C+

C

D+ D F

5
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

3
2
0
0
0
0
0
0

1
2
4
5
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

5

2

5 17 14

0

2

0

5
8
2
2
0
0
0
0

จำนวน
รวม
15
16
6
7
3
1
0
0

	ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่่า นัักศึึกษาได้้รัับลำดัับขั้้�น A
คืือนัักศึึกษาตั้้�งใจทำการบ้้าน ฝึึกทัักษะระหว่่างภาค
การศึึกษาที่่�สามารถทำคะแนนการบ้้านในช่่วง 36 –
40 คะแนนทั้้�งสิ้้�น แต่่หากนัักศึึกษาไม่่ได้้ตั้้�งใจฝึึกทัักษะ
ในระหว่่างภาคการศึึกษาแล้้ว ยกตััวอย่่างเช่่น นัักศึึกษา
ที่่�ทำคะแนนการบ้้านในช่่วงไม่่เกิิน 20 คะแนน (ร้้อย
ละ 50 ของคะแนนการบ้้านทั้้�งหมด 40 คะแนน) พบ
ว่่าจะได้้ลำดัับขั้้�น C และ D เท่่านั้้�น
นอกจากนี้้�นัักศึึกษาสามารถนำวิิธีีการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเองที่่�ได้้ในรายวิิชานี้้�ไปประยุุกต์์ในการหาความ
รู้้�ในวิิชาอื่่�นๆ หรืือการเรีียนรู้้�ภาษาคอมพิิวเตอร์์ภาษา
อื่่�น ๆ ต่่อไปได้้อีีกด้้วย
5. สรุุปปััญหาที่่�พบและแนวทางการแก้้ไข
การเรีียนการสอนแบบ Active learning นั้้�นมีี
วััตถุุประสงค์์หลัักคืือ เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาได้้มีีความ
กระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้� ดัังนั้้�นการสัังเกตการโต้้ตอบ
หรืือตอบรัับวิิธีีการเรีียนแบบ Active learning จึึง
ถืือว่่าเป็็นจุุดที่่�สำคััญมาก
5.1. ปััญหาของการเรีียนออนไลน์์แบบ 100%
ในภาคการศึึกษานี้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ประกาศ
ให้้การเรีี ย นการสอนเป็็ น แบบออนไลน์์ เ นื่่�องจาก
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5 สรุปป
การ
วัตถุประ
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5.1 ป
ในภ
ประกาศ
เนื่องจาก
น า (CO
เปลี่ยนไ
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ออนไลน
ไมสามา
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นักศึกษา
สนทนาแ
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สถานการณ์์ ก ารระบาดของเชื้้�อไวรัั ส โคโรน่่ า
(COVID-19) ยิ่่�งทำให้้บรรยากาศในการเรีียนเปลี่่�ยนไป
เป็็นอย่่างมาก จากที่่�เราสามารถมองเห็็นพฤติิกรรม
ของนัักศึึกษาได้้ในห้้อง แต่่ในการเรีียนออนไลน์์นั้้�น
หากนัักศึึกษาปิิดกล้้องและไมค์์เราก็็จะไม่่สามารถ
ทราบได้้เลยว่่า นัักศึึกษานั้้�นยัังติิดตามการเรีียนหรืือ
ไม่่ ดัั ง นั้้�นถึึ ง แม้้ว่่ า ในภาคการศึึ ก ษานี้้�นัั ก ศึึ ก ษาจะ
สามารถโต้้ตอบด้้วยช่่อง chat พิิมพ์์ตอบสนทนาแล้้ว
การทำให้้นัักศึึกษาเปิิดกล้้องถืือว่่าเป็็นโจทย์์ที่่�ยากและ
ท้้าทายเป็็นอย่่างมาก
5.2. เนื้้�อหาและการเรีียนรู้้�ยากในการฝึึกฝน
ด้้วยตนเอง
เนื้้�อหามีีมากและเป็็นเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับการฝึึก
ทัั ก ษะ จึึ ง ทำให้้ต้้องมีี ก ารเรีี ย นแบบ Flipped
Classroom [7] ในเทอมถััดไปจะมีีการเรีียนการสอน
เขีียนโปรแกรมด้้วยภาษา Python อีีกครั้้�ง ผู้้�สอนจึึง
คิิดว่่าเป็็นโอกาสอัันดีีที่่�จะได้้นำความรู้้�ที่่�ได้้จากการ
พััฒนาการเรีียนการสอนในครั้้�งนี้้�ไปใช้้ในเทอมต่่อไปๆ

5.3. การนำเนื้้�อหาและความรู้้�ที่่�ได้้ในการเรีียน
ไปฝึึกฝนกัับปััญหาขนาดกลาง
เนื่่�องจากในภาคการศึึกษา ที่่�ผ่่านมามีีการเรีียน
การสอนแบบออนไลน์์ จึึงทำให้้ไม่่มีีโอกาสในการ
พััฒนาโปรแกรมขนาดเล็็ก แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์ที่่�
ไม่่สามารถรวมกลุ่่�มกัันได้้ จึึงคิิดว่่าปััญหานี้้�อาจจะต้้อง
ได้้รัับการแก้้ไขหลัังจากสถานการณ์์การเรีียนการสอน
กลัับมาสู่่�สภาวะปกติิ
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์ Teaching and Learning
Innovation Center มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�จััด
โครงการพัั ฒ นาอาจารย์์ ด้้ านการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งทำให้้เกิิดแรงผลัักดััน
ให้้เกิิดการพััฒนาการเรีียนการสอนนี้้�ขึ้้�น ต่่อมาขอ
ขอบคุุณทีีมคณาจารย์์จากคณะศึึกษาศาสตร์์ ที่่�เป็็นพี่่�
เลี้้�ยงให้้คำแนะนำ แก้้ไขปััญหาและสนัับสนุุนมาตลอด
ทั้้�งภาคการศึึกษามา ณ ที่่�นี้้�
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ด้้วย Flipped Classroom
สุุธาสิินีี โทวุุฒิิกุุล

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
sutasinee.th@cmu.ac.th

บทคััดย่่อ
ในการสอนเขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์รายวิิชา 229223 การโปรแกรมสำหรัับวิิทยาการข้้อมููลนี้้� มีี
เป้้าหมายให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�และทัักษะในการเขีียนโปรแกรมขนาดเล็็กเพื่่�อแก้้ปััญหาที่่�มีีขอบเขตชััดเจนและ
ปััญหาอย่่างง่่ายด้้านวิิทยาการข้้อมููลได้้ ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีการฝึึกฝนเขีียนโปรแกรมและนำทัักษะความรู้้�นั้้�นไปใช้้แก้้
ปััญหาในด้้านต่่าง ๆ อย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อให้้เกิิดความชำนาญในการโปรแกรม แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด 19
ระบาดจนทำให้้ต้้องปรัับเป็็นการเรีียนในรููปแบบออนไลน์์ ดัังนั้้�นช่่องทางในการสื่่�อสารทั้้�งในเวลาเรีียนและหลััง
จากเวลาเรีียนจะต้้องเช้้าถึึงง่่าย รวมถึึงสื่่�อการเรีียนก็็ต้้องพร้้อมให้้สามารถศึึกษาและฝึึกทำโจทย์์ด้้วยตนเอง เพื่่�อ
ให้้การสอนมีีความสอดคล้้องกัับการเรีียนออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น หลัักการ Active learning จึึงเข้้ามาถููกปรัับใช้้เพื่่�อ
ให้้มีีสิ่่�งแวดล้้อมด้้านการเรีียนออนไลน์์ที่่�เอื้้�อให้้นัักศึึกษาเข้้ามาเรีียนและฝึึกทัักษะได้้ตลอดเวลา โดยแบ่่งแผนการ
สอนแบบ active learning เป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ 1) มีีการบัันทึึก VDO เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถเข้้ามาดููเนื้้�อหาได้้
ตลอดเวลา 2) การทำโจทย์์และแบบฝึึกหััดด้้วยตนเองพร้้อมกัับนำไปตรวจสอบความถููกต้้องด้้วยระบบตรวจ
การบ้้านอััตโนมััติิ และ 3) การจััดให้้มีีผู้้�ช่่วยสอนที่่�ให้้คำปรึึกษานอกเวลาเรีียนเป็็นประจำ
จากเดิิมที่่�นัักศึึกษาสามารถเข้้ามาฝึึกปฏิิบัติั โิ ดยมีีผู้้ส� อนช่่วยดููแลในคาบเรีียน จะถููกปรัับเปลี่่�ยนไปเป็็นการ
เรีียนรู้้ด้้� วยตนเองแบบออนไลน์์ สิ่่�งที่่�ถููกเตรีียมไว้้สนัับสนุุนในการเรีียน ได้้แก่่ ระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�ได้้ทางออนไลน์์ และห้้องสอนการบ้้านออนไลน์์ เพื่่�อให้้การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
นั้้�นมีีประสิิทธิ์์�ภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการทำการบ้้านและตรวจด้้วยระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติินี้้� เมื่่�อ
เทีียบกัับคะแนนสอบและเกรดแล้้วพบว่่านัักศึึกษาที่่�ทำแบบฝึึกหััดอย่่างกระตืือรืือร้้น ส่่งงานตรงเวลา สม่่ำเสมอ
จะมีีความรู้้� ความเข้้าใจและมีีผลการเรีียนอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ต่่างจากนัักศึึกษาที่่�ไม่่ส่ง่ งานหรืือส่่งงานช้้าก็็จะทำคะแนน
สอบได้้ไม่่ดีีนััก ทั้้�งนี้้�ปััญหาที่่�พบคืือ นัักศึึกษาไม่่สามารถเรีียนรู้้�วิิธีีการใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ ได้้ด้้วยตนเองทุุกคน การ
แก้้ปััญหาในเทอมต่่อไปคืือแบ่่งเนื้้�อหาให้้เข้้าใจง่่ายและเพิ่่�มสััดส่่วนคะแนนการเรีียนแบบ flipped classroom
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาให้้ความสนใจกัับการเรีียนมาล่่วงหน้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
คำสำคััญ: โปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์, แบบฝึึกหััดออนไลน์์, ห้้องสอนการบ้้านออนไลน์์, flipped classroom
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1. บทนำ
การเรีียนการสอนการเขีียนโปรแกรมภาษา
คอมพิิวเตอร์์ในรายวิิชา 229223 การโปรแกรมสำหรัับ
วิิทยาการข้้อมููลนี้้� มีีเป้้าหมายให้้นัักศึึกษามีีความรู้้แ� ละ
ทัักษะที่่�สามารถนำไปเขีียนโปรแกรมขนาดเล็็กเพื่่�อแก้้
ปััญหาที่่�มีีขอบเขตชััดเจนและปััญหาอย่่างง่่ายด้้าน
วิิทยาการข้้อมููลได้้ ดัังนั้้�นการเรีียนเขีียนโปรแกรม
คอมพิิ ว เตอร์์ ใ นวิิ ช านี้้�จึึ ง ต้้องมีี ก ารฝึึ ก ฝนเขีี ย น
โปรแกรมและนำทัักษะความรู้้�นั้้�นไปใช้้แก้้ปััญหาใน
ด้้านต่่าง ๆ อย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อให้้เกิิดความชำนาญใน
การโปรแกรม
แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด 19 ระบาดจน
ทำให้้ต้้องปรัับการศึึกษาในภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการ
ศึึกษา 2564 ให้้อยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์ ทำให้้วิิชาการ
เขีียนโปรแกรมภาษาคอมพิิวเตอร์์นี้้�ถููกปรัับการเรีียน
การสอนเป็็นรููปแบบออนไลน์์ตลอดทั้้�งภาคการศึึกษา
จากประสบการณ์์การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์พบ
ว่่านัักศึึกษามัักจะไม่่โต้้ตอบ ยกตััวอย่่างเช่่น ไม่่เปิิด
กล้้อง ไม่่ ส อบถามและไม่่ ต อบคำถาม ทำให้้ขาด
ปฏิิสััมพัันธ์์ในการเรีียนซึ่่�งผู้้�สอนก็็จะไม่่สามารถทราบ
ได้้ว่่านัักศึึกษานั้้�นมีีความเข้้าใจเนื้้�อหาหรืือมีีผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนเป็็นอย่่างไร
เพื่่�อเป็็นการช่่วยให้้นัักศึึกษาสามารถกลัับมา
ทบทวนเนื้้�อหา หรืือฝึึกทัักษะได้้มาเท่่าที่่�ต้้องการ ช่่อง
ทางในการสื่่�อสารทั้้�งในเวลาเรีียนและหลัังจากเวลา
ต้้องสามารถเข้้าถึึงง่่าย รวมถึึงสื่่�อการเรีียนการสอนก็็
ต้้องพร้้อมให้้นัักศึึกษาสามารถศึึกษาและฝึึกทำโจทย์์
ได้้ด้้วยตนเอง เช่่น การดููวิดีิ โี อ และแบบฝึึกหััดออนไลน์์
จึึงจะเป็็นการเพิ่่�มโอกาสให้้นัักศึึกษาสามารถเข้้ามา
ทบทวนเนื้้�อหา ส่่วนที่่�ไม่่เข้้าใจ ศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่�ม
เติิมและฝึึกทัักษะได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
ในวิิชาการโปรแกรมสำหรัับวิิทยาการข้้อมููล
ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 นี้้� ผู้้�สอนจึึงได้้
ปรัับแนวการสอนให้้มีีความสอดคล้้องกัับการเรีียน
ออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น โดยนำหลัักการ Active learning

เข้้ามาเพิ่่�มให้้สิ่่�งแวดล้้อมด้้านการเรีียนการสอนถููกนำ
ไปเป็็นรููปแบบออนไลน์์ที่่�เอื้้�อให้้นัักศึึกษาสามารถเข้้า
มาเรีียนและฝึึกทัักษะได้้ตลอดเวลา โดยแผนการสอน
แบบ active learning นั้้�นถููกจััดเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1)
มีีการบัันทึึก VDO เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถเข้้ามาดูู
เนื้้�อหาได้้ตลอดเวลา 2) การทำโจทย์์และแบบฝึึกหััด
ด้้วยตนเองพร้้อมกัับนำไปตรวจสอบความถููกต้้องด้้วย
ระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิ และ 3) การจััดให้้มีีผู้้ช่� ว่ ย
สอนที่่�ให้้คำปรึึกษาแบบออนไลน์์ในช่่วงนอกเวลาเรีียน
จากเดิิมที่่�นัักศึึกษาสามารถเข้้ามาฝึึกปฏิิบััติิโดยมีีผู้้�
สอนช่่วยดููแลในคาบเรีียนจะถููกปรัับเปลี่่�ยนไปเป็็นการ
เรีียนรู้้ด้้� วยตนเองแบบออนไลน์์ ดัังนั้้�นสื่่�อการสอนเพื่่�อ
ทดแทนการเรีียนและฝึึกปฏิิบััติิในห้้องมีีดัังนี้้� ระบบ
ตรวจการบ้้านอััตโนมััติแิ ละห้้องสอนการบ้้านออนไลน์์
ในช่่ ว งเย็็ น เมื่่�อนัั ก ศึึ ก ษาต้้องการคำปรึึ ก ษาหรืื อ
สอบถามวิิธีีทำการบ้้าน วิิธีีการนี้้�จะช่่วยให้้การเรีียน
การสอนแบบออนไลน์์นั้้�นมีีประสิิทธิ์์�ภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
เนื่่�องจากนัักศึึกษาจะสามารถฝึึกฝนทำโจทย์์ สอบถาม
คำถาม และตรวจผลลััพธ์์ของการทำโจทย์์ได้้แม้้ใน
สถานการณ์์ที่่�ต้้องเรีียนออนไลน์์
จากหลัักการนี้้� จึึงได้้จััดทำวิิดีีโอและชุุดแบบ
ฝึึกหััดที่่�มีีโจทย์์พร้้อมระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิ
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�ได้้ทางออนไลน์์ผ่่าน
วิิดีีโอ แล้้วฝึึกทัักษะในการแก้้ปััญหาด้้วยการทำโจทย์์
และสามารถทราบผลลััพธ์์ได้้ทัันทีีด้้วยระบบตรวจ
อััตโนมััติิ และในกรณีีที่่�นัักศึึกษาต้้องการสอบถามก็็
สามารถเข้้ามาสอบถามผู้้ส� อนหรืือผู้้ช่� ว่ ยสอนในเวลาที่่�
กำหนดได้้
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
ในการเรีียนเขีียนโปรแกรมโดยทั่่�วไปนั้้�นการ
ฝึึกฝนทัักษะต้้องเกิิดขึ้้�นจากการทำโจทย์์และแก้้ปััญหา
[1] ซึ่่�งหากนัักศึึกษาสามารถฝึึกฝนด้้วยตนเองได้้ก็็จะ
ทำให้้การเรีียนนั้้�นสััมฤทธิ์์�ผลยิ่่�งขึ้้�น การสอนให้้ทำ
โจทย์์ เขีียนโปรแกรมเพื่่�อแก้้ปััญหาพร้้อมให้้คำแนะนำ
ช่่วยเหลืือค้้นหาในส่่วนที่่�ผิิดพลาดจึึงเป็็นปััจจััยสำคััญ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่่�สามารถช่่วยให้้นัักศึึกษาฝึึกเขีียนโปรแกรมภาษา
คอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยวิิชาการโปรแกรมสำหรัับวิิทยาการข้้อมููลนี้้�
มีีเป้้าหมายหลัักคืือ ให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�และทัักษะที่่�
สามารถนำไปเขีียนโปรแกรมขนาดเล็็กเพื่่�อแก้้ปััญหา
ที่่�มีีขอบเขตชััดเจนและปััญหาอย่่างง่่ายด้้านวิิทยาการ
ข้้อมููลได้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการวััดประสิิทธิิผลการเรีียน
รู้้�ในการเขีียนโปรแกรมด้้านการนำภาษาคอมพิิวเตอร์์
ไปประยุุกต์์ใช้้ในปััญหาจริิง [1-2] และเพื่่�อให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว จึึงได้้มีีการออกแบบกิิจกรรมที่่�
เอื้้�อต่่อการเรีียนออนไลน์์ 3 ส่่วนดัังนี้้�
เนื่่�องจากในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2564 ได้้เกิิดสถานการณ์์โควิิด 19 ทำให้้การเรีียนการ
สอนต้้องอยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์ทั้้�งภาคการศึึกษา และ
ปััญหาที่่�พบในการเรีียนการสอนออนไลน์์คืือ ในการ
สอนผ่่าน Zoom นั้้�นองค์์ประกอบด้้านอิินเทอร์์เน็็ต
หรืืออุุปกรณ์์ในการโต้้ตอบนั้้�นมีีผลอย่่างมากในการเข้้า
ชั้้�นเรีียน หรืือติิดตามการสอนสด หากนัักศึึกษามีี
ปััญหาด้้านอิินเทอร์์เน็็ตหรืืออุุปกรณ์์ในเวลาที่่�มีีคาบ
เรีียนก็็จะทำให้้ไม่่สามารถเข้้าถึึงบทเรีียนได้้ อีีกทั้้�งเวลา
ที่่�ใช้้ในการสอนนั้้�นจำกััดเพีียง 1 ชั่่�วโมง 45 นาทีี ทำให้้
เกิิดข้้อจำกััดทางด้้านเวลาเป็็นการยากที่่�จะติิดตามว่่า
นัักศึึกษาจำนวนมากนี้้�ได้้เข้้าถึึงเนื้้�อหาหรืือมีีความ
เข้้าใจเนื้้�อหาบทเรีียนครบถ้้วนหรืือไม่่ นอกจากนี้้�การ
ติิดตามการฝึึกเขีียนโปรแกรมยิ่่�งทำได้้ยาก เพราะผู้้�
สอนจะไม่่สามารถทราบได้้เลยหากนัักศึึกษาไม่่ถาม
หรืือ แชร์์หน้้าจอให้้เห็็นถึึงปััญหาของตนเอง ซึ่่�งแตก
ต่่างจากการเรีียนและฝึึกทัักษะในห้้องเรีียนที่่�ผู้้�สอน
สามารถเดิินไปดููนัักศึึกษาได้้ในห้้องปฏิิบััติิการ
ในการเรีี ย นเขีี ย นโปรแกรมด้้วยการเรีี ย น
ออนไลน์์นั้้�น การจััดตารางการเรีียนรวมถึึงกการดููแล
ตนเองให้้มีีวิินััยเข้้าชั้้�นเรีียนและหมั่่�นฝึึกฝนทบทวน
เนื้้�อหาและโจทย์์แบบฝึึกหััดอย่่างสม่่ำเสมอนั้้�นมีีความ
สำคััญเป็็นอย่่างมาก การเตรีียมสื่่�อการสอนและสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ดีี ที่่�นัักศึึกษาสามารถเรีียนได้้ด้้วยตนเองนั้้�น
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มีีความสำคััญเป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�นในการสอนวิิชาการ
โปรแกรมสำหรัั บ วิิ ท ยาการข้้อมูู ล นี้้� จึึ ง ออกแบบ
กิิจกรรมให้้มีีลัักษณะการเรีียนการสอนในลัักษณะ
ดัังนี้้� 1) ทำสื่่�อการสอนในรููปแบบวิิดีีโอให้้นัักศึึกษา
สามารถมาเรีียนรู้้�ได้้เมื่่�อต้้องการ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสการ
เรีียนแบบออนไลน์์ ดัังรายละเอีียดในหััวข้้อ 2.1 ต่่อมา
2) หลัังจากที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�การเขีียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิิวเตอร์์แล้้ว นัักศึึกษาจะต้้องสามารถทำ
หลัักการที่่�ได้้เรีียนในห้้องเรีียนไปใช้้แก้้ปััญหาด้้วย ซึ่่�ง
รายละเอีียดจะอยู่่�ในหััวข้้อ 2.2 และ 3) หากนัักศึึกษา
ต้้องการผู้้ช่� ว่ ยที่่�สามารถตอบคำถามหรืือให้้คำปรึึกษา
ก็็สามารถถามผู้้�ช่่วยสอนได้้ทุุกวัันในช่่วงเวลาที่่�นััด
หมาย โดยหัั ว ข้้อ 2.3 จะแสดงหลัั ก การและราย
ละเอีียดช่่องทางการสื่่�อสารทั้้�งหมด
2.1. การบัันทึึกวิิดีโี อเพื่่�อการกลัับมาเรีียนรู้้ด้้� วย
ตนเอง
การเตรีียมสื่่�อการสอนและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีที่่�
นัักศึึกษาสามารถเรีียนได้้ด้้วยตนเองนั้้�นมีีความสำคััญ
สิ่่�งแรกที่่�ผู้้� ส อนควรเตรีี ย มการเพื่่�อให้้ความรู้้� แ ก่่
นัักศึึกษาคืือ การทำวิิดีโี อสื่่�อการสอนที่่�เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหา
บทเรีียนเพื่่�อการเรีียนนอกห้้องเรีียน หรืือเพื่่�อกลัับมา
ทบทวนบทเรีี ย นย้้อนหลัั ง เพราะการเรีี ย นภาษา
คอมพิิวเตอร์์นั้้�นต้้องมีีการทำความเข้้าใจทั้้�งเนื้้�อหา
และตััวอย่่าง พร้้อมทั้้�งโจทย์์ที่่�มีคี วามหลากหลาย การ
มีีวิิดีีโอจึึงเป็็นสื่่�อการสอนที่่�สามารถอธิิบายเนื้้�อหาได้้
ชััดเจน
2.2. การฝึึกทัักษะจากการทำแบบฝึึกหััดให้้อยู่่�
ในรูู ป แบบออนไลน์์ และระบบตรวจ
การบ้้านอััตโนมััติิ
เนื่่�องจากสถานการณ์์ในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่าน
มา (2564/2) ได้้ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นลัักษณะการเรีียน
ออนไลน์์ทั้้�งภาคการศึึกษา
ในการเรีี ย นเขีี ย นโปรแกรมโดยการเรีี ย น
ออนไลน์์นั้้�นนัักศึึกษาต้้องหมั่่�นฝึึกทำโจทย์์จากความรู้้�
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างสม่่ำเสมอ การฟัังหรืืออ่่านนั้้�นไม่่เพีียงพอ
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ต่่อการเพิ่่�มทัักษะในการเขีียนโปรแกรม การเรีียนรู้้ด้้� วย
ตนเองจากการทำโจทย์์และแบบฝึึกหััดมีีความสำคััญ
มากและผู้้�สอนมีีระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาสามารถทำแบบฝึึกหััดและสามารถเลืือกเวลา
เรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตััวเอง ช่่วยให้้การเรีียนการสอนแบบ
ออนไลน์์ นั้้� นมีี ป ระสิิ ท ธิ์์�ภาพมากยิ่่�งขึ้้�นเนื่่�องจาก
นัักศึึกษาจะสามารถฝึึกฝนทำโจทย์์และตรวจผลลััพธ์์
ได้้ทุุกเมื่่�อที่่�ต้้องการ และเมื่่�อตรวจแล้้วจะทราบว่่า
ตนเองนั้้�นทำโจทย์์ได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ และต้้องเรีียนรู้้�
เนื้้�อหาในบทเรีียนใดเพิ่่�มขึ้้�นหรืือหากได้้คะแนนเต็็ม
แสดงว่่าได้้ทำการเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาบทเรีียนนั้้�นสััมฤทธิ์์�ผล
แล้้ว
2.3. การจัั ด ผู้้� ช่่ ว ยสอนให้้คำปรึึ ก ษาแบบ
ออนไลน์์ในช่่วงนอกเวลาเรีียน
เนื่่�องจากสถานการณ์์การเรีียนออนไลน์์ในภาค
การศึึกษาที่่�ผ่่านมา (2564/2) นัักศึึกษาและผู้้�สอน
ติิ ด ต่่ อ กัั น ทางออนไลน์์ ด้้ วยโปรแกรมต่่ า ง ๆ แต่่
เนื่่�องจาก นัักศึึกษามีีจำนวนมากรวมถึึงเนื้้�อหาและ
แบบฝึึกหััดที่่�ให้้ในแต่่ละสััปดาห์์นั้้�นมีีจำนวนมาก ดััง
นั้้�นผู้้ช่� ว่ ยสอน หรืือนัักศึึกษาช่่วยสอนจึึงเป็็นทางเลืือก
หรืื อ ตัั ว ช่่ ว ยที่่�ดีี แ ก่่ นัั ก ศึึ ก ษา เนื่่�องจากการเขีี ย น
โปรแกรมนั้้�นเป็็นการฝึึกทัักษะ ไม่่สามารถอ่่านเพีียง
แต่่หลัักการหรืือทฤษฎีี ท่่องจำเนื้้�อหา แล้้วจะสามารถ
เขีียนโปรแกรมได้้ แต่่จำเป็็นจะต้้องอาศััยความเข้้าใจ
ในหลัักการในการเขีียนโปรแกรม โครงสร้้างข้้อมููล
ฟัังก์์ชัันต่่าง ๆ และจะต้้องเช้้าใจจนสามารถนำไปใช้้
ประยุุกต์์แก้้ปััญหาตั้้�งแต่่ง่า่ ย ปานกลาง ไปจนถึึงปััญหา
ที่่�ซัับซ้้อนได้้ ดัังนั้้�นการมีีนัักศึึกษาช่่วยสอนที่่�มาคอย
ให้้คำปรึึกษา มาช่่วยอธิิบายการบ้้านและเนื้้�อหาส่่วน
ที่่�ไม่่เข้้าใจก็็จะเป็็นประโยชน์์แก่่นักั ศึึกษาเป็็นอย่่างมาก
3. อธิิบายกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวน
วิิชา
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สำคััญของการเรีียนเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์คืือ (1) การเรีียนรู้้�เนื้้�อหาหลััก
การทางทฤษฎีีภาษาคอมพิิวเตอร์์และ (2) วิิธีีการนำ

หลัักการไปใช้้ในการเขีียนโปรแกรม เพื่่�อแก้้ไขโจทย์์
ปััญหา ซึ่่�งในภาคกาคศึึกษานี้้�จะมีีเวลาสำหรัับการ
เรีี ย นรู้้� เ นื้้�อหาหลัั ก การทางทฤษฎีี (ชั่่�วโมงเรีี ย น
บรรยาย) 1 ชั่่�วโมง 45 นาทีีต่่อสััปดาห์์ หลัังจาก
นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหาหลัักการทางทฤษฎีีแล้้ว จะมีีการ
ฝึึ ก เขีี ย นโปรแกรมภาษาคอมพิิ ว เตอร์์ ใ นห้้องเรีี ย น
(ชั่่�วโมงเรีียนปฏิิบััติิการ) อีีก 1 ชั่่�วโมง 45 นาทีีต่่อ
สััปดาห์์ ซึ่่�งจะเป็็นขั้้�นตอนถััดมาที่่�ช่่วยเพิ่่�มพููนทัักษะ
ในการปฏิิบััติิในการสร้้างระบบเพื่่�อแก้้ไขโจทย์์ปััญหา
ขนาดเล็็ก และหลัังจากการเรีียนการสอนเปลี่่�ยนมา
เป็็นแบบออนไลน์์แล้้ว ผู้้�สอนต้้องคำนึึงถึึงการเลืือกใช้้
สื่่�อการสอนและการสื่่�อสารกัับนัักศึึกษาที่่�ใช้้ในการ
เรีียนการสอนด้้วย ซึ่่�งในวิิชาการโปรแกรมสำหรัับ
วิิทยาการข้้อมููลได้้มีีการเลืือกใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้ใน
กิิจกกรมต่่าง ๆ ด้้วยโปรแกรมที่่�ต่่างกัันออกไป เช่่น
การสอนด้้วย Zoom การส่่งข้้อความและการประกาศ
ข่่าวด้้วยโปรแกรม Microsoft Teams การนััดเพื่่�อสอน
การบ้้านเสริิมในช่่วงเย็็นด้้วยโปรแกรม Discord สื่่�อ
การเรีียนรู้้�และนวััตกรรมที่่�ใช้้
การสื่่�อสารกัับนัักศึึกษาถููกแบ่่งเป็็น (1) การ
เรีียนรู้้� และ (2) วิิธีีการเขีียนโปรแกรมเพื่่�อแก้้ไข โดย
สื่่�อการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ที่่�ใช้้ในวิิชานี้้� ได้้แก่่ 1) Zoom
2) Microsoft Teams และ 3) Discord เป็็นเครื่่�อง
มืือที่่�ใช้้ในการสอนออนไลน์์สามารถใช้้คุุยโต้้ตอบกัันได้้
เปิิดกล้้องและไมโครโฟนได้้ พิิมพ์์ผ่่านช่่องสนทนาได้้
แต่่ทั้้�งสามโปรแกรมนั้้�นมีีจุุดเด่่นที่่�ต่่างกััน จึึงมีีวิิธีีการ
เลืือกใช้้ในการสื่่�อสารที่่�ต่่างกััน
1) Zoom: บัันทึึกวิิดีีโอและการสนทนาไว้้ได้้
2) Microsoft Teams: มีีรายชื่่�อนัักศึึกษาแต่่ละ
ตอนจากสำนัักทะเบีียน
3) Discord: เป็็นโปรแกรมที่่�นัักศึึกษานิิยมใช้้
ดัังจะเห็็นได้้ว่่า ทั้้�ง 3 โปรแกรมมีีจุุดเด่่นที่่�ต่่างกััน
สามารถสรุุปได้้ดัังตารางนี้้�
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พิ ว เตอร์ ใ น
1 ชั่วโมง 45
ที่ช่วยเพิ่มพูน
อแก้ไขโจทย์
ยนการสอน
ต้องคำนึงถึง
กับนักศึกษา
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สื่อการเรียนรู้
างกันออกไป
วามและการ
Teams การ
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ป็น (1) การ
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ก่ 1) Zoom
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ตารางที
่ 1 ข้อแตกต่
างของแต่
ละโปรแกรม
ตารางที่่�
1 ข้้อแตกต่่
างของแต่่
ละโปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้ในรายวิชา
229223

Zoom
ตั้งตารางการประชุมออนไลน์ได้
บันทึกการประชุมออนไลน์และ
บันทึกการสนทนาได้
ส่งข้อความหากันได้
มีกลุ่มรายชื่อนักศึกษาจากสำนัก
ทะเบียน
การประกาศข่าวต่างๆ
การอัพโหลดเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ
มีการตั้งกลุ่มได้หลายกลุ่มในเวลา
เดียวกัน
เห็นสมาชิกที่ออนไลน์ในห้องต่าง ๆ
สามารถแชร์หน้าจอได้หลายคนใน
เวลาเดียวกัน
สามารถตั้ง Topic ของเนื้อหาที่
ต้องการคุยไว้ได้อย่างชัดเจน

Ms.
Discord
Teams

4) คะแนนจะเกิิดจากการเปรีียบเทีียบเฉลยจาก
ข้้อ 3) (answer.txt และ key.txt) ปรากฎให้้นัักศึึกษา
ทราบได้้ทัันทีีหลัังส่่งว่่าทำการบ้้านถููกต้้องหรืือไม่่
3.1. การทำแบบฝึึกหััดสรุุปกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
และการเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเองผ่่านวิิดีีโอ
	กิิจกรรมการเรีียนรู้้ถู� กู ออกแบบเป็็น 2 ส่่วน คืือ
ส่่วนแรกคืือกิิจกรรมนอกห้้องเรีียนที่่�นัักศึึกษาต้้องนำ
แบบฝึึกหััดกลัับไปทบทวนด้้วยตนเอง โดยหลัักการใน
การจััดกิิจกรรมมีีดัังนี้้�
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4) การลงมื
อ เขีชยาภาษาโปรแกรมมีี
นโปรแกรมเพื ่ อ ทำการ
แล้้ว ในวิิ
ชั่่�วโมงที่่�นัักศึึกษาต้้องฝึึก
วิ เ คราะห์
ข
้
อ
มู
ล
โดยนำความรู
้
จ
ากการฝึ
ทำโจทย์์หรืือแบบฝึึกหััดนอกชั้้�กนเรีียนอีีก จำนวน 5
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร 1-10 มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ ด้้วยการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
รู
ป
ที
่
1
ระบบตรวจการบ้
า
นอั
ต
โนมั
ต
ิ
วิเคราะห์ข้อมูล
รููปที่่� 1 ระบบตรวจการบ้้านอััตโนมััติิ
3.2.3 การเตรียมห้องสอนการบ้านออนไลน์เพื่อ
กลุ่มสาขาวิ
คอยตอบคำถามหลั
งเลิกชเรีาวิยทนยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากชั่วโมงเรียนบรรยายและปฏิบัติการ
แล้ว ในวิชาภาษาโปรแกรมมีชั่วโมงที่นักศึกษา
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4. ผลลััพธ์์ทางการเรีียนรู้้�
การศึึกษานี้้� ได้้นำเสนอการประยุุกต์์ใช้้กิิจกรรม
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning โดยผ่่านการ
เรีียนออนไลน์์และห้้องเรีียนแบบ flipped class
room ดัังนั้้�นผลลััพธ์์จากการจััด active learning จึึง
สัังเกตได้้ยากกว่่าการเรีียนในห้้องเรีียนเนื่่�องจากผู้้ส� อน
เกตได้ยยนากกว่
ากกว่
การเรี
นในห้
นเนื
งจาก
จึจึงงสสัสัามารถเห็็
งงเกตได้
ยยนในห้
่อ่องจาก
ไม่่
ได้้ว่่านััาาการเรี
กศึึกษาทุุ
กคนมีีอองเรี
ปงเรีฏิิกิยยริินเนื
ยิ าอย่่
างไร
ผูระหว่่
้ผู้สสอนไม่
อนไม่
ส
ามารถเห็
น
ได้
ว
่
า
นั
ก
ศึ
ก
ษาทุ
ก
คนมี
ป
ฏิ
ก
างฟััสงามารถเห็
บรรยาย ผลลัั
ยนออนไลน์์
นได้พว่าธ์์นัที่่�กได้้จากการเรีี
ศึกษาทุ กคนมี
ปฏิกิริริยิยาา
อย่
งไรระหว่
งฟัมงงฤทธิ์์�
บรรยาย
ผลลัยพพนรู้้ธ์ธ์�แททละเกรดที่่�
ากการ
จึึอย่
งสััาางงไรระหว่
เกตจากผลสัั
ทางการเรีี
ได้้
าางฟั
บรรยาย
ผลลั
ี่ีไ่ได้ด้จจากการ
เรีบยยหรืื
นออนไลน์
เกตุ
าผลสัไมมปกัั
ฤทธิ
างการเรี
นรูด้ ้
รััเรี
อจากผลการเรีี
ยนควบคู่่�
บผลลัั
พธ์์การจัั
นออนไลน์
จจึงึงสัสังงเกตุ
จจาผลสั
ฤทธิ
์ท์ทางการเรี
ยยนรู
กิิและเกรดที
จกรรมนั่่�นเอง
และเกรดที
หรืออจากผลการเรี
จากผลการเรียยนควบคู
นควบคู่ไ่ไปกั
ปกับบ
่ไ่ได้ด้รรับับหรื
ฒนาตนเองและความรัับ
ผลลัพพธ์ธ์4.1.
ารจัทััดดกกิกิษะในการพัั
กรรมนั่น่นเอง
เอง
ผลลั
กการจั
จจกรรมนั
ผิิดชอบ
4.1 ทัทั กก ษะในการพั
ษะในการพั
ฒ นาตนเองและความ
นาตนเองและความ
4.1
ฒ
4.1.1
แบบฝึึกหััดเขีียนโปรแกรมในแต่่ละบท
ชอบ
รัรับบผิผิดดชอบ
เรีี4.1.1
ยนประจำสัั
ปดาห์์ก หั ด เขี ย นโปรแกรมในแต่ ล ะ
แบบฝึ
4.1.1 การฝึึ
แบบฝึ
ก หั ด เขี ย นโปรแกรมในแต่
ละ
กทัักษะในการเขีี
ยนโปรแกรมจะเกิิดจาก
บทเรียยนประจำสั
นประจำสัปดาห์
บทเรี
ที่่�นัักศึึกษาได้้ฝึึ
กทำการบ้้านปดาห์
โดยเนื้้�อหาจะออกแบบ
การฝึ
ก
ทั
ก
ษะในการเขี
ย
นโปรแกรมจะเกิดดจาก
จาก
กทัอกหาแต่่
ษะในการเขี
นโปรแกรมจะเกิ
ให้้แบ่่การฝึ
งเป็็นเนื้้�
ละเรื่่�องยโดยที่่�นัั
กศึึกษาจะได้้ฝึึก
ษาได้ยนโปรแกรมจะมีี
ทำการบ้าานนทุโดยเนื
โดยเนื
หาจะออกแบบ
ทีทีก่น่นษะการเขีี
ักักศึศึกกษาได้
ฝฝึกึกทำการบ้
้อ้อหาจะออกแบบ
ทัั
ก
ุ
สัั
ป
ดาห์์
และนอกจาก
รูปปทีที่ ่ 33 ผูผู้ช้ช่ว่วยสอนแจ้
ยสอนแจ้งงมูมูลลห้ห้อองเรี
งเรียยนออนไลน์
นออนไลน์
รู
ให้
แ
บ่
ง
เป็
น
เนื
อ
้
หาแต่
ล
ะเรื
่
อ
ง
โดยที
่
น
ก
ั
ศึ
ษาจะได้
รููปที่่� 3 ผู้้�ช่่วยสอนแจ้้งมููลห้้องเรีียนออนไลน์์
นััให้กแศึึบ่กงษาจะเรีี
นรู้้�การเขีี
ยัังจะได้้
เป็นเนื้อยหาแต่
ละเรืย่อนโปรแกรมแล้้ว
ง โดยที่นักศึกกษาจะได้
ฝฝึกึก
ในโปรแกรม Discord
Discord จะมีสส่ว่วนที
นที่น่น่า่าสนในตรงที
สนในตรงที่ ่ ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมจะมี ท ุ ก สั ป ดาห์ และ
ในโปรแกรม
ในโปรแกรม Discordจะมี
จะมีีส่่วนที่่�น่่
าสนในตรง ฝึึทักกฝนความรัั
ดชอบด้้วยเพราะต้้องส่่
งานอย่่และ
าง
ษะการเขีบยผิินโปรแกรมจะมี
ท ุ ก สั ปงดาห์
มี
ห
้
อ
งสนทนาหลายได้
ห
ลายห้
อ
งและ
สามารถแชร์
มีหห้้้อองสนทนาได้้หลายห้้องและสามารถแชร์์
งสนทนาหลายได้หลายห้องและ สามารถแชร์
นอกจากนั
ษาจะเรีกษา
นรู้ก้การเขี
ารเขียยนโปรแกรมแล้
นโปรแกรมแล้วว
ที่่�มีี
หน้้าจอ สม่่
ำเสมอทั้้�กกงภาคการศึึ
นอกจากนั
ศึศึกกษาจะเรี
ยยนรู
หน้
า
จอได้
ห
ลายคนพร้
อ
ม
ๆ
กั
น
และนอกจากนี
้
ย
ั
ง
หน้าจอได้หลายคนพร้
กันและนอกจากนี
ได้้หลายคนพร้้อม
ๆ อกััมนๆและนอกจากนี้้�ยัั
ง เป็็้ยนัง ยัยังงจะได้
กษาพบว่่
า 1.) อนััองส่
กศึึงงกงาน
ษา
จะได้หลััฝฝึกึกงจากจบภาคการศึึ
ฝนความรับบผิผิดดชอบด้
ชอบด้
ยเพราะต้
งส่
งาน
ฝนความรั
ววยเพราะต้
เป็
น
โปรแกรมที
่
น
ั
ก
ศึ
ก
ษาใช้
ก
น
ั
เป็
น
ประจำอยู
แ
่
ล้
ว
จึ
ง
โปรแกรมที่่�นัั
กศึึ่กนษาใช้้กัั
นเป็็กนันประจำอยู่่�
แล้้ว จึึ่แงล้ไม่่วเกิิจึดง ที่่�อย่
วง 36
เป็นโปรแกรมที
ักศึกษาใช้
เป็นประจำอยู
อย่ทาำคะแนนการบ้้านในช่่
างสม่
งสม่ำำเสมอทั
เสมอทั้ง้งภาคการศึ
ภาคการศึ
ษา– 40 คะแนน มีีจำนวน
กกษา
ทำไม่
หาในการใช้งงาน
าน
ปััทำไม่
ญหาในการใช้้งาน
44 คนหลัมีีงคจากจบภาคการศึ
นที่่�ได้้ A ทั้้�งหมดษาพบว่
13 คนา คิิ1.)ดเป็็นักนศึร้้อยละ
เเกิกิดดปัปัญญหาในการใช้
ษาที่ ่
หลังจากจบภาคการศึกกษาพบว่
า 1.) นักศึกกษาที
100
ของคนที่่�ได้้ลำดััา นในช่
บขั้้�น A 2.)36มีีค–นที่่�40
ได้้ B+
จำนวนมี
ทำคะแนนการบ้
คะแนน
ทำคะแนนการบ้
า นในช่ ววงง 36
– 40 คะแนน
มี
11
คน
คิิ
ด
เป็็
น
ร้้อยละ
97.67
ของคนที่่�
ไ
ด้้ลำดัั
บ
ขั้้�
น
B+
จำนวน 44
44 คน มีมีคคนที
นที่ได้ A ทั้งหมด 13
13 คน
คน คิคิดดเป็
เป็น
จำนวน
3.)
มีีคนที่่�ได้้คน
B จำนวน่ได้12Aคนทั้งคิิหมด
ดเป็็นร้้อยละ
63.16น
ยละ 100
100 ของคนที
ของคนที่ได้ลำดับขัขั้น้น AA 2.)
2.) มีมีคคนที
นที่ไ่ได้ด้
ร้ร้ออยละ
ของคนที่่�
ได้้ลำดัับขั้้�น B่ได้4.)ลำดัมีีคบนที่่�
ได้้ C+ จำนวน
7
B+
จำนวน
11
คน
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
97.67
ของคนที
่
B+ จำนวน
11 คน 41.18
คิดเป็นของคนที่่�
ร้อยละ 97.67
คน
คิิดเป็็นร้้อยละ
ได้้ลำดัับของคนที
ขั้้�น C+ ่
ได้ลลมีีำดั
ำดัคนที่่�
B+
3.) มีมีคคนที
นที
จำนวน
12 คน
คน8.33
ได้
บบขัขัไ้น้นด้้ B+
3.)
ด้ด้ BBคิิจำนวน
12
คิคิดด
5.)
C จำนวน
1 ่ไ่ไคน
ดเป็็นร้้อยละ
เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ
63.16
ของคนที
ำดับบขัขั้น้น BB 34.)
4.) มีมีคคนน
ของคนที่่�
ได้้ลำดัั
บขั้้�นของคนที
C ดัังแสดงในตารางที่่�
เป็
63.16
่ไ่ได้ด้ลลำดั
C+กจำนวน
จำนวน
คน
เป็น นนAร้ร้ออคืืยละ
ยละ
ของ
	นัั
ศึึกษาได้้รัั77บคน
ลำดััคิคิบดดขั้้�เป็
อนััก41.18
ศึึ41.18
กษาตั้้�ของ
งใจ
ทีที่ไ่ได้ด้ C+
คนที
ำดับบขัขัา้น้นงภาคการศึึ
C+ 5.)
5.) มีมีกคคษาที่่�
นที่ไ่ไสด้ด้ามารถทำคะแนน
จำนวน 11 คน
คน
ฝึึคนที
กทััก่ไ่ไษะระหว่่
ด้ด้ลลำดั
C+
นที
CC จำนวน
รูรูปปทีที่ ่ 44 การสื
การสื่อ่อสารในโปรแกรม
สารในโปรแกรม Discord
Discord
รููปที่่� 4 การสื่่�อสารในโปรแกรม Discord
การบ้้านในช่่
วง 368.33
– 40ของคนที
คะแนนทั้้�่ ่ไได้ด้งสิ้้�ลลนำดั
เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ
8.33
ของคนที
ำดับบขัขั้ ้นน CC ดัดังง
คิคิดดเป็
ผลลัพพธ์ธ์ททางการเรี
างการเรียยนรู
นรู้ ้
แสดงในตารางที่ ่ 33
44 ผลลั
แสดงในตารางที
การศึ
ษานีด้ ้การเรี
ได้นนำเสนอการประยุ
ำเสนอการประยุ
ต์ใใช้ช้กกิจิจกรรม
กรรม
ษาได้รรับับลำดั
ลำดับบขัขั้น้น AA คืคืออนันักกศึศึกกษาตั
ษาตั้ง้งใจ
ใจ
268 การศึ
ผลการจั
ยนรู้ 21st Centuryกกต์Learning
ประจำ�ปีการศึกษา
กกษานี
ได้
นันักก2564
ศึศึกกษาได้
การเรียยนการสอนแบบ
นการสอนแบบ Active
Active Learning
Learning โดยผ่
โดยผ่าานน ฝึฝึกกทัทักกษะระหว่
ษะระหว่าางภาคการศึ
งภาคการศึกกษาที
ษาที่ส่สามารถทำคะแนน
ามารถทำคะแนน
การเรี
การเรียยนออนไลน์
นออนไลน์แและห้
ละห้อองเรี
งเรียยนแบบ
นแบบ flipped
flipped class
class การบ้
การบ้าานในช่
นในช่ววงง 36
36 –– 40
40 คะแนนทั
คะแนนทั้ง้งสิสิ้น้น
การเรี
นี้้�ทำให้้การสื่่�อสารระหว่่างนัักศึึกษาและผู้้ส� อนน้้อยลง
ดัังนั้้�นการจััดห้้องสอนการบ้้านออนไลน์์จึึงเป็็นวิิธีีที่่�ได้้
รัับฟัังเสีียงจากนัักศึึกษาว่่าเข้้าใจบทเรีียนหรืือไม่่ หลััง
จากที่่�ฟัังการสอนในเวลาเรีียนและดููวิิดีีโอบัันทึึกการ
เรีียนการสอนไปแล้้ว หากยัังมีีส่่วนที่่�ไม่่เข้้าใจสามารถ
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ษาเป็นนหลั
หลั
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มาก Classroom แล้้วแต่่ก็พ็ บว่่า การดููวิดีิ โี อหรืือ
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ถััดไปในการสอนเขีียนโปรแกรมด้้วยภาษา Python ผู้้�
สอนจะยัังสอนแบบ Flipped Classroom และจะเพิ่่�ม
เทคนิิคต่่าง ๆ เช่่น แบ่่งเนื้้�อหาให้้สั้้�นเพื่่�อให้้เข้้าใจได้้
ง่่ายมากยิ่่�งขึ้้�น และเพิ่่�มคะแนนในส่่วนการเรีียนล่่วง
หน้้าเพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ให้้กัับนัักศึึกษาให้้
ความสนใจกัับการเรีียนมาล่่วงหน้้ามากยิ่่�งขึ้้�น โดย
อ้้างอิิงจากปััญหาที่่�พบจะถููกนำมาพััฒนาการเรีียนการ
สอน และนำแนวทางที่่�ได้้ไปใช้้ในเทอมต่่อไป ๆ

6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์ Teaching and Learning
Innovation Center มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�จััด
โครงการพัั ฒ นาอาจารย์์ ด้้ านการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งทำให้้เกิิดแรงผลัักดััน
ให้้เกิิดการพััฒนาการเรีียนการสอนนี้้�ขึ้้�น ต่่อมาขอ
ขอบคุุณทีีมคณาจารย์์จากคณะศึึกษาศาสตร์์ ที่่�เป็็นพี่่�
เลี้้�ยงให้้คำแนะนำ แก้้ไขปััญหาและสนัับสนุุนมาตลอด
ทั้้�งภาคการศึึกษามา ณ ที่่�นี้้�
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บทคััดย่่อ
โครงการนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนจากโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษ
ที่่� 21 เพื่่�อนำมาในการปรัับปรุุงและสนัับสนุุนการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนในกระบวนวิิชา 605461 ไฮโดรคอลลอยด์์และ
การใช้้ประโยชน์์ โดยผ่่านการเรีียนรู้้�จากกระบวนการให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนและจากการทำ project
based learning ซึ่่�งสามารถพััฒนาให้้ผู้้�เรีียนสามารถเกิิดการเรีียนรู้้� คิิด วิิเคราะห์์และแก้้ปััญหา ฝึึกการวางแผน
การทำงานและการทำงานเป็็นทีีมได้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังได้้นำความรู้้ที่่�� ได้้มาประยุุกต์์ใช้้และสะท้้อนให้้เห็็นภาพ
การใช้้ประโยชน์์จากความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนได้้ชััดเจนมากขึ้้�น
คำสำคััญ: project based learning, วิิทยาศาสตร์์, การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
1. บทนำ
โครงการนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก ศููนย์์ TLIC
เพื่่�อส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 สำหรัับกระบวนวิิชา 605461 ไฮโดร
คอลลอยด์์ แ ละการใช้้ประโยชน์์ ภาคบรรยาย 3
หน่่วยกิิต ซึ่่�งเป็็นกระบวนวิิชาเอกเลืือกของหลัักสููตร
สาขาวิิ ช าเทคโนโลยีี ก ารพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง่� รููปแบบเดิิมสำหรัับการจััดการ
เรีี ย นการสอนของกระบวนวิิ ช าดัั ง กล่่ า วจะใช้้การ
บรรยายทั้้�งหมด ประเมิินผลการเรีียนรู้้�ด้้วยการสอบ
หรืือคะแนนงานที่่�มอบหมายด้้วยการพิิจารณาจากผล
งานขั้้�นสุุดท้้ายเท่่านั้้�น
	ดัังนั้้�นจึึงได้้ปรัับปรุุงการจััดการเรีียนการสอน
ปรัับปรุุงกระบวนวิิชาดัังกล่่าวให้้มีีการเรีียนการสอน
แบบ active learning มากขึ้้�นร่่วมกัับการทำ Project
based learning มาใช้้ในการเรีียนการสอน โดยให้้
นัั ก ศึึ ก ษานำความรู้้� ที่่� ได้้จากการเรีี ย นเรื่่�องไฮโดร

คอลลอยด์์ คุุณสมบััติิ และบทบาทเชิิงหน้้าที่่�ต่่างๆ ของ
สารแต่่ละชนิิดได้้ทดลองนำมาใช้้ในการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์อาหารให้้คุุณภาพตามต้้องการ ซึ่่�ง
กิิ จ กรรมดัั ง กล่่ า วจะช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้
พััฒนาการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากขึ้้�น รวมทั้้�งได้้ฝึึก
ทัักษะการวิิเคราะห์์ การแก้้ไขปััญหาและการทำงาน
เป็็นทีีม โดยผ่่านการทำโครงการวิิจััย เพื่่�อแก้้ปััญหา
ต่่างๆ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีคุุณภาพตาม
ต้้องการ โดยนัักศึึกษาสืืบค้้นข้้อมููล หาแหล่่งความรู้้�
ต่่างๆ ด้้วยตนเองเพื่่�อนำมาใช้้ในการแก้้ปััญหา เช่่น
ข้้อมููลกฎหมายอาหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งการติิดต่่อ
บริิษััทที่่�จำหน่่ายวััตถุุดิิบและไฮโดรคอลลอยด์์ต่่างๆ
เพื่่�อนำมาใช้้ การศึึกษาข้้อมููลการใช้้งานของไฮโดร
คอลลอยด์์แต่่ละชนิิด การวางแผนการทดลองและการ
แบ่่ ง หน้้าที่่�การทำงาน โดยอาจารย์์ จะเป็็ นผู้้� ให้้คำ
ปรึึกษา ประเมิินและให้้ข้้อเสนอแนะกลัับ (Feedback)
ของตลอดกิิจกรรม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ร่่วมกัันและการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองของนัักศึึกษาให้้
มากขึ้้�น
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเศรษฐกิิ จ สัั ง คม
การเมืือง และวััฒนธรรมส่่งผลต่่อลัักษณะของผู้้�เรีียน
ที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละยุุคสมััย โดยในปััจจุุบันั ผู้้เ� รีียนซึ่่�ง
จััดอยู่่�ในกลุ่่�ม Generation Z ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�
กำลัังเติิบโต เรีียนรู้้� พััฒนาการ การสั่่�งสมความรู้้ต่� า่ งๆ
ที่่�ได้้รัั บ และสืื บ ทอดจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
วััฒนธรรมอย่่างก้้าวกระโดดพร้้อมกัับการพััฒนาการ
ของเทคโนโลยีีสารสนเทศก็็มีีการพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว
ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�สิ่่�งต่่างๆ ผ่่านอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ
สื่่�อสาร รวมทั้้�งสืืบเสาะค้้นคว้้า เรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลต่่างๆ สะดวกมากขึ้้�น มีีความสุุขกัับการทำงาน
หรืือกิิจกรรมร่่วมกัับกลุ่่�มเพื่่�อน รวมทั้้�งการสื่่�อสารผ่่าน
สัังคม สื่่�อออนไลน์์รููปแบบต่่างๆ และเสนอความคิิด
เห็็น แลกเปลี่่�ยนแนวคิิดตนเองกัับสัังคมได้้อย่่างอิิสระ
และพร้้อมรัับรู้้ป� ระสบการณ์์ใหม่่ๆ ผู้้เ� รีียนวััยนี้้�ต้้องการ
ที่่�จะให้้ผู้้�อื่่�นยอมรัับโดยการแสดงความต้้องการและ
ความรู้้�สึึกมากขึ้้�น (ประสาท, 2558) ดัังนั้้�นการเรีียน
การสอนสาหรัับนัักศึึกษาในยุุคปััจจุุบันั จึึงควรเป็็นการ
เรีียนการสอนที่่�มุ่่�งการเรีียนรู้้� ทัักษะที่่�จำเป็็นต่่อการ
ดำรงชีีวิิตในศตวรรษทีี 21
ในการออกแบบการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักสููตรและการสอนในศตวรรษที่่� 21 จะดำเนิิน
การในลัักษณะ “Teach less, Learn more” จาก
หลัั ก การดัั ง กล่่ า วนำมาสู่่�การประยุุ ก ต์์ ใช้้เพื่่�อปรัั บ
เปลี่่�ยนการเรีียนการสอน โดยมีีกระบวนการหลััก
(ถนอมพร, 2557) โดยเริ่่�มต้้นจากการรู้้ว่� า่ นัักศึึกษาของ
กระบวนวิิชานี้้�คืือใคร มีีพื้้�นฐานความรู้้� และทัักษะ
อย่่ า งไรบ้้าง ซึ่่� ง จะทำให้้ผู้้� ส อนสามารถกำหนด
วััตถุุประสงค์์ ออกแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอนและ
แนวทางการประเมิินผลได้้
การจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
ศููนย์์กลาง (Student-Centered Approach) ด้้วยวิิธีี
272

การแบบ Project-Based Learning (PBL) เป็็นการ
เปลี่่�ยนจาก Teaching-based เป็็น Learning-based
ทำให้้เกิิดการเรีียนรู้้� (Learning) มากกว่่าการรัับรู้้�
(Knowing) นอกจากนี้้�ยัังปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการ
สอนบางส่่วนโดยใช้้ ICT-Integrated Learning เพื่่�อ
กระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจใฝ่่รู้้เ� พิ่่�มมากขึ้้�นและส่่ง
เสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัศั นคติิที่่�ดีใี นการเป็็นผู้้ที่่�� สามารถเรีียน
รู้้�ในสิ่่�งต่่างๆ ได้้ด้้วยตนเองอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะนำไปสู่่�
Active and Lifelong Leaner ซึ่่�งทำให้้เกิิดผลดีีต่่อ
ทั้้�งในการประกอบอาชีีพและการดำเนิินชีีวิิตต่่อไป
3. กระบวนการ
3.1. การประเมิินผู้้�เรีียน
	ผู้้�เรีียนในกระบวนวิิชาเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
สาขาเทคโนโลยีี ก ารพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร ผู้้�เรีียนจึึงมีีความรู้้�พื้้�นฐานด้้าน
วััตถุุดิิบ เทคโนโลยีีการแปรรููปอาหาร การใช้้วััตถุุ
เจืือปนอาหารชนิิดต่่างๆ การวางแผนการทดลอง
ความรู้้�ด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ ความรู้้�ด้้าน
การประเมิินคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งทางด้้านกายภาพ
เคมีีและการทดสอบทางประสาทสััมผััส ซึ่่�งจััดว่่ามีี
ศัักยภาพเพีียงพอที่่�จััดทำการเรีียนการสอนในรููปแบบ
project based learning
เมื่่�อพิิจารณาพฤติิกรรม ลัักษณะการเรีียนรู้้แ� ละ
การทำงานทีีผ่า่ นมาของนัักศึึกษาพบว่่าเป็็นผู้้ที่่�มี
� คี วาม
รัับผิิดชอบต่่องานที่่�ได้้รัับมอบหมายดีี แต่่ยังั ขาดความ
กระตืือรืือร้้นและแรงจููงใจในการทำงาน นอกจากนี้้�ยััง
ไม่่กล้้าแสดงความคิิดเห็็น ดัังนั้้�นจึึงเป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�
สอนที่่�จะกระตุ้้�น จููงใจให้้นัักศึึกษาทำโครงงาน สืืบค้้น
คิิดสร้้างสรรค์์และแก้้ไขปััญหาด้้วยตนเองมากขึ้้�น โดย
ผู้้ส� อนจะต้้องรัับฟัังให้้มากขึ้้�น สนัับสนุุน ช่่วยเหลืือและ
สะท้้อนกลัับ (feedback) เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความ
เข้้าใจและสามารถปรัับปรุุงแก้้ไขการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง
ได้้มากขึ้้�น
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3.2. การออกแบบการเรีียนการสอน
ในการออกแบบการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักสููตรและการสอนในศตวรรษที่่� 21 จะดำเนิิน
การในลัักษณะ “Teach less, Learn more” เพิ่่�ม
การเรีียนรู้้�แบบสืืบค้้นด้้วยตนเองและการเรีียนแบบ
Project-based Learning โดยให้้กำหนดรููปแบบ
กิิจกรรมให้้นัักศึึกษาได้้ดำเนิินการและลงมืือปฏิิบััติิ
ดัังนี้้�
1.การมอบหมายงานให้้นัักศึึกษานำตััวอย่่าง
ผลิิตภััณฑ์์อาหารและผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่อาหารที่่�ตนเอง
สนใจมานำเสนอในชั้้�นเรีียน โดยให้้นำเสนอเกี่่�ยวกัับ
ความน่่าสนใจของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตนเองเลืือก ชนิิดและ
บทบาทหน้้าที่่�ของไฮโดรคอลลอยด์์ ที่่� นำมาใช้้ใน
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องสืืบค้้นข้้อมููล
ของไฮโดรคอลลอยด์์ต่่างๆ ที่่�นำมาใช้้เพิ่่�มเติิม รวมทั้้�ง
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับของผลิิตภััณฑ์์นั้้�นบางส่่วนเพื่่�อตอบ
คำถามจากเพื่่�อนและอาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมรัับฟัังการนำ
เสนอ
2.การทำ Project-based Learning โดยให้้
นัั ก ศึึ ก ษาคิิ ด การแก้้ปัั ญ หาจากโจทย์์ ห รืื อ พัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์ให้้สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยตนเอง มีีการ
ทำงานเป็็นระบบทีีม โดยเน้้นการสร้้างทัักษะความคิิด
และการแก้้ไขปััญหาให้้กัับผู้้�เรีียน รวมทั้้�งมีีการให้้
นัักศึึกษาใช้้ความรู้้�ที่่�เรีียนด้้านอื่่�นๆ มาประกอบการ
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ด้้วย เช่่น การประเมิินและวิิเคราะห์์
คุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์อาหารด้้านกายภาพ ด้้านเคมีี
และการทดสอบทางประสาทสััมผััส ซึ่่�งเป็็นการบููรณา
การความรู้้� ร่่ ว มกัั บ วิิ ช าอื่่�นๆ ในสาขาวิิ ช าฯ ซึ่่� ง ใน
ระหว่่างกระบวนการอาจารย์์ผู้้�สอนจะเป็็นผู้้�ให้้คำ
ปรึึกษา ข้้อเสนอแนะ ช่่วยจััดหาแนะนำแหล่่งวััตถุุดิิบ
และข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�เพีียงพอต่่อการทำโปรเจกต์์ รวม
ทั้้�งสะท้้อนกลัับต่่อเรื่่�องการวางแผนการทำงานด้้าน
การจัั ด เก็็ บ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัั บ
วััตถุุประสงค์์ของงานที่่�นัักศึึกษาต้้องการ
สำหรัับภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมาได้้จััดแบ่่งกลุ่่�ม

ทำโปรเจกต์์ 5 กลุ่่�ม โดยแต่่ละกลุ่่�มจะได้้รัับการจััดสรร
เงิินเพื่่�อนำไปจััดซื้้�อวััตถุุดิิบเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือ
ทดลองทำเมนููอาหาร สำหรัับไฮโดรคอลลอยด์์ที่่�นำมา
ใช้้นั้้�นได้้นำทุุนบางส่่วนจััดซื้้�อเนื่่�องจากบางชนิิดมีีราคา
สููงหรืือมีีมาตรฐานเฉพาะสำหรัับการใช้้งาน สำหรัับ
กิิจกรรมจะครอบคลุุมขั้้�นตอนดัังนี้้�
-นัั ก ศึึ ก ษาจัั ด กลุ่่�มตามความสนใจและแบ่่ ง
หน้้าที่่�ในการทำงาน
- กิิจกรรมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ เริ่่�มตั้้�งแต่่การ
สร้้างและคััดเลืือกแนวความคิิดผลิิตภััณฑ์์ ดำเนิินการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในห้้องปฏิิบััติิการจนได้้ผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบ
- จััดกิิจกรรมนำเสนอผลงานเพื่่�อประเมิินผล
ตอบข้้อซัักถาม ให้้ข้้อเสนอแนะและสรุุปผล
การประเมิินผลกิิจกรรม
แบ่่งออกเป็็น 2 รููปแบบ ได้้แก่่
- การประเมิินการจััดการเรีียนการสอนของ
กระบวนวิิชาผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารด้้วยเทคโนโลยีีซึ่ง่�
ประเมิินโดยนัักศึึกษา
- การประเมิินผลงานของนัักศึึกษาโดยอาจารย์์
โดยประเมิินเป็็นกลุ่่�ม ซึ่ง่� จะประเมิินในบางขั้้�นตอนของ
กิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น ขั้้�นตอนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
หรืือการปรัับปรุุงคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ ข้้อเสนอแนะ
เกี่่�ยวกัับการเลืือกใช้้ไฮโดรคอลลอยด์์ เป็็นต้้น พร้้อม
ทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะกลัับ (feedback) นัักศึึกษาเพื่่�อให้้
นำมาปรัับปรุุงแก้้ไข
4. ผลที่่�ได้้รัับ
จากการปรัับปรุุงการจััดการเรีียนการสอน โดย
เพิ่่�มกิิจกรรมและเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมใน
การเรีียนรู้้ม� ากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเรีียนรู้้ใ� นรููป
แบบ Project-based Learning ในวิิชาเดิิมที่่�มีีแต่่ภาค
บรรยายและการประเมิินผลโดยการสอบ ซึ่ง่� นัักศึึกษา
ทำงานเป็็นทีีมและใช้้ระยะเวลาในการทำงานที่่�นาน
ขึ้้�น ประกอบกัับข้้อจำกััดด้้านการเข้้าห้้องปฏิิบััติิการ
การเข้้าใช้้เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่่างๆ รวมทั้้�งความ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อเนื่่�องจากเป็็นรวมกลุ่่�มการทำงาน
เป็็นทีีม ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความวิิตกกัังวลต่่อผลสััมฤทธิ์์�ต่่อ
การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา รวมทั้้�งปริิมาณที่่�มอบหมาย
อาจไม่่เหมาะสมได้้ และอาจเกิิดข้้อร้้องเรีียนขึ้้�นได้้ ซึ่่�ง
ทำให้้ผู้้�สอนต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีกี ารติิดตามและประเมิิน
ผลในบางประเด็็นจากเดิิมที่่�เคยกำหนดไว้้เบื้้�องต้้น
จากผลการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดการเรีียน
สอนพบว่่ า นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วามสนใจเข้้าเรีี ย นมากขึ้้�น
จำนวนผู้้�ขาดเรีียนน้้อยลง และสนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรม
และมีีส่ว่ นร่่วมกิิจกรรมมากขึ้้�น รวมทั้้�งกล้้าเสนอข้้อคิิด
เห็็นต่่างๆ เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นผลเนื่่�องจาก
การที่่�ผู้้�สอนรัับฟััง ให้้โอกาสในการแสดงความคิิดเห็็น
และยอมรัั
บข้้อเสนอหรืื
อความคิิดเห็็นอจากนัั
กษา
ตระหนั
ก รู บ ทบาทของตนเองต
การเรีกยศึึนรู
มากขึ้้�และมี
น รวมทั้้�
สวนรงวการแลกเปลี่่�
มมากขึ้น ยนเรีียนรู้้� การสนัับสนุุน
ให้้คำปรึึ ก ษารวมทั้้�งสะท้้อนคิิ ด และการป้้ อ นกลัั บ
แต อยพร้้อมเหตุุ
างไรก็ต ามขผ ลอมูจึึลงทีส่่่ กงลผลให้้นัั
า วขา งตกนศึึเปก ษา
น
(feedback)
ขอกสัรู้้งบ�เกตของผู
สอนและขออมูการเรีี
ลจากการรั
บฟงและ
ตระหนัั
ทบาทของตนเองต่่
ยนรู้้� และมีี
ส่ว่ น
สอบถามจากนั
กศึกษาบางสวนเทานั้น
ร่่วมมากขึ้้�
น
แต่่อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลที่่�กล่่าวข้้างต้้นเป็็นข้้อ
สัั ง เกตของผู้้� ส อนและข้้อมูู ล จากการรัั บ ฟัั ง และ
สอบถามจากนัั
กศึึกษาบางส่่
วนเท่่านั้้�น
ตารางที่ 1 ผลประเมิ
น การสอนกระบวนวิ
ชา
ตารางที่่�
1 ผลประเมิิ
ชา จากป
605461
605461
จากฐนการสอนกระบวนวิิ
าน ข อ มู ล CMUMIS
จากฐานข้้อมูู
ล CMUMIS
จากปีี
การศึึคิกดษา
และ
การศึ ก ษา
2563 และ
2564
เป น2563
ร อ ยละ
2564คาคิิเฉลี
ดเป็็่ ยนการประเมิ
ร้้อยละค่่าเฉลี่่�
ยการประเมิิกนศึจากจำนวน
น จากจำนวนนั
กษาที่ ท ำ
นัักศึึกการประเมิ
ษาที่่�ทำการประเมิิ
คิิดเป็็100.00
นร้้อยละ 100.00
นคิดเปนรอนยละ
หัวขอ

ปการศึกษา
2563 2564

1.การอธิบายใหเห็นถึง
605461
จากฐ
ข อบวิมูชลา CMUMIS จากป
ความสั
มพันธของวิ
ชาที่เาน
รียนกั
และ 2564 คิ87.5
ด เป น ร อ90.48
ยละ
อื่นทีการศึ
่เกี่ยวขกอษา
งหรือ2563
การนำไป
ประยุค ากเฉลี
ตใช่ ย การประเมิ น จากจำนวนนั กศึ กษาที่ ท ำ
การประเมิ
ยละ 100.00
2.การส
งเสริมใหนผคิูเดรียเปนคินดรอและ
คนควาดวยตนเอง และกระตุนใหได 90.0
ปการศึก88.57
ษา
หัวขอ
ฝกการคิดวิเคราะห
2563 2564
3.วิธีการและเกณฑ
1.การอธิ
บายใหเห็นใถึนการวั
ง ดผล
เหมาะสมกั
้อหากระบวนวิ
ความสั
มพันบธเนืของวิ
ชาที่เรียนกัชบาวิชา
87.5 90.48
องกับ
85.0 90.48
อืและการวั
่นที่เกี่ยวขดผลสอดคล
องหรือการนำไป
วัตถุปกระสงค
ประยุ
ตใช การเรียนรูของ
กระบวนวิ
ชามใหผูเรียนคิดและ
2.การส
งเสริ
4.ปริ
จกรรมที่ นใหได 90.0 88.57
คนควมาาณงานหรื
ดวยตนเองอกิและกระตุ
85.0 90.48
ฝกำหนดให
กการคิดวิทเำนอกเหนื
คราะห อจากเวลา
เรียธนสอดคล
องกับระยะเวลา
3.วิ
ีการและเกณฑ
ในการวัดผล
5.สื่อการสอนและเอกสาร
เหมาะสมกั
บเนื้อหากระบวนวิชา
ประกอบการสอนสนั
และการวั
ดผลสอดคลบอสนุ
งกันบตอการ 86.25
85.0 90.48
ของผูเรีกยารเรี
น ยนรูของ
วัเรีตยถุนรู
ประสงค
ดั งนั้ น จึ งพิ จ ารณาผลการประเมิ น กระบวน
กระบวนวิชา จารณาผลการประเมิินกระบวนวิิชา
วิ ช	ดัั
าจากนั กงนั้้�ศึนกจึึษางพิิ(ตารางที
่ 1)ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น
4.ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่
จากนัักศึึชกาษา605461
(ตารางที่่� 1) กที่่�ารศึ
ลงทะเบีียนเรีียนกระบวน
กระบวนวิ
85.0 และ
90.48
กำหนดใหทำนอกเหนือในป
จากเวลา กษา 2563
วิิชา เพิ605461
ในปีีการศึึ
กษา
2563 และ 2564
เพิ่่�ม
2564
่
ม
เติ
ม
ในบางหั
ว
ข
อ
โดยเฉพาะประเด็
น
ใน
เรียนสอดคลองกับระยะเวลา
วข้้อ โดยเฉพาะประเด็็
ในเรื่่�องวิิธีการ
กี ารและ
เรืเติิ
่อ5.สื
งวิมในบางหัั
ธ่อีกการสอนและเอกสาร
ารและเกณฑ
ในการวัดผลทีน่เหมาะสม
ใ่ สนการวัั
การวัักดารเรี
ผลที่่�สอดคล้้อง
วั ดเกณฑ์์
ผลที
อดคลดอผลที่่�
งกั บบเหมาะสม
วั ตนถุตปอการ
ระสงค

ประกอบการสอนสนั
สนุ
86.25 ย นรู
90.48
กัั
บ
วัั
ต
ถุุ
ป
ระสงค์์
ก
ารเรีี
ย
นรู้้
ก
�
ระบวนวิิ
ช
า
(ข้้อ
3)
กระบวนวิ
า (ขเรีอยน3) และหัวขอดานปริมาณงานหรือ และ
เรียนรูขชองผู

วข้้อด้้านปริิ
มาณงานหรืื
อกิิจกรรมที่่�กำหนดให้้ทำ
กิ จหัักรรมที
่ ก ำหนดให
ท ำ นอกเหนื
อ จากเวลาเรี ย น
นอกเหนืื
อ
จากเวลาเรีี
ย
น
(ข้้อ4)
พบว่่
าการจััดการเรีียน
(ขอ4) พบวาการจัดการเรียนรูแบบ Project-based
รู้้แ� บบ Project-based Learning ในวิิชาบรรยาย กลัับ
Learning ในวิ ช าบรรยาย กลั บ ส งผลให มี ค ะแนน
ส่่งผลให้้มีีคะแนนประเมิินในข้้อ 3 และ 4 เพิ่่�มขึ้้�น
ประเมินในขอ 3 และ 4 เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 2 ผลประเมินผูสอนกระบวนวิชา 605461
จากฐานขอมูล CMUMIS ปการศึกษา 2563 และ
2564 คิ ดเป น ร อ ยละค า เฉลี่ ย การประเมิ น จาก
จำนวนนักศึกษาที่ทำการประเมินคิดเปนรอยละ
100.00

1.การอธิบายใหเห็นถึง
ความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา
87.5 90.48
อื่นที่เกี่ยวของหรือการนำไป
หัวขอ
ประยุกตใช
2.การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ
1.มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อ
คนควาดวยตนเอง และกระตุนใหได 90.0 88.57 ประกอบการสอนตางๆ เพื่อให
ฝกการคิดวิเคราะห
ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ
3.วิธีการและเกณฑในการวัดผล
บทเรียน
เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชา
2.มีวิธีการสอนที่กระตุนให
และการวัดผลสอดคลองกับ st
85.0 90.48
กษาได
กการคิด วิเคราะห
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กษาฝ2564
วัตถุประสงคการเรียนรูของ
และแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
กระบวนวิชา
ในเนื้อหาที่สอน

ปการศึกษา
2563 2564
86.25

91.43

86.25

90.48

(ขอจำนวนนั
4) พบวากศ
100.00ในว
Learning
ประเมินในขอ

หัว

ตารางที
2 ผลค
1.มี
การใชเ่ ทคนิ
จากฐานขอ
ประกอบการสอน
คิ ด เ
ผูเรีย2564
นเกิดความส
กศ
บทเรีจำนวนนั
ยน
2.มีว100.00
ิธีการสอนท
นักศึกษาไดฝกกา
หัว
และแกปญหาอย
ในเนืก้อารใช
หาทีเทคนิ
่สอนค
1.มี
3.เปดโอกาสรับฟ
ประกอบการสอน
เรียน
ผูซัเกรีถามของผู
ยนเกิดความส
นอกชัย้นนเรียน
บทเรี
2.มีวิธีการสอนท
ด าฝนผล
นักศึกษาได
กกา
พบว
า
การปรั
และแกปญหาอยบ
ในเนื้อหาที่สอน
3.เปดโอกาสรับฟ
ซักถามของผูเรียน
นอกชั้นเรียน

ด า นผล
พบวาการปรับ

กระบวนวิ ช า
MUMIS จากป
คิ ด เป น ร อ ยละ
นนั กศึ กษาที่ ท ำ
0
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CMU21
ประเมิน(2022)
ในขอ 3 และ 4 เพิ่มขึ้น
Chiang Mai University, Thailand

ตารางที่ 2 ผลประเมินผูสอนกระบวนวิชา 605461
ตารางที่่�
2 ผลประเมิิ
นผู้้�สอนกระบวนวิิ
ชา 605461
จากฐานข
อมูล CMUMIS
ปการศึกษา 2563
และ
ปการศึกษา
การศึึ
กษา 2563
และ
2564 คิ ดลเปCMUMIS
น ร อ ยละค าปีีเฉลี
่ ย การประเมิ
น จาก
2563 2564 จากฐานข้้อมูู
2564จำนวนนั
คิิดเป็็นกร้้อยละค่่
ยการประเมิิ
นจากจำนวน
ศึกษาที่ทาเฉลี่่�
ำการประเมิ
นคิดเป
นรอยละ
นัักศึึก100.00
ษาที่่�ทำการประเมิินคิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
87.5

90.48

หัวขอ
90.0

88.57

85.0

90.48

85.0

90.48

86.25

90.48

1.มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อ
ประกอบการสอนตางๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ
บทเรียน
2.มีวิธีการสอนที่กระตุนให
นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห
และแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ในเนื้อหาที่สอน
3.เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ
ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน

ปการศึกษา
2563 2564
86.25

91.43

86.25

90.48

87.5

92.38

ด า นผลการประเมินนในผู้้
ในผู�สอน
 ส อน(ตารางที่่�
(ตารางที2่ )2)พบ
	ด้้านผลการประเมิิ
าการปรั
ป แบบการจั
ด การเรี
ย นการ
ว่่าพบว
การปรัั
บเปลี่่�บยเปลี
นรูู่ยปนรู
แบบการจัั
ดการเรีี
ยนการสอน
ทำให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจเนื้้�อหามากขึ้้�น รวมทั้้�งการ
เปิิดโอกาสรัับฟัังและตอบข้้อซัักถามของผู้้�เรีียนในชั้้�น
เรีียนและนอกชั้้�นเรีียนมีีคะแนนการประเมิินเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นร้้อยละ 91.43 และ 92.38 ตามลำดัับ
จากผลการประเมิินกระบวนวิิชาและผู้้�สอน
แสดงให้้เห็็นว่่าการปรัับเปลี่่�ยนการจััดการเรีียนสอน
ของกระบวนวิิชาในสาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ซึ่ง่� เป็็นภาคบรรยายและประเมิินผลการเรีียนรู้้ด้้� วยการ
สอบมาเป็็นการเพิ่่�มกิิจกรรม active learning มาก
ขึ้้�น การใช้้คลิิปและสื่่�อการสอนจากแหล่่งอื่่�นๆ รวมทั้้�ง
การใช้้ project based learning สามารถทำให้้ผู้้�เรีียน
มีีความพึึงพอใจในการเรีียนและมีีผลสััมฤทธิ์์�การเรีียน
ดีีขึ้้�น
4.1. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษา
-	นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�อย่่างมีีความสุุขมากขึ้้�น
เปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� เรีี ย นได้้ใช้้ความรู้้� ความคิิ ด ความ

สามารถและทัั ก ษะที่่�หลากหลายมาเรีี ย นรู้้�ร่่วมกัั บ
เพื่่�อนๆ และอาจารย์์
-	นัั ก ศึึ ก ษ า ใ ห้้ ค ว า ม ส น ใจ แ ล ะ มีี ค ว า ม
กระตืือรืือร้้นในการเรีียนมากขึ้้�น ขาดเรีียนน้้อยลง
- นัักศึึกษาเรีียนรู้้� สืืบค้้น ค้้นคว้้าหาแหล่่ง
ข้้อมููลต่่างๆ ด้้วยตนเองมากขึ้้�น เนื่่�องจากในบางหััวข้้อ
ยัังไม่่ได้้สอนในชั้้�นเรีียน นอกจากนี้้�ในผลิิตภััณฑ์์บาง
ชนิิดที่่�ผู้้เ� รีียนพััฒนาขึ้้�น เช่่น เบคอนสามชั้้�นแบบ plant
based หรืือ ชอกโกแลตลาวา ซึ่่�งผู้้�เรีียนไม่่เคยทำมา
ก่่อน ต้้องไปศึึกษากระบวนการทำผลิิตภััณฑ์์จากแหล่่ง
เรีียนรู้้�อื่่�นๆ
- ทัักษะด้้านการรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
และกล้้าที่่�จะแสดงความคิิ ด เห็็ น อย่่ า ง เหมาะสม
เนื่่�องจากเป็็นการทำงานเป็็นทีีมจึึงอาจมีีความคิิดเห็็น
ที่่�ไม่่ตรงกัันหรืือมีีข้้อขััดแย้้งเกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�นการทำงาน
เป็็นทีีมเพื่่�อให้้เป้้าหมายสำเร็็จจึึงต้้องฝึึกฝนทัักษะ
ดัังกล่่าว
- ฝึึกทัักษะการวางแผนการทำงาน เนื่่�องจากมีี
ข้้อจำกััดทั้้�งทางด้้านการเข้้าห้้องปฎิิบััติิการ การใช้้
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ระยะเวลาการทำงานที่่�สั้้�น
มากขึ้้�น ชนิิด ราคาวััตถุุดิบิ ความยากในการจััดซื้้�อหรืือ
งบประมาณที่่�กำหนดให้้ จึึงทำให้้ต้้องแบ่่งหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบการทำงานเพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์เสร็็จ
ตามเวลาที่่�กำหนด
- ฝึึกทัักษะด้้านการใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ซึ่่�งเกิิดจากการปรัับเปลี่่�ยนการจััดทำรายงานแบบ
กระดาษมาลงในสื่่�อออนไลน์์ รวมทั้้�งการนำเสนอผล
งานผ่่านระบบออนไลน์์ ซึ่ง่� นัักศึึกษาบางกลุ่่�มได้้จััดทำ
คลิิปนำเสนอเพื่่�อให้้เข้้าใจกระบวนการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ได้้ดีีขึ้้�น
4.2. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์
	ผู้้�สอนได้้มีีโอกาสทดลองปรัับใช้้รููปแบบการ
เรีี ย นการสอนจากเดิิ ม ปรัั บ เปลี่่�ยนวิิ ธีี ก ารสอน
เลืือกใช้้เครื่่�องมืือหรืือสื่่�อต่่างๆ ที่่�หลากหลายมากขึ้้�น
ซึ่่� ง ทำให้้ผู้้� ส อนสามารถทำความเข้้าใจในเรื่่� อ งการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ออกแบบการเรีียนรู้้แ� ละกำหนดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ไ� ด้้
เหมาะสมมากขึ้้�น
	ผู้้� ส อนได้้มีี โ อกาสฝึึ ก ความสามารถในการ
วิิเคราะห์์ผู้้�เรีียนได้้ทั้้�งรููปแบบการเรีียน สติิปััญญา
ทััศนคติิ จุุดอ่่อนจุุดแข็็งในตััวผู้้�เรีียนมากขึ้้�นทำให้้มีี
ความเข้้าใจในสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนต้้องการมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
การปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิของตนเองต่่อผู้้เ� รีียนที่่�มีีความ
ต้้องการ ความสามารถในการเรีียนรู้้� การทำงาน ทัักษะ
การดำเนิินชีีวิติ การแก้้ไขปััญหาและเป้้าหมายของชีีวิติ
และการเรีียนที่่�แตกต่่างกััน
- เพิ่่�มประสบการณ์์ด้้านวิิชาการและการพััฒนา
ตนเอง รวมทั้้�งได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัับนัักศึึกษา
มากขึ้้�น ซึ่่�งทำให้้เกิิดการสะท้้อนคิิดและการ ป้้อนกลัับ
(feedback) ระหว่่างกัันมากขึ้้�น
5. สรุุป
จากผลการดำเนิินการการพััฒนาการเรีียนรู้้ข� อง
นัั ก ศึึ ก ษาผ่่ า นโครงการนี้้� สามารถทำให้้นัั ก ศึึ ก ษา
สามารถฝึึกทัักษะและพััฒนาการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ผ่่านการทำโครงการวิิจััย (project based learning)
เพื่่�อฝึึกการวางแผนการทำงานและการทำงานเป็็นทีีม
รวมทั้้�งได้้นำความรู้้ที่่�� ได้้มาใช้้ประโยชน์์ในการแก้้โจทย์์
ปััญหาเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพตามต้้องการ
แต่่อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผล
ให้้การเรีียนการสอนอยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์ทั้้�งหมด ข้้อ
จำกััดในการเข้้าห้้องปฏิิบััติิการซึ่่�งทำให้้ไม่่สามารถทำ
โปรเจกต์์เป็็นระยะเวลานานเกืือบ 2 เดืือน รวมทั้้�งมีี
นัักศึึกษาบางคนอยู่่�ในกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููง จึึงทำให้้
นัักศึึกษาจำนวนหนึ่่�งต้้องกัักตััวเนื่่�องจากอยู่่�ในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงเดีียวกััน ส่่งผลให้้ระยะเวลาในการทำงานจำกััด
และสั้้�นมากยิ่่�งขึ้้�น แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามนัั ก ศึึ ก ษายัั ง
สามารถที่่�จะดำเนิินการโปรเจกต์์จนสำเร็็จ
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สำหรัับการเรีียนรู้้�ที่่�ได้้จากดำเนิินโครงการดััง
กล่่าวพบว่่าการจััดการเรีียนการสอน โดยปรัับเปลี่่�ยน
ในรููปแบบ active learning มากขึ้้�น โดยมีีกิิจกรรม
ให้้นัักศึึกษาได้้แสวงหา สืืบค้้นความรู้้�ด้้วยตนเองมาก
ขึ้้�นทำให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจเนื้้�อหาและสามารถ
เรีียนรู้้สิ่่�� งต่่างๆ ด้้วยตนเองมากขึ้้�นนอกเหนืือจากความ
รู้้� ภ ายในห้้องเรีี ย น ในด้้านการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบ
project based learning ในวิิชาบรรยายในสาขา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี สามารถทำให้้ผู้้�เรีียนมีี
ความพึึงพอใจในการเรีียนและมีีผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนดีี
ขึ้้�นแม้้ว่่าจะมีีอุุปสรรคด้้านการเข้้าใช้้ห้้องปฏิิบััติิการ
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ที่่�เป็็นผลจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ดัังนั้้�นหากพ้้นช่่วง
วิิกฤติิ จะทำให้้การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาผ่่านกิิจกรรม
ดัังกล่่าวได้้ดีีมากขึ้้�น ซึ่่�งสามารถนำมาปรัับใช้้ในการ
ประเมิินผลการเรีียนการสอนของวิิชาบรรยายในสาขา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
แต่่อย่่างไรก็็ตามการที่่�จะนำพาให้้การดำเนิิน
งานและปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
ได้้ประสบผลนั้้�นผู้้ส� อนจะต้้องชี้้�แจงให้้ผู้้�เรีียนรัับทราบ
และระบุุแนวทางการประเมิินผลที่่�ชััดเจน ต้้องเป็็นผู้้�
ฟัังที่่�ดีีและทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนช่่วยเหลืือ ให้้คำปรึึกษา
(facilitator) รวมทั้้�งจะต้้องสะท้้อนคิิ ด หรืื อ ให้้
feedback ทุุกครั้้�งพร้้อมเหตุุผลเพื่่�อให้้นัักศึึกษาเข้้าใจ
และตระหนัักถึึงการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากขึ้้�น
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�สนัับสนุุนทุุนโครงการ
ส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 มา ณ ที่่�นี้้�
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การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคมเศรษฐกิิจ
(Environmental Impact Assessment in Socio-economics: EIA/EHIA)
อนุุพงศ์์ วงศ์์ไชย

ภาควิิชาพััฒนาเศรษฐกิิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
239 ถ. ห้้วยแก้้ว ต. สุุเทพ อ. เมืืองเชีียงใหม่่ จ. เชีียงใหม่่ 50200
E-mail: add.a@hotmail.com

บทคััดย่่อ
กระบวนวิิ ช าการประเมิิ น ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมทางสัั ง คมเศรษฐกิิ จ (Environmental Impact
Assessment in Socio-economics: EIA/EHIA) เปิิดสอนให้้แก่่นัักศึึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์์เกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ชั้้�นปีีที่่� 4 โดยใช้้วิิธีีการสอน คืือ อาจารย์์บรรยายเนื้้�อหาภายในห้้องเรีียน
จากนั้้�นมอบหมายงานให้้นัักศึึกษากลัับไปอ่่านเพิ่่�มเติิมเพื่่�อสอบเก็็บคะแนน ซึ่่�งการเรีียนแบบดัังกล่่าวทำให้้
นัักศึึกษาบางรายที่่�ไม่่เข้้าใจในเนื้้�อหา ส่่งผลให้้เรีียนได้้ช้้ากว่่าเพื่่�อน และทำข้้อสอบได้้คะแนนต่่ำ อีีกทั้้�งนัักศึึกษา
ไม่่มีีความกระตืือรืือร้้นในการเรีียน ดัังนั้้�น ผู้้�สอนต้้องการปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการสอนเป็็นแบบใหม่่ คืือ ลดการ
บรรยายเนื้้�อหาภายในห้้องเรีียนลง แต่่จะเน้้นการสอนที่่�ทำให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนมากขึ้้�น และเน้้นให้้
นัักศึึกษาเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองเป็็นหลััก จากการจััดให้้มีีกิิจกรรมภายในห้้องเรีียนและภายนอกห้้องเรีียน เช่่น การใช้้
สื่่�อออนไลน์์ และการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตััวเอง แล้้วนำสิ่่�งที่่�ค้้นคว้้าได้้มาแลกเปลี่่�ยนความคิิดภายในห้้องเรีียนโดย
ใช้้รููปแบบของสร้้างรููปแบบการจำลองสถานการณ์์การประเมิินผลกระทบทางสัังคมเศรษฐกิิจ และการนำเสนอ
ในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ จากนั้้�นก็็ได้้มีีการอภิิปรายร่่วมกัันระหว่่างนัักศึึกษากัับอาจารย์์ จากผลของการปรัับเปลี่่�ยน
มาใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ร่่วมกัับ Flipped Classroom พบว่่านัักศึึกษามีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ที่่�ดีีต่่ออาจารย์์และเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน มีีความสนใจในการเรีียน มีีความกระตืือรืือร้้นขณะเรีียน กล้้าแสดงความ
คิิดเห็็น และมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น นัักศึึกษารู้้สึ� กึ สนุุกสนานไปกัับการเรีียน ลดความตึึงเครีียดขณะเรีียน
เนื่่�องจากกิิจกรรมการเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่ที่่�เน้้นความเป็็นกัันเองระหว่่างอาจารย์์และนัักศึึกษา ดัังนั้้�นใน
อนาคตควรมีีการขยายรููปแบบการเรีียนการสอนไปยัังกระบวนวิิชาอื่่�น ๆ ต่่อไป
คำสำคััญ: การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคมเศรษฐกิิจ, ศตวรรษที่่� 21, Active Learning
1. บทนำ
การศึึ ก ษาเป็็ น สิ่่�งสำคัั ญ ที่่�ช่่ ว ยในการพัั ฒ นา
ทรััพยากรมนุุษย์์ และประเทศให้้มีีความก้้าวหน้้า ไม่่
ว่่ายุุคสมััยใดการศึึกษายัังคงเป็็นสิ่่�งจำเป็็นอยู่่�เสมอ แต่่
ด้้วยยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว การศึึกษาจึึง
จำเป็็ น ที่่�ต้้องปรัั บ เปลี่่�ยนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัั บ ยุุ ค
ปััจจุุบััน ความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีในยุุค
ปัั จ จุุ บัั น ส่่ ง ผลต่่ อ การพัั ฒ นาทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ใ น
ศตวรรษที่่� 21 เป็็นมิิติิใหม่่ของวงการศึึกษา [5] โดย
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การศึึกษาปััจจุุบัันเน้้นการพััฒนาทางด้้านทัักษะเป็็น
หลััก เดิิมการศึึกษาอยู่่�ในรููปแบบของการเรีียนในห้้อง
เรีียนรู้้�จากสิ่่�งที่่�ผู้้�สอนบรรยายให้้ฟััง โดยการเรีียนเช่่น
นี้้�ทำให้้ผู้้�เรีียนไม่่มีีความกระตืือรืือร้้นในการเรีียน อีีก
ทั้้�งผู้้�เรีียนไม่่สามารถแสดงทัักษะที่่�มีีได้้อย่่างเต็็มที่่�
การศึึกษาแบบศตวรรษที่่� 21 เน้้นการเรีียนรู้้�
จากทัั ก ษะของผู้้� เรีี ย นเป็็ น หลัั ก ซึ่่� ง ทัั ก ษะเหล่่ า นี้้�
ประกอบด้้วย 1) ทัักษะการสื่่�อสาร ข้้อมููลสารสนเทศ
และรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ 2) ทัักษะการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
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3) ทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์ และนวััตกรรม 4) ทัักษะ
ความร่่ ว มมืื อ การทำงานเป็็ น ทีี ม และภาวะผู้้� น ำ
5) ทัักษะการแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์ 6) ทัักษะด้้าน
คอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ 7) การเขีียน
และการพิิมพ์์ 8) การอ่่าน และการฟััง 9) การคำนวณ
10) การตั้้�งคำถาม 11) การเรีียนรู้้�เป็็นกิิจกรรมทาง
สัังคม 12) ทัักษะความเข้้าใจต่่างวััฒนธรรม ต่่าง
กระบวนทััศน์์ 13) ทัักษะอาชีีพและทัักษะการใช้้ชีีวิิต
14) การจััดการองค์์ความรู้้�และการประยุุกต์์ใช้้ 15)
ความสามารถในการใช้้เหตุุผล 16) ทัักษะการเรีียนรู้้�
ที่่�แท้้จริิง 17) การเรีียนรู้้�เชิิงกระบวนทััศน์์ 18) ทัักษะ
การเรีียนรู้้�สู่่�การเปลี่่�ยนแปลง 19) คุุณธรรม จริิยธรรม
[3]
	ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงต้้องการที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนการ
เรีียนการสอนแบบเดิิม เพื่่�อให้้เข้้ากัับยุุคสมััยในปััจจุุบันั
ผู้้�สอนจึึงเข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำภาค
เรีียนที่่� 1/2564
2. หลัักการหรืือทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
การศึึกษานี้้�ใช้้หลัักการจััดการเรีียนการสอน ซึ่ง่�
เน้้นผลลััพธ์์ที่่�เกิิดกัับนัักศึึกษา (Student Outcomes)
ทั้้�งในด้้านความรู้้�สาระวิิชาหลััก (Core Subjects)
ลัักษณะการเรีียนคืือ นัักศึึกษาเป็็นผู้้�ที่่�ศึึกษาค้้นคว้้า
ด้้วยตััวเองเป็็นหลััก โดยอาจารย์์มีีหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ให้้คำ
ปรึึกษา เน้้นกิิจกรรมสร้้างทัักษะภายในชั้้�นเรีียน ลด
ชั่่�วโมงการบรรยาย การเรีียนเช่่นนี้้�ทำให้้ผู้้�เรีียนมีีทักั ษะ
ทางด้้านกระบวนการคิิด วิิเคราะห์์ และวางแผน
การเรีียนในศตวรรษที่่� 21 ให้้ความสำคััญใน 2
ส่่วน ได้้แก่่ 1) ผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และ2) ระบบ
สนัับสนุุนการศึึกษา โดยองค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับองค์์
ความรู้้�ทัักษะพฤติิกรรมและคุุณลัักษณะในศตวรรษที่่�
21 [6, 7] ได้้รวบรวมองค์์ประกอบของการเรีียนรู้้�ใน
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�เด็็กและเยาวชนควรมีีประกอบด้้วย
ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม หรืือ 3R และ 4C คืือ
3R ได้้แก่่ การอ่่าน (Reading) การเขีียน (Writing)

คณิิตศาสตร์์ (Arithmetic) 4C ได้้แก่่ การคิิดวิิเคราะห์์
(Critical Thinking) การสื่่�อสาร (Communication)
การร่่วมมืือ (Collaboration) และความคิิดสร้้างสรรค์์
(Creativity) รวมถึึงทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ ทัักษะด้้าน
สารสนเทศสื่่�อและเทคโนโลยีี

รููปที่่� 1 กรอบความคิิ
ดเพื่่�อการเรีี
ใ� นศตวรรษที่่�
รูปที่ 1 กรอบความคิ
ดเพืย่อนรู้้การเรี
ยนรูใน 21
[4]
ศตวรรษที่ 21 [4]
หลัักที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอนแบบศตวรรษที่่�
หลัส� กอนคืื
ที่ในการเรี
ยนการสอนแบบศตวรรษที
่ 21
21 ของผู้้
อการเน้้นให้้ผู้้�
เรีียนได้้รัับประโยชน์์มาก
การเนมนสร้้างองค์์
ใหผูเรียนได
รับประโยชน
มาก
ที่่�สุุของผู
ด ดััสงอนคื
นั้้�น อการเสริิ
ความรู้้
� (content
knowledge)
กษะเฉพาะทาง
(specificskills)
ความ
ที่ส ุด ดังนั้นทััการเสริ
มสรางองค
ความรู (content
เชี่่�knowledge)
ยวชาญเฉพาะด้้าน
(expertise) และสมรรถนะของ
ทั ก ษะเฉพาะทาง
(specificskills)
การรู้้
เ� ท่่าทััน่ ย(literacy)
จึึงเป็็นตััาวนแปรสำคัั
ญที่่�ต้้องเกิิ
ด
ความเชี
วชาญเฉพาะด
(expertise)
และ
ขึ้้�นกัั
บ ตัั ว ผู้้� เ รีี ย นในการเรีี
นรู้้� ยุุ ค สัั ง คมแห่่
สมรรถนะของการรู
เทาทัน ย(literacy)
จึงเปนตัง การ
วแปร
เปลี่่�ยนแปลงในศตวรรษที่่�21 [1]
สำคัญที่ต องเกิด ขึ้น กับ ตัวผูเรีย นในการเรีย นรู  ยุ ค
3.สังกระบวนการเรีี
�
คมแหงการเปลีย่ยนรู้้
นแปลงในศตวรรษที
่21 [1]
3.1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
3. กระบวนการเรี
ยนรูได้้แก่่
 นัักศึึกษาระดัับปริิญญา
3.1.1 ประชากร
3.1 ประชากรและกลุ
าง
ตรีีที่่�ลงทะเบีี
ยนเรีียนในรายวิิมชตัาวอยEnvironmental
3.1.1 ประชากร
ได แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั
Impact Assessment
in Socio-economics
ภาคบ
ล งทะเบี
เรีีปริ
ยนที่่�ญ1ญาตรี
ปีีการศึึทกี ่ ษา
2564 ย นเรี ย นในรายว ิ ช า
3.1.2 กลุ่่�มตััImpact
วอย่่าง Assessment
ได้้แก่่ นัักศึึกษาระดัั
บ
Environmental
in Socioปริิeconomics
ญญาตรีีชั้้�นปีีภาคเรี
ที่่� 4 ยที่่�ลงทะเบีี
นเรีีกยษา
นในรายวิิ
นที่ 1 ปกยารศึ
2564 ชา
Environmental
inบ
3.1.2 กลุมImpact
ตัวอยาง ไดAssessment
แก นักศึกษาระดั
Socio-economics
ยนที่่� 1ยปีีนเรี
การศึึ
กษา 2564ชา
ปริญญาตรีชั้นปที่ ภาคเรีี
4 ที่ลงทะเบี
ยนในรายวิ
จำนวน 6 คน
Environmental Impact Assessment in
Socio-economics ภาคเรี ย นที ่ 1 ป ก ารศึ ก ษา
2564 จำนวน 6 คน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.2 กิจกร
กอนเ
Assessme
สำรวจคว
นักศึกษาต
เรียนครั้งแ
เปรี ย บเท
ประเมินออ
ในการสื่อส
แสดงความ
พอใจตอก
ใช ว ิ ธ ี ก าร
2 =นอย,
ที่สุด) โดย
ทสเกล (Li
ระ
ระ
ระ
ระ
ระ
และน
คาเฉลี่ย (x�
สวนก
การอภิปร
นักศึกษา แ
อภิปรายอ
คนควา หร
นักศึกษาเ
การเรี ย น
การศึกษา
ศึกษาไดม

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

3.2. กิิจกรรมการเรีียนการสอน
	ก่่อนเริ่่�มเรีียนวิิชา Environmental Impact
Assessment in Socio-economics อาจารย์์ผู้้�สอน
สำรวจความเข้้าใจเบื้้�องต้้นของนัั ก ศึึ ก ษาโดยให้้
นัักศึึกษาตอบแบบสอบถามประเมิินตนเองก่่อนเริ่่�ม
เรีียนครั้้�งแรก และหลัังเรีียน (ท้้ายเทอม) เพื่่�อนำมา
เปรีี ย บเทีี ย บและประเมิิ น ผล โดยแบ่่ ง หัั ว ข้้อการ
ประเมิินออกเป็็น 3 หััวข้้อ ดัังนี้้� (1) ความสามารถใน
การสื่่�อสารและนำเสนอ (2) ความสามารถในการแสดง
ความคิิดเห็็นและความร่่วมมืือ (3) ความพึึงพอใจต่่อ
การจััดการเรีียนรู้้� ในการตอบแบบสอบถามใช้้วิิธีีการ
ให้้คะแนน 5 ระดัับ (1=น้้อยที่่�สุุด, 2 =น้้อย, 3 = ปาน
กลาง, 4 = มาก และ 5 = มากที่่�สุุด) โดยใช้้เกณฑ์์การ
แบ่่งช่่วงชั้้�นคะแนนของลิิเคิิร์์ทสเกล (Likert Scale) )
[2] ดัังนี้้�
ระดัับมากที่่�สุุด 4.50 – 5.00
ระดัับมาก
3.51 – 4.50
ระดัับปานกลาง 2.51 – 3.50
ระดัับน้้อย
1.51 – 2.50
ระดัับน้้อยที่่�สุุด 1.00 - 1.50
และนำมาวิิเคราะห์์หาค่่าทางสถิิติิ ได้้แก่่ ค่่า
เฉลี่่�ย (x) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
	ส่่วนกิิจกรรมที่่�ทำเป็็นประจำในการเรีียน คืือ
การอภิิปรายร่่วมกัันในชั้้�นเรีียนระหว่่างอาจารย์์กัับ
นัักศึึกษา และนัักศึึกษาด้้วยกัันเอง โดยหััวข้้อในการ
อภิิปรายอาจารย์์จะเป็็นผู้้�กำหนดหััวข้้อในการศึึกษา
ค้้นคว้้า หรืือเป็็นหััวข้้อที่่�เกิิดขึ้้�นจากความสนใจของ
นัักศึึกษาเอง โดยนัักศึึกษาสามารถเชื่่�อมเนื้้�อหาในการ
เรีียนรู้้ไ� ด้้ ซึ่ง่� หน้้าที่่�หลัักของนัักศึึกษาคืือ การศึึกษาหา
ข้้อมูู ล ด้้วยตัั ว เอง จากนั้้�นนำข้้อมูู ล ที่่�ศึึ ก ษาได้้มา
อภิิปรายร่่วมกััน ส่่วนอาจารย์์มีหี น้้าที่่�เป็็นเพีียงผู้้ใ� ห้้คำ
ปรึึกษา และออกแบบกิิจกรรม นอกจากนี้้�ยัังมีีกิจิ กรรม
การนำเสนอ โดยกิิ จ กรรมนี้้�เป็็ น กิิ จ กรรมที่่�ทำให้้
นัักศึึกษามีีอิิสระภาพทางความคิิด เนื่่�องจากการนำ
เสนอผลงานนี้้�นัักศึึกษาสามารถนำเสนอได้้ทุุกรููปแบบ
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ขึ้้�นอยู่่�กัับความถนััดของนัักศึึกษา ดัังนั้้�นกิิจกรรมเหล่่า
นี้้�จึึงเป็็นการเสริิมทัักษะได้้อย่่างเต็็มที่่�
3.3. สื่่�อที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน
เนื่่�องจากสถานการณ์์ โรคระบาดโควิิ ด -19
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จึงึ มีีมาตรการการเรีียนการสอน
ในระบบออนไลน์์ โดยกระบวนวิิชานี้้�จััดให้้มีีการเรีียน
การสอนผ่่านระบบ Microsoft Teams เป็็นหลััก ส่่วน
สื่่�อที่่�นำมาใช้้ประกอบการสอนนั้้�น ได้้แก่่ ข่่าว สื่่�อ
โซเชีียล (YouTube, Facebook, Zoom) และสื่่�อการ
สอนที่่�อาจารย์์จััดทำขึ้้�น
4. ผลที่่�ได้้จากการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลจากการเข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำ
ภาคเรีียนที่่� 1/2564 ของกระบวนวิิชา Environmental
Impact Assessment in Socio-economics โดย
รวม พบว่่า นัักศึึกษามีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
เรีียน มีีความสนใจในการเรีียน มีีความกระตืือรืือร้้น
ขณะเรีียน กล้้าคิิดและแสดงความเห็็นมากขึ้้�น อีีกทั้้�ง
นัักศึึกษามีีการพิิจารณา ไตร่่ตรอง อย่่างเป็็นระบบและ
มีีเหตุุผลมากขึ้้�น นอกจากนี้้�การนำเสองาน และการ
ศึึกษาที่่�ไม่่จำกััดขอบเขต ส่่งผลให้้นัักศึึกษาสามารถ
เรีียนรู้้�การใช้้เทคโนโลยีีได้้อย่่างเต็็มที่่� มีีอิิสรภาพทาง
ด้้านเทคโนโลยีี อ ย่่ า งกว้้างขว้้าง ในการสอบถาม
นัั ก ศึึ ก ษาเกี่่�ยวกัั บ อาจารย์์ ผู้้� ส อนนั้้�น นัั ก ศึึ ก ษามีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่ออาจารย์์เป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจาก
อาจารย์์สร้้างบรรยากาศในการเรีียนที่่�เป็็นกัันเอง ไม่่
ยััดเยีียดเนื้้�อหามากจนเกิินไป ส่่งผลให้้นัักศึึกษารู้้�สึึก
ผ่่อนคลายในการเรีียน ทำให้้นัักศึึกษากล้้าที่่�จะถาม
และปรึึกษาอาจารย์์มากขึ้้�น
เมื่่�อวิิเคราะห์์แยกตามหััวข้้อการประเมิินข้้างต้้น
พบว่่ า ก่่ อ นเรีี ย นนัั ก ศึึ ก ษามีี ค วามสามารถในการ
สื่่�อสารและนำเสนออยู่่�ในระดัับน้้อย (x̄ = 1.92 และ
S.D. = 0.68) และเมื่่�อหลัังเข้้าร่่วมโครงการผลการ
ประเมิินอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด (x̄ = 4.21 และ S.D. =
0.75) ดัังตารางที่่� 1

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2564

ดโควิ ด -19
ารเรียนการ
นี้จัดใหมีการ
Teams เป น
นนั้น ไดแก
ok, Zoom)

มการจัดการ
ที่ 21ประจำ
บวนวิชา
t in Socioมีปฏิสัมพันธ
การเรียน มี
ดและแสดง
ารพิจ ารณา
ผลมากขึ้ น
ษาที่ไมจำกัด
ยนรูการใช
พทางด า น
ามนักศึกษา
ฏิสัมพันธที่ดี

S.D. = 0.68) และเมื่อหลังเขารวมโครงการผลการ
ประเมินอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.21และ S.D. =
CMU21ดัง(2022)
0.75)
ตารางที
่ 1 Thailand
Chiang Mai
University,

ประเมิ น อยู  ใ นระดั บ มาก (x� = 3.38 และS.D. =
0.85) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 11 การประเมิ
ตารางที่่�
การประเมิินนความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื่่�่ออสาร
สาร
และนำเสนอของนักศึึกกศึษาก่่
กษาก
อนเรี
ย นและหลั
งจาก
และนำเสนอของนัั
อนเรีี
ยนและหลัั
งจากการ
การเขวมโครงการ
ารวมโครงการ
เข้้าร่่
ความสามารถใน
SD
ระดับ
การสื ่ อ สารและ x�
นำเสนอ
กอนเรียน
1.92 0.68
นอย
หลังเรียน
4.21 0.75 มากที่สุด

ตารางที่ 33 การประเมิ
ตารางที่่�
การประเมิินนความพึ
ความพึึงงพอใจต
พอใจต่่ออการจั
การจััดดการ
การ
เรียยนรู้้
นรู�  ของนั
เรีี
ของนัักกศึศึึกกษาก
ษาก่่ออนเรี
นเรีียยนและหลั
นและหลัังงจากการเข
จากการเข้้าา
ร่่รวมโครงการ
ความสามารถใน
การแสดงความ
SD
ระดับ
คิดเห็นและความ x�
รวมมือ
กอนเรียน
2.75 0.44 ปานกลาง
หลังเรียน
3.38 0.85
มาก

	ส่่
วนความสามารถในการแสดงความคิิดดเห็
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ร วอมมื
อยู  วใ นระดั
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5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากโครงการนี้้� คืือทำให้้ทราบ
ว่่ า นัั ก ศึึ ก ษาทุุ ก คนมีี พื้้� นฐานการเรีี ย นรู้้� ที่่� ไม่่ เ ท่่ า
เทีียมกััน
หากมีีการเรีียนการสอนในรููปแบบเดิิมที่่�ใช้้การ
บรรยายเป็็นหลััก ประเมิินผลจากการสอบเพีียงอย่่าง
เดีียว ส่่งผลให้้นัักศึึกษาที่่�เรีียนช้้ากว่่าเพื่่�อน ทำข้้อสอบ
ได้้คะแนนต่่ำ รวมถึึงไม่่สามารถแสดงศัักยภาพของตััว
เองได้้ อีีกทั้้�งนัักศึึกษาจะไม่่มีีการฝึึกฝนทัักษะในด้้าน
อื่่�นๆ ดัังนั้้�นการเรีียนแบบศตวรรษที่่� 21 สามารถแก้้ไข
ปััญหาข้้างต้้นได้้
5.2. แนวทางการขยายผล
ในอนาคตมีีแนวทางในการขยายผลปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบการเรีียนการสอนไปยัังวิิชาอื่่�น ให้้อยู่่�ในรููป
แบบ PBL (Project-based Learning)

5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์ปััญหาโรคระบาดโควิิด
19 มหาวิิทยาลััยจึึงมีีมาตรการจััดการเรีียนการสอน
แบบออนไลน์์ ทำให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถเรีียนรู้้�นอก
สถานที่่�ได้้ตามแผนที่่�กำหนดไว้้ในโครงการ รวมถึึง
กิิจกรรมต่่างๆ เช่่น การเล่่นเกมส์์ ไม่่สามารถทำได้้ ด้้วย
เหตุุนี้้�อาจารย์์ผู้้�สอนจึึงแก้้ไขโดยเรีียนแบบออนไลน์์
ผ่่านโปรแกรม Microsoft Teams ประกอบกัับการใช้้
สื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรการของ
มหาวิิทยาลััยและสามารถดำเนิินโครงการต่่อไปได้้
6. กิิตติิกรรมประกาศ
รายงานฉบัับนี้้�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนการทำวิิจััย
จากศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� (TLIC)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำ
ภาคเรีียนที่่� 1/2564 ประเภททุุน Type B Active
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