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

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให�เป็นบัณฑิตที่มีความพร�อมต่อ

โลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู� และทักษะในด�านต่าง ๆ โดย

ตระหนกัในการเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ซึ่ึง่ทีผ่า่นมาได�มกีารออกแบบกรอบแนวคดิ สำหรบั

การพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได�มีการมอบทุน ในการ

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

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

ในการเรียนการสอน และ (4) การวัดประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิธิีปฏิิบัติที่ดีด�านการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการ

สนับสนุนด�านนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีการศึกษาที่ 2564  

ซึ่ึ่งมหาวิทยาลัยมีโครงการรวมท้ังหมด 5 รูปแบบ ได�แก่ โครงการ Type A เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ 

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

classroom ที่เน�นส่งเสริมให�อาจารย์นำเนื้อหาส่วนบรรยายของตนสร�างเป็นสื่อในรูปแบบ Online โครงการ 

Type C เป็นทุนส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชา โดยเป็นจุดเริ่มต�นของการมอง ภาพรวมของ

การศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type 

CMU MOOC เป็นทุนส่งเสริมให�อาจารย์ร่วมผลิตสื่อออนไลน์ในระบบเปิด 

เกี�ยวกับศ้นย์นวัตกรรมการส่อนและการเรียนร้�

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะด�านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพันธิกิจหลักของ TLIC มี ทั้งหมด 4 ด�าน 

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

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

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

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

เรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 โดยใช�เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือสำคัญ ประสานความร่วมมือกับส่วนงานทีเ่กีย่วข�อง

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

อย่างชัดเจนและเป็นรูปธิรรม
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บัทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยที่ผู�สอนจัดเตรียมเนื้อหา

ให�ผู�เรียนศึกษามาก่อนจากภายนอกห�องเรียนและมาทำกิจกรรมการเรียนรู�ร่วมกับผู�เรียนอื่นภายในห�องเรียน ใน

ขณะที่ Active Learning จะเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน�นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู�เรียนผ่านการ

เรยีนรู�ทีห่ลากหลายมากกวา่การเรยีนการสอนแบบเดมิ โดยมผีู�สอนคอยแนะนำและกระตุ�นให�ผู�เรยีนเกดิการเรยีน

รู�ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู�ระหว่างผู�เรียนด�วยกันเองรวมทั้งกับ

ผู�สอนด�วย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยเทคนิคการจัดการเรียนรู�แบบ Flipped classroom ร่วมกับ 

Active Learning ของรายวิชา 954244 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับการจัดการสมัยใหม่ โดยมีผู�

เรียนทั้งหมด 3 ตอนเรียน รวมทั้งหมด 105 คน ผลที่ได�พบว่าแม�จะเป็นการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน์แต่

ผู�เรียนส่วนใหญ่ยังสามารถทำคะแนนสอบได�เป็นอย่างดี รวมทั้งผู�เรียนมีความรู�สึกพึงพอใจกับบรรยากาศการ

จัดการเรียนรู�ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด�านกิจกรรมการเรียนรู�และด�านประโยชน์ที่ได�รับจากการจัดการ

เรียนรู�อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ จากผลที่ได�รับดังกล่าวแสดงว่าการบูรณาการการเรียนรู�แบบ Flipped 

Classroom และ Active Learning ร่วมกัน สามารถส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มีประสิทธิิภาพ นอกจากนี้

ยงัช่วยกระตุ�นให�ผู�เรยีนได�คิดและวิเคราะห์ รวมทัง้ส่งเสริมให�ผู�เรยีนมีสว่นร่วมกับกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก

ชั้นเรียน พร�อมทั้งมุ่งเน�นให�เกิดการปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�เรียนกับผู�เรียน และผู�เรียนกับผู�สอน ตลอดจนส่งเสริม

ให�ผู�เรยีนสามารถนำองคค์วามรู�และทกัษะตา่งๆ ทีไ่ด�รบัไปประยกุตใ์ช�กบัการเรยีนหรอืแม�แตก่ารทำงานในอนาคต

ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ

คำสำคัญ:  Flipped Classroom, Active Learning, Blended Learning, Online Learning

1. บัทนำ

 การเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมใน

ห�องเรียน (Active Learning) เป็นแนวคิดการจัดการ

เรยีนรู�ทีเ่หมาะสำหรบัการศกึษาในศตวรรษที ่21 โดย

เน�นที่ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนมี

ความสนใจและมีปฏิิสมัพนัธ์ิกบัผู�สอน และผู�เรยีนด�วย

กันเองจนสามารถสร�างองค์ความรู�ที่ยั่งยืนได�ด�วย

ตนเอง โดยการถามคำถาม กำหนดปัญหา และกำหนด

สถานการณท์ีก่ระตุ�นให�ผู�เรยีนคิดเพ่ือสร�างความเข�าใจ 

ฝึกึฝึนและใช�ความคิดอย่างเต็มที ่นอกจากนี ้การเรยีน

รู�แบบห�องเรียนพลิกกลับ (Flipped Classroom) 

เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยที่ผู�สอนจัดเตรียม
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เน้ือหาให�ผู�เรียนศึกษามาก่อนจากภายนอกห�องเรียน

และมาทำกจิกรรมการเรยีนรู�รว่มกบัผู�เรยีนอืน่ภายใน

ห�องเรยีน  สามารถนำไปประยุกต์ใช�ได�หลากหลายวิชา 

เช่น การนำไปใช�ในการเรียนคณิตศาสตร์ [1] การนำ

ไปใช�ในการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [2] 

การนำไปใช�ในการเรียนทางการแพทย์ [3] เป็นต�น

 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับ

การจัดการสมัยใหม่เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย  

มีความซึ่ับซึ่�อน ต�องใช�เวลาในการทำความเข�าใจ เช่น 

การวางแผนโครงการ การพัฒนาซึ่อฟต์แวร์การเขียน

แผนภาพแสดงการทำงานของผู�ใช�ระบบ (Use case 

diagram) การเขียนแผนภาพกิจกรรม (Activity 

diagram) การออกแบบสว่นตอ่ประสานกบัผู�ใช� (User 

interface design) หรือแม�แต่การพัฒนาซึ่อฟต์แวร์

ด�วย Agile ซ่ึึ่งผู�เรียนจำเป็นต�องใช�ทักษะการคิด

วิเคราะห์เพื่อแก�ปัญหาสถานการณ์รูปแบบต่างๆ ที่ผู�

สอนได�มอบหมายให� ปัญหาท่ีพบบ่อยคือเมื่อสอน

เนื้อหาที่หลากหลาย ผู�เรียนจะไม่สามารถเรียบเรียง

ความเกีย่วข�องของเนือ้หาในแตล่ะสว่นได�เนือ่งจากรปู

แบบการเรยีนจะเปน็รปูแบบบรรยายผู�เรยีนไมไ่ด�กลบั

ไปทบทวนด�วยตนเอง ดังนั้นผู�วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ

ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิด

การเรียนรู�ได�ด�วยตัวเองในสถานการณ์ที่ต�องเรียน

ออนไลน์ในปัจจุบัน โดยการผสมผสานระหว่างการ

เรียนรู�แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู�แบบห�องเรียน

พลิกกลับ ผู�สอนจะเตรียมสถานการณ์เพื่อกระตุ�นให�

นกัเรยีนฝึกึคดิ และให�คำแนะนำระหวา่งทีผู่�เรยีนกำลงั

เรยีนรู�ทัง้ในรูปแบบกลุ่มและการเรยีนรู�ด�วยตนเอง โดย

การวางแผน ออกแบบกระบวนการเรยีนรู� เตรยีมสิง่ที่

จำเป็นสำหรับการเรียนรู�เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเรียนรู�

จนสามารถสร�างองค์ความรู�ได�ด�วยตนเองในที่สุด

2. งานวิจััยที�เกี�ยวข�อง

2.1. การจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียน

กลับด�าน (Flipped classroom)

 การเรียนรู�ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได�มี

การนำเอาการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�านเข�ามาใช�

กันอย่างแพร่หลาย นักวิชาการหลายคนยอมรับว่า

ห�องเรยีนกลับด�านเป็นรูปแบบการเรยีนรู�ทีเ่น�นผู�เรยีน

เป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิิภาพ [1] [4] [5] ผู�สอนจะ

เปล่ียนรปูแบบการเรยีนบรรยายในชัน้เรยีนธิรรมดาให�

มีความหมายต่อผู�เรียนมากยิ่งขึ้น โดยผู�สอนจะให�ผู�

เรียนดูตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละคาบก่อนเร่ิมเรียนใน

ห�องเรียน เมื่อถึงเวลาเรียนปกติ ผู�สอนจะสรุปเนื้อหา

และมอบหมายกิจกรรมภายในห�องเรียนให�ผู�เรียนฝึึก

คิดเพื่อให�สามารถสร�างองค์ความรู�ได�ด�วยตัวเองซึ่ึ่ง

ประกอบไปด�วยกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว นอกจากนี้

หลายๆ งานวจิยัยงัได�มกีารประยกุต์ใช�การเรยีนรู�แบบ

ห�องเรยีนกลับด�านกับรูปแบบการเรยีนรู�อืน่ๆ เชน่ การ

ประยกุตใ์ช� Flipped Classroom กบั Inquiry-based 

Learning [2] ซ่ึึ่งทำให�การเรียนรู�ของผู� เรียนมี

ประสิทธิิภาพมากขึ้นกว่าการเรียนรู�แบบดั้งเดิม

2.2. กระบวนการเรยีนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรยีน

มีส่วนร่วม (Active learning)

 การเรียนการสอนที่เน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม 

(Active learning) เป็นวิธิีการเรียนรู�และการสอนที่

มุ่งเน�นให�ผู�เรียนรับผิดชอบการเรียนรู�ของตนเอง

สามารถคิดและประยุกต์ ใช�องค์ความรู� รวมทั้ ง

ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู�ที่มีความหมาย 

 นอกจากนี ้Active learning ยงัช่วยส่งเสริมให�

ผู�เรียนมีอิสระและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู� มี

บทบาทในห�องเรียนมากขึ้น และทำให�ผู�สอนไม่ได�ทำ

หน�าที่เป็นเพียงผู�ถ่ายทอดความรู� แต่ยังเป็นผู�อำนวย

ความสะดวกหรอืแนะแนวทางการเรยีนรู�ให�กบัผู�เรยีน 

[6] รวมทั้งช่วยส่งเสริมความคิดสร�างสรรค์ ช่วยให�ผู�

เรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ�างงานใน

อนาคต [7] [8] 

3. แนวทางการจััดการเรียนการสอนแบับัห์�องเรียน

พื่ลกิกลบััรว่มกบัักระบัวนการเรยีนการสอนที�เน�นให์�

ผู้้�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนร้�

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
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โควิด 19 ผู�สอนจึงได�ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

ให�เหมาะสมกับผู�เรยีนและกระตุ�นให�ผู�เรยีนตัง้ใจเรยีน

รู�มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการการเรียนรู�แบบกลับ

ด�านร่วมกับการเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรียนมีส่วน

รว่ม โดยเริม่จากผู�สอนชีแ้จงรายละเอยีดการจดักจิการ

การเรียนรู� จากนั้นจะให�ผู�เรียนทำศึกษาบทเรียนผ่าน 

MOOCs และตอบคำถามทีไ่ด�จัดเตรยีมไว� ในห�องเรยีน

ผู�สอนจะสรุปเนือ้หาและให�ผู�เรยีนทำกิจกรรมกลุม่และ

ให�นำเสนอผลงานทีละกลุม่พร�อมกับให�สมาชิกกลุม่อ่ืน

สอบถามและให�คำแนะนำเพื่อนๆ เพิ่มเติม โดยจะทำ

แบบนี้ในทุกสัปดาห์ ดังแสดงในรูปที่ 1 

   

 

 

ร ูปแบบการเร ียนร ู อ ื ่นๆ เช น การประยุกต  ใช 

Flipped Classroom กับ Inquiry-based Learning  

[2] ซ่ึงทำใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนกวาการเรียนรูแบบดั้งเดิม 
 

2.2 กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมี

สวนรวม (Active learning) 

การเรียนการสอนที่เนนใหผู เรียนมีสวนรวม 

(Active learning) เปนวิธีการเรียนรูและการสอนท่ี

มุ งเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรู ของตนเอง

สามารถคิดและประยุกต ใชองค ความร ู รวมท้ัง

ประสบการณผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหมาย  

นอกจากนี้ Active learning ยังชวยสงเสริมให

ผูเรียนมีอิสระและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู มี

บทบาทในหองเรียนมากข้ึน และทำใหผูสอนไมไดทำ

หนาท่ีเปนเพียงผูถายทอดความรู แตยังเปนผูอำนวย

ความสะดวกหรือแนะแนวทางการเร ียนรูให กับ

ผูเรียน [6] รวมทั้งชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค 

ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะท่ีจำเปนสำหรับการจาง

งานในอนาคต [7] [8]  

3 แนวทางการจ ั ดการ เร ี ยนการสอนแบบ

หองเรียนพลิกกลับรวมกับกระบวนการเรียน

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโค

วิด 19 ผูสอนจึงไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนตั้งใจเรียนรู

มากยิ่งขึ ้น โดยการบูรณาการการเรียนรูแบบกลับ

ดานรวมกับการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวน

รวม โดยเริ ่มจากผู สอนชี ้แจงรายละเอียดการจัด

กิจการการเรียนรู จากนั ้นจะใหผู เร ียนทำศึกษา

บทเร ี ยนผ  าน  MOOCs และตอบคำถามท ี ่ ไ ด

จัดเตรียมไว ในหองเรียนผูสอนจะสรุปเนื้อหาและให

ผู เรียนทำกิจกรรมกลุมและใหนำเสนอผลงานทีละ

กลุ มพรอมกับใหสมาชิกกลุ มอื ่นสอบถามและให

คำแนะนำเพื่อนๆ เพิ่มเติม โดยจะทำแบบนี้ในทุก

สัปดาห ดังแสดงในรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ [2] 

 
  นอกจากนี้ยังได�กำหนดเกณฑ์การให�คะแนนที่

เหมาะสมกับการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีอยู่ในรูปแบบ

ออนไลน์ ประกอบไปด�วยกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ 

และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู�เรียน ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 และจัดเตรยีมสือ่การเรยีนการสอน

ที่นำมาใช�เพื่อการเรียนรู�ของผู�เรียนในกระบวนวิชา 

954244

ต่ารางที� 1 แสดงสัดส่วนการให�คะแนน

 สำหรับในการเรยีนการสอนในแต่ละคร้ัง ผู�สอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ

การเรียนรู�สำหรับแต่ละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

Microsoft Teams ให�กับผู�เรียนล่วงหน�าอย่างน�อย 1 

สัปดาห์ เพื่อให�ผู�เรียนทำความเข�าใจเนื้อหา ตลอดจน

เห็นภาพของกิจกรรมที่จะต�องร่วมกันทำในแต่ละบท

เรียน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

   

 

 

นอกจากนี้ยังไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู แบบใหมที ่อยู ในรูปแบบ

ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ  

และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และจัดเตรียมสื่อการเรียนการ

สอนที่นำมาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียนในกระบวน

วิชา 954244 

ตารางท่ี 1 แสดงสดัสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1. กิจกรรมกลุม 40 

2. การนำเสนอ 10 

3. สอบกลางภาค 25 

4. สอบปลายภาค 25 

รวม 100% 

สำหรับในการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูสอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ

การเรียนรูสำหรับแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

Microsoft Teams ใหกับผูเรียนลวงหนาอยางนอย 

1 สัปดาห เพื ่อใหผ ู  เร ียนทำความเขาใจเนื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมท่ีจะตองรวมกันทำใน

แตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 การใชโปรแกรม MS Team ในรายวิชา 

สื่อการสอนท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนได

ผลิต MOOCs ทั ้งหมด 4 บทเรียน โดยเลือกจาก

บทเรียนที่ผูเรียนตองมีทำความเขาใจและฝกปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ไดแก วงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร การวางแผนโครงการ การเขียนยูสเคส

ไดอะแกรม และการเขียนแอคติวิตีไดอะแกรม ดัง

แสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการวางแผน

โครงการ 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการเขียนยสูเคส

ไดอะแกรม 

นอกจากน ี ้ย ังได นำเอาส ื ่อท ี ่ เผยแพรทาง 

YouTube มาใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางสื่อหัวขอ UI ท่ีเผยแพรผาน YouTube  

 

 

   

 

 

นอกจากนี้ยังไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู แบบใหมที ่อยู ในรูปแบบ

ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ  

และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และจัดเตรียมสื่อการเรียนการ

สอนที่นำมาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียนในกระบวน

วิชา 954244 

ตารางท่ี 1 แสดงสดัสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1. กิจกรรมกลุม 40 

2. การนำเสนอ 10 

3. สอบกลางภาค 25 

4. สอบปลายภาค 25 

รวม 100% 

สำหรับในการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูสอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ

การเรียนรูสำหรับแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

Microsoft Teams ใหกับผูเรียนลวงหนาอยางนอย 

1 สัปดาห เพื ่อใหผ ู  เร ียนทำความเขาใจเนื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมท่ีจะตองรวมกันทำใน

แตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 การใชโปรแกรม MS Team ในรายวิชา 

สื่อการสอนท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนได

ผลิต MOOCs ทั ้งหมด 4 บทเรียน โดยเลือกจาก

บทเรียนที่ผูเรียนตองมีทำความเขาใจและฝกปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ไดแก วงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร การวางแผนโครงการ การเขียนยูสเคส

ไดอะแกรม และการเขียนแอคติวิตีไดอะแกรม ดัง

แสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการวางแผน

โครงการ 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการเขียนยสูเคส

ไดอะแกรม 

นอกจากน ี ้ย ังได นำเอาส ื ่อท ี ่ เผยแพรทาง 

YouTube มาใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางสื่อหัวขอ UI ท่ีเผยแพรผาน YouTube  

ร้ปที� 2 การใช�โปรแกรม MS Teams ในรายวิชา
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สื่อการสอนที่ใช�ในกิจกรรมการเรียนรู� ผู�สอนได�ผลิต 

MOOCs ทั้งหมด 4 บทเรียน โดยเลือกจากบทเรียนที่

ผู�เรียนต�องมีทำความเข�าใจและฝึึกปฏิิบัติเพื่อให�เกิด
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ศกึษา 1/64 และได�มีการสอบกลางภาคและปลายภาค

 

 

   

 

 

นอกจากนี้ยังไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู แบบใหมที ่อยู ในรูปแบบ

ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ  

และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และจัดเตรียมสื่อการเรียนการ

สอนที่นำมาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียนในกระบวน

วิชา 954244 

ตารางท่ี 1 แสดงสดัสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1. กิจกรรมกลุม 40 

2. การนำเสนอ 10 

3. สอบกลางภาค 25 

4. สอบปลายภาค 25 

รวม 100% 

สำหรับในการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูสอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ

การเรียนรูสำหรับแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

Microsoft Teams ใหกับผูเรียนลวงหนาอยางนอย 

1 สัปดาห เพื ่อใหผ ู  เร ียนทำความเขาใจเนื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมท่ีจะตองรวมกันทำใน

แตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 การใชโปรแกรม MS Team ในรายวิชา 

สื่อการสอนท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนได

ผลิต MOOCs ทั ้งหมด 4 บทเรียน โดยเลือกจาก

บทเรียนที่ผูเรียนตองมีทำความเขาใจและฝกปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ไดแก วงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร การวางแผนโครงการ การเขียนยูสเคส

ไดอะแกรม และการเขียนแอคติวิตีไดอะแกรม ดัง

แสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการวางแผน

โครงการ 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการเขียนยสูเคส

ไดอะแกรม 

นอกจากน ี ้ย ังได นำเอาส ื ่อท ี ่ เผยแพรทาง 

YouTube มาใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางสื่อหัวขอ UI ท่ีเผยแพรผาน YouTube  

 

 

   

 

 

นอกจากนี้ยังไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู แบบใหมที ่อยู ในรูปแบบ

ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ  

และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และจัดเตรียมสื่อการเรียนการ

สอนที่นำมาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียนในกระบวน

วิชา 954244 

ตารางท่ี 1 แสดงสดัสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1. กิจกรรมกลุม 40 

2. การนำเสนอ 10 

3. สอบกลางภาค 25 

4. สอบปลายภาค 25 

รวม 100% 

สำหรับในการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูสอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ

การเรียนรูสำหรับแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

Microsoft Teams ใหกับผูเรียนลวงหนาอยางนอย 

1 สัปดาห เพื ่อใหผ ู  เร ียนทำความเขาใจเนื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมท่ีจะตองรวมกันทำใน

แตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 การใชโปรแกรม MS Team ในรายวิชา 

สื่อการสอนท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนได

ผลิต MOOCs ทั ้งหมด 4 บทเรียน โดยเลือกจาก

บทเรียนที่ผูเรียนตองมีทำความเขาใจและฝกปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ไดแก วงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร การวางแผนโครงการ การเขียนยูสเคส

ไดอะแกรม และการเขียนแอคติวิตีไดอะแกรม ดัง

แสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการวางแผน

โครงการ 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการเขียนยสูเคส

ไดอะแกรม 

นอกจากน ี ้ย ังได นำเอาส ื ่อท ี ่ เผยแพรทาง 

YouTube มาใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางสื่อหัวขอ UI ท่ีเผยแพรผาน YouTube  

 

 

   

 

 

นอกจากนี้ยังไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู แบบใหมที ่อยู ในรูปแบบ

ออนไลน ประกอบไปดวยกิจกรรมกลุม การนำเสนอ  

และคะแนนสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียน ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และจัดเตรียมสื่อการเรียนการ

สอนที่นำมาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียนในกระบวน

วิชา 954244 

ตารางท่ี 1 แสดงสดัสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1. กิจกรรมกลุม 40 

2. การนำเสนอ 10 

3. สอบกลางภาค 25 

4. สอบปลายภาค 25 

รวม 100% 

สำหรับในการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูสอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และสื่อ

การเรียนรูสำหรับแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

Microsoft Teams ใหกับผูเรียนลวงหนาอยางนอย 

1 สัปดาห เพื ่อใหผ ู  เร ียนทำความเขาใจเนื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมท่ีจะตองรวมกันทำใน

แตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 การใชโปรแกรม MS Team ในรายวิชา 

สื่อการสอนท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนได

ผลิต MOOCs ทั ้งหมด 4 บทเรียน โดยเลือกจาก

บทเรียนที่ผูเรียนตองมีทำความเขาใจและฝกปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ไดแก วงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร การวางแผนโครงการ การเขียนยูสเคส

ไดอะแกรม และการเขียนแอคติวิตีไดอะแกรม ดัง

แสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการวางแผน

โครงการ 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางหนาจอ MOOCs หัวขอการเขียนยสูเคส

ไดอะแกรม 

นอกจากน ี ้ย ังได นำเอาส ื ่อท ี ่ เผยแพรทาง 

YouTube มาใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางสื่อหัวขอ UI ท่ีเผยแพรผาน YouTube  

   

 

 

สวนเครื ่องมือที ่ ใช สอน ผู สอนไดเล ือกใช

โปรแกรม Zoom เนื ่องจากโปรแกรม Zoom จะ

สามารถแบงหอง (Breakout room) ทำใหผู เรียน

สามารถฝกทำกิจกรรมกลุมทายบทเรียนหลังจาก

ผู สอนสรุปเนื ้อหาในแตสัปดาห และผู สอนเองยัง

สามารถเขาไปใหคำแนะผูเรียนในแตละกลุมซึ่งจะ

ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดเปนอยางดี เนื่องจาก

ผูเรียนจะกลาสอบถามมากกวาการเรียนในหองเรียน

รวมท่ีมีนักศึกษาจำนวนมาก ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 การใชโปรแกรม Zoom แบง Breakout room 

เพ่ือทำกิจกรรมกลุม 

ในชวงทายของรายวิชา ผูสอนไดเชิญวิทยากร

จากภายนอกเขามาใหความรูกับผูเรียนจำนวน 2 

ครั้ง ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรใน

รูปแบบ AGILE ผานโปรแกรม Zoom ดังแสดงในรูป

ท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 วิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับผูเรยีนในหัวขอ 

AGILE  

4 ผลวิจัย 

4.1 ผลการเรียนของผูเรียน 

หล ังจากส ิ ้นส ุดการเร ียนการสอนในภาค

การศึกษา 1/64 และไดมีการสอบกลางภาคและ

ปลายภาคเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พบวาผูเรียน

ท้ังหมด 105 คน ไดลำดับข้ันดังแสดงในตารางท่ี 2 

จากตารางลำดับขั้นดังกลาวพบวาผูเรียนสวน

ใหญไดรับลำดับข้ัน C ข้ึนไป (97%) แตมีเพียง 3 คน

ท่ีไดต่ำกวา C (3%) ซ่ึงผูเรียนท่ีไดรับลำดับข้ันต่ำกวา 

C คือกลุมที่ขาดเรียนบอยและไมทำกิจกรรมกลุม

ภายในหองเรียน 

ตารางท่ี 2 แสดงลำดับข้ันท้ังหมดของผูเรียน 

ลำดับข้ัน 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 
 

4.2 การรับรูของผูเรียน 

ในตอนทายของภาคการศึกษา ผูสอนไดจัดทำ

แบบสอบถามการรับรูตอกิจกรรมการเรียนรูที ่ได

พัฒนาจาก Liaw [9] แบบสอบถามประกอบดวย 16 

รายการ โดยแตละรายการผูเรียนสามารถใหคะแนน

ไดตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่ 1 หมายถึงไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดวยอยางยิ่ง แบบสอบถามนี้

ประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด 3 ดาน 16 คำถาม 

ไดแก ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 4 คำถาม 
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ครั้ง ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรใน

รูปแบบ AGILE ผานโปรแกรม Zoom ดังแสดงในรูป

ท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 วิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับผูเรยีนในหัวขอ 

AGILE  

4 ผลวิจัย 

4.1 ผลการเรียนของผูเรียน 

หล ังจากส ิ ้นส ุดการเร ียนการสอนในภาค

การศึกษา 1/64 และไดมีการสอบกลางภาคและ

ปลายภาคเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พบวาผูเรียน

ท้ังหมด 105 คน ไดลำดับข้ันดังแสดงในตารางท่ี 2 

จากตารางลำดับขั้นดังกลาวพบวาผูเรียนสวน

ใหญไดรับลำดับข้ัน C ข้ึนไป (97%) แตมีเพียง 3 คน

ท่ีไดต่ำกวา C (3%) ซ่ึงผูเรียนท่ีไดรับลำดับข้ันต่ำกวา 

C คือกลุมที่ขาดเรียนบอยและไมทำกิจกรรมกลุม

ภายในหองเรียน 

ตารางท่ี 2 แสดงลำดับข้ันท้ังหมดของผูเรียน 

ลำดับข้ัน 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 
 

4.2 การรับรูของผูเรียน 

ในตอนทายของภาคการศึกษา ผูสอนไดจัดทำ

แบบสอบถามการรับรูตอกิจกรรมการเรียนรูที ่ได

พัฒนาจาก Liaw [9] แบบสอบถามประกอบดวย 16 

รายการ โดยแตละรายการผูเรียนสามารถใหคะแนน

ไดตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่ 1 หมายถึงไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดวยอยางยิ่ง แบบสอบถามนี้

ประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด 3 ดาน 16 คำถาม 

ไดแก ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 4 คำถาม 
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เพือ่วดัผลสมัฤทธิิข์องผู�เรยีน พบวา่ผู�เรยีนทัง้หมด 105 

คน ได�ลำดับขั้นดังแสดงในตารางที่ 2

 จากตารางลำดับขั้นดังกล่าวพบว่าผู�เรียนส่วน

ใหญ่ได�รับลำดับขั้น C ขึ้นไป (97%) แต่มีเพียง 3 คน

ที่ได�ต่ำกว่า C (3%) ซึ่ึ่งผู�เรียนที่ได�รับลำดับขั้นต่ำกว่า 

C คือกลุ่มที่ขาดเรียนบ่อยและไม่ทำกิจกรรมกลุ่ม

ภายในห�องเรียน

ต่ารางที� 2 แสดงลำดับขั้นทั้งหมดของผู�เรียน

4.2. การรับรู�ของผู�เรียน

 ในตอนท�ายของภาคการศึกษา ผู�สอนได�จัดทำ

แบบสอบถามการรับรู�ต่อกิจกรรมการเรียนรู�ที่ได�

พัฒนาจาก Liaw [9] แบบสอบถามประกอบด�วย 16 

รายการ โดยแต่ละรายการผู�เรียนสามารถให�คะแนน

ได�ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยที่ 1 หมายถึงไม่เห็นด�วยอย่างยิ่ง 

และ 5 หมายถึงเห็นด�วยอย่างยิ่ง แบบสอบถามนี้

ประกอบไปด�วยคำถามทั้งหมด 3 ด�าน 16 คำถาม 

ได�แก ่ด�านบรรยากาศการจดัการเรยีนรู� 4 คำถาม ด�าน

กจิกรรมการเรยีนรู� 6 คำถามด�านประโยชน์ทีไ่ด�รับจาก

การจัดการเรียนรู� 6 คำถาม 

 สำหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของความ

พึงพอใจมีรายละเอียดดังนี้

 - ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด

 - ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก

 - ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง

 - ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน�อย

 - ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัน�อยทีสุ่ด

   

 

 

สวนเครื ่องมือที ่ ใช สอน ผู สอนไดเล ือกใช

โปรแกรม Zoom เนื ่องจากโปรแกรม Zoom จะ

สามารถแบงหอง (Breakout room) ทำใหผู เรียน

สามารถฝกทำกิจกรรมกลุมทายบทเรียนหลังจาก

ผู สอนสรุปเนื ้อหาในแตสัปดาห และผู สอนเองยัง

สามารถเขาไปใหคำแนะผูเรียนในแตละกลุมซึ่งจะ

ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดเปนอยางดี เนื่องจาก

ผูเรียนจะกลาสอบถามมากกวาการเรียนในหองเรียน

รวมท่ีมีนักศึกษาจำนวนมาก ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 การใชโปรแกรม Zoom แบง Breakout room 

เพ่ือทำกิจกรรมกลุม 

ในชวงทายของรายวิชา ผูสอนไดเชิญวิทยากร

จากภายนอกเขามาใหความรูกับผูเรียนจำนวน 2 

ครั้ง ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรใน

รูปแบบ AGILE ผานโปรแกรม Zoom ดังแสดงในรูป

ท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 วิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับผูเรยีนในหัวขอ 

AGILE  

4 ผลวิจัย 

4.1 ผลการเรียนของผูเรียน 

หล ังจากส ิ ้นส ุดการเร ียนการสอนในภาค

การศึกษา 1/64 และไดมีการสอบกลางภาคและ

ปลายภาคเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พบวาผูเรียน

ท้ังหมด 105 คน ไดลำดับข้ันดังแสดงในตารางท่ี 2 

จากตารางลำดับขั้นดังกลาวพบวาผูเรียนสวน

ใหญไดรับลำดับข้ัน C ข้ึนไป (97%) แตมีเพียง 3 คน

ท่ีไดต่ำกวา C (3%) ซ่ึงผูเรียนท่ีไดรับลำดับข้ันต่ำกวา 

C คือกลุมที่ขาดเรียนบอยและไมทำกิจกรรมกลุม

ภายในหองเรียน 

ตารางท่ี 2 แสดงลำดับข้ันท้ังหมดของผูเรียน 

ลำดับข้ัน 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 
 

4.2 การรับรูของผูเรียน 

ในตอนทายของภาคการศึกษา ผูสอนไดจัดทำ

แบบสอบถามการรับรูตอกิจกรรมการเรียนรูที ่ได

พัฒนาจาก Liaw [9] แบบสอบถามประกอบดวย 16 

รายการ โดยแตละรายการผูเรียนสามารถใหคะแนน

ไดตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่ 1 หมายถึงไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดวยอยางยิ่ง แบบสอบถามนี้

ประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด 3 ดาน 16 คำถาม 

ไดแก ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 4 คำถาม 

ต่ารางที� 3 ผลสรุปคะแนนการรับรู�ของผู�เรียน

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม

ของผู�เรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 

954244 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสำหรบัการ

จัดการสมัยใหม่ อยู่ในระดับมาก (= 4.14) เม่ือ

พิจารณาแต่ละมิติ พบว่า ผู� เรียนพอใจกับด�าน

บรรยากาศการจัดการเรียนรู�ในระดับมากท่ีสุด  

(= 4.24) รองลงมาคอืด�านกจิกรรมการเรยีนรู� (= 4.18) 

และด�านประโยชน์ที่ได�รับจากการจัดการเรียนรู�  

(= 4.05) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ผู�เรียนรับรู�ได�ว่า

กิจกรรมการเรียนรู�แบบ Flipped Classroom และ 

Active Learning เป็นกจิกรรมการเรยีนรู�ทีม่ปีระโยชน์ 

และยอมรบัทีจ่ะใช�วธิิกีารเรยีนรู�ดงักลา่วเพือ่สนบัสนนุ

การเรียนรู�ในวิชาอื่น ๆ

5. สรุปผู้ล

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การ

รับรู�และผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 

2 ในกระบวนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สำหรับการจัดการสมัยใหม่ โดยใช�วิธิีการเรียนรู�แบบ 

Flipped Classroom ร่วมกับ Active Learning ซึ่ึ่ง

เป็นแนวการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยทำให�ผู�เรียน

สามารถมีส่วนร่วมกับชั้นเรียนได�มากข้ึนกว่าการสอน

ในรูปแบบเดิม ผลการทดลองแสดงให�เห็นว่าการรับรู�

ของผู� เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 

ดังกล่าวอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ผลลำดับขั้นของ

 

 

   

 

 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 6 คำถามดานประโยชนท่ี

ไดรับจากการจัดการเรียนรู 6 คำถาม  

สำหรับการแปลความหมายคาเฉลี่ยของความ

พึงพอใจมีรายละเอียดดังนี้ 

- คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

- คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 

- คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

- คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับนอย 

- คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 2 ผลสรุปคะแนนการรับรูของผูเรียน 

Dimension N Mean SD 

ดานบรรยากาศการ

จัดการเรียนรู 

105 4.24 0.74 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 105 4.18 0.83 

ดานประโยชนท่ีไดรับ

จากการจัดการเรียนรู 

105 4.05 0.94 

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจโดยรวม

ของผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูในกระบวนวิชา 

954244 การวิเคราะหและออกแบบระบบสำหรับ

การจัดการสมัยใหม อยูในระดับมาก (= 4.14) เม่ือ

พิจารณาแตละมิต ิ พบวา ผู เร ียนพอใจกับด าน

บรรยากาศการจัดการเรียนรูในระดับมากที่สุด (= 

4.24) รองลงมาคือดานกิจกรรมการเรียนรู (= 4.18) 

และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู (= 

4.05) อยูในระดับมาก ตามลำดับ ผูเรียนรับรูไดวา

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Flipped Classroom และ 

Active Learning เป นก ิจกรรมการเร ียนร ู ท ี ่ มี

ประโยชน และยอมรับที่จะใชวิธีการเรียนรูดังกลาว

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในวิชาอ่ืน ๆ 

5 สรุปผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการ

รับรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 

2 ในกระบวนวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ

สำหรับการจัดการสมัยใหม โดยใชวิธีการเรียนรูแบบ 

Flipped Classroom รวมกับ Active Learning ซ่ึง

เปนแนวการสอนรูปแบบใหมที ่ช วยทำใหผู เร ียน

สามารถมีสวนรวมกับชั้นเรียนไดมากข้ึนกวาการสอน

ในรูปแบบเดิม ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการรับรู

ของผู เร ียนที ่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ

ดังกลาวอยูในระดับดี นอกจากนี้ ผลลำดับขั้นของ

รายวิชายังแสดงใหเห็นวา 97% ของผู เรียนไดรับ

ลำดับข้ันตั้งแต C ข้ึนไป  

แตอยางไรก็ตามปญหาจากการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 ก็ยังเปนปญหาหลักที่ทำใหแผนการ

ส อ น แ บ บ  Flipped Classroom แ ล ะ  Active 

Learning ยังไมเปนไปตามที ่ผ ู ว ิจ ัยคาดหวัง ซ่ึง

นอกจากท ี ่ผ ู  สอนและผ ู  เร ียนต องใช  เวลา กับ

กระบวนการเรียนรูแบบใหมแลว ยังตองใชเวลากับ

เครื่องมือตางๆ ที่นำมาใชกับการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน ปญหาดังกลาวนับเปนประเด็นท่ีทา

ทายเปนอยางมาก ซึ่งในอนาคตหากปรับแกรูปแบบ

การเรียนรูจากผลการศึกษาท่ีได รวมท้ังนำผลท่ีไดไป

แลกเปลี ่ยนกับผู  เช ี ่ยวชาญในดานนี ้ คาดวาจะ

สามารถชวยใหการสอนในรูปแบบดังกลาวประสบ

ความสำเร็จยิ่งข้ึนกวาเดิม 

6 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการสอนและการ

เร ียนรู มหาวิทยาลัยเชียงใหมผู ใหท ุนสนับสนุน 

โครงการ การเร ียนการสอนในร ูปแบบ Active 

Learning + Flipped-Classroom  (Type B)
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รายวิชายังแสดงให�เหน็วา่ 97% ของผู�เรยีนได�รบัลำดบั

ขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไป 

 แตอ่ยา่งไรกต็ามปญัหาจากการแพรร่ะบาดของ

โรคโควดิ-19 กย็งัเปน็ปญัหาหลกัท่ีทำให�แผนการสอน

แบบ Flipped Classroom และ Active Learning 

ยังไม่เป็นไปตามที่ผู�วิจัยคาดหวัง ซึ่ึ่งนอกจากที่ผู�สอน

และผู�เรยีนต�องใช�เวลากบักระบวนการเรยีนรู�แบบใหม่

แล�ว ยังต�องใช�เวลากับเครื่องมือต่างๆ ท่ีนำมาใช�กับ

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปัญหาดังกล่าว

นับเป็นประเด็นท่ีท�าทายเป็นอย่างมาก ซึ่ึ่งในอนาคต

หากปรับแก�รูปแบบการเรียนรู�จากผลการศึกษาที่ได� 

รวมทั้งนำผลที่ได�ไปแลกเปลี่ยนกับผู�เชี่ยวชาญในด�าน

นี้ คาดว่าจะสามารถช่วยให�การสอนในรูปแบบดัง

กล่าวประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นกว่าเดิม

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู�ให�ทุนสนับสนุน 

โครงการการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning + Flipped-Classroom  (Type B) 
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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 
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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 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.       

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, 

three interrelated conceptual frameworks 

used for pedagogical design are 1.) a student-

centered 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. 

Figure 1. Bloom’s Taxonomy is used for 

designing a flipped classroom {7}. 

2.3. Lifelong learning skills

 Lifelong learning concerns improving 

learning-to-lear skills. As the American futurist 

Alvin Toffler put it in his book Future Shock, 

“The illiterate of the 21st century will not be 

those who cannot read and write, but those 

who cannot learn, unlearn and relearn.” [8]   

 Skills and practices that enable lifelong 

learning and independent problem-solving 

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, problem-

solving, 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 
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activities, aiming to analyze and apply their 

understanding to the given topics/scenarios. In 

each class, each team took turns to be a class 

leader running a gam gaming, based on the 

content of the subject matter utilizing open-

source game-based learning platforms like 

Kahoot! and Vonder Go as shown in Figure 2.

Figure 2. Vonder Go Gamification [11]

 After game playing, the class leaders run 

discussions and debates, while the instructor 

helped facilitate learning and critical thinking.  

Third, the creative work was composed of 

individual and team assignments. Individual 

tasks are essays and brochures as demonstrated 

in Figure3. 

Figure 3. Each student created a brochure 

based on the lecture topic of his/her choice.  

 Team assignments were project-based 

learning aiming to develop research and 

communication skills. The team projects 

promoted collaboration, communication 

(writing, graphic, and media), analytical and 

critical thinking.  Each team was asked to 

evaluate and create their project assisted by 

the instructor. The project-based assignment 

requ i red ons i te fi f teen-minute ora l 

presentations and ten-minute videos ready to 

be uploaded on the YouTube platform.  

4. Student learning outcomes (SLOs)

 The students’ learning outcomes were 

assessed through direct measures of actual 

student work by evaluating their process, 

performance, and products, for example, 

papers, projects, presentations, and other 

creative work like video productions throughout 

the semester. This formative assessment 

included self-assessing, and being evaluated 

by peers, a guest critic, and the instructor. 

Table 1 Class activities and scoring

 After the completion of this course, 

students will be able to 

 - Understand the evolution and history 

of Landscape Architecture by demonstrating 

knowledge of the field of landscape 

architecture and the significant historical 

periods that define the profession.

 - Understand the cultural, natural, and 
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Team assignments were project-based 

learning aiming to develop research and 

communication skills. The team projects 

promoted collaboration, communication 

(writing, graphic, and media), analytical and 

critical thinking.  Each team was asked to 

evaluate and create their project assisted by 

the instructor. The project-based assignment 

required onsite fifteen-minute oral 

presentations and ten-minute videos ready 

to be uploaded on the YouTube platform.   

4 Student learning outcomes (SLOs) 

The students’ learning outcomes were 

assessed through direct measures of actual 

student work by evaluating their process, 

performance, and products, for example, 

papers, projects, presentations, and other 

creative work like video productions 

throughout the semester. This formative 

assessment included self-assessing, and 

being evaluated by peers, a guest critic, and 

the instructor.  

  

Table1 Class activities and scoring 

 
 

After the completion of this course, 

students will be able to  

- Understand the evolution and history 

of Landscape Architecture by demonstrating 

knowledge of the field of landscape 

architecture and the significant historical 

periods that define the profession. 

- Understand the cultural, natural, and 

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 one-

page 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.  
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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 one-

page 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 
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to cultivate lifelong learning skills for their life 

and work in the future through thinking, self-

management, 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 time-

consuming.    

 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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 กระบวนวิชา 888452 Startup in Agriculture and Biotechnology Industry เป็นวิชาเอกเลอืก สำหรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีเป้าหมายเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถ

ประยุกต์ใช�นวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพสูง และหากได�รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได� 

แต่เดิมกระบวนวิชานี้จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture-based คือเน�นการให�ความรู�จากผู�สอนแต่เพียงทาง

เดียว และเมื่อมีการวัดผล พบว่าผู�เรียนรับทราบ เข�าใจ และสามารถประยุกต์ใช�ความรู�หรือแนวคิดจากเนื้อหา

ของกระบวนวิชาได�เพียง 30 % ของเนื้อหาทั้งหมด อีกทั้งอัตราการเข�าชั้นเรียนก็อยู่ในระดับต่ำ ซึ่ึ่งเมื่อวิเคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาก็คาดเดาได�ว่าอาจเกิดจากการที่ผู�เรียนไม่ได�มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู�อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งยังอาจไม่เห็นความสำคัญของกระบวนวิชา และด�วยเนื้อหาของกระบวนวิชาประกอบด�วยความรู�พื้นฐ์าน

ทางวิทยาศาสตร์ ธิุรกิจ และการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอาจทำให�ผู�เรียนเข�าใจเนื้อหาได�ยาก หรือต�อง

ใช�เวลาในการทบทวนค่อนข�างมาก ทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบ Active Learning 

ที่ผู�เรียนมีส่วนร่วมได�มากขึ้น และสามารถหาความรู�ที่เกี่ยวข�องกับบทเรียนด�วยตนเองได� ทำให�เห็นความสำคัญ

ของเนื้อหามากขึ้น และสามารถทำความเข�าใจเนื้อหาก่อนคาบเรียน หรือทบทวนบทเรียนที่หลากหลายซึ่ับซึ่�อน

ได�ตลอดเวลาผ่านทางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom การปรับเปล่ียนน้ีทำให�นักศึกษา

เข�าใจเนือ้หากระบวนวชิามากขึน้ มีทกัษะในการหาความรู�เพือ่พฒันาแนวคดิธิรุกจิมากขึ้น และให�ความสนใจเข�า

ชั้นเรียนมากขึ้นด�วย

คำสำคัญ: Startup, Agriculture, Biotechnology, Industry, Digital Technology

 

1. บัทนำ

 กระบวนวชิา 888452 Startup in Agriculture 

and Biotechnology Industry สำหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นวิชาที่สร�างขึ้นมาเพ่ือตอบ

โจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ตาม

ทฤษฎี 10 S-Curve ดังนั้นหากวิชานี้จะประสบความ

สำเร็จอย่างแท�จริง นั่นคือนักศึกษาสามารถประยุกต์

ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก�ปัญหาของอุตสาหกรรม

เกษตร และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใน

ประเทศไทยได�  

 จากสอนที่ผ่านมาพบว่า ผู�เรียนมักมีปัญหาใน

เรื่องการไม่เข�าใจหลักการพื้นฐ์านทางวิทยาศาสตร์ 

ธิุรกิจ หรือศาสตร์แขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง เนื่องจาก
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วิชานี้นักศึกษาจำเป็นต�องมีความสามารถที่จะผนวก

เอาความรู�หลากหลายศาสตร์มาแก�ปัญหาเชงิธิรุกจิให�

ได�  ซึ่ึ่ งผู�สอนสังเกตว่าผู� เรียนไม่สามารถแสดง

กระบวนการคิดที่เหมาะสมผ่านการวิเคราะห์ปัญหา

ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐ์กิจหรืออุตสาหกรรมได� รวมถึง

การไมค่อ่ยเข�าชัน้เรยีนของผู�เรยีนสว่นใหญ ่ซึ่ึง่อาจเกดิ

จากการเรยีนรู�ท่ีเป็นแบบ Lecture-based เพียงอย่าง

เดียว จึงทำให�นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย และไม่มี

ความกระตือรือร�นในการเรียนรู� 

 จากปัญหาข�างต�น ผู�สอนจึงเสนอให�มีการ

จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 888452 Startup 

in Agriculture and Biotechnology Industry  

ในรูปแบบ Active Learning และ Flipped 

Classroom

2. ห์ลักการและเห์ตุ่ผู้ล

 Active Learning เปน็กระบวนการจัดการเรยีน

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

(Constructivism) ที่เน�นกระบวนการเรียนรู�มากกว่า

เน้ือหาวชิา เพือ่ชว่ยให�ผู�เรยีนสามารถเชือ่มโยงความรู� 

หรือสร�างความรู�ให�เกิดข้ึนในตนเอง ด�วยการลงมือ

ปฏิิบตัจิริงผา่นสือ่หรือกจิกรรมการเรยีนรู� ทีม่คีรผูู�สอน

เป็นผู�แนะนำ กระตุ�น หรืออำนวยความสะดวก ให�ผู�

เรยีนเกดิการเรยีนรู�ขึน้โดยกระบวนการคดิขัน้สูง ทำให�

ผู�เรยีนมกีารวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์และการประเมนิคา่

จากสิ่งที่ได�รับจากกิจกรรมการเรียนรู� ทำให�การเรียน

รู�เป็นไปอย่างมีความหมาย และนำไปใช�ในชีวิตจริงได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ [1]

 Flipped Classroom เป็นการจัดการเรยีนการ

สอนที่ให�ผู�เรียนศึกษาความรู�ผ่านอินเตอร์เน็ตนอก

ห�องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห�องเรียนจะเป็นการ

จดักิจกรรม นำการบ�านมาทำในห�องเรยีนแทน โดยวิธิี

นีผู้�เรยีนจะมีเวลาดกูารสอนของครูผา่นวีดโีอออนไลน์ 

ก่ีคร้ังกไ็ด� เม่ือไหร่กไ็ด� และในห�องเรยีนผู�สอนสามารถ

ให�ผู�เรียนทำงานท่ีเกี่ยวข�องกับเน้ือหาท่ีดูผ่านวีดีโอ 

เพือ่ทำความเข�าใจหลักการความรู�ผา่นกจิกรรม โดยผู�

สอนจะเป็นผู�ให�คำแนะนำเมือ่ผู�เรยีนมีคำถาม หรือติด

ปัญหาที่แก�ไม่ได� หลักการของ Flipped Classroom 

ใช�เทคโนโลยทีางการศกึษา บวกกบัการจดักจิกรรมใน

ห�องเรียน เนื่องจากเวลาในห�องเรียนมีจำกัด การที่จะ

ให�นักเรียนเข�าใจในหลักการความรู�บางอย่างอาจมี

เวลาไม่พอ ดังนั้นการศึกษาความรู�จากการสอนผ่าน

วีดีโอที่ผู�สอนได�บันทึกไว�แล�ว รวมทั้งการอ่านหนังสือ

เพิ่มเติม ปรึกษาเพื่อนหรือผู�สอนออนไลน์ สามารถ

ทำได�ล่วงหน�านอกห�องเรียน ส่วนเวลาในห�องเรียน  

ผู�สอนก็สร�างสภาวะแวดล�อมให�เหมาะกับการจัด

กิจกรรมที่ออกแบบไว� เพื่อให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ  

ผู�สอนสามารถให�คำแนะนำหลักการที่เข�าใจยาก หรือ

ปัญหาที่ผู�เรียนพบ วิธิีนี้จะทำให�ผู�เรียนเข�าใจความรู� 

และเชื่อมโยงหลักการได�มากยิ่งขึ้น [2]

 จากแนวทางการเรยีนรู�แบบเดิมทีเ่ป็นการเรยีน

แบบ Lecture-based จงึปรับมาเป็นการเรยีนการสอน

ในรปูแบบของ Active Learning คอืปรบัลดสดัส่วนการ

บรรยายหน�าชั้นเรียนเป็นเพียง 30% และมีการนำ

บนัทกึวดีิโอการสอนมาลงไว�ในแพลตฟอร์ม Microsoft 

Stream เพือ่ให�ผู�เรยีนสามารถเข�าไปศึกษาคร่าว ๆ  ก่อน

เริม่เรยีน และดซูึ่ำ้ในประเด็นทีไ่ม่เข�าใจได� 

 นอกจากนี้การวัดผลที่จากเดิมจะเป็นการสอบ

หรือการทำรายงาน ก็ปรับเปลี่ยนเป็นการนำเสนอ 

โต�วาท ีหรือ Pitching ที่นักศึกษาจะได�รับการตอบรับ

จากผู�สอน หรือเพือ่นร่วมชัน้ทันท ีเป็นการแก�ไขความ

เข�าใจ หรือพัฒนาการวิเคราะห์ของผู�เรียนได�อย่างทัน

ท่วงที และผู�เรียนสามารถนำคำชี้แนะ หรือแนวความ

คิดจากการถกเถียงไปใช�ประโยชน์ต่อได�ทันที 

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากให�ผู�เรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนใน

คาบเรียนล่วงหน�าผ่านสื่อการสอนที่จัดเตรียมไว�ใน 

Microsoft Stream และ Microsoft Team ซ่ึึ่ง

ประกอบด�วยคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหา (รูปที่ 1) เอกสาร

ประกอบการสอน และบทความที่เกี่ยวข�องกับเนื้อหา 

(รูปที่ 2)
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ร้ปที� 1 สื่อการสอนประเภทบันทึกการบรรยายบาง

ส่วนที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่นักศึกษาสามารถเข�าไป

ศึกษาล่วงหน�าได�

 

ร้ปที� 2 สื่อการสอนประเภทบทความ ท่ีนักศึกษา

สามารถหาข�อมูลเพิ่มเติมได�ก่อนเข�าชั้นเรียน

 จากน้ันในคาบเรยีน ผู�สอนจะตัง้คำถาม โดยเริม่

จากคำถามง่าย ๆ ที่กล่าวถึงไว�อย่างชัดเจนในสื่อการ

สอน เพือ่ให�ผู�เรยีนทีอ่า่นเนือ้หาลว่งหน�ากอ่นทีจ่ะเรยีน

ในห�องเรยีน สามารถตอบได� และมีกำลังใจทีจ่ะทำเชน่

เดมิในทุก ๆ  ครัง้ทีจ่ะมีการเรยีน จากนัน้คำถามจะเริม่

เป็นคำถามที่ต�องอาศัยการประยุกต์ใช�ความรู� ทั้งจาก

ในบันทึกการบรรยาย และสื่อการสอนประเภทอื่น ๆ 

ท�ายสุด ผู�สอนชอบที่จะให�นักศึกษาอภิปรายอย่าง

กว�างขวางถึงการแก�ปัญหาท่ีมีองค์ประกอบหลาก

หลาย และอาจไมม่คีำตอบทีถ่กูต�องทีส่ดุเพยีงคำตอบ

เดียว แต่นักศึกษาทุกคนจะถูกถามเสมอว่าอะไรคือ

เหตุผลที่ทำให�ได�คำตอบนั้น ๆ ออกมา 

ร้ปที� 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผู�เรียนสามารถ

ค�นหาคำตอบได�จากสื่อการสอนที่ให�ไว�ก่อนหน�า

 ในการวัดและประเมินผล จะแบ่งเป็นหลาย

ระดับ ซ่ึึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า 

ที่มีภาพบรรยายประกอบ เพื่อที่ นักศึกษาจะได�

ประโยชน์ทัง้จาก 1) การฝึกึพูดนำเสนอในทีส่าธิารณะ 

2) การฝึึกเรียบเรียงข�อมูลหรือเหตุผลให�มีความ

สอดคล�องสัมพันธิ์กัน 3) นักศึกษาทุกคนจะมีโอกาส

ได�ทบทวนเนื้อหาที่เรียนหลาย ๆ รอบ เพื่อทดสอบว่า

สิ่งที่ตนเข�าใจ กับสิ่งที่เพื่อนเข�าใจตรงกันหรือไม่ ถูก

ต�องหรือไม่ หรือเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 4) นักศึกษา

จะได�รับการตอบรับ คำแนะนำ การแก�ไข ทันทีที่นำ

เสนอเสรจ็ ทำให�มคีวามตอ่เนือ่งของการรบัสาร ซ่ึึ่งจะ

นำไปสูก่ารแก�ไขความเข�าใจผิด หรอืกระบวนการคดิที่

ไม่ถูกต�องได�อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผู�เรียนจะได�ทักษะการ

เป็นผู�แสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากการทบทวน

เนือ้หาผ่านทางบนัทกึการบรรยาย สือ่การสอนรูปแบบ

ตา่ง ๆ  หรอืการพยายามเข�าถงึข�อมลูเฉพาะด�าน ท่ีอาจ

ไม่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป แต่สามารถสอบถามจาก 

ผู�รู� ผู�ประกอบการ หรือผู�ที่มีประสบการณ์ตรงได�

ร้ปที� 4 สัดส่วนการวัดและประเมินผลที่แสดงให�เห็น

ถึงการส่งเสริมการเรียนรู�แบบ Active Learning
   

 

 

ผู สอนก็สรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะกับการจัด

กิจกรรมที่ออกแบบไว เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

ผู สอนสามารถใหคำแนะนำหลักการที ่เขาใจยาก 

หรือปญหาท่ีผูเรียนพบ วิธีนี ้จะทำใหผู เรียนเขาใจ

ความรู และเชื่อมโยงหลักการไดมากยิ่งข้ึน [2] 

 จากแนวทางการเรียนรู แบบเดิมที ่เปนการ

เรียนแบบ Lecture-based จึงปรับมาเปนการเรียน

การสอนในรูปแบบของ Active Learning คือปรับ

ลดสัดสวนการบรรยายหนาชั้นเรียนเปนเพียง 30% 

และม ีการนำบ ันท ึกว ิด ี โอการสอนมาลงไว  ใน

แพลตฟอรม Microsoft Stream เพ ื ่อให ผ ู  เร ียน

สามารถเขาไปศึกษาคราว ๆ กอนเริ่มเรียน และดูซ้ำ

ในประเด็นท่ีไมเขาใจได  

 นอกจากนี้การวัดผลท่ีจากเดิมจะเปนการสอบ

หรือการทำรายงาน ก็ปรับเปลี่ยนเปนการนำเสนอ 

โตวาที หรือ Pitching ที่นักศึกษาจะไดรับการตอบ

รับจากผูสอน หรือเพื่อนรวมชั้นทันที เปนการแกไข

ความเขาใจ หรือพัฒนาการวิเคราะหของผูเรียนได

อยางทันทวงที และผูเรียนสามารถนำคำชี้แนะ หรือ

แนวความคิดจากการถกเถียงไปใชประโยชนตอได

ทันที  

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียน

ในคาบเรียนลวงหนาผานสื่อการสอนที่จัดเตรียมไว

ใน Microsoft Stream และ Microsoft Team ซ่ึง

ประกอบดวยคลิปว ิด ีโอสรุปเนื ้อหา (ภาพที ่ 1) 

เอกสารประกอบการสอน และบทความที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหา (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที่ 1 สื่อการสอนประเภทบันทึกการบรรยาย

บางสวนที่อยูในแพลตฟอรมที่นักศึกษาสามารถเขา

ไปศึกษาลวงหนาได 

 

ภาพที่ 2 สื่อการสอนประเภทบทความ ที่นักศึกษา

สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดกอนเขาชั้นเรียน 

จากนั้นในคาบเรียน ผูสอนจะตั้งคำถาม โดย

เริ่มจากคำถามงาย ๆ ที่กลาวถึงไวอยางชัดเจนในสื่อ

การสอน เพื่อใหผูเรียนท่ีอานเนื้อหาลวงหนากอนท่ี

จะเรียนในหองเรียน สามารถตอบได และมีกำลังใจท่ี

จะทำเชนเดิมในทุก ๆ ครั้งที่จะมีการเรียน จากนั้น

คำถามจะเริ่มเปนคำถามที่ตองอาศัยการประยุกตใช

ความรู ทั ้งจากในบันทึกการบรรยาย และสื่อการ

สอนประเภทอ่ืน ๆ  

ท ายส ุด ผ ู สอนชอบท ี ่จะให น ักศ ึกษา

อภ ิปรายอย างกว างขวางถึงการแก ป ญหาที ่ มี

องคประกอบหลากหลาย และอาจไมมีคำตอบท่ี

   

 

 

ผู สอนก็สรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะกับการจัด

กิจกรรมที่ออกแบบไว เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

ผู สอนสามารถใหคำแนะนำหลักการที ่เขาใจยาก 

หรือปญหาท่ีผูเรียนพบ วิธีนี ้จะทำใหผู เรียนเขาใจ

ความรู และเชื่อมโยงหลักการไดมากยิ่งข้ึน [2] 

 จากแนวทางการเรียนรู แบบเดิมที ่เปนการ

เรียนแบบ Lecture-based จึงปรับมาเปนการเรียน

การสอนในรูปแบบของ Active Learning คือปรับ

ลดสัดสวนการบรรยายหนาชั้นเรียนเปนเพียง 30% 

และม ีการนำบ ันท ึกว ิด ี โอการสอนมาลงไว  ใน

แพลตฟอรม Microsoft Stream เพ ื ่อให ผ ู  เร ียน

สามารถเขาไปศึกษาคราว ๆ กอนเริ่มเรียน และดูซ้ำ

ในประเด็นท่ีไมเขาใจได  

 นอกจากนี้การวัดผลท่ีจากเดิมจะเปนการสอบ

หรือการทำรายงาน ก็ปรับเปลี่ยนเปนการนำเสนอ 

โตวาที หรือ Pitching ที่นักศึกษาจะไดรับการตอบ

รับจากผูสอน หรือเพื่อนรวมชั้นทันที เปนการแกไข

ความเขาใจ หรือพัฒนาการวิเคราะหของผูเรียนได

อยางทันทวงที และผูเรียนสามารถนำคำชี้แนะ หรือ

แนวความคิดจากการถกเถียงไปใชประโยชนตอได

ทันที  

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียน

ในคาบเรียนลวงหนาผานสื่อการสอนที่จัดเตรียมไว

ใน Microsoft Stream และ Microsoft Team ซ่ึง

ประกอบดวยคลิปว ิด ีโอสรุปเนื ้อหา (ภาพที ่ 1) 

เอกสารประกอบการสอน และบทความที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหา (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที่ 1 สื่อการสอนประเภทบันทึกการบรรยาย

บางสวนที่อยูในแพลตฟอรมที่นักศึกษาสามารถเขา

ไปศึกษาลวงหนาได 

 

ภาพที่ 2 สื่อการสอนประเภทบทความ ที่นักศึกษา

สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดกอนเขาชั้นเรียน 

จากนั้นในคาบเรียน ผูสอนจะตั้งคำถาม โดย

เริ่มจากคำถามงาย ๆ ที่กลาวถึงไวอยางชัดเจนในสื่อ

การสอน เพื่อใหผูเรียนท่ีอานเนื้อหาลวงหนากอนท่ี

จะเรียนในหองเรียน สามารถตอบได และมีกำลังใจท่ี

จะทำเชนเดิมในทุก ๆ ครั้งที่จะมีการเรียน จากนั้น

คำถามจะเริ่มเปนคำถามที่ตองอาศัยการประยุกตใช

ความรู ทั ้งจากในบันทึกการบรรยาย และสื่อการ

สอนประเภทอ่ืน ๆ  

ท ายส ุด ผ ู สอนชอบท ี ่จะให น ักศ ึกษา

อภ ิปรายอย างกว างขวางถึงการแก ป ญหาที ่ มี

องคประกอบหลากหลาย และอาจไมมีคำตอบท่ี

 

 

   

 

 

ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว แตนักศึกษาทุกคนจะ

ถูกถามเสมอวาอะไรคือเหตุผลที่ทำใหไดคำตอบนั้น 

ๆ ออกมา  

ภาพที่ 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถ

คนหาคำตอบไดจากสื่อการสอนท่ีใหไวกอนหนา 

ในการวัดและประเมินผล จะแบงเปนหลาย

ระดับ ซ่ึงสวนใหญจะเปนการนำเสนอแบบปากเปลา 

ที ่มีภาพบรรยายประกอบ เพื ่อที ่น ักศึกษาจะได

ประโยชน ท ั ้ งจาก 1) การฝ กพ ูดนำเสนอในท่ี

สาธารณะ 2) การฝกเรียบเรียงขอมูลหรือเหตุผลใหมี

ความสอดคลองสัมพันธกัน 3) นักศึกษาทุกคนจะมี

โอกาสไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนหลาย ๆ รอบ เพ่ือ

ทดสอบวาสิ่งที่ตนเขาใจ กับสิ่งที่เพื่อนเขาใจตรงกัน

หรือไม ถูกตองหรือไม หรือเปนเหตุเปนผลหรือไม 4) 

นักศึกษาจะไดรับการตอบรับ คำแนะนำ การแกไข 

ทันทีที่นำเสนอเสร็จ ทำใหมีความตอเนื่องของการ

รับสาร ซึ่งจะนำไปสูการแกไขความเขาใจผิด หรือ

กระบวนการคิดที ่ไมถูกตองไดอยางรวดเร็ว ทั ้งนี้

ผู เรียนจะไดทักษะการเปนผู แสวงหาความรู ด วย

ตนเองจากการทบทวนเนื ้อหาผานทางบันทึกการ

บรรยาย สื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ หรือการพยายาม

เขาถึงขอมูลเฉพาะดาน ที ่อาจไมมีการเผยแพร

โดยท่ัวไป แตสามารถสอบถามจากผูรู ผูประกอบการ 

หรือผูท่ีมีประสบการณตรงได 

 

ภาพที่ 4 สัดสวนการวัดและประเมินผลที่แสดงให

เห็นถึงการสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning 

ทั้งนี ้การเรียนการสอนทั้งหมดเปนในรูปแบบ

ออนไลน โดยในช วงแรกจะผานทางโปรแกรม 

Zoom แตเนื่องจากมีนักศึกษาชาวจีนที่ไมสามารถ

เขาถึงโปรแกรม Zoom ไดอยางถูกกฎหมาย ผูสอน

จึงปรึกษากับผูเรียนทุกคน และเปลี่ยนชองทางการ

เรียนการสอนมาเปน Microsoft Team Meeting 

ซ่ึงมีความเสถียรนอยกวา สัญญาณขาดหายบอยกวา 

แตนักศึกษาทุกคนเขาถึงไดอยางเทาเทียม ผูสอนจึง

คิดวานี ่เปนสิ ่งที ่เหมาะสมกวา หากพิจารณาถึง

เหตุผลโดยรวมแลว 

 

4 ผลงานและผลลัพธ  

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

การวัดและประเมินผลเปนตามสัดสวนดังนี้ คือ 

การนำเสนอปากเปลา 55% การทำแบบทดสอบ 

5% การโตวาที 5% การ Pitching ที่มีกรรมการผูมี

ประสบการณตรงจากอุตสาหกรรมตาง ๆ มาเขารวม 

20% รายงาน 10% และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

5%  
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 ทั้งนี้การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยในช่วงแรกจะผ่านทางโปรแกรม Zoom 

แต่เนื่องจากมีนักศึกษาชาวจีนที่ไม่สามารถเข�าถึง

โปรแกรม Zoom ได�อย่างถูกกฎหมาย ผู�สอนจึง

ปรกึษากับผู�เรยีนทกุคน และเปลีย่นช่องทางการเรยีน

การสอนมาเป็น Microsoft Teams Meeting ซ่ึึ่งมี

ความเสถียรน�อยกว่า สัญญาณขาดหายบ่อยกว่า แต่

นกัศกึษาทกุคนเข�าถงึได�อยา่งเทา่เทียม ผู�สอนจงึคดิวา่

น่ีเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า หากพิจารณาถึงเหตุผลโดย

รวมแล�ว

4. ผู้ลงานและผู้ลลัพื่ธ์์ 

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน

 การวัดและประเมินผลเป็นตามสัดสว่นดังนี ้คอื 

การนำเสนอปากเปล่า 55% การทำแบบทดสอบ 5% 

การโต�วาที 5% การ Pitching ที่มีกรรมการผู�มี

ประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาเข�าร่วม 

20% รายงาน 10% และการมีสว่นร่วมในช้ันเรยีน 5% 

ร้ปที� 5 ผู�ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให�ความรู�และแนะนำการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย

4.2. ผลลัพธิ์ของผู�เรียนที่เข�าร่วมในโครงการ

 ผู�เรยีนทีเ่ข�ารว่มในโครงการสามารถเข�าใจหลัก

การพื้นฐ์าน การวิเคราะห์ข�อมูล การบรรยายหน�าชั้น

เรียน หรือการทบทวนความรู�ด�วยตนเอง การดูวิดีโอ

ย�อนหลัง และได�ลงมือแก�ปัญหาด�วยตนเอง โดยการ

ประยกุตใ์ช�เทคโนโลย ีเกิดการเรยีนรู�จากการลงมอืทำ

อย่างแท�จริง สามารถแสดงวิธิีคิด ผ่านการแก�ปัญหา

แบบเป็นขั้นตอน 

โดยนักศึกษาส่วนมากให�ความสนใจ และเข�าร่วมชั้น

เรียนดีมาก และทำให�ได�ผลการวัดประเมินที่ดี แต่ก็มี

นักศึกษา ที่ด�วยความจำเป็น จึงต�องทำงานไปด�วย 

ทำให�ไม่สามารถมีเวลาเข�าร่วมชั้นเรียน และทบทวน

เนื้อหา รวมทั้งติดตามการเสนองานได�

ร้ปที� 6 กราฟแสดงการกระจายของผลการเรียน

 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�แบบเดิมที่ให�ผู�

เรยีนทำรายงาน และสอบแล�ว พบวา่การเรยีนการสอน

ในรูปแบบนี้ทำให�นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นมาก 

โดยอัตราส่วนนักศึกษาที่ได�ผลการเรียน B ขึ้นไป เพิ่ม

ขึ้นกว่า 30%

 และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบรับจากนักศึกษา 

พบว่านักศึกษาพอใจกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้

มาก โดยมีความคิดเห็นดังนี้ “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 

   

 

 

 

ภาพที่ 5 ผูทรงคุณวุฒิที่รวมใหความรูและแนะนำ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย 

 

4.2 ผลลัพธของผูเรียนท่ีเขารวมในโครงการ 

ผู เร ียนที ่เขารวมในโครงการสามารถเขาใจ

หลักการพื้นฐาน การวิเคราะหขอมูล การบรรยาย

หนาชั ้นเรียน หรือการทบทวนความรู ดวยตนเอง 

การดูว ิดีโอยอนหลัง และไดลงมือแกปญหาดวย

ตนเอง โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู

จากการลงมือทำอยางแทจริง สามารถแสดงวิธีคิด 

ผานการแกปญหาแบบเปนข้ันตอน  

โดยนักศึกษาสวนมากใหความสนใจ และเขา

รวมชั้นเรียนดีมาก และทำใหไดผลการวัดประเมินท่ี

ดี แตก็มีนักศึกษา ที่ดวยความจำเปน จึงตองทำงาน

ไปดวย ทำใหไมสามารถมีเวลาเขารวมชั้นเรียน และ

ทบทวนเนื้อหา รวมท้ังติดตามการเสนองานได 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแสดงการกระจายของผลการเรียน 

เมื ่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู แบบเดิมที่ให

ผูเรียนทำรายงาน และสอบแลว พบวาการเรียนการ

สอนในรูปแบบนี้ทำใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีข้ึน

มาก โดยอัตราสวนนักศึกษาที่ไดผลการเรียน B ข้ึน

ไป เพ่ิมข้ึนกวา 30% 

และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบรับจากนักศึกษา 

พบวานักศึกษาพอใจกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้

มาก โดยมีความคิดเห็นดังนี้ “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 

give students some feedback so that we can 

improve ourselves.”, “like this subject”, “หนู

เขาใจและเห็นดวยกับแนวทางการสอนของอาจารย

นะคะ นี่เปนระดับการเรียนแบบมหาลัยแลว ในชีวิต

การทำธุรกิจจริงเราก็ตองตอบคำถามและรับฟง

ความคิดเห็นคนอื ่นทั ้งน ั ้น คำถามของอาจารย 

สำหรับนักรียนไมไดมีอะไรผิดแปลก ไมไดรู สึกแย 

ไม ไดร ู ส ึกถ ูกโจมตี แคฟ งแล วต องคิดตามเพ่ือ
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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”, “หนู

เข�าใจและเห็นด�วยกับแนวทางการสอนของอาจารย์

นะคะ นี่เป็นระดับการเรียนแบบมหาลัยแล�ว ในชีวิต

การทำธิรุกิจจรงิเรากต็�องตอบคำถามและรบัฟงัความ

คิดเห็นคนอ่ืนทั้งนั้น คำถามของอาจารย์ สำหรับ

นักเรียนไม่ได�มีอะไรผิดแปลก ไม่ได�รู�สึกแย่ ไม่ได�รู�สึก

ถกูโจมตี แคฟ่งัแล�วต�องคิดตามเพือ่แก�ปัญหา ซ่ึึ่งมนัโอ

เคแล�วค่ะ ถูกต�องแล�ว หนูชอบที่จะฟังแนวคิดของ

อาจารย์ในเรื่องต่างๆ ขอบคุณสำหรับครึ่งเทอมแรก

นะคะ”, “อยากจะรบกวนอาจารย์ให�ลดการสั่งงาน 

พรเีซึ่�นให�น�อยลง แล�วเพิม่ Lecture แทน หรอืรายงาน

ก็ได�ค่ะ เพราะจะรู�สึกว่าพรีเซึ่�นงานจะเยอะไป แล�ว

ระยะเวลาในการส่งมันกระชั้นชิดค่ะ เพราะยังมีวิชา

อื่นที่จะต�องทำ”, “Good teaching krub”

ร้ปที� 7 ผลการประเมินรายวิชา 888452

 เมื่อดูจากรายงานผลการประเมินกระบวนวิชา

ในระบบ CMU SIS ได�คะแนนเฉลี่ย 4.8 คิดเป็นร�อย

ละ 96.07 และผลประเมินการสอนของอาจารย์ ได�

คะแนนเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร�อยละ 90.95 ซึ่ึ่งจากผล

การประเมินอาจกล่าวได�ว่า ผู�เรียนพึงพอใจในการ

เรียนการสอนแบบ Active learning

4.3. ผลลัพธิ์ของผู�สอน (ผู�วิจัย) ที่เข�าร่วมใน

โครงการ

 ผลลัพธิ์ท่ีผู�สอนได�รับระหว่างการเข�าร่วมใน

โครงการคือ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนไป

คอ่นข�างมาก จากเดิมท่ีเป็นแบบ Lecture-based กไ็ด�

มกีารปรบัลดสดัสว่นของการบรรยายลง แตไ่มไ่ด�มกีาร

ลดทอนเนือ้หาการเรยีนการสอนแต่อย่างใด เนือ่งจาก

ได�มกีารกระจายเนือ้หาทีค่อ่นข�างเยอะเหลา่นี ้ออกไป

ให�ผู�เรียนได�ทยอยทำความเข�าใจ เริ่มตั้งแต่กระตุ�นให�

ผู�เรยีนศกึษาจากสไลดท์ีเ่ปน็เนือ้หาด�วยตนเองกอ่นใน 

Microsoft Teams และศึกษาจากบันทึกการบรรยาย

ล่วงหน�า และนำเวลาที่เหลือในชั้นเรียนไปใช�สำหรับ

กจิกรรม Active learning เพือ่ให�ผู�เรยีนเกิดการเรยีน

รู�ผ่านการคิดแก�ปัญหาจริง

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning 

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�คิดแก�ปัญหาจริง เรียนรู�ด�วย

ตนเองมากขึน้ ลดช่องวา่งระหวา่งผู�เรยีนกบัเพือ่นรว่ม

ชัน้เรยีน และผู�สอน ทำให�ผู�สอนสามารถถา่ยทอดองค์

ความรู�ได�อยา่งหลากหลายมากยิง่ขึน้ ซ่ึึ่งแต่เตมิผู�เรยีน

มักจะไม่กล�าซัึ่กถามเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�

แบบ Lecture-based

 สื่อการสอนสำหรับ Flipped Classroom ถึง

แม�จะมีนกัศกึษาเข�าไปดูกอ่นเร่ิมชัน้เรยีนไม่มากในช่วง

แรก ๆ แต่ก็เพิ่มขึ้นในระยะหลัง เมื่อนักศึกษาเห็น

ความสำคัญมากขึ้น 

5.2. แนวทางในการขยายผล

 ผู�วจิยัมแีนวคิดปรับปรุงพฒันาสือ่การสอนวีดโีอ 

ที่จะช่วยอธิิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ธิุรกิจ และ

เทคโนโลยีที่ซัึ่บซึ่�อน ให�เป็นรูปแบบที่นักศึกษาเข�าใจ

ได�งา่ย และชีใ้ห�เหน็ถงึประโยชนต์ลอดจนความสำคญั

ของวิชานี้ ซ่ึึ่งเป็นวิชาจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

และส่งเสริมการสร�างรายได�ให�ตนเองและสังคมรอบ

ข�าง อย่างยั่งยืน

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให�ต�องสอนใน

รปูแบบออนไลนท์ัง้หมด ซึ่ึง่การเรยีนออนไลนม์กัหลกี

เลี่ยงปัญหาอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ทั้งจากฝึั�งผู�สอน

หรือผู� เรียนก็ตามไม่ได� อีกทั้งยังลดโอกาสการมี

 

 

   

 

 

แกปญหา ซึ่งมันโอเคแลวคะ ถูกตองแลว หนูชอบท่ี

จะฟงแนวคิดของอาจารยในเรื ่องตางๆ ขอบคุณ

สำหรับครึ ่งเทอมแรกนะคะ”, “อยากจะรบกวน

อาจารยใหลดการสั่งงานพรีเซนใหนอยลง แลวเพ่ิม 

Lecture แทน หรือรายงานก็ไดคะ เพราะจะรูสึก

วาพรีเซนงานจะะยอะไป แลวระยะเวลาในการสงมัน

กระชันฉิดคะ เพราะยังมีว ิชาอื ่นที ่จะตองทำ”, 

“Good teaching krub” 

 

ภาพท่ี 7 ผลการประเมินรายวิชา 888452 

เมื่อดูจากรายงานผลการประเมินกระบวน

วิชาในระบบ CMU SIS ไดคะแนนเฉลี่ย 4.8 คิดเปน

รอยละ 96.07 และผลประเมินการสอนของอาจารย 

ไดคะแนนเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 90.95 ซึ่งจาก

ผลการประเมินอาจกลาวไดวา ผูเรียนพึงพอใจใน

การเรียนการสอนแบบ Active learning 

 

4.3 ผลลัพธของผู สอน (ผู ว ิจ ัย) ที ่ เข าร วมใน

โครงการ 

ผลลัพธที ่ผู สอนไดรับระหวางการเขารวมใน

โครงการคือ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนไป

คอนขางมาก จากเดิมท่ีเปนแบบ Lecture-based ก็

ไดมีการปรับลดสัดสวนของการบรรยายลง แตไมได

มีการลดทอนเนื้อหาการเรียนการสอนแตอยางใด 

เนื ่องจากไดมีการกระจายเนื ้อหาที ่คอนขางเยอะ

เหลานี้ ออกไปใหผูเรียนไดทยอยทำความเขาใจ เริ่ม

ตั้งแตกระตุนใหผูเรียนศึกษาจากสไลดที่เปนเนื้อหา

ดวยตนเองกอนใน Microsoft Team และศึกษาจาก

บันทึกการบรรยายลวงหนา และนำเวลาที่เหลือใน

ชั ้นเร ียนไปใชสำหรับกิจกรรม Active learning 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานการคิดแกปญหาจริง 

5. สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

การ เ ร ี ยนการสอนในร ู ปแบบ Active 

learning เปดโอกาสใหผู เรียนไดคิดแกปญหาจริง 

เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ลดชองวางระหวางผูเรียน

กับเพื ่อนรวมชั ้นเร ียน และผู สอน ทำใหผ ู สอน

สามารถถายทอดองคความรูไดอยางหลากหลายมาก

ยิ ่งขึ ้น ซึ ่งแตเติมผู เรียนมักจะไมกลาซักถามเม่ือ

เปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบ Lecture-based 

สื ่อการสอนสำหรับ Flipped Classroom 

ถึงแมจะมีนักศึกษาเขาไปดูกอนเริ่มชั้นเรียนไมมาก

ในชวงแรก ๆ แตก็เพ่ิมข้ึนในระยะหลัง เม่ือนักศึกษา

เห็นความสำคัญมากข้ึน  

5.2 แนวทางในการขยายผล 

 ผูวิจัยมีแนวคิดปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอน

วีดีโอ ท่ีจะชวยอธิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร ธุรกิจ 

และเทคโนโลยีที่ซับซอน ใหเปนรูปแบบท่ีนักศึกษา

เขาใจไดงาย และชี ้ใหเห็นถึงประโยชนตลอดจน

ความสำคัญของวิชานี ้ ซึ ่งเปนวิชาจำเปนตอการ

พัฒนาประเทศ และสงเสริมการสรางรายไดให

ตนเองและสังคมรอบขาง อยางยั่งยืน 

5.3 ปญหาและอุปสรรค 

การระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหตองสอน

ในรูปแบบออนไลนทั้งหมด ซึ่งการเรียนออนไลนมัก

หลีกเลี่ยงปญหาอินเตอรเน็ตที่ไมเสถียร ทั้งจากฝง
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ปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�สอนและผู�เรียนอย่างมากด�วย 

แนวทางแก�ไขที่ได�ปฏิิบัติคือ คือการเปิดโอกาสให�ผู�

เรียน ถาม โต�แย�ง และแนะนำผู�สอนได�ตลอดเวลา ซึ่ึ่ง

ถึงแม�จะทำให�ต�องใช�พลังงานในการสอนมากขึ้น หรือ

ทำให�ต�องตอบคำถามนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาแม�

กระทั่งในวันหยุด หรือตอนกลางคืน แต่สิ่งเหล่านี ้

ก็ทำให�นักศึกษาเปิดใจที่จะรับฟัง หรือรับเนื้อหาได�

มากขึ้น

 

6. เอกสารอ�างอิง

 [1]  สถาพร พฤฑฒิกลุ (2558) คณุภาพผู�เรยีนเกิดจากกระบวนการเรยีนรู�, เอกสารประกอบการฝึึกอบรม, 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก�ว, จังหวัดสระแก�ว

 [2] ศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2563) การเรยีนการสอนแบบ ห�องเรยีนกลับ

ด�าน (Flipped Classroom), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
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การประยุกต่์ใช�ร้ปแบับัการเรียนการสอนแบับั 

Active Learning และ Flipped Classroom  

ในวิชา 888463 Startup in Agro and Food Business

จัักรพื่งศ์ ข้�นแสน1 
1สำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนานานชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

E-mail: chakkrapong.k@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชา 888463 Startup in Agro and Food Business เป็นวิชาเอกเลือก สำหรับหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑติ สาขานวตักรรมดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ทีม่เีปา้หมายเพือ่ให�ผู�เรยีนสามารถประยกุตใ์ช�นวตักรรม

ดิจิทัล ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได� ซึ่ึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง และหากได�รับการ

พัฒนาอย่างเหมาะสม จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนได� วิชานี้มีจุดประสงค์เพ่ือให�

นักศึกษาได�ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา และข�อจำกัดที่แท�จริงของอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตอาหารใน

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดย 11 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษา ล�วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง มี

ศักยภาพในการเติบโต แต่ยังต�องเผชิญกับข�อจำกัดบางประการ ดังนั้นเนื้อหาที่ต�องการถ่ายทอดจึงแบ่งได�เป็น 2 

ประเด็นหลัก คือความรู�พื้นฐ์านทางเกษตรกรรม เศรษฐ์กิจระดับจุลภาคและมหภาคที่เกี่ยวข�อง และอีกประเด็น

คอืปญัหา อปุสรรค และข�อจำกดั โดยข�อมลูทัง้หมดเปน็ข�อมลูทีส่งัเคราะหจ์ากโครงการวจัิยของวทิยาลยันานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อร่างนโยบายส่งเสริมการก่อต้ังเขตเศรษฐ์กิจพิเศษภาคเหนือ หรือ Northern Economic 

Corridor ด�วยเนื้อหาของกระบวนวิชาประกอบด�วยความรู�พื้นฐ์านทางวิทยาศาสตร์ ธิุรกิจ และเศรษฐ์ศาสตร์ 

และนกัศกึษายงัต�องพยายามประยกุตใ์ช�เทคโนโลยดีจิทิลัทีห่ลากหลายในการแก�ปัญหา ซึ่ึง่อาจทำให�ผู�เรยีนเข�าใจ

เนื้อหาได�ยาก หรือต�องใช�เวลาในการทบทวนค่อนข�างมาก ท้ังหมดนี้จึงนำมาสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน

แบบ Active Learning ที่ผู�เรียนมีส่วนร่วมได�มากขึ้น และสามารถหาความรู�ที่เกี่ยวข�องกับบทเรียนด�วยตนเองได� 

ทำให�เห็นความสำคัญของเนื้อหามากขึ้น และสามารถทำความเข�าใจเนื้อหาก่อนคาบเรียน หรือทบทวนบทเรียน

ทีห่ลากหลายซัึ่บซึ่�อนได�ตลอดเวลา ผา่นทางสือ่การเรยีนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom การปรับเปลีย่น

นี้ทำให�นักศึกษาเข�าใจเนื้อหากระบวนวิชามากขึ้น มีทักษะในการหาความรู�เพื่อพัฒนาแนวคิดธิุรกิจมากขึ้น และ

ให�ความสนใจเข�าชั้นเรียนมากขึ้นด�วย

คำสำคัญ: Startup, Agriculture, Food, Business, Digital Technology 

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 888463 Startup in Agro and 

Food Business สำหรับหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เป็น

วิ ช าที่ ส ร� า ง ข้ึ นมา เพื่ อ ตอบ โจทย์ ก า รพัฒนา

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ตามทฤษฎี 10 

S-Curve ดงันัน้หากวชิานีจ้ะประสบความสำเรจ็อยา่ง

แท�จรงิ นัน่คอืนกัศกึษาสามารถประยุกตใ์ช�เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการแก�ปัญหาของอุตสาหกรรมเกษตร และ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยได�  

 จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาพบว่า  

ผู�เรยีนมกัมปีญัหาในเรือ่งการไมเ่ข�าใจหลกัการพืน้ฐ์าน
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ทางวิทยาศาสตร์ ธิุรกิจ หรือศาสตร์แขนงอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข�อง เนื่องจากวิชานี้นักศึกษาจำเป็นต�องมีความ

สามารถทีจ่ะผนวกเอาความรู�หลากหลายศาสตรม์าแก�

ปัญหาเชิงธิุรกิจให�ได� ซึ่ึ่งผู�สอนสังเกตว่าผู�เรียนไม่

สามารถแสดงกระบวนการคิดที่เหมาะสมผ่านการ

วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในระบบเศรษฐ์กิจหรือ

อุตสาหกรรมได� รวมถึงการไม่ค่อยเข�าชั้นเรียนของผู�

เรียนส่วนใหญ่ ซึ่ึ่งอาจเกิดจากการเรียนรู�ท่ีเป็นแบบ 

Lecture-based เพียงอย่างเดียว จึงทำให�นักศึกษา

เกดิความเบือ่หนา่ย และไมม่คีวามกระตอืรอืร�นในการ

เรียนรู� 

 จากปัญหาข�างต�น ผู�สอนจึงเสนอให�มีการ

จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 888463 Startup 

in Agro and Food Business ในรูปแบบ Active 

Learning และ Flipped Classroom

2. ห์ลักการและเห์ตุ่ผู้ล

 Active Learning เปน็กระบวนการจดัการการ

เรียนรู� ตามแนวคิดการสร� างสรรค์ทางปัญญา 

(Constructivism) ที่เน�นกระบวนการเรียนรู�มากกว่า

เน้ือหาวชิา เพือ่ชว่ยให�ผู�เรยีนสามารถเชือ่มโยงความรู� 

หรือสร�างความรู�ให�เกิดข้ึนในตนเอง ด�วยการลงมือ

ปฏิิบตัจิริงผา่นสือ่หรือกจิกรรมการเรยีนรู� ทีม่คีรผูู�สอน

เป็นผู�แนะนำ กระตุ�น หรืออำนวยความสะดวก ให�ผู�

เรยีนเกดิการเรยีนรู�ขึน้โดยกระบวนการคดิขัน้สูง ทำให�

ผู�เรยีนมกีารวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์และการประเมนิคา่

จากสิ่งที่ได�รับจากกิจกรรมการเรียนรู� ทำให�การเรียน

รู�เป็นไปอย่างมีความหมาย และนำไปใช�ในชีวิตจริงได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ [1]

 Flipped Classroom เป็นการจัดการเรยีนการ

สอนที่ให�ผู�เรียนศึกษาความรู�ผ่านอินเตอร์เน็ตนอก

ห�องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห�องเรียนจะเป็นการ

จดักิจกรรม นำการบ�านมาทำในห�องเรยีนแทน โดยวิธิี

นีผู้�เรยีนจะมีเวลาดกูารสอนของครูผา่นวีดโีอออนไลน์ 

ก่ีคร้ังกไ็ด� เม่ือไหร่กไ็ด� และในห�องเรยีนผู�สอนสามารถ

ให�ผู�เรียนทำงานท่ีเกี่ยวข�องกับเน้ือหาท่ีดูผ่านวีดีโอ 

เพ่ือทำความเข�าใจหลักการความรู�ผ่านกิจกรรม โดยผู�

สอนจะเป็นผู�ให�คำแนะนำเมือ่ผู�เรยีนมีคำถาม หรือติด

ปัญหาที่แก�ไม่ได� หลักการของ Flipped Classroom 

ใช�เทคโนโลยทีางการศกึษา บวกกบัการจดักจิกรรมใน

ห�องเรียน เนื่องจากเวลาในห�องเรียนมีจำกัด การที่จะ

ให�นักเรียนเข�าใจในหลักการความรู�บางอย่างอาจมี

เวลาไม่พอ ดังนั้นการศึกษาความรู�จากการสอนผ่าน

วีดีโอที่ผู�สอนได�บันทึกไว�แล�ว รวมทั้งการอ่านหนังสือ

เพิ่มเติม ปรึกษาเพื่อนหรือผู�สอนออนไลน์ สามารถ

ทำได�ล่วงหน�านอกห�องเรียน ส่วนเวลาในห�องเรียน ผู�

สอนก็สร�างสภาวะแวดล�อมให�เหมาะกับการจัด

กิจกรรมที่ออกแบบไว� เพื่อให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ ผู�

สอนสามารถให�คำแนะนำหลักการที่เข�าใจยาก หรือ

ปัญหาที่ผู�เรียนพบ วิธิีนี้จะทำให�ผู�เรียนเข�าใจความรู� 

และเชื่อมโยงหลักการได�มากยิ่งขึ้น [2]

 จากแนวทางการเรยีนรู�แบบเดมิทีเ่ปน็การเรยีน

แบบ Lecture-based จึงปรับมาเป็นการเรียนการ

สอนในรูปแบบของ Active Learning คือปรับลด

สัดส่วนการบรรยายหน�าชั้นเรียนเป็นเพียง 30% และ

มีการนำบันทึกวิดีโอการสอนมาลงไว�ในแพลตฟอร์ม 

Microsoft Stream เพือ่ให�ผู�เรยีนสามารถเข�าไปศกึษา

คร่าว ๆ ก่อนเริม่เรยีน และดซูึ่ำ้ในประเดน็ทีไ่ม่เข�าใจได� 

 นอกจากนี้การวัดผลที่จากเดิมจะเป็นการสอบ

หรอืการทำรายงาน กป็รบัเปลีย่นเปน็การนำเสนอ การ

โต�วาที หรือการถกปัญหา ทีน่กัศึกษาจะได�รับการตอบ

รับจากผู�สอน หรือเพื่อนร่วมชั้นทันที เป็นการแก�ไข

ความเข�าใจ หรือพัฒนาการวิเคราะห์ของผู�เรียนได�

อย่างทันท่วงที และผู�เรียนสามารถนำคำชี้แนะ หรือ

แนวความคิดจากการถกปัญหาไปใช�ประโยชน์ต่อได�

ทันที 

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากให�ผู�เรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนใน

คาบเรียนล่วงหน�าผ่านสื่อการสอนที่จัดเตรียมไว�ใน 

Microsoft Stream และ Microsoft Teams 
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ร้ปที� 1 สื่อการสอนประเภทบันทึกการบรรยายบาง

ส่วนที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่นักศึกษาสามารถเข�าไป

ศึกษาล่วงหน�าได�

ร้ปที� 2 สื่อการสอนประเภทบทความ ท่ีนักศึกษา

สามารถหาข�อมูลเพิ่มเติมได�ก่อนเข�าชั้นเรียน

 จากน้ันในคาบเรยีน ผู�สอนจะตัง้คำถาม โดยเริม่

จากคำถามง่าย ๆ ที่กล่าวถึงไว�อย่างชัดเจนในสื่อการ

สอน เพือ่ให�ผู�เรยีนทีอ่า่นเนือ้หาลว่งหน�ากอ่นทีจ่ะเรยีน

ในห�องเรยีน สามารถตอบได� และมีกำลังใจทีจ่ะทำเชน่

เดมิในทุก ๆ  ครัง้ทีจ่ะมีการเรยีน จากนัน้คำถามจะเริม่

เป็นคำถามที่ต�องอาศัยการประยุกต์ใช�ความรู� ทั้งจาก

ในบันทึกการบรรยาย และสื่อการสอนประเภทอื่น ๆ 

ท�ายสุด ผู�สอนชอบที่จะให�นักศึกษาอภิปรายอย่าง

กว�างขวางถึงการแก�ปัญหาท่ีมีองค์ประกอบหลาก

หลาย และอาจไมม่คีำตอบทีถ่กูต�องทีส่ดุเพยีงคำตอบ

เดียว แต่นักศึกษาทุกคนจะถูกถามเสมอว่าอะไรคือ

เหตุผลที่ทำให�ได�คำตอบนั้น ๆ ออกมา 

ร้ปที� 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผู�เรียนสามารถ

ค�นหาจากสื่อการสอนที่ให�ไว�ก่อนหน�า

 ในการวัดและประเมินผล จะแบ่งเป็นหลาย

ระดับ ซ่ึึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า 

ที่มีภาพบรรยายประกอบ เพื่อที่ นักศึกษาจะได�

ประโยชน์ทัง้จาก 1) การฝึกึพูดนำเสนอในทีส่าธิารณะ 

2) การฝึึกเรียบเรียงข�อมูลหรือเหตุผลให�มีความ

สอดคล�องสัมพันธิ์กัน 3) นักศึกษาทุกคนจะมีโอกาส

ได�ทบทวนเนื้อหาที่เรียนหลาย ๆ รอบ เพื่อทดสอบว่า

สิ่งที่ตนเข�าใจ กับสิ่งที่เพื่อนเข�าใจตรงกันหรือไม่ ถูก

ต�องหรือไม่ หรือเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 4) นักศึกษา

จะได�รับการตอบรับ คำแนะนำ การแก�ไข ทันทีที่นำ

เสนอเสรจ็ ทำให�มคีวามตอ่เนือ่งของการรบัสาร ซ่ึึ่งจะ

นำไปสูก่ารแก�ไขความเข�าใจผิด หรอืกระบวนการคดิที่

ไม่ถูกต�องได�อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผู�เรียนจะได�ทักษะการ

เป็นผู�แสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากการทบทวน

เนือ้หาผ่านทางบนัทกึการบรรยาย สือ่การสอนรูปแบบ

ตา่ง ๆ  หรอืการพยายามเข�าถงึข�อมลูเฉพาะด�าน ท่ีอาจ

ไม่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป แต่สามารถสอบถามจากผู�

รู� ผู�ประกอบการ หรือผู�ที่มีประสบการณ์ตรงได�

   

 

 

ผู สอนสามารถใหคำแนะนำหลักการที ่เขาใจยาก 

หรือปญหาท่ีผูเรียนพบ วิธีนี ้จะทำใหผู เรียนเขาใจ

ความรู และเชื่อมโยงหลักการไดมากยิ่งข้ึน [2] 

 จากแนวทางการเรียนรู แบบเดิมที ่เปนการ

เรียนแบบ Lecture-based จึงปรับมาเปนการเรียน

การสอนในรูปแบบของ Active Learning คือปรับ

ลดสัดสวนการบรรยายหนาชั้นเรียนเปนเพียง 30% 

และม ีการนำบ ันท ึกว ิด ี โอการสอนมาลงไว  ใน

แพลตฟอรม Microsoft Stream เพ ื ่อให ผ ู  เร ียน

สามารถเขาไปศึกษาคราว ๆ กอนเริ่มเรียน และดูซ้ำ

ในประเด็นท่ีไมเขาใจได  

 นอกจากนี้การวัดผลท่ีจากเดิมจะเปนการสอบ

หรือการทำรายงาน ก็ปรับเปลี่ยนเปนการนำเสนอ 

การโตวาที หรือการถกปญหา ที่นักศึกษาจะไดรับ

การตอบรับจากผูสอน หรือเพื่อนรวมชั้นทันที เปน

การแกไขความเขาใจ หรือพัฒนาการวิเคราะหของ

ผูเรียนไดอยางทันทวงที และผูเรียนสามารถนำคำ

ชี ้แนะ หรือแนวความคิดจากการถกปญหาไปใช

ประโยชนตอไดทันที  

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียน

ในคาบเรียนลวงหนาผานสื่อการสอนที่จัดเตรียมไว

ใน Microsoft Stream และ Microsoft Team  

 

ภาพที่ 1 สื่อการสอนประเภทบันทึกการบรรยาย

บางสวนที่อยูในแพลตฟอรมที่นักศึกษาสามารถเขา

ไปศึกษาลวงหนาได 

 

ภาพที่ 2 สื่อการสอนประเภทบทความ ที่นักศึกษา

สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดกอนเขาชั้นเรียน 

จากนั้นในคาบเรียน ผูสอนจะตั้งคำถาม โดย

เริ่มจากคำถามงาย ๆ ที่กลาวถึงไวอยางชัดเจนในสื่อ

การสอน เพื่อใหผูเรียนท่ีอานเนื้อหาลวงหนากอนท่ี

จะเรียนในหองเรียน สามารถตอบได และมีกำลังใจท่ี

จะทำเชนเดิมในทุก ๆ ครั้งที่จะมีการเรียน จากนั้น

คำถามจะเริ่มเปนคำถามที่ตองอาศัยการประยุกตใช

ความรู ทั ้งจากในบันทึกการบรรยาย และสื่อการ

สอนประเภทอ่ืน ๆ  

   

 

 

ผู สอนสามารถใหคำแนะนำหลักการที ่เขาใจยาก 

หรือปญหาท่ีผูเรียนพบ วิธีนี ้จะทำใหผู เรียนเขาใจ

ความรู และเชื่อมโยงหลักการไดมากยิ่งข้ึน [2] 

 จากแนวทางการเรียนรู แบบเดิมที ่เปนการ

เรียนแบบ Lecture-based จึงปรับมาเปนการเรียน

การสอนในรูปแบบของ Active Learning คือปรับ

ลดสัดสวนการบรรยายหนาชั้นเรียนเปนเพียง 30% 

และม ีการนำบ ันท ึกว ิด ี โอการสอนมาลงไว  ใน

แพลตฟอรม Microsoft Stream เพ ื ่อให ผ ู  เร ียน

สามารถเขาไปศึกษาคราว ๆ กอนเริ่มเรียน และดูซ้ำ

ในประเด็นท่ีไมเขาใจได  

 นอกจากนี้การวัดผลท่ีจากเดิมจะเปนการสอบ

หรือการทำรายงาน ก็ปรับเปลี่ยนเปนการนำเสนอ 

การโตวาที หรือการถกปญหา ที่นักศึกษาจะไดรับ

การตอบรับจากผูสอน หรือเพื่อนรวมชั้นทันที เปน

การแกไขความเขาใจ หรือพัฒนาการวิเคราะหของ

ผูเรียนไดอยางทันทวงที และผูเรียนสามารถนำคำ

ชี ้แนะ หรือแนวความคิดจากการถกปญหาไปใช

ประโยชนตอไดทันที  

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียน

ในคาบเรียนลวงหนาผานสื่อการสอนที่จัดเตรียมไว

ใน Microsoft Stream และ Microsoft Team  

 

ภาพที่ 1 สื่อการสอนประเภทบันทึกการบรรยาย

บางสวนที่อยูในแพลตฟอรมที่นักศึกษาสามารถเขา

ไปศึกษาลวงหนาได 

 

ภาพที่ 2 สื่อการสอนประเภทบทความ ที่นักศึกษา

สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดกอนเขาชั้นเรียน 

จากนั้นในคาบเรียน ผูสอนจะตั้งคำถาม โดย

เริ่มจากคำถามงาย ๆ ที่กลาวถึงไวอยางชัดเจนในสื่อ

การสอน เพื่อใหผูเรียนท่ีอานเนื้อหาลวงหนากอนท่ี

จะเรียนในหองเรียน สามารถตอบได และมีกำลังใจท่ี

จะทำเชนเดิมในทุก ๆ ครั้งที่จะมีการเรียน จากนั้น

คำถามจะเริ่มเปนคำถามที่ตองอาศัยการประยุกตใช

ความรู ทั ้งจากในบันทึกการบรรยาย และสื่อการ

สอนประเภทอ่ืน ๆ  

 

 

   

 

 

ท ายส ุด ผ ู สอนชอบท ี ่จะให น ักศ ึกษา

อภ ิปรายอย างกว างขวางถึงการแก ป ญหาท ี ่ มี

องคประกอบหลากหลาย และอาจไมมีคำตอบท่ี

ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว แตนักศึกษาทุกคนจะ

ถูกถามเสมอวาอะไรคือเหตุผลที่ทำใหไดคำตอบนั้น 

ๆ ออกมา  

ภาพที่ 3 การตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถ

คนหาจากสื่อการสอนท่ีใหไวกอนหนา 

ในการวัดและประเมินผล จะแบงเปนหลาย

ระดับ ซ่ึงสวนใหญจะเปนการนำเสนอแบบปากเปลา 

ที ่มีภาพบรรยายประกอบ เพื ่อที ่น ักศึกษาจะได

ประโยชน ท ั ้ งจาก 1) การฝ กพ ูดนำเสนอในท่ี

สาธารณะ 2) การฝกเรียบเรียงขอมูลหรือเหตุผลใหมี

ความสอดคลองสัมพันธกัน 3) นักศึกษาทุกคนจะมี

โอกาสไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนหลาย ๆ รอบ เพ่ือ

ทดสอบวาสิ่งที่ตนเขาใจ กับสิ่งที่เพื่อนเขาใจตรงกัน

หรือไม ถูกตองหรือไม หรือเปนเหตุเปนผลหรือไม 4) 

นักศึกษาจะไดรับการตอบรับ คำแนะนำ การแกไข 

ทันทีที่นำเสนอเสร็จ ทำใหมีความตอเนื่องของการ

รับสาร ซึ่งจะนำไปสูการแกไขความเขาใจผิด หรือ

กระบวนการคิดที ่ไมถูกตองไดอยางรวดเร็ว ทั ้งนี้

ผู เรียนจะไดทักษะการเปนผู แสวงหาความรู ด วย

ตนเองจากการทบทวนเนื ้อหาผานทางบันทึกการ

บรรยาย สื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ หรือการพยายาม

เขาถึงขอมูลเฉพาะดาน ที ่อาจไมมีการเผยแพร

โดยท่ัวไป แตสามารถสอบถามจากผูรู ผูประกอบการ 

หรือผูท่ีมีประสบการณตรงได 

 

 

ภาพที่ 4 สัดสวนการวัดและประเมินผลที่แสดงให

เห็นถึงการสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning 

ทั้งนี ้การเรียนการสอนทั้งหมดเปนในรูปแบบ

ออนไลน โดยในช วงแรกจะผานทางโปรแกรม 

Zoom แตเนื่องจากมีนักศึกษาชาวจีนที่ไมสามารถ

เขาถึงโปรแกรม Zoom ไดอยางถูกกฎหมาย ผูสอน

จึงปรึกษากับผูเรียนทุกคน และเปลี่ยนชองทางการ

เรียนการสอนมาเปน Microsoft Team Meeting 

ซ่ึงมีความเสถียรนอยกวา สัญญาณขาดหายบอยกวา 

แตนักศึกษาทุกคนเขาถึงไดอยางเทาเทียม ผูสอนจึง

คิดวานี ่เปนสิ ่งที ่เหมาะสมกวา หากพิจารณาถึง

เหตุผลโดยรวมแลว 

 

 

   

 

 

ท ายส ุด ผ ู สอนชอบท ี ่จะให น ักศ ึกษา

อภ ิปรายอย างกว างขวางถึงการแก ป ญหาท ี ่ มี
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บรรยาย สื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ หรือการพยายาม

เขาถึงขอมูลเฉพาะดาน ที ่อาจไมมีการเผยแพร

โดยท่ัวไป แตสามารถสอบถามจากผูรู ผูประกอบการ 
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ร้ปที� 4 สัดส่วนการวัดและประเมินผลที่แสดงให�เห็น

ถึงการส่งเสริมการเรียนรู�แบบ Active Learning

 ทั้งนี้การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยในช่วงแรกจะผ่านทางโปรแกรม Zoom 

แต่เนื่องจากมีนักศึกษาชาวจีนที่ไม่สามารถเข�าถึง

โปรแกรม Zoom ได�อย่างถูกกฎหมาย ผู�สอนจึง

ปรกึษากับผู�เรยีนทกุคน และเปลีย่นช่องทางการเรยีน

การสอนมาเป็น Microsoft Team Meeting ซึ่ึ่งมี

ความเสถียรน�อยกว่า สัญญาณขาดหายบ่อยกว่า แต่

นกัศกึษาทกุคนเข�าถงึได�อยา่งเทา่เทียม ผู�สอนจงึคดิวา่

น่ีเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า หากพิจารณาถึงเหตุผลโดย

รวมแล�ว

4. ผู้ลงานและผู้ลลัพื่ธ์์ 

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน

 การวัดและประเมินผลเป็นตามสัดสว่นดังนี ้คอื 

การนำเสนอปากเปล่าและการแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น 44% รายงานแนวทางแก�ปัญหาของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ 44% และรายงานนำเสนอนโยบายการ

พัฒนาเขตเศรษฐ์กิจภาคเหนือ 12% 

4.2. ผลลัพธิ์ของผู�เรียนที่เข�าร่วมในโครงการ

 ผู�เรยีนทีเ่ข�ารว่มในโครงการสามารถเข�าใจหลัก

การพื้นฐ์าน การวิเคราะห์ข�อมูล การบรรยายหน�าชั้น

เรียน หรือการทบทวนความรู�ด�วยตนเอง การดูวิดีโอ

ย�อนหลัง และได�ลงมือแก�ปัญหาด�วยตนเอง โดยการ

ประยกุตใ์ช�เทคโนโลย ีเกิดการเรยีนรู�จากการลงมอืทำ

อย่างแท�จริง สามารถแสดงวิธิีคิด ผ่านการแก�ปัญหา

แบบเป็นขั้นตอน 

โดยนักศึกษาส่วนมากให�ความสนใจ และเข�าร่วมชั้น

เรียนดีมาก และทำให�ได�ผลการวัดประเมินที่ดี แต่ก็มี

นักศึกษา ที่ด�วยความจำเป็น จึงต�องทำงานไปด�วย 

ทำให�ไม่สามารถมีเวลาเข�าร่วมชั้นเรียน และทบทวน

เนื้อหา รวมทั้งติดตามการเสนองานได�

ร้ปที� 5 กราฟแสดงการกระจายของผลการเรียน

 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�แบบเดิมที่ให�ผู�

เรยีนทำรายงาน และสอบแล�ว พบวา่การเรยีนการสอน

ในรูปแบบนี้ทำให�นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นมาก 

โดยอัตราส่วนนักศึกษาที่ได�ผลการเรียน B ขึ้นไป เพิ่ม

ขึ้นกว่า 30%

 และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบรับจากนักศึกษา 

พบว่านักศึกษาพอใจกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้

มาก โดยมีความคิดเห็นดังนี้ “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 

 

 

   

 

 

ท ายส ุด ผ ู สอนชอบท ี ่จะให น ักศ ึกษา

อภ ิปรายอย างกว างขวางถึงการแก ป ญหาท ี ่ มี

องคประกอบหลากหลาย และอาจไมมีคำตอบท่ี

ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว แตนักศึกษาทุกคนจะ

ถูกถามเสมอวาอะไรคือเหตุผลที่ทำใหไดคำตอบนั้น 

ๆ ออกมา  
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คนหาจากสื่อการสอนท่ีใหไวกอนหนา 

ในการวัดและประเมินผล จะแบงเปนหลาย

ระดับ ซ่ึงสวนใหญจะเปนการนำเสนอแบบปากเปลา 

ที ่มีภาพบรรยายประกอบ เพื ่อที ่น ักศึกษาจะได

ประโยชน ท ั ้ งจาก 1) การฝ กพ ูดนำเสนอในท่ี

สาธารณะ 2) การฝกเรียบเรียงขอมูลหรือเหตุผลใหมี

ความสอดคลองสัมพันธกัน 3) นักศึกษาทุกคนจะมี

โอกาสไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนหลาย ๆ รอบ เพ่ือ

ทดสอบวาสิ่งที่ตนเขาใจ กับสิ่งที่เพื่อนเขาใจตรงกัน

หรือไม ถูกตองหรือไม หรือเปนเหตุเปนผลหรือไม 4) 

นักศึกษาจะไดรับการตอบรับ คำแนะนำ การแกไข 

ทันทีที่นำเสนอเสร็จ ทำใหมีความตอเนื่องของการ

รับสาร ซึ่งจะนำไปสูการแกไขความเขาใจผิด หรือ

กระบวนการคิดที ่ไมถูกตองไดอยางรวดเร็ว ทั ้งนี้

ผู เรียนจะไดทักษะการเปนผู แสวงหาความรู ด วย

ตนเองจากการทบทวนเนื ้อหาผานทางบันทึกการ

บรรยาย สื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ หรือการพยายาม

เขาถึงขอมูลเฉพาะดาน ที ่อาจไมมีการเผยแพร

โดยท่ัวไป แตสามารถสอบถามจากผูรู ผูประกอบการ 

หรือผูท่ีมีประสบการณตรงได 
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เรียนการสอนมาเปน Microsoft Team Meeting 

ซ่ึงมีความเสถียรนอยกวา สัญญาณขาดหายบอยกวา 

แตนักศึกษาทุกคนเขาถึงไดอยางเทาเทียม ผูสอนจึง

คิดวานี ่เปนสิ ่งที ่เหมาะสมกวา หากพิจารณาถึง

เหตุผลโดยรวมแลว 

   

 

 

 

4 ผลงานและผลลัพธ  

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

การวัดและประเมินผลเปนตามสัดสวนดังนี้ คือ 

การนำเสนอปากเปลาและการแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็น 44% รายงานแนวทางแกปญหาของแตละ

ผลิตภัณฑ 44% และรายงานนำเสนอนโยบายการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ 12%  

 

4.2 ผลลัพธของผูเรียนท่ีเขารวมในโครงการ 

ผู เร ียนที ่เขารวมในโครงการสามารถเขาใจ

หลักการพื้นฐาน การวิเคราะหขอมูล การบรรยาย

หนาชั ้นเรียน หรือการทบทวนความรู ดวยตนเอง 

การดูว ิดีโอยอนหลัง และไดลงมือแกปญหาดวย

ตนเอง โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู

จากการลงมือทำอยางแทจริง สามารถแสดงวิธีคิด 

ผานการแกปญหาแบบเปนข้ันตอน  

โดยนักศึกษาสวนมากใหความสนใจ และเขา

รวมชั้นเรียนดีมาก และทำใหไดผลการวัดประเมินท่ี

ดี แตก็มีนักศึกษา ที่ดวยความจำเปน จึงตองทำงาน

ไปดวย ทำใหไมสามารถมีเวลาเขารวมชั้นเรียน และ

ทบทวนเนื้อหา รวมท้ังติดตามการเสนองานได 

 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงการกระจายของผลการเรยีน 

เมื ่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู แบบเดิมที่ให

ผูเรียนทำรายงาน และสอบแลว พบวาการเรียนการ

สอนในรูปแบบนี้ทำใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีข้ึน

มาก โดยอัตราสวนนักศึกษาที่ไดผลการเรียน B ข้ึน

ไป เพ่ิมข้ึนกวา 30% 

และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบรับจากนักศึกษา 

พบวานักศึกษาพอใจกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้

มาก โดยมีความคิดเห็นดังนี้ “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, 
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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”, “หนู

เขาใจและเห็นดวยกับแนวทางการสอนของอาจารย
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จะฟงแนวคิดของอาจารยในเรื ่องตางๆ ขอบคุณ



34       ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

give students some feedback so that we can 

improve ourselves.”, “like this subject”, “หนู
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นักเรียนไม่ได�มีอะไรผิดแปลก ไม่ได�รู�สึกแย่ ไม่ได�รู�สึก

ถูกโจมตี แค่ฟังแล�วต�องคิดตามเพื่อแก�ปัญหา ซ่ึึ่งมัน 

โอเคแล�วค่ะ ถูกต�องแล�ว หนูชอบที่จะฟังแนวคิดของ

อาจารย์ในเรื่องต่างๆ ขอบคุณสำหรับครึ่งเทอมแรก
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อื่นที่จะต�องทำ”, “Good teaching krub”

ร้ปที� 6 ผลการประเมินรายวิชา 888463

 เมื่อดูจากรายงานผลการประเมินกระบวนวิชา

ในระบบ CMU SIS ได�คะแนนเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร�อย

ละ 91.43 และผลประเมินการสอนของอาจารย์ ได�

คะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร�อยละ 93.33 ซึ่ึ่งจากผล

การประเมินอาจกล่าวได�ว่า ผู�เรียนพึงพอใจในการ

เรียนการสอนแบบ Active learning

 

ร้ปที� 7 ผลจากการสำรวจความชอบของนักศึกษาต่อ

ความยาวของวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับศึกษาก่อนเข�า

ชั้นเรียน (Flipped video)

4.3. ผลลัพธิ์ของผู�สอน (ผู�วิจัย) ที่เข�าร่วมใน

โครงการ
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รู�ผ่านการคิดแก�ปัญหาจริง

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ
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มักจะไม่กล�าซัึ่กถามเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�

แบบ Lecture-based

 

 

   

 

 

สำหรับครึ ่งเทอมแรกนะคะ”, “อยากจะรบกวน

อาจารยใหลดการสั่งงานพรีเซนใหนอยลง แลวเพ่ิม 

Lecture แทน หรือรายงานก็ไดคะ เพราะจะรู สึก

วาพรีเซนงานจะะยอะไป แลวระยะเวลาในการสงมัน

กระชันฉิดคะ เพราะยังมีว ิชาอื ่นที ่จะตองทำ”, 

“Good teaching krub” 
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อาจารย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.33 

ซึ ่งจากผลการประเมินอาจกลาวไดวา ผู เรียนพึง

พอใจในการเรียนการสอนแบบ Active learning 

 

 

ภาพที่ 7 ผลจากการสำรวจความชอบของนักศึกษา

ตอความยาวของวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับศึกษากอน

เขาชั้นเรียน (Flipped video) 

4.3 ผลลัพธของผู สอน (ผู ว ิจ ัย) ที ่ เข าร วมใน

โครงการ 

ผลลัพธที ่ผู สอนไดรับระหวางการเขารวมใน

โครงการคือ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนไป

คอนขางมาก จากเดิมท่ีเปนแบบ Lecture-based ก็

ไดมีการปรับลดสัดสวนของการบรรยายลง แตไมได

มีการลดทอนเนื้อหาการเรียนการสอนแตอยางใด 

เนื ่องจากไดมีการกระจายเนื ้อหาที ่คอนขางเยอะ

เหลานี้ ออกไปใหผูเรียนไดทยอยทำความเขาใจ เริ่ม

ตั้งแตกระตุนใหผูเรียนศึกษาจากสไลดที่เปนเนื้อหา

ดวยตนเองกอนใน Microsoft Team และศึกษาจาก

บันทึกการบรรยายลวงหนา และนำเวลาที่เหลือใน

ชั ้นเร ียนไปใชสำหรับกิจกรรม Active learning 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานการคิดแกปญหาจริง 

5. สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

การ เ ร ี ยนการสอนในร ู ปแบบ Active 

learning เปดโอกาสใหผู เรียนไดคิดแกปญหาจริง 

เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ลดชองวางระหวางผูเรียน

กับเพื ่อนรวมชั ้นเร ียน และผู สอน ทำใหผ ู สอน

สามารถถายทอดองคความรูไดอยางหลากหลายมาก

ยิ ่งขึ ้น ซึ ่งแตเติมผู เรียนมักจะไมกลาซักถามเม่ือ

เปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบ Lecture-based 

สื ่อการสอนสำหรับ Flipped Classroom 

ถึงแมจะมีนักศึกษาเขาไปดูกอนเริ่มชั้นเรียนไมมาก

ในชวงแรก ๆ แตก็เพ่ิมข้ึนในระยะหลัง เม่ือนักศึกษา

เห็นความสำคัญมากข้ึน  

5.2 แนวทางในการขยายผล 

 ผูวิจัยมีแนวคิดปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอน

วีดีโอ ท่ีจะชวยอธิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร ธุรกิจ 

และเทคโนโลยีที่ซับซอน ใหเปนรูปแบบท่ีนักศึกษา
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 สื่อการสอนสำหรับ Flipped Classroom ถึง

แม�จะมีนกัศกึษาเข�าไปดูกอ่นเริม่ชัน้เรยีนไม่มากในช่วง

แรก ๆ แต่ก็เพิ่มขึ้นในระยะหลัง เมื่อนักศึกษาเห็น

ความสำคัญมากขึ้น 

5.2. แนวทางในการขยายผล

 ผู�วจิยัมแีนวคิดปรับปรุงพฒันาสือ่การสอนวีดีโอ 

ที่จะช่วยอธิิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ธิุรกิจ และ

เทคโนโลยีที่ซึ่ับซึ่�อน ให�เป็นรูปแบบท่ีนักศึกษาเข�าใจ

ได�งา่ย และช้ีให�เหน็ถงึประโยชนต์ลอดจนความสำคญั

ของวิชานี้ ซ่ึึ่งเป็นวิชาจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

และส่งเสริมการสร�างรายได�ให�ตนเองและสังคม 

รอบข�าง อย่างยั่งยืน

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให�ต�องสอนใน

รปูแบบออนไลนท์ัง้หมด ซึ่ึง่การเรยีนออนไลนม์กัหลกี

เลี่ยงปัญหาอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ทั้งจากฝึั�งผู�สอน

หรือผู� เรียนก็ตามไม่ได� อีกทั้งยังลดโอกาสการมี

ปฏิิสัมพันธิ์ระหว่างผู�สอนและผู�เรียนอย่างมากด�วย 

 แนวทางแก�ไขทีไ่ด�ปฏิบัิติคอื คอืการเปิดโอกาส

ให�ผู�เรยีน ถาม โต�แย�ง และแนะนำผู�สอนได�ตลอดเวลา 

ซึ่ึ่งถึงแม�จะทำให�ต�องใช�พลังงานในการสอนมากขึ้น 

หรือทำให�ต�องตอบคำถามนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาแม�

กระท่ังในวันหยุด หรือตอนกลางคืน แต่ส่ิงเหล่านี้ก็

ทำให�นักศึกษาเปิดใจที่จะรับฟัง หรือรับเนื้อหาได� 

มากขึ้น
 

6. เอกสารอ�างอิง

[1]  สถาพร พฤฑฒิกลุ (2558) คณุภาพผู�เรยีนเกิดจากกระบวนการเรยีนรู�, เอกสารประกอบการฝึกึอบรม, คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก�ว, จังหวัดสระแก�ว

[2] ศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัขอนแกน่ (2563) การเรยีนการสอนแบบ ห�องเรยีนกลบัด�าน 

(Flipped Classroom), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
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การทำแบับัฝึึกห์ัดเสริมด�วยระบับัสร�างบัทเรียนด�านการเขียนโปรแกรม 

และต่รวจัคำต่อบัอัต่โนมัต่ิและ การจััดการเรียนการสอน 

ในกระบัวนวิชา 204355 การโปรแกรมเชิงแข่งขัน 

จัักริน ชวชาต่ิ1
1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

jakarin.c@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 204355 การโปรแกรมเชิงแข่งขันในปีนี้เป็นการเรียน Online 

100 % ทางผู�สอนได�นำเอาระบบสร�างบทเรียนด�านการเขียนโปรแกรมและตรวจคำตอบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า 

Elabsheet มาใช�เพื่อทบทวนบางเนื้อหาและประยุกต์เป็นแบบฝึึกหัดเล็กๆ ก่อนเข�าเรียนและระหว่างเรียนซึ่ึ่งได�

รับผลประเมินจากนักศึกษาในระดับดี นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาใช�ในการเรียนการสอน

ได�แก่ การนำเอา Discord มาเป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรยีนการสอน สามารถแบ่งห�องสอบย่อยและให�นักศึกษา

แชร์หน�าจอพร�อมกันได� การนำเอา Notion ซึ่ึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจดบันทึกมาสร�างเป็นเว็บของกระบวนวิชา 

ในระหว่างเรียนเมื่อมีการเขียน ทด อธิิบายเสริม มีการนำเอา Jamboard มาใช�เพื่อให�สามารถเขียนหรือวาดรูป

รว่มกันได� และมีการนำเอา Contest Management System มาใช�ในการตรวจงานโปรแกรม ซ่ึึ่งเทคโนโลยเีหล่า

นี้สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช�กับวิชาอื่นๆ ได�

คำสำคญั:  การโปรแกรมเชงิแขง่ขนั, ระบบสร�างบทเรยีนด�านการโปรแกรมและตรวจคำตอบอตัโนมตั,ิ ระบบการ

จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรม, active learning, problem based 

1. บัทนำ

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 

204355 การโปรแกรมเชิงแข่งขัน ผู�สอนมีความตั้งใจ

ทีจ่ะนำเอาระบบสร�างบทเรยีนด�านการโปรแกรมและ

ตรวจคำตอบอัตโนมัติมาใช�งานร่วมในการเรียนการ

สอน โดยผู�สอนหวังวา่จะเป็นสว่นท่ีช่วยทำให�นักศกึษา

ทบทวนบทเรยีนหรือฝึกึซึ่�อมการเขยีนโปรแกรมโดยที่

ไมต่�องเขยีนทัง้โปรแกรมทำให�สนใจเนือ้หาเฉพาะบาง

สว่นได� นอกจากนีผู้�สอนตัง้ใจจะนำเอาเทคโนโลยีท่ีนา่

สนใจทีคิ่ดว่าสามารถนำมาช่วยในการเรยีนการสอนมา

ใช�กับกระบวนวิชานี้ก่อน ซ่ึึ่งถ�าหากได�ผลดีจะทำการ

ขยายผลการใช�งานไปใช�ในกระบวนวิชาอื่นต่อไป

2. ห์ลักการและห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 ในบทนีจ้ะกลา่วถงึระบบสร�างบทเรยีนด�านการ

โปรแกรมและตรวจคำตอบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่

ได�ใช�ในการเรียนการสอน

 ระบบสร�างบทเรียนด�านการโปรแกรมและ

ตรวจคำตอบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Elabsheet [1] 

สามารถเข�าใช�งานได�ที่  https://elabsheet.org/ 

พฒันาโดย ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก�ว และ ผศ.ดร.จิตรท์ศัน์ 

ฝึักเจริญผล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เปน็ระบบสร�างแบบฝึึกหัด

การเขียนโปรแกรมที่ผู�แต่งโจทย์แบบฝึึกหัดสามารถ

ออกแบบให�บางส่วนหรอืทัง้หมดของโปรแกรมเว�นวา่ง

เป็นช่องให�เติมได� ซ่ึึ่งการทำเช่นนี้เหมาะกับผู�เริ่มต�น

เรยีนเขยีนโปรแกรมเพราะวา่จะได�โฟกสัเฉพาะสว่นได� 
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เช่น กำลังเรียนเรื่องเงื่อนไข ก็สามารถเจาะช่องให�เติม

คำตอบสว่นเปรยีบเทยีบเงือ่นไขได� ทำให�ผู�เรยีนไมต่�อง

เขยีนทัง้โปรแกรม ผู�สอนได�นำเอาระบบนีม้าใช�ในบาง

คาบเพือ่ทบทวนในบางเนือ้หา หรือประยกุตเ์ปน็แบบ

ฝึึกหัดเล็กๆ ให�กับนักศึกษา

ร้ปที� 1 ตัวอย่างการสร�างแบบฝึึกหัดด�วย Elabsheet

 Discord [2] เปน็แพลตฟอรม์ท่ีให�บรกิารติดตอ่

สื่อสารที่สามารถพูดคุยหรือพิมพ์ข�อความหรือส่งไฟล์

หากนัได� เปน็โปรแกรมฟรแีละมคีณุภาพของภาพและ

เสียงที่ดี อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ใช�งานเป็นและคุ�น

เคยเนื่องจากส่วนใหญ่ใช�ในการสตรีมเกมออนไลน์

 Notion [3] เป็นเครื่องมือในการจดบันทึกส่ิง

ต่างๆ ที่ให�อิสระในการปรับแต่งการจัดเก็บข�อมูล 

เน่ืองจากสามารถแชร์ออกภายนอกได� ทางผู�สอนนำ

เอามาประยุกต์เป็นเว็บกระบวนวิชา

 Jamboard [4] เปน็กระดานทีเ่อาไว�ทำงานรว่ม

กันเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ลักษณะคล�ายกับ

โปรแกรม paint ที่เอาไว�วาดรูป แต่ว่าผู�ใช�งานหลาย

คนสามารถวาดพร�อมกันได�

 Contest Management System (CMS) [5] 

เป็นระบบการจัดการการแข่งขันเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ที่ใช�ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ระดบันานาชาติ ลกัษณะจะเป็นการส่ง source code 

ไปให�ระบบ จากนัน้ระบบจะทำการเอา source code 

ที่ได�ไปประมวลผลเทียบกับข�อมูลชุดทดสอบแล�วให�

คะแนน โดยที่คำนึงถึงเวลาและหน่วยความจำที่ใช�

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 ในการเรียนการสอนปีนี้มีการนำเอาส่ือและ

เทคโนโลยีที่น่าสนใจมาใช�มากมาย  โดยในปกีารศกึษา

นี้กระบวนวิชา 204355 ได�สอนแบบ Online 100% 

จะขออธิิบายแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

3.1. รูปแบบการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ได�แก่ ก่อนคาบเรียน ระหว่างคาบเรียน และหลังคาบ

เรียน

 กอ่นคาบเรยีน ในบางคาบจะมใีห�ทำแบบฝึกึหดั

เขียนโปรแกรมด�วย Elabsheet หรือดูวิดีโอมาก่อน 

เพื่อเป็นการทบทวนหรือเพื่อเตรียมความพร�อมก่อน

เรียน ผู�สอนเลือกใช�โปรแกรม Notion ในการทำเว็บ

กระบวนวิชา แจ�งประกาศต่างๆ และใช�ปฏิิทินในการ 

post ไฟล์ที่จะใช�ในการเรียนการสอนในแต่ละคาบ 

โปรแกรม Notion ใช�งานได�สะดวก ม ีInterface หน�า

จอสวยงาม ไมต่�องเขยีน code นอกจากนีส้ามารถแชร์

เป็น link ได� ผู�สอนจึงนำเอา link ดังกล่าวมาทำการ

ย่อด�วย cmu.to ทำให�เรียกใช�งานได�ที่ cmu.to/

cs204355

ร้ปที�  2 ตัวอย่างโจทย์ ท่ีให�นักศึกษาทำโดยใช� 

Elabsheet

 

 

   

 

 

ระบบสรางบทเรียนดานการโปรแกรมและ

ตรวจคำตอบอัตโนมัติ หรือท่ีเรียกวา Elabsheet [1] 

สามารถเขาใชงานไดท่ี  https://elabsheet.org/ 

พัฒนาโดย ผศ.ดร.ชัยพร ใจแกวและ ผศ.ดร.จิตร

ท ั ศน   ฝ  ก เจร ิญผล  จากภาคว ิ ช าว ิ ศวกร รม

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนระบบ

สรางแบบฝกหัดการเขียนโปรแกรมที่ผู แตงโจทย

แบบฝกหัดสามารถออกแบบใหบางสวนหรือทั้งหมด

ของโปรแกรมเวนวางเปนชองใหเติมได ซึ ่งการทำ

เช นน ี ้ เหมาะกับผ ู  เร ิ ่มต นเร ียนเข ียนโปรแกรม

เพราะวาจะไดโฟกัสเฉพาะสวนได เชนกำลังเรียน

เรื่องเงื่อนไข ก็สามารถเจาะชองใหเติมคำตอบสวน

เปรียบเทียบเงื่อนไขได ทำใหผูเรียนไมตองเขียนท้ัง

โปรแกรม ผูสอนไดนำเอาระบบนี้มาใชในบางคาบ

เพ ื ่อทบทวนในบางเน ื ้อหา หร ือประย ุกต  เปน

แบบฝกหัดเล็กๆ ใหกับนักศึกษา 

 

 รูปท่ี 1 ตัวอยางการสรางแบบฝกหัดดวย 

Elabsheet 

 

Discord [2] เป นแพลตฟอร มท ี ่ ให บร ิ การ

ติดตอสื่อสารที่สามารถพูดคุยหรือพิมพขอความหรือ

สงไฟลหากันได เปนโปรแกรมฟรีและมีคุณภาพของ

ภาพและเสียงท่ีดี อีกท้ังนักศึกษาสวนใหญใชงานเปน

และคุนเคยเนื่องจากสวนใหญใชในการสตรีมเกม

ออนไลน 

Notion [3] เปนเครื่องมือในการจดบันทึกสิ่ง

ตางๆ ที่ใหอิสระในการปรับแตงการจัดเก็บขอมูล 

เนื่องจากสามารถแชรออกภายนอกได ทางผูสอน

นำเอามาประยุกตเปนเว็บกระบวนวิชา 

Jamboard [4] เปนกระดานที ่เอาไว ทำงาน

รวมกันเปนผลิตภัณฑของ Google ลักษณะคลายกับ

โปรแกรม paint ที่เอาไววาดรูป แตวาผูใชงานหลาย

คนสามารถวาดพรอมกันได 

Contest Management System (CMS) [5] 

เปนระบบการจัดการการแขงขันเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ที ่ ใช ในการแขงข ันคอมพิวเตอร

โอลิมปกระดับนานาชาติ ลักษณะจะเปนการสง 

source code ไปใหระบบ จากนั้นระบบจะทำการ

เอา source code ที ่ ได ไปประมวลผลเทียบกับ

ขอมูลชุดทดสอบแลวใหคะแนน โดยที่คำนึงถึงเวลา

และหนวยความจำท่ีใช 

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

ในการเรียนการสอนปนี ้มีการนำเอาสื ่อและ

เทคโนโลยีท่ีนาสนใจมาใชมากมาย โ ด ย ใ น ป

การศึกษานี ้กระบวนวิชา 204355 ไดสอนแบบ 

Online 100% จะขออธิบายแตละสวนดังตอไปนี้ 

3.1 รูปแบบการสอน  

รูปแบบการเรียนการสอนแบงออกเปน 3 ชวง

ได แก   ก อนคาบเร ียน ระหว างคาบเร ียน และ

หลังคาบเรียน 

กอนคาบเรียน ในบางคาบจะมีใหทำแบบฝกหัด

เขียนโปรแกรมดวย Elabsheet หรือดูวิดีโอมากอน 

เพื่อเปนการทบทวนหรือเพื่อเตรียมความพรอมกอน

เรียน ผูสอนเลือกใชโปรแกรม Notion ในการทำเว็บ

   

 

 

กระบวนวิชา แจงประกาศตางๆ และใชปฏิทินในการ 

post ไฟลที่จะใชในการเรียนการสอนในแตละคาบ 

โปรแกรม Notion ใชงานไดสะดวก มี Interface 

หนาจอสวยงาม ไมต องเขียน code นอกจากนี้

สามารถแชร เป น link ได  ผ ู สอนจึงนำเอา link 

ดังกลาวมาทำการยอดวย cmu.to ทำใหเรียกใชงาน

ไดท่ี cmu.to/cs204355 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางโจทยท่ีใหนักศึกษาทำโดยใช 

Elabsheet 

 

รูปท่ี 3 เว็บกระบวนวิชาท่ีสรางจากโปรแกรม 

Notion 

 
รูปท่ี 4 การใชงานปฏิทินท่ีผูสอนแนบไฟล

เอกสาร ลิงควิดีโอบันทึกการสอน ลิงคแบบฝกหัด 

 

ระหวางคาบเรียน ผูสอนสอนสดดวยโปรแกรม 

Discord ซึ่งสามารถแชรหนาจอผูสอน เปดกลองได

คลายโปรแกรมที่ใชสอนทั่วไป มีขอดีคือสามารถให

นักศึกษาแชรหนาจอของตัวเองพรอมกันไดหลายคน

เมื่อมีขอสงสัยสามารถใหนักเรียนแชรหนาจอแลว

รวมกันแกป ญหาได แตอยางไรก็ตามเนื ่องจาก

ขอจำกัดของโปรแกรม Discord จ ึงต องทำการ

บันทึกหนาจอดวยโปรแกรม Zoom ซึ่งไดไฟลวิดีโอ

บันทึกการสอนที่มีขนาดเล็ก ระหวางการเรียนการ

สอนมีการใช Google Jamboard ซึ่งเปนกระดานท่ี

สามารถแชรการเขียนการทดเลข โนตขอความได 

สวนแบบฝกหัดการเขียนโปรแกรมนั ้นใช  CMS 

(Contest Management System)  เป น ระบบ ท่ี

ผูสอนเพ่ิมโจทยเปนขอๆ แลวใหนักศึกษาสง source 

code ของโจทย ข อนน ั ้นมาตรวจคำตอบ โดย
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รป้ที� 3 เวบ็กระบวนวชิาทีส่ร�างจากโปรแกรม Notion

รป้ที� 4 การใช�งานปฏิทินิทีผู่�สอนแนบไฟลเ์อกสาร ลงิค์

วิดีโอบันทึกการสอน ลิงค์แบบฝึึกหัด

 ระหว่างคาบเรยีน ผู�สอนสอนสดด�วยโปรแกรม 

Discord ซ่ึึ่งสามารถแชร์หน�าจอผู�สอน เปิดกล�องได�

คล�ายโปรแกรมที่ใช�สอนทั่วไป มีข�อดีคือสามารถให�

นักศึกษาแชร์หน�าจอของตัวเองพร�อมกันได�หลายคน

เมือ่มีข�อสงสัยสามารถให�นักเรยีนแชร์หน�าจอแล�วร่วม

กันแก�ปัญหาได� แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข�อจำกัด

ของโปรแกรม Discord จึงต�องทำการบันทึกหน�าจอ

ด�วยโปรแกรม Zoom ซึ่ึ่งได�ไฟล์วิดีโอบันทึกการสอน

ที่มีขนาดเล็ก ระหว่างการเรียนการสอนมีการใช� 

Google Jamboard ซึ่ึ่งเป็นกระดานที่สามารถแชร์

การเขียนการทดเลข โน�ตข�อความได� ส่วนแบบฝึึกหัด

การ เขี ยนโปรแกรมนั้ น ใช�  CMS (Contes t 

Management System) เป็นระบบทีผู่�สอนเพิม่โจทย์

เปน็ข�อๆ แล�วให�นกัศกึษาสง่ source code ของโจทย์

ข�อนนั้นมาตรวจคำตอบ โดยประมวลผลเทียบกับชุด

ข�อมูลทดสอบว่าทำถูกต�องกี่ชุดทดสอบ

ร้ปที� 5 การใช� Discord ในการเรียนการสอนอาจารย์

และนักศึกษาสามารถแชร์หน�าจอพร�อมกันได�

ร้ปที� 6 การใช� Google Jamboard ในการเขียน

อธิิบายระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

ร้ปที� 7 ตัวอย่างการใช�งาน grader CMS 

   

 

 

กระบวนวิชา แจงประกาศตางๆ และใชปฏิทินในการ 

post ไฟลที่จะใชในการเรียนการสอนในแตละคาบ 

โปรแกรม Notion ใชงานไดสะดวก มี Interface 

หนาจอสวยงาม ไมต องเขียน code นอกจากนี้

สามารถแชร เป น link ได  ผ ู สอนจึงนำเอา link 

ดังกลาวมาทำการยอดวย cmu.to ทำใหเรียกใชงาน

ไดท่ี cmu.to/cs204355 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางโจทยท่ีใหนักศึกษาทำโดยใช 

Elabsheet 

 

รูปท่ี 3 เว็บกระบวนวิชาท่ีสรางจากโปรแกรม 

Notion 

 
รูปท่ี 4 การใชงานปฏิทินท่ีผูสอนแนบไฟล

เอกสาร ลิงควิดีโอบันทึกการสอน ลิงคแบบฝกหัด 

 

ระหวางคาบเรียน ผูสอนสอนสดดวยโปรแกรม 

Discord ซึ่งสามารถแชรหนาจอผูสอน เปดกลองได

คลายโปรแกรมที่ใชสอนทั่วไป มีขอดีคือสามารถให

นักศึกษาแชรหนาจอของตัวเองพรอมกันไดหลายคน

เมื่อมีขอสงสัยสามารถใหนักเรียนแชรหนาจอแลว

รวมกันแกป ญหาได แตอยางไรก็ตามเนื ่องจาก

ขอจำกัดของโปรแกรม Discord จ ึงต องทำการ

บันทึกหนาจอดวยโปรแกรม Zoom ซึ่งไดไฟลวิดีโอ

บันทึกการสอนที่มีขนาดเล็ก ระหวางการเรียนการ

สอนมีการใช Google Jamboard ซึ่งเปนกระดานท่ี

สามารถแชรการเขียนการทดเลข โนตขอความได 

สวนแบบฝกหัดการเขียนโปรแกรมนั ้นใช  CMS 

(Contest Management System)  เป น ระบบ ท่ี

ผูสอนเพ่ิมโจทยเปนขอๆ แลวใหนักศึกษาสง source 

code ของโจทย ข อนน ั ้นมาตรวจคำตอบ โดย

   

 

 

กระบวนวิชา แจงประกาศตางๆ และใชปฏิทินในการ 

post ไฟลที่จะใชในการเรียนการสอนในแตละคาบ 

โปรแกรม Notion ใชงานไดสะดวก มี Interface 

หนาจอสวยงาม ไมต องเขียน code นอกจากนี้

สามารถแชร เป น link ได  ผ ู สอนจึงนำเอา link 

ดังกลาวมาทำการยอดวย cmu.to ทำใหเรียกใชงาน

ไดท่ี cmu.to/cs204355 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางโจทยท่ีใหนักศึกษาทำโดยใช 

Elabsheet 

 

รูปท่ี 3 เว็บกระบวนวิชาท่ีสรางจากโปรแกรม 

Notion 

 
รูปท่ี 4 การใชงานปฏิทินท่ีผูสอนแนบไฟล

เอกสาร ลิงควิดีโอบันทึกการสอน ลิงคแบบฝกหัด 

 

ระหวางคาบเรียน ผูสอนสอนสดดวยโปรแกรม 

Discord ซึ่งสามารถแชรหนาจอผูสอน เปดกลองได

คลายโปรแกรมที่ใชสอนทั่วไป มีขอดีคือสามารถให

นักศึกษาแชรหนาจอของตัวเองพรอมกันไดหลายคน

เมื่อมีขอสงสัยสามารถใหนักเรียนแชรหนาจอแลว

รวมกันแกป ญหาได แตอยางไรก็ตามเนื ่องจาก

ขอจำกัดของโปรแกรม Discord จ ึงต องทำการ

บันทึกหนาจอดวยโปรแกรม Zoom ซึ่งไดไฟลวิดีโอ

บันทึกการสอนที่มีขนาดเล็ก ระหวางการเรียนการ

สอนมีการใช Google Jamboard ซึ่งเปนกระดานท่ี

สามารถแชรการเขียนการทดเลข โนตขอความได 

สวนแบบฝกหัดการเขียนโปรแกรมนั ้นใช  CMS 

(Contest Management System)  เป น ระบบ ท่ี

ผูสอนเพ่ิมโจทยเปนขอๆ แลวใหนักศึกษาสง source 

code ของโจทย ข อนน ั ้นมาตรวจคำตอบ โดย

 

 

   

 

 

ประมวลผลเทียบกับชุดขอมูลทดสอบวาทำถูกตองก่ี

ชุดทดสอบ 

 
รูปท่ี 5 การใช Discord ในการเรียนการสอน

อาจารยและนักศึกษาสามารถแชรหนาจอพรอมกัน

ได 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Google Jamboard ในการเขียน

อธิบายระหวางนักศึกษาและอาจารย 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการใชงาน grader CMS  

 

หลังจากคาบเรียน ผูสอนจะนำเอาไฟลวิดีโอท่ี

ไดเก็บไวที ่ Google Drive จากนั้นสรางเปนหัวขอ

บ ันทึกการสอนลงใน Notion เพื ่อให น ักศ ึกษา

สามารถดูยอนหลังได 

 
รูปท่ี 8 ปฏิทินใน Notion เม่ือเลือกมุมมองรายการ 

 

3.2 รูปแบบการสอบ 

กระบวนวิชา 204355 มีการสอบเปนทีม ทีม

ละสองคน โดยเป นการสอบเขียนโปรแกรมให

นักศึกษาในทีมชวยกันทำโจทย ประมาณ 13 ขอ

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง คะแนนแตละขอจะเอาคะแนน

จากการสงของสมาชิกในทีมท่ีมีคะแนนสูงที่สุดมา

เปนคะแนนท่ีได (Best Submission)  

ในการสอบนั ้นผ ู สอนจะสร างห องย อยใน

โปรแกรม Discord ตามท ีมของน ักศ ึกษาแลว

นักศึกษาเขารวมหอง ภายในหองให share หนาจอ

เพื่อใหเห็นวาพิมพอะไรบาง และใหเปดไมโครโฟน

ตลอดการสอบ 

 

 
รูปท่ี 9 ภายในกลุมทุกคนแชรหนาจอและเปด

ไมโครโฟน 

 

 

 

   

 

 

ประมวลผลเทียบกับชุดขอมูลทดสอบวาทำถูกตองก่ี

ชุดทดสอบ 

 
รูปท่ี 5 การใช Discord ในการเรียนการสอน

อาจารยและนักศึกษาสามารถแชรหนาจอพรอมกัน

ได 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Google Jamboard ในการเขียน

อธิบายระหวางนักศึกษาและอาจารย 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการใชงาน grader CMS  

 

หลังจากคาบเรียน ผูสอนจะนำเอาไฟลวิดีโอท่ี

ไดเก็บไวที ่ Google Drive จากนั้นสรางเปนหัวขอ

บ ันทึกการสอนลงใน Notion เพื ่อให น ักศ ึกษา

สามารถดูยอนหลังได 

 
รูปท่ี 8 ปฏิทินใน Notion เม่ือเลือกมุมมองรายการ 

 

3.2 รูปแบบการสอบ 

กระบวนวิชา 204355 มีการสอบเปนทีม ทีม

ละสองคน โดยเป นการสอบเขียนโปรแกรมให

นักศึกษาในทีมชวยกันทำโจทย ประมาณ 13 ขอ

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง คะแนนแตละขอจะเอาคะแนน

จากการสงของสมาชิกในทีมท่ีมีคะแนนสูงที่สุดมา

เปนคะแนนท่ีได (Best Submission)  

ในการสอบนั ้นผ ู สอนจะสร างห องย อยใน

โปรแกรม Discord ตามท ีมของน ักศ ึกษาแลว

นักศึกษาเขารวมหอง ภายในหองให share หนาจอ

เพื่อใหเห็นวาพิมพอะไรบาง และใหเปดไมโครโฟน

ตลอดการสอบ 

 

 
รูปท่ี 9 ภายในกลุมทุกคนแชรหนาจอและเปด

ไมโครโฟน 

 

 

 

   

 

 

ประมวลผลเทียบกับชุดขอมูลทดสอบวาทำถูกตองก่ี

ชุดทดสอบ 

 
รูปท่ี 5 การใช Discord ในการเรียนการสอน

อาจารยและนักศึกษาสามารถแชรหนาจอพรอมกัน

ได 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Google Jamboard ในการเขียน

อธิบายระหวางนักศึกษาและอาจารย 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการใชงาน grader CMS  

 

หลังจากคาบเรียน ผูสอนจะนำเอาไฟลวิดีโอท่ี

ไดเก็บไวที ่ Google Drive จากนั้นสรางเปนหัวขอ

บ ันทึกการสอนลงใน Notion เพื ่อให น ักศ ึกษา

สามารถดูยอนหลังได 

 
รูปท่ี 8 ปฏิทินใน Notion เม่ือเลือกมุมมองรายการ 

 

3.2 รูปแบบการสอบ 

กระบวนวิชา 204355 มีการสอบเปนทีม ทีม

ละสองคน โดยเป นการสอบเขียนโปรแกรมให

นักศึกษาในทีมชวยกันทำโจทย ประมาณ 13 ขอ

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง คะแนนแตละขอจะเอาคะแนน

จากการสงของสมาชิกในทีมท่ีมีคะแนนสูงที่สุดมา

เปนคะแนนท่ีได (Best Submission)  

ในการสอบนั ้นผ ู สอนจะสร างห องย อยใน

โปรแกรม Discord ตามท ีมของน ักศ ึกษาแลว

นักศึกษาเขารวมหอง ภายในหองให share หนาจอ

เพื่อใหเห็นวาพิมพอะไรบาง และใหเปดไมโครโฟน

ตลอดการสอบ 

 

 
รูปท่ี 9 ภายในกลุมทุกคนแชรหนาจอและเปด

ไมโครโฟน 

 



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         39

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

 หลังจากคาบเรียน ผู�สอนจะนำเอาไฟล์วิดีโอที่

ได�เก็บไว�ที่ Google Drive จากนั้นสร�างเป็นหัวข�อ

บนัทกึการสอนลงใน Notion เพือ่ให�นกัศกึษาสามารถ

ดูย�อนหลังได�

ร้ปที� 8 ปฏิิทินใน Notion เมื่อเลือกมุมมองรายการ

3.2. รูปแบบการสอบ

 กระบวนวิชา 204355 มีการสอบเป็นทีม ทีม

ละสองคน โดยเปน็การสอบเขยีนโปรแกรมให�นักศกึษา

ในทีมช่วยกันทำโจทย์ ประมาณ 13 ข�อภายในเวลา 3 

ชั่วโมง คะแนนแต่ละข�อจะเอาคะแนนจากการส่งของ

สมาชิกในทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดมาเป็นคะแนนที่ได� 

(Best Submission) 

 ในการสอบนั้นผู�สอนจะสร�างห�องย่อยใน

โปรแกรม Discord ตามทีมของนักศึกษาแล�วนักศึกษา

เข�าร่วมห�อง ภายในห�องให� share หน�าจอเพื่อให�เห็น

วา่พมิพอ์ะไรบ�าง และให�เปิดไมโครโฟนตลอดการสอบ

ร้ปที�  9 ภายในกลุ่มทุกคนแชร์หน�าจอและเปิด

ไมโครโฟน

 

 

 

   

 

 

ประมวลผลเทียบกับชุดขอมูลทดสอบวาทำถูกตองก่ี

ชุดทดสอบ 

 
รูปท่ี 5 การใช Discord ในการเรียนการสอน

อาจารยและนักศึกษาสามารถแชรหนาจอพรอมกัน

ได 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Google Jamboard ในการเขียน

อธิบายระหวางนักศึกษาและอาจารย 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางการใชงาน grader CMS  

 

หลังจากคาบเรียน ผูสอนจะนำเอาไฟลวิดีโอท่ี

ไดเก็บไวที ่ Google Drive จากนั้นสรางเปนหัวขอ

บ ันทึกการสอนลงใน Notion เพื ่อให น ักศ ึกษา

สามารถดูยอนหลังได 

 
รูปท่ี 8 ปฏิทินใน Notion เม่ือเลือกมุมมองรายการ 
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ภายในเวลา 3 ชั่วโมง คะแนนแตละขอจะเอาคะแนน
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ร้ปที� 10 แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นห�อง

3.3. รูปแบบการจัดแข่งขันภายใน
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การคิดแบบใดให�คะแนนเท่าไร ใช�เวลานานเท่านี้ให�
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นี้ไปประยุต์ใช�ในการออกโจทย์หรือแก�ปัญหาได�ต่อไป

   

 

 

 
รูปท่ี 10 แบงกลุมนักศึกษาเปนหอง 

 

3.3 รูปแบบการจัดแขงขันภายใน 

ในกระบวนวิชา 204355 มีการจัดการแขงขัน

เขียนโปรแกรมภายใน โดยใหนักศึกษาแตงโจทยคน

ละหนึ่งขอ พรอมทั้งเฉลยวิธีการคิดแบบตางๆ และ

ชุดทดสอบสำหรับคิดคะแนน จากนั้นมาพูดคุยกับ

อาจารย แลวชวยกันปรับโจทยใหเหมาะสมกับการ

แขง พอถึงวันแขงขันมีการแบงกลุมนักศึกษาเปนทีม 

และใหเวลา 24 ชั ่วโมงในการแกปญหาเพื ่อใหได

คะแนนสูงท่ีสุด  

การทำเชนนี้ทำใหนักศึกษาไดเปลี่ยนมุมมอง

จากผูแขง เปนผูออกโจทยซึ่งตองคิดวาโจทยขอนี้

วิธีการคิดแบบใดใหคะแนนเทาไร ใชเวลานานเทานี้

ใหคะแนนเทาไร ซึ่งคะแนนไดมาจาก ชุดทดสอบวา

ไดคะแนนกี่ขอและทำเสร็จภายในเวลาเทาใด เปน

กระบวนการท่ีทำใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู 

(Active learning) และการไดร ับประสบการณใน

การแตงโจทยแขงขันเอง ทำใหสามารถนำเอาวิธีการ

เหลานี้ไปประยุตใชในการออกโจทยหรือแกปญหาได

ตอไปซึ ่งเปนทักษะการเรียนรู ตลอดชีว ิตอีกดวย 

(Lifelong Learning) เม่ือแขงขันเสร็จก็มีแจกรางวัล 

 
รูปท่ี 11 มีการแจกรางวัลในการแขงขันภายใน 8 

รางวัล 

4 ผลท่ีไดรับ 

ในกระบวนวิชา 204355 เริ ่มตนมีนักศึกษา

ลงทะเบียน 21 คน หลังจากนั้นมี Drop W ไป 8 คน 

ไดสอบถามไปพบวาพอทุกวิชาการเรียนการสอนเปน

แบบ Online หมดทำให งานม ีจำนวนมากและ

จัดสรรเวลา อีกทั้งวิชา 204355 เปนวิชาที่เนนทำ

แบบฝกหัดนักศึกษาจึง Drop ไป 

4.1 สัดสวนคะแนน 

วิชา 204355 นี ้ผู สอนไดแบงคะแนนเปนดัง

ตารางที่ ผูสอนใหความสำคัญกับแบบฝกหัดซึ่งเปน

โจทยเชิงแขงขันจำนวน 63 ขอ เปนการฝกการเขียน

โปรแกรมตลอดชวงเรียน 

ตารางท่ี 1 สัดสวนคะแนน 
หัวขอ สัดสวน 

จัดแขงขันเขียนโปรแกรม 10% 

แบบฝกหัด 50% 

สอบกลางภาค 20% 

สอบปลายภาค 20% 

 

สังเกตวาคะแนนแบบฝกหัดมีส ัดสวนที ่สูง 

หลังจากเรียนเสร็จมีคนไดเกรดดังนี้  
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ซึ่ึ่งเป็นทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตอีกด�วย (Lifelong 

Learning) เมื่อแข่งขันเสร็จก็มีแจกรางวัล

ร้ปที� 11 มีการแจกรางวัลในการแข่งขันภายใน 8 

รางวัล

4. ผู้ลที�ได�รับั

 ในกระบวนวิชา 204355 เริ่มต�นมีนักศึกษาลง
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เวลา อกีทัง้วชิา 204355 เปน็วชิาทีเ่น�นทำแบบฝึึกหดั

นักศึกษาจึง Drop ไป

4.1. สัดส่วนคะแนน

 วิชา 204355 นี้ผู�สอนได�แบ่งคะแนนเป็นดัง
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โจทย์เชิงแข่งขันจำนวน 63 ข�อ เป็นการฝึึกการเขียน

โปรแกรมตลอดช่วงเรียน

ต่ารางที� 1 สัดส่วนคะแนน

 สงัเกตวา่คะแนนแบบฝึึกหัดมสีดัสว่นทีสู่ง หลัง

จากเรียนเสร็จมีคนได�เกรดดังนี้ 

ต่ารางที� 2 เกรดที่นักศึกษาได�รับ

 ส่วนใหญ่นักศึกษาที่ได� A ทำโจทย์แบบฝึึกหัด

เกือบทุกข�อ มีการส่งโจทย์ทั้งหมด 2391 ครั้ง เฉลี่ย

คนละ 184 ครั้ง

4.2. การจัดแข่งขันเขียนโปรแกรม

 ผู�สอนได�ให�นักศึกษาออกโจทย์แล�วมาจัดแข่ง
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ก็ได� แบ่งออกเป็น 6 ทีม มีโจทย์จากนักศึกษา 13 ข�อ

โจทย์จากผู�สอน 5 ข�อ ข�อละ 100 คะแนน พบว่า

นักศึกษาทุกคนเข�าร่วมการแข่งขัน แต่ละทีมทำ

คะแนนได�เฉลีย่ 1300 คะแนนจาก 1800 คะแนน โดย

ทีมที่ทำคะแนนได�มากที่สุดได� 1470 คะแนน และทีม

ททีำคะแนนได�น�อยทีส่ดุได� 1055 คะแนน นัน่คอืแตล่ะ

ทีมทำโจทย์ได�ประมาณ 13 ข�อ จาก 18 ข�อถือว่าอยู่

ในเกณฑ์ดี

ร้ปที� 12 ตัวอย่างโจทย์ของนักศึกษา

   

 

 

 
รูปท่ี 10 แบงกลุมนักศึกษาเปนหอง 
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รูปท่ี 11 มีการแจกรางวัลในการแขงขันภายใน 8 

รางวัล 
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ตารางท่ี 1 สัดสวนคะแนน 
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แบบฝกหัด 50% 
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สังเกตวาคะแนนแบบฝกหัดมีส ัดสวนที ่สูง 

หลังจากเรียนเสร็จมีคนไดเกรดดังนี้  

 

 

   

 

 

ตารางท่ี 2 เกรดท่ีนักศึกษาไดรับ 
เกรด จำนวน 

A 9 

B+ 2 

B 1 

C+ 1 

รวม 13 

สวนใหญนักศึกษาที่ได A ทำโจทยแบบฝกหัด

เกือบทุกขอ มีการสงโจทยทั้งหมด 2391 ครั้ง เฉลี่ย

คนละ 184 ครั้ง 

4.2 การจัดแขงขันเขียนโปรแกรม 

ผูสอนไดใหนักศึกษาออกโจทยแลวมาจัดแขง

เขียนโปรแกรมแบบ 24 ชั่วโมง สามารถทำตอนไหน

ก็ได แบงออกเปน 6 ทีม มีโจทยจากนักศึกษา 13 ขอ

โจทยจากผูสอน 5 ขอ ขอละ 100 คะแนน พบวา

นักศึกษาทุกคนเขารวมการแขงขัน แตละทีมทำ

คะแนนไดเฉลี่ย 1300 คะแนนจาก 1800 คะแนน 

โดยทีมที่ทำคะแนนไดมากที่สุดได 1470 คะแนน 

และทีมทีทำคะแนนไดนอยที่สุดได 1055 คะแนน 

นั่นคือแตละทีมทำโจทยไดประมาณ 13 ขอ จาก 18 

ขอถือวาอยูในเกณฑดี 

 
รูปท่ี 12 ตัวอยางโจทยของนักศึกษา 

 

4.3 การใชงาน Elabsheet 

ในสวนของการใชงาน Elabsheet ผูสอนไดทำ

แบบประเมินออนไลนใหนักศึกษาประเมิน ไดทำการ

ประเมิน 2 ชวง ชวงกอนสอบกลางภาคและหลังสอบ

กลางภาคไดผลดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลประเมินการใชงาน Elabsheet 
หัวขอ ผลการประ เ มิ น

กอนสอบกลางภาค 

ผลการประ เมิน

หลังสอบกลางภาค 

จำนวนคน 14 3 

ควรใชงานชวงใด ระหวางเรียน ระหวางเรียน 

ช  วยทำให  เข  า ใจ

บทเรียนมากขึ้น 

3.79 4.33 

ใชงานงาย 4.14 4 

ไม  ต  อ ง  login ใช

งานสะดวก 

4.5 5 

ตอบไดหลากหลาย 3.93 3 

ชวยใหเขาใจไดมาก

ขึ้น 

3.92 4.6 

มีประสิทธิภาพ 3.64 3.33 

 

4.4 การประเมินกระบวนวิชา 

วิชา 204355 ไดรับผลการประเมินอาจารยอยู

ที่ 4.94 โดยมีผูประเมิน 9 คน จาก 13 คน สวนการ

ประเมินกระบวนวิชาไดรับผลการประเมินที่ 4.73 

โดยมีผู ประเมิน 10 คนจาก 13 คน มีขอคิดเห็นท่ี

เสนอมาวาการจัดการแขงขันเขียนโปรแกรมสนุกดี 

5 สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

จากท่ีผูสอนไดทดลองใชงาน Elabsheet พบวา

พอปร ับ ใช  ได  ก ับบางห ั วข  อ ในกระบวนว ิช า 

เนื่องจากวาเปนกระบวนวิชาข้ันสูงแลว 

เรื่องการใชเทคโนโลยีที่ผูสอนเลือกใช Discord 

เหตุผลอยางหนึ่งเนื่องจากวานักศึกษาสวนใหญใช

งานกันเปน จึงมีขอแนะนำวาอาจจะลองสอบถาม
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4.3. การใช�งาน Elabsheet

 ในสว่นของการใช�งาน Elabsheet ผู�สอนได�ทำ

แบบประเมินออนไลน์ให�นักศึกษาประเมิน ได�ทำการ

ประเมิน 2 ช่วง ช่วงก่อนสอบกลางภาคและหลังสอบ

กลางภาคได�ผลดังนี้

ต่ารางที� 3 ผลประเมินการใช�งาน Elabsheet

4.4. การประเมินกระบวนวิชา

 วิชา 204355 ได�รับผลการประเมินอาจารย์อยู่

ที่ 4.94 โดยมีผู�ประเมิน 9 คน จาก 13 คน ส่วนการ

ประเมนิกระบวนวชิาได�รบัผลการประเมนิท่ี 4.73 โดย

มีผู�ประเมิน 10 คน จาก 13 คน มีข�อคิดเห็นที่เสนอ

มาว่าการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมสนุกดี

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 จากที่ผู�สอนได�ทดลองใช�งาน Elabsheet พบ

วา่พอปรบัใช�ได�กบับางหวัข�อในกระบวนวิชา เนือ่งจาก

ว่าเป็นกระบวนวิชาขั้นสูงแล�ว

 เรือ่งการใช�เทคโนโลยีทีผู่�สอนเลือกใช� Discord 

เหตผุลอยา่งหนึง่เนือ่งจากวา่นกัศกึษาสว่นใหญใ่ช�งาน

กนัเปน็ จงึมขี�อแนะนำวา่อาจจะลองสอบถามนกัศกึษา

ว่ามีโปรแกรมหรือเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ�างไหม 

ทำให�เข�าถึงและคุยกับนักศึกษาง่ายขึ้นด�วย

5.2. แนวทางการขยายผล

 จากที่ผู�สอนได�ทดลองใช�งาน Elabsheet 

ประกอบการเรียนการสอนพบว่าเหมาะมากกับเป็น

แบบฝึึกหัดย่อยในกระบวนวิชาการเขียนโปรแกรม

เบือ้งต�น เนือ่งจากรองรับหลายภาษาโปรแกรม อกีทัง้

ใช�งานได�ไม่ยาก

 พบว่า Discord เหมาะมากกับกระบวนวิชาที่

ต�องการดูว่านักศึกษาทำอะไร เพราะว่าสามารถให�

นักศึกษาแชร์หน�าจอ ทำให�ช่วยเหลือได�ง่าย นอกจาก

นี้ Discord เหมาะมากกับการสอบออนไลน์เนื่องจาก

ว่าเราให�นักศึกษาแชร์หน�าจอ แล�วสามารถตั้งกล�อง

เพิ่มด�วย Zoom เพื่อให�นักศึกษาเปิดระหว่างสอบได�

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 การเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้พบว่า

นักศึกษาเรียน online เกือบทุกกระบวนวิชาแล�วก็มี

งาน การบ�าน รายงาน จำนวนมาก ทำให�ต�องปรับ

เปล่ียนจำนวนรูปแบบการส่งงานเพ่ือให�นักศึกษาใช�

เวลากับโจทย์ได�อย่างเหมาะสม

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�สอนขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรยีนรู�แบบใหมท่ีส่อดคล�องกบัศตวรรษ ที ่21 ทีใ่ห�ทนุ

มา ณ โอกาสนี้ด�วย
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ตอบไดหลากหลาย 3.93 3 

ชวยใหเขาใจไดมาก

ขึ้น 

3.92 4.6 

มีประสิทธิภาพ 3.64 3.33 

 

4.4 การประเมินกระบวนวิชา 

วิชา 204355 ไดรับผลการประเมินอาจารยอยู

ที่ 4.94 โดยมีผูประเมิน 9 คน จาก 13 คน สวนการ

ประเมินกระบวนวิชาไดรับผลการประเมินที่ 4.73 

โดยมีผู ประเมิน 10 คนจาก 13 คน มีขอคิดเห็นท่ี

เสนอมาวาการจัดการแขงขันเขียนโปรแกรมสนุกดี 

5 สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

จากท่ีผูสอนไดทดลองใชงาน Elabsheet พบวา

พอปร ับ ใช  ได  ก ับบางห ั วข  อ ในกระบวนว ิช า 

เนื่องจากวาเปนกระบวนวิชาข้ันสูงแลว 

เรื่องการใชเทคโนโลยีที่ผูสอนเลือกใช Discord 

เหตุผลอยางหนึ่งเนื่องจากวานักศึกษาสวนใหญใช

งานกันเปน จึงมีขอแนะนำวาอาจจะลองสอบถาม

7. เอกสารอ�างอิง

 [1] Elabsheet / Taskpads, available online: https://elabsheet.org/

 [2] Discord | Your Place to Talk and Hang Out, available online: https://discord.com/

 [3] Notion – One workspace. Every team, available online: https://www.notion.so/

 [4] Google Jamboard, available online: https://jamboard.google.com/

 [5] Contest Management System, available online: https://cms-dev.github.io/
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บัทคัดย่อ

 บทความนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของการสรปุการเรยีนการสอนจากรายวชิา 804221 Perception of Architectural 

space ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับนานาชาติ บูรณาการร่วมกับวิชา 801799 

Thesis ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ภายใต�สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ

โควิด 19 การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซึ่็นต์ การเชื่อมโยงทฤษฎีและการนำความรู�ไปใช�จริงบน

พืน้ทีเ่มอืงนัน้ เปน็สิง่ทีม่หาวทิยาลัยควรจะมอบให�นักศกึษา ด�วยความสำคญันี ้ทางรายวชิา 804221 และ 801799 

นำมาเป็นแนวคิดในการสร�างกระบวนการเรียนรู�ร่วมกัน หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการ ดีไซึ่น์ธิิงค์กิ้ง (Design 

thinking) เป็นการออกแบบร่วมกันด�วยการสร�างชุดแนวคิดร่วมกัน โดยรายงานนี้ใช�ประกอบในงาน CMU 21st 

Century Learning Day ซึ่ึ่งจัดโดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คำสำคัญ:  การรับรู�ทางสถาปัตยกรรม, ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม, การศึกษาเมือง, พื้นที่สาธิารณะ

1. บัทนำ

 ด�วยการเรียนรู�ทางสถาปัตยกรรม จำเป็นจะ

ต�องมทีกัษะในแตล่ะรายวชิาทีช่ดัเจน แต่ในการทำงาน

จรงิ การเช่ือมโยงทฤษฎแีละการนำความรู�ไปใช�จรงิบน

พื้นที่เมืองนั้น เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะมอบให�

นักศึกษา ด�วยความสำคัญนี้ ทางรายวิชา 804221 

และ 801799 นำมาเป็นแนวคิดในการสร�าง

กระบวนการเรยีนรู�รว่มกนั หรือทีเ่รยีกวา่กระบวนการ 

ดไีซึ่นธ์ิงิคก์ิง้ (Design thinking) เป็นการออกแบบร่วม

กันด�วยการสร�างชุดแนวคิดร่วมกันในลักษณะการ

สร�างความเชื่อมโยงความคิดไอเดียส่วนตัวไปสู่การ

ทำงานกลุม่ เพือ่ให�เกิดการสร�างทักษะใหม่ [2] คอื การ

แลกเปลี่ยนทฤษฎี การนำแนวคิดไปใช�จริงบนพ้ืนที่

เมือง และเกิดทักษะใหม่ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

จึงทำให�เกิดการเชื่อมโยงรายวิชาทั้ง 2 นำโจทย์การ

เรียนรู�ใน 2 ประเด็นมาเชื่อมโยงกันคือ ทฤษฎีการรับ

รู�ทางสถาปตัยกรรม และทฤษฎกีารใช�พื้นที่สาธิารณะ

ในเมือง มาประยุกต์โดยมุ่งเน�นให�เกิดการรับรู�ทาง

สถาปัตยกรรมในสเกลระดับเมือง และสถาปัตยกรรม

สำคญั ท่ีสะท�อนความเป็นเมืองอนุรักษ์ โดยต่อยอดไป

สู่แนวทางการออกแบบใหม่ตามบริบทเฉพาะตัว [3] 

รวมไปถึงสถานการณ์ความปกติใหม่ทีเ่ป็นสถานการณ์

ที่ทั่วโลกประสบอยู่

2. “การรับัร้�ทางสถาปัต่ยกรรมและเม่องอนุรักษ์” 

การจััดการเรียนการสอนให์ม่

 ทางผู�สอนทั้งสองรายวิชา หารือกันเพื่อสร�าง

โจทย์การเรียนรู�ร่วมกัน จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

ในการบูรณาการรายวิชา ได�แก่ ประเด็นที ่1 การศึกษา
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องค์ประกอบเมอืงรว่มกบัการรบัรู�ทางสายตา ประเดน็

ที่  2 เรื่องการศึกษาบริบทและสถานที่ เพื่อการ

ออกแบบการรับรู� ใหม่ และประเด็นสุดท�ายคือ  

การเข�าใจถงึการออกแบบตามสถานการณปั์จจบุนั คอื 

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ภายใต�การแพร่ระบาดโควิด  

จงึทำให�เกดิกระบวนการเรยีนรว่มเปน็ 3 ชว่งการเรยีน

ร่วมดังรูป  

ร้ปที� 1 การเชื่อมโยงคาบเรียนระหว่างวิชา 804221 

และ 801799

2.1. การบูรณาการข�ามวิชา 804221 

 เน่ืองจากประเด็นร่วมกันในการศึกษาของ

รายวิชาทั้ง 2 คือการเข�าใจถึงบริบททางพื้นที่ ท่ีทำ

ให�น.ศ.ที่เรียนการรับรู�ในที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

สามารถเข�าถึงความเฉพาะตัวของพื้นที่และบริบท

เฉพาะตัวได� [1] จึงทำให�เกิดการระบุพื้นที่เพื่อการ

ศึกษาร่วมกันเป็น 2 ประเด็นคือ พื้นที่สาธิารณะภาย

ใต�การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 และการศึกษาพ้ืนที่

สาธิารณะเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธิ์ทางสังคมบน

พื้นที่ร่วมกันคือ ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่

คาบการสัมมนาร่วมกันทั้งสิ้น 6 คาบเรียน ดังนี้ 

 คาบเสวนาเรื่องพื้นที่สาธิารณะ

 ในชีวิตรูปแบบใหม่   1 ชม.

 คาบเวิร์คชอปแนวคิดพื้นที่

 สาธิารณะในชีวิตรูปแบบใหม่   1 ชม.

 คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพื้นที่

 สาธิารณะในชีวิตรูปแบบใหม่  3 ชม.

 คาบเสวนาเรื่องเครือข่ายทางสังคม

 ในบริบทชุมชนวัวลาย  1 ชม.

 คาบเวิร์คชอปรูปแบบพื้นที่ใหม่

 ในสังคมของชุมชนวัวลาย   1 ชม.

 คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพื้นที่

 สาธิารณะเพื่อส่งเสริมสังคมในวัวลาย 3 ชม.

 ซึ่ึ่งรวมทั้งหมดเป็นชั่วโมงการเรียนรู�ร่วมกันถึง 

10 ชั่วโมง ซึ่ึ่งคิดเป็น 34% ของคาบเรียนทั้งหมด ซึ่ึ่ง

ทำให�เกิดการแลกเปลีย่นชดุทฤษฎกีารเรยีนรู�เมอืงจาก

ทางนักศึกษาระดับปริญญาโท และการสร�างงาน

ออกแบบใหม่ของนักศึกษานานาชาติ 

2.2. สื่อการสอนการสอนใหม่

 จากการบูรณาการร่วมกันทำให�เกิดกิจกรรม

ออนไลน์สาธิารณะ 4 ครั้ง แบ่งเป็นการสัมมนาเชิง

ปฏิบิติัการ 2 คร้ัง และการนำเสนอผลงาน 2 คร้ัง ด�วย

การถา่ยทอดสดการสมัมนาของชัน้เรยีนรว่มนีผ้า่นชอ่ง

ทางเฟซึ่บุค๊ไลฟ์ และยูทปู ทำให�เกดิคลิปการเรยีนการ

สอนใหม ่ทีค่นนอกห�องเรยีนและนกัศกึษาในคาบเรยีน

สามารถเรียนรู�นอกเวลาได�ด�วย 

 สามารถเข�าไปรับชมได�ในยูทูปตามลิงค์ดังนี้  

https://www.youtube.com/watch?v=HBBn4W

6EaKE&list=PLEXPl7MPMwZm8pmpvu9Moyi

yl1_--yA9q

ร้ปที� 2 กิจกรรมออนไลน์ผ่านเพล์ยลิสต์ยูทูปทั้ง 4 

กิจกรรมสาธิารณะ 

3. รายละเอียดการเรียนการสอนร่วม

 รายวชิา 804221 Perception of architectural 

space ได�รับทุนบูรณาการ type C ร่วมกับวิชา 

801799 Thesis  เป็นการสอนทฤษฎีการรับรู�ท่ีว่าง

 

 

   

 

 

เชื ่อมโยงกันคือ ทฤษฎีการรับรูทางสถาปตยกรรม 

และทฤษฎกีารใชพ้ืนท่ีสาธารณะในเมือง มาประยุกต

โดยมุงเนนใหเกิดการรับรูทางสถาปตยกรรมในสเกล

ระดับเมือง และสถาปตยกรรมสำคัญ ท่ีสะทอนความ

เปนเมืองอนุร ักษ โดยตอยอดไปสู แนวทางการ

ออกแบบใหมตามบริบทเฉพาะตัว [3] รวมไปถึง

สถานการณความปกติใหม ที่เปนสถานการณที ่ท่ัว

โลกประสบอยู 

 

2 “การรับรูทางสถาปตยกรรมและเมืองอนุรักษ” 

การจัดการเรียนการสอนใหม 

ทางผูสอนทั้งสองรายวิชา หารือกันเพื่อสราง

โจทยการเรียนรูรวมกัน จึงแบงออกเปน 3 ประเด็น

ในการบ ูรณาการรายว ิชาได แก   ประเด ็นท ี ่  1 

การศึกษาองคประกอบเมืองรวมกับการรับรู ทาง

สายตา ประเด็นที ่ 2 เร ื ่องการศึกษาบริบทและ

สถานที่เพื่อการออกแบบการรับรูใหม และประเด็น

ส ุดท  ายค ือ  การ เข  า ใจถ ึ งการออกแบบตาม

สถานการณปจจุบัน คือ รูปแบบวิถีชีวิตใหม ภายใต

การแพรระบาดโควิด จึงทำใหเกิดกระบวนการเรียน

รวมเปน 3 ชวงการเรียนรวมดังภาพ   

 

 
ภาพที ่  1 การเช ื ่อมโยงคาบเร ียนระหว างว ิชา 

804221 และ 801799 

 

2.1 การบูรณาการขามวิชา 804221  

เนื ่องจากประเด็นร วมกันในการศึกษาของ

รายวิชาทั้ง 2 คือการเขาใจถึงบริบททางพื้นที่ ที่ทำ

ใหน.ศ.ที่เรียนการรับรูในที่วางทางสถาปตยกรรม 

สามารถเขาถึงความเฉพาะตัวของพื้นที่และบริบท

เฉพาะตัวได [1] จึงทำใหเกิดการระบุพื ้นที ่ เ พ่ือ

การศึกษารวมกันเปน 2 ประเด็นคือ พื้นที่สาธารณะ

ภายใตการแพรระบาดเชื้อโควิด 19 และการศึกษา

พื้นที่สาธารณะเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคม

บนพื้นที่รวมกันคือ ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม 

โดยทีคายการสัมมนารวมกันท้ังสิ้น 6 คาบเรียนดังนี้  

คาบเสวนาเรื่องพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ในชีวิตรูปแบบใหม    1 ชม. 

คาบเวิรคชอปแนวคิดพ้ืนท่ี 

สาธารณะในชีวิตรูปแบบใหม   1 ชม. 

คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพ้ืนท่ี 

สาธารณะในชีวิตรูปแบบใหม  3 ชม. 

คาบเสวนาเรื่องเครือขายทางสังคม 

ในบริบทชมุชนววัลาย  1 ชม. 

คาบเวิรคชอปรูปแบบพ้ืนท่ีใหม 

ในสังคมของชุมชนวัวลาย   1 ชม. 

คาบการนำเสนอผลงานออกแบบพ้ืนท่ี 

สาธารณะเพ่ือสงเสริมสังคมในวัวลาย 3 ชม. 

ซึ่งรวมทั้งหมดเปนชั่วโมงการเรียนรูรวมกันถึง 10 

ชั่วโมงซึ่งคิดเปน 34% ของคาบเรียนทั้งหมด ซึ่งทำ

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนชุดทฤษฎีการเรียนรูเมืองจาก

ทางนักศึกษาระดับปริญญาโท และการสรางงาน

ออกแบบใหมของนักศึกษานานาชาติ  

  

2.2 ส่ือการสอนการสอนใหม 

   

 

 

จากการบูรณาการรวมกันทำใหเกิดกิจกรรม

ออนไลนสาธารณะ 4 ครั้ง แบงเปนการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ 2 ครั ้งและการนำเสนอผลงาน 2 ครั้ง 

ดวยการถายทอดสดการสัมมนาของชั้นเรียนรวมนี้

ผานชองทางเฟซบุคไลฟ และยูทูป ทำใหเกิดคลิป

การเร ียนการสอนใหม ที ่คนนอกหองเร ียนและ

นักศึกษาในคาบเรียนสามารถเรียนรูนอกเวลาไดดวย  

สามารถเข าไปรับชมได  ในย ูท ูปตามล ิงคด ังนี้   

https://www.youtube.com/watch?v=HBBn4

W6EaKE&list=PLEXPl7MPMwZm8pmpvu9Mo

yiyl1_--yA9q 

ภาพที่ 2 กิจกรรมออนไลนผานเพลยลิสตยูทูปทั้ง 4 

กิจกรรมสาธารณะ  

3 รายละเอียดการเรียนการสอนรวม 

ร า ย ว ิ ช า  804221 Perception of 

architectural space ไดรับทุนบูรณาการ type C 

รวมกับวิชา 801799 Thesis  เปนการสอนทฤษฎี

การรับรูที่วางทางสถาปตยกรรม โดยเนนการสอน

อยางมีส วนรวมขอบน.ศ.ภาคนานาชาติ โดยได

ดำเน ินการสอนออนไลนผ านการสร าง Online 

cLassroom บ น แ พ ล ต ฟ อ ร ม

Facebook.com/idperception ท ี ่ เ ป  นการแชร

ความเคลื่อนไหวของการทำงานและสื่อประกอบการ

สอน ในภาคการศึกษาท่ี 1 / 2564 นี้ ในสวนของ

รายวิชา 804221 นั้น ในตัวรายวิชาเองก็ไดปรับการ

เรียนการสอนตามแนวทาง active classroom, โดย

ผ ู สอน ผศ.ดร.จ ิร ันธนิน กิต ิกา ได จ ัดทำคลาส

ออนไลนไปทั้งสิ้น 15 คาบเปนคาบออนไลน 10 ครั้ง

และ flipped classroom 3 ครั้ง 

 

  

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการจัดคลาสออนไลนและ ภาพท่ี 

4 การใชเฟซบุคเพจตั้งโพสตในการสรางปฏิสัมพันธ

รวมกัน 

ในชวงกอนการประเมินผลกลางภาคการศึกษานั้น

ทางรายวิชา 804221 ไดทำการบูรณาการกับ

รายวิชา 801799 Thesis ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท ในกิจกรรมสัมมนาพิเศษไป 2 ครั้งใน
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ทางสถาปัตยกรรม โดยเน�นการสอนอย่างมีส่วนร่วม

ของ น.ศ.ภาคนานาชาติ โดยได�ดำเนินการสอน

ออนไลน์ผ่านการสร�าง Online cLassroom บน

แพลตฟอร์ม Facebook.com/idperception ที่

เป็นการแชร์ความเคลื่อนไหวของการทำงานและสื่อ

ประกอบการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 / 2564 นี้ ใน

ส่วนของรายวิชา 804221 นั้น ในตัวรายวิชาเองก็ได�

ปรับการเรียนการสอนตามแนวทาง act ive 

classroom, โดยผู�สอน ผศ.ดร.จิรันธินิน กิติกา ได�จัด

ทำคลาสออนไลน์ไปทั้งสิ้น 15 คาบ เป็นคาบออนไลน์ 

10 ครั้ง และ flipped classroom 3 ครั้ง

รป้ที� 3 ตวัอยา่งการจดัคลาสออนไลนแ์ละ ร้ปที� 4 การ

ใช�เฟซึ่บุ๊คเพจตั้งโพสต์ในการสร�างปฏิิสัมพันธิ์ร่วมกัน

 ในชว่งกอ่นการประเมนิผลกลางภาคการศกึษา

นั้นทางรายวิชา 804221 ได�ทำการบูรณาการกับ

รายวิชา 801799 Thesis ของนกัศกึษาระดับปริญญา

โท ในกิจกรรมสัมมนาพิเศษไป 2 ครั้งในประเด็น (1) 

Public space in New Normal Life ในวันที่ 20 

กรกฎาคม

ร้ปที� 5-6 ภาพโปสเตอร์งานสัมมนาและภาพจากการ

สัมมนาใน zoom meeting ที่ถ่ายทอดผ่านเฟสบุ๊ค

ไลฟ์ https://fb.watch/7RE5NHK2w4/

 และกิจกรรมทีบ่รูณาการรว่ม คอื การออกแบบ

พื้นที่สาธิารณะในไทยและจีนที่นำไปสู่การเรียนรู�การ

ออกแบบรับรู�ใหม่ในสมัมนาพิเศษครัง้ที ่(2) Learning 

perception on Public space ในวันที ่30 กรกฎาคม 

   

 

 

จากการบูรณาการรวมกันทำใหเกิดกิจกรรม

ออนไลนสาธารณะ 4 ครั้ง แบงเปนการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ 2 ครั ้งและการนำเสนอผลงาน 2 ครั้ง 

ดวยการถายทอดสดการสัมมนาของชั้นเรียนรวมนี้

ผานชองทางเฟซบุคไลฟ และยูทูป ทำใหเกิดคลิป

การเร ียนการสอนใหม ที ่คนนอกหองเร ียนและ

นักศึกษาในคาบเรียนสามารถเรียนรูนอกเวลาไดดวย  

สามารถเข าไปรับชมได  ในย ูท ูปตามล ิงคด ังนี้   

https://www.youtube.com/watch?v=HBBn4

W6EaKE&list=PLEXPl7MPMwZm8pmpvu9Mo

yiyl1_--yA9q 

ภาพที่ 2 กิจกรรมออนไลนผานเพลยลิสตยูทูปทั้ง 4 

กิจกรรมสาธารณะ  

3 รายละเอียดการเรียนการสอนรวม 

ร า ย ว ิ ช า  804221 Perception of 

architectural space ไดรับทุนบูรณาการ type C 

รวมกับวิชา 801799 Thesis  เปนการสอนทฤษฎี

การรับรูที่วางทางสถาปตยกรรม โดยเนนการสอน

อยางมีส วนรวมขอบน.ศ.ภาคนานาชาติ โดยได

ดำเน ินการสอนออนไลนผ านการสร าง Online 

cLassroom บ น แ พ ล ต ฟ อ ร ม

Facebook.com/idperception ท ี ่ เ ป  นการแชร

ความเคลื่อนไหวของการทำงานและสื่อประกอบการ

สอน ในภาคการศึกษาท่ี 1 / 2564 นี้ ในสวนของ

รายวิชา 804221 นั้น ในตัวรายวิชาเองก็ไดปรับการ

เรียนการสอนตามแนวทาง active classroom, โดย

ผ ู สอน ผศ.ดร.จ ิร ันธนิน กิต ิกา ได จ ัดทำคลาส

ออนไลนไปทั้งสิ้น 15 คาบเปนคาบออนไลน 10 ครั้ง

และ flipped classroom 3 ครั้ง 

 

  

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการจัดคลาสออนไลนและ ภาพท่ี 

4 การใชเฟซบุคเพจตั้งโพสตในการสรางปฏิสัมพันธ

รวมกัน 

ในชวงกอนการประเมินผลกลางภาคการศึกษานั้น

ทางรายวิชา 804221 ไดทำการบูรณาการกับ

รายวิชา 801799 Thesis ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท ในกิจกรรมสัมมนาพิเศษไป 2 ครั้งใน

 

 

   

 

 

ประเด็น(1) Public space in New Normal 

Life ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 

  

  

ภาพท่ี 5-6 ภาพโปสเตอรงานสัมมนาและภาพจาก

การสัมมนาใน zoom meeting ท่ีถายทอดผาน

เฟสบุคไลฟ https://fb.watch/7RE5NHK2w4/ 

และกิจกรรมท่ีบูรณาการรวม คือ การออกแบบพ้ืนท่ี

สาธารณะในไทยและจีนท่ีนำไปสูการเรียนรูการ

ออกแบบรับรูใหมในสัมมนาพิเศษครั้งท่ี (2) 

Learning perception on Public space ใน

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงทำใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนทางการศึกษาเชิงทฤษฎีและการเก็บ

ขอมูลบนพ้ืนท่ีเมืองจริงจากงานวิจัย ท่ีทำใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนท้ังความรูและสรางโจทยการออกแบบ

งานของนักศึกษาไปเรียบรอยแลว 

 

ภาพท่ี 7-8 ภาพงานสัมมนาและบรรยากาศผาน

เฟซบุคไลฟ 

https://m.facebook.com/idperception/video

s/885199212079944/ 
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2564 ซึ่ึ่งทำให�เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเชิง

ทฤษฎีและการเก็บข�อมูลบนพื้นท่ีเมืองจริงจากงาน

วิจัย ที่ทำให�เกิดการแลกเปลี่ยนท้ังความรู�และสร�าง

โจทย์การออกแบบงานของนักศึกษาไปเรียบร�อยแล�ว

  

รป้ที� 7-8 ภาพงานสัมมนาและบรรยากาศผ่านเฟซึ่บุค๊

ไลฟ์ https://m.facebook.com/idperception/

videos/885199212079944/

 หลงัการประเมินผลกลางภาคเรยีนแล�ว รายวิชา

ทั้งสองได�ร่วมกันสร�างกระบวนการเรียนรู�ร่วมกันใน

หัวข�อ การออกแบบพื้นที่สาธิารณะบนพื้นที่ชุมชน 

วัวลายเชียงใหม่ เพื่อให� น.ศ.วิชา 804221 ได�เข�าใจ

การออกแบบบนบรบิทจรงิของเมอืง โดยกจิกรรมการ

เรียนรู�เป็นการสัมมนาพิเศษครั้งที่ (3) และ (4)

ร้ปที� 9-10 ภาพงานสัมมนาและบรรยากาศผ่าน 

เฟซึ่บุ๊คไลฟ์ 

https://m.facebook.com/idperception/

videos/885199212079944/

3.1. แนวทางการเสวนาและนำเสนอออนไลน์

 เป็นการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม zoom 

meeting โดยผู�ที่เข�าห�องเสวนานั้นจะต�องมีเลขห�อง

และพลาสเวิร์ดเพื่อจำกัดผู�เข�าร่วมเป็นนักศึกษาใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ผู�สอนได�เผยแพร่ด�วย

การถ่ายทอดสดผ่านเพศบุ๊คเพจ www.facebook.

com/idperception ซ่ึึ่งจะเป็นช่องทางให�คนนอก

 

 

   

 

 

ประเด็น(1) Public space in New Normal 

Life ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 

  

  

ภาพท่ี 5-6 ภาพโปสเตอรงานสัมมนาและภาพจาก

การสัมมนาใน zoom meeting ท่ีถายทอดผาน

เฟสบุคไลฟ https://fb.watch/7RE5NHK2w4/ 

และกิจกรรมท่ีบูรณาการรวม คือ การออกแบบพ้ืนท่ี

สาธารณะในไทยและจีนท่ีนำไปสูการเรียนรูการ

ออกแบบรับรูใหมในสัมมนาพิเศษครั้งท่ี (2) 

Learning perception on Public space ใน

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงทำใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนทางการศึกษาเชิงทฤษฎีและการเก็บ

ขอมูลบนพ้ืนท่ีเมืองจริงจากงานวิจัย ท่ีทำใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนท้ังความรูและสรางโจทยการออกแบบ

งานของนักศึกษาไปเรียบรอยแลว 

 

ภาพท่ี 7-8 ภาพงานสัมมนาและบรรยากาศผาน

เฟซบุคไลฟ 

https://m.facebook.com/idperception/video

s/885199212079944/ 
   

 

 

หลังการประเมินผลกลางภาคเรียนแลว รายวิชาท้ัง

สองไดรวมกันสรางกรระบวนการเรียนรูรวมกันใน

หัวขอ การออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะบนพ้ืนท่ีชุมชนวัว

ลาย เชียงใหม เพ่ือใหน.ศ.วิชา 804221 ไดเขาใจ

การออกแบบบนบริบทจริงของเมือง โดยกิจกรรม

การเรียนรูเปนการสัมมนาพิเศษครั้งท่ี (3) และ (4) 

 

 

ภาพท่ี 9-10 ภาพงานสัมมนาและบรรยากาศผาน

เฟซบุคไลฟ  

https://m.facebook.com/idperception/video

s/885199212079944/ 

3.1 แนวทางการเสวนาและนำเสนอออนไลน 

เปนการถายทอดสดผานโปรแกรม zooming 

meeting โดยผูที่เขาหองเสวนานั้นจะตองมีเลขหอง

และพลาสเวิรดเพื่อจำกัดผูเขารวมเปนนักศึกษาใน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร แตผูสอนไดเผยแพรดวย

ก า ร ถ  า ย ท อ ด ส ด ผ  า น เ พ ศ บ ุ  ค เ พ จ 

www.facebook.com/idperception ซ ึ ่ ง จ ะ เป น

ชองทางใหคนนอกหองเร ียน หรือผู คนที ่ ไม  ใช

นักศึกษาสามารถเขาถึงการเสวนาและการนำเสนอ

ออนไลนได  

 

3.2 การเวิรคช็อปและดีไซนธิงกิ้งออนไลน 

สวนการเวิร คชอปและดีไซนธ ิงกิ ้งออนไลน 

ผูสอนและผูเรียนจำเปนตองใชเทคนิคของโปรแกรม

อื่นมาดวย อาทิ การสรางหนากระดานและการใช

บ อ ร  ด  flip chart ออน ไลน   ผ  า น โ ป ร แ ก ร ม 

app.mural.co เพื่อทำใหการเรียนออนไลนสามารถ

สรางกระบวนการดีไซนธิงคก้ิงได  

ภาพที่ 11 การใช app.mural.co ในกระบวนการ

เวิรคชอปของคาบเรียนรวม 

4 ผลลัพธท่ีไดจากากรจัดการเรียนสอนรวม 
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ห�องเรยีน หรอืผู�คนทีไ่มใ่ชน่กัศกึษาสามารถเข�าถงึการ

เสวนาและการนำเสนอออนไลน์ได� 

3.2. การเวิร์คช็อปและดีไซึ่น์ธิิงกิ้งออนไลน์

 ส่วนการเวิร์คชอปและดีไซึ่น์ธิิงกิ้งออนไลน์  

ผู�สอนและผู�เรียนจำเป็นต�องใช�เทคนิคของโปรแกรม

อื่นมาด�วย อาทิ การสร�างหน�ากระดานและการใช�

บอร์ด flip chart ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม app.mural.

co เพื่อทำให�การเรียนออนไลน์สามารถสร�าง

กระบวนการดีไซึ่น์ธิิงค์กิ้งได� 

ร้ปที� 11 การใช� app.mural.co ในกระบวนการเวิร์ค

ชอปของคาบเรียนร่วม

4. ผู้ลลัพื่ธ์์ที�ได�จัากากรจััดการเรียนสอนร่วม

 

ร้ปที� 12 ไดอะเกรมความเช่ือมโยงแสดงผลลัพธ์ิของ

วชิา และทกัษะทีน่.ศ.จะได�รบัจากการเรยีนแบบบรูณ

าการ

 จากการเรียนออนไลน์และเรียนร่วมกันตลอด

ภาคการศึกษา ผู�สอนวิเคราะห์ผลลัทธิ์ที่ได�จากการ

เรียนแบบบูรณาการออกมาเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

4.1. การพัฒนาทักษะการศึกษาเมือง

 ในอดีตการเรยีนของวิชา 804221 เป็นการเรยีน

เชิงทฤษฎีและใช�โจทย์จำลอง แต่เมื่อนำมาบูรณาการ

ร่วมกับวิชา 801799 ทำให�เกิดโจทย์เมืองที่แท�จริง 

ประกอบกับชุดทฤษฎีเมืองที่มาแลกเปลี่ยนในคาบ

เรียน ทำให�ทฤษฎีท่ีปรากฏิในคาบเรียนมีอย่างหลาก

หลาย และสร�างให� น.ศ. ได�เรียนรู�แลกเปลี่ยนมากขึ้น 

 

ร้ปที� 13-15 ผลงานน.ศ.วิชา 804221 ที่มีการศึกษา

การรับรู�ทางสถาปัตยกรรมในเมืองจริง 

 สำหรับวิชา 801799 เดิมไม่ได�มีแผนการ

ทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) หรือวิธิีการศึกษา 

อย่างเป็นรูปธิรรม รวมทั้งไม่มีโอกาสนำเสนอผลงาน

ระหว่างการทำวิทยานิพนธิ์ แต่เป็นการปรึกษากันใน

กลุ่มวิทยานิพนธิ์ขนาดเล็ก เมื่อมีโอกาสเติมเต็มด�วย

ชุดทฤษฎี และมุมมองจากนักศึกษาจำนวนมากที่

หลากหลายมากขึ้น รวมทั้ ง มีโอกาสได� รับการ 

feedback ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให�ประเด็นข�อคิด 

คำถาม ตลอดจนวิธิกีารศกึษาชดัเจนขึน้อย่างมาก เป็น

ประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธิ์ต่อไป

4.2. ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น ชุ ด ท ฤ ษ ฎี ท า ง

สถาปัตยกรรมระหว่างรายวิชา

 เนื่องจากชุดทฤษฎีที่วิชา 804221 ใช�นั้น เป็น

   

 

 

หลังการประเมินผลกลางภาคเรียนแลว รายวิชาท้ัง

สองไดรวมกันสรางกรระบวนการเรียนรูรวมกันใน

หัวขอ การออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะบนพ้ืนท่ีชุมชนวัว

ลาย เชียงใหม เพ่ือใหน.ศ.วิชา 804221 ไดเขาใจ

การออกแบบบนบริบทจริงของเมือง โดยกิจกรรม

การเรียนรูเปนการสัมมนาพิเศษครั้งท่ี (3) และ (4) 

 

 

ภาพท่ี 9-10 ภาพงานสัมมนาและบรรยากาศผาน

เฟซบุคไลฟ  

https://m.facebook.com/idperception/video

s/885199212079944/ 

3.1 แนวทางการเสวนาและนำเสนอออนไลน 

เปนการถายทอดสดผานโปรแกรม zooming 

meeting โดยผูที่เขาหองเสวนานั้นจะตองมีเลขหอง

และพลาสเวิรดเพื่อจำกัดผูเขารวมเปนนักศึกษาใน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร แตผูสอนไดเผยแพรดวย

ก า ร ถ  า ย ท อ ด ส ด ผ  า น เ พ ศ บ ุ  ค เ พ จ 

www.facebook.com/idperception ซ ึ ่ ง จ ะ เป น

ชองทางใหคนนอกหองเร ียน หรือผู คนที ่ ไม  ใช

นักศึกษาสามารถเขาถึงการเสวนาและการนำเสนอ

ออนไลนได  

 

3.2 การเวิรคช็อปและดีไซนธิงกิ้งออนไลน 

สวนการเวิร คชอปและดีไซนธ ิงกิ ้งออนไลน 

ผูสอนและผูเรียนจำเปนตองใชเทคนิคของโปรแกรม

อื่นมาดวย อาทิ การสรางหนากระดานและการใช

บ อ ร  ด  flip chart ออน ไลน   ผ  า น โ ป ร แ ก ร ม 

app.mural.co เพื่อทำใหการเรียนออนไลนสามารถ

สรางกระบวนการดีไซนธิงคก้ิงได  

ภาพที่ 11 การใช app.mural.co ในกระบวนการ

เวิรคชอปของคาบเรียนรวม 

4 ผลลัพธท่ีไดจากากรจัดการเรียนสอนรวม 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 12 ไดอะเกรมความเชื่อมโยงแสดงผลลัพธ

ของวิชา และทักษะท่ีน.ศ.จะไดรับจากการเรียนแบบ

บูรณาการ 

จากการเรียนออนไลนและเรียนรวมกันตลอดภาค

การศึกษา ผูสอนวิเคราะหผลลัทธที่ไดจากการเรียน

แบบบูรณาการออกมาเปน 4 ประเด็นดังนี้  

 

4.1 การพัฒนาทักษะการศึกษาเมือง 

ในอดีตการเรียนของวิชา 804221 เปนการ

เรียนเชิงทฤษฎีและใชโจทยจำลอง แตเม่ือ

นำมาบูรณาการรวมกับวิชา 801799 ทำให

เกิดโจทยเมืองท่ีแทจริง ประกอบกับชุดทฤษฎี

เมืองที ่มาแลกเปลี ่ยนในคาบเร ียน ทำให

ทฤษฎ ี ท ี ่ ป ร ากฏ ในคาบ เ ร ี ยนม ี อย  า ง

หลากหลาย และสร างให น.ศ.ได  เร ียนรู

แลกเปลี่ยนมากข้ึน  

 

 

 
ภาพที ่  13-15 ผลงานน.ศ.ว ิชา 804221 ท ี ่ มี

การศึกษาการรับรูทางสถาปตยกรรมในเมือง

จริง  

สำหรับวิชา 801799 เดิมไมไดมีแผนการ

ทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) หรือวิธีการ

ศึกษา อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไมมีโอกาส

นำเสนอผลงานระหวางการทำวิทยานิพนธ 

แตเปนการปรึกษากันในกลุ มวิทยานิพนธ

ขนาดเล็ก เมื่อมีโอกาสเติมเต็มดวยชุดทฤษฎี 

และม ุมมองจากน ักศ ึกษาจำนวนมากท่ี

หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสไดรับการ 

feedback ท ี ่หลากหลายมากข ึ ้น  ทำให

ประเด็นขอคิด คำถาม ตลอดจนวิธีการศึกษา

ชัดเจนขึ้นอยางมาก เปนประโยชนตอการทำ

วิทยานิพนธตอไป 

4.2 การแลกเปล ี ่ยนช ุดทฤษฎ ีทาง

สถาปตยกรรมระหวางรายวิชา 

เนื่องจากชุดทฤษฎีท่ีวิชา 804221 ใชนั้น เปน

ทฤษฎีการรับรูทางสถาปตยกรรม ที่เนนการ

สรางการรับรู ทั ้งเรื ่องการสรางรูปทรง 1-3 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 12 ไดอะเกรมความเชื่อมโยงแสดงผลลัพธ

ของวิชา และทักษะท่ีน.ศ.จะไดรับจากการเรียนแบบ

บูรณาการ 

จากการเรียนออนไลนและเรียนรวมกันตลอดภาค

การศึกษา ผูสอนวิเคราะหผลลัทธที่ไดจากการเรียน

แบบบูรณาการออกมาเปน 4 ประเด็นดังนี้  

 

4.1 การพัฒนาทักษะการศึกษาเมือง 

ในอดีตการเรียนของวิชา 804221 เปนการ

เรียนเชิงทฤษฎีและใชโจทยจำลอง แตเม่ือ

นำมาบูรณาการรวมกับวิชา 801799 ทำให

เกิดโจทยเมืองท่ีแทจริง ประกอบกับชุดทฤษฎี

เมืองที ่มาแลกเปลี ่ยนในคาบเร ียน ทำให

ทฤษฎ ี ท ี ่ ป ร ากฏ ในคาบ เ ร ี ยนม ี อย  า ง

หลากหลาย และสร างให น.ศ.ได  เร ียนรู

แลกเปลี่ยนมากข้ึน  

 

 

 
ภาพที ่  13-15 ผลงานน.ศ.ว ิชา 804221 ท ี ่ มี

การศึกษาการรับรูทางสถาปตยกรรมในเมือง

จริง  

สำหรับวิชา 801799 เดิมไมไดมีแผนการ

ทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) หรือวิธีการ

ศึกษา อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไมมีโอกาส

นำเสนอผลงานระหวางการทำวิทยานิพนธ 

แตเปนการปรึกษากันในกลุ มวิทยานิพนธ

ขนาดเล็ก เมื่อมีโอกาสเติมเต็มดวยชุดทฤษฎี 

และม ุมมองจากน ักศ ึกษาจำนวนมากท่ี

หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสไดรับการ 

feedback ท ี ่หลากหลายมากข ึ ้น  ทำให

ประเด็นขอคิด คำถาม ตลอดจนวิธีการศึกษา

ชัดเจนขึ้นอยางมาก เปนประโยชนตอการทำ

วิทยานิพนธตอไป 

4.2 การแลกเปล ี ่ยนช ุดทฤษฎ ีทาง

สถาปตยกรรมระหวางรายวิชา 

เนื่องจากชุดทฤษฎีท่ีวิชา 804221 ใชนั้น เปน

ทฤษฎีการรับรูทางสถาปตยกรรม ที่เนนการ

สรางการรับรู ทั ้งเรื ่องการสรางรูปทรง 1-3 
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ทฤษฎกีารรบัรู�ทางสถาปตัยกรรม ทีเ่น�นการสร�างการ

รบัรู� ทัง้เรือ่งการสร�างรปูทรง 1-3 มติ ิทฤษฎพีืน้ท่ีและ

ทีว่า่งทางสถาปตัยกรรม และทฤษฎกีารสร�างการรบัรู�

ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซึ่ึ่งเป็นการออกแบบ

สถาปัตยกรรมที่เน�นผู�ออกแบบ ต่อการเรียนร่วมกับ 

801799 ทำให�เกิดการคิดแบบองค์รวมมากกว่า 

subjective แต่ทำให�เห็นการมองงานออกแบบผ่าน 

objectivity และ contextualism ที่ทำให� น.ศ. 

สามารถต่อยอดทฤษฎีเดิมของคาบไปสู่การออกแบบ

ที่เป็นจริงมากขึ้น  ส่วนวิชา 801799 ก็ได�รับการเติม

เต็มในทางตรงกันข�าม คือการเพิ่มมุมมองในแง่ของ

ความเป็นมนุษย ์ ทีจ่ะทำให�ข�อเสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบพื้นที่สาธิารณะตอบสนองการใช�งานและ 

ความชื่นชอบของคนท�องถิ่นได�ดีขึ้น.

4.3. การพัฒนาทักษะในการนำเสนออนไลน์

 เนื่องจากภาคการศึกษานี้  เป็นการเรียน

ออนไลน์ 100% การนำเสนอจึงเป็นการนำเสนอ 

ผา่นจอ ทำให� น.ศ. ต�องฝึกึทักษะการใช�ภาพและวิดโีอ

ในการนำเสนอ ทำให�น.ศ.พัฒนางานทำด�วยมือ ไปสู่

การใช�โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe 

photoshop และการสร�างหุ่นจำลอง sketch up 

model ทำให� น.ศ. เพิ่มทักษะใหม่ให�ตัวเองไปในตัว 

 

รป้ที� 16-18 การพฒันาผลงานจากงานวาดไปสูก่ารใช�

โปรอกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe photoshop, 

sketch up

4.4. การพัฒนาทักษะการภาษาอังกฤษใน

การนำเสนอ

 เนื่องจากรายวิชา 804221 เป็น น.ศ.ภาค

นานาชาต ิการสือ่สารจึงใช�ภาษาองักฤษ 100% ทำให�

ผู�เรียนจากวิชา 801799 ต�องนำเสนอและสื่อสารด�วย

ภาษาอังกฤษเช่นกัน ทำให�เกิดการเรียนที่เน�นการใช�

ภาษาองักฤษในการสือ่สาร เพือ่ทกัษะการสือ่สารด�วย

ร้ปที�  19-20 ภาพบรรยากาศห�องเรียนร่วมใน

โปรแกรม zoom meeting  

 ในการสรปุผลการเรยีนเชงิบรูณาการนัน้ ผู�สอน

ได�ตรวจดกูารเข�าถงึของสือ่การสอนออนไลนท์ัง้เฟซึ่บุค๊

เพจ และคลิปที่เป็นสื่อการสอนใหม่ตามตารางที่ 1  

   

 

 

มิติ ทฤษฎีพื้นที่และที่วางทางสถาปตยกรรม 

และทฤษฎีการสรางการรับรู ผานประสาท

ส  ม ผ ั ส ท ั ้ ง  5  ซ ึ ่ ง เ ป  น ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปตยกรรมที่เนนผูออกแบบ อตการเรียน

รวมกับ 801799 ทำใหเกิดการคิดแบบองค

รวมมากกวา subjective แตทำใหเห็นการ

มองงานออกแบบผ าน objectivity และ 

contextualism ที่ทำใหน.ศ.สามารถตอยอด

ทฤษฎีเดิมของคาบไปสูการออกแบบที่เปน

จริงมากขึ้น  สวนวิชา 801799 ก็ไดรับการ

เติมเต็มในทางตรงกันขาม คือการเพ่ิมมุมมอง

ในแง ของความเป นมน ุษย    ท ี ่ จะทำให

ข อเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื ้นท่ี

สาธารณะตอบสนองการใชงานและ ความชื่น

ชอบของคนทองถ่ินไดดีข้ึน. 
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อนไลน 

เนื่องจากภาคการศึกษานี้ เปนการเรียน

ออนไลน 100% การนำเสนอจึงเป นการ

นำเสนอผานจอ ทำใหน.ศ.ตองฝกทักษะการ

ใชภาพและวิดีโอในการนำเสนอ ทำใหน.ศ.

พัฒนางานทำดวยมือ ไปสู การใชโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอรเชน Adobe photoshop 

และการสรางหุนจำลอง sketch up model 

ทำใหน.ศ.เพ่ิมทักษะใหมใหตัวเองไปในตัว  

 

 

 
ภาพท่ี 16-18 การพัฒนาผลงานจากงานวาดไปสูการ
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ภาพที ่ 19-20 ภาพบรรยากาศหองเร ียนรวมใน

โปรแกรม zoom meeting   

 

ในการสรุปผลการเรยนเชิงบูรณาการนั้น ผูสอนได

ตรวจดูการเขาถึงของสื่อการสอนออนไลนท้ังเฟซบํ

เพจ และคลิปท่ีเปนสื่อการสอนใหมตามตารางท่ี 1 

พบวามีน.ศ.นอกรายวิชาและการเขาชมตอเนื่อง

มากกวาจำนวนผูเขาเรียนอีก  

ตารางท่ี 1 ตารางการเขาถึงสื่อการเรียนการ

สอนใหมของรายวิชา 804221 และ 801799 ใน

ระยะเวลาท่ีเปดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 

 

สื่อการเรียนการสอนใหม 
จำนวนการเขาชม 

เฟสบุค ยูทูป 

1. หนาเฟซบุคเพจ 

www.Facebook.co

m/idperception  

110 - 

2. คลิปเสวนาและเวิรคช

อปครั้งท่ี 1 Public 

space in anew 

normal life  

9 31 

3. คลิปการนำเสนอ

ผลงาน perception 

studying on public 

spaces 

8 14 

4. คลิปเสวนาและเวิรคช

อปครั้งท่ี 2 Social 

interaction in a 

case study of 

Wualai community 

15 31 

5. คลิปนำเสนอผลงาน 

better design for 

social interaction  

41 36 

5 ขอเสนอแนะ และอุปสรรคในการเรียนรวม  

เนื ่องจากภาคการศึกษานี ้ น.ศ.สวนใหญของ

รายวิชา 804221 เปนน.ศ.ตางชาติและอาศัยอยู

ที ่ประเทศบานเกิด และเรียนออนไลนทำใหไม

สามารถเก็บขอมูลในเมืองเชียงใหมได อีกท้ัง

สถานการณโควิด 19 ไมเอื้ออำนายใหผูสอนและ

ผูเรียนจัดทัศนศึกษากรือลงพื้นที่พรอมกันได ทำ

ใหเสียโอกาสการเรียนรูรวมกับพื้นที่เมืองอยาง

แทจริง  

6 กิตติกรรมประกาศ 

ขอบพระคุณทางศูนยนวัตกรรมการสอนและการ

เ ร ี ยนร ู   ส ำน ั กบร ิ ก า ร เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางยิ่งที่สนับสนุนการจัดทำ

คาบบูรณาการครั ้งนี ้ ทำใหทีมผู สอนและผู เรียนได

กระบวนการแลกเปลี่ยนรวมกัน รวมไปถึงทีมงานคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ใหความ

ช วยเหล ือในทางเทคน ิคและสถานท ี ่ตลอดภาค

การศึกษา  
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พบว่ามี น.ศ. นอกรายวิชาและการเข�าชมต่อเนื่อง

มากกว่าจำนวนผู�เข�าเรียนอีก 

ต่ารางที� 1 ตารางการเข�าถึงสื่อการเรียนการสอนใหม่

ของรายวิชา 804221 และ 801799 ในระยะเวลาที่

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
5. ข�อเสนอแนะ และอุปสรรคในการเรียนร่วม 

 เนื่องจากภาคการศึกษานี้ น.ศ. ส่วนใหญ่ของ

รายวิชา 804221 เป็น น.ศ. ต่างชาติและอาศัยอยู่ที่

ประเทศบ�านเกิด และเรียนออนไลน์ทำให�ไม่สามารถ

เกบ็ข�อมลูในเมอืงเชยีงใหมไ่ด� อกีทัง้สถานการณ์โควดิ 

19 ไม่เอื้ออำนายให�ผู�สอนและผู�เรียนจัดทัศนศึกษา

กรือลงพื้นที่พร�อมกันได� ทำให�เสียโอกาสการเรียนรู�

ร่วมกับพื้นที่เมืองอย่างแท�จริง 

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอบพระคุณทางศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรยีนรู� มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ อยา่งยิง่ทีส่นับสนุน

การจัดทำคาบบูรณาการคร้ังนี้ ทำให�ทีมผู�สอนและ 

ผู�เรียนได�มีกระบวนการแลกเปลี่ยนร่วมกัน รวมไปถึง

ทีมงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ที่ให�ความช่วยเหลือในทางเทคนิคและ 

สถานที่ตลอดภาคการศึกษา 
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โครงการบั้รณาการข�ามวิชา  

การร้�จัำแบับัและสถาปัต่ยกรรมคอมพื่ิวเต่อร์

ชุมพื่ล บัุญคุ�มพื่รภััทร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บัทคัดย่อ

 โครงการนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข�ามวิชาระหว่าง 2 กระบวนวิชา ในภาควิชา

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

และ การจัดการระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture) โดย

สอนแบบ Active Learning ทั้ง 2 กระบวนวิชา ในกิจกรรมบูรณาการนั้นเป็นการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบ

แนวคิดของการออกแบบวงจรไฟฟ้าโดยใช�แนวคิดที่แตกต่างกันจากต่างวิชากัน ได�แก่ การออกแบบโดยใช�มนุษย์ 

และ การออกแบบโดยใช�ปัญญาประดิษฐ์์ (AI) ผลลัพธิ์ที่ได�จากโครงการ นักศึกษาจากแต่ละวิชาได�เรียนรู�ศาสตร์

ใหม่จากต่างวิชา ได�มองเห็นภาพรวมการออกแบบวงจรไฟฟ้า และสามารถบูรณาการความรู�จากต่างวิชามาใช�

ร่วมกันได�เป็นอย่างดี

คำสำคัญ:  การรู�จำแบบ (Pattern Recognition), สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)  

1. บัทนำ

 เนื่องจากปัจจุบันนี้ ความรู�ทางด�านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ได�แตกย่อยออก

เป็นหลากหลายสาขา เช่น วิทยาการข�อมูล (Data 

Science) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer 

Architecture) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 

Network) วิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์  (Software 

Engineering) และปัญญาประดิษฐ์์ (AI: Artificial 

Intelligence) เป็นต�น เนือ่งด�วยหน่วยกิตทีจ่ำกัดของ

วิชาเลือก การที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจาก

หลกัสตูรน้ี โดยได�ศึกษาครบทกุสาขายอ่ยเปน็เรือ่งยาก 

ยิ่งไปกว่านั้น การบูรณาการระหว่างวิชายังไม่มี

โครงการใดในภาควิชาท่ีดำเนินการ แรงบันดาลใจใน

การขอโครงการวิจัยนี้ คือโครงการต�นแบบในการ 

บูรณาการระหว่างวิชาในสาขาต่างกัน เพื่อให�ผู�เรียน

ได�เห็นภาพการเชือ่มโยงความรู�ในสาขาต่าง ๆ  เข�าด�วย

กัน เพื่อแก�ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

2. ห์ลักการและทฤษฎีี

 โครงการบูรณาการนี้มีการนำหลักการและ

ทฤษฏิีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช�กับการเรียนการสอน 

ดังต่อไปนี้

2.1. การ เรี ยน รู� โดยใช�กิ จกรรมเป็นฐ์าน 

(Activity-based Learning)

 มกีจิกรรมหรอืเกมสท์ีเ่กีย่วข�องทกุคาบ แล�วโยง

ไปสู่ทฤษฎีที่กำลังจะสอน มีการแจกรางวัลสำหรับผู�

ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุ�นให�นักศึกษามีส่วน

ร่วม และอยากโต�ตอบกับผู�สอนในห�องเรียน การ

สือ่สารในคาบเรยีนเป็นแบบสองทิศทาง มกีารวิพากษ์

ข�อดีข�อเสียต่าง ๆ

2.2. ก า ร เรี ย น รู� โ ด ย ใช� ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ์ า น 

(Problem-based Learning)

 อธิิบายเซึ่ตข�อมูลพร�อมต้ังคำถามว่า ปัจจัยใด

สมควรถูกใช�ทำนายด�วยเหตุผลใด ปัจจัยนั้นมี

ประโยชน์อย่างไรต่อการทำนาย และตัวพยากรณ์ตัว

ไหนมีความเหมาะสมกับเซึ่ตข�อมูลนี้ มีการวิพากษ์ใน
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ช้ันเรยีนถงึคำตอบตา่ง ๆ  จากนกัศกึษาด�วยกนัเอง จาก

นั้นจึงทำการแก�ปัญหาโดยการศึกษาจากแหล่งข�อมูล

ออนไลน์ เพ่ือแก�ปัญหาดังกล่าว โดยใช�ซึ่อฟต์แวร์ที่

เกี่ยวข�อง

2.3. ห�องเรยีนกลบัทาง (Flipped Classroom 

Approach)

 ให�นักศึกษาเรียนเนื้อหาเบ้ืองต�นด�วยตนเอง 

(อาจมีงานที่ได�รับมอบหมายประกอบ) จากตำราและ

สื่อการเรียนรู�ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่ึ่งเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่

ก็ได�ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ท่ีบ�านในเวลา

กลางคืน เพราะเป็นช่วงที่ปลอดจากกิจกรรมอื่น ๆ 

รบกวน ทำให�มีสมาธิิในการเรียนรู� ส่วนในห�องเรียนมี

การเน�นกิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�นการแลกเปลี่ยนและ

อภิปรายกลุ่มเป็นหลัก ซึ่ึ่งได�ประโยชน์ทั้งการเรียนรู�ที่

สร�างสรรค์ และการเรียนรู�เชิงวิพากษ์

3. โครงการ

 การรู�จำแบบ (Pattern Recognition) เป็น

เทคนิคสำคัญในวิทยาการข�อมูล (Data Science) ที่

สงัเกตรูปแบบเหตุการณ์ในอดีตทีเ่กิดขึน้ซ้ึ่ำแล�วซ้ึ่ำเล่า 

เพ่ือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต โปรแกรมประยุกต์

ทางด�านนี้ เช่น การทำนายหุ�น การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

เต�านม การคาดเดา GPA ของนักศึกษา และการตรวจ

จับผู�บุกรุกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต�น 

หัวข�อเหล่านี้สามารถนำไปศึกษาต่อเป็นหัวข�อในวิชา

วิจัยและโครงงานการค�นคว�าเชิงอิสระ รวมถึงเป็น

หวัข�อวิทยานิพนธ์ิสำหรับการศึกษาต่อได� วชิานีไ้ด�เคย

ได�รบัการสนบัสนนุโครงการใน 2 ปีการศึกษาทีผ่่านมา

3.1. กิจกรรมการเรียนรู� เชิ ง รุก (Act ive 

Learning Activity)

 นักศึกษามีการโต�ตอบกับอาจารย์ในชั้นเรียน 

รวมถงึถกูกระตุ�นให�แสวงหาความรู�อยูต่ลอดเวลา เพ่ือ

เปลี่ยนผู�เรียนให�เป็นผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learner) 

 โครงการนีม้กีารนำเทคโนโลย ีICT และ Digital 

Tools มาใช�ในคาบเรียนบรรยายทุกคาบ เพื่อให�

นักศึกษาเข�าใจการทำงานของแต่ละทฤษฎีได�ชัดเจน

ยิง่ข้ึน ยกตัวอย่าง เชน่ มกีารใช� Simulation Software 

แบบ Online เพื่อให�เห็นแต่ละขั้นตอนของเทคนิควิธิี

การท่ีกำลังสอนในห�องเรียนขณะนั้น พร�อมกับใช� 

Software ทั้งซึ่อฟต์แวร์สำเร็จรูปและซึ่อฟต์แวร์ที่

หัวหน�าโครงการพัฒนาเอง ในการแสดงให�เห็นอย่าง

ละเอยีดวา่ทฤษฎีหรืองานวจิยัทีก่ำลังสอนอยู่นัน้ มขีัน้

ตอนการทำงานอย่างไรบ�าง นอกจากนี้ ยังมีการนำ 

CMU MOOC มาร่วมใช�ในกระบวนการการเรียนการ

สอนด�วย ในส่วนเพิ่มเติม ถ�าสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสยังไม่มีแนวโน�มที่ดีขึ้น จึงมีการนำโปรแกรม 

Zoom และ Google Classroom มาใช�ในกระบวน

วิชาด�วย

3.2. กจิกรรมบูรณาการ (Integrated Activity)

 ในแต่ละวิชา ใช�ห�องเรียนกลับทางเป็นปริมาณ 

50% ของเวลาที่ใช�ทั้งหมด กล่าวคือ นักศึกษาได�รับ

มอบหมายให�ไปศึกษาล่วงหน�าจากวีดีโอบันทึกการ

สอนของอาจารย ์และตำราท่ีอาจารย์ได�แต่งไว� สว่นใน

คาบเรียนบรรยายนั้น อาจารย์บรรยายเพียงคร่ึงหนึ่ง

ของเวลาทั้งหมด โดยเน�นที่การสรุปและการต่อยอด

สิ่งที่ได� หลังจากนั้นเวลาที่เหลือ นักศึกษาต�องตั้งกลุ่ม

อภิปรายข�อดีข�อเสียของเทคนิคต่าง ๆ ท่ีได�ศึกษามา

ด�วยตนเอง

 ในแต่ละวิชานักศึกษาจำเป็นต�องศึกษาผ่าน

วีดีโอการสอนในอีกวิชาหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิชาที่

นักศึกษาไม่ได�ลงทะเบียนเรียน (ผู�เรียนของสองวิชา

เป็นคนละกลุ่มกัน) อาจารย์จะมีการแนะนำวีดีโอที่

จำเปน็ต�องศกึษา โดยไมต่�องศกึษาท้ังหมด อาจารยจ์ะ

คัดเลือกหัวข�อที่สำคัญท่ีสามารถเชื่อมโยงความรู�

ระหว่างสองวิชาได� นอกจากนี้ อาจารย์จะมีเอกสาร

การสอนและตำรา เพื่อใช�ศึกษาได�ด�วยตนเองได� 

 หลงัจากนักศึกษาได�มีความรู�ในวชิาทีต่นเองลง

ทะเบียนเป็นอย่างดีแล�ว และมีความรู�ที่จำเป็นต�องใช�

ในการแก�ปัญหาของอีกวิชาหนึ่ง โดยอาจารย์จะจัด

คาบเรยีนพิเศษเพือ่จัดกิจกรรม Active learning ของ
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นกัศึกษาทัง้หมดสองวิชา โดยจัดเป็นประจำ สม่ำเสมอ 

ไมไ่ด�จดัเพยีงครัง้เดยีว ในแตล่ะครัง้นกัศกึษาแตล่ะวชิา

จะต�องมาอภิปรายข�อดีข�อเสียของเทคนิคจากวิชา

ตนเอง และเทคนคิจากอกีวชิาหนึง่ จดุประสงคเ์พือ่ให�

เห็นมุมมองท่ีแตกต่างกันของสองกระบวนวิชา และ

สามารถหลอมรวมเทคนิคจากศาสตร์ที่ต่างกัน มา

ประยุกต์แก�ปัญหาเดียวกันได� ซึ่ึ่งเป็นจุดประสงค์ของ

โครงการบูรณาการนี้

ร้ปที� 1 โครงการบูรณาการข�ามวิชา

 นักศึกษาจากวิชา 204231 (Computer 

Architecture) จะแก�ปัญหาโดยมนุษย์ กล่าวคือ  

จะออกแบบวงจรโดยใช�วิธิี Simplify หรือ K-map  

เพื่อออกแบบวงจรหรือบูลีนฟังก์ชันที่ทำงานตรงกับ 

ข�อมูลเข�า และข�อมูลออก ในตารางค่าความจริง

 นักศึกษาจากวิชา 204453 (Pattern 

Recognition) จะแก�ปัญหาโดย AI โดยใช�วิธิีการเรียน

รู�ของ Perceptron Learning Algorithm เพื่อเรียน

รู�การปรับค่าเวกเตอร์ท่ีใช�ในการสร�างฟังก์ชัน เพื่อ

อธิิบายการทำงานของตารางค่าความจริงนี้

 จะเห็นได�ว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่ม แก�ปัญหา

เดยีวกนั โดยใช�ศาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ ในกจิกรรม 

Active Learning นักศึกษาทั้งสองกลุ่มต�องแบ่งปัน

ความรู�ในวิชาตัวเอง รวมถึงฝึึกฝึนและแก�ปัญหาโจทย์

เดียวกัน แต่ใช�ความรู�จากอีกวิชาหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมี

การจดัอภปิราย จดุแขง็ จดุออ่น ของการแก�ปญัหาโดย

มนุษย์ และ เอไอ และสังเคราะห์ความรู�ใหม่ที่ได�โดย

การใช�เทคนิคผสมระหว่างมนุษย์และเครือ่งจักรซ่ึึ่งเป็น

ผลลัพธิ์ของการบูรณาการนี้

 สำหรับรายละเอียดของโครงงานนั้น คือแบ่ง

กลุ่มยอ่ยให�แก�ปญัหาทีอ่าจารยต้ั์งโจทยข์ึน้มาใหม ่โดย

เปน็โจทย์ทีนั่กศกึษาไม่เคยเห็นมาก่อน แต่จำเป็นต�อง

ประยุกต์ทฤษฎีในแต่ละกระบวนวิชา นอกจากนี้ ใน

แตล่ะกลุม่จะได�รบัโจทยท์ีแ่ตกตา่งกนัเพือ่ปอ้งกนัการ

คดัลอก นอกจากนี ้ยงัต�องมาตัง้กลุม่ยอ่ยอภปิราย จดุ

แข็ง จุดอ่อน ของแต่ละเทคนิค แสดงตามรูปที่  3

4. ผู้ลที�ได�รับั

 โครงการบูรณาการข�ามวิชานี้ ให�ผลงาน 

(Output) ที่ได�จากนักศึกษา ได�แก่ รายงานโครงงาน 

บูรณาการ และให�ผลลัพธิ์ (Outcome) ที่นักศึกษาได�

จากวิชานี้ ได�แก่ คุณลักษณะผู�เรียนรู�เชิงรุก (Active 

Learner) และผู�เรยีนรู�ตลอดชวีติ (Lifelong Learner) 

นอกจากนี้ โครงการบูรณาการระหว่างสองกระบวน

วชิา ซ่ึึ่งจัดการเรยีนการสอนโดยใช�ปญัหาและกจิกรรม

เปน็ฐ์านและห�องเรยีนกลบัทางเข�าด�วยกัน เพือ่ให�วิชา

อื่นในคณะใช�เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่ของคณะในอนาคต

5. สรุป

 การทำโครงงานเป็นการบูรณาการข�ามวิชา 

เนื่องจากวิชา 204453 เป็นวิชาทางด�านวิทยาการ

ข�อมูล ในขณะที่วิชา 203231 เป็นวิชาทางด�านการ

ออกแบบลอจิกเกต การหลอมรวมสองวิชาเข�าได�ด�วย

กนั นกัศกึษาจะได�เหน็ภาพการแก�ปญัหาการออกแบบ

ฮารด์แวรโ์ดยศาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนั ได�แก� การแก�ปัญหา

โดยมนุษย์ และการแก�ปัญหาโดย AI นอกจากนี้ 

นกัศกึษาจะได�อภปิรายถงึข�อดีข�อเสีย ของวิธิแีก�ปญัหา

ดังกล่าว และ/หรือ อาจรวมถึงการประยุกต์การแก�

ปัญหาโดยใช�มนุษย์และ AI เข�าด�วยกัน ซ่ึึ่งเป็นจุด

ประสงค์ของการบูรณาการข�ามวิชาของโครงการนี้

   

 

 

มอบหมายใหไปศึกษาลวงหนาจากวีดีโอบันทึกการ

สอนของอาจารย และตำราที่อาจารยไดแตงไว สวน

ในคาบเรียนบรรยายนั ้น อาจารยบรรยายเพียง

ครึ่งหนึ่งของเวลาท้ังหมด โดยเนนท่ีการสรุปและการ

ตอยอดสิ่งที่ได หลังจากนั้น เวลาที่เหลือ นักศึกษา

ตองตั้งกลุมอภิปรายขอดีขอเสียของเทคนิคตาง ๆ ท่ี

ไดศึกษามาดวยตนเอง 

ในแตละวิชา นักศึกษาจำเปนตองศึกษาผาน

วีดีโอการสอนในอีกวิชาหนึ ่ง เนื ่องจากเปนวิชาท่ี

นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน (ผูเรียนของสองวิชา

เปนคนละกลุมกัน) อาจารยจะมีการแนะนำวีดีโอท่ี

จำเปนตองศึกษา โดยไมตองศึกษาทั้งหมด อาจารย

จะคัดเลือกหัวขอที่สำคัญที่สามารถเชื่อมโยงความรู

ระหวางสองวิชาได นอกจากนี้ อาจารยจะมีเอกสาร

การสอนและตำรา เพ่ือใชศึกษาไดดวยตนเองได  

หลังจากนักศึกษาไดมีความรูในวิชาที่ตนเอง

ลงทะเบ ียนเป นอย  างด ีแล ว  และม ีความร ู  ท่ี

จำเปนตองใชในการแกปญหาของอีกวิชาหนึ่ง โดย

อาจารย จะจ ัดคาบเร ียนพิเศษเพื ่อจ ัดก ิจกรรม 

Active learning ของนักศึกษาทั้งหมดสองวิชา โดย

จัดเปนประจำ สม่ำเสมอ ไมไดจัดเพียงครั้งเดียว ใน

แตละครั้ง นักศึกษาแตละวิชาจะตองมาอภิปราย

ขอดีขอเสียของเทคนิคจากวิชาตนเอง และเทคนิค

จากอีกวิชาหนึ ่ง จุดประสงคเพื ่อใหเห็นมุมมองท่ี

แตกตางกันของสองกระบวนวิชา และสามารถหลอม

รวมเทคน ิคจากศาสตร ท ี ่ต างก ัน มาประย ุกต

แกปญหาเดียวกันได ซ่ึงเปนจุดประสงคของโครงการ

บูรณาการนี้ 

 

รูปท่ี 1 โครงการบูรณาการขามวิชา 

น ักศ ึกษาจากว ิชา 204231 (Computer 

Architecture) จะแกปญหาโดยมนุษย กลาวคือ จะ

ออกแบบวงจรโดยใชวิธี Simplify หรือ K-map เพ่ือ

ออกแบบวงจรหรือบูลีนฟงกช ันที ่ทำงานตรงกับ 

ขอมูลเขา และ ขอมูลออก ในตารางคาความจริง 

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

Recognition) จะแกปญหาโดย AI โดยใชว ิธ ีการ

เรียนรูของ Perceptron Learning Algorithm เพ่ือ

เรียนรูการปรับคาเวกเตอรที่ใชในการสรางฟงกชัน 

เพ่ืออธิบายการทำงานของตารางคาความจริงนี้ 

จะเห็นไดวานักศึกษาทั ้งสองกลุม แกปญหา

เดียวกัน โดยใชศาสตรที ่แตกตางกัน ดังนั ้น ใน

กิจกรรม Active Learning นักศึกษาทั ้งสองกลุม

ตองแบงปนความรูในวิชาตัวเอง รวมถึงฝกฝนและ

แกปญหาโจทยเดียวกัน แตใชความรูจากอีกวิชาหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอภิปราย จุดแข็ง จุดออน ของ

การแกปญหาโดยมนุษย และ เอไอ และสังเคราะห
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BO/Files/Doc/AR/arFile8.doc
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การจััดการเรียนร้�แบับัให์ม่ที�สอดคล�องกับัศต่วรรษที� 21 

215495 Selected Topics in Microbiology I (Microbiome Analysis)

ณัฐพื่ล น�อยรังษี 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

nuttapol.n@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชา 215495 Selected Topics in Microbiology 1 (Microbiome Analysis) ในภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2564 มีเนื้อหาเกี่ยวข�องกับการวิเคราะห์ชุมชีพของจุลินทรีย์ด�วยเครื่องมือทางด�านชีวสารสนเทศ

ที่ไม่มี graphic user interface (GUI) เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่ง คือ การวิเคราะห์ไมโครไบ

โอมด�วยวธิิเีมตาบารโ์คดดงิ (metabarcoding) ผา่นโปรแกรม Quantitative Insights Into Microbial Ecology 

2 (QIIME2) ซึ่ึ่งเป็น pipeline ในการวิเคราะห์ชุมชีพของจุลินทรีย์โดยใช� marker gene ผู�เรียนอาศัยทักษะการ

ใช� command line บนระบบปฏิิบัติการ Linux ในการติดตั้งโปรแกรม การนำเข�าข�อมูล การควบคุมคุณภาพ

ของข�อมูล และการจัดการข�อมูล เพื่อให�ได�คำตอบด�านความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชีพของจุลินทรีย์ 

(microbial community) และส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์ไมโครไบโอมด�วยวิธิีเมตาจีโนมิก (metagenomic) 

ผา่นโปรแกรม Atlas ท่ีใช�สำหรบัการนำเข�าข�อมลู ประกอบข�อมูล (assemble) ระบุคา่ (annotate) และ ประมาณ

ค่า (quantify) และ จัดแบ่งข�อมูลเมตาจีโนม (metagenome data binning) ผ่าน Amazon web service 

(AWS) บนระบบคลาวด์เพื่อวิเคราะห์ข�อมูลที่มีขนาดใหญ่และต�องใช�ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก 

เนื้อหาวิชาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วในอ่าวไทยในเดือนกุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2565 ซึ่ึ่งก่อให�เกิด meaningful 

learning ผู�เรียนได�ลงมือใช�งานโปรแกรมด�วยตนเองเพื่อให�มีส่วนร่วมในการเรียนรู� (active learning) งานมอบ

หมายเป็นการวิเคราะห์ case study เน�นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองซึ่ึ่งส่งเสริม

การเรยีนรู�ตลอดชวีติ (lifelong learning) การจดัการเรยีนรู�ในวชิานีจึ้งพฒันาความชำนาญในทกัษะการใช�เครือ่ง

มือทางชีวสารสนเทศควบคู่ไปกับการหนุนเสริมทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน

คำสำคัญ:  Microbiome, Metagenomic, Metabarcoding, Microbiology 

1. บัทนำ 

 ไมโครไบโอม คือ จุลินทรีย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่

ในถิน่อาศยัหนึง่ในชว่งเวลาหนึง่ กจิกรรมของจลุนิทรยี์

เหล่านี้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล�อมซึ่ึ่งเป็นถิ่น

อาศัยของจุลินทรีย์เหล่านั้น และในทางกลับกัน

กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง

แวดล�อมทีเ่ป็นถิน่อาศัยกส็ง่ผลต่อจลุนิทรียเ์ชน่กนั ยก

ตัวอย่างเช่น การใช�ยาปฏิิชีวนะทำให�ชุมชีพจุลินทรีย์ 

(microbial community) ในลำไส�เปลีย่นแปลงไป [1] 

หรือ การใช�สารขจัดคราบน้ำมันส่งผลลบต่อจุลินทรีย์

ยอ่ยสลายนำ้มนัตามธิรรมชาตบิางชนดิ [2, 3] ปจัจบุนั

การศึกษาไมโครไบโอมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้ง

ในด�านการแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล�อม  

 การวิเคราะห์ไมโครไบโอม อาศัยเทคโนโลยี 

Next-generation sequencing เพื่อได�มาซึ่ึ่งข�อมูล

จำนวนมาก และนำข�อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อ

ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการ
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เปลีย่นแปลงของชมุชพีจลุนิทรยีใ์นสภาวะตา่งๆ เครือ่ง

มือทางด�านชีวสารสนเทศ (bioinformatics) ในการ 

วเิคราะห์ไมโครไบโอมในปัจจุบันมักไม่ม ีgraphic user 

interface (GUI) และใช�งานผ่าน command line ใน

ระบบปฏิิบัติการ Linux จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

นักศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยาจะมีความรู�ความ

เข�าใจ และทักษะการใช�โปรแกรมเหล่านีเ้พือ่วิเคราะห์

ไมโครไบโอมซึ่ึง่เข�ามามบีทบาทอยา่งมากในการศกึษา

จุลชีววิทยาในปัจจุบัน

 การเรียนรู�ผ่านการฟังอาจสร�างความรู�ความ

เข�าใจต่อหลักการ แต่การเรยีนรู�ผา่นการปฏิบัิตจิะสร�าง

ทักษะการใช�งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช�งาน

โปรแกรมทางด�านชีวสารสนเทศทีไ่ม่ม ีGUI การจัดการ

เรียนการสอนแบบ active learning ที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 ท่ีเน�นกระบวนการเรียนรู�จึงเป็นการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชานี้และ

ผู�เรียนที่มีพื้นฐ์านทางด�านจุลชีววิทยา

2. ห์ลักการ

 ทกัษะทีส่ำคญั 10 ประการในป ี2020 ประกอบ

ด�วย ทักษะการแก�ปัญหาท่ีมีความสลับซึ่ับซึ่�อน 

(complex problem solving) ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ (critical thinking) ทักษะการคิด

สร�างสรรค์ (creativity) ทักษะการบริหารบุคคล 

(people management) ทกัษะการประสานงานกบั

ผู�อ่ืน (coordinating with others) ทกัษะความฉลาด

ในการใช�อารมณ์ (emotional intelligence) ทักษะ

การประเมินและการตัดสินใจ (judgment and 

decision making) ทักษะการให�บริการ (service 

orientation) ทักษะการเจรจา (negotiation) และ 

ทกัษะความยืดหยุน่ทางปัญญา(cognitive flexibility) 

[4]. นอกจากนี้ทักษะอ่ืนๆ ท่ีสำคัญในศตวรรษที่ 21 

ยกตัวอย่างเช่น การใช�ภาษา (literacy) การคำนวณ 

(numeracy) การใช�เทคโนโลยี (ICT literacy) การใช�

วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว (scientific literacy) ก็มี

ความสำคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนัสำหรบัผู�เรยีนในการ

ใช�ชีวิตในศตวรรษที่ 21 [5]

ในการสร�างทักษะที่สำคัญเหล่านี้กับผู�เรียน บทบาท

ของผู�สอนจะเปลี่ยนแปลงจากผู�ถ่ายทอดความรู� 

( lecturer) เป็นผู�อำนวยการเรียนรู�หรือสร�าง

ประสบการณ์การเรียนรู� (facilitator) ที่ลดบทบาท

การบรรยายหน�าชั้นเรียนและเพิ่มการลงมือทำโดยผู�

เรียนโดยที่ผู�สอนเป็นผู�ให�คำแนะนำ โดยอาศัยการ

เรยีนรู�ทีเ่น�นกระบวนการเรยีนรู�ควบคูไ่ปกบัเนือ้หาวชิา 

(active learning) ซ่ึึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู�ที่

เน�นให�ผู�เรยีนมบีทบาทในการแสวงหาความรู� มกีารคดิ 

แก�ปัญหาและนำความรู�ไปประยุกต์ใช� มีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� มีความรับผิดชอบร่วมกันและบูรณาการ

ข�อมูลสู่ความคิดรวบยอด โดยที่ผู�สอนเป็นผู�ให�คำ

แนะนำหรืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู� 

[6]

3. กระบัวนการเรียนร้�ในกระบัวนวิชา

 แผนเดิมของกระบวนวิชา 215495 ในหัวข�อ 

Microbiome Analysis นี้จะเป็นการบรรยายโดยผู�

สอนทัง้หมดเพือ่ปูพืน้ฐ์านเกีย่วกับการวิเคราะห์ข�อมลู

ไมโครไบโอมซ่ึึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในจุล

ชีววิทยา แต่เพื่อให�สอดคล�องกับกระบวนการที่ทำให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู� (active learning) 

จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนจากการ

บรรยายเป็นการปฏิบัิต ิโดยปรับรปูแบบการเรยีนการ

สอนเป็นเชิงปฏิิบัติการ ผู�เรียนจะได�ลงมือทำไปพร�อม

กับผู�สอน และผู�สอนจะคอยแก�ปัญหาที่พบ เพื่อให�ผู�

เรยีนได�มีประสบการณจ์รงิในการใช�โปรแกรมทางด�าน

ชีวสารสนเทศ ที่ไม่ GUI หัวใจสำคัญของการใช�

โปรแกรมผ่าน command line คือ ความสามารถ

ของผู�เรยีนในการอ่าน ทำความเข�าใจ error message 

และสามารถค�นหาวิธิแีก�ไขได�ด�วยตนเอง กระบวนการ

นี้ยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต (lifelong 

learning) ให�กับผู�เรียนอีกด�วย 

3.1. การสอนแบบการอบรมเชิงปฏิิบัติการ

 ความรู�พื้นฐ์านด�านการใช�งาน Linux มีความ
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จำเป็นอย่างยิ่งในการใช�งานโปรแกรมทางด�าน

ชีววิทยาสารสนเทศ เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้ส่วน

ใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบดังกล่าว และสามารถใช�

งานผ่าน command line เท่าน้ัน เพื่อให�ผู�เรียนมี

ทกัษะในการใช�งานโปรแกรมจงึต�องมกีารปูพืน้ความรู�

ในภาษา Linux ขั้นพื้นฐ์านก่อน ด�วยข�อจำกัดท่ีเกิด

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงแก�ไขโดยการ

เรยีนผา่นโปรแกรม Zoom และลงมอืปฏิบิตัไิปพร�อม

กัน เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกคือ สื่อการ

เรียนการสอนในรูปแบบ html ซึ่ึ่งผู�เรียนสามารถคัด

ลอกคำสัง่ได�อยา่งถกูต�องสมบรูณ์เพยีงการกดปุ่ม ชว่ย

รน่ระยะเวลาในการพิมพค์ำสัง่ทัง้หมดด�วยตนเอง และ

มีการบันทึกวิดีทัศน์เพื่อให�ผู�เรียนสามารถทบทวนได�

ตามที่ผู�เรียนต�องการ

  อยา่งไรกต็าม เมือ่สามารถจดัการเรยีนการสอน 

ณ ที่ตั้ง (on site) ได� ก็มีการจัดการเรียนการสอนเชิง

ปฏิิบัติการ (ภาพ 1) ที่ผู�สอนมีปฏิิสัมพันธิ์กับผู�เรียน

โดยตรง และสามารถชว่ยแก�ปญัหาท่ีเกดิข้ึนกบัผู�เรยีน

ได�อย่างทันทีทันใด

ร้ปที� 1 การจัดการเรียนรู�เชิงปฏิิบัติการ

3.2. การใช�ตัวอย่างที่สอดคล�องกับผู�เรียน

 งานมอบหมายใช�กรณีศึกษา (Case-based 

studies) ของการรัว่ไหลของนำ้มนัและกา๊ซึ่ธิรรมชาติ

ในอ่าวเมกซึ่ิโก (Deepwater Horizon oil and gas 

spill) เพื่อเทียบเคียงกับการรั่วไหลของน้ำมันในอ่าว

ไทยในเดือนกุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2565 ผู�เรียนได�ใช�ทักษะ

ในการวเิคราะหช์มุชพีของจลุนิทรยีเ์พือ่ศกึษาการตอบ

สนองของจุลินทรีย์ต่อสารขจัดคราบน้ำมัน (รูปที่ 2) 

กอ่ให�เกิด meaningful learning กล่าวคือผู�เรยีนเห็น

ประโยชน์จากเนื้อหาวิชาได�ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ร้ปที� 2 ชิ้นงานของผู�เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การ

ตอบสนองของจลุนิทรียต่์อการใช�สารขจัดคราบนำ้มัน

ในทะเล

3.3. Asynchronous learning

 การบันทึกการบรรยายแล�วอัพโหลดลงใน 

Microsoft Teams เพื่อให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�และ

ทบทวนเนื้อหาวิชาได�ทุกท่ีทุกเวลาตามบริบทของ

สังคมในปัจจุบัน ซึ่ึ่งการเรียนรู�สามารถเกิดขึ้นได�ทุกที่ 

ไม่จำเป็นต�องเกิดภายในสถานศึกษา และทุกเวลา ไม่

เฉพาะเวลาทำการของสถานศึกษา 

3.4. สื่อในการจัดการเรียนการสอน

 ส่ือที่ใช�ในการสอนเป็น Microsoft Power 

Point presentation และ Markdown ผ่าน

แพลตฟอร์มทีห่ลากหลาย คอื การสอนในชัน้เรยีน การ

สอนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom และการอัพโหลด

วีดีทัศน์ลงใน Microsoft Teams เพื่อจัดการเรียนรู�

แบบ Asynchronous learning ให�ผู�เรียนเข�าไปเรียน

รู�ตามสถานที่และเวลาที่สะดวก รวมถึงใช� Google 

Form และ Kahoot! ในการควิซึ่ 

4. ผู้ลที�ได�รับั

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน

 การประเมินผล ประกอบด�วย การสังเกตการ

ทำงานรว่มกนั การเข�ารว่มกจิกรรมการบรรยายของผู�

สอน การสอบ รวมถึงการประเมินชิ้นงานของผู�เรียน 

โดยแบ่งร�อยละของคะแนนดังนี้ การเข�าร่วมกิจกรรม 

10% ควิซึ่ 10% งานมอบหมายแบบกลุ่ม 60% และ

   

 

 

ผูเรียนโดยที่ผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ โดยอาศัยการ

เร ียนร ู ท ี ่ เน นกระบวนการเร ียนร ู ควบค ู  ไปกับ

เนื ้อหาวิชา (active learning) ซึ ่งมีกระบวนการ

จัดการเร ียนรู ท ี ่ เน นให ผ ู  เร ียนมีบทบาทในการ

แสวงหาความรู มีการคิด แกปญหาและนำความรูไป

ประย ุกต ใช   ม ีส วนร วมในการเร ียนร ู   ม ีความ

รับผิดชอบรวมกันและบูรณาการขอมูลสูความคิด

รวบยอด โดยที่ผูสอนเปนผูใหคำแนะนำหรืออำนวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนรู [6] 

3 กระบวนการเรียนรูในกระบวนวิชา 

แผนเดิมของกระบวนวิชา 215495 ในหัวขอ 

Microbiome Analysis นี ้จะเปนการบรรยายโดย

ผูสอนทั้งหมดเพื่อปูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห

ขอมูลไมโครไบโอมซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง

ในจุลชีววิทยา แตเพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการท่ี

ทำใหน ักศึกษามีส วนรวมในการเร ียนรู   (active 

learning) จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

จากการบรรยายเปนการปฏิบัติ โดยปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนเปนเชิงปฏิบัติการ ผูเรียนจะไดลงมือ

ทำไปพรอมกับผูสอน และผูสอนจะคอยแกปญหาท่ี

พบ เพื่อใหผู เรียนไดมีประสบการณจริงในการใช

โปรแกรมทางดานชีวสารสนเทศ ที ่ไม GUI หัวใจ

สำคัญของการใชโปรแกรมผาน command line คือ 

ความสามารถของผูเรียนในการอาน ทำความเขาใจ 

error message และสามารถคนหาวิธีแกไขไดดวย

ตนเอง กระบวนการนี้ยังสงเสริมทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิต (lifelong learning) ใหกับผูเรียนอีกดวย  

 

3.1 การสอนแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ความรูพื ้นฐานดานการใชงาน Linux มีความ

จำเปนอยางยิ ่งในการใชงานโปรแกรมทางดาน

ชีววิทยาสารสนเทศ เนื่องจากโปรแกรมเหลานี้สวน

ใหญถูกพัฒนาขึ้นบนระบบดังกลาว และสามารถใช

งานผาน command line เทานั้น เพื่อใหผู เรียนมี

ทักษะในการใชงานโปรแกรมจึงตองมีการปูพ้ืน

ความรูในภาษา Linux ข้ันพ้ืนฐานกอน ดวยขอจำกัด

ที่เกิดจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา จึงแกไข

โดยการเรียนผานโปรแกรม Zoom และลงมือปฏิบัติ

ไปพรอมกัน เครื่องมือที่ชวยอำนวยความสะดวกคือ 

สื ่อการเรียนการสอนในรูปแบบ html ซึ ่งผู เร ียน

สามารถคัดลอกคำสั่งไดอยางถูกตองสมบูรณเพียง

การกดปุ ม ช วยรนระยะเวลาในการพิมพคำสั่ง

ทั้งหมดดวยตนเอง และมีการบันทึกวิดีทัศนเพื่อให

ผูเรียนสามารถทบทวนไดตามท่ีผูเรียนตองการ 

 อยางไรก็ตาม เมื ่อสามารถจัดการเรียนการ

สอน ณ ที่ตั้ง (on site) ได ก็มีการจัดการเรียนการ

สอนเชิงปฏิบัติการ (ภาพ 1) ท่ีผูสอนมีปฏิสัมพันธกับ

ผู เรียนโดยตรง และสามารถชวยแกปญหาที ่เกิด

ข้ึนกับผูเรียนไดอยางทันทีทันใด 

ภาพ 1 การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ 

 

3.2 การใชตัวอยางท่ีสอดคลองกับผูเรียน 

งานมอบหมายใชกรณีศ ึกษา (Case-based 

studies) ของการร ั ่ ว ไหลของน ้ ำม ันและก  าซ
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การสอบประจำภาค 20% การประเมินชิ้นงานซ่ึึ่ง

ประกอบด�วยรายงาน การอ่านบทความและอภิปราย

ถึงความจำเป็นในการใช�การวิเคราะห์ชุมชีพของ

จุลินทรีย์ด�วย Next generation sequencing ที่ไม่

อาศัยการเพาะเลี้ยงควบคู่ไปกับวิธิีดั้งเดิมที่อาศัยการ

เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การใช� plug-in ที่แตกต่างกันเพื่อ

ผลลพัธิท์ีแ่ตกตา่งกนัและนกัศกึษาสามารถอภปิรายได�

ว่าควรใช� plug-in แบบใดเพื่อให�ได�ผลลัพธิ์ที่ต�องการ 

และการวิเคราะห์ชุมชีพของจุลินทรีย์ท่ีตอบสนองต่อ

การใช�สารกระจายคราบน้ำมัน ที่สอดคล�องกับ

เหตกุารณน์ำ้มนัรัว่ในอ่าวไทยในเดือนกมุภาพนัธิ ์พ.ศ. 

2565 นักศึกษาอภิปรายแก�โจทย์วิธิีการประเมินใช�

เกณฑ์การให�คะแนนแบบรูบริค ประกอบด�วย ความ

ครบถ�วนของหัวข�อ ความสมบูรณ์และถูกต�องของ

เนื้อหาและการอ�างอิงข�อมูล 

4.2. ผลลัพธิ์ต่อผู�เรียนที่เป็นเป้าหมาย

 ผู�เรยีนมคีวามรู�เกีย่วกบัเนือ้หาวชิามากขึน้ เมือ่

ผ่านการเรียนรู�ไม่ว่าจะเป็นในห�องเรียน ผ่านชั้นเรียน

ออนไลน์หรือ asynchronous learning แล�ว ผู�เรียน

สามารถหาข�อมูล (Information & discovery) แปล

ผลข�อมูลและวิเคราะห์ (Interpretation & analysis) 

คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Reasoning) เพื่อแก�ปัญหา 

(Problem-solving) ได� โดยวัดผลได�จากการตอบค

วซิึ่ซึ่ึง่เปดิโอกาสให�ผู�เรยีนค�นคว�าข�อมลูและปรกึษากนั

ก่อนตอบคำถามได� เพื่อส่งเสริมการค�นหาข�อมูล 

(media literacy) และการร่วมมือ (collaboration) 

ไปพร�อมกัน 

 ผู�เรียนมีการร่วมมือกันเพื่อตอบคำถามในชั้น

เรียน เนื่องจากควิซึ่ในช้ันเรียนมีลักษณะให�ผู�เรียน

สามารถค�นหาคำตอบได�อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมการ

ค�นหาข�อมูลที่สามารถเข�าถึงได�ทุกที่ทุกเวลาในยุค

ปัจจุบัน ผู�เรียนสามารถใช�อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ในการค�นหาข�อมูลจากวารสารวิชาการออนไลน์และ

นำข�อมูลที่ได�มาอภิปรายกับเพื่อนร่วมชั้นตามแนวคิด

ในการทำควิซึ่ท่ีว่า “ค�นได� ปรึกษากันได�” เพือ่เป็นการ

เน�นย้ำให�ผู�เรียนเข�าใจถึงบริบทในยุคปัจจุบันท่ีอาศัย

ความร่วมมือกันเพื่อแก� ปัญหาและต่อยอดเพื่อ 

สร�างสรรค์

 ผู�เรยีนได�พัฒนาทักษะการสือ่สาร โดยมีการฟัง

อย่างมีประสิทธิิภาพ สามารถส่ือสารได�ในหลาย

แพลตฟอร์มทั้งการสื่อสารต่อหน�า และการสื่อสาร

ออนไลน์ ผ่านการแชท มีส่วนร่วม (Engagement) ใน

การเรียนรู� บทสนทนาและการอภิปราย ดังจะเห็นได�

จากการถามคำถามทั้ งในชั้นเรียน และการใช�

แพลตฟอร์ม Microsoft Teams ในการช่วยกันแก�

ปัญหาการติดตั้ง และ ปัญหาการใช�งานโปรแกรม  

ซึ่ึง่ปญัหาในการใช�โปรแกรมทีเ่กิดขึน้นัน้แตกตา่งกนัไป

ตามระบบปฏิิบัติการของผู�เรียน ซึ่ึ่งผู�สอนจำเป็นต�อง

ร่วมมือกับผู� เรียนเพื่อศึกษาวิธิีการแก�ไขปัญหา  

(รูปที่ 3) หรือผู�สอนไม่พบปัญหาเช่นเดียวกับผู�เรียน 

แต่ผู�เรยีนช่วยกันแก�ปัญหาได� (รูปที ่4) หรือการสือ่สาร

กันเองภายในชั้นเรียน (รูปที่ 5) 

รป้ที� 3 ปญัหาทีเ่กิดจากระบบปฏิบัิตกิารทีแ่ตกต่างกัน

ของผู�เรียนและผู�สอนซ่ึึ่งได�รับการแก�ไขโดยความร่วม

มือระหว่างผู�เรียนและผู�สอนในการค�นหาที่มาของ

ปัญหาและวิธิีแก�ไขที่ถูกต�องครอบคลุม
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ร้ปที� 4 การช่วยกันแก�ปัญหาของผู�เรียนในการใช�

โปรแกรม

ร้ปที� 5 การสื่อสารระหว่างผู�เรียนภายในชั้นเรียน

4.3. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

 มีการใช�สื่อการสอนหลายรูปแบบมากกว่าการ

สอนภายในชั้นเรียน มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประกอบการเรียนการสอนมากข้ึน นอกจากการใช� 

Microsoft PowerPoint ในการบรรยายแล�ว ยังเพิ่ม

การใช� R Markdown ในการเตรียมเอกสารสื่อการ

สอนในรูปแบบ html เพื่อให�ผู�เรียนสามารถคัดลอก

คำสั่งสำหรับโปรแกรมได�อย่างครบถ�วน มีการจัดรูป

แบบการเรียนรู�เพื่อตอบสนองต่ออุปกรณ์ของผู�เรียน 

ยกตัวอย่างเช่น การจัดทีมเพื่อแก�ปัญหาโดยแบ่งออก

เป็น ทีม MacOS และ ทีม Windows มีการใช� 

Mentimeter และ Kahoot! เพื่อให�ผู� เรียนมี 

engagement ในชั้นเรียนมากขึ้น (ภาพ 6) 

 ปัญหาที่พบ คือ ชั้นเรียนไม่เหมาะกับการ

จัดการเรียนรู�แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการ

สอนครั้งต่อไปจะเปลี่ยนสถานที่เป็น Active room 

ของอาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

(TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ึ่งมีความเหมาะสม

มากกว่า กล่าวคือ ตำแหน่งของผู�สอนอยู่กลางห�อง

ทำให�สามารถมีปฏิิสัมพันธิ์กับผู�เรียนได�อย่างท่ัวถึง 

และผู�เรียนนั่งเป็นกลุ่ม มีบรรยากาศของการปรึกษา

และร่วมมือกันมากกว่าชั้นเรียนแบบดั้งเดิม

ร้ปที�  6 การใช� Kahoot! ในชั้นเรียนเพ่ือเพิ่ม 

engagement

5. สรุป

 การจดัการเรยีนรู�ทีส่อดคล�องกับศตวรรษที ่21 

ในกระบวนวิชา 215495 Selected Topics in 

Microbiology I (Microbiome Analysis) ได�รับผล

ตอบรับท่ีดีจากผู�เรียนโดยได�รับการประเมินให�อยู่ใน

ระดับดีมาก แสดงให�เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน

โดยลดความสำคัญของการสอบ แต่เน�นทีก่ระบวนการ

เรียนรู�และพัฒนาทักษะที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 

เหมาะสมกบัเนือ้หาวชิา แม�จะมปีญัหาการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา ทำให�การจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน

ไม่สามารถทำได� แต่การร่วมมือกันของผู�เรียนทำให�

สามารถแก�ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ได�อยา่งทนัท่วงทเีสมอืน

การแก�ปัญหาในชัน้เรยีน อกีทัง้การบันทกึวดีทีศัน ์เพือ่

ให�ผู�เรยีนสามารถเข�าถงึเนือ้หาและทบทวนได�ทกุที ่ทกุ

เวลา ซ่ึึ่งเป็นการนำประสบการณ์จากการเข�าร่วม

โครงการครัง้กอ่นมาใช� ผู�เรยีนสามารถใช�โปรแกรมทาง

ด�านชีวสารสนเทศทีไ่มม่ ีGUI เพือ่วเิคราะห์ชมุชีพของ

จุลินทรีย์ได�อีกท้ังยังแสดงถึงทักษะการค�นหาความรู�

ด�วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู�อื่น จึงมีความเป็น

ไปได�อย่างสงูทีจ่ะนำรปูแบบการจัดการเรยีนการสอน

ในลักษณะนี้ไปประยุกต์ใช�กับวิชาอื่นต่อไป
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บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏิจักรชีวิต (213312) มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของ

เทคโนโลยีตอ่สิง่แวดล�อม แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด การเปลีย่นสูเ่ทคโนโลยีสะอาด การประยุกตใ์ช�เทคโนโลยี

สะอาดในงานด�านสิง่แวดล�อม ลำดบัชัน้ของการจดัการของเสยี การประเมนิวฏัิจกัรชวีติและการแปลความหมาย

เชิงผลกระทบต่อสิ่งแวดล�อม รวมถึงกรณีศึกษาในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเสนอแนะและ

ประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมสำหรับสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืน สามารถประเมินวัฏิจักรชีวิตและวิเคราะห์ผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล�อมของกิจกรรมต่าง ๆ  ได� โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 คณาจารย์ได�ประยุกต์

เนื้อหาให�สอดคล�องกับกระบวนการเรียนรู�แบบ Active Learning มุ่งเน�นให�ผู�เรียนฝึึกการเรียนรู�ด�วยตนเองด�วย

เครื่องมือที่หลากหลาย มีการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก ผลการ

ประเมินการเรียนการสอนแบบ Active Learning บ่งชี้ว่าผู�เรียนได�บรรลุตามแผนการสอนที่วางไว� โดยประเมิน

จากผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียน ซึ่ึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู�หลากหลายรูปแบบ คือ การรับฟังบรรยาย การอภิปราย

ร่วมในชั้นเรียน การศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ การสำรวจและประเมินในประเด็นที่ตนเองสนใจ

เกีย่วกบัเทคโนโลยสีะอาดและการประเมนิวฏัิจกัรชวีติของผลติภณัฑ/์สินค�า/บรกิาร และพฒันาตอ่ยอดในรปูแบบ

ของงานกลุ่ม การฝึึกทักษะใช�เทคโนโลยีในการผลิตผลงานในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียและการออกมานำเสนอหน�า

ชั้นเรียน การฝึึกสร�างคำถามและกระบวนการคิดวิเคราะห์กับวิทยากรจากภาคสนาม รวมถึงกิจกรรมแฮกาธิอน 

(hackathon) นวตักรรมสีเขยีว โดยมีการประเมนิผลการเรยีนรู�ทกุกจิกรรมในรปูแบบการสอบวดัผล (take-home 

exam) คะแนนเก็บ รายงาน ผลงานสื่อ การนำเสนอหน�าชั้น และผลงานจากกิจกรรมแฮกะธิอน นอกจากนี้ คณะ

ผู�สอนยงัมกีารจดัทำสือ่การสอนโดยใช�สือ่ออนไลนแ์ละการใช�ซึ่อฟตแ์วรร์ว่มกบัการสอนในวธิิกีารปกต ิในอนาคต

คณะผู�สอนหวงัวา่จะนำแผนการสอนนีไ้ปปรบัใช�อยา่งเปน็รูปธิรรมกบันกัศกึษาในปต่ีอไป รวมถงึใช�แผนการสอน

นี้ในการเขียนตำราที่เกี่ยวข�องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน

คำสำคัญ:  เทคโนโลยีสะอาด, การประเมินวัฏิจักรชีวิต, Active Learning
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1. บัทนำ

 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล�อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอัน

เนื่องมาจากมลภาวะหลายรูปแบบ โดยมากเกิดจาก

ฝึีมือของมนุษย์ท่ีมีการใช�ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

และขาดมาตรการแก�ไขและป้องกันมลภาวะต่าง ๆ 

ปัญหาสิ่งแวดล�อมในหลายด�านยังไม่สามารถแก�ไขได�

อย่างทันท่วงที เนื่องจากระดับความยุ่งยากและ

จำนวนสถานการณ์ปัญหาใหม่ ๆ ที่อุบัติข้ึนอย่างต่อ

เนื่อง จึงยังมีรายงานของผลกระทบจากปัญหาสิ่ง

แวดล�อมทัง้ทางตรงและทางอ�อมอยา่งรนุแรงตอ่สงัคม

มนุษย์ แม�ข�อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล�อมจะมี

จำนวนมาก มีหลายช่องทางในการเข�าถึงข�อมูล อาทิ 

สื่อออนไลน์ สื่อโซึ่เชียลมีเดีย เป็นต�น ก็ตาม แต่หลาย

ครั้งปัญหาสิ่งแวดล�อมกลับถูกละเลย จึงเป็นเรื่องที่

ท�าทายในการจัดการเรียนการสอนด�านสิ่งแวดล�อม

เพื่อให�ผู�เรียนมีความสนใจกับเนื้อหา โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ ภาวะสงัคมพลกิผนั (Disrupt Society) ทีส่ง่ผลตอ่

วิทยาการเรียนรู�ของมนุษย์ โดยเฉพาะกับการเรียนรู�

เหตกุารณท์างสิง่แวดล�อม ซึ่ึง่ในอดตีเน�นการถา่ยทอด

จากผู�สอนเพียงฝึ่ายเดียว อย่างไรก็ตามผู�เรียนอาจมี

มมุมองแนวคิดแตกต่างออกไป หรือผู�เรยีนอาจไม่สนใจ

ในเหตุการณ์สิ่งแวดล�อมที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ทำให�

บรรยากาศในห�องเรยีนขาดความนา่สนใจ และผู�เรยีน

อาจไม่สามารถเข�าใจถึงสถานการณ์ปัญหาทางสิ่ง

แวดล�อมนัน้ ๆ  จงึอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิิท์างการเรยีน 

และทักษะอาชีพในแง่ความสามารถในการแก�ไข

ปัญหาสิ่งแวดล�อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได� นำ

ไปสู่ภาวะขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพด�าน

การแก�ไขปัญหาสิ่งแวดล�อมอย่างเป็นรูปธิรรม

 นอกจากนี้ การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดของ

เยาวชนที่พร�อมจะเรียนรู�ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน

กระบวนวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม ควร

สอดคล�องไปกับการพัฒนาทักษะในด�านต่าง ๆ  ซ่ึึ่งอาจ

ช่วยพัฒนาเยาวชนให�มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก มี

มุมมองต่อสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล�อมในภาพรวม 

สามารถจุดประเดน็ทางสิง่แวดล�อม ไปจนถึงการแก�ไข

ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่ งยืนบนพื้นฐ์านของ

วิทยาศาสตร์ ดังนั้นวิชาที่เกี่ยวข�องกับวิทยาศาตร์สิ่ง

แวดล�อม จงึควรเพิม่บทบาทให�ผู�เรยีนมีสว่นร่วมในการ

เรียนรู� นำไปสู่ความเข�าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได�

อย่างถ่องแท�

 สำหรับวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการประเมิน

วัฏิจักรชีวิต (Clean Technology and Life Cycle 

Assessment) รหัสกระบวนวิชา ว.สล. 312 (213312) 

เป็นวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด

ทำการสอนครั้งแรกใน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 

1 สำหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรชัน้ปทีี ่3 และมนีกัศกึษา

ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 11 คน โดยเนื้อหาวิชา

เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏิจักรชีวิตมีการ

เชื่อมโยงสององค์ประกอบหลัก คือ ด�านแนวคิด

เทคโนโลยีสะอาด ครอบคลุมหัวข�อผลกระทบของ

เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล�อม การเปลี่ยนสู่เทคโนโลยี

สะอาด การประยุกต์ใช�เทคโนโลยีสะอาดในงานด�าน

สิ่ งแวดล�อม และด�านการประเมินวัฏิจักรชีวิต 

ครอบคลุม การจัดลำดับชั้นของการจัดการของเสีย 

เพ่ือใช�ในการประเมินวัฏิจักรชีวิต ตลอดจนการแปล

ความหมายเชิงผลกระทบต่อสิ่งแวดล�อม รวมถึงกรณี

ศึกษาในปัจจุบัน

 คณะผู�สอนจึงออกแบบกระบวนการเรียนรู� ให�

สอดคล�องกับแนวคิด “การเรียนรู�แบบ Active 

Learning” ที่กำลังได�รับความนิยมอย่างมากใน

ปจัจุบนั [1] ดงันัน้ บทความนีจึ้งเป็นการนำเสนอภาพ

รวมของการปรบักระบวนทศันก์ารเรยีนรู�ของวชิาน้ีให�

เปน็แบบ Active Learning พร�อมนำเสนอผลลัพธ์ิหลัง

จากเสร็จส้ินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที ่

ผ่านมา

2. ห์ลักการ/ทฤษฎีีที�นำมาใช�

 แนวคิดการเรียนรู�แบบ Active Learning เป็น
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แนวคิดที่เน�นผู�เรียนเป็นสำคัญที่สุด เปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�ลงมือกระทำกิจกรรม เพื่อให�เกิดการใช�ทักษะ

ในเชิงความคิด เทคนิควิธิีในการปฏิิบัติงานและแก�ไข

ปัญหาในชีวิตจริง ผู�เรียนสามารถถ่ายทอด วิจารณ์ โต�

แย�งระหว่างผู�เรียนและผู�สอน โดยในอดีต บทบาทนี้

ยังคงเป็นแบบทางเดียว คือ ผู�สอนถ่ายทอดให�แก่ผู�

เรยีน ซ่ึึ่งการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 นัน้ บทบาทนีต้�อง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ คือ ผู�สอนต�องเป็นผู�

อำนวยความสะดวกให�แก่ผู� เรียน (Learning 

facilitator) ร่วมกับวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์

เกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล�อม เกิดบรรยากาศการ

รว่มแบง่ปนัและแลกเปลีย่นองคค์วามรู�ในชัน้เรยีน เปดิ

โอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�แบบนำตนเอง (Student-

centered) นอกจากนี ้ผู�เรยีนจะสามารถสืบค�นข�อมูล

เพิ่มเติม ตลอดจนลงมือทดลองปฏิิบัติ โดยไม่จำกัด

หัวข�อจากผู�สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่ึ่งเป็นการเปิดกว�าง

ต่อการศึกษาในหัวข�อที่ตนเองสนใจ โดยหัวข�อต่าง ๆ 

จะเน�นประเด็นกรณีศึกษาเหตุการณ์สิ่งแวดล�อมใน

ท�องถิ่นของผู�เรียนเอง และจากกรณีทั้งในและต่าง

ประเทศ (Phenomenon-Based Learning: PBL) 

รวมไปถึงการนำเสนอเทคโนโลยีท่ีเกดิใหมด่�านการแก�

ปัญหาสิ่งแวดล�อม หรือด�านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล�อม 

[1]

 นอกจากนี ้คณะผู�สอนยงัออกแบบกระบวนการ

เรียนรู� โดยแบ่งสัดส่วนวิธิีการต่าง ๆ  ให�มีความเหมาะ

สมกับผู�เรียน ยึดเอาประสิทธิิภาพการเรียนรู� และ

ผลลัพธ์ิเป็นสำคัญ ตามหลักการ “พีระมิดแห่งการ

เรียนรู�” (National Training Laboratories of 

Bethel, สหรัฐ์อเมริกา [2]) อาทิ หากจัดรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู�ให�เป็นการรับฟังบรรยายเพียง

อย่างเดียว ประสิทธิิภาพการเรียนรู�จะเกิดขึ้นได�น�อย 

เมื่อเทียบกับให�ผู�เรียนได�อภิปราย วิจารณ์โต�แย�ง ฝึึก

การปฏิบิตั ิหรอืถา่ยถอดสาธิติให�แกเ่พือ่นรว่มชัน้เรยีน 

ซึ่ึง่รปูแบบเหล่านี ้หากจัดให�สอดคล�องกับเนือ้หาทีทั่น

ยุคสมัย ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ แล�ว จะส่งเสริมให�ผู�

เรยีนเกดิการพฒันาทกัษะอยา่งมปีระสทิธิภิาพมากขึน้ 

 จากหลักการและทฤษฎีข�างต�น ผนวกกับ

เนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการประเมิน

วัฏิจักรชีวิต ซ่ึึ่งอ�างอิงมาจากบทความวิชาการและ

แหล่งอ�างอิงออนไลน์ต่าง ๆ [3, 4, 5] และตามความ

เชีย่วชาญของคณะผู�สอนทัง้ในภาคปฏิบัิติการและภาค

สนามแล�ว คณะผู�สอนมุ่งหวังให�กระบวนการเรียนรู�

เหล่านี้ จะส่งเสริมให�การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning มีประสิทธิิภาพ ทำให�นักศึกษา 

สามารถนำองค์ความรู�ไปใช�ได�จริง ทันต่อสถานการณ์

สิง่แวดล�อมโลก สอดคล�องกบัภาวะสงัคมในยคุปจัจบุนั

3. กระบัวนการเรียนร้�

 คณะผู�สอนมุ่งหวังให�นักศึกษามีความสามารถ

ในการเรียนรู�ด�วยตัวเอง และสามารถถ่ายทอดความรู�

ได� โดยในวิชานี้ มีผลลัพธิ์การเรียนรู�ของกระบวนวิชา 

(Course Learning Outcomes: CLOs) ที่คาดหวัง

จากผู�เรียน 2 ข�อ กล่าวคือ

 CLO1 ผู�เรียนสามารถเสนอแนะและประยุกต์

เทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมสำหรับสิ่งแวดล�อมที่

ยั่งยืน

 CLO2 ผู�เรยีนสามารถประเมินวัฏิจักรชีวติและ

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่สิง่แวดล�อมของกจิกรรมตา่ง ๆ

 เพือ่ให�เกดิความหลากหลาย มลีกัษณะของการ

ผสมผสานของกระบวนการเรยีนรู�ในวิชานี ้คณะผู�สอน

ได�นำวิธิีการต่าง ๆ มาปรับใช� ดังนี้

 การบรรยาย เป็นรูปแบบปกติทั่วไปที่ใช�ในการ

ถ่ายทอดหลักการและทฤษฎี เพื่อเป็นการปูพื้นฐ์าน

ของเนื้อหาวิชา อย่างไรก็ตาม National Training 

Laboratories of Bethel สหรัฐ์อเมริกา [2] รายงาน

วา่ เมื่อเวลาผา่นไป 1 วนั ผู�เรยีนจะจดจำการเรยีนรู�ได�

เพียงร�อยละ 5 เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิิภาพการเรียนรู� คณะผู�สอนจึงปรับลดการ

เรียนรู�แบบบรรยายในห�องเรียน และเพิ่มสัดส่วนของ

การเรยีนรู�ในรปูแบบอืน่ ๆ  ให�มากขึน้ ทัง้นีค้ณะผู�สอน

ยังเพิ่มการอภิปรายร่วมในช้ันเรียน การศึกษากรณี
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ตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศในชั่วโมงบรรยายอีก

ด�วย อย่างไรก็ตาม คณะผู�สอนได�ออกแบบการประเมิน

การเรียนรู�ที่เกิดขึ้นในห�องเรียนหรือชั่วโมงบรรยาย

ด�วยวิธิีการสอบ (แบบ take-home exam) คิดเป็น

คะแนนร�อยละ 40 ของคะแนนทั้งวิชา ส่วนอีกร�อยละ 

60 มาจากการประเมินผลการเรียนรู�อื่น ๆ ซ่ึึ่งมี

ลกัษณะการเรยีนรู�แบบ Active Learning เต็มรูปแบบ

 การบ�านในรูปแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ถูก

นำมาใช�เพื่อช่วยให�ผู�เรียนได�มีโอกาสทบทวนและ

สืบค�นความรู�นอกห�องเรียนด�วยตนเอง และฝึึกทักษะ

การทำงานร่วมกับผู�อื่น 

 การฝึกึทักษะใช�เทคโนโลยีในการผลิตผลงานใน

รปูแบบสือ่มลัตมิเีดยี เปน็อีกรปูแบบการเรยีนรู�ทีค่วบคู่

ไปกับหวัข�อบรรยาย สง่เสรมิให�ผู�เรยีนเกดิความเข�าใจ

ผ่านการปฏิิบัติจริงจากซึ่อฟท์แวร์ที่เกี่ยวข�อง โดยผู�

เรียนเลือกหัวข�อท่ีตนเองสนใจศึกษาแล�วประยุกต์ใช�

วิธิีการที่ได�เรียนรู�มาจากการบรรยาย หรือจากการ

อภิปรายร่วมกันในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา เพ่ือหาคำ

ตอบและบทสรปุทีเ่กีย่วกับเทคโนโลยสีะอาดและการ

ประเมินวัฏิจักรชีวิตของกิจกรรมนั้น ๆ และรวบรวม

ประเด็นทั้งหมดผลิตเป็นผลงานในรูปแบบของสื่อ

มัลติมีเดียที่พร�อมนำเสนอในช่องทางสาธิารณะ อาทิ 

การนำเสนอหน�าชั้นเรียน และช่องทางสาธิารณะต่าง 

ๆ ในโอกาสต่อไป 

 กจิกรรมนำเสนอหน�าชัน้เรยีน เปน็การนำเสนอ

พร�อมกับสื่อมัลติมีเดียท่ีผู�เรียนเตรียมมาตลอดภาค

การศึกษา เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นที่ตน

ได�เลือก ซ่ึึ่งคณะผู�สอนได�นำมาใช�ในวิชาน้ีในชั่วโมง

ท�าย ๆ  ของกระบวนวิชา เป็นการเปิดโอกาสให�ผู�เรียน

ได�แสดงสิง่ทีไ่ด�เรยีนรู�มาตลอดภาคเรยีน ผา่นกจิกรรม

นี้โดยเฉพาะ และมีการประเมินผลลัพธิ์ในการเรียนรู�

โดยคณะผู�สอน 

 การออกภาคสนาม เป็นรูปแบบการเรียนรู�ที่

ชว่ยให�ผู�เรยีนได�พบกบัเหตกุารณ์ทางสิง่แวดล�อมอยา่ง

แท�จรงิ (PBL) สง่เสรมิให�เกดิปฏิสิมัพนัธิร์ะหวา่งผู�เรยีน

ด�วยกันเอง และระหว่างผู�สอนและผู�เรียนในระหว่าง

การออกภาคสนาม ซึ่ึง่ผู�สอนกำหนดให�ผู�เรยีนได�บันทกึ

ข�อมลู และสรุปเปน็รายงาน ซ่ึึ่งแบบบนัทึกดังกลา่วได�

ออกแบบมาเพือ่ชว่ยชีน้ำประเดน็สำคญั ๆ  ทีค่วรเรยีน

รู�ในแต่ละคาบ

 กิจกรรมแฮกาธิอน (hackathon) ในหัวข�อ

นวัตกรรมสีเขียว เป็นการเรียนรู�แบบองค์รวม มีการ

ระดมสมองจากผู�เข�าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน

เปน็ทีม ประกอบด�วยสมาชิกท่ีมีพืน้ฐ์านและความชอบ

ทีห่ลากหลาย เพือ่รว่มกนัสร�างสรรคค์ดิค�นไอเดยีและ

นวัตกรรมใหม่ภายในระยะเวลาที่จำกัดแบบต่อเนื่อง

ตามโจทย์ที่ได�รับ [6] ซึ่ึ่งในกระบวนวิชานี้จัดกิจกรรม

ต่อเนื่องใช�ระยะเวลาประมาณ 1 วันครึ่ง เพื่อให�

สามารถจัดกจิกรรมภายใต�สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 จากนั้นทุกกลุ่มจะนำเสนอผลงานดัง

กล่าวต่อคณะผู�สอนและวิทยากรรับเชิญ ซ่ึึ่งสามารถ

ประเมินทักษะการเรียนรู�ในหลาย ๆ ด�านได�

 การมีกระบวนการเรียนรู�ที่หลากหลายดังที่

กล่าวมาข�างต�น คณะผู�สอนได�ยึดหลักให�ผู�เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู� (Active Learning) และได�มีโอกาส

พฒันาทักษะการเรยีนรู�ตลอดชวีติตอ่ผู�เรยีน (Lifelong 

Learning) ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล�อมที่

สำคญัในสังคมใกล�ตัว ไปจนถงึปญัหาสิง่แวดล�อมระดบั

ภูมิภาค และระดับโลก

4. ผู้ลลัพื่ธ์์

4.1. ผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 ผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษาในวิชา

นี้ตาม CLOs ได�มาจากวิธิีรูบริกส์ (Rubrics) [7] ซึ่ึ่งดู

จากจำนวนผู�เรียนทั้งหมด และจำนวนผู�เรียนที่มีผล

การประเมินเกินครึ่งของเกณฑ์ โดยมีวิธิีการคิดดังนี้

Rubric เท่ากับ 5 หากมีจำนวนผู�เรียนมากกว่าหรือ

เท่ากับร�อยละ 80 เป็นผู�มีผลการประเมินเกินครึ่งของ

เกณฑ์

 Rubric เทา่กบั 4 หากมจีำนวนผู�เรยีนอยูใ่นชว่ง

ร�อยละ 60 แต่ไม่เกิน 80 เป็นผู�มีผลการประเมินเกิน

ครึ่งของเกณฑ์
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 Rubric เทา่กบั 3 หากมจีำนวนผู�เรยีนอยูใ่นชว่ง

ร�อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60 เป็นผู�มีผลการประเมินเกิน

ครึ่งของเกณฑ์

 Rubric เทา่กบั 2 หากมจีำนวนผู�เรยีนอยูใ่นชว่ง

ร�อยละ 20 แต่ไม่เกิน 40 เป็นผู�มีผลการประเมินเกิน

ครึ่งของเกณฑ์

 Rubric เทา่กบั 1 หากมจีำนวนผู�เรยีนน�อยกวา่

ร�อยละ 20 เป็นผู�มีผลการประเมินเกินครึ่งของเกณฑ์

 จากการประเมินตาม CLOs พบว่าผู�เรียนทุก

คน (ทั้งหมด 11 คน, ร�อยละ 100) มีผลการประเมิน

เกินครึ่งของเกณฑ์ ซ่ึึ่งคำนวณเป็นคะแนนรูบริกส์

เท่ากับ 5 ถือได�ว่าผู� เรียนมีผลสัมฤทธิิ์ที่ เกิดจาก

กระบวนการเรยีนรู�ได�ดีเยีย่ม ซ่ึึ่งกระบวนการเรยีนรู�ดัง

กลา่วประกอบด�วย 1) การรบัฟงับรรยาย การอภปิราย

ร่วมในชั้นเรียน การศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่าง

ประเทศ 2) การสำรวจและประเมินในประเด็นที่

ตนเองสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวฏัิจกัรชวีติของผลิตภณัฑ์/สนิค�า/บริการ และ

พฒันาต่อยอดในรูปแบบของงานกลุม่ 3) การฝึกึทักษะ

ใช�เทคโนโลยีในการผลิตผลงานในรูปแบบสือ่มัลตมิเีดีย 

4) การออกมานำเสนอหน�าชั้นเรียน 5) การฝึึกสร�าง

คำถามและกระบวนการคิดวิเคราะห์กับวิทยากรจาก

ภาคสนาม และ 6) กิจกรรมแฮกาธิอน (hackathon) 

นวัตกรรมสีเขียว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การรับฟังบรรยาย ซ่ึึ่งเป็นการปูพื้นฐ์าน

ประเภททฤษฎี คณะผู�สอนได�กระตุ�นให�มีโอกาสของ

การอภิปรายร่วมในชัน้เรยีนเสมอ และนำกรณีตวัอย่าง

ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีเกีย่วข�อง เพือ่ให�ผู�เรยีนได�เหน็

ภาพของการใช�เทคโนโลยีสะอาดและการประเมิน

วัฏิจักรชีวิตของกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่ชีวิต

ประจำวันของผู�เรียน ไปจนถึงระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก (รูปที่ 1)

 2) การสำรวจและประเมินในประเด็นที่ตนเอง

สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและการประเมิน

วัฏิจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/สินค�า/บริการ และพัฒนา

ต่อยอดในรูปแบบของงานกลุ่ม ยกตัวอย่าง กรณีงาน

เด่ียว ผู�สอนได�มอบหมายให�ผู�เรียน เลือกสินค�าหรือ

บรกิารทีต่นเองสนใจ จากนัน้ทำการประเมินทรพัยากร

ที่ใช�ในกระบวนการผลิตสินค�าและบริการนั้น ๆ  อย่าง

ละเอียด มีการกำหนดให�เก็บข�อมูลจากการสัมภาษณ์ 

และการค�นคว�าจากฐ์านข�อมูลออนไลน์ นำมาวเิคราะห์

ผ่านซึ่อฟท์แวร์ CROPWAT และ openLCA ซึ่ึ่งเป็น

ซึ่อฟท์แวร์ที่ได�รับความนิยมในงานประเมินวัฏิจักร

ชวีติของสนิค�าและบรกิารทัง้ในภาคธิรุกจิและงานวจิยั

ในปัจจุบัน ซึ่ึ่งหลังจากการประเมินแล�ว ผู�เรียนจะ

ทราบถึงผลกระทบจากการใช�ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 

และความเส่ียงท่ีอาจก่อให�เกดิมลภาวะต่อส่ิงแวดล�อม

ท่ีเกดิจากแตล่ะข้ันตอนของกระบวนการผลติได� ทำให�

ผู� เรียนสามารถวิเคราะห์วางแผน เพื่อปรับปรุง

กระบวนการผลิตให�มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

มากยิ่งข้ึน โดยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู�เรียนในการ

ประกอบอาชีพที่ต�องมีส่วนเกี่ยวข�องกับการประเมิน

ลกัษณะนีใ้นอนาคต เชน่ การประเมินเพือ่ให�หน่วยงาน

หรือองค์กรผ่านเกณฑ์มาตรฐ์านทางสิ่งแวดล�อม หรือ

การทำให�ผลติภณัฑแ์ละบรกิารในธิรุกจิของตนเองผา่น

เกณฑ์รับรองในด�านความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล�อม 

สำหรบังานกลุ่ม ผู�สอนได�มอบหมายให�ผู�เรยีนออกแบบ

ธิุรกิจที่กลุ่มสนใจ นำเสนอการใช�ทรัพยากรและ

เทคโนโลยีสะอาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช�ให�ธิุรกิจ

ของกลุ่มตนมีความน่าสนใจ และเป็นธิุรกิจชั้นนำใน

ด�านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล�อม

 3) การฝึกึทักษะใช�เทคโนโลยีในการผลิตผลงาน

ในรปูแบบสือ่มลัตมิเีดยี สบืเนือ่งจากงานเดีย่วในข�อ 2 

เกีย่วกบัการประเมนิวฏัิจกัรชวีติของสนิค�าหรอืบริการ

ทีต่นเลอืก ซึ่ึง่ผู�เรยีนได�ทำการรวบรวมผลงานในแตล่ะ

ข้ันตอนในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

ต้ังแต่การเก็บข�อมูลจากการสัมภาษณ์ การสืบค�นใน

ฐ์านข�อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการนำข�อมูลเข�าสู่ซึ่อฟท์แวร์

เพ่ือวเิคราะห์ผลและการแปลผล ออกมาในรปูของผล

งานสื่อมัลติมีเดีย ความยาวประมาณ 3 – 5 นาที โดย
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มีจุดประสงค์เพื่อการนำเสนอหน�าชั้น และการแลก

เปลีย่นเพือ่นร่วมชัน้เรยีน และหลังจากได�นำเสนอหน�า

ชั้นเรียนแล�ว ผู�เรียนจะสามารถนำข�อแนะนำที่เกิดขึ้น

ไปปรบัปรงุแก�ไข เพือ่เตรยีมเผยแพร่สูส่าธิารณะตอ่ไป  

 4) การนำเสนอหน�าชั้นเรียน สืบเนื่องจาก

กจิกรรมในข�อ 3 เมือ่ผู�เรยีนผลิตสือ่มัลติมเีดียเรยีบร�อย

แล�ว คณะผู�สอนได�กำหนดวันเพื่อการนำเสนอในช่วง

ท�ายของภาคการศึกษา โดยมีคณาจารย์และผู�เรยีนทุก

คนเข�ารว่มรบัฟงั พร�อมอภปิราย แนะนำ และสอบถาม

จากผู�ผลิตผลงาน ทำให�ผู�เรียนได�เรียนรู�กระบวนการ

ประเมินวัฏิจกัรชวีติของสนิค�าและบรกิารหลากหลาย

รูปแบบ และสามารถวิเคราะห์ แนะนำ เพื่อการต่อ 

ยอดไอเดียระหว่างผู�เรียนได� (รูปที่ 2)

 5) การฝึึกสร�างคำถามและกระบวนการคิด

วิเคราะห์ร่วมกับวิทยากรจากภาคสนาม ในภาคการ

ศกึษานี ้คณะผู�สอน ได�กำหนดให�มกีารออกภาคสนาม

เยี่ยมชมสถานท่ีต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ที่

เกีย่วข�องกบักระบวนวชิา ประกอบไปด�วย สถาบนัวจิยั

และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โรงงานผลิตน้ำดื่มโพลา ดำรงศิลป์ และสวนหม่อนศิริ 

มัลเบอร์ร่ี โดยผู�เรียนได�มีโอกาสเห็นการประยุกต์ใช�

เทคโนโลยีสะอาดไปพร�อม ๆ  กับเทคโนโลยีดั้งเดิม ได�

มีโอกาสแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามกับวิทยากรและ

เจ�าของธิุรกิจท่ีพยายามผลักดันให�ธิุรกิจและองค์กร

ของตน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล�อมมากขึ้น ซ่ึึ่งผู�

เรียนสามารถนำทฤษฎีที่ได�เรียนรู�ในห�องเรียน มอง

ผ่านกระบวนการผลิตและการประกอบธิุรกิจแบบ

แยกแยะถึงการใช�ทรัพยากรในแต่ละข้ันตอน รวมถึง

สามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล�อมในเบื้องต�น

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบธิรุกจิท่ีได�เข�าไปเยีย่มชม 

พร�อมสรุปในรูปแบบรายงาน นอกจากนี้ ระหว่างการ

บรรยายในช้ันเรียน คณะผู�สอนได�เชิญวิทยากร

ภายนอก มาให�ความรู�โดยเฉพาะหัวข�อที่ผู�เรียนสนใจ 

ซึ่ึ่งทำให�บรรยากาศภายในห�องเรียนมีความน่าสนใจ

มากขึ้น สังเกตจากคำถามที่ผู�เรียนสอบถามและแลก

เปลี่ยนกับวิทยากรภายนอก สำหรับในภาคการศึกษา

นี้ ได�เชิญวิทยากรทั้งหมด 2 ท่าน ร่วมบรรยายท่านละ 

1 คาบ สอดแทรกในกำหนดการคาบบรรยาย (รูปที่ 3 

– 4)

 6) กิจกรรมแฮกาธิอน (hackathon) ในธีิม

บอร์ดเกมและนวัตกรรมสีเขยีว เป็นกิจกรรมการเรยีน

รู�แบบองค์รวม เปิดโอกาสให�มีการระดมสมองภายใน

ทมีด�วยเวลาทีจ่ำกดัแบบตอ่เนือ่งตามโจทยท์ีไ่ด�รบั ซึ่ึง่

ในครัง้นี ้คณะผู�สอนได�เชญิวทิยากรทีมี่ความเชีย่วชาญ

ในด�านการพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อจุดประเด็นให�ผู�เรียน

ได�เรียนรู�ทักษะใหม่ ๆ และสามารถสร�างสรรค์คิดค�น

ด�วยไอเดียและนวัตกรรมใหม่ ๆ กิจกรรมแฮกาธิอน 

ครัง้นี ้จดัขึน้ภายใต�สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 คณะผู�สอนจึงทำการจัดแบบ Hybrid โดยมีผู�

เรียนเข�าร่วมแบบ On-site เพียง 3 คน เป็นตัวแทน

เพื่อนร่วมชั้นเรียนในการเล่นบอร์ดเกม และที่เหลือ

รว่มกิจกรรมทีผ่่านช่องทางออนไลน์ตลอดทัง้กิจกรรม 

เมือ่ผู�เรยีนได�เรยีนรู�ทัง้ทฤษฎบีอร์ดเกมและการพฒันา

บอร์ดเกมแล�ว ผู�เรียนถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จากนั้น

อภิปรายภายในกลุ่ม จัดทำผลิตภัณฑ์บอร์ดเกมของ

กลุม่ตน ภายใต�แนวคดินวตักรรมสเีขยีว โดยบอรด์เกม

ทีพ่ฒันานัน้จะต�องมีองค์ประกอบของความสนุกสนาน

ซึ่ึ่งเป็นหัวใจของการเล่นบอร์ดเกม และต�องมีความ

เกีย่วข�องหรอืสอดแทรกเนือ้หาของเทคโนโลยสีะอาด

และการประเมินวัฏิจักรชีวิตของกิจกรรมต่าง ๆ 

นอกจากนี้ คณะผู�สอนยังกำหนดให�แต่ละกลุ่ม สอด

แทรกแนว คิด  เ ป้ าหมายการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ลงไป

ในบอรด์เกมอกีด�วย และเมื่อทั้งสองกลุ่มนำเสนอแล�ว 

คณะผู�สอนและวิทยากรรับเชิญได�ทำการประเมิน

ทักษะการเรียนรู�ในหลาย ๆ ด�าน พบว่าผู�เรียนแต่ละ

กลุ่มสามารถนำเสนอผลงานบอร์ดเกมได�อย่างความ

ครบถ�วน ทั้งเนื้อหาวิชาการและความสนุกสนาน แม�

จะมีข�อจำกัดด�านเวลาและสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ก็ตาม จึงทำให�ผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
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สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในระดับดี

เยี่ยม (รูปที่ 5)

 ในบทสรุป เมือ่สิน้สดุกระบวนการเรยีนรู�ตลอด

ภาคเรยีน คณะผู�สอนได�รับข�อเสนอแนะจากผู�เรยีน คอื 

เนื่องจากเนื้อหาในวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวัฏิจักรชีวิตมีหลากหลายหัวข�อ มีการใช�

ซึ่อฟท์แวร์ใหม่ ๆ ผู�เรียนอาจไม่สามารถเข�าใจเนื้อหา

ได�ทันที ต�องอาศัยการทบทวนด�วยตนเองหลายคร้ัง 

อยา่งไรก็ตาม ผลการประเมินผลสัมฤทธิิท์างการเรยีน

พบว่า ผู�เรียนส่วนใหญ่ มีผลการเรียนในระดับดีมาก 

(เกรด A) 

4.2. ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

 คณะผู�สอนได�ทดลองการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่ (Active Learning) นอกเหนือจากรูป

แบบการสอนแบบเดิมซึ่ึ่งใช�การบรรยายหน�าชั้นเพียง

วิธิีเดียว และยังได�รับแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์พี่

เลีย้ง (Coaching) ท่ีรบัรู�ถึงวธิิกีารถ่ายทอดความรู�จาก

คณะผู�สอนในทุก ๆ ขั้นตอน 

 การเตรียมสือ่การสอน ผู�สอนแต่ละท่านได�เน�น

ภาพรวมของเนื้อหาในแต่ละหัวข�อผ่านการศึกษา

เน้ือหาอย่างละเอียด ซึ่ึ่งผู�สอนท่ีรับผิดชอบในแต่ละ

หัวข�อได�มีโอกาสร่วมอภิปรายกับคณาจารย์ที่มี

ประสบการณ์การสอนในกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่

เกีย่วข�อง ทำให�เกดิการพฒันาแนวคดิในเรือ่งของการ

ใช�เครือ่งมอืทางคอมพวิเตอร์ท่ีทนัสมยั เชน่ ซึ่อฟต์แวร์

และส่ือเฉพาะทางเข�ามาในบางบทเรียน ซ่ึึ่งแม�ว่าผู�

สอนจะมีประสบการณ์ใช�เครื่องมือเหล่านี้ แต่เมื่อมี

การนำเข�าไปสู่บทเรียน พบว่ายังมีจุดที่ต�องใช�เวลาใน

การฝึึกฝึนด�วยตนเองและได�เรียนรู�การใช�เครื่องมือดัง

กล่าวเพิ่มเติม ซ่ึึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดสู่

งานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตได�

 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ส่งผลให�เวลาสอนในชั้นเรียนถูกปรับ

ลดลง คณะผู�สอนต�องปรับตัวและเลือกใช�ช่องทางการ

สอนผ่านสื่อออนไลน์และแบบ Hybrid ในกรณีที่เป็น

ไปได�เข�ามาทดแทนรูปแบบ On-site ทำให�มีโอกาสที่

จะสามารถนำกระบวนการเรียนรู�แบบ Active  

Learning มาปรับใช�อย่างเต็มรูปแบบ และมีโอกาส

พัฒนาทักษะของตนเองในการสอนรูปแบบน้ีให�มี

ประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างครบกระบวนการ กล่าว

คือ เรียนรู�วิธิีการแนะนำส่ือการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน 

เรยีนรู�เคร่ืองมือและวิธิกีารศึกษาเนือ้หาบทเรยีน และ

ทำการประเมินผลงานผู�เรยีนผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ Digital 

Learning & Online Learning กล่าวคือ ระบบ KC-

Moodle และ Microsoft Teams ประจำกระบวน

วิชา

ร้ปที� 1 บรรยากาศในชั่วโมงบรรยายที่มีการอภิปราย

รายบุคคล (ก) และอภิรายกลุ่ม (ข) 

 

 

   

 

 

ในบทสรุป เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรูตลอด

ภาคเรียน คณะผูสอนไดรับขอเสนอแนะจากผูเรียน 

คือ เนื่องจากเนื้อหาในวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตมีหลากหลายหัวขอ มีการใช

ซอฟทแวรใหม ๆ ผูเรียนอาจไมสามารถเขาใจเนื้อหา

ไดทันที ตองอาศัยการทบทวนดวยตนเองหลายครั้ง 

อยางไรก็ตาม ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนพบวา ผูเรียนสวนใหญ มีผลการเรียนในระดับดี

มาก (เกรด A)  

4.2 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

คณะผูสอนไดทดลองการจัดการเรียนการสอน

ร ูปแบบใหม  (Active Learning) นอกเหน ือจาก

รูปแบบการสอนแบบเดิมซึ่งใชการบรรยายหนาชั้น

เพียงวิธ ีเดียว และยังไดร ับแรงบันดาลใจมาจาก

อาจารยพ่ีเลี้ยง (Coaching) ท่ีรับรูถึงวิธีการถายทอด

ความรูจากคณะผูสอนในทุก ๆ ข้ันตอน  

การเตรียมสื่อการสอน ผูสอนแตละทานไดเนน

ภาพรวมของเนื้อหาในแตละหัวขอผานการศึกษา

เนื้อหาอยางละเอียด ซึ่งผูสอนที่รับผิดชอบในแตละ

หัวขอไดมีโอกาสรวมอภิปรายกับคณาจารยที ่ มี

ประสบการณการสอนในกระบวนวิชาอื ่น ๆ ท่ี

เกี ่ยวของ ทำใหเกิดการพัฒนาแนวคิดในเรื ่องของ

การใชเครื ่องมือทางคอมพิวเตอรที ่ทันสมัย เชน 

ซอฟตแวรและสื่อเฉพาะทางเขามาในบางบทเรียน 

ซึ่งแมวาผูสอนจะมีประสบการณใชเครื่องมือเหลานี้ 

แตเมื่อมีการนำเขาไปสูบทเรียน พบวายังมีจุดที่ตอง

ใชเวลาในการฝกฝนดวยตนเองและไดเรียนรูการใช

เครื่องมือดังกลาวเพิ่มเติม ซึ่งเปนประโยชนในการ

นำไปตอยอดสูงานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตได 

การปรับตัวในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 สงผลใหเวลาสอนในชั้นเรียนถูกปรับ

ลดลง คณะผูสอนตองปรับตัวและเลือกใชชองทาง

การสอนผานสื่อออนไลนและแบบ Hybrid ในกรณีท่ี

เปนไปไดเขามาทดแทนรูปแบบ On-site ทำใหมี

โอกาสที ่จะสามารถนำกระบวนการเร ียนรูแบบ 

Active  Learning มาปรับใชอยางเต็มรูปแบบ และ

มีโอกาสพัฒนาทักษะของตนเองในการสอนรูปแบบ

นี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางครบกระบวนการ 

กลาวคือ เรียนรูวิธีการแนะนำสื่อการเรียนรูใหกับ

ผู เรียน เรียนรู เครื ่องมือและวิธีการศึกษาเนื ้อหา

บทเรียน และทำการประเมินผลงานผู เร ียนผาน

ชองทางแพลตฟอรมดิจิท ัลของมหาวิทยาล ัยใน

รูปแบบของ Digital Learning & Online Learning 

กล  า วค ื อ  ระบบ KC-Moodle และ  Microsoft 

Teams ประจำกระบวนวชิา 

 

  
 

 

  
รูปท่ี 1 บรรยากาศในชั่วโมงบรรยายท่ีมีการอภิปราย 

รายบุคคล (ก) และอภิรายกลุม (ข)  
 

(ข) 

(ก) 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที ่ 2 บรรยากาศการนำเสนองานเดี ่ยวหนาชั้น

เรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีผูเรียนจัดทำข้ึนตั้งแตข้ันตน

จนถึงการวิเคราะหดวยซอฟทแวร 

 
 

 

รูปที ่ 3 วิทยากรรับเชิญในระหวางคาบบรรยาย 

เกี่ยวกับหัวขอ Energy Disruption (ก) และการใช

ทรัพยากรในการผลิตสื่อ (ข)  

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมการออกภาคสนาม จ.เชียงใหม 

(ก) 

(ข) 
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รป้ที� 2 บรรยากาศการนำเสนองานเดีย่วหน�าชัน้เรยีน 

ด�วยสื่อมัลติมีเดียที่ผู�เรียนจัดทำขึ้นตั้งแต่ขั้นต�นจนถึง

การวิเคราะห์ด�วยซึ่อฟท์แวร์

ร้ปที� 3 วิทยากรรับเชิญในระหว่างคาบบรรยาย เกี่ยว

กับหัวข�อ Energy Disruption (ก) และการใช�

ทรัพยากรในการผลิตสื่อ (ข) 

ร้ปที� 4 กิจกรรมการออกภาคสนาม จ.เชียงใหม่

   

 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที ่ 2 บรรยากาศการนำเสนองานเดี ่ยวหนาชั้น

เรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีผูเรียนจัดทำข้ึนตั้งแตข้ันตน

จนถึงการวิเคราะหดวยซอฟทแวร 

 
 

 

รูปที ่ 3 วิทยากรรับเชิญในระหวางคาบบรรยาย 

เกี่ยวกับหัวขอ Energy Disruption (ก) และการใช

ทรัพยากรในการผลิตสื่อ (ข)  

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมการออกภาคสนาม จ.เชียงใหม 

(ก) 

(ข) 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที ่ 2 บรรยากาศการนำเสนองานเดี ่ยวหนาชั้น

เรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีผูเรียนจัดทำข้ึนตั้งแตข้ันตน

จนถึงการวิเคราะหดวยซอฟทแวร 

 
 

 

รูปที ่ 3 วิทยากรรับเชิญในระหวางคาบบรรยาย 

เกี่ยวกับหัวขอ Energy Disruption (ก) และการใช

ทรัพยากรในการผลิตสื่อ (ข)  

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมการออกภาคสนาม จ.เชียงใหม 

(ก) 

(ข) 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที ่ 2 บรรยากาศการนำเสนองานเดี ่ยวหนาชั้น

เรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีผูเรียนจัดทำข้ึนตั้งแตข้ันตน

จนถึงการวิเคราะหดวยซอฟทแวร 

 
 

 

รูปที ่ 3 วิทยากรรับเชิญในระหวางคาบบรรยาย 

เกี่ยวกับหัวขอ Energy Disruption (ก) และการใช

ทรัพยากรในการผลิตสื่อ (ข)  

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมการออกภาคสนาม จ.เชียงใหม 

(ก) 

(ข) 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมแฮกาธอน (บน) ภาพโปสเตอรแจง

กิจกรรมแฮกาธอนในชั้นเรียนและสื่อโซเชียล (กลาง) 

กิจกรรมแบบ Hybrid ในธีมบอรดเกมและนวัตกรรม

สีเขียว และผลงานบอรดเกมของนักศึกษาท้ัง 2 กลุม 

(ลาง) การนำเสนอผลงานบอรดเกมของนักศึกษา  

5 สรุป 

กระบวนการเร ียนร ู แบบ Active Learning 

ชวยใหผ ู  เร ียนในวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตไดมีโอกาสฝกฝนและพัฒนา

ทักษะดวยตนเอง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

เกณฑดีและเปนที่นาพึงพอใจในความคิดเห็นของ

คณะผูสอน โดยคณะผูสอนไดถายทอดองคความรู

ของวิชานี้ผานตำรา บทความวิชาการ การคนควาหา

ข  อม ู ล จ ากแหล  ง ออน ไลน  ต  า ง  ๆ  และจาก

ประสบการณที่หลากหลาย รวมถึงมีการวางแบบ

แผนการเรียนรูที่มีการผนวกการเรียนรูแบบ Active 

Learning ไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวากระบวน

ว ิชาน ี ้ จะ เป ดสอนเป นคร ั ้ งแรกในหล ักส ูตร 

ว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และภายใตสถานการณโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 

2019 ก็ตาม ท้ังนี้ คณะผูสอนไดเล็งเห็นวา การเรียน

การสอนที่ไดจัดสรรขึ้นมาในกระบวนวิชานี้สามารถ

นำไปพัฒนาหร ือปร ับปร ุงร ูปแบบการสอนให

สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ได 

โดยทั้งผูเรียน คณะผูสอนและคณาจารยในกระบวน

วิชาอื่น ๆ สามารถนำแนวทางการเรียนรูและแบบ

แผนการสอนของวิชาวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตนี้ ไปปรับใชหรือตอยอดกับการ

เรียนรูและการสอนในวิชาอ่ืน ๆ ในโอกาสตอไป 

6 กิตติกรรมประกาศ  
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ร้ปที� 5 กิจกรรมแฮกาธิอน (บน) ภาพโปสเตอร์แจ�ง

กิจกรรมแฮกาธิอนในชั้นเรียนและสื่อโซึ่เชียล (กลาง) 

กิจกรรมแบบ Hybrid ในธิีมบอร์ดเกมและนวัตกรรม

สีเขียว และผลงานบอร์ดเกมของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม 

(ล่าง) การนำเสนอผลงานบอร์ดเกมของนักศึกษา 

5. สรุป

 กระบวนการเรยีนรู�แบบ Active Learning ชว่ย

ให�ผู�เรียนในวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการประเมิน

วัฏิจักรชีวิตได�มีโอกาสฝึึกฝึนและพัฒนาทักษะด�วย

ตนเอง ผู�เรยีนมผีลสมัฤทธิิท์างการเรยีนในเกณฑด์แีละ

เป็นที่น่าพึงพอใจในความคิดเห็นของคณะผู�สอน โดย

คณะผู�สอนได�ถ่ายทอดองค์ความรู�ของวิชานีผ่้านตำรา 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมแฮกาธอน (บน) ภาพโปสเตอรแจง

กิจกรรมแฮกาธอนในชั้นเรียนและสื่อโซเชียล (กลาง) 

กิจกรรมแบบ Hybrid ในธีมบอรดเกมและนวัตกรรม

สีเขียว และผลงานบอรดเกมของนักศึกษาท้ัง 2 กลุม 

(ลาง) การนำเสนอผลงานบอรดเกมของนักศึกษา  

5 สรุป 

กระบวนการเร ียนร ู แบบ Active Learning 

ชวยใหผ ู  เร ียนในวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตไดมีโอกาสฝกฝนและพัฒนา

ทักษะดวยตนเอง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

เกณฑดีและเปนที่นาพึงพอใจในความคิดเห็นของ

คณะผูสอน โดยคณะผูสอนไดถายทอดองคความรู

ของวิชานี้ผานตำรา บทความวิชาการ การคนควาหา

ข  อม ู ล จ ากแหล  ง ออน ไลน  ต  า ง  ๆ  และจาก

ประสบการณที่หลากหลาย รวมถึงมีการวางแบบ

แผนการเรียนรูที่มีการผนวกการเรียนรูแบบ Active 

Learning ไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวากระบวน

ว ิชาน ี ้ จะ เป ดสอนเป นคร ั ้ งแรกในหล ักส ูตร 

ว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และภายใตสถานการณโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 

2019 ก็ตาม ท้ังนี้ คณะผูสอนไดเล็งเห็นวา การเรียน

การสอนที่ไดจัดสรรขึ้นมาในกระบวนวิชานี้สามารถ

นำไปพัฒนาหร ือปร ับปร ุงร ูปแบบการสอนให

สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ได 

โดยทั้งผูเรียน คณะผูสอนและคณาจารยในกระบวน

วิชาอื่น ๆ สามารถนำแนวทางการเรียนรูและแบบ

แผนการสอนของวิชาวิชาเทคโนโลยีสะอาดและการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตนี้ ไปปรับใชหรือตอยอดกับการ

เรียนรูและการสอนในวิชาอ่ืน ๆ ในโอกาสตอไป 

6 กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิชาการ การค�นคว�าหาข�อมูลจากแหล่ง

ออนไลน์ต่าง ๆ และจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

รวมถึงมีการวางแบบแผนการเรยีนรู�ทีมี่การผนวกการ

เรยีนรู�แบบ Active Learning ได�อยา่งมปีระสิทธิภิาพ 

แม�ว่ากระบวนวิชานี้จะเปิดสอนเป็นคร้ังแรกใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และภายใต�สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กต็าม ทัง้นี ้คณะผู�สอนได�เล็งเหน็วา่ การเรยีนการสอน

ที่ได�จัดสรรขึ้นมาในกระบวนวิชาน้ีสามารถนำไป

พัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการสอนให�สอดคล�องกับ

กระบวนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ได� โดยทั้งผู�เรียน 

คณะผู�สอนและคณาจารย์ในกระบวนวิชาอื่น ๆ 

สามารถนำแนวทางการเรียนรู�และแบบแผนการสอน

ของวชิาวชิาเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวฏัิจกัร

ชีวิตนี้ ไปปรับใช�หรือต่อยอดกับการเรียนรู�และการ

สอนในวิชาอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ 

 ผู� รั บ ทุ น ข อ ข อ บ คุ ณ โ ค ร ง ก า ร ฝึึ ก ส อ น 

(Coaching) สำหรับอาจารย์ผู�ได�รับทุนสนับสนุนการ

จัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 

 ผู�รับทนุขอขอบคุณโครงการ Type A (อาจารย์

ใหม่) : Active Learning โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำ

ปีการศึกษา 2564 โดย Teaching & Learning 

Innovation Center ที่สนับสนุนค่าใช�จ่ายในการ

ดำเนินการสอนในรูปแบบ Active Learning
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บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชา 213211 (Environmental Safety and Ethics) เป็นวิชาบรรยายที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ให�ผู�เรียนสามารถประเมินอันตรายจากการทำงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อมในห�องปฏิิบัติการและภาคสนาม

ได�  รวมถงึสามารถวางแผนการปฏิบิตังิานเพือ่ปอ้งกนัและควบคมุอนัตรายได� ตลอดจนประยกุตใ์ช�หลกัจรยิธิรรม

ทางสิ่งแวดล�อมในการแก�ไขปัญหาสิ่งแวดล�อมได� ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผู�สอนได�ปรับรูปแบบการสอนรวม

ถงึการวดัผลประเมนิผลโดยใช�แนวคดิ Active learning มาประยกุตใ์ช� พบวา่สามารถใช�แนวคดิดงักลา่วกบัรายวชิา

นี้ได� และในภาพรวมผู�เรียนเข�าใจเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม ซึ่ึ่งสามารถวัดผลได�จากชิ้นงาน นอกจากนั้นพบว่าการ

มีกิจกรรมในห�องเรียนสามารถดึงดูดผู�เรียนให�เข�าเรียนเกินกว่าร�อยละ 80 ของจำนวนผู�เรียนทั้งหมด แม�ว่าจะ

เปน็การเรยีนในระบบออนไลนเ์ปน็สว่นใหญ ่และจากการประเมนิผลการเรยีนรู�ระดบัรายวชิา (course learning 

outcomes: CLOs) ที่นำไปสู่ผลลัพธิ์การเรียนรู�ระดับหลักสูตร (program learning outcomes: PLOs) อยู่ใน

ระดับดี ถึงดีมาก ดังนั้นสามารถกล่าวได�ว่าแนวคิด active learning ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ สามารถดึงดูดผู�เรียนได� ท้ังนี้การใช�เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยให�จัดการเรียนการ

สอนได�ในยุคการเรียนออนไลน์ได�ในหลายรูปแบบ  

คำสำคัญ:  Active learning, การเรียนออนไลน์, ความปลอดภัยในห�องปฏิิบัติการ, CLO, PLO 

1. บัทนำ

 การเรียน หรือการปฏิิบัติงานทางวิทยาศาสตร์

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต�องเข�าใจถึงหลักความปลอดภัย 

และจริยธิรรมในการปฏิิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได� ดังนั้นวิธิีการที่จะทำให�ผู�

เรียนตระหนักถึงความปลอดภัยและจริยธิรรมในห�อง

ปฏิิบัติการ และมองเห็นภาพได�อย่างชัดเจน คือ การ

เรียนรู�จากประสบการณ์จริงจากผู�เชียวชาญ  การ

ศึกษาจากกรณีศึกษา และวางแผนเพื่อหาแนวทางใน

การแก�ไขปญัหา ผา่นการอธิบิายและแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นในช้ันเรียนร่วมกับผู�สอน เพื่อสร�างทักษะการ

ทำงานร่วมกัน จากแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการผนวก

การเรยีนเนือ้หาในห�องเรยีนแบบปกต ิการเรยีนรู�นอก

ห�องเรียน   การเรียนรู�จากปัญหา และการทำงานเป็น 

กลุ่ม ซึ่ึ่งสอดคล�องกับการเรียนแบบ Active learning 

ในยุคปัจจุบันได�อย่างมีประสิทธิิภาพ ทั้งนี้เป็นการ

สร�างเสริมประสบการณใ์ห�ผู�เรยีนมคีวามพร�อมสำหรบั

การทำงานในอนาคตมากขึ้น 

2. ห์ลักการและทฤษฎีี

2.1. ลักษณะกระบวนวิชา

 อนัตรายทีเ่กิดขึน้จากการทำงานในห�องปฏิบัิติ

การ ในภาคสนาม และการป้องกัน การปฐ์มพยาบาล 
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มาตรฐ์านความปลอดภัยในห�องปฏิิบัติการและการ

ทำงานภาคสนาม วธิิกีำจดัของเสยีจากห�องปฏิบิติัการ

ตามโครงการยกระดับมาตรฐ์านความปลอดภัยห�อง

ปฏิิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ซึ่ึ่งเป็นการ

ยกระดบัมาตรฐ์านคุณภาพความปลอดภัยห�องปฏิบัิติ

การวิจัยในประเทศไทย [1] รวมถึงมาตรฐ์านสากล 

อื่น ๆ [2]  มาตรฐ์านคุณภาพสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะ 

ISO14000 ซ่ึึ่งเป็นมาตรฐ์านเพื่อการจัดการด�านส่ิง

แวดล�อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาส่ิง

แวดล�อม [3] หลักจริยธิรรมของนักวิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล�อม การใช�ความรู�ตามหลักจริยธิรรมทางสิ่ง

แวดล�อมในชีวิตประจำวัน การแก�ปัญหาสิ่งแวดล�อม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ภาคธิุรกิจกับการจัดการสิ่งแวดล�อม กรณีศึกษา

2.2. กระบวนการประเมินผลการเรียนรู�

 รายวิชา 213211 ได�กำหนดผลลัพธิ์การเรียนรู�

ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: 

CLOs) ไว�ดังนี้  :  นักศึกษาสามารถ

 1. ระบอุนัตรายทางสขุภาพและสิง่แวดล�อมจาก

การทำงานในห�องปฏิิบัติการและภาคสนามได�

 2. อ�างถึงมาตรฐ์านและแนวปฏิิบัติทางสิ่ง

แวดล�อมที่ เกี่ยวข�องในการป้องกันและควบคุม

อันตรายได�

 3. สร�างแผนปฏิบัิตงิานสำหรับการป้องกันและ

ควบคุมอันตรายได�

 4. ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธิรรมด�าน

สิ่งแวดล�อม

 ซึ่ึ่งหลักสูตรมีเกณฑ์ท่ีใช�ในการประเมินจาก

ผลลัพธ์ิการเรียนรู�จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ/

หรือ จากกระบวนวิชาเรียน (เช่น จากการสอบ/สอบ

ย่อย/ทำรายงาน หรือ อื่น ๆ ที่กำหนดไว�ในประมวล

วชิา) โดยคำนวณคา่ Rubric ของแตล่ะ CLO ทีก่ำหนด

ไว�ในรายวชิา จากนัน้ จงึทำการโยง (Mapping) แตล่ะ 

CLO (ของทุก ๆ กระบวนวิชา) เข�าสู่ PLO ของ

หลักสูตร แล�วหาค่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Rubric 

ของ PLO นั้น ๆ  โดยใช�จำนวนหน่วยกิตเป็นค่าถ่วงน้ำ

หนัก แสดงค่า rubric ที่ใช�ในหลักสูตรดังรูปที่ 1

รป้ที� 1 ตารางการประเมนิคา่ Rubric ทีใ่ช�ในหลกัสตูร

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

3.1. วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 กระบวนวิชานี้ได�เปิดสอนครั้งแรกในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียน

และวดัผลโดยการสอบ 100% สำหรบัในการสอนครัง้

ต่อมาในปีการศึกษา 2564 ผู�สอนมีแนวคิดที่ปรับ

แผนการสอนให�รองรบักบัการเรยีนในรปูแบบออนไลน์

มากขึ้น ซึ่ึ่งต�องประยุกต์ใช�เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น MS 

Team, google slide, Zoom, Mentimeter เป็นต�น 

เข�ามาเป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม เพ่ือให�ผู�สอน

สามารถวัดผลและติดตามผลการเรียนของผู�เรียนได�

อย่างต่อเนื่อง จึงได�ปรับเกณฑ์การประเมินจากการ

สอบเพียงอย่างเดียวเป็นการสอบ 50% และกิจกรรม 

50% (ตารางที่ 1) โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน�นให�มี

ส่วนร่วมในชั้นเรียนมากกว่าการให�การบ�านหรือ

รายงาน ซึ่ึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระให�ผู�เรียนจนเกินไป 

โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด�วยกิจกรรมกลุ่ม และ

กิจกรรมเดี่ยว นอกจากนั้นยังสามารถแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็กนัระหวา่งผู�เรยีนกบัผู�สอน หรอืระหวา่ง

 

 

   

 

 

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เปนการสรางเสริมประสบการณ

ใหผูเรียนมีความพรอมสำหรับการทำงานในอนาคต

มากข้ึน  

2 หลักการและทฤษฎี 

2.1 ลักษณะกระบวนวิชา 

อ ั น ต ร า ย ท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น จ า ก ก า ร ท ำ ง า น ใ น

หองปฏิบัติการ ในภาคสนาม และการปองกัน การ

ปฐมพยาบาล  มาตรฐ านความปลอดภ ั ย ใน

หองปฏิบัติการและการทำงานภาคสนาม วิธีกำจัด

ของเสียจากหองปฏิบัติการตามโครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัต ิการวิจัยใน

ประ เทศไทย  (ESPReL) ซ ึ ่ ง เป  นการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศไทย [1] รวมถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ [2]  

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ ISO14000

ซ่ึงเปนมาตรฐานเพ่ือการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือ

เปนแนวทางในการจัดการ ปญหาสิ่งแวดลอม [3] 

หลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การ

ใชความรู ตามหลักจริยธรรมทางสิ ่งแวดลอมใน

ชีวิตประจำวัน การแกปญหาสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคมของภาค

ธุรกิจกับการจัดการสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา 

2.2 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู 

รายวิชา 213211 ไดกำหนดผลลัพธการเรียนรู

ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: 

CLOs) ไวดังนี้  :  นักศึกษาสามารถ 

1. ระบุอันตรายทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการ

ทำงานในหองปฏิบัติการและภาคสนามได 

2. อางถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวของในการปองกันและควบคุมอันตรายได 

3. สรางแผนปฏิบัติงานสำหรับการปองกันและ

ควบคุมอันตรายได 

4. ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมดาน

สิ่งแวดลอม 

ซ่ึงหลักสูตรมีเกณฑท่ีใชในการประเมินจาก

ผลลัพธการเรียนรูจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ/

หรือ จากกระบวนวิชาเรียน (เชน จากการสอบ/สอบ

ยอย/ทำรายงาน หรือ อ่ืน ๆ ท่ีกำหนดไวในประมวล

วิชา) โดยคำนวณคา Rubric ของแตละ CLO ท่ี

กำหนดไวในรายวิชา จากนั้น จึงทำการโยง 

(Mapping) แตละ CLO (ของทุก ๆ กระบวนวิชา) 

เขาสู PLO ของหลักสูตร แลวหาคาคาเฉลี่ยถวง

น้ำหนักของ Rubric ของ PLO นั้น ๆ  โดยใชจำนวน

หนวยกิตเปนคาถวงน้ำหนัก แสดงคา rubric ท่ีใชใน

หลักสูตรดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ตารางการประเมินคา Rubric ท่ีใชใน

หลักสูตร 

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

3.1 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม 
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ผู�เรียนด�วยกันเองได� ซึ่ึ่งผู�สอนมีแนวคิดว่า ทุก ๆ 

กิจกรรมควรได�รับ feedback เพื่อให�ผู�เรียนได�เรียนรู�

จากความผิดพลาด และเรยีนรู�ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์งาน

ของคนอื่นอย่างมีวิจารณญาณ ท้ังน้ีนอกจากเนื้อหา

วิชาที่ผู�เรียนจะได�รับในห�องเรียนเพื่อเป็นฐ์านความรู� 

การเรยีนจากประสบการณ์จรงินอกห�องเรยีน การแลก

เปลีย่นเรยีนรู�จากผู�เชยีวชาญ การเรยีนรู�ตวัตวัเองจาก

แหล่งความรู�นอกห�องเรียน จะช่วยส่งเสริมให�ผู�เรียน

เข�าใจเนือ้หาวชิา มทีกัษะการทำงานรว่มกบัผู�อืน่ และ

สร�างทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวติได�

ต่ารางที� 1 กิจกรรมและสัดส่วนคะแนน

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ จึงจำเป็นต�องใช�เครื่องมือเพื่อการติดต่อ

สื่อสารในชั้นเรียน เช่น MS Team และ Zoom ทั้งนี้

เทคโนโลยเีหลา่นีย้งัเป็นตวัชว่ยทีดี่ในการจดัการเรยีน

การสอน และการจัดกจิกรรมในชัน้เรยีน เชน่ การแบ่ง

ห�อง zoom เมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม เป็นต�น รวมถึงนำ

เทคโนโลยีอื่น ๆ เข�ามาช่วยในการทำกิจกรรมของ

นักศึกษา เช่น Google slide (ใช�สำหรับการสร�างงาน

นำเสนอ หรือการระดมสมอง), Mentimeter (ใช�

สำหรับการกระตุ�นความสนใจของนักศึกษา และการ

ตรวจสอบความเข�าใจในบางประเดน็) เปน็ต�น นอกจาก

นั้นยังมีกิจกรรมที่ให�นักศึกษาได�ค�นคว�าด�วยตัวเอง 

และนำเสนอสิ่งที่ได�เรียนรู�ในรูปแบบของสื่อวิดีโอเพื่อ

ให�เกิดความน่าสนใจ และสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได�

ศกึษากบัเพือ่น ๆ  รว่มชัน้เรยีนได� จากกจิกรรมดงักลา่ว

ได�แบ่งการส่งงานออกเป็น 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ให�

นกัศึกษานำเสนอผลงานของตวัเอง และมกีารซึ่กัถาม

พร�อมกับคำแนะนำจากอาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้น

เรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึึกให�นักศึกษาได�เรียนรู�การ

วจิารณ์ผลงานอย่างมีจริยธิรรม และสุภาพ และฝึึกการ

ยอมรับในข�อบกพร่องของตัวเอง เพ่ือนำไปปรับปรุง 

ซึ่ึง่สามารถประเมินได�จากผลงานทีป่รับปรงุแล�วในการ

ส่งงานครั้งที่ 2 พบว่าผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ได�มกีารปรบัปรงุให�ดขีึน้อยา่งเหน็ได�ชดั และนกัศกึษา

พอใจท่ีได�มีโอกาสปรับปรุงผลงานของตัวเอง ดังนั้น

จากกจิกรรมนีท้ำให�เกดิการเรยีนรู�ผา่นขอผดิพลาดได�

เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางผู�สอนเห็นว่า

นักศึกษาควรได�รับจากกระบวนวิชานี้ คือ การเรียนรู�

จากประสบการณ์จริง จึงได�นำนักศึกษาเข�าเยี่ยมชม

โรงงานต�นแบบ และห�องปฏิิบัติการสัตว์ทดลอง เพื่อ

ให�นกัศกึษาได�มองเหน็ภาพของจรงิ และสามารถเชือ่ม

โยงกับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนได� ซ่ึึ่งมีนักศึกษาบาง

สว่นทีไ่มส่ามารถเข�ารว่มได�เนือ่งจากยงัไมส่ามารถเดนิ

ทางเข�ามาเรียนได� โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ จึงมี

การบนัทกึวดิโีอไว�ให�นักศกึษาได�เรยีนรู� โดยการวดัผล

จะดูจากรายงานสรุปการเยี่ยมชมในแต่ละสถานที 

 ตัวอย่างผลงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียน แสดงดังนี้ 

   

 

 

กระบวนวิชานี้ไดเปดสอนครั ้งแรกในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนการบรรยายใน

ชั้นเรียนและวัดผลโดยการสอบ 100% สำหรับใน

การสอนครั ้งตอมาในปการศึกษา 2564 ผู สอนมี

แนวคิดที่ปรับแผนการสอนใหรองรับกับการเรียนใน

ร ูปแบบออนไลน มากข ึ ้น  ซ ึ ่ งต องประย ุกต ใช

เทคโนโลยีตาง ๆ เชน MS Team, google slide, 

Zoom, Mentimeter เปนตน เขามาเปนเครื่องมือ

ในการจัดกิจกรรม เพื่อใหผูสอนสามารถวัดผลและ

ติดตามผลการเรียนของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง จึงได

ปรับเกณฑการประเมินจากการสอบเพียงอยางเดียว

เปนการสอบ 50% และกิจกรรม 50% (ตารางที่ 1) 

โดยกิจกรรมสวนใหญจะเนนใหมีสวนรวมในชั้นเรียน

มากกวาการใหการบานหรือรายงาน ซึ่งจะเปนการ

เพิ่มภาระใหผูเรียนจนเกินไป โดยกิจกรรมดังกลาว

ประกอบดวยกิจกรรมกลุ ม และกิจกรรมเด ี ่ยว 

นอกจากนั้นยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือระหวางผูเรียนดวย

กันเองได ซึ่งผูสอนมีแนวคิดวา ทุก ๆ กิจกรรมควร

ไดรับ feedback เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากความ

ผิดพลาด และเรียนรูที่จะวิพากษวิจารณงานของคน

อื่นอยางมีวิจารณญาณ ทั้งนี้นอกจากเนื้อหาวิชาท่ี

ผูเรียนจะไดรับในหองเรียนเพื่อเปนฐานความรู การ

เร ียนจากประสบการณจร ิงนอกหองเร ียน การ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู จากผู เชียวชาญ การเรียนรูตัว

ตัวเองจากแหลงความรู นอกหองเร ียน จะชวย

สงเสริมใหผู เรียนเขาใจเนื ้อหาวิชา มีทักษะการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืน และสรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวติได 

 

 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมและสัดสวนคะแนน 

กิจกรรม คะแนน  

(%) 

1. การสอบและเก็บคะแนนกลางภาค  25 

2. การสอบและเก็บคะแนนปลายภาค 25 

3. Active Learning: กิจกรรมเยี่ยมชม

หองปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูเชียวชาญ  

10 

4. Active Learning: กิจกรรมการ

นำเสนองานจากกรณีศึกษา 

20 

5. Active Learning: กิจกรรมการมี

สวนรวมในชัน้เรียน  

20 

รวม 100% 

 

3.2 สื ่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม 

เนื ่องจากเปนการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน จ ึงจำเป นต องใช  เคร ื ่องม ือเพ ื ่ อการ

ติดต อส ื ่อสารในช ั ้นเร ียน เช น MS Team และ 

Zoom ทั้งนี้เทคโนโลยีเหลานี้ยังเปนตัวชวยที่ดีใน

การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในชั้น

เรียน เชน การแบงหอง zoom เมื่อมีกิจกรรมกลุม 

เปนตน รวมถึงนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เขามาชวยในการ

ทำกิจกรรมของนักศึกษา เชน Google slide (ใช

สำหรับการสรางงานนำเสนอ หรือการระดมสมอง), 

Mentimeter (ใชสำหรับการกระตุนความสนใจของ

นักศึกษา และการตรวจสอบความเขาใจในบาง

ประเด็น) เปนตน นอกจากนั ้นยังมีกิจกรรมที ่ให

นักศึกษาไดคนควาดวยตัวเอง และนำเสนอสิ่งที่ได

เร ียนรู ในรูปแบบของสื ่อว ิดีโอเพื ่อใหเกิดความ

นาสนใจ และสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดศึกษากับ
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 3.2.1 Activity I (กิจกรรมกลุ่ม)

 3.2.2 Activity II (กิจกรรมเดี่ยว)

 

3.2.3 Comprehension Test 

4. Activity III (ISO 14000 VDO)

5. Site visiting summary

- โรงงานต�นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

   

 

 

เพ่ือน ๆ รวมชั้นเรียนได จากกิจกรรมดังกลาวไดแบง

การสงงานออกเปน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใหนักศึกษา

นำเสนอผลงานของตัวเอง และมีการซักถามพรอม

กับคำแนะนำจากอาจารย และเพื่อนรวมชั้นเรียน 

ทั้งนี้เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูการวิจารณ

ผลงานอยางมีจริยธรรม และสุภาพ และฝกการ

ยอมรับในขอบกพรองของตัวเอง เพื่อนำไปปรับปรุง 

ซึ่งสามารถประเมินไดจากผลงานที่ปรับปรุงแลวใน

การสงงานครั้งที่ 2 พบวาผลงานของนักศึกษาแตละ

กลุมไดมีการปรับปรุงใหดีขึ ้นอยางเห็นไดชัด และ

นักศึกษาพอใจที ่ไดมีโอกาสปรับปรุงผลงานของ

ตัวเอง ดังนั้นจากกิจกรรมนี้ทำใหเกิดการเรียนรูผาน

ขอผิดพลาดไดเปนอยางดี สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี

ทางผูสอนเห็นวานักศึกษาควรไดรับจากกระบวนวิชา

นี ้ คือ การเรียนรู จากประสบการณจริง จึงไดนำ

น ักศ ึกษา เข  า เย ี ่ ยมชมโรงงานต นแบบ และ

หองปฏิบัติการสัตวทดลอง เพื ่อใหนักศึกษาได

มองเห็นภาพของจริง และสามารถเชื ่อมโยงกับ

เนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนได ซึ่งมีนักศึกษาบางสวนท่ี

ไมสามารถเขารวมไดเนื ่องจากยังไมสามารถเดิน

ทางเขามาเรียนได โดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติ จึงมี

การบันทึกวิดีโอไวใหนักศึกษาไดเรียนรู  โดยการ

วัดผลจะดูจากรายงานสรุปการเยี ่ยมชมในแตละ

สถานที  

ตัวอยางผลงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียน แสดงดังนี้  

3.2.1 Activity I (กิจกรรมกลุม) 

 

 

3.2.2 Activity II (กิจกรรมเดี่ยว) 

 

 

  

 

 

   

 

 

เพ่ือน ๆ รวมชั้นเรียนได จากกิจกรรมดังกลาวไดแบง

การสงงานออกเปน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใหนักศึกษา

นำเสนอผลงานของตัวเอง และมีการซักถามพรอม

กับคำแนะนำจากอาจารย และเพื่อนรวมชั้นเรียน 

ทั้งนี้เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูการวิจารณ

ผลงานอยางมีจริยธรรม และสุภาพ และฝกการ

ยอมรับในขอบกพรองของตัวเอง เพื่อนำไปปรับปรุง 

ซึ่งสามารถประเมินไดจากผลงานที่ปรับปรุงแลวใน

การสงงานครั้งที่ 2 พบวาผลงานของนักศึกษาแตละ

กลุมไดมีการปรับปรุงใหดีขึ ้นอยางเห็นไดชัด และ

นักศึกษาพอใจที ่ไดมีโอกาสปรับปรุงผลงานของ

ตัวเอง ดังนั้นจากกิจกรรมนี้ทำใหเกิดการเรียนรูผาน

ขอผิดพลาดไดเปนอยางดี สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี

ทางผูสอนเห็นวานักศึกษาควรไดรับจากกระบวนวิชา

นี ้ คือ การเรียนรู จากประสบการณจริง จึงไดนำ

น ักศ ึกษา เข  า เย ี ่ ยมชมโรงงานต นแบบ และ

หองปฏิบัติการสัตวทดลอง เพื ่อใหนักศึกษาได

มองเห็นภาพของจริง และสามารถเชื ่อมโยงกับ

เนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนได ซึ่งมีนักศึกษาบางสวนท่ี

ไมสามารถเขารวมไดเนื ่องจากยังไมสามารถเดิน

ทางเขามาเรียนได โดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติ จึงมี

การบันทึกวิดีโอไวใหนักศึกษาไดเรียนรู  โดยการ

วัดผลจะดูจากรายงานสรุปการเยี ่ยมชมในแตละ

สถานที  

ตัวอยางผลงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียน แสดงดังนี้  

3.2.1 Activity I (กิจกรรมกลุม) 

 

 

3.2.2 Activity II (กิจกรรมเดี่ยว) 

 

 

  

   

 

 

3.2.3 Comprehension Test  

 

 

4. Activity III (ISO 14000 VDO) 

 

 

 

 

5. Site visiting summary 

- โรงงานตนแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร 
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4. Activity III (ISO 14000 VDO) 

 

 

 

 

5. Site visiting summary 

- โรงงานตนแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร 

 
 

   

 

 

3.2.3 Comprehension Test  

 

 

4. Activity III (ISO 14000 VDO) 

 

 

 

 

5. Site visiting summary 

- โรงงานตนแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร 
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- ห�องปฏิิบัติการสัตว์ทดลอง คณะแพทย์ศาสตร์

6. Oral presentation in CSR topic

   

 

 

3.2.3 Comprehension Test  

 

 

4. Activity III (ISO 14000 VDO) 

 

 

 

 

5. Site visiting summary 

- โรงงานตนแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร 

 
 

   

 

 

3.2.3 Comprehension Test  

 

 

4. Activity III (ISO 14000 VDO) 

 

 

 

 

5. Site visiting summary 

- โรงงานตนแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

- หองปฏิบัติการสัตวทดลอง คณะแพทยศาสตร 

 
 

3.3. กระบวนการทีท่ำให�นักศกึษามีสว่นร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 ได�มีการชี้แจ�งเพื่อทำข�อตกลงกับผู�เรียนต้ังแต่

คาบเรียก เพื่อให�ผู�เรียนได�รับรู� และเตรียมตัวสำหรับ

การเรียนในกระบวนวิชานี้

3.4. กระบวนการท่ีสร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตเป็นอีกเป้าหมาย

หนึ่งท่ีผู�สอนคาดหวังให�ผู�เรียนมี เนื่องจากเป็นทักษะ

ทีจ่ำเปน็ในอนาคตทัง้ในแงข่องหน�าทีก่ารงาน และการ

ใช�ชีวิต ดังนั้นผู�สอนจึงพยายามส่งเสริมให�ผู�เรียนสร�าง

ทักษะดังกล่าวผ่านกิจกรรม เช่น ผู�สอนจะให�แนวคิด

หลัก ๆ และให�ผู�เรียนสืบค�นหารายละเอียดและนำ

เสนอในชัน้เรยีนในรูปแบบทีห่ลากหลาย เพ่ือสร�างเป็น

คลังความรู�ในห�องเรียน และคาดหวังให�มีการแลก

เปลี่ยนในชั้นเรียน

3.5. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ข�อนักศึกษา

 จากตารางที่ 1 ได�แสดงสัดส่วนการประเมินผล

ในกิจกรรม Active Learning คิดเป็น 50% ของ

คะแนนประเมินทั้งหมด ซ่ึึ่งในแต่ละกิจกรรม รวมถึง

การสอบจะตอบ CLO ในแต่ละข�อ เมื่อนำมาคำนวณ

คะแนน rubric ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินใน

แต่ละ PLOs ดังนี้ PLO 1.1  ได�คะแนนเต็มที่ 5 บ่งชี้

ว่าในภาพรวมผู�เรียนมีความรับผิดชอบ ส่งงานที่ได�รับ

มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด ส่วน PLO 1.2 ได�

คะแนน rubric เท่ากับ 5 เชน่กันบ่งชีว่้า ผู�เรยีนมีความ

ซึ่ื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตนเอง ผ่านการเรียนรู�ใน
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินโดยใช rubric 

PLOs เครื่องมือ/วิธีการประเมิน  ผลการ

ประเมิน 

PLOs 

1.1 

(CLO 1,3) 

-นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการ

เขาชั ้นเรียน สงงาน และเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ  

5 

1.2 

(CLO 2,3) 

- จำนวนครั ้งหร ือความถี ่ในการ

ทุจริตในการสอบ  

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาที่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

5 

1.3 

(CLO 1-4) 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์จากการ

สอบ และทำรายงาน และรายงาน

หนาชั้น  

4.4 

 

3.6 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเปนเปาหมาย 

1. องคความรู  เป นสิ ่งที ่ผ ู สอนคาดหวังวา

ผูเรียนจะไดรับซึ่งจากผลการประเมินสามารถกลาว

ได ว า Active learning สามารถช วยใหผ ู  เร ียนมี

ความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของกระบวน

วิชา 

2. จากกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนชวยใหผูเรียน

ฝกทักษะการทำงานรวมกับผู อ ื ่นไดเป นอยางดี 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากปญหาที่เกิดขึ้น ในขณะ

ที่ผูสอนเรียนรูที่จะรับฟง และใหโอกาส จึงเปนการ

ทำงานรวมกันท้ังผูเรียน และผูสอน 

3. การทัศนศึกษา การเรียนรูผานสื่อการสอน

อื่น ๆ รวมถึงการสอบถามจากผูรู ชวยใหผูเรียนได

ฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  

4.  ผูเรียนไดฝกทักษะการเปนผูวิจารณที่ดี 

ผานการประเมินงานของเพื ่อนรวมชั้นเรียน และ

เรียนรู ที ่จะปรับแกจุดออนของงานตัวเองเมื ่อมี

โอกาส 

3.7 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

สำหรับคณาจารยไดเรียนรูที่จะปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนที่เอื ้อประโยชนสูงสุดใหกับผู เรียน 

โดยเฉพาะในการเรียนออนไลนที่ผูเรียนมีปฏิกิริยา

ตอบสนองนอยมาก จึงเปนโอกาสอันดีท่ีทีมผูสอนจะ

ได ปร ับร ูปแบบการสอน การนำเคร ื ่องม ือทาง

เทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอนให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4 สรุป 

4.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

แม ว  าการระบาดของโคว ิด  19 จะเปน

อุปสรรคอยางมากในการจัดการเร ียนการสอน 

โดยเฉพาะสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ที ่เปนสาขาเปดใหม ในหลักสูตรนานาชาติ ที ่ มี

นักศึกษาจากหลากหลายประเทศ การเดินทางเขา

ประเทศเปนไปไดนอยมาก ทำใหคณาจารยเปน

กังวลกับการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก 

เนื่องจากผูสอนไมรูจักผูเรียน ผูเรียนไมรูจักกันเองทำ

ใหหลาย ๆ กิจกรรมตองใชเวลาในการปรับตัว การ

นำแนวคิด Active Learning มาใชในกระบวนวิชานี้

เปนความทาทายอยางหนึ่งท้ังในสวนของผูสอน และ

ผูเรียนเอง จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ผู สอน และ

ผู  เร ียนจะตองทำความเข าใจต ั ้งแต ต น โดยใน

กระบวนวิชานี ้ผ ู สอนได ช ี ้แจ งร ูปแบบการสอน 

เง ื ่อนไขตาง ๆ ใหผ ู  เร ียนไดร ับทราบ และถาม

ความเห ็น เพื ่อหาแนวทางร วมกัน หล ังจากได

ขอตกลงรวมกัน ทำใหการดำเนินงานตาง ๆ เปนไป

อย  า ง ราบล ื ่ น  ด ั งน ั ้ นบท เร ี ยนอย  า งหน ึ ่ ง ท่ี

นอกเหนือจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอนคือ

ความชัดเจนในการสื่อสารระหวาผูสอน และผูเรียน 

และการรับฟงความเห็นเพ่ือหาแนวปฏิบัติรวมกัน 

กระบวนวชิาจรยิธิรรมทางสิง่แวดล�อม (213211) สว่น 

PLO 1.3 ได�คะแนน rubric เท่ากับ 4.4 บ่งชี้ว่าผู�เรียน

มคีวามรู� ความสามารถตามวตัถปุระสงคข์องกระบวน

วิชานี้ค่อนข�างดี 

ต่ารางที� 2 ผลการประเมินโดยใช� rubric

3.6. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เป็นเป้าหมาย

 1. องคค์วามรู�เปน็สิง่ทีผู่�สอนคาดหวงัวา่ผู�เรยีน

จะได�รับซึ่ึ่งจากผลการประเมินสามารถกล่าวได�ว่า 

Active learning สามารถชว่ยให�ผู�เรยีนมคีวามรู�ความ

สามารถตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

 2. จากกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนช่วยให�ผู�เรียน

ฝึกึทักษะการทำงานร่วมกับผู�อืน่ได�เป็นอย่างดี ผู�เรยีน

สามารถเรียนรู�ได�จากปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผู�สอน

เรยีนรู�ทีจ่ะรบัฟงั และให�โอกาส จงึเป็นการทำงานร่วม

กันทั้งผู�เรียน และผู�สอน

 3. การทัศนศึกษา การเรียนรู�ผ่านสื่อการสอน

อื่น ๆ รวมถึงการสอบถามจากผู�รู� ช่วยให�ผู�เรียนได�ฝึึก

ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 4.  ผู�เรยีนได�ฝึกึทักษะการเป็นผู�วจิารณ์ทีดี่ ผา่น

การประเมินงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเรียนรู�ที่

จะปรับแก�จุดอ่อนของงานตัวเองเมื่อมีโอกาส

3.7. ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

 สำหรบัคณาจารยไ์ด�เรยีนรู�ทีจ่ะปรบัรปูแบบการ

เรียนการสอนที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให�กับผู�เรียน โดย

เฉพาะในการเรียนออนไลน์ที่ผู�เรียนมีปฏิิกิริยาตอบ

สนองน�อยมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทีมผู�สอนจะได�

ปรับรูปแบบการสอน การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยี

มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให�เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิิภาพ

4. สรุป

4.1. บทเรียนที่ได�รับ

 แม�วา่การระบาดของโควดิ 19 จะเปน็อปุสรรค

อย่างมากในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อมที่เป็นสาขา

เปดิใหม ่ในหลักสูตรนานาชาติ ท่ีมนีกัศึกษาจากหลาก

หลายประเทศ การเดินทางเข�าประเทศเป็นไปได�น�อย

มาก ทำให�คณาจารยเ์ปน็กงัวลกบัการจดัการเรยีนการ

สอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู�สอนไม่รู�จักผู�เรียน ผู�

เรียนไม่รู�จักกันเองทำให�หลาย ๆ กิจกรรมต�องใช�เวลา

ในการปรับตัว การนำแนวคิด Active Learning มา

ใช�ในกระบวนวิชานี้เป็นความท�าทายอย่างหนึ่งทั้งใน

ส่วนของผู�สอน และผู�เรียนเอง จึงมีความจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่ผู�สอน และผู�เรียนจะต�องทำความเข�าใจตั้งแต่ต�น 

โดยในกระบวนวิชานี้ผู�สอนได�ชี้แจ�งรูปแบบการสอน 

เงือ่นไขต่าง ๆ  ให�ผู�เรยีนได�รับทราบ และถามความเห็น 

เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน หลังจากได�ข�อตกลงร่วมกัน 

ทำให�การดำเนนิงานต่าง ๆ  เปน็ไปอยา่งราบร่ืน ดงันัน้

บทเรียนอย่างหนึ่งท่ีนอกเหนือจากการปรับรูปแบบ

การเรียนการสอนคือความชัดเจนในการสื่อสาร

ระหว่างผู�สอน และผู�เรียน และการรับฟังความเห็น

เพื่อหาแนวปฏิิบัติร่วมกัน

4.2. แนวทางในการขยายผล

 ตามแผนการดำเนินงานผู�เรียนจะได�นำองค์

ความรู�ต่าง ๆ มาปรับใช�ในสถานการณ์จริงในห�อง

ปฏิิบัติการ แต่เนื่องด�วยเป็นการเรียนแบบออนไลน์ 

100% จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนนี้ได� หากมี

การขยายผลส่วนนี้คือส่วนที่จะดำเนินการ 
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4.3. ปัญหาและอุปสรรค

 โดยปกตผิู�สอนจะเปน็ผู�ให�ข�อเสนอแนะ คำตชิม 

เสมอมาทำให�ผู�เรียนยังคงติดภาพนั้น ซ่ึึ่งเป็นเปิด

โอกาสให�ผู�เรยีนวิจารณ์งานของเพือ่นร่วมชัน้เรยีนเอง 

จะไม่ค่อยได�รับความร่วมมือมากนัก รวมถึงการถาม

ความคดิเหน็ด�วย ในขณะท่ีหากเปน็คำถามทีมี่ตวัเลอืก 

เช่น ใช่ หรือ ไม่ใช่ มักจะได�รับความร่วมมือเป็นอย่าง

ดี ดังนั้นอุปสรรคของการดำเนินงานในครั้งนี้คือการ

ปรับเปลีย่นทศันคตขิองผู�เรยีนทีม่ตีอ่การประเมินงาน

ของผู�อื่น ๆ และการเรียนรู�ที่จะมีความคิดเห็น 

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก 

TLIC ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอนในยุคสมัย

ใหม ่และขอขอบคุณสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล�อม

ที่ ให�อิสระในการจัดการเรียนการสอนกับเหล่า

คณาจารย์ ท�ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ผู�สอนทุกท่านที่

ให�ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

6. เอกสารอ�างอิง

 [1] โครงการยกระดับมาตรฐ์านความปลอดภัยห�องปฏิิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of 

Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”, คู่มือการประเมินความปลอดภัยห�อง

ปฏิิบัติการ ฉบับแก�ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 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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การจััดการเรียนร้�แบับัให์ม่ด�านห์ัวข�อเล่อกสรรทางพื่่ชไร่ 

ให์�สอดคล�องกับัศต่วรรษที� 21 

ต่่อนภัา ผูุ้สดี
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐ์พีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

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

บัทคัดย่อ

 ทักษะการเรียนรู�แห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษาในยุคสมัยใหม่ ที่มีการ

ดำรงชวีติทา่มกลางโลกแห่งเทคโนโลยี ความเป็นสังคมเมอืง โครงการปรับรูปแบบการเรยีนรู�นี ้เป็นโครงการจัดการ

เรียนรู�เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาในด�านหัวข�อเลือกสรรทางพืชไร่ ซึ่ึ่งเป็นการเรียนเพ่ิมทักษะ

นอกเหนือจากวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร วิชาหัวข�อเลือกสรรทางพืชไร่พื้นฐ์าน งานวิจัยด�านพืชไร่เฉพาะทางที่

สอดคล�องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการปรับปรุงพันธิุ์พืชในระดับโมเลกุล โดยปรับรูปแบบการเรียนรู�เพื่อให�

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่ึ่งเน�นรูปแบบการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมในห�องเรียน และกระตุ�นให�นักศึกษาทำการ

ศึกษาด�วยตนเองภายนอกห�องเรียน เพื่อให�เกิดข�อสงสัย และเกิดการตั้งคำถามในชั้นเรียน โดยได�จัดให�นักศึกษา

ทำกิจกรรมใช�สื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดทำเป็นคลิป VDO เพื่อเสริมสร�างกระบวนการเรียนรู�ด�วย

ตนเองของนักศึกษานอกห�องเรียน และเสริมองค์ความรู� นอกจากนั้นยังสามารถประเมินพฤติกรรมการเข�าชั้น

เรียนของนักศึกษาได� ซ่ึึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู�ในรูปแบบนี้จะสามารถพัฒนานักศึกษาและระบอบ

การศึกษาไทยให�ก�าวทันยุคสมัยแห่งศตวรรษที่ 21 

คำสำคัญ:  การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21, หัวข�อเลือกสรรทางพืชไร่, การปรับปรุงพันธิุ์พืชในระดับโมเลกุล

1. บัทนำ

 การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ไม่เพียงแต่เรียนรู�

ในสถานการณ์สมมุติในห�องเรียน แต่จำเป็นต�อง

สามารถออกแบบการเรียนรู�ให�ได�เรียนในสถานการณ์

ที่ใกล�เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด นักศึกษา

สามารถเห็นภาพ หรือได�สมัผสักบัสถานการณ์จรงิ ซ่ึึ่ง

แตกต่างจากการเรียนรู�ในอดีตท่ีนักศึกษาได�เพียงแต่

จินตนาการในสถานการณ์สมมุติของอาจารย์ อีกทั้งที่

สำคัญทำให�เกิดการสั่งสมประสบการณ์ใหม่ให�แก่

นักศึกษา โดยนายแพทย์ประเสริฐ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

เลขาธิิการมูลนิธิิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ (2554) ได�กล่าวไว�

ว่า การศึกษาที่แท�ควรปฏิิรูปกระบวนเรียนรู�ด�วย จาก

กระบวนการเรยีนรู�เดิมท่ีอาจารย์ เป็นผู�มอบความรู�ให�

แก่นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ปรับเปลี่ยนเป็นช่วยกัน

ออกแบบกระบวนการเรียนรู�ร่วมกันระหว่างอาจารย์

กับนักศึกษาและเยาวชนทุกคนในสังคม [1] นั่นคือ 

“กระบวนการเรียนรู�สำคัญกว่าความรู�” อาจจะ

เป็นการเรียนรู� ผ่านรูปแบบกิจกรรม สำหรับใน

กระบวนวิชา หัวข�อเลือกสรรทางพืชไร่ เป็นกระบวน

วชิาเลอืกของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ภาควชิาพชื

ศาสต ร์และปฐ์พีศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยรปูแบบการสอนในรปูแบบ

เดิม คือ ใช� power point วีดีโอ ใน youtube และ 

บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ เป็นสื่อ

การสอน 100% ในห�องเรียน ประเมินการเรียนรู�ของ

นักศึกษาโดยการสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
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การนำเสนอบทความวิชาการในวารสารระดับ

นานาชาตทีิส่นใจหน�าชัน้เรยีน และมีการประเมินผา่น

ระบบการประเมินของส่วนกลาง (CMU MIS) โดยให�

นักศึกษาประเมินวิชาและอาจารย์ผู�สอน

2. ห์ลักการห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 กรอบแนวความคิดของกระบวนการเรียนรู�ใน

กระบวนวิชานี้ มีเป้าหมายให�ผู�เรียนเกิดคุณลักษณะ

ในศตวรรษที่ 21 โดยผู�เรียนจะใช�ความรู�ในสาระหลัก

ไปบูรณาการสั่งสมประสบการณ์กับทักษะ 3 ทักษะ 

เพือ่การดำรงชีวติในศตวรรษที ่21 คอื ทกัษะด�านการ

เรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อสาร และ

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่ึ่งการจัดการ

ศึกษาจะใช�ระบบส่งเสริมการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 

ปรับเปลี่ยนวิธิีการเรียนรู�ของนักศึกษา เพื่อให�บรรลุ

ผลลัพธิ์ที่สำคัญ มุ่งให�นักศึกษาสร�างองค์ความรู�ด�วย

ตนเอง ก�าวข�ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู�เพื่อการ

ดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการเป็นผู�ออกแบบ

การเรียนรู�ด�วยตนเอง และใช�เทคโนโลยีให�เกิด

ประโยชน์ สามารถอำนวยความสะดวกได�ดี ส่วนใน

ด�านการเรียนรู�ให�นักศึกษาได�ลงมือปฏิิบัติด�วยตนเอง 

เกิดการตั้งคำถามถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำมาแลก

เปลี่ยนซึ่ึ่งความรู�และกระบวนความคิดระหว่าง

นักศึกษาและอาจารย์ กระตุ�นการสร�างแรงบันดาลใจ

ให�อยากเรยีนผ่านกิจกรรมในห�องเรยีนทีส่นุกสนาน ซ่ึึ่ง

แรงบนัดาลใจหรือความสนใจในการเรยีนจะเกดิขึน้ได�

ต่อเมื่อผู�เรียนเรียนด�วยความสุข ความสนุกสนาน ใน

การเรยีน [2] นำไปสูก่ารกระตอืรอืร�นทีจ่ะสบืค�นข�อมลู

ด�วยตนเองนอกห�องเรยีน รวบรวมข�อมูลจากแหล่งต่าง 

ๆ ภายนอกนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน และอาจารย์

โดยใช�วิธิีการนำเสนอที่แตกต่างจากวิธิีการดั้งเดิม ที่

ต�องยืนนำเสนอผ่านรูปภาพและตัวหนังสือหน�า

ห�องเรยีน แตใ่ช�วธิิกีารสร�างสือ่ทีส่ามารถนำไปใช�ได�จรงิ 

สามารถมองเห็นภาพได�ชัดเจนมากข้ึน เกิดกิจกรรม

การโต�แย�งในองค์ความรู� ทำให�เกิดความเข�าใจมากขึน้ 

สร�างสถานการณ์เสมือนจริงที่นักศึกษาต�องเผชิญใน

การประกอบอาชีพ และเตรียมความพร�อมให�แก่

นักศึกษาให�มีทักษะและองค์ความรู�ที่เหมาะสมต่อ

อาชีพอย่างยัง่ยืน โดยหากนักศึกษาได�เรยีนรู�จริง เรยีน

รู�อย่างลึกซึ่ึง้ และเชือ่มโยง อาจารย์ผู�สอนจะถูกเปลีย่น

บทบาทหน�าที่เป็นอาจารย์ผู�ฝึึก ฝึึกให�นักศึกษาได� 

เรยีนรู� ได�แขง่ขันทัง้กับตนเองกับเพือ่นก่อให�เกิดความ

กล�าแสดงออก กระตุ�นภาวะผู�นำได� [3]

3. กระบัวนการเรียนร้�

3.1. วิธิีการ/กิจกรรม

 พัฒนากระบวนการเรียนรู�ของนักศึกษาในรูป

แบบเดิมโดยการสร�างกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง

ภายนอกห�องเรียนก่อนเข�ามาเรียนรู�ภายในห�องเรียน

เรยีนในกระบวนวชิาหวัข�อเลอืกสรรทางพชืไร ่ประจำ

ภาคการศึกษาที่ 2564 โดยจัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น

 - กิจกรรมเรียนรู�ด�วยตนเองนอกชั้นเรียน โดย

ให�นักศึกษาเลือกบทความวิชาการที่สนใจ โดยให�อัด

เปน็วดีีโอ และเปดิโอกาสให�มกีารซึ่กัถามจากนกัศกึษา

ในชั้นเรียนได� ดังแสดงในรูปที่ 1

ร้ปที� 1 กิจกรรมให�นักศึกษานำเสนองานวิจัยที่สนใจ

 - กิจกรรมรปูแบบกลุ่ม : เนือ่งด�วยสถานการณ์

ปัญหาโรคระบาดโควิด 19 นักศึกษาไม่สามารถทำ

กจิกรรมแบบกลุ่มได�จงึปรบัเปน็กจิกรรมแบบเด่ียว แต่

นำเสนองานร่วมกับนักวิจัยจากต่างประเทศ 
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- กิจกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน โดย

ใหนักศึกษาเลือบทความวิชาการที่สนใจ โดยให

อัดเปนวีดีโอ และเปดโอกาสใหมีการซักถาม จาก

นักศึกษาในชั้นเรียนได ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 กิจกรรมใหนักศึกษานำเสนองานวิจัยท่ีสนใจ 

 

- ก ิ จกร รมร ู ปแบบกล ุ  ม  :  เ น ื ่ อ งด  ว ย

สถานการณปญหาโรคระบาดโควิด 19 นักศึกษา

ไมสามารถทำกิจกรรมแบบกลุมไดจึงปรับเปน

กิจกรรมแบบเด ี ่ยว แตนำเสนองานร วมกับ

นักวิจัยจากตางประเทศ  

รูปที่ 2 กิจกรรมนำเสนองานและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับนักวิจัยจากตางประเทศ  

- กิจกรรมรูปแบบเดี่ยว : การจัดทำวีดีโอสื่อ

การสอนของนักศึกษาเพื่อถายทอดองคความรู

ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในรูปท่ี 

3 และนำเขาสูระบบออนไลนเพื่อใหบุคคลดาน

นอกสามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได 
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รป้ที� 2 กจิกรรมนำเสนองานและแลกเปลีย่นความคดิ

เห็นกับนักวิจัยจากต่างประเทศ 

 - กิจกรรมรูปแบบเดี่ยว : การจัดทำวีดีโอสื่อ

การสอนของนักศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู�ให�กับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในรูปที่ 3 และนำ

เข�าสู่ระบบออนไลน์เพื่อให�บุคคลด�านนอกสามารถ

เข�าไปศึกษาข�อมูลเพิ่มเติมได�

ร้ปที� 3 วีดีโอสื่อการสอนเพื่อสอนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

3.2. สื่อหรือนวัตกรรม

 สื่อการสอน : การเรียนรู�ของนักศึกษาจะเรียน

รู�โดยผ่านระบบออนไลน์ ได�แก่ 

 - การเรียนรู�ของนักศึกษาด�วยตนเองผ่าน KC-

Moodle (e-learning)

 - กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู�สำหรับ

นกัศกึษา เพือ่นรว่มกลุม่ และอาจารยผ์ู�สอนผา่นระบบ

ออนไลน์ Google Forms: https://www.google.

com

3.3. กระบวนการสร�างทักษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต

 การศึกษารูปแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะที่

สำคัญสำหรับประกอบวิชาชีพในด�านการปรับปรุง

พันธิุ์พืชในระดับโมเลกุล และสามารถพัฒนา

กระบวนการคดิของนกัศกึษาด�านเทคโนโลย ีเพ่ือผลติ

บณัฑิตทีมี่คณุภาพและทันสมัย โดยการเรยีนรู�ด�วยรูป

แบบนีท้ำให�นักศกึษาได�ไปศกึษาเรยีนรู�ด�วยตนเองกอ่น

เข�าห�องเรียน เกิดการกำหนดปัญหาร่วมกันระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา การใช�เหตุผลในการตอบคำถาม 

สร�างการสื่อสารกันภายในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น และ

นักศึกษาสามารถใช�ประโยชน์ผ่านการเรียนรู�ด�วย

อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น ระบบการศึกษาออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ที่มีอยู่

อย่างถูกต�อง 
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รูปท่ี 1 กิจกรรมใหนักศึกษานำเสนองานวิจัยท่ีสนใจ 

 

- ก ิ จกร รมร ู ปแบบกล ุ  ม  :  เ น ื ่ อ งด  ว ย

สถานการณปญหาโรคระบาดโควิด 19 นักศึกษา

ไมสามารถทำกิจกรรมแบบกลุมไดจึงปรับเปน

กิจกรรมแบบเด ี ่ยว แตนำเสนองานร วมกับ

นักวิจัยจากตางประเทศ  

รูปที่ 2 กิจกรรมนำเสนองานและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับนักวิจัยจากตางประเทศ  

- กิจกรรมรูปแบบเดี่ยว : การจัดทำวีดีโอสื่อ

การสอนของนักศึกษาเพื่อถายทอดองคความรู

ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในรูปท่ี 

3 และนำเขาสูระบบออนไลนเพื่อใหบุคคลดาน

นอกสามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได 
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กิจกรรมแบบเด ี ่ยว แตนำเสนองานร วมกับ

นักวิจัยจากตางประเทศ  

รูปที่ 2 กิจกรรมนำเสนองานและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับนักวิจัยจากตางประเทศ  

- กิจกรรมรูปแบบเดี่ยว : การจัดทำวีดีโอสื่อ

การสอนของนักศึกษาเพื่อถายทอดองคความรู

ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในรูปท่ี 
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4. ผู้ลที�ได�รับัและอภัิปราย

4.1. ผลจากการให�นักศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง

นอกห�องเรียน

 การกระตุ�นให�นกัศกึษาทำการเรยีนรู�ด�วยตนเอง

ภายนอกห�องเรยีน ถอืวา่ได�รับความสนใจจากนกัศกึษา

เปน็อยา่งยิง่ ซ่ึึ่งสามารถบ่งบอกได�วา่นักศกึษาให�ความ

สนใจในการเข�าชั้นเรียน ซึ่ึ่งประเมินจากจำนวนคนที่

เข�าชั้นเรียนตรงเวลาและเปิดกล�องขณะเรียน

4.2. ผลงานทีจ่ะได�จากโครงการในรปูแบบงาน

เดี่ยว

 จากการให�นักศึกษาทำการศึกษาข�อมูลงานวิจยั

ที่ถูกตีพิมพ์ และจัดทำวีดีโอสื่อการสอนสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาทำการ

ค�นคว�าและศึกษาข�อมูลด�วยตนเองเป็นอย่างดี  

มีการนำเสนอในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ดังแสดงใน 

รูปที่ 3 

4.3. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์หรือคณาจารย์ที่เข�า

ร่วมในโครงการ

 การปรบัการเรยีนการสอนถอืวา่เปน็การพฒันา

คณาจารยใ์ห�ก�าวทนัยคุสมยัแหง่เทคโนโลย ีโดยการนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช� อีกท้ังทำให�สามารถส่ือสาร

กับกลุ่มนักศึกษาได�ตรงเป้าหมายมากข้ึน ซึ่ึ่งจากเดิม

การศึกษาในกระบวนวิชานี้ นักศึกษาจะเป็นผู�รับ

กระบวนความคิดและองค์ความรู�จากอาจารย์ผู�สอน

เพียงด�านเดียว แต่เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยน ทำให�เกิด

การสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษามายิ่งขึ้น เกิด

การแลกเปลี่ยนแนวคิด การยอมรับกระบวนความคิด

ซึ่ึ่งกันและกัน

5. สรุป 

 จากการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการศึกษาใน

รูปแบบเดิม ให�เป็นรูปแบบการเรียนรู�ให�ก�าวทันยุค

สมัยแห่งเทคโนโลยี และโลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดย

อาศยัการเรยีนรู�แบบ Flipped classroom approach 

สามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ  ทีส่ำคัญของนักศกึษา โดย

เฉพาะทกัษะและองค์ความรู�ทีจ่ำเปน็ตอ่การประกอบ

อาชีพของนักศึกษาในอนาคต นอกจากนั้นสามารถ

พฒันากระบวนการสอนของอาจารย์ให�ก�าวทันยคุสมัย 

และสอดคล�องกับแนวคิดของนักศึกษาในยุคสมัย 

GenY และ GenZ ได� สามารถพูดคุยและเปลี่ยน

แนวคิดกันได�อย่างดี นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยน

กระบวนการเรียนรู�ยังได�รับความสนใจจากกลุ่ม

นักศึกษาสูง และสามารถกระตุ�นให�นักศึกษารู�จักการ

เรียนรู�ด�วยตนเอง เกิดสภาวะผู�นำ และทักษะการ

สื่อสารในสังคมได�ดี โดยรูปแบบการเรียนรู�ลักษณะนี้

สามารถปรับเข�ากับทุกกระบวนวิชาได� อีกทั้งสามารถ

นำไปใช�ในทุกแขนงวิชา ซึ่ึ่งจะทำให�นักศึกษามีความ

สนใจ และรู�สึกสนุกสนาน มีความสุขในการศึกษา

กระบวนวิชานั้น เกิดองค์ความรู�ขึ้นจากการได�ปฏิิบัติ

จริง สำหรับภาพรวมในการจัดการเรียนรู�ผ่านรูปแบบ

การจดักจิกรรมในห�องเรยีน และการเรยีนรู�ด�วยตนเอง

ภายนอกห�องเรียน ถือว่านักศึกษาให�ความสนใจ และ

ได�รับความรู�ที่ละเอียดมากกว่ากระบวนการเรียนรู�รูป

แบบเดิม
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บัทคัดย่อ

 การจัดเรียนการสอนวิชาผู�ประกอบการ (Entrepreneurship) ด�วยวิธิีการเดิมที่เน�นการบรรยายเป็นหลัก 

(Traditional Lecture-Based Learning) อาจทำให�ผู�เรียนที่ไม่มีประสบการณ์การประกอบธิุรกิจ ไม่สามารถ

จินตนาการและเห็นภาพกระบวนการของประกอบธุิรกิจได�อย่างชัดเจน ด�วยเหตุนี้ เพ่ือให�การเรียนการสอนมี

ประสิทธิิภาพมากที่สุด ผู�สอนมีแนวคิดประยุกต์ใช�วิธิีการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เข�ามาใช�ในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การตั้งคำถามนำคิดเพื่อให�ผู�เรียน

ได�แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด เพือ่แลกเปลีย่นซ่ึึ่งกันและกัน การใช�เกม การเรยีนรู�จากกรณีศกึษา การเรยีน

จากประสบการณ์จริงของวิทยากร และการฝึึกให�ผู�เรียนแก�ปัญหาจากสถานการณ์สมมติ ผลจากการปรับวิธิีการ

เรยีนการสอนในวิชาผู�ประกอบการในปีการศกึษา 2/2654 วดัจากคะแนนประเมนิความพงึพอใจและรายงานการ

สะท�อนคิดของผู�เรียน แสดงให�เห็นว่า ผู�เรียนมีความพึงพอใจในระดับค่อนข�างสูง และวิธิีการเรียนรู�เชิงรุกช่วย

ทำให�ผู�เรยีนมคีวามสนกุในการเรยีน มคีวามเข�าใจในเนือ้หาทีเ่รยีน และสามารถนำความรู�ทีไ่ด�ไปปรบัใช�ในชวีติได�

ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธิุรกิจของตนเอง การเรียน หรือการบริหารจัดการงานในองค์กร นอกจากนี้ผู�เรียนยังได�

เสนอแนะให�กระบวนวชิาอืน่ปรับการเรยีนการสอนให�เปน็การเรยีนรู�เชงิรกุอกีด�วย ซึ่ึง่เหมาะสมเปน็อยา่งยิง่สำหรบั

การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 

คำสำคัญ:  ผู�ประกอบการ, การเรียนรู�เชิงรุก, Active Learning, วิศวกรรมอุตสาหการ  

1. บัทนำ

 กระบวนวิชาผู�ประกอบการ รหัสวิชา 255712 

เปน็วิชาระดับบัณฑิตศึกษาทีจั่ดการเรยีนการสอนโดย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให�ผู�เรียนมี

ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับเบื้องต�นเกี่ยวกับการเป็นผู�

ประกอบการ การจดัตัง้ และการวางแผนธุิรกิจ ผลจาก

การเรียนวชิานี ้ผู�เรียนจะสามารถประยกุต์ใช�ความรู�ที่

ได� ไม่เพยีงแตเ่พือ่การกอ่ตัง้ธิรุกจิ แต่ผู�เรยีนยังสามารถ

ใช�ความรู�เพื่อบริหารจัดการงานในองค์กรได� 

 การเรยีนการสอนวิชาผู�ประกอบการด�วยวิธิกีาร

เดิมที่ เน�นการบรรยายเป็นหลัก (Traditional 

Lecture-Based Learning) อาจทำให�ผู�เรียนที่ไม่มี

ประสบการณ์การประกอบธุิรกิจ ไ ม่สามารถ

จินตนาการและเห็นภาพกระบวนการประกอบธิุรกิจ

ได�อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให�การเรียนการสอนมี

ประสทิธิภิาพสงูสดุ ผู�สอนจงึมแีนวคิดทีจ่ะประยกุตใ์ช�

วิธิีการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช�แทนการเรียนการ

สอนที่เน�นการบรรยาย โดยผู�สอนจะเน�นการใช�

กิจกรรมการเรียนรู�ที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย 

การโต�วาท ีการระดมความคิด การแสดงความคิดเหน็ 

การ เรี ยนจากกรณีศึกษา และการเรี ยนจาก

ประสบการณ์จริงของผู�ประกอบการ เพือ่ให�ผู�เรยีนเห็น

ภาพและเข�าใจในสิ่งที่เรียนได�มากที่สุด [1], [2], [3]
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  นอกจากปรับวิธิีการเรียนการสอนแล�ว ผู�สอน

ยังมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธิีการวัดผลจากการ

วัดผลด�วยข�อสอบ เป็นการวัดจากกิจกรรมการเรียนรู�

เชิงรุก ซึ่ึ่งจะช่วยให�ผู�เรียนจะได�พัฒนาทักษะด�านการ

คิด วิเคราะห์ อภิปราย นำเสนอ และที่สำคัญ คือ การ

พฒันาทศันคตติอ่การรบัฟงัความคดิเหน็ของผู�อืน่ และ

การแสดงความคิดเห็นเชิงสร�างสรรค์อีกด�วย [1]

 เนือ่งจากผู�สอนรบัผดิชอบการให�คะแนนในวชิา

ผู�ประกอบการในสัดส่วนร�อยละ 50 ของคะแนน

ทัง้หมดของวชิา ดงันัน้ในบทความนีผู้�เขยีนจะกลา่วถงึ

เพียงการเรียนการสอนในส่วนที่ผู�เขียนรับผิดชอบ

เท่านั้น

2. กิจักรรมการเรียนร้�เชิงรุก

 รปูแบบของกิจกรรมการเรยีนรู�เชงิรกุ ผู�สอนจะ

มุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

ซึ่ึ่งการออกแบบกิจกรรมจะคำนึงถึงการพัฒนา

คณุลกัษณะของผู�เรยีน ทัง้ในด�านการสง่เสรมิให�ผู�เรยีน

มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค์ มีปฏิิสัมพันธิ์ร่วมกันผู�สอน 

วิทยากรรับเชิญ และเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีการยอมรับ

ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู�อื่น รู�จักใช�ข�อมูลและ

เหตุผล เพื่อสื่อสาร อธิิบาย และอภิปราย อีกทั้งยัง

สามารถทำงานร่วมกับผู�อื่นได�อย่างมีประสิทธิิภาพ  

ในแต่ละกิจกรรม ผู�สอนจะนำเข�าสู่หัวข�อการเรียนรู�

โดยนำเสนอหลักการและทฤษฎี เพื่อให�ผู�เรียนได�มี

ความเข�าใจในเนื้อหาเบื้องต�น ก่อนนำเข�าสู่กิจกรรมที่

ให�ผู�เรียนได�เรียนรู� บนกรอบแนวคิดท่ีเกิดจากการ

ประยุกต์ใช�ทฤษฎีที่ได�นำเสนอไป

2.1. กิจกรรมที่ 1 คุณลักษณะของผู�ประกอบ

การด�วยแนวคิดการแบ่งสายแข่งขันกีฬา

 วัตถุประสงค์: เพื่อให�ผู�เรียนได�ฝึึกคิด วิเคราะห์ 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ผู�

ประกอบการพึงมี เพื่อให�การประกอบกิจการประสบ

ความสำเร็จ

 การเตรียมการ: ผู�สอนจะทำการทบทวน

วรรณกรรมวิชาการ บทความออนไลน์ หนังสือ และ

การถอดบทเรียน เพื่อเตรียมเนื้อหาบรรยายในส่วน

ของความรู�เบือ้งต�นเกีย่วกับผู�ประกอบการ และทำการ

สรปุคณุลกัษณะทีผู่�ประกอบการทีป่ระสบความสำเรจ็ 

เช่น Jeffry Bezos, Steve Job, Mark Zuckerberg, 

Bill Gate และคมสันต์ ลี มีร่วมกัน จำนวน 12 

คุณลักษณะเพื่อใช�ในการทำกิจกรรม 

 หลังจากนั้นผู�สอนจะนำคุณลักษณะที่ได�มา

ทำการแบ่งเป็นสายการแข่งขันกีฬา ดังตัวอย่างแสดง

ในรูปที ่1 จะเห็นว่าการแบ่งสายการแขง่ขันจะถูกแบ่ง

ออกเป็นสองสาย สาย A และ B และในแต่ละสายการ

แข่งขันจะมีการจับคูก่ารแข่งขันระหว่างคู่คุณลักษณะ

ไว�

ร้ปที� 1 การแบ่งสายแข่งขันกีฬากับการเรียนรู�เรื่อง

คุณลักษณะของผู�ประกอบการ

 การเรียนการสอน: กิจกรรมเรื่องคุณลักษณะที่

ดขีองผู�ประกอบการ จะเริม่โดยการให�ผู�เรยีนพิจารณา

คู่คุณลักษณะไปทีละคู่ โดยผู�สอนจะให�ผู�เรียนในห�อง

ทำการโหวตคุณลักษณะที่ผู�เรียนพิจารณาว่าเป็น

คณุลกัษณะทีผู่�ประกอบการควรม ีเพือ่ให�การประกอบ

กิจการประสบความสำเร็จ (เนื่องจากเป็นการเรียน

ผ่าน Zoom ผู�สอนจึงให�ผู�เรียนใช�วิธิีการยกมือ แสดง

ดงัรูปที ่2) คณุลักษณะทีไ่ด�คะแนนโหวตจากผู�เรยีนใน

ห�องมากที่สุด จะถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ชนะและถูก

นำไปรอในการแขง่ขันหรือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ

อื่นต่อไป การโหวตจะทำไปทีละคู่ และท�ายที่สุดจะ

เหลอืคณุลกัษณะเดียวทีผู่�เรยีนในห�องพิจารณาร่วมกนั

แล�วว่า คือ คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ผู�ประกอบการ

พึงมี เพื่อให�การประกอบกิจการประสบความสำเร็จ

   

 

 

 
ภาพท่ี 1 การแบงสายแขงขันกีฬากับการเรียนรูเรื่อง

คุณลักษณะของผูประกอบการ 

การเรียนการสอน: กิจกรรมเรื่องคุณลักษณะท่ี

ด ีของผ ู ประกอบการ จะเร ิ ่มโดยการใหผ ู  เร ียน

พิจารณาคู คุณลักษณะไปทีละคู โดยผู สอนจะให

ผู เร ียนในหองทำการโหวตคุณลักษณะที ่ผ ู เร ียน

พิจารณาวาเปนคุณลักษณะที่ผูประกอบการควรมี 

เพื ่อใหการประกอบกิจการประสบความสำเร็จ 

(เนื ่องจากเปนการเรียนผาน Zoom ผู สอนจึงให

ผูเรียนใชวิธีการยกมือ แสดงดังภาพท่ี 2) คุณลักษณะ

ที่ไดคะแนนโหวตจากผูเรียนในหองมากที่สุด จะถือ

วาเปนคุณลักษณะที ่ชนะและถูกนำไปรอในการ

แขงขันหรือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะอื ่นตอไป 

การโหวตจะทำไปทีละคู  และทายที ่ส ุดจะเหลือ

คุณลักษณะเดียวที ่ผู เรียนในหองพิจารณารวมกัน

แลววา คือ คุณลักษณะท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีผูประกอบการ

พึงมี เพ่ือใหการประกอบกิจการประสบความสำเร็จ  

 
ภาพท่ี 2 การโหวตคุณลักษณะท่ีผูเรียนคิดวาสำคัญ

ตอการเปนผูประกอบการ 

ในระหวางที่ทำกิจกรรมการโหวต ผูสอนจะทำ

การซักถาม และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นวา ทำไมถึงเลือกคุณลักษณะนั้น และอธิบาย

วาคุณลักษณะนั ้นมีผลตอการทำกิจการอยางไร 

นอกจากนี้ผูสอนยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดโตวาที 

และพูดโนมนาวจูงใจใหผูเรียนทานอื่นในชั้นเรียนท่ี

เลือกคุณลักษณะตรงกันขาม ใหเปลี่ยนใจมาเลือก

คุณลักษณะเดียวกันได 

ผลจากการ เร ี ยนรู : ผ ู  เ ร ี ยนได เข  า ใจ ถึง

คุณลักษณะท่ีผู ประกอบการพึงมี และไดม ีการ

สะทอนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี แสดง

ตัวอยางจากการสะทอนคิดของผูเรียนทานหนึ่ง 

“เรื่องที่ไดจากการเรียนในหัวขอ Introduction to Entrepreneurships ก็

คือ ทักษะการเปนประกอบการโดยไดมีการทำกิจกรรมเพื่อโหวตและแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องทักษะที่ผูประกอบการควรมี ซึ่งจากการทำกิจกรรมทำใหเห็นไดวา

ลักษณะหลายๆ ลักษณะที่ถูกเลือกมาในกิจกรรมลวนมีความสำคัญและจำเปนใน

การประกอบธุรกิจ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสถานการณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนั้น

ทำใหไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ทำใหไดเห็น

มุมมองในหลายๆ มุมที่ตางออกไปจากมุมเดิมๆ หรือมุมมองความคิดของตนเองเพียง

แคดานเดียว นอกจากนี้การทำกิจกรรมยังชี้ใหเห็นถึงขอดี และความจำเปนในการ

ทักษะหลายๆ ดานที่ในบางครั้งเรายังขาด หรือมองขามไป เพ่ือเปนแรงผลักดันใหเรา

หันมาใหความสำคัญ และพัฒนาทักษะเหลานั้น เพ่ือประโยชนทางดานการประกอบ

ธุรกิจตอไปในอนาคต และการเรียนการทำงาน รวมถึงการใชชีวิตประจำวัน”  

2.2 กิจกรรมที ่  2 กลยุทธ ทางการตลาดด วย

กรณีศึกษาและผลิตภัณฑสมมติ 

วัตถุประสงค: เพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิด วิเคราะห 

และประยุกตใชเนื้อหาที่เรียนเพื่อสรางกลยุทธทาง

การตลาดสำหรับผลิตภัณฑท่ีกำหนดให 

การเตร ียมการ : ผ ู สอนจะทำการทบทวน

วรรณกรรมวิชาการ หนังสือ และกรณีศึกษา เพ่ือ

สรุปเนื้อหากลยุทธทางการตลาดโดยภาพรวม เชน 

กลยุทธ 3W1H (Why, What, Who, How), 4P, 8P, 

4C, 4E, SWOT, Pricing Strategy, Market แล ะ
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ร้ปที� 2 การโหวตคุณลักษณะที่ผู�เรียนคิดว่าสำคัญต่อ

การเป็นผู�ประกอบการ

 ในระหว่างท่ีทำกิจกรรมการโหวต ผู�สอนจะ

ทำการซึ่กัถาม และเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนได�แสดงความ

คิดเห็นว่า ทำไมถึงเลือกคุณลักษณะนั้น และอธิิบาย

ว่าคุณลักษณะนั้นมีผลต่อการทำกิจการอย่างไร 

นอกจากนีผู้�สอนยงัเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนได�โต�วาท ีและ

พูดโน�มน�าวจูงใจให�ผู�เรียนท่านอื่นในช้ันเรียนที่เลือก

คุณลักษณะตรงกันข�าม ให� เปลี่ยนใจมาเลือก

คุณลักษณะเดียวกันได�

 ผลจากการเรี ยนรู� :  ผู� เรี ยนได� เข� า ใจถึ ง

คณุลกัษณะทีผู่�ประกอบการพงึม ีและได�มกีารสะท�อน

คิดเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีได�ทำ ซึ่ึ่งแสดงให�เห็นถึงความ

เข�าใจในเนือ้หาทีเ่รยีนได�เปน็อยา่งด ีแสดงตวัอยา่งจาก

การสะท�อนคิดของผู�เรียนท่านหนึ่ง

 “เรือ่งท่ีได�จากการเรยีนในหัวข�อ Introduction 

to Entrepreneurships กค็อื ทกัษะการเป็นประกอบ

การโดยได�มีการทำกิจกรรมเพื่อโหวตและแสดงความ

คดิเหน็ในเรือ่งทักษะท่ีผู�ประกอบการควรม ีซ่ึึ่งจากการ

ทำกิจกรรมทำให�เห็นได�ว่าลักษณะหลายๆ ลักษณะที่

ถกูเลอืกมาในกจิกรรมล�วนมคีวามสำคญัและจำเปน็ใน

การประกอบธุิรกิจ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ

สถานการณ์ ซึ่ึ่งกิจกรรมในครั้งนั้นทำให�ได�มีโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

ทำให�ได�เห็นมุมมองในหลายๆ มมุท่ีต่างออกไปจากมุม

เดิมๆ หรือมุมมองความคิดของตนเองเพียงแค่ด�าน

เดียว นอกจากนี้การทำกิจกรรมยังชี้ให�เห็นถึงข�อดี 

และความจำเป็นในการทักษะหลายๆ ด�านที่ในบาง

ครัง้เรายังขาด หรือมองข�ามไป เพือ่เป็นแรงผลักดนัให�

เราหันมาให�ความสำคัญ และพัฒนาทักษะเหล่านั้น 

เพื่อประโยชน์ทางด�านการประกอบธิุรกิจต่อไปใน

อนาคต และการเรียนการทำงาน รวมถึงการใช�ชีวิต

ประจำวัน” 

2.2. กิจกรรมที่ 2 กลยุทธิ์ทางการตลาดด�วย

กรณีศึกษาและผลิตภัณฑ์สมมติ

 วัตถุประสงค์: เพื่อให�ผู�เรียนได�ฝึึกคิด วิเคราะห์ 

และประยกุต์ใช�เนือ้หาทีเ่รยีนเพ่ือสร�างกลยทุธิท์างการ

ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให�

 การเตรียมการ: ผู�สอนจะทำการทบทวน

วรรณกรรมวิชาการ หนังสือ และกรณีศึกษา เพื่อสรุป

เนือ้หากลยุทธิท์างการตลาดโดยภาพรวม เชน่ กลยุทธิ์ 

3W1H (Why, What, Who, How), 4P, 8P, 4C, 4E, 

SWOT, Pricing Strategy, Market และเตรียมกรณี

ศึกษาสำหรับการอภิปราย เช่น Uniqlo, Starbucks, 

Zara 

 การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากผู�สอน

บรรยายเนื้อหาในส่วนของกลยุทธิ์ทางการตลาดโดย

ภาพรวม เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เบื้องต�นในเร่ืองของ

กลยุทธิ์ทางการตลาดที่หลากหลาย จากนั้นผู�สอนจะ

ใช�กรณีศึกษาเพื่อให�ผู�เรียนได�ฝึึกวิเคราะห์ 

ร้ปที� 3 ตัวอย่างกรณีศึกษาร�าน Uniqlo สำหรับ

วิเคราะห์กลยุทธิ์ทางการตลาด

 ยกตัวอย่าง เช่น กรณีศึกษาของร�าน Uniqlo 

(ภาพท่ี 3) ผู�สอนจะเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนวเิคราะห ์และ

แสดงความคิดเห็นว่าร�านยูนิโคลมีการใช�กลยุทธิ์

ทางการตลาดใดบ�าง โดยอ�างอิงจากกลยุทธิ์ทางการ

ตลาดท่ีผู�สอนได�อธิบิายไปในชว่งเร่ิมต�น จากนัน้ผู�สอน

   

 

 

 
ภาพท่ี 1 การแบงสายแขงขันกีฬากับการเรียนรูเรื่อง

คุณลักษณะของผูประกอบการ 

การเรียนการสอน: กิจกรรมเรื่องคุณลักษณะท่ี

ด ีของผ ู ประกอบการ จะเร ิ ่มโดยการใหผ ู  เร ียน

พิจารณาคู คุณลักษณะไปทีละคู โดยผู สอนจะให

ผู เร ียนในหองทำการโหวตคุณลักษณะที ่ผ ู เร ียน

พิจารณาวาเปนคุณลักษณะที่ผูประกอบการควรมี 

เพื ่อใหการประกอบกิจการประสบความสำเร็จ 

(เนื ่องจากเปนการเรียนผาน Zoom ผู สอนจึงให

ผูเรียนใชวิธีการยกมือ แสดงดังภาพท่ี 2) คุณลักษณะ

ที่ไดคะแนนโหวตจากผูเรียนในหองมากที่สุด จะถือ

วาเปนคุณลักษณะที ่ชนะและถูกนำไปรอในการ

แขงขันหรือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะอื ่นตอไป 

การโหวตจะทำไปทีละคู  และทายที ่ส ุดจะเหลือ

คุณลักษณะเดียวที ่ผู เรียนในหองพิจารณารวมกัน

แลววา คือ คุณลักษณะท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีผูประกอบการ

พึงมี เพ่ือใหการประกอบกิจการประสบความสำเร็จ  

 
ภาพท่ี 2 การโหวตคุณลักษณะท่ีผูเรียนคิดวาสำคัญ

ตอการเปนผูประกอบการ 

ในระหวางที่ทำกิจกรรมการโหวต ผูสอนจะทำ

การซักถาม และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นวา ทำไมถึงเลือกคุณลักษณะนั้น และอธิบาย

วาคุณลักษณะนั ้นมีผลตอการทำกิจการอยางไร 

นอกจากนี้ผูสอนยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดโตวาที 

และพูดโนมนาวจูงใจใหผูเรียนทานอื่นในชั้นเรียนท่ี

เลือกคุณลักษณะตรงกันขาม ใหเปลี่ยนใจมาเลือก

คุณลักษณะเดียวกันได 

ผลจากการ เร ี ยนรู : ผ ู  เ ร ี ยนได เข  า ใจ ถึง

คุณลักษณะท่ีผู ประกอบการพึงมี และไดม ีการ

สะทอนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี แสดง

ตัวอยางจากการสะทอนคิดของผูเรียนทานหนึ่ง 

“เรื่องที่ไดจากการเรียนในหัวขอ Introduction to Entrepreneurships ก็

คือ ทักษะการเปนประกอบการโดยไดมีการทำกิจกรรมเพื่อโหวตและแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องทักษะที่ผูประกอบการควรมี ซึ่งจากการทำกิจกรรมทำใหเห็นไดวา

ลักษณะหลายๆ ลักษณะที่ถูกเลือกมาในกิจกรรมลวนมีความสำคัญและจำเปนใน

การประกอบธุรกิจ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสถานการณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนั้น

ทำใหไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ทำใหไดเห็น

มุมมองในหลายๆ มุมที่ตางออกไปจากมุมเดิมๆ หรือมุมมองความคิดของตนเองเพียง

แคดานเดียว นอกจากนี้การทำกิจกรรมยังชี้ใหเห็นถึงขอดี และความจำเปนในการ

ทักษะหลายๆ ดานที่ในบางครั้งเรายังขาด หรือมองขามไป เพ่ือเปนแรงผลักดันใหเรา

หันมาใหความสำคัญ และพัฒนาทักษะเหลานั้น เพ่ือประโยชนทางดานการประกอบ

ธุรกิจตอไปในอนาคต และการเรียนการทำงาน รวมถึงการใชชีวิตประจำวัน”  

2.2 กิจกรรมที ่  2 กลยุทธ ทางการตลาดด วย

กรณีศึกษาและผลิตภัณฑสมมติ 

วัตถุประสงค: เพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิด วิเคราะห 

และประยุกตใชเนื้อหาที่เรียนเพื่อสรางกลยุทธทาง

การตลาดสำหรับผลิตภัณฑท่ีกำหนดให 

การเตร ียมการ : ผ ู สอนจะทำการทบทวน

วรรณกรรมวิชาการ หนังสือ และกรณีศึกษา เพ่ือ

สรุปเนื้อหากลยุทธทางการตลาดโดยภาพรวม เชน 

กลยุทธ 3W1H (Why, What, Who, How), 4P, 8P, 

4C, 4E, SWOT, Pricing Strategy, Market แล ะ

 

 

   

 

 

เตรียมกรณีศึกษาสำหรับการอภิปราย เชน Uniqlo, 

Starbucks, Zara  

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากผูสอน

บรรยายเนื้อหาในสวนของกลยุทธทางการตลาดโดย

ภาพรวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูเบื้องตนในเรื่องของ

กลยุทธทางการตลาดท่ีหลากหลาย จากนั้นผูสอนจะ

ใชกรณีศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกวิเคราะห  

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางกรณีศึกษาราน Uniqlo สำหรับ

วิเคราะหกลยุทธทางการตลาด 

ยกตัวอยาง เชน กรณีศึกษาของราน Uniqlo 

(ภาพที่ 3) ผูสอนจะเปดโอกาสใหผู เรียนวิเคราะห 

และแสดงความคิดเห็นวารานยูนิโคลมีการใชกลยุทธ

ทางการตลาดใดบาง โดยอางอิงจากกลยุทธทาง

การตลาดที่ผูสอนไดอธิบายไปในชวงเริ่มตน จากนั้น

ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดลองแสดงความคิดเห็น

ในมุมมองที ่แตกตางออกไปวา หากตองการเพ่ิม

ยอดขาย กลยุทธทางการตลาดใดที่รานยูนิโคลควร

นำมาใชเพ่ิมเติม และนำมาใชอยางไร  

หลังจากผูเรียนไดทดลองวิเคราะหกลยุทธทาง

การตลาดของทุกกรณีศึกษาแลว ผูสอนจะมอบหมาย

ผลิตภัณฑสมมติ 2 ผลิตภัณฑ เพื ่อใหผ ู  เร ียนได

ทดลองสรางกลยุทธทางการตลาด และคำทรงพลัง 

(Powerful wording) สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ 

ไดแก ครีมหอยทาก และประกันชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 

(แสดงดังภาพที่ 4) เหตุผลที ่เลือก 2 ผลิตภัณฑนี้

เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่เหมาะสำหรับลูกคาเฉพาะ

กลุมท่ีตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม 

  
ภาพท่ี 4 ตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือใหผูเรียนทดลอง

สรางกลยุทธทางการตลาด และคำทรงพลัง 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงกลยุทธ

ทางการตลาด และไดมีการประยุกตใชกลยุทธที ่ได

เรียนรูผานกรณีศึกษาและผลิตภัณฑตัวอยาง อีกท้ัง

ไดมีการสะทอนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี 

และแสดงใหเห็นถึงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตท่ี

ผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชได ดังตัวอยางการ

สะทอนคิดของผูเรียนทานหนึ่ง 

“การเรียน Market Strategy ทำใหเรารู วาการที่เราจะทำธุรกิจอะไรสัก

อยาง ไมใชแตลงมือทำโดยไมมีการวางแผน ถาโชคดีคุณอาจจะประสบความสำเร็จ

ได แตถาโชครายนั่นก็แปลวาคุณไมไดวางแผนอะไรเอาไวเลย ซึ่งการวางแผน

เบื้องตนก็ควรเริ่มจาก 3W1H และในคลาสก็ไดมีการใหความรูเก่ียวกับหลักการ 4P, 

4C, 4E และปจจุบันไดมีการพูดถึงหลักการ 8P แลว โดย Highlight จะเปนการให

เราคิดสโลแกน และกลยุทธทางการตลาดของสินคาเพื่อใหลูกคาอานแลวสะดุด ซึ่ง

อาจารยไดยกตัวอยางประโยคที่วา “คนที่ดูดี มักจะมีโอกาสดีดีเขามาในชีวิตเสมอ” 

จากนั้นเราก็ไดลองคิดดูและซึ่งที่ผานมาไมได เราไดประสบพบกับตัวถึง Wording 

อันทรงพลังที่ทำใหรานึกยอนหลับไปถึงคลาสเรียนนี้ คือ ไดมีโอกาสไปตัดผมที่ราน

แหงหนึ่งหลังประดู ม.ช. เปนรานที่ Content ดีมาก และเราอานเจอประโยคหนึ่ง

ของรานที่ทำใหเราอยากใหบริการ และกลับไปตัดอีก คือ ทรงผลที่ใชกับสไตลที่

ชอบ” 

2.3 ก ิจกรรมที ่  3 การบร ิหารจ ัดการท ีมจาก

ประสบการณของวิทยากรที ่ปรึกษาบริษัท

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และธุรกิจเกิดใหม เพ่ือ

สรางขอเสนอแนะตอสถานการณสมมติ 

วัตถุประสงค: เพื ่อใหผ ู  เร ียนไดเร ียนรู การ

บริหารจัดการทีมจากกรณีศึกษา ประสบการณของ

วิทยากรรับเชิญ และไดทดลองประยุกตใชความรูใน
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จะกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ลองแสดงความคิดเห็นในมุม

มองที่แตกต่างออกไปว่า หากต�องการเพิ่มยอดขาย 

กลยทุธิท์างการตลาดใดทีร่�านยนูโิคลควรนำมาใช�เพ่ิม

เติม และนำมาใช�อย่างไร 

 หลังจากผู�เรียนได�ทดลองวิเคราะห์กลยุทธิ์

ทางการตลาดของทุกกรณีศึกษาแล�ว ผู�สอนจะมอบ

หมายผลิตภัณฑ์สมมติ 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให�ผู�เรียนได�

ทดลองสร�างกลยุทธิ์ทางการตลาด และคำทรงพลัง 

(Powerful wording) สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 

ได�แก่ ครีมหอยทาก และประกันชีวิตสำหรับผู�สูงอายุ 

(แสดงดังรูปท่ี 4) เหตุผลท่ีเลือก 2 ผลิตภัณฑ์นี้

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสำหรับลูกค�าเฉพาะ

กลุ่มที่ต�องอาศัยกลยุทธิ์ทางการตลาดที่เหมาะสม

ร้ปที� 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อให�ผู�เรียนทดลองสร�าง

กลยุทธิ์ทางการตลาด และคำทรงพลัง

 ผลจากการเรียนรู�: ผู�เรียนได�เข�าใจถึงกลยุทธิ์

ทางการตลาด และได�มีการประยุกต์ใช�กลยุทธิ์ที่ได�

เรยีนรู�ผา่นกรณศีกึษาและผลติภณัฑต์วัอยา่ง อกีทัง้ได�

มีการสะท�อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได�ทำ ซ่ึึ่งแสดงให�

เห็นถึงความเข�าใจในเนื้อหาที่เรียนได�เป็นอย่างดี และ

แสดงให�เห็นถึงทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตที่ผู�เรียน

สามารถนำไปประยกุตใ์ช�ได� ดงัตวัอยา่งการสะท�อนคดิ

ของผู�เรียนท่านหนึ่ง

 “การเรยีน Market Strategy ทำให�เรารู�วา่การ

ที่เราจะทำธิุรกิจอะไรสักอย่าง ไม่ใช่แต่ลงมือทำโดย

ไม่มีการวางแผน ถ�าโชคดีคุณอาจจะประสบความ

สำเร็จได� แต่ถ�าโชคร�ายนั่นก็แปลว่าคุณไม่ได�วางแผน

อะไรเอาไว�เลย ซึ่ึ่งการวางแผนเบื้องต�นก็ควรเร่ิมจาก 

3W1H และในคลาสก็ได�มีการให�ความรู�เกี่ยวกับหลัก

การ 4P, 4C, 4E และปัจจุบันได�มีการพูดถึงหลักการ 

8P แล�ว โดย Highlight จะเป็นการให�เราคิดสโลแกน 

และกลยุทธ์ิทางการตลาดของสินค�าเพื่อให�ลูกค�าอ่าน

แล�วสะดุด ซึ่ึง่อาจารย์ได�ยกตัวอยา่งประโยคทีว่่า “คน

ทีดู่ด ีมกัจะมโีอกาสดดีเีข�ามาในชวีติเสมอ” จากนัน้เรา

กไ็ด�ลองคดิดแูละซึ่ึง่ทีผ่่านมาไมไ่ด� เราได�ประสบพบกบั

ตวัถงึ Wording อนัทรงพลังท่ีทำให�เรานึกย�อนกลบัไป

ถงึคลาสเรยีนนี ้คอื ได�มโีอกาสไปตดัผมท่ีร�านแหง่หนึง่

หลังประดู ม.ช. เป็นร�านที่ Content ดีมาก และเรา

อ่านเจอประโยคหนึ่งของร�านที่ทำให�เราอยากใช�

บริการ และกลับไปตัดอีก คือ ทรงผมที่ใช่กับสไตล์ที่

ชอบ”

2.3. กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการทีมจาก

ประสบการณ์ของวทิยากรทีป่รึกษาบรษิทั

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และธิุรกิจเกิดใหม่ 

เพื่อสร�างข�อเสนอแนะต่อสถานการณ์

สมมติ

 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู�การบรหิาร

จัดการทีมจากกรณีศึกษา ประสบการณ์ของวิทยากร

รบัเชญิ และได�ทดลองประยกุตใ์ช�ความรู�ในการบรหิาร

จัดการทีมงานในเหตุการณ์สมมติที่กำหนดให�

 การเตรยีมการ: ผู�สอนและวทิยากรรบัเชญิรว่ม

กันเตรียมคำถามนำคิด (ยกตัวอย่างดังรูปที่ 5) และ

ตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือบรรยายและยกตัวอย่างให�ผู�

เรียนมีความรู�พื้นฐ์าน และเห็นภาพของการบริหาร

จัดการทีม พร�อมท้ังเตรียมโจทย์กรณีศึกษาเพ่ือให�ผู�

เรยีนได�ทดลองคดิ วเิคราะห ์และอภปิรายหาแนวทาง

การบริหารจัดการทีม 

ร้ปที� 5 ตัวอย่างคำถามนำเพื่อให�ผู�เรียนได�ฝึึกคิดก่อน

นำเข�าสู่บทเรียนและกรณีศึกษา

 

 

   

 

 

เตรียมกรณีศึกษาสำหรับการอภิปราย เชน Uniqlo, 

Starbucks, Zara  

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากผูสอน

บรรยายเนื้อหาในสวนของกลยุทธทางการตลาดโดย

ภาพรวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูเบื้องตนในเรื่องของ

กลยุทธทางการตลาดท่ีหลากหลาย จากนั้นผูสอนจะ

ใชกรณีศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกวิเคราะห  

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางกรณีศึกษาราน Uniqlo สำหรับ

วิเคราะหกลยุทธทางการตลาด 

ยกตัวอยาง เชน กรณีศึกษาของราน Uniqlo 

(ภาพที่ 3) ผูสอนจะเปดโอกาสใหผู เรียนวิเคราะห 

และแสดงความคิดเห็นวารานยูนิโคลมีการใชกลยุทธ

ทางการตลาดใดบาง โดยอางอิงจากกลยุทธทาง

การตลาดที่ผูสอนไดอธิบายไปในชวงเริ่มตน จากนั้น

ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดลองแสดงความคิดเห็น

ในมุมมองที ่แตกตางออกไปวา หากตองการเพ่ิม

ยอดขาย กลยุทธทางการตลาดใดที่รานยูนิโคลควร

นำมาใชเพ่ิมเติม และนำมาใชอยางไร  

หลังจากผูเรียนไดทดลองวิเคราะหกลยุทธทาง

การตลาดของทุกกรณีศึกษาแลว ผูสอนจะมอบหมาย

ผลิตภัณฑสมมติ 2 ผลิตภัณฑ เพื ่อใหผ ู  เร ียนได

ทดลองสรางกลยุทธทางการตลาด และคำทรงพลัง 

(Powerful wording) สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ 

ไดแก ครีมหอยทาก และประกันชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 

(แสดงดังภาพที่ 4) เหตุผลที ่เลือก 2 ผลิตภัณฑนี้

เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่เหมาะสำหรับลูกคาเฉพาะ

กลุมท่ีตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม 

  
ภาพท่ี 4 ตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือใหผูเรียนทดลอง

สรางกลยุทธทางการตลาด และคำทรงพลัง 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงกลยุทธ

ทางการตลาด และไดมีการประยุกตใชกลยุทธที ่ได

เรียนรูผานกรณีศึกษาและผลิตภัณฑตัวอยาง อีกท้ัง

ไดมีการสะทอนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี 

และแสดงใหเห็นถึงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตท่ี

ผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชได ดังตัวอยางการ

สะทอนคิดของผูเรียนทานหนึ่ง 

“การเรียน Market Strategy ทำใหเรารู วาการที่เราจะทำธุรกิจอะไรสัก

อยาง ไมใชแตลงมือทำโดยไมมีการวางแผน ถาโชคดีคุณอาจจะประสบความสำเร็จ

ได แตถาโชครายนั่นก็แปลวาคุณไมไดวางแผนอะไรเอาไวเลย ซึ่งการวางแผน

เบื้องตนก็ควรเริ่มจาก 3W1H และในคลาสก็ไดมีการใหความรูเก่ียวกับหลักการ 4P, 

4C, 4E และปจจุบันไดมีการพูดถึงหลักการ 8P แลว โดย Highlight จะเปนการให

เราคิดสโลแกน และกลยุทธทางการตลาดของสินคาเพื่อใหลูกคาอานแลวสะดุด ซึ่ง

อาจารยไดยกตัวอยางประโยคที่วา “คนที่ดูดี มักจะมีโอกาสดีดีเขามาในชีวิตเสมอ” 

จากนั้นเราก็ไดลองคิดดูและซึ่งที่ผานมาไมได เราไดประสบพบกับตัวถึง Wording 

อันทรงพลังที่ทำใหรานึกยอนหลับไปถึงคลาสเรียนนี้ คือ ไดมีโอกาสไปตัดผมที่ราน

แหงหนึ่งหลังประดู ม.ช. เปนรานที่ Content ดีมาก และเราอานเจอประโยคหนึ่ง

ของรานที่ทำใหเราอยากใหบริการ และกลับไปตัดอีก คือ ทรงผลที่ใชกับสไตลที่

ชอบ” 

2.3 ก ิจกรรมที ่  3 การบร ิหารจ ัดการท ีมจาก

ประสบการณของวิทยากรที ่ปรึกษาบริษัท

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และธุรกิจเกิดใหม เพ่ือ

สรางขอเสนอแนะตอสถานการณสมมติ 

วัตถุประสงค: เพื ่อใหผ ู  เร ียนไดเร ียนรู การ

บริหารจัดการทีมจากกรณีศึกษา ประสบการณของ

วิทยากรรับเชิญ และไดทดลองประยุกตใชความรูใน

   

 

 

การบริหารจัดการทีมงานในเหตุการณสมมติ ท่ี

กำหนดให 

การเตรียมการ: ผู สอนและวิทยากรรับเชิญ

รวมกันเตรียมคำถามนำคิด (ยกตัวอยางดังภาพที่ 5) 

และตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือบรรยายและยกตัวอยาง

ใหผู เรียนมีความรู พื ้นฐาน และเห็นภาพของการ

บริหารจัดการทีม พรอมทั้งเตรียมโจทยกรณีศึกษา

เพื่อใหผูเรียนไดทดลองคิด วิเคราะห และอภิปราย

หาแนวทางการบริหารจัดการทีม  

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางคำถามนำเพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิด

กอนนำเขาสูบทเรียนและกรณีศึกษา 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

ใชคำถามนำคิดเพื ่อนำเขาสูบทเรียน และเพื ่อให

ผ ู  เร ียนไดเร ิ ่มอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 

จากนั ้นว ิทยากรจะบรรยายเน ื ้อหาและทฤษฎี

เก ี ่ยวก ับการบร ิหารจัดการทีม รวมทั ้งแบงบัน

ประสบการณของวทิยากรในการบริหารจัดการทีม  

กรณีตัวอยางจากประสบการณของวิทยากร 

(แสดงดังภาพที่ 6) คือ กรณีที่มีการลดทีมงานหนึ่ง

คน แตทำใหประสิทธิภาพการทำงานเพ่ิมข้ึนเปนสอง

เทา และทำใหความพึงพอใจในการทำงานของ

ทีมงานเพิ่มขึ้น โดยวิทยากรจะเปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็นวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น อีกท้ังยังมี

การใชคำถามนำดวยวา กรณีศึกษาที่เรียนนี้สามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันของผูเรียนอยางไร 

 
ภาพท่ี 6 กรณีศึกษาสำหรับวิเคราะหแนวทางการ

บริหารจัดการทีม 

หลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากทฤษฎี กรณีศึกษา

และประสบการณของวิทยากรแลว ผ ู สอนและ

วิทยากรจะทำการแบงกลุมผูเรียนเพื่อทำกิจกรรมใน

เรื่องของการบริหารจัดการทีม ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตน

โดยการใหสมาชิกในกลุมทำการประเมินใหคะแนน

ศักยภาพของตนเองในดานตางๆ ตามหัวข อท่ี

กำหนดให จากนั้นจะนำคะแนนที่ไดมาทำการหา

คาเฉลี่ยเพื่อระบุจุดออนจุดแข็งของทีม (แสดงดัง

ภาพท่ี 7) หลังจากนั้นผูสอนและวิทยากร จะกำหนด

สถานการณสมมติที่แตกตางกันใหแตละกลุม (แสดง

ตัวอยางดังภาพที่ 8) และใหแตละกลุมวิเคราะหวา 

ดวยศักยภาพของทีมงานที่มี ณ ปจจุบัน หากจะให

บรรลุสถานการณท่ีกำหนดให ทีมควรจะมีกลยุทธใน

การบริหารจัดการอยางไร และเมื่อกิจกรรมเสร็จ จะ

ใหแตละกลุ มนำเสนอหนาชั ้น เพื ่ออภิปรายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนกลุมอ่ืน  

 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูใน

การบริหารจัดการทีม 
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 การเรยีนการสอน: กจิกรรมจะเริม่จากวทิยากร

ใช�คำถามนำคิดเพือ่นำเข�าสูบ่ทเรยีน และเพือ่ให�ผู�เรยีน

ได�เริ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้น

วิทยากรจะบรรยายเนื้อหาและทฤษฎีเก่ียวกับการ

บริหารจัดการทีม รวมทั้งแบ่งบันประสบการณ์ของ

วิทยากรในการบริหารจัดการทีม 

 กรณีตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร 

(แสดงดังรูปที่ 6) คือ กรณีที่มีการลดทีมงานหนึ่งคน 

แต่ทำให�ประสิทธิิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

และทำให�ความพงึพอใจในการทำงานของทมีงานเพิม่

ขึน้ โดยวิทยากรจะเปิดโอกาสให�ผู�เรยีนแสดงความคิด

เหน็ว่าเหตุใดจึงเป็นเชน่นัน้ อกีทัง้ยังมีการใช�คำถามนำ

ด�วยว่า กรณีศึกษาที่เรียนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช�

ในชีวิตประจำวันของผู�เรียนอย่างไร

ร้ปที� 6 กรณีศึกษาสำหรับวิเคราะห์แนวทางการ

บริหารจัดการทีม

 หลงัจากผู�เรยีนได�เรยีนรู�จากทฤษฎ ีกรณศีกึษา

และประสบการณ์ของวิทยากรแล�ว ผู�สอนและ

วิทยากรจะทำการแบ่งกลุ่มผู�เรียนเพื่อทำกิจกรรมใน

เรื่องของการบริหารจัดการทีม ซ่ึึ่งกิจกรรมจะเริ่มต�น

โดยการให�สมาชิกในกลุ่มทำการประเมินให�คะแนน

ศักยภาพของตนเองในด�านต่างๆ ตามหัวข�อที่กำหนด

ให� จากนัน้จะนำคะแนนทีไ่ด�มาทำการหาคา่เฉลีย่เพือ่

ระบุจุดอ่อนจุดแข็งของทีม (แสดงดังรูปที่ 7) หลังจาก

น้ันผู�สอนและวทิยากร จะกำหนดสถานการณส์มมตทิี่

แตกต่างกันให�แต่ละกลุ่ม (แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 8) 

และให�แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่า ด�วยศักยภาพของทีม

งานที่มี ณ ปัจจุบัน หากจะให�บรรลุสถานการณ์ที่

กำหนดให� ทีมควรจะมีกลยุทธ์ิในการบริหารจัดการ

อย่างไร และเมื่อกิจกรรมเสร็จ จะให�แต่ละกลุ่มนำ

เสนอหน�าชั้น เพ่ืออภิปรายและแลกเปล่ียนความคิด

เห็นกับผู�เรียนกลุ่มอื่น 

ร้ปที� 7 กิจกรรมให�ผู�เรียนได�ประยุกต์ใช�ความรู�ในการ

บริหารจัดการทีม

ร้ปที� 8 สถานการณ์สมมติที่กำหนดให�เพื่อให�ผู�เรียน

ทดลองบริหารจัดการทีม

 ผลจากการเรียนรู�: ผู�เรียนได�เข�าใจถึงหลักการ

บริหารจัดการทีม และได�มีการประยุกต์ใช�ความรู�ที่ได�

เรียนรู�ผ่านสถานการณ์สมมติ นอกจากนี้ผู�เรียนได�มี

การสะท�อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได�ทำ ซึ่ึ่งแสดงให�

เห็นถึงความเข�าใจในเนื้อหาที่เรียนได�เป็นอย่างดี  

ดังตัวอย่างจากการสะท�อนคิดของผู�เรียนท่านหนึ่ง

 “จากบทเรียนเนื้อหา Team management 

ทำให�เข�าใจถึงปัญหาของคนส่วนใหญ่ในท่ีทำงานมาก

ขึ้นว่า ส่วนใหญ่ตัวงานเองมักจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่

ปญัหาส่วนใหญม่กัจะเกดิจากความสัมพนัธิร์ะหว่างคน

มากกว่า ถ�าเรามองปัญหานี้ผ่านๆ อาจทำให�คิดได�ว่า

คนที่เจอปัญหานี้แล�วลาออก คงเป็นเพราะไม่อดทน 

หรอืไมส่ามารถปรบัตวัเข�ากบัเพือ่นรว่มงานได� แตเ่ม่ือ

เรียนรู�เรื่องการบริหารจัดการทีมทำให�เข�าใจได�ว่า 

ปัญหาระหว่างคนทำงานอาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆ 

   

 

 

การบริหารจัดการทีมงานในเหตุการณสมมติ ท่ี

กำหนดให 

การเตรียมการ: ผู สอนและวิทยากรรับเชิญ

รวมกันเตรียมคำถามนำคิด (ยกตัวอยางดังภาพที่ 5) 

และตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือบรรยายและยกตัวอยาง

ใหผู เรียนมีความรู พื ้นฐาน และเห็นภาพของการ

บริหารจัดการทีม พรอมทั้งเตรียมโจทยกรณีศึกษา

เพื่อใหผูเรียนไดทดลองคิด วิเคราะห และอภิปราย

หาแนวทางการบริหารจัดการทีม  

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางคำถามนำเพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิด

กอนนำเขาสูบทเรียนและกรณีศึกษา 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

ใชคำถามนำคิดเพื ่อนำเขาสูบทเรียน และเพื ่อให

ผ ู  เร ียนไดเร ิ ่มอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 

จากนั ้นว ิทยากรจะบรรยายเน ื ้อหาและทฤษฎี

เก ี ่ยวก ับการบร ิหารจัดการทีม รวมทั ้งแบงบัน

ประสบการณของวทิยากรในการบริหารจัดการทีม  

กรณีตัวอยางจากประสบการณของวิทยากร 

(แสดงดังภาพที่ 6) คือ กรณีที่มีการลดทีมงานหนึ่ง

คน แตทำใหประสิทธิภาพการทำงานเพ่ิมข้ึนเปนสอง

เทา และทำใหความพึงพอใจในการทำงานของ

ทีมงานเพิ่มขึ้น โดยวิทยากรจะเปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็นวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น อีกท้ังยังมี

การใชคำถามนำดวยวา กรณีศึกษาที่เรียนนี้สามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันของผูเรียนอยางไร 

 
ภาพท่ี 6 กรณีศึกษาสำหรับวิเคราะหแนวทางการ

บริหารจัดการทีม 

หลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากทฤษฎี กรณีศึกษา

และประสบการณของวิทยากรแลว ผ ู สอนและ

วิทยากรจะทำการแบงกลุมผูเรียนเพื่อทำกิจกรรมใน

เรื่องของการบริหารจัดการทีม ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตน

โดยการใหสมาชิกในกลุมทำการประเมินใหคะแนน

ศักยภาพของตนเองในดานตางๆ ตามหัวข อท่ี

กำหนดให จากนั้นจะนำคะแนนที่ไดมาทำการหา

คาเฉลี่ยเพื่อระบุจุดออนจุดแข็งของทีม (แสดงดัง

ภาพท่ี 7) หลังจากนั้นผูสอนและวิทยากร จะกำหนด

สถานการณสมมติที่แตกตางกันใหแตละกลุม (แสดง

ตัวอยางดังภาพที่ 8) และใหแตละกลุมวิเคราะหวา 

ดวยศักยภาพของทีมงานที่มี ณ ปจจุบัน หากจะให

บรรลุสถานการณท่ีกำหนดให ทีมควรจะมีกลยุทธใน

การบริหารจัดการอยางไร และเมื่อกิจกรรมเสร็จ จะ

ใหแตละกลุ มนำเสนอหนาชั ้น เพื ่ออภิปรายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนกลุมอ่ืน  

 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูใน

การบริหารจัดการทีม 

   

 

 

การบริหารจัดการทีมงานในเหตุการณสมมติ ท่ี

กำหนดให 

การเตรียมการ: ผู สอนและวิทยากรรับเชิญ

รวมกันเตรียมคำถามนำคิด (ยกตัวอยางดังภาพที่ 5) 

และตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือบรรยายและยกตัวอยาง

ใหผู เรียนมีความรู พื ้นฐาน และเห็นภาพของการ

บริหารจัดการทีม พรอมทั้งเตรียมโจทยกรณีศึกษา

เพื่อใหผูเรียนไดทดลองคิด วิเคราะห และอภิปราย

หาแนวทางการบริหารจัดการทีม  

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางคำถามนำเพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิด

กอนนำเขาสูบทเรียนและกรณีศึกษา 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

ใชคำถามนำคิดเพื ่อนำเขาสูบทเรียน และเพื ่อให

ผ ู  เร ียนไดเร ิ ่มอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 

จากนั ้นว ิทยากรจะบรรยายเน ื ้อหาและทฤษฎี

เก ี ่ยวก ับการบร ิหารจัดการทีม รวมทั ้งแบงบัน

ประสบการณของวทิยากรในการบริหารจัดการทีม  

กรณีตัวอยางจากประสบการณของวิทยากร 

(แสดงดังภาพที่ 6) คือ กรณีที่มีการลดทีมงานหนึ่ง

คน แตทำใหประสิทธิภาพการทำงานเพ่ิมข้ึนเปนสอง

เทา และทำใหความพึงพอใจในการทำงานของ

ทีมงานเพิ่มขึ้น โดยวิทยากรจะเปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็นวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น อีกท้ังยังมี

การใชคำถามนำดวยวา กรณีศึกษาที่เรียนนี้สามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันของผูเรียนอยางไร 

 
ภาพท่ี 6 กรณีศึกษาสำหรับวิเคราะหแนวทางการ

บริหารจัดการทีม 

หลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากทฤษฎี กรณีศึกษา

และประสบการณของวิทยากรแลว ผ ู สอนและ

วิทยากรจะทำการแบงกลุมผูเรียนเพื่อทำกิจกรรมใน

เรื่องของการบริหารจัดการทีม ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตน

โดยการใหสมาชิกในกลุมทำการประเมินใหคะแนน

ศักยภาพของตนเองในดานตางๆ ตามหัวข อท่ี

กำหนดให จากนั้นจะนำคะแนนที่ไดมาทำการหา

คาเฉลี่ยเพื่อระบุจุดออนจุดแข็งของทีม (แสดงดัง

ภาพท่ี 7) หลังจากนั้นผูสอนและวิทยากร จะกำหนด

สถานการณสมมติที่แตกตางกันใหแตละกลุม (แสดง

ตัวอยางดังภาพที่ 8) และใหแตละกลุมวิเคราะหวา 

ดวยศักยภาพของทีมงานที่มี ณ ปจจุบัน หากจะให

บรรลุสถานการณท่ีกำหนดให ทีมควรจะมีกลยุทธใน

การบริหารจัดการอยางไร และเมื่อกิจกรรมเสร็จ จะ

ใหแตละกลุ มนำเสนอหนาชั ้น เพื ่ออภิปรายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนกลุมอ่ืน  

 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูใน

การบริหารจัดการทีม 
 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 8 สถานการณสมมติท่ีกำหนดใหเพ่ือให

ผูเรียนทดลองบริหารจัดการทีม 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการ

บริหารจัดการทีม และไดมีการประยุกตใชความรูท่ี

ไดเรียนรูผานสถานการณสมมติ นอกจากนี้ผูเรียนได

มีการสะทอนคิดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไดทำ ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี ดัง

ตัวอยางจากการสะทอนคิดของผูเรียนทานหนึ่ง 

“จากบทเรียนเนื้อหา Team management ทำใหเขาใจถึงปญหาของคน

สวนใหญในที่ทำงานมากขึ้นวา สวนใหญตัวงานเองมักจะไมคอยมีปญหา แตปญหา

สวนใหญมักจะเกิดจากความสัมพันธระหวางคนมากกวา ถาเรามองปญหานี้ผานๆ 

อาจทำใหคิดไดวาคนที ่เจอปญหานี้แลวลาออก คงเปนเพราะไมอดทน หรือไม

สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานได แตเมื่อเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการทีมทำ

ใหเขาใจไดวา ปญหาระหวางคนทำงานอาจจะมาจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน ผูทำงานที่ไม

ถูกจริตกัน หรือการบริหารจัดการคนที่ซ ้ำซอนกัน ดังเชน วิทยากรเลาจาก

ประสบการณใหฟงวา เม่ือมีการบริหารจัดการทีม โดยการเอาบุคคลบางคนออกจาก

ทีมทำใหประสิทธิภาพของงานของทีมออกมาดีข้ึน ตัวอยางนี้เปนขอพิสูจนใหเห็นวา

การบริหารจัดการทีมเปนปจจัยหนึ่งที่ไมสามารถมองขามไมไดเลย หากองคกรสวน

ใหญมองขามปญหานี้ อาจจะสงผลใหคนเกงๆ คนดีๆ ที่ไมสามารถทนไดลาออกไป

เนื่องจากไมสามารถทนอยูในวัฒนธรรมขององคกรที่ไมเหมาะสมได”  

2.4 กิจกรรมที ่  4 การบร ิหารจ ัดการเง ินจาก

ประสบการณของวิทยากรเจาของกิจการ 

และการเสนอแนวทางการแกปญหาจริงของ

บริษัทของวิทยากร 

วัตถุประสงค: เพื ่อใหผ ู  เร ียนไดเร ียนรู การ

บริหารจัดการเงินจากประสบการณจริงของวิทยากร 

และประยุกตใชความรูเรื ่องการบริหารจัดการเงิน

ชวยแกปญหาจริงในบริษัทของวิทยากร 

การเตรียมการ: ผู สอนและวิทยากรรับเชิญ

รวมกันเตรียมเนื้อหาเรื่องของการบริหารจัดการเงิน 

โดยใชกรณีศึกษา คือ บริษัทของวิทยากรรับเชิญ ซ่ึง

เนื้อหาของบทเรียนจะเก่ียวของกับความรูเบื้องตนใน

การบริหารจัดการเงิน ที่เนนการแสดงปญหาดาน

การบริหารจัดการเงินที ่เกิดขึ ้นจริงในบริษัทของ

วิทยากร นอกจากนี ้ย ังไดมีการสรุปปญหาจริงท่ี

เก ิดข ึ ้นในบร ิษ ัทของว ิทยากร ใหผ ู  เร ียนไดฝก

ประยุกตใชความรูเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

แนะนำบรษัิท อธิบายความรูพ้ืนฐานเก่ียวการบริหาร

จัดการเงิน และยกตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

บริษัทของวิทยากร แสดงดังภาพท่ี 9  

 
ภาพท่ี 9 ตัวอยางปญหาดานการบริหารจัดการเงินท่ี

เกิดข้ึนจริงในบริษัทของวิทยากร 

เมื่อบรรยายในสวนของเนื้อหาเสร็จ ผูสอนจะ

ทำการแบงกลุมผูเรียน และวิทยากรจะอธิบายถึง

ปญหาที่บริษัทของวิทยากรกำลังเผชิญอยู เพื่อให

ผู เรียนทำการวิเคราะห อภิปราย และเสนอแนะ

แนวทางเพื่อแกปญหา (แสดงดังภาพที่ 10) จากนั้น

ใหแตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับกลุมอ่ืน เพ่ือนำไปสูขอเสนอแนะท้ังหมดท่ี

ท้ังชั้นเรียนเห็นรวมกันนำเสนอตอวิทยากร 
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เชน่ ผู�ทำงานทีไ่มถ่กูจรติกนั หรอืการบรหิารจดัการคน

ที่ซึ่้ำซึ่�อนกัน ดังเช่น วิทยากรเล่าจากประสบการณ์ให�

ฟังว่า เมื่อมีการบริหารจัดการทีม โดยการเอาบุคคล

บางคนออกจากทมีทำให�ประสทิธิภิาพของงานของทมี

ออกมาดีข้ึน ตัวอย่างนี้เป็นข�อพิสูจน์ให�เห็นว่าการ

บรหิารจดัการทมีเปน็ปจัจยัหนึง่ทีไ่มส่ามารถมองข�าม

ไม่ได�เลย หากองค์กรส่วนใหญ่มองข�ามปัญหานี้ อาจ

จะส่งผลให�คนเก่งๆ คนดีๆ ที่ไม่สามารถทนได�ลาออก

ไปเน่ืองจากไม่สามารถทนอยูใ่นวัฒนธิรรมขององค์กร

ที่ไม่เหมาะสมได�” 

2.4. กิจกรรมท่ี 4 การบริหารจัดการเงินจาก

ประสบการณ์ของวิทยากรเจ�าของกิจการ 

และการเสนอแนวทางการแก�ปัญหาจริง

ของบริษัทของวิทยากร

 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู�การบรหิาร

จัดการเงินจากประสบการณ์จริงของวิทยากร และ

ประยุกต์ใช�ความรู�เรื่องการบริหารจัดการเงินช่วยแก�

ปัญหาจริงในบริษัทของวิทยากร

 การเตรยีมการ: ผู�สอนและวทิยากรรบัเชญิรว่ม

กันเตรียมเนื้อหาเรื่องของการบริหารจัดการเงิน โดย

ใช�กรณีศกึษา คอื บริษทัของวิทยากรรับเชญิ ซ่ึึ่งเนือ้หา

ของบทเรียนจะเกี่ยวข�องกับความรู�เบื้องต�นในการ

บริหารจัดการเงิน ที่เน�นการแสดงปัญหาด�านการ

บริหารจัดการเงินที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทของวิทยากร 

นอกจากนีย้งัได�มกีารสรปุปญัหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในบรษิทั

ของวิทยากร ให�ผู�เรียนได�ฝึึกประยุกต์ใช�ความรู�เสนอ

แนะแนวทางการแก�ปัญหา

 การเรยีนการสอน: กจิกรรมจะเริม่จากวทิยากร

แนะนำบริษัท อธิิบายความรู�พื้นฐ์านเกี่ยวการบริหาร

จัดการเงิน และยกตัวอย่างปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน

บริษัทของวิทยากร แสดงดังรูปที่ 9 

 

ร้ปที� 9 ตวัอยา่งปญัหาด�านการบรหิารจดัการเงนิทีเ่กดิ

ขึ้นจริงในบริษัทของวิทยากร

 เมื่อบรรยายในส่วนของเนื้อหาเสร็จ ผู�สอนจะ

ทำการแบ่งกลุ่มผู�เรียน และวิทยากรจะอธิิบายถึง

ปัญหาที่บริษัทของวิทยากรกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให�ผู�

เรยีนทำการวเิคราะห ์อภปิราย และเสนอแนะแนวทาง

เพือ่แก�ปญัหา (แสดงดงัรปูที ่10) จากนัน้ให�แตล่ะกลุม่

นำเสนอหน�าชัน้เรยีน แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบักลุ่ม

อื่น เพื่อนำไปสู่ข�อเสนอแนะทั้งหมดที่ทั้งชั้นเรียนเห็น

ร่วมกันนำเสนอต่อวิทยากร

ร้ปที� 10 ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทของวิทยากร

 ผลจากการเรียนรู�: ผู�เรียนได�เข�าใจถึงหลักการ

บริหารจัดการเงิน และได�มีการประยุกต์ใช�ความรู�ใน

การเสนอแนะแนวทางเพื่อแก�ปัญหาจริงของบริษัท

ของวทิยากร นอกจากนีผู้�เรยีนได�มีการสะท�อนคิดเกีย่ว

กับกิจกรรมที่ได�ทำ ซ่ึึ่งแสดงให�เห็นถึงความเข�าใจใน

เนื้อหาที่เรียน ซึ่ึ่งสามารถพัฒนาเป็นทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตของผู�เรียนได� ดังตัวอย่างจากการสะท�อน

คิดของผู�เรียนสองท่าน

 “ตอนทำกิจกรรมกลุ่ม ทุกกลุ่มมีแนวคิดที่ดีใน

การพฒันาธุิรกจิมากหรือน�อยแตกต่างกนัไป เชน่ การ

 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 8 สถานการณสมมติท่ีกำหนดใหเพ่ือให

ผูเรียนทดลองบริหารจัดการทีม 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการ

บริหารจัดการทีม และไดมีการประยุกตใชความรูท่ี

ไดเรียนรูผานสถานการณสมมติ นอกจากนี้ผูเรียนได

มีการสะทอนคิดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไดทำ ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี ดัง

ตัวอยางจากการสะทอนคิดของผูเรียนทานหนึ่ง 

“จากบทเรียนเนื้อหา Team management ทำใหเขาใจถึงปญหาของคน

สวนใหญในที่ทำงานมากขึ้นวา สวนใหญตัวงานเองมักจะไมคอยมีปญหา แตปญหา

สวนใหญมักจะเกิดจากความสัมพันธระหวางคนมากกวา ถาเรามองปญหานี้ผานๆ 

อาจทำใหคิดไดวาคนที ่เจอปญหานี้แลวลาออก คงเปนเพราะไมอดทน หรือไม

สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานได แตเมื่อเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการทีมทำ

ใหเขาใจไดวา ปญหาระหวางคนทำงานอาจจะมาจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน ผูทำงานที่ไม

ถูกจริตกัน หรือการบริหารจัดการคนที่ซ ้ำซอนกัน ดังเชน วิทยากรเลาจาก

ประสบการณใหฟงวา เม่ือมีการบริหารจัดการทีม โดยการเอาบุคคลบางคนออกจาก

ทีมทำใหประสิทธิภาพของงานของทีมออกมาดีข้ึน ตัวอยางนี้เปนขอพิสูจนใหเห็นวา

การบริหารจัดการทีมเปนปจจัยหนึ่งที่ไมสามารถมองขามไมไดเลย หากองคกรสวน

ใหญมองขามปญหานี้ อาจจะสงผลใหคนเกงๆ คนดีๆ ที่ไมสามารถทนไดลาออกไป

เนื่องจากไมสามารถทนอยูในวัฒนธรรมขององคกรที่ไมเหมาะสมได”  

2.4 กิจกรรมที ่  4 การบร ิหารจ ัดการเง ินจาก

ประสบการณของวิทยากรเจาของกิจการ 

และการเสนอแนวทางการแกปญหาจริงของ

บริษัทของวิทยากร 

วัตถุประสงค: เพื ่อใหผ ู  เร ียนไดเร ียนรู การ

บริหารจัดการเงินจากประสบการณจริงของวิทยากร 

และประยุกตใชความรูเรื ่องการบริหารจัดการเงิน

ชวยแกปญหาจริงในบริษัทของวิทยากร 

การเตรียมการ: ผู สอนและวิทยากรรับเชิญ

รวมกันเตรียมเนื้อหาเรื่องของการบริหารจัดการเงิน 

โดยใชกรณีศึกษา คือ บริษัทของวิทยากรรับเชิญ ซ่ึง

เนื้อหาของบทเรียนจะเก่ียวของกับความรูเบื้องตนใน

การบริหารจัดการเงิน ที่เนนการแสดงปญหาดาน

การบริหารจัดการเงินที ่เกิดขึ ้นจริงในบริษัทของ

วิทยากร นอกจากนี ้ย ังไดมีการสรุปปญหาจริงท่ี

เก ิดข ึ ้นในบร ิษ ัทของว ิทยากร ใหผ ู  เร ียนไดฝก

ประยุกตใชความรูเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

แนะนำบรษัิท อธิบายความรูพ้ืนฐานเก่ียวการบริหาร

จัดการเงิน และยกตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

บริษัทของวิทยากร แสดงดังภาพท่ี 9  

 
ภาพท่ี 9 ตัวอยางปญหาดานการบริหารจัดการเงินท่ี

เกิดข้ึนจริงในบริษัทของวิทยากร 

เมื่อบรรยายในสวนของเนื้อหาเสร็จ ผูสอนจะ

ทำการแบงกลุมผูเรียน และวิทยากรจะอธิบายถึง

ปญหาที่บริษัทของวิทยากรกำลังเผชิญอยู เพื่อให

ผู เรียนทำการวิเคราะห อภิปราย และเสนอแนะ

แนวทางเพื่อแกปญหา (แสดงดังภาพที่ 10) จากนั้น

ใหแตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับกลุมอ่ืน เพ่ือนำไปสูขอเสนอแนะท้ังหมดท่ี

ท้ังชั้นเรียนเห็นรวมกันนำเสนอตอวิทยากร 

 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 10 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในบริษัทของวิทยากร 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการ

บริหารจัดการเงิน และไดมีการประยุกตใชความรูใช

ในการเสนอแนะแนวทางเพื ่อแกปญหาจริงของ

บริษัทของวิทยากร นอกจากนี้ผูเรียนไดมีการสะทอน

คิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ

เขาใจในเนื้อหาที่เรียน ซึ่งสามารถพัฒนาเปนทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนได ดังตัวอยางจาก

การสะทอนคิดของผูเรียนสองทาน 

“ตอนทำกิจกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาธุรกิจมากหรือนอย

แตกตางกันไป เชน การลงทุนในดานการทำใหคนรูจักมากขึ้น หรือการหาชองทาง

การลงทุนเพ่ิม การลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ จากการทำกิจกรรมทำใหไดแนวคิดที่วา แมวา

จะเจออุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไมควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหมๆ เพื่อจะไดประสบ

ความสำเร็จ แตอยางไรก็ตามตองมีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ

บริหารจัดการเงินที่ดีดวย”  

“ความรูที ่ไดจากคาบนี้ นอกจากสามารถใชเปนแนวทางการบริหารจัด

การเงินของธุรกิจ ยังสามารถประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเพ่ือบริหารเงินไวสำหรับ

อนาคตและกำหนดแนวทางในการใชจายอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน การแยกบัญชี

ที ่ใชจายสวนตัวกับบัญชีของบริษัทเพื่อลดปญหาที่เกิดจะขึ้นกับการบริหารเงิน 

รวมถึงเรื่องของความรูทางภาษีสำหรับการจายภาษีที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดวย” 

2.5 กิจกรรมท่ี 5 เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรม

ธุรกิจจากประสบการณของผูจัดการในบริษัท

ขนาดใหญ และกรณีศึกษา 

วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื ่อง

ของเศรษฐกิจดิจ ิท ัลและแพลตฟอรมธ ุรกิจจาก

วิทยากรผูจัดการธุรกิจเกิดใหมในบริษัทขนาดใหญ

ของประเทศไทย และประยุกตใช ความรู ในการ

วิเคราะหกรณีศึกษา 

การเตรียมการ: ³ ĺ╠đĂ×ŀşąćĘþğď̂ İİĎ¹ Ŀ̌ĘŠ
İ╟ćĞ̂Ď×ĿýİęğĞĿ×ěŕĂ̄ďĿİěŔĂ̧˜Ă̧เศรษฐกิจดิจิทัลและ

แพลตฟอรมธ ุรกิจ΅² İąˆĂ¹ Ý╠ćğ˘śďÞďĞ×śď̆ĘÝ̈́
&ŀđÝ̧ÝḐ̌₣ď¼þęŔ̈́11) þŞčšęþęŔĿ̂ęŔğć̃ ╠Ă̧΅̂ İðęČĚ̂čď
ýĎćĂğ╟ḑ̌΅ŀşąˆİðęČĚ̂čďþęŔ̋ąń̄ ╠³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠½╘̂
ćĘĿ̆İďą̄ ╣̈́ŀşąĂ₣Ę² İďğ̈́ŇÝ╠ŀˆ╟̂̈́İðę̃Ă̧΅Line ŀşą̈́
Youtube 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางคำถามนำคิดในการเรียนเรื่อง

เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

ใชคำถามนำเพื่อกระตุนใหผูเรียนเริ่มคิดและมีสวน

รวมกับชั ้นเรียน หลังจากนั ้นวิทยากรจะอธิบาย

ความร ู พ ื ้นฐานเก ี ่ยวการเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัลและ

แพลตฟอรมธุรกิจ พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา  

เมื่อบรรยายในสวนของเนื้อหาเสร็จ ผูสอนจะ

ทำการแบงกลุม และวิทยากรจะกำหนดกรณีศึกษา

ใหแตละกลุม เพื่อวิเคราะห อภิปราย ตามหัวขอท่ี

วิทยากรกำหนดให (แสดงดังภาพที่ 12) จากนั้นให

แตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือนกลุมอ่ืน  

 



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         87

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ลงทนุในด�านการทำให�คนรู�จกัมากขึน้ หรือการหาช่อง

ทางการลงทนุเพิม่ การลงทนุในธิรุกจิอืน่ๆ จากการทำ

กจิกรรมทำให�ได�แนวคิดทีว่า่ แม�วา่จะเจออุปสรรคใดๆ 

ก็ตาม ไม่ควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อจะได�

ประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามต�องมีการ

ประเมนิความเสีย่งและการวางแผนการบรหิารจัดการ

เงินที่ดีด�วย” 

 “ความรู�ท่ีได�จากคาบนี ้นอกจากสามารถใช�เปน็

แนวทางการบริหารจัดการเงินของธุิรกิจ ยังสามารถ

ประยุกต์ใช�ในชีวิตประจำวันได�เพื่อบริหารเงินไว�

สำหรบัอนาคตและกำหนดแนวทางในการใช�จา่ยอยา่ง

ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การแยกบัญชีที่ใช�จ่ายส่วนตัว

กับบัญชีของบริษัทเพื่อลดปัญหาที่เกิดจะขึ้นกับการ

บรหิารเงิน รวมถงึเรือ่งของความรู�ทางภาษสีำหรบัการ

จ่ายภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได�ด�วย”

2.5. กิจกรรมท่ี 5 เศรษฐ์กิจดิจิทัลและ

แพลตฟอร์มธิรุกจิจากประสบการณ์ของผู�

จดัการในบริษทัขนาดใหญ่ และกรณีศกึษา

 วัตถุประสงค์: เพื่อให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ในเรื่อง

ของเศรษฐ์กิจดิจิ ทัลและแพลตฟอร์มธุิรกิจจาก

วทิยากรผู�จดัการธิรุกจิเกดิใหมใ่นบรษิทัขนาดใหญข่อง

ประเทศไทย และประยุกต์ใช�ความรู�ในการวิเคราะห์

กรณีศึกษา

 การเตรยีมการ: ผู�สอนและวทิยากรรบัเชญิรว่ม

กันเตรียมเนื้อหาเรื่องของเศรษฐ์กิจดิจิทัลและ

แพลตฟอร์มธิุรกิจ ประกอบด�วยคำถามนำคิด (แสดง

ดงัรปูท่ี 11) ทฤษฎทีีเ่กีย่วข�อง กรณศีกึษาตวัอยา่ง และ

กรณศีกึษาทีจ่ะให�ผู�เรยีนได�ฝึกึวเิคราะห ์และอภปิราย 

ได�แก่ กรณีของ Line และ Youtube

ร้ปที� 11 ตัวอย่างคำถามนำคิดในการเรียนเรื่อง

เศรษฐ์กิจดิจิทัลและแพลตฟอร์มธิุรกิจ

 การเรยีนการสอน: กจิกรรมจะเริม่จากวทิยากร

ใช�คำถามนำเพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรยีนเร่ิมคิดและมีส่วนร่วม

กับชั้นเรียน หลังจากนั้นวิทยากรจะอธิิบายความรู�พื้น

ฐ์านเกี่ยวกับเศรษฐ์กิจดิจิทัลและแพลตฟอร์มธิุรกิจ 

พร�อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 เมื่อบรรยายในส่วนของเนื้อหาเสร็จ ผู�สอนจะ

ทำการแบ่งกลุม่ และวิทยากรจะกำหนดกรณีศกึษาให�

แต่ละกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ อภิปราย ตามหัวข�อที่

วทิยากรกำหนดให� (แสดงดงัรปูที ่12) จากนัน้ให�แตล่ะ

กลุ่มนำเสนอหน�าชัน้เรยีน แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบั

เพื่อนกลุ่มอื่น 

ร้ปที� 12 หัวข�อเพ่ือกิจกรรมกลุ่มในหัวข�อในเรื่อง

เศรษฐ์กิจดิจิทัลและแพลตฟอร์มธิุรกิจ

 ผลจากการเรียนรู�: ผู�เรียนได�เข�าใจถึงเนื้อหา

เรื่องเศรษฐ์กิจดิจิทัลและแพลตฟอร์มธิุรกิจ ผู�เรียนได�

มีการสะท�อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีได�ทำ ซ่ึึ่งแสดงให�

เหน็ถึงความเข�าใจในเนือ้หาทีเ่รยีน ดงัตวัอยา่งจากการ

สะท�อนคิดของผู�เรียน

 “ตอนทำกิจกรรมกลุ่ม ทุกกลุ่มมีแนวคิดที่ดีใน

การพฒันาธุิรกจิมากหรือน�อยแตกต่างกนัไป เชน่ การ

ลงทนุในด�านการทำให�คนรู�จักมากข้ึน หรือการหาช่อง

ทางการลงทนุเพิม่ การลงทนุในธิรุกจิอืน่ๆ จากการทำ

กจิกรรมทำให�ได�แนวคิดทีว่า่ แม�วา่จะเจออุปสรรคใดๆ 

ก็ตาม ไม่ควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อจะได�

ประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามต�องมีการ

ประเมนิความเสีย่งและการวางแผนการบรหิารจัดการ

เงินที่ดีด�วย” 

 “Digital Economy and Business Platform 

เปน็ class ทีเ่ปน็ highlight เพราะเป็น Class ทีเ่หมอืน 

   

 

 

 

ภาพท่ี 10 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในบริษัทของวิทยากร 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการ

บริหารจัดการเงิน และไดมีการประยุกตใชความรูใช

ในการเสนอแนะแนวทางเพื ่อแกปญหาจริงของ

บริษัทของวิทยากร นอกจากนี้ผูเรียนไดมีการสะทอน

คิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ

เขาใจในเนื้อหาที่เรียน ซึ่งสามารถพัฒนาเปนทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนได ดังตัวอยางจาก

การสะทอนคิดของผูเรียนสองทาน 

“ตอนทำกิจกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาธุรกิจมากหรือนอย

แตกตางกันไป เชน การลงทุนในดานการทำใหคนรูจักมากขึ้น หรือการหาชองทาง

การลงทุนเพ่ิม การลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ จากการทำกิจกรรมทำใหไดแนวคิดที่วา แมวา

จะเจออุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไมควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหมๆ เพื่อจะไดประสบ

ความสำเร็จ แตอยางไรก็ตามตองมีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ

บริหารจัดการเงินที่ดีดวย”  

“ความรูที ่ไดจากคาบนี้ นอกจากสามารถใชเปนแนวทางการบริหารจัด

การเงินของธุรกิจ ยังสามารถประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเพ่ือบริหารเงินไวสำหรับ

อนาคตและกำหนดแนวทางในการใชจายอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน การแยกบัญชี

ที ่ใชจายสวนตัวกับบัญชีของบริษัทเพื่อลดปญหาที่เกิดจะขึ้นกับการบริหารเงิน 

รวมถึงเรื่องของความรูทางภาษีสำหรับการจายภาษีที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดวย” 

2.5 กิจกรรมท่ี 5 เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรม

ธุรกิจจากประสบการณของผูจัดการในบริษัท

ขนาดใหญ และกรณีศึกษา 

วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื ่อง

ของเศรษฐกิจดิจ ิท ัลและแพลตฟอรมธ ุรกิจจาก

วิทยากรผูจัดการธุรกิจเกิดใหมในบริษัทขนาดใหญ

ของประเทศไทย และประยุกตใช ความรู ในการ

วิเคราะหกรณีศึกษา 

การเตรียมการ: ³ ĺ╠đĂ×ŀşąćĘþğď̂ İİĎ¹ Ŀ̌ĘŠ
İ╟ćĞ̂Ď×ĿýİęğĞĿ×ěŕĂ̄ďĿİěŔĂ̧˜Ă̧เศรษฐกิจดิจิทัลและ

แพลตฟอรมธ ุรกิจ΅² İąˆĂ¹ Ý╠ćğ˘śďÞďĞ×śď̆ĘÝ̈́
&ŀđÝ̧ÝḐ̌₣ď¼þęŔ̈́11) þŞčšęþęŔĿ̂ęŔğć̃ ╠Ă̧΅̂ İðęČĚ̂čď
ýĎćĂğ╟ḑ̌΅ŀşąˆİðęČĚ̂čďþęŔ̋ąń̄ ╠³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠½╘̂
ćĘĿ̆İďą̄ ╣̈́ŀşąĂ₣Ę² İďğ̈́ŇÝ╠ŀˆ╟̂̈́İðę̃Ă̧΅Line ŀşą̈́
Youtube 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางคำถามนำคิดในการเรียนเรื่อง

เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

ใชคำถามนำเพื่อกระตุนใหผูเรียนเริ่มคิดและมีสวน

รวมกับชั ้นเรียน หลังจากนั ้นวิทยากรจะอธิบาย

ความร ู พ ื ้นฐานเก ี ่ยวการเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัลและ

แพลตฟอรมธุรกิจ พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา  

เมื่อบรรยายในสวนของเนื้อหาเสร็จ ผูสอนจะ

ทำการแบงกลุม และวิทยากรจะกำหนดกรณีศึกษา

ใหแตละกลุม เพื่อวิเคราะห อภิปราย ตามหัวขอท่ี

วิทยากรกำหนดให (แสดงดังภาพที่ 12) จากนั้นให

แตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือนกลุมอ่ืน  

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 10 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในบริษัทของวิทยากร 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการ

บริหารจัดการเงิน และไดมีการประยุกตใชความรูใช

ในการเสนอแนะแนวทางเพื ่อแกปญหาจริงของ

บริษัทของวิทยากร นอกจากนี้ผูเรียนไดมีการสะทอน

คิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทำ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ

เขาใจในเนื้อหาที่เรียน ซึ่งสามารถพัฒนาเปนทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนได ดังตัวอยางจาก

การสะทอนคิดของผูเรียนสองทาน 

“ตอนทำกิจกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาธุรกิจมากหรือนอย

แตกตางกันไป เชน การลงทุนในดานการทำใหคนรูจักมากขึ้น หรือการหาชองทาง

การลงทุนเพ่ิม การลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ จากการทำกิจกรรมทำใหไดแนวคิดที่วา แมวา

จะเจออุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไมควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหมๆ เพื่อจะไดประสบ

ความสำเร็จ แตอยางไรก็ตามตองมีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ

บริหารจัดการเงินที่ดีดวย”  

“ความรูที ่ไดจากคาบนี้ นอกจากสามารถใชเปนแนวทางการบริหารจัด

การเงินของธุรกิจ ยังสามารถประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเพ่ือบริหารเงินไวสำหรับ

อนาคตและกำหนดแนวทางในการใชจายอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน การแยกบัญชี

ที ่ใชจายสวนตัวกับบัญชีของบริษัทเพื่อลดปญหาที่เกิดจะขึ้นกับการบริหารเงิน 

รวมถึงเรื่องของความรูทางภาษีสำหรับการจายภาษีที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดวย” 

2.5 กิจกรรมท่ี 5 เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรม

ธุรกิจจากประสบการณของผูจัดการในบริษัท

ขนาดใหญ และกรณีศึกษา 

วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื ่อง

ของเศรษฐกิจดิจ ิท ัลและแพลตฟอรมธ ุรกิจจาก

วิทยากรผูจัดการธุรกิจเกิดใหมในบริษัทขนาดใหญ

ของประเทศไทย และประยุกตใช ความรู ในการ

วิเคราะหกรณีศึกษา 

การเตรียมการ: ³ ĺ╠đĂ×ŀşąćĘþğď̂ İİĎ¹ Ŀ̌ĘŠ
İ╟ćĞ̂Ď×ĿýİęğĞĿ×ěŕĂ̄ďĿİěŔĂ̧˜Ă̧เศรษฐกิจดิจิทัลและ

แพลตฟอรมธ ุรกิจ΅² İąˆĂ¹ Ý╠ćğ˘śďÞďĞ×śď̆ĘÝ̈́
&ŀđÝ̧ÝḐ̌₣ď¼þęŔ̈́11) þŞčšęþęŔĿ̂ęŔğć̃ ╠Ă̧΅̂ İðęČĚ̂čď
ýĎćĂğ╟ḑ̌΅ŀşąˆİðęČĚ̂čďþęŔ̋ąń̄ ╠³ ĺ╠Ŀİęğ×ŇÝ╠½╘̂
ćĘĿ̆İďą̄ ╣̈́ŀşąĂ₣Ę² İďğ̈́ŇÝ╠ŀˆ╟̂̈́İðę̃Ă̧΅Line ŀşą̈́
Youtube 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางคำถามนำคิดในการเรียนเรื่อง

เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ 

การเรียนการสอน: กิจกรรมจะเริ่มจากวิทยากร

ใชคำถามนำเพื่อกระตุนใหผูเรียนเริ่มคิดและมีสวน

รวมกับชั ้นเรียน หลังจากนั ้นวิทยากรจะอธิบาย

ความร ู พ ื ้นฐานเก ี ่ยวการเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัลและ

แพลตฟอรมธุรกิจ พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา  

เมื่อบรรยายในสวนของเนื้อหาเสร็จ ผูสอนจะ

ทำการแบงกลุม และวิทยากรจะกำหนดกรณีศึกษา

ใหแตละกลุม เพื่อวิเคราะห อภิปราย ตามหัวขอท่ี

วิทยากรกำหนดให (แสดงดังภาพที่ 12) จากนั้นให

แตละกลุมนำเสนอหนาชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือนกลุมอ่ืน  
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update สถานการณ์ของธิุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่ึ่งก็คือ 

Digital น่ันเอง วิทยากรมีการเปรียบเทียบธิุรกิจ

ระหว่างปี 2010 และ 2021 ทำให�ทราบว่าในช่วงปี 

2010 ผลิตภัณฑ์จะเน�นไปทาง Physical asset แต่ใน

ปัจจุบันโลกได�เปลี่ยนเป็น Digital Economy ใน 

Class นี้เปรียบเสมือนการเปิดโลก เพราะโดยส่วนตัว

แล�วได�ยินคำว่า Platform บ่อยมาก แต่ไม่เคยเข�าใจ

ความหมายของคำนี้ เลย ซ่ึึ่งวันนั้นก็ได�เรียนรู�ว่า 

Platform ก็คือ สถานท่ีท่ีทำให�เกิดการแลกเปลี่ยน 

information, value unit และ currency นอกจาก

นี้ยังทำให�ทราบอีกว่า Application ไม่ได� disrupt 

product แตแ่คเ่ปลีย่นวธิิกีารบรโิภคให�ทนัตามยคุตาม

สมัยแค่นั้น”

3. ส่�อและเทคโนโลยี ที�ใช�ในการจััดกิจักรรม

 ผู�สอนได�สร�าง Facebook closed-group  

(รูปที่ 13) เพื่อการจัดการชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารกับผู�เรียนในกระบวนวิชา การประกาศ

ข�อมูลข�าวสาร การอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน 

และคลิปวิดีโอบันทึกการสอน นอกจากนี้ผู�เรียนยัง

สามารถอพัโหลดไฟลน์ำเสนอ และสอบถามในกรณีที่

มีข�อสงสัยได�

ร้ปที� 13 Facebook closed-group: วิชา 255712 

- Entrepreneurships

4. การวัดและประเมินผู้ลผู้้�เรียน

 จากที่กล่าวไปแล�ว ผู�สอนรับผิดชอบในส่วนวัด

และประเมินผลร�อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดของ

วิชาผู�ประกอบการ ผู�สอนจึงได�แบ่งคะแนนในส่วนนี้

ออกเป็น 2 ส่วนย่อย ส่วนย่อยแรกร�อยละ 30 จะ

ประเมนิจากการมสีว่นรว่มกบักจิกรรมในชัน้เรยีน โดย

ผู�สอนจะทำการสงัเกตพฤตกิรรมของผู�เรยีนในทกุคาบ

การเรยีน จากการตัง้คำถาม การตอบคำถาม การแสดง

ความคิดเห็น การให�ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 

การระดมความคิดเห็น และการส่งงานที่ได�รับมอบ

หมายตามเวลาที่กำหนด

 ในส่วนย่อยที่สอง คือ ร�อยละ 20 ผู�สอนจะ

ประเมินจากรายงานในหัวข�อคำถามปลายเปิด “ผู�

เรยีนจะนำความรู�ทีไ่ด�จากการเรยีนวชิาผู�ประกอบการ

ไปประยุกต์ใช�อย่างไร” 

 นอกจากในรายงาน ผู�สอนยังให�ผู�เรียนเขียน

สรุปการสะท�อนคิดของผู�เรียนต่อการเรียนวิชาผู�

ประกอบการเพือ่สะท�อนให�เหน็ถึงผลทีไ่ด�จากกจิกรรม 

สิ่งที่ผู�เรียนชอบและไม่ชอบ รวมถึงข�อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนในอนาคตอีกด�วย

5. ผู้ลการดำเนินการจััดกิจักรรมการเรียนร้�เชิงรุก

 ผลการดำเนินกิจกรรมในวิชาผู�ประกอบการ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ส่วนที่ผู�เรียนสะท�อน

คิดผ่านการเขียนรายงาน และส่วนที่สอง คือ คะแนน

การประเมินความพึงพอใจโดยผู�เรยีนผ่านระบบ CMU 

MIS

5.1. การสะท�อนคิดของผู�เรียน

 จากรายงานการสะท�อนคิด พบว่า ผู�เรียนชอบ

วิธิีการเรียนรู�เชิงรุก มีแนวคิดจะนำแนวทางการเรียน 

และความรู�ที่ได�จากการเรียนไปใช�ในอนาคต แสดง

ตัวอย่าง ดังนี้

 “ในอนาคตถ�าผู� เรียนเป็นอาจารย์ก็จะนำ

แนวทางการเรียนการสอนแบบวิชานี้ที่เป็น Active 

Learning มาใช� เนื่องจากตอนที่เป็นผู�เรียนเอง รู�สึก

เข�าใจเนื้อหาการเรียนการสอนมากข้ึนเมื่อเทียบกับ

การเรยีนแบบปกต ิและยงัมกีจิกรรมท่ีสามารถพฒันา

ความรู�ผา่นการทำกจิกรรมภายในคาบ รวมถงึยงัมกีาร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู�สอนและผู�เรียนที่

ต่างกัน”

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 12 หัวขอเพ่ือกิจกรรมกลุมในหัวขอในเรื่อง

เศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ 

ผลจากการเรียนรู: ผูเรียนไดเขาใจถึงเนื้อหา

เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอรมธุรกิจ ผูเรียนได

มีการสะทอนคิดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไดทำ ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ดังตัวอยางจาก

การสะทอนคิดของผูเรียน 

“ตอนทำกิจกรรมกลุม ทุกกลุมมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาธุรกิจมากหรือนอย

แตกตางกันไป เชน การลงทุนในดานการทำใหคนรูจักมากขึ้น หรือการหาชองทาง

การลงทุนเพ่ิม การลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ จากการทำกิจกรรมทำใหไดแนวคิดที่วา แมวา

จะเจออุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไมควรหยุดพัฒนาหาแนวทางใหมๆ เพื่อจะไดประสบ

ความสำเร็จ แตอยางไรก็ตามตองมีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ

บริหารจัดการเงินที่ดีดวย”  

“Digital Economy and Business Platform เปน class ที่เปน highlight 

เพราะเปน Class ที่เหมือน update สถานการณของธุรกิจในยุคปจจุบัน ซึ่งก็คือ 

Digital นั่นเอง วิทยากรมีการเปรียบเทียบธุรกิจระหวางป 2010 และ 2021 ทำให

ทรายวาในชวงป 2010 ผลิตภัณฑจะเนนไปทาง Physical asset แตในปจจุบันโลก

ไดเปลี่ยนเปน Digital Economy ใน Class นี้เปรียบเสมือนการเปดโลก เพราะโดย

สวนตัวแลวไดยินคำวา Platform บอยมาก แตไมเคยเขาใจความหมายของคำนี้เลย 

ซ ึ ่งว ันนั ้นก็ไดเร ียนร ู ว า Platform ก็ค ือ สถานที ่ท ี ่ทำใหเกิดการแลกเปลี ่ยน 

information, value unit และ  currency นอกจากน ี ้ ย ั งทำ ให ทราบอ ี ก ว า 

Application ไมได disrupt product แตแคเปลี่ยนวิธีการบริโภคใหทันตามยุคตาม

สมัยแคนั้น” 

3 ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

ผูสอนไดสราง Facebook closed-group (ภาพ

ที่ 13) เพื่อการจัดการชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสื่อสารกับผูเรียนในกระบวนวิชา การประกาศ

ขอมูลขาวสาร การอัพโหลดเอกสารประกอบการ

สอน และคลิปว ิด ีโอบันทึกการสอน นอกจากนี้

ผ ู  เร ียนย ังสามารถอ ัพโหลดไฟล นำเสนอ และ

สอบถามในกรณีท่ีมีขอสงสัยได 

 

ภาพท่ี 13 Facebook closed-group: วิชา 

255712 - Entrepreneurships 

4 การวัดและประเมินผลผูเรียน 

จากที่กลาวไปแลว ผูสอนรับผิดชอบในสวนวัด

และประเมินผลรอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดของ

วิชาผูประกอบการ ผูสอนจึงไดแบงคะแนนในสวนนี้

ออกเปน 2 สวนยอย สวนยอยแรกรอยละ 30 จะ

ประเมินจากการมีสวนรวมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 

โดยผูสอนจะทำการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน

ทุกคาบการเรียน จากการตั้งคำถาม การตอบคำถาม 

การแสดงความคิดเห็น การใหความรวมมือในการทำ

กิจกรรม การระดมความคิดเห็น และการสงงานท่ี

ไดรับมอบหมายตามเวลาท่ีกำหนด 

ในสวนยอยที ่สอง คือ รอยละ 20 ผู สอนจะ

ประเม ินจากรายงานในหัวข อคำถามปลายเปด 

“ผ ู  เร ียนจะนำความร ู ท ี ่ ได จากการเร ียนว ิชา

ผูประกอบการไปประยุกตใชอยางไร”  

นอกจากในรายงาน ผูสอนยังใหผู เรียนเขียน

สรุปการสะทอนคิดของผู  เร ียนตอการเรียนวิชา

ผู ประกอบการเพื ่อสะทอนใหเห็นถึงผลที ่ไดจาก

กิจกรรม ส ิ ่งท ี ่ผ ู  เร ียนชอบและไม ชอบ รวมถึง

ขอเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงการเร ียนการสอนใน

อนาคตอีกดวย 

5 ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

ผลการดำเนินกิจกรรมในวิชาผู ประกอบการ

แบงเปน 2 สวน สวนท่ีหนึ่ง คือ สวนท่ีผูเรียนสะทอน

คิดผานการเขียนรายงาน และสวนท่ีสอง คือ คะแนน

การประเมินความพึงพอใจโดยผู เรียนผานระบบ 

CMU MIS 

5.1 การสะทอนคิดของผูเรียน 
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 “สุดท�ายนี้จะเห็นได�ว่าประโยชน์ของวิชานี้ไม่

เพียงแต่ที่จะให�แนวคิดหรือบทเรียนนำมาประยุกต์ใช�

กบัธิรุกจิหรอืกจิการท่ีอยากจะเริม่ต�นทำเทา่นัน้ ความ

รู�ทีไ่ด�ในช้ันสามารถนำไปประยกุต์ใช�ในกับชีวติประจำ

วนัด�วย การรู�เปา้หมายของตัวเองสามารถทำให�ตัวเอง

ไปสูค่วามสำเรจ็ตามเปา้หมาย โดยการคดิกลยทุธิข์อง

ปญัหาแตล่ะปญัหาวา่ต�องทำอยา่งไรจงึจะแก�ปญัหาได� 

จะนำพาผมไปสู่ผลสำเร็จในทุกๆ ด�านไว�ว่าการเรียน 

การเงิน และด�านอื่นๆ”

 “ในส่วนของการเรียนรู�ไม่น่าเบ่ือ มีความ

สนุกสนานอยู่ในกรอบของความรู� ท�ายที่สุด ก็ขอ

ขอบพระคุณท่ีสอนวิชาน้ี และทำให�รู�จักผู�คนที่

ประกอบธุิรกิจที่ประสบความสำเร็จ และได�แบ่งปัน 

ไอเดียและได�พูดคุยกันอย่างมีคุณภาพ ได�มุมมองของ

เขาและได�รบัรู�คนทีม่คีวามพร�อม คนท่ีสำเรจ็กท็ำนอง

น้ี และเราจะเป็นคนต่อไปทีอ่าจจะมาแชร์ไอเดียในวิชา

นี้ในอนาคตก็เป็นได�”

 “หลังจากที่ได�เรียนเนื้อหาครบแล�ว หลังจากนี้

คงเริ่มจากการเก็บเงินก่อนเพื่อที่จะนำมาเป็นทุนใน

การประกอบธิุรกิจในอนาคต … สุดท�ายนี้ก็อยากจะ

พยายามทำตามความฝึันตัวเองอีกครั้งในการท่ีเรา

อยากจะเป็นเจ�าของกิจการ และนำความรู�ทีไ่ด�มาปรับ

ใช� เมื่อวันหนึ่งที่เรามีความพร�อมในการที่จะประกอบ

ธิรุกจิแล�ว กส็ามารถนำสิง่ทีเ่รยีนมาใช�ประโยชนใ์นการ

เป็นเจ�าของกิจการได�”

 “วิชา Entrepreneurship ทำให�ผู�ได�รับความ

รู�ในการทำธิุรกิจ หรือการเริ่มต�นธิุรกิจด�วยตนเอง ผม

ต�องขอบคุณ อ.ดร. ทินกร ปงธิิยา ผู�สอนวิชานี้ และ

คณะวิทยากรที่มาบรรยาย ... ประกอบกับการแลก

เปลี่ยนความรู�กับเพื่อนๆ ในห�อง ทำให�ผมได�รับความ

รู�ไปใช�ในการตอ่ยอดธิรุกจิของผมทีจ่ะมีในอนาคต ...”

5.2. คะแนนประเมินความพึงพอใจวิชาผ่าน

ระบบ CMU MIS (แสดงดังตารางที่ 1)

ต่ารางที� 1 คะแนนประเมินความพึงพอใจ

 นอกจากนี้ ผู�เรียนยังได�แสดงความคิดเห็นเพิ่ม

เติม ดังนี้

 “เรียนกับอาจารย์สนุกมากครับ อยากให�สอน

ลักษณะแบบนี้ในทุกวิชาครับ”

 “อยากให�ผู�ที่เรียนวิชานี้ในอนาคตได�มีการทำ 

Group project สมมติการก่อตั้งกิจการขึ้นมาเพื่อให�

เห็นภาพ เพราะผู�ที่จะลงก็ต�องมีความสนใจอยากเปิด

ธิุรกิจอยู่แล�ว การทำให�เกิดภาพสมมติเพื่อเอาไปต่อย

อดใยความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการรับรู�ว่ามี

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานอย่างไร”

6. สะท�อนคิดโดยผู้้�สอน

 การจัดการเรียนรู�เชิงรุก ช่วยเปิดโอกาสให� 

ผู�เรียนได�เรียนรู�ผ่านทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ึ่งเป็น 

การส่งเสรมิให�บรรยากาศในชัน้เรยีนมีชวีติชวีา ผู�เรยีน

มคีวามกล�าในการแสดงความคดิเหน็ สนใจ ตัง้ใจ และ

รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมชั้น 

 จากการสะท�อนคิดของผู�เรียน พบว่า ผู�เรียนมี

ความประทับใจ และความสนุกในการเรียน อีกทั้งมี

แนวคิดที่ไม่เพียงแต่จะนำความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการ

ประกอบธิรุกจิหรอืกจิกรรมตา่งๆ ในอนาคต แตผู่�เรยีน

ยังมีแนวคิดที่จะนำวิธิีการเรียนเชิงรุกไปใช�หากตนได�

เปล่ียนบทบาทเป็นผู�สอน เนือ่งจากวธิิกีารสอนแบบนี้

ช่วยให�ผู�เรียนเข�าใจเนื้อหาที่เรียนได�มากกว่าวิธิีการ

   

 

 

จากรายงานการสะทอนคิด พบวา ผู เรียน

ชอบวิธีการเรียนรูเชิงรุก มีแนวคิดจะนำแนวทางการ

เรียน และความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในอนาคต 

แสดงตัวอยาง ดังนี้ 
“ในอนาคตถาผูเรียนเปนอาจารยก็จะนำแนวทางการเรียนการสอนแบบวิชา

นี้ที่เปน Active Learning มาใช เนื่องจากตอนที่เปนผูเรียนเอง รูสึกเขาใจเนื้อหา

การเรียนการสอนมากขึ้นเมื ่อเทียบกับการเรียนแบบปกติ และยังมีกิจกรรมที่

สามารถพัฒนาความรูผานการทำกิจกรรมภายในคาบ รวมถึงยังมีการแลกเปลี ่ยน

ความคิดเห็นระหวางผูสอนและผูเรียนที่ตางกัน” 

“สุดทายนี้จะเห็นไดวาประโยชนของวิชานี้ไมเพียงแตที่จะใหแนวคิดหรือ

บทเรียนนำมาประยุกตใชกับธุรกิจหรือกิจการที่อยากจะเริ่มตนทำเทานั้น ความรูที่

ไดในชั้นสามารถนำไปประยุกตใชในกับชีวิตประจำวันดวย การรูเปาหมายของตัวเอง

สามารถทำใหตัวเองไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย โดยการคิดกลยุทธของปญหาแต

ละปญหาวาตองทำอยางไรจึงจะแกปญหาได จะนำพาผมไปสูผลสำเร็จในทุกๆ ดาน

ไววาการเรียน การเงิน และดานอ่ืนๆ” 

“ในสวนของการเรียนรูไมนาเบื่อ มีความสนุกสนานอยูในกรอบของความรู 

ทายที่สุด ก็ขอขอบพระคุณที่สอนวิชานี้ และทำใหรูจักผูคนที่ประกอบธุรกิจที่ประสบ

ความสำเร็จ และไดแบงปนไอเดียและไดพูดคุยกันอยางมีคุณภาพ ไดมุมมองของเขา

และไดรับรู คนที่มีความพรอม คนที่สำเร็จก็ทำนองนี้ และเราจะเปนคนตอไปที่

อาจจะมาแชรไอเดียในวิชานี้ในอนาคตก็เปนได” 

“หลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาครบแลว หลังจากนี้คงเริ่มจากการเก็บเงินกอน

เพ่ือที่จะนำมาเปนทุนในการประกอบธุรกิจในอนาคต … สุดทายนี้ก็อยากจะพยายาม

ทำตามความฝนตัวเองอีกครั้งในการที่เราอยากจะเปนเจาของกิจการ และนำความรู

ที ่ไดมาปรับใช เมื ่อวันหนึ่งที ่เรามีความพรอมในการที่จะประกอบธุรกิจแลว ก็

สามารถนำสิ่งที่เรียนมาใชประโยชนในการเปนเจาของกิจการได” 

“วิชา Entrepreneurship ทำใหผู ไดรับความรู ในการทำธุรกิจ หรือการ

เริ่มตนธุรกิจดวยตนเอง ผมตองขอบคุณ อ.ดร. ทินกร ปงธิยา ผูสอนวิชานี้ และคณะ

วิทยากรที่มาบรรยาย ... ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนๆ ในหอง ทำให

ผมไดรับความรูไปใชในการตอยอดธุรกิจของผมที่จะมีในอนาคต ...” 

5.2 คะแนนประเมินความพึงพอใจวิชาผาน

ระบบ CMU MIS (แสดงดังตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 คะแนนประเมินความพึงพอใจ 
รายงานการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

อธิบายใหทราบเกี่ยวกับวตัถุประสงค 4.93/5 

สอนเนือ้หาครบถวนตามวัตถุประสงคและใชเวลา

อยางเหมาะสม 

4.93/5 

จัดลำดับเนือ้หาเปนไปอยางมรีะแบบและขัน้ตอน 4.93/5 

สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ีสารประโยชน 4.93/5 

มีการใชเทคนิควิธสีอนและส่ือประกอบการสอน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียน 

4.93/5 

เปดโอกาสรับฟงและตอบขอซักถามของเรยีนเรยีน 4.93/5 

แนะนำแหลงคนควา เอกสาร หรือตำราใหอาน

ประกอบ 

4.87/5 

นอกจากนี ้ ผู เร ียนยังไดแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
“เรียนกับอาจารยสนุกมากครับ อยากใหสอนลักษณะแบบนี้ในทุกวิชาครับ” 

“อยากใหผูที่เรียนวิชานี้ในอนาคตไดมีการทำ Group project สมมติการ

กอต้ังกิจการข้ึนมาเพ่ือใหเห็นภาพ เพราะผูที่จะลงก็ตองมีความสนใจอยากเปดธุรกิจ

อยูแลว การทำใหเกิดภาพสมมติเพ่ือเอาไปตอยอดใยความเปนจริงก็ถือวาเปนสิ่งที่ดี

ในการรับรูวามีปญหาอุปสรรคในการทำงานอยางไร” 

6 สะทอนคิดโดยผูสอน 

การจัดการเรียนรู เชิงรุก ชวยเปดโอกาสให

ผูเรียนไดเรียนรูผานทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเปน

การสงเสริมใหบรรยากาศในชั ้นเรียนมีชีว ิตชีวา 

ผูเรียนมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น สนใจ 

ตั้งใจ และรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของเพื่อน

รวมชั้น  

จากการสะทอนคิดของผูเรียน พบวา ผูเรียนมี

ความประทับใจ และความสนุกในการเรียน อีกทั้งมี

แนวคิดท่ีไมเพียงแตจะนำความรูที่ไดรับไปใชในการ

ประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมตางๆ ในอนาคต แต

ผู เรียนยังมีแนวคิดท่ีจะนำวิธีการเรียนเชิงรุกไปใช

หากตนไดเปลี่ยนบทบาทเปนผูสอน เนื่องจากวิธีการ

สอนแบบนี้ชวยใหผู เรียนเขาใจเนื ้อหาที ่เรียนได

มากกวาวิธีการเรียนรูแบบเดิมท่ีเนนการบรรยายเปน

หลัก ขอนี้แสดงใหเห็นถึงความประสบความสำเร็จ

ขั้นหนึ่งของการปรับวิธีการเรียนสอนมาเปนวิธีการ

เรียนรูเชิงรุก 

หากพิจารณาในสวนของคะแนนประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียนดังตารางที่ 1 จะเห็นวา คะแนน

ประเมินในหัวขอตางๆ ที ่ไดมีคาใกลเคียงก ันท่ี 

4.93/5 และ 4.87/5 ซึ ่งผู สอนจะใชคะแนนนี ้เปน

มาตรฐานที่ตองคงไวสำหรับการสอนในปการศึกษา

ตอไป 
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เรยีนรู�แบบเดมิทีเ่น�นการบรรยายเป็นหลกั ข�อนีแ้สดง

ให�เห็นถึงความประสบความสำเร็จข้ันหน่ึงของการ

ปรับวิธิีการเรียนสอนมาเป็นวิธิีการเรียนรู�เชิงรุก

 หากพจิารณาในสว่นของคะแนนประเมนิความ

พึงพอใจของผู�เรียนดังตารางที่ 1 จะเห็นว่า คะแนน

ประเมนิในหวัข�อตา่งๆ ทีไ่ด�มคีา่ใกล�เคียงกนัที ่4.93/5 

และ 4.87/5 ซึ่ึ่งผู�สอนจะใช�คะแนนนี้เป็นมาตรฐ์านที่

ต�องคงไว�สำหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป

 นอกจากนี้แล�ว สำหรับข�อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากผู�เรียนที่เสนอให�มีการทำงานกลุ่ม สมมติการก่อ

ตัง้กจิการ เพือ่ให�ผู�เรยีนได�เหน็ภาพการประกอบธิรุกจิ

มากขึน้ ข�อเสนอแนะน้ีเปน็แนวทางท่ีนา่สนใจอยา่งยิง่ 

และผู�สอนจะนำไปปรับใช�ในการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป

7. ข�อเสนอแนะและข�อจัำกัด

 กิจกรรมที่นำมาใช�ในกระบวนวิชานี้เป็นเพียง

บางส่วนของกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก ซึ่ึ่งผู�สอนเลือก

นำมาใช�เพื่อให�เหมาะสมกับจุดประสงค์ของกระบวน

วิชา เวลาเรียน และจำนวนผู�เรียน อย่างไรก็ตาม ยังมี

กิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช�เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียน

มสีว่นรว่มช้ันเรยีน และเพิม่ประสบการณใ์ห�แกผู่�เรยีน

ได�เช่น การลงไปพบปะกับลูกค�าในสถานที่จริงเพื่อ

วิเคราะห์การตลาด หรือการทดลองตรวจสอบบัญชี

รายรับรายจ่ายของบริษัทเพื่อทดลองการบริหาร

จัดการเงิน และเนื่องด�วยสถานการณ์โรคติดต่อ 

โควิด-19 อาจจะทำให�การเรียนการสอนท้ังหมดในปี

การศึกษา 2/2564ต�องเป็นการสอนแบบออนไลน์ ส่ง

ผลให�การเรียนรู�กิจกรรมบางอย่างอาจทำได�ไม่เต็มที ่

หากสถานการณโ์รคตดิตอ่โควดิ-19 ดขีึน้ และสามารถ

เรยีนในชัน้เรยีนได�จะทำให�ผู�เรยีนสามารถเรยีนรู� แลก

เปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับผู�สอน และวิทยากรได�

อย่างเต็มประสิทธิิภาพ

8. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�เขยีนขอขอบคณุศนูยน์วตักรรมการสอนและ

การเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Teaching and 

Learning Innovation Center; TLIC) ที่กรุณามอบ

ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกในวิชา 

ผู�ประกอบการ (Entrepreneurship) นอกจากนี้ผู� 

เขี ยนต�องขอขอบพระคุณภาควิชา วิศวกรรม 

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ทีอ่ำนวยความสะดวกในการจัดการเรยีนการ

สอนให�สามารถสำเร็จลุล่วงได�
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บัทคัดย่อ

 การปรบัเปลีย่นการเรยีนกระบวนวิชา 208265 วชิาสถิติเบือ้งต�นสำหรับส่ิงแวดล�อม สำหรับหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล�อม (หลักสูตรนานาชาติ) จากการเรยีนรู�ท่ีเป็นแบบ Lecture-based 

เพยีงอยา่งเดยีวมาเปน็การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบของ Active Learning เนือ่งจากแตเ่ดิมการเรยีนรู�แบบ 

Lecture-based มักพบเจอปัญหาในเรื่องการไม่เข�าใจในหลักการพื้นฐ์านของวิชาสถิติ รวมถึงอาจจะยังไม่เห็น

ภาพการนำเอาหลกัการทางสถติแิละการวเิคราะหท์างสถติไิปประยกุตใ์ช�กับงานในสาขาเฉพาะทาง หรอืมผูี�เรยีน

บางส่วนที่ไม่ค่อยมาเข�าชั้นเรียน ซึ่ึ่งอาจเกิดจากการเรียนรู�ในลักษณะเดิมที่เป็นแบบ Lecture-based จึงทำให�

นกัศกึษาเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่มคีวามกระตือรอืร�นในการเรยีนรู� หรอืทบทวนทำแบบฝึกึหัดตา่ง ๆ  กระบวน

วิชานี้จึงมีการปรับลดสัดส่วนของการบรรยายหน�าชั้นเรียนจาก 100% มาเป็น สัดส่วนการบรรยายเนื้อหาคือ 

50% และมีสัดส่วนการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมแบบ Active learning ในรูปแบบต่าง ๆ อีก 50% โดยผ่านทางการ

เล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อกระตุ�นให�เกิดการคิดวิเคราะห์ในด�านสถิติและการวิเคราะห์ ซ่ึึ่งสร�างบรรยากาศการ

ทบทวนแบบฝึกึหัดของนักศกึษาในรูปแบบทีไ่ม่นา่เบือ่ ควบคูไ่ปกับการทำใบงานในชัน้เรยีน ซ่ึึ่งทำให�ผู�สอนสามารถ

เหน็ผลลัพธิข์องการเรยีนรู�ได�ในคาบเรยีนหรอืหลงัเรยีนจบ เพือ่ดึงดดูให�ผู�เรยีนความกระตอืรือร�นในการเรยีนหรอื

ทบทวนทำแบบฝึึกหัดมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังมีวิดีโอทบทวนการสอนในคาบต่าง ๆ ไว�ให�ผู�เรียนสามารถศึกษา

เนื้อหาที่เรียนได�เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อให�ผู�เรียนที่อาจจะยังไม่เข�าใจเนื้อหาหลังจบคาบเรียน สามารถกลับไป

ทบทวนย�อนหลงัได� ซึ่ึง่วดิโีอทบทวนการสอนจะเผยแพรผ่่านชอ่งทาง Microsoft stream ทีเ่ชือ่มตอ่กบั Microsoft 

team ซึ่ึ่งทั้งหมดนี้ทำให�ผู�เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู�ได�ตามที่ระบุไว�

คำสำคัญ:  สถิติเบื้องต�นสำหรับสิ่งแวดล�อม, Active Learning, Online platform
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1. บัทนำ

 ที่ผ่านมาการเรียนกระบวนวิชา 208265 วิชา

สถติเิบือ้งต�นสำหรับสิง่แวดล�อม สำหรับหลักสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) ที่มุ่งเน�นให�ผู�เรียนสามารถ

ออกแบบการเกบ็ตวัอย่างทางสิง่แวดล�อมและประยุกต์

ใช�หลักสถิติในการวิเคราะห์ข�อมูลทางสิ่งแวดล�อมได�

อย่างเหมาะสม 

 ซึ่ึง่จากทีผ่า่นมาพบวา่ ผู�เรยีนมกัมปีญัหาในเร่ือง

การไม่เข�าใจในหลักการพื้นฐ์านของวิชาสถิติ รวมถึง

อาจจะยงัไมเ่หน็ภาพการนำเอาหลกัการทางสถติแิละ

การวิเคราะห์ทางสถิติไปประยุกต์ใช�กับงานในสาขา

ของตนเอง ซึ่ึ่งผู�สอนสังเกตว่าผู�เรียนไม่สามารถแสดง

การวิเคราะห์ข�อมูลทีเ่หมาะสมผ่านการทำโจทย์ต่าง ๆ  

ได� รวมถึงการไม่ค่อยเข�าชั้นเรียนของผู�เรียนบางส่วน 

ซึ่ึง่อาจเกิดจากการเรยีนรู�ทีเ่ป็นแบบ Lecture-based 

เพยีงอย่างเดยีว จงึทำให�นักศกึษาเกดิความเบ่ือหนา่ย 

และไมม่คีวามกระตอืรอืร�นในการเรยีนรู� หรอืทบทวน

ทำแบบฝึึกหัดต่าง ๆ ซึ่ึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา

ตนเองเพื่อให�สามารถวิเคราะห์ข�อมูลทางสถิติได�ใน

เวลาที่จะนำวิธิีการทางสถิติไปใช�งานต่อไปในอนาคต 

 จากปญัหาข�างต�น ผู�วจิยัจงึเสนอให�มกีารจดัการ

เรียนการสอนกระบวนวิชา 208265 สถิติเบื้องต�น

สำหรับสิ่งแวดล�อม ในรูปแบบของ Active Learning 

โดยเนือ้หาในแตล่ะบทของบทความนีม้ดีงัตอ่ไปนี ้บท

ที่ 2 จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผลที่สำคัญ สำหรับ

การวางแผน และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ 

Active Learning สำหรับกระบวนวิชา 208265 สถิติ

เบื้องต�นสำหรับส่ิงแวดล�อม บทที่ 3 จะอธิิบาย

กระบวนการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา 208265 

สถิติเบื้องต�นสำหรับสิ่งแวดล�อม บทที่ 4 จะแสดง

ผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดภาคเรียนทั้งกับผู�เรียนและผู�

สอน และบทท่ี 5 คือการสรุปผลการดำเนินการใน

โครงการทั้งหมด

2. ห์ลักการและเห์ตุ่ผู้ล

 จากแนวทางการเรยีนรู�แบบเดมิทีเ่ปน็การเรยีน

แบบ Lecture-based สิ่งที่ผู�สอนออกแบบการเรียน

การสอนในรูปแบบของ Active Learning คือปรับลด

สัดส่วนการบรรยายหน�าชั้นเรียนเป็น 50% ซึ่ึ่งในช่วง

เวลาที่สอนเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ทำให�ไม่สามารถเรียนในชั้นเรียนได�ตามปรกติ จึง

ต�องมกีารสอนผ่านทางโปรแกรม Zoom และได�มกีาร

บันทึกวิดีโอการสอนเก็บไว� และลงวิดีโอที่บันทึกไว�มี 

Microsoft Stream เพื่อให�ผู�เรียนสามารถเข�าไปดูซึ่้ำ 

ในจุดที่ไม่เข�าใจได� 

 ในส่วนของการเรยีนแบบ Active learning อกี 

50% จะมีการมอบหมายให�ผู�เรียนทำโจทย์ทางสถิติ 

(quiz) ใน MS Teams ซ่ึึ่งเป็นการเรยีนรู�ผา่นการลงมือ

ทำด�วยตนเอง ซ่ึึ่งโจทย์ทีไ่ด�รับจะคล�ายคลึงกับตัวอย่าง

ที่สอนในคาบเรียน โดยตอนเนื้อหาส่วนต�น จะเป็น

ความเข�าใจ concept ของสถิติพ้ืนฐ์าน ดงันัน้ตัวรู�แบบ 

quiz ก็จะเป็นโจทย์สั้นๆ แบบถามตอบ หรือตัวเลือก 

ในส่วนหลังรูปแบบโจทย์ก็จะเปลี่ยนไป เพราะเนื้อหา

จะกลายเป็นการทดสอบสมมุติฐ์านทางสถิติ และการ

หาชว่งความเชือ่มัน่ทีเ่กีย่วข�องกับสิง่แวดล�อม ดงันัน้ก็

จะเพิม่เวลาให�ผู�เรยีนได�ทำโจทย์นานขึน้ เพือ่ให�ผู�เรยีน

ได�มีเวลาศึกษาและทำความเข�าใจ ซ่ึึ่งตัวโจทย์จะมี

ความคล�ายคลงึกบัตัวอยา่งในชัน้เรยีน เพียงแตเ่ปลีย่น

ตัวเลขหรือเหตุการณ์ เพื่อที่จะให�ผู�เรียนได�ลงมือทำ

ตามด�วยตนเองได�

 นอกจากนี้ในช่วงท�ายภาคเรียน ผู�สอนได�มอบ

หมายงานให�ผู�เรียนไปศึกษาค�นคว�างานวิจัยด�านสิ่ง

แวดล�อม ทีม่กีารใช�เคร่ืองมอืสถติทิีผู่�เรยีนได�เรยีนผา่น

มาตลอดภาคเรียน แล�วจัดทำรายงานสั้นๆ ประมาณ 

1-2 หน�า และทำวิดีโอนำเสนอประมาณ 5 นาที 

เนือ่งจากมีผู�เรยีนบางส่วนอยูต่่างประเทศ และหากให�

นำเสนอในชั้นเรียน อาจเกิดปัญหาอินเตอร์เน็ตที่ไม่

เสถียร จึงให�ผู�เรียนส่งงานล่วงหน�าก่อนคาบเรียนหนึ่ง

วันและนำมาเปิดในคาบเรียนแทน เพื่อให�นศ.ได�เห็น
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การนำเครื่องมือทางสถิติไปใช�งานจริงในสายงานของ

ผู�เรียน 

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 การจดัการเรยีนการสอนกระบวนวชิา 208265 

สถิติเบื้องต�นสำหรับสิ่งแวดล�อม ในรูปแบบ Active 

Learning เริ่มจากให�ผู�เรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนใน

คาบเรียนล่วงหน�าผ่านสไลด์ที่จะใช�สอนในคาบใน 

Microsoft Team เพื่อให�ผู�เรียนสามารถอ่านเนื้อหา

ล่วงหน�าก่อนที่จะเรียนในห�องเรียน โดยเนื้อหาในใบ

งานประกอบด�วยเนือ้หาหลกัการตา่ง ๆ  ตวัอยา่งโจทย์

ปัญหาและเฉลยวิธิีทำโจทย์คร่าวๆ 

 การเรียนการสอนภายในคาบเรียน มีสัดส่วน

ของการบรรยายหน�าชั้นเรียนคือ 50% ซึ่ึ่งมีการเขียน

อธิิบายเป็นขั้นตอนเพื่อให�ผู�เรียนสามารถเข�าใจตาม

เนื้อหาดังกล่าวได�ดีขึ้น และในช่วงท�ายคาบของเกือบ

ทุกคาบเรียน ผู�สอนได�มอบหมายให�ผู�เรียนทำโจทย์

ปัญหาทางสถิติเกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม ที่ลักษณะ

คล�ายคลึงกับตัวอย่างที่ผู�สอนได�แสดงวิธิีทำให�ดูเป็น

ตวัอย่างในชัน้เรยีน เพือ่ให�ผู�เรยีนได�เกดิการเรยีนรู�ผา่น

ทางการลงมือทำ โดยกิจกรรมส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ 40% และในส่วนของการศึกษาค�นคว�างาน

วิจัยด�านสิ่งแวดล�อมที่มีการใช�เครื่องมือสถิติท่ีผู�เรียน

ได�เรียนผ่านมาตลอดภาคเรียน เพื่อให�ผู�เรียนได�เห็น

ภาพการนำเอาหลกัการทางสถติแิละการวเิคราะหท์าง

สถิติไปประยุกต์ใช�กับงานในสาขาเฉพาะทางได�จริง

 ผู�เรยีนจะได�ทักษะการเป็นผู�แสวงหาความรู�ด�วย

ตนเองจากการทบทวนเนื้อหาผ่านทางดูวิดีโอที่มี

เนื้อหาของการเรียนการสอนท่ีเป็นแบบบรรยายหน�า

ชั้นเรียน จึงทำให�ผู�เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได�ด�วย

ตนเองได�ภายหลัง เนื่องจากแต่ละคนมีความสามารถ

ในการเรียนรู�แตกต่างกัน บางคนอาจต�องการดูซึ่้ำ ๆ 

หลายครั้งจึงจะเกิดความเข�าใจท่ีสุด ในขณะเดียวกัน 

ก็ยังคงให�มีการมอบหมายการบ�านที่เป็นการทำแบบ

ฝึึกหัดท�ายบท และกระตุ�นให�ผู�เรียนลงมือทำและส่ง

ตามกำหนด โดยจะตรวจการบ�านที่ผู�เรียนทำ และให�

ข�อเสนอแนะแบบละเอยีดเพือ่ให�ผู�เรยีนทราบถึงข�อผิด

พลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

 ในสว่นของการทบทวนเนือ้หาและตอบคำถาม 

ผู�สอนออกแบบให�ผู�เรียนได�มีการทบทวนเนื้อหาผ่าน

ทางโปรแกรม zoom โดยแบ่งออกเปน็แต่ละบทเรยีน 

เพือ่ให�สามารถเข�าใจได�งา่ยและไมเ่กดิความสบัสน สือ่

การสอนวิดีโอทีมี่นัน้ อาจสามารถนำไปตัดตอ่ เพ่ือเป็น

วิดีโอสำหรับให�เรียนรู�ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น online 

course ให�กับผู�คนทั่วไปที่สนใจได�

 ซึ่ึง่หากไมเ่ข�าใจ ผู�เรยีนยงัสามารถซึ่กัถามผู�สอน

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ซึ่ึ่งผู�สอนก็สามารถ

ตอบคำถามดังกล่าวผ่านทาง Microsoft Teams  

ซึ่ึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว ทำให�การซึ่ักถาม

สามารถเกดิขึน้ภายนอกห�องเรยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ในส่วนของการซัึ่กถามโดยการส่งข�อความผ่านทาง 

Microsoft teams กท็ำให�เพิม่โอกาสการมปีฏิสิมัพนัธิ์

ระหว่างผู�เรียนและผู�สอนเป็นอย่างมาก และสามารถ

ใช�ประโยชน์จากฟังก์ชันการโทรและ video call เพื่อ

ทำให�ผู�สอนสามารถตรวจสอบได�ว่า ผู�เรยีนเข�าใจจรงิ ๆ 

หรือไม่  เพราะการพูดคุยและลองให�ผู�เรียนอธิิบายใน

ส่ิงท่ีตนเองเข�าใจนัน้ เป็นการแสดงถึงส่ิงท่ีผู�เรยีนเข�าใจ 

มากกว่าการพิมพ์ส่งข�อความตามปกติ

4. ผู้ลงานและผู้ลลัพื่ธ์์ 

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน

 กระบวนวิชา 208265 สถิติเบื้องต�นสำหรับสิ่ง

แวดล�อม มีการวัดและประเมินผลตามสัดส่วนดังนี้ 

จากการสอบกลางภาค 30% และจากการสอบปลาย

ภาค 40% และคะแนนในส่วนของ Active Learning 

เป็นจำนวน 30% ประกอบด�วย เล่นเกมส์ตอบโจทย์

ปัญหาสั้นๆ คล�ายกับที่ทำให�ห�องเรียน (quiz) 10% 

การทำใบงานท�ายบทเรียน 10% และการศึกษา

ค�นคว�าการใช�สถติิในงานด�านสิง่แวดล�อมและนำเสนอ

อีก 10% 
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4.2. ผลลัพธิ์ของผู�เรียนที่เข�าร่วมในโครงการ

 ผู�เรยีนทีเ่ข�ารว่มในโครงการสามารถเข�าใจหลัก

การพื้นฐ์านทางสถิติและการวิเคราะห์ข�อมูลพ้ืนฐ์าน

ผ่านทางการบรรยายหน�าชั้นเรียน หรือการทบทวน

ความรู�ด�วยตนเองการจากดูวดิโีอย�อนหลัง และในส่วน

ของ Active Learning ท่ีผู�เรียนได�ลงมือทำโจทย์

ปัญหาด�านสิ่งแวดล�อมด�วยตนเองจากการทำใบงาน

นั้น ทำให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากการลงมือทำอย่าง

แท�จริง สามารถแสดงวิธิีการวิเคราะห์ข�อมูลพื้นฐ์าน

ด�านสิ่งแวดล�อม ผ่านการทำโจทย์แบบเป็นข้ันตอน 

ตั้งแต่การอ่านข�อมูลจากโจทย์ด�านสิ่งแวดล�อม เลือก

ตัวสถิติที่เหมาะสมสำหรับชุดข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม 

เลอืกรปูแบบการนำเสนอข�อมลูทีเ่หมาะสม และยงัได�

เห็นลักษณะการนำหลักการพื้นฐ์านทางสถิติและการ

วิเคราะห์ข�อมูลพื้นฐ์าน ไปใช�ในการจัดการข�อมูลทาง

สถิติสำหรับข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม จากการวิเคราะห์

ตัวอย่างในชั้นเรียนและการลงมือทำแบบฝึึกหัดท�าย

คาบเรียนและการบ�าน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�แบบเดิมที่ให�ผู�

เรียนทำแบบฝึึกหัดที่เป็นการบ�านอย่างเดียว ก็จะได�

เฉพาะผู�เรียนที่มีความสนใจ  แต่ผู�เรียนที่ไม่ค่อยสนใจ

ก็จะไม่ลงมือทำเลย แต่การให�ลงมือทำใบงานในส่วน

ของ Active Learning ทีเ่พิม่เข�ามานัน้ เทา่กบัเปน็การ

กระตุ�นให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติอย่างแน่นอน

 เมื่อดูจากรายงานผลการประเมินกระบวนวิชา

ในระบบ CMU SIS โดยมีผู�ประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิด

เป็นร�อยละ 50 ได�คะแนนเฉลี่ย 4.99 คิดเป็นร�อยละ 

99.8 และมีผู�ประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งสิ้น 10 

คน คิดเป็นร�อยละ 35.71 ได�คะแนนเฉลี่ย 5.00 คิด

เป็นร�อยละ 100 ซ่ึึ่งจากผลการประเมินอาจกล่าวได�

วา่ อย่างน�อยผู�เรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู�แบบ 

Active learning ที่ผู�วิจัยได�ทดลองในภาคการศึกษา

นี้ค่อนข�างดี

4.3. ผลลัพธิ์ของผู�สอน (ผู�วิจัย) ที่เข�าร่วมใน

โครงการ

 ผลลัพธิ์ที่ผู�สอนได�รับระหว่างการเข�าร่วมใน

โครงการคือ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนไป

ค่อนข�างมาก จากเดิมที่เป็นแบบ Lecture-based ใน

สัดส่วน 100% ก็ได�มีการปรับลดสัดส่วนของการ

บรรยายในสว่นนีล้งจากชัน้เรยีน แตไ่มไ่ด�มีการลดทอน

เนื้อหาการเรียนการสอนแต่อย่างใด เนื่องจากได�มี

การกระจายเนื้อหาที่ค่อนข�างเยอะเหล่านี้ ออกไปให�

ผู�เรียนได�ทยอยทำความเข�าใจในหลาย ๆ  ขั้นตอน เริ่ม

ต้ังแต่กระตุ�นให�ผู�เรียนศึกษาจากสไลด์ท่ีเป็นเนื้อหา

ด�วยตอนเองก่อนใน Microsoft Team ทำให�ช่วยลด

การใช�เวลาในการบรรยายหน�าชัน้เรยีนของผู�สอน เพือ่

นำเวลาทีเ่หลือในชัน้เรยีนไปใช�สำหรับกิจกรรม Active 

learning เพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ผ่านการลงมือ

ทำจริง

 นอกจากนี้  การใช�ประโยชน์จากช่องทาง 

Microsoft teams ที่มีการรวมหลาย application 

เอาไว�ด�วยกันได�แก Microsoft stream, Microsoft 

form หรือ Microsoft quiz ก็ทำให�การศึกษาของ 

ผู� เรียนตลอดจนการซัึ่กถามไม่ได�ปิดกั้นอยู่แต่ใน

ห�องเรียนหรือในเวลาราชการเท่านั้น ผู�เรียนสามารถ

ศึกษาหรือพิมพ์ข�อสงสัยเข�ามาได�ตลอดเวลา และ 

ผู�สอนก็สามารถตอบกลับได�ในเวลาที่สะดวกเช่นกัน 

ซึ่ึง่เป็นการเพิม่ศักยภาพทางการเรยีนรู�ของผู�เรยีน และ

ยงัทำให�การสอนไมห่ยดุชะงกัแม�ในชว่งสถานการณท์ี่

เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning 

ได�เน�นให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริง ซึ่ึ่งสอดคล�องกับ

หัวใจสำคัญที่จะทำให�ของการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 

208265 สถิติเบื้องต�นสำหรับส่ิงแวดล�อมสัมฤทธิิ์ผล 

คือผู�เรียนต�องเป็น Active learning ตรงที่ผู�เรียนต�อง

ต�องลงมือปฏิิบัติจริง และผู�สอนก็เป็น Active 
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approaching ตรงท่ีมีการลดช่องว่างท่ีผู�เรียนและ 

ผู�สอน ทำให�ผู�สอนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู�ได�

อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ึ่งแต่เติมผู�เรียนมักจะไม่

กล�าซึ่ักถามเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู�แบบ 

Lecture-based 

 นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

วิดีโอการสอนที่ผู�สอนได�เตรียมไว�เพื่อให�ผู� เรียน

สามารถดูได�ย�อนหลังใน Microsoft Stream ทำให�ผู�

เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่แต่ละคนยังไม่

เข�าใจได� และช่องทางการติดต่อทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ก็ทำให�ผู�เรียนสามารถซึ่ักถามข�อสงสัยได�ตลอดเวลา 

ซึ่ึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ต่างเข�ามามีบทบาทที่

สำคัญ ทำให�การเรียนการสอนยังคงดำเนินต่อไป  

แม�ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19

5.2. แนวทางในการขยายผล

 ผู�วจิยัมแีนวคิดปรับปรุงพฒันาสือ่การสอนวิดีโอ 

ทีจ่ะช่วยอธิบิายเนือ้หาของสถติพิืน้ฐ์านให�ออกมาเป็น

รปูแบบทีเ่ข�าใจได�ง่าย และชีใ้ห�เหน็ถงึประโยชนต์ลอด

จนความสำคญัของวชิานี ้ซึ่ึง่เปน็วชิาจำเปน็ตอ่การนำ

ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อยังระดับที่สูงขึ้น 

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 ปัญหาและอุปสรรคหลัก ๆ ที่พบได�แก่ ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให�

ต�องปรับเปล่ียนไปสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% เต็ม 

ซึ่ึ่งการเรียนออนไลน์มักหลีกเลี่ยงปัญหาอินเตอร์เน็ต

ท่ีไม่เสถียร ท้ังจากฝัึ�งผู�สอนหรือผู�เรียนก็ตาม ทำให�

จำเป็นต�องมีวิดีโอให�ดูการสอนย�อนหลัง หรือขยาย

เวลาในการทำ quiz และการทำวิดีโอนำเสนอการ

ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองแทนท่ีจะนำเสอนแบบ real 

time ในชั้นเรียน และปัญหาด�านความพร�อมของผู�

เรียนในเรื่องอุปกรณ์ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันด�วย

 แนวทางแก�ไขที่ผู�สอนได�จัดการ คือให�ผู�เรียน

ทำการจด ขีดเส�นใต� หรือถ่ายรูปสิ่งที่ไม่เข�าใจเพื่อส่ง

มาสอบถามเพิ่มเติมกับผู�สอนในภายหลัง ตลอดจน

นัดแนะเวลาเพื่อซัึ่กถามนอกเหนือจากเวลาสอนใน

ห�องเรยีน ซ่ึึ่งสิง่เหลา่นีก้ไ็ด�ทำให�อปุสรรคของการเรยีน 

online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 บรรเทาลงไปได�บ�าง
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โครงการส่งเสริมการจััดการเรียนร้�แบับัให์ม่ที�สอดคล�องกับัศต่วรรษที� 21  

(Active Learning) ของกระบัวนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงส้ง

ปณิดา ธ์ารารักษ์1 และพื่ีรพื่ล จัิราพื่งศ์1
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

panida.th@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ของ

กระบวนวิชา 252428 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ที่จากเดิมเป็นการสอนในรูปแบบของ Lecture-based Learning 

ทั้งหมด พัฒนาให�เป็นรูปแบบของ Active Learning ที่ประกอบด�วย 3 ส่วน คือ Pre-class Media Learning, 

Lecture-based Learning และ Activity-based Learning นักศึกษาทุกคนรวมถึงผู�สอนจะต�องมีส่วนร่วมใน

การถาม-ตอบคำถาม แสดงความคิดเหน็ และแลกเปลีย่นความรู�ซ่ึึ่งกนัและกัน จดุมุง่หมายของการจัดกจิกรรมดัง

กลา่ว เพ่ือชว่ยให�นกัศกึษาเข�าใจเนือ้หาของกระบวนวชิาได�งา่ยขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสอนแบบบรรยายเพยีง

อย่างเดียว สามารถเรียนรู�ด�วยวิธิีการเรียนแบบ Lifelong Learning และเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ที่สอดคล�อง

กับศตวรรษที่ 21 ท้ังน้ีได�มีการปรับแนวทางการประเมินผลการเรียน โดยประเมินจากการสอบวัดผลร่วมกับ

กิจกรรมที่ทำในชั้นเรียน และให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินด�วย

คำสำคญั:  Active learning, Pre-class Media Learning, Activity-based Learning, ทกัษะการเรยีนรู�ศตวรรษ

ที่ 21, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

1. บัทนำ

 กระบวนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเป็นวิชาที่

สำคัญอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรไฟฟ้าที่ต�องทำงาน

เกีย่วข�องกบัการวเิคราะหร์ะบบไฟฟา้แรงสงูและความ

ปลอดภยัในการทำงาน เนือ้หาและทฤษฎขีองกระบวน

วิชาจำเป็นต�องมีองค์ความรู�ทั้งทางด�านวิชาการและ

ปฏิิบัติ การเรียนการสอนผ่านการบรรยายในชั้นเรียน

เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากเนื้อหาใน

ส่วนของทฤษฎีและสมการเป็นการคำนวณค่อนข�าง

มาก ยากต่อการเข�าใจ นักศึกษาต�องท่องจำทั้งหลัก

การและสมการในการคำนวณโดยอาจยังไม่เห็นภาพ

ที่จะสามารถนำไปใช�งานในทางปฏิิบัติได� รวมถึง

นักศึกษานำไปประยุกต์ใช�งานจริงได�น�อย ส่งผลทำให�

ประสิทธิิภาพการเรียนในชั้นเรียนอาจยังไม่เหมาะสม 

เพื่อเป็นการแก�ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว แนวคิดของ

การจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 

21 (Active Learning) [1], [2] จึงถูกนำมาใช�สำหรับ

พัฒนาการเรียนการสอนของกระบวนวิชาวิศวกรรม

ไฟฟา้แรงสงู ทีเ่น�นให�นกัศกึษามสีว่นรว่มกบัผู�สอนและ

ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในช้ันเรียน โดยกิจกรรมนั้นจะ

สอดคล�องกับเนื้อหากระบวนวิชา ซ่ึึ่งจะช่วยทำให�

นักศึกษาเข�าใจบทเรียนได�มากขึ้น เนื่องจากกิจกรรม

ในชั้นเรียนจะช่วยกระตุ�นความสนใจของนักศึกษา 

และช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู� เช่น การฝึึกการคิด

เชิงวิพากษ์ เพื่อให�คิดแก�ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ

ทำงานร่วมกับผู�อื่น โดยการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม 

การนำเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน และการฝึึกการใช�ความคิดสร�างสรรค์ในการ

สร�างผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์์ เป็นต�น ซึ่ึ่งทักษะเหล่านี้

เป็นทักษะที่สำคัญท่ีนักศึกษาจะสามารถนำไปใช�ใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรในอนาคตได� 
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2. แนวคิด วิธ์ีการ และกระบัวนการเรียนร้�

 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงที่นำเสนอ สามารถพัฒนาโดย

แบ่งการเรียนรู�ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Pre-class 

Media Learning, Lecture-based Learning และ 

Activity-based Learning ดังแสดงในรูปที่ 1

 1. Pre-class Media Learning จะเป็นการจัด

ทำส่ือการสอนออนไลนแ์บบคลปิวดิโีอ โดยให�นกัศึกษา

เรียนรู�เนื้อหากระบวนวิชาจากคลิปวิดีโอก่อนเข�าชั้น

เรียน ซึ่ึ่งเน้ือหาในคลิปวิดีโอจะประกอบด�วยทฤษฎี

และแนวทางการปฏิิบัติงานจริงที่เกี่ยวข�องกับงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และผู�สอนจะสอดแทรก

ตัวอย่างหรือสถานการณ์จริงเป็นรูปภาพหรือคลิป

วดิโีอสัน้ ๆ  เพือ่ให�ผู�เรยีนเห็นภาพและเข�าใจทฤษฎมีาก

ขึ้น

 เมื่อนักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

เน้ือหาวิชามาบ�างแล�ว ในเวลาเรียนภาคบรรยาย  

ผู�สอนสามารถอธิบิายเสริมและให�ข�อมูลเพ่ิมเติมในชัน้

เรียนได� นักศึกษาสามารถตั้งคำถามและสามารถแลก

เปลีย่นความรู�ระหว่างผู�สอนกบันกัศกึษาได� ซึ่ึง่ในส่วน

นีน้กัศกึษาจะได�ความรู�มากกวา่การเรยีนแบบบรรยาย

เพยีงอย่างเดียวเนือ่งจากนักศึกษามีเวลาเรยีนมากขึน้

ทั้งในและนอกเวลาเรียน การเรียนรู�ในรูปแบบนี้จะ

ชว่ยกระตุ�นความสนใจเรยีนของนกัศกึษา และสามารถ

ทบทวนความรู�จากคลิปวิดีโอท่ีผู�สอนจัดทำให�ตลอด

ภาคการศึกษา

 2. Lecture-based Learning เป็นการสอน

บรรยายในชั้นเรียน ซึ่ึ่งเนื้อหาการสอนจะต่อยอดมา

จาก Pre-class Media Learning เมื่อนักศึกษาได�

ทราบถึงเนื้อหากระบวนวิชามาบ�างแล�ว การสอนใน

ภาคบรรยายจะช่วยให�นักศึกษาเข�าใจเนื้อหาและการ

คำนวณเชิงลึกได�มากขึ้น และยังสามารถลดจำนวน

ชั่วโมงในการสอนลงได�อีกด�วย

 

 ร้ปที� 1 แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู�ใหม่ของกระบวนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

 

 

   

 

 

กลุ มในชั ้นเรียน โดยกิจกรรมนั้นจะสอดคลองกับ

เนื้อหากระบวนวิชา ซึ่งจะชวยทำใหนักศึกษาเขาใจ

บทเรียนไดมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมในชั้นเรียนจะ

ชวยกระตุนความสนใจของนักศึกษา และชวยพัฒนา

ทักษะการเรียนรู  เชน การฝกการคิดเชิงวิพากษ 

เพื ่อใหคิดแกปญหาอยางเปนระบบ การทำงาน

รวมกับผูอื่น โดยการสื่อสารกับสมาชิกในกลุม การ

นำเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน และการฝกการใชความคิดสรางสรรคในการ

สรางผลงานหรือสิ ่งประดิษฐ เปนตน ซึ ่งทักษะ

เหลานี ้เปนทักษะที ่สำคัญที ่นักศึกษาจะสามารถ

นำไปใชในการประกอบวิชาชีพวิศวกรในอนาคตได  

2 แนวคิด วิธีการ และกระบวนการเรียนรู 

แนวค ิดการพัฒนาการเร ียนการสอนว ิชา

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงที่นำเสนอ สามารถพัฒนาโดย

แบงการเรียนรู ออกเปน 3 รูปแบบคือ Pre-class 

Media Learning, Lecture-based Learning และ 

Activity-based Learning ดังแสดงในรูปท่ี 1 

1 .  Pre-class Media Learning จะ เป  นการ

จัดทำสื่อการสอนออนไลนแบบคลิปวิดีโอ โดยให

นักศึกษาเรียนรูเนื ้อหากระบวนวิชาจากคลิปวิดีโอ

กอนเข าช ั ้น เร ียน ซ ึ ่ ง เน ื ้อหาในคล ิปว ิด ี โอจะ

ประกอบดวยทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติงานจริง

ท่ีเกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และผูสอน

จะสอดแทรกตัวอย างหรือสถานการณจร ิงเปน

รูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นภาพ

และเขาใจทฤษฎีมากข้ึน 

เมื ่อนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับ

เนื ้อหาวิชามาบางแลว ในเวลาเรียนภาคบรรยาย 

ผูสอนสามารถอธิบายเสริมและใหขอมูลเพิ่มเติมใน

ชั้นเรียนได นักศึกษาสามารถตั้งคำถามและสามารถ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูสอนกับนักศึกษาได ซ่ึง

ในสวนนี้นักศึกษาจะไดความรูมากกวาการเรียนแบบ

บรรยายเพียงอยางเดียวเนื่องจากนักศึกษามีเวลา

เรียนมากขึ้นทั้งในและนอกเวลาเรียน การเรียนรูใน

ร ูปแบบนี ้จะช วยกระต ุ นความสนใจเร ียนของ

นักศึกษา และสามารถทบทวนความรูจากคลิปวิดีโอ

ท่ีผูสอนจัดทำใหตลอดภาคการศึกษา 

2.  Lecture-based Learning เป นการสอน

บรรยายในชั้นเรียน ซึ่งเนื้อหาการสอนจะตอยอดมา

จาก Pre-class Media Learning เมื ่อนักศึกษาได

ทราบถึงเนื้อหากระบวนวิชามาบางแลว การสอนใน

ภาคบรรยายจะชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาและ

การคำนวณเชิงลึกไดมากขึ ้น และยังสามารถลด

จำนวนชั่วโมงในการสอนลงไดอีกดวย 

 

รูปท่ี 1 แนวคิดการพัฒนาการเรียนรูใหมของกระบวนวิชาวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง

Lecture-based LearningPre-class Media Learning Activity-based Learning

นักศึกษาเรียนรูเนื้อหาของกระบวนวิชา

จากคลิปวิดีโอกอนเขาชั้นเรียน 

ผานโปรแกรม MS Teams

ผูสอนแทรกคําถามทายบทและนําคําถาม

มาถามนักศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือประเมิน

ความสนใจของนักศึกษา

นักศึกษาทราบเนื้อหาเบื้องตนจาก Pre-

class Learning การสอนบรรยายจะชวย

ใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาเชิงลึกไดมากข้ึน

ชวยลดจํานวนชั่วโมงสอนลงได และเปด

โอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม แลกเปลี่ยน

ความรูระหวางผูสอนกับนักศึกษา

จัดกิจกรรมกลุมในหองเรียนควบคูกับการ

สอนบรรยาย โดยกิจกรรมจะสอดคลองกับ

เนื้อหากระบวนวิชา กระตุนความสนใจ

นักศึกษาสามารถเรียนรูแบบ Lifelong 

Learning และเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21

 3. Activity-based Learning เป็นการจัด

กิจกรรมกลุ่มในห�องเรียนควบคู่กับการสอนบรรยาย 

โดยกิจกรรมจะสอดคล�องกับเน้ือหาของกระบวนวิชา 

จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อจัดทำโครงงานและนำ

เสนอองคค์วามรู�ในหวัข�อทีไ่ด�รบัมอบหมายหรอืหวัข�อ

ทีน่กัศกึษาสนใจ โดยนกัศกึษาทกุคนจะต�องมส่ีวนรว่ม

ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และมกีารประเมนิโครง

งานหรือผลงานของเพื่อนร่วมชั้น ซ่ึึ่งในส่วนนี้จะช่วย

ให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�การสืบค�นข�อมูลนอก

ห�องเรยีน สามารถแบ่งปนัความรู�ใหม่ ๆ  ทีท่นัสมัยกว่า

เนื้อหาในตำรา และปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน

ให�นักศึกษารู�สึกผ่อนคลายและสนุกสนานในเรียน 

มากขึ้น

 ดังนั้น การพัฒนาการเรียนรู�ใหม่ดังกล่าว 

สะท�อนให�เห็นถึงการเรียนรู�แบบ Active Learning ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 คือ นักศึกษาสามารถ
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ทำการศึกษาค�นคว�า คิด วิเคราะห์ด�วยตนเอง มีความ

รับผิดชอบ มีการทำงานเป็นกลุ่ม รู�จักวางแผนและ

บริหารจัดการเวลาในการทำงาน มีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน และมีความคิดสร�างสรรค์ในการนำ

เสนอเพื่อถ่ายทอดความรู�ให�ผู�ฟังเข�าใจได�ง่ายขึ้น

2.1. การเรียนรู� Pre-class Media Learning

 การเรียนรู�แบบ Pre-class Media Learning 

เป็นการให�นักศึกษาเข�าไปเรียนรู�เนื้อหากระบวนวิชา

เบื้องต�นผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (MS 

Teams) ทีผู่�สอนได�จัดเตรยีมคลปิวิดโีอสัน้ ๆ  ในแตล่ะ

บทไว�ให� ความยาวคลิปไม่เกิน 10 นาที เพื่อเป็นการ

ทบทวนและอธิิบายภาพรวมของเนื้อหาก่อนเข�าชั้น

เรยีนในแตล่ะคาบ เนือ่งจากโปรแกรม MS Teams ไม่

สามารถระบไุด�ว่ามนีกัศกึษาคนไหนบ�างทีเ่ข�ามาดคูลปิ 

ผู�สอนจึงแทรกคำถามท�ายบทลงในแต่ละคลิปวิดีโอ 

จากนั้นผู�สอนจะนำคำถามนั้นมาถามนักศึกษาในชั้น

เรยีนอีกครัง้หนึง่ เพือ่ประเมินความสนใจของนักศกึษา 

ทัง้นี ้การจดัเตรยีมคลปิวดิโีอต�องใช�เวลาคอ่นข�างมาก 

ทำให�คลิปวิดีโอสำหรับเนื้อหาในส่วนของปลายภาค

เรียนจัดเตรียมไม่ทัน แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู�ผ่าน

คลปิวิดโีอสำหรับเนือ้หาในส่วนของกลางภาค ผลลัพธ์ิ

ออกมาค่อนข�างดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การสร�างการเรียนรู�แบบใหม่ 

2.2. การเรียนรู� Lecture-based Learning

 การสอนในภาคบรรยายจะสอนผ่านโปรแกรม 

Zoom เน้ือหากระบวนวิชายังคงเป็นหัวข�อเดิม 

เนื่องจากต�องการให�นักศึกษามีองค์ความรู�ครบถ�วน

ตามหลกัสตูร และสามารถนำไปใช�สำหรบัการสอบขอ

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได� เนื่องจากรูปแบบการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่นำเสนอ ได�ออกแบบให�มีการเรียนรู�

แบบ Pre-class Media Learning ซ่ึึ่งช่วยลดเวลา

สำหรับการบรรยายลงได� และสามารถนำเวลาทีเ่หลือ

มาใช�ในการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ หรอืตอบคำถาม

นักศึกษาได�มากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียนแสดงใน 

รูปที่ 2 

 

ร้ปที� 2 การสอนบรรยายผ่าน Zoom

2.3. การเรียนรู� Activity-based Learning

 กิจกรรมที่ได�ดำเนินการตลอดภาคการศึกษา

ประกอบด�วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมในรูปแบบของ

โครงงานประดิษฐ์์เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสถิตแบบ Van 

De Graaff, กิจกรรม Professional High Voltage 

Academy และกิจกรรมสาธิิต ณ ห�องปฏิิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 กิจกรรมที่ 1 โครงงานประดิษฐ์์เคร่ืองกำเนิด

ไฟฟา้สถติแบบ Van De Graaff มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือให�

นักศึกษาเรียนรู�และเข�าใจหลักการสร�างประจุไฟฟ้า 

การสะสมประจไุฟฟา้ การเลอืกชนดิวตัถท่ีุมีคณุสมบตัิ

เฉพาะสำหรับการสะสมประจุ และการสร�างแรงดัน

ไฟฟา้ด�วยเครือ่งกำเนิดไฟฟ้าสถิตแบบ Van De Graaff 

[3] – [5] โดยกำหนดให�นักศึกษา

 • แบ่งกลุ่ม ๆ  ละ 3 คน โดยกรอกข�อมูลสมาชิก

ในกลุ่มผ่าน MS Teams

 • วางแผน ออกแบบ จัดทำสิ่งประดิษฐ์์เครื่อง

กำเนดิไฟฟา้สถติแบบ Van De Graaff อยา่งงา่ย กลุม่

ละ 1 ชิ้น โดยมีค่าวัสดุให�กลุ่มละ 500 บาท

 • จัดทำ Clip Video ทดสอบและสาธิิตการ

ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต

 • จัดทำ Infographic สรปุหลกัการทำงานของ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต พร�อมภาพประกอบ

 • ให�แต่ละกลุม่นำเสนอ Infographic และ Clip 

Video เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตในชั้นเรียน

   

 

 

3 .  Activity-based Learning เ ป  น ก า ร จั ด

กิจกรรมกลุมในหองเรียนควบคูกับการสอนบรรยาย 

โดยกิจกรรมจะสอดคลองกับเนื้อหาของกระบวนวิชา 

จะมีการแบงกลุมนักศึกษาเพื่อจัดทำโครงงานและ

นำเสนอองคความรูในหัวขอที่ไดรับมอบหมายหรือ

หัวขอที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาทุกคนจะตองมี

สวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการ

ประเมินโครงงานหรือผลงานของเพื่อนรวมชั้น ซึ่งใน

สวนนี้จะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรูการสืบคน

ขอมูลนอกหองเรียน สามารถแบงปนความรูใหม ๆ 

ที ่ท ันสมัยกวาเนื ้อหาในตำรา และปรับเปลี ่ยน

บรรยากาศการเรียนใหนักศึกษารูสึกผอนคลายและ

สนุกสนานในเรียนมากข้ึน 

ดังนั ้น การพัฒนาการเร ียนรู ใหมด ังกล าว 

สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูแบบ Active Learning 

ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 คือ นักศึกษาสามารถ

การศึกษาคนควา คิด วิเคราะหดวยตนเอง มีความ

รับผิดชอบ มีการทำงานเปนกลุม รูจักวางแผนและ

บริหารจัดการเวลาในการทำงาน มีสวนรวมในการ

เรียนการสอน และมีความคิดสรางสรรคในการ

นำเสนอเพ่ือถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจไดงายข้ึน 

2.1 การเรียนรู Pre-class Media Learning 

การเร ียนรูแบบ Pre-class Media Learning 

เปนการใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูเนื้อหากระบวนวิชา

เบ ื ้องต นผ านโปรแกรม Microsoft Teams (MS 

Teams) ที่ผูสอนไดจัดเตรียมคลิปวิดีโอสั้น ๆ ในแต

ละบทไวให ความยาวคลิปไมเกิน 10 นาที เพื่อเปน

การทบทวนและอธิบายภาพรวมของเนื้อหากอนเขา

ข ั ้นเร ียนในแตละคาบ เน ื ่องจากโปรแกรม MS 

Teams ไมสามารถระบุไดวามีนักศึกษาคนไหนบางท่ี

เขามาดูคลิป ผูสอนจึงแทรกคำถามทายบทลงในแต

ละคลิปวิดีโอ จากนั้นผูสอนจะนำคำถามนั้นมาถาม

นักศึกษาในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินความ

สนใจของนักศึกษา ท้ังนี้ การจัดเตรียมคลิปวิดีโอตอง

ใชเวลาคอนขางมาก ทำใหคลิปวิดีโอสำหรับเนื้อหา

ในสวนของปลายภาคเร ียนจัดเตรียมไมทัน แต

อยางไรก็ตาม การเรียนรู ผ านคลิปวิดีโอสำหรับ

เนื้อหาในสวนของกลางภาค ผลลัพธออกมาคอนขาง

ดี และเปนไปตามวัตถุประสงคของการสรางการ

เรียนรูแบบใหม  

2.2 การเรียนรู Lecture-based Learning 

การสอนในภาคบรรยายจะสอนผานโปรแกรม 

Zoom เนื ้อหากระบวนวิชายังคงเปนหัวขอเดิม 

เนื่องจากตองการใหนักศึกษามีองคความรูครบถวน

ตามหลักสูตร และสามารถนำไปใชสำหรับการสอบ

ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได เนื่องจากรูปแบบ

การเรียนรูแบบใหมที่นำเสนอ ไดออกแบบใหมีการ

เรียนรูแบบ Pre-class Media Learning ซึ่งชวยลด

เวลาสำหรับการบรรยายลงได และสามารถนำเวลาท่ี

เหลือมาใชในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตอบ

คำถามนักศึกษาไดมากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียน

แสดงในรูปท่ี 2  

 

 

รูปท่ี 2 การสอนบรรยายผาน Zoom 
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 ผลตอบรับที่ได�จากกิจกรรมที่ 1 คือ นักศึกษา

รู�สึกภูมิใจกับสิ่งประดิษฐ์์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตแบบ 

Van De Graaff ที่ตนเองสร�างขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3 

ถึงแม�ว่าจะมีนักศึกษาบางกลุ่มสร�างไม่สำเร็จ แต่ก็

สามารถเรียนรู�และอธิิบายได�ว่าความล�มเหลวนั้นเกิด

จากอะไร และสามารถแก�ไขได�อย่างไร ส่วน Clip 

Video และ Infographic ที่เกี่ยวข�องกับการทดสอบ 

การสาธิิต และสรุปหลักการทำงานของเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า นักศึกษาสามารถทำออกมาได�ดีมาก แสดงให�

เห็นถึงความสนใจและตั้งใจทำผลงานอย่างเต็มที่ ดัง

แสดงในรูปที่ 4 และ 5 นอกจากนี้นักศึกษายังได�นำ

เสนอผลงานของแต่ละกลุม่ โดยใช�ความคดิสร�างสรรค์

ในการนำเสนอ เพื่อให�เนื้อหาของกระบวนวิชาเข�าใจ

ง่าย และมีความน่าสนใจมากขึ้น บรรยากาศช่วงนำ

เสนอในชัน้เรยีน ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ในสว่นของผลลัพธิ์

ทีไ่ด�จากกจิกรรมท่ี 1 คอื นกัศกึษาได�พฒันาทักษะทาง

ด�านการทำงานร่วมกับผู�อื่น, การแบ่งงานและหน�าที่

ของสมาชิกในกลุ่ม, การสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎี

ที่เกี่ยวข�อง, การฝึึกการค�นคว�าด�วยตนเอง, การเลือก

ใช�วัสดุอุปกรณ์, การออกแบบและวางแผนการสร�าง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การบริหารจัดการเวลา, การใช�

ทกัษะเชงิชา่งของวศิวกร, การแก�ไขปญัหาเฉพาะหน�า, 

และการใช�ความคดิสร�างสรรคใ์นการสร�างสิง่ประดษิฐ์,์ 

Clip Video และ Infographic ซึ่ึ่งทักษะเหล่านี้เป็น

ทักษะที่สำคัญที่นักศึกษาสามารถนำไปใช�ในการ

ประกอบอาชีพวิศวกรในอนาคตได� 

 ร้ปที� 3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต 

 

 

   

 

 

2.3 การเรียนรู Activity-based Learning 

กิจกรรมที่ไดดำเนินการตลอดภาคการศึกษา

ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมในรูปแบบของ

โครงงานประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิตแบบ Van 

De Graaff, กิจกรรม Professional High Voltage 

Academy และกิจกรรมสาธิต ณ หองปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

กิจกรรมที่ 1 โครงงานประดิษฐเครื ่องกำเนิด

ไฟฟาสถิตแบบ Van De Graaff มีว ัตถ ุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจหลักการสรางประจุ

ไฟฟา การสะสมประจุไฟฟา การเลือกชนิดวัตถุที่มี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสะสมประจุ และการ

สรางแรงดันไฟฟาดวยเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิตแบบ 

Van De Graaff [3] – [5] โดยกำหนดใหนักศึกษา 

• แบงกลุม ๆ ละ 3 คน โดยกรอกขอมูลสมาชิกใน

กลุมผาน MS Teams 

• วางแผน ออกแบบ จัดทำสิ ่งประดิษฐเคร ื ่อง

กำเนิดไฟฟาสถิตแบบ Van De Graaff อยางงาย 

กลุมละ 1 ชิ้น โดยมีคาวัสดุใหกลุมละ 500 บาท 

• จัดทำ Clip Video ทดสอบและสาธิตการทำงาน

ของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต 

• จัดทำ Infographic สร ุปหลักการทำงานของ

เครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต พรอมภาพประกอบ 

• ใหแตละกลุ มนำเสนอ Infographic และ Clip 

Video เครื่องกำเนิดไฟฟาสถิตในชั้นเรียน 

ผลตอบรับที่ไดจากกิจกรรมที่ 1 คือ นักศึกษา

รูสึกภูมิใจกับสิ่งประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิตแบบ 

Van De Graaff ที่ตนเองสรางขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3

ถึงแมวาจะมีนักศึกษาบางกลุมสรางไมสำเร็จ แตก็

สามารถเรียนรูและอธิบายไดวาความลมเหลวนั้นเกิด

จากอะไร และสามารถแกไขไดอยางไร สวน Clip 

Video และ Infographic ท่ีเก่ียวของกับการทดสอบ 

การสาธิต และสรุปหลักการทำงานของเครื่องกำเนิด

ไฟฟา นักศึกษาสามารถทำออกมาไดดีมาก แสดงให

เห็นถึงความสนใจและตั้งใจทำผลงานอยางเต็มที่ ดัง

แสดงในรูปที่ 4 และ 5 นอกจากนี ้นักศึกษายังได

นำเสนอผลงานของแตละกล ุ ม โดยใชความคิด

สร างสรรคในการนำเสนอ เพื ่อให เน ื ้อหาของ

กระบวนวิชาเขาใจงาย และมีความนาสนใจมากข้ึน 

บรรยากาศชวงนำเสนอในชั้นเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 

6 ในสวนของผลลัพธที ่ได จากกิจกรรมที ่ 1 คือ 

นักศึกษาไดพัฒนาทักษะทางดาน การทำงานรวมกับ

ผูอื ่น, การแบงงานและหนาที่ของสมาชิกในกลุ ม, 

การสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ, การฝก

การคนควาดวยตนเอง, การเลือกใชวัสดุอุปกรณ, 

การออกแบบและวางแผนการสรางเครื ่องกำเนิด

ไฟฟา, การบริหารจัดการเวลา, การใชทักษะเชิงชาง

ของวิศวกร, การแกไขปญหาเฉพาะหนา, และการใช

ความคิดสรางสรรคในการสรางสิ ่งประดิษฐ, Clip 

Video และ Infographic ซ่ึงทักษะเหลานี้เปนทักษะ

ที่สำคัญที่นักศึกษาสามารถนำไปใชในการประกอบ

อาชีพวิศวกรในอนาคตได  

 
รูปท่ี 3 ผลงานสิ่งประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต

   

 

 

    

รูปท่ี 4 ผลงาน Infographic สรุปข้ันการสรางและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff 

  

  

  

  

  

รูปท่ี 5 ผลงาน Clip Video การสราง ทดสอบ และสาธิตการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต 

1 2 

3 

 

4 

5 6 

7 8 

9 10 
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รูปท่ี 4 ผลงาน Infographic สรุปข้ันการสรางและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff 

  

  

  

  

  

รูปท่ี 5 ผลงาน Clip Video การสราง ทดสอบ และสาธิตการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสถิต 

1 2 

3 

 

4 

5 6 

7 8 

9 10 

 

 

   

 

 

  

  

รูปท่ี 6 การนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียนผานโปรแกรม Zoom

ก ิ จกร รมท ี ่  2 Professional High Voltage 

Academy เปนกิจกรรมสรางความรวมมือกับบริษัท 

Hitachi Energy เพื่อเชื ่อมโยงการจัดการเรียนการ

สอนกับการทำงานในวิชาชีพจริง โดยจัดกิจกรรมให

นักศึกษาเขารวมฟงสัมมนาจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอ

ท่ีเก่ียวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง ใน

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โดยงานสัมมนาสามารถ

เขารวมผาน Webinars กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค 

คือ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูแบบ Lifelong learning 

โดยการเข าร วมส ัมมนาในระด ับ Professional 

Engineering เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูทางดาน

การคิดเช ิงว ิพากษ (Critical Thinking) และการ

เรียนรูกับการทำงานและทักษะการอาชีพ (Career 

& Learning Skills) ท่ีสอดคลองกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือฝกฝนทักษะการเรียนรูการ

ใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา สำหรับการทำงาน

กับบริษัทตางชาติ โดยกำหนดใหนักศึกษา 

• ลงทะเบียนเขารวมสัมมนาตามหัวขอท่ีสนใจ ผาน

เว็บไซต https://lnkd.in/dbZDjDRm 

• เรียบเรียงและสรุปเนื้อหาการบรรยายที่นักศกึษา

เขารวมในรูปแบบ Infographic พรอมนำเสนอ 

ผลตอบรับที่ไดจากกิจกรรมที่ 2 คือ นักศึกษา

ไดความรู และมุมมองที ่เกี ่ยวของกับงานทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงในตางประเทศ ไดเรียนรูการ

ทำงานทางดานไฟฟาแรงสูง เชน การปองกันที่ใชใน

ระบบไฟฟาแรงสูง การควบคุมคุณภาพไฟฟา เทคนิค

การปรับระดับแรงดันไฟฟาดวยหมอแปลง เทคนิค

การเชื่อมตอแหลงพลังงานหมุนเวียนเขากับโครงขาย

ไฟฟ าหล ัก และความปลอดภ ัยสำหร ับระบบ

ไฟฟาแรงสูง เปนตน ซึ่งเนื้อหาหัวขอดังกลาว เปน

เนื้อหาสำคัญมากสำหรับวิชาชีพวิศวกรไฟฟา  

นอกจากนี้นักศึกษาไดตระหนักถึงความสำคัญ

ของกระบวนวิชา และสามารถนำมาประยุกตใชกับ

เน ื ้อหาในภาคบรรยายได   ซ ึ ่ งต ัวอย างผลงาน 

Infographic ที ่น ักศึกษาสรุปไวในแตละหัวขอดัง

แสดงในรูปที ่ 7 อุปสรรคและปญหาท่ีเกิดขึ ้นกับ

นักศึกษาคือ นักศึกษาไมเขาใจเนื ้อหาบางสวนท่ี

บรรยาย เนื่องจากเปนภาษาอังกฤษ แตนักศึกษาได

แกไขโดยการบันทึกคลิปสัมมนา และไดกลับมา

ทวนซ้ำ เพื ่อทำความเขาใจเนื ้อหามากขึ ้น และ

สามารถจัดทำสรุปเนื้อหาการบรรยายได ซึ่งเปนไป

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
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 กิจกรรมที่ 2 Professional High Voltage 

Academy เป็นกิจกรรมสร�างความร่วมมือกับบริษัท 

Hitachi Energy เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ

สอนกับการทำงานในวิชาชีพจริง โดยจัดกิจกรรมให�

นักศึกษาเข�าร่วมฟังสัมมนาจากผู�เชี่ยวชาญในหัวข�อที่

เก่ียวข�องกบังานทางด�านวศิวกรรมไฟฟา้แรงสงู ในวนั

ที ่1-3 ธินัวาคม 2564 โดยงานสมัมนาสามารถเข�ารว่ม

ผ่าน Webinars กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให�

นักศึกษาเรียนรู�แบบ Lifelong learning โดยการเข�า

รว่มสมัมนาในระดบั Professional Engineering เพือ่

พัฒนาทักษะการเรียนรู�ทางด�านการคิดเชิงวิพากษ์ 

(Critical Thinking) และการเรยีนรู�กบัการทำงานและ

ทักษะการอาชีพ (Career & Learning Skills) ที่

สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 และ

เพื่อฝึึกฝึนทักษะการเรียนรู�การใช�ภาษาอังกฤษให�กับ

นักศึกษา สำหรับการทำงานกับบริษัทต่างชาติ โดย

กำหนดให�นักศึกษา

 • ลงทะเบียนเข�าร่วมสัมมนาตามหัวข�อที่สนใจ 

ผ่านเว็บไซึ่ต์ https://lnkd.in/dbZDjDRm

 • เรียบเรียงและสรุปเนื้อหาการบรรยายที่

นกัศกึษาเข�าร่วมในรปูแบบ Infographic พร�อมนำเสนอ

 ผลตอบรับที่ได�จากกิจกรรมที่ 2 คือ นักศึกษา

ได�ความรู�และมุมมองที่เกี่ยวข�องกับงานทางด�าน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในต่างประเทศ ได�เรียนรู�การ

ทำงานทางด�านไฟฟ้าแรงสูง เช่น การป้องกันที่ใช�ใน

ระบบไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า เทคนิค

การปรบัระดบัแรงดนัไฟฟา้ด�วยหม�อแปลง เทคนคิการ

เชือ่มตอ่แหลง่พลงังานหมนุเวยีนเข�ากับโครงขา่ยไฟฟา้

หลัก และความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง 

เปน็ต�น ซ่ึึ่งเนือ้หาหัวข�อดังกล่าว เป็นเนือ้หาสำคัญมาก

สำหรับวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า 

 นอกจากนี้นักศึกษาได�ตระหนักถึงความสำคัญ

ของกระบวนวิชา และสามารถนำมาประยุกต์ใช�กับ

เนื้ อหาในภาคบรรยายได�  ซ่ึึ่ งตัวอย่างผลงาน 

Infographic ทีน่กัศึกษาสรุปไว�ในแต่ละหัวข�อดังแสดง

ในรปูที ่7 อปุสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนกัศกึษาคือ 

นักศึกษาไม่เข�าใจเนื้อหาบางส่วนที่บรรยาย เนื่องจาก

เป็นภาษาอังกฤษ แต่นักศึกษาได�แก�ไขโดยการบันทึก

คลิปสัมมนา และได�กลบัมาทวนซึ่ำ้ เพ่ือทำความเข�าใจ

เนื้อหามากขึ้น และสามารถจัดทำสรุปเนื้อหาการ

บรรยายได� ซึ่ึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

   

 

 

   

   

รูปท่ี 7 ตัวอยาง Infographic ในกิจกรรม Professional High Voltage Academy 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสาธิต ณ หองปฏิบัติการ

ว ิศวกรรมไฟฟาแรงส ูง มีว ัตถ ุประสงค เพ ื ่อให

นักศึกษาเรียนรูหลักการและลงมือปฏิบัติจริงสำหรับ

การสรางแรงดันสูงเพื่อการทดสอบความเปนฉนวน

ของลูกถวยไฟฟาในหองปฏิบัติ และเพ่ือฝกทักษะเชิง

ชาง รวมถึงเรียนรูเรื่องความปลอดภัยในงานระบบ

ไฟฟาแรงสูง แตเนื ่องจากสถานการณ COVID-19 

ทำใหนักศึกษาที ่ลงทะเบียนทั ้งหมด 85 คน ไม

สามารถเขามาทำการทดสอบจริงในหองปฏิบัติการ

ไดทั ้งหมด ผูสอนจึงกำหนดใหนักศึกษาสงตัวแทน

กลุ ม ๆ ละ 1 คน เพื ่อเปนตัวแทนในการทำการ

ทดลอง นอกจากนี้ หองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูงยังมี

ข อจำกัดในส วนของการร ับจำนวนนักศึกษาท่ี

สามารถเขามาทดสอบในแตละครั้ง ซึ ่งสามารถรับ

นักศึกษาเขามาทำการทดลองไดเพียงครั้งละ 5 คน 

เนื่องจากงานไฟฟาแรงสูงเปนงานที่อันตรายมาก จึง

ทำใหต องคำนึงถึงความปลอดภัยและการด ูแล

นักศึกษาอยางทั ่วถึง จากนั ้นตัวแทนจะถาย Clip 

Video การทดสอบ และสงตอใหเพื่อน ๆ ในกลุมได

เห็นการทดสอบจริง รวมถึงการเกิด Flashover บน

ร้ปที� 7 ตัวอย่าง Infographic ในกิจกรรม Professional High Voltage Academy



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         103

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสาธิิต ณ ห�องปฏิิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให�นักศึกษา

เรียนรู�หลักการและลงมือปฏิิบัติจริงสำหรับการสร�าง

แรงดนัสูงเพือ่การทดสอบความเปน็ฉนวนของลกูถ�วย

ไฟฟ้าในห�องปฏิิบัติ และเพื่อฝึึกทักษะเชิงช่าง รวมถึง

เรยีนรู�เรือ่งความปลอดภยัในงานระบบไฟฟ้าแรงสงู แต่

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให�นักศึกษาที่ลง

ทะเบียนทั้งหมด 85 คน ไม่สามารถเข�ามาทำการ

ทดสอบจริงในห�องปฏิิบัติการได�ทั้งหมด ผู�สอนจึง

กำหนดให�นักศึกษาส่งตัวแทนกลุ่ม ๆ ละ 1 คน เพื่อ

เป็นตัวแทนในการทำการทดลอง นอกจากนี้ ห�อง

ปฏิบัิตกิารไฟฟา้แรงสงูยงัมขี�อจำกดัในสว่นของการรบั

จำนวนนักศกึษาทีส่ามารถเข�ามาทดสอบในแต่ละคร้ัง 

ซึ่ึ่งสามารถรับนักศึกษาเข�ามาทำการทดลองได�เพียง

ครั้งละ 5 คน เนื่องจากงานไฟฟ้าแรงสูงเป็นงานท่ี

อนัตรายมาก จงึทำให�ต�องคำนึงถงึความปลอดภัยและ

การดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง จากนั้นตัวแทนจะถ่าย 

Clip Video การทดสอบ และสง่ตอ่ให�เพือ่น ๆ  ในกลุม่

ได�เห็นการทดสอบจริง รวมถึงการเกิด Flashover บน

ลูกถ�วย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาให�ความ

สนใจค่อยข�างมาก เพราะว่ารู�สึกตื่นเต�นที่ได�เห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได�เข�ามาเล่นชุดสาธิิต

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Van De Graaff ของจริงในห�อง

ปฏิิบัติการอีกด�วย ภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรม

สาธิิตแสดงในรูปที่ 8 (ก) – (จ) และ รูปที่ 9

รป้ที� 8 (ก) ทบทวนหลกัการและทฤษฎ ีรวมถงึแนะนำ

อุปกรณ์ทางด�านไฟฟ้าแรงสูง

 

ร้ปที� 8 (ข) นักศึกษาฝึึกหัดควบคุมแรงดันไฟฟ้า 

ร้ปที� 8 (ค) นักศึกษาใช� Oscilloscope เพื่อจับ รูป

คลื่นของกระแสลัดวงจร

ร้ปที� 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถ�วยด�วยไฟฟ้าแรงสูง 

ร้ปที� 8 (จั) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถ�วย

 

 

 

   

 

 

ลูกถวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความ

สนใจคอยขางมาก เพราะวารูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสไดเขามาเลนชุดสาธิต

เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา Van De Graaff ของจร ิงใน

หองปฏิบัติการอีกดวย ภาพบรรยากาศในการทำ

กิจกรรมสาธิตแสดงในรูปท่ี 8 (ก) – (จ) และ รูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 8 (ก) ทบทวนหลักการและทฤษฎี รวมถึง

แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง 

 

รูปท่ี 8 (ข) นักศึกษาฝกหัดควบคุมแรงดันไฟฟา

 

รูปท่ี 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพ่ือจับ 

รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร 

 

รูปท่ี 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถวยดวยไฟฟาแรงสูง

 

รูปท่ี 8 (จ) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถวย 

 

รูปท่ี 9 ปรากฎการณ Discharge ประจจุากเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป 

 

 

 

   

 

 

ลูกถวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความ

สนใจคอยขางมาก เพราะวารูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสไดเขามาเลนชุดสาธิต

เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา Van De Graaff ของจร ิงใน

หองปฏิบัติการอีกดวย ภาพบรรยากาศในการทำ

กิจกรรมสาธิตแสดงในรูปท่ี 8 (ก) – (จ) และ รูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 8 (ก) ทบทวนหลักการและทฤษฎี รวมถึง

แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง 

 

รูปท่ี 8 (ข) นักศึกษาฝกหัดควบคุมแรงดันไฟฟา

 

รูปท่ี 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพ่ือจับ 

รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร 

 

รูปท่ี 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถวยดวยไฟฟาแรงสูง

 

รูปท่ี 8 (จ) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถวย 

 

รูปท่ี 9 ปรากฎการณ Discharge ประจจุากเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป 

 

 

 

   

 

 

ลูกถวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความ

สนใจคอยขางมาก เพราะวารูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสไดเขามาเลนชุดสาธิต

เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา Van De Graaff ของจร ิงใน

หองปฏิบัติการอีกดวย ภาพบรรยากาศในการทำ

กิจกรรมสาธิตแสดงในรูปท่ี 8 (ก) – (จ) และ รูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 8 (ก) ทบทวนหลักการและทฤษฎี รวมถึง

แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง 

 

รูปท่ี 8 (ข) นักศึกษาฝกหัดควบคุมแรงดันไฟฟา

 

รูปท่ี 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพ่ือจับ 

รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร 

 

รูปท่ี 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถวยดวยไฟฟาแรงสูง

 

รูปท่ี 8 (จ) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถวย 

 

รูปท่ี 9 ปรากฎการณ Discharge ประจจุากเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป 

 

 

 

   

 

 

ลูกถวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความ

สนใจคอยขางมาก เพราะวารูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสไดเขามาเลนชุดสาธิต

เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา Van De Graaff ของจร ิงใน

หองปฏิบัติการอีกดวย ภาพบรรยากาศในการทำ

กิจกรรมสาธิตแสดงในรูปท่ี 8 (ก) – (จ) และ รูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 8 (ก) ทบทวนหลักการและทฤษฎี รวมถึง

แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง 

 

รูปท่ี 8 (ข) นักศึกษาฝกหัดควบคุมแรงดันไฟฟา

 

รูปท่ี 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพ่ือจับ 

รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร 

 

รูปท่ี 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถวยดวยไฟฟาแรงสูง

 

รูปท่ี 8 (จ) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถวย 

 

รูปท่ี 9 ปรากฎการณ Discharge ประจจุากเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป 

 

 

 

   

 

 

ลูกถวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความ

สนใจคอยขางมาก เพราะวารูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสไดเขามาเลนชุดสาธิต

เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา Van De Graaff ของจร ิงใน

หองปฏิบัติการอีกดวย ภาพบรรยากาศในการทำ

กิจกรรมสาธิตแสดงในรูปท่ี 8 (ก) – (จ) และ รูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 8 (ก) ทบทวนหลักการและทฤษฎี รวมถึง

แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง 

 

รูปท่ี 8 (ข) นักศึกษาฝกหัดควบคุมแรงดันไฟฟา

 

รูปท่ี 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพ่ือจับ 

รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร 

 

รูปท่ี 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถวยดวยไฟฟาแรงสูง

 

รูปท่ี 8 (จ) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถวย 

 

รูปท่ี 9 ปรากฎการณ Discharge ประจจุากเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป 
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ร้ปที� 9 ปรากฎการณ์ Discharge ประจุจากเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าสถิต Van De Graaff ในห�องแล๊ป

3. การประเมินและการวัดผู้ล

 กระบวนวิชา 252428 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

สำหรับภาคเรยีนที ่2/2564 ได�แบ่งคะแนนออกเปน็ 4 

ส่วน ซึ่ึ่งประกอบด�วยคะแนนการเข�าชั้นเรียน 10% 

คะแนนการสอบวัดผลกลางภาค 30% คะแนนสอบ

วัดผลปลายภาค 30% และคะแนนท่ีประเมินจาก

กิจกรรมในชั้นเรียนอีก 30% ดังแสดงในรูปที่ 10

 คะแนนในส่วนของกิจกรรม 30% จะเป็น

คะแนนที่ ถูกประเมินร่วมกันระหว่างผู�สอนและ

นักศึกษา ซึ่ึ่งการประเมินจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุด

กจิกรรมน้ัน ๆ  โดยผู�สอนจะเป็นผู�ให�คะแนน 20% และ

เปดิโอกาสให�นกัศกึษาประเมนิผลงานของเพือ่น ๆ  ใน

ชั้นเรียนอีก 10% ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะแบ่งออก

เป็น 4 หัวข�อ ได�แก่ 1. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 2. 

ความถูกต�องของเนื้อหา 3. ความคิดสร�างสรรค์และ

ความสวยงาม และ 4. การนำเสนอและถ่ายทอดความ

รู�ให�นักศึกษาคนอื่น ๆ เข�าใจเนื้อหาได�ง่ายขึ้น

4. ผู้ลงานและผู้ลลัพื่ธ์์การเรียนร้�

 ผลงานที่ได�จากนักศึกษาจะมาจากการจัดทำ

กจิกรรมกลุม่ในห�องเรยีน ซึ่ึง่ในแตล่ะกจิกรรมจะได�ผล

งานที่แตกต่างกัน ได�แก่ ได�ชิ้นงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Van De Graaff ในรูปแบบที่แตก

ต่างกัน ตามความคิดสร�างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละ

กลุ่ม ได�สื่อการเรียนรู� Infographic และ Clip Video 

ท่ีนกัศึกษาจัดทำ ค�นคว�า และนำเสนอเพ่ือถ่ายทอดให�

กบัผู�สอนและเพ่ือนรว่มชัน้ ในหวัข�อตา่ง ๆ  ท่ีเกีย่วข�อง

กับกระบวนวิชา

 ในส่วนของผลลัพธิ์การจัดกิจกรรมกลุ่มในช้ัน

เรียน นำไปสู่ผลลัพธิ์ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ที่

พัฒนาทักษะทางด�านการฝึึกการคิดเชิงวิพากษ์ 

(Critical Thinking) เพื่อให�คิดแก�ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ การทำงานร่วมกับผู�อื่น (Collaboration) การ

สือ่สารกบัสมาชกิในกลุม่ การนำเสนอผลงาน และการ

แสดงความคิดเห็น (Communication) และการใช�

ความคดิสร�างสรรคใ์นการสร�างผลงานหรอืสิง่ประดษิฐ์์ 

(Creativity) ซ่ึึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะท่ีสำคัญที่

นักศึกษาจะสามารถนำไปใช�ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรในอนาคตได�

ร้ปที� 10 แผนภาพการแบ่งสัดส่วนคะแนน

5. ปัญห์าอุปสรรคที�เกิดข้�นและข�อเสนอแนะ

 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ทำให�นักศึกษาไม่สามารถเข�ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

ได� การจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีเน�นให�นักศึกษาทำ

กิจกรรมในห�องเรียนจึงทำได�ไม่เต็มท่ี เนื่องจากต�อง

สอนและทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ แต่อย่างไร

กต็าม ผู�สอนได�ใช�เทคโนโลยเีข�ามาใช�เปน็เครือ่งมอืชว่ย

ในการสอนและสื่อสารกับนักศึกษาแทน การจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่นี้ นักศึกษาบางกลุ่มเห็นด�วยกับการ

   

 

 

3 การประเมินและการวัดผล 

กระบวนวิชา 252428 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ไดแบงคะแนนออกเปน 

4 สวน ซึ ่งประกอบดวยคะแนนการเขาชั ้นเรียน 

10% คะแนนการสอบวัดผลกลางภาค 30% คะแนน

สอบวัดผลปลายภาค 30% และคะแนนที่ประเมิน

จากกิจกรรมในชั้นเรียนอีก 30% ดังแสดงในรูปท่ี 10 

คะแนนในส วนของก ิจกรรม 30% จะเปน

คะแนนที ่ถูกประเมินรวมกันระหวางผู สอนและ

นักศึกษา ซึ่งการประเมินจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุด

กิจกรรมนั้น ๆ โดยผูสอนจะเปนผูใหคะแนน 20% 

และเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินผลงานของเพื่อน 

ๆ ในชั้นเรียนอีก 10% ทั้งนี้เกณฑการประเมินจะ

แบงออกเปน 4 หัวขอ ไดแก 1. ความสมบูรณของ

ชิ ้นงาน 2. ความถูกตองของเนื ้อหา 3. ความคิด

สรางสรรคและความสวยงาม และ 4. การนำเสนอ

และถายทอดความรูใหนักศึกษาคนอื ่น ๆ เขาใจ

เนื้อหาไดงายข้ึน 

4 ผลงานและผลลัพธการเรียนรู 

ผลงานที่ไดจากนักศึกษาจะมาจากการจัดทำ

กิจกรรมกลุมในหองเรียน ซึ่งในแตละกิจกรรมจะ

ไดผลงานที ่แตกตางกัน ไดแก ไดช ิ ้นงานที ่เปน

สิ่งประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟา Van De Graaff ใน

รูปแบบที่แตกตางกัน ตามความคิดสรางสรรคของ

นักศึกษาแตละกลุม ไดสื่อการเรียนรู Infographic 

และ Clip Video ที ่น ักศึกษาจัดทำ คนควา และ

นำเสนอเพื่อถายทอดใหกับผูสอนและเพื่อนรวมชั้น 

ในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนวิชา 

ในสวนของผลลัพธการจัดกิจกรรมกลุ มในชั้น

เรียน นำไปสูผลลัพธที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่

พัฒนาทักษะทางดานการฝกการคิดเชิงวิพากษ (Critical  

 

รูปท่ี 10 แผนภาพการแบงสัดสวนคะแนน 

Thinking) เพื่อใหคิดแกปญหาอยางเปนระบบ การ

ทำงานรวมกับผูอ่ืน (Collaboration) การสื่อสารกับ

สมาชิกในกลุม การนำเสนอผลงาน และการแสดง

ความค ิ ด เห ็ น  (Communication) และการ ใช

ความค ิดสร  างสรรค  ในการสร  างผลงานหรื อ

สิ่งประดิษฐ (Creativity) ซึ่งทักษะเหลานี้เปนทักษะ

ที ่สำค ัญที ่น ักศ ึกษาจะสามารถนำไปใช ในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรในอนาคตได 

5 ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะ 

เนื ่องจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 

ทำใหนักศึกษาไมสามารถเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย

ได การจัดการเรียนรูแบบใหมที่เนนใหนักศึกษาทำ

กิจกรรมในหองเรียนจึงทำไดไมเต็มที่ เนื่องจากตอง

สอนและทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน แตอยางไรก็

ตาม ผูสอนไดใชเทคโนโลยีเขามาใชเปนเครื่องมือ

ชวยในการสอนและสื่อสารกับนักศึกษาแทน การ

จัดการเรียนรูแบบใหมนี้ นักศึกษาบางกลุมเห็นดวย

ก ับการเปล ี ่ยนร ูปแบบการสอนให เป น Active 

learning และสนุกกับการทำกิจกรรมในหองเรียน 

แตก็มีนักศึกษาบางกลุมที่ไมเห็นดวย เพราะเคยชิน

กับการเรียนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว การทำ

กิจกรรมในหองเรียนไมสามารถคุมเวลาได เนื่องจาก

กระบวนวิชานี้มีนักศึกษาลงทะเบียนเปนจำนวนมาก 

ทำใหการนำเสนอผลงานของนักศึกษาไมสามารถ

Class

Mid. Exam.

Fin. Exam.

Activity

 

 

   

 

 

ลูกถวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความ

สนใจคอยขางมาก เพราะวารูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นแสง

ไฟที่เกิดจากการลัดวงจรของฉนวนของแข็งจริง ๆ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสไดเขามาเลนชุดสาธิต

เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา Van De Graaff ของจร ิงใน

หองปฏิบัติการอีกดวย ภาพบรรยากาศในการทำ

กิจกรรมสาธิตแสดงในรูปท่ี 8 (ก) – (จ) และ รูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 8 (ก) ทบทวนหลักการและทฤษฎี รวมถึง

แนะนำอุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง 

 

รูปท่ี 8 (ข) นักศึกษาฝกหัดควบคุมแรงดันไฟฟา

 

รูปท่ี 8 (ค) นักศึกษาใช Oscilloscope เพ่ือจับ 

รูปคลื่นของกระแสลัดวงจร 

 

รูปท่ี 8 (ง) ชุดทดสอบลูกถวยดวยไฟฟาแรงสูง

 

รูปท่ี 8 (จ) การเกิด Flashover บริเวณผิวลูกถวย 

 

รูปท่ี 9 ปรากฎการณ Discharge ประจจุากเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสถิต Van De Graaff ในหองแลป 
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เปลีย่นรปูแบบการสอนให�เปน็ Active learning และ

สนุกกับการทำกิจกรรมในห�องเรียน แต่ก็มีนักศึกษา

บางกลุ่มที่ไม่เห็นด�วย เพราะเคยชินกับการเรียนแบบ

บรรยายเพียงอย่างเดียว การทำกิจกรรมในห�องเรียน

ไม่สามารถคุมเวลาได� เนื่องจากกระบวนวิชานี้มี

นักศึกษาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทำให�การนำ

เสนอผลงานของนักศกึษาไมส่ามารถเสร็จสิน้ตามเวลา

ที่กำหนดได� นอกจากนี้ นักศึกษาได�ต่อรองขอลด

จำนวนกจิกรรมลง เนือ่งจากนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน

หลายวิชา ซ่ึึ่งแต่ละวิชาก็มีงานมอบหมาย ทำให�

นักศึกษาต�องรับผิดชอบงานมากขึ้น ซ่ึึ่งแนวทางการ

แก�ปัญหา คือ ผู�สอนต�องคอยให�นักศึกษานำเสนอ

รายงานความก�าวหน�าของกิจกรรม และคอยให�คำ

ปรึกษาเรื่องการจัดการปริมาณงานของนักศึกษาให�

เหมาะสม

6. สรุป

 การทำกิจกรรมและสิ่งประดิษฐ์์ รวมถึงการนำ

เสนอผลงานในชั้นเรียน ทำให�เกิดการอภิปรายและ

หารือในช้ันเรยีน สง่ผลประโยชน์ให�กับทัง้ตัวนักศึกษา

และอาจารย์ผู�สอน นักศึกษาได�มีโอกาสพัฒนาทักษะ

ในหลาย ๆ  ด�าน ซึ่ึ่งประโยชน์ของการพัฒนานี้จะมีผล 

อย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษา และเป็นการเตรียมตัว

ที่ดีสำหรับการออกทำงานจริงต่อไป ผลงานส่ิง

ประดิษฐ์์ที่นักศึกษาได�สร�างขึ้นสามารถนำไปใช�เพื่อ

เสริมสร�างความรู�ให�กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไปได� 

นอกจากนีอ้าจารย์ผู�สอนยังได�เข�าใจถึงกระบวนการคิด

ของนักศึกษามากขึ้น ซึ่ึ่งประสบการณ์จากการจัด

โครงการครั้งนี้จะถูกนำไปปรับใช�เพื่อให�การสอนใน

ภาคการศึกษาต่อ ๆ ไปทำได�ดียิ่งขึ้น คณาจารย์ที่เข�า

มามีส่วนร่วมได�เห็นตัวอย่างของโครงการและมีความ

คดิทีจ่ะนำไปตอ่ยอดในกระบวนวชิาของตนเองเชน่กนั

7. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�แต่งขอขอบคุณ ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์ 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เคยสอน

กระบวนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงมาก่อน ช่วย

แนะนำเนื้อหากระบวนวิชา ให�คำปรึกษาทางด�าน

วชิาการ และชว่ยประสานงานสำหรบัการทำกจิกรรม

สาธิิตในห�องปฏิิบัติการ ขอขอบคุณทีมคณาจารย์จาก

คณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นทีม Coach คอยติดตามผล

งานและแนะนำเทคนิคการเรียนการสอน และขอ

ขอบคณุศนูยน์วตักรรมการสอนและการเรยีนรู� (TLIC) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให�ทุนสนับสนุนสำหรับการ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู�แบบใหม่ของกระบวน

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
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สาขาวิชาวิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

E-mail pattama.l@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 วิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได�ออกแบบให�สอดคล�องกับขัน้ตอนต่าง ๆ  ในวงจรการพัฒนาระบบหรือเอสดีแอลซีึ่ โดยจะลงลึกในแต่ละขัน้ตอน

ในช้ันปทีี ่3 เทอม 1 และ 2 ในบทความวชิาการนีจ้ะลงลกึถงึการบรูณาการด�านการเรยีนการสอนในวชิา 953321 

การวเิคราะหค์วามต�องการทางซึ่อฟตแ์วร ์(Software Requirement Analysis) ซ่ึึ่งถกูจดัในปกีารศกึษา 1/2564 

และวิชา 953494 หัวข�อเลือกสรรทางวิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์ 1 - การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Selected 

Topics in Software Engineering 1 – Mobile Application Development) ซึ่ึ่งถูกจัดขึ้นในปีการศึกษา 

2/2564 โดยนักศึกษาผู�เรียนเป็นนักศึกษากลุ่มเดียวกัน โดยผู�สอนได�ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช�การสอน

แบบห�องเรียนกลับด�าน และการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นหลัก มีการให�นักศึกษาทบทวนความรู�ในแต่ละคาบ มี

การเชญิอาจารยจ์ากอตุสาหกรรมจรงิมารว่มในการเรยีนการสอน ด�วยจดุประสงคใ์ห�นกัศกึษาทีผ่า่นการเรยีนการ

สอนจากสองวิชานี้สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารและสอนผู�อื่นได� เป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการ

เชือ่มโยงองคค์วามรู�ท่ีได�ในชัน้เรยีนเพือ่สร�างสรรคอ์งคค์วามรู�ใหม ่เพือ่บรรลปุระสทิธิภิาพการเรยีนรู�ขัน้สงูสดุของ

ปิระมิดแห่งการเรียนรู� 

คำสำคัญ:  การสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน, การเรียนรู�โดยใช�โครงงาน, เอสดีแอลซึ่ี 

1. บัทนำ

 ในการพัฒนาซึ่อฟต์แวร์ให�ประสบความสำเร็จ 

ผู�พัฒนาจำเป็นต�องมีองค์ความรู�ในการป้องกันความ 

เสี่ยงที่จะทำให�การพัฒนาระบบล่าช�าและไม่สำเร็จ 

วงจรการพัฒนาระบบหรือเอสดีแอลซีึ่ (System 

Development Life Cycle : SDLC) [1, 2] เป็นขั้น

ตอนที่ผู�พัฒนาระบบท่ีประสบความสำเร็จใช� เป็น

แนวทางในการกำหนดลำดับในการพัฒนาซึ่อฟต์แวร์

มาอย่างยาวนาน เอสดีแอลซึ่ีมีขั้นตอนพื้นฐ์าน 5 ขั้น

ตอน ได�แก ่การวเิคราะหค์วามต�องการของซึ่อฟตแ์วร์ 

(Software Requirement Analysis)  การออกแบบ 

(Software Design) การเขียน โปรแกรม (Software 

Development) การทดสอบ (Software Testing) 

และการนำซึ่อฟต์แวร์ไปใช� (Software Production) 

วิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์ได�

ออกแบบให�สอดคล�อง กบัขัน้ตอนต่าง ๆ  ในเอสดีแอล

ซึ่ี วิชาการวิเคราะห์ ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์เป็น

วิชาที่สอนเทคนิคในการเก็บความต�องการของลูกค�า

เพื่อนำมาเป็นต�น แบบของระบบก่อนนำส่งไปให�ผู�

พฒันาดำเนนิการผลติ ผลลพัธิข์องวชิานีจึ้งออกมาเปน็

พิมพ์เขียวของโปรแกรม แต่ยังไม่มีการผลิตมาเป็น

โปรแกรมที่สามารถใช�งานได�จริง ในบริษัทขนาดใหญ่

นักวิเคราะห์ความต�องการกับผู�พัฒนาโปรแกรม 

(ออกแบบระบบ/เขียนโปรแกรม) มักจะเป็นคนละคน

กัน จึงมักทำให�เกิดปัญหาข�อมูลความต�องการไม่

สมบูรณ์ กำกวม หรือไม่ถูกต�อง ทำให�ผู�พัฒนาไม่
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สามารถพัฒนาซึ่อฟต์แวรใ์ห�ตรงกับความต�องการของ

ผู�ใช�งานหรือลูกค�าได� ซึ่ึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให�การผลิต

โปรแกรมเป็นไปอย่างยากลำบาก วิชาการพัฒนา 

แอปพลิเคช่ันบนมือถือเป็นวิชาที่อยู่ ในขั้นตอน  

การออกแบบและการเขียนโปรแกรมของเอสดีแอลซึ่ี 

 โดยในการเรยีนการสอนในสว่นนีม้กัเปน็การฝึกึ

เขยีนโปรแกรมตามคำสัง่ทีผู่�สอนกำหนดขึน้ ซึ่ึง่เปน็คำ

สั่งที่สมบูรณ์และไม่กำกวม จึงไม่เกิดความต่อเนื่องใน

สิ่งที่ เกิดขึ้นในการพัฒนาซึ่อฟต์แวร์จริง เพื่อให�

นักศึกษาเห็นความจำเป็นในการจัดทำเอกสารการ

วิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ ผู�สอนจึงมี

แนวคดิทีจ่ะผสานสองวชิาท่ีกลา่วมาเข�าด�วยกนัเพือ่ให�

นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาของการทำเอกสารการ

วิเคราะห์ความต�องการท่ีไม่ดี ซึ่ึ่งเป็นสาเหตุหลักที่

ทำให�การทำงานในขัน้ตอน ตอ่มาของเอสดีแอลซึ่ลีา่ช�า

และไม่มีประสิทธิิภาพ 

2. การออกแบับักิจักรรมการเรียนร้�ของวิชาการ 

วิเคราะห์์ความต่�องการทางซอฟต่์แวร์

 วิชาการวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ 

มีนีกศึกษาลงทะเบียนจำนวน 36 คน ในครึ่งแรกของ 

วิชา นักศึกษาจะได�เรียนรู�เกี่ยวกับทฤษฏีิและเทคนิค

การวิเคราะห์ความต�องการ โดยจะเป็นการเรียนการ

สอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) 

[3] โดยให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากสื่อท่ีผู�สอนเตรียมไว�

ที่บ�าน แล�วทำกิจกรรมเสริมความเข�าใจต่าง ๆ ในชั้น

เรียน รวมถึงมีการเชิญอาจารย์จากภาคอุตสาหกรรม

มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแนะนำถึง

ความสำคัญของการได�มาซ่ึึ่งความต�องการของระบบ

ที่ดี ในครึ่งหลังของภาคการศึกษานักศึกษาจะได�เก็บ

ความต�องการจากผู�ใช�งานจริง รวมถึงใช�ทฤษฎีต่าง ๆ 

ที่เรียนมาสร�างเป็นแบบจำลองความต�องการของ

ระบบเพื่อตอบสนองความต�องการของผู�ใช� โดย

นกัศกึษาจะได�ดำเนนิการ ตามขัน้ตอนทีน่กัศกึษาเรยีน 

และมกีารสะท�อนคดิถงึสิง่ท่ีนกัศกึษาพบในแตล่ะคาบ

เรยีน เม่ือจบการเรยีนในวิชานีนั้กศึกษาแต่ละ กลุม่จะ

ได�ต�นแบบของซึ่อฟต์แวรท์ีผู่�ใช�ต�องการ อย่างไรกด็วีชิา

นีเ้คยได�รับทุนจากโครงการส่งเสริม การจัดการเรยีนรู�

แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 

2563 [4] และได�มีการกล่าวถึงกิจกรรมและผลของ

กิจกรรมในชั้นเรียนในเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

ของโครงการ ในบทความนีจึ้งขอกลา่วถึงกิจกรรมใหม่

ที่เพ่ิมขึ้นมาคือการเชิญตัวแทนบริษัทมาให�ความ

ต�องการแกน่กัศกึษาและให�ตวัแทนของบรษิทัประเมนิ

ผลงานของนักศึกษาเท่านั้น

2.1. การเชิญบริษัทมาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 ผู�สอนได�ออกแบบให�คะแนนส่วนหนึ่งของ

เอกสารการวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์มา

จากการให�คะแนนของตัวแทนบริษัท เพื่อเป็นการ 

ยุติธิรรมต่อการให�คะแนน ผู�สอนจึงมีการทำความ 

เข�าใจกับบริษัทถึงขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการ

ดำเนินกิจกรรมในวิชา โดยในขั้นตอนแรกบริษัทจะ

ต�องกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาพรวมของซึ่อฟต์แวร์

ที่ต�องการ และให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข�องาน

ท่ีสอดคล�องกับความสนใจ หลังจากนักศึกษาได�รับ

หัวข�อที่ต�องการ นักศึกษาจะได�สัมภาษณ์บริษัท

จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการสัมภาษณ์ตาม

คำถามที่นักศึกษาได�เตรียมไว�ตามหลักการตั้งคำถาม

ที่นักศึกษาได�เรียนในชั้นเรียน และครั้งที่ 2 นักศึกษา

จะทำต�นแบบซึ่อฟต์แวร์จากข�อมูลที่ ได�จากการ

สัมภาษณ์คร้ังที่ 1 และนำเสนอแก่บริษัทเพ่ือตรวจ

สอบว่าซึ่อฟต์แวร์ที่เตรียมจัดทำสมบูรณ์และถูกต�อง

ตามความต�องการของบริษัทหรือไม่ หลังจากน้ัน

นักศึกษาจะต�องทำต�นแบบระบบที่สมบูรณ์ และส่ง

มอบต�นแบบระบบให�แก่บริษัท บริษัทจะทำการ

ประเมินผลงานของนักศึกษา และให�คะแนนแก่

นกัศึกษาต่อไป อย่างไรก็ดดี�วยสภาวะ Covid-19 และ

มีนักศึกษาจีนบางคนอยู่ต่างประเทศ การเรียนการ

สอนของวิชาจึงเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทั้งหมดโดยใช�โปรแกรม zoom เป็นเครื่องมือหลักใน

การเรียนการสอน และใช� breakout room ในการ

ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการสัมภาษณ์บริษัท
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 ผลการประเมนิการทำงานของนกัศกึษาเปน็ไป

ตามตารางที่ 1 โดยมีคำแนะนำจากบริษัทดังต่อไปนี ้

ควรปรับหน�าตาของโปรแกรมให�เข�าใจง่ายขึ้น คำ

อธิบิายบางส่วนยังคงคลุมเครือ ขัน้ตอนการทำงานของ

ระบบยังไม่สมบูรณ์ ควรปรับโครงสร�างของรูปแบบ

เอกสาร ระบบบางส่วนหายไป ขนาดตัวอักษรในบาง

ส่วนเล็กเกินไป ควรแยกส่วนที่เป็นศัพท์เทคนิคไว�ใน

ภาคผนวก เปน็ต�น ในส่วนของเกณฑ์การให�คะแนนใน

อนาคต บรษัิทอยากให�เพิม่คะแนนในสว่นความงา่ยใน

การใช�งานระบบ ความง่ายในการใช�งานของหน�าตา

โปรแกรม ความสำเรจ็ของงาน (ตรงตามทีต่�องการของ

บริษัท) บริษัทคาดหวังให�นักศึกษามีความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน 

อยา่งไรกด็สีิง่ทีบ่รษิทัคดิวา่ตนเองได�รบัจากกจิกรรมนี้

คือความรู�และไอเดียใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนกับ

นักศึกษา ได�ระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อแก�ไขข�อ

บกพร่องหรือจุดที่บริษัทอยากปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้

บริษัทได�ให�ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนของชั้น

เรียน 93.33%

ต่ารางที� 1 คะแนนเฉลี่ยจากบริษัท

 ในระบบ MIS วิชานี้ได�รับผลการประเมิน

อาจารย์และวิชาเท่ากับ 82.60% และ 86.60% โดย

ได�รับการประเมินโดยนักศึกษามากกว่า 88.00% GPA 

ของนักศึกษาเท่ากับ 2.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

66.73 และมีค่า SD เท่ากับ 7.91 โดยนักศึกษาได�

คะแนนมากที่สุดและน�อยที่สุดเท่ากับ 82 และ 46 

คะแนนตามลำดับ

3. การออกแบับักิจักรรมการเรียนร้�ของวิชาการ

พื่ัฒินาแอพื่ลิเคชั�นบันม่อถ่อ

 เนื่องจากวิชาการวิเคราะห์ความต�องการทาง

ซึ่อฟ ต์แว ร์ เ ป็น วิ ช า บั ง คับแ ต่ วิ ช าการ พัฒนา 

แอปพลเิคชนับนมอืถือเปน็วชิาเลอืก จงึไมใ่ชน่กัศึกษา

ทุกคนที่สนใจลงทะเบียนเรียน วิชานี้จึงมีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียน 24 คน วิชานี้นักศึกษาจะได�เรียนรู�

หลักการการเขียนโปรแกรมบนมือถือและสร�าง

แอปพลเิคชนับนมือถอืจรงิจากปิระมดิแหง่การเรยีนรู� 

(Learning Pyramid) พบว่าการได�ทดลองปฏิิบัติ 

(Practice Doing) จะทำให�ผู�เรียนมีการจดจำเฉลี่ย 

อยู่ที่ 75% [5] และเนื่องจากการเรียนรู�ในวิชาการ

พฒันาแอพลเิคชัน่บนมอืถอืเปน็การเรยีนการสอนของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่ึ่งมีความรู�พื้นฐ์านของสาขาวิชา

วศิวกรรมซึ่อฟต์แวรเ์ปน็อยา่งดี ผู�สอนจึงออกแบบการ

สอนในลักษณะการเรียนรู�โดยใช�โครงงาน (Project-

Based Learning - PBL) [6] โดยให�นักศึกษาได�ลงมือ

เขียนโปรแกรมให�มีผลลัพธิ์ก่อนที่จะเชื่อมโยงไปที่     

การบรรยายทฤษฏิี 

 ตามแผนการศึกษาที่วางไว�ในครึ่งเทอมหลัง 

นกัศกึษาจะต�องนำต�นแบบของระบบทีไ่ด�จากวชิาการ

วิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์มาเขียนเป็น

โปรแกรม โดยคาดหวังให�นักศึกษาตระหนักถึงปัญหา

การนำแบบจำลองของระบบไปใช� ถ�านักศกึษาทำแบบ

จำลองของระบบออกมาไม่ด ีอย่างไรกด็ตี�นแบบความ

ต�องการของผู�ใช�งานจากวิชาการวิเคราะห์ความ

ต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ มีลักษณะเป็นฟังก์ชันพื้นฐ์าน

และมีลักษณะใกล�เคียงกัน ในบางกลุ่มได�ออกแบบ

ระบบเป็นซึ่อฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บไซึ่ด์ไม่ได�ทำงาน

บนมือถือ อีกทั้งเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาเลือกจึงทำให�

เหลอืสมาชกิของแตล่ะกลุ่มไมเ่ทา่กนั ด�วยเหตผุลเหลา่

นี้ผู�สอนจึงมีการเปลี่ยนแผนการสอนโดยนำความ

ต�องการที่นักศึกษาได�เขียนมาจากวิชาการวิเคราะห์

ความต�องการทางซึ่อฟตแ์วรม์าจัดทำเปน็ข�อสอบแทน 

โดยให�นักศึกษาสร�างโปรแกรมตามความต�องการที่

นักศึกษาเคยเขียนไว�ในวิชาก่อนหน�า พร�อมวิเคราะห์ 
 

   
 

 

2.1 การเชิญบริษัทมารวมกิจกรรมในช้ันเรียน 

ผูสอนไดออกแบบใหคะแนนสวนหนึ่งของ

เอกสารการวิเคราะหความตองการทางซอฟตแวรมา

จากการใหคะแนนของตัวแทนบริษัท เพื่อเปนการ 

ยุติธรรมตอการใหคะแนน ผูสอนจึงมีการทำความ 

เขาใจกับบริษัทถึงขั ้นตอนและวัตถุประสงคของ

การดำเนินกิจกรรมในวิชา โดยในขั้นตอนแรกบริษัท

จะต องกรอกแบบฟอร มเก ี ่ยวก ับภาพรวมของ

ซอฟตแวรที ตองการ และใหนักศึกษาแตละกลุม

เล ื อกห ั วข  องานท ี ่ สอดคล องก ับความสนใจ 

หลังจากนักศึกษาไดรับหัวขอที่ตองการ นักศึกษาจะ

ไดสัมภาษณบริษัทจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะ

เปนการสัมภาษณตามคำถามที่นักศึกษาไดเตรียมไว

ตามหลักการตั้งคำถามท่ีนักศึกษาไดเรียนในชั้นเรียน 

และครั้งที่ 2 นักศึกษาจะทำตนแบบซอฟตแวรจาก

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณครั้งท่ี 1 และนำเสนอแก

บริษัทเพื ่อตรวจสอบวาซอฟตแวรที ่เตรียมจัดทำ

สมบูรณและถูกตองตามความตองการของบริษัท

หรือไม หลังจากนั้นนักศึกษาจะตองทำตนแบบระบบ

ที่สมบูรณ และสงมอบตนแบบระบบใหแกบริษัท 

บร ิษ ัทจะทำการประเม ินผลงานของน ักศ ึกษา 

และใหคะแนนแกนักศึกษาตอไป อยางไรก็ดีดวย

สภาวะ Covid-19 และมีน ักศึกษาจีนบางคนอยู

ตางประเทศ การเรียนการสอนของวิชาจึงเปนการ

เรียนการสอนแบบออนไลนทั้งหมดโดยใชโปรแกรม 

zoom เปนเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน และ

ใช breakout room ในการดำเนินกิจกรรมกลุม 

รวมถึงการสัมภาษณบริษัท 

ผลการประเมินการทำงานของนักศึกษา

เปนไปตามตารางที ่ 1 โดยมีคำแนะนำจากบริษัท

ดังตอไปนี้ ควรปรับหนาตาของโปรแกรมใหเขาใจ

งายขึ้น คำอธิบายบางสวนยังคงคลุมเครือ ขั้นตอน

การทำงานของระบบย ังไม สมบ ูรณ   ควรปรับ

โครงสรางของรูปแบบเอกสาร ระบบบางสวนหายไป 

ขนาดตัวอักษรในบางสวนเล็กเกินไป ควรแยกสวนท่ี

เปนศัพทเทคนิคไวในภาคผนวก เปนตน ในสวนของ

เกณฑการใหคะแนนในอนาคต บริษัทอยากใหเพ่ิม

คะแนนในสวนความงายในการใชงานระบบ ความ

งายในการใชงานของหนาตาโปรแกรม ความสำเร็จ

ของงาน (ตรงตามที ่ต องการของบริษัท) บริษัท

คาดหวังใหนักศึกษามีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน อยางไรก็

ดีสิ ่งที ่บริษัทคิดวาตนเองไดรับจากกิจกรรมนี ้คือ

ความรู และไอเดียใหม ๆ จากการแลกเปลี ่ยนกับ

น ักศ ึกษา  ได ระบบหร ือเทคโนโลย ี เพ ื ่อแก ไข

ขอบกพรองหรือจุดท่ีบริษัทอยากปรับปรุงพัฒนา 

ทั้งนี้บริษัทไดใหความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

ของชั้นเรียน 93.33% 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลีย่จากบริษัท 

หัวขอ คะแนน 

ความสมบูรณของระบบ 88.33% 

ความสมบูรณของเอกสาร 86.67% 

ความพึงพอใจตอการสัมภาษณครั้งท่ี1 90.00% 

ความพึงพอใจตอการสัมภาษณครั้งท่ี2 93.33% 

 

ในระบบ MIS วิชานี้ไดรับผลการประเมินอาจารย

และวิชาเทากับ 82.60% และ 86.60% โดยไดรับ 

การประเมินโดยนักศึกษามากกวา 88.00% GPA 

ของนักศึกษาเทากับ 2.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

66.73 และมีคา SD เทากับ 7.91 โดยนักศึกษาได

คะแนนมากที่สุดและนอยที่สุดเทากับ 82 และ 46 

คะแนนตามลำดับ 
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หาจุดบกพร่องของข�อมูลที่อาจส่งผลต่อการพัฒนา 

โปรแกรมตามความต�องการของผู�ใช�จริง และเชิญ

บริษัทมาพูดในหัวข�อความต่างของการออกแบบ

หน�าตาแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซึ่ด์

3.1. การสร�างบรรยากาศในชั้นเรียน

 จาก [7, 8] ผู� เขียนให�ข�อมูลว่าการสร�าง

บรรยากาศในการเรยีนได�ทำเพือ่ให�นักศกึษามอีารมณ์

ร่วมในชั้นเรียน สามารถสื่อสารสิ่งท่ีตนเองต�องการ 

ได�และมีความสุขในการเรยีนซ่ึึ่งจะส่งผลต่อการเรยีนรู�

ทีด่ ีจากข�อมูลนีผู้�สอนได�พยายามสร�างสภาพแวดล�อม

ในการเรียนให�ใกล�เคียงกับสภาพแวดล�อมของการ

ทำงานจริง โดยมีสถานที่ให�นักศึกษาสามารถแบ่งปัน

ความรู�ผ่านโปรแกรมดิสคอร์ด (Discord) ตามรูปที่ 1 

โดยมีกิจกรรมให�นักศึกษาส่งงานท่ีทำในแต่ละคาบ

เรียนและได�คะแนนการมีปฏิิสัมพันธิ์ในช้ันเรียน 

กิจกรรมนี้สร�างความตื่นเต�นให�แก่นักศึกษาที่จะเห็น

ผลงานของเพือ่น โดยมีการชืน่ชมและแขง่ขนักนัวา่ใคร

จะทำแอปพลิเคชันออกมาได�สวยงามหรือแปลก

ประหลาดกว่ากัน คะแนนปฏิิสัมพันธ์ิยังมีไว�เพื่อ

เป็นการกระตุ�นให�นักศึกษาได�ฝึึกทักษะในการสื่อสาร 

เพิม่การมปีฏิสิมัพนัธิใ์นช้ันเรยีน โดยนกัศกึษาสามารถ

ถามหรือตอบคำถามในชั้นเรียน ช่วยเพื่อนแก�ปัญหา

โปรแกรมขัดข�อง หรือส่งงานในชั้นเรียนเพื่อให�ได�

คะแนนปฏิิสัมพันธิ์อีกด�วย 

รป้ที� 1 ตวัอย่างผลงานของนักศกึษาท่ีนักศกึษาได�แบ่ง

ปันแก่เพื่อนผ่านโปรแกรม discord

 แม�ว่าการเรียนการสอนในวิชามีการเขียน 

โปรแกรม ซึ่ึ่งมีลักษณะคล�ายวิชาแลป (Lab) แต่วิชา

นีไ้มม่ผีู�ชว่ยสอนเนือ่งจากเปน็การเรยีนการสอนปแีรก

และเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงยังไม่มีนักศึกษาที่มีองค์

ความรู�หรือบริษัทภายนอกที่พร�อมมาเป็นผู�ช่วยสอน

ได� เพือ่ให�นักศึกษาทีมี่ความสามารถในการเรยีนทีต่่าง

กันสามารถเรียนไปด�วยกันได� ผู�สอนจึงให�ผู�เรียน

โต�ตอบผ่านการแชท (chat) ของโปรแกรมซึู่มหรือดิส

คอร์ดเมื่อมีปัญหาหรือทำงานเสร็จ ให�เพ่ือนท่ีทำได�

แล�วช่วยแก�ปัญหาให�เพือ่นโดยจะได�คะแนนพิเศษและ

ทำให�ทราบจำนวนผู�ท่ีทำกิจกรรมสำเร็จก่อนเร่ิมทำ

กิจกรรมถัดไป ตัวอย่างการโต�ตอบผ่านการแชทเป็น

ดงัรปูที ่2 นอกจากนีห้ลงัจากทีกิ่จกรรมเหลา่นีเ้กดิขึน้

ซึ่้ำในทุกคาบเรียน ในบางครั้งแม�อาจารย์ไม่ได�แจ�งให�

ส่งงาน นักศึกษาก็จะส่งงานและชื่นชมกันเอง ซึ่ึ่งเป็น

จุดเริ่มต�นของวัฒนธิรรมการเรียนรู�ในชั้นเรียนที่ดี

ร้ปที� 2 ตัวอย่างการตอบโต�ของนักศึกษาในชั้นเรียน

 นอกจากนี้ ผู�สอนพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียน

ได�ทำให�ผู�เรียนรู�สึกผ่อนคลาย อยากมาเรียน กล�า

สือ่สาร และเกดิความคดิสร�างสรรคเ์พิม่ขึน้ เชน่ ในวนั

หนึ่งนักศึกษาได�นัดกันเปลี่ยนรูปแสดงตัวตนเป็นรูป 

โดเรม่อนตามรูปที่ 3 ซ่ึึ่งชี้ให�เห็นว่าแม�การเรียนการ

สอนจะเป็นแบบออนไลน์แต่นักศึกษายังสามารถมี

ความสนิทสนมกัน และในวันนำเสนอผลงาน นกัศึกษา

 
   

 

 

สามารถถามหรือตอบคำถามในชั้นเรียน ชวยเพื่อน

แกปญหาโปรแกรมขัดของ หรือสงงานในชั้นเรียน

เพ่ือใหไดคะแนนปฏิสัมพันธอีกดวย  

 

 
รูปท่ี 1 ตัวอยางผลงานของนักศึกษาท่ีนักศึกษา

ไดแบงปนแกเพ่ือนผานโปรแกรม discord 

 

แมว าการเร ียนการสอนในวิชามีการเข ียน 

โปรแกรม ซึ่งมีลักษณะคลายวิชาแลป (Lab) แตวิชา

นี้ไมมีผู ชวยสอนเนื ่องจากเปนการเรียนการสอน 

ปแรกและเปนเทคโนโลยีใหม จึงยังไมมีนักศึกษาท่ี 

มีองคความรูหรือบริษัทภายนอกท่ีพรอมมาเปน

ผูชวยสอนได เพื่อใหนักศึกษาท่ีมีความสามารถใน

การเรียนที่ตางกันสามารถเรียนไปดวยกันได ผูสอน

จ ึงให ผ ู  เร ียนโต ตอบผ านการแขท (chat) ของ

โปรแกรมซูมหรือดิสคอรดเมื่อมีปญหาหรือทำงาน

เสร็จ ใหเพื่อนที่ทำไดแลวชวยแกปญหาใหเพื่อนโดย

จะไดคะแนนพิเศษและทำใหทราบจำนวนผู ที ่ทำ

กิจกรรมสำเร็จกอนเริ ่มทำกิจกรรมถัดไป ตัวอยาง

การโตตอบผานการแชทเปนดังรูปที่ 2 นอกจากนี้

หลังจากที่กิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นซ้ำในทุกคาบเรียน 

ในบางครั้งแมอาจารยไมไดแจงใหสงงาน นักศึกษาก็

จะสงงานและชื่นชมกันเอง ซึ่งเปนจุดเริ ่มตนของ

วัฒนธรรมการเรียนรูในชั้นเรียนท่ีดี 

 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางการตอบโตของนักศึกษาในชั้น

เรียน 

 

นอกจากนี้ ผูสอนพบวาบรรยากาศในชั้นเรียน

ไดทำใหผู เรียนรูสึกผอนคลาย อยากมาเรียน กลา

สื่อสาร และเกิดความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น เชน ใน

วันหนึ่งนักศึกษาไดนัดกันเปลี่ยนรูปแสดงตัวตนเปน

รูปโดเรมอนตามรูปที่ 3 ซึ่งชี้ใหเห็นวาแมการเรียน

การสอนจะเปนแบบออนไลนแตนักศึกษายังสามารถ

มีความสนิทสนมกัน และในว ันนำเสนอผลงาน 

นักศึกษาบางกลุมไดใชรูปแสดงตัวตนเปนการตูนท่ี

ขยับตามการเคลื่อนไหวของนักศึกษา (VTuber) ซ่ึง

ถือเปนการสรางสีสันในชั้นเรียน  ทั้งนี้ผูสอนเห็นวา
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บางกลุม่ได�ใช�รปูแสดงตวัตนเปน็การต์นูท่ีขยบัตามการ

เคลือ่นไหวของนกัศกึษา (VTuber) ซึ่ึง่ถอืเป็นการสร�าง

สีสันในชั้นเรียน  ทั้งนี้ผู�สอนเห็นว่าการเป็นโดเรม่อน

หรือ Vtuber ของนักศึกษาไม่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการเขยีนโปรแกรมซ่ึึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของช้ันเรยีน 

และยงัสร�างบรรยากาศทีผ่อ่นคลายแกน่กัศกึษาในการ

เรียนจึงไม่ได�ห�ามให�นักศึกษาแสดงออกดังกล่าว

รป้ที� 3 ตวัอยา่งคาบการศึกษาทีมี่ผู�เรยีนเปน็โดเรม่อน

3.2. การเรียนรู�โดยใช�โครงงาน

  เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ

ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐ์านของหลักสูตร การวัดความ

สามารถจึงเป็นการวัดความสามารถในระดับการ

สร�างสรรค์ (Creating) องค์ความรู�ที่มีซึ่ึ่งเป็นทักษะ

ระดบับนสดุตามทฤษฎกีารเรยีนรู�ของบลมู (Bloom's 

Taxonomy) เพื่อให�นักศึกษาได�แสดงความคิด

สร�างสรรค์ เรียนรู�ถึงการแบ่งปัน การสื่อสารที่ดี และ

สามารถสอนผู�อื่นได� (Teaching) ซึ่ึ่งเป็นทักษะที่

จำเป็นในการทำงานในปัจจุบัน [9] และเป็นการแสดง

ประสิทธิิภาพในการเรียนรู�ขั้นสูงสุดตามปิระมิดแห่ง

การเรียนรู� [5] ผู�สอนจึงให�นักศึกษาเลือกทำโปรเจค

ของชั้นเรียนในการออกแบบและเขียนโปรแกรมสร�าง

แอปพลิเคชัน โดยมีเงื่อนไขให�นักศึกษาใช�ฟังก์ชั่นการ

ทำงานที่ อาจารย์ไม่ได�สอนในห�องเรียนอย่างน�อย 

กลุ่มละ 1 ฟังก์ชัน และในวันนำเสนองานนักศึกษา  

จะต�องสอนการทำงานของฟังก์ชันเหล่านั้นให�เพื่อน 

เพ่ือให�เพื่อนสามารถจะเขียนฟังก์ช่ันการทำงานใหม่

นั้นได� ทั้งนี้นักศึกษาค่อนข�างตื่นเต�นและพอใจต่อการ

ทำโปรเจคในลกัษณะนี ้เพราะนอกจากนกัศกึษาทัง้ 6 

กลุ่มจะได�เลือกทำโครงการท่ีตนเองต�องการแล�วหลัก

จากสิ้นสุดการนำเสนอของทุกกลุ่มนักศึกษาของห�อง

จะมีความสามารถในการเขียนฟังก์ชันที่น่าสนใจเพิ่ม

ขึน้อกีคนละ 5 ฟงักช์นั นอกจากนีโ้ปรแกรมทีน่กัศกึษา

ทำจะถูกนำไปแสดงในกลุ่มเฟสบุ๊ค (facebook) ตาม

รูปที่ 4 และ 5 

ร้ปที� 4 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

ร้ปที� 5 QR-code ของเฟสบุ๊คการนำเสนอผลงาน

 ระหว่างช่วงเวลาที่นักศึกษานำเสนอผลงานได�

มีการประชาสัมพันธิ์ให�นักพัฒนาโปรแกรมและผู�ใช�

งานทั่วไปได�เข�ามาเยี่ยมชม ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช� 

และให�คะแนน โดยนกัศกึษากลุ่มทีไ่ด�คะแนนมากทีส่ดุ

จะได�คะแนนพิเศษ นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะ

ต�องให�คะแนนและคำแนะนำแกเ่พ่ือนกลุ่มอืน่ด�วย ผล

คะแนนและคำแนะนำจากผู�ประเมินจะถูกส่งต่อให�

นักศึกษาเพื่อให�นักศึกษาทราบจุดแข็ง - จุดอ่อนของ

 

 

  

 
   

 

 

การเปนโดเรมอนหรือ Vtuber ของนักศึกษาไมสงผล

ตอความสามารถในการเข ียนโปรแกรมซึ ่งเปน

วัตถุประสงคของชั้นเรียน และยังสรางบรรยากาศท่ี

ผอนคลายแกนักศึกษาในการเรียนจึงไมไดหามให

นักศึกษาแสดงออกดังกลาว 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางคาบการศึกษาที่มีผูเรียนเปนโดเร

มอน 

 

3.2 การเรียนรูโดยใชโครงงาน 

 เนื่องจากนักศึกษาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ

ผานการเร ียนวิชาพื ้นฐานของหลักสูตร การวัด

ความสามารถจึงเปนการวัดความสามารถในระดับ

การสรางสรรค (Creating) องคความรู ที ่มีซึ ่งเปน

ทักษะระดับบนสุดตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม 

(Bloom's Taxonomy) เพื ่อใหน ักศึกษาไดแสดง 

ความคิดสรางสรรค เร ียนรู ถ ึงการแบงปน การ 

สื ่อสารที ่ดี และสามารถสอนผู อื ่นได(Teaching)  

ซึ ่งเปนทักษะที่จำเปนในการทำงานในปจจุบัน [9] 

และเปนการแสดงประสิทธิภาพในการเรียนรู  ข้ัน

ส ูงส ุดตามป ระม ิดแห งการเร ียนร ู   [5] ผ ู สอน

จึงใหนักศึกษาเลือกทำโปรเจคของชั้นเรียนในการ

ออกแบบและเข ียนโปรแกรมสร างแอพลิ เคชั่น 

โดยมีเงื ่อนไขใหนักศึกษาใชฟงกชั ่นการทำงานท่ี 

อาจารยไมไดสอนในหองเรียนอยางนอยกลุมละ 1 

ฟงกชั่น และในวันนำเสนองาน นักศึกษาจะตอง 

สอนการทำงานของฟงก ช ั ่นเหล าน ั ้นให  เพ ื ่อน 

เพื ่อใหเพื ่อนสามารถจะเขียนฟงกชั ่นการทำงาน 

ใหมน ั ้นได  ทั ้งนี้น ักศึกษาคอนขางตื ่นเต นและ

พอใจต อการทำโปรเจคในล ักษณะน ี ้  เพราะ

นอกจากนักศึกษาทั้ง 6 กลุมจะไดเลือกทำโครงการ 

ที ่ตนเองตองการแลวหลักจากสิ ้นสุดการนำเสนอ 

ของทุกกลุม นักศึกษาของหองจะมีความสามารถใน 

การเขียนฟงกช ั ่นที ่น าสนใจเพิ ่มขึ ้นอีกคนละ 5 

ฟ งก ช ั ่น นอกจากน ี ้ โปรแกรมท ี ่น ักศ ึกษาทำ 

จะถูกนำไปแสดงในกลุมเฟสบุค (facebook) ตามรูป

ท่ี 4 และ 5  

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
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ทักษะระดับบนสุดตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม 

(Bloom's Taxonomy) เพื ่อใหน ักศึกษาไดแสดง 

ความคิดสรางสรรค เร ียนรู ถ ึงการแบงปน การ 

สื ่อสารที ่ดี และสามารถสอนผู อื ่นได(Teaching)  

ซึ ่งเปนทักษะที่จำเปนในการทำงานในปจจุบัน [9] 

และเปนการแสดงประสิทธิภาพในการเรียนรู  ข้ัน

ส ูงส ุดตามป ระม ิดแห งการเร ียนร ู   [5] ผ ู สอน

จึงใหนักศึกษาเลือกทำโปรเจคของชั้นเรียนในการ

ออกแบบและเข ียนโปรแกรมสร างแอพลิ เคชั่น 

โดยมีเงื ่อนไขใหนักศึกษาใชฟงกชั ่นการทำงานท่ี 

อาจารยไมไดสอนในหองเรียนอยางนอยกลุมละ 1 

ฟงกชั่น และในวันนำเสนองาน นักศึกษาจะตอง 

สอนการทำงานของฟงก ช ั ่นเหล าน ั ้นให  เพ ื ่อน 

เพื ่อใหเพื ่อนสามารถจะเขียนฟงกชั ่นการทำงาน 

ใหมน ั ้นได  ทั ้งนี้น ักศึกษาคอนขางตื ่นเต นและ

พอใจต อการทำโปรเจคในล ักษณะน ี ้  เพราะ

นอกจากนักศึกษาทั้ง 6 กลุมจะไดเลือกทำโครงการ 

ที ่ตนเองตองการแลวหลักจากสิ ้นสุดการนำเสนอ 

ของทุกกลุม นักศึกษาของหองจะมีความสามารถใน 

การเขียนฟงกช ั ่นที ่น าสนใจเพิ ่มขึ ้นอีกคนละ 5 

ฟ งก ช ั ่น นอกจากน ี ้ โปรแกรมท ี ่น ักศ ึกษาทำ 

จะถูกนำไปแสดงในกลุมเฟสบุค (facebook) ตามรูป

ท่ี 4 และ 5  

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

 
รูปท่ี 5 QR-code ของเฟสบุคการนำเสนอผลงาน 

 

 

 

  

 
   

 

 

การเปนโดเรมอนหรือ Vtuber ของนักศึกษาไมสงผล

ตอความสามารถในการเข ียนโปรแกรมซึ ่งเปน

วัตถุประสงคของชั้นเรียน และยังสรางบรรยากาศท่ี

ผอนคลายแกนักศึกษาในการเรียนจึงไมไดหามให

นักศึกษาแสดงออกดังกลาว 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางคาบการศึกษาที่มีผูเรียนเปนโดเร

มอน 

 

3.2 การเรียนรูโดยใชโครงงาน 
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ทักษะระดับบนสุดตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม 

(Bloom's Taxonomy) เพื ่อใหน ักศึกษาไดแสดง 
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ซึ ่งเปนทักษะที่จำเปนในการทำงานในปจจุบัน [9] 

และเปนการแสดงประสิทธิภาพในการเรียนรู  ข้ัน

ส ูงส ุดตามป ระม ิดแห งการเร ียนร ู   [5] ผ ู สอน

จึงใหนักศึกษาเลือกทำโปรเจคของชั้นเรียนในการ

ออกแบบและเข ียนโปรแกรมสร างแอพลิ เคชั่น 

โดยมีเงื ่อนไขใหนักศึกษาใชฟงกชั ่นการทำงานท่ี 

อาจารยไมไดสอนในหองเรียนอยางนอยกลุมละ 1 

ฟงกชั่น และในวันนำเสนองาน นักศึกษาจะตอง 

สอนการทำงานของฟงก ช ั ่นเหล าน ั ้นให  เพ ื ่อน 

เพื ่อใหเพื ่อนสามารถจะเขียนฟงกชั ่นการทำงาน 

ใหมน ั ้นได  ทั ้งนี้น ักศึกษาคอนขางตื ่นเต นและ

พอใจต อการทำโปรเจคในล ักษณะน ี ้  เพราะ

นอกจากนักศึกษาทั้ง 6 กลุมจะไดเลือกทำโครงการ 

ที ่ตนเองตองการแลวหลักจากสิ ้นสุดการนำเสนอ 

ของทุกกลุม นักศึกษาของหองจะมีความสามารถใน 

การเขียนฟงกช ั ่นที ่น าสนใจเพิ ่มขึ ้นอีกคนละ 5 

ฟ งก ช ั ่น นอกจากน ี ้ โปรแกรมท ี ่น ักศ ึกษาทำ 

จะถูกนำไปแสดงในกลุมเฟสบุค (facebook) ตามรูป

ท่ี 4 และ 5  

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

 
รูปท่ี 5 QR-code ของเฟสบุคการนำเสนอผลงาน 
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ตัวเองเพื่อปรับปรุงต่อไป ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถาม

ของนักพัฒนาและผู�ใช�งานทั่วไปเป็นไปดังตารางท่ี 2 

และผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักศึกษาในชั้น

เรียนแก่เพื่อนเป็นไปดังตารางที่ 3

ต่ารางที� 2 ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักพัฒนา

และผู�ใช�งานทั่วไป

ต่ารางที� 3 ผลเฉลีย่จากแบบสอบถามของนกัศกึษาใน

ชั้นเรียน

 จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นว่านักศึกษาจะ

ประเมินได�สู งกว่ านักพัฒนาแอปพลิ เคชันผู� มี

ประสบการณ์และผู�ใช�งานทั่วไป ซึ่ึ่งจะประเมินสูงกว่า

ความเป็นจริงโดยเฉลี่ยประมาณ 15.35% ทั้งนี้จุด

อ่อนของผลงานนักศึกษาจากมุมมองของนักพัฒนา

แอปพลิเคชันที่ได�ลองใช�แอพลิเคชั่นที่นักศึกษาสร�าง 

ได�แก่ หน�าตาโปรแกรมยังใช�งานได�ยากและยังไม่พอดี

กับบางหน�าจอมือถือ ตัวหนังสือเล็กเกินไป ใช�สีไม่

สอดคล�องกันในทุกหน�า ไม่ทราบจุดประสงค์ของ

แอปพลิเคชันหรือวิธิีใช�งาน บางฟังก์ชันยังไม่สามารถ

ทำงานได� หรือทำงานได�ไม่สมบูรณ์ ใช�กราฟในการ

แสดงผลลัพธิ์ผิดประเภท ควรมีการเพิ่มฟังก์ชันค�นหา 

ฟังก์ชันแจ�งเตือน และฟังก์ชันการโหลดข�อมูลใหม่ 

เป็นต�น

 ในระบบ MIS วิชานี้ได�รับผลการประเมิน 

อาจารย์ 88.5% ผลการประเมินวิชา 91.29% โดยได�

รบัการประเมนิจากนกัศกึษาทกุคน GPA ของนกัศกึษา

เท่ากับ 3.13 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.92 และมี

ค่า SD เท่ากับ 6.95 โดยนักศึกษาได�คะแนนมากที่สุด

และน�อยที่สุดเท่ากับ 85.49 และ 58.95 คะแนนตาม

ลำดับ

4. สรุป

 การเรียนบูรณาการการเรียนการสอนสามารถ 

สะท�อนผลการเรียนรู�มายังรายวิชาที่เกี่ยวข�องได� 

แอปพลิเคชันที่ไม่สมบูรณ์ ความไม่สอดคล�องกันของ

การทำงานของระบบ การไม่ทราบจุดประสงค์ของ

แอปพลเิคชนัในวชิาการพฒันาแอปพลเิคชนับนมอืถอื 

ย่อมสะท�อนจุดบกพร่องของผลการเรียนรู�ในวิชาการ

วิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ทำ

ต�นแบบของระบบออกมายังไม่ดีพอ และส่งผลให�การ

ดำเนินการตามเอสดีแอลซึ่ีในขั้นตอนต่อมาบกพร่อง 

นอกจากนี้การให�ผู�เชียวชาญหรือผู�ใช�งานมาประเมิน

ผลลพัธิก์ารเรยีนรู� ทำให�นกัศึกษาและผู�สอนได�เหน็มมุ

มองของผลลัพธิ์ที่เป็นจริงในโลกของงานทำงานได�

ครอบคลุมยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ผู�สอนจะได�นำข�อแนะนำที่เกิด

ขึ้นไปปรับปรุงการเรียนการสอนในทั้งสองวิชาให�ดียิ่ง

ขึ้นต่อไป

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณคุณอัต คุณปิติ คุณปณต คุณเปี�ยม 

คุณส�ม คุณโอ� ตัวแทนบริษัทต่าง ๆ ที่ให�ความร่วมมือ

เป็นผู�ให�ความต�องการ ช่วยตรวจงาน และให�คะแนน

แก่นักศึกษา ขอขอบคุณ คุณพลอย คุณต�าน และ 

คณุปติ ิวทิยากรจากภาคอตุสาหกรรมทีม่าชว่ยแบง่ปนั

ความรู�และ ประสบการณ์การทำงานจริง ขอขอบคุณ 

ผศ.ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร และ รศ.ดร. สมเกียรติ  

อินทสิงห์ ในการแนะนำแนวทางในการจัดเรียนการ

สอนได�เป็นอย่างดี ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการ

จัดการ เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 

 
   

 

 

ระหวางชวงเวลาท่ีนักศึกษานำเสนอผลงานไดมี

การประชาส ัมพันธ ใหน ักพัฒนาโปรแกรมและ

ผู ใช งานท ั ่วไป ได  เข ามาเย ี ่ยมชม ดาวน โหลด 

เพื่อทดลองใช และใหคะแนน โดยนักศึกษากลุมท่ี 

ไดคะแนนมากที่สุดจะไดคะแนนพิเศษ นอกจากนี้

นักศึกษาแตละกลุมจะตองใหคะแนนและคำแนะนำ

แกเพ่ือนกลุมอ่ืนดวย ผลคะแนนและคำแนะนำจากผู

ประเมินจะถูกสงตอใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา 

ทราบจุดแข็ง - จุดออนของตัวเอง เพ่ือปรับปรุงตอไป 

ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักพัฒนาและผูใชงาน

ท ั ่วไปเป นไปด ังตารางท ี ่  2 และผลเฉล ี ่ ยจาก

แบบสอบถามของนักศึกษาในชั ้นเรียนแกเพื ่อน

เปนไปดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 2 ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักพัฒนา

และผูใชงานท่ัวไป 

หัวขอ คะแนน 

ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 77.00% 

ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 76.90% 

ความสมบูรณของงาน 79.00% 

 

ตารางท่ี 3 ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักศึกษา

ในชั้นเรียน 

หัวขอ คะแนน 

ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 92.05% 

ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 92.22% 

ความสมบูรณของงาน 94.67% 

การสอนของเพ่ือนงายในการติดตาม 89.23% 

เอกสารการสอนของเพ่ือนมีคุณภาพ 90.10% 

 

จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นวานักศึกษาจะ

ประเม ินได ส ู งกว าน ักพ ัฒนาแอพล ิ เคช ั ่นผ ู  มี

ประสบการณและผูใชงานทั่วไป ซึ่งจะประเมินสูง

กวาความเปนจริงโดยเฉลี่ยประมาณ 15.35% ทั้งนี้

จ ุดอ อนของผลงานน ักศ ึกษาจากม ุมมองของ

นักพัฒนาแอพลิเคชั ่นที ่ได ลองใชแอพลิเคชั ่นท่ี

นักศึกษาสราง ไดแก หนาตาโปรแกรมยังใชงานได

ยากและยังไมพอดีกับบางหนาจอมือถือ ตัวหนังสือ

เล็กเกินไป ใชสีไมสอดคลองกันในทุกหนา ไมทราบ

จุดประสงคของแอพลิเคชั ่นหรือว ิธ ีใชงาน บาง

ฟงกชั ่นยังไมสามารถทำงานได หรือทำงานไดไม

สมบูรณ ใชกราฟในการแสดงผลลัพธผิดประเภท 

ควรมีการเพิ่มฟงกชั่นคนหา ฟงกชั่นแจงเตือน และ

ฟงกชั่นการโหลดขอมูลใหม เปนตน 

ในระบบ MIS ว ิชาน ี ้ ได ร ับผลการประเ มิน 

อาจารย   88.5% ผลการประเม ินว ิชา 91.29% 

โดยไดรับการประเมินจากนักศึกษาทุกคน GPA ของ

นักศึกษาเทากับ 3.13 โดยมีคะแนนเฉลี ่ยเทากับ 

77.92 และมีคา SD เทากับ 6.95 โดยนักศึกษาได

คะแนนมากที่สุดและนอยที่สุดเทากับ 85.49 และ 

58.95 คะแนนตามลำดับ 

4 สรุป 

การเรียนบูรณาการการเรียนการสอนสามารถ 

สะทอนผลการเรียนรูมายังรายวิชาที่เกี ่ยวของได 

แอลพิเคชั่นที่ไมสมบูรณ ความไมสอดคลองกันของ

การทำงานของระบบ การไมทราบจุดประสงคของ

แอพลิเคชั่นในวิชาการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ 

ยอมสะทอนจุดบกพรองของผลการเรียนรูในวิชา 

การวิเคราะหความตองการทางซอฟตแวรท่ีวิเคราะห

ทำตนแบบของระบบออกมายังไมดีพอ และสงผลให

การดำเนินการตามเอสดีแอลซีในขั ้นตอนตอมา

 
   

 

 

ระหวางชวงเวลาท่ีนักศึกษานำเสนอผลงานไดมี

การประชาส ัมพันธ ใหน ักพัฒนาโปรแกรมและ

ผู ใช งานท ั ่วไป ได  เข ามาเย ี ่ยมชม ดาวน โหลด 

เพื่อทดลองใช และใหคะแนน โดยนักศึกษากลุมท่ี 

ไดคะแนนมากที่สุดจะไดคะแนนพิเศษ นอกจากนี้

นักศึกษาแตละกลุมจะตองใหคะแนนและคำแนะนำ

แกเพ่ือนกลุมอ่ืนดวย ผลคะแนนและคำแนะนำจากผู

ประเมินจะถูกสงตอใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา 

ทราบจุดแข็ง - จุดออนของตัวเอง เพ่ือปรับปรุงตอไป 

ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักพัฒนาและผูใชงาน

ท ั ่วไปเป นไปด ังตารางท ี ่  2 และผลเฉล ี ่ ยจาก

แบบสอบถามของนักศึกษาในชั ้นเรียนแกเพื ่อน

เปนไปดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 2 ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักพัฒนา

และผูใชงานท่ัวไป 

หัวขอ คะแนน 

ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 77.00% 

ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 76.90% 

ความสมบูรณของงาน 79.00% 

 

ตารางท่ี 3 ผลเฉลี่ยจากแบบสอบถามของนักศึกษา

ในชั้นเรียน 

หัวขอ คะแนน 

ความนาสนใจของฟงกชั่นการทำงาน 92.05% 

ความสามารถในการนำงานไปใชจริง 92.22% 

ความสมบูรณของงาน 94.67% 

การสอนของเพ่ือนงายในการติดตาม 89.23% 

เอกสารการสอนของเพ่ือนมีคุณภาพ 90.10% 

 

จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นวานักศึกษาจะ

ประเม ินได ส ู งกว าน ักพ ัฒนาแอพล ิ เคช ั ่นผ ู  มี

ประสบการณและผูใชงานทั่วไป ซึ่งจะประเมินสูง

กวาความเปนจริงโดยเฉลี่ยประมาณ 15.35% ทั้งนี้

จ ุดอ อนของผลงานน ักศ ึกษาจากม ุมมองของ

นักพัฒนาแอพลิเคชั ่นที ่ได ลองใชแอพลิเคชั ่นท่ี

นักศึกษาสราง ไดแก หนาตาโปรแกรมยังใชงานได

ยากและยังไมพอดีกับบางหนาจอมือถือ ตัวหนังสือ

เล็กเกินไป ใชสีไมสอดคลองกันในทุกหนา ไมทราบ

จุดประสงคของแอพลิเคชั ่นหรือว ิธ ีใชงาน บาง

ฟงกชั ่นยังไมสามารถทำงานได หรือทำงานไดไม

สมบูรณ ใชกราฟในการแสดงผลลัพธผิดประเภท 

ควรมีการเพิ่มฟงกชั่นคนหา ฟงกชั่นแจงเตือน และ

ฟงกชั่นการโหลดขอมูลใหม เปนตน 

ในระบบ MIS ว ิชาน ี ้ ได ร ับผลการประเ มิน 

อาจารย   88.5% ผลการประเม ินว ิชา 91.29% 

โดยไดรับการประเมินจากนักศึกษาทุกคน GPA ของ

นักศึกษาเทากับ 3.13 โดยมีคะแนนเฉลี ่ยเทากับ 

77.92 และมีคา SD เทากับ 6.95 โดยนักศึกษาได

คะแนนมากที่สุดและนอยที่สุดเทากับ 85.49 และ 

58.95 คะแนนตามลำดับ 

4 สรุป 

การเรียนบูรณาการการเรียนการสอนสามารถ 

สะทอนผลการเรียนรูมายังรายวิชาที่เกี ่ยวของได 

แอลพิเคชั่นที่ไมสมบูรณ ความไมสอดคลองกันของ

การทำงานของระบบ การไมทราบจุดประสงคของ

แอพลิเคชั่นในวิชาการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ 

ยอมสะทอนจุดบกพรองของผลการเรียนรูในวิชา 

การวิเคราะหความตองการทางซอฟตแวรท่ีวิเคราะห

ทำตนแบบของระบบออกมายังไมดีพอ และสงผลให

การดำเนินการตามเอสดีแอลซีในขั ้นตอนตอมา
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ทีส่นบัสนนุแนวคดิและอำนวยความสะดวกในการจดั 

การเรยีนการสอนในรูปแบบใหม่ ขอขอบคุณ วทิยาลัย 

ศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ในการสนับสนุน ส่ิงแวดล�อม

ที่ดีในการทำงานเสมอ 
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บัทคัดย่อ

 รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการจัดการเรียนรูปแบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรณที่ 21 ในวิชาการ

จัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Management and Marketing) รหัสวิชา 605446 

ภาคการศึกษา 1/2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

วิชานี้ได�มีการจัดการเรียนรู�แบบใหม่โดยลดการบรรยายลง และเพิ่มการเรียนแบบ Active Learning มากขึ้น ใน

ส่วนของหัวข�อการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร โดยให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคาบ 

เช่น การแสดงความคิดเห็นก่อน ระหว่าง หรือหลังคาบเรียน และการทำโครงงานที่มุ่งเน�นการทำกิจกรรมตาม

ความถนัด และความสนใจของผู�เรียน เสริมแรงบวกให�กับผู�เรียนให�กล�าคิด กล�าพูด และกล�าแสดงความคิดเห็น

ส่วนตัว อย่างไม่มีถูกไม่มีผิด มีการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช� ทั้งการสอนในห�องเรียน และการสอนออนไลน์ และ

การประเมนิผลการเรยีนรู�ท่ีไมเ่น�นการทอ่งจำเพือ่สอบ จากการจดัการเรยีนการสอนแบบนีท้ำให�ผู�สอนได�อปุกรณ์ 

แนวทาง และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยสอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่ึ่งส่งผลให�ผู�เรียนมีแนวโน�มที่จะมีทักษะที่สำคัญ 

และการเป็นผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต

คำสำคัญ:  การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร, Active Learning, Management 

1. บัทนำ

 วิชาการจัดการและการตลาดอุตสาหกรรม

เกษตร Agro-Industrial Management and 

Marketing) รหัสวิชา 605446 น้ีเป็นวิชาสำหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซึ่ึ่งในวิชานี้จากชื่อวิชาจะทำให�เห็นว่ามีการ

แบ่งเน้ือหาเป็นสองส่วนคือส่วนของการจัดการ และ

การตลาด ในสว่นของเน้ือหาการเรยีนการสอนทีน่ำมา

ปรับเป็น Active learning นั้นอยู่ในส่วนของการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ึ่งมีการจัดการเรียนการ

สอนในชว่งต�นถงึกลางภาคการศกึษาที ่1 ปกีารศกึษา 

2564

2. ห์ลักการและทฤษฏีที�นำมาใช�

 หลักการ หรอืทฤษฎหีลักท่ีนำมาใช�เปน็พ้ืนฐ์าน

ในการสอนวชิานีใ้นรปูแบบของ Active Learning คอื

ผู�สอนกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบการเสริม

แรงบวก (Positive Reinforcement) 

2.1. สอนด�วยวิธิีการเสริมแรงบวก (Positive 

Reinforcement)

 การเสริมแรงบวก เป็นหนึ่งในวิธิีการสร�าง

เงื่อนไขเพื่อเกิดการเรียนรู� หรือปรับพฤติกรรมตาม

หลักแนวคิดของนักพฤติกรรมศาสตร์ที่ชื่อว่า B.F. 

Skinner [1] โดยการเสริมแรงบวกนั้นเป็นการกล่าว

ชมเชย หรือให�รางวัล เมื่อผู�เรียนตอบถูกต�อง ทำงาน

ได�ดี กล�าแสดงความคิดเห็น เพื่อก่อให�เกิดพฤติกรรม
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น้ันๆ อกี [2] กล่าวคือ เพือ่ให�ผู�เรยีนรู�สกึเสริมแรง หรือ 

อยากทีจ่ะมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน โดย

จะตรงข�ามกับการระงับการเสริมแรง เช่น ผู�สอนจะ

ไม่มีการกล่าวเหน็บแนม หรือพูดในเชิงทำให�ผู�เรียน

หมดกำลงัใจ เมือ่ผู�เรยีนเองมคีวามกล�าแสดงออกทีจ่ะ

แสดงความคิดเหน็ ตอบคำถาม หรือกระตือรอืร�นทีจ่ะ

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และในแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เป็นต�น

 ทฤษฎกีารเสรมิแรงทางบวกยงัถกูนำมาใช�อยา่ง

แพร่หลายในการเรียนการสอน และยังคล�ายกับหลัก

การกรอบแนวคิดการเรียนการสอนแบบ Fearless 

Teaching Framework ของ Teaching & Learning 

Transformation Center University of Maryland 

[3] ที่นอกจากจะสนับสนุนให�สภาพแวดล�อมในชั้น

เรียน หรือบรรยากาศการเรียนมีความอบอุ่น เน�นการ

สนับสนุนซึ่ึ่งกันและกันแล�ว ยังเป็นหลักการที่แนะนำ

ให�เนือ้หาทีส่อนควรเหมาะสมกบัความรู�ความสามารถ

ของผู�เรยีน มกีารชีแ้จงวธิิกีารประเมนิผลลพัธิก์ารเรยีน

รู�ท่ีชัดเจน และให�ข�อคิดเห็นต่อประสิทธิิภาพการ

ทำงานของนักศึกษาในเวลาที่เหมาะสม

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

3.1. กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 ในกระบวนวิชาการจัดการและการตลาด

อตุสาหกรรมเกษตร (605446) ภาคการศึกษาตอนต�น 

ปกีารศึกษา 2564 นีไ้ด�เน�นนักศกึษาเป็นศนูยก์ลางการ

เรียนรู�มากขึ้น ผู�สอนลดบทบาทการเป็นผู�รู�บรรยาย

หน�าห�องลงไป มีการจัดรูปแบบการทำกิจกรรมแนว 

enquiry-based learning เพือ่ให�นักศกึษาหาคำตอบ

จนเกิดการเรียนรู�ด�วยตัวเองมากกว่าท่องทฤษฎี และ

การสอบที่ไม่เน�นท่องจำ

 ตัวอย่างการเรียนการสอนที่กล่าวมาด�านบน 

เช่น การเกริ่นนำของอาจารย์ในแต่ละบทเรียนเพ่ือ

สร�างบรรยากาศให�นักศึกษาได�คิดตามก่อน โดยที่ยัง

ไม่อธิิบายทั้งหมด จากนั้นตั้งคำถามเพื่อเปิดโอกาสให�

นักศึกษาอภิปรายกันเองเ ป็นกลุ่ ม ในลักษณะ 

Breakout room ในโปรแกรม Zoom ก่อนที่จะกลับ

มาในห�อง Main เพื่อแบ่งปันความเห็นให�กับเพื่อนๆ

กลุ่มอื่นๆ และอาจารย์ 

 มีการตั้ง Discussion forum ใน KC Moodle 

เพ่ือให�นกัศกึษาได�ศกึษาทำความเข�าใจเนือ้หาบทเรยีน

ด�วยตนเอง ณ เวลา และสถานที่ที่สะดวก สามารถดู

ซึ่ำ้ได� และจะต�องแสดงความคิดเห็น ตอบโจทยป์ญัหา

ลงใน Forum ในขณะเดยีวกนักส็ามารถเหน็ข�อคดิเหน็

ของเพื่อนได�ด�วย

 การเก็บคะแนนที่ไม่เน�นการท่องจำแต่ให�ช่วย

กันหาคำตอบมาเพื่อทดสอบความเข�าใจบทเรียน เช่น 

การจับคู่เพ่ือทำโจทย์คำถามแบบจับเวลา โดยเปิด

โอกาสให�ใช�สื่อต่างๆ เพื่อหาคำตอบได�รวมทั้งเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน

 การตั้งโจทย์ หรือ enquiry เพื่อให�นักศึกษาไป

หาคำตอบมาภายใต�โจทย ์“การเปน็ผู�จดัการท่ีดี” ของ

หัวข�อ Leadership and Management หรือ

คุณลักษณะของผู�นำในองค์กร โดยการสัมภาษณ์

บคุคลทีมี่บทบาทดงักลา่ว เพ่ือค�นหาคำตอบ และเรยีน

รู�ด�วยตัวเอง โดยการตอบโจทย์คำถามในลักษณะของ

คลิปวิดิโอออนไลน์ มีทั้งส่วนของภาษาไทยและภาษา

อังกฤษนอกจากนั้นแล�วนักศึกษายังต�องทำการ peer 

review ผลงานของเพื่อนด�วย 

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 ใช� MS Teams ในการประสานงานสื่อสารนัด

หมายกับนักศึกษา มีการใช�โปรแกรม Zoom ในการ

สอนออนไลนแ์ทนการเรยีนการสอนในห�องเรยีน คลปิ

วดิโิอแสดงตวัอยา่งการจดัการการผลติโดยนำตวัแทน

นักศึกษาจำนวน 6 คน มาร่วมกิจกรรม บันทึกเป็น

คลิปและเปิดนักศึกษาท่านอื่นๆ ให�ได�ชมในชั่วโมง

เรยีน ใช�การทดสอบ (Quiz) ในห�องเรยีนด�วยระบบจดั

สอบออนไลน์ทางเว็บไซึ่ต์ Socrative ที่สามารถตั้งค่า

คำถาม และคำตอบให�เรียงแบบสุ่มได� สามารถใส่

ข�อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อทำการ login เข�าถึงข�อสอบ 
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และดาวนโ์หลดใบคะแนนได�อยา่งมอือาชีพ เหมาะสม

ต่อการใช�งานของอาจารย์ ง่ายสำหรับการใช�งานของ

นักศึกษา

 ใช�ระบบการประกาศคะแนนรายบุคคลผ่าน

ฟังก์ชัน Mailing ใน MS Words ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อ

นกัศึกษา และอีเมลล์ทีบั่นทึกไว�ในไฟล์ MS Excel และ

ทำการประกาศคะแนนผ่านโปรแกรม Outlook เป็น

รายบุคคลให�แก่นักศึกษาด�วย CMU account ซ่ึึ่ง

เป็นการจัดการข�อมูลที่เยอะแต่สามารถทำได�อย่าง

รวดเร็วในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิิของ

นักศึกษาในการที่จะเปิดเผยคะแนนให�คนอื่นทราบ

 นอกจากนีแ้ล�วในวิชานียั้งมกีารให�นกัศกึษานำ

เสนอเป็นคลิปโดยให�ใช�ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ในการนำเสนอเพื่อตอบโจทย์ที่ได�รับโดยสื่อที่ใช�

สำหรับกิจกรรมนี้คือ เว็บไซึ่ต์ Flipgrid ดังแสดงใน   

รูปที่ 1 ซึ่ึ่งจำกัดการเข�าถึงด�วยการตั้งค่าให�นักศึกษา 

log in ด�วย อเีมลลข์องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(@cmu.

ac.th) เท่านั้น และมีรหัส หรือ QR Code เฉพาะ

สำหรับวิชานี้ในเว็บไซึ่ต์ดังกล่าว อีกทั้งนักศึกษา

สามารถชมคลิปของเพือ่นๆ ในชัน้เรยีนได� และทำการ 

peer review ให�คะแนนคลิปเพื่อนด�วยคนละ 1 คลิป

   

 

 

บุคคลที่มีบทบาทดังกลาว เพื่อคนหาคำตอบ และ

เร ียนรู ด วยตัวเอง โดยการตอบโจทยคำถามใน

ลักษณะของคลิปว ิด ิโอออนไลน ม ีท ั ้งส วนของ

ภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษนอกจากน ั ้ นแลว

นักศึกษายังตองทำการ peer review ผลงานของ

เพ่ือนดวย  

3.2 สื ่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม 

ใช MS Teams ในการประสานงานสื่อสารนัด

หมายกับนักศึกษา มีการใชโปรแกรม Zoom ในการ

สอนออนไลนแทนการเรียนการสอนในหองเรียน 

คลิปวิดิโอแสดงตัวอยางการจัดการการผลิตโดยนำ

ตัวแทนนักศึกษาจำนวน 6 คนมาร วมกิจกรรม 

บันทึกเปนคลิปและเปดนักศึกษาทานอื่นๆใหไดชม

ในชั่วโมงเรียน ใชการทดสอบ (Quiz) ในหองเรียน

ดวยระบบจัดสอบออนไลนทางเวบไซต Socrative ท่ี

สามารถตั้งคาคำถาม และคำตอบใหเรียงแบบสุมได 

สามารถใสขอมูลรหัสนักศึกษาเพื ่อทำการ login 

เขาถึงขอสอบ และ ดาวนโหลดใบคะแนนไดอยางมือ

อาชีพ เหมาะสมตอการใชงานของอาจารย งาย

สำหรับการใชงานของนักศึกษา 

ใชระบบการประกาศคะแนนรายบุคคลผาน

ฟงก ช ั ่น Mailing ใน MS Words ที ่ เช ื ่อมโยงกับ

รายชื่อนักศึกษา และอีเมลลที่บันทึกไวในไฟล MS 

Excel และทำการประกาศคะแนนผานโปรแกรม 

Outlook เปนรายบุคคลใหแกนักศึกษาดวย CMU 

account ซ ึ ่ ง เป นการจ ัดการข อม ูลท ี ่ เยอะแตะ

สามารถทำไดอยางรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ไมเปน

การละเมิดสิทธิของนักศึกษาในการที ่จะเปดเผย

คะแนนใหคนอ่ืนทราบ 

นอกจากนี ้แลวในวิชานี ้ยังมีการใหนักศึกษา

นำเสนอเป นคล ิปโดยให ใช ท ั ้ งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษในการนำเสนอเพื่อตอบโจทยท่ีไดรับ

โดยสื่อที่ใชสำหรับกิจกรรมนี้คือ เวบไซต Flipgrid 

ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งจำกัดการเขาถึงดวยการตั้งคา

ใ ห  น ั ก ศ ึ ก ษ า  log in ด  ว ย  อ ี เ ม ล ล  ข อ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (@cmu.ac.th) เทานั้น และ

มีรหัส หรือ QR Code เฉพาะสำหรับวิชานี้ในเวบ

ไซตดังกลาว อีกทั ้งนักศึกษาสามารถชมคลิปของ

เพื่อนๆในชั้นเรียนได และทำการ peer review ให

คะแนนคลิปเพ่ือนดวยคนละ 1 คลิป 

รูปท่ี 1 เวบไซต Flipgrid สำหรับกิจกรรม Leadership and Management 

3.3. กระบวนการให�นกัศกึษามสีว่นรว่มในการ

เรยีนรู� (Active Learning) และทกัษะการ

เรียนรู�ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 วิธิีการที่จะสามารถทำให�นักศึกษาที่ผ่านการ

เรยีนการสอนในวชิานีม้ทีกัษะการเรยีนรู�ตลอดชวีติคอื

การสร�างบรรยากาศในการเรยีนรู�ด�วยตนเอง และการ

ใช�สือ่เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการเรยีนการสอน [4] ดงันี้

 1) คาบแรกนั้นมีความสำคัญต่อการรับรู�ของ

นกัศึกษาถึงลักษณะและบรรยากาศการเรยีนการสอน

ของวิชานี้ (Tone setting) ซึ่ึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเสริม

สร�างความรู�สึกเป็นกันเองระหว่างผู�เรียน และผู�สอน 

ได�มีการนำเกมส์เข�ามามีส่วนช่วยเพื่อทำการสลาย    

นำ้แขง็ (Ice breaking) ระหวา่งผู�เรยีนด�วยกนัเอง และ

ระหว่างผู�เรยีนกับผู�สอนโดยเฉพาะในช่วงการเรยีนการ

สอนออนไลนน์ัน้ทีบ่รรยากาศตา่งกนัไป เชน่ เกมส์ จริง

หรือเท็จ เพื่อให�นักศึกษาเดาว่าข�อความใจเกี่ยวกับผู�

สอนนัน้เปน็ความจรงิ ข�อความไหนเปน็เทจ็ หรอืมกีาร

ตั้งคำถามง่ายๆเพื่อให�นักศึกษาตอบ เช่น “หากโควิด

เป็นแฟนเก่า นักศึกษามีอะไรจะบอกกับเค�า” มีการ

แจกรางวัลเมื่อมีผู�กล�าแสดงออกหรือแสดงความ 

คิดเห็น

 นอกจากนั้นแล�วยังมีการตั้งกฏิระเบียบในการ

เรียนการสอนของวิชานี้ต้ังแต่คาบแรกให�นักศึกษา

ทราบวา่จะมกีารใช�เทคโนโลยี หรือโปรแกรมใดๆ บ�าง
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ในการเรยีนการสอนวชิานี ้ชอ่งทางการตดิตอ่อาจารย์

หากมีคำถาม หรือความกังวลใจใดๆ ในเนื้อหาวิชา 

และทำความตกลงรว่มกนัวา่วชิานีจ้ะทำการเรยีนการ

สอนแบบ Active Learning หากมีการแสดงความคิด

เหน็ใดๆ อยากให�นักศีกษากล�าทีจ่ะแสดงความคิดเห็น 

หรอืลองตอบ และให�นักศึกษาในช้ันเรยีนเข�าใจตรงกัน

ว่าจะไม่มีการดูถูกซึ่ึ่งกันและกัน หากคำถามใดท่ีลอง

ตอบ หรือเป็นการแสดงความคิดเห็น คำตอบที่ได�รับ

จะไม่มีผิดไม่มีถูก เพราะความคิดเห็นสามารถมีได�

หลากหลายมุมมอง แต่อาจต�องมีเหตุผลมาสนับสนุน

เพิ่มเติมว่าเหตุใดนักศึกษาจึงคิดเช่นนั้น หรือคำตอบ

ใดที่อาจจะตอบผิดไปนักศึกษาก็จะได�รับคำอธิิบาย

เพิ่มเติม และผู�สอนเองได�เน�นย้ำเสมอว่า หากเราไม่รู�

คำตอบเราจึงต�องมาเรียน หรือทำการศึกษาเพิ่มเติม

ซึ่ึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได� และไม่ใช่สิ่งผิดใดๆ

 2) โครงงานหรือโจทย์ท่ีให�ทำงานส่งนัน้ค่อนข�าง

เปดิกว�างให�นกัศึกษาเลือกศกึษาค�นคว�าด�วยตัวเองบน

กรอบของจุดประสงค์และลักษณะงานที่ต�องการท่ี 

ผู�สอนอธิิบายไว�ก่อนล่วงหน�า กล่าวคือผู�สอนต�องการ

ให�ผู�เรียนเรียนรู�แนวคิด คุณลักษณะของผู�นำหรือผู�

จัดการในธิุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้หากผู�เรียน

สนใจที่จะเรียนรู�ด�วยตัวเองจากธุิรกิจอื่นท่ีใกล�เคียง  

ก็สามารถทำได�ซ่ึึ่งผู�สอนได�เปิดกว�างให�นักศึกษา

ทำการตัดสินใจเองว่าจะไปหาความรู�มาจากผู�ใด เช่น 

นกัศกึษาบางคนทำการสัมภาษณ์เจ�าของธุิรกจิโรงงาน

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ในขณะเดียวกันนักศึกษาบาง

ท่านได�สัมภาษณ์ผู�จัดการในธิุรกิจโรงแรม หรือร�าน

อาหาร เป็นต�น

 3) การตัง้ชือ่ผู�เรยีนในโปรแกรม Zoom โดยไม่

ได�ใช�ช่ือจริง และจัดเป็นหมวดหมู่ในบางครั้ง เช่น  

ตัง้ชือ่ตามศลิปนิ หรอืดาราทีน่กัศกึษาชืน่ชอบ และไม่

จำเป็นต�องเปดิกล�องในการเรยีนคาบนัน้ๆ บางคาบ ใน

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนแบบนีน้ัน้ได�กระตุ�น

ให�นกัศกึษากล�าทีจ่ะตอบคำถาม หรอืรว่มแสดงความ

คิดเห็นมากขึ้น

4. ผู้ลที�ได�รับั

4.1. การประเมินผลการเรียนรู�และข�อมูลที่นำ

มาใช�ในการประเมินผล

 ในส่วนของเนื้อหาของวิชานี้ในหัวข�อการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินผลน้ันได�ใช�

ข�อมูลของการมีส่วนร่วมในห�องเรียน การส่งงาน และ

คะแนนสอบย่อยในห�องเรียน

 การมสีว่นรว่มในห�องเรยีนนัน้จึงไมใ่ชแ่คก่ารนับ

จำนวนครั้งในการเข�าเรียน (Class attendance) แต่

เป็นการประเมินการกล�าแสดงออกทางความคิดเห็น 

ตอบคำถาม หรือร่วมกิจกรรม (Class participation) 

ทั้งขณะที่เรียนผ่านทาง Zoom (Online) หรือเรียน

ผ่านบทเรียนใน KC Moodle (On demand) และ

อาจารย์ได�ตั้ง Discussion forum ไว�ให�

 คะแนนจากการส่งงานหมายถึงคลิปการ

สัมภาษณ์ เพื่อตอบโจทย์คำถามที่ได�รับในหัวข�อ 

Leadership and Management นั้นมีการประเมิน

แบบ Rubric ที่กำหนดหัวข�อที่จะใช�ประเมินประกอบ

ไปด�วย ความถูกต�องของงานตามคำสั่งของโจทย์ การ

เรียบเรียงเนื้อหา การวิพากย์และแสดงความคิดเห็น 

(critical thinking) และความเป็นงานด้ังเดิมของตัว

เอง (Originality) หรือการแสดงให�เห็นว่านักศึกษาได�

ทำงานนี้เอง ไม่ได�ดัดแปลงมาจากงานของคนอื่น 

นักศึกษาจะทำการให�คะแนนคลิปของเพ่ือนแบบ

นิรนาม (anonymous peer review) โดยนักศึกษา

จะต�องให�คะแนนเพื่อน 1 คน ซ่ึึ่งอาจารย์เป็นคน

จัดสรรให�แบบสุ่มจากรายชื่อ โดยคะแนนส่วนนี้จะนำ

มาเฉลี่ยกับคะแนนจากอาจารย์

 คะแนนสอบยอ่ยในห�องเรยีนนัน้มหีลายรปูแบบ 

และไม่เน�นการท่องจำ ไม่ว่าจะเป็นข�อสอบเติมคำ

ปลายเปดิ ข�อสอบแบบเลอืกตอบ และการทำโจทยส์ง่

คะแนนแบบเป็นคู่โดยการสุ่มเลือกคู่ใน Breakout 

room ผา่นโปรแกรม Zoom ทัง้นีม้าจากหลักแนวคิด

ทีว่า่ ในชวีติประจำวนั หรอืในการทำงานจรงิๆ นัน้การ

แก�ไขโจทย์ปญัหาบางอยา่ง เราไมไ่ด�คดิและทำคนเดยีว 
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แต่เป็นการทำงาน และคิดแก�ปัญหาร่วมกันกับผู�อ่ืน 

และยงัสามารถค�นคว�าหาข�อมูลเพิม่เติมได�เองเชน่ทาง

อินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงได�มีโจทย์บางส่วนในการสอบ

ย่อยใช�วิธิีการสุ่มจับคู่นักศึกษาในช้ันเรียนเพื่อช่วยกัน

แก�ไขโจทยป์ญัหา เชน่ โจทยก์ารพยากรณย์อดการผลติ 

หรอืโจทย์ทีเ่กีย่วกับการวางแผนวัสดุ (วัตถุดบิ) เป็นต�น 

ซึ่ึ่งจะเห็นได�ว่าโจทย์เหล่านี้หากต�องทดสอบความรู�

ความสามารถของนักศึกษาโดยการท่องจำมาตอบ

แบบรายบุคคล ก็จะไม่ได�สะท�อนการเรียนรู�แบบ 

Active learning และเพื่อการเรียนรู�ตลอดชีวิตซึ่ัก 

เท่าไหร่

4.2. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษา

 นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง ได�ฝึึกตั้ง

คำถาม คิดหาคำตอบด�วยจากกิจกรรม enquiry 

based learning และคาดว่าก่อให�เกิดทักษะใหม่ๆ

ติดตัวไปใช�ได�ในอนาคต เช่น กิจกรรมการสัมภาษณ์ผู�

ที่มีบทบาทในการจัดการธุิรกิจ (เช่น ผู�ประกอบการ 

เจ�าของธิุรกิจ) เพื่อสอบถาม และเสาะหาคุณลักษณะ

ที่ดีของผู�นำในการประกอบธิุรกิจ และในการจัดการ

กิจการ งานต่างๆ ในอุตสาหกรรมเกษตร

4.3. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning นีส้ง่ผลให�อาจารย์มกีารปรับปรุงเน้ือหาวิชา

ให�มีความทันสมัยมากขึน้เนือ่งจากต�องมีการจัดเตรียม

ลำดับการสอน และเน้ือหาให�สอดคล�องกับกิจกรรม

การเรยีนการสอนแบบใหม่ ดงันัน้ถงึแม�จะต�องมีการเต

รยีมการสอน และกจิกรรมมากขึน้แตเ่ครือ่งมือทีไ่ด�มา 

เช่นวิดิโอสอน ก็สามารถนำมาใช�ได�อีกในคราวถัดไป 

ซึ่ึง่จะเป็นการลดเวลาการเตรียมการสอนในรอบถัดไป

นั้นเอง

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 แม�จะต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน 

และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งกระทนัหนั

จากมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 

แตก่ส็ามารถทำได� เพราะมีระบบ และโปรแกรมต่างๆ

ทางช่องทางออนไลน์เข�ามาชว่ยเหลอื ดงันัน้สิง่ทีไ่ด�รบั

เปน็บทเรยีน คอื การมีแผนสำรองเอาไว� และไม่ยดึตดิ

กับรูปแบบเดิมๆ หรือเรียกได�ว่ามีความยืดหยุ่นต่อ

สถานการณท์ีอ่าจจะไมเ่ปน็ไปอยา่งทีค่ดิ อยา่งไรกต็าม

แม�กระทั้งการอาศัยโปรแกรม หรือเว็บไซึ่ต์ตัวช่วย

ตา่งๆ ในการเรยีนการสอนการทำกจิกรรม กย็งัจะต�อง

มีการศึกษาวิธิีการใช�ให�ได�ก่อน และมีแผนสำรองอีก

ด�วยเผื่อในกรณีที่สื่อนั้นๆ ใช�การไม่ได� เช่น เว็บไซึ่ต์

จำกัดผู� เข�าใช�เกมส์ในเว็บไซึ่ต์ อาจต�องแบ่งกลุ่ม

นักศึกษาเป็นรอบ เป็นต�น

5.2. แนวทางในการขยายผล

 ในภาคการศึกษาท่ีผ่านมามีการทำคลิปแสดง

ตวัอย่างการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรโดยการจัดการ

การผลิตแบบดึง (pull) และแบบผลัก (push) เพื่อใช�

ในการเรียนการสอนออนไลน์ ทดแทนการทำ 

workshop ในห�องเรียน ดังนั้นแนวทางในการขยาย

ผลสำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

สำหรับวิชานี้คือการสร�างสื่อการสอนเพิ่มเติมจาก

เนือ้หาทีเ่ป็นลักษณะบรรยาย เชน่อาจจะมีการทำคลิป

สรุปบทเรียน หรือคลิปสำหรับแสดงตัวอย่างวิธิีการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือให�นักศึกษาสามารถ

ศึกษาได�ด�วยตัวเอง หรือทำความเข�าใจเพิ่มเติม

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้มีอุปสรรค

จากการเปลี่ยนแปลงมาตรการการทำงาน และการ

เรยีนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ทำให�การเรียนการสอนต�องปรับกระทันหันจากเรียน

ในห�องเรยีนตามแผนการเดมิเปน็ออนไลนท์ัง้หมด บาง

กิจกรรมจึงต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากที่จะมีการจัด 

workshop ในห�องเรียนก็ต�องอาศัยการอัดวิดิโอกับ

นักศึกษาจำนวนน�อยล่วงหน�า และนำมาเปิดให�

นักศึกษาทุกคนดูในคาบเรียน การแลกเปลี่ยนถก

ประเด็นในห�องเพ่ือสรุป หรือเพ่ือเร่ิมต�นช้ันเรียนได�

เปล่ียนไปในรูปแบบการใช� interactive website     
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ยกตัวอย่างเช่น Socrative และ Mentimeter หรือมี

การใช� KC Moodle มากขึ้นกว่าแผนการเดิม 

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�แต่งขอขอบพระคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได�สนับสนุน

ทุนจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู�ที่เกี่ยวข�องทุกท่านที่

ทำให�การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของวิชานี้

ประสบความสำเร็จ
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บัทคัดย่อ

 รายงานนีจ้ดัทำขึน้เพือ่นำเสนอผลการจดัการเรยีนรปูแบบใหมท่ีส่อดคล�องกบัศตวรรณที ่21 ในวชิาบทบาท

ของผู�บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Role of Consumer in Product Development System) รหัส

วิชา 605332 ภาคการศึกษา 2/2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวมแล�ววิชานี้ได�จัดการเรียนรู�โดยลดการบรรยายลง และเพิ่มการเรียนแบบ Active 

Learning มากขึ้น ให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคาบ เช่น การวิจารณ์บทความ  

การโต�วาที และโดยมุ่งเน�นการทำกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผู�เรียน เสริมแรงบวกให�กับผู�เรียน

ให�กล�าคิด กล�าพูด และกล�าแสดงความคิดเห็นส่วนตัว อย่างไม่มีถูกไม่มีผิด มีการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช� ทั้งการ

สอนในห�องเรียน และการสอนออนไลน์ ผู�สอนได�แนวทางการสอนในวิชานี้สำหรับภาคการศึกษาถัดไป และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช�กับวิชาอื่นๆ ได�ในอนาคต

คำสำคัญ:  Active Learning, การเสริมแรงบวก, ศตวรรษที่21 

1. บัทนำ

 หลายครั้งเราจะเห็นว่านักศึกษาหมดกำลังใจ 

และไม่มีแรงจูงใจในการเข�าเรียน ส่งงาน หรือมาสอบ 

ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเรียนที่อัดแน่นเนื้อหาวิชา 

โดยเฉพาะวิชาบรรยายที่อาจจะเรียนต่อกัน หรือสอบ

ใกล�กันมากเสียจนนักศึกษาอาจจะต้ังรับไม่ไหว หรือ

ไม่สามารถจัดการได�

 การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ที่โลกออนไลน์ย่อ

โลกความจริงให�เล็กลงอยู่เพียงในกำมอืของเราทุกคน 

ก็มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ

สอนจากเดิมท่ีผู�สอนเป็นผู�รู�ทุกสิ่ง นักศึกษาต�องฟัง 

และคิดตามผู�สอนท่ีพูดบอกทฤษฎีให�ฟังอยู่หน�าห�อง

เทา่นัน้ เปน็การทีน่กัศกึษาได�มเีวลาคดิ วเิคราะห ์ลอง

ลงมือทำ ลดการท่องจำเพื่อมาสอบเพื่อท่ีจะลืมหลัง

ออกจากห�องสอบลง 

 วิชาบทบาทของผู�บริโภคในระบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (605332) นี้เป็นวิชาหนึ่งที่ได�รับทุนการ

จดัการเรยีนการสอนแบบใหมก่ห็วงัเปน็อยา่งยิง่วา่เม่ือ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแล�วจะทำให�

นักศึกษามีกำลังใจ มีความสามารถที่จะติดตามบท

เรียนได�อย่างต่อเนื่อง มีแรงจูงใจที่จะเข�าเรียน และ

สามารถจดจำข�อมลูจากวชิานีต้ดิตวัไปได�มากกวา่การ

ท่องจำและนำสิ่งที่ท่องมาเขียนตอบในห�องสอบ 

เป็นต�น

2. ห์ลักการ ห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 หลักการ หรอืทฤษฎหีลักท่ีนำมาใช�เปน็พ้ืนฐ์าน

ในการสอนวชิานีใ้นรปูแบบของ Active Learning คอื

ผู�สอนกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�แบบการเสริม

แรงบวก (Positive Reinforcement) 
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2.1. สอนด�วยวิธิีการเสริมแรงบวก (Positive 

Reinforcement)

 การเสริมแรงบวก เป็นหนึ่งในวิธิีการสร�าง

เงื่อนไขเพื่อเกิดการเรียนรู� หรือปรับพฤติกรรมตาม

หลักแนวคิดของนักพฤติกรรมศาสตร์ที่ชื่อว่า B.F. 

Skinner [1] โดยการเสริมแรงบวกนั้นเป็นการกล่าว

ชมเชย หรือให�รางวัล เมื่อผู�เรียนตอบถูกต�อง ทำงาน

ได�ดี กล�าแสดงความคิดเห็น เพื่อก่อให�เกิดพฤติกรรม

น้ันๆ อกี [2] กล่าวคือ เพือ่ให�ผู�เรยีนรู�สกึเสริมแรง หรือ 

อยากทีจ่ะมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน โดย

จะตรงข�ามกับการระงับการเสริมแรง เช่น ผู�สอนจะ

ไม่มีการกล่าวเหน็บแนม หรือพูดในเชิงทำให�ผู�เรียน

หมดกำลงัใจ เมือ่ผู�เรยีนเองมคีวามกล�าแสดงออกทีจ่ะ

แสดงความคิดเหน็ ตอบคำถาม หรือกระตือรอืร�นทีจ่ะ

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และในแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เป็นต�น

 ทฤษฎกีารเสรมิแรงทางบวกยงัถกูนำมาใช�อยา่ง

แพร่หลายในการเรียนการสอน และยังคล�ายกับหลัก

การกรอบแนวคิดการเรียนการสอนแบบ Fearless 

Teaching Framework ของ Teaching & Learning 

Transformation Center University of Maryland 

[3] ที่นอกจากจะสนับสนุนให�สภาพแวดล�อมในชั้น

เรียน หรือบรรยากาศการเรียนมีความอบอุ่น เน�นการ

สนับสนุนซึ่ึ่งกันและกันแล�ว ยังเป็นหลักการที่แนะนำ

ให�เนือ้หาทีส่อนควรเหมาะสมกบัความรู�ความสามารถ

ของผู�เรยีน มกีารชีแ้จงวธิิกีารประเมนิผลลพัธิก์ารเรยีน

รู�ท่ีชัดเจน และให�ข�อคิดเห็นต่อประสิทธิิภาพการ

ทำงานของนักศึกษาในเวลาที่เหมาะสม

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�น

3.1. วธิิกีาร หรือกิจกรรมการเรยีนการสอนใหม่

 ในภาคการศึกษานี้มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดให�มีการส่งงาน 

formative assignment กิจกรรมการรับรู�ของผู�

บรโิภค การโต�วาท ีกจิกรรมการศกึษาผู�บรโิภค ใบงาน 

วิจารณ์บทความ และกิจกรรมขายของในตลาดเพื่อ

การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร

 งาน formative assignment เปน็งานแรกของ

วิชานี้ตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมใหม่ๆ โดยให�นักศึกษาที่เคย

ดูซึ่ีรีส์เกาหลีเรื่อง “Squid Game” (หรือเรื่องอื่นๆ ที่

นกัศกึษาเคยด ูสำหรบัคนท่ีไมเ่คยด ู“Squid Game”) 

ทำการสรุป วิจารณ์ซึ่ีรีส์ และทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ตอนต่อไป จดุประสงค์เพือ่ให�นักศกึษาเรยีนรู�สไตล์การ

เรียนการสอนของอาจารย์ และลักษณะการเรียนรู�ใน

วิชานี้ตั้งแต่ตอนต�นคาบ เมื่ออาจารย์ให�คะแนนก็จะ

ชมส่วนที่นักศึกษาทำได�ดีและอธิิบาย แนะนำส่วนที่

นักศึกษายังสามารถปรับปรุงให�ดีขึ้นได� 

 การเรียนการสอนในหัวข�อเกี่ยวกับ “การรับรู�

ของผู�บริโภค (Consumer Perception)” แทนที่จะ

เป็นการบรรยายอย่างเดียว ของหัวข�อนี้ก็เป็นการทำ

กิจกรรมคู่กับการอธิิบายทฤษฎี โดยการให�นักศึกษา

เตรียมนำ้ยาปรบัผ�านุม่มาเข�าเรยีนออนไลนพ์ร�อมๆ กนั 

จากนั้นให�นักศึกษาดมกล่ินน้ำยาปรับผ�านุ่มและให�

อธิิบายความรู�สึก การรับรู� หลังจากดมกล่ิน แล�ว

อธิิบายด�วยคำพูดลงใน shared Google slide ให�

เพื่อนๆ ได�อ่านพร�อมกัน 

 กจิกรรมโต�วาทีเพือ่เรยีนรู�หวัข�อ “บุคคลอ�างอิง

มีผลต่อพฤติกรรมผู�บริโภค” จึงได�จัดให�มีการโต�วาที

ในหัวข�อ “ใช�ดาราโฆษณา ดีกว่า ใช�ธิรรมดาเป็น 

Influencer” ให�นกัศึกษาจดักลุม่ๆ ละ 3 คน แบง่กลุม่

ที่เป็นฝึ่ายเสนอญัตติ และฝึ่ายค�าน และมีตัวแทนของ

บางกลุม่ทำหน�าท่ีเป็นประธิานและกรรมการในการให�

คะแนนเพือ่นๆ ในการโต�วาทจีะเปน็การเปดิโอกาสให�

นักศึกษาได�ค�นคว�าข�อมูลมาเองก่อนและนำมาโต�วาที 

ซึ่ึ่งก็คล�ายกับการนำเสนอหน�าห�อง แต่ต�องหาเหตุผล 

ข�ออ�าง หลักฐ์าน ตัวอย่างมารองรับข�อเสนอ (ญัตติ) 

ของตนเพ่ือให�ชนะการโต�วาที ทำให�เห็นได�วา่บางอยา่ง

ไม่มีผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับข�อมูลที่นำมาเสนอ โน�มน�าว 

และการเตรยีมตวั หลงัจบกจิกรรมนกัศกึษายงัได�ความ

รู�เพิ่มเติมผ่านกิจกรรมที่ได�ลงมือปฏิิบัติด�วยตัวเอง

ทดแทนการบรรยายโดยผู�สอนหน�าชั้นเรียน
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 กิจกรรมการศึกษาผู�บริโภคด�วยวิธิีการเชิง

คณุภาพน้ันเปิดโอกาสให�นักศกึษาได�ลองลงมอืทำจรงิ

ด�วยวิธิีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

และ Ethnographic Observation ควบคู่ไปกับการ

รู�หลักการเชิงทฤษฎี จากนั้นได�ให�นักศึกษานำเสนอ

หน�าช้ันเรยีนออนไลน ์การทำกจิกรรมนีเ้ปน็การฝึกึให�

นักศึกษาศึกษาพฤติกรรมผู�บริโภคผ่านการเก็บข�อมูล 

และใช�วิธิีการในสถานการณ์จริงเลย ทดแทนการฟัง

แต่บรรยาย ทำให�นักศึกษานอกจากจะได�รู�จักวิธิี การ

เก็บข�อมูล ปัญหา อุปสรรค ข�อดี ข�อเสียของวิธิีการ

แล�ว นักศึกษายังสามารถเอาประสบการณ์ไปใส่ใน

ประวัติส่วนตัวได�เพื่อใช�ในการสมัครงาน เป็นต�น

 นอกจากนี้แล�วยังมีการศึกษาพฤติกรรมผู�

บริ โภคผ่านการเล่นเกมส์  “ตี ไพ่” เพื่อศึกษา 

“บคุลกิภาพ” ทีแ่ตกตา่งกนัสง่ผลตอ่การเลอืกซึ่ือ้ หรอื

การเลือกใช�ผลิตภัณฑ์ต่างกันอย่างไรบ�าง โดยให�

นักศึกษาจัดทำไพ่ซึ่ึ่งในไพ่จะประกอบไปด�วยราย

ละเอยีดบคุลกิภาพของตนเองเพือ่นำมา “สู�” ฝึา่ยตรง

ข�ามว่าใครเหมาะที่จะเป็นผู�บริโภคของผลิตภัณฑ์ที่

เป็นโจทย์ในข�อนั้นๆ เป็นต�น

 กิจกรรมการวิจารณ์บทความ และใบงาน 

นักศึกษาได�อาศัยข�อแนะนำจากการส่งบทความ ส่ง

งานครั้งก่อนหน�าจากอาจารย์มาปรับแก�คุณภาพงาน

ให�ดียิ่งขึ้นทำให�นักศึกษามีโอกาสได�คะแนนที่ดี 

คุณภาพงานที่ดีขึ้น บทความ และใบงานที่ได�รับมอบ

หมายมักมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตัวอย่างในโลก

ความเป็นจริงให�นักศึกษาได�ฝึกึคิดแก�ไขปัญหาในขณะ

เดยีวกนักค็�นคว�าข�อมลูทางวชิาการด�วยตวัเองมาสนบั

สนุนคำตอบของตน ถือได�ว่าเป็นการเรียนรู�ที่ลดการ

บรรยาย เพิ่มการลงมือทำ นำความรู�ที่ได�ติดตัวไปใช�

ต่อได�ในอนาคตแบบลดการทอ่งจำเพือ่ไปสอบในห�อง

สอบตามตารางสอบ

 กิจกรรมทดสอบตลาดประกอบด�วยการขาย

ของในตลาดจริงๆ ในภาคการศึกษานี้ได�มีสถานท่ีจัด

กจิกรรมเปน็ More Space ลานขายของตอนเยน็ของ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยกำหนดให�นักศกึษาฝึกึการ

วางแผน ประมวลสิ่งที่ได�เรียนมาตลอดทั้งภาคการ

ศึกษามาถ่ายทอดและนำมาใช�ในการขายของเพื่อ

ทดสอบตลาดนี ้จากนัน้จดัให�มกีารนำเสนอในรปูแบบ

คลิปสรุปงานส่งทางเว็บไซึ่ต์ Flipgrid 

 จะเห็นได�ว่าวิชาบทบาทของผู�บริโภคในระบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (605332) ในภาคการศึกษาที่

ผ่านมานี้ประกอบด�วยการเรียนการสอนในรูปแบบ

ใหมท่ัง้หมด ทีมุ่ง่เน�นลดการบรรยาย เพิม่การลงมือทำ

จริง รู�จริง เข�าใจ และจำได�มากขึ้น

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 มกีารจดัทำคลปิวดิโิอสือ่การเรยีนรู�นอกห�องไว�

ให�ผู�เรยีนสามารถเลือกดู เลือกเรยีนได�ตามวันและเวลา

ที่ตัวเองสะดวก และเลือกชมได�มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อ

ทำความเข�าใจบทเรียน ซึ่ึ่งบทเรียนนี้คือ “หัวข�อเกี่ยว

กับจริยธิรรมที่เกี่ยวข�องกับผู�บริโภค” โดยเน�นเรื่อง

จริยธิรรมการวิจัยในมนุษย์ ความยาวของคลิป

ประมาณ 20 นาที ภายในคลิปนอกจากจะมีบทเรียน

สำคัญแล�วยังมีวิดิโอประกอบเพ่ือทำให�คลิปการเรียน

การสอนนี้ไม่น่าเบื่อ และเห็นภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อ

มีการอธิิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการหาอาสาสมัครตอบ

แบบสอบถาม ก็จะมีนักแสดงประกอบการบรรยาย 

เปน็ต�น เนือ่งจากเนือ้หาเป็นลักษณะบรรยาย และอาจ

จะน่าเบื่อสำหรับผู�เรียน การทำเป็นส่ือเรียนรู�นอก

ห�องเรียนอาจจะทำให�น่าเบื่อน�อยลง

 ทดแทนการนำเสนอหน�าชั้นเรียนที่อาจจะไม่

คอ่ยสะดวกสำหรับการเรยีนการสอนออนไลน์ด�วยการ

ให�นักศึกษาจัดทำคลิปสรุปงาน หรือนำเสนอสิ่งที่

นักศึกษาคิดผ่านเว็บไซึ่ต์ Flipgrid.com

3.3. กระบวนการทีท่ำให�นักศกึษามีสว่นร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 ในวิชานีผู้�สอนจะเน�นจัดบรรยากาศให�เกิดการ

เรียนรู�ตั้งแต่คาบแรกที่มอบหมายงาน “Squid 

Game” เป็นการ “Set Scene” อารมณ์ และ
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บรรยากาศในการเรยีนการสอนทีเ่ปน็กนัเอง การแสดง

ความคิดเห็นหากเป็นความคดิเหน็ของเราก็จะไมม่ผีดิ

หรือถูก 

 เงินรางวัลเป็น Reward ทีด่แีละเป็นแรงจูงใจที่

ได�ผลอย่างมากในการนำมาซ่ึึ่งความกระตือรือร�นใน

การรว่มกจิกรรม ตอบคำถาม สง่งานทีอ่าจจะไมม่เีกรด

แต่เพิ่มพูนความรู�ให�แก่นักศึกษาได�

 กจิกรรมการเรยีนการสอนทีแ่ปลกใหม่ ลดการ

บรรยาย เปน็การสนบัสนนุให�นกัศกึษาเกดิการ Active 

Learning อยู่แล�วในตัว ผสมกับบุคลิกภาพของผู�สอน

ทีไ่มท่ำตวัเป็นใหญใ่นชัน้เรยีนว่าเรารู�ทกุสิง่ แตต่วัให�มี

บทบาทเป็นผู�ช่วยให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�มากกว่า 

เป็นสิ่งที่ทำให�การเรียนรู�แบบนี้ประสบความสำเร็จ

3.4. กระบวนการที่สร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 นำเสนอกรณีตวัอย่างของการเรยีนรู�ตลอดชีวติ

ให�นักศึกษาฟัง เสนอจุดเด่น ข�อดีของการเป็นผู�ทีฝั่ึกใฝ่ึ

ชอบการเรียนรู�ตลอดชีวิต และทำตัวเป็นแบบอย่าง

ด�านการหาความรู� เพิ่มพูนเสมอให�นักศึกษาเห็น 

เป็นการช่วงสร�างทักษะดังกล่าวให�กับนักศึกษา

4. ผู้ลที�ได�รับั

4.1. วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�

 วิธิีการประเมินผลการเรียนรู�มาจากกิจกรรม 

และงานส่งทั้งหมด ไม่มีการสอนกลางภาคหรือปลาย

ภาค การประเมินชิ้นงาน ผลงาน และผลลัพธิ์ของ

กิจกรรมนั้นมีข�อดีอยู่มาก กล่าวคือนักศึกษาสามารถ

อา่น ทำความเข�าใจ ถามรายละเอยีดงาน หรอืกจิกรรม

ได�ล่วงหน�า ทราบว่าต�องทำอย่างไร มีเกณฑ์การให�

คะแนนอย่างชัดเจน เช่นกิจกรรมการทดสอบตลาด  

มีตารางการให�คะแนนแบบ Rubric Scoring อย่าง

ชัดเจน ให�คะแนน และคำแนะนำ

4.2. ข�อมูลที่นำมาใช�ประเมินผล

 ข�อมลูทีน่ำมาใช�ในการประเมนิผลคอื ข�อมลูเชงิ

ปริมาณซึ่ึ่งได�แก่คะแนนงานเก็บ ส่วนคะแนนเชิง

คุณภาพคือความกระตือรือร�นการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม เช่นกิจกรรมการทดสอบตลาดที่มีการแจ�ง

นักศึกษาไว�ก่อนล่วงหน�า

4.3. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษา

 นักศึกษาสนุก ไม่รู�สึกกดดัน มีการเรียนแบบ 

Active Learning อยากเข�าร่วมชั้นเรียน พร�อมเข�า

เรียนโดยการมารอก่อนเวลา ช่วยตอบคำถาม แสดง

ความคิดเห็นในห�องอย่างมั่นใจ เต็มไปด�วยความกล�า 

นักศึกษาแก�ไขผลงานเขียนให�ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำ

จากชิ้นงานก่อนหน�า

4.4. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์

 อาจารยม์กีารเตรยีมตวัสอนนานขึน้แตจ่ะกอ่ให�

เกิดการเตรียมตัวสอนที่สั้นลงในภาคการศึกษาถัดๆ  

ไปเพราะได�เตรียมสื่อ อุปกรณ์ไว�แล�วตั้งแต่ภาคการ

ศึกษานี้

 อาจารย์เองก็สนุกไปกับบรรยากาศช้ันเรียนที่

ไม่ได�มีแค่ตัวเองเป็นผู�บรรยาย แต่กลับเป็นวิชาที่มี

ลักษณะเป็นกิจกรรมสนุกๆ ได�ออกนอกสถานที่บ�าง 

ตรวจงานลักษณะต่างๆนอกเหนือจากอ่านบนกระดาษ 

เช่น การฟังคลิปสรุปงาน เป็นต�น

 อาจารย์ได�รับแรงกระตุ�นให�หาวิทยาการใหม่ๆ 

ความรู� และทกัษะใหม่ๆ ให�กบัตวัเองเพือ่ลกูศษิยจ์ะได�

รับอะไรที่ทันสมัย ทันโลก และไม่น่าเบื่อไปในตัว

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�เขยีนขอขอบคณุศนูยน์วตักรรมการสอนและ

การเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนทุนการ

จัดการเรียนการสอนในวิชาบทบาทของผู�บริโภคใน

ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (605332) ของสาขาวิชา

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอขอบคุณสำนัก

วชิาอุตสาหกรรมเกษตรทีไ่ด�สนับสนุนการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนทีเ่หมาะกบัยคุศตวรรษที ่21 เพือ่ให�

สำเรจ็ลุลว่งไปได�ด�วยดีตามจุดประสงค์ของทนุ และขอ

ขอบคุณนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

นีท้ีไ่ด�รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งตัง้ใจ มุง่ม่ัน 

และให�ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตลอดภาคการศึกษา
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บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชาระบบสารสนเทศธิรณีวิทยา เป็นวิชาประยุกต์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให�มีความ

สอดคล�องและเหมาะสมกับการสำรวจ การวิเคราะห์ การประมวลผล การแสดงผลและการนำไปประยุกต์ใช�ใน

เชิงธิรณีวิทยา กระบวนวิชานี้มีการพัฒนาให�เกิดการเรียนรู�เพื่อให�สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่ึ่งเป็นแนวทางส่ง

เสริมการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา สร�างความเข�าใจในรายวิชาและมุ่งเน�นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช�ในการ

ทำงานปัจจุบันและอนาคต กระบวนการเรียนรู�วิชาระบบสารสนเทศธิรณีวิทยา แบ่งออกเป็นการสร�างกิจกรรม

ผา่นกรณศีกึษาในหลากหลายรปูแบบ โดยมกีารแทรกวธิิกีารสบืค�นข�อมลู การวางแผนงาน การสำรวจภาคสนาม

โดยใช�เทคโนโลยีการสำรวจแบบใหม่ การวิเคราะห์ผลและการแสดงผลออกมาอย่างมืออาชีพ ผลการศึกษาพบว่า

นกัศกึษาสามารถ 1. สบืค�นข�อมูลและนำเสนอข�อมูลของพืน้ทีศึ่กษา 2. ออกแบบระเบียบวธิิกีารศกึษาโดยใช�ระบบ

สารสนเทศธิรณวีทิยา 3. วเิคราะหผ์ลรว่มกบัการปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยผ์ู�สอน เพือ่ให�ได�ผลลพัธิ์

ที่เหมาะสมและถูกต�อง 4. ทำการฝึึกเขียนรายงานในรูปแบบที่ถูกต�อง 

คำสำคัญ:  การเรียนรู�สู่ศตวรรษที่ 21, ระบบสารสนเทศธิรณีวิทยา, ธิรณีวิทยา

1. บัทนำ

 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได�เข�ามามีบทบาทต่อการ

ศึกษาในทุกระดับช้ัน ทำให�รูปแบบของการเรียนการ

สอนในห�องเรยีนเปลีย่นแปลงไปเปน็อยา่งมาก [1] การ

เข�าถึงวิธีิการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาท่ีมากมาย 

ทำให�ผู�เรยีนมีโอกาสในการเลือกเรยีนรู�และมีผลให�เกิด

การพัฒนาความรู� ทักษะและมุมมองโลกทัศน์ใหม่ๆ 

แก่ผู�เรียน อย่างไรก็ตาม แม�ว่าการมีอยู่ของสื่อที่

มากมายในทุกรูปแบบปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนใน

สถานศึกษายังคงเป็นรูปแบบเดิมที่ผู�สอนทำการ

บรรยายหน�าชั้นเรียน และผู�เรียนเรียนรู�จากอาจารย์ 

ผู�สอนเพียงอยา่งเดยีว ผลทีเ่กิดขึน้ทำให�ประสิทธิภิาพ

ในการเรยีนรู�ของผู�เรยีนลดลง สร�างข�อจำกดัอยา่งมาก

ต่อการทำความเข�าใจ ขาดประสบการณ์และทักษะที่

สามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช�ได�ใน

อนาคต เพือ่ทีจ่ะเพิม่ประสทิธิภิาพในการเรยีนรู�ของผู�

เรียน รูปแบบการเรียนการสอนจึงจำเป็นต�องมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให�ผู� เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ

มากกว่าการเรียนจากผู�สอนโดยตรงเพียงอย่างเดียว 

ดังนั้น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได�มีการสร�างบุคลากร

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 เพื่อให�มีผู�เรียนมีความรู�จริง สามารถ

พัฒนาและนำไปใช�ในการสร�างพื้นฐ์านการเรียนรู�

ตลอดชีวิต และนำไปประยุกต์ใช�กับงานในอนาคตได�

อีกด�วย

2. ห์ลักการและห์ร่อทฤษฎีีที�เกี�ยวข�องและนำมาใช�

 รปูแบบการเรยีนรู�สูศ่ตวรรษที ่21 เปน็การเรยีน

การสอนในรูปแบบใหม่ที่ผู�เรียนมีโอกาสในการลงมือ

ปฏิบิติัด�วยตนเอง วธิิกีารเรยีนการสอนแบบนีท้ำให�รปู

แบบการเรียนการสอนแบบการรับข�อมูลจากผู�สอน

เพียงอย่างเดียวได�เปลี่ยนแปลงไป [2, 3] ผู�สอนมีการ

ถู กลดบทบาทลงแต่ เน� นผู� เรี ยน ให� เ กิ ดความ
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กระตือรือร�นต่อการเรียน การทำกิจกรรมและการ

ลงมือปฏิิบัติ [3] อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนใน

รูปแบบใหม่นี้คาดว่าผู�เรียนจะสามารถสร�างความ

เข�าใจ พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิิบัติ ความ

สามารถในการแก� ไขปัญหาที่ เ กิดขึ้นได�  การมี

ปฏิสิมัพนัธิก์บัผู�สอน เพือ่น สงัคมและสิง่แวดล�อมรอบ

ตัวผู�เรียนที่ดีขึ้นและการนำไปประยุกต์ในชีวิตจริงใน

การทำงานและการพัฒนาองค์ความรู�ใหม่แก่ตนเอง 

กระบวนการเรียนรู�สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ใช�ในรายวิชา

ระบบสารสนเทศธิรณีวิทยา ประกอบด�วยกัน 3 รูป

แบบ ได�แก่ 1. กระบวนการเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติที่

สนับสนุนให�ผู�เรียนสามารถเลือกปฏิิบัติตามความ

สนใจ ทำให�นักศึกษาเกิดการพัฒนา เกิดความรู�ความ

เข�าใจและเกิดทักษะเพื่อท่ีจะสามารถนำไปต่อยอดได� 

ผู�เรยีนสามารถเลอืกเรยีนรู�ผา่นการสร�างโครงงาน หรอื

การแก�ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2. กระบวนการเรียนรู�

ผ่านการสอนและการถ่ายทอดความรู�จากผู�สอนหรือ

ผู� เรียนด�วยกันเอง ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม 3. 

กระบวนการเรียนรู�แบบวิทยาศาสตร์ ผู�เรียนจะต�องมี

การตั้งคำถาม ตั้งสมมุติฐ์าน สืบค�นข�อมูลข�อเท็จจริง

หรือการทดลอง เพื่อจะสามารถนำมาสรุปผลและนำ

เสนอผลงานต่อผู�อื่นได� [4]

  กระบวนการระบบสารสนเทศธิรณีวิทยาเป็น

วิธิีการจัดการข�อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการนำข�อมูล

ที่เก่ียวข�องกับธิรณีวิทยา มาทำการซึ่�อนทับกันอย่าง

เปน็หลักการ เพือ่ให�เกิดข�อมูลรปูแบบใหม่ทีบ่รูณาการ

แต่ละชั้ นข� อมู ล  โดยอาศั ยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และกระบวนการจากการนำเทคโนโลยี

ปัจจุบันเข�ามาจัดการข�อมูล [5] ผลที่ได�คือข�อมูลใหม่

มีความสอดคล�องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

สามารถนำไปใช�ประโยชน์ต่อไปได�มากในอนาคต

3. วิธ์ีการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา 

 รายวิชา 205485 ระบบสารสนเทศธิรณีวิทยา 

มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล�องกับ

กระบวนการเรียนรู�สู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

3.1. กระบวนการเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติ

  กระบวนการเรียนรู�ผ่านการปฎิบัติที่ถูกสร�าง

ขึ้น ได�แก่ การให�ผู�เรียนเรียนรู�ผ่านการสร�างโครงงาน

หรือการแก�ปัญหาอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ก่อน

ที่จะมีการให�ผู�เรียนได�มีโอกาศสร�างโครงงานหรือการ

แก�ปญัหาอยา่งเปน็ระบบ ผู�สอนได�มกีารสอนหลกัการ

และทฤษฎีที่เกี่ยวข�องกับระบบสารสนเทศธิรณีวิทยา 

ได�แก่ 1. ระบบสารสนเทศธิรณีวิทยาเบื้องต�น  

2. กระบวนการนำข�อมูลเข�าสู่ระบบ วิเคราะห์ 

ประมวลผลและแสดงผลข�อมลูท่ีได�จากการผา่นระบบ

สารสนเทศธิรณีวิทยา 3. การนำระบบสารสนเทศ

ธิรณีวทิยาไปประยุกต์ใช�ในงานทางธิรณีวทิยา เชน่ การ

ทำแผนที่ การสำรวจแหล่งทรัพยากรธิรณี กระบวน

พ้ืนผิว ธิรณีวิทยาส่ิงแวดล�อมและภัยพิบั ติทาง

ธิรรมชาติ (รูปที่ 1) กิจกรรมดังกล่าวได�จุดประกายให�

ผู�เรียนได�เลือกหัวข�อที่สนใจ เพื่อนำวิธิีการศึกษาไปใช�

วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลที่ได�จากการนำหลัก

การและวิธิีการไปใช�กับการสร�างโครงงานอิสระทาง

ธิรณีวิทยาที่สนใจ อย่างไรก็ตาม ถ�ามีผู�เรียนบางคนยัง

ไมส่ามารถหาความสนใจได�วา่จะต�องนำวธิิกีารทีผู่�สอน

ไปใช� หน�าทีข่องผู�สอนคือการเข�าไปสอบถามว่า ผู�เรยีน

มคีวามสนใจเรือ่งใด แล�วแนะนำให�ผู�เรยีนในการนำวธิิี

การบางอย่างเข�าไปใช�ในการสร�างโครงงานอิสระทาง

ธิรณีวิทยา

ร้ปที� 1 ตัวอย่างของการนำวิธิีการระบบสารสนเทศ

ธิรณีวิทยาไปใช�ในงานภัยพิบัติดินถล่มในพื้นที่ตำบล

แม่ปั�ง อำเภอพร�าว จังหวัดเชียงใหม่

   

 

 

ระบบสารสนเทศธรณีวิทยาไปประยุกตใชในงานทาง

ธรณีวิทยา เชน การทำแผนที ่ การสำรวจแหลง

ทร ัพยากรธรณ ี  กระบวนพ ื ้นผ ิ ว  ธรณ ีว ิทยา

สิ ่งแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รูปที ่ 1) 

กิจกรรมดังกลาวไดจุดประกายใหผู เรียนไดเลือก

หัวขอท่ีสนใจ เพื ่อนำวิธีการศึกษาไปใชวิเคราะห 

สังเคราะหและสรุปผลที่ไดจากการนำหลักการและ

ว ิธ ีการไปใช ก ับการสร างโครงงานอ ิสระทาง

ธรณีวิทยาที่สนใจ อยางไรก็ตาม ถามีผูเรียนบางคน

ยังไมสามารถหาความสนใจไดวาจะตองนำวิธีการท่ี

ผูสอนไปใช หนาที่ของผูสอนคือการเขาไปสอบถาม

วา ผูเรียนมีความสนใจเรื่องใด แลวแนะนำใหผูเรยีน

ในการนำวิธ ีการบางอยางเขาไปใชในการสราง

โครงงานอิสระทางธรณีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ตัวอยางของการนำวิธีการระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยาไปใชในงานภัยพิบัติดินถลมในพ้ืนท่ีตำบล

แมปง อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

3.2 กระบวนการเรียนรูผานการทำงานเปนกลุม 

กระบวนการเรียนรู ผานการทำงานเปนกลุม 

เปนกิจกรรมที่นักศึกษามีการเรียนรูดวยกันเปนกลุม

ซึ่งเปนกลุมที่นักศึกษามีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

หรือใกลเคียงกัน ไดแก กลุมผูเรียนที่มีความสนใจ

เกี่ยวกับธรณีวิศวกรรม กลุมผูเรียนที่มีความสนใจ

เก่ียวกับน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กลุมผูเรียนท่ีมีความ

สนใจเกี่ยวกับหิน กลุมผูเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

กระบวนการพื้นผิวและกลุมผูเรียนที่มีความสนใจ

เกี ่ยวกับบรรพชีว ินวิทยา หลังจากการแบงกลุม

ผูเรียนตามความสนใจ ผูเรียนจะนำวิธีการที่ผูสอน

และวิธีการปฏิบัติจากคาบปฏิบัติการไปใชในการ

สรางโครงงานอิสระทางธรณีวิทยา และทายกิจกรรม

นักศึกษาไดมีการสรุปวิธีการที่นำไปใช องคความรูท่ี

สรางขึ้นใหม ความยาก-งาย ปญหาและอุปสรรคท่ี

พบระหวางการทำงาน (รูปที่ 2) กิจกรรมนี้จะทำให

นักศึกษาไดมีการนำเสนอผลงานที่สรางขึ้น มีการ

สอบถามจากผูเรียนที่มีความสนใจในกลุมอื่น ทำให

เกิดความเขาใจโดยรวมแกผูเรียนทุกคน นอกจากนี้

ยังเปนการฝกฝนใหผู เรียนคนควาหาความรู ดวย

ตนเองหรือเปนกลุ มมากกวาการไดรับขอมูลจาก

ผูสอนโดยตรง   

   

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางของการนำวิธีการระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยาไปใชในการวิเคราะหทิศทางการไหลของ

น้ำบาดาล จากกลุมผูเรียนท่ีมีความสนใจเก่ียวกับน้ำ

ผิวดินและน้ำบาดาล 

3.3 กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร 

กระบวนการเร ียนร ู แบบว ิทยาศาสตร  คือ 

วิธีการท่ีผูเรียนใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการหา



126       ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

3.2. กระบวนการเรียนรู�ผ่านการทำงานเป็น 

กลุ่ม

 กระบวนการเรียนรู�ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม 

เป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษามีการเรียนรู�ด�วยกันเป็นกลุ่ม

ซึ่ึ่งเป็นกลุ่มที่นักศึกษามีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

หรอืใกล�เคยีงกนั ได�แก ่กลุม่ผู�เรยีนทีม่คีวามสนใจเกีย่ว

กับธิรณีวิศวกรรม กลุ่มผู�เรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

น้ำผิวดินและน้ำบาดาล กลุ่มผู�เรียนท่ีมีความสนใจ

เกี่ยวกับหิน กลุ่มผู� เรียนที่ มีความสนใจเกี่ยวกับ

กระบวนการพืน้ผิวและกลุม่ผู�เรยีนทีมี่ความสนใจเกีย่ว

กับบรรพชีวินวิทยา หลังจากการแบ่งกลุ่มผู�เรียนตาม

ความสนใจ ผู�เรียนจะนำวิธิีการที่ผู�สอนและวิธิีการ

ปฏิิบัติจากคาบปฏิิบัติการไปใช�ในการสร�างโครงงาน

อิสระทางธิรณีวิทยา และท�ายกิจกรรมนักศึกษาได�มี

การสรุปวิธิีการที่นำไปใช� องค์ความรู�ที่สร�างขึ้นใหม่ 

ความยาก-ง่าย ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการ

ทำงาน (รูปที่ 2) กิจกรรมนี้จะทำให�นักศึกษาได�มี

การนำเสนอผลงานที่สร�างขึ้น มีการสอบถามจากผู�

เรียนที่มีความสนใจในกลุ่มอื่น ทำให�เกิดความเข�าใจ

โดยรวมแก่ผู�เรียนทุกคน นอกจากน้ียังเป็นการฝึึกฝึน

ให�ผู�เรียนค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม

มากกว่าการได�รับข�อมูลจากผู�สอนโดยตรง  

ร้ปที� 2 ตัวอย่างของการนำวิธิีการระบบสารสนเทศ

ธิรณวีทิยาไปใช�ในการวเิคราะหทิ์ศทางการไหลของนำ้

บาดาล จากกลุ่มผู�เรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับน้ำผิว

ดินและน้ำบาดาล

3.3. กระบวนการเรียนรู�แบบวิทยาศาสตร์

 กระบวนการเรียนรู�แบบวิทยาศาสตร์ คือ วิธิี

การท่ีผู�เรียนใช�หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการหาคำ

ตอบในเรือ่งทีส่นใจหรอืเรือ่งทีต่�องการแก�ปญัหา ได�แก่ 

ผู�เรียนจะต�องมีการตั้งคำถาม ตั้งสมมุติฐ์าน สืบค�น

ข�อมูลข�อเท็จจริงหรือการทดลอง เพื่อจะสามารถนำ

มาสรุปผลและนำเสนอผลงาน เช่น ถ�าผู�เรียนมีความ

สนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่รองรับด�วยหินอัคนีและหินแปร

จะมโีอกาสเกิดการถล่มหรือไม่ ผู�เรยีนต�องเร่ิมจากการ

ระบปุญัหา ระบวุตัถปุระสงคข์องการศกึษา การนำวธิิี

การทางระบบสารสนเทศธิรณีวิทยาในการเลือกพ้ืนที่

ในการเก็บตัวอย่าง เพือ่ให�เกิดการกระจายตัวของการ

เก็บตัวอย่างที่ครอบคลุม เป็นระบบและเป็นการใช�

เวลาได�อย่างมีประสิทธิิภาพ นอกจากนี้ รายวิชานี้มี

การใช�อากาศยานไร�คนขับเพ่ือเป็นทางเลือกให�แก่ผู�

เรยีนนำไปใช�ในการเก็บข�อมูลภาคสนาม (รูปท่ี 3) หลัง

จากเกบ็ตวัอยา่ง จะเป็นการนำตัวอยา่งเข�ามาวเิคราะห์

ผลในห�องปฏิิบัติการ และเป็นการนำผลจากการ

วเิคราะหม์าเขยีนรายงานและแสดงผลในรปูแบบของ

แผนท่ี และรูปแบบของโปสเตอร์เพ่ือนำเสนอผลงาน 

กระบวนการเรียนรู�แบบวิทยาศาสตร์เป็นการบูรณา

การความรู�ทั้งหมดที่ผู�เรียนเคยเรียนมา ดังนั้น วิธิีการ

ทางวทิยาศาสตรข์�างต�น ผู�เรยีนสามารถนำไปใช�ในการ

สร�างโครงงานอิสระทางธิรณีวิทยาที่สนใจอื่นๆ ได� 

 ผลการศึกษาทั้งหมด ผู�เรียนได�มีการนำเสนอ

ความก�าวหน�าของการทำโครงงานและการนำเสนอผล

งานหลังจากเสร็จสิ้นการทำโครงงานในรูปแบบของ

โปสเตอร์ (รูปท่ี 4) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให�

นักศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาต้ังแต่ต�นจนจบ 

สามารถแสดงผลการศึกษาด�วยโปสเตอร์ และฝึึก

การนำเสนอผลงานในเวลาทีจ่ำกดัเพือ่ให�ผู�อืน่สามารถ

เข�าใจได�อย่างกระชับและสมบูรณ์

   

 

 

ระบบสารสนเทศธรณีวิทยาไปประยุกตใชในงานทาง

ธรณีวิทยา เชน การทำแผนที ่ การสำรวจแหลง

ทร ัพยากรธรณ ี  กระบวนพ ื ้นผ ิ ว  ธรณ ีว ิทยา

สิ ่งแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รูปที ่ 1) 

กิจกรรมดังกลาวไดจุดประกายใหผู เรียนไดเลือก

หัวขอท่ีสนใจ เพื ่อนำวิธีการศึกษาไปใชวิเคราะห 

สังเคราะหและสรุปผลที่ไดจากการนำหลักการและ

ว ิธ ีการไปใช ก ับการสร างโครงงานอ ิสระทาง

ธรณีวิทยาที่สนใจ อยางไรก็ตาม ถามีผูเรียนบางคน

ยังไมสามารถหาความสนใจไดวาจะตองนำวิธีการท่ี

ผูสอนไปใช หนาที่ของผูสอนคือการเขาไปสอบถาม

วา ผูเรียนมีความสนใจเรื่องใด แลวแนะนำใหผูเรยีน

ในการนำวิธ ีการบางอยางเขาไปใชในการสราง

โครงงานอิสระทางธรณีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ตัวอยางของการนำวิธีการระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยาไปใชในงานภัยพิบัติดินถลมในพ้ืนท่ีตำบล

แมปง อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

3.2 กระบวนการเรียนรูผานการทำงานเปนกลุม 

กระบวนการเรียนรู ผานการทำงานเปนกลุม 

เปนกิจกรรมที่นักศึกษามีการเรียนรูดวยกันเปนกลุม

ซึ่งเปนกลุมที่นักศึกษามีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

หรือใกลเคียงกัน ไดแก กลุมผูเรียนที่มีความสนใจ

เกี่ยวกับธรณีวิศวกรรม กลุมผูเรียนที่มีความสนใจ

เก่ียวกับน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กลุมผูเรียนท่ีมีความ

สนใจเกี่ยวกับหิน กลุมผูเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

กระบวนการพื้นผิวและกลุมผูเรียนที่มีความสนใจ

เกี ่ยวกับบรรพชีว ินวิทยา หลังจากการแบงกลุม

ผูเรียนตามความสนใจ ผูเรียนจะนำวิธีการที่ผูสอน

และวิธีการปฏิบัติจากคาบปฏิบัติการไปใชในการ

สรางโครงงานอิสระทางธรณีวิทยา และทายกิจกรรม

นักศึกษาไดมีการสรุปวิธีการที่นำไปใช องคความรูท่ี

สรางขึ้นใหม ความยาก-งาย ปญหาและอุปสรรคท่ี

พบระหวางการทำงาน (รูปที่ 2) กิจกรรมนี้จะทำให

นักศึกษาไดมีการนำเสนอผลงานที่สรางขึ้น มีการ

สอบถามจากผูเรียนที่มีความสนใจในกลุมอื่น ทำให

เกิดความเขาใจโดยรวมแกผูเรียนทุกคน นอกจากนี้

ยังเปนการฝกฝนใหผู เรียนคนควาหาความรู ดวย

ตนเองหรือเปนกลุ มมากกวาการไดรับขอมูลจาก

ผูสอนโดยตรง   

   

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางของการนำวิธีการระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยาไปใชในการวิเคราะหทิศทางการไหลของ

น้ำบาดาล จากกลุมผูเรียนท่ีมีความสนใจเก่ียวกับน้ำ

ผิวดินและน้ำบาดาล 

3.3 กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร 

กระบวนการเร ียนร ู แบบว ิทยาศาสตร  คือ 

วิธีการท่ีผูเรียนใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการหา
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ร้ปที� 3 ตัวอย่างการนำอากาศยานไร�คนขับเพื่อ

เปน็การเห็นภาพมุมกว�างและมุมสูงของโครงงานอิสระ

ทางธิรณีวิทยาของผู�เรียน เพื่อเพิ่มข�อมูลภาคสนามที่

สอดคล�องกับการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศ

ธิรณีวิทยา

ร้ปที�  4 ตัวอย่างของโปสเตอร์ของผู� เรียนที่นำ

กระบวนการเรยีนรู�แบบวทิยาศาสตรไ์ปใช�ในการสร�าง

โครงงานอิสระทางธิรณวีทิยา โดยนำไปใช�ในการศึกษา

อิทธิิพลของความหนาแน่นของรอยแตกและขนาด

ตะกอนต่อการเปลีย่นแปลงทางธิรณีสณัฐ์านตามแนว

รอยเลื่อนแม่ทาด�านตะวันออก จังหวัดเชียงใหม่และ

ลำพูน

4. ผู้ลการศ้กษาที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 จากการนำวิธิีการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นไปใช� ผลของ

การนำไปใช�แสดงออกมาได� ดังต่อไปนี้

4.1. การนำเสนอข�อมูลโครงงานอิสระทาง

ธิรณีวิทยา

 เนือ่งด�วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั

โคโรนา-2019 ทำให�การนำเสนอข�อมูลทั้งหมดอยู่ใน

รูปแบบการนำเสนอออนไลน์ โดยหัวข�อที่ผู�เรียนได�

ทำการนำเสนอ ได�แก่ หัวข�อที่สนใจ ที่มาและความ

สำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์การศึกษา ขั้นตอน

การดำเนินการ การออกภาคสนาม ผลที่คาดว่าจะได�

รับ และแผนการดำเนินงาน ซ่ึึ่งเป็นการนำเสนองาน

ก่อนการออกภาคสนาม และการนำเสนอความ

ก�าวหน�าของงานด�วยการใช�ระบบสารสนเทศ

ธิรณีวิทยา ผลที่เกิดขึ้นพบว่าผู�เรียนสามารถประยุกต์

การใช�งานระบบสารสนเทศธิรณวีทิยาเข�ากบัโครงงาน

อิสระที่ผู�เรียนสนใจ ส่วนนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 20% 

ของคะแนนทัง้หมด และถกูแบง่ออกเปน็การได�มาของ

ข�อมูล 2% การนำข�อมูลที่ได�มาประมวลผลได�อย่าง 

ถูกต�อง 5% การอธิิบายให�ผู�เรียนคนอื่นเข�าใจได� 5% 

การนำเสนอข�อมูลอย่างถูกต�องสวยงาม 5% และการ

มีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อ 3% ซ่ึึ่งคะแนน

สูงสุดอยู่ที่ 18% ต่ำสุดอยู่ที่ 14% คะแนนเฉลี่ยโดย

สว่นใหญอ่ยูท่ี ่~16% จากผลทีเ่กิดขึน้แสดงวา่ ผู�เรยีน

มีความกระตือรือร�นในการนำเสนอข�อมูลในหัวข�อที่

ตนเองสนใจและสามารถใช� เทคโนโลยีทางภูมิ

สารสนเทศในการนำเสนอและถ่ายทอดให�แก่ผู�อื่นได�

เป็นอย่างดี

4.2. การปฎิบัติงานภาคสนาม

 การปฏิิบัติงานภาคสนามเป็นการเก็บข�อมูล

หลังจากที่ผู�เรียนมีการนำเสนอข�อมูลโครงงานอิสระ

ทางธิรณีวิทยา ข�อมูลภาคสนามส่วนใหญ่เป็นการเก็บ

ข�อมูลที่ปรากฏิบนพื้นผิวที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

ภาพถ่ายดาวเทียมและอากาศยานไร�คนขับสามารถ

บนัทึกภาพได� ทัง้นี ้กระบวนวชิานีม้กีารฝึกึซึ่�อมการใช�

 

 

   

 

 

คำตอบในเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่ตองการแกปญหา 

ไดแก ผูเรียนจะตองมีการตั้งคำถาม ตั้งสมมุติฐาน 

สืบคนขอมูลขอเท็จจริงหรือการทดลอง เพื ่อจะ

สามารถนำมาสรุปผลและนำเสนอผลงาน เชน ถา

ผูเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่รองรับดวยหิน

อัคนีและหินแปรจะมีโอกาสเกิดการถลมหรือไม 

ผูเรียนตองเริ่มจากการระบุปญหา ระบุวัตถุประสงค

ของการศึกษา การนำวิธีการทางระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยาในการเลือกพื ้นที ่ในการเก็บตัวอยาง 

เพื ่อใหเกิดการกระจายตัวของการเก็บตัวอยางท่ี

ครอบคลุม เปนระบบและเปนการใชเวลาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายวิชานี้มีการใชอากาศ

ยานไรคนขับเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูเรียนนำไปใช

ในการเก็บขอมูลภาคสนาม (รูปที่ 3) หลังจากเก็บ

ตัวอยาง จะเปนการนำตัวอยางเขามาวิเคราะหผลใน

หองปฏิบัติการ และเปนการนำผลจากการวิเคราะห

มาเขียนรายงานและแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ี 

และร ูปแบบของโปสเตอร  เพ ื ่อนำเสนอผลงาน 

กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรเปนการบูรณา

การความรู ท ั ้งหมดที ่ผ ู  เร ียนเคยเร ียนมา ดังนั้น 

วิธ ีการทางวิทยาศาสตรขางตน ผู เร ียนสามารถ

นำไปใชในการสรางโครงงานอิสระทางธรณีวิทยาท่ี

สนใจอ่ืนๆได  

ผลการศึกษาทั้งหมด ผูเรียนไดมีการนำเสนอ

ความกาวหนาของการทำโครงงานและการนำเสนอ

ผลงานหลังจากเสร็จสิ้นการทำโครงงานในรูปแบบ

ของโปสเตอร (รูปที่ 4) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคให

นักศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาตั้งแตตนจนจบ 

สามารถแสดงผลการศึกษาดวยโปสเตอร และฝกการ

นำเสนอผลงานในเวลาท่ีจำกัดเพื่อใหผู อื่นสามารถ

เขาใจไดอยางกระชับและสมบูรณ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการนำอากาศยานไรคนขับเพ่ือเปน

การเห็นภาพมุมกวางและมุมสูงของโครงงานอิสระ

ทางธรณีวิทยาของผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขอมูลภาคสนามท่ี

สอดคลองกับการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

คำตอบในเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่ตองการแกปญหา 

ไดแก ผูเรียนจะตองมีการตั้งคำถาม ตั้งสมมุติฐาน 

สืบคนขอมูลขอเท็จจริงหรือการทดลอง เพื ่อจะ

สามารถนำมาสรุปผลและนำเสนอผลงาน เชน ถา

ผูเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่รองรับดวยหิน

อัคนีและหินแปรจะมีโอกาสเกิดการถลมหรือไม 

ผูเรียนตองเริ่มจากการระบุปญหา ระบุวัตถุประสงค

ของการศึกษา การนำวิธีการทางระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยาในการเลือกพื ้นที ่ในการเก็บตัวอยาง 

เพื ่อใหเกิดการกระจายตัวของการเก็บตัวอยางท่ี

ครอบคลุม เปนระบบและเปนการใชเวลาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายวิชานี้มีการใชอากาศ

ยานไรคนขับเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูเรียนนำไปใช

ในการเก็บขอมูลภาคสนาม (รูปที่ 3) หลังจากเก็บ

ตัวอยาง จะเปนการนำตัวอยางเขามาวิเคราะหผลใน

หองปฏิบัติการ และเปนการนำผลจากการวิเคราะห

มาเขียนรายงานและแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ี 

และร ูปแบบของโปสเตอร  เพ ื ่อนำเสนอผลงาน 

กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรเปนการบูรณา

การความรู ท ั ้งหมดที ่ผ ู  เร ียนเคยเร ียนมา ดังนั้น 

วิธ ีการทางวิทยาศาสตรขางตน ผู เร ียนสามารถ

นำไปใชในการสรางโครงงานอิสระทางธรณีวิทยาท่ี

สนใจอ่ืนๆได  

ผลการศึกษาทั้งหมด ผูเรียนไดมีการนำเสนอ

ความกาวหนาของการทำโครงงานและการนำเสนอ

ผลงานหลังจากเสร็จสิ้นการทำโครงงานในรูปแบบ

ของโปสเตอร (รูปที่ 4) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคให

นักศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาตั้งแตตนจนจบ 

สามารถแสดงผลการศึกษาดวยโปสเตอร และฝกการ

นำเสนอผลงานในเวลาท่ีจำกัดเพื่อใหผู อื่นสามารถ

เขาใจไดอยางกระชับและสมบูรณ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการนำอากาศยานไรคนขับเพ่ือเปน

การเห็นภาพมุมกวางและมุมสูงของโครงงานอิสระ

ทางธรณีวิทยาของผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขอมูลภาคสนามท่ี

สอดคลองกับการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศ

ธรณีวิทยา 
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อากาศยานไร�คนขบัท่ีสนามในภาควชิาธิรณวิีทยา เพือ่

ให�ผู�เรียนรู�กฏิและข�อมูลของการบินเบ้ืองต�น จากผล

การศึกษาสังเกตได�ว่า มีผู�เรียนบางส่วนได�มีการนำ

อากาศยานไร�คนขับมาใช�ในการเก็บข�อมูล อย่างไร

ก็ตาม เน่ืองจากการมีจำนวนของอุปกรณ์น�อยและ

การเตรยีมการทีค่่อนข�างนาน ทำให�อุปสรรคทีเ่กดิขึน้

คือ ผู�เรียนบางส่วนไม่สามารถใช�อุปกรณ์บันทึกภาพ

ทางอากาศในการเก็บข�อมูลภาคสนาม จึงจำเป็นต�อง

อาศัยการเดินภาคสนามและการแบกอุปกรณ์ที่มี

ขนาดใหญ่เพื่อใช�ในการเก็บตัวอย่างมาทำโครงงาน

อสิระทางธิรณวีทิยา ดงันัน้ การประเมนิในสว่นนีจ้งึไม่

ถูกนำมารวมเพื่อวัดผลการศึกษาแก่ผู�เรียนทุกคน

4.3. การวิเคราะห์ข�อมูลงานภาคสนาม

 การใช�ระบบสารสนเทศธิรณีวิทยามาใช�ในการ

วิเคราะห์ข�อมูลที่ถูกเก็บมาจากภาคสนามถูกนำมา

วิเคราะห์ตามวิธิีการที่ผู�เรียนได�เรียนจากปฏิิบัติการ

รายสัปดาห์ ผู�เรยีนในกลุม่เฉพาะทีมี่ความสนใจในเรือ่ง

ใกล�เคียงกันมีการแลกเปลีย่นผลทีว่เิคราะหไ์ด�รว่มกนั 

เนือ่งจากการปฏิิบตักิารภาคสนามมขี�อจำกดักบัผู�เรยีน

หลายคน การวเิคราะหข์�อมลูงานภาคสนามนีจ้งึมกีาร

ประเมินเป็น 20% ของคะแนนทั้งหมด การประเมิน

ผลทำได�จากการสังเกตขณะผู�เรียนทำการอภิปราย 

การเข�าไปสอบถามผู�เรียนโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ 

หรือ การนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือและแก�ปัญหาใน

สว่นทีไ่มส่ามารถแก�ไขได�ด�วยตนเอง ผลการศึกษาและ

ประเมินพบว่าผู�เรียนมีความกระตือรือร�นในการ

อภิปรายกับเพื่อนได�ดี มีการนำเสนอข�อเท็จจริงที่ได�

จากงานภาคสนามและใช�เหตุผล โต�แย�งและการ

สอบถามซึ่ึ่งกันและกันขณะทำการอภิปราย นอกจาก

นีผู้�เรยีนมกีารนำผลการศกึษามาสอบถามผู�สอนและผู�

ช่วยสอนในการนำวิธิีการมาประยุกต์ใช�กับข�อมูลภาค

สนามของตนเอง ผลการประเมินคาดว่า ผู�เรียนได�รับ

การเพิ่มทักษะทางสถิติ คณิตศาสตร์ ธิรณีวิทยาและ

ระบบสารสนเทศธิรณีวิทยาเพิม่เติมมากข้ึนด�วย เพื่อ

เป็นการฝึึกทักษะการตั้งคำถาม การหาคำตอบด�วย

ตนเอง

4.4. รายงาน

 รายงานถอืเปน็สว่นหนึง่และเปน็สว่นสำคญัใน

การแสดงผลการศึกษาให�ออกมาในรูปแบบรายงาน

ฉบบัสมบรูณห์รอืรายงานเพือ่การตพีมิพ ์นอกจากนี ้ผู�

เรียนยังมีการแสดงรายงานให�อยู่ในรูปของโปสเตอร์ 

ซึ่ึ่งถือเป็นวิธิีการนำเสนอข�อมูลให�ผู�อื่นเข�าใจง่าย โดย

การเลือกแสดงเฉพาะข�อความที่สำคัญของผลการ

ศึกษา การเขียนรายงานในกระบวนวิชาระบบ

สารสนเทศธิรณีวิทยากำหนดไว�ท่ี 20% ของคะแนน

ทั้งหมด ประกอบด�วย การลำดับเนื้อหา ความสมดุล

ระหว่างภาพและตัวอักษร รปูแบบและความครบถ�วน

สมบูรณ์ของแผนภาพ/แผนที่ ความกระชับและเข�าใจ

ง่ายของบทคัดย่อ ไวยกรณ์และส่วนประกอบอื่นของ

รายงาน 

 ผลการศึกษาพบว่า รายงานที่ถูกจัดทำขึ้นมีค่า

เฉลี่ยของคะแนนการประเมินอยู่ที่ 18.5% ซึ่ึ่งถือว่าผู�

เรยีนมคีวามละเอยีด รอบคอบและมกีารแสดงผลลพัธิ์

ของรายงานที่ดีถึงดีมาก ผู�เรียนบางคนสามารถสร�าง

ส่ือได�อยา่งน่าสนใจและหลากหลาย เชน่ วดีีโอ แผนผงั

การแสดงขัน้ตอนการทำงานและการเสนอผลงานแบบ

ออนไลน์ นอกจากนี ้ในส่วนของโปสเตอร์ ผู�เรยีนได�นำ

วธิิกีาร ขัน้ตอนและการแสดงผลลัพธ์ิจากรายวิชานีไ้ป

ประยุกต์ใช�กับการทำรายงานวิชาอื่น เช่น ธิรณีวิทยา

สิ่งแวดล�อม ธิรณีแปรสัณฐ์าน สัมมนา เป็นต�น และ

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ได�เป็นอย่างดี

4.5. การเก็บคะแนนปฎิบัติการและการสอบ

กลางภาคเรียนที่ 2 

 แม�ว่ากระบวนการเรียนรู�สู่ศตวรรษท่ี 21 จะ

เน�นกิจกรรมที่ผู�เรียนมีโอกาสได�ลงมือปฏิิบัติจริง โดย

การนำองค์ความรู� ขั้นตอนและกระบวนการที่ผู�สอน

ได�สาธิิตให�ดูเบื้องต�น ไปประยุกต์ใช�กับโครงงานอิสระ

ทางธิรณีวิทยาแล�วนั้น  การสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู�

ยงัคงมอียู ่แต่บทบาทและความสำคญัได�ลดน�อยลงไป
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หากเปรียบเทียบกับรายวิชาทั่วไปอ่ืนๆ ในภาควิชา 

คณะ หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการประเมิน

เป็นการเก็บคะแนนปฏิิบัติการท่ีผู�เรียนจำเป็นต�องส่ง

ให�แก่ผู�สอนในชว่งแรก เพือ่รับคำแนะนำ ข�อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแนวทางการนำไปใช�ในการทำงานต่อ

ไป และมีการวัดผลการสอบข�อเขียนกลางภาคเรียน

ผ่านระบบออนไลน์ การประเมินผลถูกกำหนดไว�ที่ 

40% ของคะแนนทั้งหมด โดยปฏิิบัติการกำหนดไว�ที่ 

15% และการสอบกลางภาคเรียนกำหนดไว�ที่ 25%

 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ของปฎิบติัการ

ของผู�เรยีนทัง้หมดอยูท่ี ่14.16% และคะแนนเฉลีย่ของ

การสอบกลางภาคเรยีนอยูท่ี ่18% และมสีว่นเบีย่งเบน

มาตรฐ์านประมาณ 4.2 ผลการศึกษาทีไ่ด�สามารถระบุ

ได�ว่า ผู�เรียนเข�าใจและสามารถแสดงผลการทดลอง

ผา่นปฏิบัิตกิารได�เป็นอยา่งดถีงึดมีาก ผู�เรยีนบางคนมี

การพฒันาการแบบก�าวกระโดดจากปฏิบิตักิารชว่งต�น

ที่ไม่มีความเข�าใจและไม่มั่นใจในการทำปฏิิบัติการจน

สามารถสร�างสรรค์ผลงานจากปฏิิบัติงานได�อย่างน่า

พอใจ อย่างไรกต็าม ผลการประเมินการสอบกลางภาค

เรียนจะเห็นไว�ว่า ผู�เรียนบางคนสามารถทำคะแนน

ปฏิิบตักิารได�เปน็อยา่งด ีแตไ่มส่ามารถทำคะแนนจาก

ข�อสอบกลางภาคได� ทำให�ผู�สอนสามารถสรุปผลการ

ศึกษาโดยรวมได�ว่า ควรจะต�องมีการพัฒนาหลักสูตร

ให�ผู�เรียนมีความเข�าใจในหลักการ เหตุผล ทฤษฎีและ

การนำไปใช�ให�มากข้ึน ควบคู่ไปกับการเรียนรู�ผ่าน

ปฏิิบัติการที่ต�องมีความสอดคล�องกันมากขึ้น

5. สรุปผู้ล

 กระบวนการเรียนรู�สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ใช�ในการ

เรียนการสอนรายวิชา 205485 ระบบสารสนเทศ

ธิรณีวิทยา มีจุดประสงค์เพื่อให�ผู�เรียนลงมือปฏิิบัติ

มากกว่าการเรียนจากผู�สอนโดยตรงเพียงอย่างเดียว 

รูปแบบที่ใช�ในรายวิชานี้ ได�แก่ 1. กระบวนการเรียนรู�

โดยการลงมือปฏิิบัติ 2.กระบวนการเรียนรู�ผ่านการ

ทำงานเป็นกลุ่ม และ 3. กระบวนการเรียนรู�แบบ

วทิยาศาสตร์  โดยกระบวนการเรยีนรู�ท้ังสามแบบ เน�น

ให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง จากการสอน

และการชี้แนะจากผู�สอนเบื้องต�น ความรู�ความ

สามารถที่สร�างขึ้นมาจากการลงมือปฏิิบัติจากปฏิิบัติ

การและการนำทักษะเหล่านั้นไปใช�ต่อยอดกับโครง

งานอิสระทางธิรณีวิทยาที่นักศึกษาสนใจ จากการ

สอบถามผู�เรียนพบว่า ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติอย่าง

จริงจัง ทำให�มีความพร�อมทีม่ากขึน้สำหรับการทำงาน

ทางธิรณีวิทยาในอนาคต 

 ความสำเร็จของกระบวนการเรียนรู�สู่ศตวรรษ

ที่ 21 สามารถขยายผลได�แก่ผู�เรียนในรายวิชาอื่นและ

ชั้นปีอื่น โดยผู�สอนคาดการณ์ว่าจะนำวิธิีและ

กระบวนการเรียนรู�แบบใหม่นี้ลงไปสู่รายวิชาท่ีผู�สอน

ได�มีโอกาสสอนแก่ผู�เรียนชั้นปีอื่น ได�แก่ ธิรณีสัณฐ์าน

วิทยา ธิรณีวิทยาพื้นผิวและการวิเคราะห์ภูมิประเทศ 

และการฝึึกธิรณีวิทยาภาคสนาม และอาจจะมีการ

แทรกกิจกรรมอืน่เพิม่เติมเมือ่สามารถทำการเรยีนการ

สอนในห�องเรยีน เชน่ การเล่นเกมส์เชงิธิรณวีทิยาอย่าง

สร�างสรรค ์การตอบคำถามหรอืการนำเสนอข�อมลูตอ่

ผู�ฟังสาธิารณะต่อไป

 อยา่งไรกต็าม ปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้สว่น

ใหญ่จะเป็นเรื่องของความพร�อมของอุปกรณ์การ

ศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาครั้งนี้เป็นการ

เรียนการสอนระบบออนไลน์ ผู�เรียนบางคนประสบ

ปัญหาอุปกรณ์การเรียนไม่พร�อม การเข� าถึ ง

อินเตอร์เน็ตที่ค่อนข�างยาก และโปรแกรมที่แสดงผล 

ออกมายังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ผู�สอนคาดการณ์ว่า

ปัญหาเหล่านี้สามารถทำให�คลี่คลายได� ถ�าผู�เรียนมี

โอกาสเข�ามาเรยีนและปฏิบิตักิจิกรรมทีห่�องปฏิบิตักิาร

ของภาควิชาท่ีมีอปุกรณ์การเรยีนรู�ท่ีค่อนข�างครบครัน

และเหมาะสมต่อการใช�งาน 

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 การดำเนนิกระบวนการเรยีนรู�เพือ่ให�สอดคล�อง

กับศตวรรษที่ 21 สำหรับรายวิชา 205485 ระบบ

สารสนเทศธิรณีวทิยา ปกีารศึกษา 2564 จะไม่สามารถ

สำเร็จลุล่วงไปได�ถ�าขาดผู� เรียนชั้นปีที่  4 สาขา
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ธิรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณภาควิชาธิรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในการเอือ้เฟ้�อสถานที ่อปุกรณ์

การเรียนการสอนในห�องปฏิิบัติการ ขอขอบคุณ ผศ. 

ดร. ณัฐ์พล แจ�งอักษร และ อ.ดร. พิมพ์พธิู สุตานนันท์ 

คณะอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกลุ่ม A2 ขอขอบคุณ

อาจารย์สมาชิกกลุ่ม A2 ทุกท่านที่นำเสนอข�อมูลที่น่า

สนใจและแลกเปลี่ยนความรู�ตลอดโครงการ และ

สุดท�ายนี้ต�องขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (TLIC ) ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู�เพื่อให�สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 แก่วิชานี้ 
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A scoping review. The internet and higher education, 25, 85-95.

 [5] สมบตั ิอยูเ่มอืง (ไมป่รากฎปท่ีีตพีมิพ์). ความหมายของคำวา่ "ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geographic 

Information System) GIS, แหล่งที่มา http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html
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การจััดการเรียนการสอนที�สอดคล�องกับัศต่วรรษที� 21  

ในวิชาสมดุลมวลสารและพื่ลังงานในวิศวกรรมอาห์าร

ภััทวรา ปฐมรังษิยังกุล1

1สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 155 หมู่ 2 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

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

บัทคัดย่อ

 โลกปัจจุบันผู�คนในศตวรรษที่ 21 มีการใช�เทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในการ

หาความรู�กันอย่างกว�างขวาง อาทิเชน่ Canva Kinemaster YouTube ไมโครซึ่อฟท์ทมี เป็นต�น  การใช�ประโยชน์

สิ่งที่ทันสมัยเหล่านี้ในการจัดการเรียนวิชาสมดุลมวลสารและพลังงานในวิศวกรรมอาหาร ช่วยทำให�นักศึกษาได�

เข�าใจความรู�ทฤษฎีของวิชาได�ดียิง่ขึน้ มกีารใช�กจิกรรมต่างๆ เพือ่ทำให�นักศกึษาเข�าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าสมดุล

มวลสาร สมดุลพลังงานเกี่ยวข�องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไร ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาต�องมีการปรับ

ตวั ฝึกึทกัษะ และใช�ความคดิสร�างสรรคใ์นการนำเสนองาน พบวา่กิจกรรมตา่งๆ ในวชิานีส้ง่ผลให�นกัศึกษามคีวาม

สนใจ มกีารทำงานเปน็ทมีโดยสือ่สารกนัทางเครือ่งมอืส่ือสารออนไลน ์โดยไมต่�องพบหน�ากนัในชว่งท่ีมกีารระบาด

ของโควิด-19 การมีคลิปบทเรียนออนไลน์ทำให�นักศึกษาเข�าใจเนื้อหามากขึ้น สังเกตได�จากร�อยละของจำนวน

นักศึกษาที่ได�เกรด A  B+ และ B อยู่ในระดับที่สูง 

คำสำคัญ: ศตวรรษที่ 21, วิศวกรรมอาหาร, สมดุลมวลสาร, สมดุลพลังงาน

1. บัทนำ

 การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน

เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู�ท่ีทำงานด�านวิศวกรรม

อาหารในหลายด�านดังนี้

 เมือ่ต�องมกีารวางแผนและควบคมุกระบวนการ

ผลิตอาหาร ต�องมีการคิดคำนวณสมดุลมวลเพื่อหา

ปรมิาณวัตถุดบิท่ีต�องใช�ในการผลิตอาหาร ปริมาณสาร

ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ปริมาณผลิตภัณฑ์ 

และปริมาณของเสีย  

 เมื่อต�องการทราบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

เช่น ปริมาณความชื้น ปริมาณโปรตีน และปริมาณ 

ไขมัน เป็นต�น การหาร�อยละของผลิตภัณฑ์เทียบกับ

ปริมาณวัตถุดิบ และการหาประสิทธิิภาพของ 

เครื่องมือ ก็สามารถทำได�ด�วยการคำนวณสมดุลมวล

และพลังงาน   

 ผู�ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่หรือสูตรใหม่ 

ต�องคำนวณสมดุลมวลเพื่อหาน้ำหนักของวัตถุดิบที่

ต�องใช�ในโรงงานแปรรูป และเพ่ือเป็นข�อมูลที่ต�องใช�

ประกอบการพิจารณาเพ่ือเลือกใช�เคร่ืองมือแปรรูป

อาหารที่เหมาะสม  

 การทำสมดุลพลังงานมีประโยชน์ เช่น เมื่อ

ต�องการคำนวณหาความร�อนที่ต�องกำจัดออกจากถัง

หมัก การคำนวณหาปริมาณน้ำหล่อเย็นที่ต�องใช� เพื่อ

รักษาอุณหภูมิในเครื่องแลกเปลี่ยนความร�อนของน้ำ

ผลไม� เนื่องจากค่าใช�จ่ายด�านพลังงานเป็นค่าใช�จ่ายที่

สำคญัของโรงงาน ดงัน้ันจึงต�องมีการศึกษาวิธิกีารเพือ่

ลดการใช�พลังงานในระหวา่งกระบวนการผลติ ซ่ึึ่งต�อง

ใช�ความรู�ด�านสมดุลพลังงานในการหาว่าพลังงานที่ใช�

ในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการและพลงังานทัง้หมด

ของกระบวนการแปรรูปมีค่าเท่าใด เพื่อใช�ตรวจสอบ

ว่าพลังงานถูกใช�อย่างไร ที่ไหน ทำไมต�องใช�พลังงาน  

เพื่อหาวิธิีลดการใช�พลังงานต่อไป 
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 ท่ีผา่นมานกัศกึษาท่ีเรยีนกระบวนวชิานีบ้างคน

รู�สึกว่าวิชาน้ีมีความยาก ดังนั้นนักศึกษาจึงต�องตั้งใจ

เรียน ทบทวนเนื้อหาและฝึึกฝึนการคำนวณอยู่เสมอ 

ปจัจบุนันกัศกึษาอยูใ่นยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึึ่งมนีกัศกึษา

คุ�นเคยกับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาข�อมูล

ทีเ่กีย่วข�องกับวชิาการโดยตรงในการเรยีน หรือการหา

ข�อมูลด�านอาหาร การใช�แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิิภาพการเรียนรู� การทำชิ้นงาน หรือการบ�าน

ในรูปแบบที่ทันสมัย ให�ข�อมูลที่ชัดเจน ดึงดูดน่าสนใจ  

เช่น Canva Kinemaster การใช�โซึ่เชียลมีเดียเพื่อ

สื่อสาร ประชาสัมพันธิ์ผลิตภัณฑ์อาหาร การหาแหล่ง

วัตถุดิบ เครื่องมือแปรรูป ตลอดจนการได�รับข�อมูลที่

มกีารเผยแพร่ความรู�ใหม่ๆ  ผา่นช่องทางสือ่สารทีนิ่ยม

ปัจจุบัน  เช่น ยูทูบ เฟซึ่บุ๊ก  เวบไซึ่ต์ วารสารวิชาการ

ออนไลน์ เปน็ต�น  สิง่เหล่าน้ีเป็นประโยชน์กบันกัศกึษา

และผู�สอน เพราะทำให�นกัศกึษาใช�ทักษะเพือ่การเรยีน

รู� ฝึึกการคำนวณ ทำการประยุกต์สิ่งรอบตัวในชีวิต

ประจำวันเข�ากับการเรียน ส่งเสริมให�อาจารย์และ

นักศึกษาปรับตัวให�ทันกับสังคมโลกยุคใหม่ มีความ

สามารถที่เรียนรู�ได�ตลอดชีวิต เลือกใช�ข�อมูลที่ถูกต�อง

มาใช�ให�เป็นประโยชน์ ในทางกลับกันต�องมีความ

สามารถในการเผยแพร่ความรู� ผลงาน หรือชิ้นงานไป

ยังสังคมภายนอกได�อย่างน่าสนใจ ผ่านทางช่องทาง

สื่อสารต่างๆ  

 กระบวนวิชานี้จึงได�จัดการเรียนการสอนที่ส่ง

เสริมให�นักศึกษาได�ใช�ทักษะความสามารถท่ีใช�

เทคโนโลยีทีท่นัสมยั มกีารสร�างกิจกรรมและงานมอบ

หมายที่กระตุ�นให�นักศึกษาได�มีการสร�างสรรค์ มีการ

คิดอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การมี

ความสามารถในการนำเสนอเกี่ยวกับการคำนวณ

สมดุลมวลสารและพลังงานในวิศวกรรมอาหาร เพ่ือ

มุง่หวังให�นักศกึษาได�มีความเข�าใจเนือ้หาบทเรยีนได�ดี

ยิง่ขึน้ ได�ความรู�ตดิตวัไปใช�ระหว่างการเรยีนในวชิาอืน่ 

และใช�ความรู�เพื่อการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการ

ศึกษา

2. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

  กระบวนวชิานีท้ำการสอนแบบออนไลนท์กุคาบ 

ผ่านทาง zoom เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ

ระบาดของโควิด-19  และอาจารย์มเีอกสารคำสอนใน

รูปแบบไฟล์ PDF แจกให�นักศึกษาใช�เรียนด�วย  

นอกจากน้ันยงัมชีอ่งทางการตดิตอ่คอืโปรแกรมไมโคร

ซึ่อฟทท์มี (Microsoft Teams) ของกระบวนวิชา และ

มีกลุ่มไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสาร สำหรับการจัดการ

เรียนและกระบวนการเรียนรู�อธิิบายได�ในแต่ละหัวข�อ

ที่สอนดังนี้

2.1. การอิ่มตัวและความชื้น

 อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้เมือ่อาจารยไ์ด�สอนเนือ้หาเกีย่วกับ

ความดันย่อยและความดันรวมของอากาศ  การอิม่ตัว

ของอากาศในชั่วโมงเรียนผ่านระบบ Zoom แล�ว ได�

ชี้แจงมอบหมายงานในชั่วโมงเรียน และทำสื่อที่มีคำ

อธิิบายงานที่มอบดังกล่าวอีกครั้ง จัดทำด�วย Canva 

นำไปโพสสั่งงานเป็นทางการผ่านโปรแกรมไมโคร

ซึ่อฟท์ทีม (รูปที่ 1 และ 3) มีการให�อิสระแก่นักศึกษา

ในการเลือกอุณหภูมิเพื่อการวาดรูปและการคำนวณ

ค่าที่เกี่ยวกับความดันรวม ความดันย่อยไอน้ำ และ

ความดันย่อยของอากาศแห�ง  งานชิน้นีท้ำให�นักศึกษา

ได�ทบทวนและเข�าใจเนื้อหาได�ดีย่ิงขึ้น สามารถสรุป

การคำนวณที่เกี่ยวข�องกับความชื้นในอากาศ ซึ่ึ่ง

ปรมิาณความชืน้ในอากาศมผีลต่อคณุภาพของอาหาร 

เช่น การเสื่อมเสียของอาหารเกิดขึ้นรวดเร็วหากเก็บ

รักษาในบริเวณที่มีปริมาณความชื้นสูงทำให�เชื้อ

จุลินทรีย์เจริญเติบโตได� นักศึกษาได�ส่งงานโดยจัดทำ

ในรูปแบบไฟล์รปูภาพทีส่วยงาม นกัศึกษาทำงานกลุม่

ได�สำเร็จโดยไม่ต�องพบหน�ากัน โดยช่องทางที่ติดต่อ

กันอาจไลน์ หรือ zoom นักศึกษาสามารถนำเสนอ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านรูปภาพที่ออกแบบสวยงาม 

(ดังรูปที่ 2) ช่องทางการส่งงานทางไมโครซึ่อฟท์ทีม 

ทำให�อาจารย์และนักศึกษาสามารถทำงานท่ีไหนก็ได�

ท่ีมีสัญญาณอินเตอร์เนท มีความยืดหยุ่นในการเรียน
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และการทำงาน ผลงานทีอ่อกแบบสวยงามอาจารย์จะ

ให�รางวัลเป็นผลตอบแทนเพือ่ตอบแทนแก่ความต้ังใจ

ของนักศึกษา

 นอกจากนั้นยังใช�กระบวนการเดียวกัน ในการ

มอบหมายงาน ใน เรื่ อ ง เ กี่ ย ว กับการคำนวณ

ความชืน้สมัพทัธิใ์นอากาศและจดุนำ้ค�าง (Dew point) 

โดยนกัศึกษาเลอืกสมาชกิในกลุม่เอง  นกัศกึษามอีสิระ

เต็มที่ในการเลือกเมืองและประเทศท่ีนักศึกษาสนใจ

เพื่อคำนวณค่า ประเทศที่นักศึกษาเลือกมีทั้งอังกฤษ 

อาร์เจนตินา มาเลเซึ่ีย อินเดีย สหรัฐ์อเมริกา จากนั้น

นักศึกษาต�องใช�กูเกิลเพื่อค�นหาว่าที่เวลานั้น เมืองนั้น

มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธิ์เท่าใด (ดังรูปที่ 4) นำ

ข�อมูลนี้มาทำการคำนวณตามทฤษฎีที่เรียนมา เพ่ือ

หาความดันย่อยของไอน้ำในอากาศ และจุดน้ำค�าง  

กิจกรรมนี้ทำให�นักศึกษารู�สึกว่าการคำนวณเป็นเรื่อง

ใกล�ตัว เห็นภาพชัดเจนขึ้นเพราะเป็นเมืองที่นักศึกษา

สนใจเลอืกเมอืงเอง ชว่ยให�นกัศกึษาจดจำเนือ้การบท

เรียนได�ดียิ่งขึ้นด�วย รูปที่ 5 คือตัวอย่างการคำนวณที่

นักศึกษาเลือกจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

2.2. สมดุลมวลสาร

       ในหัวข�อนี้อาจารย์ต�องการให�นักศึกษาเข�าใจ

ความสำคญัและใช�ความรู�เรือ่งสมดลุมวลสาร เพือ่การ

วางแผนการผลิตอาหาร ได�สอนเน้ือหาและตัวอย่าง

การคำนวณแบบออนไลนผ์า่น Zoom และมอบหมาย

งานผ่านไมโครซึ่อฟท์ทีม โดยจัดทำด�วยโปรแกรม 

Canva และเผยแพร่ให�นักศึกษาทราบทางไลน์และ

ไมโครซึ่อฟท์ทีม ดังรูปที่ 6 อาจารย์ให�นักศึกษาคัด

เลอืกสมาชกิในกลุม่เอง ให�แตล่ะกลุม่คดิเองวา่ต�องการ

จะผลิตอาหารชนิดใด อาจารย์โอนเงินให�แต่ละกลุ่ม

เพื่อให�นักศึกษาเลือกซึ่ื้ออาหารชนิดนั้นมาเพื่อศึกษา

ส่วนประกอบของอาหาร ถ่ายรูปฉลากและผลิตภัณฑ์ 

ให�แต่ละกลุ่มสมมติเองว่าอีก 3 เดือน ลูกค�าต�องการ

สั่งซึ่ื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวกี่ชิ้น จากนั้นให�

นกัศกึษาคำนวณว่าโรงงานของนักศกึษาต�องใช�วตัถดุบิ

แต่ละชนิดกี่กิโลกรัม และเขียนอธิิบายว่าการคำนวณ

สมดุลมวลสารมีประโยชน์อย่างไรกับบริษัทของ

นักศึกษา ให�นักศึกษาจัดทำในรูปแบบที่สวยงาม 

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา แสดงในรูปที่ 7 ระหว่าง

การทำกิจกรรมนักศึกษาที่มีคำถามสามารถ ไลน์

สอบถามอาจารยผู์�สอนได� ผลของกจิกรรมนี ้นกัศึกษา

รู�สึกว่าทำให�เข�าใจและเห็นประโยชน์ของการคำนวณ

สมดลุมวลเพือ่การวางแผนการจดัซึ่ือ้วตัถดุบิ และรู�สกึ

สนุกสนานในการคัดเลือกอาหารที่ตนเองสนใจมา

ทำงานส่งอาจารย์ ได�มีการทำงานเป็นทีม ได�ศึกษา

ทำความเข�าใจในข�อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารได�

ถกูต�อง ตวัอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทีนั่กศึกษาเลือก อาทิ

เช่น โบโลน่าพริก คุ�กกี้สิงคโปร์ มันฝึรั่งทอดกรอบ 

เป็นต�น

ร้ปที� 1 (ก) อาจารย์ใช� Microsoft Team เป็นช่อง

ทางติดต่อกับนักศึกษา และ (ข) อาจารย์ใช� Canva 

เพื่อการชี้แจงชิ้นงานที่เกี่ยวกับการอิ่มตัวของอากาศ

 

 

 

   

 

 

อาจารยผูสอนได ผลของกิจกรรมนี้ นักศึกษารูสึกวา

ทำใหเขาใจและเห็นประโยชนของการคำนวณสมดุล

มวลเพื ่อการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบ และรู สึก

สนุกสนานในการคัดเลือกอาหารท่ีตนเองสนใจมา

ทำงานสงอาจารย ไดมีการทำงานเปนทีม ไดศึกษา

ทำความเขาใจในขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหารได

ถูกตอง ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่นักศึกษาเลือก 

อาทิเชน โบโลนาพริก คุ กกี ้สิงคโปร มันฝรั ่งทอด

กรอบ เปนตน 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ร ูปท ี ่  1 (ก) อาจารย ใช  Microsoft Team เปน

ชองทางติดตอกับนักศึกษา และ (ข) อาจารยใช 

Canva เพื่อการชี้แจงชิ ้นงานท่ีเกี ่ยวกับการอิ ่มตัว

ของอากาศ 

 

 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางชิ้นงานกลุมเกี่ยวกับการอิ่มตัวของ

อากาศ ท่ีนักศึกษาทำในรูปแบบท่ีสวยงาม 
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ร้ปที� 2 ตัวอย่างชิ้นงานกลุ่มเกี่ยวกับการอิ่มตัวของ

อากาศ ที่นักศึกษาทำในรูปแบบที่สวยงาม

ร้ปที� 3 อาจารย์ใช� Canva เพื่อการสั่งงานเกี่ยวกับ

ความชื้นสัมพัทธิ์ของอากาศและ Dew point ในรูป

แบบที่สวยงาม ทันสมัย

ร้ปที� 4 นักศึกษาใช�กูเกิลเพ่ือค�นข�อมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธิ์ของประเทศสิงคโปร์

ร้ปที� 5 ตวัอยา่งงานหัวข�อความชืน้สัมพัทธิข์องอากาศ

และ Dew point ที่นักศึกษาทำส่ง

รป้ที� 6 อาจารยใ์ช�โปรแกรม Canva และไมโครซึ่อฟท์

ทีม เพ่ือการมอบหมายงานและการส่งงานในหัวข�อ

สมดุลมวลสาร 

 

 

   

 

 

อาจารยผูสอนได ผลของกิจกรรมนี้ นักศึกษารูสึกวา

ทำใหเขาใจและเห็นประโยชนของการคำนวณสมดุล

มวลเพื ่อการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบ และรู สึก

สนุกสนานในการคัดเลือกอาหารท่ีตนเองสนใจมา

ทำงานสงอาจารย ไดมีการทำงานเปนทีม ไดศึกษา

ทำความเขาใจในขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหารได

ถูกตอง ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่นักศึกษาเลือก 

อาทิเชน โบโลนาพริก คุ กกี ้สิงคโปร มันฝรั ่งทอด

กรอบ เปนตน 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ร ูปท ี ่  1 (ก) อาจารย ใช  Microsoft Team เปน

ชองทางติดตอกับนักศึกษา และ (ข) อาจารยใช 

Canva เพื่อการชี้แจงชิ ้นงานท่ีเกี ่ยวกับการอิ ่มตัว

ของอากาศ 

 

 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางชิ้นงานกลุมเกี่ยวกับการอิ่มตัวของ

อากาศ ท่ีนักศึกษาทำในรูปแบบท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

   

 

 

อาจารยผูสอนได ผลของกิจกรรมนี้ นักศึกษารูสึกวา

ทำใหเขาใจและเห็นประโยชนของการคำนวณสมดุล

มวลเพื ่อการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบ และรู สึก

สนุกสนานในการคัดเลือกอาหารท่ีตนเองสนใจมา

ทำงานสงอาจารย ไดมีการทำงานเปนทีม ไดศึกษา

ทำความเขาใจในขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหารได

ถูกตอง ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่นักศึกษาเลือก 

อาทิเชน โบโลนาพริก คุ กกี ้สิงคโปร มันฝรั ่งทอด

กรอบ เปนตน 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ร ูปท ี ่  1 (ก) อาจารย ใช  Microsoft Team เปน

ชองทางติดตอกับนักศึกษา และ (ข) อาจารยใช 

Canva เพื่อการชี้แจงชิ ้นงานท่ีเกี ่ยวกับการอิ ่มตัว

ของอากาศ 

 

 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางชิ้นงานกลุมเกี่ยวกับการอิ่มตัวของ

อากาศ ท่ีนักศึกษาทำในรูปแบบท่ีสวยงาม 

 

 

   

 

 

รูปที่ 3 อาจารยใช Canva เพ่ือการสั่งงานเกี่ยวกับ

ความชื ้นสัมพัทธของอากาศและ Dew point ใน

รูปแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย 

 

 

 
รูปที่ 4 นักศึกษาใชกูเกิลเพื่อคนขอมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธของประเทศสิงคโปร 
  

 

 
 

รูปที ่ 5 ตัวอยางงานหัวขอความชื ้นสัมพัทธของ

อากาศและ Dew point ท่ีนักศึกษาทำสง 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 อาจารยใชโปรแกรม Canva และ

ไมโครซอฟททีม เพ่ือการมอบหมายงานและการสง

งานในหัวขอสมดุลมวลสาร  

 

     นอกจากนั ้นอาจารยยังไดทำคลิปวิด ีโอการ

คำนวณสมดุลมวลสาร ในกระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัว

เหลือง ทำดวยโปรแกรม Kinemaster นำเผยแพร

บนช องทาง YouTube (ร ูปท่ี8) สำหร ับล ิงค  คือ

https://www.youtube.com/watch?v=032us4l

062w&t=387s  ทำใหนักศึกษาเขาไปรับชมเพ่ือ

ทบทวนเนื้อหาการคำนวณไดตลอดเวลา การทำคลิป

นี้ทำใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก

การอานตัวอยางการคำนวณนี้ในเอกสารคำสอนท่ี

อาจารยแจกให  การทำคลิปนี ้ทำใหอาจารย  มี

ความสามารถพ ิ เศษในการ ใช  ส ื ่ อท ี ่ ท ั นส มัย

ประกอบการสอน สามารถปรับตัวเขากับการใชแอพ 

พลิเคชั่นที่ทันสมัย สรางบทเรียนที่ทำใหนักศึกษา

รูสึกเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

 

2.3  สมดุลพลังงาน 

   

 

 

รูปที่ 3 อาจารยใช Canva เพ่ือการสั่งงานเกี่ยวกับ

ความชื ้นสัมพัทธของอากาศและ Dew point ใน

รูปแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย 

 

 

 
รูปที่ 4 นักศึกษาใชกูเกิลเพื่อคนขอมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธของประเทศสิงคโปร 
  

 

 
 

รูปที ่ 5 ตัวอยางงานหัวขอความชื ้นสัมพัทธของ

อากาศและ Dew point ท่ีนักศึกษาทำสง 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 อาจารยใชโปรแกรม Canva และ

ไมโครซอฟททีม เพ่ือการมอบหมายงานและการสง

งานในหัวขอสมดุลมวลสาร  

 

     นอกจากนั ้นอาจารยยังไดทำคลิปวิด ีโอการ

คำนวณสมดุลมวลสาร ในกระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัว

เหลือง ทำดวยโปรแกรม Kinemaster นำเผยแพร

บนช องทาง YouTube (ร ูปท่ี8) สำหร ับล ิงค  คือ

https://www.youtube.com/watch?v=032us4l

062w&t=387s  ทำใหนักศึกษาเขาไปรับชมเพ่ือ

ทบทวนเนื้อหาการคำนวณไดตลอดเวลา การทำคลิป

นี้ทำใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก

การอานตัวอยางการคำนวณนี้ในเอกสารคำสอนท่ี

อาจารยแจกให  การทำคลิปนี ้ทำใหอาจารย  มี

ความสามารถพ ิ เศษในการ ใช  ส ื ่ อท ี ่ ท ั นส มัย

ประกอบการสอน สามารถปรับตัวเขากับการใชแอพ 

พลิเคชั่นที่ทันสมัย สรางบทเรียนที่ทำใหนักศึกษา

รูสึกเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

 

2.3  สมดุลพลังงาน 

   

 

 

รูปที่ 3 อาจารยใช Canva เพ่ือการสั่งงานเกี่ยวกับ

ความชื ้นสัมพัทธของอากาศและ Dew point ใน

รูปแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย 

 

 

 
รูปที่ 4 นักศึกษาใชกูเกิลเพื่อคนขอมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธของประเทศสิงคโปร 
  

 

 
 

รูปที ่ 5 ตัวอยางงานหัวขอความชื ้นสัมพัทธของ

อากาศและ Dew point ท่ีนักศึกษาทำสง 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 อาจารยใชโปรแกรม Canva และ

ไมโครซอฟททีม เพ่ือการมอบหมายงานและการสง

งานในหัวขอสมดุลมวลสาร  

 

     นอกจากนั ้นอาจารยยังไดทำคลิปวิด ีโอการ

คำนวณสมดุลมวลสาร ในกระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัว

เหลือง ทำดวยโปรแกรม Kinemaster นำเผยแพร

บนช องทาง YouTube (ร ูปท่ี8) สำหร ับล ิงค  คือ

https://www.youtube.com/watch?v=032us4l

062w&t=387s  ทำใหนักศึกษาเขาไปรับชมเพ่ือ

ทบทวนเนื้อหาการคำนวณไดตลอดเวลา การทำคลิป

นี้ทำใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก

การอานตัวอยางการคำนวณนี้ในเอกสารคำสอนท่ี

อาจารยแจกให  การทำคลิปนี ้ทำใหอาจารย  มี

ความสามารถพ ิ เศษในการ ใช  ส ื ่ อท ี ่ ท ั นส มัย

ประกอบการสอน สามารถปรับตัวเขากับการใชแอพ 

พลิเคชั่นที่ทันสมัย สรางบทเรียนที่ทำใหนักศึกษา

รูสึกเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

 

2.3  สมดุลพลังงาน 
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 นอกจากนั้นอาจารย์ยังได�ทำคลิปวิดีโอการ

คำนวณสมดุลมวลสาร ในกระบวนการผลิตน้ำมันถั่ว

เหลอืง ทำด�วยโปรแกรม Kinemaster นำเผยแพรบ่น

ช่องทาง YouTube (รปูท่ี8) สำหรบัลงิค์คอืhttps://www.

youtube.com/watch?v=032us4l062w&t=387s  

ทำให�นักศึกษาเข�าไปรับชมเพื่อทบทวนเนื้อหาการ

คำนวณได�ตลอดเวลา การทำคลิปนี้ทำให�นักศึกษา

เข�าใจเน้ือหาดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการอ่านตัวอย่าง

การคำนวณนีใ้นเอกสารคำสอนท่ีอาจารย์แจกให�  การ

ทำคลิปน้ีทำให�อาจารย์มคีวามสามารถพิเศษในการใช�

ส่ือทีท่นัสมยัประกอบการสอน สามารถปรับตวัเข�ากบั

การใช�แอปพลิเคชันท่ีทันสมัย สร�างบทเรียนที่ทำให�

นักศึกษารู�สึกเข�าใจเนื้อหาได�ดียิ่งขึ้น

2.3. สมดุลพลังงาน

     ในหัวข�อสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต

อาหาร เป็นหัวข�อท่ีหากนักศึกษาเข�าใจหลักการได�

ดแีล�ว นกัศกึษาจะแก�ปัญหาหรือทำการคำนวณได�ง่าย

มาก เนื่องจากในการสอนท่ีผ่านมาอาจารย์ได�เคยทำ

คลปิวโิอสอนหัวข�อนีไ้ว�แล�ว ทัง้ทฤษฏีิและตัวอย่างการ

คำนวณ ดงันัน้ในชัน้เรยีนออนไลน์อาจารย์ได�สอน และ

ยงัได�สง่ลงิคท์างชอ่ง YouTube ให�นกัศกึษาด�วย  เพือ่

ให�นักศึกษาที่สนใจได�เข�าไปเรียนได�ตลอดเวลาที่

ต�องการ ตัวอย่างลิงค์ เช่น 

 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=V0ehejiZr2I&t=24s 

 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=9Q4oUh0HQyM&t=13s

ร้ปที� 7 ผลงานที่นักศึกษาทำส่งหัวข�อการคำนวณ 

สมดุลมวลสารเพื่อการวางแผนการผลิตอาหาร   

 

 

   

 

 

     ในหัวขอสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต

อาหาร เปนหัวขอที่หากนักศึกษาเขาใจหลักการไดดี

แลว นักศึกษาจะแกปญหาหรือทำการคำนวณไดงาย

มาก เนื่องจากในการสอนที่ผานมาอาจารยไดเคยทำ

คลิปวิโอสอนหัวขอนี้ไวแลว ทั้งทฤษฏีและตัวอยาง

การคำนวณ ดังนั้นในชั้นเรียนออนไลนอาจารยได

สอน และย ังได ส งล ิงค ทางช อง YouTube ให

นักศึกษาดวย  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจไดเขาไปเรียน

ได ตลอดเวลาท ี ่ ต  องการ  ต ั วอย  า งล ิ งค  เ ช น 

https://www.youtube.com/watch?v=V0 eheji

Zr2I&t=24s  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4oUh0HQy

M&t=13s 

  
 

 
 

 

  
 รูปท่ี 7 ผลงานท่ีนักศึกษาทำสงหัวขอการคำนวณ 

สมดุลมวลสารเพ่ือการวางแผนการผลิตอาหาร    

 

 

 
 

ร ูปที ่ 8 คลิปวิดีโอการคำนวณสมดุลมวลสารใน

กระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัวเหลือง นำเสนอทางยูทูป  

 

     อาจารยยังใชกิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขาใจ

เน ื ้อหาการคำนวณได สมด ุลพล ังงาน โดยการ

มอบหมายงาน ใหนักศึกษาแบงกลุมเองและชวยกัน

 

 

   

 

 

     ในหัวขอสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต

อาหาร เปนหัวขอที่หากนักศึกษาเขาใจหลักการไดดี

แลว นักศึกษาจะแกปญหาหรือทำการคำนวณไดงาย

มาก เนื่องจากในการสอนที่ผานมาอาจารยไดเคยทำ

คลิปวิโอสอนหัวขอนี้ไวแลว ทั้งทฤษฏีและตัวอยาง

การคำนวณ ดังนั้นในชั้นเรียนออนไลนอาจารยได

สอน และย ังได ส งล ิงค ทางช อง YouTube ให

นักศึกษาดวย  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจไดเขาไปเรียน

ได ตลอดเวลาท ี ่ ต  องการ  ต ั วอย  า งล ิ งค  เ ช น 

https://www.youtube.com/watch?v=V0 eheji

Zr2I&t=24s  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4oUh0HQy

M&t=13s 

  
 

 
 

 

  
 รูปท่ี 7 ผลงานท่ีนักศึกษาทำสงหัวขอการคำนวณ 

สมดุลมวลสารเพ่ือการวางแผนการผลิตอาหาร    

 

 

 
 

ร ูปที ่ 8 คลิปวิดีโอการคำนวณสมดุลมวลสารใน

กระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัวเหลือง นำเสนอทางยูทูป  

 

     อาจารยยังใชกิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขาใจ

เน ื ้อหาการคำนวณได สมด ุลพล ังงาน โดยการ

มอบหมายงาน ใหนักศึกษาแบงกลุมเองและชวยกัน

 

 

   

 

 

     ในหัวขอสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต

อาหาร เปนหัวขอที่หากนักศึกษาเขาใจหลักการไดดี

แลว นักศึกษาจะแกปญหาหรือทำการคำนวณไดงาย

มาก เนื่องจากในการสอนที่ผานมาอาจารยไดเคยทำ

คลิปวิโอสอนหัวขอนี้ไวแลว ทั้งทฤษฏีและตัวอยาง

การคำนวณ ดังนั้นในชั้นเรียนออนไลนอาจารยได

สอน และย ังได ส งล ิงค ทางช อง YouTube ให

นักศึกษาดวย  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจไดเขาไปเรียน

ได ตลอดเวลาท ี ่ ต  องการ  ต ั วอย  า งล ิ งค  เ ช น 

https://www.youtube.com/watch?v=V0 eheji

Zr2I&t=24s  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4oUh0HQy

M&t=13s 

  
 

 
 

 

  
 รูปท่ี 7 ผลงานท่ีนักศึกษาทำสงหัวขอการคำนวณ 

สมดุลมวลสารเพ่ือการวางแผนการผลิตอาหาร    

 

 

 
 

ร ูปที ่ 8 คลิปวิดีโอการคำนวณสมดุลมวลสารใน

กระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัวเหลือง นำเสนอทางยูทูป  

 

     อาจารยยังใชกิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขาใจ

เน ื ้อหาการคำนวณได สมด ุลพล ังงาน โดยการ

มอบหมายงาน ใหนักศึกษาแบงกลุมเองและชวยกัน

 

 

   

 

 

     ในหัวขอสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต

อาหาร เปนหัวขอที่หากนักศึกษาเขาใจหลักการไดดี

แลว นักศึกษาจะแกปญหาหรือทำการคำนวณไดงาย

มาก เนื่องจากในการสอนที่ผานมาอาจารยไดเคยทำ

คลิปวิโอสอนหัวขอนี้ไวแลว ทั้งทฤษฏีและตัวอยาง

การคำนวณ ดังนั้นในชั้นเรียนออนไลนอาจารยได

สอน และย ังได ส งล ิงค ทางช อง YouTube ให

นักศึกษาดวย  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจไดเขาไปเรียน

ได ตลอดเวลาท ี ่ ต  องการ  ต ั วอย  า งล ิ งค  เ ช น 

https://www.youtube.com/watch?v=V0 eheji

Zr2I&t=24s  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4oUh0HQy

M&t=13s 

  
 

 
 

 

  
 รูปท่ี 7 ผลงานท่ีนักศึกษาทำสงหัวขอการคำนวณ 

สมดุลมวลสารเพ่ือการวางแผนการผลิตอาหาร    

 

 

 
 

ร ูปที ่ 8 คลิปวิดีโอการคำนวณสมดุลมวลสารใน

กระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัวเหลือง นำเสนอทางยูทูป  

 

     อาจารยยังใชกิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขาใจ

เน ื ้อหาการคำนวณได สมด ุลพล ังงาน โดยการ

มอบหมายงาน ใหนักศึกษาแบงกลุมเองและชวยกัน
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ร้ปที� 8 คลิปวิดีโอการคำนวณสมดุลมวลสารใน

กระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง นำเสนอทางยูทูป 

     อาจารย์ยังใช�กิจกรรมที่จะช่วยให�นักศึกษาเข�าใจ

เนื้อหาการคำนวณได�สมดุลพลังงาน โดยการมอบ

หมายงาน ให�นักศึกษาแบ่งกลุ่มเองและช่วยกัน

ออกแบบโจทยก์ารคำนวณเอง และทำการแสดงวธิิกีาร

คำนวณเพื่อหาคำตอบ  ผลของกิจกรรมนี้ทำให�

นักศึกษามีความเข�าใจเน้ือหามากข้ึน เพราะต�องช่วย

กันคิดและแลกเปลี่ยนระหว่างการทำชิ้นงาน  มีเวลา

ไตร่ตรองในการคำนวณ  ตวัอยา่งการคำนวณแสดงใน

รูปที่ 9

ร้ปที� 9 ตัวอย่างโจทย์และวิธิีการคำนวณสมดุล

พลงังานทีนั่กศกึษาออกแบบโจทย์เองและเฉลยวิธิกีาร

คำนวณด�วยตัวเอง

 นอกจากนั้นอาจารย์ยังใช�เกมส์ Kahoot เพื่อ

สร�างความสนุกสนานในการเรียน ทบทวนเนื้อหาของ

เรื่องสมดุลพลังงานด�วย การทำคำถามอาจารย์ใช�

โปรแกรม Canva ช่วยทำภาพประกอบคำถาม และมี

ภาพฟรีให�เลือกมากมาย และได�ใช�คลิปจากยูทูปเพื่อ

สร�างคำถามด�วย (รูปที่ 10)

ร้ปที� 10 การใช� Kahoot เพื่อสร�างคำถาม

2.4. สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน

      หัวข�อสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานเป็น

หัวข�อที่ใช�ความรู�ทั้งสมดุลมวล และสมดุลพลังงานมา

ใช�ในการแก�โจทย์ปัญหาหนึ่งข�อ  จึงเป็นเนื้อหาที่ค่อน

ข�างเข�าใจยาก  นอกจากการให�นักศึกษาทบทวน

เน้ือหาในเอกสาร PDF ไฟล์ที่อาจารย์มอบให�แล�ว 

อาจารย์ยังได�จัดทำวิดีโอคลิปสอนการคำนวณให�

นักศึกษาด�วย อาจารย์ทำคลิปด�วยโปรแกรม 

Kinemaster  และมีการใช�แอปพลิเคชัน Canva เพื่อ

ใช�รูปฟรีและสวยงาม เช่น รูปนม เพื่อนำไปประกอบ

การทำคลิปด�วย อาจารย์ได�นำเสนอคลิปการคำนวณ

ไว�บนยูทูป ที่ลิงค์คือ https://www.youtube.com/

watch?v=Dx21BVW74kI&t=114s  (รูปที่ 11) ข�อดี

ของการทำคลิปเป็นสื่อการสอนด�วย ก็ดังที่กล่าวมา

แล�วคือทำให�นักศึกษามีความสะดวก สามารถใช�

โทรศพัทม์อืถอืซึ่ึง่นกัศกึษาทกุคนมใีช�อยูแ่ล�วเปดิชมได�

 

 

   

 

 

     ในหัวขอสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต

อาหาร เปนหัวขอที่หากนักศึกษาเขาใจหลักการไดดี

แลว นักศึกษาจะแกปญหาหรือทำการคำนวณไดงาย

มาก เนื่องจากในการสอนที่ผานมาอาจารยไดเคยทำ

คลิปวิโอสอนหัวขอนี้ไวแลว ทั้งทฤษฏีและตัวอยาง

การคำนวณ ดังนั้นในชั้นเรียนออนไลนอาจารยได

สอน และย ังได ส งล ิงค ทางช อง YouTube ให

นักศึกษาดวย  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจไดเขาไปเรียน

ได ตลอดเวลาท ี ่ ต  องการ  ต ั วอย  า งล ิ งค  เ ช น 

https://www.youtube.com/watch?v=V0 eheji

Zr2I&t=24s  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4oUh0HQy

M&t=13s 

  
 

 
 

 

  
 รูปท่ี 7 ผลงานท่ีนักศึกษาทำสงหัวขอการคำนวณ 

สมดุลมวลสารเพ่ือการวางแผนการผลิตอาหาร    

 

 

 
 

ร ูปที ่ 8 คลิปวิดีโอการคำนวณสมดุลมวลสารใน

กระบวนการผลิตน้ำมันถ่ัวเหลือง นำเสนอทางยูทูป  

 

     อาจารยยังใชกิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขาใจ

เน ื ้อหาการคำนวณได สมด ุลพล ังงาน โดยการ

มอบหมายงาน ใหนักศึกษาแบงกลุมเองและชวยกัน

   

 

 

ออกแบบโจทยการคำนวณเอง และทำการแสดง

วิธีการคำนวณเพื่อหาคำตอบ  ผลของกิจกรรมนี้ทำ

ใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหามากขึ้น เพราะตอง

ชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนระหวางการทำชิ้นงาน  มี

เวลาไตรตรองในการคำนวณ  ตัวอยางการคำนวณ

แสดงในรูปท่ี 9 

 

 

 
รูปที ่ 9 ตัวอยางโจทยและวิธ ีการคำนวณสมดุล

พลังงานที ่นักศึกษาออกแบบโจทยเองและเฉลย

วิธีการคำนวณดวยตัวเอง 

 

นอกจากนั้นอาจารยยังใชเกมส Kahoot  เพ่ือ

สรางความสนุกสนานในการเรียน ทบทวนเนื้อหา

ของเรื่องสมดุลพลังงานดวย   การทำคำถามอาจารย

ใชโปรแกรม Canva ชวยทำภาพประกอบคำถาม 

และมีภาพฟรีใหเลือกมากมาย และไดใชคลิปจากยู

ทูปเพ่ือสรางคำถามดวย (รูปท่ี 10) 

 

 
 

 
รูปท่ี 10 การใช Kahoot เพ่ือสรางคำถาม 

 

2.3  สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน 

     หัวขอสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานเปน

หัวขอที่ใชความรูทั้งสมดุลมวล และสมดุลพลังงาน

มาใชในการแกโจทยปญหาหนึ่งขอ  จึงเปนเนื้อหาท่ี

ค อนขางเข าใจยาก  นอกจากการให น ักศ ึกษา

ทบทวนเนื้อหาในเอกสาร PDF ไฟลที่อาจารยมอบ

ใหแลว อาจารยย ังไดจ ัดทำวิด ีโอคลิปสอนการ

คำนวณใหน ักศ ึกษาดวย อาจารย ทำคล ิปด วย

โปรแกรม Kinemaster  และมีการใชแอพพลิเคชั่น 

Canva เพื่อใชรูปฟรีและสวยงาม เชน รูปนม เพ่ือ

นำไปประกอบการทำคลิปดวย อาจารยไดนำเสนอ

คลิปการคำนวณไวบนยูทูป ท่ีลิงคคือ 

   

 

 

ออกแบบโจทยการคำนวณเอง และทำการแสดง

วิธีการคำนวณเพื่อหาคำตอบ  ผลของกิจกรรมนี้ทำ

ใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหามากขึ้น เพราะตอง

ชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนระหวางการทำชิ้นงาน  มี

เวลาไตรตรองในการคำนวณ  ตัวอยางการคำนวณ

แสดงในรูปท่ี 9 

 

 

 
รูปที ่ 9 ตัวอยางโจทยและวิธ ีการคำนวณสมดุล

พลังงานที ่นักศึกษาออกแบบโจทยเองและเฉลย

วิธีการคำนวณดวยตัวเอง 

 

นอกจากนั้นอาจารยยังใชเกมส Kahoot  เพ่ือ

สรางความสนุกสนานในการเรียน ทบทวนเนื้อหา

ของเรื่องสมดุลพลังงานดวย   การทำคำถามอาจารย

ใชโปรแกรม Canva ชวยทำภาพประกอบคำถาม 

และมีภาพฟรีใหเลือกมากมาย และไดใชคลิปจากยู

ทูปเพ่ือสรางคำถามดวย (รูปท่ี 10) 

 

 
 

 
รูปท่ี 10 การใช Kahoot เพ่ือสรางคำถาม 

 

2.3  สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน 

     หัวขอสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานเปน

หัวขอที่ใชความรูทั้งสมดุลมวล และสมดุลพลังงาน

มาใชในการแกโจทยปญหาหนึ่งขอ  จึงเปนเนื้อหาท่ี

ค อนขางเข าใจยาก  นอกจากการให น ักศ ึกษา

ทบทวนเนื้อหาในเอกสาร PDF ไฟลที่อาจารยมอบ

ใหแลว อาจารยย ังไดจ ัดทำวิด ีโอคลิปสอนการ

คำนวณใหน ักศ ึกษาดวย อาจารย ทำคล ิปด วย

โปรแกรม Kinemaster  และมีการใชแอพพลิเคชั่น 

Canva เพื่อใชรูปฟรีและสวยงาม เชน รูปนม เพ่ือ

นำไปประกอบการทำคลิปดวย อาจารยไดนำเสนอ

คลิปการคำนวณไวบนยูทูป ท่ีลิงคคือ 
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ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท หรือนักศึกษาอาจใช�

แทบเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เปิดชมก็ได� หากต�องการชม

ภาพในขนาดทีใ่หญ่ขึน้ อกีทัง้อาจารย์ยงัได�ส่งลิงค์สอน

การคำนวณสมดุลมวลและสมดุลพลังงานที่อาจารย์

เคยทำไว�บนยูทูปในการสอนปีก่อนหน�านี้ เช่นลิงค์ 

 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=kcwq1WniGt0  ให�แก่นักศึกษาด�วย

ร้ปที� 11 คลิปการคำนวณสมดุลมวลและพลังงานใน

การให�ความร�อนน้ำนมด�วย Steam Infusion 

Sterilizer 

3. ผู้ลลัพื่ธ์์ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 ผลลัพธิท์ีเ่กดิกบันกัศกึษา นกัศกึษาได�ให�ความ

เหน็วา่แม�ว่าจะได�รับงานมอบหมายหลายช้ิน แต่กร็ู�สกึ

พึงพอใจ เพราะทำให�เข�าใจเน้ือหาดีมากข้ึน ได�มีการ

ทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนที่มีความสนิทสนมกัน ได�ฝึึก

ทักษะการนำเสนองานเป็นรูปภาพท่ีสวยงามในรูป

แบบไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์ได�ใช�แพลตฟอรม์ Zoom และ

ไมโครซึ่อฟทีมในการเรยีนจนคล่องแคล่ว อำนวยความ

สะดวกในการสง่งานอาจารย ์เปน็ชอ่งทางทีส่ะดวกใน

การติดต่อสื่อสารในช่วงการเว�นระยะห่างทางสังคม

เมื่อมีการระบาดหนักของโควิด-19 คลิปบทเรียนท่ี

อาจารยม์อบให�ชว่ยทำให�เปดิฟงัได�บอ่ยเท่าทีต่�องการ 

เข�าใจเนื้อหาได�ดี ชิ้นงานที่นักศึกษาทำอาจารย์เก็บ

คะแนนคิดเป็น 30% ของแต่ละหัวข�อ เป็นการลด

คะแนนสอบลง เนื่องจากชิ้นงานเป็นการทำงานกลุ่ม

นักศึกษาได�แลกเปลี่ยน และมีเวลาทบทวน จึงไม่รู�สึก

กดดัน มีการให�รางวัลแก่นักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่น 

ทำให�นักศึกษาส่วนใหญ่รู�สึกต้ังใจทำงานให�ออกมาดี 

โ ดยภาพรวมทำ ให� นั ก ศึ กษา มีความรู� สึ กที่ ดี  

ได�ประโยชน์สูงจากการเรียนวิชานี้เพื่อเป็นพื้นฐ์านใน

วิชาอื่นต่อไป

  การจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์และ

นักศึกษาใช�ทักษะและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน

ศตวรรษที ่21  ในปกีารศกึษา 2564 ของวชิา 604311 

สมดลุมวลสารและพลังงานในวศิวกรรมอาหาร  ทำให�

นกัศกึษามีความรู� ทำคะแนนได�ดี จงึได�เกรด A จำนวน

สูงถึง 47.17%  เกรด B+ 43.40% เกรด B 7.55% 

และเกรด C+ เพียง 1.89%

 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ คืออาจารย์ได�ปรับตัว 

และพัฒนาตนเองในการใช�แพลตฟอรม์ดิจตัิล สือ่สงัคม

ออนไลน์ร่วมในการเรียนการสอน โปรแกรมการสร�าง

สือ่ทีน่่าสนใจและเผยแพร่ข�อมลูได�รวดเรว็ ใช�ความคดิ

สร�างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมและงานให�เหมาะ

สมกับเนื้อหาที่ต�องการวัดความรู�ความสามารถของ

นกัศกึษา และเหมาะสมกบัเวลาในการสอน โดยผู�สอน

ก็ต�องมีการเรียนรู�โปรแกรมช่วยสอนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อทำการสอนให�ทันกับโลกยุคใหม่ที่มีการพัฒนา

เทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ และมขี�อทีต่�องพฒันาปรบัปรงุ

ต่อไป คือ ควรทำคลิปสอนการคำนวณให�มากกว่านี้ 

และเผยแพร่บน YouTube เพื่อเป็นประโยชน์ให�

นกัศกึษาได�เข�ามาเรยีนได�ในทกุๆ ตวัอยา่งการคำนวณ 

นอกจากนัน้ยังเปิดโอกาสให�ผู�เรยีนจากทีอ่ืน่ๆ สามารถ

เข�ามาดูได�ด�วย

 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx21B

VW74kI&t=114s  (รูปที่ 11) ขอดีของการทำคลิป

เปนสื ่อการสอนดวย ก็ดังที ่กลาวมาแลวคือทำให

นักศึกษามีความสะดวก สามารถใชโทรศัพทมือถือ

ซึ ่งนักศึกษาทุกคนมีใชอยู แลวเปดชมไดทุกที ่ที ่มี

สัญญาณอินเตอรเนท หรือนักศึกษาอาจใชแทบเล็ต

หรือคอมพิวเตอรเปดชมก็ได หากตองการชมภาพใน

ขนาดที่ใหญขึ้น อีกทั้งอาจารยยังไดสงลิงคสอนการ

คำนวณสมดุลมวลและสมดุลพลังงานที่อาจารยเคย

ทำไวบนยูทูปในการสอนปกอนหนานี้ เชนลิงค  

https://www.youtube.com/watch?v=kcwq1

WniGt0  ใหแกนักศึกษาดวย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 11 คลิปการคำนวณสมดุลมวลและพลังงานใน

การให ความร อนน ้ ำนมด  วย  Steam Infusion 

Sterilizer  

 

3 ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

ผลล ัพธ ท ี ่ เก ิดก ับนักศ ึกษา น ักศ ึกษาได ให

ความเห็นวาแมวาจะไดรับงานมอบหมายหลายชิ้น 

แตก็รูสึกพึงพอใจ เพราะทำใหเขาใจเนื้อหาดีมากข้ึน 

ไดมีการทำงานเปนกลุมกับเพื่อนที่มีความสนิทสนม

กัน ไดฝ กทักษะการนำเสนองานเปนรูปภาพท่ี

สวยงามในร ูปแบบไฟล อ ิ เล ็ ค โทรน ิ ก  ได  ใช

แพลตฟอรม Zoom และไมโครซอฟทีมในการเรียน

จนคลองแคลว อำนวยความสะดวกในการสงงาน

อาจารย  เปนชองทางที่สะดวกในการติดตอสื่อสาร

ในชวงการเวนระยะหางทางสังคมเมื่อมีการระบาด

หนักของโควิด-19  คลิปบทเรียนที่อาจารยมอบให

ชวยทำใหเปดฟงไดบอยเทาที่ตองการ เขาใจเนื้อหา

ไดดี ชิ ้นงานที่นักศึกษาทำอาจารยเก็บคะแนนคิด

เปน 30% ของแตละหัวขอ เปนการลดคะแนนสอบ

ลง เนื่องจากชิ้นงานเปนการทำงานกลุมนักศึกษาได

แลกเปลี่ยน และมีเวลาทบทวน จึงไมรูสึกกดดัน มี

การใหรางวัลแกนักศึกษาที่ทำผลงานดีเดน ทำให

นักศึกษาสวนใหญรูสึกตั้งใจทำงานใหออกมาดี โดย

ภาพรวมทำใหนักศึกษามีความรูสึกที่ดี ไดประโยชน

สูงจากการเรียนวิชานี ้เพื ่อเปนพื ้นฐานในวิชาอ่ืน

ตอไป 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีอาจารยและนักศึกษา

ใชทักษะและสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21  

ในปการศึกษา 2564 ของวิชา 604311 สมดุลมวล

สารและพลังงานในวิศวกรรมอาหาร  ทำใหนักศึกษา

มีความรู ทำคะแนนไดดี จึงไดเกรด A จำนวนสูงถึง 

47.17%  เกรด B+ 43.40% เกรด B 7.55% และ

เกรด C+ เพียง 1.89% 

ผลที่เกิดขึ ้นกับอาจารย คืออาจารยไดปรับตัว 

และพัฒนาตนเองในการใชแพลตฟอรมดิจิตัล สื่อ

สังคมออนไลนรวมในการเรียนการสอน โปรแกรม
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4. สรุป

 องคค์วามรู�ด�านการคำนวณสมดลุมวลสารและ

พลงังานในวศิวกรรมอาหารในระดบัปรญิญาตรใีนยคุ

ศตวรรษที่ 21 ที่มีเนื้อหายากสำหรับนักศึกษาบางคน 

สามารถทำให� เนื้อหาเข�าใจได�ง่ ายขึ้นด�วยการ

สร�างสรรคกิ์จกรรมหรอืชิน้งานทีเ่หมาะสม ทัง้อาจารย์

และนักศึกษา มีการฝึึกทักษะและปรับเปลี่ยนตัวเอง

อยู่เสมอในการใช�อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อแสวงหา

องค์ความรู�รอบตัวท่ีมีอย่างมากมายได� และจะได�มี

ทักษะติดตัวไปตลอดชีวิต การใช�แพลตฟอร์มดิจิตัล 

โปรแกรมมัลตมิเีดีย และโซึ่เชยีลมเีดียรว่มในการเรยีน

การสอนจะส่งเสริมความน่าสนใจในการเรยีน และช่วย

ให�นักศึกษาเข�าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น  

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีสนับสนุน

ทั้ งการให�ความรู� ในการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคล�องกบัศตวรรษที ่21 และสนบัสนนุงบประมาณ

ในการจัดการเรียนการสอน

  .
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การจััดการเรียนการสอนแบับั Active Learning  

สำห์รับักระบัวนวิชา 206471 คณิต่ศาสต่ร์ประกันภััยเบั่�องต่�น

ภัาคภั้มิ เพื่็ชรประดับั1

1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต�น เป็นกระบวนวิชาที่ว่าด�วยการสร�างแบบจำลองคณิตศาสตร์

สำหรับการประกันวินาศภัย เพื่อใช�ในการคำนวณค่าต่าง ๆ ในกรมธิรรม์ประกันภัย เช่น ค่าเบี้ยประกัน ราย

ละเอียดความคุ�มครอง จำนวนกรรมธิรรม์ที่ต�องขาย การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่ถูกใช�ใน

กระบวนวิชา ได�แก่ กิจกรรมการเรียนรู�แบบใช�เกม กิจกรรมการเรียนรู�แบบแผนผังความคิด การเรียนรู�แบบแลก

เปลี่ยนความคิด และกิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงาน กิจกรรมเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให�ผู�เรียนพัฒนาแนวคิด

อยา่งมีหลักการและเหตผุล ฝึกึรบัฟงัความคดิเหน็ของผู�อืน่ ได�นำความรู�ของกระบวนวชิาไปประยกุตใ์ช�กบัปญัหา

จรงิ ได�เรยีนรู�แบบร่วมมือ และได�คิดสร�างสรรค์ โดยใช�วธิิวีดัและประเมินผลการเรยีนรู�แบบการประเมินการปฏิบัิติ 

รวมไปถึงการประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม เพื่อให�ได�ผลที่บ่งบอกคุณภาพของผลงาน จากผลการประเมินการเรียนการ

สอนโดยผู�เรียนพบว่า ผู�เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมและเข�าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมตาม

จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว�

คำสำคัญ:  Active Learning, คณิตศาสตร์ประกันภัย, การสอนคณิตศาสตร์

1. บัทนำ

 โดยทั่วไปน้ันการเรียนการสอนกระบวนวิชา

คณิตศาสตร์นั้นถูกสอนโดยการบรรยายและยก

ตวัอย่างหน�าชัน้เรยีนโดยผู�สอนเป็นหลักเนือ่งจากองค์

ความรู�คณิตศาสตร์นั้นมีรายละเอียดสูง หากผู�เรียน

เข�าใจผดิแม�เพยีงเลก็น�อย อาจกระทบกบัผลการศกึษา

แบบลูกโซึ่่กับผลลัพธิ์ทั้งหมดที่เหลือด�วย จึงทำให�การ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สำหรับ

กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามีความ

ท�าทายเป็นอย่างยิ่ง 

 กระบวนวิชา 206471 คณิตศาสตร์ประกันภัย

เบื้องต�น เป็นกระบวนวิชาที่ว่าด�วยการสร�างแบบ

จำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประกันวินาศภัย เพื่อ

ใช�ในการคำนวณคา่ตา่ง ๆ  ในกรมธิรรมป์ระกนัภยั เชน่ 

ค่าเบี้ยประกัน รายละเอียดความคุ�มครอง จำนวน

กรรมธิรรม์ท่ีต�องขาย จากการวิเคราะห์เนื้อหาของ 

ผู�สอน พบว่า มคีวามเปน็ไปได�ทีจ่ะปรบัการสอนในบาง

หัวข�อโดยใช�การเรียนรู�แบบ Active learning ได�แก่ 

กิจกรรมการเรียนรู�แบบใช�เกม กิจกรรมการเรียนรู�

แบบแผนผังความคิด การเรยีนรู�แบบแลกเปลีย่นความ

คิด และกิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงาน กิจกรรม

เหลา่นีม้จีดุประสงค์เพือ่ให�ผู�เรยีน พฒันาแนวคิดอยา่ง

มีหลักการและเหตุผล ฝึึกรับฟังความคิดเห็นของผู�อื่น 

ได�นำความรู�ของกระบวนวชิาไปประยุกต์ใช�กบัปญัหา

จริง ได�เรียนรู�แบบร่วมมือ และได�คิดสร�างสรรค์ โดย

ใช�วิธิีวัดและประเมินผลการเรียนรู�แบบการประเมิน

การปฏิิบัติ รวมไปถึงการประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อ

ให�ได�ผลที่บ่งบอกคุณภาพของผลงาน
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2. การจััดการเรียนการสอนของกระบัวนวิชา

2.1. ข�อมูลพื้นฐ์านของกระบวนวิชา 

 กระบวนวิชา 206471 มีเนื้อหาจำนวน 8 บท 

ได�แก่ 1. ตัวแปรสุ่มในคณิตศาสตร์ประกันภัย  

2. แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับประกันวินาศภัย  

3. การแจกแจงความสูญเสีย 4. การเรียกร�องรวมยอด 

5. การประกันภยัตอ่ 6. ทฤษฎกีารล�มละลาย 7. ระบบ

ส่วนลดของการไม่เรียกร�อง 8. สามเหลี่ยมการล่าช�า 

สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นั้น  

มนีกัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาทัง้สิน้ จำนวน 10 คน 

เป็นนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 คน และเป็นผู�เรียนร่วมผ่านระบบ 

CMU Lifelong Education จำนวน 2 คน โดยระหว่าง

ภาคการศึกษา มีผู�ถอนกระบวนวิชา 2 คน เป็น

นักศึกษา 1 คน และผู�เรียนร่วม 1 คน

2.2. กจิกรรมการเรยีนรู�แบบ Active Learning 

ของกระบวนวิชา

 การเรยีนการสอนแบบ Active Learning เปน็ก

ระบวนการจัดการเรียนรู�ตามแนวคิดการสร�างสรรค์

ทางปัญญาที่เน�นกระบวนการเรียนรู�มากกว่าเนื้อหา

วชิาเพือ่ชว่ยให�ผู�เรยีนสามารถเชือ่มโยงหรือสร�างความ

รู�ให�เกิดขึ้นในตนเองด�วยการลงมือปฏิิบัติจริงผ่านสื่อ

หรอืกจิกรรมการเรยีนรู�ทีม่ผีู�สอนเปน็ผู�แนะนำ กระตุ�น 

หรืออำนวยความสะดวกให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ขึ้น

โดยกระบวนการคดิข้ันสงู [6-8] สำหรบักจิกรรมในชัน้

เรียนรูปแบบ Active learning ของกระบวนวิชานี้ 

ประกอบด�วย 

 (1) กิจกรรมการเรียนรู�แบบใช�เกม – ใช�โจทย์

สมมตแิละกรณศีกึษามาเปน็คำถาม เมือ่กจิกรรมเสรจ็

สิ้นให�ผู�เรียนอภิปรายหน�าชั้นเรียน และสะท�อนความ

คิดว่าได�เรียนรู�อะไรบ�าง ซ่ึึ่งจะเป็นการพัฒนาแนวคิด 

การแก�ปญัหา การนำความรู�ไปใช�อยา่งมหีลกัการและ

เหตุผลของผู�เรียน ฝึึกรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล

ของผู�อื่น

 (2) กิจกรรมการเรียนรู�แบบแผนผังความคิด - 

ให�ผู�เรยีนเลือกผลิตภณัฑป์ระกันภยัทีพ่บเห็นได�ในท�อง

ตลาดมาสรปุ อธิบิาย และนำเสนอ เพือ่ให�นักศกึษาได�

เรียนรู�คำศัพท์สำคัญ พัฒนาทักษะด�านการสื่อสาร 

และทักษะด�านการใช�เทคโนโลยี 

 (3) การเรียนรู�แบบแลกเปลี่ยนความคิด - ให�ผู�

เรยีน สรปุหน�าชัน้เรยีนเกีย่วกบัเนือ้หาในกระบวนวชิา

แต่ละบท เพื่อให�นักศึกษาได�พัฒนาทักษะด�านการ

สื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างผู�เรียนและ

ผู�สอน อีกทั้งยังสามารถทำให�ผู�สอนสามารถติดตามผู�

เรียนได�ว่าเข�าใจเนื้อหามากหรือน�อยแค่ไหน ซ่ึึ่งจะ

เป็นการพัฒนาทักษะด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

การนำเสนอความคิดรวบยอดและความเชื่อมโยงกัน

ของกรอบความคิด และทักษะด�านการนำเสนอ 

 (4) กิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงาน – เป็น

กจิกรรมกลุม่ ให�ผู�เรยีนออกแบบผลติภณัฑป์ระกนัภยั

ตามความสนใจ วเิคราะห์ความเป็นไปได�ของผลิตภณัฑ์ 

เก็บข�อมูลที่เกี่ยวข�อง และคำนวณรายละเอียดสำคัญ

ด�านการเงิน เช่น ความคุ�มครอง ค่าเบี้ยประกัน โดย

ใช�ทฤษฎีและความรู�จากที่เรียนในกระบวนวิชา มีการ

เชิญผู� เชี่ ยวชาญมาให�ความรู� และแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร�างความประทับใจและ

สร�างแรงบนัดาลใจให�กบัผู�เรยีน ในสปัดาห์สดุท�ายของ

ภาคการศึกษา มีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงาน มี

คณะกรรมการประเมินผลงานร่วมเข�าฟัง ซึ่กัถาม และ

ให�ข�อคดิเหน็ กจิกรรมดงักลา่วนีจ้ะชว่ยให�ผู�เรยีนได�ฝึกึ

นำความรู�ของกระบวนวิชาไปประยุกตใ์ช�กบัปัญหาจริง 

ได�เรียนรู�แบบร่วมมือ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร�างสรรค์ สร�างนิสัยใฝึ่รู� 

และรับฟังความคิดเห็นของผู�อื่น และสร�างทัศนคติที่

ถูกต�องและมีเหตุผลกับงานด�านประกันภัย

 สำหรับวิธิีวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของ

กิจกรรมนั้น กิจกรรมการเรียนรู�แบบใช�เกม แบบแผน

ผังความคิด และแบบแลกเปลี่ยนความคิด จะใช�การ

ประเมินการปฏิิบัติ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู�แบบ 
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โครงงาน จะใช�การประเมินการปฏิิบัติ และการ

ประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม 

 ท้ังนีส้รปุเน้ือหาของกจิกรรมตา่ง ๆ  ในกระบวน

วิชาถูกแสดงในตารางที่ 1 ด�านล่าง รวมถึงรูปท่ี

เกี่ยวข�องของบางกิจกรรมจะถูกแสดงในรูปที่ 1 ถึง 6

ต่ารางที� 1 รายละเอียดกิจกรรมแบบ Active 

Learning ของกระบวนวิชา

ร้ปที� 1 กิจกรรม 1.1 และ 1.2 เกมตอบปัญหา

ร้ปที� 2 กิจกรรม 2 นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ร้ปที� 3 กิจกรรม 4.3 เสวนาโดยบริษัท MSIG

ร้ปที� 4 โปสเตอร์กิจกรรม 4.3

ร้ปที� 5 กิจกรรม 4.2 Pitching & Sharing

   

 

 

คาเบี้ยประกัน โดยใชทฤษฎีและความรูจากที่เรียน

ในกระบวนวิชา มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู

และแลกเปลี ่ยนประสบการณ เพื ่อเปนการสราง

ความประทับใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน 

ในส ัปดาหส ุดทายของภาคการศึกษา มีการจัด

ก ิจกรรมนำเสนอโครงงาน ม ีคณะกรรมการ

ประเมินผลงานรวมเขาฟง ซักถาม และใหขอคิดเห็น 

กิจกรรมดังกลาวนี้จะชวยใหผูเรียนไดฝกนำความรู

ของกระบวนวิชาไปประยุกตใชกับปญหาจริง ได

เรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค สรางนิสัยใฝรู 

และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสรางทัศนคติท่ี

ถูกตองและมีเหตุผลกับงานดานประกันภัย 

สำหรับวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

กิจกรรมนั ้น กิจกรรมการเรียนรู แบบใชเกม แบบ

แผนผังความคิด และแบบแลกเปลี่ยนความคิด จะใช

การประเมินการปฏิบัติและ กิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน จะใชการประเมินการปฏิบัติ และการ

ประเมินเพ่ือนรวมกลุม  

ท้ังนี้สรุปเนื้อหาของกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวน

วิชาถูกแสดงในตารางที ่ 1 ดานลาง รวมถึงรูปท่ี

เก่ียวของของบางกิจกรรมจะถูกแสดงในรูปท่ี 1 ถึง 6 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรมแบบ Active 

Learning ของกระบวนวชิา 

 กิจกรรม 
เนื้อหา

ของบทท่ี 

1.1 เกมตอบปญหา 1 3 

1.2 เกมตอบปญหา 2 4 

2 นำเสนอผลิตภัณฑประกันภัย 2 

3.1 สรุปเนื้อหาของแตละบท 2-8 

4.1 โครงงาน 2-8 

4.2 กิจกรรม Pitching & Sharing เสริม 

4.3 

เสวนาหัวขอคณิตศาสตร

ประกันภัย โดยบริษัท

ประกันภัย MSIG 

เสริม 

 

 

 
รูปท่ี 1 กิจกรรม 1.1 และ 1.2 เกมตอบปญหา 

 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรม 2 นำเสนอผลิตภัณฑ

ประกันภัย 

 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรม 4.3 เสวนาโดยบริษัท MSIG 

 

   

 

 

คาเบี้ยประกัน โดยใชทฤษฎีและความรูจากที่เรียน

ในกระบวนวิชา มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู

และแลกเปลี ่ยนประสบการณ เพื ่อเปนการสราง

ความประทับใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน 

ในส ัปดาหส ุดทายของภาคการศึกษา มีการจัด

ก ิจกรรมนำเสนอโครงงาน ม ีคณะกรรมการ

ประเมินผลงานรวมเขาฟง ซักถาม และใหขอคิดเห็น 

กิจกรรมดังกลาวนี้จะชวยใหผูเรียนไดฝกนำความรู

ของกระบวนวิชาไปประยุกตใชกับปญหาจริง ได

เรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค สรางนิสัยใฝรู 

และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสรางทัศนคติท่ี

ถูกตองและมีเหตุผลกับงานดานประกันภัย 

สำหรับวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

กิจกรรมนั ้น กิจกรรมการเรียนรู แบบใชเกม แบบ

แผนผังความคิด และแบบแลกเปลี่ยนความคิด จะใช

การประเมินการปฏิบัติและ กิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน จะใชการประเมินการปฏิบัติ และการ

ประเมินเพ่ือนรวมกลุม  

ท้ังนี้สรุปเนื้อหาของกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวน

วิชาถูกแสดงในตารางที ่ 1 ดานลาง รวมถึงรูปท่ี

เก่ียวของของบางกิจกรรมจะถูกแสดงในรูปท่ี 1 ถึง 6 
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1.1 เกมตอบปญหา 1 3 

1.2 เกมตอบปญหา 2 4 

2 นำเสนอผลิตภัณฑประกันภัย 2 
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4.1 โครงงาน 2-8 

4.2 กิจกรรม Pitching & Sharing เสริม 
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เสวนาหัวขอคณิตศาสตร
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และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสรางทัศนคติท่ี
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3 ผลการจัดการเรียนการสอน 

จากกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 7 กิจกรรม ทุกกิจกรรม 

มีผูเขารวมกิจกรรมในอัตรารอยละ 100 สำหรับผล

สำรวจความพึงพอใจตอกิจกรรม และความเขาใจ

เนื้อหาตามวัตถุประสงคที ่ระบุของแตละกิจกรรม

(เต็ม 5) เปนไปตามตารางท่ี 2 และรูปท่ี 7 ดังนี้ 
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ร้ปที� 6 กิจกรรม 4.1 นำPitching & Sharing

3. ผู้ลการจััดการเรียนการสอน

 จากกิจกรรมรวมท้ังสิน้ 7 กจิกรรม ทกุกจิกรรม 

มีผู�เข�าร่วมกิจกรรมในอัตราร�อยละ 100 สำหรับผล

สำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรม และความเข�าใจ

เน้ือหาตามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบขุองแตล่ะกจิกรรม (เตม็ 

5) เป็นไปตามตารางที่ 2 และรูปที่ 7 ดังนี้

ต่ารางที�  2 รายละเอียดกิจกรรมแบบ Active 

Learning ของกระบวนวิชา

ร้ปที�  7 คะแนนประเมินกิจกรรมแบบ Active 

Learning ของกระบวนวิชา

 จากผลการประเมินของผู�เรียนพบว่า คะแนน

ประเมินทัง้ความพึงพอใจต่อกิจกรรม และความเข�าใจ

เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ มีค่าเฉล่ียเกิน 4 

คะแนนทุกกจิกรรม สะท�อนให�เห็นวา่ผู�เรยีนมคีวามพงึ

พอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning ในบางหัวข�อกระบวนวิชา อย่างไรก็ตาม 

ผู�เรยีนบางส่วนได�ให�ความคิดเหน็ในประเด็นทีน่่าสนใจ 

ซึ่ึ่งผู�เขียนได�ทำการรวบรวมไว�ดังนี้

ความคิดเห์็นของผู้้�เรียนต่่อกิจักรรม

กิจักรรม 4.1

 - เวลาในการทำน�อยมาก ๆ

 - เวลามีน�อย ทำไม่ทัน อาจให�ทำต้ังแต่ครึ่ง

เทอมแรก หาหัวข�อ หาข�อมูล รอไว�ก่อน 

 - เข�าใจเนื้อหาในส่วนที่ตัวเองหาซึ่ะมากกว่า 
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ตารางท่ี 2  รายละเอียดกิจกรรมแบบ Active 

Learning ของกระบวนวิชา 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจตอ

กิจกรรม 

ความเขาใจเน้ือหาตาม

วัตถุประสงคที่ระบ ุ

1.1 

1.2 
4.29 4.43 

2 4.86 4.71 

3.1 4.86 4.86 

4.1 4.28 4.28 

4.2 4.71 4.71 

4.3 4.86 4.86 

 

รูปท่ี 7 คะแนนประเมินกิจกรรมแบบ Active 

Learning ของกระบวนวชิา 

 

จากผลการประเมินของผูเรียนพบวา คะแนน

ประเมินท้ังความพึงพอใจตอกิจกรรม และความ

เขาใจเนื้อหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุ มีคาเฉลี่ยเกิน 4 

คะแนนทุกกิจกรรม สะทอนใหเห็นวาผูเรียนมีความ

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning ในบางหัวขอกระบวนวิชา อยางไรก็ตาม

ผูเรียนบางสวนไดใหความคิดเห็นในประเด็นท่ี

นาสนใจ ซ่ึงผูเขียนไดทำการรวบรวมไวดังนี้ 

 

ความคิดเห็นของผูเรียนตอกิจกรรม 
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- เวลาในการทำนอยมาก ๆ 

- เวลามีนอย ทำไมทัน อาจใหทำตั้งแตครึ่ง

เทอมแรก หาหัวขอ หาขอมูล รอไวกอน  

- เขาใจเนื้อหาในสวนท่ีตัวเองหาซะมากกวา 

เหมือนในฝายท่ีรวมขอมูลมาประกอบกัน 

ไมบอกอะไรเลย พอไมบอกก็เลยไมไดเขาใจ

เนื้อหาในสวนนั้น  

- เปนกิจกรรมท่ีวัดการทำงานกลุมคอนขางดี

เลยคะ วาใครทำงานยังไง โดยสวนตัวหนู

รูสึกวาหัวหนากลุมเปนตัวหลักก็จริงแตวา

คุมจนบางครั้งรูอยูแคตัวเองหรือวารูขอมูล

แค 2-3 คนคะ เวลาถามอะไรตอบมาก็ไม

คอยจะเคลียรในบางครั้ง และอีกท้ัง

คอนขางท่ีจะปลอยไมคอยตามมากเทาไหร 

ตองรอเวลาคอนขางนานมันเลยรูสึกวา

ติดขัดนิดหนอยเหมือนพอไมรูตรงไหนถาม

ไปแลวไมมาตอบซักที อีกท้ังบางคนก็

ชวงแรก ๆ ไมคอยมีสวนเทาไหร ชวงหลัง ๆ 

ก็มามีสวนเหมือนกลัวเพ่ือนวาไมชวย แต

โดยรวมหนูก็คิดวาเปนกิจกรรมท่ีดีนะคะ 

ทำใหเห็นไปเลยวาเราเรียนมาเราสามารถ

ไปใชยังไงในอนาคต 

- เนื่องจากเพ่ือน ๆ ไมไดเจอกันบอยเลยไม

คอยจะรวมมือกันเทาไหร บวกกับการ

สื่อสารท่ีไมคอยแนชัด ไมไดมีการแบงงาน
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ข�างที่จะปล่อยไม่ค่อยตามมากเท่าไหร่ ต�องรอเวลา

คอ่นข�างนานมันเลยรู�สกึวา่ตดิขดันดิหนอ่ยเหมือนพอ

ไม่รู�ตรงไหนถามไปแล�วไมม่าตอบซึ่กัท ีอกีทัง้บางคนก็

ชว่งแรก ๆ  ไมค่อ่ยมสีว่นเทา่ไหร ่ชว่งหลงั ๆ  กม็ามส่ีวน

เหมือนกลัวเพื่อนว่าไม่ช่วย แต่โดยรวมหนูก็คิดว่าเป็น

กิจกรรมที่ดีนะคะ ทำให�เห็นไปเลยว่าเราเรียนมาเรา

สามารถไปใช�ยังไงในอนาคต

 - เน่ืองจากเพือ่น ๆ  ไมไ่ด�เจอกนับอ่ยเลยไมค่อ่ย

จะร่วมมือกันเท่าไหร่ บวกกับการสื่อสารท่ีไม่ค่อย

แนชั่ด ไม่ได�มีการแบ่งงานกันชดัเจน ไม่ได�เล่าหรอืเปดิ

เผยสว่นทีต่วัเองทำให�คนในกลุม่ฟงั และไมไ่ด�สรปุภาพ

รวมให�เพื่อน ๆ ฟังก่อนที่จะไปนำเสนอทำให�รู�แค่ใน

ส่วนที่ตัวเองทำจึงไม่สามารถเข�าใจเนื้อหาทั้งหมด

กิจักรรม 4.3

 - กิจกรรมนีส้นกุมาก ๆ  คะ่ เพราะมคีวามเข�าใจ

ในเนื้อหาของประกันภัยมากขึ้น ปกติถ�าเรียนในตัว

ประกนัภยัทีอ่ยู่ในคณะบรหิารธิรุกจิจะเปน็ทฤษฎทีีพ่ดู

ถงึความหมายสะสว่นใหญ ่แตก่จิกรรมนีม้กีารอธิบิาย

ให�เห็นภาพและเข�าใจมากขึ้น  

ความคิดเห์็นของผู้้�สอนต่่อความคิดเห์็นจัากผู้้�เรียน

 1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการทำน�อยเกินไป 

– ผู�สอนได�มีการแจ�งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานใน

ช่วงประมาณสัปดาห์ท่ี 11 ของการเรียนการสอน 

เนือ่งจากต�องการให�ผู�เรยีนตดัสนิใจเรือ่งถอนกระบวน

วิชาให�แล�วเสร็จก่อน เพราะหากผู�เรียนบางส่วนถอน

กระบวนวิชาเมื่อแบ่งกลุ่มไปแล�ว อาจส่งผลกระทบ 

เช่น จำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่ึ่งทำให�

นกัศกึษามีเวลาดำเนนิการในการทำโครงงานประมาณ 

5 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนครั้งต่อ

ไป อาจมีการปรับกิจกรรมให�เร็วขึ้น เช่น ให�นักศึกษา

หาข�อมูลทีจ่ะใช�ในโครงงานตัง้แต่ชว่งครึง่แรกของการ

เรียนการสอน

 2. ปญัหาเรือ่งการประสทิธิภิาพในการแบง่งาน

ของหัวหน�าทีม – บทบาทหลักของหัวหน�าทีมคือเป็น

ตวักลางในการสือ่สารระหว่างผู�สอนและผู�เรยีนทีเ่หลือ

ให�มปีระสทิธิภิาพ รวมถงึดกูารวางแผนการทำงานและ

ดู ภ าพรวมของ โคร ง ง าน ให� เ หมาะสมและมี

ประสิทธิิภาพ ทั้งนี้ผู�สอนเน�นย้ำถึงบทบาท และความ

สำคัญของหัวหน�าทีมแก่ผู�เรียนหลายครั้ง รวมถึงให�ผู�

เรียนเลือกหัวหน�าทีมด�วยตนเอง อย่างไรก็ตามพบว่า 

กลุ่มผู�เรียนได�เลือกหัวหน�าทีมโดยใช�เกณฑ์ตามความ

สามารถทางวิชาการ (เกรดเฉลีย่สูงสุด) มากกว่าความ

สามารถเรือ่งการประสานงาน อกีทัง้ในภาคการศกึษา

นีย้งัมีปญัหาเรือ่งสถานการณ์โควิด ทำให�การนัดหมาย

ในการทำงานกลุ่มนั้นเป็นไปได�ยาก ส่งผลให�มีปัญหา

ในเรื่องการติดตามงาน ชี้แจงงาน และแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข�องกบัโครงงาน รวมถงึงาน

หลายอย่างไม่ถูกกระจายออกไปอย่างที่ควรจะเป็น 

ทั้งนี้ในอนาคต ผู�สอนอาจแก�ปัญหาโดยการวางแผน

การทำโครงงานไว�โดยสังเขป จากนั้นจะให�มีการระบุ

ให�ชัดเจนว่า ผู�เรียนคนใดจะทำงานในส่วนต่าง ๆ  ตาม

โครงสร�างที่ได�วางไว� รวมถึงให�ผู�เรียนในอดีตมาเล่าถึง

ประสบการณทีไ่ด�พบเจอ ในการทำโครงงานกอ่นท่ีจะ

ทำการเลือกหัวหน�าทีม

4. สรุปผู้ลการดำเนินงาน

 จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในกระบวนวิชา 206471 คณิตศาสตร์

ประกันภัยเบื้องต�นพบว่า ผู�เรียนมีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรม และความเข�าใจเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่

ต�องการ นอกจากนี้ ผู�เรียนได�ให�ความคิดเห็นที่น่า

สนใจเพือ่ใช�ในการปรับปรุงกจิกรรมให�มีประสิทธิภิาพ

ยิ่งขึ้นในอนาคต 

 ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวอาจถูกนำไปขยายผลเพื่อ

ปรับรูปแบบการ เรี ยนการสอนกระบวน วิชา

คณติศาสตรใ์นระดบัอดุมศกึษาได� โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

กระบวนวิชาในด�านคณิตศาสตร์ประยุกต์

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�เขียนขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำ

ปีการศึกษา 2564 โดยศูนย์ Teaching & Learning 
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Innovation Center (TLIC) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ที่

ให�การสนับสนุนด�านงบประมาณ นอกจากน้ี ผู�เขียน

ขอขอบคณุ ดร.หทยัชนก ปนัดษิฐ์ ์(บรษิทั N.P. Lanna 

International Trading Limited) คณุพฒุนินัท ์วฒัน

ประเสริฐ์โชค (MSIG Insurance) คุณพฤกษารัตน์ 

ชยัศรสีวสัดิ ์(MSIG Insurance) และคณุณฐั์ พรหมมา 

(ศิษย์เก่า ภาควิขาคณิตศาสตร์) ที่ให�เกียรติเป็น

วทิยากรบรรยายพเิศษ รวมถงึ ผู�ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. 

วรรณศิริ วรรณสิทธิิ์ (ภาควิชาคณิตศาสตร์) อาจารย์ 

ดร.ภวัต ภักด์ิศรานุวัต (ภาควิขาสถิติ) และคุณณัฐ์ 

พรหมมา ทีเ่ปน็คณะกรรมการประเมนิผลงานกจิกรรม

การเรียนรู�แบบโครงงาน

6. เอกสารอ�างอิง

 [1] สถาพร พฤฑฒิกุล (2555). คุณภาพผู�เรียนเกิดจากกระบวนการเรียนรู�, วารสารการบริหารการศึกษา, 

6(2),  เมษายน 2555, หน�า 1-13. 

 [2] อริยา คูหา, สรินฎา ปุติ และ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ (2562). โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู�ที่ผ่าน

สู่ Active Learning, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2), กันยายน 

2562, หน�า 1-13.

 [3] ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553). Active Learning, เชียงใหม่: ข่าวสารวิชาการ หน่วยส่งเสริมและพัฒนา

วิชาการ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การจััดการก๊าซเร่อนกระจักในภัาคป่าไม�และการเกษต่ร 

(Greenhouse Gas Management in Forest and Agricultural Sectors)  

คณะเกษต่รศาสต่ร์ มห์าวิทยาลัยเชียงให์ม่

มนต่รี แสนวังสี1,2 

1ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม�, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
2ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธิรรมชาติ, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

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

บัทคัดย่อ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Global climate change) เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผล 

กระทบรนุแรงตอ่ภาคเศรษฐ์กจิ สงัคม และสิง่แวดล�อม สาเหตสุำคญัมาจากการปลอ่ยกา๊ซึ่เรอืนกระจกสูบ่รรยากาศ

จนเกินสมดุล ซึ่ึ่งก๊าซึ่เรือนกระจกที่สำคัญ ได�แก่ ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO
2
) ก๊าซึ่มีเทน (CH

4
) และก๊าซึ่ไนตรัส

ออกไซึ่ด์ (N
2
O) ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อให�เกิดผลลัพธิ์การเรียนรู� หลักการการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก สถานการณ์

การปลอ่ยกา๊ซึ่เรอืนกระจก ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและทกัษะเบือ้งต�นเกีย่วกบักลไกการ

บรรเทาก๊าซึ่เรือนกระจกในภาคป่าไม�และการเกษตร การเรียนรู�แบบ active learning จึงเป็นวิธิีการหลักในการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู�ระหว่างผู�เรียนผ่านการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย์ (Role-playing) ให�กับนักศึกษา จำนวน

ทั้งหมด 6 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผลการดำเนินการพบว่าผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิิบายหลัก

การการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก โดยเฉพาะกิจกรรมด�านป่าไม�และการเกษตรไม่มีความแตกต่างกัน ขณะที่

กระบวนการเรียนรู�แบบ active learning ผ่านการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย์ (Role-playing) ทำให�ผู�เรียนมี

ผลลัพธิ์การเรียนรู�สถานการณ์ก๊าซึ่เรือนกระจก ความสามารถในการอธิิบายสถานการณ์ก๊าซึ่เรือนกระจกรวมถึง

การพัฒนาประเทศภายใต�สถานการณ์การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพิ่มขึ้นเป็นร�อยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม 

คำสำคัญ:  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ก๊าซึ่เรือนกระจก, ป่าไม�และการเกษตร, โรลเพลย์

1. บัทนำ

 วิชาการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจกในภาคป่าไม�

และการเกษตร (Greenhouse Gas Management 

in Forest and Agricultural Sectors) เป็นวิชาใหม่ 

เหมาะสมสำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

ประเด็นการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก (GHGs) ของโลก 

และของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให�เกิด

ภาวะโลกร�อน (Global warming) และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) [1, 

2] ประกอบกับประเทศไทยได�ประกาศเจตนารมณ์ใน

การเข�าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และ

ปล่อย GHGs เป็นศูนย์ (Net zero) ในปี ค.ศ. 2065 

[3] ซ่ึึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตผล

เกษตรและป่าไม�ของประเทศไทย ดงันัน้เราจำเป็นต�อง

ให�องคค์วามรู�และการเข�าถงึข�อมลูให�กับนกัศกึษาโดย

เรง่ดว่น เพือ่ให�ทนัตอ่สถานการณ ์เพิม่โอกาศและทาง

เลือกในการทำงานด�านการจัดการ GHGs ในอนาคต 

โดยใช�การเรียนรู�แบบ active learning จึงเป็นวิธิีการ

หลักในการแลกเปล่ียนองค์ความรู�ระหว่างผู�เรยีนผ่าน
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การทำกิจกรรมแบบโรลเพลย์ (Role-playing) [4] 

ตามบทบาทท่ีได� รับมอบมายจากการจับฉลาก 

นอกจากนี้อาจารย์ผู�สอนจะทำหน�าเป็นโค�ชให�กับ 

ผู�เรียนเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาต่อไป

2. วัต่ถุประสงค์

 2.1 นักศึกษาสามารถอธิิบายหลักการการ

จดัการก๊าซึ่เรอืนกระจก โดยเฉพาะกิจกรรมด�านป่าไม�

และการเกษตร

 2.2 นักศึกษาสามารถอธิิบายสถานการณ์ก๊าซึ่

เรอืนกระจก การปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกระดับโลกและ

ประเทศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

3. วิธ์ีการศ้กษา

 มีการจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน์

ที่ดิน (land use change) ในพื้นที่ชุมชนหรือจังหวัด

หนึ่ง เช่น กำลังวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ ดังนั้นควรมีการประชุมหารือผู�มีส่วนได�ส่วนเสีย

ทกุภาคส่วนมาร่วมกนัถกปญัหาตามบทบาทหน�าทีใ่น

ชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆ ซึ่ึ่งการทดลองนี้ใช� จำนวน

นักศึกษาทั้งสิ้น 6 คน ซึ่ึ่งแต่ละคนจะได�รับบทบาทที่

แตกต่างกันโดยวิธิีการจับฉลากแบบ random 

sampling (ดังรูปที่ 1) 

ร้ปที� 1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมในการเริ่มดำเนินการ 

Roleplay จะมีการจับฉลากเพือ่รับบทบาทหน�าท่ีของ

แต่ละคน

 บทบาทที่จำลองขึ้นมาประกอบไปด�วย 1. 

บทบาทของผู�ว่าหมูป่า จังหวัดเชียงเก่า 2. บทบาท 

NGO 3. บทบาทเป็นนักวิชาการ 4. บทบาทชาวนา 

หรือเกษตรกรผู�ที่เสียหาย 5.บทบาทของกรมป่าไม� 

และ 6. บทบาทของนายทุนหน�าเลือด โดยอาจารย์ผู�

สอนทำหน�าที่ เป็นฝึ่ายเลขาในที่ประชุม เพื่อหา

แนวทางข�อสรปุในการออกแบบภาพฉายอนาคต หรอื

หรือฉากทัศน์ (scenarios) [2] ในการพัฒนาชุมชน

หรือจังหวัดเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน ซึ่ึ่งการจำลอง

สถานการณ์นี้จะอยู่ภายใต�แรงกดดันในเรื่องของส่ิง

แวดล�อมโลกที่มีการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกจากภาค

ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและป่าไม� ซึ่ึ่งส่ง

ผลให�เกิดภาวะโลกร�อน (global warming) และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)  

ดังนั้นการพัฒนาโครงการหรืออุตสาหกรรมภาค

การเกษตรและป่าไม�ใดๆ จะต�องคำนึงถึงการลดก๊าซึ่

เรือนกระจกร่วมกัน (greenhouse gas mitigation) 

หรือจัดทำโครงการลดก๊าซึ่เรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐ์านประเทศไทยร่วมกัน [5] ในการประชุม

เพ่ือสรุปหาทางออกร่วมกันจะใช�กรอบแนวคิดเรื่อง

การทำ roleplay ดังรูปที่ 2 

รป้ที� 2 กรอบแนวคดิการวางแผนการใช�ประโยชนท์ีดิ่น

และลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกผ่านการทำ 

roleplay ตามบทบาทหน�าที่ที่ได�รับ [4]

 โดยท่ี 1 Enabling environment ให�ทราบ

และเข�าถึงข�อมูลร่วมกันว่าจะเกิดโครงการอะไรหรือ

อตุสาหกรรมอะไรขึน้ในชมุชนหรอืจงัหวดัและจะมีการ

ฐ์านทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมในชุมชนนั่นหรือไม่

อยา่งไร 2) Assessment of current condition การ

วเิคราะห์ฐ์านข�อมูลทรพัยากรและสิง่แวดล�อมในพืน้ท่ี 

 

 

   

 

 

1 บทนำ 

วิชาการจัดการกาซเรือนกระจกในภาคปาไม

และการเกษตร (Greenhouse Gas Management 

in Forest and Agricultural Sectors) เปนวิชาใหม  

เหมาะสมสำหรับนักศึกษาในปจจุบัน โดยเฉพาะ

ประเด็นการจัดการกาซเรือนกระจก (GHGs) ของ

โลก และของประเทศไทย เนื่องจากเปนสาเหตุทำให

เก ิดภาวะโลกร อน (Global warming) และการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 

[1, 2] ประกอบก ั บป ร ะ เทศ ไทย ได  ป ร ะ ก าศ

เจตนารมณในการเขาสูสังคมคารบอนต่ำ หรือความ

เปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ในป 

ค.ศ. 2050 และปลอย GHGs เปนศูนย (Net zero) 

ในป ค.ศ. 2065 [3] ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอ

ภาคการผลิตผลเกษตรและปาไมของประเทศไทย 

ดังนั้นเราจำเปนตองใหองคความรู และการเขาถึง

ขอมูลใหกับนักศึกษาโดยเรงดวน เพื ่อใหทันตอ

สถานการณ เพิ่มโอกาศและทางเลือกในการทำงาน

ดานการจัดการ GHGs ในอนาคต โดยใชการเรียนรู

แบบ active learning จึงเปนว ิธ ีการหลักในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูเรียนผานการทำ

กิจกรรมแบบโรลเพลย (Role-playing) [4] ตาม

บทบาทท ี ่ ได  ร ั บมอบมายจากการจ ับฉลาก ) 

นอกจากนี้อาจารยผู สอนจะทำหนาเปนโคชใหกับ

ผูเรียนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาตอไป 

2 วัตถุประสงค 

2. 1 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการจัดการ

กาซเรือนกระจก โดยเฉพาะกิจกรรมดานปาไมและ

การเกษตร 

2.2 นักศึกษาสมารถอธิบายสถานการณกาซเรือน

กระจก การปลอยกาซเรือนกระจกระดับโลกและ

ประเทศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

3 วิธีการศึกษา 

มีการจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดิน (land use change) ในพ้ืนท่ีชุมชนหรือจังหวัด

หนึ่ง เชนกำลังวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ ดังนั้นควรมีการประชุมหารือผูมีสวนไดสวน

เสียทุกภาคสวนมารวมกันถกปญหาตามบทบาท

หนาที่ในชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆ ซึ่งการทดลองนี้ใช

จำนวนนักศึกษาทั้งสิ ้น 6 คน ซึ่งแตละคนจะไดรับ

บทบาทที ่แตกตางก ันโดยวิธ ีการจับฉลากแบบ 

random sampling (ดังรูปท่ี 1)  

 

รูปท่ี 1 แสดงตัวอยางกิจกรรมในการเริ่มดำเนินการ 

Roleplay จะมีการจับฉลากเพื่อรับบทบาทหนาท่ี

ของแตละคน 

บทบาทที ่จำลองข ึ ้นมาประกอบไปด วย 1. 

บทบาทของ ผูวาหมูปา จังหวัดเชียงเกา 2. บทบาท 

NGO 3. บทบาทเปนนักวิชาการ 4. บทบาทชาวนา 

หรือเกษตรกรผูที่เสียหาย 5.บทบาทของกรมปาไม 

และ 6. บทบาทของนายทุนหนาเลือด โดยอาจารย

ผู สอนทำหนาที่เปนฝายเลขาในที ่ประชุม เพื่อหา

แนวทางขอสรุปในการออกแบบภาพฉายอนาคต 

 

 

   

 

 

หรือหรือฉากทัศน (scenarios) [2] ในการพัฒนา

ชุมชนหรือจังหวัดเพื ่อความยั ่งยืนรวมกัน ซึ่งการ

จำลองสถานการณนี้จะอยูภายใตแรงกดดันในเรื่อง

ของสิ่งแวดลอมโลกที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก

จากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและปา

ไม ซ่ีงสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน (global warming) 

และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 

change) ด ั ง น ั ้ น ก า ร พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ห รื อ

อุตสาหกรรมภาคการเกษตรและปาไมใดๆ จะตอง

ค ำน ึ ง ถ ึ ง ก า ร ล ด ก  า ซ เ ร ื อ นก ร ะจ ก ร  ว ม กั น 

(greenhouse gas mitigation) หรือจัดทำโครงการ

ลดกาซเร ือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ประเทศไทยรวมกัน [5] ในการประชุมเพื ่อสรุป

หาทางออกรวมกันจะใชกรอบแนวคิดเรื ่องการทำ 

roleplay ดังรูปท่ี 2  

 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการวางแผนการใชประโยชน

ท่ีดินและลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานการทำ 

roleplay ตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ [4] 

 

โดยที่ 1 Enabling environment ใหทราบและเขาถึง

ขอมูลรวมกันวาจะเกิดโครงการอะไรหรืออุตสาหกรรม

อะไรข้ึนในชุมชนหรือจังหวัดและจะมีการฐานทรัพยากร

และส ิ ่ งแวดล อมในช ุมชนน ั ่นหร ือไม อย างไร 2) 

Assessment of current condition การว ิ เ ค ราะห

ฐานขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ และ การ

ประเมินสภาพปจจุบัน 3) Analysis of future options 

วิเคราะหความเปนไปไดและสรางภาพฉายอนาคต 

(scenarios) ให ก ับช ุมชนและสังคม ม ีการถก และ

อภิปรายทางเลือกที ่ เหมาะสมหลายๆทางเลือก 4) 

Negotiation and prioritization รวมกันถก อภิปราย

หารือ เจราตอรองหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน

รวมกันโดยการจัดลำดับความสำคัญกอนหลังในการ

สร างความสมด ุลทางด านส ังคม เศรษฐก ิจ และ

สิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และ 5) Monitoring and evaluation เมื่อมีการตกลง

แนวทางการพัฒนารวมกันแลวตองมีการสรางกลไกใน

การติดตามตรวจสอบ รวมถึงการประเมินอยางเปน

ระบบตอเนื่องโปรงใสตรวจสอบได [4] ซึ่งจากกรอบ

แนวคิดที่ผานขั้นตอนการทำงานทั้ง 5 ขั้นตอนขางตนนี้ 

และทำการทดสอบกอนการทำกิจกรรม roleplay โดย

ใชผลการวิเคราะหคะแนนจากการสงใบงาน การตอบ

คำถามและการมีสวนรวมในชั้นเรียน รวมถึงการสอบ

กลางภาค และทดสอบหลังการทำ roleplay โดยใชผล

การวิเคราะหคะแนนจากการสงใบงาน การทำคลิปวิดีโอ 

(ดังรูปที่ 3) การมีสวนรวมในชั้นเรียน รวมถึงการสอบ

ปลายภาคท่ีใหนักศึกษาสะทอนการพัฒนาการเรียนรู

ผานการสะทอนคิด ซึ ่งผลการวิเคราะหคะแนนท่ี

เกิดขึ้นจะทำใหนักศึกษาไดเขาใจบทบาทหนาที่ของ

บทบาทพลเมือง ผูนำชุมชน นโยบายระดับทองถ่ิน

และระดับประเทศ กอใหเกิดการตื้นตัวจากผูเรียน

และใสใจในบทบาทตัวเองที่รับผิดชอบ มีการจดจำ

ผานกระบวนการปฏิบัติ จะทำใหนักศึกษาไดเขาใจ

เนื้อหาสาระสำคัญของกระบวนวิชาและเปนไปตาม

วัตถุประสงค 
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และการประเมนิสภาพปจัจบุนั 3) Analysis of future 

options วิเคราะห์ความเป็นไปได�และสร�างภาพฉาย

อนาคต (scenarios) ให�กับชุมชนและสังคม มีการถก 

และอภปิรายทางเลอืกท่ีเหมาะสมหลายๆทางเลอืก 4) 

Negotiation and prioritization รว่มกนัถก อภิปราย

หารือ เจรจาต่อรองหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน

ร่วมกันโดยการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการ

สร�างความสมดุลทางด�านสังคม เศรษฐ์กิจ และสิ่ง

แวดล�อม เพื่อให�บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และ 5) Monitoring and evaluation เมือ่มกีารตกลง

แนวทางการพัฒนาร่วมกันแล�วต�องมีการสร�างกลไกใน

การติดตามตรวจสอบ รวมถึงการประเมินอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องโปร่งใสตรวจสอบได� [4] ซ่ึึ่งจากกรอบ

แนวคิดที่ผ่านขั้นตอนการทำงานทั้ง 5 ขั้นตอนข�างต�น

นี้ และทำการทดสอบก่อนการทำกิจกรรม roleplay 

โดยใช�ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการส่งใบงาน การ

ตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมถึงการ

สอบกลางภาค และทดสอบหลงัการทำ roleplay โดย

ใช�ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการส่งใบงาน การทำ

คลิปวิดีโอ (ดังรูปที่ 3) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวม

ถึงการสอบปลายภาคท่ีให�นักศึกษาสะท�อนการ

พัฒนาการเรียนรู�ผ่านการสะท�อนคิด ซึ่ึ่งผลการ

วิเคราะห์คะแนนท่ีเกิดข้ึนจะทำให�นักศึกษาได�เข�าใจ

บทบาทหน�าที่ของบทบาทพลเมือง ผู�นำชุมชน 

นโยบายระดับท�องถิ่นและระดับประเทศ ก่อให�เกิด

การตื้นตัวจากผู�เรียนและใส่ใจในบทบาทตัวเองที่รับ

ผิดชอบ มีการจดจำผ่านกระบวนการปฏิิบัติ จะทำให�

นกัศึกษาได�เข�าใจเนือ้หาสาระสำคัญของกระบวนวิชา

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ร้ปที� 3 แสดงผลการเรียนรู�ผ่านการทำคลิปวิดิโอ

แนะนำบทบาทที่ได�รับมอบมายจากการจับฉลาก

4. ผู้ลการศ้กษา

 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให�ความสนใจใน

ประเด็นใหม่ๆ รวมถึงอธิิบายหลักการการจัดการก๊าซึ่

เรือนกระจก โดยเฉพาะกิจกรรมด�านป่าไม�และ

การเกษตร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันอย่างเป็น

ธิรรมชาติ และจากการวิเคราะห์คะแนนในส่วนนี้ซึ่ึ่ง

คิดเป็นร�อยละ 30 พบว่านักศึกษาทั้ง 6 คนมีผลการ

เรียนรู�ในประเด็นดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติค่า

เฉล่ียอยู่ท่ีร�อยละ 22 (ดังรูปท่ี 4) นอกจากนี้เมื่อ

วิ เคราะห์ประเด็นความสามารถในการอธิิบาย

สถานการณ์ก๊าซึ่เรือนกระจก ในระดับโลกรวมถึงการ

พฒันาประเทศภายใต�สถานการณ์การปล่อยก๊าซึ่เรอืน

กระจกต่ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ผ่านกระบวนการเรียนรู�แบบ active 

learning โดยอาศัยผลคะแนนจากการเรียนรู�ก่อน 

และหลังการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย์ (Role-

playing) ตามบทบาทที่ได�รับมอบมาย (คิดจาก

คะแนนเต็มของละส่วนเป็นร�อยละ 35 )  ดังรูปที่ 4 

พบว่า

 

 

   

 

 

 

รูปที ่ 3 แสดงผลการเรียนรูผานการทำคลิปวิดิโอ

แนะนำบทบาทท่ีไดรับมอบมายจากการจับฉลาก 

4 ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวานักศึกษาใหความสนใจใน

ประเด็นใหมๆ รวมถึงอธิบายหลักการการจัดการ

กาซเรือนกระจก โดยเฉพาะกิจกรรมดานปาไมและ

การเกษตร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเปน

ธรรมชาติ และจากการวิเคราะหคะแนนในสวนนี้ซ่ึง

คิดเปนรอยละ 30 พบวานักศึกษาทั้ง 6 คนมีผลการ

เรียนรูในประเด็นดังกลาวไมแตกตางกันทางสถิติ

คาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 22 (ดังรูปที่ 4) นอกจากนี้เม่ือ

ว ิ เคราะหประเด ็นความสามารถในการอธ ิบาย

สถานการณกาซเรือนกระจก ในระดับโลกรวมถึงการ

พัฒนาประเทศภายใตสถานการณการปลอยกาซ

เรือนกระจกต่ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ผานกระบวนการเร ียนรู แบบ 

active learning โดยอาศัยผลคะแนนจากการเรียนรู

กอน และหลังการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย (Role-

playing) ตามบทบาทที ่ได ร ับมอบมาย (คิดจาก

คะแนนเต็มของละสวนเปนรอยละ 35 )  ดังรูปที่ 4 

พบวา 

 

 
รูปที ่ 4 แสดงผลการเรียนรู กอนและหลังการทำ

กิจกรรม role play 

 

ผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมดกอนการทำกิจกรรม

มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27 (สูงสุดรอยละ 29 และ

ต่ำสุดรอยละ 25) สวนผลการเรียนรูของผูเรียนหลัง

การทำกิจกรรมพบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 29 (สูงสุด

รอยละ 32 และต่ำสุดรอยละ 26) หรือคิดเปนการ

เพิ ่มขึ ้นของการเรียนรูถึงรอยละ 50 ของนักเรียน

ทั้งหมด อยางไรก็ตามหากพิจารณาเปนรายบุคคล

พบวามีนักศึกษาบางรายมีผลการเรียนรูที ่เทาเดิม

หรือต่ำลงท้ังนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมท่ีทำเกิดในชวง

สถานการณโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระบาดทำใหการทำกิจกรรมไมตอเนื่อง ประกอบกับ

ระบบการสื ่อสารของผู เรียนบางคนไมเสถียร ซ่ึง

ผูสอนจะไดทำการปรับปรุงแกไขในโอกาศตอไป 

5 สรุปผล 

กระบวนการเรียนรูแบบ active learning โดย

อาศัยการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย (Role-playing) 

ทำใหผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 50 

อยางไรก็ตามจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) ทำใหการเก็บขอมูลในบางสวนไม

ตอเนื ่อง ประกอบกับเปนรายวิชาที ่มีการเปดให

เรียนรูเปนปการศึกษาแรก จึงควรเห็นควรใหมีการ

ทำการศึกษาตอพรอมปรับแผนรองรับตอไป 
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ร้ปที� 4 แสดงผลการเรียนรู�ก่อนและหลังการทำ

กิจกรรม role play

 ผลการเรียนรู�ของผู�เรียนท้ังหมดก่อนการทำ

กิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 27 (สูงสุดร�อยละ 

29 และตำ่สุดร�อยละ 25) สว่นผลการเรยีนรู�ของผู�เรยีน

หลงัการทำกิจกรรมพบว่ามคีา่เฉลีย่ร�อยละ 29 (สูงสดุ

ร�อยละ 32 และตำ่สดุร�อยละ 26) หรอืคดิเปน็การเพิม่

ขึ้นของการเรียนรู�ถึงร�อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่ามี

นักศึกษาบางรายมีผลการเรียนรู�ที่เท่าเดิมหรือต่ำลง

ทั้ งนี้ อ าจ เ ป็น เพราะ กิจกรรมที่ ทำ เ กิด ใน ช่วง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระบาดทำให�การทำกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับ

ระบบการสือ่สารของผู�เรยีนบางคนไมเ่สถียร ซ่ึึ่งผู�สอน

จะได�ทำการปรับปรุงแก�ไขในโอกาศต่อไป

5. สรุปผู้ล

 กระบวนการเรยีนรู�แบบ active learning โดย

อาศัยการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย์ (Role-playing) 

ทำให�ผู�เรียนมีผลลัพธิ์การเรียนรู�เพิ่มขึ้นถึงร�อยละ 50 

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ทำให�การเก็บข�อมูลในบางส่วนไม่ต่อ

เนื่อง ประกอบกับเป็นรายวิชาที่มีการเปิดให�เรียนรู�

เป็นปีการศึกษาแรก จึงควรเห็นควรให�มีการทำการ

ศึกษาต่อพร�อมปรับแผนรองรับต่อไป

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (Teaching and Learning Innovation 

Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให�ทุนสนับสนุนใน

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 และขอขอบคุณภาควิชา

เ กษตรที่ สู ง และท รัพยากรธิร รมชา ติ  คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให�การ

สนับสนุนในการปรับปรุงรายวิชามา ณ ที่นี้ 
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รูปที ่ 3 แสดงผลการเรียนรูผานการทำคลิปวิดิโอ

แนะนำบทบาทท่ีไดรับมอบมายจากการจับฉลาก 

4 ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวานักศึกษาใหความสนใจใน

ประเด็นใหมๆ รวมถึงอธิบายหลักการการจัดการ

กาซเรือนกระจก โดยเฉพาะกิจกรรมดานปาไมและ

การเกษตร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเปน

ธรรมชาติ และจากการวิเคราะหคะแนนในสวนนี้ซ่ึง

คิดเปนรอยละ 30 พบวานักศึกษาทั้ง 6 คนมีผลการ

เรียนรูในประเด็นดังกลาวไมแตกตางกันทางสถิติ

คาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 22 (ดังรูปที่ 4) นอกจากนี้เม่ือ

ว ิ เคราะหประเด ็นความสามารถในการอธ ิบาย

สถานการณกาซเรือนกระจก ในระดับโลกรวมถึงการ

พัฒนาประเทศภายใตสถานการณการปลอยกาซ

เรือนกระจกต่ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ผานกระบวนการเร ียนรู แบบ 

active learning โดยอาศัยผลคะแนนจากการเรียนรู

กอน และหลังการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย (Role-

playing) ตามบทบาทที ่ได ร ับมอบมาย (คิดจาก

คะแนนเต็มของละสวนเปนรอยละ 35 )  ดังรูปที่ 4 

พบวา 

 

 
รูปที ่ 4 แสดงผลการเรียนรู กอนและหลังการทำ

กิจกรรม role play 

 

ผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมดกอนการทำกิจกรรม

มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27 (สูงสุดรอยละ 29 และ

ต่ำสุดรอยละ 25) สวนผลการเรียนรูของผูเรียนหลัง

การทำกิจกรรมพบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 29 (สูงสุด

รอยละ 32 และต่ำสุดรอยละ 26) หรือคิดเปนการ

เพิ ่มขึ ้นของการเรียนรูถึงรอยละ 50 ของนักเรียน

ทั้งหมด อยางไรก็ตามหากพิจารณาเปนรายบุคคล

พบวามีนักศึกษาบางรายมีผลการเรียนรูที ่เทาเดิม

หรือต่ำลงท้ังนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมท่ีทำเกิดในชวง

สถานการณโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระบาดทำใหการทำกิจกรรมไมตอเนื่อง ประกอบกับ

ระบบการสื ่อสารของผู เรียนบางคนไมเสถียร ซ่ึง

ผูสอนจะไดทำการปรับปรุงแกไขในโอกาศตอไป 

5 สรุปผล 

กระบวนการเรียนรูแบบ active learning โดย

อาศัยการทำกิจกรรมแบบโรลเพลย (Role-playing) 

ทำใหผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 50 

อยางไรก็ตามจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) ทำใหการเก็บขอมูลในบางสวนไม

ตอเนื ่อง ประกอบกับเปนรายวิชาที ่มีการเปดให

เรียนรูเปนปการศึกษาแรก จึงควรเห็นควรใหมีการ

ทำการศึกษาตอพรอมปรับแผนรองรับตอไป 
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การจััดการเรียนร้�โดยใช�โครงงานเป็นฐาน 

ในกระบัวนวิชา Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 

และการใช�เกณฑ์์การประเมินผู้ลต่ามสภัาพื่จัริง ที�ผู้้�สอนและผู้้�เรียนร่วมกันออกแบับั 

มินต่รา ศีลอุดม1 
1ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

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

บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชา Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences หัวข�อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ำ เป็นวิชาที่เรียนรู�เกี่ยวกับหัวข�อใหม่ที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช�องค์ความรู�ใหม่

ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเพือ่การผลิตและ/หรือการพัฒนางานด�านสัตวศาสตร์และสัตว์นำ้ โดยในภาคการศึกษา

นี้ ได�กำหนดหัวข�อเลือกสรรฯ เรื่อง “นวัตกรรมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ” โดยผลลัพธิ์การเรียนรู�ของ

กระบวนวิชา กำหนดให�นักศึกษาสามารถอธิิบาย และประยุกต์ใช�องค์ความรู�ใหม่ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเพื่อ

การผลิตและ/หรือการพัฒนางานด�านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำได� โดยปกตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวน

วิชานี้ จะเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท�าย ภาคเรียนสุดท�ายตามหลักสูตร คือในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ที่มีความรู�

พื้นฐ์านและประสบการณ์สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำค่อนข�างครบถ�วน หากออกแบบการเรียนการ

สอนในลกัษณะทีใ่ห�นักศกึษารู�จกัการวเิคราะหส์งัเคราะหอ์งคค์วามรู�พ้ืนฐ์านสู่การทำโครงงาน ผู�เรยีนยอ่มสามารถ

เช่ือมโยงความรู�เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู�ใหม่แล�วสามารถนำไปประยุกต์ใช�ได�อยา่งเหมาะสม ผู�สอนจงึ

ออกแบบวิธิีการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (Project Based Learning) ใน

การประเมินผลโครงงานจะมุ่งเน�นการประเมินผลตามสภาพจริง ท่ีผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันกำหนดผลสัมฤทธิิ์ที่

ต�องการสอดคล�องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาและความต�องการของผู�เรียนมีแนวทางของงานที่ปฏิิบัติ 

กำหนดกรอบ และวธิิกีารประเมนิรว่มกนั ซ่ึึ่งมกีารประยกุต์ใช�เกณฑ์การให�คะแนนแบบรบูริคส์ (Scoring Rubrics) 

ซึ่ึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู�วิธิีการหน่ึงของการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่ผู�

สอนและผู�เรียนร่วมกันออกแบบ  

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน, การประเมินผลตามสภาพจริง

1. บัทนำ

 กระบวนวิชา 356496 หัวข�อเลือกสรรทาง 

สตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ำ้ เปน็วชิาทีเ่รยีนรู�เกีย่วกบัหวัข�อ

ใหม่ที่ น่าสนใจทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การ

ประยกุตใ์ช�องคค์วามรู�ใหมท่างสตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ำ้

เพือ่การผลิตและ/หรือการพัฒนางานด�านสัตวศาสตร์

และสัตว์น้ำ โดยในภาคการศึกษานี้ ได�กำหนดหัวข�อ

เลือกสรรฯ เรื่อง “นวัตกรรมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อัจฉริยะ” โดยผลลัพธิ์การเรียนรู�ของกระบวนวิชา 

กำหนดให�นักศึกษาสามารถ อธิิบาย และประยุกต์ใช�

องค์ความรู�ใหม่ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเพื่อการ

ผลิตและ/หรอืการพฒันางานด�านสตัวศาสตรแ์ละสตัว์

นำ้ได� โดยปกตนิกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนในกระบวน

วิชานี้ จะเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท�าย ภาคเรียนสุดท�าย
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ตามหลักสูตร คือในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ที่มี

ความรู�พืน้ฐ์านและประสบการณส์หกจิศึกษาทางสตัว

ศาสตร์และสัตว์น้ำค่อนข�างครบถ�วน หากออกแบบ

การเรียนการสอนในลักษณะที่ให�นักศึกษารู�จักการ

วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู�พื้นฐ์านสู่การทำโครง

งาน ผู�เรียนย่อมสามารถเชื่อมโยงความรู�เดิมหรือ

ประสบการณ์เดิมกับความรู�ใหม่แล�วสามารถนำไป

ประยุกตใ์ช�ได�อยา่งเหมาะสม ผู�สอนจงึออกแบบวิธิกีาร

เรยีนการสอนในรปูแบบของการเรยีนรู�โดยใช�โครงงาน

เปน็ฐ์าน (Project Based Learning) ท่ีมกีารสร�างทาง

เลือก (choice) โดยให�นักศึกษาสามารถเลือกหัวข�อ

เพือ่ทำโครงงานตามความสนใจของตนเอง โดยยึดแกน

หลกัของเนือ้หาทีส่อดคล�องกบัผลลพัธิก์ารเรยีนรู�ของ

กระบวนวชิาอยา่งครบถ�วน และมผีู�สอนเป็นทีป่รึกษา 

 นอกจากนี้ ในการประเมินผลโครงงานจะมุ่ง

เน�นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ ทีผู่�สอนและผู�เรยีน

ร่วมกันกำหนดผลสัมฤทธิิ์ที่ต�องการสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาและความต�องการของ

ผู�เรียนมีแนวทางของงานที่ปฏิิบัติ กำหนดกรอบ และ

วิธิีการประเมินร่วมกัน ซึ่ึ่งมีการประยุกต์ใช�เกณฑ์การ

ให�คะแนนแบบรูบริคส์ (Scoring Rubrics) ที่ผู�สอน

และผู�เรียนร่วมกันออกแบบ ภายใต�ประเมินผลการ

เรียนรู�วิธิีการหนึ่งของการประเมินผลตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment)

2. ห์ลักการและ/ห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

2.1. การจัดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน 

(Project Based Learning)

 วิธิีการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู�

โดยใช� โครงงานเป็นฐ์าน เ ป็นการเรียนรู�ที่ จัด

ประสบการณ์ในการปฏิบัิตงิานให�แก่ผู�เรยีนเสมือนกับ

การทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให�

ผู�เรียนได�มีประสบการณ์ตรง  ได�เรียนรู�วิธิีการแก�

ปัญหา วิธิีการหาความรู�ความจริงอย่างมีเหตุผล ได�

ทำการทดลอง ได�พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ  ด�วยตนเอง รู�จักการ

วางแผนการทำงาน ฝึึกการเป็นผู�นำ ผู�ตาม ตลอดจน

ได�พฒันากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขัน้สูง และ

การประเมินตนเอง โดยมีผู�สอนเป็นผู�กระตุ�นเพื่อนำ

ความสนใจทีเ่กดิจากตวัผู�เรยีนมาใช�ในการทำกจิกรรม

ค�นคว�าหาความรู�ด�วยตัวเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู�ที่

ได�จากการลงมอืปฏิบิติั การฟงั และการสงัเกตจากผู�รู� 

โดยผู�เรยีนมีการเรยีนรู�ผ่านกระบวนการทำงานทีจ่ะนำ

มาสู่การสรุปความรู�ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัด

ทำโครงงานและได�ผลงานแบบรูปธิรรม [1,2]

 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู�แบบใช�โครงงานเป็น

ฐ์าน 1) ขั้นให�ความรู�พื้นฐ์าน ผู�สอนให�ความรู�พื้นฐ์าน

เกีย่วกบัการทำโครงงานกอ่นการเรยีนรู� เนือ่งจากการ

ทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม 

ดงันัน้ผู�เรยีนจึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต�องมีความ

รู�เกี่ยวกับโครงงานไว�เป็นพื้นฐ์าน เพื่อใช�ในการปฏิิบัติ

ขณะทำงานโครงงานจริง 2) ขั้นกระตุ�นความสนใจ  

ผู�สอนเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ�นความสนใจของผู�

เรยีน โดยต�องคิดหรือเตรยีมกิจกรรมทีดึ่งดดูให�ผู�เรยีน

สนใจ ใคร่รู� โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ผู�สอน

กำหนดข้ึน หรอือาจเปน็กจิกรรมท่ีผู�เรยีนมคีวามสนใจ

ต�องการจะทำอยูแ่ล�ว ทัง้นีใ้นการกระตุ�นของผู�สอนจะ

ต�องเปิดโอกาสให�ผู�เรียนเสนอกิจกรรมได� 3) ขั้นจัด

กลุ่มร่วมมือ ให�ผู�เรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู� ใช�

กระบวนการกลุ่มในการวางแผนดำเนินกิจกรรม โดย

ผู�เรียนเป็นผู�ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของ

ตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน�าที่เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิิบัติร่วมกัน 4) ขั้นแสวงหาความรู� ใน

ข้ันแสวงหาความรู�มีแนวทางปฏิิบัติสำหรับผู�เรียนใน

การทำกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจากผู�สอนได�เป็น

ระยะเมือ่มขี�อสงสยัหรอืปญัหาเกดิขึน้ 4) ขัน้สรปุสิง่ที่

เรียนรู� ผู�สอนให�ผู�เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู�จากการทำ

กิจกรรม โดยใช�คำถาม ถามผู�เรียนนำไปสู่การสรุปสิ่ง

ที่เรียนรู� และ 5) ขั้นนำเสนอผลงาน ผู�สอนให�ผู�เรียน

นำเสนอผลการเรียนรู� โดยออกแบบกิจกรรมหรือจัด

เวลาให�ผู�เรียนได�เสนอสิ่งที่ตนเองได�เรียนรู� [1,2]
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2.2. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment)

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment)  คือ การประเมินผลที่ใช�วิธิีการและ

เกณฑ์ทีห่ลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรยีน

รู� ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู�เรียน 

การประเมนิสภาพจรงิเปน็การประเมนิจากการปฏิบิตัิ

งานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงาน หรือ

กิจกรรมที่มอบหมายให�ผู�ปฏิิบัติจะเป็นงานหรือ

สถานการณ์ทีเ่ป็นจริงหรือใกล�เคียงกับชีวติจริงจึงเป็น

งานที่มีสถานการณ์ซึ่ับซึ่�อนและเป็นองค์รวมมากกว่า

งานปฏิบิตัใินกจิกรรมการเรยีนทัว่ไป การประเมนิตาม

สภาพจริงเป็นขั้นตอนที่ครูและผู�เรียนร่วมกันกำหนด

ผลสัมฤทธิิ์ที่ต�องการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตรและ

ความต�องการของผู�เรียนมีแนวทางของงานที่ปฏิิบัติ

กำหนดกรอบและวิธิีการประเมินร่วมกันระหว่างผู�

ประเมินและผู�ถูกประเมิน [3,4,5]

 วธิิกีารท่ีใช�ประกอบการประเมนิตามสภาพจริง

ควรมีหลากหลายประกอบกัน เช่น การสังเกต การ

สมัภาษณ ์การตรวจงาน การรายงานตนเองของผู�เรยีน 

การบันทึกจากผู�ท่ีเกี่ยวข�อง การใช�ข�อสอบแบบเน�น

การปฏิิบัติจริง การประเมินโดยใช�แฟ้มสะสมงาน [4]

2.3. วิธิีการให�คะแนนในการประเมินตาม

สภาพจริง

 การประเมินผลการเรียนรู�ตามแนวการปฏิิรูป

การศึกษาให�ความสำาคัญค่อนข�างมากกับการให� 

คะแนนแบบรูบริคส์ ซึ่ึ่งมีความเป็นปรนัยสูงและใช�

ประโยชน์ในด�านการให�ข�อมูลป้อนกลับได�ดี ผลของ

การประเมินแบบรูบริคส์จะเป็นข�อมูลป้อนกลับที่มี

ประโยชน์มาก สำาหรับผู�ประเมินและผู�ถูกประเมินซ่ึึ่ง

เป็นการส่งเสริมการใช�ประโยชน์ของการประเมินผล 

เพื่อการปรับปรุง และเพื่อการติดตามพัฒนาการ 

ปัญหาสำาคัญของการให�คะแนนแบบรูบริคส์คือการ

สร�างเกณฑ์ทีเ่หมาะสม ซ่ึึ่งเป็นปัจจยัหลกัของคุณภาพ

ด�านความตรง (validity) ของการประเมิน การสร�าง

เกณฑ์การให�คะแนนแบบรูบริคส์ ต�องคำานึงถึงงานที่

กำหนดให�นักเรยีนกระทำาว่าต�องมีความสำาคัญ มคีวาม

สอดคล�องระหวา่งคะแนนกบัจดุมุง่หมายการประเมนิ 

เกณฑ์ที่สร�างต�องเป็นรูปธิรรม มีความชัดเจน เหมาะ

สมกับระดับชั้นและควรให�ผู�เรียนมีส่วนรวมในการ

สร�างเกณฑ์การประเมินด�วย [6]

3. กระบัวนการจััดการเรียนการสอน

 กระบวนวิชา 356496 แต่เดิมมีการเรียนการ

สอนแบบ Lecture-based คือ บรรยายเพียงอย่าง

เดียว 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 15 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง 

คิดเป็นสัดส่วนการบรรยายร�อยละ 100 โดยในภาค

การศึกษาที่ 2/2564 นี้ผู�สอนวางแผนดำเนินการ คือ 

ปรับสัดส่วนการบรรยายลงเหลือเพียงการแนะนำ

กระบวนวิชาและรูปแบบการเรียนการสอน อธิิบาย

เทคโนโลยีหลักท่ีใช�ในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ และ

ปรบัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช�โครงงานเปน็ฐ์าน 

มกีารจดักจิกรรมอภปิรายกลุม่ทกุสปัดาห ์โดยมผีู�สอน

เป็น facilitator เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต สอดคล�องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู�การสร�าง

ความรู�ด�วยตนเอง (constructivism) ทฤษฎกีารสร�าง

ค ว ามรู� ด� ว ยตน เอ ง  โ ดยสร� า ง ส ร ร ค์ชิ้ น ง าน 

(constructionism) และการเรียนรู�แบบร่วมมือ 

(cooperative learning) 

 ในสปัดาหแ์รกของการเรยีนการสอน ผู�สอนทำา

การชี้แจงภาพรวมของกระบวนวิชา ขอบเขตของ

เนื้อหา และผลลัพธิ์การเรียนรู�ของกระบวนวิชา 

(Course Learning Outcomes: CLO) โดยได�ทำการ

ออกแบบวิธิีการเรียนรู�และทำากิจกรรมไว�ในเบื้องต�น 

และสร�างข�อตกลงร่วมกัน โดยอาศัยการระดมความ

คิดเห็นระหว่างผู�เรียน เน�นการมีส่วนร่วมของผู�เรียน

ให�แสดงความคิดเหน็ผา่น Interactive presentation 

software: Mentimeter (ตัวอย่างในรูปที่ 1) และ 

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนใช�เวลาในการทำกิจกรรมตาม

หัวข�อที่สนใจมากกว่าการนั่งฟังบรรยายจากอาจารย์ 

ผู�สอน โดยผู�สอนทำหน�าที่เป็นที่ปรึกษา (project 
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advisor) ให�กับผู�เรยีนตลอดภาคการศกึษา นอกจากนี ้

ผู� เรียนสามารถออกแบบรูปแบบของโครงงานที่

สอดคล�องกับเนื้อหาที่ได�เรียนรู�ผ่าน project based 

learning ประเมินจากความมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

รายงานความก�าวหน�าของโครงงาน ผลสะท�อนจาก

การปฏิิบัติของผู� เรียน การวัดผลตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) และการนำเสนอผลงาน

ซึ่ึ่งเป็นขั้นตอนสุดท�ายของการทำโครงงาน

รป้ที� 1 ตวัอย่างการระดมความคดิเหน็ระหวา่งผู�เรยีน 

ผ่าน Interactive presentation software: 

Mentimeter

 ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากสถานการณก์ารแพรบ่าดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได�ทำการปรับการ

เรียนการสอนเป็นรูปแบบ online ทั้งหมด รวมถึงงบ

ประมาณที่จำกัดจึงได�กำหนดการทำโครงงานเป็น

ประเภท โครงงานศึกษาค�นคว�า ทดลอง เป็นการ

ทดลองภายใต�งบประมาณและระยะเวลาที่จำกัด

3.1. Digital tools ที่ใช�ในกิจกรรมการเรียนรู�

 - Microsoft teams เนื่องจากนักศึกษา 

มหาวิทยาเชียงใหม่ทุกคนมี account ผู�ใช�ของ 

Microsoft ซ่ึึ่งประกอบด�วยข�อมูลพืน้ฐ์านของนักศกึษา 

และ Microsoft teams นี้ยังจำกัดเฉพาะนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด�วย และสามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได�สะดวกและแม่นยำ ดังนั้น Microsoft 

teams ในการมอบหมายภารกิจ (assignment) และ 

upload สื่อการสอนต่าง ๆ

 - Zoom meeting เป็นเครื่องมือที่ใช�ในการ

เรียนการสอนบรรยาย และการประชุมรายงานความ

ก�าวหน�าของโครงงาน ถาม-ตอบ อภิปราย

 - LINE เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู�

เรียนและผู�สอน เนื่องจากผู�เรียนมี account ส่วนตัว 

และผู�เรยีนใช� LINE Chat ในชวีติประจำวนัเป็นประจำ

ทั้งในและนอกเวลาราชการ

 - Google Jamboard [7] พื้นที่ไวท์บอร์ดที่ขับ

เคลื่อนด�วยระบบคลาวด์ให�ผู�เรียนหาความรู� ทำงาน

ร่วมกัน และมีส่วนร่วมด�วยแนวทางใหม่ ๆ โดยใช�

อุปกรณ์เคลื่อนที่

 - Mentimeter [8] ใช�สำหรบัรวบรวมความคดิ

เหน็และอภิปราย ซ่ึึ่งเป็น interactive presentation 

software ที่นำมาใช�ในการระดมความคิดเห็นของผู�

เรียน และสะท�อนคิด

 - RubiStar [9] นำมาใช�ในการออกแบบเกณฑ์

การให�คะแนนแบบรูบริคส์

 - Canva [10] ผู�เรยีนใช�สำหรบัออกแบบชิน้งาน 

(โปสเตอร์นำเสนอโครงงาน)

3.2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู�

 เวลาที่ ใช�กับกิจกรรมส่วนที่ เป็น Active 

Learning ประกอบด�วย การทำใบงานในห�องเรียน

และอภปิราย แลกเปลีย่นผลลพัธิก์บัเพือ่นรว่มชัน้ โดย

มผูี�สอนเป็น facilitator เพ่ือให�ผู�เรยีนนำองค์ความรู�ที่

เกิดจากการองค์ความรู�เดิม ประสบการณ์จากการไป

สหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting  ข�อมูลการ

สอบถามจากผู�เชีย่วชาญ และ การค�นคว�าจากเอกสาร

ทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จากการ

สบืค�นในฐ์านข�อมลูวารสาร เชน่ ScienceDirect, TCI, 

และ NCBI เป็นต�น โดยอภิปรายข�อมูลที่รวบรวมได�ใน

แต่ละหัวข�อผ่าน Google Jamboard (รูปที่ 2) และ

ให�ผู�เรียนนำเสนอรายงานความก�าวหน�า ทุกสัปดาห์

 

 

   

 

 

การสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคส ตอง

คํานึงถึงงานที ่กำหนดใหนักเรียนกระทําวาตองมี

ความสําคัญ มีความสอดคลองระหวางคะแนนกับ

จุดมุงหมายการประเมิน เกณฑที ่สรางตองเปน

รูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นและ

ควรใหผ ู  เร ียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑการ

ประเมินดวย [6] 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนวิชา 356496 แตเดิมมีการเรียนการ

สอนแบบ Lecture-based คือ บรรยายเพียงอยาง

เดียว 3 ชั ่วโมงตอสัปดาห 15 สัปดาห รวม 45 

ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนการบรรยายรอยละ 100 โดย

ในภาคการศึกษาที ่  2/2564 น ี ้ผ ู สอนวางแผน

ดำเนินการ คือ ปรับสัดสวนการบรรยายลงเหลือ

เพียงการแนะนำกระบวนวิชาและรูปแบบการเรียน

การสอน อธ ิบายเทคโนโลย ีหล ักท ี ่ ใช ในฟารม

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และปรับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชโครงงานเปนฐาน มีการจัดกิจกรรมอภิปราย

กลุมทุกสัปดาห โดยมีผูสอนเปน facilitator เพ่ือเปน

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับหลัก

ทฤษฎ ีการเร ียนร ู การสร างความร ู ด วยตนเอง 

(constructivism) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

โดยสรางสรรคชิ้นงาน (constructionism) และการ

เรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning)  

ในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน ผูสอนทํา

การชี ้แจงภาพรวมของกระบวนวิชา ขอบเขตของ

เนื ้อหา และ ผลลัพธการเรียนรูของกระบวนวิชา 

(Course Learning Outcomes: CLO) โดยได ทำ

การออกแบบวิธ ีการเรียนรูและทํากิจกรรมไวใน

เบื้องตน และ สรางขอตกลงรวมกัน โดยอาศัยการ

ระดมความคิดเห็นระหวางผูเรียน เนนการมีสวนรวม

ของผูเรียนใหแสดงความคิดเห็นผาน Interactive 

presentation software: Mentimeter (ต ัวอย าง 

รูปท่ี 1) และ เปดโอกาสใหผูเรียนใชเวลาในการทำ

กิจกรรมตามหัวขอท่ีสนใจมากกวาการนั่งฟงบรรยาย

จากอาจารยผูสอน โดยผูสอนทำหนาที่เปนที่ปรกึษา 

(project advisor) ใหกับผูเรียนตลอดภาคการศึกษา 

นอกจากนี ้ ผูเรียนสามารถ ออกแบบรูปแบบของ

โครงงานที ่สอดคลองกับเนื ้อหาที ่ไดเร ียนรูผาน 

project based learning ประเมินจากความมีสวน

รวมในชั้นเรียน รายงานความกาวหนาของโครงงาน 

ผลสะทอนจากการ ปฏิบัติของผูเรียน การวัดผลตาม

สภาพจร ิ ง  (Authentic Assessment) และการ

นำเสนอผลงานซึ ่งเปนขั ้นตอนสุดทายของการทำ

โครงงาน 

 

รูปท่ี 1 ตัวอยางการระดมความคิดเห็นระหวาง

ผูเรียน ผาน Interactive presentation software: 

Mentimeter 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณการแพรบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดทำการปรับการ

เรียนการสอนเปนรูปแบบ online ทั้งหมด รวมถึง
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ผ่านระบบ zoom meeting และ การมอบหมายงาน 

assignment ผ่าน MS Teams 

ร้ปที� 2 การอภิปรายข�อมูลผ่าน Google Jamboard

 นำเสนอโครงงานในสัปดาห์สดุท�าย สง่โปสเตอร์

นำเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปาก

เปลา่ oral presentation ผา่นระบบ zoom meeting 

และ poster presentation สง่ทาง assignment ทาง 

MS Teams (ตัวอย่างโปสเตอร์ในรูปที่ 3) และร่วมกัน

ออกแบบเกณฑ์การให�คะแนนแบบรูบริคส์โดยใช� 

RubiStar

ร้ปที� 3 ตัวอย่างผลงาน poster presentation  ของ

นักศึกษา

4. ผู้ลการจััดกิจักรรมการเรียนร้�

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช�โครงงานเป็น

ฐ์านเปน็การจัดกจิกรรมทียึ่ดผู�เรยีนเปน็ศนูยก์ลาง และ 

สอนให�การแก�ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการทำโครง

งานมีการบูรณาการเนื้อหาภายในของภาควิชาสัตว

ศาสตร์และสัตว์น้ำ มีการบูรณาการเนื้อหาแบบข�าม

สาขาวิชา เชน่ องค์ความรู�ทางการวิศวกรรม ให�ผู�เรยีน

ได�ลงมือปฏิิบัติจริงในการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ตั้งแต่กระบวนการคิด และการแก�ปัญหา

อยา่งเป็นระบบ ซ่ึึ่งจะสะท�อนผลการเรยีนรู�ได�ทัง้ผู�สอน

และผู�เรยีนจากโครงงานทีจั่ดทำ มกีารสง่เสรมิแนวทาง

ในการลงมือปฏิิบัติ ดังนี้ 

 - ผู�สอนบอกแต่น�อยให�ผู�เรียนเรียนรู�ให�มาก 

(Teach less; Learn more): ลดการบรรยายเหลือ

เพียง 9 ชัว่โมง (ครอบคลมุเนือ้หาหลกั) จาก 45 ชัว่โมง 

คิดเป็นร�อยละ 20

 - มกีารอำนวยความสะดวกให�ผู�เรยีนค�นพบและ

ซึ่ึมซึ่ับความรู�ด�วยตนเอง (Facilitate): ผู�สอนแนะนำ

และอำนวยความสะดวกในการเข�าถึงแหล่งความรู� 

และผู�เชี่ยวชาญ

 - ให�เรียนโดยการลงมือทำจริง (Learning by 

Doing): ผู�เรียนได�ลงมือทำโครงงาน

 - อาศัยหลักการทำงานร่วมกันของผู�เรียนและ

แหล่งความรู� (Collaborative): ผู�สอนเป็นท่ีปรึกษา

หลัก ผู�เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาร่วม เป็นผู�จุดประกาย

และให�คำปรึกษากับผู�เรียนตลอดระยะเวลาการทำ

โครงงาน 

 - อาศัยโลกแห่งความเป็นจริง (Real World): 

ผู�เรยีนจัดทำโครงงานภายใต�ระยะเวลา (ไมเ่กนิ 1 ภาค

การศกึษา) และงบประมาณท่ีจำกดั (ได�รบัการอดุหนนุ

งบประมาณบางส่วนจากกระบวนวิชา)

 การประเมินผลสะท�อนจากการปฏิิบัติของผู�

เรียน โดยเน�นการวัดผลตามสภาพจริง การประเมิน

ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็น

ลกัษณะการประเมินเพือ่การเรยีนรู� (Assessment for 

Learning) มีการให�ข�อมูลย�อนกลับจากผู�สอนและ

เพื่อนในชั้นเรียน โดยใช�เกณฑ์การให�คะแนนแบบ 

Rubrics ที่ผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันออกแบบ การ

   

 

 

งบประมาณท่ีจำกัดจึงไดกำหนดการทำโครงงานเปน

ประเภท โครงงานศึกษาคนควา ทดลอง เปนการ

ทดลองภายใตงบประมาณและระยะเวลาท่ีจำกัด 

3.1 Digital tools ท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู 

- Microsoft teams เนื ่องจากนักศึกษามหา

ว ิทยา เช ี ย ง ใหม ท ุ กคนม ี  account ผ ู  ใ ช  ขอ ง 

Microsoft ซึ ่ง ประกอบดวยขอม ูลพื ้นฐานของ

นักศึกษา และ Microsoft teams นี้ยังจำกัดเฉพาะ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย และสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับไดสะดวกและแมนยำ ดังนั้น 

Microsoft teams ใ น ก า ร ม อ บ ห ม า ย ภ า ร กิ จ 

(assignment) และ upload สื่อการสอนตาง ๆ 

- Zoom meeting เปนเครื ่องมือที ่ใชในการ

เรียนการสอนบรรยาย และ การประชุมรายงาน

ความกาวหนาของโครงงาน ถาม-ตอบ อภิปราย 

- LINE เป นช องทางในการส ื ่อสารระหว าง

ผู  เร ียนและผู สอน เนื ่องจากผู  เร ียนมี account 

สวนตัว และผูเรียนใช LINE Chat ในชีวิตประจำวัน

เปนประจำท้ังในและนอกเวลาราชการ 

- Google Jamboard [7] พื ้นท ี ่ ไวท บอร ดท่ี

ขับเคลื ่อนดวยระบบคลาวดใหผู เร ียนหาความรู 

ทำงานรวมกัน และมีสวนรวมดวยแนวทางใหม ๆ 

โดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ี 

- Mentimeter [8] ใช สำหร ับรวบรวมความ

ค ิ ด เ ห ็ น แ ล ะ อ ภ ิ ป ร า ย  ซ ึ ่ ง เ ป  น  interactive 

presentation software ที ่นำมาใช ในการระดม

ความคิดเห็นของผูเรียน และ สะทอนคิด 

- RubiStar [9] นำมาใชในการออกแบบเกณฑ

การใหคะแนนแบบรูบริคส 

- Canva [10] ผูเรียนใชสำหรับออกแบบชิ้นงาน 

(โปสเตอรนำเสนอโครงงาน) 

3.2 ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู 

เวลาท ี ่ ใช ก ับก ิจกรรมส วนท ี ่ เป น Active 

Learning ประกอบดวย การทำใบงานในหองเรียน

และอภิปราย แลกเปลี่ยนผลลัพธกับเพื่อนรวมชั้น 

โดยมีผู สอนเปน facilitator เพื ่อใหผู เรียนนำองค

ความรูที่เกิดจากการองคความรูเดิม ประสบการณ

จากการไปสหกิจศึกษา ผานระบบ Zoom meeting  

ขอมูลการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ และ การคนควา

จากเอกสารทางว ิชาการท ั ้ งในระด ับชาต ิและ

นานาชาติ จากการสืบคนในฐานขอมูลวารสาร เชน 

ScienceDirect, TCI, และ  NCBI เ ป  น ต  น  โ ด ย

อภิปรายขอมูลที ่รวบรวมไดในแตละหัวขอผ าน 

Google Jamboard (รูปท่ี 2) และใหผูเรียนนำเสนอ

รายงานความกาวหนา ทุกสัปดาหผานระบบ zoom 

meeting และ การมอบหมายงาน  assignment 

ผาน MS Team  

 

รูปท่ี 2 การอภิปรายขอมูลผาน Google 

Jamboard 

นำเสนอโครงงานในสัปดาหสุดทาย สงโปสเตอร

นำเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปาก

เ ป ล  า oral presentation ผ  า น ร ะ บ บ  zoom 

meeting แ ล ะ  poster presentation ส  ง ท า ง 

assignment ทาง MS Team (ตัวอยางโปสเตอร รูป

ท่ี 3) และรวมกันออกแบบเกณฑการใหคะแนนแบบ

รูบริคสโดยใช RubiStar 

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางผลงาน poster presentation  

ของนักศึกษา 

4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปน

ฐานเปนการจัดกิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

และ สอนใหการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยการ

ทำโครงงานมีการบูรณาการเนื ้อหาภายในของ

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำ มีการบูรณาการ

เนื้อหาแบบขามสาขาวิชา เชน องคความรูทางการ

วิศวกรรม ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู

ที ่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตั้งแตกระบวนการคิด 

และการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งจะสะทอนผล

การเรียนรู ไดทั ้งผู สอนและผู เรียนจากโครงงานท่ี

จัดทำ มีการสงเสริมแนวทางในการลงมือปฏิบัติ ดังนี้  

- ผู สอนบอกแตนอยใหผู เรียนเรียนรู ใหมาก 

(Teach less; Learn more): ลดการบรรยายเหลือ

เพียง 9 ชั ่วโมง (ครอบคลุมเนื ้อหาหลัก) จาก 45 

ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 20 

- มีการอำนวยความสะดวกใหผู เรียนคนพบ

และซึมซับความรู ดวยตนเอง (Facilitate): ผู สอน

แนะนำและอำนวยความสะดวกในการเขาถึงแหลง

ความรู และ ผูเชี่ยวชาญ 

- ใหเรียนโดยการลงมือทำจริง (Learning by 

Doing): ผูเรียนไดลงมือทำโครงงาน 

- อาศัยหลักการทำงานรวมกันของผูเรียนและ

แหลงความรู (Collaborative): ผูสอนเปนที่ปรึกษา

หลัก ผูเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษารวม เปนผูจุดประกาย

และใหคำปรึกษากับผูเรียนตลอดระยะเวลาการทำ

โครงงาน  

- อาศัยโลกแหงความเปนจริง (Real World): 

ผูเรียนจัดทำโครงงานภายใตระยะเวลา (ไมเกิน 1 

ภาคการศึกษา) และ งบประมาณที่จำกัด (ไดรับการ

อุดหนุนงบประมาณบางสวนจากกระบวนวิชา) 

การประเมินผลสะทอนจากการปฏิบัต ิของ

ผูเรียน โดยเนนการวัดผลตามสภาพจริง การประเมิน

ตามสภาพจร ิ ง  (Authentic Assessment) เป น

ลักษณะการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment 

for Learning) มีการใหขอมูลยอนกลับจากผูสอน

และเพื่อนในชั้นเรียน โดยใชเกณฑการใหคะแนน

แบบ Rubrics ที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันออกแบบ 

การรายงานความกาวหนา การตรวจงาน อยาง

ตอเนื่องเปนการวัดและประเมินผลที่เนนการนำผล

การประเมินไปใชทันที เพ่ือการชวยเหลือผูเรียนและ

เพื ่อปรับปรุงการสอนของผู สอน รวมถึงสามารถ

ประเมินพฤติกรรม คุณลักษณะของผูเรียนควบคูไป

ดวยได โดยผลการประเมินไมบอกเปนคะแนนหรือ

ระดับคุณภาพ ที่เปนเฉพาะตัวเลขอยางเดียวแตจะ

บอกความหมายของผลคะแนนนั้นดวย โดยเกณฑ

การเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีผูสอนและ

ผูเรียนรวมกันออกแบบ ไดแก เกณฑการใหคะแนน 

Research Project แบบ Rubrics มี 5 categories 
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รายงานความก�าวหน�า การตรวจงาน อย่างต่อเนื่อง

เป็นการวัดและประเมินผลที่ เน�นการนำผลการ

ประเมินไปใช�ทันที เพื่อการช่วยเหลือผู�เรียนและเพ่ือ

ปรับปรุงการสอนของผู�สอน รวมถึงสามารถประเมิน

พฤตกิรรม คณุลกัษณะของผู�เรยีนควบคูไ่ปด�วยได� โดย

ผลการประเมินไมบ่อกเปน็คะแนนหรือระดบัคณุภาพ 

ที่เป็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวแต่จะบอกความหมาย

ของผลคะแนนนัน้ด�วย โดยเกณฑก์ารประเมนิผลตาม

สภาพจริงที่ผู�สอนและผู�เรียนร่วมกันออกแบบ ได�แก่ 

เกณฑ์การให�คะแนน Research Project แบบ 

Rubrics มี 5 categories ระดับคะแนน 1-4 (รูปที่ 4) 

และเกณฑ์การให�คะแนน Presentation and 

Planning แบบ Rubrics มี 6 categories ระดับ

คะแนน 1-4 (รูปที่ 5)

รป้ที� 4 เกณฑก์ารให�คะแนน Research Project  แบบ 

Rubrics

ร้ปที� 5 เกณฑ์การให�คะแนน Presentation and 

Planning แบบ Rubrics

5. สรุป 

5.1. ผลที่ได�รับ

 การเรียนรู�ผ่านการจัดทำโครงงานเป็นการส่ง

เสริมให�ผู�เรียนประยุกต์ใช�ทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชา

สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

ในการจัดการฟาร์ม มีทักษะการปฏิิบัติงานจริงใน

วิชาชีพ อย่างมีประสิทธิิภาพ ประยุกต์ใช�ทักษะด�าน

เทคโนโลยี Smart Farming และ ระบบฐ์านข�อมูลใน

การจัดการผลิตสัตว์น้ำได�อย่างเหมาะสม ภายใต�กฎ

ระเบียบและข�อบังคับ  ต่าง ๆ ที่ร่วมกันสร�างขึ้นเป็น

ข�อตกลงร่วมกันตัง้แต่เริม่การเรยีนการสอน โดยอาศัย

การระดมความคดิเหน็ระหวา่งผู�เรยีนผา่น Interactive 

presentation software รวมไปถึงเกณฑ์การให�

คะแนนแบบ Rubrics ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ 

ในระหว่างการทำงานกลุ่มผู�เรียนจะแสดงออกถึง 

การทำงานแบบร่วมมือกันในการเรียนรู� และการ 

รับผิดชอบต่อบทบาทหน�าที่ของตน ผู�เรียนสามารถ

แสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสาร 

ประกอบด�วยการถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน 

อภปิรายโต�แย�ง ให�เหตุผลแสดงความคิดเหน็และแสดง

   

 

 

ระดบัคะแนน 1-4 (รูปท่ี 4) และเกณฑการใหคะแนน  

Presentation and Planning แบบ  Rubrics ม ี  6 

categories ระดบัคะแนน 1-4 (รูปท่ี 5) 
 

 

รูปท่ี 4 เกณฑการใหคะแนน Research Project  

แบบ Rubrics 
 

 

รูปท่ี 5 เกณฑการใหคะแนน Presentation and 

Planning แบบ Rubrics 

5 สรุป  

5.1 ผลท่ีไดรับ 

การเรียนรู ผ านการจัดทำโครงงานเปนการ

สงเสริมใหผ ู  เร ียนประยุกตใช ทฤษฎีที ่สำคัญใน

สาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำ และศาสตรอื่น ๆ 

ท ี ่ เก ี ่ยวข องในการจ ัดการฟาร ม ม ีท ักษะการ

ปฏิบัต ิงานจริงในวิชาชีพ อยางมีประสิทธ ิภาพ 

ประยุกตใชทักษะดานเทคโนโลยี Smart Farming 

และ ระบบฐานขอมูลในการจัดการผลิตสัตวน้ำได

อยางเหมาะสม ภายใตกฎระเบียบและขอบังคับ  

ตาง ๆ ที่รวมกันสรางขึ้นเปนขอตกลงรวมกันตั้งแต

เร ิ ่มการเรียนการสอน โดยอาศัยการระดมความ

ค ิ ด เ ห ็ น ร ะ ห ว  า ง ผ ู  เ ร ี ย น  ผ  า น  Interactive 

presentation software รวมไปถึงเกณฑการให

คะแนนแบบ Rubrics ท่ีรวมกันพัฒนาข้ึน นอกจากนี้ 

ในระหวางการทำงานกลุมผูเรียนจะแสดงออกถึงการ

ทำงานแบบรวมมือกันในการเร ียนร ู   และ การ

รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน ผูเรียนสามารถ

แสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสาร 

ประกอบด วยถ ายทอดความค ิดผ านการเข ียน 

อภิปรายโตแยง ใหเหตุผล แสดงความคิดเห็นและ

แสดงทัศนคติ ในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ระหวาง

ผูเรียนดวยกันเองและระหวางผูเรียนกับผูสอน โดย

ผูเรียนและผูสอนไดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 

(Life and Career Skills) ทักษะดาน สารสนเทศ 

สื ่อ และ เทคโนโลยี (Information, Media, and 

Technology Skills) และ ทักษะการเร ียนร ู และ 

น ว ั ต ก ร รม  (Learning and Innovation Skills) 

รวมกัน และทายที่สุดผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ

ด านการส ื ่อสารทางว ิชาการผ านการนำเสนอ

   

 

 

ระดบัคะแนน 1-4 (รูปท่ี 4) และเกณฑการใหคะแนน  

Presentation and Planning แบบ  Rubrics ม ี  6 

categories ระดบัคะแนน 1-4 (รูปท่ี 5) 
 

 

รูปท่ี 4 เกณฑการใหคะแนน Research Project  

แบบ Rubrics 
 

 

รูปท่ี 5 เกณฑการใหคะแนน Presentation and 

Planning แบบ Rubrics 

5 สรุป  

5.1 ผลท่ีไดรับ 

การเรียนรู ผ านการจัดทำโครงงานเปนการ

สงเสริมใหผ ู  เร ียนประยุกตใช ทฤษฎีที ่สำคัญใน

สาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำ และศาสตรอื่น ๆ 

ท ี ่ เก ี ่ยวข องในการจ ัดการฟาร ม ม ีท ักษะการ

ปฏิบัต ิงานจริงในวิชาชีพ อยางมีประสิทธ ิภาพ 

ประยุกตใชทักษะดานเทคโนโลยี Smart Farming 

และ ระบบฐานขอมูลในการจัดการผลิตสัตวน้ำได

อยางเหมาะสม ภายใตกฎระเบียบและขอบังคับ  

ตาง ๆ ที่รวมกันสรางขึ้นเปนขอตกลงรวมกันตั้งแต

เร ิ ่มการเรียนการสอน โดยอาศัยการระดมความ

ค ิ ด เ ห ็ น ร ะ ห ว  า ง ผ ู  เ ร ี ย น  ผ  า น  Interactive 

presentation software รวมไปถึงเกณฑการให

คะแนนแบบ Rubrics ท่ีรวมกันพัฒนาข้ึน นอกจากนี้ 

ในระหวางการทำงานกลุมผูเรียนจะแสดงออกถึงการ

ทำงานแบบรวมมือกันในการเร ียนร ู   และ การ

รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน ผูเรียนสามารถ

แสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสาร 

ประกอบด วยถ ายทอดความค ิดผ านการเข ียน 

อภิปรายโตแยง ใหเหตุผล แสดงความคิดเห็นและ

แสดงทัศนคติ ในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ระหวาง

ผูเรียนดวยกันเองและระหวางผูเรียนกับผูสอน โดย

ผูเรียนและผูสอนไดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 

(Life and Career Skills) ทักษะดาน สารสนเทศ 

สื ่อ และ เทคโนโลยี (Information, Media, and 

Technology Skills) และ ทักษะการเร ียนร ู และ 

น ว ั ต ก ร รม  (Learning and Innovation Skills) 

รวมกัน และทายที่สุดผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ

ด านการส ื ่อสารทางว ิชาการผ านการนำเสนอ
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ทัศนคติ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างผู�เรียนด�วย

กันเองและระหว่างผู�เรียนกับผู�สอน โดยผู�เรียนและ 

ผู�สอนได�พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and 

Career Skills) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และ 

เทคโนโลยี (Information, Media, and Technology 

Skills) และทกัษะการเรยีนรู�และนวตักรรม (Learning 

and Innovation Skills) รว่มกนั และท�ายทีส่ดุผู�เรยีน

สามารถพัฒนาทักษะด�านการสือ่สารทางวชิาการผ่าน

การนำเสนอโครงงานได�อย่างมีประสิทธิิภาพท้ังในรูป

แบบโปสเตอร์และปากเปล่า

5.2. ข�อเสนอแนะ

 การจัดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน

เหมาะสมกับนักศึกษาในช้ันปีสุดท�ายตามหลักสูตร 

เน่ืองจากนักศึกษาได�มีการสะสมองค์ความรู�พื้นฐ์าน 

และมีประสบการณ์มาแล�ว จะสามารถบูรณาการ

ศาสตร์ต่าง ๆ มาใช�ในการทำโครงงานได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ แต่อาจมีข�อจำกัดในเรื่องของงบ

ประมาณและระยะเวลา ที่จำเป็นต�องมีการจัดสรรให�

เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ

ภาคการศึกษา รวมถึงอาจต�องมีการพิจารณาความ

พร�อมของนักศึกษาบางรายในการเข�าถึงเทคโนโลยี

หากมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้ง

อาจมีเพิ่มความหลากหลายของการประเมินผลตาม

สภาพจริง เพื่อให�ได�ผลการประเมินที่เด่นชัดยิ่งขึ้น

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) ที่สนับสนุน 

งบประมาณ ในการดำเนนิโครงการสง่เสรมิการจดัการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่  21  

ขอขอบคุณสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต�

ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได�มอบองค์ความรู�ด�านการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ การประเมินผล

ตามสภาพจริง และขอขอบคุณภาควิชาสัตวศาสตร์

และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่ึ่งอำนวยความ

สะดวกในการจดัการเรยีนการสอน รวมถงึขอขอบคณุ

นกัศกึษาท่ีได�เลง็เหน็ถงึความสำคญั และ ให�ความรว่ม

มอืในการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบใหม่เป็นอยา่งดี
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ผู้ลการใช�ส่�อการสอนออนไลน์ ปฏิบััต่ิการออนไลน์ และห์�องเรียนกลับัด�าน 

ในการเรียนร้�ผู้่านกิจักรรมการเรียนร้�แบับักลุ่ม 

ในกระบัวนวิชา 601422 Sugar Technology

รวิศ  ทัศคร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

E-mail digitalkrashed@gmail.com, ravis.t@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาเทคโนโลยีน้ำตาล ใช�เทคนิคห�องเรียนกลับด�าน และการเรียนรู�ผ่าน

การทำงานเป็นทมี การค�นคว�าข�อมลู และการฝึกึการนำเสนอเชงิสมัมนาวชิาการ กจิกรรมการนำเสนอนิทรรศการ

ออนไลน ์การฝึกึความคดิเชงิวพิากษผ์า่นการวจิารณผ์ลการทดลองโดยการศกึษาสือ่การสอนออนไลน ์และอภปิราย

ผลร่วมกับผู�สอน ตามลำดับ ช่วยให�การกระจายลำดับขั้นของนักศึกษามีแนวโน�มที่ดีขึ้นโดยคิดเป็น A ร�อยละ 

40.74, B+ ร�อยละ 37.04, B ร�อยละ 18.52 และ C+ ร�อยละ 3.70 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีสัดส่วน

การกระจายลำดับขัน้ในช่วงทีต่ำ่กวา่ สว่นผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาในการจัดการเรยีนการสอน

แบบใหม่พบว่า ได�รับคะแนนประเมิน 4.01 จาก 5 โดยมีผู�เข�าประเมินจำนวนร�อยละ 80.13

คำสำคัญ:  อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย, Interactive board, flipped classroom, TBL, food processing

1. บัทนำ

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา กระบวนวิชาเทคโนโลยี

น้ำตาล เป็นวิชาที่มีการบรรยายเนื้อหาร่วมกับปฏิิบัติ

การเพือ่ให�นกัศกึษาเรยีนรู�ทักษะการแปรรปูผลติภณัฑ์

ขนมหวานผ่านการปฏิิบัติ อย่างไรก็ตาม ผลจากการ

บรรยายในห�องเรียน ที่สังเกตได�ในหลายปีการศึกษา

ก่อนหน�า คือนักศึกษาขาดแรงขับในการเรียนรู� มีการ

ขาดเรียน และทำคะแนนได�ไม่ดีในการสอบ แม�ว่าจะ

ให�ความสนใจในชั่วโมงปฏิิบัติการ แต่การเข�าถึงความ

รู�ความชำนาญทีค่วรจะได�รบัในการเรยีนกระบวนวชิา

น้ียังอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ ผู�สอนจึงเริ่มมีการทำ

ห�องเรียนกลับด�านในบางหัวข�อ เพื่อให�นักศึกษาเรียน

รู�มาก่อนช่ัวโมงบรรยายในปีการศึกษา 2563 แต่ผล

ตอบรับที่ ได� ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก 

เน่ืองจากนักศึกษายังคงมีความเคยชินกับการรับสาร 

ทำให�ส่วนใหญ่ไมไ่ด�อ่ทานหรือเรยีนรู�บทเรยีนก่อนการ

รับฟังชั่วโมงบรรยาย ตามที่ได�วางเอาไว�

 ได�เคยมีงานตีพิมพ์ของ McKinney และ Heyl 

[1] ทีไ่ด�มกีารแยกประเภทของเทคนคิการจดัการเรยีน

รู�แบบ active learning เอาไว� ซึ่ึง่การเรยีนรู�แบบกรณี

ศึกษาอาจถูกนำมาใช�เพื่อให�นักศึกษาอ่าน แล�ว

วิเคราะห์ ผ่านการเรียนรู�แบบทำงานเป็นทีม (Team 

based learning, TBL) จากนัน้นำเสนอ และอภิปราย

ในชั้นเรียน

2. ห์ลักการที�นำมาใช�ปรับัการเรียนการสอน

 กระบวนวิชา sugar technology ได�ปรับใช�

แนวการสอนแบบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. การลดเวลาการตรวจข�อสอบ โดยอาศัย

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

(LMS)

 โดยกระบวนวิชาจะประยุกต์ใช�งานเครื่องมือ 

LMS ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดไว�อำนวยความ

สะดวกในการเรียนการสอน แทนการใช�แอพ 
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ZipGrade ทีเ่คยใช�ในโครงการทีผ่า่นมา [2] เนือ่งจาก 

ZipGrade เป็นแอพที่ใช�สำหรับตรวจข�อสอบที่มี

กระดาษคำตอบ และไม่สามารถใช�กับกรณีของการ

เรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดได� 

อย่างไรก็ตาม ระบบ CMU exam moodle สามารถ

เข�ามาตอบโจทย์ในการใช�งานได�เป็นอย่างดี

2.2. การใช�ระบบการเรยีนออนไลน์ รว่มกบัการ

เรียนรู�ผ่านการทำงานเป็นทีม (TBL)

 วิชาน้ีมีลักษณะการสอนทั้งในส่วนของการ

บรรยาย และปฏิิบัติการในกระบวนวิชาเดียวกัน แต่มี

ส่วนของภาคบรรยายมากกว่า ดังนั้นในการจัดการ

เรยีนการสอนในกระบวนวิชานี ้นกัศกึษาจึงได�รับมอบ

หมายให�ชมคลิปการบรรยายในรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) จากน้ันให�มีการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ

ความรู�ที่ได� และจัดการสอบย่อย (quiz) ออนไลน์ ซึ่ึ่ง

มีความแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่

เน�นการบรรยายในชั้นเรียน และวัดผลการเรียนด�วย

การสอบเพียงอย่างเดียว

 เน่ืองจากภาคการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่ึ่งมีความ

รุนแรงของสถานการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ การทำปฏิิบัติ

การ on-site แตเ่ดมิท่ีวางแผนไว� จงึไมส่ามารถกระทำ

ได� จึงได�จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย

คลิปปฏิิบัติการออนไลน์ และให�นักศึกษาอภิปรายผล

การทดลองในรูปแบบการสัมมนากลุ่มทดแทน

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

ในกระบวนวิชา นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู�ดังนี้

3.1. การเรียนรู�ด�วยตนเองแบบห�องเรียนกลับ

ด�านผ่านสื่อวิดิทัศน์ และการเรียนการ

สอนผ่านแอปพลิเคชัน zoom

       จากเดิมท่ีมีการเรียนการสอนโดยการบรรยาย

หน�าช้ันเรียนในสถานที่จริง มีการปรับเปลี่ยนให�

เป็นการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยภายหลังจาก

ทีไ่ด�มกีารบรรยายเนือ้หาเบือ้งต�นผา่น zoom ในหวัข�อ

ต่าง ๆ แล�ว นักศึกษาได�รับมอบหมายให�เรียนรู�ด�วย

ตนเองเพิ่มเติมในหัวข�อนั้น ๆ ผ่านคลิปบรรยาย จาก

นั้นให�อภิปรายกลุ่มในเนื้อหาความรู�ที่ได�รับ และทำ

ข�อสอบ Quiz ในรูปแบบออนไลน์ 

3.2. กจิกรรมการเรยีนรู�ผ่านการทำงานเป็นทมี

ด�วยการสบืค�นงานวจัิยในหวัข�อท่ีนกัศึกษา

สนใจ และนำเสนอออนไลน์ผ่าน zoom

 นกัศกึษาจะได�รบัการมอบหมายในตอนต�นของ

ภาคการศึกษา ให�ทำโครงงานนำเสนองานวิจัยที่น่า

สนใจ โดยอาจารย์ผู�สอนจะกำหนดหัวข�อกว�าง ๆ  เพื่อ

ให�นักศึกษาตัดสินใจในการค�นคว�าหาเร่ืองท่ีสนใจใน

การเอามานำเสนอ ซึ่ึ่งนักศึกษาจะต�องเป็นผู�กำหนด

ด�วยตนเองผ่านการประชุมระดมความคิดเป็นกลุ่ม

 เมื่อนักศึกษาได�หัวข�อของการนำเสนอแล�ว จะ

ต�องนำมาปรึกษาอาจารย์ผู�สอนเพื่อดูความเหมาะสม 

และทำบทคัดย่อ และไฟล์นำเสนอในรูปแบบของ 

แพล็ตฟอร์มใดก็ได� เป็นต�นว่า power point หรือ 

keynote หรือแม�แต่การนำเสนอออนไลน์ผา่น canva.

com เป็นต�น จากนั้นนำเสนอผ่าน zoom โดยจัดวัน

เพื่อให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มทยอยนำเสนอในชั่วโมง

เรียน

 คะแนนการประเมนิเฉล่ียจากเพ่ือนในชัน้เรยีน 

และอาจารยผ์ู�สอน จะถกูนำมาคดิคา่เฉลีย่อกีครัง้ด�วย

สดัส่วนน้ำหนักคะแนนเฉลีย่จากเพือ่นนักศึกษา 4 สว่น

ต่อน้ำหนักคะแนนจากอาจารย์ผู�สอน 6 ส่วน เพื่อคิด

เป็นคะแนนการนำเสนอของแต่ละกลุ่มอีกครั้ง    

 ผลทีไ่ด�จากการเรยีนรู�ผา่นกจิกรรมนำเสนองาน

วิจัย ซึ่ึ่งประกอบด�วยขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม 

การเขียนบทคัดย่อ การทำไฟล์การนำเสนอ ทำให�

นกัศกึษาได�รบัประสบการณข์ัน้ต�น และบรรยากาศใน

การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของงานประชุม

วิชาการ ซึ่ึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ มพูน

ประสบการณก์ารนำเสนองานวชิาการให�แกน่กัศกึษา

ต่อไป
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ร้ปที� 1 ตัวอย่างไฟล์การนำเสนองานวิจัยในหัวข�อที่

นักศึกษาสนใจ

3.3. กจิกรรมการเรยีนรู�ผา่นการทำงานเปน็ทมี

โดยการใช�การจดันทิรรศการแบบใหมโ่ดย

มีส่วนโต�ตอบกับผู�ร่วมชมนิทรรศการ

 ในการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในหัวข�อที่

นักศึกษาสนใจนั้น แต่เดิมวางแผนที่จะจัดนิทรรศการ 

on site โดยจดัทำบอรด์นทิรรศการนำเสนอในรปูแบบ

ที่สามารถมีปฏิิสัมพันธิ์กับผู�ชมเน้ือหาของบอร์ดได� 

โดยการตดิตัง้จอสมัผสั ซึ่ึง่ให�นกัศกึษานำไฟลน์ำเสนอ

มาส่ง และอาจารย์ผู�สอนนำไฟล์เข�าไปในระบบให� แต่

เนือ่งจากในช่วงทีมี่การเรยีนการสอน ทางมหาวิทยาลัย

ได�ประกาศให� เรียนออนไลน์ทั้ งหมดเนื่องจาก

สถานการณโ์ควดิ ทำให�ต�องปรบัเปลีย่นรปูแบบการนำ

เสนอโดยให�นำเสนอเนื้อหาที่นักศึกษาต�องการแสดง 

ผ่าน zoom ทดแทนการนำเสนอนิทรรศการ on site 

แบบเดิม แต่ให�นักศึกษานำส่งงานนำเสนอเอาไว�ก่อน 

เพ่ือท่ีจะแสดงในบอร์ดนิทรรศการท่ีมีจอสัมผัสในภาค

การศกึษาตอ่ไปเพือ่ประเมนิศกัยภาพของกจิกรรมการ

จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบดังกล่าวเพ่ือเอาไว�ใช�ใน

ปีการศึกษาต่อ ๆ ไป

 ด�วยเหตุนี้ในกระบวนวิชาจึงได�ทำการมอบ

หมายให�นักศึกษามีการค�นคว�าข�อมูลของหัวเรื่องที่

สนใจ และนำเสนอในรูปแบบทีต่�องการจัดนิทรรศการ 

ผ่าน Zoom ซึ่ึ่งไม่จำเป็นจะต�องมีรูปแบบที่เป็น

ทางการเช่นเดียวกับหัวข�อ 3.2 โดยเน�นย้ำให�มีการนำ

เสนอทีเ่ป็นธิรรมชาติมากขึน้ เพือ่ให�นกัศกึษาได�รบัการ

จำลองประสบการณใ์นการทดลองกจิกรรมการสือ่สาร

ทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่ต�องทำหน�าที่ให�ความรู�แก่

บคุคลทัว่ไปซ่ึึ่งจะได�รับประสบการณ์ทีมี่ความแตกต่าง

จากการนำเสนอแบบผลงานทางวิชาการ

รป้ที� 2 QR code คลิปบนัทกึการนำเสนอทดแทนการ

จัดบอร์ดนิทรรศการผ่าน zoom

3.4. กิจกรรมการเรียนรู�ขั้นตอนกระบวนการ

ผลติและแปรรปูผลติภณัฑข์นมหวาน โดย

การทำห�องเรียนกลับด�านโดยเรียนรู�ผ่าน

ส่ือการสอนปฏิิบัติการออนไลน์ ร่วมกับ

กิจกรรมสะท�อนคิดเชิงวิพากษ์ผลการ

ทดลอง

 ในช่วงที่มีการเรียนการสอนกระบวนวิชานี้ใน

ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ได�มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนให�เป็นออนไลน์ทั้งหมด  

ซึ่ึ่งรวมไปถึงการเรียนการสอนในภาคปฏิิบัติการใน

กระบวนวิชาต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยด�วย ผู�สอนจึงได�

   

 

 

3.2 กิจกรรมการเรียนรูผานการทำงานเปนทีม

ดวยการสืบคนงานวิจัยในหัวขอที่นักศึกษา

สนใจ และนำเสนอออนไลนผาน zoom 

นักศึกษาจะไดรับการมอบหมายในตอนตนของ

ภาคการศึกษา ใหทำโครงงานนำเสนองานวิจัยท่ี

นาสนใจ โดยอาจารยผูสอนจะกำหนดหัวขอกวาง ๆ 

เพื ่อใหนักศึกษาตัดสินใจในการคนควาหาเรื ่องท่ี

สนใจในการเอามานำเสนอ ซ่ึงนักศึกษาจะตองเปนผู

กำหนดดวยตนเองผานการประชุมระดมความคิด

เปนกลุม 

เมื ่อนักศึกษาไดหัวขอของการนำเสนอแลว 

จะตองนำมาปรึกษาอาจารยผ ู สอนเพื ่อดูความ

เหมาะสม และทำบทคัดยอ และไฟลนำเสนอใน

รูปแบบของแพล็ตฟอรมใดก็ได เปนตนวา power 

point หร ือ  keynote หร ือแม แต การนำ เสนอ

ออนไลนผาน canva.com เปนตน จากนั้นนำเสนอ

ผาน zoom โดยจัดวันเพื่อใหนักศึกษาแตละกลุม

ทยอยนำเสนอในชั่วโมงเรียน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยจากเพื่อในชั้นเรียน 

และอาจารยผู สอน จะถูกนำมาคิดคาเฉลี่ยอีกครั้ง

ดวยสัดสวนน้ำหนัก คะแนนเฉลี่ยจากเพ่ือนนักศึกษา

4 สวนตอน้ำหนักคะแนนจากอาจารยผูสอน 6 สวน 

เพื่อคิดเปนคะแนนการนำเสนอของแตละกลุ มอีก

ครั้ง 

 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางไฟลการนำเสนองานวิจัยในหัวขอท่ี

นักศึกษาสนใจ 

     ผลที ่ไดจากการเรียนรู ผ านกิจกรรมนำเสนอ

งานว ิจ ัย ซ ึ ่งประกอบดวยขั ้นตอนการทบทวน

วรรณกรรม การเขียนบทคัดยอ การทำไฟลการ

นำเสนอ ทำใหนักศึกษาไดรับประสบการณขั ้นตน 

และบรรยากาศในการนำเสนองายวิจัยในรูปแบบ

ของงานประชุมวิขาการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ

เพิ่มพูนประสบการณการนำเสนองานวิชาการใหแก

นักศึกษาตอไป 
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ในการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในหัวขอท่ี

น ั กศ ึ กษาสนใจน ั ้ น  แต  เด ิ มวางแผนท ี ่ จะจัด
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นิทรรศการ on site โดยจัดทำบอรดนิทรรศการ

นำเสนอในรูปแบบที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูชม

เนื้อหาของบอรดได โดยการติดตั้งจอสัมผัส ซึ่งให

นักศึกษานำไฟลนำเสนอมาสง และอาจารยผูสอนนำ

ไฟลเขาไปในระบบให แตเนื ่องจากในชวงที่มีการ

เรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยไดประกาศใหเรียน

ออนไลนทั้งหมดเนื่องจากสถานการณโควิด ทำให

ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยใหนำเสนอ

เน ื ้อหาท ี ่น ักศ ึกษาต องการแสดง ผ าน zoom 

ทดแทนการนำเสนอนิทรรศการ on site แบบเดิม 

แตใหนักศึกษานำสงงานนำเสนอเอาไวกอน เพ่ือท่ีจะ

แสดงในบอร ดน ิทรรศการที ่ม ีจอส ัมผ ัสในภาค

การศึกษาตอไปเพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวเพ่ือ

เอาไวใชในปการศึกษาตอ ๆ ไป 

ด วยเหต ุน ี ้ ในกระบวนว ิชาจ ึ ง ได ทำการ

มอบหมายใหนักศึกษามีการคนควาขอมูลของหัว

เรื ่องที่สนใจ และนำเสนอในรูปแบบที่ตองการจัด

น ิทรรศการ ผ าน Zoom ซึ ่งไม จำเปนจะตองมี

รูปแบบที่เปนทางการเชนเดียวกับหัวขอ 3.2 โดย

เนนย้ำใหม ีการนำเสนอที ่เปนธรรมชาติมากข้ึน 

เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการจำลองประสบการณในการ

ทดลองกิจกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ในกรณี

ที่ตองทำหนาที่ใหความรูแกบุคคลทั่วไปซึ่งจะไดรับ

ประสบการณท่ีมีความแตกตางจากการนำเสนอแบบ

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

รูปที ่ 2 QR code คลิปบันทึกการนำเสนอ

ทดแทนการจัดบอรดนิทรรศการผาน zoom 

 

3.4 กิจกรรมการเรียนรูข้ันตอนกระบวนการผลิต

และแปรรูปผลิตภัณฑขนมหวาน โดยการ

ทำหองเรียนกลับดานโดยเรียนรูผานส่ือการ

สอนปฏิบัติการออนไลน รวมกับกิจกรรม

สะทอนคิดเชิงวิพากษผลการทดลอง 

ในชวงที่มีการเรียนการสอนกระบวนวิชานี้ใน

ภาคการศึกษาที ่ผานมา ไดมีการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนใหเปนออนไลนทั้งหมด 

ซ่ึงรวมไปถึงการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการใน

กระบวนวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดวย ผูสอนจึง

ไดมีการปรับเปลี่ยนชั่วโมงปฏิบัติการของกระบวน

วิชาฯ ซึ่งเดิมไดวางแผนเอาไวที่จะใหมีกิจกรรมการ

ออกแบบการทดลองโดยนักศึกษาดวยตนเอง on 

site โดยใหวิเคราะหโจทยการออกแบบการทดลองท่ี

เปนบทปฏิบัติการเดิม และใหออกแบบการทดลอง

ด วยตนเองข ึ ้นมาโดยอาศ ัย เคร ื ่ องม ือท ี ่ ม ี ใน

หองปฏิบัติการในการศึกษา ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว

ไมสามารถกระทำไดเนื่องจากมีคำสั่งใหมีการเรียน

การสอนเปนออนไลนท้ังหมด 

กิจกรรมดังกลาวจึงปรับเปลี่ยนใหเปนกิจกรรม

การสะทอนคิดเชิงวิพากษผลการทดลองโดยสาธิต

การทดลองถายทำในหองปฏิบัติการทั้งการทำการ

ทดลอง และบันทึกผลการทดลองใหนักศึกษาเขามา

ศึกษาในรูปแบบหองเรียนกลับดานออนไลนทดแทน 

โดยวางใหเปนกรณีศึกษาในการแปรรูปผลิตภัณฑลูก

อมขนมหวานชนิดตาง ๆ ท่ีไดเรียนรูไปในชั่วโมงภาค

บรรยาย จากนั้นวิพากษถึงผลของปจจัยตาง ๆ ที่มี

ผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได รวมถึงวิเคราะห
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มีการปรบัเปลี่ยนชั่วโมงปฏิิบัติการของกระบวนวิชาฯ 

ซึ่ึง่เดมิได�วางแผนเอาไว�ทีจ่ะให�มกีจิกรรมการออกแบบ

การทดลองโดยนักศึกษาด�วยตนเอง on site โดยให�

วิเคราะห์โจทย์การออกแบบการทดลองที่เป็นบท

ปฏิบัิตกิารเดมิ และให�ออกแบบการทดลองด�วยตนเอง

ขึ้นมาโดยอาศัยเครื่องมือท่ีมีในห�องปฏิิบัติการในการ

ศึกษา ซ่ึึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถกระทำได�

เนื่องจากมีคำสั่งให�มีการเรียนการสอนเป็นออนไลน์

ทั้งหมด

 กจิกรรมดงักล่าวจึงปรับเปลีย่นให�เป็นกจิกรรม
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 คลิปบทปฏิิบัติการตามรูปท่ี 3 นั้น ได�รับการ

เผยแพร่โดยอาศัยเครื่องมือออนไลน์ เช่น youtube 

และ showme.com ในการเผยแพร่และจดัทำขึน้ โดย

อาศยัโปรแกรม Camtasia studio มาใช�ในการตดัตอ่ 

ซึ่ึ่งหลังจากนี้หากสามารถสอน on site ได�ในปีการ
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4. ผู้ลที�ได�รับั

4.1. วธิิกีารประเมนิผลการเรยีนรู�ของนกัศกึษา

 การคิดคะแนนของกระบวนวิชานี ้แบ่งออกเป็น

ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) คะแนนสอบออนไลนผ่์านระบบ CMU Exam 

Moodle ตามหัวข�อการบรรยายตามปกติ โดยมี

เนื้อหาในส่วนของห�องเรียนกลับด�านจากส่ือออนไลน์

ที่มีคะแนนจากการทดสอบย่อย (quiz) ในคาบเรียน

ด�วย ส่วนนี้คิดเป็นคะแนนร�อยละ 50 ของกระบวน

วิชา แบ่งออกเป็นคะแนนสอบกลางภาคร�อยละ 25 

และปลายภาคร�อยละ 25

 2) คะแนน Flipped Classroom โดยใช�คลิป

วิดิทัศน์ให�นักศึกษาศึกษาด�วยตนเอง และทำ Quiz 

ออนไลนห์ลงัจากศกึษาด�วยตนเองเสรจ็เรยีบร�อยแล�ว 

ส่วนนี้คิดเป็นคะแนนร�อยละ 20 ของกระบวนวิชา

   

 

 

แนวทางการออกแบบการทดลอง รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงการออกแบบการทดลองเพ่ือ

ศึกษาเกี ่ยวกับผลิตภัณฑแตละแบบ โดยนำเสนอ

ใหแกอาจารยผู สอนในรูปแบบคลายกับกิจกรรม

ประเภท think-pair-share โดยเปนการจับคูระหวาง

กลุมนักศึกษาท่ีปฏิบัติการทดลองฝงหนึ่ง กับอาจารย

ผูสอนอีกฝงหนึ่ง 

  

  

  
 

รูปท่ี 3 รวม QR code ของคลิปสอนปฏิบัติการ

ออนไลนที่จัดทำขึ้นในชวงการเรียนการสอนเพื่อให

นักศึกษาเรียนออนไลน และวิพากษผลการทดลอง

ออนไลน 

คลิปบทปฏิบัติการตามรูปที่ 3 นั้น ไดรับการ

เผยแพรโดยอาศัยเครื่องมือออนไลนเชน youtube 

และ showme.com ในการเผยแพรและจัดทำข้ึน 

โดยอาศัยโปรแกรม Camtasia studio มาใชในการ

ตัดตอ ซึ่งหลังจากนี้หากสามารถสอน on site ไดใน

ปการศึกษาตอไปจะใชเปนสื ่อการเรียนการสอน

ออนไลน เพื ่อใหนักศึกษารุ นหนาไดเร ียนรู แบบ

หองเรียนกลับดาน และคิดวิเคราะหผลที่จะเกิดข้ึน

ในก า รทดลอง  ก  อนทำกา รทดลองจ ร ิ ง ใ น

หองปฏิบัติการ โดยออกแบบเงื่อนไขในการทดลอง

เองตอไป ซ่ึงนาจะไดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีกวาการ

ปฏิบัติการทดลองตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ 

ท่ีเคยใชมากอนหนา 

 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การคิดคะแนนของกระบวนวิชานี้ แบงออกเปน

สวนตาง ๆ ดังนี้  

1) คะแนนสอบออนไลน ผ านระบบ CMU 

Exam Moodle ตามหัวขอการบรรยายตามปกติ 

โดยมีเนื้อหาในสวนของหองเรียนกลับดานจากสื่อ

ออนไลนที่มีคะแนนจากการทดสอบยอย (quiz) ใน

คาบเรียนดวย สวนนี้คิดเปนคะแนนรอยละ 50 ของ

กระบวนวิชา แบงออกเปนคะแนนสอบกลางภาค

รอยละ 25 และปลายภาครอยละ 25 

2) คะแนน Flipped Classroom โดยใชคลิป

วิดิทัศนใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง และทำ Quiz 

ออนไลนหลังจากศึกษาดวยตนเองเสร็จเรียบรอย

แลว สวนนี้คิดเปนคะแนนรอยละ 20 ของกระบวน

วิชา 

3) คะแนนการเรียนผานกิจกรรมการนำเสนอ

สัมมนางานวิจัยในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ โดยทำเปน

งานกลุ มเพื ่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ผ านการ

ทำงานเปนทีม คิดเปนรอยละ 10 ของกระบวนวิชา 

4) คะแนนการนำเสนอเพื่อทดแทนกิจกรรมใน

สวนของการจัดบอรดนิทรรศการแบบมีสวนโตตอบ

กับผูเขาชม คิดเปนรอยละ 10 ของกระบวนวิชา 

5) คะแนนสวนทดแทนชั่วโมงปฏิบัติการ โดย

กิจกรรมการเรียนรู ออนไลนผานคลิปปฏิบัติการ

ออนไลน ทั ้งคะแนนการวิจารณและสรุปผลการ
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 3) คะแนนการเรียนผ่านกิจกรรมการนำเสนอ

สัมมนางานวิจัยในหัวข�อที่นักศึกษาสนใจ โดยทำเป็น

งานกลุม่เพือ่ให�เกดิกระบวนการเรยีนรู�ผา่นการทำงาน

เป็นทีม คิดเป็นร�อยละ 10 ของกระบวนวิชา

 4) คะแนนการนำเสนอเพือ่ทดแทนกจิกรรมใน

สว่นของการจัดบอร์ดนทิรรศการแบบมีสว่นโต�ตอบกับ

ผู�เข�าชม คิดเป็นร�อยละ 10 ของกระบวนวิชา

 5) คะแนนส่วนทดแทนชั่วโมงปฏิิบัติการ โดย

กิจกรรมการเรียนรู�ออนไลน์ผ่านคลิปปฏิิบัติการ

ออนไลน์ ทั้งคะแนนการวิจารณ์และสรุปผลการ

ทดลอง และคะแนนจากการประเมิน การวิพากษ์การ

ทดลอง และการเสนอแนะแนวทางการออกแบบการ

ทดลองโดยความเห็นของนักศึกษาภายหลังจากการ

ประชุมกลุ่ม คืดเป็นร�อยละ 10 ของกระบวนวิชา

 รวมคะแนนในส่วนของ active learning ด�วย

วิธิีการต่าง ๆ ในข�อ 2) ถึง 5) เป็นร�อยละ 50 ของ

กระบวนวิชา ซ่ึึ่งการให�ลำดับข้ัน หรือตัดเกรด เป็นการ

ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 

4.2. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เข�าร่วมในโครงการ

 เมื่อเปรียบเทียบการเรียนการสอนของปีการ

ศกึษาคอื 2561 - 2563 กอ่นการจดัการเรยีนการสอน

แบบห�องเรยีนกลับด�าน และการเรยีนรู�ผา่นการทำงาน

เป็นทีม และหลังจากจัดแนวทางการเรียนรูปแบบ

ศตวรรษที่ 21 ในปี 2564 ดังนี้

ต่ารางที� 1 คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย เมื่อเทียบ

ภายในช่วงปีการศึกษา 2561 ถึง 2564

ต่ารางที� 2 สัดส่วนร�อยละของนักศึกษาที่ได�คะแนน

ตามลำดับขั้นต่าง ๆ เมื่อเทียบภายในช่วงปีการศึกษา 

2561 ถึง 2564

 จากตารางที ่1 จะเห็นได�วา่หากพิจารณาเฉพาะ

คะแนนต่ำสุด สูงสุด และคะแนนเฉลี่ยในช่วงสี่ปีการ

ศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างของคะแนน ก่อนการ

จดัการเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่21 ในชว่งป ี2561 

– 2563 กับภายหลังการใช�แนวทางการเรียนการสอน

แบบใหม่ในปี 2564

 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาการกระจายร�อยละ

ของนกัศกึษาท่ีได�ลำดบัข้ันตา่ง ๆ  ในตารางท่ี 2 จะเหน็
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ภายในชวงปการศึกษา 2561 ถึง 2564 

 

ป

การศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

ต่ำสุด 71.25 67.56 65.00 66.78 

สูงสุด 82.25 81.43 86.75 86.08 

เฉลี่ย 76.63 75.75 73.48 77.88 
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2561 ถึง 2564 
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การศึกษา 
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A 26.47 17.14 15.79 40.74 

B+ 41.18 45.71 18.42 37.04 

B 32.35 25.71 42.11 18.52 

C+ - 11.43 23.68 3.70 

C - - -  

D+ - - -  

D - - -  

F - - -  

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาหากพิจารณาเฉพาะ
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สวน ก็เห็นผลของทักษะความชำนาญที่ลดลงของ

นักศึกษาในชวงหลัง ดังแสดงไวในขอมูลยอนหลัง

ของจำนวนรอยละของนักศึกษาในชั ้นเรียนที ่ได
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กเ็ห็นผลของทักษะความชำนาญทีล่ดลงของนักศกึษา

ในช่วงหลัง ดังแสดงไว�ในข�อมูลย�อนหลังของจำนวน

ร�อยละของนักศึกษาในชั้นเรียนที่ได�คะแนนลำดับขั้น

ต่าง ๆ ดังตารางที่ 2 ซึ่ึ่งเป็นแนวโน�มในช่วงปี 2561 

– 2563

 การนำเอาการจัดการเรยีนรู�แบบศตวรรษที ่21 

ห�องเรียนกลับด�าน การเรียนรู�ผ่านการทำงานเป็นทีม

ในกิจกรรมการเสวนาวิชาการออนไลน์ การนำเสนอ

ออนไลน์ทดแทนการจดันทิรรศการ รวมถึงการเรยีนรู�

ผ่านกรณีศึกษา ส่งผลให�การกระจายตัวของลำดับขั้น

ทีน่กัศึกษาได�รับอยูใ่นช่วงบนมากยิง่ขึน้ โดนคิดเป็น A 

ร�อยละ 40.74, B+ ร�อยละ 37.04, B ร�อยละ 18.52 

และ C+ ร�อยละ 3.70 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 

ที่คิดเป็น A ร�อยละ 15.79, B+ ร�อยละ 18.42, B  

ร�อยละ 42.11 และ C+ ร�อยละ 23.68 หรอืปีการศกึษา

ก่อนหน�า ซึ่ึ่งมีการกระจายตัวในช่วงที่ต่ำกว่าอย่างมี

นัยสำคัญ

 สว่นผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่โดยข�อมูลจาก

ระบบ CMU MIS พบวา่ ได�รับคะแนนประเมนิกระบวน

วิชาที่ 4.01 จาก 5 โดยมีผู�เข�าประเมินจำนวนร�อยละ 

80.13 และนักศึกษาให�คะแนนประเมินผู�สอน 3.77 

จาก 5 โดยมีผู�เข�าประเมินจำนวนร�อยละ 75.36

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 การจัดการเรยีนการสอนด�วยการจัดการเรยีนรู�

เชิงรุก โดยใช�เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกันหลากหลายวิธิี 

ทำให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ

มากยิ่งขึ้น การเรียนออนไลน์แบบห�องเรียนกลับด�าน 

ประกอบกับการบรรยายสรุป และทำการตอบคำถาม

ท�ายบทเรยีน (quiz) รวมถึงจดัการเรยีนรู�แบบอภปิราย

ในชั้นเรียน ช่วยให�เกิดผลการเรียนรู�ที่ดีกว่าการเรียน

แบบบรรยายและสอบเพียงประการเดียว

5.2. แนวทางในการขยายผล

 ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ผู�สอนมีโครงการที่จะ

นำเอาไฟล์การนำเสนอของนักศึกษาที่ผ่านมา ทำการ

เผยแพร่ และจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์รวมถึงจัด

แสดงบนบอร์ดนิทรรศการแบบ interactive ที่ได�จัด

ทำขึน้ เพือ่ให�สามารถนำเสนอได�ทัง้ในสถานทีจ่รงิ และ

ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให�มีความยืดหยุ่นในการ

ดำเนินการในกรณีทีม่หาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดเรยีน 

on site ได�ในอนาคต

 การบรรยายออนไลน์ และการเสวนากลุ่ม เพื่อ

สะท�อนคิดในส่วนของเนื้อหาที่ได�เรียนในห�องเรียน

กลับด�าน ก็เป็นแนวทางที่ควรจะขยายผล โดยผู�สอน

จะมีการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่ผู�เรียนสามารถ

โต�ตอบได�มากกวา่การใช�สว่นเคร่ืองมอืโพล ยกมอืหรอื

ปรบมือ ที่ติดมากับโปรแกรม Zoom เพียงอย่างเดียว 

โดยอาจจะพิจารณานำเคร่ืองมืออื่น ๆ มาใช�เพิ่ม

ปฏิิ สัม พัน ธ์ิกับ นัก ศึกษาในโอกาสต่อไป เช่น 

Mentimeter เป็นต�น

 เนื้อหาของกระบวนวิชานอกเหนือจากการทำ

เปน็คลปิบรรยายออนไลนเ์พือ่ให�นกัศกึษาเรยีนในแบบ

ห�องเรยีนกลับด�านแล�ว จะยังมีแผนการจัดทำเพ่ิมเติม

ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ในรูปแบบของบทความเผย

แพรใ่นนติยสารวชิาการของ สวทช. ทีผู่�สอนมคีอลัมน์

ประจำ และมอบหมายให�นักศึกษาเข�าไปอ่านเพื่อส่ง

เสริมให�มีลักษณะการเรียนรู�แบบตลอดชีวิต รวมถึง

ระบบฐ์านข�อมูลท่ีน่าจะมีการค�นหาส่ิงต่าง ๆ ที่

นักศึกษาต�องการได�โดยอาศัย wiki engine รวมถึง

แหลง่รวมบทความถาวรทีอ่าศยัแพลต็ฟอรม์สำเรจ็รปู

อย่าง wordpress เพื่อจะได�ใช�เป็นทั้งสื่อการสอน

ออนไลน ์และเปน็แหลง่ความรู�ถาวรให�แกส่าธิารณชน

ต่อไป

5.3. ปัญหา และอุปสรรค

 ในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้ 

อุปสรรคท่ีพบบ่อยในช่วงการบรรยายออนไลน์ผ่าน 

zoom คื อ ก า ร ไ ม่ ต อบสนองขอ งนั ก ศึ กษ า  
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ต่อคำถาม หรือเกมที่ผู�สอนทดลองนำมาตั้งคำถามใน

คาบเรียน ซ่ึึ่งนักศึกษาหลายส่วนยังแสดงถึงภาวะที่

ขาดความตั้งใจ และกระตือรือล�นในการเรียนรู�เนื้อหา 

ซึ่ึง่ไม่แนว่า่เป็นเพราะแนวทางการนำเสนอในการสอน

ออนไลน์ หรือเพราะนักศึกษามีการล�าเนื่องจากมี

กระบวนวชิาทีส่อนออนไลนจ์ำนวนมาก และในแตล่ะ

วิชา นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่จด

หรือตั้งใจฟังการบรรยายออนไลน์ หรือเข�าร่วมการ

เรียนออนไลน์ตามเวลา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในแบบห�องเรียนกลับด�าน แต่ขอให�ผู�สอนอัพโหลด

คลิปเพื่อดูทำความเข�าใจก่อนสอบในครั้งเดียว

 ปัญหาที่พบประการที่สองคือ ในกิจกรรมส่วน

ที่นักศึกษายังคงมีความคุ�นชินกับการนำเสนอท่ีค่อน

ข�างมีความลึกซึ่ึ้งของเนื้อหาท่ีไม่มีความลึกซึ่ึ้งทาง

วิชาการ ซ่ึึ่งผิดไปจากเป้าหมายเดิมที่ได�ตั้งเอาไว� ซ่ึึ่ง

ต�องการให�มีความลึกซึ่ึ้งของเนื้อหาในเชิงวิชาการ

มากกว่าทีน่ำเสนอไป ซ่ึึ่งนักศึกษาหลายกลุม่ยังคงแยก

ออกได�ไม่ชัดเจน ระหว่างรูปแบบการนำเสนอในแบบ

นิทรรศการสำหรับให�ความรู�ทั่วไปกับในแบบเสวนา

วิชาการ ซึ่ึ่งจะต�องมีการลงลึกทางด�านเนื้อหามากขึ้น

 ในส่วนของกิจกรรมการเรียนออนไลน์ทดแทน

ในสว่นของชัว่โมงปฏิบัิตกิาร พบว่านกัศกึษาหลายส่วน 

ไมส่ามารถต่อยอดแนวคิดในการออกแบบการทดลอง

ของตนเองได� ในการทำกิจกรรมจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิด และรายงานผลข�อเสนอแนะการออกแบบ

การทดลองเพื่อปรับปรุงวิธิีการทดลองที่มีอยู่ให�ดีขึ้น

ตามแนวคดิของนกัศกึษา ซึ่ึง่ทกัษะของการทดลองเชงิ

ความคิด (thought experiment) และการออกแบบ

การทดลองด�วยตนเองเป็นสิง่ทีนั่กศึกษาไม่สามารถคิด

ได�ด�วยตนเอง ซึ่ึ่งเป็นประเด็นที่จะต�องได�รับการแก�ไข

ในอนาคต แม�แต่ในวิชาปัญหาพิเศษ ทีน่กัศึกษาจะต�อง

ทำโครงงานวิจัยระยะสั้นเพื่อจบการศึกษาก็ตาม ซึ่ึ่งผู�

สอนสังเกตว่านักศึกษาในทีป่รึกษา กข็าดแคลนทักษะ

ในการออกแบบการทดลองด�วยตนเองเชน่กัน จดุนีน่้า

จะได�นำมาเป็นหัวข�อการศึกษาหลักที่เขียนโครงการ

เพื่อทำงานร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู�ในโอกาสต่อไป เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษามี

ทักษะในการวิจัยที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�จัดทำโครงการใคร่ขอขอบพระคุณ ศูนย์

นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในการสนับสนุนทุนในการจัดทำโครงการ 

และคำแนะนำปรึกษาในการจัดทำโครงการ รวมถึง

การจัดการอบรมเทคนิควิธิีการจัดทำสื่อการสอน 

ต่าง ๆ  ซึ่ึ่งทำให�โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไป

ด�วยดี 

7. เอกสารอ�างอิง

  [1] McKinney, K. and Heyl, B. eds. (2008). Sociology Through Active Learning.
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 [2] รวิศ ทัศคร (2562). การใช�สื่อการสอนแบบผสม สำหรับการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21

ในกระบวนวิชา 601341 Fundamental Food Engineering 1. รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

ที่สอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำปีการศึกษา 2562. ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่.
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Integration based Learning for Scalable Web Application 

Development to Deployment

รัศมีทิพื่ย์ วิต่า
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

E-mail ratsameetip.w@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 รายวิชา 204333 Web Application Architecture และ รายวิชา 204441 Concurrent Programming 

and Distributed System เป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข�องเชื่อมโยงกันในเร่ืองของการศึกษาโครงสร�าง

สถาปตัยกรรมแอปพลเิคชนัที่ใช�ในเครอืขา่ย และเทคโนโลยเีครอืขา่ยในปจัจุบนั จงึได�มีการวางแผนในการบรูณา

การทั้งสองวิชาเข�าด�วยกัน และออกแบบการเรียนรู�ในรูปแบบ Active Learning โดยกำหนด Problem based 

Learning โดยเน�นการใช�เทคโนโลยีที่ใช�จริงในการพัฒนาซึ่อฟต์แวร์ในบริษัททั่วไปในปัจจุบัน เพ่ือให�นักศึกษา

พร�อมทีจ่ะไปทำงานเมือ่จบการศึกษา ผลการดำเนินการและการประเมิน นกัศกึษาสามารถผลิตชิน้งานออกมาได�

เป็นไปตามความคาดหวัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผลงานอยู่ที่ 83.32%

คำสำคัญ:  Web Application Development, Software Deployment, Active Learning

1. บัทนำ 

 ภายใต�หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตของภาค

วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการเรียนการสอนทั้งใน

ภาคทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช�เพือ่แก�ปัญหา โดย

ทักษะที่ จำ เป็นสำหรับบัณฑิตสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์คือต�องสามารถนำเทคโนโลยีมาใช�แก�

ปัญหาได�อย่างเหมาะสม และสามารถทำงานเป็นทีม

ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ

 ในภาคการศกึษาที ่2/2564 ได�มกีารปรบัใช�การ

เรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning แบบ 

บรูณาการ โดยมวีตัถปุระสงคใ์ห�นักศกึษาได�เรยีนรู�การ

ทำงานเป็นทีม และการประสานงานข�ามทีม เพื่อ

จำลองสภาพแวดล�อมของการทำงานจริงในการพัฒนา

โปรแกรม หรือระบบขนาดใหญ่ ที่ต�องมีการประสาน

การใช�เทคโนโลยีที่แตกต่างกันจากหน่วยงาน หรือ

ระบบต่างๆ ได�อย่างเหมาะสม โดยได�ดำเนินการใน

รายวิชาเลือก จำนวน 2 รายวิชา ในระดับ 300 และ 

400 ได�แก่ รายวิชา 204333 Web Application 

Architecture และ รายวิชา 204441 Concurrent 

Programming and Distributed System เป็น

รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข�องเชื่อมโยงกันในเรื่องของ

การศึกษาโครงสร�างสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่ใช�

ในเครือข่าย และเทคโนโลยีเครือข่ายในปัจจุบัน  

 เป้าหมายหลักของการบูรณาการสองรายวิชา

ด�วยกัน คือการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยมีการ

กำหนดในรูปแบบ Term project ในลักษณะ 

Problem based ของระบบบริหารจัดการข�อมูลเพื่อ

ใช�งานในภาควิชา โดยกำหนดให�กลุ่มนักศึกษาที่

ประกอบด�วยสมาชิกจากทั้งสองรายวิชา แก�ไขปัญหา

ไปพร�อมกัน โดยนักศึกษาจากรายวิชา 204333 

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเว็บส่วนหน�า นักศึกษา

จากรายวิชา 204333 และ 204441 ออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมเว็บส่วนประมวลผล และนักศึกษา

จากรายวิชา 204441 ติดตั้งระบบบนสถาปัตยกรรม
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บนระบบคลาวด์ให�สามารถใช�งานได�จริง โดยจะเน�น

การใช�เทคโนโลยีที่ใช�จริงในการพัฒนาซึ่อฟต์แวร์ใน

บริษัททั่วไปในปัจจุบัน เพื่อให�นักศึกษาพร�อมที่จะไป

ทำงานเมื่อจบการศึกษา

 เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู�ในรูป

แบบ Problem based Learning ในระหว่างการเรยีน

การสอน ยังได�มีการปรับรูปแบบโดยเชิญผู�เชี่ยวชาญ

จากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการทำเวิร์คช็อป เพื่อ

ให�นักศึกษาได�ลงมือสร�างระบบ ติดตั้งระบบ จากการ

ใช�เครื่องมือท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เป็นการสร�าง

ทักษะในการทำงานจริงกับสภาพแวดล�อมจริง และ

เนือ่งจากในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา ยงัคงมวิีกฤตการณ์

โรคระบาด ทีจ่ำเป็นต�องมีการดำเนินการเรยีนการสอน 

และการสอบ ตลอดภาคการศึกษาในรปูแบบออนไลน์ 

จึ ง ไ ด� มี ก า รป รับ ใช� ง าน เครื่ อ ง มื อ เพื่ อ ให� เ กิ ด

ประสิทธิิภาพจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได�

มากที่สุด โดยในหัวข�อถัดไป จะเป็นการอธิิบายราย

ละเอียดของกิจกรรมท่ีได�ดำเนินการ และเปรียบเทยีบ

เครื่องมือที่ใช�ในการเรียนการสอนตลอดทั้งภาคการ

ศึกษาโดยละเอียด

2. ห์ลักการและห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 

สามารถชว่ยสร�างปฏิิสมัพนัธิร์ะหวา่งผู�เรยีนด�วยกนัเอง 

และระหว่างผู� เรียนกับผู�สอนได�อีกด�วย [1] [2]

เนือ่งจากในระหว่างทีท่ำกิจกรรมในชัน้เรยีน ผู�เรยีนจะ

สามารถแสดงความคดิเหน็ ซึ่กัถาม และทำความเข�าใจ

ไปพร�อมๆ กนั และผู�สอนจะสามารถเข�าถึงปญัหาของ

ผู�เรียนแต่ละคนได�เร็วขึ้น และช่วยเพิ่มทักษะการคิด

วเิคราะห์ของผู�เรยีนทัง้ในห�องเรยีนและนอกห�องเรยีน 

[3]

 เทคนิคการใช� Active Learning ในการเรียน

การสอนวิชาทางด�านคอมพิวเตอร์ [4] ได�มีการนำมา

ประยุกด์ใช�ในหลายรูปแบบ มวีตัถุประสงคเ์พือ่กระตุ�น

ให�ผู�เรียนได�คิดวิเคราะห์และสร�างกระบวนการแก�

ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น การปรับเนื้อหาของการ

บรรยายให�เป็นลักษณะของการตั้งคำถามกลับ [5] ให�

ผู�เรียนได�คิดและวิเคราะห์ การทำกิจกรรมกลุ่มในชั้น

เรียนในรูปแบบของการแก�ปัญหา Problem-based 

Learning (PBL) โดยมีการกำหนดผลลัพธิ์ของงานที่

ต�องการ และเน�นให�กิจกรรมการเรยีนรู�ของผู�เรยีนจาก

การเรยีนรู�ปญัหา การค�นคว�า และวิเคราะห์ข�อมูลด�วย

ตนเอง และ Peer Instruction (PI) โดยการกำหนด

จุดเป้าหมายหลักและกำหนดข้ันตอนในการทำงาน

เบื้องต�นและให�ผู�เรียนได�ลองผิดลองถูกตามขั้นตอน

การเรียนรู� 

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา 

3.1. ข�อมูลพื้นฐ์านเกี่ยวกับรายวิชา

 รายวิชา 204333 Web Application 

Architecture เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับโครงสร�าง

สถาปั ตยกรรมของการออกแบบและพัฒนา

แอปพลิเคชันในรูปแบบเว็บ โดยนักศึกษา จำเป็นต�อง

เข�าใจลักษณะการทำงานของสถาปัตยกรรมและ

เทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั เพือ่สามารถเลือกรปูแบบการ

ทำงานที่เหมาะสมกับระบบท่ีออกแบบและพัฒนา 

เพื่อให�การทำงานมีประสิทธิิภาพ ปลอดภัย และ

รวดเร็ว

 รายวชิา 204441 Concurrent Programming 

and Distributed System เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยว

กบัการเขยีนโปรแกรมเพ่ือจดัการทรพัยากรของระบบ

ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให�สามารถรองรับการทำงานที่

ซึ่บัซึ่�อน มกีารประมวลผลแบบพร�อมกัน รวมไปถึงการ

ออกแบบและใช�งานระบบกระจาย ที่มีการเพ่ิม

ทรัพยากรระบบในลักษณะแยก แบ่งส่วนการทำงาน 

ซึ่ึง่เปน็แนวทางทีเ่ปน็รากฐ์านสำคญัของสถาปตัยกรรม

ระบบคลาวด์ โดยนักศึกษาจำเป็นต�องเข�าใจถึงข�อดี 

ข�อจำกัด ประโยชน์ และความเหมาะสมของการ

ออกแบบและติดตั้งระบบในรูปแบบกระจาย เพ่ือ

บริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์

 ทัง้สองรายวิชา เป็นกระบวนวิชาเอกเลือก โดย

มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย 
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เน�นทฤษฎีของการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับ

ระบบเว็บ และการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อ

จดัการทรัพยากรในการประมวลผลแบบพร�อมกันและ

การทำงานของระบบกระจาย  ในการจดัการเรยีนการ

สอนแบบปกติ ได�มีการแทรกการฝึกึปฎิบตัโิดยการให�

ทำการบ�านรายบุคคล และการทำโครงงานกลุ่ม  

โดยได�มีการบริหารจัดการแบบแยกกัน ปญัหาทีพ่บกับ

โครงงานแบบกลุ่มของแต่ละรายวิชา จะเน�นส่วนการ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรม โดยพจิารณาเปน็สว่นๆ 

เฉพาะของรายวิชา เช่น รายวิชา 204333 เน�นการ

ออกแบบเว็บไซึ่ต์ และการบันทึกข�อมูลลงฐ์านข�อมูล 

รายวิชา 204441 เน�นการรองรับการเรียกใช�งานจาก

หลายผู�ใช�งานพร�อมกนั ทำให�การพัฒนาโปรแกรม ทำ

เฉพาะจุดที่สนใจ นักศึกษาจึงไม่เห็นถึงภาพรวมของ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบจนถึงการติดตั้งใน

สภาพแวดล�อมของการทำงานจริง และปัญหาที่จะ 

เกิดขึ้น 

 รายละเอียดของนักศึกษาแต่ละรายวิชา 

ประกอบด�วย นักศึกษาในรายวิชา 204333 ประกอ

บด�วยนศ.ชั้นปีที่ 2-3 เป็นหลัก และอาจมีชั้นปี 4 ร่วม 

นักศึกษาในรายวิชา 204441 ประกอบด�วยนศ.ชั้นปี

ที่ 3-4 เป็นหลัก โดยอาจมีบางส่วนท่ีผ่านการเรียน 

204333 มาแล�ว หรือเรยีนในภาควิชาเดยีวกนั จำนวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาสามารถแสดง

ได�ดังตารางที่ 1 

ต่ารางที� 1จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละวิชา

แยกตามชั้นปี

3.2. วิธิีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ เพ่ือให�

นักศึกษาได�ลงมือปฎิบัติจริง ในการออกแบบและ

พัฒนาระบบจนกระทั่งถึงการติดต้ังระบบเพื่อการใช�

งานจริง โดยผ่านคลาวด์แพลตฟอร์ม และเพื่อให�

นักศึกษาได�คุ�นเคยกับการทำงานและประสานงาน

ระหว่างทีมย่อย เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

ผู�สอนได�ออกแบบกิจกรรมหลักของการบูรณการการ

รายวิชาในรูปแบบการเรียนรู�ผ่านการแก�ไขปัญหา 

(Problem based Learning) โดยได�มีการกำหนด

โจทย์และขอบเขตของการแก�ไขปัญหาระดับกลาง ใน

การสร�างระบบเว็บแอพลิเคชัน ที่มีการเชื่อมต่อ

ระหว่างระบบเว็บส่วนหน�า (Frontend System)  

ทีใ่ช�ในการแสดงผล และเวบ็ส่วนประมวลผลหลังบ�าน 

(Backend System) โดยจัดกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบ

ในแต่ละส่วนดังนี้

 o ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเว็บส่วนหน�า 

(204333)

 o ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเว็บส่วน

ประมวลผล (204333+204441)

 o ติดต้ังระบบบนสถาปัตยกรรมบนระบบ 

คลาวด์ให�สามารถใช�งานได�จริง (204441)

 โดยจัดให�มกีารนำเสนอในลกัษณะ sprint ยอ่ย

ของการพัฒนาระบบเดือนละ 1 คาบเรียนต่อ 1 

รายวิชา (รวม 4 sprints) โดยกำหนดการนำเสนอใน

การออกแบบและการทำงานในแต่ละขั้นตอน อ�างอิง

จากรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบอะไจล์ โดยผู�

เรียน ได�นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งเดือน

ปญัหา และแนวทางในการแก�ไขปัญหา และผู�สอนและ

กลุ่มเพื่อนได�ร่วมหารือเพื่อให�คำแนะนำและข�อเสนอ

แนะในการดำเนินการต่อ โดยมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณแ์ละปญัหาในการทำงานรว่มกนัระหวา่ง

กลุ่ม

 ครัง้ที ่4 ของการนำเสนอ เปน็การนำเสนอและ

เดโมงานในรูปแบบสมบูรณ์ โดยมีการเชิญกรรมการ

 

 

   

 

รายละเอียดของนักศึกษาแตละรายว ิชา 

ประกอบด วย  น ักศ ึกษาในรายว ิชา 204333 

ประกอบดวยนศ.ชั้นปที่ 2-3 เปนหลัก และอาจมีชั้น

ป   4  ร  ว ม  น ั กศ ึ กษ า ใน ร าย ว ิ ช า  2 044 4 1 

ประกอบดวยนศ.ชั ้นปที ่ 3-4 เปนหลัก โดยอาจมี

บางสวนที่ผานการเรียน 204333 มาแลว หรือเรียน

ในภาควิชาเดียวกัน จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน

แตละรายวิชาสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแตละวิชา

แยกตามชั้นป 

ชั้นป 204333 204441 เรียนทั้ง 2 วิชา 

2 23 -  

3 9 14 5 

4+ 5 18 1 

รวม 37 32  

3.2 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม 

วัตถุประสงคหลักของโครงการคือ เพื ่อให

นักศึกษาไดลงมือปฎิบัติจริง ในการออกแบบและ

พัฒนาระบบจนกระทั่งถึงการติดตั้งระบบเพื่อการใช

งานจริง โดยผานคลาวดแพลตฟอรม และเพื ่อให

นักศึกษาไดคุนเคยกับการทำงานและประสานงาน

ระหวางทีมยอย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

ผูสอนไดออกแบบกิจกรรมหลักของการบูรณการการ

รายวิชาในรูปแบบการเรียนรูผานการแกไขปญหา 

(Problem based Learning) โดยไดมีการกำหนด

โจทยและขอบเขตของการแกไขปญหาระดับกลาง 

ในการสรางระบบเว็บแอพลิเคชัน ที่มีการเชื่อมตอ

ระหวางระบบเว็บสวนหนา (Frontend System) ท่ี

ใชในการแสดงผล และเว็บสวนประมวลผลหลังบาน 

(Backend System) โดยจัดกลุมนักศึกษารับผิดชอบ

ในแตละสวนดังนี้ 

o ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเว็บ

สวนหนา (204333) 

o ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเว็บ

สวนประมวลผล (204333+204441) 

o ติดตั้งระบบบนสถาปตยกรรมบน

ระบบคลาวดใหสามารถใชงานไดจริง (204441) 

โดยจัดใหมีการนำเสนอในลักษณะ sprint 

ยอยของการพัฒนาระบบเดือนละ 1 คาบเรียนตอ 1 

รายวิชา (รวม 4 sprints) โดยกำหนดการนำเสนอใน

การออกแบบและการทำงานในแตละข้ันตอน อางอิง

จากรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบอะไจล โดย

ผู เรียน ไดนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบหนึ่ง

เดือนปญหา และแนวทางในการแกไขปญหา และ

ผูสอนและกลุมเพื่อนไดรวมหารือเพื่อใหคำแนะนำ

และขอเสนอแนะในการดำเนินการตอ โดยมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณและปญหาในการทำงาน

รวมกันระหวางกลุม 

ครั้งท่ี 4 ของการนำเสนอ เปนการนำเสนอ

และเดโมงานในรูปแบบสมบูรณ โดยมีการเชิญ

กรรมการเป นคณาจารย ผ ู  เช ี ่ยวชาญในการทำ 

Software development และการออกแบบสื่อ
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เป็นคณาจารย์ผู� เชี่ยวชาญในการทำ Software 

development และการออกแบบสือ่ประสานระหวา่ง

ผู�ใช�งาน เป็นผู�ให�คะแนน จำนวน 4 ท่าน รวมผู�สอน 

และมีการกำหนดให�มีการให�คะแนนแบบ peer-

review เพื่อรวบรวมเป็นคะแนน popular vote ใน

กลุ่มผู�เรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนนกิจกรรมหลักของ

ชัน้เรยีน ในระหวา่งภาคการศกึษา ได�มกีารปรบัเปลีย่น

ชั่วโมงเรียนแบบบรรยายในบางหัวข�อ โดยเชิญผู�

เช่ียวชาญในสาขาอาชพีทีเ่กีย่วข�องมาจดัเวริค์ชอ็ป ให�

กับนักศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข�องกับการ

พัฒนาและติดตั้งระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยได�มีการ

จัดทั้งสิ้น  4 ครั้ง ได�แก่

 o เฟรมเวิร์คการพัฒนาโปรแกรมเว็บส่วนหน�า 

(5 ธิันวาคม 2564)

 o เฟรมเวิร์คการพัฒนาโปรแกรมเว็บส่วน

ประมวลผล (4 ธิันวาคม 2564)

 o การทำเวอร์ชันคอนโทรลและการติดต้ัง

อัตโนมัติ (22 มกราคม 2565)

 o การเลอืกใช�ผลติภณัฑ์คลาวดเ์ซึ่อรว์สิทีเ่หมาะ

สม (29 มกราคม 2565)

 โดย 2 หัวข�อแรก เป็นเนื้อหาภายในขอบเขต

รายวิชา 204333 และ 2 หัวข�อหลังเป็นเนื้อหาภายใต�

ขอบเขตของรายวิชา 204441 โดยเปิดให�นักศึกษาทั้ง

สองวชิาเข�ารว่ม โดยได�มีการวดัผลจากการตอบคำถาม 

และทำแบบทดสอบภายหลังจากการจัดทำเวิร์คช็อป

3.3. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

 จากสภาพการณ์ของโรคระบาดในช่วงเวลา

จดัการเรยีนการสอน ท้ังสองรายวชิา ได�มกีารวางแผน

ในการรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ตลอดทัง้ภาคการศึกษา โดยได�นำสือ่อิเลกทรอนิกส์มา

ใช�ในการติดต่อสื่อสารหลักของชั้นเรียน โดยแบ่งเป็น  

3 กลุ่ม ได�แก่ เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู�เรียน

และผู�สอน (Collaboration Tools) เครื่องมือในการ

จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting 

Tools )  และเค ร่ือง มือในการเผยแพร่ข�อ มูล 

(Publication Tools) โดยในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด

ของเครื่องมือที่ใช�งานดังนี้

 เคร่ืองมือในการสื่อสารระหว่างผู�เรียนและผู�

สอน (Collaboration Tools)

 ใช� MS Teams เป็นช่องทางหลักในการแชร์

เอกสารประกอบการสอน ประกาศนดัหมาย การแจก

และส่งการบ�านส่วนบุคคล และการสอบ โดยเป็นการ

สื่อสารเฉพาะส่วนแต่ละรายวิชา

 ใช� Discord เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

กับนักศึกษาทั้งสองรายวิชา และระหว่างนักศึกษา

แต่ละกลุ่ม โดยได�มีการสร�าง Server เพื่อให� นศ. ทั้ง

สองรายวิชาเข�าร่วม และสร�างห�องประชุมย่อย เพื่อ

เป็นช่องทางให�นักศึกษาของสองวิชาท่ีทำงานร่วมกัน 

ได�ติดต่อสื่อสาร ประชุมระหว่างการทำงานร่วมกันดัง

แสดงในรูปที่ 1 โดยในโปรแกรมดิสคอร์ด รองรับทั้ง

การพูดคุยผ่านแชต การแชร์หน�าจอ เปิดกล�องและไมค์

 เครือ่งมอืในการเรยีนการสอนออนไลน ์การจดั

เวริค์ชอป การทำ group discussion และการพรเีซึ่นท์

งานของนักศึกษาในชั้นเรียน  (Meeting Tools) ใน

ภาคการศึกษานี้ ได�มีการนำระบบ Gather.town มา

ใช�ในการเรียนการสอนหลัก แทนการใช�ระบบ zoom 

และ MS Team meeting 

 โดย Gather.town มลีกัษณะเปน็ web-based 

application สามารถเข�าใช�งานได�จาก google 

chrome browser โดยมรูีปแบบการใช�งานคล�ายเกม

สองมติ ิทีมี่การกำหนดตวัละคร (Avatar) ของผู�ใช�งาน 

และสามารถควบคมุการเคล่ือนไหวของตวัละคร มปีฎิ

สมัพนัธิก์นัระหวา่งผู�ใช�งานคล�ายกบัการคยุกนัผา่นเกม

ออนไลน์ มีความสามารถในการเปิดกล�อง เปิดไมค์ 

พมิพแ์ชต และแชร์หน�าจอได� เหมือนกับการใช� virtual 

meeting application อื่นๆ อีกท้ังมีลักษณะคล�าย

กับการเป็นโลกเสมือน หรือ metaverse ที่มีลักษณะ

เลยีนแบบโลกความเป็นจริงได�  เชน่ สามารถออกแบบ

ห�องเรียนได�ทั้งรูปแบบห�องบรรยาย และจัดโต๊ะเรียน
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แบบการทำงานกลุม่ดังแสดงตัวอย่างไว�ในรูปที ่2 การ

ที่ตัวละครจะคุยกันได�จะต�องยืนอยู่ในระยะใกล�กัน 

หากเดนิออกไปหา่งกนัจะทำให�ไมไ่ด�ยนิเสยีง  และการ

ตั้งค่าให�มีห�องประชุมส่วนตัว ในบริเวณที่กำหนด จึง

ทำให�เหมาะกับลักษณะของการทำ discussion 

group หรือทำงานกลุ่มย่อย ดังตัวอย่างการทำ

กิจกรรมในรูปที่ 3

ร้ปที� 1 ห�องประชุมย่อยในโปรแกรมดิสคอร์ด

 รูปที่ 4 แสดงลักษณะการใช�งานของโปรแกรม 

gather.town ที่มีลักษณะคล�ายเกม และจากเหตุผล

ส่วนตัวของนักศึกษาที่ปกติไม่เปิดกล�องในระหว่างฟัง

บรรยาย การใช�ตัวละครในชั้นเรียน ทำให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมมากขึ้นจากการใช� virtual meeting อื่นๆ 

และผู�สอน สามารถสังเกตฟีดแบคในการเรียนของ 

ผู�เรยีนแตล่ะคนจากลกัษณะห�องเรยีนทีค่ล�ายชัน้เรยีน

จริง

 ข�อจำกัดของ gather.town คือ ไม่สามารถอัด

การประชุมไว� ได�  เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของ

แอปพลิเคชันเพือ่เป็นการสร�าง virtual space จงึไม่มี

ฟังก์ชันของการอัด แต่ทางเว็บไซึ่ต์ของ gather.town 

ได�ชี้แจงไว�ว่า หากกิจกรรมที่ได�ต�องการอัด ผู�จัด

สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันอ่ืนได�ตามความ

ต�องการ ตลอดท้ังภาคการศึกษาได�มีการอัดการ

บรรยาย การจัดเวิร์คช็อป การพรีเซึ่นต์ของนักศึกษา 

ไว�ผ่านทางโปรแกรม zoom โดยผู�สอน เปิดโปรแกรม 

zoom และแชร์หน�าจอของการสไลด์ในการสอน/ 

หน�าจอ gather.town และทำการบันทึกบนคลาวด์ 

และได�ดำเนินการดาวน์โหลดเพื่อตัดต่อเป็นคลิปย�อน

หลังให�นักศึกษาต่อไป

 ข�อจำกัดสำคัญของ gather.town คอื สามารถ

ใช�ฟรีได�บนชั้นเรียนท่ีมีนักศึกษาไม่เกิน 25 คน หาก

เกนิทำให�ประสทิธิภิาพในการใช�งานลดลงบ�าง และไม่

สามารถใช�ได�เกนิ 40 คน โดยในชัน้เรยีนปกต ิสามารถ

รองรบัการเรยีนการสอนและการทำกจิกรรมได� แตใ่น

การจดัเวริค์ชอ็ป มจีำนวนนกัศกึษาเข�ารว่มมากถงึ  75 

คน จึงจำเป็นต�องสมัครใช�งานในรูปแบบที่มีค่าใช�จ่าย

ในการใช�งาน โดยมีการคิดค่าใช�จ่ายราย User ที่เข�า

ร่วมกิจกรรม ทำให�เกิดค่าใช�จ่ายสูงมาก  ในการจัด

เวิร์คช็อปครั้งที่ 3 และ 4 จึงได�เปลี่ยนไปดำเนินการ

บนโปรแกรมดิสคอรด์แทน เนือ่งจากเป็นแพลตฟอร์ม

ที่ทั้งผู�เรียนและวิทยากรมีความคุ�นเคย

 เครื่องมือในการเผยแพร่ข�อมูล (Publication 

Tools) ในภาคการศึกษานี้ ได�มีการประกาศเนื้อหา

รายวิชา เงื่อนไขการผ่าน ข�อมูลการเก็บคะแนน และ

ตารางเรยีนในแตล่ะสปัดาหไ์ว�ตัง้แตต่�นภาคการศกึษา 

และเนือ่งจากมกีารเปล่ียนแปลงตารางเรยีน อาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมในช่วงเวลาของการทำ

เวิร์คช็อป และเพื่อความยืดหยุ่นและเป็นข�อมูลชุด

เดียวกันในการสื่อสาร จึงได�มีการหลีกเลี่ยงการแจก

เป็นไฟล์ pdf ตอนต�นภาคการศึกษา โดยเปลี่ยน

เป็นการประกาศตารางเรียนในรูปแบบเว็บเพจ โดย

สร�างผ่านเว็บ notion.so นักศึกษาสามารถเข�ามาดู

ความเปลี่ยนแปลงบนข�อมูลอัพเดทล่าสุดระหว่างผู�

สอนกับผู�เรียน

 

 

   

 

เซนทงานของน ักศึกษาในช ั ้นเร ียน  (Meeting 

Tools) ในภาคการศ ึกษาน ี ้  ได ม ีการนำระบบ 

Gather.town มาใชในการเรียนการสอนหลัก แทน

การใชระบบ zoom และ MS Team meeting  

โดย  Gather.town ม ีล ักษณะเป น web-

based application สามารถเข าใช  งานได จาก 

google chrome browser โดยมีรูปแบบการใชงาน

คลายเกมสองมิติ ที่มีการกำหนดตัวละคร (Avatar) 

ของผูใชงาน และสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ

ตัวละคร มีปฎิสัมพันธกันระหวางผูใชงานคลายกับ

การคุยกันผานเกมออนไลน มีความสามารถในการ

เปดกลอง เปดไมค พิมพแชต และแชรหนาจอได 

เหมือนกับการใช  virtual meeting application 

อ่ืนๆ อีกทั้งมีลักษณะคลายกับการเปนโลกเสมือน 

หรือ metaverse ที่มีลักษณะเลียนแบบโลกความ

เปนจริงได  เชน สามารถออกแบบหองเรียนไดท้ัง

ร ูปแบบหองบรรยาย และจัดโตะเร ียนแบบการ

ทำงานกลุมดังแสดงตัวอยางไวในรูปที่ 2 การที่ตัว

ละครจะคุยกันไดจะตองยืนอยูในระยะใกลกัน หาก

เดินออกไปหางกันจะทำใหไมไดยินเสียง  และการตั้ง

คาใหมีหองประชุมสวนตัว ในบริเวณท่ีกำหนด จึงทำ

ใหเหมาะกับลักษณะของการทำ discussion group 

หรือทำงานกลุมยอย ดังตัวอยางการทำกิจกรรมใน

รูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 1 หองประชุมยอยในโปรแกรมดิสคอรด 

ร ูปท ี ่  4 แสดงล ักษณะการใช  งานของ

โปรแกรม gather.town ที่มีลักษณะคลายเกม และ

จากเหตุผลสวนตัวของนักศึกษาที่ปกติไมเปดกลอง

ในระหวางฟงบรรยาย การใชตัวละครในชั้นเรียน ทำ

ใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ ้นจากการใช virtual 

meeting อ่ืนๆ และผูสอน สามารถสังเกตฟดแบคใน

การเรียนของผูเรียนแตละคนจากลักษณะหองเรียนท่ี

คลายชั้นเรียนจริง 

ขอจำกัดของ gather.town คือ ไมสามารถ

อัดการประชุมไวได เนื่องจากวัตถุประสงคของแอ

พลิเคชันเพื ่อเปนการสราง virtual space จึงไมมี

ฟ  ง ก  ช ั น ขอ งก า รอ ั ด  แต  ท า ง เ ว ็ บ ไ ซต  ข อ ง 

gather.town ไดชี้แจงไววา หากกิจกรรมไดตองการ

อัด ผูจัดสามารถดำเนินการผานแอพลิเคชันอื่นได
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 ภายหลงัจากการเรยีนในแตล่ะสปัดาห ์จะมกีาร

อัพโหลดวีดีโอการบรรยายขึ้นบน Youtube และจัด

ให�อยู่ในลักษณะ playlist ต่อเนื่อง เป็นรายสัปดาห์

ตามตัวอย่างในรูปที่ 5  และ MS Teams โดยได�มีการ

ตัดต่อเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ แบ่งตามเนื้อหาย่อยที่

บรรยาย คลิปละไม่เกิน 10 นาที เพื่อให�ผู�เรียนสะดวก

ในการทบทวนบทเรียนย�อนหลังตามส่วนที่ตนเอง

ต�องการ ในส่วนนี้ มีนักศึกษาให�ข�อคิดเห็นผ่านการ

ประเมินว่า สะดวกกับการกลับมาดูย�อนหลัง

ร้ปที� 2 ตัวอย่างห�องเรียนเสมือนบน gather.town

ร้ปที� 3 พื้นที่การทำกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่ม

ร้ปที� 4 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนผ่านระบบ 

gather.town

3.4. กระบวนการที่ทำให�นักศึกษามาส่วนร่วม

ในการเรียนรู� (Active Learning)

 ทัง้สองวชิาท่ีนำมาบูรณาการกัน เป็นวชิาเลือก

ท่ีอยูใ่นกลุ่มพัฒนาซึ่อฟต์แวร์ โดยเป็นกลุ่มหลกัในการ

ผลติบณัฑิตเข�าสู่ตลาดแรงงานของสาขาวิชาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ การจดักจิกรรมทัง้หมดในการเรยีนการ

สอนทัง้สองวชิา จำเป็นต�องมกีารอธิบิาย ชีใ้ห�นักศกึษา

ตระหนกัถงึผลลพัธ์ิทีจ่ะได�ตลอดทัง้กระบวนการ มกีาร

เชญิวทิยากรจากภายนอกอธิบิายถงึลกัษณะการนำไป

ประยุกต์ใช�ในการแก�ปัญหาและการออกแบบและ

พัฒนาระบบจริงจากประสบการณ์ การจัดให�มีการ 

sprint presentation เพ่ือกระตุ�นให�มกีารแสดงความ

คดิเหน็ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างกลุม่ ทำให�ผู�

เรียนเสมือนอยู่ในสภาพแวดล�อมของการทำงานจริง 

และในระหว่างภาคการศึกษา มกีารให�โจทย์ฝึึกปฎิบัติ

ให�ปรึกษากันได�ภายในกลุม่ โดยผู�สอนคอยเดินเข�าไปดู

การอภิปรายของนักศึกษาเป็นระยะๆ คล�ายกับการ

เรียนในห�องเรียนจริง กล่าวโดยสรุปคือ มีการเปิด

โอกาสให�นักศึกษาได�แสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย 

และมีแพลตฟอร์มที่เป็นกันเองที่นักศึกษามีความคุ�น

เคย ทำให�นักศกึษารู�สกึมส่ีวนร่วมกบัชัน้เรยีนได�มากขึน้

ร้ปที� 5 การสร�าง Playlist ของเนื้อหาแต่ละสัปดาห์

บน Youtube

   

 

ตามความตองการ  ตลอดทั้งภาคการศึกษาไดมีการ

อัดการบรรยาย การจัดเวิรกชอป การพรีเซนตของ

นักศึกษา ไวผานทางโปรแกรม zoom โดยผู สอน 

เปดโปรแกรม zoom และแชรหนาจอของการสไลด

ในการสอน/ หนาจอ gather.town และทำการ

บันทึกบนคลาวด และไดดำเนินการดาวนโหลดเพ่ือ

ตัดตอเปนคลิปยอนหลังใหนักศึกษาตอไป 

ข  อจ ำก ั ดส ำค ัญขอ ง  gather.town คื อ 

สามารถใชฟรีไดบนชั้นเรียนที่มีนักศึกษาไมเกิน 25 

คน หากเกินทำใหประสิทธิภาพในการใชงานลดลง

บาง และไมสามารถใชไดเกิน 40 คน โดยในชั้นเรียน

ปกติ สามารถรองรับการเรียนการสอนและการทำ

กิจกรรมได แตในการจัดเวิรคชอป มีจำนวนนักศึกษา

เขารวมมากถึง  75 คน จึงจำเปนตองสมัครใชงานใน

รูปแบบที ่มีคาใชจายในการใชงาน โดยมีการคิด

คาใชจายราย User ที่เขารวมกิจกรรม ทำใหเกิด

คาใชจายสูงมาก  ในการจัดเวิรคชอปครั้งท่ี 3 และ 4 

จึงไดเปลี่ยนไปดำเนินการบนโปรแกรมดิสคอรดแทน 

เนื่องจากเปนแพลตฟอรมที่ทั้งผูเรียนและวิทยากรมี

ความคุนเคย 

เครื่องมือในการเผยแพรขอมูล (Publication 

Tools) ในภาคการศึกษานี้ ไดมีการประกาศเนื้อหา

รายวิชา เง่ือนไขการผาน ขอมูลการเก็บคะแนน และ

ตารางเร ียนในแต ละส ัปดาห  ไว ต ั ้ งแต ต นภาค

การศึกษา และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตาราง

เรียน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมใน

ชวงเวลาของการทำเวิรคชอป และเพ่ือความยืดหยุน

และเปนขอมูลชุดเดียวกันในการสื่อสาร จึงไดมีการ

หล ีกเล ี ่ยงการแจกเป นไฟล  pdf ตอนต นภาค

การศึกษา โดยเปลี่ยนเปนการประกาศตารางเรียน

ในรูปแบบเว็บเพจ โดยสรางผานเว็บ notion.so 

นักศึกษาสามารถเขามาดูความเปลี ่ยนแปลงบน

ขอมูลอัพเดทลาสุดระหวางผูสอนกับผูเรียน 

ภายหลังจากการเรียนในแตละสัปดาห จะมี

การอัพโหลดวีด ีโอการบรรยายขึ ้นบน Youtube 

และจัดใหอยูในลักษณะ playlist ตอเนื่อง เปนราย

สัปดาหตามตัวอยางในรูปที ่ 5  และ MS Teams 

โดยไดมีการตัดตอเปนคลิปวีดีโอสั ้นๆ แบงตาม

เนื้อหายอยท่ีบรรยาย คลิปละไมเกิน 10 นาที เพ่ือให

ผูเรียนสะดวกในการทบทวนบทเรียนยอนหลังตาม

สวนที ่ตนเองตองการ ในส วนนี ้ ม ีน ักศ ึกษาให

ขอคิดเห็นผานการประเมินวา สะดวกกับการกลับมา

ดูยอนหลัง 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางหองเรียนเสมือนบน gather.town 

 

 

   

 

 

รูปท่ี 3 พ้ืนท่ีการทำกิจกรรมกลุมของแตละกลุม 

 

รูปท่ี 4 ตัวอยางการมีสวนรวมในชั้นเรียนผานระบบ 

gather.town 

3.4 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามาสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

ทั้งสองวิชาที ่นำมาบูรณาการกัน เปนวิชา

เลือกท่ีอยูในกลุมพัฒนาซอฟตแวร โดยเปนกลุมหลัก

ในการผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมทั้งหมดใน

การเรียนการสอนทั ้งสองวิชา จำเปนตองมีการ

อธิบาย ชี้ใหนักศึกษตระหนักถึงผลลัพธท่ีจะไดตลอด

ทั้งกระบวนการ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก

อธ ิบายถึงล ักษณะการนำไปประยุกต ใช ในการ

แกปญหาและการออกแบบและพัฒนาระบบจริง 

จ า กประสบกา รณ   ก า ร จ ั ด ใ ห  ม ี ก า ร  sprint 

presentation เพ ื ่อกระตุ นให ม ีการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุม ทำให

ผู เรียนเสมือนอยูในสภาพแวดลอมของการทำงาน

จริง และในระหวางภาคการศึกษา มีการใหโจทยฝก

ปฎิบัติใหปรึกษากันไดภายในกลุม โดยผูสอนคอย

เดินเขาไปดูการอภิปรายของนักศึกษาเปนระยะๆ  

คลายกับการเรียนในหองเรียนจริง กลาวโดยสรุปคือ 

มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นใน

กลุมยอย และมีแพลตฟอรมที่เปนกันเองที่นักศึกษา

มีความคุนเคย ทำใหนักศึกษารูสึกมีสวนรวมกับชั้น

เรียนไดมากข้ึน 

 

 

   

 

 

รูปท่ี 3 พ้ืนท่ีการทำกิจกรรมกลุมของแตละกลุม 

 

รูปท่ี 4 ตัวอยางการมีสวนรวมในชั้นเรียนผานระบบ 

gather.town 

3.4 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามาสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

ทั้งสองวิชาที ่นำมาบูรณาการกัน เปนวิชา

เลือกท่ีอยูในกลุมพัฒนาซอฟตแวร โดยเปนกลุมหลัก

ในการผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมทั้งหมดใน

การเรียนการสอนทั ้งสองวิชา จำเปนตองมีการ

อธิบาย ชี้ใหนักศึกษตระหนักถึงผลลัพธท่ีจะไดตลอด

ทั้งกระบวนการ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก

อธ ิบายถึงล ักษณะการนำไปประยุกต ใช ในการ

แกปญหาและการออกแบบและพัฒนาระบบจริง 

จ า กประสบกา รณ   ก า ร จ ั ด ใ ห  ม ี ก า ร  sprint 

presentation เพ ื ่อกระตุ นให ม ีการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุม ทำให

ผู เรียนเสมือนอยูในสภาพแวดลอมของการทำงาน

จริง และในระหวางภาคการศึกษา มีการใหโจทยฝก

ปฎิบัติใหปรึกษากันไดภายในกลุม โดยผูสอนคอย

เดินเขาไปดูการอภิปรายของนักศึกษาเปนระยะๆ  

คลายกับการเรียนในหองเรียนจริง กลาวโดยสรุปคือ 

มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นใน

กลุมยอย และมีแพลตฟอรมที่เปนกันเองที่นักศึกษา

มีความคุนเคย ทำใหนักศึกษารูสึกมีสวนรวมกับชั้น

เรียนไดมากข้ึน 

   

 

 

รูปที่ 5 การสราง Playlist ของเนื้อหาแตละสัปดาห

บน Youtube 

3.5 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

กระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ ม ท่ี

จำลองการทำงานในการพัฒนาและติดตั้งซอฟตแวร

จากการทำงานจริง รวมถึงกำหนดโจทยที่มีความทา

ทายสำหรับทั้งสองรายวิชา ทำใหนักศึกษาไดฝกการ

ทำงานเปนทีม การแบงงาน การติดตามงาน การ

แกปญหาในสวนยอยของแตละฟงกชันงาน โดยหยิบ

เอาทฤษฎ ีของท ั ้ งสองรายว ิชาประย ุกต  ใช  กับ

เครื่องมือ หรือภาษาที่ตนเองเลือกใชในการพัฒนา

โปรแกรม และไดนำเสนอวิธีการแกปญหาของแตละ

กลุมใหกลุมอื่นๆ ทำใหนักศึกษาสามารถมองปญหา

ที ่พบ และเล ือกว ิธ ีการแก ป ญหาโดยมองจาก

หลักการทฤษฎีที่ไดเรียนในรายวิชา กับเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมได ถือเปนกระบวนการที ่สำคัญสำหรับ

นักศึกษาท่ีจะนำไปใชในการทำงานจริง 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การประเมินของทั้งสองรายวิชา มีการจัดให

มีการประเมินจากกิจกรรม Active Learning 45% 

และจากกิจกรรมบูรณาการ 30% โดยมีรายละเอียด

ของการประเมิน 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดของเกณฑการประเมิน 

กิจกรรม คะแนน 

การบานรายบุคคล 15 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 20 

ผลงานจากเวิรคชอป 

-การเขารวม (5) 

-การทดสอบความรู (5) 

-ความสำเร็จของชิ้นงาน (5) 

15* 

การแสดงความคิดเห็นกิจกรรมกลุม 

-การเขารวมกิจกรรม (3) 

-พฤติกรรมระหวางกิจกรรมกลุม 

(4) 

-Peer-grading (3) 

10* 

โครงงานกลุม 

-ความถูกตองฟงกชัน (6) 

-การใชงานไดจริง (4) 

-การเลือกใชระบบคลาวด (2) 

-ความสมบูรณ (4) 

-ความคิดสรางสรรค (2) 

-การแบงงานเหมาะสม (2) 

20* 

*การประเมินจากกิจกรรม Active Learning 
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3.5. กระบวนการที่สร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

 กระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ่ม ที่จำลอง

การทำงานในการพฒันาและตดิตัง้ซึ่อฟตแ์วรจ์ากการ

ทำงานจริง รวมถึงกำหนดโจทย์ท่ีมีความท�าทาย

สำหรับทัง้สองรายวิชา ทำให�นักศกึษาได�ฝึกึการทำงาน

เปน็ทมี การแบง่งาน การตดิตามงาน การแก�ปญัหาใน

สว่นยอ่ยของแตล่ะฟงักช์นังาน โดยหยิบเอาทฤษฎขีอง

ทั้งสองรายวิชาประยุกต์ใช�กับเครื่องมือ หรือภาษาที่

ตนเองเลือกใช�ในการพัฒนาโปรแกรม และได�นำเสนอ

วิธิีการแก�ปัญหาของแต่ละกลุ่มให�กลุ่มอื่นๆ ทำให�

นกัศกึษาสามารถมองปญัหาท่ีพบ และเลือกวิธิกีารแก�

ปญัหาโดยมองจากหลกัการทฤษฎีทีไ่ด�เรยีนในรายวชิา 

กับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได� ถือเป็นกระบวนการที่

สำคัญสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช�ในการทำงานจริง

4. ผู้ลที�ได�รับั

4.1. การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 การประเมินของทั้งสองรายวิชา มีการจัดให�มี

การประเมนิจากกจิกรรม Active Learning 45% และ

จากกิจกรรมบูรณาการ 30% โดยมีรายละเอียดของ

การประเมิน

ต่ารางที� 2 รายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน

*การประเมินจากกิจกรรม Active Learning

4.2. ผลงานที่ใช�ประเมิน

   

 

 

รูปที่ 5 การสราง Playlist ของเนื้อหาแตละสัปดาห

บน Youtube 

3.5 กระบวนการที่สรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา (Lifelong Learning) 

กระบวนการทำงานของโปรเจคกลุ ม ท่ี

จำลองการทำงานในการพัฒนาและติดตั้งซอฟตแวร

จากการทำงานจริง รวมถึงกำหนดโจทยที่มีความทา

ทายสำหรับทั้งสองรายวิชา ทำใหนักศึกษาไดฝกการ

ทำงานเปนทีม การแบงงาน การติดตามงาน การ

แกปญหาในสวนยอยของแตละฟงกชันงาน โดยหยิบ

เอาทฤษฎ ีของท ั ้ งสองรายว ิชาประย ุกต  ใช  กับ

เครื่องมือ หรือภาษาที่ตนเองเลือกใชในการพัฒนา

โปรแกรม และไดนำเสนอวิธีการแกปญหาของแตละ

กลุมใหกลุมอื่นๆ ทำใหนักศึกษาสามารถมองปญหา

ที ่พบ และเล ือกว ิธ ีการแก ป ญหาโดยมองจาก

หลักการทฤษฎีที่ไดเรียนในรายวิชา กับเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมได ถือเปนกระบวนการที ่สำคัญสำหรับ

นักศึกษาท่ีจะนำไปใชในการทำงานจริง 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดของเกณฑการประเมิน 

กิจกรรม คะแนน 

การบานรายบุคคล 15 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 20 

ผลงานจากเวิรคชอป 

-การเขารวม (5) 

-การทดสอบความรู (5) 

-ความสำเร็จของชิ้นงาน (5) 

15* 

การแสดงความคิดเห็นกิจกรรมกลุม 

-การเขารวมกิจกรรม (3) 

-พฤติกรรมระหวางกิจกรรมกลุม 

(4) 

-Peer-grading (3) 

10* 

โครงงานกลุม 

-ความถูกตองฟงกชัน (6) 

-การใชงานไดจริง (4) 

-การเลือกใชระบบคลาวด (2) 

-ความสมบูรณ (4) 

-ความคิดสรางสรรค (2) 

-การแบงงานเหมาะสม (2) 

20* 

*การประเมินจากกิจกรรม Active Learning 
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4.2 ผลงานท่ีใชประเมิน 

 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางผลลัพธจากโปรเจคกลุม 

จากการประเมินจากคณาจารยภาคว ิชา

จำนวน 4 ทานประเมินภายใตเกณฑการประเมินใน

ตารางที่ 2 พบวาผลงานของนักศึกษาเปนที่นาพอใจ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 83.32% โดยแตละกลุมให

ความสำคัญตอรายละเอียดของงาน มีการนำเสนอให

มีความนาสนใจ โดยกิจกรรมการนำเสนอ มีการจัด

ขึ้นในรูปแบบออนไลนผาน gather.town และมีการ

ใหคะแนนโหวตเพ่ือใหรางวัล popular award  

 

 

รูปท่ี 7 ผลงานท่ีไดรับรางวัล Popular Award 
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     ร้ปที� 6 ตัวอย่างผลลัพธิ์จากโปรเจคกลุ่ม

 จากการประเมนิจากคณาจารยภ์าควชิาจำนวน 

4 ท่าน ประเมนิภายใต�เกณฑ์การประเมนิในตารางที ่2 

พบว่าผลงานของนักศึกษาเป็นที่น่าพอใจ โดยมี

คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 83.32% โดยแต่ละกลุ่มให�ความ

สำคัญตอ่รายละเอยีดของงาน มกีารนำเสนอให�มคีวาม

น่าสนใจ โดยกิจกรรมการนำเสนอ มีการจัดขึ้นในรูป

แบบออนไลนผ์า่น gather.town และมกีารให�คะแนน

โหวตเพื่อให�รางวัล popular award 

 ร้ปที� 7 ผลงานที่ได�รับรางวัล Popular Award

4.3. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วมในโครงการ

 จากแบบสอบถามของการจัดเวิร์คช็อป พบว่า

ร�อยละ 76.5% ของนักศึกษามีความรู�เพ่ิมเติมจากการ

จัดกิจกรรม และจากตอบแบบสอบถาม พบว่า

นักศึกษาให�ความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม ในหัวข�อ

ที่ได�เวิร์คช็อป และจากการประเมินจากโปรเจค 

นักศึกษาได�ใช�การแก�ไขปัญหาที่ได�ฝึึกปฎิบัติจากเวิร์ค

ช็อปในการแก�ปัญหาของโครงงาน

5. สรุป

 จากการดำเนินงานการบูรณาการทั้งสองวิชา

เข�าด�วยกนั และออกแบบการเรยีนรู�ในรปูแบบ Active 

Learning โดยกำหนด Problem based Learning 

โดยเน�นการใช�เทคโนโลยีที่ ใช�จริงในการพัฒนา

ซึ่อฟต์แวร์ในบริษัทท่ัวไปในปัจจุบัน เพื่อให�นักศึกษา

พร�อมที่จะไปทำงานเมื่อจบการศึกษา ผลการดำเนิน

การและการประเมิน นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงาน

ออกมาได�เปน็ไปตามความคาดหวงั โดยมคีะแนนเฉลีย่

ของผลงานอยู่ที่ 83.32%  นักศึกษามีความมั่นใจใน

ความรู�และทักษะที่ได�จากรายวิชา พร�อมที่จะทำงาน

จริงภายหลังจากจบการศึกษา

 ปญัหาหนึง่ทพีบคอืชว่งเวลาในการจัดเวริค์ชอ็ป

คอ่นข�างสัน้ ไมส่ามารถใสเ่นือ้หาทีย่ากและซึ่บัซึ่�อนลง

ไปได� ได�เพียงความรู�เบื้องต�นในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น 

โดยนกัศกึษาจำเปน็ต�องหาความรู�เพิม่เตมิภายหลงัชัน้

เรียน โดยสามารถปรับปรุงให�บรรจุเนื้อหาในรายวิชา 

หรือสร�างรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข�อมูลให�

นักศึกษาได�ฝึึกปฎิบัติจริงต่อไป
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โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 83.32% โดยแตละกลุมให

ความสำคัญตอรายละเอียดของงาน มีการนำเสนอให

มีความนาสนใจ โดยกิจกรรมการนำเสนอ มีการจัด

ขึ้นในรูปแบบออนไลนผาน gather.town และมีการ
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บัทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนวิชา 801334 การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม สำหรับภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 นั้นได�มีการปรับเปลี่ยนการสอนให�สอดคล�องกับโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 โดยปรับการเรียนการสอนจากการเน�นการบรรยายเป็นการผสมผสานกันท้ังการ

บรรยายและปฏิิบัต ิเน�นการมีสว่นร่วมของผู�เรยีน เพือ่กระตุ�นให�ผู�เรยีนมีความสนใจและมีโอกาสในการแสดงความ

คดิเหน็ในช้ันเรยีน เพือ่การพฒันาการทำงานของผู�เรยีน จดัให�มกีารทำกจิกรรมแบบกลุม่ และแบบเดีย่วเพือ่เสรมิ

ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะความรู�ทางด�านวิชาชีพของผู�เรียน มีการใช�สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์เพื่อให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�เพิ่มเติมและทบทวนบทเรียนนอกชั่วโมงบรรยายได�เอง ผลงานของผู�เรียน

สะท�อนให�เห็นได�ชัดเจนว่ามีพัฒนาการในการคิดและการออกแบบที่ดีขึ้น คำนึงถึงความเป็นไปได�ในการก่อสร�าง

และความงามทางสถาปตัยกรรมได�ดขีึน้ หลงัจากการประเมนิผลสมัฤทธิิท์างการเรยีนท้ังในการทำชิน้งานและการ

สอบวัดผลแล�ว พบว่าผู�เรยีนมคีวามเข�าใจและสามารถบรูณาการความรู�ทีไ่ด�จากรายวชิาไปในรายวชิาอืน่ได� ซ่ึึ่งสิง่

เหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ให�กับผู�เรยีนในการทำผลงานในรายวิชาอืน่ รวมไปถึงการออกแบบในขัน้วิทยานิพนธ์ิของ

ผู�เรียนเอง

คำสำคัญ:  การเรียนแบบมีส่วนร่วม, การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม, การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ของผู�เรียน

1. บัทนำ

 การเรียนการสอนวิชา 801334 การออกแบบ

รายละเอยีดทางสถาปตัยกรรม เปน็วชิาทีม่กีารจดัการ

เรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิิบัติ โดยเน�นการ

บรรยายเป็นหลัก จากเดิมการเรียนการสอนจะ

เป็นการบรรยายในชั่วโมงและมอบหมายโปรเจคให�

นักศึกษากลับไปทำเป็นการบ�านแล�วนำมาส่ง ซึ่ึ่งพบ

ปัญหาสามประเด็นหลักๆ ประเด็นแรกคือ การ

บรรยายในชั่วโมงนักศึกษาไม่ให�ความสนใจเท่าที่ควร 

หรือบางครั้งนักศึกษาไม่เข�าใจเนื้อหาการบรรยายใน

คาบนัน้ๆ ทำให�นกัศกึษาไมส่ามารถทำโปรเจคได�อยา่ง

ถกูต�อง และประเด็นทีส่องคอื เมือ่นักศกึษารบัโปรเจค

กลับไปทำงานเอง นักศึกษาบางคนขาดความเข�าใจที่

ถกูต�องหรอืบางคนไปคดัลอกตวัอยา่งงานตามเวบ็ไซึ่ต์

มา ทำให�นกัศกึษาไมไ่ด�เรยีนรู�จากงานชิน้นัน้เทา่ทีค่วร 

ประเด็นสุดท�ายคือ ทุกโปรเจคเป็นงานเด่ียว ทำให�

นักศึกษาขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู�อื่น ไม่มีการ

ระดมความคิด วิเคราะห์ และวิพากษ์งานร่วมกับผู�อื่น 

จึงเล็งเห็นว่าควรมีการปรับการเรียนการสอนใน

รายวิชานี้ใหม่ เพื่อให�สามารถพัฒนาศักยภาพของผู�

เรียนได�มีประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น 

 โดยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กระบวนวิชา 801334 ได�รับทนุสนับสนุนจากโครงการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับ
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ศตวรรษที่ 21 ประเภท Type A จากผลการประเมิน

พบว่านักศึกษาสามารถนำความรู�ท่ีได�จากการเรียน

และการทำกิจกรรมในห�องเรียนไปบูรณาร่วมกับวิชา

อ่ืนๆ ได�ดีขึน้ นกัศกึษาสามารถเรยีนรู�และมคีวามเข�าใจ

ในเนื้อหาที่เรียนได�มากข้ึนกว่าการเรียนแบบเดิม 

เน่ืองจากนักศึกษามีโอกาสได�ซึ่ักถามและแสดงความ

คิดเห็น รู�จักการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี

ความกล�าทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ ซ่ึึ่งสิง่เหล่านีส้ะท�อน

ออกมาในผลงานของนักศึกษา เมื่อพิจารณาภาพรวม

เทียบกับการเรียนการสอนเทอมก่อนหน�า จะเห็นได�

ชดัว่านักศึกษามีความเข�าใจและพัฒนาการทีดี่กว่า จงึ

เลง็เหน็วา่หากมกีารปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน

เพิ่มเติมโดยการเน�นกิจกรรมในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น 

และเพิ่มสื่อการเรียนรู�นอกห�องเรียนเพื่อให�นักศึกษา

ได�ศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติม จะสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของผู�เรียนได�มีประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ห์ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช�

 การปรับการเรยีนการสอนในรายวิชา 801334 

การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ในภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น ได�นำหลักการ

มีส่วนร่วมเข�ามาใช�ในการเรียนการสอน โดยให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนทั้งในคาบของการ

บรรยาย และการนำเสนองาน เพือ่กระตุ�นให�นกัศกึษา

คิด วิเคราะห์ และประมวลความรู�ที่ได�เรียนมาในคาบ

เรียนนั้น

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

3.1. กิจกรรมการเรียนการสอน

  การเรยีนการสอนในรายวชิานีจ้ดัการเรยีนการ

สอนทั้งในรูปแบบบรรยายและปฏิิบัติ โดยในชั่วโมง

การบรรยาย จะมชีว่งในการซึ่กัถามข�อสงสยัและแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษา เพ่ือให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมในชั้นเรียน และในส่วนของการปฏิิบัติในครึ่ง

เทอมแรกเป็นโปรเจคกลุ่ม โดยเป็นโปรเจคออกแบบ 

café ขนาดเล็ก และครึ่งเทอมหลังเป็นการปฏิิบัติ 

โปรเจคเดี่ยว โดยการนำโปรเจคที่ทำในรายวิชา 

Design studio มาทำรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม

ที่ตนเองสนใจ

3.2. อุปกรณ์ที่ใช�ในการจัดการเรียนการสอน

  อุปกรณ์ที่ ใช� ในการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด�วย ไฟล์นำเสนอท่ีใช�สำหรับการบรรยาย, 

e-book, Microsoft Team, วดีีโอบันทึกการสอน และ

วดีีโอบรรยายเนือ้หาเพ่ิมเติมทีอ่าจารย์ผู�สอนได�จัดทำ

ขึ้นมา รวมถึงโปรแกรม Zoom ซึ่ึ่งไฟล์นำเสนอ, 

e-book, วีดีโอ ได�อัพโหลดไว�สำหรับให�นักศึกษา

ทบทวนและเรียนรู�เพิ่มเติมด�วยตนเองใน Microsoft 

Team ดังแสดงในรูปที่ 1   

ร้ปที� 1 Microsoft Teams ของวิชา 801334

 ซึ่ึ่ง Microsoft Teams นี้ นอกจากจะใช�ในการ

รวบรวมเนือ้หาการเรยีนการสอน และหนังสอือา่นเพิม่

เตมิแล�ว ยงัใช�สำหรบัแจ�งรายละเอยีดงานแต่ละโปรเจค 

รวมไปถึงใช�สำหรบัสง่งานในรายวิชานีอี้กด�วย ซ่ึึ่งข�อดี

คอืสามารถเชค็เวลาการส่งงานของนกัศกึษาแต่ละคน

ได� ว่านักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ และ

สะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

3.3. กระบวนการทีท่ำให�นักศกึษามีสว่นร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

  กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน 

สามารถแบ่งตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นได�เป็น 2 กิจกรรม 

ได�แก่ 1) การบรรยายในชั้นเรียน จัดให�มีการแลก

เปล่ียนเรยีนรู� แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักรณตัีวอยา่ง

ท่ีได�ศกึษา โดยมีการแสดงความคิดเหน็แลกเปล่ียนกัน 

   

 

 

 

รูปท่ี 1 Microsoft Team ของวิชา 801334 

ซึ่ง Microsoft Team นี้ นอกจากจะใชในการ

รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอน และหนังสืออาน

เพิ่มเติมแลว ยังใชสำหรับแจงรายละเอียดงานแตละ

โปรเจครวมไปถึงใชสำหรับสงงานในรายวิชานี ้อีก

ดวย ซึ ่งขอดีคือสามารถเช็คเวลาการสงงานของ

นักศึกษาแตละคนได วานักศึกษาสงงานตามเวลาท่ี

กำหนดหรือไม และสะดวกในการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลนในชวงการแพรระบาดของโรค 

COVID – 19 

3.3 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

 กระบวนการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

สามารถแบงตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดเปน 2 กิจกรรม 

ได แก  1) การบรรยายในช ั ้นเร ียน จ ัดให ม ีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี

ตัวอยางที ่ไดศึกษา โดยมีการแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนกัน และ 2) การนำเสนอโปรเจคหนาชั้น

เรียน จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นและถาม-ตอบ 

รายละเอียดของโปรเจค โดยใหนักศึกษาในชั้นเรียน

ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นตองานของกลุมท่ี

นำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและขอเสนอแนะ

ของตนเอง และมีโอกาสไดร ับฟงความคิดเห็นท่ี

หลากหลาย รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทำการ

ประเมินผลงานของนักศึกษากลุมอื่นๆ และประเมิน

การทำงานของสมาชิกในกลุมตนเอง 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 ว ิธ ีการการประเม ินผลการเร ียนร ู  ของ

นักศึกษา 

การประเมินผลการเรียนรู แบงเปน 3 สวน 

ไดแก ประเมินจากการเขาชั้นเรียน, โปรเจค (โปร

เจคกลุม, โปรเจคเดี่ยว) และการสอบปลายภาค  

โดยการประเมินแตละโปรเจคจะมีการกำหนด

เกณฑการประเมินในหัวขอตางๆ เอาไวตามความ

เหมาะสมของเนื้อหางาน และวัตถุประสงคในการ

เรียนรู เพื่อเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันใน

การประเมิน ดังแสดงในรูปท่ี 2 และ 3  

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ

การประเมินโปรเจคกลุม  
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และ 2) การนำเสนอโปรเจคหน�าชั้นเรียน จัดให�มีการ

แสดงความคิดเห็นและถาม-ตอบ รายละเอียดของ 

โปรเจค โดยให�นักศึกษาในชั้นเรียนต้ังคำถามและ

แสดงความคดิเหน็ตอ่งานของกลุม่ทีน่ำเสนอ เพือ่แลก

เปลี่ยนทัศนคติและข�อเสนอแนะของตนเอง และมี

โอกาสได�รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย รวมถึงเปิด

โอกาสให�นักศึกษาได�ทำการประเมินผลงานของ

นกัศกึษากลุม่อืน่ๆ และประเมนิการทำงานของสมาชกิ

ในกลุ่มตนเอง

4. ผู้ลที�ได�รับั

4.1. วิธิีการการประเมินผลการเรียนรู�ของ

นักศึกษา

 การประเมินผลการเรยีนรู�แบ่งเป็น 3 สว่น ได�แก่ 

ประเมินจากการเข�าชั้นเรียน, โปรเจค (โปรเจคกลุ่ม, 

โปรเจคเดี่ยว) และการสอบปลายภาค 

 โดยการประเมินแต่ละโปรเจคจะมีการกำหนด

เกณฑ์การประเมินในหัวข�อต่างๆ เอาไว�ตามความ

เหมาะสมของเนือ้หางาน และวตัถปุระสงค์ในการเรยีน

รู� เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐ์านเดียวกันในการ

ประเมิน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 

ร้ปที� 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจกแจงเกณฑ์สำหรับการ

ประเมินโปรเจคกลุ่ม 

ร้ปที� 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจกแจงเกณฑ์สำหรับการ

ประเมินโปรเจคกลุ่ม 

4.2. ข�อมูลที่นำมาใช�ในการประเมินผล

 1) โปรเจคกลุ่ม: มีทั้งหมด 1 โปรเจค คะแนน

คิดเป็น 20% ของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา ทำการ

ประเมินจากผลงานที่นำเสนอในชั้นเรียน โดยการคิด

คะแนนแบ่งคะแนนเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ร้ปที� 4 แสดงสัดส่วนการคิดคะแนนงานกลุ่มของ

นักศึกษา

 

  

 

   

 

 

 

รูปท่ี 1 Microsoft Team ของวิชา 801334 

ซึ่ง Microsoft Team นี้ นอกจากจะใชในการ

รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอน และหนังสืออาน

เพิ่มเติมแลว ยังใชสำหรับแจงรายละเอียดงานแตละ

โปรเจครวมไปถึงใชสำหรับสงงานในรายวิชานี ้อีก

ดวย ซึ ่งขอดีคือสามารถเช็คเวลาการสงงานของ

นักศึกษาแตละคนได วานักศึกษาสงงานตามเวลาท่ี

กำหนดหรือไม และสะดวกในการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลนในชวงการแพรระบาดของโรค 

COVID – 19 

3.3 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

 กระบวนการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

สามารถแบงตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดเปน 2 กิจกรรม 

ได แก  1) การบรรยายในช ั ้นเร ียน จ ัดให ม ีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี

ตัวอยางที ่ไดศึกษา โดยมีการแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนกัน และ 2) การนำเสนอโปรเจคหนาชั้น

เรียน จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นและถาม-ตอบ 

รายละเอียดของโปรเจค โดยใหนักศึกษาในชั้นเรียน

ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นตองานของกลุมท่ี

นำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและขอเสนอแนะ

ของตนเอง และมีโอกาสไดร ับฟงความคิดเห็นท่ี

หลากหลาย รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทำการ

ประเมินผลงานของนักศึกษากลุมอื่นๆ และประเมิน

การทำงานของสมาชิกในกลุมตนเอง 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 ว ิธ ีการการประเม ินผลการเร ียนร ู  ของ

นักศึกษา 

การประเมินผลการเรียนรู แบงเปน 3 สวน 

ไดแก ประเมินจากการเขาชั้นเรียน, โปรเจค (โปร

เจคกลุม, โปรเจคเดี่ยว) และการสอบปลายภาค  

โดยการประเมินแตละโปรเจคจะมีการกำหนด

เกณฑการประเมินในหัวขอตางๆ เอาไวตามความ

เหมาะสมของเนื้อหางาน และวัตถุประสงคในการ

เรียนรู เพื่อเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันใน

การประเมิน ดังแสดงในรูปท่ี 2 และ 3  

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ

การประเมินโปรเจคกลุม  

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ

การประเมินโปรเจคกลุม  

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

1) โปรเจคกลุม: มีทั้งหมด 1 โปรเจค คะแนน

คิดเปน 20% ของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา ทำการ

ประเมินจากผลงานท่ีนำเสนอในชั้นเรียน โดยการคิด

คะแนนแบงคะแนนเปน 3 สวน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงสัดสวนการคิดคะแนนงานกลุมของ

นักศึกษา 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยางผลงานโปรเจคกลุม การออกแบบ 

café 

 

2) โปรเจคเดี่ยว: มี 2 โปรเจค คะแนนคิดเปน 

20% ในโปรเจค 1 และ 25% ในโปรเจค 2 รวมเปน 

45% ของคะแนนท้ังหมดในรายวิชา โดยโปรเจคท่ี 1 

ทำการประเมินงานนักศึกษาจากการพัฒนางานและ

การสงงานขั้นสุดทาย ในสวนของโปรเจค 2 ทำการ

ประเมินจากผลงาน โดยแบงการประเมินออกเปน 2 

ครั้ง ครั้งแรกคือการตรวจแบบราง และครั้งท่ีสองคือ

การพัฒนาแบบขั ้นสุดทาย โดยนำคำแนะนำของ

อาจารยท่ีไดแนะนำไปปรับใชและพัฒนาตอ 

 

40% คะแนนจากอาจารยประจำวิชา 

40% 
คะแนนจากสมาชิกในกลุม 
(คะแนนเฉลี่ยท้ังกลุม) 

20% 
คะแนนจากสมาชิกในชั้นเรียน 
(คะแนนเฉลี่ยจากทุกคนในช้ันเรียน) 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ

การประเมินโปรเจคกลุม  

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

1) โปรเจคกลุม: มีทั้งหมด 1 โปรเจค คะแนน

คิดเปน 20% ของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา ทำการ

ประเมินจากผลงานท่ีนำเสนอในชั้นเรียน โดยการคิด

คะแนนแบงคะแนนเปน 3 สวน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงสัดสวนการคิดคะแนนงานกลุมของ

นักศึกษา 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยางผลงานโปรเจคกลุม การออกแบบ 

café 

 

2) โปรเจคเดี่ยว: มี 2 โปรเจค คะแนนคิดเปน 

20% ในโปรเจค 1 และ 25% ในโปรเจค 2 รวมเปน 

45% ของคะแนนท้ังหมดในรายวิชา โดยโปรเจคท่ี 1 

ทำการประเมินงานนักศึกษาจากการพัฒนางานและ

การสงงานขั้นสุดทาย ในสวนของโปรเจค 2 ทำการ

ประเมินจากผลงาน โดยแบงการประเมินออกเปน 2 

ครั้ง ครั้งแรกคือการตรวจแบบราง และครั้งท่ีสองคือ

การพัฒนาแบบขั ้นสุดทาย โดยนำคำแนะนำของ

อาจารยท่ีไดแนะนำไปปรับใชและพัฒนาตอ 

 

40% คะแนนจากอาจารยประจำวิชา 

40% 
คะแนนจากสมาชิกในกลุม 
(คะแนนเฉลี่ยท้ังกลุม) 

20% 
คะแนนจากสมาชิกในชั้นเรียน 
(คะแนนเฉลี่ยจากทุกคนในช้ันเรียน) 
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รป้ที� 5 ตวัอยา่งผลงานโปรเจคกลุม่ การออกแบบ café

 2) โปรเจคเดี่ยว: มี 2 โปรเจค คะแนนคิดเป็น 

20% ในโปรเจค 1 และ 25% ในโปรเจค 2 รวมเป็น 

45% ของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา โดยโปรเจคที่ 1 

ทำการประเมินงานนักศึกษาจากการพัฒนางานและ

การส่งงานขั้นสุดท�าย ในส่วนของโปรเจค 2 ทำการ

ประเมินจากผลงาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 

ครั้ง ครั้งแรกคือการตรวจแบบร่าง และครั้งที่สองคือ

การพัฒนาแบบข้ันสุดท�าย โดยนำคำแนะนำของ

อาจารย์ที่ได�แนะนำไปปรับใช�และพัฒนาต่อ

รป้ที� 6 ตวัอยา่งผลงานโปรเจคเดีย่ว Research Study 

ของ นางสาวภัทรภร ดารารักษ์

ร้ปที� 7 ตัวอย่างผลงานโปรเจคเด่ียว Detail for 

Design Studio ของ นางสาววิสสุตา จันทร์ตัน

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางแบบฟอรมแจกแจงเกณฑสำหรับ

การประเมินโปรเจคกลุม  

 

4.2 ขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินผล 

1) โปรเจคกลุม: มีทั้งหมด 1 โปรเจค คะแนน

คิดเปน 20% ของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา ทำการ

ประเมินจากผลงานท่ีนำเสนอในชั้นเรียน โดยการคิด

คะแนนแบงคะแนนเปน 3 สวน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงสัดสวนการคิดคะแนนงานกลุมของ

นักศึกษา 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยางผลงานโปรเจคกลุม การออกแบบ 

café 

 

2) โปรเจคเดี่ยว: มี 2 โปรเจค คะแนนคิดเปน 

20% ในโปรเจค 1 และ 25% ในโปรเจค 2 รวมเปน 

45% ของคะแนนท้ังหมดในรายวิชา โดยโปรเจคท่ี 1 

ทำการประเมินงานนักศึกษาจากการพัฒนางานและ

การสงงานขั้นสุดทาย ในสวนของโปรเจค 2 ทำการ

ประเมินจากผลงาน โดยแบงการประเมินออกเปน 2 

ครั้ง ครั้งแรกคือการตรวจแบบราง และครั้งท่ีสองคือ

การพัฒนาแบบขั ้นสุดทาย โดยนำคำแนะนำของ

อาจารยท่ีไดแนะนำไปปรับใชและพัฒนาตอ 

 

40% คะแนนจากอาจารยประจำวิชา 

40% 
คะแนนจากสมาชิกในกลุม 
(คะแนนเฉลี่ยท้ังกลุม) 

20% 
คะแนนจากสมาชิกในชั้นเรียน 
(คะแนนเฉลี่ยจากทุกคนในช้ันเรียน) 

   

 

 

 

 
 

รูปที ่ 6 ตัวอยางผลงานโปรเจคเดี ่ยว Research 

Study ของ นางสาวภัทรภร ดารารักษ 

 

 

 
รูปที ่ 6 ตัวอยางผลงานโปรเจคเดี ่ยว Detail for 

Design Studio ของ นางสาววิสสุตา จันทรตัน 

 

3) สอบปลายภาค: คะแนนคิดเปน 30% ของ

คะแนนท้ังหมดในรายวิชา เปนการสอบขอเขียน โดย

เนนความเขาใจ และการประมวลความรูท่ีไดเรียนมา

ทั้งหมดตลอด 1 ภาคการศึกษา โดยขอสอบมีทั้งการ

เขียนอธิบาย และการออกแบบ 

4) การเขาชั้นเรียน: คะแนนคิดเปน 5% ของ

คะแนนท้ังหมดในรายวิชา 

 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการ 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในรายละเอียด
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 3) สอบปลายภาค: คะแนนคิดเป็น 30% ของ

คะแนนทั้งหมดในรายวิชา เป็นการสอบข�อเขียน โดย

เน�นความเข�าใจ และการประมวลความรู�ที่ได�เรียนมา

ทั้งหมดตลอด 1 ภาคการศึกษา โดยข�อสอบมีทั้งการ

เขียนอธิิบาย และการออกแบบ

 4) การเข�าชั้นเรียน : คะแนนคิดเป็น 5% ของ

คะแนนทั้งหมดในรายวิชา

4.3. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที่เข�าร่วมในโครงการ

นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในรายละเอียดการ

ออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบ

ต่างๆ มากขึ้น สามารถศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองเพิ่ม

เตมินอกเวลาเพือ่นำข�อมลูมาสนบัสนนุการทำงานของ

ตนเองได�ดขีึน้ และสามารถนำความรู�ทีไ่ด�จากการเรยีน

ในห� อ ง เรี ย น ไป ใช� ใ น วิ ช า ก า รออกแบบทา ง

สถาปัตยกรรม เพื่อให�งานออกแบบมีความถูกต�องทั้ง

ทางโครงสร�างและการก่อสร�างมากข้ึน รวมไปถึง

นักศึกษาได�มีการพัฒนาในเรื่องของการออกแบบราย

ละเอยีดทางสถาปตัยกรรม และการทำงานเปน็ทีม ซึ่ึง่

เป็นพื้นฐ์านของการประกอบวิชาชีพทางด�าน

สถาปัตยกรรม อีกทั้งนักศึกษายังมีโอกาสได�แลก

เปลีย่นแสดงความคิดเหน็ทางด�านสถาปัตยกรรมในแง่

มุมของตนเอง ทำให�นักศึกษาสามารถพัฒนาการ

ทำงานของตนเองได�ดีมากขึ้น

 ในเชงิรูปธิรรม นกัศึกษาได�ผลงานเชงิสร�างสรรค์

ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในรายวิชา ได�แก่ 

 โปรเจค 1 Research Study and Design 

Development นกัศกึษาได�มโีอกาสศกึษาข�อมลูของ

วัสดุที่นักศึกษาสนใจและนำข�อมูลที่ได�ไปพัฒนาเพ่ือ

หาแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ตนเอง

สนใจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางาน

ออกแบบของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ รวมถึงงาน

ออกแบบในโปรเจคอื่นของรายวิชา Architectural 

Detail Design นี้ด�วย

 โปรเจค 2 นักศึกษาได�งานออกแบบ Café 

ขนาดเล็ก ที่มีทั้งการออกแบบพื้นที่ใช�สอยตามหลัก

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม และรายละเอียดการ

ออกแบบและรายละ เอี ยดการก่ อสร� า งทาง

สถาปัตยกรรมอื่นๆ ของอาคาร

 โปรเจค 3 Detail for Design Studio เป็นงาน

ที่นักศึกษาประยุกต์ใช�ความรู�ที่ เรียนมาในวิชา 

Architectural Detail Design มาใช�การพัฒนางาน

วิชา Studio บูรณาการกับงานออกแบบของตนเอง

เพื่อให�เกิดความเข�าใจในการออกแบบและความเป็น

ไปได�ในการก่อสร�างของงานที่ตนเองออกแบบ

4.4. ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

 อาจารย์ผู�สอนได�ทราบถึงพื้นฐ์านความรู�ความ

สามารถของนักศึกษาแต่ละคน รวมไปถึงความเข�าใจ

ในด�านรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ทำให�

สามารถประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

อื่นๆ ที่นักศึกษาเหล่านี้จะเรียนในชั้นปีต่อไปได�ง่าย

และมีประสิทธิิภาพมากขึ้น

5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ 

 การเรียนการสอนแบบเน�นกระบวนการมีส่วน

ร่วมของนักศึกษา พบว่านักศึกษาสามารถเรียนรู�และ

มีความเข�าใจในเนื้อหาที่เรียนได�มากข้ึนกว่าการเรียน

แบบเดิม เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสได�ซัึ่กถามและ

แสดงความคิดเห็น รวมถึงได�มีการวิพากษว์จิารณแ์ละ

เสนอแนะแนวคิดของตนเองท่ีมีต่องานของผู�อืน่ ทำให�

สามารถนำข�อดแีละข�อเสยีของงานนัน้ มาเปน็แนวทาง

ในการปรบัปรงุงานของตนเองได� รู�จกัการคดิ วเิคราะห์

อย่างเป็นระบบ และมีความกล�าท่ีจะแสดงความคิด

เห็น ซ่ึึ่งส่ิงเหล่านี้สะท�อนออกมาในผลงานของ

นกัศกึษา เมือ่พจิารณาภาพรวมเทยีบกับการเรยีนการ

สอนเทอมก่อนหน�า จะเห็นได�ชัดว่านักศึกษามีความ

เข�าใจและพัฒนาที่ดีกว่า

 อีกท้ังการใช�ส่ือการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน์ 

ทัง้คลิปวดีีโอบนัทึกการสอน, คลปิวดีีโออธิบิายเนือ้หา

เพิ่มเติม และ e-book ยังช่วยให�นักศึกษาสามารถ

ค�นคว�าเพิ่มเติมได�ง่ายมากขึ้น นักศึกษาสามารถ
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ทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสำหรับการเรียนใน

แต่ละคาบเรียนได� ทำให�มีความเข�าใจในเนื้อหาที่สอน

มากยิ่งขึ้น

5.2. แนวทางในการขยายผล 

 จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้

สามารถนำไปปรับใช�ในรายวิชาอืน่ท่ีเป็นการเรยีนการ

สอนในรูปแบบบรรยายและปฏิบัิต ิเพือ่ช่วยกระตุ�นให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน และกระตุ�นให�

นักศึกษาได�คิด และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมา

พัฒนาการออกแบบของนักศึกษา ในการจัดการเรียน

การสอนในรายวชิานี ้ได�มีการใช�โปรเจคในรายวชิาอืน่

มาพัฒนาต่อเพื่อเป็นการต่อยอดการทำงานของ

นักศึกษา ซึ่ึ่งในอนาคตอาจจะสามารถบูรณาการข�าม

ไปในรายวิชาอื่นได�มากขึ้น

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 สำหรบัปญัหาในการจดัการเรยีนการสอบแบบ

บรรยายในชั้นเรียนไม่พบปัญหาท่ีรุนแรงจนเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนการสอน แต่พบปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการทำงานกลุ่มของนักศึกษา โดยปัญหาที่พบ

หลักๆ มี 2 ประเด็นด�วยกัน คือ

 1) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานกลุ่ม โดย

นักศึกษาบางคนไม่ให�ความร่วมมือ หรือไม่มีความรับ

ผิดชอบในการทำงานกลุ่ม ทำให�งานออกมาไม่ดีเท่า 

ที่ควร 

 2) ปญัหาคะแนนท่ีนักศกึษาประเมนิเพ่ือน โดย

สืบเนื่องจากที่บางกลุ่มมีปัญหาเพื่อนไม่ให�ความร่วม

มือในการทำงาน เพื่อนในกลุ่มจึงทำการประเมิน

คะแนนในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่ึง่ทางรายวิชาได�เตรียม

แผนรับมือในเรื่องนี้เบื้องต�นเอาไว�แล�วคือ การคิด

คะแนนประเมินสมาชิกในกลุ่มจะเป็นการเฉลี่ย

คะแนนประเมินจากสมาชิกทั้งกลุ่ม 

 3) ปัญหาของเนื้อหางานจากรายวิชาอื่นที่นำ

มาบูรณาการในรายวิชานี้ นักศึกษาแต่ละคนมีความ

ก�าวหน�าของงานในรายวิชาการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมที่ไม่เท่ากัน เมื่อนำงานออกแบบมา 

บรูณาการในวิชานีท้ำให�เนือ้หางานของนักศึกษาแต่ละ

คนมีความแตกต่างกันมาก ทางอาจารย์ประจำวิชาจึง

ต�องชว่ยในการลงรายละเอยีดงานทีละคน ตามเนือ้หา

งานที่นักศึกษามี

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรยีน

รู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 (Type B) 

ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่

ชว่ยสนบัสนนุคา่ใช�จา่ยในการจดัการเรยีนการสอนใน

รปูแบบใหม ่ทำให�การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา

นี้เป็นไปอย่างราบรื่น 

 



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         179

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

รายงานผู้ลการจััดการเรียนการสอนแบับั Active Learning 

วิชา 888212 Digital Tools for Entrepreneurs ภัาคการศ้กษา 2/2564

วรวิทย์ เทพื่แสน1

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเพท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail worawit.tepsan@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 ในยุคที่สังคมถูกขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และข�อมูลที่เพิ่มมากขึ้นใน

แต่ละวันอย่างมากมายมหาศาล เกิดองค์ความรู�ใหม่ตลอดเวลา ทำให�เนื้อหาวิชาที่ถูกสอนในสถาบันการศึกษา

ตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เนือ้หาวิชาทีเ่กีย่วข�องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลายเป็นเนือ้หาวิชาทีไ่ม่ทนัสมัยไป

อยา่งรวดเรว็ ดงันัน้การเรยีนการสอนในปัจจบุนัจงึจำเป็นต�องเน�นกระบวนการเรยีนรู�และการแก�ปัญหา มากกวา่

เนื้อหาวชิา เพือ่ให�ผู�เรยีนสามารถทีจ่ะตอ่ยอด นำกระบวนการเรยีนรู� ไปประยกุตใ์ช�เพือ่เรยีนรู�องคค์วามรู�ใหม ่ใน

อนาคตได�อย่างมีประสิทธิิภาพ ซึ่ึ่งในภาคการศึกษา 2/2564 รายวิชา “888212 เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐ์านสำหรับ

ผู�ประกอบการ” ได�รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให�จัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�ลงมือค�นคว�า ปฏิิบัติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ในชั้นเรียน 

เพื่อให�ผู�เรียนได�เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์กระบวนการเรียนรู�ไปใช�ได�ในอนาคต โดยใน

รายงานฉบับนี้ได�รายงานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา “888212 เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐ์านสำหรับ 

ผู�ประกอบการ” ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาคการศึกษา 2/2564 

คำสำคัญ:  เครื่องมือดิจิทัลสำหรับผู�ประกอบการ,  Active Learning, Digital tools

1. บัทนำ

 รายวิชา “888212 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับผู�

ประกอบการ” เป็นวิชาท่ีเปิดสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ โดยเนื้อหารายวิชามุ่งเน�นให�

นกัศกึษาประยกุตใ์ช�เครือ่งมอืดจิทิลัทีมี่อยูม่ากมายใน

ปัจจุบันในการแก�ปัญหา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง

กับการเป็นผู�ประกอบการ เช่น ปัญหาหรืองานที่เกี่ยว

กับการเงิน ปัญหาหรืองานเกี่ยวกับการจัดการเวลา 

ปัญหาหรืองานที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ปัญหา

และงานที่เกี่ยวข�องกับการทำการตลาด และการ

จดัการลกูค�า ซ่ึึ่งเปน็ทีท่ราบดวีา่ในปจัจบุนัเครือ่งมอืที่

สามารถช่วยจัดการกับปัญหาและงานเหล่านี้มี

มากมายหลากหลาย และมีเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา  

ดังนั้นการสอนการใช�โดยยึดติดกับเครื่องมือใดเคร่ือง

มอืหนึง่ในการแก�ปัญหาและจดัการงานเหลา่นี ้จงึไมใ่ช่

คำตอบสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ดังนั้น

การเรียนการสอนของรายวิชานี้ จึงมุ่งเน�นให�ผู�เรียน

เข�าใจปัญหา และไปค�นคว�า พิจารณาว่าเครื่องมือใด

ในปจัจุบนัทีเ่หมาะสมกบัปญัหาผา่นกจิกรรมการเรยีน

รู�ต่าง ๆ ในชั้นเรียน ซึ่ึ่งประกอบไปด�วย

 1. กิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่ึ่งประกอบไปด�วย การ

อภิปราย การทดลองแก�ปัญหาโดยเครื่องมือดิจิทัล 

การค�นคว�าเรียนรู�ด�วยตนเอง

 2. เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

 3. Final Project
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2. ห์ลักการและทฤษฎีี

 จากบทความเรื่อง Active Learning ซึ่ึ่งเผย

แพร่ ในเว็บไซึ่ต์ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู�

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1] ได�ให�ความหมายของ 

Active Learning คือ “กระบวนการเรียนการสอนที่

เน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิิสัมพันธิ์กับกิจกรรม

การเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต�น” 

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจำเป็นต�องได�รับการ

ออกแบบเพื่อให�สอดคล�องกับเป้าหมายของ Active 

Learning น่ันคือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วยตนเอง และ

ลดการบรรยายในชั้นเรียนลง ซ่ึึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่

สามารถนำมาใช�ในการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เช่น การระดมสมอง (Brain Storming), 

โครงงาน (Project), การแสดงบทบาทสมมติ, การแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น, การอภิปรายในชั้นเรียน เป็นต�น 

โดยลักษณะการเรียนแบบ Active Learning จำเป็น

ต�องเปน็การเรยีนรู�เพ่ือพฒันาศกัยภาพการคดิ การแก�

ปัญหา และการประยุกต์ใช�ในชีวิตจริงได�อย่างเหมาะ

สม ผู�เรียนเรียนรู� และสร�างองค์ความรู�ร่วมกัน ผู�เรียน

มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู� มีการ 

บูรณาการทั้งข�อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ

ประเมินค่า สร�างระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับ 

ผู�อืน่ เรยีนรู�จากประสบการณ ์โดยผู�สอนเปน็ผู�อำนวย

ความสะดวก โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติด�วย

ตนเอง

 ซึ่ึ่งในกระบวนวิชา “888212 เครื่องมือดิจิทัล

พื้นฐ์านสำหรับผู�ประกอบการ” ได�พยายามออกแบบ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให�สอดคล�องกับวิธิีการเรียนแบบ 

Active Learning ผ่านกิจกรรม และงานต่าง ๆ โดย

มุ่งเน�นให�ผู�เรียนศึกษาด�วยตนเองมากกว่าการฟัง

บรรยายในชัน้เรยีน เปลีย่นการฟังบรรยายในชัน้เรยีน

เปน็กิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่ให�ผู�เรยีนเกิดกระบวนการการ

เรียนรู�ด�วยตนเองอย่างเหมาะสม

3. กระบัวนการเรียนร้�ในชั�นเรียน

3.1. กิจกรรมการเรียนการสอน

 3.1.1 กิจกรรมในชั้นเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยผู�สอนมี

เปา้หมายทีจ่ะให�การเรยีนรู�อยูใ่นเวลาเรยีนให�มากทีสุ่ด 

และพยายามลดการบ�านหรืองานที่ต�องทำนอกเวลา

เรยีน โดยกิจกรรมในชัน้เรยีนประกอบไปด�วยกิจกรรม

ดังต่อไปนี้ 

 - What digital tools that you use?

 ให�นักศึกษาไป Survey ว่าในชีวิตประจำวัน 

นักศึกษามีการใช�เคร่ืองมือดิจิทัลตัวไหน และนำมา

อภปิรายในชัน้เรยีนว่า หากไม่มเีครือ่งมือตัวนีนั้กศึกษา

จะทำอย่างไร มีเครื่องมือดิจิทัลตัวไหนใช�แทนได�บ�าง 

เป็นต�น

 - Problems and Solutions

 การอภิปรายความหมายของปัญหา และ

กระบวนการแก�ปัญหา

 - Entrepreneurs Challenges 

 แบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อให�อ่านบทความ ใน

หัวข�อ Entrepreneurs Challenges ให�นักศึกษาได�

อภิปราย และนำเสนอในชั้นเรียน

 - Financial Tools

 การฝึึกใช�เคร่ืองมือดิจิทัลอย่างง่าย ในการ

จัดการกับปัญหาการเงิน เช่น การคิดภาษี

 - Marketing Tools

 การฝึึกใช�เคร่ืองมือดิจิทัลอย่างง่าย ในการ

จัดการกับปัญหาการเงิน เช่น การใช� Machine 

Learning พื้นฐ์านในการวิเคราะห์ลูกค�า

 - CRM 

 ให�นักศึกษาอ่านบทความที่ เกี่ยวข�องกับ 

Customer Relationship Management และตอบ

คำถาม

 - Project Managements

 ให�นักศึกษาอ่านบทความที่ เกี่ยวข�องกับ 

Project Management และตอบคำถาม
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 - Designing Digital Tools

 ให�นักศึกษาอ่านบทความเรื่อง Designing 

Software Solutions Using Business Processes 

และตอบคำถาม

 3.1.2 การเชิญวิทยากรมาพูดในชั้นเรียน

 ได�มีการเชิญวิทยากรภายนอก มาบรรยายใน

ชั้นเรียน จำนวน 2 ท่าน ได�แก่  

 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) มาบรรยายในหัวข�อ “Applications of 

statistics in real life” 

 2. YUKI OKADA, MD (Setolabo CEO) มา

บรรยายในหัวข�อ “Experience Sharing of An 

Entrepreneur”

 3.1.3 Final Project

 มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

6-8 คน โดยให�นักศึกษาสมมติสถานการณ์จำลองว่า

กลุม่ของตนเองเป็นผู�ประกอบการ และต�องจัดการกับ

ปญัหาหรอืงานตา่ง ๆ  โดยให�นกัศกึษาเลอืกปญัหาหรอื

งานหนึ่งมาที่กลุ่มของนักศึกษามีความสนใจ และ 

เลือกเครื่องมือดิจิทัลท่ีมีอยู่แล�วในท�องตลาด หรือ

นกัศึกษาอาจสร�างข้ึนมาเองเพือ่ใช�ในการแก�ปัญหา ให�

มีความเหมาะสม และมานำเสนอในชั้นเรียน โดยผู�

สอนจะมีงบประมาณสนับสนุนให�แต่ละกลุ่ม โดยที่

แต่ละกลุ่มจะต�องมาอธิิบายแก่ผู�สอนว่าจะนำงบไปใช�

ทำอะไรบ�าง 

3.2. เครื่องมือที่ใช�ในการเรียนการสอน

 ในการเรียนการสอนครั้งนี้ ผู�สอนได�ใช� Zoom 

เปน็แอปพลเิคชนัหลกั ใช� canvas.cmu.ac.th ในการ

อัปโหลดเอกสาร รวมทั้งการเก็บคะแนน รวมทั้งใช� 

Microsoft Teams เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร

4. สรุปผู้ล

4.1. ผลการประเมินรายวิชา และผู�สอน

 4.1.1 ผลการประเมินรายวิชา

 จากรายงานผลการประเมินรายวิชา พบว่ามีผู�

ประเมินท้ังหมด 19 คนจาก 37 คนคิดเป็นร�อยละ 

51.35 โดยมีผลการประเมินเฉลีย่คิดเป็นร�อยละ 95.19 

โดยรายละเอียดผลการประเมินแสดงดังแผนภาพ 

 4.1.2 ผลการประเมินผู�สอน

 จากรายงานผลการประเมินผู�สอน พบว่ามีผู�

ประเมินท้ังหมด 16 คนจาก 37 คนคิดเป็นร�อยละ 

43.24 โดยมีผลการประเมินเฉลีย่คิดเป็นร�อยละ 92.97 

โดยรายละเอียดผลการประเมินแสดงดังแผนภาพ
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4.2. อุปสรรค ปัญหา และแนวทางการแก�

ปัญหา

 วิชา “888212 เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐ์านสำหรับ

ผู�ประกอบการ” เป็นวิชาสำหรับนักศึกษานานาชาติ 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให�ผู�เรียน สามารถประยุกต์และ

เลือกใช�เครื่องมือดิจิทัลที่มีมากมายในปัจจุบันในการ

แก�ปัญหาต่าง ๆ ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ ซ่ึึ่งวิชานี้ได�

รับการอนุมัติและเปิดสอน ในภาคการศึกษา 2/2564 

เปน็ครัง้แรก ทำให�มปีญัหา และอปุสรรคในหลายด�าน 

โดยเฉพาะเมื่อพยายามใช�วิธิีการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ในรายวิชานี้ ได�แก่

 - การวางแผนในการเรียนการสอนมีความ

สำคัญมาก เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning จำเป็นต�องเรียนรู�ผ่านกิจกรรมหลาย

กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา ทำให�บางทีเกิดความ

สับสนกับผู�เรียนว่า ตอนนี้กำลังทำกิจกรรมใดอยู่ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เช่นหาก

นักศึกษาเข�าเรียนสาย และมีการชี้แจงกิจกรรมไปใน

ต�นคาบ นักศึกษาที่เข�าสายจะไม่เข�าใจว่ากำลังทำ

กิจกรรมใดอยู่ โดยแนวทางการแก�ปัญหานี้คือ มีการ

การทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดงานล่วงหน�า 

 - การสร�างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้น

เรียนจากการเรียนการสอน นักศึกษาไม่ค่อยแสดง

ความคิดเห็นเท่าไรนักหากผู�สอนตั้งคำถาม หรือถาม

ความคิดเห็นในชั้นเรียน โดยผู�สอนหวังว่าในอนาคต

หากการเรยีนการสอนเปน็แบบ on site การสร�างการ

มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอาจง่ายขึ้น

 - การประเมินผลงานนักศึกษา เนื่องจากการ

เรยีนการสอนแบบ Active Learning จำเปน็ต�องมกีาร

เรียนรู�ผ่านกิจกรรมในหลาย ๆ กิจกรรม ทำให�ผู�สอน

จำเป็นต�องประเมินผลงานนักศึกษาจำนวนมาก และ

ต�องใช�เวลาในการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สร�าง Rubric ในการประเมินอาจไมช่ดัเจนเทา่ไหร ่โดย

แนวทางการแก�ปัญหา คือมีการวางแผนการเรียนการ

สอน และจำนวนกิจกรรมให�ชัดเจน รวมทั้งออกแบบ

วิธิีการประเมินในแต่ละงานให�มีความชัดเจนมากขึ้น 

และอาจใช�ระบบการตรวจคะแนนแบบอัตโนมัติใน

บางกรณี โดยใช�แอปพลิเคชันต่าง ๆ  ช่วยเพื่อลดภาระ

งานของผู�สอนในการตรวจผลงานนักศึกษา

 - การแบ่งกลุม่การทำงานของนักศกึษา การแบ่ง

กลุ่มนักศึกษาเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จำเป็นต�องนำมา

พจิารณาในการจัดกจิกรรม โดยการจดักลุม่หลกั ๆ มี

สองแบบคอื การจัดกลุ่มโดยผู�สอน หรือ ให�นักศึกษาจดั

กลุม่กนัเอง ซึ่ึง่มทีัง้ข�อดีข�อเสียทัง้สองแบบ โดยการจดั

กลุม่โดยผู�สอน อาจทำให�ทกุคนมกีลุม่ แต่นกัศกึษาบาง

คนในกลุม่อาจไม่ให�ความร่วมมอืกบักลุม่มากนัก ในขณะ

ที่การให�นักศึกษาจัดกลุ่มเอง จะทำให�กลุ่มนั้น ๆ 

ซึ่ึ่งนักศึกษามักจะจัดกลุ่มตามกลุ่มเพื่อนแต่อาจทำให�

นักศึกษาบางคนที่มาเรียนในรายวิชานี้โดยไม่มีเพ่ือน

มาก่อน อาจไม่สามารถรวมกลุ่มกับไหนได� สำหรับ

แนวทางการแก�ปัญหา อาจเป็นการผสมผสาน โดยให�

นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเองก่อน จากนั้นจึงให�นักศึกษา

ที่ยังไม่มีกลุ่ม เข�าร่วมกลุ่มกับกลุ่มอื่น หรือสร�างกลุ่ม

ขึ้นมาจากนักศึกษาที่เหลือ

 - ปัญหาการเรียน Online กับ Active 

Learning การเรยีนออนไลนเ์ปน็อกีปญัหาทีท่ำให�การ

เรียนแบบ Active Learning เป็นไปได�ยากขึ้น 

เนื่องจากผู�สอนไม่สามารถสังเกตได�ว่าขณะนี้ผู�เรียน
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กำลังทำอะไรอยู่ และไม่สามารถจะกระตุ�นนักศึกษา

ให�มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได�อย่างเต็มที่ 

 - การสือ่สารกบันกัศกึษา ในการเรยีนออนไลน์ 

เป็นไปค่อนข�างลำบาก ผู�สอนอาจต�องใช�เวลาอย่าง

มากในการตอบคำถามตา่ง ๆ  ของแตล่ะคน โดยเฉพาะ

การอธิิบายกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรายบุคคลในบางครั้ง 

เนือ่งจากในบางครัง้นกัศกึษาไมเ่ข�าใจ หรอืฟงัไมท่นัวา่

กิจกรรมในชั้นเรียนนี้มีกระบวนการอย่างไรบ�าง 

 - การสร�างสื่อการเรียนการสอน ในช่วงแรกผู�

สอนมีแผนจะสร�างสื่อการสอนเป็นคลิปวีดีโอส้ัน ๆ 

เพื่อใช�เปิดในช่วงแรกของชั้นเรียน แต่ด�วยจำนวนงาน

ทำให�ไมส่ามารถสร�างสือ่การเรยีนการสอนท่ีตัง้ใจไว�ได�

สำเร็จ 

 - การใช� canvas.cmu.ac.th เป็นเครื่องมือใน

การเก็บคะแนน สามารถช่วยในการเรียนการสอนได�

อยา่งมาก แต่เนือ่งจากผู�สอนยังไม่ถนัดกับการใช�เคร่ือง

มือนี้ ทำให�เกิดข�อผิดพลาดหลายประการ ดังนั้นการ

ฝึึกใช�และทำความคุ�นเคยกับเคร่ืองมือจึงมีความ

จำเป็นอย่างยิ่ง

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชา “888212 เคร่ืองมือดิจิทัลพ้ืนฐ์านสำหรับ 

ผู�ประกอบการ” ในภาคการศึกษา 2/2564 ได�รับการ

สนับสนุนจาก ศูนย์วัตรกรรมการสอนและการเรียนรู� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. เอกสารอ�างอิง 

 [1] ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Active Learning, available online: https://

lic.chula.ac.th/images/Active%20Learning/Active%20Learning_01.pdf 
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บัทคัดย่อ

 วิชา 204454 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด ศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริ

ทึมและการเขียนโปรแกรม เพื่อใช�แก�ปัญหาเชิงการจัด ซึ่ึ่งงานประยุกต์ (applications) ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ต�อง

อาศัยคอมพิวเตอร์แก�ปัญหาล�วนเป็นปัญหาเชิงการจัดทั้งสิ้น และเนื่องจากวิธิีการสอนแบบเดิมของกระบวนวิชา

ทีเ่น�นให�ผู�สอนเป็นศูนย์กลางการศึกษา (teacher-centered learning) ในการสอนแบบบรรยายหน�าห�องเดิม 

(lecture-based learning) โดยผู�เรียนเป็นเพียงผู�รับสารฝึ่ายเดียว ทั้งนี้เพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ร่วมกัน อีก

ทัง้สามารถเรยีนรู�ได�ด�วยตนเอง ซึ่ึง่เปน็ทกัษะทีส่ำคญัทีจ่ะทำให�ผู�เรยีนสามารถแก�ปญัหาได�ด�วยตนเองเมือ่จบการ

ศึกษาไปแล�วนั้น โครงการนี้ได�นำเสนอวิธิีการสอนที่เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์ (outcome-based education) 

ด�วยกจิกรรมหรอืการลงมอืปฎบิตั ิ(active learning) ทีเ่น�นให�ผู�เรยีนเปน็ศนูยก์ลางการศกึษา (learner-centered 

learning) และผู�สอนเป็นเพียงผู�แนะนำ โดยได�ใช�เวลาในการลงมือปฏิิบัติ 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด และใช�

ปัญหาหรือกรณีศึกษาเป็นฐ์านในการเรียนรู� (problem/case-based learning) หรือใช�โครงงานเป็นฐ์านในการ

เรียนรู� (project-based learning) ผ่านกิจกรรมการเสวนา อภิปราย ประชุมกลุ่มย่อย และนำเสนอหน�าชั้นเรียน 

ซึ่ึ่งผลจากการปฏิิบัติทำให�ผู�เรียนมีความรู� ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ และคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของหลักสูตร ซึ่ึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์อย่างแท�จริง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให�ผู�สอนได�เรียน

รู�จากผู�เรียนอีกด�วย

คำสำคัญ:  อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม, การหาค่าที่เหมาะที่สุดเชิงการจัด, การลงมือปฏิิบัติ, การศึกษาที่

มุ่งผลลัพธิ์ 

1. บัทนำ

 ก่อนหน�านี้การเรียนการสอนของกระบวนวิชา

นี้แบ่งเป็นการบรรยายหน�าช้ันเรียน 30 ช่ัวโมง และ

ปฏิิบัติการ 30 ชั่วโมง ซึ่ึ่งแบบเดิมในชั่วโมงบรรยาย

นั้นผู�สอนเป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยทำหน�าที่

บรรยาย และผู�เรียนทำหน�าที่ฟัง ซึ่ึ่งเป็นการสื่อสาร

ทางเดียว ส่วนชั่วโมงปฏิิบัติการเป็นการฝึึกเขียน

โปรแกรมเพื่อแก�ปัญหาเล็ก ๆ ที่สอดคล�องกับเนื้อหา

บรรยายในแต่ละคาบ ทั้งนี้เนื่องจากผลการประเมิน

การสอนจากผู�เรียนในส่วนของการเปิดโอกาสรับฟัง

และตอบข�อซัึ่กถามของผู�เรยีนในชัน้เรยีนหรอืนอกช้ัน

เรียน ของผู�สอนในกระบวนวิชาดังกล่าวได�รับคะแนน

ค่อนข�างสูง กล่าวคือ จากการเปิดกระบวนนี้มาสองปี

การศกึษานัน้ ผู�สอนได� 5 คะแนน ในปีการศกึษา 2563 

จากจำนวนนกัศกึษาทีป่ระเมนิ ร�อยละ 85.71 และ ได� 

4.92 คะแนนในปีการศึกษา 2562 จากจำนวน

นักศึกษาท่ีประเมินร�อยละ 92.86 อีกทั้ง ทุกครั้งที่ผู�

สอนเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีโอกาสอภิปราย ซึ่ักถาม 
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ในชั้นเรียน ผู�สอนมีความเห็นว่าผู�เรียนให�ความสนใจ 

และแสดงออกถึงความอยากเรียนรู�มากขึ้น โดยส่วน

หนึ่งของผลการประเมินจากผู�เรียนในรายวิชานี้ เช่น 

ในปีการศึกษา 2563 ผู�เรียนเขียนประเมินว่า “มีการ

แก�ปัญหาเฉพาะหน�าท่ีดี คำนึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 

อาจารยเ์ปน็คนรอบคอบและละเอยีดมาก มกีารคำนงึ

ถงึศกัยภาพของนกัศกึษา พร�อมผลกัดนันกัศกึษาให�มี

ความรู�และพัฒนาตนตามเป้าหมายของวิชา การสอน

มกีารยกตวัอยา่งเสมอ มกีารบอกวตัถปุระสงคข์องการ

เรยีนในหัวข�อต่างๆ เนือ้หากระชบัและมีความน่าสนใจ 

แลปและการทำตัวอย่างโปรแกรมของอาจารย์พร�อม

การลงมือทำในห�อง ทำให�นักศึกษาได�ปฏิิบัติและฝึึก

ทำจริง” และ “อาจารย์สอนดีเยี่ยมถ�าหากไม่เข�าใจ

สามารถถามในห�องได�แล�วอาจารยก์อ็ธิบิายให�เข�าใจได�

ง่าย” [1] ดังนั้นผู�สอนจึงเกิดแนวคิดว่า จะเป็นการดี

กับผู�เรียนมากข้ึนหากเปิดโอกาสให�ผู�เรียนสามารถ

แสดงศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และแก�ปัญหาได�

อย่างเต็มที่ หากกระบวนวิชานี้เปลี่ยนการเรียนการ

สอนจากผู�สอนบรรยายหน�าห�องอย่างเดียวในส่วนของ

การบรรยาย ให�เป็นการเรียนการสอนที่เน�นให�ผู�เรียน

เปน็ศนูยก์ลาง และมกีจิกรรมหรอืการลงมอืปฏิบิติัมาก

ขึ้น โดยผู�สอนเป็นเพียงผู�จัดกิจกรรมและผู�แนะนำ

เทา่นัน้ ในลกัษณะใช�ปัญหาหรอืกรณศีกึษาเปน็ฐ์านใน

การเรียนรู� หรือใช�โครงงานเป็นฐ์านในการเรียนรู�โดย

ใช�เวลาทำกิจกรรมหรือการลงมือปฎิบัติอย่างน�อย 

50% ของเวลาในคาบเรยีนทัง้หมด โดยจะทำการแบ่ง

กลุ่มของผู�เรียนให�จำนวนผู�เรียนในแต่ละกลุ่มไม่มาก

หรอืน�อยเกนิไป เพือ่ปอ้งกนัปัญหาท่ีผู�เรยีนบางคนไมม่ี

ส่วนร่วม หรือมุมมองในการแก�ปัญหาไม่หลากหลาย

พอ และในส่วนของการบรรยายจะให�ผู�เรยีนแตล่ะกลุม่

คิดปัญหาที่สนใจศึกษา เสนอวิธิีในการแก�ปัญหา ผ่าน

กิจกรรมการเสวนา แสดงความคิดเห็นเพื่อแก�ปัญหา

ร่วมกัน เพื่อให�ผู�เรียนได�ฝึึกเป็นทั้งผู�นำ และผู�ตามที่ดี 

ฝึึกแสดงความคิดหรือโต�แย�งแบบเป็นเหตุเป็นผล ฝึึก

แลกปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดทั้งฝึึกยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู�อื่น พร�อมทั้งนำเสนอหน�าชั้นเรียน โดยผู�

สอนทำหน�าที่ให�คำปรึกษา ข�อเสนอแนะ และคำชม 

นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให�ผู�ร่วมชั้นเรียนสามารถ

วจิารณ์ ต้ังคำถาม และให�ข�อเสนอแนะกลุ่มอืน่ได� สว่น

ในชั่วโมงปฏิิบัติการจะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อแก�

ปญัหาตามทีไ่ด�วเิคราะหไ์ปในสว่นของชัว่โมงบรรยาย 

เพื่อให�เห็นถึงกระบวนการแก�ปัญหา และอุปสรรค 

ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได� และเพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะ

ในการเขียนโปรแกรมจริงที่มีขนาดใหญ่และเป็นรูป

ธิรรมมากขึ้น ตลอดทั้งยังเน�นการลงมือแก�ปัญหาด�วย

ตวัผู�เรยีนเอง ซึ่ึง่ตลอดระยะเวลาทีม่กีารใช�ปญัหาหรอื

กรณีศึกษาเป็นฐ์านในการเรียนรู� หรือโครงงานเป็น

ฐ์านในการเรียนรู�จะมีกำหนดระยะเวลาการทำ และ

การติดตามผลการทำงานเป็นระยะ ท�ายที่สุดเมื่อถึง

ปลายภาคการศึกษาจะจัดการเสวนาสรุป ซึ่ึ่งมีการ

วิเคราะห์ว่าปัญหา กรณีศึกษา หรือโครงงานที่ทำก่อ

ให�เกิดผลในการแก�ปัญหาอย่างไร ได�เรียนรู�อะไรบ�าง

จากปัญหาหรือกรณีศึกษา หรือโครงงานที่ทำ เป็นต�น 

 โครงการนี้ได�เปลี่ยนกระบวนการในการเรียน

การสอนแบบเดิมทีผู่�สอนเป็นศนูย์กลางการศึกษา โดย

ทำหน�าที่บรรยายหน�าห�อง ผู�เรียนเป็นผู�ฟังอย่างเดียว 

เป็นวิธิีการสอนที่เป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธิ์ ด�วย

กิจกรรมหรือการลงมือปฏิิบัติที่เน�นให�ผู�เรียนเป็น

ศนูย์กลางการศึกษา และผู�สอนเปน็เพียงผู�จัดกจิกรรม

และให�คำแนะนำ โดยใช�เวลาในการลงมือปฏิบัิติ 50% 

ของเวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการใช�ปัญหาหรือกรณี

ศึกษาหรือโครงงานเป็นฐ์านการเรียนรู� ร่วมกับ

กจิกรรมการเสวนา อภปิราย ประชมุกลุม่ยอ่ย และนำ

เสนอหน�าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการใช�เทคโนโลยี

สร�างการมีส่วนร่วมของผู�เรียนอีกด�วย

 รายงานนีแ้บง่เนือ้หาออกเปน็ หวัข�อที ่2 กลา่ว

ถึงหลักการและหรือทฤษฎีที่นำมาใช� หัวข�อที่ 3 กล่าว

ถึงกระบวนการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา หัวข�อ

ที่ 4 กล่าวถึงผลที่ได�รับ และหัวข�อที่ 5 กล่าวถึงสรุป
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2. ห์ลักการและห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 ความหมายของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์นั้น [2] 

ได�กล่าวไว�ว่า “การศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์ คือ ปรัชญาการ

ศึกษาที่กล่าวไว�ว่า การศึกษาควรจะมีจุดมุ่งหมายใน

การผลิตผลการเรียนรู� (ความรู�และความสามารถของ

นกัศึกษาในขัน้ต�น) ทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยหลักสูตร และ

วิธิีการเรียนการสอนถูกออกแบบให�สามารถผลิต

นักศึกษาที่มีความรู� ความสามารถดังกล่าวได�” ส่วน

ผลลัพธิ์การเรียนรู� (learing outcomes) นั้น [2] ได�

ให�ความหมายไว�วา่ “ผลลัพธ์ิการเรยีนรู� คอื ความคาด

หมายว่านักศึกษาจะมีความสามารถที่จะทำได�ตาม

ผลลัพธิ์ของการเรียนรู�จากกิจกรรมการเรียนรู� การให�

ความสำคัญกับผลลพัธิก์ารเรยีนรู� กระบวนการในการ

เจาะจงผลลัพธิจ์ะเป็นสิง่ควบคุมกจิกรรมการเรยีนการ

สอน” นอกจากนี ้[2] ยงัได�กลา่วไว�วา่ ผลลพัธิก์ารเรยีน

รู� ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQF ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560 หมายถึง “เกณฑ์บ่งชี้คุณลักษณะการเรียนรู� 

และผลของการเรียนรู�ทั้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

เรยีนรู�ตามมาตรฐ์านการเรยีนรู�ของหลักสูตรทีก่ำหนด

ไว�ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และ/หรือ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึึกปฏิิบัติ และ/หรือ

จากการทำงาน”  ซึ่ึ่ งประกอบด� วย  ความ รู� 

(knowledge) ทกัษะ (skill) และความสามารถในการ

ประยุกต์ใช�และความรับผิดชอบ (application and 

responsibility) ทั้งนี้เมื่อผู�สอนตัดสินใจเลือกจัดการ

เรยีนการสอนให�เปน็การศกึษาทีมุ่ง่ผลลพัธิแ์ล�ว ผู�สอน

ต�องจัดกิจกรรมที่สามารถตอบคำถามได�ว่า ต�องการ

ให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู�อะไร ทำไมถงึต�องการให�ผู�เรยีนเรยีน

รู�เรื่องนั้น จะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ

ช่วยให�ผู�เรียนเรียนรู�ได�ดีที่สุดอย่างไร และจะวัดผลได�

อยา่งไรว่าผู�เรยีนได�เรยีนรู�ในหัวข�อทีต่�องการเรยีบร�อย

แล�ว 

 การศึกษาของประเทศไทยก่อนหน�านี ้เป็นการ

ศึกษาที่ผู�สอนอยากให�ผู�เรียน เรียนเนื้อหาอะไรก็

ออกแบบให�เน้ือหาท่ีเรียนมีหัวข�อเรื่องเหล่านั้น การ

สอนเน�นการบรรยายทีผู่�สอนเปน็ศนูยก์ลางการศกึษา 

วัดผลด�วยการสอบ ผู�เรียนมุ่งหวังเพียงคะแนน ดังนั้น

ในระหว่างการเรียนจึงไม่ได�สนใจกระบวนการคิด ได�

ฝึึกเพียงกระบวนการจำ เพื่อทำให�ได�คะแนนสูงที่สุด

เท่านั้น ซึ่ึ่งแท�จริงแล�วกระบวนการคิดมีความจำเป็น

มากกว่ากระบวนการจำ เพ่ือให�เกิดกระบวนการคิด 

การศกึษาสมยัใหมไ่ด�เน�นให�เปน็การศกึษาทีมุ่ง่ผลลพัธิ์ 

โดยให�ผู�เรยีนเปน็ศนูยก์ลางการศกึษา ผู�สอนเปน็เพยีง

ผู�จัดกิจกรรม เปลี่ยนวิธิีการสอนจากผู�สอนบรรยาย

เพยีงอย่างเดียวเปน็การเรยีนรู�โดยใช�กจิกรรมหรือการ

ลงมอืปฏิบัิต ิการศึกษาทีมุ่ง่ผลลัพธิจ์งึเปน็แนวระนาบ 

ไมไ่ด�แนวดิง่ทีผู่�สอนเปน็ผู�มอีำนาจในการผกูขาดความ

รู�ในห�องเรียน นอกจากนี้การศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์ต�องมี

การให�ผู�เรยีนได�สรปุบทเรยีนการเรยีนรู�อยา่งสมำ่เสมอ

อีกด�วย และการวัดผลไม่ได�เน�นที่คะแนนเพียงอย่าง

เดียว แต่เป็นการวัดว่าผู�เรียนได�ผลลัพธ์ิตามผลลัพธ์ิ

ของการเรยีนรู�จากกจิกรรมการเรยีนรู�หรือไมแ่ทน [3]

ด�วยเหตุผลข�างต�น ได�มีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

ทางด�านการศกึษาหลายแหง่ในประเทศไทยเริม่เปลีย่น

มาใช�การศึกษาที่มุ่งผลลัพธิ์ ด�วยเหตุผลที่ว่า [4] การ

ศกึษาทีมุ่ง่ผลลัพธิจ์ะทำให�ทัง้ผู�สอนและผู�เรยีนรู�วา่เปา้

หมาย หรือผลลัพธ์ิของการศึกษาน้ันคืออะไร ทำให�

สามารถวัดได�ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนกำลังทำ

อะไร กิจกรรมที่เป็นอยู่ทำได�ดีหรือไม่และต�องมีการ

ปรับแก�อย่างไร ทำให�ผู�สอนกลับไปมองผู�เรียน และผู�

เรยีนรู�ถงึตนเองว่ามคีวามรู�ระดบัไหน มองเห็นอนาคต

ว่าจะสามารถนำความรู�ไปใช�ได�อย่างไร อีกท้ังการ

ศกึษาทีมุ่ง่ผลลัพธ์ิทำให�ผู�เรยีนได�ทำงานเป็นทีม ซ่ึึ่งเปิด

โอกาสให�ผู�เรียนทำหน�าที่ที่ตนเองได�รับมอบหมาย 

และมุ่งทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันได�ดี

ยิ่งขึ้น

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 ในส่วนของการบรรยายถึงแม�จะเปลี่ยนจากผู�

สอนเป็นผู�บรรยายเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู�สอน

บรรยาย และเน�นให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู�สอน
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เปน็เพียงผู�แนะนำเท่านัน้ โดยแบ่งกลุม่ผู�เรยีนออกเป็น 

3 - 5 คน ให�ผู�เรียนเลือกสมาชิกในกลุ่มเอง โดยตลอด

ภาคการศกึษาได�มกีารเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนแตล่ะกลุ่ม

คิดปัญหาที่สนใจศึกษา เสนอวิธิีในการแก�ปัญหา ผ่าน

กิจกรรมการเสวนา แสดงความคิดเห็นเพื่อแก�ปัญหา

ร่วมกัน นอกจากนี้ได�เปิดโอกาสให�ผู�ร่วมชั้นเรียน

สามารถวิจารณ์ ตั้งคำถาม และให�ข�อเสนอแนะกลุ่ม

อ่ืนได� อนัจะทำให�กิจกรรมในส่วนของการบรรยายจาก

ผู�สอนทำให�ผู�เรียนได�ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลัก

การและทฤษฎีทีส่ำคัญในรายวิชา และกิจกรรมในส่วน

ของผู�เรียนที่เป็นศูนย์กลางนั้น ทำให�ผู�เรียนสามารถ

วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา และตระหนักได�ว่า

ตนเองมีความรู� ความเข�าใจในเนื้อหาแต่ละเรื่องหรือ

ไม่ หากความรู�ความเข�าใจนั้นยังไม่เพียงพอ ผู�เรียนจะ

ชว่ยกนัวเิคราะห ์แก�ปัญหาวา่จะหาความรู�ความเข�าใจ

น้ันเพิ่มเติมได�จากแหล่งไหน อย่างไร นอกจากนี้

กจิกรรมในส่วนการเปิดโอกาสให�ผู�เรยีนเป็นศนูยก์ลาง

ทำให�ผู�เรียนสามารถคิดเกี่ยวกับการใช�ตรรกะ ทักษะ

การหยัง่รู�และความคิดสร�างสรรค์อย่างมีวจิารณญาณ

และเป็นระบบ สามารถสืบค�น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศจากแหล่งตา่ง ๆ  เพือ่นำมาปรับใช�แก�ปญัหา

ของกลุ่มตนเองได�อย่างเหมาะสมและสร�างสรรค์ ซ่ึึ่ง

เปน็ทกัษะทีส่ำคัญและจำเป็นสำหรับการเรยีนรู�ตลอด

ชีวิต นอกจากนี้กิจกรรมการเสวนา อภิปราย ประชุม

กลุ่มย่อย และนำเสนอหน�าชั้นเรียน ทำให�ผู�เรียนมี

ทกัษะด�านการสือ่สาร ความเปน็อสิระ กล�าคดิ กล�าทำ 

ฝึึกเป็นผู�นำ และผู�ตามที่ดี ฝึึกการแสดงความคิดเห็น

ทั้งแบบเห็นด�วยและโต�แย�งอย่างมีเหตุผล สร�างสรรค์ 

บนพื้นฐ์านของตรรกะ ไม่ใช�อารมณ์ ตลอดจนยอมรับ

ฟงัความคิดเหน็ของผู�อืน่ มคีวามรับผดิชอบในการกระ

ทำของตนเอง และรับผิดชอบในงานกลุ่ม สามารถ

ทำงานเป็นทีมได�

 ในส่วนของการปฏิิบัติการทำให�ผู�เรียนได�มี

โอกาสนำสิง่ทีค่�นคว�ามาได� และคาดวา่วิธิกีารเหลา่นัน้

จะนำมาปรับใช�สำหรับแก�ปัญหาของกลุ่มตนเองเป็น

อยา่งไร เมือ่ลงมือเขยีนโปรแกรมจริงในห�องปฏิบัิติการ

เป็นโครงงาน ทำให�ผู�เรียนพบเจอปัญหาระหว่างเขียน

โปรแกรม ซ่ึึ่งได�ฝึึกให�ผู�เรียนแก�ปัญหาจริง ซึ่ึ่งบาง

ปัญหาอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ท้ังนี้หากผู�เรียนบาง

กลุ่มนำโปรแกรมของผู�อืน่ท่ีพฒันาไว�แล�วมาพฒันาตอ่ 

ผู�เรยีนจะได�ฝึกึหดัความเข�าใจในการคดิวเิคราะห ์และ

สงัเคราะห์ หาข�อด ีข�อเสียของโปรแกรมเหลา่นัน้ แล�ว

แก�ไขข�อเสีย นำข�อดีมาปรับใช�ได� แต่หากผู�เรียนกลุ่ม

ไหนพัฒนาโปรแกรมเองตั้งแต่เริ่มต�น จะทำให�ผู�เรียน

กลุม่นีไ้ด�ทักษะการนำความรู�ในส่วนการบรรยายมาใช�

เพื่อแก�ปัญหาจริง เรียนรู�ถึงข�อจำกัดระหว่างทฤษฎี

และการปฏิิบัติจริง ได�หัดเขียนโปรแกรมที่ต�องเขียน

เอกสารประกอบ เพื่อให�ตนเองและผู�อื่นสามารถนำ

โปรแกรมที่พัฒนาไปใช�ต่อในอนาคตได�อย่างง่ายและ

มีประสิทธิิภาพ มากไปกว่านั้นกระบวนการในการแก�

ปญัหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนระหว่างพัฒนาโครงงานนัน้ 

ผู�เรียนจะต�องค�นหาคำตอบเองก่อน หากไม่สามารถ

หาคำตอบได� ผู�สอนจึงให�คำแนะนำ ซึ่ึ่งในความเห็น

ของผู�สอน เหน็วา่กระบวนการค�นคว�าเพ่ือแก�ปัญหานี้

เป็นทักษะที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

หรือทำงานที่จะทำให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ในการแก�

ปัญหาได�ตลอดชีวิต

 กล่าวโดยสรุปคือกิจกรรมทั้งในส่วนของการ

บรรยายและปฏิบิติัได�สง่เสรมิให�ผู�เรยีนมกีารพฒันาทัง้

ความรู�ในส่วนทฤษฎี และทักษะที่จะเสริมสร�างความ

เปน็มนุษยข์องตนเอง การเรยีนรู�ตลอดชีวติ ซ่ึึ่งทำให�ผู�

เรียนเป็นทั้งผู�มีความรู� ความสามารถ รับผิดชอบต่อ

ตนเอง เคารพตนเอง รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู�อื่นด�วย

 นอกจากนี้โครงการนี้ได�ใช�เทคโนโลยีสร�างการ

มีส่วนร่วมของผู�เรียน เช่น online form ตลอดทั้ง 

social media เช่น Facebook MS Teams และ 

Zoom และสนับสนุนให�ผู�เรียนอ่านและเขียนโค๊ดไป

เก็บไว�ที่ Google Drive และ GitHub นอกจากนี้ยัง

ได�สนับสนุนให�ผู�เรียนหาความรู�จาก YouTube Khan 



188       ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

Academy Stack Overflow และแหล่งอื่น ๆ ทั้งใน

ส่วนของความรู�ที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับรายวิชา หรือ

ความรู�ในรายวิชาอืน่ทีจ่ะสามารถนำมาประยุกต์ใช�กบั

รายวิชานี้ได�

4. ผู้ลที�ได�รับั

 ผลที่ได�รับจากโครงการน้ีในตลอดภาคการ

ศกึษาได�ประเมนิผา่นการพดูคยุ ในกจิกรรมการเสวนา 

อภิปราย ประชุมกลุ่มย่อย และนำเสนอหน�าชั้น ซ่ึึ่ง

จากข�อสังเกตของผู�สอนพบว่าผู�เรียนกล�าแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนสามารถวิจารณ์ ตั้งคำถาม และให�

ข�อเสนอแนะกบักลุม่อืน่ เปน็ทัง้ผู�นำเสนอและผู�ฟงัทีด่ี 

อกีทัง้ยงัรบัฟังความเหน็จากผู�อืน่ สามารถเข�าใจความ

รู�ที่ผู�สอนถ่ายทอดในส่วนของการบรรยาย สนใจต้ัง

คำถาม และตอบคำถามด�วยความสมัครใจ ตัวอย่าง

การมีส่วนร่วมของผู�เรียน แสดงดังรูปที่ 1 - 5  อีกทั้ง

ผู�เรยีนสามารถหาปญัหาและนำมาพฒันาเปน็โครงงาน

ที่มีความน่าสนใจ โดยผู�เรียนถูกแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม 

พฒันาโครงงานท้ังหมด 4 โครงงาน ประกอบด�วย การ

รู�จำใบหน�าแบบเรียลไทม์ การอ่านป้ายทะเบียนรถ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอัตโนมัติ การติดตามมือ

แบบเรยีลไทม ์และการตรวจจบัอารมณแ์บบเรยีลไทม์ 

โดยโครงงานทั้ง 4 โครงงานของนักศึกษา แสดงดังรูป

ที่ 6 - 9 ซึ่ึ่งในความเห็นของผู�สอน ถือว่าพึงพอใจและ

ภูมิใจกับโครงงานท่ีผู�เรียนพัฒนาข้ึนมาเป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นโครงงานที่มีความซึ่ับซึ่�อนในการพัฒนา 

และต�องอาศยัความรู� ทกัษะในการแก�ปญัหา อกีท้ังยงั

สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นการค�นคว�าอิสระโดย

พัฒนาเพิ่มเติมไม่มากนัก หรือสามารถนำเสนอขณะ

สัมภาษณ์งานได�อย่างภาคภูมิ นอกจากนี้กิจกรรม

ลงมือปฏิิบัติทำให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ ไม่ขาดเรียน 

มีความสุขในการทำงานกลุ่มและการเรียนส่วน

บรรยาย เพราะสามารถนำความรู�มาใช�ได�จริงในส่วน

ของการลงมือปฏิิบัติ

  

 

 

   

 

 

ทั้งหมด 4 โครงงาน ประกอบดวย การรูจำใบหนา

แบบเรียลไทม การอานปายทะเบียนรถภาษาไทย

และภาษาอังกฤษอัตโนมัต ิ การติดตามมือแบบ

เรียลไทม และการตรวจจับอารมณแบบเรียลไทม 

โดยโครงงานทั้ง 4 โครงงานของนักศึกษา แสดงดัง

รูปที่ 6 - 9 ซึ่งในความเห็นของผูสอน ถือวาพึงพอใจ

และภูมิใจกับโครงงานท่ีผูเรียนพัฒนาข้ึนมาเปนอยาง

มาก เพราะเปนโครงงานที ่มีความซับซอนในการ

พัฒนา และตองอาศัยความรู ทักษะในการแกปญหา 

อีกท้ังยังสามารถนำไปพัฒนาตอเปนการคนควา

อิสระโดยพัฒนาเพิ ่มเติมไมมากนัก หรือสามารถ

นำเสนอขณะส ัมภาษณ งานได อย  า งภาคภ ู มิ  

นอกจากนี ้กิจกรรมลงมือปฏิบัติทำใหผู เรียนเกิด

ความสนใจ ไมขาดเรียน มีความสุขในการทำงาน

กลุมและการเรียนสวนบรรยาย เพราะสามารถนำ

ความรูมาใชไดจริงในสวนของการลงมือปฏิบัติ 
 

 
รูปท่ี 1 การแบงหองยอยในซูม เพ่ือประชุมกลุมยอย 

 

 
รูปท่ี 2 ผูเรียนเปดกลองถามคำถาม 

 

 
รูปท่ี 3 ผูเรียนพิมพขอความแนะนำเพ่ือนตางกลุม 

 

 
รูปท่ี 4 ผูเรียนชวยกันตอบคำถามโดยเติมคาใน

ชองวางท่ีผูสอนเวนวางไว 
 

 
รูปท่ี 5 ผูเรียนเปดไมค และเขียนอธิบายเพ่ือนตาง

กลุม 
 

 
รูปท่ี 6 โครงงานกลุมการรูจำใบหนาแบบเรียลไทม 

 

 

 

   

 

 

ทั้งหมด 4 โครงงาน ประกอบดวย การรูจำใบหนา

แบบเรียลไทม การอานปายทะเบียนรถภาษาไทย

และภาษาอังกฤษอัตโนมัต ิ การติดตามมือแบบ

เรียลไทม และการตรวจจับอารมณแบบเรียลไทม 

โดยโครงงานทั้ง 4 โครงงานของนักศึกษา แสดงดัง

รูปที่ 6 - 9 ซึ่งในความเห็นของผูสอน ถือวาพึงพอใจ

และภูมิใจกับโครงงานท่ีผูเรียนพัฒนาข้ึนมาเปนอยาง

มาก เพราะเปนโครงงานที ่มีความซับซอนในการ

พัฒนา และตองอาศัยความรู ทักษะในการแกปญหา 

อีกท้ังยังสามารถนำไปพัฒนาตอเปนการคนควา

อิสระโดยพัฒนาเพิ ่มเติมไมมากนัก หรือสามารถ

นำเสนอขณะส ัมภาษณ งานได อย  า งภาคภ ู มิ  

นอกจากนี ้กิจกรรมลงมือปฏิบัติทำใหผู เรียนเกิด

ความสนใจ ไมขาดเรียน มีความสุขในการทำงาน

กลุมและการเรียนสวนบรรยาย เพราะสามารถนำ

ความรูมาใชไดจริงในสวนของการลงมือปฏิบัติ 
 

 
รูปท่ี 1 การแบงหองยอยในซูม เพ่ือประชุมกลุมยอย 

 

 
รูปท่ี 2 ผูเรียนเปดกลองถามคำถาม 

 

 
รูปท่ี 3 ผูเรียนพิมพขอความแนะนำเพ่ือนตางกลุม 

 

 
รูปท่ี 4 ผูเรียนชวยกันตอบคำถามโดยเติมคาใน

ชองวางท่ีผูสอนเวนวางไว 
 

 
รูปท่ี 5 ผูเรียนเปดไมค และเขียนอธิบายเพ่ือนตาง

กลุม 
 

 
รูปท่ี 6 โครงงานกลุมการรูจำใบหนาแบบเรียลไทม 
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 ส่วนผลสรุปเมื่อจบภาคการศึกษาได�รับการ

ประเมินผู�สอนและรายวิชาผ่าน CMU MIS [5] ซึ่ึ่งผล

การประเมินในส่วนของอาจารย์ผู�สอนได�คะแนน 4.76 

คิดเป็นร�อยละ 95.17 จากจำนวนนักศึกษาที่เข�า

ประเมิน 100% (15 คนเท่ากับจำนวนที่ลงทะเบียน) 

สว่นของรายวชิาได�คะแนน 4.76 คดิเปน็ร�อยละ 95.24 

จากจำนวนนักศึกษาที่เข�าประเมิน 100% (15 คน

เท่ากับจำนวนที่ลงทะเบียน) นอกจากนี้ข�อวิพากษ์ที่

สำคัญจากนักศึกษาที่มีต่อรายวิชามี 2 ข�อ คือ “LAB 

น่าสนใจดีครับ” และ “ชอบการเรียนแบบนี้ค่ะ เข�าใจ

ง่าย เอาไปใช�งานได�จริง” โดยผลการประเมินรายวิชา 

แสดงดังรูปท่ี 10 นอกจากน้ีตัวอย่างของการใช�

เทคโนโลยีสร�างการมีส่วนร่วมของผู�เรียนได�แสดงดัง

รูปที่ 11 - 16

 

 

   

 

 

ทั้งหมด 4 โครงงาน ประกอบดวย การรูจำใบหนา

แบบเรียลไทม การอานปายทะเบียนรถภาษาไทย

และภาษาอังกฤษอัตโนมัต ิ การติดตามมือแบบ

เรียลไทม และการตรวจจับอารมณแบบเรียลไทม 

โดยโครงงานทั้ง 4 โครงงานของนักศึกษา แสดงดัง

รูปที่ 6 - 9 ซึ่งในความเห็นของผูสอน ถือวาพึงพอใจ

และภูมิใจกับโครงงานท่ีผูเรียนพัฒนาข้ึนมาเปนอยาง

มาก เพราะเปนโครงงานที ่มีความซับซอนในการ

พัฒนา และตองอาศัยความรู ทักษะในการแกปญหา 

อีกท้ังยังสามารถนำไปพัฒนาตอเปนการคนควา

อิสระโดยพัฒนาเพิ ่มเติมไมมากนัก หรือสามารถ

นำเสนอขณะส ัมภาษณ งานได อย  า งภาคภ ู มิ  

นอกจากนี ้กิจกรรมลงมือปฏิบัติทำใหผู เรียนเกิด

ความสนใจ ไมขาดเรียน มีความสุขในการทำงาน

กลุมและการเรียนสวนบรรยาย เพราะสามารถนำ

ความรูมาใชไดจริงในสวนของการลงมือปฏิบัติ 
 

 
รูปท่ี 1 การแบงหองยอยในซูม เพ่ือประชุมกลุมยอย 

 

 
รูปท่ี 2 ผูเรียนเปดกลองถามคำถาม 

 

 
รูปท่ี 3 ผูเรียนพิมพขอความแนะนำเพ่ือนตางกลุม 

 

 
รูปท่ี 4 ผูเรียนชวยกันตอบคำถามโดยเติมคาใน

ชองวางท่ีผูสอนเวนวางไว 
 

 
รูปท่ี 5 ผูเรียนเปดไมค และเขียนอธิบายเพ่ือนตาง

กลุม 
 

 
รูปท่ี 6 โครงงานกลุมการรูจำใบหนาแบบเรียลไทม 
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5. สรุป

 โครงการวชิา 204454 อลักอรทิมึและการเขยีน

โปรแกรมในการหาคา่เหมาะทีส่ดุเชงิการจดั ได�รบัทนุ

อดุหนนุ โครงการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู�แบบใหมท่ี่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประเภท A: Active 

learning เนื้อหาในรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึม

และการเขียนโปรแกรม เพ่ือใช�แก�ปัญหาเชิงการจัด 

การเรียนการสอนแบบเดิมของกระบวนวิชาเน�นให�ผู�

สอนเป็นศูนย์กลาง โดยทำหน�าที่เป็นผู�บรรยายใน

ชัว่โมงบรรยาย และผู�เรยีนทำหน�าทีฟั่ง สว่นปฏิบิตักิาร

เป็นการทำโจทย์เพื่อแก�ปัญหาขนาดเล็ก หลังจากได�

รับทุนแล�วโครงการนี้ได�เปลี่ยนการเรียนการสอนให�

เปน็การสอนทีเ่ปน็การศกึษาทีมุ่ง่ผลลพัธิ ์ด�วยกจิกรรม

หรือการลงมือปฏิิบัติ ที่เน�นให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง

การศกึษา และผู�สอนเปน็เพียงผู�แนะนำ โดยใช�เวลาใน

การลงมือปฏิิบัติ 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด และใช�

ปัญหา กรณีศึกษา หรือโครงงานเป็นฐ์านในการเรียน

รู� ผ่านกิจกรรมการเสวนา อภิปราย ประชุมกลุ่มย่อย 

และนำเสนอหน�าชั้นเรียน ผลลัพธ์ิท่ีได�จากโครงการ 

ในสว่นของข�อสงัเกตจากผู�สอนพบวา่ ผู�เรยีนกล�าแสดง

ความคิดเห็น ตลอดจนสามารถวิจารณ์ ต้ังคำถาม และ

ให�ข�อเสนอแนะกับกลุ่มอื่น เป็นทั้งผู�นำเสนอและผู�ฟัง

ที่ดี อีกทั้งรับฟังความเห็นจากผู�อื่น มีความรู�ในส่วน

ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแต่ละบุคคล 

สนใจตัง้คำถาม และตอบคำถามด�วยความสมัครใจ ใน

ส่วนของการแบ่งกลุม่ทำกิจกรรม ผู�เรียนถูกแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได�พัฒนาโครงงานทั้งหมด 4 โครง

งาน ประกอบด�วย การรู�จำใบหน�าแบบเรียลไทม์ การ

อ่านป้ายทะเบียนรถภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อัตโนมัติ การติดตามมือแบบเรียลไทม์ และการตรวจ

จับอารมณ์แบบเรียลไทม์ ซึ่ึ่งในความเห็นของผู�สอน 

ถอืวา่พงึพอใจและภมูใิจกบัโครงงานทีผู่�เรยีนพฒันาขึน้

อย่างมาก นอกจากนี้กิจกรรมลงมือปฏิิบัติได�มีส่วนให�

ผู�เรียนเกิดความสนใจ ไม่ขาดเรียน มีความสุขในการ

ทำงานรว่มกนั และนำความรู�ในสว่นบรรยายมาลงมอื
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รูปท่ี 12 การอานโคดจาก GitHub 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 13 Facebook กลุมของรายวิชา 

 

 
รูปท่ี 14 การแชรไฟลผาน google drive 

 

 
รูปท่ี 15 ผูเรียนหาความรูจาก YouTube 

 

 
รูปท่ี 16 รูปถายผูเรียนในรายวิชา 

5 สรุป 

โครงการวิชา 204454 อัลกอริทึมและการเขียน

โปรแกรมในการหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัด ไดรับ

ทุนอุดหนุน โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมท ี ่สอดคลองกับศตวรรษที ่  21 ประเภท A: 

Active learning เนื้อหาในรายวิชาศึกษาเกี ่ยวกับ

อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม เพื่อใชแกปญหา

เชิงการจัด การเรียนการสอนแบบเดิมของกระบวน

วิชาเนนใหผู สอนเปนศูนยกลาง โดยทำหนาที่เปน

ผูบรรยายในชั่วโมงบรรยาย และผูเรียนทำหนาที่ฟง 

สวนปฏิบัติการเปนการทำโจทยเพื่อแกปญหาขนาด

เล็ก หลังจากไดรับทุนแลวโครงการนี้ไดเปลี่ยนการ

เรียนการสอนใหเปนการสอนที่เปนการศึกษาที่มุง

ผลลัพธ ดวยกิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ ที่เนนให

ผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษา และผูสอนเปนเพียง

ผูแนะนำ โดยใชเวลาในการลงมือปฏิบัติ 50% ของ

เวลาเรียนทั้งหมด และใชปญหา กรณีศึกษา หรือ

โครงงานเปนฐานในการเรียนรู  ผานกิจกรรมการ

เสวนา อภิปราย ประชุมกลุมยอย และนำเสนอหนา

ชั ้นเรียน ผลลัพธที ่ไดจากโครงการ ในสวนของ

ขอสังเกตจากผูสอนพบวา ผูเรียนกลาแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนสามารถวิจารณ ตั้งคำถาม และให

ขอเสนอแนะกับกลุมอื่น เปนทั้งผูนำเสนอและผูฟงท่ี

ดี อีกทั้งรับฟงความเห็นจากผูอื่น มีความรูในสวน

ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแตละบุคคล 

สนใจตั้งคำถาม และตอบคำถามดวยความสมัครใจ 

ในสวนของการแบงกลุ มทำกิจกรรม ผู  เร ียนถูก

แบงกลุมออกเปน 4 กลุม ไดพัฒนาโครงงานทั้งหมด 

4 โครงงาน ประกอบดวย การรู จำใบหนาแบบ

เรียลไทม การอานปายทะเบียนรถภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอัตโนมัติ การติดตามมือแบบเรียลไทม 

และการตรวจจ ับอารมณแบบเร ียลไทม ซ ึ ่งใน

ความเห็นของผู สอน ถือวาพึงพอใจและภูมิใจกับ

โครงงานที ่ผู เรียนพัฒนาขึ้นอยางมาก นอกจากนี้

กิจกรรมลงมือปฏิบัติไดมีสวนใหผู เรียนเกิดความ
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Active learning เนื้อหาในรายวิชาศึกษาเกี ่ยวกับ

อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม เพื่อใชแกปญหา

เชิงการจัด การเรียนการสอนแบบเดิมของกระบวน

วิชาเนนใหผู สอนเปนศูนยกลาง โดยทำหนาที่เปน

ผูบรรยายในชั่วโมงบรรยาย และผูเรียนทำหนาที่ฟง 

สวนปฏิบัติการเปนการทำโจทยเพื่อแกปญหาขนาด

เล็ก หลังจากไดรับทุนแลวโครงการนี้ไดเปลี่ยนการ

เรียนการสอนใหเปนการสอนที่เปนการศึกษาที่มุง

ผลลัพธ ดวยกิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ ที่เนนให

ผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษา และผูสอนเปนเพียง

ผูแนะนำ โดยใชเวลาในการลงมือปฏิบัติ 50% ของ

เวลาเรียนทั้งหมด และใชปญหา กรณีศึกษา หรือ

โครงงานเปนฐานในการเรียนรู  ผานกิจกรรมการ

เสวนา อภิปราย ประชุมกลุมยอย และนำเสนอหนา

ชั ้นเรียน ผลลัพธที ่ไดจากโครงการ ในสวนของ

ขอสังเกตจากผูสอนพบวา ผูเรียนกลาแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนสามารถวิจารณ ตั้งคำถาม และให

ขอเสนอแนะกับกลุมอื่น เปนทั้งผูนำเสนอและผูฟงท่ี

ดี อีกทั้งรับฟงความเห็นจากผูอื่น มีความรูในสวน

ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแตละบุคคล 

สนใจตั้งคำถาม และตอบคำถามดวยความสมัครใจ 

ในสวนของการแบงกลุ มทำกิจกรรม ผู  เร ียนถูก

แบงกลุมออกเปน 4 กลุม ไดพัฒนาโครงงานทั้งหมด 

4 โครงงาน ประกอบดวย การรู จำใบหนาแบบ

เรียลไทม การอานปายทะเบียนรถภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอัตโนมัติ การติดตามมือแบบเรียลไทม 

และการตรวจจ ับอารมณแบบเร ียลไทม ซ ึ ่งใน

ความเห็นของผู สอน ถือวาพึงพอใจและภูมิใจกับ

โครงงานที ่ผู เรียนพัฒนาขึ้นอยางมาก นอกจากนี้

กิจกรรมลงมือปฏิบัติไดมีสวนใหผู เรียนเกิดความ

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 13 Facebook กลุมของรายวิชา 

 

 
รูปท่ี 14 การแชรไฟลผาน google drive 

 

 
รูปท่ี 15 ผูเรียนหาความรูจาก YouTube 

 

 
รูปท่ี 16 รูปถายผูเรียนในรายวิชา 

5 สรุป 

โครงการวิชา 204454 อัลกอริทึมและการเขียน

โปรแกรมในการหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัด ไดรับ

ทุนอุดหนุน โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมท ี ่สอดคลองกับศตวรรษที ่  21 ประเภท A: 

Active learning เนื้อหาในรายวิชาศึกษาเกี ่ยวกับ

อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม เพื่อใชแกปญหา

เชิงการจัด การเรียนการสอนแบบเดิมของกระบวน

วิชาเนนใหผู สอนเปนศูนยกลาง โดยทำหนาที่เปน

ผูบรรยายในชั่วโมงบรรยาย และผูเรียนทำหนาที่ฟง 

สวนปฏิบัติการเปนการทำโจทยเพื่อแกปญหาขนาด

เล็ก หลังจากไดรับทุนแลวโครงการนี้ไดเปลี่ยนการ

เรียนการสอนใหเปนการสอนที่เปนการศึกษาที่มุง

ผลลัพธ ดวยกิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ ที่เนนให

ผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษา และผูสอนเปนเพียง

ผูแนะนำ โดยใชเวลาในการลงมือปฏิบัติ 50% ของ

เวลาเรียนทั้งหมด และใชปญหา กรณีศึกษา หรือ

โครงงานเปนฐานในการเรียนรู  ผานกิจกรรมการ

เสวนา อภิปราย ประชุมกลุมยอย และนำเสนอหนา

ชั ้นเรียน ผลลัพธที ่ไดจากโครงการ ในสวนของ

ขอสังเกตจากผูสอนพบวา ผูเรียนกลาแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนสามารถวิจารณ ตั้งคำถาม และให

ขอเสนอแนะกับกลุมอื่น เปนทั้งผูนำเสนอและผูฟงท่ี

ดี อีกทั้งรับฟงความเห็นจากผูอื่น มีความรูในสวน

ของการบรรยายตามสมรรถภาพของแตละบุคคล 

สนใจตั้งคำถาม และตอบคำถามดวยความสมัครใจ 

ในสวนของการแบงกลุ มทำกิจกรรม ผู  เร ียนถูก

แบงกลุมออกเปน 4 กลุม ไดพัฒนาโครงงานทั้งหมด 

4 โครงงาน ประกอบดวย การรู จำใบหนาแบบ

เรียลไทม การอานปายทะเบียนรถภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอัตโนมัติ การติดตามมือแบบเรียลไทม 

และการตรวจจ ับอารมณแบบเร ียลไทม ซ ึ ่งใน

ความเห็นของผู สอน ถือวาพึงพอใจและภูมิใจกับ

โครงงานที ่ผู เรียนพัฒนาขึ้นอยางมาก นอกจากนี้

กิจกรรมลงมือปฏิบัติไดมีสวนใหผู เรียนเกิดความ
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ปฏิบัิตใิห�เป็นโครงงานท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จบัต�องได�จริง 

นอกจากนี้ผู�เรียนได�ประเมินรายวิชาผ่านระบบ CMU 

MIS โดยในส่วนของรายวิชาผู�เรยีนได�เข�าประเมินครบ

ทุกคน และให�คะแนน 4.76 ซึ่ึ่งคิดเป็นร�อยละ 95.24 

อีกทั้งผู�เรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่ึ่งกันและกัน และผู�

สอนเองก็ได�เรียนรู�จากผู�เรียนด�วยเช่นกัน

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู� เขี ยนขอขอบคุณ ภาค วิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ที่ให�ความอนุเคราะห์และอำนวยความ

สะดวกในการสอนออนไลน์วิชานี้ และขอขอบคุณ 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ที่ให�ทุนสนับสนุนโครงการ
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Active Learning for the Online Class: The Knowledge and Innovation 

Management Practices in Small and Medium-sized Enterprises 

การเรียนร้�เชิงรุกสำห์รับัห์�องเรียนออนไลน์: แนวปฏิบััต่ิการจััดการความร้�และ 

นวัต่กรรมในวิสาห์กิจัขนาดกลางและขนาดย่อม

วันทนา อารีประย้รกิจั1

1วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

wantana.a@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 การปรับปรุงเนือ้หาวิชาและรูปแบบการเรยีนการสอนทีแ่บบเดิมทีถู่กออกแบบไว�แล�วเพือ่ให�มีความทันสมัย

เข�ากบัสถานการณ์โลกท่ีเปลีย่นแปลงไป พร�อมกับการนำเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่นำมาประยุกต์ใช�กบัการเรยีนการ

สอนแบบห�องเรยีนออนไลนเ์ปน็สิง่จำเปน็ทีต่�องดำเนนิการอยา่งเรง่ดว่นสอดรบักบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็

ในยคุปจัจบุนั ประกอบกบัวชิา 952764 Knowledge Management Practices in Small and Medium-sized 

Enterprises ท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�เกี่ยวกับประสบการณ์ในการบริหารองค์ความรู�และการ

จัดการนวัตกรรมในภาคธิุรกิจ SMEs แต่เดิมนั้น รูปแบบห�องเรียนของวิชานี้จะเป็นการเรียนผ่านการบรรยายใน

ห�องเรียนและการวัดผลการศึกษาจากการทำแบบทดสอบที่มอบหมายในห�องเรียนและการสอบปลายภาคเป็น

สว่นใหญ ่ซึ่ึง่นัน่ยงัไมใ่ชว่ธิิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุสำหรบัการเรยีนรู�และประเมนิผลการเรยีนได�ตรงตามเปา้หมาย อาจารย์

ผู�สอนจงึเกดิความคดิรเิริม่สำหรบัการปรบัปรงุการเรยีนการสอนในรปูแบบ Active Learning โดยให�ความสำคญั

กบัการจำลองสถานการณ์จรงิให�กบัผู�เรยีนในห�องเรยีนมากทีสุ่ด ประกอบกับแบบฝึกึในการใช�ความคดิสร�างสรรค์

เพื่อให�ผู�เรียนรู�ได�รู�จักการแก�ไขปัญหาภายใต�บริบททางธิุรกิจนวัตกรรมโดยใช� Digital Tools ต่างๆ เข�ามาเป็น 

ตัวช่วย

 กจิกรรมหลกัในวชิาได�ถกูออกแบบใหมเ่พ่ือใช�เพ่ิมเตมิสำหรบัการเรยีนการสอน ได�แก ่กจิกรรมฝึึกการระดม

สมองและการแก�ไขปัญหาด�วยกระบวนความคิดเชิงออกแบบกิจกรรม Coaching แบบกลุ่มย่อยโดยวิทยากรรับ

เชิญจากผู�มีประสบการณ์จริงในการเป็นผู�ประกอบการธิุรกิจ SME และกิจกรรมนำเสนอโครงงานที่เป็นแนวคิด

เพื่อการปรับปรุงและการบริหารองค์ความรู�และการจัดการนวัตกรรมในภาคธิุรกิจ SMEs แบบ Pitching stage 

เป็นต�น ด�วยรูปแบบการปรับปรุงนี้ นอกจากประสบการณ์เรียนรู�ในห�องเรียนแล�ว นักศึกษายังสามารถฝึึกฝึนกับ

เพื่อนร่วมทีมในการระดมสมองเพื่อสร�างไอเดียใหม่ๆ และการเรียนรู�ที่จะจัดกลุ่มโครงสร�างแนวความคิด รวมถึง

การตดัสนิใจอย่างมเีหตผุลเพือ่คดัเลอืกแนวความคดิทีดี่ทีส่ดุสำหรับการตอ่ยอดเพือ่นำไปพฒันาเปน็โครงงาน และ

การฝึกึการนำเสนอแบบกระชบั ซึ่ึง่กจิกรรมทัง้หมดนีจ้ะอยูภ่ายใต�การดแูลให�คำปรกึษาจากอาจารยอ์ยา่งใกล�ชดิ 

ซึ่ึ่งถือได�ว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ผู�สอนจากเดิมที่อาจารย์ทำหน�าที่เป็นผู�บรรยายหน�าชั้นเรียน  

มาเป็น Coach ให�กับนักศึกษา 

 จากการทดลองนำรูปแบบการเรียนการสอนที่นำเสนอไปใช�จริงกับวิชานี้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  

พบผลลัพธิใ์นเชงิบวกหลายด�าน อาทิเชน่ ทศันคติ: การเปิดใจและความกล�าในการแสดงความคิดเหน็จากนักศกึษา 
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ผลงานกลุ่ม: แนวคิดผลงานของนักศึกษาท่ีโดดเด่นจากการระดมสมองภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ และการนำ

เสนอ: นักศึกษามีพัฒนาการในการนำเสนอในชั้นเรียนได�อย่างกระชับ ได�ใจความ และมีความน่าสนใจ เป็นต�น 

โดยสรุป จากผลลัพธิ์ของรูปแบบการเรียนการสอนในวิชานี้ เห็นได�ชัดถึงการเปล่ียนแปลงเชิงทัศนคติที่ดีของผู�

เรยีน ในรายวชิาสามารถเปลีย่นแปลงเปน็เวทีเพือ่กระตุ�นให�นกัศกึษาได�ใช�ความรู�ความสามารถอยา่งเตม็ทีใ่นการ

สร�างสรรคผ์ลงานและแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนเวทเีพือ่การฝึกึฝึนรปูแบบทางความคดิเพือ่เตรยีมพร�อมรบัมอื

สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธิุรกิจเทคโนโลยีอย่างยิ่งยวดในศตวรรษที่ 21

คำสำคัญ:  การเรียนรู�เชิงรุก, ห�องเรียนออนไลน์, การจัดการความรู�, การจัดการนวัตกรรม, วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

1. บัทนำ

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให�การเรียนการ

สอนต�องมีการปรับเปลีย่นจากเดิมทีไ่ด�ถูกออกแบบไว�

เพ่ือการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเชิงกายภาพที่

นกัศกึษาได�เข�ามานัง่เรยีนในห�องเรยีน พบเจออาจารย์

ผู�สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนแบบเห็นหน�ากัน มาเป็น

แบบที่ เหมาะสมสำหรับการสร�างบรรยายกาศ

ห�องเรียนออนไลน์เสมือนจริงให�มีประสิทธิิภาพมาก

ที่สุด มันเป็นโจทย์ที่ยากและท�าทายสำหรับทั้งตัว

อาจารย์ผู�สอนเองและผู�เรียนท่ีต�องปรับตัวให�คุ�นเคย

กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคใหม่นี้

 จุดประสงค์หลักของการปรับปรุงวิชาสอนเป็น

ไปตามเปา้ประสงคท่ี์เปน็หวัใจหลกัเพือ่การสมัฤทธ์ิิผล

สำหรับการเรียนการสอนเชิงรุกในชั้นเรียนออนไลน์ 

ประกอบด�วยปัจจัยหลักทีเ่ป็นโจทย์สำคัญ คอื ทศันคติ

เชิงบวกของผู�เรียน การสร�างสภาพแวดล�อมทาง

กายภาพในรปูแบบออนไลนใ์ห�มคีวามเสมอืนจรงิมาก

ที่สุดทั้งในส่วนของการบรรยายเนื้อหาและกิจกรรม

กลุ่มในห�องเรียน การสร�างสถานการณ์เพื่อเพ่ิม

ประสบการณ์และการฝึึกฝึนการเรียนรู�และการแก�

ปัญหาเชิงรุก

 โดยหลักแล�วส่วนท่ีต�องทำการปรับ แบ่งออก

เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 1) เนื้อหาและกิจกรรม และ 2) 

เกณฑก์ารวดัผล ซึ่ึง่ในสว่นน้ีอาจารยผ์ู�ออกแบบวชิาได�

นำหลักการของ Problem-based  and Project-

based learning เข�ามาอ�างองิและประยกุตใ์ช�สำหรบั

การออกแบบกิจกรรมให�มีความสอดคล�องกับเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ในวิชาเรียน นั่นหมายความรวมถึง

การปรับในส่วนของเกณฑ์การวัดผลและการพิจารณา

สัดส่วนคะแนนในรายวิชาให�เข�ากับเนื้อหา กิจกรรม

และวัตถุประสงค์แบบใหม่

 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปแนวทางและ

ข�อเสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนเชงิรกุสำหรบั

ห�องเรียนออนไลน์ในวิชา 952764 แนวปฏิิบัติการ

จัดการความรู�และนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (Knowledge Management 

Practices in Small and Medium-sized 

Enterprises) รายงานประกอบด�วยหัวข�อที่เป็นใจ

ความสำคัญ ได�แก่ หลักการและหรือทฤษฎีที่นำมา

ประยุกต์ใช�สำหรับการออกแบบเพื่อการปรับปรุง 

กระบวนการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นจากการทดลองวิชาที่ได�

ออกแบบใหม่ในชัน้เรยีนออนไลน์ และบทสรุปในส่วน

ของผลลัพธิ์และประสิทธิิผลการเรียนรู�เชิงรุกจาก 

วิชานี้ 

2. ห์ลักการและห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล�อง

กับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ท่ีได�นำเสนอใน

งานนี้ได�อ�างอิงและประยุกต์ตามระเบียบวิธิีคิดในรูป

แบบการ จัดการ เรี ยนรู� โดยใช�ปัญหาเ ป็นฐ์าน 

(Problem-based learning) ควบคู่ไปกับการจัดการ

เรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน (Project-based 

learning) นอกจากนี้ยังมีหลักคิดของการประยุกต์ใช� 
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Digital platforms ที่เหมาะสมสำหรับใช�เป็นเคร่ือง

มือในการบริหารและจัดกิจกรรมในชั้นเรียนออนไลน์ 

ทัง้น้ีเกณฑก์ารพจิารณาใช�เครือ่งมอืจะเลอืกจากเครือ่ง

มือที่สามารถจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนให�

มคีวามใกล�เคยีงกบัความเปน็จรงิท่ีเกดิข้ึนในห�องเรยีน

เชิงกายภาพมากที่สุด

2.1. การจัดการเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐ์าน 

(Problem-based learning)

 การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู�โดยใช�

ปัญหาเป็นฐ์านเริ่มต�นโดยการตั้งโจทย์ปัญหาให�มี

สอดคล�องกับเนื้อหาที่เรียน โดยมีการแนะนำขั้นตอน

การจัดระเบียบความคิดเชิงออกแบบ [1] เพื่อการแก�

ปัญหาอย่างมีจุดประสงค์ การมองเห็นปัญหาในมุม

มองของบุคคลที่สำคัญในโจทย์นั้น ขั้นตอนการระดม

สมองและเทคนคิการจดัระเบยีบและคดัเลอืกไอเดยีที่

เหมาะสมสำหรบัการแก�ปัญหา และการสรปุแนวความ

คิดของกลุ่มได�อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล

ร้ปที� 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนระเบียบความคิดเชิง

ออกแบบเพื่อการระบุปัญหาอย่างเป็นระบบ

 กิจกรรมภายในชั้นเรียนนี้ ส่วนของระเบียบวิธิี

คิดเชิงออกแบบ [2] จะมุ่งเน�นไปที่ขั้นตอนของการ

ระดมสมองดังแสดงในรูปที ่1 โดยขัน้แรกคือการสร�าง

และเฟ้นหาไอเดียเพื่อการระบุปัญหา (Generate 

ideas) และสร�างทางเลือกสำหรับแก�ปัญหาโดย

นักศึกษาสามารถฝึึกฝึนหลักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

การจัดโครงสร�างทางความคิด (Structure the ideas) 

การประยกุตเ์ทคนคิการตดัสนิใจในการคดัเลอืกปญัหา

ที่สำคัญและเร่งด่วน (Select the ideas) และการ 

กล่ันกรองกรอบทางความคิดเพ่ือสรุปใจความของไอ

เดียออกมาในรูปแบบของเอกสาร (Refine and 

document the ideas) เพื่อใช�ในการสื่อสารให�ผู�ฟัง

เข�าใจได�อย่างง่าย ซึ่ึ่งนั่นรวมถึงการฝึึกฝึนสำหรับ

การนำเสนอแบบกระชับแบบพิชชงิไอเดียภายในเวลา 

3 นาที (Pitching presentation)

2.2. การจัดการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐ์าน 

(Project-based learning)

 วตัถปุระสงคห์ลกัในสว่นของการจดัการเรยีนรู�

โดยใช�โครงงานเปน็ฐ์านนัน้เพ่ือการสง่เสรมิการเรยีนรู�

การทำงานแบบกลุ่มและการสร�างประสบการณ์การ

ทำงานแบบออนไลน์ทมี (online team learning) [3] 

โดยมีการกำหนดรูปแบบเพื่อการจัดกลุ่มสมาชิกที่จะ

มาร่วมงานกัน และการกำหนดบทบาทของผู�สอนทีจ่ะ

ทำหน�าที่เป็นโค�ชสำหรับให�คำแนะนำปรึกษาสำหรับ

การทำงานกลุม่และโครงงานทีก่ำหนดภายในชัน้เรยีน

2.3. เคร่ืองมือในการบริหารและจัดกิจกรรมใน

ชั้นเรียนออนไลน์

 แพลตฟอร์มดิจิทัลและออนไลน์แอพพลิเคชัน

ถูกพิจารณานำมาประยุกต์ใช�เป็นเครื่องมือในการ

บริหารและประกอบการจัดในชั้นเรียนแบบออนไลน์ 

 1) ไมโครซึ่อฟต์ทีม (Microsoft Teams) 

 สำหรบัการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ 

ทีใ่ช�ในห�องเรยีน การบรหิารจัดการการบ�านและงานที่

ได�รับมอบหมาย บอร์ดสำหรับแจ�งข่าวสารกิจกรรม รวม

ไปถงึการสือ่สารกับอาจารย์ผู�สอนนอกเวลาเรยีน [4]

 2) ซึู่ม (Zoom) 

 แอปพลิเคชันประสิทธิิภาพเย่ียมสำหรับการ

สอนแบบออนไลน์แบบ video conference ที่เปิด

โอกาสให�ผู�เรยีนสามารถเข�าเรยีนแบบออนไลนไ์ด�อยา่ง

อิสระไม่ว่าจะออนไลน์จากที่บ�าน หอพักหรือที่ห�อง

สมดุโรงเรยีน นอกจากนีซู้ึ่มยงัเพียบพร�อมด�วยฟังกช์นั

ทีต่อบสนองกับผู�ใช�งานแบบสองทางได�เปน็อยา่งด ีเชน่ 

แสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถามที่นักศึกษา

   

 

 

ปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรมในวิสาหกิจ

ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย  อ ม  ( Knowledge 

Management Practices in Small and Medium-

sized Enterprises) รายงานประกอบดวยหัวขอท่ี

เปนใจความสำคัญ ไดแก หลักการและหรือทฤษฎีท่ี

นำมาประยุกตใชสำหร ับการออกแบบเพื ่อการ

ปรับปรุง กระบวนการเร ียนรู  ท่ีเก ิดขึ ้นจากการ

ทดลองวิชาที่ไดออกแบบใหมในชั้นเรียนออนไลน 

และบทสรุปในสวนของผลลัพธและประสิทธิผลการ

เรียนรูเชิงรุกจากวิชานี้  

2 หลักการและหรือทฤษฎีท่ีนำมาใช 

การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลอง

กับการเรียนการสอนในรูปแบบใหมที่ไดนำเสนอใน

งานนี้ไดอางอิงและประยุกตตามระเบียบวิธีคิดใน

รูปแบบการจัดการเร ียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based learning) ค ว บ ค ู  ไ ป ก ั บ ก า ร

จัดการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-

based learning) นอกจากนี ้ยังมีหลักคิดของการ

ประยุกตใช Digital platforms ที่เหมาะสมสำหรับ

ใชเปนเครื่องมือในการบริหารและจัดกิจกรรมในชั้น

เรียนออนไลน ทั้งนี้เกณฑการพิจารณาใชเครื่องมือ

จะเลือกจากเครื่องมือที่สามารถจำลองสถานการณ

การเรียนการสอนใหมีความใกลเคียงกับความเปน

จริงท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนเชิงกายภาพมากท่ีสุด 

2.1 การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based learning) 

การออกแบบกิจกรรมเพื ่อการเรียนรู โดยใช

ปญหาเปนฐานเริ ่มตนโดยการตั้งโจทยปญหาใหมี

สอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน โดยมีการแนะนำข้ันตอน

การจัดระเบียบความคิดเชิงออกแบบ [1] เพื่อการ

แกปญหาอยางมีจุดประสงค การมองเห็นปญหาใน

มุมมองของบุคคลที่สำคัญในโจทยนั้น ขั้นตอนการ

ระดมสมองและเทคนิคการจัดระเบียบและคัดเลือก

ไอเดียท่ีเหมาะสมสำหรับการแกปญหา และการสรุป

แนวความคิดของกลุมไดอยางเปนระบบและเปนเหตุ

เปนผล 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงข้ันตอนระเบียบความคิดเชิง

ออกแบบเพ่ือการระบุปญหาอยางเปนระบบ 

กิจกรรมภายในชั้นเรียนนี้ สวนของระเบียบวิธี

คิดเชิงออกแบบ [2] จะมุงเนนไปที่ขั้นตอนของการ

ระดมสมองดังแสดงในรูปที่ 1 โดยขั ้นแรกคือการ

สร  างและเฟ นหาไอเด ี ย เพ ื ่ อการระบ ุป ญหา 

(Generate ideas) และสร  า งทาง เล ือกสำหรับ

แกปญหาโดยนักศึกษาสามารถฝกฝนหลักคิดอยาง

เปนเหตุเปนผล การจัดโครงสรางทางความคิด 

(Structure the ideas) การประยุกต เทคนิคการ

ตัดสินใจในการคัดเลือกปญหาที่สำคัญและเรงดวน 

(Select the ideas) และการกลั ่นกรองกรอบทาง

ความคิดเพื ่อสร ุปใจความของไอเดียออกมาใน

รูปแบบของเอกสาร (Refine and document the 

ideas) เพ่ือใชในการสื่อสารใหผูฟงเขาใจไดอยางงาย 

ซึ ่งนั ่นรวมถึงการฝกฝนสำหรับการนำเสนอแบบ

กระช ับแบบพ ิชช ิงไอเด ียภายในเวลา 3 นาที 

(Pitching presentation) 
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สามารถตอบโต�ได�จากการพูดคุยทางไมโครโฟนหรือ

ทางข�อความแชท การแสดงความรู�สกึผา่น Emoticon 

หรือการตอบโพลเพื่อแสดงความคิดเห็นก็สามารถ

ทำได�ภายในชั้นเรียนออนไลน์ได�ทันที และอาจารย์ผู�

สอนก็สามารถตรวจสอบชื่อผู�เข�าร่วมและการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียนได�จากบันทึกข�อมูลที่ซึู่มได�เก็บไว�ให�ได�

อย่างสะดวก [5]

 3) มิโร (Miro) 

 แพลตฟอรม์ประสทิธิิภาพสงูสำหรบัจำลองไวท์

บอร์ดแบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให�นักศึกษาสามารถ

เข�าถึงและมีส่วนร่วมในการเขียนกระดานได�พร�อมกัน

แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มมิโรเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับ

การจำลองสถานการณใ์นการทำงานกลุม่ การประชมุ 

และการทำเวิร์คช็อปแบบออนไลน์ อีกหนึ่งข�อดีที่เปิด

โอกาสให�อาจารย์ผู�สอนได�เห็นความคืบหน�าและเฝึ้า

สงัเกตพฤตกิรรมของผู�เข�ากจิกรรมออนไลนแ์บบเรยีล

ไทม์ได�เป็นอย่างดี [6-9] กิจกรรมหลักในห�องเรียนท่ี

สามารถใช�มิโรอย่างเต็มประสิทธิิภาพ ได�แก่ กิจกรรม

ความคิดเชิงออกแบบ และการสร�างแผนระยะยาวใน

การ เรี ยนรู� แ ละพัฒนา เทค โน โลยี ใ นอ งค์ ก ร 

(Technology roadmap) เป็นต�น

 4) คาฮูต (Kahoot)

 แบบทดสอบฉบับย่อเพือ่ทบทวนความเข�าใจใน

เนือ้หา (Quiz) ถกูพรีเซึ่นต์ออกมาในลักษณะของเกมส์

ตั้งคำถาม ซึ่ึ่งคาฮูตสามารถเปลี่ยนบรรยาการของ

กิจกรรมในห�องเรียนแบบออนไลน์ให�นักศึกษารู�สึก

สนุกสนาน และมีความผ่อนคลายมากขึ้น แม�ว่าการ

ทำแบบทดสอบจะเปน็กจิกรรมทีเ่ครง่เครยีดและดนูา่

เบื่อ [10]

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิด

 กระบวนการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นในห�องเรียนแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ได�แก่ การเรียนรู�ผ่านการบรรยายใน

ชั้นเรียน การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม การเรียนรู�ผ่านการ

ทำโครงงาน และการเรียนรู�จากโค�ชพี่ เลี้ยงผู�มี

ประสบการณต์รง กระบวนการเรยีนรู�ทีเ่กดิในสว่นของ

การเรียนรู�เชิงรุกพบได�จากผลสะท�อนของการเรียนรู�

ผ่านกิจกรรม และการเรียนรู�ผ่านการทำโครงงานเป็น

ส่วนใหญ่ 

 ในส่วนของการเรียนผ่านกิจกรรม กิจกรรมที่

มอบหมายให�นักศึกษาได�ฝึึกปฏิิบัติร่วมกันในชั้นเรียน

ออนไลน์ เป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อจำลอง

สถานการณ์ให�นักศึกษาได�มีโอกาสการฝึึกฝึนเรียนรู�

จากการแก�ปัญหาอย่างเป็นระบบในมุมมองเชิงธิุรกิจ 

เช่น กิจกรรมระดมสมองด�วยระเบียบความคิดเชิง

ออกแบบเพือ่การพฒันาธิรุกจิ SMEs จากกรณตีวัอย่าง

ที่นักศึกษาสนใจ และการร่างแผนการพัฒนาเชิง

เทคโนโลยีให�กับองค์กรกรณีศึกษา (Technology 

roadmap) เป็นต�น

 ในสว่นของการเรยีนผา่นโครงงาน เปน็การเปดิ

โอกาสให�นักศึกษาได�เลือกศึกษาและทดลองปฏิิบัติ

การจากหวัข�อทีเ่ปน็ประเด็นปญัหาในกรณีของบรษัิท 

SMEs หรือองค์กร Startups ที่นักศึกษามีความสนใจ

โดยมอีาจารยเ์ปน็ผู�ให�คำปรกึษา ให�ข�อเสนอแนะอยา่ง

ใกล�ชิดในฐ์านะโค�ช ในส่วนนี้จะเป็นเวทีที่ให�นักศึกษา

ได�เรยีนรู�ด�วยตนเอง ทัง้การเรยีนรู�จากการลองผิดลอง

ถกู และการฝึกึคดิเพือ่ตอ่ยอดเชงินวตักรรมสร�างสรรค์

สำหรับแก�ปัญหา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการ

ได�เปรียบเชิงแข่งขันให�กับองค์กรกรณีศึกษา

 นอกจากนี้ กระบวนการเรียนรู�ผ่านกิจกรรม

และโครงงาน ยงัเปน็โอกาสสำหรบันกัศกึษาในการฝึกึ

ปฏิิบัติเพื่อการทำงานเป็นทีมแบบเอไจล์ (Agile) [10] 

ซึ่ึง่ในบทเรยีนได�มกีารนำเสนอแนวทางในการสร�างทมี

งานท่ีมีระเบียบแบบแผนแบบเอไจล์ โดยหลักคือ

การนำแนวคดิของการแบง่ส่วนของงานออกเปน็วงจร

ที่ส้ันลง การพัฒนาผลงานแบบสะสมอย่างก�าวหน�า 

การเรียนรู�งานจากเพื่อนร่วมงาน Pair work และการ

ปรับปรุงงานจากความเห็นแบบ Peer review 

 ส่วนสุดท�ายท่ีสำคัญยิ่ งสำหรับการสร�าง

ประสบการณ์การเรียนรู�โดยตรงจากโค�ช (Coaching 

program) ผู�ประกอบการในธิุรกิจ SME ได�ถูกเชิญมา
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บรรยายให�ความรู� ร่วมตอบข�อซึ่ักถามพร�อมกับให�คำ

ปรึกษาแก่นักศึกษาในชั้นเรียนในลักษณะของการ 

โค�ชชิ่ง

4. ผู้ลที�ได�รับั

 ผลทีไ่ด�รบัสามารถอธิบิายได�ทัง้ในมมุของผู�เรยีน 

และผู�สอน

4.1. ผลที่ได�รับส่วนของผู�เรียน 

 ผลลัพธิ์ท่ีได�จากรูปแบบการเรียนรู�เชิงรุกแนว

ใหมท่ีผ่า่นการปรับปรุงดงัท่ีได�เสนอไว�ข�างต�น สามารถ

วดัได�จากผลสะท�อนทางความคดิเหน็ (Feedback) ที่

ผู�สอนได�ทำการสอบถามหลังการทำกิจกรรมทุกคร้ัง 

คำถามสำหรับการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติ

ของนักศึกษา ได�แก่ 

 - วันนีคุ้ณได�เรยีนรู�อะไรบ�าง (What have you 

learned today?

 - อะไรทีท่ำให�คณุประหลาดใจบ�าง (What was 

surprising?)

 - อะไรที่คุณเห็นว่าเป็นปัญหาหรือโอกาส

สำหรบัการปรบัปรงุในชัน้เรยีน (What problems or 

opportunities we should fix in the class?)

 - อะไรที่คุณพลาดไป อะไรที่คุณอยากจะเห็น

มากขึ้น (What have you missed? What would 

you like to see more of?)

ตัวอย่างของการให�ความคิดเห็นหลังการทำกิจกรรม

แสดงดังรูปที่ 2 และ 3

ร้ปที� 2 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมความคิด

เชิงออกแบบ

ร้ปที� 3 ความเหน็ของนักศกึษาหลังกจิกรรมโค�ชชิง่โดย

ผู�ประกอบการ The Volcano Group

 นอกจากนี้ผลลัพธิ์ที่ได�จากรูปแบบการเรียนรู�

เชิงรุกแนวใหม่ยังสามารถสะท�อนได�จากคุณภาพของ

ผลงานนักศึกษาที่ปรากฎในกิจกรรมแต่ละครั้ง โครง

งานและการนำเสนองานแบบกระชับ และการวัดผล

จากการสอบ ตารางสดัสว่นของคะแนนและผลทีว่ดัได�

จากการการเรียนรู�จากนักศึกษาจำนวน 20 คน แสดง

ดังตาราง 1 และรูปที่ 4

ต่ารางที� 1 สัดส่วนของคะแนนวัดผล

4.2. ผลที่ได�รับส่วนของผู�สอน 

 ผลที่ได�ในส่วนของผู�สอนเป็นการเปิดมุมมอง

เพื่อรับความคิดเห็น และความคิดสร�างสรรค์จาก

นักศึกษาในชั้นเรียนได�มากยิ่งข้ึน รวมไปถึงโอกาสใน

การฝึึกฝึนความสามารถในการประยุกต์ใช�เทคโนโลยี

ใหม่ๆเพื่อช่วยในการบริหารห�องเรียนและเพื่อสร�าง 

 

 

   

 

 

problems or opportunities we 

should fix in the class?) 

- อะไรท่ีคุณพลาดไป อะไรท่ีคุณอยากจะเห็น

มากข้ึน (What have you missed? What 

would you like to see more of?) 

ตัวอยางของการใหความคิดเห็นหลังการทำ

กิจกรรมแสดงดังรูปท่ี 2 และ 3 

 
รูปท่ี 2 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมความคิด

เชิงออกแบบ 

 
รูปท่ี 3 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมโคชชิ่ง

โดยผูประกอบการ The Volcano Group 

 

นอกจากนี้ผลลัพธที่ไดจากรูปแบบการเรียนรู

เชิงรุกแนวใหมยังสามารถสะทอนไดจากคุณภาพของ

ผลงานนักศึกษาที ่ปรากฎในกิจกรรมแตละครั้ง 

โครงงานและการนำเสนองานแบบกระชับ และการ

วัดผลจากการสอบ ตารางสัดสวนของคะแนนและผล

ที่วัดไดจากการการเรียนรูจากนักศึกษาจำนวน 20 

คน แสดงดังตาราง 1 และรูปท่ี 4 

ตารางท่ี 1 สัดสวนของคะแนนวัดผล 

กิจกรรม คะแนน(%) 

1. กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 30% 

2. การนำเสนอ 15% 

3. รายงานโครงงาน 15% 

4. แบบสดสอบภาคปฏิบัติ 10% 

5. สอบปลายภาค 20% 

6. คะแนนเขาชั้นเรียน 10% 

รวม 100% 

4.2 ผลท่ีไดรับสวนของผูสอน  

ผลที่ไดในสวนของผูสอนเปนการเปดมุมมอง

เพื่อรับความคิดเห็น และความคิดสรางสรรคจาก

นักศึกษาในชั้นเรียนไดมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงโอกาสใน

การฝกฝนความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี

ใหมๆเพ่ือชวยในการบริหารหองเรียนและเพือ่สรา้ง

 

 

 

   

 

 

problems or opportunities we 

should fix in the class?) 

- อะไรท่ีคุณพลาดไป อะไรท่ีคุณอยากจะเห็น

มากข้ึน (What have you missed? What 

would you like to see more of?) 

ตัวอยางของการใหความคิดเห็นหลังการทำ

กิจกรรมแสดงดังรูปท่ี 2 และ 3 

 
รูปท่ี 2 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมความคิด

เชิงออกแบบ 

 
รูปท่ี 3 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมโคชชิ่ง

โดยผูประกอบการ The Volcano Group 

 

นอกจากนี้ผลลัพธที่ไดจากรูปแบบการเรียนรู

เชิงรุกแนวใหมยังสามารถสะทอนไดจากคุณภาพของ

ผลงานนักศึกษาที ่ปรากฎในกิจกรรมแตละครั้ง 

โครงงานและการนำเสนองานแบบกระชับ และการ

วัดผลจากการสอบ ตารางสัดสวนของคะแนนและผล

ที่วัดไดจากการการเรียนรูจากนักศึกษาจำนวน 20 

คน แสดงดังตาราง 1 และรูปท่ี 4 

ตารางท่ี 1 สัดสวนของคะแนนวัดผล 

กิจกรรม คะแนน(%) 

1. กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 30% 

2. การนำเสนอ 15% 

3. รายงานโครงงาน 15% 

4. แบบสดสอบภาคปฏิบัติ 10% 

5. สอบปลายภาค 20% 

6. คะแนนเขาชั้นเรียน 10% 

รวม 100% 

4.2 ผลท่ีไดรับสวนของผูสอน  

ผลที่ไดในสวนของผูสอนเปนการเปดมุมมอง

เพื่อรับความคิดเห็น และความคิดสรางสรรคจาก

นักศึกษาในชั้นเรียนไดมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงโอกาสใน

การฝกฝนความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี

ใหมๆเพ่ือชวยในการบริหารหองเรียนและเพือ่สรา้ง

 

 

 

   

 

 

problems or opportunities we 

should fix in the class?) 

- อะไรท่ีคุณพลาดไป อะไรท่ีคุณอยากจะเห็น

มากข้ึน (What have you missed? What 

would you like to see more of?) 

ตัวอยางของการใหความคิดเห็นหลังการทำ

กิจกรรมแสดงดังรูปท่ี 2 และ 3 

 
รูปท่ี 2 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมความคิด

เชิงออกแบบ 

 
รูปท่ี 3 ความเห็นของนักศึกษาหลังกิจกรรมโคชชิ่ง

โดยผูประกอบการ The Volcano Group 

 

นอกจากนี้ผลลัพธที่ไดจากรูปแบบการเรียนรู

เชิงรุกแนวใหมยังสามารถสะทอนไดจากคุณภาพของ

ผลงานนักศึกษาที ่ปรากฎในกิจกรรมแตละครั้ง 

โครงงานและการนำเสนองานแบบกระชับ และการ

วัดผลจากการสอบ ตารางสัดสวนของคะแนนและผล

ที่วัดไดจากการการเรียนรูจากนักศึกษาจำนวน 20 

คน แสดงดังตาราง 1 และรูปท่ี 4 

ตารางท่ี 1 สัดสวนของคะแนนวัดผล 

กิจกรรม คะแนน(%) 

1. กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 30% 

2. การนำเสนอ 15% 

3. รายงานโครงงาน 15% 

4. แบบสดสอบภาคปฏิบัติ 10% 

5. สอบปลายภาค 20% 

6. คะแนนเขาชั้นเรียน 10% 

รวม 100% 

4.2 ผลท่ีไดรับสวนของผูสอน  

ผลที่ไดในสวนของผูสอนเปนการเปดมุมมอง

เพื่อรับความคิดเห็น และความคิดสรางสรรคจาก

นักศึกษาในชั้นเรียนไดมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงโอกาสใน

การฝกฝนความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี

ใหมๆเพ่ือชวยในการบริหารหองเรียนและเพือ่สรา้ง
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 บรรยากาศการเรยีนการสอนจำลองเสมอืนจรงิ

ทางกายภาพ ซ่ึึ่งนอกเหนือจากการคลายความ

ตงึเครียดและความน่าเบือ่ของการบรรยายในชัน้เรยีน

แบบออนไลน์ที่เป็นการยากสำหรับการกระตุ�นการ

โต�ตอบและการมสีว่นร่วมของนกัศกึษาในชัน้เรยีนแล�ว 

ยังทำให�อาจารย์มีความรู�สึกที่ดีในทางการสอนแบบ

เชิงรุกด�วยเช่นกัน

5. สรุปผู้ล

 บทสรปุในสว่นของผลลพัธิแ์ละประสทิธิผิลของ

การเรียนรู�เชิงรุกจากวิชานี้ เราพบความเปลี่ยนแปลง

อย่างชัดเจนในแง่ของทัศนคติที่ดีของผู�เรียนต่อการ

เรยีนแบบออนไลนเ์พิม่ข้ึน นกัศกึษามคีวามผอ่นคลาย

และรู�สึกอยากมีส่วนร่วมมากยิ่ง ข้ึน ซ่ึึ่งส่งผลถึง

ประสทิธิภิาพในการฝึกึฝึนและการกระตุ�นให�นกัศกึษา

ได�ใช�ความรู�ความสามารถรอบด�านอย่างเต็มท่ี เพือ่การ

แก�ไขปัญหา การสร�างสรรค์ผลงาน และการแสดง

ความคิดเห็น 

 ถงึแม�วา่จะเปน็การเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

แต่ เครื่ องมือแพลตฟอร์มดิจิทัลและออนไลน์

แอปพลเิคชนัทีน่ำมาประยกุตใ์ช�ในการบรหิารและจดั

กิจกรรมในช้ันเรียนออนไลน์มีความสำคัญอย่างมาก 

และเป็นตัวช่วยที่ขาดเสียไม่ได�สำหรับการสร�าง

บรรยากาศเสมือนจริงในห�องเรียนออนไลน์ และการ

ทำงานเป็นทีมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 ในท�ายที่สุด การปรับปรุงเนื้อหาวิชาและการ

ออกแบบกิจกรรมใหม่ด�วยแนวทางการเรยีนรู�เชงิรกุใน

ครั้งนี้ ถือได�ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงที่สำคัญจากการ

ให�ความรู�แกน่กัศกึษาด�วยการบรรยายในชัน้เรยีนเปน็

หลัก ได�กลายเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต�นสำหรับผู�เรียน

ที่จะได�เจอกับกิจกรรมและโจทย์ปัญหาใหม่ๆทุกคาบ 

รวมถึงความสนุกสนานที่ได�ร่วมงานกับเพื่อนร่วมชั้น

เรยีนอยา่งเปน็ระบบ ตลอดจนการสมัผสัประสบการณ์

นำเสนอไอเดียเชิงธุิรกิจเพื่อการปรับปรุง SME ด�าน

การจัดการความรู�และนวัตกรรมอย่างสร�างสรรค์ ซ่ึึ่ง

เป็นเวทีให�นักศึกษาได�รับการฝึึกฝึนรูปแบบทางความ

คิดเพื่อรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธิุรกิจ

เทคโนโลยทีีเ่ปน็ไปยา่งรวดเรว็ในยคุดจิทิลั โลกอนาคต

แห่งศตวรรษที่ 21

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน 

และคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มา ณ ที่นี้

   

 

 

 
รูปท่ี 4 ผลคะแนนท่ีวัดไดจากการการเรียนรูผานกิจกรรมในชั้นเรียน โครงงาน และการทดสอบ 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนจำลองเสมือนจริงทาง

กายภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการคลายความตึงเครียด

และความนาเบื่อของการบรรยายในชั้นเรียนแบบ

ออนไลน ที ่ เป นการยากสำหรับการกระตุ นการ

โตตอบและการมีสวนรวมของนักศึกษาในชั้นเรียน

แลว ยังทำใหอาจารยมีความรูสึกที่ดีในทางการสอน

แบบเชิงรุกดวยเชนกัน 

 

5 สรุปผล 

บทสรุปในสวนของผลลัพธและประสิทธิผลของ

การเรียนรูเชิงรุกจากวิชานี้ เราพบความเปลี่ยนแปลง

อยางชัดเจนในแงของทัศนคติที่ดีของผูเรียนตอการ

เรียนแบบออนไลนเพิ ่มขึ ้น นักศึกษามีความผอน

คลายและรูสึกอยากมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลถึง

ประส ิทธ ิภาพในการฝ กฝนและการกระต ุ นให

นักศึกษาไดใชความรูความสามารถรอบดานอยาง

เต็มที่ เพื่อการแกไขปญหา การสรางสรรคผลงาน 

และการแสดงความคิดเห็น  

ถึงแมวาจะเปนการเรียนการสอนแบบออนไลน 

แตเครื่องมือแพลตฟอรมดิจิทัลและออนไลนแอพ

พลิเคชันที ่นำมาประยุกตใชในการบริหารและจัด

กิจกรรมในชั้นเรียนออนไลนมีความสำคัญอยางมาก 

และเปนตัวชวยที ่ขาดเสียไมไดสำหรับการสราง

บรรยากาศเสมือนจริงในหองเรียนออนไลน และการ

ทำงานเปนทีมบนดิจิทัลแพลตฟอรม 

ในทายที่สุด การปรับปรุงเนื้อหาวิชาและการ

ออกแบบกิจกรรมใหมดวยแนวทางการเรียนรูเชิงรุก

ในครั้งนี้ ถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก

การใหความรู แกนักศึกษาดวยการบรรยายในชั้น

เรียนเปนหลัก ไดกลายเปนชวงเวลาที ่นาตื ่นเตน

สำหรับผู เร ียนที ่จะไดเจอกับกิจกรรมและโจทย

ปญหาใหมๆทุกคาบ รวมถึงความสนุกสนานที่ได

ร วมงานกับเพื ่อนรวมช ั ้นเร ียนอยางเป นระบบ 

ตลอดจนการสัมผัสประสบการณนำเสนอไอเดียเชิง

ธุรกิจเพื่อการปรับปรุง SME ดานการจัดการความรู

และนว ัตกรรมอยางสร างสรรค ซึ ่งเป นเวทีให

นักศึกษาไดรับการฝกฝนรูปแบบทางความคิดเพ่ือ

รับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเทคโนโลยีท่ี

เปนไปยางรวดเร็วในยุคดิจ ิทัล โลกอนาคตแหง

ศตวรรษท่ี 21 

6 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบค ุณการสน ับสน ุนท ุน ในการ

ดำเนินงาน และคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษา ศูนย
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8. ภัาคผู้นวก

 รวบรวมภาพบรรยากาศและผลงานจากกิจกรรมในชั้นเรียน

   

 

 

7 ภาคผนวก 

รวบรวมภาพบรรยากาศและผลงานจากกิจกรรมในช้ันเรียน 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางเกณฑการวัดผลในกิจกรรมนำเสนอและรายงานโครงงาน 

No Evaluation Point Excellent 

(4) 

Good 

(3) 

Fair 

(2) 

Poor 

(1) 

Very 

poor (0) 

1 Completeness of the work      

2 Accuracy of the work      

3 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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การประยุกต่์จัีไอเอสในวิทยาศาสต่ร์สิ�งแวดล�อม 

ในร้ปแบับัของการเรียนร้�ส้่ศต่วรรษที� 21 

วาทิต่ โคกทอง1

1สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

watit.khokthong@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชา การประยุกต์จีไอเอสในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม (Applications of GIS in Environmental 

Science) รหัสวชิา 213201 ได�มุง่เป้าไปทีน่กัศกึษาชัน้ปท่ีี 3 ซ่ึึ่งเปน็หน่ึงในกระบวนวิชาแกนของสาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร์ โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

12 คน ผู�สอนได�พฒันากระบวนการสอนด�วยสือ่และปฏิบิตักิารทีม่ปีระสทิธิภิาพเพือ่การเรยีนรู�และเน�นทำสือ่การ

สอนออนไลนอ์ยา่งเตม็รปูแบบ ผู�สอนเผยแพรส่ื่อการสอนผา่นชอ่งทางออนไลนใ์นเครอืขา่ยสำนกับรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ITSC CMU คือ Microsoft Stream ซึ่ึ่งเป็นระบบที่รองรับการเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันได�เป็นอย่างดี ทำให�ผู�เรียนสามารถศึกษาข�อมูลควบคู่ไปกับการสอนหลักและฝึึกทำปฏิิบัติการ

ตามวดิโีอได�เอง กระบวนวิชาน้ีเน�นความรู�ด�านระบบทางภูมศิาสตร์สารสนเทศ (GIS) ทีผู่�สอนสามารถ่ายทอดความ

รู�ในภาคทฤษฎีจะมีการผสมผสานการสอนแบบ Active learning แบบออนไลน์ และจัดทำวิดีโอการของภาค

ปฏิิบัติการจำนวน 10 วิดีโอ โดยมีการวัดประเมินผลการเรียนรู� 40% ของการตัดเกรดที่มาจาก Active learning 

และการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom ได�แก่ รายงานภาคปฏิิบัติการที่ผู�เรียนรวบรวมจากสื่อ

วิดีโอของผู�สอนในสัดส่วน 30% และโครงงาน  (Project-based Learning) ในสัดส่วน 10% ในอนาคตผู�สอน

หวังว่าจะนำผลงานจากกระบวนวิชานี้ไปปรับใช�อย่างเป็นรูปธิรรมกับนักศึกษาในปีต่อไป รวมถึงใช�แผนการสอน

นี้เพื่อเขียนตำราที่เกี่ยวข�องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะและนำไปพัฒนาเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน

สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต

คำสำคัญ:  สารสนเทศภูมิศาสตร์, GIS, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม, การเรียนรู�ผ่านสื่อออนไลน์

1. บัทนำ

 การที่ผู� เรียนสามารถอธิิบายลักษณะและ

โครงสร�างของฐ์านข�อมูลและชุดข�อมูลจากระบบ

ภมิูศาสตรส์ารสนเทศได�นัน้ ผู�เรยีนจะสามารถเลอืกใช�

เครือ่งมอืทางระบบภมูศิาสตรส์ารสนเทศอยา่งถกูต�อง 

โดยส่วนใหญ่จะกระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่อฟต์แวร์และฐ์านข�อมูล หรือเทคโนโลยีการสำรวจ

ระยะไกลได� การจัดรูปแบบการเรียนรู�ในศาสตร์นี้จึง

เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยเอื้อให�การเรียนการ

สอนเกดิประสิทธิภิาพสงูสุดกับผู�เรยีน คอื วตัถุประสงค์

และองค์ประกอบการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิิบัติ ระบบการสอนจึงควรเปิดกว�างให�ผู�เรียน

สามารถเพิ่มพูนความรู�ได�ต่อเนื่อง และนำความรู�มา

ต่อยอดกับเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ ได� สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อมจึงมีกระบวนวิชาที่อธิิบาย

หลกัการทางภูมศิาสตร์สารสนเทศและการใช�เครือ่งมือ

ในการสำรวจระยะไกลอยา่งถกูต�องและแมน่ยำ อกีทัง้

การมุ่งเน�นถึงการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมผ่านการ

วางแผนการออกแบบการทดลองด�วยตัวผู�เรียนเอง 

  วชิา Applications of GIS in Environmental 

Science (213201) เป็นวิชาเปิดใหม่ในปีการศึกษา 

2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล�อมคณะ
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วิทยาศาสตร์ ผู�สอนต�องการเน�นการถ่ายทอดความรู�

ทางภมูศิาสตรส์ารสนเทศ การใช�งานและนำข�อมลูออก

จากฐ์านข�อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยแก�ปัญหาในด�านการ

จัดการสิ่งแวดล�อมบนหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

กระบวนวิชานี้ได�มุ่งเน�นไปที่ทฤษฎีการนำเข�าและส่ง

ออกข�อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อผู�เรียนจะ

สามารถนำไปปฏิบิตัหิรอืใช�ได�จรงิ ซึ่ึง่ผู�เรยีนจำเปน็ต�อง

ศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎีทางวิชาภูมิศาสตร์เบื้องต�น

กอ่น จงึมีเนือ้หาบางสว่นยงัได�ผนวกให�เข�ากบัหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล�อม และยังถูกเช่ือมโยงให�เข�า

กับสถานการณ์ปัญหาด�านสิ่งแวดล�อมในปัจจุบัน เช่น 

การเพิม่ขึน้ของพืน้ท่ีอยูอ่าศยัและพืน้ท่ีเกษตรกรรม ที่

นำไปสู่การลดลงของพื้นที่ทางธิรรมชาติ เช่น ป่าไม�

และแหล่งน้ำ ดังนั้น ทั้งผู�สอนและผู�เรียนจำเป็นต�องมี

ทักษะเชิงทฤษฎีและปฏิิบัติควบคู่กัน โดยเฉพาะการ

เพิม่พนูทกัษะในภาคปฏิิบตักิาร เชน่ ด�านการใช�เครือ่ง

มือและใช�โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบฐ์าน

ข�อมลูทางภมิูศาสตรส์ารสนเทศ จงึทำให�กระบวนวชิา

น้ีมีความแตกตา่งจากกระบวนวชิาพืน้ฐ์านบางวชิา ใน

ระดับปริญญาตรีของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล�อม 

 ผู�สอนเล็งเห็นถึงการนำเอาองค์ความรู�ขั้นพื้น

ฐ์านจากเน้ือหาในห�องเรยีนและปฏิบิตักิารเข�าไปใช�ใน

การแก�ปญัหาในสถานการณส์ิง่แวดล�อมได�จรงิ ซ่ึึ่งต�อง

อาศัยทั้งการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให�เกิด

ประสทิธิภิาพสงูสดุ โดยเฉพาะการเรยีนในภาคปฏิบิตัิ

การแบบ Flipped-Classroom ได�จุดประกายให�ผู�

สอนมีโอกาสทดลองวิธิีการสอนผ่านสื่อวิดีโอแบบ

ออนไลน์ ซึ่ึ่งผู�สอนได�ผลิตขึ้นเองเพื่อให�ผู�เรียนเรียนรู�

การใช�งานผ่านระบบฐ์านข�อมูลและผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์นอกจากนีผู้�เรยีนยงัสามารถนำความรู�ไป

ใช�ได�จริงในการเรียนรู�ด�วยตนเองผ่านการทำโครงงาน  

(Project-based Learning)

2. ห์ลักการและทฤษฎีี

 แกนหลักสำคัญของการเรียนการสอนในสาขา

วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

อันได�แก่ การตั้งคำถาม การตั้งสมมุติฐ์าน การสืบค�น

ความรู�หรือการทดลอง การสรุปผล ซึ่ึ่งสามารถวัดผล

ผ่านการนำเสนอ และการบริการสังคมและจิต

สาธิารณะ เปน็ต�น ทัง้นีผู้�สอนควรจดัรปูแบบการเรยีน

รู�ที่มีการถ่ายทอดวิชา ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ

ต่าง ๆ ที่ผู�เรียนสามารถพัฒนาต่อเนื่องจากบทเรียนรู�

ได� จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งเน�นให�ผู�เรียนมีการแสดง

ความสามารถออกมาในเชงิการหรือมกีารปรับใช�ความ

รู�เพือ่การแก�ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ  ซ่ึึ่งจะจูงใจให�

เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง หรือเกิดทักษะต่อยอดใน

ภายหลัง [1, 2]

 ช่องทางการเรียนรู�ทางออนไลน์ที่เหมาะสม

สามารถกระตุ�นให�ผู�เรียนสนใจในเนื้อหามากขึ้น และ

ยังเอื้อประโยชน์ให�ผู�สอนนำผลงานไปใช�วัดความ

สำเรจ็ของการจัดรปูแบบการศึกษาในชัน้เรยีน ซ่ึึ่งควร

จะมกีารประเมนิวดัผลจากผลสมัฤทธิิท์ีผู่�เรยีนพงึได�รบั

จากการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้น สื่อการสอน

ออนไลน ์เชน่ วดิโีอทีถ่กูเผยแพร ่จงึชว่ยเอ้ือประโยชน์

ต่อทั้งผู�สอนและผู�เรียน [3]           

 ภักดีจิตร (2557) แนะนำให�กระบวนการเรียน

รู�สูศ่ตวรรษที ่21 แบบ Active learning ให�มกีารเรยีน

รู�ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) เพื่อผู�

เรียนจะฝึึกการเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหา (Problem-

based Learning) ทั้งนี้ผู�เรียนจะมีการลงมือปฏิิบัติ

ตามความสนใจ เชน่ การกำหนดวัตถปุระสงคข์องการ

ทำงานด�วยตนเอง หรือเลือกวิธิีการศึกษาจากการ

ค�นคว�าด�วยตนเอง เป็นต�น [4]  

 การเรียนรู�ในยุคปัจจุบันสามารถทำการเรียนรู�

ผ่ านสื่ อออนไล น์ ได� อ ย่ า งสม บูร ณ์แบบและ มี

ประสิทธิิภาพ เพราะมีเทคโนโลยีเอื้อต่อการเข�าถึงสื่อ

ออนไลน์และเชื่อมโยงกับข�อมูลได�อย่างกว�างขวาง ใน

ด�านการเรียนวิชาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ 

Geographic Information System (GIS) จะมีการ

ใช�ข�อมูลจากฐ์านข�อมูลออนไลน์เป็นพ้ืนฐ์านของการ

เรยีนการสอนอยูแ่ล�ว ซ่ึึ่งการเลือกใช�เคร่ืองมือออนไลน์
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หรือแอปพลิเคชั่นยังส่งเสริมระบบการเรียนรู�แบบ

ออนไลน์มีความเป็นไปได� ท้ังนี้ผู�สอนและผู�เรียน

สามารถทำความเข�าใจผ่านเอกสารประกอบการใช�งาน 

หรือส่ือวิดีโอเช่น Youtube ของเครื่องมือออนไลน์ 

หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ได� [5]  

3. กระบัวนการเรียนร้�

 ปัจจุบันการเข�าถึงสื่อดิจิตอลมีความง่ายขึ้น 

เพราะหลายสือ่จะเผยแพรผ่า่นระบบอนิเตอรเ์นต็ หรือ

ระบบออนไลน์ จึงทำให�มีแนวทางพัฒนาทักษะของผู�

เรียน หรือพฤติกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียนที่หลาก

หลายมากขึน้ ผู�สอนเล็งเหน็ถึงความไมจ่ำเปน็ให�มกีาร

สอนเฉพาะในเวลาของคาบเรียน แต่ควรมีการจัดการ

เรียนการสอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหา ยก

ตัวอย่างเช่น ในภาคทฤษฎีจะมีการพบเจอกันในชั้น

เรยีนออนไลนข์องทกุคาบและในทกุหวัข�อการบรรยาย 

แต่ในภาคปฏิิบัติการจะสามารถสอนผ่านสื่อออนไลน์ 

ทีจ่ะช่วยให�ผู�เรยีนเข�าถงึสือ่การสอนได�งา่ยและเรยีนได�

ทกุเวลา ดงันัน้ผู�สอนจึงได�ดึงเอาหลักการสอนผา่นช่อง

ทางออนไลน์ ศึกษาวิธิีการออกแบบสื่อวิดีโอให�เข�าใจ

งา่ยขึน้ด�วยการเพิม่คำบรรยายอธิบิาย ถา่ยทอดวธิิกีาร

ลงมือทำปฏิิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน และทำการเผย

แพร่ผ่านระบบการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีที่พัฒนาโดย ITSC CMU 

โดยผ่านพื้นฐ์านการเรียนรู�แบบ Active Learning ที่

จะใช�ในภาคทฤษฎี การแนะนำและเข�าสู่ประเด็น

เนื้อหาที่สำคัญ ประกอบกับการทำแบบทดสอบ หรือ 

Quiz ผา่น Kahoot และเปดิโอกาสให�ผู�เรยีนสอบถาม

ข�อสงสัยในเชิงทฤษฎีเพิ่มเติม อันจะทำให�ผู�เรียน

สามารถเรียนรู�จากผู�สอนเป็นหลักและเข�าใจเนื้อหา

มากขึ้นได� นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานแนวทางของ 

Flipped-classroom มาใช�ในการเรียนภาคปฏิิบัติ 

ทีท่ำการเผยแพรผ่า่นสือ่วดิโีอทัง้หมด 10 วดิโีอ จงึชว่ย

เอือ้ให�มคีวามยดืหยุน่ท่ีด�านเวลาของการเรยีนออนไลน์ 

ผู�เรยีนไมจ่ำเปน็ทีจ่ะต�องมาเรยีนกบัผู�สอนในเวลาเรยีน

ทุกครั้ง ผู�เรียนและผู�สอนจะสามารถเชื่อมต่อเนื้อหาที่

เคยเรียนไปแล�วได�ง่ายมากขึ้น

4. ผู้ลลัพื่ธ์์

4.1. ผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 ผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษาผ่าน

รายวิชาท่ีนำกระบวนการเรยีนรู�แบบ Active Learning 

มาปรับใช�ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิิบัติการ พบ

ว่า นักศึกษาร�อยละ 83.33 แสดงทักษะการใช�งาน

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละฐ์านข�อมลูระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์จากการส่งรายงานภาคปฏิิบัติการ (ตาราง

ที่ 1) และนักศึกษาร�อยละ 83.33  สามารถนำความรู�

และข�อมูลจากฐ์านข�อมูลทีห่ลากหลายไปใช�ในการแก�

ปัญหาในสถานการณ์ส่ิงแวดล�อมหลากหลายด�านซึ่ึ่ง

วัดผลได�จากการทำโครงงาน (ตารางที่ 1) 

    ผู�สอนเล็งเห็นว่าผู�เรียนทุกคนมีทักษะการสืบค�นข�อ

มูลผ่านเว็ปไซึ่ต์ได�ดี โดยเฉพาะด�านการศึกษาเนื้อหา

ผ่านวิดีโอซ่ึึ่งในปัจจุบันนิยมใช�เว็ปไซึ่ต์พื้นฐ์านในการ

บรรจุวิดีโอเหล่านั้น เพื่อการเผยแพร่และใช�ในการ

ศึกษา ซึ่ึ่ง Microsoft Stream สามารถจัดเก็บข�อมูล

วิดีโอเพื่อการเผยแพร่ ทั้งนี้ ผู�สอนสามารถติดตาม

จำนวนการชมวดิโีอนัน้ ๆ  ได�อกีด�วย นอกจากนี ้ผู�เรยีน

สามารถทำการฝึึกปฏิิบัติ ฝึึกใช�ซึ่อฟต์แวร์และใช�ฐ์าน

ข�อมลูออนไลนผ์า่นสือ่วดิโีอออนไลน ์ซึ่ึง่ชว่ยให�ผู�เรยีน

ได�ศึกษาด�วยตนเองผ่านเนื้อหาจากการชมวิดีโอ เพื่อ

ผู�เรียนสามารถนำไปปฏิิบัติตามได�จริงระหว่างคาบ

ปฏิิบัติการและต่อยอดได�ในการทำโครงงานแบบ 

Project-based Learning (ตารางที่ 1)
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ต่ารางที� 1 ข�อมูลการส่งงานและคะแนนจาก Active 

Learning และ Flipped-Classroom ซ่ึึ่งคดิเป็น 40% 

จากการประมวลผลเกรด

 จากตารางที่ 1 พบนักศึกษาที่ส่งงานเป็นร�อย

ละ 83.33 โดยคา่เฉลีย่ของรายงานภาคปฏิิบัตกิาร คอื 

19.65% และค่าเฉลี่ยของโครงงาน Project-based 

Learning คือ 6.83% ซึ่ึ่งสาเหตุที่ทำให�ค่าเฉลี่ยของ

ทัง้สองประเภทไมม่าก เพราะมนีกัศกึษา จำนวน 2 คน

ไม่ส่งรายงาน ในกรณีนี้ ผู�สอนได�เรียนรู�ว่า ถ�าผู�เรียน

ไม่ส่งงานตามเกณฑ์การเรียนแบบ Active Learning 

+ Flipped-Classroom จะทำให�สูญเสียคะแนนมาก

ที่สุดถึง 40% ซึ่ึ่งมีจำนวนนักศึกษาเพียง 1 คน ที่ไม่ได�

รบัคะแนน ทัง้นี ้ผู�สอนได�เน�น และตดิตามให�นักศกึษา

ทกุคนให�สง่รายงานอยา่งครบถ�วนและตามกำหนด แต่

ยังคงไม่ได�รับความร่วมมือจากนักศึกษาบางคน เมื่อผู�

สอนลองคิดเฉพาะคะแนนที่ได�จากผู�เรียนที่ส่งงาน

แต่ละสว่น คอื จำนวน 10 คน จะทำให�คา่เฉลีย่คะแนน

รายงานภาคปฏิิบัติการสูงขึ้นเป็น 23.48% และ

คะแนนจากโครงงาน Project-based Learning  

สูงขึ้นเป็น 8.20% 

     นอกจากนี้ การมอบหมายให�นักศึกษาเลือก

หัวข�อการเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning) ตามที่ตนสนใจ (ตารางที่ 1) ยังช่วยเพิ่ม

ทกัษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร์ ชว่ยเพิม่

ความกระตือรือร�นในการสอบถาม อภิปรายร่วมกับ 

ผู�สอนได� ซ่ึึ่งนกัศกึษาได�ชีแ้จงข�อสงสยัและแก�ไขปญัหา

ทีพ่บระหว่างการทำงานผ่านระบบ Microsoft Teams 

ของรายวิชา โดยเกณฑ์การให�คะแนนโครงงาน  

(Project-based Learning) มาจากความคิด

สร�างสรรค์ (5%) และเนื้อหาที่เกี่ยวข�องกับรายวิชา 

(5%) รวมเป็น 10% (ตารางที่ 1 ) นั่นหมายถึงว่าส่วน

ใหญ่นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ข�อมูลและฝึึก

ทักษะตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

 จากรูปที่ 1 แสดงถึงคะแนนช่วยที่จากการทำ

แบบทดสอบหรือ Quiz ทั้งหมด 10 ครั้ง ได�ถูกแบ่ง

ออกเป็น 3  ลำดับขั้น โดยลำดับขั้นที่ 1, 2 และ 3 จะ

ได�คะแนนช่วย 2%, 1% และ 0% ตามลำดับ และพบ

ว่าผู�เรียนได�ลำดับขึ้นที่ 1 คือ 33% ลำดับขึ้นที่ 2 คือ 

25% และลำดับข้ึนท่ี 3 คือ 42% ซึ่ึ่งคะแนนช่วยนี้ 

เป็นหนึ่งในแผนการเรียนภาคบรรยายแบบ Active 

learning ทีจ่ะชว่ยกระตุ�นให�นกัศกึษาเข�าชัน้เรยีนและ

ทบทวนเนื้อหาจากการบรรยายเพื่อทำแบบทดสอบ 

ดังกล่าว

 

 

   

 

 

4 ผลลัพธ 

4.1 ผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาผาน

รายว ิชาท ี ่นำกระบวนการเร ียนร ู แบบ Active 

Learning มาปร ั บ ใช ท ั ้ ง ใ นภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติการ พบวา นักศึกษารอยละ 83.33 แสดง

ท ักษะการใช งานโปรแกรมคอมพ ิวเตอร และ

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจากการสง

รายงานภาคปฏิบัติการ (ตารางท่ี 1) และนักศึกษา

รอยละ 83.33  สามารถนำความรู และขอมูลจาก

ฐานขอมูลที ่หลากหลายไปใชในการแกปญหาใน

สถานการณสิ่งแวดลอมหลากหลายดานซึ่งวัดผลได

จากการทำโครงงาน (ตารางท่ี 1)  

    ผูสอนเล็งเห็นวาผูเรียนทุกคนมีทักษะการสืบคน

ขอมูลผานเว็ปไซตไดดี โดยเฉพาะดานการศึกษา

เนื้อหาผานวิดีโอซ่ึงในปจจุบันนิยมใชเว็ปไซตพ้ืนฐาน

ในการบรรจุวิดีโอเหลานั้น เพ่ือการเผยแพรและใชใน

การศึกษา ซึ่ง Microsoft Stream สามารถจัดเก็บ

ขอมูลวิดีโอเพื ่อการเผยแพร ทั้งนี้ ผู สอนสามารถ

ต ิดตามจำนวนการชมว ิด ี โอน ั ้น ๆ ได อ ีกด วย 

นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถทำการฝกปฏิบัติ ฝกใช

ซอฟตแวรและใชฐานขอมูลออนไลนผานสื่อวิดีโอ

ออนไลน ซึ่งชวยใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองผาน

เนื้อหาจากการชมวิดีโอ เพื่อผูเรียนสามารถนำไป

ปฏิบัติตามไดจริงระหวางคาบปฏิบัติการและตอยอด

ไ ด  ใ น ก า ร ท ำ โ ค ร ง ง า น แ บ บ  Project-based 

Learning (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ขอมูลการสงงานและคะแนนจาก 

Active Learning และ Flipped-Classroom ซึ่งคิด

เปน 40% จากการประมวลผลเกรด 

 

นักศึกษา

คนท่ี 

คะแนนจาก Active Learning + 

Flipped-Classroom 

รายงาน

ภาคปฏิบัติการ 

(30%) 

โครงงาน Project-

based Learning 

(10%) 

1 24.75 10.00 

2 28.20 8.50 

3 28.50 9.00 

4 20.70 8.00 

5 28.80 8.50 

6 26.70 7.50 

7 26.40 10.00 

8 28.50 10.00 

9 13.20 5.50 

10 9.00 0.00 (ไมสง) 

11 0.00 (ไมสง) 5.00 

12 0.00 (ไมสง) 0.00 (ไมสง) 

เฉล่ีย 19.65% 6.83% 

 

จากตารางท่ี 1 พบนักศึกษาที่สงงานเปนรอย

ละ 83.33 โดยคาเฉลี่ยของรายงานภาคปฏิบัติการ 

คือ 19.65% และคาเฉลี ่ยของโครงงาน Project-

based Learning ค ือ 6.83% ซ ึ ่ งสาเหต ุท ี ่ทำให

คาเฉลี่ยของท้ังสองประเภทไมมาก เพราะมีนักศึกษา

จำนวน 2 คนไมสงรายงาน  ในกรณีนี ้ ผ ู สอนได

เรียนรูวา ถาผู เรียนไมสงงานตามเกณฑการเรียน

แบบ Active Learning + Flipped-Classroom จะ

ทำใหสูญเสียคะแนนมากที่สุดถึง 40% ซึ่งมีจำนวน

นักศึกษาเพียง 1 คนท่ีไมไดรับคะแนน ท้ังนี้ ผูสอนได

เนน และติดตามใหนักศึกษาทุกคนใหสงรายงาน

อยางครบถวนและตามกำหนด แตยังคงไมไดรับ

 

 

   

 

 

4 ผลลัพธ 

4.1 ผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาผาน

รายว ิชาท ี ่นำกระบวนการเร ียนร ู แบบ Active 

Learning มาปร ั บ ใช ท ั ้ ง ใ นภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติการ พบวา นักศึกษารอยละ 83.33 แสดง

ท ักษะการใช งานโปรแกรมคอมพ ิวเตอร และ

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจากการสง

รายงานภาคปฏิบัติการ (ตารางท่ี 1) และนักศึกษา

รอยละ 83.33  สามารถนำความรู และขอมูลจาก

ฐานขอมูลที ่หลากหลายไปใชในการแกปญหาใน

สถานการณสิ่งแวดลอมหลากหลายดานซึ่งวัดผลได

จากการทำโครงงาน (ตารางท่ี 1)  

    ผูสอนเล็งเห็นวาผูเรียนทุกคนมีทักษะการสืบคน

ขอมูลผานเว็ปไซตไดดี โดยเฉพาะดานการศึกษา

เนื้อหาผานวิดีโอซ่ึงในปจจุบันนิยมใชเว็ปไซตพ้ืนฐาน

ในการบรรจุวิดีโอเหลานั้น เพ่ือการเผยแพรและใชใน

การศึกษา ซึ่ง Microsoft Stream สามารถจัดเก็บ

ขอมูลวิดีโอเพื ่อการเผยแพร ทั้งนี้ ผู สอนสามารถ

ต ิดตามจำนวนการชมว ิด ี โอน ั ้น ๆ ได อ ีกด วย 

นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถทำการฝกปฏิบัติ ฝกใช

ซอฟตแวรและใชฐานขอมูลออนไลนผานสื่อวิดีโอ

ออนไลน ซึ่งชวยใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองผาน

เนื้อหาจากการชมวิดีโอ เพื่อผูเรียนสามารถนำไป

ปฏิบัติตามไดจริงระหวางคาบปฏิบัติการและตอยอด

ไ ด  ใ น ก า ร ท ำ โ ค ร ง ง า น แ บ บ  Project-based 

Learning (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ขอมูลการสงงานและคะแนนจาก 

Active Learning และ Flipped-Classroom ซึ่งคิด

เปน 40% จากการประมวลผลเกรด 

 

นักศึกษา

คนท่ี 

คะแนนจาก Active Learning + 

Flipped-Classroom 

รายงาน

ภาคปฏิบัติการ 

(30%) 

โครงงาน Project-

based Learning 

(10%) 

1 24.75 10.00 

2 28.20 8.50 

3 28.50 9.00 

4 20.70 8.00 

5 28.80 8.50 

6 26.70 7.50 

7 26.40 10.00 

8 28.50 10.00 

9 13.20 5.50 

10 9.00 0.00 (ไมสง) 

11 0.00 (ไมสง) 5.00 

12 0.00 (ไมสง) 0.00 (ไมสง) 

เฉล่ีย 19.65% 6.83% 

 

จากตารางท่ี 1 พบนักศึกษาที่สงงานเปนรอย

ละ 83.33 โดยคาเฉลี่ยของรายงานภาคปฏิบัติการ 

คือ 19.65% และคาเฉลี ่ยของโครงงาน Project-

based Learning ค ือ 6.83% ซ ึ ่ งสาเหต ุท ี ่ทำให

คาเฉลี่ยของท้ังสองประเภทไมมาก เพราะมีนักศึกษา

จำนวน 2 คนไมสงรายงาน  ในกรณีนี ้ ผ ู สอนได

เรียนรูวา ถาผู เรียนไมสงงานตามเกณฑการเรียน

แบบ Active Learning + Flipped-Classroom จะ

ทำใหสูญเสียคะแนนมากที่สุดถึง 40% ซึ่งมีจำนวน

นักศึกษาเพียง 1 คนท่ีไมไดรับคะแนน ท้ังนี้ ผูสอนได

เนน และติดตามใหนักศึกษาทุกคนใหสงรายงาน

อยางครบถวนและตามกำหนด แตยังคงไมไดรับ
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ความรวมมือจากนักศึกษาบางคน เมื่อผูสอนลองคิด

เฉพาะคะแนนที่ไดจากผูเรียนท่ีสงงานแตละสวน คือ

จำนวน 10 คน จะทำใหคาเฉลี ่ยคะแนนรายงาน

ภาคปฏิบัติการสูงขึ้นเปน 23.48% และคะแนนจาก

โครงงาน Project-based Learning ส ู งข ึ ้ น เปน 

8.20%  

    นอกจากนี้ การมอบหมายใหนักศึกษาเลือกหัวขอ

ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ผ  า น โ ค ร ง ง าน   (Project-based 

Learning) ตามที่ตนสนใจ (ตารางที่ 1 ) ยังชวยเพ่ิม

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนภูมิศาสตร ชวย

เพิ ่มความกะตื ้อรื ้อรนในการสอบถาม อภิปราย

รวมกับผูสอนได ซึ่งนักศึกษาไดชี้แจงขอสงสัยและ

แกไขปญหาที ่พบระหวางการทำงานผานระบบ 

Microsoft Teams ของรายวิชา โดยเกณฑการให

คะแนนโครงงาน  (Project-based Learning) มา

จากความคิดสรางสรรค (5%) และเนื้อหาท่ีเก่ียวของ

กับรายวิชา (5%) รวมเปน 10% (ตารางที่ 1 ) นั่น

หมายถ ึงว าส วนใหญน ักศ ึกษามีท ักษะในการ

วิเคราะหขอมูลและฝกทักษะตามวัตถุประสงคของ

กระบวนวิชา 

จากรูปที่ 1 แสดงถึงคะแนนชวยท่ีจากการทำ

แบบทดสอบหรือ Quiz ทั้งหมด 10 ครั้งไดถูกแบง

ออกเปน 3  ลำดับขั้น โดยลำดับขั้นที่ 1, 2 และ 3 

จะไดคะแนนชวย 2%, 1% และ 0% ตามลำดับ และ

พบวาผูเรียนไดลำดับขึ้นท่ี 1 คือ 33% ลำดับขึ้นท่ี 2 

คือ 25% และลำดับข้ึนท่ี 3 คือ 42% ซ่ึงคะแนนชวย

นี้เปนหนึ่งในแผนการเรียนภาคบรรยายแบบ Active 

learning ที่จะชวยกระตุนใหนักศึกษาเขาชั้นเรียน

และทบทวนเน ื ้ อหาจากการบรรยายเพ ื ่ อทำ

แบบทดสอบดังกลาว 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงเปอรเซ็นตของนักศึกษา

ที่แยกตามลำดับขั้นจากการทำแบบทดสอบ จำนวน 

10 ครั้ง ที่เปนคะแนนชวย โดยนักศึกษาในลำดับข้ัน

ที่ 1, 2 และ 3 จะไดคะแนนชวย 2%, 1% และ 0% 

ตามลำดับ 

 

4.1 ผลลัพธตออาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

จากร ูปที ่  2 แสดงช อง (Channel) ว ิด ีโอใน

ภาคปฏิบัติการท่ีผู สอนไดทดลองการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบ Flipped-classroom ซ่ึงเพ่ิมทักษะ

ปฏ ิบ ัต ิการนอกเหน ือจากองค ความรูจากการ

บรรยายหนาชั้น วิธีนี้ไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความเหมาะสมรูปแบบการเรียนภาคปฏิบัติการ

ในชวงสถานการณของโรค COVID-19 เนื่องจากนี้ 

การผลิตสื่อการสอนวิดีโอยังชวยใหผูสอนไดเรียนรู

ทักษะการใชสื่อมัลติมีเดีย การตัดตอวิดีโอ และการ

เผยแพรผานชองทางออนไลน ตลอดภาคการศึกษา

ผู สอนไดผลิตสื ่อวิดีโอทั ้งหมด 10 วิดีดฮ และยัง

เล ็งเห ็นถ ึงการปร ับปร ุงส ื ่อชน ิดน ี ้ เพ ื ่อใชในป

การศึกษาอื่น ๆ เชน การใสเอฟเฟคเสียงประกอบ 

การเพ่ิม Flow chart ของวิธีการทดลอง และการนำ

เครื ่องมือทางคอมพิวเตอรที ่ทันสมัยมาในลำดับ

ตอไป โดยสรุป คือ ผูสอนไดเห็นถึงประโยชนจากสื่อ

ว ิด ี โอท ี ่ ใช สอนในคาบปฏ ิบ ัต ิการ และเห ็นถึง

ร้ปที� 1 แผนภาพแสดงเปอร์เซึ่็นต์ของนักศึกษาที่แยก

ตามลำดบัขัน้จากการทำแบบทดสอบ จำนวน 10 ครัง้ 

ที่เป็นคะแนนช่วย โดยนักศึกษาในลำดับขั้นท่ี 1, 2 

และ 3 จะได�คะแนนชว่ย 2%, 1% และ 0% ตามลำดบั

4.2. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์ที่เข�าร่วมโครงการ

 จากรูปที ่2 แสดงช่อง (Channel) วดิโีอในภาค

ปฏิิบตักิารทีผู่�สอนได�ทดลองการจดัการเรยีนการสอน

รูปแบบ Flipped-classroom ซ่ึึ่งเพิ่มทักษะปฏิิบัติ

การนอกเหนอืจากองคค์วามรู�จากการบรรยายหน�าชัน้ 

วิธิีนี้ได�ช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพและความเหมาะสมรูป

แบบการเรียนภาคปฏิิบัติการในช่วงสถานการณ์ของ

โรค COVID-19 เนื่องจากนี้ การผลิตสื่อการสอนวิดีโอ

ยังช่วยให�ผู�สอนได�เรียนรู�ทักษะการใช�สื่อมัลติมีเดีย 

การตดัต่อวิดโีอ และการเผยแพร่ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

ตลอดภาคการศกึษาผู�สอนได�ผลติสือ่วดิโีอทัง้หมด 10 

วิดีดฮ และยังเล็งเห็นถึงการปรับปรุงสื่อชนิดนี้เพื่อใช�

ในปกีารศกึษาอืน่ ๆ  เชน่ การใสเ่อฟเฟคเสยีงประกอบ 

การเพิ่ม Flow chart ของวิธิีการทดลอง และการนำ

เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาในลำดับต่อไป 

โดยสรุป คือ ผู�สอนได�เห็นถึงประโยชน์จากสื่อวิดีโอที่

ใช�สอนในคาบปฏิิบัติการ และเห็นถึงประโยชน์จาก

การจัดการสอนในรูปแบบ Flipped-classroom ที่

ชว่ยเน�นผลลัพธ์ิจากการใช�สือ่ออนไลน์ และเปิดโอกาส

ให�ผู�เรียนได�ศึกษาผ่านวิดีโอปฏิิบัติการอย่างละเอียด

และคล่องตัว

รป้ที� 2 ชอ่ง (Channel) เผยแพรว่ดิโีอออนไลน ์สำหรบั

นกัศกึษาใช�ในการเรยีนภาคปฏิบิติัการ (https://web.

microsoftstream.com/channel/13164419-

10a3-417f-ad9f-4bcf987967fa)

5. สรุป

      กระบวนวชิาการประยกุต์จีไอเอสในวทิยาศาสตร์

สิง่แวดล�อม (Applications of GIS in Environmental 

Science) รหัสวชิา 213201 ได�ถูกจดัรปูแบบการเรยีน

การสอนเพือ่การเรยีนรู�สูศ่ตวรรษที ่21 โดยมีนักศึกษา

ทั้งหมด 12 คน ที่ถูกประเมินวัดผลด�วยกระบวนการ 

Active Learning + Flipped-Classroom หรือคิด

เปน็ 40% ของคะแนนการตัดเกรด ผู�สอนได�ออกแบบ

กระบวนการเรยีนรู�โดยการลงมือทำในภาคปฏิบัิติการ

ทีมี่คะแนนรายงานภาคปฏิบิตักิาร (30%) และคะแนน

โครงงาน Project-based Learning (10%) ผู�สอน

เรยีนรู�วา่นักศึกษาสามารถเรยีนรู�และสร�างความเข�าใจ

เนื้อหาได�ด�วยตนเองผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ และ

 

 

   

 

 

ประโยชนจากการจัดการสอนในรูปแบบ Flipped-

classroom ท่ีชวยเนนผลลัพธจากการใชสื่อออนไลน 

และเป ดโอกาสให ผ ู  เร ียนได ศ ึกษาผ านว ิด ี โอ

ปฏิบัติการอยางละเอียดและคลองตัว 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 ชอง (Channel) เผยแพรวิดีโอออนไลน 

สำหรับนักศึกษาใชในการเร ียนภาคปฏิบัต ิการ 

(https://web.microsoftstream.com/channel/

13164419-10a3-417f-ad9f-4bcf987967fa) 

 

5 สรุป 

     กระบวนว ิ ช า  กา รประย ุ กต  จ ี ไ อ เ อส ใน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Applications of GIS in 

Environmental Science) รหัสวิชา 213201 ไดถูก

จ ัดร ูปแบบการเร ียนการสอนเพื ่อการเร ียนร ู สู

ศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 12 คน ที่ถูก

ประเมินวัดผลดวยกระบวนการ Active Learning + 

Flipped-Classroom หรือคิดเปน 40% ของคะแนน

การตัดเกรด ผูสอนไดออกแบบกระบวนการเรียนรู

โดยการลงม ือทำในภาคปฏิบ ัต ิการท่ีมีคะแนน

รายงานภาคปฏิบัติการ (30%) และคะแนนโครงงาน 

Project-based Learning (10%)  ผูสอนเรียนรูวา

นักศึกษาสามารถเรียนรูและสรางความเขาใจเนื้อหา

ไดดวยตนเองผานสื ่อวิดีโอออนไลน และสามารถ

ประยุกตความรู จากการเรียนในภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติการในการทำโครงงานแบบรายบุคคล 

ทั ้งนี ้มีนักศึกษาเพียงสวนนอย คือ 2-3 คน ไมสง

ร า ย ง านท ั ้ ง ส อ ง ช ิ ้ น จ า ก  Active Learning + 

Flipped-Classroom ในการเรียนภาคปฏิบัติการได

ผู สอนจึงเห็นถึงความสำคัญของการเลือกใชว ิธี

กระตุนใหผูเรียนสงงาน ซึ่งการใหทำแบบทดสอบใน

ภาคบรรยายอาจไมเพียงพอที่จะกระตุนใหผู เรียน

ทั้งหมดใหมีความกะตือรือตนหรือมีความรับผิดชอบ

ตอการเรียนไดทั้งหมด ในอนาคตจึงควรจัดกิจกรรม

เสริมหรือเพิ่มเติมในสวนของการเรียนภาคปฏิบัติ

ดวยวิธีการอื่น ๆ ยกตัวอยางเชน การนำเสนองาน

เชิงวิชาการ การสรางสื่อออนไลนโดยนักศึกษาเพ่ือ

สงเสริมเนื้อหาภาคปฏิบัติการ หรืออาจใหคะแนน

ความรวมมือจากกิจกรรม ซึ่งผูสอนจะนำประเด็นนี้

ไปคิดและปรับปรุงในปการศึกษา 2565 ในลำดับ

ตอไป  

ลำดับขั้นที่ 1 ลำดับขั้นที่ 2 ลำดับขั้นที่ 3
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สามารถประยุกต์ความรู�จากการเรียนในภาคบรรยาย

และภาคปฏิบิตักิารในการทำโครงงานแบบรายบคุคล 

ทั้งนี้มีนักศึกษาเพียงส่วนน�อย คือ 2-3 คน ไม่ส่ง

รายงานทัง้สองชิน้จาก Active Learning + Flipped-

Classroom ในการเรียนภาคปฏิิบัติการได�ผู�สอนจึง

เหน็ถงึความสำคัญของการเลือกใช�วธีิิกระตุ�นให�ผู�เรยีน

ส่งงาน ซ่ึึ่งการให�ทำแบบทดสอบในภาคบรรยายอาจ

ไม่เพียงพอที่จะกระตุ�นให�ผู�เรียนทั้งหมดให�มีความ

กระตือรือร�นหรือมีความรับผิดชอบต่อการเรียนได�

ทัง้หมด ในอนาคตจงึควรจดักจิกรรมเสรมิหรอืเพิม่เตมิ

ในส่วนของการเรียนภาคปฏิิบัติด�วยวิธิีการอื่น ๆ ยก

ตวัอยา่งเชน่ การนำเสนองานเชงิวิชาการ การสร�างสือ่

ออนไลน์โดยนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมเนื้อหาภาคปฏิิบัติ

การ หรืออาจให�คะแนนความร่วมมือจากกิจกรรม ซึ่ึ่ง

ผู�สอนจะนำประเด็นนี้ไปคิดและปรับปรุงในปีการ

ศึกษา 2565 ในลำดับต่อไป 

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�รบัทนุขอขอบคณุโครงการ Type B (อาจารย์

ใหม่) : Active Learning + Flipped-Classroom 

ประจำปีการศึกษา 2564 โดย Teaching & Learning 

Innovation Center ที่สนับสนุนค่าใช�จ่ายในการ

ดำเนินการสอน และจัดให�มี โครงการฝึึกสอน 

(Coaching) สำหรับอาจารย์ผู�ได�รับทุนสนับสนุน 

ดังกล่าว
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บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชา “มลพิษทางอากาศ (213351)” มวีตัถุประสงค์เพ่ือให�ผู�เรยีนอธิบิายลักษณะเฉพาะของมลพิษ

ทางอากาศ และมาตรฐ์านคุณภาพอากาศได�เก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศได�อย่างถูกต�องและ

สามารถประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิง่แวดล�อมและสุขภาพอีกทัง้เสนอแนะมาตรการควบคุมและ

ลดมลพิษทางอากาศได�ในภาคเรียนนี้ เพื่อให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู� คณะผู�สอนได�กำหนดให�

กระบวนการเรียนรู�แบบ Active Learning ภายใต�รูปแบบการเรียนรู�ผ่านการทำงาน (Work-based Learning)  

การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) และการเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) 

โดยมสีดัสว่นเทียบเท่ากบัการบรรยายในชัน้เรยีนหรือมากกว่าจากแผนเดมิซ่ึึ่งมเีพยีงรปูแบบการบรรยายหน�าชัน้

เรียนเท่านั้น ประกอบไปด�วย การอภิปรายร่วมในชั้นเรียน การทำการทดลองในชั้นเรียน การศึกษากรณีตัวอย่าง

ในประเทศไทยจากผู�เชี่ยวชาญการจัดการมลพิษทางอากาศและต่างประเทศจากนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญด�าน

มลพษิทางอากาศ อกีทัง้พฒันาตอ่ยอดในรปูแบบของงานกลุม่ การฝึกึทกัษะใช�เทคโนโลยใีนการผลติผลงานในรปู

แบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการออกมานำเสนอหน�าชั้นเรียนและใช�ในการสมัครร่วมกิจกรรมโครงการทูตเยาวชน

วิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2565 รวมถึงการร่วมกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข�องกับการจัดการมลพิษทางอากาศและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)  

คำสำคัญ:  มลพิษทางอากาศ, Active Learning , SDGs 

1. บัทนำ

 ปัญหามลพิษทางอากาศถือว่าเป็นปัญหาใหญ่

สิ่งแวดล�อมที่ใหญ่ระดับโลก และปัญหาใหญ่ของ

ประเทศไทยที่ยังเป็นปัญหาท่ีแก�ไขได�ยากเพราะมี

ปจัจยัหลายอย่าง ซ่ึึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรบัภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยที่มีมาเกือบ 10 ปี 

 ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพื้นที่ป่าหรือพื้นที่โล่ง

ทั้ งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ�านเพื่อ

เกษตรกรรม หลายพืน้ทีใ่นภาคเหนอืลกัษณะเปน็แอง่

กระทะ ประกอบด�วย พื้นที่ราบที่มีภูเขาล�อมรอบ  

มสีภาพอากาศนิง่และแห�งเปน็เวลานานกอ่ให�เกดิการ

สะสมของสารมลพิษที่ไม่สามารถแพร่กระจายได� 

ทำให�มีปริมาณสารมลพิษสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เขต

เมือง ทำให�พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหามลพิษทาง

อากาศซ่ึึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางภูมิประเทศดังที่

กลา่วมา รวมไปถึงสาเหตุอืน่ๆ เชน่ การคมนาคมทีเ่พิม่

ขึ้น การเผาในที่โล่ง ทำให�ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคระบบทางเดินหายใจ ปญัหามลพิษทางอากาศ

ในภาคเหนือได�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน  

การสะสมของควนัหรอืฝุ่ึนในอากาศสว่นใหญเ่กดิจาก

เผาเศษวัสดุ เหลือใช�ทางการเกษตรและไฟป่า  
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เพื่อสร�างความรู�พื้นเบ้ืองต�นที่เกี่ยวกับมลพิษทาง

อากาศ และการนอกเหนือจากการบรรยายซ่ึึ่งเป็น

เน้ือหาทีผู่�สอนจะหยิบยกขึน้มาในชัน้เรยีนแล�ว ผู�สอน

กระบวนวชิา “มลพษิทางอากาศ” ต�องนำกลยทุธิก์าร

เรียนรู�ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 มาปรับใช� โดย

ปรับลดสัดส่วนของการบรรยายลง แล�วปรับใช�

กระบวนการเรียนรู�อื่น ๆ อาทิ การอภิปรายระหว่าง 

ผู�เรียนและผู�สอน การสัมมนาในชั้นเรียนที่จัดข้ึนเพ่ือ

ให�เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู�ระหว่างวิทยากรรับ

เชิญที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในหัวข�อท่ีเกี่ยวข�องใน

ระดับนานาชาติที่กับเนื้อหาวิชา การออกภาคสนาม/

ทัศนศึกษาสถานีศึกษา และสถานที่เก็บตัวอย่างทาง

อากาศทัง้ของงานวจิยัและของกรมควบคมุมลพิษ และ

การขบัเคลือ่นทางนโยบายและกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ะเกดิ

ขึ้นในชุมชนที่เกี่ยวข�องกับมลพิษทางอากาศ ซ่ึึ่งจะมี

ทั้งนวัตกรรมที่แตกต่างและสามารถนำมาปรับใช�ใน

งานวจัิยและชวีติประจำวนัของตวัเองได� รว่มกจิกรรม

ชุมชนต่างๆเพื่อแก�ไขปัญหาหมอกควัน ท�ายที่สุดผู�

เรียนจะสามารถทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อนำเสนอองค์

ความรู�ของตนเอง ผ่านการผลิตสื่อมัลติมีเดียโดยใช�

เทคโนโลยเีข�ามาชว่ย แล�วสามารถเผยแพรใ่นชอ่งทาง

สาธิารณะได� จากกรอบแนวคิดเหล่านี้ ผนวกเข�ากับ

เนื้ อหา ในห� อ ง เรี ยนจะสามารถส่ ง เ สริ ม ให� มี

กระบวนการเรียนรู�แบบ Active Learning ได�อย่างมี

ประสทิธิภิาพ สง่ผลให�ผู�เรยีนสามารถนำองค์ความรู�ไป

ใช�ได�จริง เพื่อป้องกันและบรรเทามลพิษทางอากาศที่

จะเกิดขึ้นในท�องถิ่นของตัวเองได�

2. การจััดการเรียนการสอน

 เนื่องจากกระบวนวิชา “มลพิษทางอากาศ” 

เป็นวิชาที่ เปิดใหม่รองรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

สิง่แวดล�อม (นานาชาติ) ซ่ึึ่งมีการเรยีนการสอนเป็นครัง้

แรกของหลักสูตร จึงถือเป็นโอกาสดีและสะดวกต่อ

การจัดกระบวนการเรียนรู�แบบ Active Learning ใน

สัดส่วนถึง 60% ของการบรรยายได� ซ่ึึ่งผู�สอนได�

ก ำหนดรู ปแบบการ เรี ยน รู� ใ ห� ส อดคล� อ งกั บ

กระบวนการเรียนรู�แบบผสมผสานระหว่าง Passive 

Learning และ Active Learning กล่าวคือ กิจกรรม

ตา่งๆ ภายใต�กระบวนการเรยีนรู�แบบ Work/Project/

Activity based learning โดยการเปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�เห็นตัวอย่างจริงในภาคสนาม ได�แลกเปลี่ยน

ความรู�กับวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญในระดับ

นานาชาติ และให�นักศึกษาได�มีโอกาสร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่จัดโดยองค์กรต่างๆ หรือ

การเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทดลองนำเสนอความคิด

เหน็หรือผลงาน ในรปูแบบของส่ือมลัตมิเีดยี ซ่ึึ่งจะชว่ย

ให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะการเรียนรู�ที่มีการใช�สื่อและ

เทคโนโลยี เข�ามาช่วยให�ผลงานมีคุณภาพและ

สอดคล�องกับยุคสมัยมากขึ้น

2.1. การเรียนรู�ผ่านการทำงาน (Work-based 

Learning)

 ในการสอนแตล่ะหวัข�อจะเปน็การจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสริมผู�เรียนให�เกิดพัฒนาการทุกด�าน 

เปน็การเรยีนรู�เนือ้หาสาระในชว่งเริม่ต�น ทัง้ในรปูแบบ

การสอนออนไลน์และการแทรกคลิปวีดีโอต่างๆ ให� 

ผู�เรียนได�เข�าใจในเนื้อหามากขึ้น และมีการอธิิปราย

ร่วมกัน ทั้งการแยกเป็นกลุ่มและการแสดงความคิด

เห็นในแต่ละบุคคลเนื่องด�วยนักศึกษาลงทะเบียนวิชา

นีท้ั้งหมด 11 คน จงึสามารถจดัให�มกีารแสดงความคดิ

เห็นรายบุคคลได�หลังจากมีการสอนในเนื้อหา

2.2. การเรยีนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning)

 การเรียนรู�ด�วยโครงงานเล็กๆ ในระหว่างการ

จัดการเรียนการสอนในบางหัวข�อ เช่น การป้องกันตัว

เองจากมลพิษทางอากาศ และการจัดการมลพิษ

อากาศภายในอาคาร โดยให�ผู�เรยีนได�ลงมอืปฏิบิตัจิรงิ

ในการศึกษา และทดลอง ด�วยตัวเอง โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทำงานเป็นทีม และ

ทำการนำเสนอด�วยปากเปล่า
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2.3. การเรยีนรู�ผา่นกจิกรรม (Activity-based 

Learning)

 การเรียนโดยการปฏิิบัติจริง Learning by 

Doing เนื่องด�วยการเรียนการสอนวิชานี้อยู่ในช่วงที่มี

กิจกรรมชุมชนในเรื่องไฟป่าและหมอกควันในภาค

เหนือ โดยให�นักศึกษาได�ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยร่วม

งานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข�องกับการ

จัดการมลพิษทางอากาศและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข�องกับ

เป้ าหมายการพัฒนาท่ียั่ ง ยืน (Susta inable 

Development Goals – SDGs)  

3. ผู้ลของการจััดกิจักรรม

3.1. การเรียนรู�ผ่านการทำงาน (Work-based 

Learning)

 ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหัวข�อจะ

เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมผู�เรียนให�เกิด

พัฒนาการทุกด�าน เป็นการเรียนรู�เนื้อหาสาระในช่วง

เริ่มต�น และมีการแทรกเนื้อหาในส่วนของคลิปวีดีโอ

ในเรื่องต่างๆ กัน อีกท้ังยังมีกิจกรรมต่างๆ แทรก 

ดังตารางที่ 1 

ต่ารางที� 1 ตารางจัดการเรียนและการสอนในแต่ละ

หัวข�อ

 โดยแต่ละกจิกรรมจะมกีารเก็บคะแนนท้ังเดีย่ว

และกลุ่มหลังจากการเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น สรุป

โดยทำอินโฟกราฟิก การทำโปสเตอร์สรุป WHO 

global air quality guidelines [1] นำเสนอปากเปล่า 

ตอบคำถามเป็นกลุ่ม ดังตัวอย่างจากรูปที่ 1 และ 2 

ร้ปที� 1 การสรุปเนื้อหาโดยการทำโปสเตอร์

ร้ปที� 2 การทำงานกลุ่มโดยใช� Team Picker Wheel

 อีกท้ังบางหัวข�อได�เชิญวิทยากรทั้งในและต่าง

ป ร ะ เ ท ศ ม า ใ ห� ค ว า ม รู� แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น จ า ก

ประสบการณ์ทำงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับงาน

ทางมลพิษทางอากาศตามรูปท่ี 3 เช่น Professor 

Dr.Carlo Wang จาก National Central University 

   

 

 

2.1 การเรียนรูผานการทำงาน (Work-based 

Learning) 

ในการสอนแตละหัวขอจะเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน 

เปนการเรียนรู เนื้อหาสาระในชวงเริ่มตน ท้ังใน

รูปแบบสอนออนไลนและการแทรกคลิปวีดีโอตางๆ

ใหผูเรียนไดเขาใจในเนื้อหามากข้ึน และมีการอธิป

รายรวมกัน ท้ังการแยกเปนกลุมและการแสดงความ

คิดเห็นในแตละบุคคลเนื่องดวยนักศึกษาลงทะเบียน

วิชานี้ ท้ังหมด 11 คน จึงสามารถจัดใหมีการแสดง

ความคิดเห็นรายบุคคลไดหลังจากมีการสอนใน

เนื้อหา 

2.2 การเรียนรูผานโครงงาน (Project-based 

Learning) 

การเรียนรูดวยโครงงานเล็กๆในระหวางการ

จัดการเรียนการสอนในบางหัวขอเชน การปองกัน

ตัวเองจากมลพิษทางอากาศ และการจัดการมลพิษ

อากาศภายในอาคาร โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

จริงในการศึกษา และทดลอง ดวยตัวเอง โดย

ออกแบบกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทำงานเปนทีม 

และทำการนำเสนอดวยปากเปลา 

2.3 การเรียนรูผานกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 

การเรียนโดยการปฏิบั ติจริง Learning by 

Doing เนื่องดวยการเรียนการสอนวิชานี้อยูในชวงท่ี

มีกิจกรรมชุมชนในเรื่องไฟปาและหมอกควันใน

ภาคเหนือ โดยใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมตางๆโดย

รวมงานกับองคกรและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการมลพิษทางอากาศและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับ เป าหมายการพัฒ นาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals – SDGs)   

3 ผลของการจัดกิจกรรม 

3.1 การเรียนรูผานการทำงาน (Work-based 

Learning) 

ในการจัดการเรียนการสอนในการสอนแตละ

หัวขอจะเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม

ผู เรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน เปนการเรียนรู

เนื้อหาสาระในชวงเริ่มตน และมีการแทรกเนื้อหาใน

สวนของคลิปวีดี โอในเรื่องตางๆ กัน อีกท้ังยังมี

กิจกรรมตางๆแทรกดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ตารางจัดการเรียนและการสอนในแตละ

หัวขอ 
ลำดับที ่ หัวขอ Online/

On-site 

Work 

1

. 

Introduction of air pollution  

 

Online Group 

2

. 

Meteorology and its relation to 

air pollution  

 

Online VDO 

3

. 

Sampling and measurement of 

air pollution 

3.1 Real time measurement  

3.2 Particle sampling and 

chemical analysis 

3.3 Passive sampling 

3 . 4  Acid deposition sampling 

and analysis 

Online/ 

On-site 

 

 

VDO & 

Visiting 

Visiting 

 

 

Visiting 

4

.  

 

Impacts of air pollution on 

environment and health 

Online VDO 

5

.  

 

Technology for air pollution 

prevention and control 

Onsite VDO, Invited 

Speaker & 

Mini – Project 

6

.  

 

Law, regulation, air quality 

standards and air quality index 

Online/ 

On-site 

VDO & 

Invited 

Speaker 

7

.  

 

Recent cases of air pollution in 

the Asian region and worldwide 

Online Present & 

Join 

Conference 

 

   

 

 

2.1 การเรียนรูผานการทำงาน (Work-based 

Learning) 

ในการสอนแตละหัวขอจะเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน 

เปนการเรียนรู เนื้อหาสาระในชวงเริ่มตน ท้ังใน

รูปแบบสอนออนไลนและการแทรกคลิปวีดีโอตางๆ

ใหผูเรียนไดเขาใจในเนื้อหามากข้ึน และมีการอธิป

รายรวมกัน ท้ังการแยกเปนกลุมและการแสดงความ

คิดเห็นในแตละบุคคลเนื่องดวยนักศึกษาลงทะเบียน

วิชานี้ ท้ังหมด 11 คน จึงสามารถจัดใหมีการแสดง

ความคิดเห็นรายบุคคลไดหลังจากมีการสอนใน

เนื้อหา 

2.2 การเรียนรูผานโครงงาน (Project-based 

Learning) 

การเรียนรูดวยโครงงานเล็กๆในระหวางการ

จัดการเรียนการสอนในบางหัวขอเชน การปองกัน

ตัวเองจากมลพิษทางอากาศ และการจัดการมลพิษ

อากาศภายในอาคาร โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

จริงในการศึกษา และทดลอง ดวยตัวเอง โดย

ออกแบบกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทำงานเปนทีม 

และทำการนำเสนอดวยปากเปลา 

2.3 การเรียนรูผานกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 

การเรียนโดยการปฏิบั ติจริง Learning by 

Doing เนื่องดวยการเรียนการสอนวิชานี้อยูในชวงท่ี

มีกิจกรรมชุมชนในเรื่องไฟปาและหมอกควันใน

ภาคเหนือ โดยใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมตางๆโดย

รวมงานกับองคกรและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการมลพิษทางอากาศและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับ เป าหมายการพัฒ นาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals – SDGs)   

3 ผลของการจัดกิจกรรม 

3.1 การเรียนรูผานการทำงาน (Work-based 
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โดยแตละกิจกรรมจะมีการเก็บคะแนนท้ังเด่ียว

และกลุมหลังจากการเรียนในรูปแบบตางๆกันเชน 

สรุปโดยทำอินโทกราฟก การทำโปสเตอรสรุป WHO 

global air quality guidelines [1] นำเสนอปาก

เปลา ตอบคำถามเปนกลุม ดังตัวอยางจากรูปท่ี 1 

และ 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1 การสรุปเนื้อหาโดยการทำโปสเตอร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2 การทำงานกลุมโดยใช Team Picker 

Wheel 

 

อีก ท้ังบางหัวขอได เชิญวิทยากรท้ังในและ

ตางประเทศมาใหความรูและแลกเปลี่ยนจาก

ประสบการณทำงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงาน

ทางมลพิษทางอากาศตามรูปท่ี 3 เชน Professor 

Dr.Carlo Wang จ า ก  National Central 

University (NCU, Taiwan) โ ด ย ท า น ม า เ ล า

ประสบการณในการทำงานดานมลพิษทางอากาศใน

เครือขายนานาชาติ  และ คุณวุฒิพงษ  เงินทอก 

ผูจัดการบริษัท innovative instrument บรรยาย

ในหัวขอ indoor air quality management  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ท่ี  3 วิ ท ย าก ร ท้ั ง ในและต า งป ระ เท ศ 

บรรยายออนไลน ใหความรูและแลกเปลี่ยนจาก

ประสบการณการทำงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

งานทางมลพิษทางอากาศ 

 

3.2 การเรียนรูผานโครงงาน (Project-based 

Learning) 
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จริงในการศึกษา และเปรียบเทียบหนากากใน

รูปแบบต างๆ กันโดยใหนั ก ศึกษาได จัด เตรียม

หนากากในหลากหลายรูปแบบ แลววางแผนการทำ

ทดสอบประสิทธิภาพการกรองท่ีแตกตางกัน ดัง

รูปแสดงกิจกรรมท่ี 3 และ 4   
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(NCU, Taiwan) โดยท่านมาเล่าประสบการณ์ในการ

ทำงานด�านมลพิษทางอากาศในเครือข่ายนานาชาติ 

และ คณุวฒุพิงษ ์เงินทอ๊ก ผู�จดัการบริษทั innovative 

instrument บรรยายในหัวข�อ indoor air quality 

management 

ร้ปที� 3 วิทยากรท้ังในและต่างประเทศ บรรยาย

ออนไลน์ ให�ความรู�และแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์

การทำงานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับงานทางมลพิษ

ทางอากาศ

3.2. การเรยีนรู�ผา่นโครงงาน (Project-based 

Learning)

 การเรยีนรู�ด�วยโครงงานในหัวข�อการป้องกันตัว

เองจากมลพิษทางอากาศ และการจัดการมลพิษ

อากาศภายในอาคาร โดยให�ผู�เรยีนได�ลงมอืปฏิบิตัจิรงิ

ในการศึกษา และเปรียบเทียบหน�ากากในรูปแบบ

ต่างๆ โดยให�นักศึกษาได�จัดเตรียมหน�ากากในหลาก

หลายรูปแบบ แล�ววางแผนการทดสอบประสิทธิิภาพ

การกรองท่ีแตกต่างกัน ดังรูปแสดงกิจกรรมที่ 3  

และ 4  

ร้ปที� 3 การเตรียมหน�ากากต่างชนิดกันเพื่อใช�ในการ

ทำสอบประสิทธิิภาพในการกรองฝึุ่น

ร้ปที� 4 การทำการทดสอบประสิทธิิภาพในการกรอง

ฝึุ่นโดยใช�เครื่องมือ Particle Counter

 หลงัจากการทำโครงงานให�นกัศกึษาฝึกึการนำ

เสนอปากเปล่าโดยแต่ละกลุ่มนำผลการทดสอบมา

เปรียบเทียบกันเพื่อสรุปว่าหน�ากากชนิดไหนมี

ประสิทธิิภาพป้องกันฝึุ่นมากกว่ากัน

 สว่นโครงงานอกีหัวข�อหนึง่คอืการเปรยีบเทียบ

ระบบเครือ่งกรอง โดยเปรยีบเทยีบการใช�งานในแตล่ะ

ห�อง โดยคำนวณอัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์  

Clean Air Delivery Rate = CADR ซึ่ึ่งให�นักศึกษา

แบ่งกลุ่มเลือกเครื่องกรองอากาศที่มีระบบต่างกัน  

ดังภาพกิจกรรมที่  5 

ร้ปที� 5 การเลือกเครื่องกรองที่จะใช�เปรียบเทียบ

3.3. การเรยีนรู�ผ่านกจิกรรม (Activity-based 

Learning)

 การเรียนโดยการปฏิิบัติจริง Learning by 

Doing โดยให�นักศกึษาได�เรยีนรู�จากการดงูานในสถาน

ที่จริงและได�ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งาน TEDx 

ChiangMai 2021 กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals – SDGs)  โดยกจิกรรมทีจ่ดัรว่มของคณะทำงาน

 

 

   

 

 

โดยแตละกิจกรรมจะมีการเก็บคะแนนท้ังเด่ียว

และกลุมหลังจากการเรียนในรูปแบบตางๆกันเชน 

สรุปโดยทำอินโทกราฟก การทำโปสเตอรสรุป WHO 

global air quality guidelines [1] นำเสนอปาก

เปลา ตอบคำถามเปนกลุม ดังตัวอยางจากรูปท่ี 1 

และ 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1 การสรุปเนื้อหาโดยการทำโปสเตอร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2 การทำงานกลุมโดยใช Team Picker 

Wheel 

 

อีก ท้ังบางหัวขอได เชิญวิทยากรท้ังในและ

ตางประเทศมาใหความรูและแลกเปลี่ยนจาก

ประสบการณทำงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงาน

ทางมลพิษทางอากาศตามรูปท่ี 3 เชน Professor 

Dr.Carlo Wang จ า ก  National Central 

University (NCU, Taiwan) โ ด ย ท า น ม า เ ล า

ประสบการณในการทำงานดานมลพิษทางอากาศใน

เครือขายนานาชาติ  และ คุณวุฒิพงษ  เงินทอก 

ผูจัดการบริษัท innovative instrument บรรยาย

ในหัวขอ indoor air quality management  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ท่ี  3 วิ ท ย าก ร ท้ั ง ในและต า งป ระ เท ศ 

บรรยายออนไลน ใหความรูและแลกเปลี่ยนจาก

ประสบการณการทำงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

งานทางมลพิษทางอากาศ 

 

3.2 การเรียนรูผานโครงงาน (Project-based 

Learning) 

การเรียนรูดวยโครงงานในหัวขอการปองกัน

ตัวเองจากมลพิษทางอากาศ และการจัดการมลพิษ

อากาศภายในอาคาร โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

จริงในการศึกษา และเปรียบเทียบหนากากใน

รูปแบบต างๆ กันโดยใหนั ก ศึกษาได จัด เตรียม

หนากากในหลากหลายรูปแบบ แลววางแผนการทำ

ทดสอบประสิทธิภาพการกรองท่ีแตกตางกัน ดัง

รูปแสดงกิจกรรมท่ี 3 และ 4   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การเตรียมหนากากตางชนิดกันเพ่ือใช

ในการทำสอบประสิทธิภาพในการกรองฝุน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การทำการทดสอบประสิทธิภาพในการ

กรองฝุนโดยใชเครื่องมือ Particle Counter 

 

หลังจากการทำโครงงานใหนักศึกษาฝกการ

นำเสนอปากเปลาโดยแตละกลุมนำผลการทำสอบมา

เปรียบเทียบกันเพ่ือสรุปวาหนากากชนิดไหนมี

ประสิทธิภาพปองกันฝุนมากกวากัน 

สวนโครงงานอีกหัวขอหนึ่งคือการเปรียบเทียบ

ระบบเครื่องกรองโดยเปรียบเทียบการใชงานในแต

ละหอง โดยคำนวณอัตราการสงผานอากาศบริสุทธ  

Clean Air Delivery Rate = CADR ซ่ึงใหนักศึกษา

แบงกลุมเลือกเครื่องกรองอากาศท่ีมีระบบตางกัน 

ดังภาพกิจกรรมท่ี  5  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รู ป ท่ี 5 ก า ร เลื อ ก เค รื่ อ ง ก ร อ ง ท่ี จ ะ ใช

เปรียบเทียบ 

 

3.3 การเรียนรูผานกิจกรรม (Activity-based 

Learning) 

การเรียนโดยการปฏิบั ติจริง Learning by 

Doing โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการดูงานใน

สถานท่ีจริงและไดรวมกิจกรรมตางๆเชน งาน TEDx 

ChiangMai 2021 กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals – SDGs)  โด ย กิ จ ก ร ร ม ท่ี จั ด ร ว ม ข อ ง

คณะทำงานดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการแกไข

ปญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดังแสดงรูปท่ี 6  รวมงานสัมมนาออนไลน Public 

Engagement Conference: Newton Fund 

Institutional Links 2 0 2 0 -2 0 2 1  ใ น หั ว ข อ  

“Lessons Learned from UK and Thai Air 

Pollution” [2] และยังรวมเปน staff ในโครงการ 

“สิงหอาสาสูไฟปา” ดำเนินการโดย บริษัท เชียงใหม 

เบเวอเรช จำกัด จัดท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา ดัง

แสดงรูปท่ี 7  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การเตรียมหนากากตางชนิดกันเพ่ือใช
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รูปท่ี 4 การทำการทดสอบประสิทธิภาพในการ
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ดังภาพกิจกรรมท่ี  5  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รู ป ท่ี 5 ก า ร เลื อ ก เค รื่ อ ง ก ร อ ง ท่ี จ ะ ใช

เปรียบเทียบ 
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“Lessons Learned from UK and Thai Air 

Pollution” [2] และยังรวมเปน staff ในโครงการ 
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กรองฝุนโดยใชเครื่องมือ Particle Counter 
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ด�านวชิาการเพือ่สนบัสนนุการแก�ไขปญัหาหมอกควนั

ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ดงัแสดงรปูที ่6  รว่ม

งานสัมมนาออนไลน์  Publ ic Engagement 

Conference: Newton Fund Institutional Links 

2020-2021 ในหัวข�อ “Lessons Learned from UK 

and Thai Air Pollution” [2] และยังร่วมเป็น staff 

ในโครงการ “สิงห์อาสาสู�ไฟป่า” ดำเนินการโดย บริษทั 

เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด จัดที่อุทยานแห่งชาติศรี 

ลานนา ดังแสดงรูปที่ 7 

รป้ที� 6 รว่มกจิกรรม TEDx ChiangMai 2021 กจิกรรม

ที่ เ กี่ ย ว ข� อ ง กับ เ ป้ าหมายการ พัฒนา ที่ ยั่ ง ยื น 

(Sustainable Development Goals – SDGs)  

ร้ปที� 7 ร่วมเป็น staff ในโครงการ “สิงห์อาสาสู�ไฟ

ป่า” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

 ผู�เรียนยังได�พัฒนาทักษะการเรียนรู�ท่ีมีการใช�

สื่อและเทคโนโลยีโดยการแบ่งกลุ่มกันทำคลิปวิดีโอ

เพื่อส่งตัวแทนกลุ่มในการสมัคร กิจกรรมโครงการทูต

เยาวชนวทิยาศาสตรไ์ทย ประจำป ี2565 โดยใช�ความ

รู�เรื่องมลพิษทางอากาศในการเล่าเรื่องราวของแต่ละ

กลุ่ม เพื่อร่วมคัดเลือกเข�าโครงการจัดโดย องค์การ

พิพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วม

กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ดังแสดงรูปที่ 8

ร้ปที� 8 ตัวอย่างคลิปวีดีโอเพื่อส่งร่วมคัดเลือกเข�า

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2565

4. สรุปและข�อเสนอแนะ

 จากการเรียนการสอนกระบวนวิชา “มลพิษ

ทางอากาศ (213351)” โดยใช�กระบวนการเรยีนรู�แบบ 

Active Learning ภายใต�กระบวนการเรียนรู�แบบ 

Work/Project/Activity based learning โดยทัง้สาม

รูปแบบนั้นได�บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู�ต่างๆ อีก

ทั้งเปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะการเรียนรู�ใน

ด�าน soft skills ในด�านต่างๆอีกด�วยเช่นทักษะการ

สื่อสาร (Communication Skill) การทำงานร่วมกับ

ผู�อื่น (Collaborat ion) ความคิดสร�างสรรค์ 

(Creativity) การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ 

(Analytical Thinking and Decision-making)  

 ผลการประเมนิการสอนท้ังวชิา ได�คะแนนเฉลีย่ 

4.66 คิดเป็นร�อยละ 93.21อ�างอิงจาก cmu-misและ

ข�อมูลเชิงปริมาณในแต่กิจกรรมมีผู�เข�าร่วมเกิน 80% 

ทุกกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 2

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 รวมกิจกรรมTEDx ChiangMai 2021 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals – SDGs)   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 รวมเปน staff ในโครงการ “สิงหอาสา

สูไฟปา” ณ อุทยานแหงชาติศรีลานนา อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีมีการใช

สื่อและเทคโนโลยีโดยการแบงกลุมกันทำคลิปวีดีโอ

เพ่ือสงตัวแทนกลุมในการสมัคร กิจกรรมโครงการ

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 2565 โดยใช

ความรูเรื่องมลพิษทางอากาศในการเลาเรื่องราวของ

แตละกลุม เพ่ือรวมคัดเลือกเขาโครงการจัดโดย 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ดังแสดงรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ตัวอยางคลิปวีดีโอเพ่ือสงรวมคัดเลือก

เขาโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 

2565 

4 สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการเรียนการสอนกระบวนวิชา “มลพิษ

ทางอากาศ (213351)” โดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบ Active Learning ภายใตกระบวนการเรียนรู

แ บ บ  Work/Project/Activity based learning 

โดยท้ังสามรูปแบบนั้นไดบรรลุวัตถุประสงคการ

เรียนรูตางๆ อีกท้ังเปดโอกาสใหผู เรียนไดพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในดาน soft skills ในดานตางๆอีก

ดวยเชนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

การทำงานรวมกับผูอ่ืน (Collaboration) ความคิด

สรางสรรค (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ตั ด สิ น ใ จ  ( Analytical Thinking and 

Decision-making)   

ผลการประเมินการสอนท้ังวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.66 คิดเปนรอยละ 93.21อางอิงจาก cmu-mis

และขอมูลเชิงปริมาณในแตกิจกรรมมีผูเขารวมเกิน 

80% ทุกกิจกรรมดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 รวมกิจกรรมTEDx ChiangMai 2021 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals – SDGs)   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 รวมเปน staff ในโครงการ “สิงหอาสา

สูไฟปา” ณ อุทยานแหงชาติศรีลานนา อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีมีการใช

สื่อและเทคโนโลยีโดยการแบงกลุมกันทำคลิปวีดีโอ

เพ่ือสงตัวแทนกลุมในการสมัคร กิจกรรมโครงการ

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 2565 โดยใช
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แตละกลุม เพ่ือรวมคัดเลือกเขาโครงการจัดโดย 
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ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ดังแสดงรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ตัวอยางคลิปวีดีโอเพ่ือสงรวมคัดเลือก

เขาโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 
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แ บ บ  Work/Project/Activity based learning 

โดยท้ังสามรูปแบบนั้นไดบรรลุวัตถุประสงคการ

เรียนรูตางๆ อีกท้ังเปดโอกาสใหผู เรียนไดพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในดาน soft skills ในดานตางๆอีก

ดวยเชนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

การทำงานรวมกับผูอ่ืน (Collaboration) ความคิด

สรางสรรค (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ตั ด สิ น ใ จ  ( Analytical Thinking and 

Decision-making)   

ผลการประเมินการสอนท้ังวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.66 คิดเปนรอยละ 93.21อางอิงจาก cmu-mis

และขอมูลเชิงปริมาณในแตกิจกรรมมีผูเขารวมเกิน 

80% ทุกกิจกรรมดังแสดงในตารางท่ี 2 
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รูปท่ี 7 รวมเปน staff ในโครงการ “สิงหอาสา

สูไฟปา” ณ อุทยานแหงชาติศรีลานนา อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีมีการใช

สื่อและเทคโนโลยีโดยการแบงกลุมกันทำคลิปวีดีโอ

เพ่ือสงตัวแทนกลุมในการสมัคร กิจกรรมโครงการ

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 2565 โดยใช

ความรูเรื่องมลพิษทางอากาศในการเลาเรื่องราวของ

แตละกลุม เพ่ือรวมคัดเลือกเขาโครงการจัดโดย 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ดังแสดงรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ตัวอยางคลิปวีดีโอเพ่ือสงรวมคัดเลือก

เขาโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทย ประจำป 

2565 

4 สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการเรียนการสอนกระบวนวิชา “มลพิษ

ทางอากาศ (213351)” โดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบ Active Learning ภายใตกระบวนการเรียนรู

แ บ บ  Work/Project/Activity based learning 

โดยท้ังสามรูปแบบนั้นไดบรรลุวัตถุประสงคการ

เรียนรูตางๆ อีกท้ังเปดโอกาสใหผู เรียนไดพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในดาน soft skills ในดานตางๆอีก

ดวยเชนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

การทำงานรวมกับผูอ่ืน (Collaboration) ความคิด

สรางสรรค (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ตั ด สิ น ใ จ  ( Analytical Thinking and 

Decision-making)   

ผลการประเมินการสอนท้ังวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.66 คิดเปนรอยละ 93.21อางอิงจาก cmu-mis

และขอมูลเชิงปริมาณในแตกิจกรรมมีผูเขารวมเกิน 

80% ทุกกิจกรรมดังแสดงในตารางท่ี 2 

 



212       ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ต่ารางที� 2 แสดงเปอร์เซึ่นต์เข�าร่วมกิจกรรมในแต่ละ

หัวข�อ 

 ผลงานจากการสอนในรายวิชานี้ประกอบไป

ด�วย  1. โปสเตอร์ ทั้งหมด 11 ชิ้นงาน  

 2. โครงงาน 2 โครงงาน 

 3. การเข�าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม

 4. สัมมนารายวิชาเชิญวิทยากร 2 ท่าน

 5. งานนำเสนอปากเปล่า 8 ผลงาน

 6. คลิปวีดีโอการเรียนการสอน 5 คลิป

 เนื่องด�วยสถานการณ์โรคโควิดทำให�การเรียน

การสอนท่ีวางแผนและเตรียมไว�ไมส่ามารถดำเนินการ

ได�จึงต�องปรับเปลี่ยนจากแผนเดิม อีกทั้งงบประมาณ

ไม่เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมอื่นๆ 

5. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรยีนรู� มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทีส่นบัสนนุงบประมาณ

ในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณคณะทำงาน

ด�านวชิาการเพ่ือสนบัสนนุการแก�ไขปญัหาหมอกควนั

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการ

ทดลองและสถานที่ในการเยี่ยมชมเครื่องมือตรวจวัด

คุณภาพอากาศ  

   

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงเปอรเซนตเขารวมกิจกรรมในแต

ละหัวขอ  
ลำดับ

ที ่

หัวขอ Work % เขา

รวม

กิจกรรม 

1. Introduction of air pollution  

 

Group 100 

2. Meteorology and its relation to air 

pollution  

 

VDO 90 

3. Sampling and measurement of air 

pollution 

3.1 Real time measurement  

3.2Particle sampling and chemical 

analysis 

3.3 Passive sampling 

3 .4 Acid deposition sampling and 

analysis 

 

 

VDO& 

Visiting 

Visiting 

 

 

Visiting 

 

 

82 

90 

 

 

82 

4. 

 

Impacts of air pollution on 

environment and health 

VDO 82 

5. 

 

Technology for air pollution 

prevention and control 

VDO, 

Invited 

Speaker 

& Mini – 

Project 

90 

6. 

 

Law, regulation, air quality 

standards and air quality index 

VDO & 

Invited 

Speaker 

90 

7. 

 

Recent cases of air pollution in 

the Asian region and worldwide 

Present 

& Join 

Conferen

ce 

82 

 

ผลงานจากการสอนในรายวิชานี้ประกอบไป

ดวย 1. โปสเตอร ท้ังหมด 11 ชิ้นงาน   

2. โครงงาน 2 โครงงาน  

3. การเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 4 กิจกรรม 

4. สัมมนารายวิชาเชิญวิทยากร 2 ทาน 

5. งานนำเสนอปากเปลา 8 ผลงาน 

6. คลิปวีดีโอการเรียนการสอน 5 คลิป 

เนื่องดวยสถานการณโรคโควิดใหการเรียน

การสอน ท่ี วางแผนและเตรียม ไว ไม ส าม ารถ

ดำเนินการไดจึงตองปรับเปลี่ยนจากแผนเดิม อีกท้ัง

งบประมาณไมเพียงพอท่ีจะจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  

5 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการสอนและการ

เรี ย น รู  ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย ง ให ม  ท่ี ส นั บ สนุ น

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณ

คณะทำงานดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการแกไข

ปญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และศูนย วิ จั ยวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม คณ ะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีอนุเคราะห

อุปกรณในการทดลองและสถานท่ีในการเยี่ยมชม

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ   
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม3ที่สอดคล8องกับศตวรรษที่ 21  

กระบวนวิชา 356102 สัตวGน้ำสวยงาม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปLการศึกษา 2564 
 

อ.ดร.ศิริพร โทลา  และ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  
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 ใหZนักศึกษาไดZศึกษาเพ่ิมเติมและ

ทบทวนเน้ือหาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียน 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) และการใชZความคิดสรZางสรรค= (Creativity) เปhนตZน การประเมินผลของผู Z เร ียน

ประกอบดZวยการจัดทำคลิปวิดีโอและรายงาน การนำเสนอเปhนภาษาอังกฤษ การสอบปฏิบัติ และการทำ

แบบทดสอบ  

คำสำคัญ:  สัตว=น้ำสวยงาม, active learning, นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูZ 

 

1 บทนำ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูZแบบ active 

learning ควบคูMกับ flipped class นี้ เริ่มจากการท่ี

นักศึกษาท่ีเปhนผูZเรียนในยุคปvจจุบันเปhนผูZท่ีมีความคิด

เปhนของตัวเอง มีความกลZาคิด กลZาทำ และกลZาที่จะ

แสดงออกมากขึ้น และผูZเรียนแตMละคนยังมีรูปแบบ

การเรียนรูZ (learning style) ที่แตกตMางกันออกไป 

การจััดกิจักรรมการเรียนการสอนแบับัให์ม่ที�สอดคล�องกับัศต่วรรษที� 21 

กระบัวนวิชา 356102 สัต่ว์น�ำสวยงาม ภัาคเรียนที� 1 ประจัำปีการศ้กษา 2564

ศิริพื่ร โทลา1 มินต่รา ศีลอุดม2
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นอกจากนี ้  กระบวนวิชา 356102 จัดเปhนวิชา 

General education (GE) ที่เปaดรับนักศึกษาตั้งแตM

ชั้นป~ที่ 1-4 จากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหมM 

นักศึกษาที ่เขZามาเรียนในวิชานี ้มีพื ้นฐานความรูZ

เกี่ยวกับสัตว=น้ำมากนZอยไมMเทMากัน ดังนั้น ผูZสอนจึง

ตระหนักและใชZจุดเดMนของผูZเรียนในจุดน้ีสรZางโอกาส

ในการออกแบบรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหZสอดคลZองกับสไตล=ของผู Zเรียนมากขึ ้น [1] 

และเพื่อใหZอิสระแกMผู ZเรียนไดZคZนควZาเพิ่มเติมและ

ศึกษาดZวยตัวเองนอกช้ันเรียน 

แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูZในกระบวน

วิชา 356102 (สัตว=น้ำสวยงาม) ใหZอยู Mในรูปแบบ 

active learning โดยเนZนใหZผูZเรียนไดZมีโอกาสเรียนรูZ

ผMานการทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง [2,3] โดย

ลดจำนวนชั่วโมงนั่งการนั่งฟvงบรรยายเพียงอยMาง

เดียวในชั ้นเรียน มีผู Zสอนประจำกระบวนวิชาทำ

หนZาที ่เสมือนโคZชใหZกับผู Zเรียน ในกระบวนวิชาฯ 

ผูZเรียนมีโอกาสทำชิ้นงานและกิจกรรมควบคูMกับฟvง

เนื ้อหาบรรยายทุกสัปดาห= โดยในแตMละสัปดาห=

ผูZสอนไดZเปaดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและ

การทำชิ้นงานหลังชั่วโมงการบรรยาย รวมทั้งมีการ

จัดทำคลิปวิดีโอเนื้อหาสั้น ๆ ใหZนักศึกษาไดZศึกษา

เพ่ิมเติมและทบทวนเน้ือหาดZวยตัวเองนอกช้ันเรียน 

2 วิธีการดำเนินการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน  

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน

วิชานี้ คือ การสรZางตัวเลือก (choice) ใหZกับผูZเรียน 

ใหZผูZเรียนสามารถเลือกที่จะทำกิจกรรมเพื่อเรียนรูZ

บทเรียน (เนื้อหา, unit) ใหZเหมาะสมกับความถนัด 

ความสนใจ และวิธีการเรียนรูZดZวยตัวเอง (learning 

style)  

 

2.1 วัตถุประสงคH 

(1) เพื ่อใหZผู Zเรียนจะมีโอกาสฝrกฝนทักษะท่ี

จำเปhนในการทำงานผMานการอภิปราย และการทำ

กิจกรรมและชิ้นงานตMาง ๆ ไดZแกM ทักษะการสื่อสาร 

(Communication) ท ักษะการคิดว ิเคราะห=เ พ่ือ

แกZไขปvญหา (Critical thinking) และการใชZความคิด

สรZางสรรค= (Creativity) เปhนตZน [3] 

(2) เพื่อใหZอิสระแกMผู ZเรียนไดZคZนควZาเพิ่มเติม

และศึกษาดZวยตัวเองนอกชั้นเรียนผMานคลิปวิดีโอของ

เนื ้อหาสั ้น ๆ ใหZนักศึกษาไดZศึกษาเพ่ิมเติมและ

ทบทวนเน้ือหาดZวยตัวเองนอกช้ันเรียน  

2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน

วิชานี้ คือ การสรZางตัวเลือกใหZกับผูZเรียน ใหZผูZเรียน

เล ือกชนิดสัตว=น ้ำสวยงามและทำกิจกรรมเพ่ือ

ประยุกต=ใชZความรูZท ี ่ เร ียนจากการบรรยายและ

การศึกษาจากคลิปวิดีโอสั้น ๆ ใหZเหมาะสมกับความ

ถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรูZดZวยตัวเองของ

ผูZเรียนแตMละคน โดยมีผูZเปhนเสมือนโคZชคอยชี้แนะ

และใหZคำปรึกษา เพื ่อใหZผู Z เร ียนทำชิ ้นงานและ

กิจกรรมใหZบรรลุเปlาหมาย ผลิตผลงานและผลลัพธ= 

(Output and Outcome) ใหZไดZตามที่วัตถุประสงค=

ของกระบวนวิชาไดZต ั ้งไว Z ท้ังนี ้  ระหวMางการทำ

กิจกรรมการเรียนการสอน ผูZเรียนจะมีโอกาสฝrกฝน

ทักษะท่ีจำเปhนในการทำงาน ไดZแกM ทักษะการส่ือสาร  

ทักษะการคิดวิเคราะห=เพื่อแกZไขปvญหา และการใชZ

ความคิดสรZางสรรค= เปhนตZน กิจกรรมตลอด 15 

สัปดาห= มีดังน้ี 

สัปดาห=ท่ี 1 ผูZสอนช้ีแจงวิธีการเรียนรูZและทำ

กิจกรรม และบรรยายเน้ือหาภาพรวมท่ีจะเรียน

ตลอดภาคการศึกษา (overview)  
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สัปดาห=ท่ี 2-13 ผูZสอนบรรยายเนื้อหาและเปaด

ประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา การทำชิ้นงาน และ

ตอบขZอสักถามตMาง ๆ  

สัปดาห=ท่ี 8 ใหZผูZเรียนออกไปสำรวจและเยี่ยม

ชมสัตว =น ้ำสวยงามในสถานที ่ใดก็ได Zและเข ียน

รายงานในมุมมองบุคคลทั ่วไปที ่ไมMมีความรู Zทาง

วิชาการ โดยจัดทำรูปเลMมรายงาน 

สัปดาห=ท่ี 9 ใหZผูZเรียนเลือกชนิดสัตว=น้ำสวยงาม

เพื ่อทำชิ ้นงานและใชZนำเสนอเปhนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชีววิทยาและการเลี้ยงสัตว=น้ำสวยงามชนิด

น้ัน ๆ  

สัปดาห=ท่ี 10 ออกสำรวจสถานแสดงพันธุ=สัตว=

น้ำสวยงามในจังหวัดเชียงใหมM หรือจังหวัดอ่ืน ๆ โดย

จัดทำรูปเลMมรายงาน 

สัปดาห=ท่ี 11 ออกสำรวจตลาดสัตว=น้ำสวยงาม

ในจังหวัดเชียงใหมM หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย

พรZอมสัมภาษณ=ผู Zประกอบการ โดยจัดทำรูปเลMม

รายงาน 

สัปดาห=ท่ี 12 ออกสำรวจ สืบคZนขZอมูล และ

รวบรวมข Zอม ูลเก ี ่ยวก ับตลาดส ัตว =น ้ำสวยงาม

ออนไลน= โดยจัดทำรูปเลMมรายงาน 

สัปดาห=ท่ี 13 สอบปฏิบัติแพ็คถุงบรรจุปลา

สวยงามเพ่ือการขนสMง 

สัปดาห=ท่ี 14 นำเสนอชีววิทยาและการเลี้ยง

สัตว=น้ำสวยงามท่ีสนใจเปhนภาษาอังกฤษ 

สัปดาห=ท่ี 15 ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผล

การเรียนรูZ 

 

 

 

3 ผลการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบใหม9 

ผลการเปรียบเทียบการทำกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบเกMา (passive learning) และแบบใหมM

ที่เปhน active learning ควบคูMกับ flipped class มี

ดังน้ี  

3.1 บทบาทของอาจารยHผูNสอน 

- แบบเกMา ผู ZสอนปlอนขZอมูลทุกอยMางทางเดียว มี

ชMองวMางระหวMางผูZสอนและผูZเรียน 

- แบบใหมM ผูZสอนทำหนZาที่เสมือนโคZชคอยชี้แนะ ใหZ

คำแนะนำ สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูZเรียน 

รวมท้ังรับฟvงเสียงสะทZอนและปvญหาของผูZเรียน 

3.2 บทบาทของผูNเรียน  

- แบบเกMา รับฟvงการบรรยาย รับขZอมูลทางเดียว 

- แบบใหมM (1) ผูZเรียนมีอิสระในการเลือกชMวงเวลาท่ี

สะดวกในการศึกษาดZวยตัวเองและคZนควZาเพิ่มเติม

นอกชั้นเรียน (2) มีอิสระในเลือกทำกิจกรรมเกี่ยวกับ

สัตว=น้ำที่ตนสนใจและมีความถนัด (3) ผูZเรียนไดZลง

มือปฏิบัติจริงผMานกิจกรรมและชิ ้นงานโดยมีการ

ประยุกต=ความรุZท่ีไดZเรียนมาแลZว 

3.3 ส่ือการเรียนการสอน (tutorial materials) 

- แบบเกMา เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบของ

PowerPoint 

- แบบใหมM นอกจากเอกสารประกอบการสอนและ 

PowerPoint มีการประยุกต=โปรมแกรมใหมM ๆ ใน

กระบวนวิชา เชMน Microsoft Team, Youtube, 

คลิปวิดีโอส้ัน ๆ และ OpenChat เปhนตZน  

3.4 กิจกรรมในหNองเรียน  

- แบบเกMา นั ่งฟvงบรรยายในชั ้นเรียน 100% สอบ

ขZอเขียนในช้ันเรียน 
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- แบบใหมM นั ่งฟvงบรรยายในชั ้นเรียน 30% สอบ

ขZอเขียนในชั้นเรียน ใชZเวลาทำกิจกรรมและชิ้นงาน

นอกช้ันเรียน 70% 

3.5 รูปแบบการประเมิน 

- แบบเกMา สอบขZอเขียน และสMงรายงาน 

- แบบใหมM นอกจากการสอบขZอเขียน มีการนำเสนอ

เปhนภาษาอังกฤษ และการสอบปฏิบัติ 

3.6 ว ิ ธ ี ก าร เ ร ี ยนร ู N เ ฉพาะบ ุ คคล  (Activity 

learning style)  

- แบบเกMา ไมMมี และไมMใหZความสำคัญ 

- แบบใหมM เปaดโอกาสใหZผูZเรียนใชZวิธีการของตัวเอง 

ขึ้นอยูMกับสไตล=ของผูZเรียน อยMางไรก็ตาม จะมีการ

ประเมินจาก ผลงานและผลลัพธ= (Output and 

Outcome)  

3.7 ตัวเลือกใหNกับผูNเรียน (Choice)  

- แบบเกMา ไมMมีตัวเลือก (choice) ใหZผู Zเรียน และ

ผูZเรียนไมMมีสิทธ์ิเลือก 

- แบบใหมM ผู Zเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมตาม

ความสนใจและความถน ัดตามท ี ่ ผ ู Z สอนเปhน

ผูZออกแบบใหZ 

3.8 ท ั ก ษ ะ ก า ร ท ำ ง า น ร 9 ว ม ก ั บ ผ ู N อ่ื น 

(Collaboration) 

- แบบเกMา มีโอกาสไดZฝrกนZอย เนื่องจากการทำงาน

เปlนกลุMม มักจะทำกันระยะสั้น ๆ ในระยะเวลาไมM

เพียงก่ีสัปดาห= 

- 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  

3.9 ทักษะการส่ือสาร (Communication) 

- แบบเกMา ไมMมีโอกาสไดZฝrก 

- แบบใหมM เมื่อผูZเรียนตZองทำงานเปhนกลุMม จะตZองใชZ

ทักษะการสื่อสารกับสมาชิกในกลุMมเพื่อทำภาระกิจ

ใหZสำเร็จ ในฐานะท่ีเปhนท้ังผูZพูดและผูZฟvงท่ีดี  

3.10 ทักษะการคิดวิเคราะหHเพื ่อแกNไขปpญหา 

(Critical thinking) 

- แบบเกMา ไมMมีโอกาสไดZฝrก 

- แบบใหมM ระหวMางการทำภารกิจผูZเรียนและสมาชิก

ในกลุMมจะตZองระดมความคิดและวิเคราะห=โจทย=เพ่ือ

แกZไขปvญหาเพ่ือทำภาระกิจใหZสำเร็จ 

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 Zเร ียนตZองชMวยการออกแบบการทำ

โครงงานและการจัดแสดงนิทรรศการหลังจากปaด

คอร=สกระบวนวิชาน้ี 

4 เทคโนโลยี ICT และหรือ Digital Tools ใน

กิจกรรมการเรียน 

4.1 หNองเรียนออนไลนH  

  น ักศ ึกษามหาว ิทยาเช ียงใหม Mท ุกคนมี 

account ผูZใชZของ Microsoft ซ่ึงประกอบดZวยขZอมูล

พื้นฐานของนักศึกษา และ Microsoft teams นี้ยัง

จำกัดเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมMดZวย 

และสามารถตรวจสอบยZอนกลับไดZสะดวกและ

แม Mนยำ กระบวนว ิชา 356102 ใชZ  Microsoft 

teams เปhนชMองทางการประกาศตMาง ๆ รวมทั้งเปhน

แหลMงรวบรวมเอกสารประกอบการสอน คลิปวิดีโอ

สั้น และคลิปสั้นยZอนหลัง มีการใชZ OpenChat เปhน

ชMองทางใหZนักศึกษาติดตMอประพูดคุยกับเพื่อรMวมช้ัน

ดZวยกันเองและกับผูZสอน  มีการใชZ Microsoft form 
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เพื่อเปhนชMองทางในการสMงงาน รวบรวมชิ้นงาน และ

การทำแบบทดสอบ มีการใชZ Zoom meeting เปhน

หZองเรียนออนไลน=เพื่อบรรยายสและกาเปaดประเด็น

อภิปรายหลังช่ัวโมงบรรยาย 

4.2 แบบทดสอบ 

  Microsoft form ใชZในการทำขZอสอบ

ออนไลน= และการรวมรวบ assignment ของ

นักศึกษา 

4.3 ส่ือการเรียนการสอน (Tutorial materials)  

 ในกระบวนวิชาไดZมีการจัดทำส่ือการสMวนเปhน

คลิปวิดีโอส้ัน ๆ  ความยาว 5-10 นาที ตMอ 1 เร่ือง และ

คลิปสอนยZอนหลังไวZใน Microsoft Team และ 

youtube ผูZเรียนสามารถศึกษาและทบทวนเน้ือหา

ดZวยตัวเองนอกช้ันเรียน 

5 ผลงาน (output) และผลลัพธH (outcome) 

5.1 ผลงาน (output) ที ่ไดNจากนักศึกษาจาก

การทำ active learning  

แฟlมสะสมงานประกอบดZวยรายงานเกี่ยวกับ

แสดงพันธุ=สัตว=น้ำสวยงาม (ภาพที่ 1) ตลาดสัตว=น้ำ

สวยงาม ข Zอม ูลเก ี ่ยวก ับตลาดสัตว =น ้ำสวยงาม

ออนไลน= และชีววิทยาและวิธ ีการเพาะสัตว=น้ำ

สวยงามของผู ZเรียนและชMองทางการขายสัตว=น้ำ 

(ตลาดสัตว=น้ำสวยงาม) รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ

ชีววิทยาและวิธีการเล้ียงสัตว=น้ำสวยงามของผูZเรียน

และการฝrกปฏิบัติสอบแพ็คถุงบรรจุปลา (ภาพท่ี 2) 

5.2 ผลล ัพธ H  (outcome) ผลการประ เ มิน

กระบวนวิชาโดยนักศึกษา  

ผู #การประเมินจากชิ ้นงานและการแบบพบว6า

คะแนนของผู#เรียนมีคะแนนที่สูงขึ้น เนื่องจากผู#เรียน

สามารถเข#าไปศึกษาค#นคว#า และทบทวนเนื้อหาจาก

คลิปวิโอย#อนหลังได#ด#วยตัวเอง รวมทั้งกิจกรรมการต6าง 

ๆ ช6วยกระตุ#นให#ผู#เรียนอยากรู#จักสัตวNน้ำสวยงามและ

สามารถจำสัตวNน้ำสวยงามได#ดีขึ้น นอกจากนั้นผู#เรียนยัง

ไม6ทักษะอื ่นๆ ที ่เกี ่ยงข#องกับธุรกิจสัตวNน้ำและการ

ทำงาน ดังนี้ (1) ผู#เรียนมีทักษะเปTนการผู#ประกอบการ

ในธุรกิจสัตวNน้ำสวยงาม(2) มีทักษะการเปTนผู#ผลิตสัตวN

น้ำสวยงามบางชนิด ได#แก6 การดูแลและการจัดการสัตวN

น้ำสวยงาม การผลิตอาหารสัตวNน้ำ การบรรจุสินค#าสัตวN

น้ำ (3) มีทักษะท่ีจำเปTนในการทำงาน ได#แก6 การสื่อสาร 

(Communication) การคิดและวิเคราะหNเพื ่อแก#ไข

ป `ญหา  ( Critical thinking)  และกา ร ใ ช # ค ว าม คิ ด

สร#างสรรคN (Creativity) เปTนต#น  

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย6างรายงานของผู#เรียนที่ออกสำรวจแสดง

พันธุNสัตวNน้ำสวยงาม 
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ภาพท่ี 2 การสอบปฏิบัติแพ็คถุงบรรจุปลาสวยงาม

สำหรับการขนส6ง  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเม ินกระบวนว ิชา โดย

นักศึกษาที่ทำการประเมินจำนวน 157 คน คิดเปhน

รZอยละ 54.52 (ร^อยละค?าเฉลี ่ยการประเมินเต็ม 100, 

ค?าเฉลี่ยการประเมินเต็ม 5) 

ลำดับ

ที่ 
รายการประเมิน 

ร4อยละ

ค7าเฉลี่ยการ

ประเมิน 

ค7าเฉลี่ยการ

ประเมิน 

1 

การแจ^งให^นักศึกษา

ทราบอย?างชัดเจน

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค,ของ

กระบวนวิชา 

แผนการสอน 

(course syllabus) 

วิธีการประเมินผล

การเรียน เกณฑ,

การให^คะแนน และ

เอกสารอ?าน

ประกอบ  

93.92 4.70 

2 

เนื้อหาในการ

สอนสอดคล^องกับ

หัวข^อที่สอน 

(course outline) 

ของกระบวนวิชา  

92.97 4.65 

3 

การอธิบายให^

เห็นถึงความสัมพันธ,

ของวิชาที่เรียนกับ

วิชาอื่นที่เกี่ยวข^อง

หรือการนำไป

ประยุกต,ใช^  

91.46 4.57 

4 

การส?งเสริม

ให^ผู^เรียนคิดและ

ค^นคว^าด^วยตนเอง 

และกระตุ^นให^ได^ฝvก

การคิดวิเคราะห,  

91.16 4.56 

5 

วิธีการและ

เกณฑ,ในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื้อหา

กระบวนวิชา และ

การวัดผลสอดคล^อง

กับวัตถุประสงค,การ

เรียนรู^ของกระบวน

วิชา  

89.55 4.48 

6 

ปริมาณงาน

หรือกิจกรรมที่

กำหนดให^ทำ

นอกเหนือจากเวลา

เรียนสอดคล^องกับ

ระยะเวลา  

88.39 4.42 

7 

สื่อการสอน

และเอกสาร

ประกอบการสอน

สนับสนุนต?อการ

เรียนรู^ของผู^เรียน  

91.07 4.55 
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6 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย=และบุคลากร

ภาควิชาสัตวศาสตร=และสัตว=น้ำ คณะเกษตรศาสตร= 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมMที ่ช MวยใหZการจัดกิจกรรม

รูปแบบ active learning สำเร็จลุลMวงดZวยดี และ

ขอบคุณศูนย=นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูZ  

ส ำ น ั ก บ ร ิ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมM ในการสนับสนุนเงินเพื่อจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหมMมา ณ ท่ีน่ี   
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม3ที่สอดคล8องกับศตวรรษที่ 21  

มีนวิทยาประยุกตD (256361) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปLการศึกษา 2564 
 

อ.ดร.ศิริพร โทลา 
ภาควิชาสัตวศาสตร,และสัตว,น้ำ คณะเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม? 

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม? รหัสไปรษณีย, 50200 

E-mail: siriporn.tola@cmu.ac.th 

บทคัดย1อ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356361 (มีนวิทยาประยุกต>) แบบ active learning 

ผูMเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมควบคูQกับเนื้อหาบรรยายทุกเดือน โดยในแตQละครั้งผูMสอนไดMเปXดประเด็นอภิปราย

เก่ียวกับเน้ือหาหลังช่ัวโมงการบรรยาย รวมท้ังมีการรวบรวมคลิปสอนยMอนหลังใหMนักศึกษาไดMศึกษาเพ่ิมเติมและ

ทบทวนเน้ือหาดMวยตัวเองนอกชั้นเรียน เนื้อหาของกระบวนวิชามีนวิทยาประยุกต>ประกอบดMวยการศึกษามีน

วิทยา รูปรQางและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกลMามเนื ้อ ระบบโครงรQางภายใน ระบบหายใจ ระบบ

หมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ> ระบบขับถQายของเสียและการปรับสมดุลรQางกาย 

ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูMสึก อนุกรมวิธาน และการจัดหมวดหมูQของปลา และปลาที่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจของไทย กระบวนวิชามีคำศัพท>ทางเทคนิคที่สำคัญใหMนักศึกษาไดMเรียนรูMและจดจำเยอะ รวมท้ัง

รูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนวิชามีนวิทยาประยุกต>ยังเนMนการเรียนในชั้นเรียนเปfนหลัก ที่ผQานมา

พบวQาผูMเรียนไมQสามารถจดจำคำศัพท>ไดMทั ้งหมด ไมQสามารถสรMางความเชื่อมโยงของเน้ือหาใหMนำไปสูQการ

ประยุกต>ใชMจริง และไมQมีแรงจูงใหMเกิดการเรียนรูMและการศึกษาคMนควMาเพิ่มเติม  รูปแบบการเรียนการสอนเปfน

การทำกิจกรรมที่มีการสรMางตัวเลือกและใหMอิสระแกQผูMเรียนเลือกชนิดสัตว>น้ำเพื่อทำรายงานตามความสนใจและ

ความถนัดของตัวเอง อยQางไรก็ตาม ระหวQางการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด 15 สัปดาห> ผูMเรียนจะมี

โอกาสฝ hกฝนท ักษะท ี ่จำเป fนในการทำงานเพ ื ่อใหMภารก ิจสำเร ็จด Mวยด ี  ได MแกQ  ท ักษะการส่ือสาร 

(Communication) ทักษะการคิดวิเคราะห>เพ่ือแกMไขปmญหา (Critical thinking) และการใชMความคิดสรMางสรรค> 

(Creativity) เปfนตMน การประเมินผลของผูMเรียนประกอบดMวยการจัดทำคลิปวิดีโอและรายงาน การนำเสนอ 

การสอบสอบปากเปลQา และการสอบขMอเขียน  

คำสำคัญ:  มีนวิทยาประยุกต>, active learning, นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูM 

 

1 บทนำ 

วิชามีนวิทยาประยุกต>มีปริมาณเนื้อหาเยอะ

และเนื ้อหามีความยาก เนื ่องจากมีคำศัพท>ทาง

เทคนิคที่สำคัญใหMนักศึกษาไดMเรียนรูMและจดจำเยอะ 

รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนวิชา

มีนวิทยาประยุกต>ยังเนMนการเรียนในชั้นเรียนเปfน

หลัก จากปmญหาดังกลQาวสQงผลใหMนักศึกษาไมQสามารถ

การจััดกิจักรรมการเรียนการสอนแบับัให์ม่ที�สอดคล�องกับัศต่วรรษที� 21 

มีนวิทยาประยุกต่์ (256361) ภัาคเรียนที� 1 ประจัำปีการศ้กษา 2564

ศิริพื่ร โทลา
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จดจำคำศัพท>ไดMท ั ้งหมด ไมQสามารถสรMางความ

เชื่อมโยงของเน้ือหาใหMนำไปสูQการประยุกต>ใชMจริง 

และไมQมีแรงจูงใหMเกิดการเรียนรู Mและการศึกษา

คMนควMาเพ่ิมเติม   

นักศึกษาหรือผูMเรียนในยุคปmจจุบัน เปfนผูMที ่มี

ความคิดเปfนของตัวเอง มีความกลMาคิด กลMาทำ และ

กลMาที่จะแสดงออกมากขึ้น และผูMเรียนแตQละคนยังมี

รูปแบบการเรียนรูM (learning style) ที่แตกตQางกัน

ออกไป ดังนั้น ผูMสอนจึงตระหนักและใชMจุดเดQนของ

ผูMเรียนในจุดนี้สรMางโอกาสในการออกแบบรูปแบบ

ของกิจกรรมการเรียนการสอนใหMสอดคลMองกับสไตล>

ของผูMเรียนมากขึ้น [1] สรMางแรงกระตุMนใหMเกิดการ

เรียนรูMและประยุกต>ใชMความรูMที่เรียนในชั้นเรียนใน

การทำกิจกรรมที่เกี ่ยวขMองกับเนื้อหา และเพื่อใหM

อิสระแกQผู MเรียนไดMคMนควMาเพิ ่มเติมและศึกษาดMวย

ตัวเองนอกช้ันเรียน [2,3] 

2 วิธีการดำเนินการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน  

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน

วิชาน้ีคือการเนMนไปท่ีการสรMางตัวหรือทางเลือก

ใหMกับผูMเรียนสามารถเลือกท่ีจะทำกิจกรรมเพ่ือเรียนรูM

บทเรียน (เนื้อหา, unit) ใหMเหมาะสมกับความถนัด 

ความสนใจ และวิธีการเรียนรูMดMวยตัวเอง (learning 

style)  

2.1 วัตถุประสงคF 

1. สร Mางแรงกระตุ MนใหMเก ิดการเร ียนรู Mและ

ประยุกต>ใชMความรู Mท ี ่ เร ียนในชั ้นเร ียนในการทำ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขMองกับเน้ือหา  

2. ชQวยใหMผูMเรียนจดจำคำศัพท>พรMอมทั้งสามารถ

สรMางความเช ื ่อมโยงของเนื ้อหาใหMนำไปสู Qการ

ประยุกต>ใชMจริง และกระตุMนแรงจูงใหMเกิดการเรียนรูM

และการศึกษาคMนควMาเพ่ิมเติม   

3. เพื ่อใหMผู Mเร ียนจะมีโอกาสฝhกฝนทักษะท่ี

จำเปfนในการทำงานผQานการอภิปราย และการทำ

กิจกรรมและรายงานในระหวQางการทำงานกลุQม 

ไดMแกQ ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะ

การคิดวิเคราะห>เพื่อแกMไขปmญหา (Critical thinking) 

และการใชMความคิดสรMางสรรค> (Creativity) เปfนตMน 

2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

 รูปแบบวิธีการเรียนการสอนจะเปfนในรูปแบบ

ของการทำกิจกรรมแบบกระตุMนการเรียนรูM โดยเปXด

โอกาสใหMผู Mเรียนเปfนผู MเลือกหัวขMอตามความสนใจ

และความถนัดของตัวเอง เพื่อศึกษาคMนควMาเพิ่มดMวย

ตัวเองและนำเสนอในทMายชั่วโมงของสัปดาห>ถัดไป 

ผู MสอนจะเปfนผูMเปXดประเด็นคำถามและสอดแทรก

ขMอมูลเพิ่มเติมใหMกลับผูMเรียน กิจกรรมการเรียนการ

สอนตลอด 15 สัปดาห> มีดังน้ี  

สัปดาห>ที ่ 1 อาจารย>ผู Mสอนชี ้แจงวิธีการ

เรียนรูMและทำกิจกรรม และบรรยายเนื้อหาภาพรวม

ท่ีจะเรียนตลอดภาคการศึกษา (overview)  

 สัปดาห>ท่ี 2 ใหMผูMเรียนจับกลุQมเพ่ือทำกิจกรรม

ตามหัวขMอท่ีนักศึกษาสนใจ โดยสัปดาห>น้ีจะเปfนการ

วางแผนการทำงานเพ่ือทำกิจกรรมกลุQม  

 สัปดาห>ที่ 3-13 หลังจากท่ีผูMเรียนไดMฟmงการ

บรรยาย เนื ้อหาในแตQละสัปดาห> ผู MสอนจะเปXด

ประเด็นใหMผูMเรียนไดMเลือกหัวขMอตQาง ๆ ความสนใจ

แบะความถนัด โดยใหMผู MเรียนและสมาชิกในกลุQม

เลือกหัวขMอในการคMนควMาขMอมูลเพ่ิมเติม พรMอมเตรียม

สไลด>เพื ่อนำเสนอในชั้นเรียนชQวงทMายชั่วโมง การ

นำเสนอโดยผู M เร ียนและการอภิปรายจัดขึ ้นทุก

สัปดาห> เพื่อเปfนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลMว 

และทวนสอบความรูMความเขMาใจในเนื้อหาของผูM ใน

ระหวQางนี ้  ผ ู MสอนทำหนMาที ่ เสมือนโคMช แนะนำ
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แนวทางและสQงเสริมวิธีการเรียนใหMผูMเรียนไดMเรียนรูM

ดMวยเอง ผQานบทเรียน (tutorial) ที่อาจารย>ผู Mสอน

เปfนผูMเตรียมไวMในรูปแบบตQาง ๆ เชQน คลิปวิดีโอ e-

book และสรุปเน้ือหา  

 สัปดาห>ท่ี 12-13 ผูMสอนนำผูMเรียนออกสำรวจ

พันธุ >ปลาชนิดตQางและปลาเศรษฐกิจในแหลQงน้ำ

ธรรมชาติ เยี ่ยมชมสถานแสดงพันธุ>สัตว>น้ำ และ

ตลาดซื้อขายปลาในจังหวัดเชียงใหมQ ระหวQางการทำ

กิจกรรมนี ้ มีการทดสอบความรูMความเขMาใจของ

ผูMเรียนดMวยวิธีการเลQนเกมส>ที่เรียกวQา “สามนาทีหMา

คำถาม” (สอบปากเปลQา, oral exam) ระหวQางการ

ทำกิจกรรมน้ีผู Mเร ียนไดMรับมอบหมายใหMทำ vlog 

(คลิปว ิด ีโอ ความยาว 5-10 นาที) ซ ึ ่งม ี เน ื ้อหา

เก่ียวกับชีววิทยาตQาง ๆ ของปลาท่ีสนใจ 

 สัปดาห>ท่ี 14-15 จัดเวทีนำเสนอและอภิปราย

กลุQม และสQงแฟ‚มสะสมงานที่ไดMรวบรวมจากการทำ

รายงาน สQงคลิปวิดีโอ และสอบปลายภาค 

3 ผลการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบใหม1 

3.1 การเปMดประเด็นอภิปรายทPายช่ัวโมง (งาน

เด่ียว) 

 หลังจากการบรรยายแตQละสัปดาห> (ระหวQาง

สัปดาห>ท่ี 12-13) ผูMสอนจะเปXดประเด็น/หัวขMอตQาง 

ๆ ที่เกี่ยวขMองกับเนื้อหาที่บรรยาย โดยใหMอิสระแกQ

ผูMเรียนในการเลือกหัวขMอเพ่ือศึกษาคMนควMาเพ่ือเตรียม

นำเสนอในช้ันเรียนในทMายช่ัวโมงถัดไป (ภาพท่ี 1) 

 ผลการจัดกิจกรรมดังกลQาวพบวQาผู M เร ียน

สามารถมีแรงกระตุ MนในการศึกษาคMนควMาขMอมูล

เพิ่มเติม โดยสังเกตจากสไลด>ที่เตรียมนำเสนอพรMอม

ทั้งการเตรียมตัวนำเสนอมาเปfนอยQางดี นอกจากน้ี 

การจัดกิจกรรมดังกลQาวสามารถกระตุMนใหMผู Mเรียน

เรียกกลับขMอมูลท่ีเรียนไปแลMว (recall) ชQวยใหMผูMเรียน

สามารถจำคำศัพท>ไดMมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมนี้จะ

ชQวยสะทMอนความรูMความเขMาใจของผู MเรียนไดMดMวย 

หากผูMเรียนไมQเขMาใจหรือสับสน ผูMสอนมีโอกาสชQวย

ช้ีแนะและใหMคำแนะนำแกQผูMเรียนไดMทันที  

 ในกิจกรรมนี้ ผูMสอนทำหนMาที่เสมือนโคMชคอย

ชี้แนะ ใหMคำแนะนำ สังเกตและประเมินพัฒนาการ

ของผูMเรียน รวมทั้งรับฟmงเสียงสะทMอนและปmญหาของ

ผูMเรียน 

 

 
ภาพที่ 1 การเป'ดประเด็นอภิปรายท1ายชั ่วโมง (งาน

เด่ียว)  

 

3.2 การเปMดประเด็นอภิปรายทPายช่ัวโมง (งาน

กลุ1ม) 

 ในระหวQางสัปดาห>ท่ี 12-13 ผู MสอนจะเปXด

ประเด็น/หัวขMอตQาง ๆ ที ่เก ี ่ยวขMองกับเนื ้อหาท่ี

บรรยาย ในกรณีที ่หัวขMอบรรยายในสัปดาห>นั ้นมี

เน ื ้อหายากและปริมาณเยอะ การเปXดประเด็น

อภิปรายจะเปfนในลักษณะการรวมกลุ Qม โดยใหM

ผูMเรียนเปfนผูMเลือกหัวขMอที่สนใจและเลือกสมาชิกกลุQม

เอง เพื่อศึกษาคMนควMาเพื่อเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน

ในทMายช่ัวโมงถัดไป (ภาพท่ี 2) 

 ผลการจัดกิจกรรมดังกลQาวพบวQาผู Mเรียนมี

ปฏิสัมพันธ>กับเพื่อนชั้นเรียนและผูMสอนมากขึ้น กลMา

ที่จะแสดงออกมากขึ้น สังเกตจากความกลMาในการ



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         223

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand 

 

   

 

 

การแสดงความคิดเห็น การถามและการตอบคำถาม

และการเปXดกลMองในซูมระหวQางการเร ียนแบบ

ออนไลน> รวมทั้งผูMเรียนมีการพูดคุยกันนอกชั้นเรียน

ซึ่งสังเกตไดMจากแชทคุยในไลน>กลุQม (Openchat) ท้ัง

เรื่องการทำงานที่ไดMรับมอบหมายและเรื่องอื่น ๆ ท่ี

ไมQเก่ียวขMองกับเร่ืองการเรียน   

 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย=างการเป'ดประเด็นอภิปรายท1ายชั่วโมง 

(งานกลุ=ม)  

 

3.3 การออกสำรวจพันธุFปลา    

 เม่ือจบการบรรยายเนื ้อหาหัวขMอสุดทMาย 

สุดทMายซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อนุกรมวิธานและการจัด

หมวดหมู Qของปลา และปลาที ่ม ีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจของไทย ในชQวงสัปดาห>ท่ี 12-13 ผู Mสอน

เปXดโอกาสใหMผู Mเรียนเปfนผู Mเลือกสถานท่ีเพื ่อออก

สำรวจพันธุ>ปลาชนิดตQางและปลาเศรษฐกิจ ไดMแกQ ใน

แหลQงน้ำธรรมชาติ สถานแสดงพันธุ>สัตว>น้ำ และ

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) (ภาพท่ี 3) 

 

 
ภาพที่ 3 บรรยากาศการออกสำรวจแสดงพันธุHสัตวHน้ำ

สวยงาม 
 
 รูปแบบการประเมินผลของกิจกรรมน้ี ไดMแกQ 

(1) ผูMเรียนจัดทำคลิป vlog เกี่ยวกับการสำรวจพันธุ>

ปลาอยQางนMอย 8 ชนิด ซึ่งเปfนปลาท่ีพบระหวQางการ

สำรวจ ฯ ความยาวคลิปไมQเกิน 10 นาที เนื ้อหา

ประกอบไปดMวยการจัดจำแนกหมวดหมูQของปลาแตQ

ละตัวโดยใชMความรูMทางดMานกายภาพและชีววิทยาท่ี

เรียนมาทั้งหมดมาอธิบายในคลิป  (2) ระหวQางการ

ทำกิจกรรมนี้ ผู MสอนไดMทดสอบความรูMความเขMาใจ

ของผูMเรียนดMวยการเลQนเกมส> “สามนาทีหMาคำถาม” 

(สอบปากเปลQา, oral exam) เพ่ือกระตุMนการเรียกใชM

ขMอมูลท่ีเรียนมาแลMว (recall) ของผูMเรียน  

 ผลจากกิจกรรมการสำรวจพันธุ >ปลาพบวQา

ผูMเรียนมีความผQอนคลายจากการเรียนออนไลน>นาน

หลายเดือนและมีแรงกระตุMนในการเรียนรูM สังเกตไดM

จากการที ่ผู Mเรียนซักถามผู Mสอนและเพื ่อนรQวมช้ัน

เกี่ยวกับปลาที่พบจนเกิดประเด็นอภิปรายตQาง ๆ ใน

ระหวQางการทำกิจกรรม  จนนำไปสูQกิจกรรมการสอบ

ปากเปลQา (oral exam) ซึ่งผูMสอนออกแบบกิจกรรม

ใหMอยู Qในรูปแบบเกมส>โชว> “สามนาทีหMาคำถาม” 

(ภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4 บรรยากาศการสอบปากเปล=า 

 

 นอกจากนี้ การประเมินผลกิจกรรมจากคลิป

วิด ีโอของผู M เร ียนพบวQาผู M เร ียนทั ้งหมดสามารถ

ประยุกต>ความรูMทั้งหมดที่เรียนทำเนื้อหา (content) 

ในคลิปวิดีโอไดMดี และสามารถแสดงสรMางความ

เชื ่อมโยงของเนื ้อหาทั้งหมดวQามีความสัมพันธ>กัน

อยQางไร ผลงานของผู MเรียนโดยรวมทำไดMดีมากซ่ึง

สามารถนำไปใชMเปfนสื่อการเรียนการสอนในรุQนตQอไป

ไดM (ภาพท่ี 5) 

 

3.4 ส1งตัวอย1างปลาพรPอมรูปเล1มรายงาน    

 ระหว Qางการสำรวจพันธ ุ >ปลา ผ ู M เร ียนนำ

ตัวอยQางพันธุ>ปลาเศรษฐกิจคนละ 10 ชนิด ซึ่งเปfน

ชนิดท่ีสนใจมาดองดMวยฟอร>มาลิน พรMอมทั้งจัดทำ

ร ูปเล Qมรายงานอธิบายข Mอม ูลทางกายภาพและ

ชีววิทยาตQาง ๆ ของปลาแตQละตัว  

  ผลจากจากการดำเนินกิจกรรมน้ีพบวQา ผูMเรียน

สามารถจัดจำแนกและจดจำขMอมูลเกี่ยวกับปลาและ

ชื่อวิทยาศาสตร>ไดMดีขึ้น โดยวัดผลจากคะแนนสอบ

ปลายภาค 

  

 

ภาพท่ี 5 ตัวอยQางคลิปวิดีโอ (vlog) ท่ีไดMจากการออก

สำรวจ ฯ ของผูMเรียน 

 

4 การใชPเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียน 

4.1 หPองเรียนออนไลนF  

 เนื ่องจากสถานการณ>โรคระบาดโควิค 19 

สQงผลใหMกระบวนวิชา 356361 มีความจำเปfนตMอง
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จัดการเรียนการสอนเปfนออนไลน> 100% ซ่ึงมีการใชM

นำโปรแกรมตQาง ๆ มาใชMจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

ดังน้ี   

 ใ ชM  Microsoft teams เป f นช Q อ งทา งกา ร

ประกาศตQาง ๆ รวมทั้งเปfนแหลQงรวบรวมเอกสาร

ประกอบการสอน คลิปว ิด ี โอส ั ้น และคลิปส้ัน

ยMอนหลัง  

 การใชM OpenChat เปfนชQองทางใหMนักศึกษา

ติดตQอประพูดคุยกับเพื่อรQวมชั้นดMวยกันเองและกับ

ผูMสอน มีการใชM Microsoft form เพื ่อเปfนชQองทาง

ในการส Q ง งาน รวบรวมช ิ ้ นงาน และการทำ

แบบทดสอบ  

 การ ใช M  Zoom meeting เป fนห M อง เ ร ี ยน

ออนไลน>เพื่อบรรยายและการเปXดประเด็นอภิปราย

หลังช่ัวโมงบรรยาย 

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 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย>และบุคลากร

ภาควิชาสัตวศาสตร>และสัตว>น้ำ คณะเกษตรศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQที ่ช QวยใหMการจัดกิจกรรม

รูปแบบ active learning สำเร็จลุลQวงดMวยดี และ

ขอบคุณศูนย>นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูM  

ส ำ น ั ก บ ร ิ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ ในการสนับสนุนเงินเพื่อจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหมQมา ณ ท่ีน่ี   
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บัทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง จากการวิจัยเชิงสำรวจและ

จากการวิจัยเชิงทดลองด�วยการจัดทำสื่อการสอนวิชา 957107 (สีและแสงระบบดิจิทัล) ซึ่ึ่งเป็นวิชาศึกษาเฉพาะ

ของสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อมีการออกแบบรูปแบบการ

เรยีนรู�ของการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning และการจัดทำคลิปส่ือการสอน อาจารย์ได�รับคะแนน

ประเมินเฉลีย่ร�อยละ 85.8 หรือ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึึ่งผลสรุปถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ดีและผลการประเมิน

กระบวนวิชาที่ประเมินโดยนักศึกษาจำนวน 95 คน พบว่าวิชานี้ได�รับคะแนนประเมินเฉลี่ยร�อยละ 84.48 หรือ 

4.22 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่ึ่งผลสรุปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

คำสำคัญ:  Active Learning, คลิปสื่อการสอน

1. บัทนำ

 ผู�วิจัยได�รับทุนสนับสนุน Type A – Active 

Learning จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

(TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นครั้งที่สองในปีนี้ 

ผนวกกบัวกิฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 

ทีอุ่บตัขิึน้ทัว่โลก ซึ่ึง่สง่ผลโดยตรงตอ่การเรยีนการสอน

ทีต่�องเปล่ียนแปลงไป เนือ่งจากวิชาทีผู่�วจิยัดแูลรับผดิ

ชอบเป็นวิชาศึกษาเฉพาะของหลักสูตรแอนนิเมชัน

และวิชวลเอฟเฟกต์ วทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลยี

ที่รองรับนักศึกษาประมาณ 90 คน ต่อ 1 ปีการศึกษา 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นตัวแปรที่ทำให�ผู�วิจัยไม่

สามารถจัดการเรียนการสอนในห�องเรียนได�ตามเดิม 

เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ต�องเว�น

ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน�อย 1-2 เมตร ผนวก

กบัความไมม่ัน่ใจว่าทกุคนทีเ่กีย่วข�องกบัการเรยีนการ

สอนในวชิานีไ้ด�เดนิทางไปยงัพืน้ทีเ่ส่ียงตอ่การระบาด

ของโรคโควิด 19 ก่อนการเข�าร่วมในชั้นเรียนหรือไม่ 

จึงมีการใช�แผนสำรองคือการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�

จัดหาและอำนวยความสะดวกให�กับบุคลากรและ

นักศึกษาทุกคน

 นอกจากช่ อ งทา ง ในการ ส่ื อสารที่ ท า ง

มหาวิทยาลัยได�จัดเตรียมไว�ให�เพ่ือรองรับวิกฤตการณ์

ครั้งนี้แล�ว อีกปัญหาสำคัญที่ต�องเตรียมพร�อมให�
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สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได�ใกล�เคียง

กับสถานการณ์ปกติให�มากท่ีสุด โดยสิง่ท่ีขาดสำหรับ

วิชานี้คือสื่อการสอนที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับ

หลากหลายปญัหาดงัตอ่ไปนี ้1) ปญัหาการแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด 19 ดงัท่ีกล่าวไว�ข�างต�น 2) ปญัหาในกรณี

ที่ระบบนอินเทอร์เน็ตเกิดความไม่เสถียรจนส่งผลต่อ

การสื่อสารระหว่างผู�สอนและนักศึกษา สื่อการสอนก็

เป็นอีกตัวช่วยท่ีทำให�การเรียนการสอนสามารถ

ดำเนนิตอ่ไปได� โดยจำเปน็ต�องเปลีย่นแผนการในการ

ส่ือสารตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่บ�าง แต่เป็นการ

ปรับเพียงเล็กน�อย 3) ปัญหานักศึกษาติดธิุระหรือ

ภารกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข�าเรียนหรือรับชมการ

เรียนการสอนผ่านทางโปรแกรม Zoom ได� นักศึกษา

ก็สามารถหาโอกาสไปศึกษาผ่านสื่อการสอนด�วยตัว

เองในภายหลังหรือล่วงหน�าได� 4) ปัญหาการเพิ่มหรือ

การถอนในระบบสำนักทะเบียนทีบ่างครัง้นักศึกษาไม่

ได�เข�าเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกๆ ของการเปิดภาคเรียน 

การเข�าเรยีนภายหลงันกัศกึษาคนอืน่จะทำให�เกดิรอย

ตอ่ของการปูพืน้ฐ์านความรู�ทีน่�อยลงได�จากการศึกษา

ด�วยส่ือการสอนเหล่านี้ด�วยตัวเอง เพื่อการปรับพื้น

ฐ์านให�เท่าเทียมกับเพื่อนนักศึกษาที่ได�เข�าเรียนตั้งแต่

สัปดาห์แรก 5) ปัญหาการไม่เข�าใจในบทเรียนก็

สามารถแก�ไขได�ด�วยสื่อการสอนท่ีช่วยให�นักศึกษา

สามารถศึกษาด�วยตัวเองเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได� ผู�วิจัยจึง

ได�จัดทำคลิปสื่อการสอนครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยอำนวย

ความสะดวกในการเรียนการสอนให�กับท้ังอาจารย์

และนักศึกษาได�ดีมากยิ่งขึ้น

 การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 

นั้น มีลักษณะดังต่อนี้ 1) เป็นการพัฒนาศักยภาพการ

คิดการแก�ปัญหาและการนำความรู�ไปประยุกต์ใช� 2) 

ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู�และสร�าง

องค์ความรู�โดยมีปฏิิสัมพันธิ์ร่วมกันในรูปแบบของ

ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 3) เปิดโอกาสให�ผู�

เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู�สูงสุด 4) เป็น

กิจกรรมที่ ให�ผู� เรี ยนบูรณาการข�อมูลข่ าวสาร

สารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ

ประเมินค่า 5) ผู�เรียนได�เรียนรู�ความมีวินัยในการ

ทำงานร่วมกับผู�อื่น 6) ความรู�เกิดจากประสบการณ์

และการสรุปของผู�เรียน 7) ผู�สอนเป็นผู�อำนวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนรู�เพื่อให�ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติ

ด�วยตนเอง

 วิธิีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning นั้น มีรูปแบบดังต่อนี้ 1) แบบระดมสมอง 

(Brainstorming) 2) แบบเน�นปัญหา/โครงงาน/กรณี

ศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case 

Study) 3) แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 

4) แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share) 

5) แบบสะท�อนความคิด (Student’s Reflection) 6) 

แบบตั้งคำถาม (Questioning-based Learning) 7) 

แบบใช�เกม (Games-based Learning)

 หลังจากได�รับอนุมัติทุนสนับสนุน Type A – 

Active Learning จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู�วิจัยได�เริ่ม

ทำการทดลองวางแผนการเรยีนการสอนแบบ Active 

Learning และผลิตส่ือการสอนสำหรับรายวิชา 

957107 (สีและแสงระบบดิจทิลั) เป้าหมายสำคัญเพือ่

ให�การจดัการเรยีนการสอนบรรลวุตัถปุระสงคร์ายวชิา 

ซึ่ึ่งได�แก่ 1) อธิิบายทฤษฎีของสีและแสงสำหรับงานวิ

ชวลเอฟเฟกตเ์บือ้งต�น 2) อธิบิายทฤษฎีของสแีละแสง

สำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์ในมุมมองระบบดิจิทัลได� 

3) อธิิบายหลักการใช�สีและแสงสำหรับงานวิชวล

เอฟเฟกต์ได�

 ก่อนหน�าการเร่ิมผลิตส่ือการเรียนการสอน  

ผู�วิจัยได�เลือกและออกแบบลักษณะของการจัดการ

เรยีนการสอนแบบ Active Learning และการประเมนิ

ประสิทธิิภาพของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

การคิดการแก�ปัญหาและการนำความรู�ไปประยุกต์ใช� 

การเปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู�สูงสุด การจัดกิจกรรมที่ให�ผู�เรียนบูรณาการ

ข�อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์
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สงัเคราะหแ์ละประเมนิคา่ การให�ผู�เรยีนได�เรยีนรู�ความ

มวีนิยัในการทำงานรว่มกบัผู�อ่ืน การให�ความรู�เกิดจาก

ประสบการณแ์ละการสรปุของผู�เรยีนและการทีผู่�สอน

เป็นผู�อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู�เพื่อให�

ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติด�วยตนเอง

2. วัต่ถุประสงค์และของเขต่ของการวิจััย

 2.1 เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21

 2.2 เพือ่ศึกษาถึงการออกแบบรูปแบบการเรยีน

รู�ของการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 

และการจัดทำคลิปสื่อการสอนที่ตรงตามความ

ต�องการของกลุ่มเป้าหมาย

3. ระเบัียบัวิธ์ีวิจััย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) โดยเครื่องมือที่ใช�ใน

การศึกษาครั้งนี้ ได�แก่ การศึกษาจากเอกสารที่

เก่ียวข�อง (Documentary Research) และการศกึษา

จากการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที่อ�างอิง

มาจากการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด 

จากสูตรคำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น

ร�อยละ 95 และยอมให�เกดิความคลาดเคลือ่นของการ

สุ่มตัวอย่างร�อยละ 5 ของทาโร่ยามาเน [2] ที่ใช�การ

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ด�วยการสร�างแบบสอบถามและแชรใ์นระบบออนไลน์

เพื่อให�สอดคล�องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 และเพื่อการเข�าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มี

ความกว�างในเชงิมติแิละมคีวามหลากหลายในเชงิพ้ืนที่

มากยิ่งขึ้นที่ได�รับผลมาจากได�รับทุนสนับสนุน Type 

A – Active Learning ครัง้ที ่1 ของผู�วจิยัและการวจิยั

เชิงทดลอง (Experimental Research) ด�วยการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning และการจัดทำสื่อการสอนวิชา 957107 (สี

และแสงระบบดจิทัิล) นอกจากนียั้งมกีารเกบ็ข�อมลูใน

การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและสือ่การสอน

ในครั้งนี้ โดยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(www.mis.cmu.ac.th) ศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. สรุปผู้ลการวิจััย

 เนื่องจากงานวิจัยชิ้นน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม

ผสาน ผลการวิจัยจึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามเครื่อง

มือที่ใช�ในการศึกษาดังต่อไปนี้

4.1. ผลการศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวข�อง 

(Documentary Research)

 เพือ่ศกึษาถงึความสำคญัของการจดัการเรยีนรู�

แบบใหมท่ีส่อดคล�องกบัศตวรรษที ่21 และเพ่ือศึกษา

ถึงการจัดทำคลิปสื่อการสอนที่ตรงตามความต�องการ

ของกลุ่มเปา้หมาย ผู�วจิยัได�ค�นพบหลกัการ ทฤษฎแีละ

แนวคิดที่เกี่ยวข�องดังต่อไปนี้

 4.1.1 ความหมายและบทบาทของการสื่อสาร

 การสือ่สาร หมายถงึ กระบวนการทางสงัคม ซ่ึึ่ง

ปจัเจกชนใช�สญัลกัษณใ์นการกำหนดและตีความหมาย

ในสภาพแวดล�อมหนึ่งๆ (West and Turner, 2021: 

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

ถ่ายโอนความหมาย (meaning transfer) ระหว่างผู�

สื่อสาร (communicators/ communicants) ซึ่ึ่งผู�

สื่อสารหมายถึงทั้งผู�ส่งสารและผู�รับสารไม่ว่าจำนวน

เทา่ใด เพือ่พยายามทำให�พวกเขาเข�าใจในความหมาย

เดียวกัน [5] โดยแบบจำลองในการสื่อสารหรือแบบ

จำลอง SMCR ของ David K. Berlo ได�กล่าวว่า

กระบวนการในการสือ่สารประกอบไปด�วยผู�สง่สาร (S: 

sender) สาร (M: message) ช่องทางในการสื่อสาร 

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

ปฏิิสัมพันธิ์ต่อกัน นอกจากนี้อีกปัจจัยสำคัญคือ การ

ตอบกลับ (F: feedback) ที่มีส่วนสำคัญในการ

ประเมินว่าผู�ส่งสารและผู�รับสารเข�าใจในความหมาย

เดยีวกันหรือไม่หรือการส่ือสารนัน้มีประสิทธิภิาพหรือ

ไม่ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิิภาพในการสื่อสาร

ระหว่างผู�ส่งสารและผู�รับสารก็คือองค์ประกอบส่วน

บุคคล (field) ซ่ึึ่งแตกต่างกันไป ได�แก่ ความเชื่อ  
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เฉพาะของแต่ละคนซึ่ึ่งแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมี

สิ่งที่เรียกว่าเครื่องกรอง (filter) ซึ่ึ่งได�แก่บรรดาการ

เลือกรับรู�ทั้งหลาย (selective perception) อันเป็น

ผลมาจากกระบวนการสงัคมประกติ อคต ิผลประโยชน์ 

ฯลฯ [6] สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู�ส่งสาร (S: sender) 

คือผู� วิจัยที่เป็นอาจารย์ผู�สอนในวิชานี้ สาร (M: 

message) คือเนื้อหาที่ใช�ในการเรียนการสอน ช่อง

ทางในการสื่อสาร (C: channel) คือคลิปสื่อการสอน

และผู�รับสาร (R: receiver) คือนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ 

 4.1.2 ทฤษฎีการใช�และความพึงพอใจในสื่อ 

(uses and gratifications theory)

 ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู�รับสารถือว่าเป็นผู�ที่มีความ

กระตือรือร�นและต�องการไปสู่เป้าหมาย ผู�รับสารมี

ความรับผิดชอบในการเลือกสื่อเพื่อสนองต่อความ

ต�องการของตนและใช�สิ่งท่ีได�มาเป็นหนทางในการ

สร�างความพึงพอใจ (Palmgreen, 1984 อ�างถึงใน  

สุรพงษ์ โสธินะเสถียร, 2557: 292-293) โดยตัวแปร

สำคัญที่ ส่ งผลต่อการใช�และความพึงพอใจคือ

คณุลกัษณะทีห่ลากหลายของคนในสงัคม (individual 

differences perspectives)

 4.1.3 ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกำหนด 

(communication technology determinism)

 ทฤษฎีนี้จากมุมมองของ McLuhan คือการ

ต�องการหาคำตอบว่ามีความสัมพันธิ์ระหว่างการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อกับประสบการณ์ด�าน 

ผัสสะ (sense) ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเห็น  

การได�ยิน การสัมผัสในกาละและเทศะต่างๆ อย่างไร

บ�าง เขาไม่ได�สนใจว่า “คนเรามีประสบการณ์กับ

อะไร” (What we experience) แต่กลบัสนใจว่า “คน

เรามีประสบการณ์อย่างไร” (How we experience) 

หากพูดในภาษาการสือ่สารก็คอื McLuhan ไม่ได�สนใจ 

“เนื้อหาของข่าวสาร” (content) หากแต่สนใจ “รูป

แบบของสื่อ” (form/media) จากข�อสรุปของเขาที่

กล่าวว่า “เพียงแค่ตัวสื่อก็เป็นสารแล�ว” (Medium is 

the Message) [4] เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีนี้จะเห็น

ได�ว่าการจัดทำคลิปสื่อการสอนถือเป็นการจัดการ

เรยีนรู�แบบใหม่ทีส่อดคล�องกับศตวรรษที ่21 ทีร่ปูแบบ

ของสื่อหรือการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ได�เปล่ียนแปลงไปและการเลือกใช�ส่ือและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมก็ช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพและความสะดวก

สบายในการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนได�ดียิ่งขึ้น

 4.1.4 การวิเคราะห์ผู�รับสาร (audience 

analysis)

 McQuail (1994) ได�ให�ความสำคัญกับการ

วเิคราะห์ผู�รบัสารและได�แบ่งพฒันาการของทัศนะทีมี่

ต่อผู�รับสารออกเป็น 4 แนวคิดใหญ่ๆ ดังนี้ [3]

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

(spectators) ความสัมพันธิร์ะหวา่งผู�ส่งสาร (อาจารย์) 

และผู�รบัสาร (นักศกึษา) จะเป็นการสือ่สารภายในกลุม่ 

(group communication) ที่ทั้งสองฝึ่ายต่างมี

ปฏิิกิริยาตอบโต�ต่อกัน ซึ่ึ่งทัศนะแบบนี้จะพบได�ทั้งใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบเก่าที่เน�นการบรรยาย

และการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สื่อสารกับผ่าน

โปรแกรมสังคมออนไลน์

 2) ทัศนะที่มองผู�รับสารเป็น “กลุ่มสาธิารณะ” 

(public) ที่ผู�รับสาร (นักศึกษา) ติดตามผลงานของผู�

ส่งสาร (อาจารย์) อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

 3) ทศันะท่ีมองผู�รับสารเปน็ “มวลชน” (mass) 

ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีปริมาณมาก เป็นก

ลุ่มที่อยู่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ไม่ได�รวมอยู่ในที่

เดียวกนั เปน็กลุม่ทีไ่มไ่ด�มคีวามสมัพนัธิต์อ่กนั ตา่งคน

ตา่งอยู ่ไม่รู�จกักนั เป็นกลุม่ทีมี่ลกัษณะหลากหลาย ไม่

ว่าจะเป็นหลายเพศ หลายวัย หลายอาชีพและเป็น 

กลุ่มที่มีลักษณะชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่ึ่งก็มีความใกล�เคียง

กับลักษณะของนักศึกษาที่ใช�สื่อคลิปการสอนครั้งนี้

 4) ทศันะทีม่องผู�รบัสารเปน็ตลาดหรอืผู�บรโิภค 

(market) ที่เป็นระบบธิุรกิจอย่างเต็มตัวและมีการ

แข่งขันเข�ามาเกี่ยวข�อง ทิศทางการผลิตส่ือต�องคำนึง

ถงึความต�องการของตลาด ผู�ชมเปน็สำคญั โดยในกรณี
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น้ีทางผู�วิจัยก็ได�ให�ความสำคัญและทำการสำรวจผู�

บริโภคก่อนการออกแบบและทดลองจัดทำคลิปสื่อ

การสอนชิ้นนี้ ซึ่ึ่งจะมีการกล่าวถึงต่อไปในผลการวิจัย

เชิงสำรวจ

4.2. ผลการวจิยัเชงิสำรวจ (Survey Research)

 จากการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้งส้ิน 400 

ชุด ที่ใช�การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) ด�วยการสร�างแบบสอบถามและแชร์ใน

ระบบออนไลน์เพื่อให�สอดคล�องกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อการเข�าถึงกลุ่ม

เป้าหมายที่มีความกว�างในเชิงมิติและมีความหลาก

หลายในเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน

มีข�อมูลเชิงประชากรศาสตร์ดังต่อไปนี้

ร้ปที� 1 ปีเกิดของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ประกอบไปด�วยผู�ที่ใน

ขณะนี้มีอายุระหว่าง 57-75 ปี จำนวน 15 คน อายุ

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

ปี จำนวน 133 คน และอายุน�อยกว่า 24 ปี จำนวน 

200 คน โดยเป็นการแบ่งกลุ่มประชากรตามแนวคิด

ของนักเศรษฐ์ศาสตรท่ี์ได�แบ่งกลุม่ออกเปน็กลุม่ Baby 

Boomer กลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen Y และกลุ่ม Gen Z 

ที่เกิดและเติบโตมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จึงจะส่ง

ผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป โดยเป็นการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่มีบ�านเกิดอยู่ใน

จงัหวดัตา่งๆ ท่ัวประเทศไทย 59 จงัหวัด โดยประกอบ

ไปด�วยจังหวัดเชียงใหม่ 129 คน (32.25%) 

กรุงเทพมหานคร 77 คน (19.25%) จังหวัดเชียงราย 

26 คน (6.5%) จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ จังหวัด

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

จังหวัดพะเยา 8 คน (2%) จังหวัดกำแพงเพชร 7 คน 

(1.75%) จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและ

จงัหวัดพษิณโุลก จงัหวัดละ 6 คน (1.5%) จงัหวัดนา่น 

จงัหวดัราชบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดั

นครศรีธิรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธิานี จังหวัดละ 

4 คน (1%) และจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครปฐ์ม 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดตาก จังหวัด

นครพนม จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด

อุดรธิานี จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ อีกจำนวนรวมทั้งสิ้น 59 

จังหวัดจากทุกภูมิภาค จังหวัดละ 1-3 คน (0.25-

0.75%) ซ่ึึ่งแสดงให�เหน็วา่เปน็การเกบ็ข�อมลูจากกลุม่

ตัวอย่างในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 เป้าหมายสำคัญของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียน

ของพวกเขาที่กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได�มากกว่า 1 

คำตอบ คำตอบที่ได�รับการเลือกสูงสุดโดยเรียงตาม

ลำดับ ได�แก่ การเรียนเพื่อการได�งานดีๆ ทำ จำนวน 

268 คน (67%) การเรียนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 

จำนวน 231 คน (57.8%) การเรียนเพื่อการมีงานทำ 

จำนวน 213 คน (53.3%) และการเรียนเพื่อการเรียน

ให�จบ จำนวน 212 คน (53%) สิ่งนี้สะท�อนให�เห็นว่า

คนส่วนใหญ่ให�ความสำคัญและเห็นความสำคัญของ

การเรยีน จงึพจิารณาได�วา่คำตอบของกลุม่ตัวอยา่งนัน้

จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้  

ร้ปที� 2 เป้าหมายของการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

   

 

 

เขาไมไดสนใจวา “คนเรามีประสบการณกับอะไร” 

(What we experience) แตกลับสนใจวา “คนเรามี

ประสบการณอย างไร” (How we experience) 

หากพูดในภาษาการสื่อสารก็คือ McLuhan ไมได

สนใจ “เนื ้อหาของขาวสาร” (content) หากแต

สนใจ “รูปแบบของสื่อ” (form/media) จากขอสรุป

ของเขาที่กลาววา “เพียงแคตัวสื่อก็เปนสารแลว” 

(Medium is the Message) [4] เมื ่อพิจารณาจาก

ทฤษฎีนี้จะเห็นไดวาการจัดทำคลิปสื่อการสอนถือ

เปนการจัดการเร ียนรู แบบใหมที ่สอดคลองกับ

ศตวรรษที ่ 21 ที ่ร ูปแบบของสื ่อหรือการสื ่อสาร

ระหวางอาจารยและนักศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปและ

การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็ชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการสื่อสาร

เพ่ือการเรียนการสอนไดดียิ่งข้ึน 

4.1.4 การว ิ เคราะห ผ ู  ร ั บสาร  (audience 

analysis) 

McQuail (1994) ได ให ความสำค ัญก ับการ

วิเคราะหผูรับสารและไดแบงพัฒนาการของทัศนะท่ี

มีตอผูรับสารออกเปน 4 แนวคิดใหญๆ ดังนี้ [3] 

1) ท ัศนะท ี ่ มองผ ู  ร ับสารเป น “ผ ู  ด ู  ผ ู  ชม” 

(spectators) ความสัมพันธระหวางผู สงสาร 

(อาจารย) และผูรับสาร (นักศึกษา) จะเปนการ

สื่อสารภายในกลุม (group communication) 

ที่ทั ้งสองฝายตางมีปฏิกิริยาตอบโตตอกัน ซ่ึง

ทัศนะแบบนี้จะพบไดทั ้งในรูปแบบการเรียน

การสอนแบบเกาที ่เนนการบรรยายและการ

เร ียนการสอนแบบใหม ท ี ่ส ื ่ อสารก ับผ าน

โปรแกรมสังคมออนไลน 

2) ทัศนะที ่มองผู ร ับสารเปน “กลุ มสาธารณะ” 

(public) ที่ผูรับสาร (นักศึกษา) ติดตามผลงาน

ของผ ู ส งสาร (อาจารย ) อย างจร ิงจ ังและ

สม่ำเสมอ 

3) ทัศนะที่มองผูรับสารเปน “มวลชน” (mass) ท่ี

มีลักษณะเปนกลุมขนาดใหญที่มีปริมาณมาก 

เปนกลุมที่อยูกระจัดกระจายตามที่ตางๆ ไมได

รวมอยู ในท ี ่ เด ียวก ัน เป นกล ุ มท ี ่ ไม  ได  มี

ความสัมพันธตอกัน ตางคนตางอยู ไมรูจักกัน 

เปนกลุมที่มีลักษณะหลากหลาย ไมวาจะเปน

หลายเพศ หลายวัย หลายอาชีพและเปนกลุมท่ี

มีลักษณะชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งก็มีความใกลเคียง

กับลักษณะของนักศึกษาที่ใชสื่อคลิปการสอน

ครั้งนี้ 

4) ทัศนะที่มองผูร ับสารเปนตลาดหรือผู บริโภค 

(market) ที่เปนระบบธุรกิจอยางเต็มตัวและมี

การแขงขันเขามาเกี่ยวของ ทิศทางการผลิตสื่อ

ตองคำนึงถึงความตองการของตลาด ผูชมเปน

สำค ัญ โดยในกรณ ีน ี ้ทางผ ู  ว ิ จ ั ยก ็ ได  ให

ความสำคัญและทำการสำรวจผูบริโภคกอนการ

ออกแบบและทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนชิ้น

นี้ ซึ่งจะมีการกลาวถึงตอไปในผลการวิจัยเชิง

สำรวจ 
 

4.2 ผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

จากการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 400 

ชุด ท่ีใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) ดวยการสรางแบบสอบถามและแชรใน

ระบบออนไลนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 และเพื ่อการเขาถึง

กลุมเปาหมายที่มีความกวางในเชิงมิติและมีความ

หลากหลายในเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ ้น กลุมตัวอยางท้ัง 

400 คนมีขอมูลเชิงประชากรศาสตรดังตอไปนี้ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ปเกิดของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง 400 คน ประกอบไปดวยผูท่ีใน

ขณะนี้มีอายุระหวาง 57-75 ป จำนวน 15 คน อายุ

ระหวาง 42-56 ป จำนวน 52 คน อายุระหวาง 24-

41 ป   จำนวน 133 คนและอายุน อยกว า 24 ป  

จำนวน 200 คน โดยเปนการแบงกลุมประชากรตาม

แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรที่ไดแบงกลุมออกเปน

กลุม Baby Boomer กลุม Gen X กลุม Gen Y และ

กลุ ม Gen Z ที ่ เก ิดและเต ิมโตมาในช วงเวลาท่ี

แตกตางกัน จึงจะสงผลตอทัศนคติที ่แตกตางกัน

ออกไป โดยเปนการเก็บแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางที่มีบานเกิดอยูในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ

ไทย 59 จังหวัด โดยประกอบไปดวยจังหวัดเชียงใหม 

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

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

ลำปางและจังหวัดแพร จังหวัดละ 14 คน (3.5%) 

จังหวัดลำพูน 13 คน (3.25%) จังหวัดพะเยา 8 คน 

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

นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดละ 6 คน (1.5%) จังหวัดนาน จังหวัดราชบุรี 

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

นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดละ 

4 คน (1%)  และจังหว ัดนครราชส ีมา จ ั งหวัด

นครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

บุรีรัมย จังหวัดลพบุรี จังหวัดกระบี ่ จังหวัดตาก 

จังหวัดนครพนม จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ อีกจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 59 จังหวัดจากทุกภูมิภาค จังหวัดละ 1-3 คน 

(0.25-0.75%) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

เปาหมายสำคัญของกลุมตัวอยางตอการเรียน

ของพวกเขาที่กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 

1 คำตอบ คำตอบที่ไดรับการเลือกสูงสุดโดยเรียง

ตามลำดับ ไดแก การเรียนเพื ่อการไดงานดีๆทำ 

จำนวน 268 คน (67%) การเร ียนเพ ื ่อหาเล ี ้ยง

ครอบครัว จำนวน 231 คน (57.8%) การเรียนเพ่ือ

การมีงานทำ จำนวน 213 คน (53.3%) และการ

เรียนเพ่ือการเรียนใหจบ จำนวน 212 คน (53%) สิ่ง

นี้สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญใหความสำคัญและ

เห็นความสำคัญของการเรียน จึงพิจารณาไดวา

คำตอบของกลุ มตัวอยางนั ้นจะเปนประโยชนตอ

การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  2 เป าหมายของการเร ียนของกลุม

ตัวอยาง 
 

คำถามในแบบสอบถามประกอบไปดวยคำถาม

ถึงการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางไดเคยมี
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 คำถามในแบบสอบถามประกอบไปด�วยคำถาม

ถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีกลุ่มตัวอย่างได�เคยมี

ประสบการณ์ ซึ่ึ่งมีคำตอบเป็นจำนวนมาก รูปแบบที่

กลุม่ตวัอยา่งชอบในลำดบัต�นๆ ได�แก่ การใช�สือ่ในการ

เรยีนการสอน เชน่ สไลด์ คลิป ภาพยนตร ์ฯลฯ จำนวน 

246 คน (61.5%) การเน�นการแสดงออกถึงความคิด

สร�างสรรค์ จำนวน 213 คน (53.3%) การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น จำนวน 207 คน (51.7%) และการ

ทดลอง จำนวน 189 คน (47.3%) ส่วนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบในลำดับ

ต�นๆ ได�แก่ การแจกโครงงาน จำนวน 186 คน 

(46.5%) การบรรยาย จำนวน 141 คน (35.3%) และ

การแสดงบทบาทสมมุติ จำนวน 100 คน (25%) รูป

แบบการจดัการเรยีนการสอนท่ีทำให�กลุม่ตวัอยา่งมผีล

การเรียนดีในลำดับต�นๆ ได�แก่ การใช�สื่อในการเรียน

การสอน เชน่ สไลด ์คลปิ ภาพยนตร ์ฯลฯ จำนวน 163 

คน (40.8%) การแลกเปลีย่นความคิดเหน็ จำนวน 143 

คน (35.8%) การเน�นการแสดงออกถึงความคิด

สร�างสรรค์ จำนวน 123 คน (30.8%) และการทดลอง 

จำนวน 122 คน (30.5%) การให�คะแนนความพงึพอใจ

และความเข�าใจระหวา่งการจดัการเรยีนการสอนแบบ

เก่าที่เน�นการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนท่ี

ใช�สื่อมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือช่วยในการสอน ดังรูปที่ 

3 และ 4 

 ส่ือมัลติมีเดียที่ช่วยในการเรียนการสอนท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งชอบลำดบัต�นๆ ได�แก ่สไลดห์รอื Powerpoint 

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

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

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

จำนวน 51 คน (12.8%) และคลิปความยาว 21-30 

นาที จำนวน 32 คน (8%) ซึ่ึ่งคำตอบจากแบบสำรวจ

นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู�วิจัยใช�ในการออกแบบคลิปส่ือ

การสอนเชิงทดลองในครั้งนี้

ร้ปที� 3 รูปเปรียบเทียบการให�คะแนนความพึงพอใจ

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบเก่าที่เน�นการ

บรรยายและการจัดการเรียนการสอนท่ีใช�สื่อ

มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือช่วยในการสอน

ร้ปที� 4 รูปเปรียบเทียบการให�คะแนนความเข�าใจ

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบเก่าที่เน�นการ

บรรยายและการจัดการเรียนการสอนท่ีใช�สื่อ

มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือช่วยในการสอน

4.3. ผลการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research)

 เบื้ องต�นได� มีการออกแบบการประเมิน

ประสิทธิิภาพในการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยหลังจาก

   

 

 

ประสบการณ ซ่ึงมีคำตอบเปนจำนวนมาก รูปแบบท่ี

กลุมตัวอยางชอบในลำดับตนๆ ไดแก การใชสื่อใน

การเรียนการสอน เชน สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ 

จำนวน 246 คน (61.5%) การเนนการแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค จำนวน 213 คน (53.3%) การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 207 คน (51.7%) 

และการทดลอง จำนวน 189 คน (47.3%) สวน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางไม

ชอบในลำดับตนๆ ไดแก การแจกโครงงาน จำนวน 

186 คน (46.5%) การบรรยาย จำนวน 141 คน 

(35.3%) และการแสดงบทบาทสมมุติ จำนวน 100 

คน (25%) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทำให

กลุมตัวอยางมีผลการเรียนดีในลำดับตนๆ ไดแก การ

ใช ส ื ่อในการเร ียนการสอน เช น สไลด   คลิป 

ภาพยนตร ฯลฯ จำนวน 163 คน (40.8%) การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 143 คน (35.8%) 

การเนนการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค จำนวน 

123 คน (30.8%) และการทดลอง จำนวน 122 คน 

(30.5%) การใหคะแนนความพึงพอใจและความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช

สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน ดังรูปท่ี 3 

และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความพึง

พอใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ีเนน
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รูปที ่ 4 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี
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สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน 

สื่อมัลติมีเดียที่ชวยในการเรียนการสอนที่กลุม

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

Powerpoint จำนวน 281 คน (70.3%) คลิปความ

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

ยาว 6-10 นาที จำนวน 164 คน (41%) คลิปความ
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รูปที ่ 4 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช

สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน 

สื่อมัลติมีเดียที่ชวยในการเรียนการสอนที่กลุม

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

Powerpoint จำนวน 281 คน (70.3%) คลิปความ

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

ยาว 6-10 นาที จำนวน 164 คน (41%) คลิปความ
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การสอนหลักการและทฤษฎีแบบบรรยาย ได�มีการให�

โจทย์แก่นักศึกษาในการทำงานกลุ่ม จำนวน 2 ชิ้น ซึ่ึ่ง

ได�แก่ การให�นักศึกษาร่วมกันชมภาพยนตร์และเลือก 

1 ฉากทีไ่ม่ซึ่ำ้กันมาวิเคราะห์เกีย่วกับการใช�แสงและสี 

โดยยึดตามหลักการและทฤษฎีที่ได�เรียนมาในการ

บรรยายโดยคลิปสื่อการสอนและอาจารย์สอนสดใน 

Zoom และการให�นักศึกษาร่วมกันผลิตผลงานที่

เก่ียวข�องกับการออกแบบแสงและสีเพื่อเข�าร่วมการ

ประกวดที่จัดขึ้นจริง ซึ่ึ่งนักศึกษาจะต�องมีการระดม

สมอง การเน�นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา การแลก

เปลี่ยนความคิด การสะท�อนความคิดและการตั้ง

คำถามที่เป็นรูปแบบการเรียนรู�ของการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning การให�งานกลุ่มเหล่า

นี้มีเป้าหมายเพื่อให�นักศึกษาสามารถอธิิบายทฤษฎี

ของสีและแสงสำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์ในมุมมอง

ระบบดิจิทัลและอธิิบายหลักการใช�สีและแสงสำหรับ

งานวิชวลเอฟเฟกต์ได�ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

 นอกจากนียั้งได�มีการให�งานเดีย่ว 1 ชิน้ ซ่ึึ่งก็คอื

การสรุปความรู�ท้ังหมดท่ีได�จากการเรียนรู�ในวิชาน้ี

ออกมาเป็น Mindmap บนพื้นฐ์าน 1 หน�ากระดาษ 

A4 ซึ่ึ่งนักศึกษาจะต�องมีการเน�นปัญหา/โครงงาน/

กรณีศึกษา การสะท�อนความคิดและการตั้งคำถามท่ี

เป็นรูปแบบการเรียนรู�ของการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning การให�งานเดี่ยวนี้มีเป้าหมาย

เพื่อให�นักศึกษาสามารถอธิิบายทฤษฎีของสีและแสง

สำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์เบื้องต�นได�

 หลังจากการออกแบบรูปแบบการเรียนรู�ของ

การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning ผู�วจัิย

ได�จัดทำสื่อการเรียนการสอนท่ีเป็นทฤษฎีของสีและ

แสงสำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์เบื้องต�น จำนวน 4 ชิ้น 

ชิน้ท่ี 1 ความยาว 11.29 นาที ช้ินท่ี 2 ความยาว 08.46 

นาที ชิ้นที่ 3 ความยาว 10.48 นาทีและชิ้นที่ 4 ความ

ยาว 03.05 นาที โดยการออกแบบความยาวของสื่อ

การเรียนการสอนข้ึนอยู่กับความยาวของประเด็นที่

สือ่สารในคลิปนัน้ๆ ไม่ได�กำหนดให�มคีวามยาวเท่ากัน

ทัง้ 4 คลปิ แตก่ำหนดไมใ่ห�มคีวามยาวมากเกนิไป โดย

ยดึเกณฑ์จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม แต่เนือ่งจาก

ระยะเวลาในการได�รับทุนนั้นไม่ตรงกับระยะเวลาใน

การเปิดภาคเรียน จึงทำให�คลิปการเรียนการสอนนั้น

เสร็จสมบูรณ์ภายหลังการวางแผนการจัดกการเรียน

การสอนในหัวข�อนั้นๆ การทำคลิปสื่อการสอนในครั้ง

นีจึ้งได�มีการเผยแพร่ให�กับนักศึกษาในช่วงปลายเทอม

เพื่อใช�ในทำงานเดี่ยวจากโจทย์ที่ให�สรุปบทเรียนที่ได�

เรียนรู�จากการบรรยายของวิชานี้ ซ่ึึ่งในปีการศึกษา

หน�าจะสามารถใช�คลิปสื่อการเรียนการสอนนี้ในการ

จัดการเรียนการสอนตามปกติในห�องเรียนหรือผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได� ถือเป็นการอำนวยความสะดวก

ให�กับผู�สอนได�เป็นอย่างดี

4.4. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และสื่อการสอน

 ผลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และสื่อการสอนโดยนักศึกษาในรายวิชา 957107  

(สีและแสงระบบดิจิทัล) จำนวน 88 คน ในครั้งนี้ โดย

ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.mis.

cmu.ac.th) พบวา่ผลการประเมนิอาจารยท่ี์ได�ทำการ

ทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning และผลิตสื่อการสอนมาเป็นตัวช่วยในการ

ทบทวนบทเรียนในช่วงปลายภาค อาจารย์ได�รับ

คะแนนประเมินเฉล่ียร�อยละ 85.8 หรือ 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่ึ่งผลสรุปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

และผลการประเมินกระบวนวิชาที่ประเมินโดย

นักศึกษาจำนวน 95 คน พบว่าวิชานี้ได�รับคะแนน

ประเมินเฉลี่ยร�อยละ 84.48 หรือ 4.22 จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน ซึ่ึ่งผลสรุปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึง

ถือว่าการทดลองในการจัดการเรียนการสอนและการ

ผลิตสื่อการสอนครั้งนี้มีประสิทธิิภาพและสามารถ

สร�างความพึงพอใจให�กับนักศึกษาได�

5. การอภัิปราย

 จากการศึกษาถึงความสำคัญของการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ทั้งจาก
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การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข�อง ผู�วิจัยได�ค�นพบ

ว่าการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษ

ที ่21 มคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก การปรับการจัดการ

เรยีนการสอนให�เหมาะสมกับยคุสมยัในปัจจบุนันีเ้ปน็

สิ่งที่จำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นผนวกกับแนวคิดที่ว่าการเรียน

การสอนเปน็รปูแบบหนึง่ของการสือ่สารทีเ่ปน็การถา่ย

โอนความหมายหรือความรู�จากอาจารย์ผู�สอนไปยัง

นกัศกึษา เพือ่พยายามให�ท้ังสองฝ่ึายเข�าใจความหมาย

เดียวกัน เมื่อพิจารณาจากแบบจำลองในการส่ือสาร 

(SMCR Model) แล�ว ผู�วิจัยในฐ์านะผู�ส่งสาร  

(S: Sender) ผู� ท่ีต�องถ่ายทอดสารหรือความรู�  

(M: Message) ก็ได�ศึกษาความต�องการของผู�รับสาร 

(R: Receiver) ซึ่ึง่ในทีน่ีค้อืนกัศกึษาวา่ชอ่งทางในการ

สื่อสาร (C: Channel) หรือรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบไหนที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิิภาพ

สำหรับพวกเขา เพือ่สร�างความพึงพอใจและก่อให�เกดิ

การเลือกรับคลิปสื่อการสอนที่นำมาซึ่ึ่งประสิทธิิภาพ

ในการเรียนรู�  โดยการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่  21 ก็หนีไม่พ�นการใช�

เทคโนโลยีเข�ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพและ

ความสะดวกสบายในการเรียนการสอน

 นอกจากนีใ้นการออกแบบคลิปสือ่การสอนต�อง

ให�ความสำคัญกบัการวเิคราะหผ์ู�รบัสารหรอืนักศกึษา 

โดยพิจารณาให�สือ่การสอนรองรับปฏิกิิรยิาตอบโต�ต่อ

กนั คลิปสือ่การสอนทีผู่�วจิยัจดัทำขึน้นัน้จะใช�ประกอบ

การเรยีนการสอน ไมไ่ด�เป็นการผลกัภาระให�นกัศกึษา

เรียนรู�เพียงลำพัง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของ

ผู�วิจัยยังเป็นรูปแบบที่ มีปฏิิกิริยาตอบโต�ของทั้ง

อาจารย์และผู�เรยีนเพือ่สร�างความเข�าใจความหมายที่

ตรงกนัมากยิง่ขึน้ ผู�วจิยัได�พยายามจดัทำสือ่ให�มคีวาม

น่าสนใจเพื่อการยอมรับและติดตามผลงานจาก

นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและคลิปสื่อการสอนชิ้นนี้ก็

สามารถใช�ได�กับคนกลุ่มใหญ่ที่มีความแตกต่างหลาก

หลายในหลายมิต ินอกจากนีผู้�วิจยัยงัมองวา่นกัศกึษา

เปน็ตลาดหรอืผู�บรโิภคทีต่�องให�ความสำคญัและหาวธิิี

สร�างความพึงพอใจให�กับพวกเขาจึงได�ทำการวิจัยเชิง

สำรวจ

 จากผลการวิจัยเชงิสำรวจ (Survey Research) 

จากการกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ได�ค�นพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งชอบการใช�สือ่ในการเรยีนการสอน เชน่ สไลด์ 

คลิป ภาพยนตร์ ฯลฯ ร�อยละ 61.5 และการใช�สื่อใน

การเรียนการสอนช่วยให�กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนที่

ดี ร�อยละ 40.8 โดยความยาวของคลิปสื่อการสอนที่

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ได�แก่ ความยาว 1-5 

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

41 ผู�วิจัยจึงได�ตัดสินใจทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอน

ที่มีความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยปรับความยาวตาม

ประเด็นที่ต�องการนำเสนอเป็นสำคัญ

 ผู�วจัิยได�ทำการวจัิยเชงิทดลอง (Experimental 

Research) ด�วยการทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนใน

วิชา 957107 (สีและแสงระบบดิจิทัล) จำนวน 4 คลิป 

ดังตารางที่ 1

ต่ารางที� 1 ชื่อ ความยาวและจำนวนผู�รับชม

 

 

   

 

 

ตัวอยางชอบการใชสื ่อในการเรียนการสอน เชน 

สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ รอยละ 61.5 และการ

ใชสื่อในการเรียนการสอนชวยใหกลุมตัวอยางมีผล

การเรียนท่ีดี รอยละ 40.8 โดยความยาวของคลิปสื่อ

การสอนที ่กลุ มเปาหมายมีความพึงพอใจ ไดแก 

ความยาว 1-5 นาที รอยละ 59.3 และความยาว 6-

10 นาที รอยละ 41 ผู ว ิจ ัยจึงไดตัดสินใจทดลอง

จัดทำคลิปสื่อการสอนที่มีความยาวไมเกิน 10 นาที 

โดยปรับความยาวตามประเด็นที่ตองการนำเสนอ

เปนสำคัญ 

ผูวิจัยไดทำการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ดวยการทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนใน

วิชา 957107 (đęŀşąŀđ̧ İą¹ ¹ ÝĘ̋ĘþĎş) จำนวน 4 

คลิป ดังตารางท่ี 1 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ชื่อ ความยาวและจำนวนผูรับชม 

 ชื่อ ความยาว ผูรับชม 

1 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.01 

11.29 นาที 135 คน 

2 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.02 

8.45 นาที 136 คน 

3 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.03 

10.47 นาที 133 คน 

4 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.01 

03.05 นาที 130 คน 

 

ผูอานสามารถติดตามชอง Youtube ของผูวิจัย 

ช ื ่ อ ช  อ ง  “MM’s SPACE”  ได  ท ี ่ ล ิ ง ค  ต  อ ไปนี้  

https://www.youtube.com/channel/UC0 ITrsI

zvP18RJfZqKjZv4w/featured  

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปที ่  7 ร ูป QR Code เข าส ู ช อง Youtube 

“MM’s SPACE”   

 
 

รูปที่ 8 รูปเพลยลิสตรวบรวมคลิปสื่อการสอน

วิชา 957107 (đęŀşąŀđ̧ İą¹ ¹ÝĘ̋ĘþĎş) ชื่อ “MOOC 

957107 (Digital Color and Light)” ใน Youtube 

ชอง “MM’s SPACE”   

 

6 กิตติกรรมประกาศ 

โครงการและบทความฉบับนี้สำเร็จไปไดดวยดี 

ตองขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยี
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 ผู�อา่นสามารถตดิตามชอ่ง Youtube ของผู�วจิยั 

ชื่อช่อง “MM’s SPACE” ได�ที่ลิงค์ต่อไปนี้ https://

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

UC0ITrsIzvP18RJfZqKjZv4w/featured 

ร้ปที� 7 รูป QR Code เข�าสู่ช่อง Youtube “MM’s 

SPACE”  

ร้ปที� 8 รูปเพลย์ลิสต์รวบรวมคลิปสื่อการสอนวิชา 

957107 (สีและแสงระบบดิจิทัล) ชื่อ “MOOC 

957107 (Digital Color and Light)” ใน Youtube 

ช่อง “MM’s SPACE”  

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 โครงการและบทความฉบับนี้สำเร็จไปได�ด�วยดี 

ต�องขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอบคุณความช่วยเหลือและคำแนะนำจากทีมวิจัย 

“Research Group of Embedded Systems and 

Mobile Application” และ “Motion Capture and 

Motion Analysis Laboratory” รวมถึงวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอขอบคณุผู�ตอบแบบสอบถามทกุทา่นทีก่รณุา

ให�ข�อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21

 สุดท�ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนฝึูง เพื่อน

ร่วมงานและนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมส่งแรงพลังทั้งทาง

กายและทางใจให�กับผู�วิจัยมาโดยตลอด หวังว่างาน

วิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู�อื่นไม่มากก็น�อย

 

 

 

   

 

 

ตัวอยางชอบการใชสื ่อในการเรียนการสอน เชน 

สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ รอยละ 61.5 และการ

ใชสื่อในการเรียนการสอนชวยใหกลุมตัวอยางมีผล

การเรียนท่ีดี รอยละ 40.8 โดยความยาวของคลิปสื่อ

การสอนที ่กลุ มเปาหมายมีความพึงพอใจ ไดแก 

ความยาว 1-5 นาที รอยละ 59.3 และความยาว 6-

10 นาที รอยละ 41 ผู ว ิจ ัยจึงไดตัดสินใจทดลอง

จัดทำคลิปสื่อการสอนที่มีความยาวไมเกิน 10 นาที 

โดยปรับความยาวตามประเด็นที่ตองการนำเสนอ

เปนสำคัญ 

ผูวิจัยไดทำการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ดวยการทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนใน

วิชา 957107 (đęŀşąŀđ̧ İą¹ ¹ ÝĘ̋ĘþĎş) จำนวน 4 

คลิป ดังตารางท่ี 1 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ชื่อ ความยาวและจำนวนผูรับชม 

 ชื่อ ความยาว ผูรับชม 

1 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.01 

11.29 นาที 135 คน 

2 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.02 

8.45 นาที 136 คน 

3 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.03 

10.47 นาที 133 คน 

4 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.01 

03.05 นาที 130 คน 

 

ผูอานสามารถติดตามชอง Youtube ของผูวิจัย 

ช ื ่ อ ช  อ ง  “MM’s SPACE”  ได  ท ี ่ ล ิ ง ค  ต  อ ไปนี้  

https://www.youtube.com/channel/UC0 ITrsI

zvP18RJfZqKjZv4w/featured  

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปที ่  7 ร ูป QR Code เข าส ู ช อง Youtube 

“MM’s SPACE”   

 
 

รูปที่ 8 รูปเพลยลิสตรวบรวมคลิปสื่อการสอน

วิชา 957107 (đęŀşąŀđ̧ İą¹ ¹ÝĘ̋ĘþĎş) ชื่อ “MOOC 

957107 (Digital Color and Light)” ใน Youtube 

ชอง “MM’s SPACE”   

 

6 กิตติกรรมประกาศ 

โครงการและบทความฉบับนี้สำเร็จไปไดดวยดี 

ตองขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยี

 

 

   

 

 

ตัวอยางชอบการใชสื ่อในการเรียนการสอน เชน 

สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ รอยละ 61.5 และการ

ใชสื่อในการเรียนการสอนชวยใหกลุมตัวอยางมีผล

การเรียนท่ีดี รอยละ 40.8 โดยความยาวของคลิปสื่อ

การสอนที ่กลุ มเปาหมายมีความพึงพอใจ ไดแก 

ความยาว 1-5 นาที รอยละ 59.3 และความยาว 6-

10 นาที รอยละ 41 ผู ว ิจ ัยจึงไดตัดสินใจทดลอง

จัดทำคลิปสื่อการสอนที่มีความยาวไมเกิน 10 นาที 

โดยปรับความยาวตามประเด็นที่ตองการนำเสนอ

เปนสำคัญ 

ผูวิจัยไดทำการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ดวยการทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนใน

วิชา 957107 (đęŀşąŀđ̧ İą¹ ¹ ÝĘ̋ĘþĎş) จำนวน 4 

คลิป ดังตารางท่ี 1 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ชื่อ ความยาวและจำนวนผูรับชม 

 ชื่อ ความยาว ผูรับชม 

1 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.01 

11.29 นาที 135 คน 

2 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.02 

8.45 นาที 136 คน 

3 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.03 

10.47 นาที 133 คน 

4 957107 (Digital 

Color and Light) 

Ep.01 

03.05 นาที 130 คน 

 

ผูอานสามารถติดตามชอง Youtube ของผูวิจัย 

ช ื ่ อ ช  อ ง  “MM’s SPACE”  ได  ท ี ่ ล ิ ง ค  ต  อ ไปนี้  

https://www.youtube.com/channel/UC0 ITrsI

zvP18RJfZqKjZv4w/featured  

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปที ่  7 ร ูป QR Code เข าส ู ช อง Youtube 

“MM’s SPACE”   

 
 

รูปที่ 8 รูปเพลยลิสตรวบรวมคลิปสื่อการสอน

วิชา 957107 (đęŀşąŀđ̧ İą¹ ¹ÝĘ̋ĘþĎş) ชื่อ “MOOC 

957107 (Digital Color and Light)” ใน Youtube 

ชอง “MM’s SPACE”   

 

6 กิตติกรรมประกาศ 

โครงการและบทความฉบับนี้สำเร็จไปไดดวยดี 

ตองขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยี
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การเรียนร้�แบับัเชิงรุก Active Learning เพื่่�อพื่ัฒินาทักษะนักศ้กษา 

การจััดการสมัยให์ม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยศิลปะ ส่�อ และเทคโนโลยี มห์าวิทยาลัยเชียงให์ม่  

Active Learning To Develop Students' Skills In Modern Management 

And Information Technology; Case Study College of Arts, Media  

And Technology, Chiang Mai University

สมเกียรต่ิ น่วมนา
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

239 ถนน ห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

somkeit.n@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 การเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู�เชิงประสบการณ์ที่มุ่งให�ผู�เรียนสามารถเข�ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนรู�ในชั้นเรียนได�มากขึ้นกว่าการเรียนรู�แบบเดิม โดยกระบวนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับระบบการผลิตได�ถูกนำมาสอนในลักษณะ Active Learning ในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตร

การจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ึ่งในกระบวนการสอนในลักษณะ

นีผู้�สอนได�ทำการมุง่เน�นให�ผู�เรยีนรู�ได�ผลลัพธิ ์(Outcome) จากการมีส่วนร่วมในชัน้เรยีนให�มากทีสุ่ดจากกิจกรรม

ที่ผู�สอนได�กำหนดไว� พร�อมทั้งการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยให�การเรียนรู�สามารถ

ดำเนินการไปได�อย่างสะดวกและสร�างความน่าสนใจในเนื้อหาของกิจกรรมได�มากขึ้น อีกท้ังการได�รับคำปรึกษา

จากพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีประสบการณ์ในการสอนแบบ Active Learning ก็เป็นกลยุทธิิ์ที่ทำให�ผู�สอนได�รับคำ

แนะนำที่ดีและมีประโยชน์ผ่านการจัดประชุมและนำเสนอในกลุ่มย่อยระหว่างกลุ่มผู�สอนและทีมพ่ีเล้ียง โดยผล

จากการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชานี้พบว่า ผู�เรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร�นในการมี

ส่วนร่วมในชั้นเรียนค่อนข�างมาก ซึ่ึ่งวัดผลได�จากการการมีปฎิสัมพันธิ์ระหว่างผู�สอนและผู�เรียนจากกิจกรรมที่ได�
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คำสำคัญ:  Active Learning, Mentor, Information Technology for Learning
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ในการเรยีนการสอนกอ่นการเรยีนจรงิ และในสว่นของ
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ภาคดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

ต่ารางที� 1 แสดงสัดส่วนการให�คะแนน

2.1. สื่อการสอนและระบบสารสนเทศที่ใช�

      สำหรับในการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ผู�สอน

จะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน และ

สไลด์ที่จะสอนในแต่ละบทเรียนไปยังโปรแกรม MS 

Teams ให�กับผู�เรยีนล่วงหน�าอย่างน�อย 1 สปัดาห์ เพือ่

ให�ผู�เรยีนทำความเข�าใจเนือ้หา ตลอดจนเหน็ภาพของ

กจิกรรมทีจ่ะต�องร่วมกนัทำในแต่ละบทเรยีน ดงัแสดง

ในรูปที่ 1 ดังนี้

ร้ปที� 1 การใช�โปรแกรม MS Team ในการส่งไฟล์

ต่างๆ

 สำหรับในการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 

1/2564 นี้ จะมีข�อจำกัดในเรื่องของการระบาดของ

โรคโควิด-19 จึงทำให�การเรียนการสอนเป็นแบบ

ออนไลน์ โดยผู�สอนจะใช�โปรแกรม Zoom ในการเรยีน

   

 

 

รูปท่ี 2 การแบ่งกลุ่ม (Break out room) ในการ

ทำกจิกรรมทา้ยบทเรยีน 

ตารางท่ี 1 แสดงสัดสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1.กิจกรรมและการมีสวนรวม

ในชั้นเรียนแตละครั้ง 

20 

2.กิจกรรมหลักผานการทำ

โปรเจคตแบบงานกลุม 

30 

3.การสอบกลางภาค 25 

4.การสอบปลายภาค 25 

 100 

 

2.1 ส่ือการสอนและระบบสารสนเทศท่ีใช 

      สำหรับในการเร ียนการสอนในแตละครั้ ง 

ผูสอนจะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน 

และสไลดท่ีจะสอนในแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

MS Team ใหก ับผู  เร ียนลวงหนาอยางน อย 1 

สัปดาห เพื ่อให ผ ู  เร ียนทำความเขาใจเน ื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมที่จะตองรวมกันทำ

ในแตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 1 ดังนี้ 
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1/2564 นี้ จะมีขอจำกัดในเรื ่องของการระบาด
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แบบออนไลน โดยผูสอนจะใชโปรแกรม Zoom ใน

การเร ียนการสอนในแตละคร ั ้ง ซึ ่งจะทำการ

แบงกลุม (break out room) ในการทำกิจกรรม

ทายบทหลังจากการเร ียนในภาคทฤษฎีต ั ้งแต

สัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 5 เพื่อเปนการใหผูเรียน

ไดเขาใจเนื้อหาที่ผูสอนถายทอด ผานกิจกรรมทาย

บทที่มีเนื ้อหาสอดคลองกับทฤษฎีและทำใหเกิด

การทำงานรวมกันในชั้นเรียนระหวางผูเรียน ดัง

แสดงในรูปท่ี 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการ เร ี ยนร ู  ของกระบวนว ิช าระบบ

สารสนเทศเพื่อการผลิต จะมีการสอนใชโปรแกรม

ที ่เกี ่ยวของกับการสรางตัวอยางสินคา และใช

โปรแกรมในการชวยในการวางแผนการผลิตสินคา 

ในสัปดาหที ่ 6 เพื ่อทำใหผู เรียนสามารถเขาใจ

กระบวนการทางธุรกิจจากการทดลองใชโปรแกรม

ผานเหตุการณจำลอง (Simulation) โดยเริ่มแรก

ผู เรียนจะตองคิดตัวสินคาที ่จะตองทำการผลิต

ออกมาขายในแตละกลุม โดยในภาคการศึกษานี้ 

ผูสอนใหโจทยเปนการสรางเกาอ้ี และผูเรียนตอง

ทำการออกแบบเกาอี้ในแบบของตัวเองในแตละ

กลุมดวยโปรแกรม Sketch up ซ่ึงผูเรียนไดรับการ
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การสอนในแต่ละครั้ง ซึ่ึ่งจะทำการแบ่งกลุ่ม (break 

out room) ในการทำกิจกรรมท�ายบทหลังจากการ

เรียนในภาคทฤษฎีตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 

เพือ่เป็นการให�ผู�เรยีนได�เข�าใจเนือ้หาทีผู่�สอนถา่ยทอด 

ผ่านกิจกรรมท�ายบทท่ีมีเนื้อหาสอดคล�องกับทฤษฎี

และทำให�เกิดการทำงานร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างผู�

เรียน ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้

ร้ปที� 2 การแบ่งกลุ่ม (Break out room) ในการทำ

กิจกรรมท�ายบทเรียน

 ในการเรยีนรู�ของกระบวนวิชาระบบสารสนเทศ

เพื่อการผลิต จะมีการสอนใช�โปรแกรมที่เกี่ยวข�องกับ

การสร�างตัวอย่างสินค�า และใช�โปรแกรมในการช่วยใน

การวางแผนการผลิตสินค�า ในสัปดาห์ที่ 6 เพื่อทำให�

ผู�เรียนสามารถเข�าใจกระบวนการทางธุิรกิจจากการ

ท ด ล อ ง ใช� โ ป ร แ ก ร ม ผ่ า น เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ำ ล อ ง 

(Simulation) โดยเริ่มแรกผู�เรียนจะต�องคิดตัวสินค�า

ที่จะต�องทำการผลิตออกมาขายในแต่ละกลุ่ม โดยใน

ภาคการศกึษานี ้ผู�สอนให�โจทยเ์ปน็การสร�างเก�าอี ้และ

ผู�เรียนต�องทำการออกแบบเก�าอ้ีในแบบของตัวเองใน

แต่ละกลุ่มด�วยโปรแกรม Sketch up ซึ่ึ่งผู�เรียนได�รับ

การอบรมจากวิทยากรภายนอกท่ีผู�สอนได�จัดให�มา

อบรมแบบออนไลน์ 1 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3 ดังนี้

ร้ปที� 3 การใช�โปรแกรม Sketch up ในการออกแบบ

สินค�าของผู�เรียน

เมือ่ผู�เรยีนได�ทำการออกแบบสนิค�าของแตล่ะกลุม่ออก

มาแล�ว ในเนื้อหาของกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 7 ถึง

สัปดาห์ท่ี 9 จะเป็นการเรียนรู�กระบวนการธุิรกิจที่

เกี่ยวข�องกับการวางแผนการผลิตสินค�า การสั่งการ

ผลิต และการสัง่ซ้ืึ่อวตัถดิุบทีเ่ก่ียวข�องกบัสนิค�าในการ

ผลิต ซึ่ึ่งผู�สอนได�เลือกใช�โปรแกรม Odoo เวอร์ชันที่ 

13 ในการเปน็เคร่ืองมอืหลกัในการนำมาใช�ในกจิกรรม

หลกัทีเ่กีย่วข�องกบักระบวนการธิรุกจิของเนือ้หาทัง้ 3 

บทเรียนนี้ เนื่องจากโปรแกรม Odoo เป็นโปรแกรม

ที่นิยมนำมาใช�ในภาคธุิรกิจทั่วไปและมีความนิยมใน

การใช�งานทัว่โลก และทีส่ำคัญจะทำให�ผู�เรยีนได�เข�าใจ

ถงึกระบวนการธุิรกจิทีจ่ำลองการทำงานทีเ่หมือนการ

ทำงานจรงิในอตุสาหกรรมการผลติขนาดเลก็ไปจนถงึ

อุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยผู�สอนจะให�ผู�เรียนจับ

กลุ่มกันไม่เกิน 6 คน และทำการออกแบบสร�างสินค�า 

การกำหนดวตัถุดบิ ตลอดจนวางแผนการผลิตและการ

สัง่ซึ่ือ้วตัถดุบิในโปรแกรม Odoo แล�วทำการ Upload 

ลงใน YouTube เพ่ือนำเสนอเป็นงานโปรเจคต์กับ

เพื่อนๆ และผู�สอน ดังแสดงในรูปที่ 4 รูปที่ 5 และรูป

ที่ 6 ตามลำดับดังนี้

   

 

 

รูปท่ี 2 การแบ่งกลุ่ม (Break out room) ในการ

ทำกจิกรรมทา้ยบทเรยีน 

ตารางท่ี 1 แสดงสัดสวนการใหคะแนน 

กิจกรรม คะแนน (%) 

1.กิจกรรมและการมีสวนรวม

ในชั้นเรียนแตละครั้ง 

20 

2.กิจกรรมหลักผานการทำ

โปรเจคตแบบงานกลุม 

30 

3.การสอบกลางภาค 25 

4.การสอบปลายภาค 25 

 100 

 

2.1 ส่ือการสอนและระบบสารสนเทศท่ีใช 

      สำหรับในการเร ียนการสอนในแตละครั้ ง 

ผูสอนจะทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน 

และสไลดท่ีจะสอนในแตละบทเรียนไปยังโปรแกรม 

MS Team ใหก ับผู  เร ียนลวงหนาอยางน อย 1 

สัปดาห เพื ่อให ผ ู  เร ียนทำความเขาใจเน ื ้อหา 

ตลอดจนเห็นภาพของกิจกรรมที่จะตองรวมกันทำ

ในแตละบทเรียน ดังแสดงในรูปท่ี 1 ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 1 การใชโปรแกรม MS Team ในการสงไฟล

ตางๆ 

สำหรับในการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 

1/2564 นี้ จะมีขอจำกัดในเรื ่องของการระบาด

ของโรคโควิด-19  จึงทำใหการเรียนการสอนเปน

แบบออนไลน โดยผูสอนจะใชโปรแกรม Zoom ใน

การเร ียนการสอนในแตละคร ั ้ง ซึ ่งจะทำการ

แบงกลุม (break out room) ในการทำกิจกรรม

ทายบทหลังจากการเร ียนในภาคทฤษฎีต ั ้งแต

สัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 5 เพื่อเปนการใหผูเรียน

ไดเขาใจเนื้อหาที่ผูสอนถายทอด ผานกิจกรรมทาย

บทที่มีเนื ้อหาสอดคลองกับทฤษฎีและทำใหเกิด

การทำงานรวมกันในชั้นเรียนระหวางผูเรียน ดัง

แสดงในรูปท่ี 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการ เร ี ยนร ู  ของกระบวนว ิช าระบบ

สารสนเทศเพื่อการผลิต จะมีการสอนใชโปรแกรม

ที ่เกี ่ยวของกับการสรางตัวอยางสินคา และใช

โปรแกรมในการชวยในการวางแผนการผลิตสินคา 

ในสัปดาหที ่ 6 เพื ่อทำใหผู เรียนสามารถเขาใจ

กระบวนการทางธุรกิจจากการทดลองใชโปรแกรม

ผานเหตุการณจำลอง (Simulation) โดยเริ่มแรก

ผู เรียนจะตองคิดตัวสินคาที ่จะตองทำการผลิต

ออกมาขายในแตละกลุม โดยในภาคการศึกษานี้ 

ผูสอนใหโจทยเปนการสรางเกาอ้ี และผูเรียนตอง

ทำการออกแบบเกาอี้ในแบบของตัวเองในแตละ

กลุมดวยโปรแกรม Sketch up ซ่ึงผูเรียนไดรับการ

 

 

   

 

 

อบรมจากวิทยากรภายนอกที่ผูสอนไดจัดใหมา

อบรมแบบออนไลน 1 วัน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  3 การใช  โปรแกรม Sketch up ในการ

ออกแบบสินคาของผูเรียน 

 

เม่ือผูเรียนไดทำการออกแบบสินคาของแตละ

กลุมออกมาแลว ในเนื้อหาของกิจกรรมในสัปดาหท่ี 

7 ถึงสัปดาหที่ 9 จะเปนการเรียนรูกระบวนการ

ธุรกิจที ่เกียวของกับการวางแผนการผลิตสินคา 

การสั่งการผลิต และการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวของ

กับสินคาในการผลิต ซึ่งผูสอนไดเลือกใชโปรแกรม 

Odoo เวอรชันที่ 13 ในการเปนเครื่องมือหลักใน

การนำมาใช ในก ิจกรรมหล ักท ี ่ เก ี ่ยวข อง กับ

กระบวนการธุรกิจของเนื ้อหาทั ้ง 3 บทเรียนนี้ 

เนื ่องจากโปรแกรม Odoo เปนโปรแกรมที่นิยม

นำมาใชในภาคธุรกิจทั่วไปและมีความนิยมในการ

ใชงานทั่วโลก และที่สำคัญจะทำใหผูเรียนไดเขาใจ

ถึงกระบวนการธุรกิจที่จำลองการทำงานที่เหมือน

การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก

ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยผูสอนจะให

ผ ู  เร ียนจ ับกล ุ มก ันไม  เก ิน 6 คนและทำการ

ออกแบบสรางสินคา การกำหนดวัตถุดิบ ตลอดจน

วางแผนการผลิตและการสั่งซ้ือวัตถุดิบในโปรแกรม 

Odoo แลวทำการ Upload ลงใน YouTube เพ่ือ

นำเสนอเปนงานโปรเจคตกับเพ่ือนๆ และผูสอน ดัง

แสดงในรูปท่ี 4 รูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ตามลำดับดังนี้ 

 
รูปที ่ 4 การนำเสนอในสวนของการออกแบบ

ชิ้นงานจากการใชโปรแกรม Sketch up 

  

 
ร ูปท ี ่  5 การใช โปรแกรม Odoo ในการสร าง

วัตถุดิบ และชิ้นงานสินคาของผูเรียน 

 

 
ร ูปท ี ่  6 การใช โปรแกรม Odoo ในการสั่ ง ซ้ือ

วัตถุดิบ และวางแผนการผลิตของผูเรียน 

 

ซึ ่งในแตละกิจกรรมของแตละสัปดาหผู สอนจะ

วัดผลการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนจาก

การนำเสนอแบบงานกลุมในชวงสัปดาหที่ 1 – 5 

และในชวงสัปดาหท่ี 6 – 9 จะวัดผลการเรียนรูจาก

ขอมูลสินคาของแตละคนในโปรแกรม Odoo 

 

 

 

 

   

 

 

อบรมจากวิทยากรภายนอกที่ผูสอนไดจัดใหมา

อบรมแบบออนไลน 1 วัน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  3 การใช  โปรแกรม Sketch up ในการ

ออกแบบสินคาของผูเรียน 

 

เม่ือผูเรียนไดทำการออกแบบสินคาของแตละ

กลุมออกมาแลว ในเนื้อหาของกิจกรรมในสัปดาหท่ี 

7 ถึงสัปดาหที่ 9 จะเปนการเรียนรูกระบวนการ

ธุรกิจที ่เกียวของกับการวางแผนการผลิตสินคา 

การสั่งการผลิต และการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวของ

กับสินคาในการผลิต ซึ่งผูสอนไดเลือกใชโปรแกรม 

Odoo เวอรชันที่ 13 ในการเปนเครื่องมือหลักใน

การนำมาใช ในก ิจกรรมหล ักท ี ่ เก ี ่ยวข อง กับ

กระบวนการธุรกิจของเนื ้อหาทั ้ง 3 บทเรียนนี้ 

เนื ่องจากโปรแกรม Odoo เปนโปรแกรมที่นิยม

นำมาใชในภาคธุรกิจทั่วไปและมีความนิยมในการ

ใชงานทั่วโลก และที่สำคัญจะทำใหผูเรียนไดเขาใจ

ถึงกระบวนการธุรกิจที่จำลองการทำงานที่เหมือน

การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก

ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยผูสอนจะให

ผ ู  เร ียนจ ับกล ุ มก ันไม  เก ิน 6 คนและทำการ

ออกแบบสรางสินคา การกำหนดวัตถุดิบ ตลอดจน

วางแผนการผลิตและการสั่งซ้ือวัตถุดิบในโปรแกรม 

Odoo แลวทำการ Upload ลงใน YouTube เพ่ือ

นำเสนอเปนงานโปรเจคตกับเพ่ือนๆ และผูสอน ดัง

แสดงในรูปท่ี 4 รูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ตามลำดับดังนี้ 

 
รูปที ่ 4 การนำเสนอในสวนของการออกแบบ

ชิ้นงานจากการใชโปรแกรม Sketch up 

  

 
ร ูปท ี ่  5 การใช โปรแกรม Odoo ในการสร าง

วัตถุดิบ และชิ้นงานสินคาของผูเรียน 

 

 
ร ูปท ี ่  6 การใช โปรแกรม Odoo ในการสั่ ง ซ้ือ

วัตถุดิบ และวางแผนการผลิตของผูเรียน 

 

ซึ ่งในแตละกิจกรรมของแตละสัปดาหผู สอนจะ

วัดผลการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนจาก

การนำเสนอแบบงานกลุมในชวงสัปดาหที่ 1 – 5 

และในชวงสัปดาหท่ี 6 – 9 จะวัดผลการเรียนรูจาก

ขอมูลสินคาของแตละคนในโปรแกรม Odoo 

 

 

 

 

   

 

 

อบรมจากวิทยากรภายนอกที่ผูสอนไดจัดใหมา

อบรมแบบออนไลน 1 วัน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  3 การใช  โปรแกรม Sketch up ในการ

ออกแบบสินคาของผูเรียน 

 

เม่ือผูเรียนไดทำการออกแบบสินคาของแตละ

กลุมออกมาแลว ในเนื้อหาของกิจกรรมในสัปดาหท่ี 

7 ถึงสัปดาหที่ 9 จะเปนการเรียนรูกระบวนการ

ธุรกิจที ่เกียวของกับการวางแผนการผลิตสินคา 

การสั่งการผลิต และการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวของ

กับสินคาในการผลิต ซึ่งผูสอนไดเลือกใชโปรแกรม 

Odoo เวอรชันที่ 13 ในการเปนเครื่องมือหลักใน

การนำมาใช ในก ิจกรรมหล ักท ี ่ เก ี ่ยวข อง กับ

กระบวนการธุรกิจของเนื ้อหาทั ้ง 3 บทเรียนนี้ 

เนื ่องจากโปรแกรม Odoo เปนโปรแกรมที่นิยม

นำมาใชในภาคธุรกิจทั่วไปและมีความนิยมในการ

ใชงานทั่วโลก และที่สำคัญจะทำใหผูเรียนไดเขาใจ

ถึงกระบวนการธุรกิจที่จำลองการทำงานที่เหมือน

การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก

ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยผูสอนจะให

ผ ู  เร ียนจ ับกล ุ มก ันไม  เก ิน 6 คนและทำการ

ออกแบบสรางสินคา การกำหนดวัตถุดิบ ตลอดจน

วางแผนการผลิตและการสั่งซ้ือวัตถุดิบในโปรแกรม 

Odoo แลวทำการ Upload ลงใน YouTube เพ่ือ

นำเสนอเปนงานโปรเจคตกับเพ่ือนๆ และผูสอน ดัง

แสดงในรูปท่ี 4 รูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ตามลำดับดังนี้ 

 
รูปที ่ 4 การนำเสนอในสวนของการออกแบบ

ชิ้นงานจากการใชโปรแกรม Sketch up 

  

 
ร ูปท ี ่  5 การใช โปรแกรม Odoo ในการสร าง

วัตถุดิบ และชิ้นงานสินคาของผูเรียน 

 

 
ร ูปท ี ่  6 การใช โปรแกรม Odoo ในการสั่ ง ซ้ือ

วัตถุดิบ และวางแผนการผลิตของผูเรียน 

 

ซึ ่งในแตละกิจกรรมของแตละสัปดาหผู สอนจะ

วัดผลการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนจาก

การนำเสนอแบบงานกลุมในชวงสัปดาหที่ 1 – 5 

และในชวงสัปดาหท่ี 6 – 9 จะวัดผลการเรียนรูจาก

ขอมูลสินคาของแตละคนในโปรแกรม Odoo 
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 ซึ่ึง่ในแต่ละกจิกรรมของแตล่ะสัปดาห์ผู�สอนจะ

วดัผลการเรยีนรู�และความเข�าใจของผู�เรยีนจากการนำ

เสนอแบบงานกลุ่มในช่วงสัปดาห์ที่ 1 – 5 และในช่วง

สัปดาห์ที่ 6 – 9 จะวัดผลการเรียนรู�จากข�อมูลสินค�า

ของแต่ละคนในโปรแกรม Odoo

2.2. กระบวนการ Coaching and Mentoring

 กลยุทธิ์แนะนำการสอนและการให�คำปรึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning สำหรับผู�สอนมือใหม่

เนือ่งจากการให�คำปรกึษาทัง้แบบเปน็ทางการและไม่

เปน็ทางการจะเป็นวธิิทีีด่สีำหรับผู�เรยีนและอาจารย์ผู�

สอนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนในรูปแบบ

ใหม่ๆ มาก่อน (Goachagorn Thipatdee, 2019) 

เนื่องจากการแนะนำรูปแบบในการสอนถือเป็น 

กระบวนการที่ช่วยให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนา

เพื่อให�เกิดประสิทธิิภาพที่ดีขึ้น กระบวนการโค�ชชิ่งที่

ใช�ความรู�และความเข�าใจในกระบวนการ ตลอดจนรูป

แบบ ทกัษะ และเทคนิคทีห่ลากหลายจึงมีประโยชน์ที่

จะชว่ยทำให�กระบวนการเรยีนรู�แบบใหมข่องผู�สอนมอื

ใหม่จะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิิ์ได�ตามที่ต�องการได�เร็วขึ้น 

(Parsloe , 2009) รวมไปถึงการให�คำปรึกษาจะ

สามา รถช่ ว ยบุ คคลและที ม ในกา รปรั บปรุ ง

ประสิทธิิภาพในการทำงาน เพราะสามารถช่วยสร�าง

แรงจงูใจให�กับตนเองได�มากขึน้ (MacLennan , 2017)

ทีมโค�ชช่ิงของศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู�

ได�จัดให�มีการนำเสนอและแลกเปลีย่นกบักลุม่อาจารย์

ผู�สอนแบบกลุ่มย่อย เพื่อทำให�เกิดการแลกเปลี่ยน

แนวทางการสอนและการประเมนิผู�เรยีนระหวา่งผู�สอ

นอืน่ๆ โดยผู�สอนจะรบัฟงัข�อเสนอแนะจากทมีอาจารย์

ท่ีให�คำปรกึษา เพ่ือชว่ยให�อาจารยม์อืใหมไ่ด�ใช�เทคนคิ

การสอน รูปแบบการประเมินและการวัดผลแบบ 

Active Learning ได�ตรงตามผลสัมฤทธิิ์ของการเรียน

รู�แบบ Active Learning ได� มากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 

7 ดังนี้

3. ผู้ลลัพื่ธ์์

 ส ำหรับผลลัพธิ์จะแบ่งออกเป็นหัวข�อย่อย  

3 หัวข�อย่อย ดังต่อไปนี้

3.1. ผลการเรียนรู�ของผู�เรียน  

 สำหรับผลการเรียนรู�ของผู�เรียน ผู�สอนพบว่าผู�

เรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น ถึงแม�จะเป็นการเรียน

แบบออนไลน์ เนื่องจากว่าผู�เรียนมีการพูดคุยกับ

เพ่ือนๆ ในขณะแบ่งกลุ่มทำงานและทำการสอบถาม

กับอาจารย์ผู�สอนเมื่อมีข�อสงสัย หรือไม่เข�าใจใน

กิจกรรมท�ายบทเรียนที่ต�องทำเพื่อนำเสนอให�กับ

เพื่อนๆ ในท�ายชั่วโมง และในการประเมินหรือการให�

คะแนนในแตล่ะกจิกรรม ผู�สอนได�ใช�การประเมนิจาก

การมีส่วนร่วมของชั้นเรียนตามที่ทีมโค�ชชิ่งให�คำ

แนะนำเพือ่ทำให�เกดิการมสีว่นรว่มของชัน้เรยีนของผู�

เรียนทั้งหมด โดยการให�คะแนนดังกล่าว ผู�สอนได�ให�

ผู�เรียนให�ข�อเสนอแนะแบบเชิงบวกกับเพื่อนๆ ในแต่

กลุม่เมือ่นำเสนอเสรจ็ ซ่ึึ่งทำให�บรรยากาศของชัน้เรยีน

 

 

   

 

 

อบรมจากวิทยากรภายนอกที่ผูสอนไดจัดใหมา

อบรมแบบออนไลน 1 วัน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  3 การใช  โปรแกรม Sketch up ในการ

ออกแบบสินคาของผูเรียน 

 

เม่ือผูเรียนไดทำการออกแบบสินคาของแตละ

กลุมออกมาแลว ในเนื้อหาของกิจกรรมในสัปดาหท่ี 

7 ถึงสัปดาหที่ 9 จะเปนการเรียนรูกระบวนการ

ธุรกิจที ่เกียวของกับการวางแผนการผลิตสินคา 

การสั่งการผลิต และการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวของ

กับสินคาในการผลิต ซึ่งผูสอนไดเลือกใชโปรแกรม 

Odoo เวอรชันที่ 13 ในการเปนเครื่องมือหลักใน

การนำมาใช ในก ิจกรรมหล ักท ี ่ เก ี ่ยวข อง กับ

กระบวนการธุรกิจของเนื ้อหาทั ้ง 3 บทเรียนนี้ 

เนื ่องจากโปรแกรม Odoo เปนโปรแกรมที่นิยม

นำมาใชในภาคธุรกิจทั่วไปและมีความนิยมในการ

ใชงานทั่วโลก และที่สำคัญจะทำใหผูเรียนไดเขาใจ

ถึงกระบวนการธุรกิจที่จำลองการทำงานที่เหมือน

การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก

ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยผูสอนจะให

ผ ู  เร ียนจ ับกล ุ มก ันไม  เก ิน 6 คนและทำการ

ออกแบบสรางสินคา การกำหนดวัตถุดิบ ตลอดจน

วางแผนการผลิตและการสั่งซ้ือวัตถุดิบในโปรแกรม 

Odoo แลวทำการ Upload ลงใน YouTube เพ่ือ

นำเสนอเปนงานโปรเจคตกับเพ่ือนๆ และผูสอน ดัง

แสดงในรูปท่ี 4 รูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ตามลำดับดังนี้ 

 
รูปที ่ 4 การนำเสนอในสวนของการออกแบบ

ชิ้นงานจากการใชโปรแกรม Sketch up 

  

 
ร ูปท ี ่  5 การใช โปรแกรม Odoo ในการสร าง

วัตถุดิบ และชิ้นงานสินคาของผูเรียน 

 

 
ร ูปท ี ่  6 การใช โปรแกรม Odoo ในการสั่ ง ซ้ือ

วัตถุดิบ และวางแผนการผลิตของผูเรียน 

 

ซึ ่งในแตละกิจกรรมของแตละสัปดาหผู สอนจะ

วัดผลการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนจาก

การนำเสนอแบบงานกลุมในชวงสัปดาหที่ 1 – 5 

และในชวงสัปดาหท่ี 6 – 9 จะวัดผลการเรียนรูจาก

ขอมูลสินคาของแตละคนในโปรแกรม Odoo 

 

 

   

 

 

2.2 กระบวนการ Coaching and Mentoring 

กลยุทธแนะนำการสอนและการใหคำปรึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะ เปนสิ่งสำคัญสำหรับการเรียน

การสอนแบบ Active Learning สำหร ับผ ู สอน

มือใหมเนื ่องจากการใหคำปรึกษาทั ้งแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการจะเปนวิธีท่ีดีสำหรับ

ผู เ ร ี ยนและอาจารย  ผ ู  ส อนท ี ่ ย ั ง ไ ม  เ ค ย มี

ประสบการณในการสอนในรูปแบบใหมๆ มากอน 

(Goachagorn Thipatdee, 2019) เนื ่องจากการ

แนะนำรูปแบบในการสอนถือเปนกระบวนการท่ี

ชวยใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน กระบวนการโคชชิ่งท่ีใชความรู

และความเขาใจในกระบวนการ ตลอดจนรูปแบบ 

ทักษะ และเทคนิคท่ีหลากหลายจึงมีประโยชนท่ีจะ

ชวยทำใหกระบวนการเรียนรูแบบใหมของผูสอน

มือใหมจะมุงสูผลสัมฤทธิ์ไดตามท่ีตองการไดเร็วข้ึน 

(Parsloe , 2009) รวมไปถึงการใหคำปรึกษาจะ

สามารถช วยบ ุคคลและท ีมในการปร ับปรุ ง

ประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะสามารถชวย

ส ร  า ง แ ร ง จ ู ง ใ จ ใ ห  ก ั บ ต น เ อ ง ไ ด  ม า ก ข้ึ น 

(MacLennan , 2017) 

ทีมโคชชิ ่งของศูนยนวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรูไดจัดใหมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยน

กับกลุมอาจารยผูสอนแบบกลุมยอย เพื่อทำใหเกิด

การแลกเปลี่ยนแนวทางการสอนและการประเมิน

ผู เร ียนระหวางผู สอนอื ่นๆ โดยผู สอนจะรับฟง

ขอเสนอแนะจากทีมอาจารยที ่ใหคำปรึกษา เพ่ือ

ช วยให อาจารย ม ือใหมได  ใช  เทคนิคการสอน 

รูปแบบการประเมินและการวัดผลแบบ Active 

Learning ไดตรงตามผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนรู

แบบ Active Learning ได มากข้ึนดังแสดงในรูปท่ี 

7 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ผลลัพธ 

สำหรับผลลัพธจะแบงออกเปนหัวขอยอย 3 หัวขอ

ยอยดังตอไปนี้                                                                                                                                                       

3.1 ผลการเรียนรูของผูเรียน   

สำหรับผลการเรียนรู ของผู เร ียน ผู สอน

พบวาผูเรียนมีความตั้งใจเรียนมากข้ึน ถึงแมจะเปน

การเรียนแบบออนไลน เนื่องจากวาผูเรียนมีการ

พูดคุยกับเพื่อนๆ ในขณะแบงกลุมทำงานและทำ

การสอบถามกับอาจารยผ ู สอนเมื ่อมีข อสงสัย 

หรือไมเขาใจในกิจกรรมทายบทเรียนท่ีตองทำเพ่ือ

นำเสนอใหกับเพื่อนๆ ในทายชั่วโมง และในการ

ประเมินหรือการใหคะแนนในแตละกิจกรรม ผูสอน

ไดใชการประเมินจากการมีสวนรวมของชั้นเรียน 

ตามที่ทีมโคชชิ่งใหคำแนะนำเพื่อทำใหเกิดการมี

สวนรวมของชั้นเรียนของผูเรียนท้ังหมด โดยการให

คะแนนดังกลาว ผูสอนไดใหผูเรียนใหขอเสนอแนะ

แบบเชิงบวกกับเพื ่อนๆ ในแตกลุ มเมื ่อนำเสนอ

รูปที ่ 7 การนำเสนอแนวทางการสอนของผู สอน

แบบกลุมยอยและการใหคำแนะนำจากทีมโคชชิ่ง 
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มีความสนุก และลดความเบื่อหน่ายได�ดีมากขึ้น 

3.2. ผลคะแนนของผู�เรียน

 สำหรับผลการประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียน

จากคะแนนรวมในการมีกิจกรรมร่วมในชั้นเรียน การ

ทำงานเสนอในลักษณะเทอมโปรเจคที่ร�อยละ 50% 

และการสอบวัดผลทั้งกลางภาคและปลายภาครวมที่

ร�อยละ 50% ของผู�เรียนทั้งหมด 34 คน พบว่า ช่วง

เกรดของผู�เรียนอยู่ที่เกรด B ถึงเกรด A โดยเป็นเกรด 

A ทีจ่ำนวน 14 คน เกรด B+ จำนวน 17 คน และเกรด 

B มีจำนวน 3 คน ดังแสดงในรูปที่ 8 ดังนี้

ร้ปที� 8 แสดงเกรดของผู�เรียนจากการเรียนแบบ 

Active Learning เทอม 1 / 2564

 ดังนั้นจากผลที่ได�ทำให�เห็นว่าการเรียนรู�แบบ 

Active Learning ที่ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู�ใน

ชั้นเรียนนั้น มีผลลัพธิ์ที่ช่วยทำให�ผลการประเมินการ

เรียนรู�ของผู�เรียนมีแนวโน�มที่ดีมากขึ้น ซึ่ึ่งจะเป็นการ

วดัผลการเรยีนรู�ในลกัษณะเชงิกจิกรรมและการมสีว่น

ร่วมของผู�เรียนรู�ในชั้นเรียน มากกว่าการวัดผลแบบ

เดมิทีใ่ช�การสอบกลางภาคและปลายภาคมาเปน็เกณฑ์

หลัก

3.3. ผลการประเมินรายวิชาและผู�สอน

 สำหรับกระบวนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ผลิตที่จัดสอนแบบ Active Learning ในภาคการ

ศึกษาที่ 1/64 พบว่าผลการประเมินผู�สอนได�คะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 จากการประเมินจากผู�เรียน (34 คน

จากผู�เรียน 35 คน)  ส่วนการประเมินในรายวิชา พบ

ว่าผลคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ซึ่ึ่ง เป็นผลการ
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ดังแสดงในรูปที่ 9 ดังนี้

ร้ปที� 9 ผลการประเมินผู�สอนและรายวิชาที่สอนแบบ 

Active Learning    
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เสร็จ ซึ่งทำใหบรรยากาศของชั้นเรียนมีความสนุก 

และลดความเบื่อหนายไดดีมากข้ึน  

                              

3.2 ผลคะแนนของผูเรียน 

สำหรับผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน

จากคะแนนรวมในการมีกิจกรรมรวมในชั้นเรียน 

การทำงานเสนอในลักษณะเทอมโปรเจคตท่ีรอยละ 

50% และการสอบวัดผลทั้งกลางภาคและปลาย

ภาครวมที่รอยละ 50% ของผูเรียนทั้งหมด 34 คน

พบวา ชวงเกรดของผูเรียนอยูที่เกรด B ถึงเกรด A 

โดยเปนเกรด A ท่ีจำนวน 14 คน เกรด B+ จำนวน 

17 คน และเกรด B มีจำนวน 3 คน ดังแสดงในรูป

ท่ี 8 ดังนี้ 

 
รูปที่ 8 แสดงเกรดของผูเรียนจากการเรียนแบบ 
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ดังนั้นจากผลที่ไดทำใหเห็นวาการเรียนรูแบบ 

Active Learning ที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

ในชั้นเรียนนั้น มีผลลัพธท่ีชวยทำใหผลการประเมิน

การเรียนรูของผูเรียนมีแนวโนมท่ีดีมากขึ้น ซึ่งจะ

เปนจากวัดผลการเรียนรูในลักษณะเชิงกิจกรรม

และการมีสวนรวมของผูเรียนรูในชั้นเรียน มากกวา

การวัดผลแบบเดิมที ่ใช การสอบกลางภาคและ

ปลายภาคมาเปนเกณฑหลัก 

 

3.3 ผลการประเมินรายวิชาและผูสอน 

สำหรับกระบวนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ผล ิตท ี ่จ ัดสอนแบบ Active Learning ในภาค

การศึกษาที่ 1/64 พบวาผลการประเมินผูสอนได

คะแนนเฉล ี ่ยอย ู  ท่ี 4.54 จากการประเม ินจาก

ผู  เร ียน (34 คนจากผู  เร ียน 35 คน)  สวนการ

ประเมินในรายวิชา พบวาผลคะแนนประเมินเฉลี่ย

อยู ที ่ 4.66 ซึ ่ง เปนผลการประเมินที ่มากกวผ

รายวิชาอื่นๆ ที่ผูสอนเคยสอนมา ดังแสดงในรูปท่ี 

9 ดังนี้ 

 

รูปที่ 9 ผลการประเมินผูสอนและรายวิชาที่สอน

แบบ Active Learning          

4 สรุปผล และอภิปรายผล 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เปนหนึ่งในแนวทางของการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหมที่ชวยทำใหผู เรียนสามารถมีสวนรวมกับชั้น

เรียนไดมากขึ้นกวาการสอนในรูปแบบเดิม ซึ่งผลท่ี

ไดจากการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบการผลิต พบวา

การสอนในรูปแบบดังกลาวสามารถที ่จะสร าง

ประสบการณการเร ียนแบบใหมกับผู  เร ียนได

มากกวาการสอนแบบเดิม ซึ่งผลที่ไดจะมาจากการ
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ทำการแลกเปลีย่นแนวทางกบัผู�สอนอืน่ๆ ผา่นเวทขีอง

การให�คำปรกึษาจากทมีอาจารยท์ีม่ปีระสบการณแ์ละ 

ประสบความสำเรจ็ในการสอนในลักษณะนีใ้ห�มากและ

มีความต่อเนื่อง

5. กิต่ติ่กรรมประกาศ                                                  

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรยีนรู� มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TLIC) ผู�ให�ทุนสนับสนุน

การเรยีนการสอนในรูปแบบ Active Learning (Type 

A) และขอขอบคุณทีมอาจารย์โค�ชชิง่ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และผู�ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นำ้ผึง้ อนิทะเนตร ทีไ่ด�ช่วยให�คำแนะนำการสอนใน

รปูแบบ Active Learning ในคร้ังนี้
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การใช�ของรางวัลในห์�องเรียนออนไลน์เพื่่�อส่งเสริมการเรียนร้�แบับั Active Learning 

ส่บัพื่งศ์ เฉินบัำรุง
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
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บัทคัดย่อ

 กิจกรรมภายในโครงการนี้มุ�งเน�นให�เกิดการเรียนแบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให�นักศึกษาเกิดทักษะ

ตามกรอบแนวคิด 21st Century Skills ผ่านกระบวนการเรียนรู�และสร�างแรงจูงใจด�านบวกด�วยของรางวัล โดย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน ประกอบด�วย กิจกรรมการตอบคำถาม Quiz ในห�องเรียนจาก

อาจารย์ การเสวนากลุ่ม การทำโปรเจค และการนำเสนอผลงาน เคร่ืองมือที่ใช�สำหรับติดตามพฤติกรรมและ

ประเมินผลผู�เรียน คือ Mobile Application ชื่อ “Kahoot” ซ่ึึ่งเป็นโปรแกรม Gamification โดยการเล่น

แอปพลิเคชันภายในกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 15-20 นาที เมื่อได�ดำเนินการสอนได� เพ่ือท่ีต�องการจะทดสอบ

ความเข�าใจในภาพรวมและให�นักศึกษาได�ทบทวนตรวจสอบตนเองในระหว่างการเรียน และรายงานกลุ่ม  

ซึ่ึง่นักศึกษาสามารถสะสม Badges และ Point ตลอดจนสามารถรบัแลกของรางวัลมากมายผา่น Digital Voucher 

ได�ด�วยตนเอง โดยในครั้งนี้ ของรางวัล คือ ส่วนลดอาหารและเคร่ืองด่ืมใน Garb Food ท่ีให�นักศึกษาได�ร่วม

กิจกรรมโดยไม่ต�องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เหมาะสมกับวิกฤตการณ์ Covid-19

คำสำคัญ:  Active Learning, 21st Century Skill, Reward, Gamification

1. บัทนำ

 กิจกรรมภายในโครงการน้ีมุ�งเน�นให�เกิดการ

เรยีนแบบ Active Learning ท่ีสง่เสรมิให�นกัศึกษาเกิด

ทกัษะ critical thinking, collaboration, creativity, 

communication ภายใต�กรอบแนวคิด 21st 

Century Skills ผา่นกระบวนการเรยีนรู�และสร�างแรง

จูงใจด�านบวกด�วย Gamification [1][2][3] โดย

กิจกรรมที่ เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 

ประกอบด�วย กิจกรรมภายในชั้นเรียนต่างๆ โดย

อาจารย์ผู�สอนจะกำหนดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข�องกับ

กรอบแนวคิด 21st Century Skills ที่ได�กล่าวไปข�าง

ต�น และพยายามจูงใจให�นักศึกษาแสดงพฤติกรรม

เหล่านั้นออกมา อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในห�องเรียนที่

เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถพลักดันให�

นกัศกึษาเกิดการเรยีนรู�ได�อย่างมีประสิทธิภิาพ โดยใน

โครงการนี้ผู�วิจัยได�เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได�

เสนอให�นำเอาแนวทางด�าน Gamification มาใช�ใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา โดย 

Gamification คือ การนำเอาองค์ประกอบของเกมส์

เข�ามาใช�ในบริบทที่ไม่ใช่เกมส์ เพื่อสร�างแรงจูงใจและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�เล่น อาทิ การให� Badges 

หรือ Point [4] เมื่อผู�เรียนทำบางส่ิงบางอย่างที่

อาจารย์ผู�สอนกำหนดขึ้นได� หรือ การมอบของรางวัล 

เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น เป็นต�น วัตถุประสงค์หลักของ

การใช�แนวคิด Gamification คือ การสร�างแรงจูงใจ

เชิงบวกให�นักศึกษา ได�รู�สึกสนุก มีส่วนร่วมกับเพื่อน 

และเห็นพัฒนาการการเรียนของตนเองผ่านองค์

ประกอบของเกมส์ต่าง ๆ ได� [5]

2. ห์ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช�

 กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ภายในโครงการนี้ได�ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ

กระตุ�นให�นักศกึษาเกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู�ผา่นของ
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รางวัลซึ่ึ่งใช�องค์ประกอบของเกมส์เป็นเครื่องมือ และ

ได�กำหนดกรอบของทักษะองค์ความรู�ผ่านกรอบ

แนวคิด 21st Century Skills โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1. กรอบแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น

  เป็นการใช�เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช�

ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ�นและสร�างแรง

จงูใจในการเรยีนรู�ให�กบัผู�เรยีน ทำให�ผู�เรยีนมสีว่นรว่ม

ในการเรียนรู�ด�วยวิธิีการที่สนุกสนาน ใช�กลไกของเกม

เป็นตัวดำเนินการอย่างไม่ซึ่ับซึ่�อน อันจะทำให�ผู�เรียน

เกดิพฤตกิรรม ตรวจสอบ ปรับปรงุ และหาวิธิกีารแก�ไข

ปัญหา เกมมิฟิเคชั่น เป็นการนำเอาหลักการพื้นฐ์าน

ในการออกแบบกลไกการเล่นเกม เช่น แต�มสะสม 

(Points) ระดับขั้น (Levels) การได�รับรางวัล 

(Rewards) กระดานผู�นำ (Leaderboards) หรือ

จัดการแข่งขันระหว่างผู�เข�าร่วม (Competition) 

เป็นต�น [4] มาประยุกต์ใช�ในบริบทที่ไม่ใช่การเล่นเกม 

(non-game context) โดยจำลองสภาพแวดล�อมให�

เสมือนการเล่นเกม โดยภายในบทความนี ้ผู�สอนได�นำ

เอาแต�มสะสมและของรางวัลเป็นองค์ประกอบของ

เกมส์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู� [5]

2.2. กรอบแนวคิด 21 Century skill

 กจิกรรมท่ีได�เสนอมีวตัถุประสงค์เพือ่สง่เสริมให�

นกัศกึษาเกิดความรู�ความสามารถในด�านของ critical 

th ink ing ,  co l l abo ra t ion ,  c rea t i v i t y , 

communication ภายใต�กรอบแนวคิด 21st 

Century Skills ) มุง่เน�นให�ผู�เรยีนเกดิทกัษะใหมท่ีต่อบ

สนองกับความต�องการอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 ด�าน 

ได�แก ่ทกัษะการเรยีนรู� (learning Skills), ทกัษะเข�าใจ

และใช�เทคโนโลยี (Digital Literacy Skills), และ

ทกัษะชวีติ (life Skills) โดยภายในโครงการนีผู้�วจิยัได�

คดัเลอืกทกัษะด�านการเรยีนรู�เป็นแนวทางนำรอ่งเพ่ือ

ให�เกิด Active Learning เนื่องจากทักษะดังกล่าว

สามารถส่งเสริมให�นักศึกษาเกิดกระบวนการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ความคิดสร�างสรรค์ และการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนได�ตามกรอบ

แนวคิด 21st Century Skills โดย the OECD 

framework [2] ระบุวา่ทกัษะด�านการเรยีนรู� ประกอบ

ไปด�วย 4 ทักษะย่อย ได�แก่

 • Critical Thinking หรือ ความคิดเชิงคิด

วิเคราะห์แก�ไขปัญหา

 • Collaboration หรือ การทำงานร่วมกับผู�อืน่

เป็นทีม

 • Creativity หรือ ความคิดสร�างสรรค์

 • Communication หรือ การสื่อสาร

 ผ่านกระบวนการเรียนรู�และการสร�างแรงจูงใจ

ผ่านแนวคิด Gamification ที่เน�นการใช�เทคนิคในรูป

แบบของเกมโดยไม่ใช�ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการ 

กระตุ�นและสร�างแรงจูงใจในการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน 

ทำให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู�ด�วยวิธิีการที่

สนุกสนาน ใช�กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่

ซึ่ับซึ่�อน อันจะทำให�ผู�เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ 

ปรับปรุง และหาวิธิีการแก�ไขปัญหา เกมมิฟิเคชั่น 

เป็นการนำเอาหลักการพื้นฐ์านในการออกแบบกลไก

การเล่นเกม เช่น แต�มสะสม (Points) ระดับขั้น 

(Levels) การได�รับรางวัล (Rewards) กระดานผู�นำ 

(Leaderboards) หรอืจดัการแขง่ขนัระหวา่งผู�เข�ารว่ม 

(Competition) เปน็ต�น มาประยกุต์ใช�ในบรบิททีไ่มใ่ช่

การเล่นเกม (non-game context) โดยจำลองสภาพ

แวดล�อมให�เสมือนการเล่นเกม 

2.3. การต่อยอดรูปแบบการเรียนรู�จากเดิม

 ที่ผ่านมานั้น ผู�วิจัยได�ทดสอบการนำเอาแต�ม 

(Point) เข�ามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให�

เกิดความน่าสนใจ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

แสดงให�เห็นอย่างชัดเจนว่าแรงจูงใจของนักศึกษา

ปรากฏิออกมาในเชิงบวกผ่านตัวชี้วัดแต�มที่ได�เก็บ

สะสม เช่นเดียวกับคะแนนผลงานของนักศึกษาที่ดีใน

ภาพรวมซึ่ึ่งสะท�อนให�เห็นถึงผลพัฒนาการในเชิงบวก 

กล่าวสรุปได�ว่าการนำเอา Gamification เข�ามาใช�

ภายในวชิาเรยีนสามารถกระตุ�นให�เกดิสภาพแวดล�อม

การเรียนแบบ Active Learning ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
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ในการเรียนและประสิทธิิภาพด�านความรู� อย่างไร

ก็ตาม จากการวิเคราะห์และสำรวจพบว่า นักศึกษา

จำนวนกวา่ร�อยละ 30 ไมไ่ด�เข�ารว่มกจิกรรม เนือ่งจาก

ประเภทของรางวัลไม่ได�ดึงดูดความสนใจของผู�เรียน 

ฉะนั้น ภายในโครงการครั้งนี้จึงต�องการศึกษาและส่ง

เสรมิการใช�ของรางวลัเพือ่สร�างแรงจงูใจเชงิบวกให�แก่

ผู�เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู�แบบห�องเรียน

ออนไลน์ที่ปัจจัยด�านแรงจูงใจมีผลอย่างมาก ในการนี้ 

ผู�ดำเนนิโครงการมคีวามต�องการเพิม่ประเภทของของ

รางวัลและปรับเปลีย่นกระบวนการเรยีนรู�ในห�องเรยีน

ให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมแบบออนไลน์

3. กระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวนวิชา

 ภายในวิชา Introduction to Digital Business 

ประกอบไปด�วยนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 จำนวน 61 คน  

ผู�สอนได�ดำเนนิการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการมส่ีวน

ร่วมการเรียนรู� และได�นำเอาเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอน และได�กำหนดเกณฑ์กติกาในการดำเนินงาน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1. กิจกรรมส่งเสริมส่วนร่วมการเรียนรู�

 กิจกรรมการเรียนรู�ภายในโครงการได�ถูก

ออกแบบขึ้นเพื่อให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�แบบ 

Active Learning ซ่ึึ่งผู�ดำเนินงานได�เข�าไปปรับแก�และ

เพิ่มเติมกระบวนการเรียนรู�เดิม โดยได�แบ่งกิจกรรม

ออกเป็น 2 ส่วน ได�แก่ กิจกรรมการตอบคำถาม Quiz 

ในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน และกิจกรรมการทำ

รายงานกลุ่ม

 3.1.1 กิจกรรมการตอบคำถาม Quiz

 ภายในกิจกรรมนี้ได�ต่อยอดจากรูปแบบการ

บรรยายในห�องเรียนออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพือ่สง่เสรมิให�นกัศกึษามสีว่นรว่ม (Engagement) กบั

เนื้อหาในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยมีกระบวนการ 

ดังนี้

 

ร้ปที� 1 แสดงกระบวนการกิจกรรมตอบคำถาม

 กระบวนการแรกนกัศกึษาเข�าสูเ่นือ้หาการเรยีน

ผา่นระบบ ZOOM พร�อมกันทุกคน โดยอาจารย์ผู�สอน

นำเสนอรายละเอียดการเรยีนการสอน และแจ�งกติกา

ในการรับแต�มพิเศษเพ่ือใช�สำหรับรับแลกของรางวัล

ได� คำตอบจะอยู่ภายในเนื้อหาที่ทำการบรรยายซึ่ึ่ง

นักศึกษาจะต�องวิเคราะห์เนื้อไปพร�อม ๆ กับผู�สอน 

เมือ่สิน้สดุการเรยีน นกัศกึษาจะพบกบัรายการคำถาม

ในรูปแบบ Multiple Choice และหากตอบถูกจะได�

รับคะแนนผ่านระบบ Google Form ที่ผู�สอนได�จัด

เตรียมไว�

 3.1.2 กิจกรรมการทำรายงานกลุ่ม

 กจิกรรมนีไ้ด�จดัขึน้โดยมวีตัถุประสงค์หลักเพือ่

ให�ผู�เรียนเกิดทักษะความรู�ความสามารถในด�านของ 

critical thinking, collaboration, creativity, 

communication ภายใต�กรอบแนวคิด 21st 

Century Skills โดยใช�แต�มคะแนน Point เป็นสิง่จูงใจ

ในการเรียนรู� โดยมีกระบวนการดังนี้

ร้ปที� 2 แสดงกระบวนการกิจกรรมทำรายงานกลุ่ม

 นกัศึกษาได�รับโจทย์ในการวิเคราะห์เนือ้หาจาก

ผู�สอน ซึ่ึ่งนักศึกษาต�องจับกลุ่ม 4-5 คน กับเพื่อนใน

ชั้นเรียน จัดทำรายงาน (Report) ประกอบไปด�วย 6 

ชิ้นงาน โดยอาจารย์เป็นผู�กำหนดเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์ ดังนี้

 

 

 

   

 

 

ภายในกิจกรรมนี้ไดตอยอดจากรูปแบบการบรรยาย

ในหองเรียนออนไลน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม (Engagement) กับ

เนื้อหาในบริบทการเรียนออนไลน โดยมีกระบวนการ 

ดังนี้ 

 

 
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมตอบคำถาม 

 

กระบวนการแรกนักศึกษาเขาสูเนื้อหาการเรียน

ผานระบบ ZOOM พรอมกันทุกคน โดยอาจารย

ผู สอนนำเสนอรายละเอียดการเรียนการสอน และ

แจงกติกาในการรับแตมพิเศษเพื่อใชสำหรับรับแลก

ของรางวัลได คำตอบจะอยูภายในเนื้อหาที่ทำการ

บรรยายซึ่งนักศึกษาจะตองวิเคราะหเนื้อไปพรอม ๆ 

กับผูสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียน นักศึกษาจะพบกับ

รายการคำถามในรูปแบบ Multiple Choice และ

หากตอบถูกจะไดร ับคะแนนผานระบบ Google 

Form ท่ีผูสอนไดจัดเตรียมไว 

 

3.1.2 กิจกรรมการทำรายงานกลุม 

กิจกรรมนี ้ไดจ ัดขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงคหลัก

เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความรูความสามารถในดาน

ของ critical thinking, collaboration, creativity, 

communication ภาย ใต  ก รอบแนว ค ิ ด  21 st 

Century Skills โดยใช แต มคะแนน Point เปน

สิ่งจูงใจในการเรียนรู โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 

 
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมทำรายงานกลุม 

 

นักศึกษาไดรับโจทยในการวิเคราะหเนื้อหาจาก

ผูสอน ซึ่งนักศึกษาตองจับกลุม 4-5 คน กับเพื่อนใน

ชั้นเรียน จัดทำรายงาน (Report) ประกอบไปดวย 6 

ชิ ้นงาน โดยอาจารยเปนผู กำหนดเกณฑในการ

วิเคราะห ดังนี้ 

 
รูปภาพตารางตัวชี้วัดและประเมินผล 

 

เม่ือนักศึกษาจัดสงรายงานจะไดรับคะแนนในการทำ

รายงานและไดแตมในการสะสมแลกของรางวัล 

 

3.2 นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

ภายในโครงการนี ้  ผูสอนได ใช  Application

สำเร ็จร ูปชื ่อ “Kahoot” เปนแอพลิเคชั ่นที ่ เปด

โอกาสใหผู ใช งานไดสามารถ customize บริบท

ตางๆ ที่ตนเองสนใจใหอยูในรูปแบบของเกสมตาม

กรอบแนวคิดของ Gamification โดยการทำงานใน

ระบบ ผูใชงานสามารถสรางโปรเจคของตนเองได

และตองกำหนดกิจกรรมตางๆที ่ตองการใหผู เลน

ปฏิบัติในเกมส โดยในแตละกิจกรรมยอยในขอ 3.1.1 

และ 3.1.2 จะมีแตม Point มอบใหเมื่อนักศึกษาทำ

ภารกิจสำเร็จ อาทิ แสดงความเห็นไดอยางเหมาะสม

 

 

   

 

 

ภายในกิจกรรมนี้ไดตอยอดจากรูปแบบการบรรยาย

ในหองเรียนออนไลน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม (Engagement) กับ

เนื้อหาในบริบทการเรียนออนไลน โดยมีกระบวนการ 

ดังนี้ 

 

 
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมตอบคำถาม 

 

กระบวนการแรกนักศึกษาเขาสูเนื้อหาการเรียน

ผานระบบ ZOOM พรอมกันทุกคน โดยอาจารย

ผู สอนนำเสนอรายละเอียดการเรียนการสอน และ

แจงกติกาในการรับแตมพิเศษเพื่อใชสำหรับรับแลก

ของรางวัลได คำตอบจะอยูภายในเนื้อหาที่ทำการ

บรรยายซึ่งนักศึกษาจะตองวิเคราะหเนื้อไปพรอม ๆ 

กับผูสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียน นักศึกษาจะพบกับ

รายการคำถามในรูปแบบ Multiple Choice และ

หากตอบถูกจะไดร ับคะแนนผานระบบ Google 

Form ท่ีผูสอนไดจัดเตรียมไว 

 

3.1.2 กิจกรรมการทำรายงานกลุม 

กิจกรรมนี ้ไดจ ัดขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงคหลัก

เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความรูความสามารถในดาน

ของ critical thinking, collaboration, creativity, 

communication ภาย ใต  ก รอบแนว ค ิ ด  21 st 

Century Skills โดยใช แต มคะแนน Point เปน

สิ่งจูงใจในการเรียนรู โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 

 
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมทำรายงานกลุม 

 

นักศึกษาไดรับโจทยในการวิเคราะหเนื้อหาจาก

ผูสอน ซึ่งนักศึกษาตองจับกลุม 4-5 คน กับเพื่อนใน

ชั้นเรียน จัดทำรายงาน (Report) ประกอบไปดวย 6 

ชิ ้นงาน โดยอาจารยเปนผู กำหนดเกณฑในการ

วิเคราะห ดังนี้ 

 
รูปภาพตารางตัวชี้วัดและประเมินผล 

 

เม่ือนักศึกษาจัดสงรายงานจะไดรับคะแนนในการทำ

รายงานและไดแตมในการสะสมแลกของรางวัล 

 

3.2 นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

ภายในโครงการนี ้  ผูสอนได ใช  Application

สำเร ็จร ูปชื ่อ “Kahoot” เปนแอพลิเคชั ่นที ่ เปด

โอกาสใหผู ใช งานไดสามารถ customize บริบท

ตางๆ ที่ตนเองสนใจใหอยูในรูปแบบของเกสมตาม

กรอบแนวคิดของ Gamification โดยการทำงานใน

ระบบ ผูใชงานสามารถสรางโปรเจคของตนเองได

และตองกำหนดกิจกรรมตางๆที ่ตองการใหผู เลน

ปฏิบัติในเกมส โดยในแตละกิจกรรมยอยในขอ 3.1.1 

และ 3.1.2 จะมีแตม Point มอบใหเมื่อนักศึกษาทำ

ภารกิจสำเร็จ อาทิ แสดงความเห็นไดอยางเหมาะสม
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ต่ารางที� 1 ตารางตัวชี้วัดและประเมินผล

 เมื่อนักศึกษาจัดส่งรายงานจะได�รับคะแนนใน

การทำรายงานและได�แต�มในการสะสมแลกของรางวลั

3.2. นวตักรรมท่ีใช�ในการจัดการเรยีนการสอน

 ภายในโครงการนี้ ผู�สอนได�ใช� Application 

สำเร็จรูปชื่อ “Kahoot” เป็นแอปพลิเคชันที่เปิด

โอกาสให�ผู�ใช�งานได�สามารถ customize บริบทต่างๆ 

ที่ตนเองสนใจให�อยู่ในรูปแบบของเกมส์ตามกรอบ

แนวคิดของ Gamification โดยการทำงานในระบบ  

ผู�ใช�งานสามารถสร�างโปรเจคของตนเองได�และต�อง

กำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่ต�องการให�ผู�เล่นปฏิิบัติใน

เกมส ์โดยในแตล่ะกจิกรรมยอ่ยในข�อ 3.1.1 และ 3.1.2 

จะมแีต�ม Point มอบให�เมื่อนักศึกษาทำภารกิจสำเร็จ 

อาทิ แสดงความเห็นได�อย่างเหมาะสมในระหว่างการ

เรยีน ผู�สอนจะมอบ QR Code ให�นักศกึษา scan และ

ได�รับแต�ม Point เป็นต�น ตารางด�านล่างแสดงจำนวน

แต�มที่นักศึกษาได�รับเมื่อสำเร็จภารกิจ จากนั้น Point 

ที่นักศึกษาสะสมไว�ในแต่ละคาบเรียนนั้น สามารถกด

แลกของรางวัลได�ภายใน Application และนำ 

Voucher ไปแลก เครื่องดื่มและอาหารจากร�าน 

Amazon Cafe ที่ทางผู�สอนกำหนดไว�ให�

4. อภัิปรายผู้ล

 ในส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลหลังจากที่ได�

ดำเนินการกระบวนการเรียนรู�ท่ีได�กล่าวไปในบทที่

ผ่านมา โดยผลลัพธิ์สามารถแบ่งได�ออกเป็น 2 ส่วน 

ได�แก่ ส่วนของแรงจูงใจของผู�เรียนจากการเก็บสะสม

แต�ม (point) ผา่นแอปพลิเคชนั Kahoot และส่วนของ

ความรู�ที่ ได�ใช�ตารางประเมินผลชี้ วัดผลงานของ

นักศึกษาที่ได�เกิดขึ้นในวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1. ผลลัพธิ์ด�านแรงจูงใจ

 โดยผลลพัธิด์�านแรงจงูใจคำนวนได�จากจำนวน

แต�มที่สะสมจากแต่ละกิจกรรมตอบคำถาม Quiz ที่

เกิดขึ้นภายในวิชา ประกอบด�วย แต�มที่เกิดจากการ

ตอบคำถาม 

ร้ปที� 3 กราฟแสดงผลลัพธิ์ด�านแรงจูงใจ

 จากกราฟนำเสนอจำนวนแต�มท่ีนกัศึกษาได�รับ

ระหว่างการทำกิจกรรมภายในวิชาในเทอม 1 ปีการ

ศึกษา 2564 ผลปรากฏิว่าจำนวนคะแนนเพ่ิมขึ้นใน

ช่วงการเรียนคาบที่ 1 จนถึงคาบที่ 10 ทำให�ทราบว่า

นักศึกษามีความสนใจในการเข�าร่วมกิจกรรมและ

สามารถสะสมแต�มได� การทำกิจกรรมมีความต่อเนื่อง

ต่ารางที� 2 ตารางแสดงผลเฉลี่ยจำนวนแต�ม

 ในขณะเดียวกัน แต�มเฉลี่ยของกิจกรรมเสวนา

พูดคุยโดยการตอบคำถาม อยู่ที่ 29 แต�ม และจำนวน

แต�มสูงสุด อยู่ที่ 38 แต�ม แสดงให�เห็นว่านักศึกษามี

ความสนใจในการทำกิจกรรมและการสะสมแต�ม โดย

ค่าเฉลี่ยจำนวนแต�มที่ได�รับนั้นเกินครึ่ง อย่างไรก็ดี ใน

ขณะเดียวกันนักศึกษาจำนวนเพียง 5 คน ได�รับแต�ม

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง 

 ร้ปที� 4 กราฟแสดงผลสำรวจประเภทของรางวัล

 

 

   

 

 

ภายในกิจกรรมนี้ไดตอยอดจากรูปแบบการบรรยาย

ในหองเรียนออนไลน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม (Engagement) กับ

เนื้อหาในบริบทการเรียนออนไลน โดยมีกระบวนการ 

ดังนี้ 

 

 
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมตอบคำถาม 

 

กระบวนการแรกนักศึกษาเขาสูเนื้อหาการเรียน

ผานระบบ ZOOM พรอมกันทุกคน โดยอาจารย

ผู สอนนำเสนอรายละเอียดการเรียนการสอน และ

แจงกติกาในการรับแตมพิเศษเพื่อใชสำหรับรับแลก

ของรางวัลได คำตอบจะอยูภายในเนื้อหาที่ทำการ

บรรยายซึ่งนักศึกษาจะตองวิเคราะหเนื้อไปพรอม ๆ 

กับผูสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียน นักศึกษาจะพบกับ

รายการคำถามในรูปแบบ Multiple Choice และ

หากตอบถูกจะไดร ับคะแนนผานระบบ Google 

Form ท่ีผูสอนไดจัดเตรียมไว 

 

3.1.2 กิจกรรมการทำรายงานกลุม 

กิจกรรมนี ้ไดจ ัดขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงคหลัก

เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความรูความสามารถในดาน

ของ critical thinking, collaboration, creativity, 

communication ภาย ใต  ก รอบแนว ค ิ ด  21 st 

Century Skills โดยใช แต มคะแนน Point เปน

สิ่งจูงใจในการเรียนรู โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 

 
รูปภาพแสดงกระบวนการกิจกรรมทำรายงานกลุม 

 

นักศึกษาไดรับโจทยในการวิเคราะหเนื้อหาจาก

ผูสอน ซึ่งนักศึกษาตองจับกลุม 4-5 คน กับเพื่อนใน

ชั้นเรียน จัดทำรายงาน (Report) ประกอบไปดวย 6 

ชิ ้นงาน โดยอาจารยเปนผู กำหนดเกณฑในการ

วิเคราะห ดังนี้ 

 
รูปภาพตารางตัวชี้วัดและประเมินผล 

 

เม่ือนักศึกษาจัดสงรายงานจะไดรับคะแนนในการทำ

รายงานและไดแตมในการสะสมแลกของรางวัล 

 

3.2 นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

ภายในโครงการนี ้  ผูสอนได ใช  Application

สำเร ็จร ูปชื ่อ “Kahoot” เปนแอพลิเคชั ่นที ่ เปด

โอกาสใหผู ใช งานไดสามารถ customize บริบท

ตางๆ ที่ตนเองสนใจใหอยูในรูปแบบของเกสมตาม

กรอบแนวคิดของ Gamification โดยการทำงานใน

ระบบ ผูใชงานสามารถสรางโปรเจคของตนเองได

และตองกำหนดกิจกรรมตางๆที ่ตองการใหผู เลน

ปฏิบัติในเกมส โดยในแตละกิจกรรมยอยในขอ 3.1.1 

และ 3.1.2 จะมีแตม Point มอบใหเมื่อนักศึกษาทำ

ภารกิจสำเร็จ อาทิ แสดงความเห็นไดอยางเหมาะสม

   

 

 

ในระหวางการเรียน ผู สอนจะมอบ QR Code ให

นักศึกษา scan และไดรับแตม Point เปนตน ตาราง

ดานลางแสดงจำนวนแตมท่ีนักศึกษาไดรับเม่ือสำเร็จ

ภารกิจ จากนั้น Point ที่นักศึกษาสะสมไวในแตละ

คาบเรียนนั้น สามารถกดแลกของรางวัลไดภายใน 

Application และนำ Voucher ไปแลก เครื ่องดื่ม

และอาหารจากราน Amazon Cafe ที ่ทางผู สอน

กำหนดไวให 

4 อภิปรายผล 

ในสวนนี้ เป นการอภิปรายผลหลังจากที ่ ได

ดำเนินการกระบวนการเรียนรูที่ไดกลาวไปในบทท่ี

ผานมา โดยผลลัพธสามารถแบงไดออกเปน 2 สวน 

ไดแก สวนของแรงจูงใจของผูเรียนจากการเก็บสะสม

แตม (point) ผานแอพลิเคชั ่น Kahoot และสวน

ของความรูที่ไดใชตารางประเมินผลชี้วัดผลงานของ

นักศึกษาท่ีไดเกิดข้ึนในวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

4.1 ผลลัพธดานแรงจูงใจ 

โดยผลลัพธดานแรงจูงใจคำนวนไดจากจำนวน

แตมที่สะสมจากแตละกิจกรรมตอบคำถาม Quiz ท่ี

เกิดขึ้นภายในวิชา ประกอบดวย แตมที่เกิดจากการ

ตอบคำถาม  

 

 
กราฟแสดงผลลัพธดานแรงจูงใจ 

จากกราฟนำเสนอจำนวนแตมที ่น ักศึกษา

ไดรับระหวางการทำกิจกรรมภายในวิชาในเทอม 1 

ปการศึกษา 2564 ผลปรากฏว าจำนวนจำนวน

คะแนนเพิ่มขึ้นในชวงการเรียนคาบที่ 1 จนถึงคาบท่ี 

10 ทำใหทราบวานักศึกษามีความสนใจในการเขา

ร วมกิจกรรมและสามารถสะสมแตมได การทำ

กิจกรรมมีความตอเนื่อง 

 

ตารางแสดงผลเฉลี่ยจำนวนแตม 

ในขณะเดียวกัน แตมเฉลี่ยของกิจกรรมเสวนา

พูดคุยโดยการตอบคำถาม อยู ท ี ่  29 แตม และ

จำนวนแตมสูงสุด อยู ที ่ 38 แตม แสดงใหเห็นวา

นักศึกษามีความสนใจในการทำกิจกรรมและการ

สะสมแตม โดยคาเฉลี่ยจำนวนแตมที่ไดรับนั้นเกิน

ครึ่ง อยางไรก็ดี ในขณะเดียวกันนักศึกษาจำนวน

เพียง 5 คน ไดรับแตมต่ำกวาคาเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง  

กราฟแสดงผลสำรวจประเภทของรางวัล 

ในดานของความนิยมของรางวัล ทางผูสอนได

ดำเนินการสำรวจของรางวัลท่ีทางนักศึกษาชื่นชอบ 

โดยนักศึกษาทำการออกความเห็นผานแบบสอบถาม

ออนไลน จำนวน 53 คน ผลปรากฏวา ของรางวัล

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มไดรับความนิยมสูงสุด 

(81%) รองลงมา ไดแก รางวัลประเภทของกินของใช 

(62%) และรางวัลประเภทความบันเทิง (54.7%) 

ตามลำดับ 

   

 

 

ในระหวางการเรียน ผู สอนจะมอบ QR Code ให

นักศึกษา scan และไดรับแตม Point เปนตน ตาราง

ดานลางแสดงจำนวนแตมท่ีนักศึกษาไดรับเม่ือสำเร็จ

ภารกิจ จากนั้น Point ที่นักศึกษาสะสมไวในแตละ

คาบเรียนนั้น สามารถกดแลกของรางวัลไดภายใน 

Application และนำ Voucher ไปแลก เครื ่องดื่ม

และอาหารจากราน Amazon Cafe ที ่ทางผู สอน

กำหนดไวให 

4 อภิปรายผล 

ในสวนนี้ เป นการอภิปรายผลหลังจากที ่ ได

ดำเนินการกระบวนการเรียนรูที่ไดกลาวไปในบทท่ี

ผานมา โดยผลลัพธสามารถแบงไดออกเปน 2 สวน 

ไดแก สวนของแรงจูงใจของผูเรียนจากการเก็บสะสม

แตม (point) ผานแอพลิเคชั ่น Kahoot และสวน

ของความรูที่ไดใชตารางประเมินผลชี้วัดผลงานของ

นักศึกษาท่ีไดเกิดข้ึนในวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

4.1 ผลลัพธดานแรงจูงใจ 

โดยผลลัพธดานแรงจูงใจคำนวนไดจากจำนวน

แตมที่สะสมจากแตละกิจกรรมตอบคำถาม Quiz ท่ี

เกิดขึ้นภายในวิชา ประกอบดวย แตมที่เกิดจากการ

ตอบคำถาม  
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ไดรับระหวางการทำกิจกรรมภายในวิชาในเทอม 1 

ปการศึกษา 2564 ผลปรากฏว าจำนวนจำนวน

คะแนนเพิ่มขึ้นในชวงการเรียนคาบที่ 1 จนถึงคาบท่ี 
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 ในด�านของความนิยมของรางวัล ทางผู�สอนได�

ดำเนินการสำรวจของรางวัลที่ทางนักศึกษาชื่นชอบ 

โดยนักศึกษาทำการออกความเห็นผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์ จำนวน 53 คน ผลปรากฏิว่า ของรางวัล

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มได�รับความนิยมสูงสุด 

(81%) รองลงมา ได�แก่ รางวัลประเภทของกินของใช� 

(62%) และรางวลัประเภทความบนัเทงิ (54.7%) ตาม

ลำดับ

 สิง่ทีน่่าสนใจได�แก ่ประเด็นของรางวลัประเภท

ประกาศนยีบตัร จดหมายสารจากคณบด ีและเหรยีญ

เชิดชูดเกียรติคุณ ได�รับความนิยมไม่ถึง 10% จากผู�

ตอบแบบสอบถามท้ังหมด สะท�อนให�เห็นว่าของรางวลั

ดังกล่าวอาจไม่ตอบรับต่อความสนใจของผู�เรียนใน

ปัจจุบัน และในขณะเดียวกันของรางวัลประเภท

อุปกรณ์เสริมการเรียน ครอสเรียน-ศึกษานอก

ห�องเรียน กลับได�รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเกิน

กวา่ 37% ชีใ้ห�เหน็ถงึผู�เรยีนมคีวามสนใจในของรางวลั

ทีช่่วยสง่เสรมิการเรยีนให�เกดิความนา่สนใจและมแีรง

จูงใจเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

4.2. ผลลัพธิ์ด�านความรู�

 โดยผลลพัธิด์�านความรู�ชีว้ดัจากคะแนนทีไ่ด�รบั

จากการสง่งานในกจิกรรมทำงานเชงิคดิวเิคราะหแ์บบ

กลุ่ม (report) โดยภายในวิชาระบุให�นักศึกษาส่งงาน

กลุ่ม ทั้งสิ้น 6 ชิ้นงาน ในแต่ละงานจะได�รับการ

ประเมินผลโดยใช�ตารางท่ีได�กล่าวถึง 3.1.2 ผลปรากฏิ

วา่คะแนนแต�มทีน่กัศกึษาได�รบัระหวา่งทำกจิกรรมกบั

คะแนนการประเมินผลที่ได�มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

ร้ปที� 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างแต�มและ

คะแนน

 โดยนักศึกษาทีไ่ด�รับแต�ม (คะแนนเต็ม 38 แต�ม) 

เกินกว่า 30 แต�ม พบว่าได�รับคะแนนจากการทำ

รายงานเฉลี่ย 24.3 คะแนน และเกินกว่า 25 แต�ม ได�

เฉล่ีย 25.2 คะแนน ในขณะเดียวกนั นกัศกึษาทีไ่ด�แต�ม

ต่ำกว่า 20 แต�ม ได�คะแนนรายงานเฉลี่ยเพียง 20.4 

คะแนน เท่านั้น

 เช่นเดียวกับคะแนนการสอบกลางภาคและ

ปลายภาค (คะแนนเตม็ 60) นกัศกึษาทีไ่ด�รบัแต�มเกนิ

กว่า 25 แต�ม จะได�รับคะแนนเฉลี่ยการสอบอยู่ที่ 42 

คะแนน ในขณะทีน่กัศกึษาทีไ่ด�รบัแต�มตำ่กวา่ 25 แต�ม 

จะได�รับคะแนนเฉลีย่การสอบเพียง 36 คะแนนเท่านัน้ 

สามารถสรุปผลได�ว่าคะแนนแต�มกิจกรรมในชั้นเรียน

สัมพันธิ์กับคะแนนความรู�ที่นักศึกษาได�รับ

5. สรุปผู้ล

 กระบวนการ เรี ยนที่ เ กิ ดขึ้ นภายในวิชา 

Introduction to Digital Business มีเป้าหมายหลัก

เพ่ือสร�างสภาพแวดล�อมการเรียนรู�แบบ Active 

Learning ผ่านกรอบแนวคิด 21st Century Skills 

ผ่านกิจกรรมตอบคำถาม Quiz เสวนาพูดคุยใน

ระหวา่งการเรยีน และทำงานเชงิคดิวเิคราะหแ์บบกลุม่ 

โดยใช�แอปพลเิคชนั Kahoot ในการทำกจิกรรมในช้ัน

เรียน และการทำรายงานวิเคราะห์กลุ่ม ที่สามารถ

สะสมแต�มและแลกของรางวัลต่างๆ ได� ซ่ึึ่งเป็นองค์

ประกอบของเกมส์ที่ผู�สอนคาดหวังให�ส่งเสริมจูงใจใน

การเรียนรู�เพื่อนำไปสู่ประสิทธิิภาพด�านองค์ความรู� 

โดยผลลัพธิ์ทั้งด�านแรงจูงใจและความรู�แสดงให�เห็น

อยา่งชดัเจนวา่ผู�เรยีนเกดิผลด�านบวกตอ่การเรยีนรู� แม�

จะอยู่ภายใต�สถานการณ์การเรียนออนไลน์ ซ่ึึ่งส่งผล

ลบต่อการจดจ่อกับเนื้อหา

 ผู�สอนมีความเห็นวา่การนำเอาของรางวัลในรูป

แบบอาหารและเคร่ืองด่ืม ความบันเทิงในรูปแบบ

ตา่งๆ สามารถส่งผลให�ผู�เรยีนเกิดแรงจูงใจด�านบวกได� 

และในขณะเดียวกนัสามารถส่งผลดีตอ่ผลลัพธิค์วามรู�

ได�เชน่เดียวกัน อกีทัง้จากผลสำรวจประเภทของรางวัล 

ผู�สอนจงึอยากเสนอให�ทางมหาวทิยาลยัพจิารณาการ

 

 

   

 

 

สิ่งท่ีนาสนใจไดแกประเด็นของรางวัลประเภท

ประกาศนียบตัร จดหมายสารจากคณบดี และ

เหรียญเชิดชูดเกียรติคุณ ไดรับความนิยมไมถึง 10% 

จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด สะทอนใหเห็นวา

ของรางวัลดังกลาวอาจไมตอบรับตอความสนใจของ

ผูเรียนในปจจุบัน และในขณะเดียวกันของรางวัล

ประเภทอุปกรณเสริมการเรียน ครอสเรียน-ศึกษา

นอกหองเรียน กลับไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางมาก

เกินกวา 37% ชี้ใหเห็นถึงผูเรียนมาความสนใจในของ

รางวัลท่ีชวยสงเสริมการเรียนใหเกิดความนาสนใจ

และมีแรงจูงใจเพ่ิมมากข้ึนนั้นเอง 

 

4.2 ผลลัพธดานความรู 

โดยผลลัพธดานความรูชี้วัดจากคะแนนที่ไดรับ

จากการสงงานในกิจกรรมทำงานเชิงคิดวิเคราะห

แบบกลุม (report) โดยภายในวิชาระบุใหนักศึกษา

สงงานกลุม ทั้งสิ้น 6 ชิ้นงาน ในแตละงานจะไดรับ

การประเมินผลโดยใชตารางที่ไดกลาวถึง 3.1.2 ผล

ปรากฏวาคะแนนแตมที่นักศึกษาไดรับระหวางทำ

กิจกรรมกับคะแนนการประเมินผลที ่ได ม ีความ

เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางแตมและคะแนน 

 

โดยนักศึกษาท่ีไดรับแตม (คะแนนเต็ม 38 แตม) เกิน

กวา 30 แตม พบวาไดรับคะแนนจากการทำรายงาน

เฉลี่ย 24.3 คะแนน และ เกินกวา 25 แตม ไดเฉลี่ย 

25.2 คะแนน ในขณะเดียวกัน นักศึกษาที่ไดแตมต่ำ

กวา 20 แตม ไดคะแนนรายงานเฉลี ่ยเพียง 20.4 

คะแนน เทานั้น 

 เชนเดียวกับคะแนนการสอบกลางภาคและ

ปลายภาค (คะแนนเต็ม 60) นักศึกษาที่ไดรับแตม

เกินกวา 25 แตม จะไดรับคะแนนเฉลี่ยการสอบอยูท่ี 

42 คะแนน ในขณะที่นักศึกษาที่ไดรับแตมต่ำกวา 

25 แตม จะไดรับคะแนนนเฉลี่ยการสอบเพียง 36 

คะแนนเทานั ้น สามารถสรุปผลไดวาคะแนนแตม

กิจกรรมในชั้นเรียนมีสงสัมพันธกับคะแนนความรูท่ี

นักศึกษาไดรับ 

5 สรุปผล 

กระบวนการเร ียนท ี ่ เ ก ิดข ึ ้นภายในว ิชา 

Introduction to Digital Business มีเปาหมายหลัก

เพื ่อสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู แบบ Active 

Learning ผานกรอบแนวคิด 21st Century Skills 

ผานกิจกรรมตอบคำถาม Quiz เสวนาพูดคุยใน

ระหวางการเรียน และทำงานเชิงคิดวิเคราะหแบบ

กลุม โดยใชแอพลิเคชั่น Kahoot ในการทำกิจกรรม

ในชั ้นเรียน และการทำรายงานวิเคราะหกลุ ม ท่ี

สามารถสะสมแตมและแลกของรางวัลตางๆ ได ซ่ึง

เปนองคประกอบของเกมที่ผูสอนคาดหวังใหสงเสริม

จูงใจในการเรียนรูเพื่อนำไปสูประสิทธิภาพดานองค

ความรู โดยผลลัพธท้ังดานแรงจูงใจและความรูแสดง

ใหเห็นอยางชัดเจนวาผูเรียนเกิดผลดานบวกตอการ

เร ียนร ู   แม จะอยู ภายใต สถานการณการเร ียน

ออนไลน ซ่ึงสงผลลบตอการจดจอกับเนื้อหา 
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ใช�ของรางวัลประเภทอุปกรณ์หรือครอสเรียนพิเศษที่

ช่วยส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาเป็นสิ่งจูงใจในการ

เรียนรู�ต่อไป

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�สอนขอขอบพระคุณทางศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่าง

สูงที่ส่งเสริมให�เกิดกิจกรรมในรูปแบบ Active 

Learning ที่มุ่งเน�นให�ผู�เรียนเกิดความมีส่วนร่วม

ทางการเรียนรู�
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บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชานี้ได�มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นผ่านทางอินเตอร์เนต ได�แก่ Facebook และโปรแกรม ZOOM เพื่อฝึึกฝึนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เน�นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู�และความเข�าใจของนักศึกษาสี่ด�าน ได�แก่ ด�านการจำ ด�านการคิด

วิเคราะห์ ด�านการสังเคราะห์และด�านการประยุกต์ใช� โดยการใช�วิธิีการสำคัญในการจัดการเรียนรู�ที่เริ่มตั้งแต่ขั้น

ตอนการนำเสนอข�อมูลทีส่ำคัญด�านกฎหมายและมาตรฐ์านอาหารท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีสำคัญและ

เป็นปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช�ความรู�ที่ได�รับแก่นักศึกษาเพื่อสร�างการจดจำ การใช�การเรียนรู�จาก

การทำงาน (Work - based learning) เพือ่สร�างกระบวนการคดิวเิคราะห ์การใช�การเรยีนรู�จากปญัหา (Problem 

- based learning) เพื่อสร�างการสังเคราะห์และการใช�การเรียนรู�ที่ใช�วิธิีสร�างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา 

(Crystal – based approach) โดยยังคงวิธิีการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ ได�แก่  

รูปแบบกระบวนการเรียนรู�ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาเป็น Active and Lifelong Leaner รูปแบบการจัดการเรียนรู�

ในลักษณะ Student-Centered Approaches และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped-Classroom) ด�วยกระบวนการเรียนรู�แบบการนำตนเอง (Self-Directed Learning) เน�นการฝึึกให�

นักศึกษามีความมั่นใจในการนำความรู�ไปใช�ในวิชาชีพจากการประยุกต์ใช�ความรู�เพื่อการนำเสนอผลงานใน

ห�องเรียนและวิจารณ์กับผู�เข�าฟังได� การทำงานโดยอาศัยโจทย์การทำงานจริงจากตัวอย่างข�อกฎหมายอาหารที่มี

ในปัจจบุนัผนวกกบัผลติภณัฑ์สนิค�าอาหารทีอ่ยูใ่นกระแสและได�รบัความสนใจทัง้ทางด�านคณุภาพ ความปลอดภยั

อาหารและการตลาดที่สำคัญ

คำสำคัญ:  การสอนแบบเชิงรุก, การเรียนรู�จากการทำงาน, การเรียนรู�จากปัญหา, การตกผลึกทางปัญญา

1. บัทนำ

 การพัฒนาทักษะการเ ป็นมืออาชีพของ

นกัศกึษาด�วยการจดัการเรยีนรู�แบบห�องเรยีนกลบัด�าน

จะช่วยให�นักศึกษาได�ฝึึกการเป็นผู�ใฝ่ึเรียนรู�และเรียน

รู�ตลอดชีวิต (Active and lifelong leaner) ผ่านการ

วางระบบการสร�างการเรียนรู�เชิงรุก โดยอ�างอิงตาม

แนววิถีใหม่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เน�น

การสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงต�องทำการกระตุ�น 

ผู�เรียนและสร�างสมรรถภาพให�เกิดความใฝึ่รู�และมี

ความรู� ทันสถานการณ์ด�านคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหารที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง 

สอดคล�องกับกระบวนวิชา 601351 กฎหมายและ
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มาตรฐ์านอาหารเป็นหนึ่งในกระบวนวิชาของคณะ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ทีเ่น�นการ

พัฒนาทักษะการเป็นมืออาชีพของนักศึกษาเมื่อจบ

การศกึษา ทัง้การเปน็ผู�ใฝึเ่รยีนรู�จะชว่ยให�มีการพฒันา

ความรู�และตดิตามความรู�ใหมท่ีท่นัสมยัด�านกฎหมาย

และมาตรฐ์านอาหารสำคัญของประเทศ ต่างประเทศ

และระดับสากลได�อย่างทันท่วงที 

2. ห์ลักการ

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ 

ทักษะการเรียนรู� (Learning Skill) โดยสาระวิชามี

ความสำคัญด�านการจำท่ีให�ผู�เรยีนได�ศกึษาค�นคว�าโดย

มีผู�สอนให�คำแนะนำและผู�สอนควรเพิ่มการออกแบบ

กจิกรรมทีพั่ฒนาผู�เรยีนให�มีความรู� ความสามารถและ

ทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพให�เพียงพอตลอดจนเตรียม

ความพร�อมในด�านต่างๆ มากกว่าจะสอนแค่เพียงแต่

เนื้อหาสาระ [1,2] ทักษะที่คาดหวังในศตวรรษที่ 21 

มุ่งเน�นผลลัพธิ์ให�เกิดกับผู�เรียน โดยเฉพาะสำหรับผู�ที่

เรียนรู�ผ่านหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการดังเช่น คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร จึงเป็นการต�องบูรณาการหลัก

การต่างๆ ที่จะช่วยผู�เรียนให�เตรียมความพร�อมใน

วิชาชีพได�หลากหลายจากการได�รับประสบการณ์แก�

ปัญหาจริงและการสร�างชุมชนออนไลน์ท่ีมีการแลก

เปลี่ยนความรู�ความเข�าใจร่วมกัน [2,3] ได�แก่

 - การใช�การเรียนรู�จากการทำงาน (Work-

based learning) เพื่อสร�างกระบวนการคิดวิเคราะห์

จากการลงมือปฏิิบัติ

 - การใช�การเรียนรู�จากปัญหา (Problem-

based learning) เพือ่สร�างการสงัเคราะห์ความรู�จาก

การได�แก�ไขปัญหา

 - การใช�การเรยีนรู�ทีใ่ช�วธิิสีร�างผลงานทีเ่กดิขึน้

จากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

approach) จากการประยุกต์ใช�ความรู�สู่การใช�งาน

จริงและการถ่ายทอดความรู�สู่ผลงาน

3. กระบัวนการเรียนร้�

 กระบวนการเรียนรู�ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา 

601351 ที่ทำให�นักศึกษาได�มีส่วนร่วมในการเรียนรู�

และสร�างทกัษะการเรยีนรู�ตลอดชวีติมกีารดำเนนิการ

ดังนี้

3.1. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบเชงิ

รุก (Active learning) 

 กระบวนการทีเ่น�นการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิ

การเรยีนรู�และความเข�าใจของนกัศกึษาสีด่�าน โดยการ

ใช�วธิิกีารสำคญัในการจดัการเรยีนรู�ท่ีเร่ิมต้ังแตข้ั่นตอน

ดงัตอ่ไปนี ้ได�แก ่ด�านการจำ ด�านการคดิวเิคราะห ์ด�าน

การสังเคราะห์และด�านการประยุกต์ใช� [4,5,6,7]  

กระบวนการโดยละเอยีดเริม่ต้ังแตข่ัน้ตอนการนำเสนอ

ข�อมูลท่ีสำคัญด�านกฎหมายและมาตรฐ์านอาหารทั้ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศที่สำคัญและเป็น

ปจัจบุนั รวมทัง้แนวทางการประยกุตใ์ช�ความรู�ทีไ่ด�รบั

แก่นักศึกษาเพื่อสร�างการจดจำ การใช�การเรียนรู�จาก

การทำงาน (Work - based learning) เพ่ือสร�าง

กระบวนการคดิวเิคราะห ์การใช�การเรยีนรู�จากปญัหา 

(Problem - based learning) เพื่อสร�างการ

สังเคราะห์และการใช�การการเรียนรู�ที่ใช�วิธิีสร�างผล

งานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal – based 

approach) โดยยังคงวิธิีการหรือกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ ดังนี้

 - รูปแบบการกระบวนการเรียนรู�ที่จะเปลี่ยน

นักศึกษาเป็น Active and Lifelong Leaner 

เนื่องจากการพัฒนาด�านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

สมยัใหม่และเทรนด์อาหารสมัยใหม่ มรีะบบมาตรฐ์าน

และกฎหมายอาหารใหม่ ทำให�นักศึกษาควรฝึึกการ

เป็นผู�ใฝึ่รู�และเรียนรู�ตลอดชีวิต

 -  รูปแบบการจัดการเรียนรู� ใน ลักษณะ 

Student-Centered Approaches ที่ครอบคลุมการ

เรยีนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) 

เน�นการต้ังโจทยป์ญัหาเพือ่ให�นักศกึษาได�ฝึกึวเิคราะห์

ได�ใกล�เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด เป็นการเตรียม
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ความพร�อมให�นกัศกึษาได�ทราบแนวทางการจดัการให�

สอดคล�องด�านระเบียบและมาตรฐ์านอาหารที่ต�องใช�

ในวิชาชีพได�

 - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped-Classroom) ด�วย

กระบวนการเรยีนรู�แบบการนำตนเอง (Self-Directed 

Learning) เน�นการฝึึกให�นักศึกษามีความมั่นใจใน

การนำความรู�ไปใช�ในวชิาชพีได�จรงิจาการประยกุตใ์ช�

ความรู�ทีไ่ด�รับเพือ่การนำเสนอผลงานในห�องเรยีนและ

วิจารณ์กับผู�เข�าฟังได�

3.2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

  - สื่อการสอนออนไลน์ เอกสารวิชาการ งาน

มอบหมาย รายงานและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีการใช� 

ZOOM, CMU Online, E-book, E-Learning 

courseware, Facebook, Line และ Email เป็นต�น 

ร่วมกับการสร�างความน่าสนใจให�กับเนื้อหาด�วย

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกระตุ�นความเข�าใจและ 

ความคิด

 - การเล่นเกมส์เชงิปฏิบัิตกิารเพือ่กระตุ�นให�เกิด

การคิดวิเคราะห์การแก�ไขปัญหาข�อกฎหมายอาหาร

จากโจทยข์องผลติภัณฑ์อาหารท่ีมจีำหนา่ยจรงิในท�อง

ตลาดและเป็นสินค�าทันสมัย

 - การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นผ่านทางอินเตอร์เนต ได�แก่ Facebook 

และโปรแกรม ZOOM เพื่อฝึึกฝึนการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ

 - การทำงานโดยอาศยัโจทยก์ารทำงานจรงิจาก

ตัวอย่างข�อกฎหมายอาหารท่ีมีในปัจจุบันผนวกกับ

ผลติภณัฑ์สนิค�าอาหารที่อยู่ในกระแสและได�รับความ

สนใจทั้งทางด�านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและ

การตลาดที่สำคัญ

3.3. สรุปผลการจัดการเรียนรู�

 เปน็ขัน้การสะท�อนกรอบคิดใฝ่ึเรยีนรู�ตลอดชีวติ 

เป็นขั้นที่ให�ผู�เรียนสะท�อนความคิดจากการฝึึกปฏิิบัติ 

เพื่อตรวจสอบความรู�ความเข�าใจ ดังนี้

 - อาจารย์สรุปแนวคิดและเสนอข�อคิดเพ่ือ

สนับสนุนสิ่งที่ผู�เรียนได�จากการฝึึกปฏิิบัติโดยอาศัย

แนวคิดที่ได�จากการศึกษาค�นคว�าเรียนรู�ด�วยตนเอง

 - นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได�จากการปฏิิบัติและ

แนวทางทีเ่ปน็ประโยชนเ์พือ่แก�ปญัหาตอ่ไปในอนาคต

โดยนำเสนอหน�าชั้น เรียนหรือถ่ายทอดลงบน 

facebook ของกลุ่ม 601351

4. ผู้ลการจััดกระบัวนการเรียนร้�

 การจดัการเรยีนการสอนด�วยกระบวนการเรยีน

รู�ที่จะเปล่ียนนักศึกษาเป็น Active and Lifelong 

Learner โดยเน�น Flipped-Classroom เพือ่การเสรมิ

สร�างกรอบคิดใฝึ่เรียนรู�ตลอดชีวิต 

4.1. การนำเสนอข�อมูลที่สำคัญด�านกฎหมาย

อาหารและมาตรฐ์านอาหารที่สำคัญและ

เป็นปัจจุบันแก่นักศึกษาเพ่ือสร�างการ

จดจำ 

 ผู�สอนทำการวางแผนการจดัการเรยีนการสอน

ออกเป็น 4 ช่วง ได�แก่

 - ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ผู�สอนจัดทำสื่อ

วิดีโอออนไลน์โดยใช�ห�องอีซึ่ี่สตูดิโอที่มีเนื้อหาแนะนำ

รายวชิาและเนือ้หาสรุปเบือ้งต�นของเนือ้หาสาระให�แก่

นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาล่วงหน�าประมาณสี่

สัปดาห์ และเชิญชวนให�นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

เข�ารว่มกลุม่รายวชิาบน facebook ของกลุม่ 601351 

เพื่อติดตามข�อมูลข่าวสาร

 - ช่วงต�นของการเปิดภาคการศึกษา ในช่วงเริ่ม

ต�น 1 เดือนแรกของภาคการศึกษา ผู�สอนทำการ

บรรยายพร�อมเอกสารประกอบการสอนที่เน�นในห�อง

พร�อมเอกสารประกอบการสอนโดยเน�น Active 

learning เชน่ การกระตุ�นด�วยโจทย์ปญัหาสถานการณ์

จริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให�ศึกษาควบคู่กับการศึกษา

ด�วยตนเองผ่านวิดีโอส่ือการสอนที่จัดทำโดยอาจารย์

และสื่อวิดีโอออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธิารณสุข

 - ช่วงกลางของภาคกลางศึกษา เริ่มมีการ

ประเมินผลการเรยีนรู�แบบใช�ข�อสอบคิดเป็นร�อยละ 40 
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ของการคิดคะแนนลำดับข้ันควบคู่กับการประเมินผล

การเรยีนรู�ด�วยวธิิกีารจดัการเรยีนรู�แบบใหมร่�อยละ 60 

ของการคิดคะแนนลำดับขัน้ จากการประเมินงานมอบ

หมายแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

 - ช่วงปลายของภาคการศึกษา มีการสรุปผล

การจัดการเรียนรู�แบบใหม่พร�อมทั้งมีการประเมินผล

การเรยีนรู�ของนกัศกึษาจากการนำเสนองานแบบเดีย่ว

และแบบกลุ่ม

ร้ปที� 1 สื่อวีดีโอออนไลน์ในกระบวนวิชา

4.2. การใช�การเรียนรู�จากการทำงาน (Work-

based learning) เพื่อสร�างกระบวนการ

คิดวิเคราะห์

 ผู�สอนจดัการเรยีนรู�โดยการให�ผู�เรยีนเลน่เกมส์

ตอบคำถามในกลุ่มรายวิชาทางเฟสบุค หัวข�อ 

มาตรฐ์าน Good Hygiene Practice และมาตรฐ์าน 

Good Manufacturing Practice ซึ่ึ่งจากผลการ

จัดการเรียนรู�นักศึกษาทำการนำแนวคิดที่ได�มาขยาย

ผลเพื่อหาแนวทางปฏิิบัติจริงและศึกษาหาข�อมูลเพิ่ม

เตมิเพือ่แก�ไขปัญหาจากแหล่งข�อมูลทางวิชาการต่างๆ 

เพือ่มารว่มตอบคำถาม และสร�างผลงานต่างๆ โดยพบ

ว่านักศึกษาให�ความสนใจและให�ความร่วมมือเป็น

อย่างดี

ร้ปที� 2 กิจกรรมต่างๆ ในคาบเรียนออนไลน์

ร้ปที� 3 สื่อออนไลน์จากภายนอกเรื่อง GHP

และตัวอย่างเกมส์ตอบคำถาม

 

 

   

 

 

-อาจารยสรุปแนวคิดและเสนอขอคิดเพ่ือ

สนับสนุนสิ่งท่ีผูเรียนไดจากการฝกปฏิบัติโดยอาศัย

แนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง 

-นักศึกษาสรุปสิ่งท่ีไดจากการปฏิบัติและแนวทาง

ท่ีเปนประโยชนเพ่ือแกปญหาตอไปในอนาคตโดย

นำเสนอหนาชั้นเรียนหรือถายทอดลงบน facebook 

ของกลุม 601351 

4 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ

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

Lifelong Learner โดยเนน  Flipped-Classroom 

เพ่ือการเสริมสรางกรอบคิดใฝเรียนรูตลอดชีวิต  

4.1 การนำเสนอขอมูลท่ีสำคัญดานกฎหมาย

อาหารและมาตรฐานอาหารท่ีสำคัญและ

เปนปจจุบันแกนักศึกษาเพ่ือสรางการจดจำ  

ผูสอนทำการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ออกเปน 4 ชวง ไดแก 

- ชวงกอนเปดภาคการศึกษา ผูสอนจัดทำสื่อ

วีดีโอออนไลนโดยใชหองอีซ่ีสตูดิโอท่ีมีเนื้อหาแนะนำ

รายวิชาและเนื้อหาสรุปเบื้องตนของเนื้อหาสาระ

ใหแกนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาลวงหนา

ประมาณสี่สัปดาห  และเชิญชวนใหนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนเขารวมกลุมรายวิชาบน facebook 

ของกลุม 601351 เพ่ือติดตามขอมูลขาวสาร 

- ชวงตนของการเปดภาคการศึกษา ในชวง

เริ่มตน 1 เดือนแรกของภาคการศึกษา ผูสอนทำการ

บรรยายพรอมเอกสารประกอบการสอนท่ีเนนในหอง

พรอมเอกสารประกอบการสอนโดยเนน Active 

learning เช น  ก า รก ระ ตุ น ด ว ย โจ ท ย ป ญ ห า

สถานการณจริงท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือใหศึกษาควบคูกับ

การศึกษาดวยตนเองผานวีดีโอสื่อการสอนท่ีจัดทำ

โดยอาจารยและสื่อวีดีโอออนไลนจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- ชวงกลางของภาคกลางศึกษา เริ่ม มีการ

ประเมินผลการเรียนรูแบบใชขอสอบคิดเปนรอยละ 

40 ของการคิดคะแนนลำดับ ข้ันควบคู กับการ

ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมรอยละ 60 ของการคิดคะแนนลำดับข้ัน จาก

การประเมินงานมอบหมายแบบเดี่ยวและแบบกลุม 

- ชวงปลายของภาคการศึกษา มีการสรุปผล

การจัดการเรียนรูแบบใหมพรอมท้ังมีการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาจากการการนำเสนองาน

มอบหมายงานแบบเดี่ยวและแบบกลุม 

 

 

5 

 

รูปท่ี 4-1 สื่อวีดีโอออนไลนในกระบวนวิชา 

4.2 การใชการเรียนรูจากการทำงาน (Work-

based learning) เพ่ือสรางกระบวนการ

คิดวิเคราะห 

ผูสอนจัดการเรียนรูโดยการใหผู เรียนเลน

เกมสตอบคำถามในกลุมรายวิชาทางเฟสบุค หัวขอ 

ม า ต ร ฐ า น  Good Hygiene Practice แ ล ะ 

ม าต ร ฐ าน  Good Manufacturing Practice ซ่ึ ง 

จากผลการจัดการเรียนรูนักศึกษาทำการนำแนวคิด

ท่ีไดมาขยายผลเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติจริงและศึกษา

หาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขปญหาจากแหลงขอมูล

ทางวิชาการตางๆ เพ่ือมารวมตอบคำถาม และสราง

ผลงานตางๆ โดยพบวานักศึกษาใหความสนใจและ

ใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

 

รูปท่ี 4-2 กิจกรรมตางๆ ในคาบเรียนออนไลน 

 

  
 

รูปท่ี 4-3 สือ่ออนไลนจากภายนอกเรื่อง GHP 

และตัวอยางเกมสตอบคำถาม 

 

4.3 การใชการเรียนรูจากปญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสรางการสังเคราะห 

ผูสอนทำการกําหนดประเด็นวิเคราะหวิจารณ

เฉพาะ เรื่อง แนวทางและวิธีการยื่นใบขอนุญาตเปน

สถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพ่ือ

ขออนุญ าตผลิตอาหารท่ี ถูกตองกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  

5 

 

รูปท่ี 4-1 สื่อวีดีโอออนไลนในกระบวนวิชา 

4.2 การใชการเรียนรูจากการทำงาน (Work-

based learning) เพ่ือสรางกระบวนการ

คิดวิเคราะห 

ผูสอนจัดการเรียนรูโดยการใหผู เรียนเลน

เกมสตอบคำถามในกลุมรายวิชาทางเฟสบุค หัวขอ 

ม า ต ร ฐ า น  Good Hygiene Practice แ ล ะ 

ม าต ร ฐ าน  Good Manufacturing Practice ซ่ึ ง 

จากผลการจัดการเรียนรูนักศึกษาทำการนำแนวคิด

ท่ีไดมาขยายผลเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติจริงและศึกษา

หาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขปญหาจากแหลงขอมูล

ทางวิชาการตางๆ เพ่ือมารวมตอบคำถาม และสราง

ผลงานตางๆ โดยพบวานักศึกษาใหความสนใจและ

ใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

 

รูปท่ี 4-2 กิจกรรมตางๆ ในคาบเรียนออนไลน 

 

  
 

รูปท่ี 4-3 สือ่ออนไลนจากภายนอกเรื่อง GHP 

และตัวอยางเกมสตอบคำถาม 

 

4.3 การใชการเรียนรูจากปญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสรางการสังเคราะห 

ผูสอนทำการกําหนดประเด็นวิเคราะหวิจารณ

เฉพาะ เรื่อง แนวทางและวิธีการยื่นใบขอนุญาตเปน

สถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพ่ือ

ขออนุญ าตผลิตอาหารท่ี ถูกตองกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  
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4.3. การใช�การเรียนรู�จากปัญหา (Problem-

based learning) เพือ่สร�างการสังเคราะห์

 ผู�สอนทำการกำาหนดประเด็นวิเคราะห์วิจารณ์

เฉพาะเรื่องแนวทางและวิธิีการยื่นใบขอนุญาตเป็น

สถานที่ผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพ่ือ

ขออนุญาตผลิตอาหารที่ถูกต�องกับสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธิารณสุข 

 

ร้ปที� 4 ผลงานของนักศึกษาเพื่อสรุปการขออนุญาต

สถานที่ผลิตอาหารและขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธิารณสุข

4.4. การใช�การเรียนรู�ที่ใช�วิธิีสร�างผลงานที่เกิด

ข้ึนจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-

based approach)

 ผู�สอนทำการสรุปแนวคิดที่ เกี่ยวข�องกับ

ประเด็นปัญหาที่ได�จากนักศึกษาทั้งหมดภายในชั้น

เรยีนในหัวข�อทีเ่กีย่วข�องกับการประยุกต์ใช�ความรู�ด�าน

กฎหมายอาหารและมาตรฐ์านอาหารเพื่อการขอ

อนุญาตเป็นสถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลข     

สารบบอาหารสำหรับอาหารแต่ละประเภทได� โดย

แตล่ะกลุ่มจะได�รบัโจทยป์ระเภทของผลติภณัฑอ์าหาร

ที่แตกต่างกันเพื่อให�เห็นความแตกต่างกันระหว่าง

ข�อมูลสำคัญ ได�แก่ ข�อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือการจำแนก

ประเภทของอาหารท่ีถูกต�องตามกฎหมายอาหาร 

ข�อมูลด�านกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข�อง เช่น การแสดง

ฉลาก ชนิดบรรจุภัณฑ์อาหารและการแสดงฉลาก

โภชนาการ เป็นต�น

 -นักศึกษาทำการสรุปแนวคิดของตนแล�ว

ทำการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว่างสมาชิก

ในกลุ่มและระหวา่งกลุม่โดยการนำเสนอหน�าชัน้เรยีน

หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางออนไลน์บนหน�า 

เฟสบุค

ร้ปที� 5 ผลงานการออกแบบ Infographic ของ

นักศึกษาเพื่ออธิิบายและตีความกฎหมายอาหารเพื่อ

การส่งออกสินค�าอาหารไปต่างประเทศ

 

 

   

 

 

 

 

รูปท่ี 4-4 ผลงานของนักศึกษาเพ่ือสรุปการขอ

อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารและขออนุญาต

ผลิตภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

4.4 การใชการเรียนรู ท่ี ใช วิธีสรางผลงานท่ี

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

(Crystal-based approach) 

ผูสอนทำการสรุปแนวคิดท่ี เก่ียวของกับ

ประเด็นปญหาท่ีไดจากนักศึกษาท้ังหมดภายในชั้น

เรียนในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรู

ดานกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพ่ือการขอ

อนุญาตเปนสถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลข     

สารบบอาหารสำหรับอาหารแตละประเภทได โดย

แตละกลุมจะไดรับโจทยประเภทของผลิตภัณฑ

อาหารท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเห็นความแตกตางกัน

ระหวางขอมูลสำคัญ ไดแก ขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือการ

จำแนกประเภทของอาหารท่ีถูกตองตามกฎหมาย

อาหาร ขอมูลดานกฎหมายอาหารท่ีเก่ียวของ เชน 

การแสดงฉลาก ชนิดบรรจุภัณฑอาหารและการ

แสดงฉลากโภชนาการ เปนตน 

-นักศึกษาทำการสรุปแนวคิดของตนแลวทำ

การนำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกใน

กลุมและระหวางกลุมโดยการนำเสนอหนาชั้นเรียน

หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางออนไลนบนหนา

เฟสบุค 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

รูปท่ี 4-4 ผลงานของนักศึกษาเพ่ือสรุปการขอ

อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารและขออนุญาต

ผลิตภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

4.4 การใชการเรียนรู ท่ี ใช วิธีสรางผลงานท่ี

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

(Crystal-based approach) 

ผูสอนทำการสรุปแนวคิดท่ี เก่ียวของกับ

ประเด็นปญหาท่ีไดจากนักศึกษาท้ังหมดภายในชั้น

เรียนในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรู

ดานกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพ่ือการขอ

อนุญาตเปนสถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลข     

สารบบอาหารสำหรับอาหารแตละประเภทได โดย

แตละกลุมจะไดรับโจทยประเภทของผลิตภัณฑ

อาหารท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเห็นความแตกตางกัน

ระหวางขอมูลสำคัญ ไดแก ขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือการ

จำแนกประเภทของอาหารท่ีถูกตองตามกฎหมาย

อาหาร ขอมูลดานกฎหมายอาหารท่ีเก่ียวของ เชน 

การแสดงฉลาก ชนิดบรรจุภัณฑอาหารและการ

แสดงฉลากโภชนาการ เปนตน 

-นักศึกษาทำการสรุปแนวคิดของตนแลวทำ

การนำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกใน

กลุมและระหวางกลุมโดยการนำเสนอหนาชั้นเรียน

หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางออนไลนบนหนา

เฟสบุค 
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4.5. สรุปผลการจัดการเรียนรู�

 เปน็ขัน้การสะท�อนกรอบคิดใฝ่ึเรยีนรู�ตลอดชีวติ 

เป็นขั้นที่ให�ผู�เรียนสะท�อนความคิดจากการฝึึกปฏิิบัติ 

เพื่อตรวจสอบความรู�ความเข�าใจ ดังนี้

 - อาจารย์สรุปแนวคิดและเสนอข�อคิดเพื่อ

สนับสนุนส่ิงท่ีผู�เรียนได�จากการฝึึกปฏิิบัติโดยอาศัย

แนวคิดที่ได�จากการศึกษาค�นคว�าเรียนรู�ด�วยตนเอง

 - นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได�จากการปฏิิบัติและ

แนวทางทีเ่ปน็ประโยชนเ์พือ่แก�ปัญหาตอ่ไปในอนาคต

โดยนำเสนอหน�าชั้น เรียนหรือถ่ายทอดลงบน 

facebook ของกลุ่ม 601351

5. สรุปผู้ลและข�อเสนอแนะ

5.1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning และ lifelong learner

 ด�วยวธิิดีงักลา่วเปน็การเปลีย่นจาก Teaching-

based ที่เน�นสาระความรู�เป็น Learning-based ท่ี

สร�างกระบวนการทำให�เกิดการเรียนรู�ซึ่ึ่งเป็นสิ่งที่

สำคัญตามทักษะในศตวรรษที่ 21 มากกว่าแค่การรับ

รู� (Knowing) เมื่อร่วมด�วยกับการใช� ICT-Integrated 

Learning เพิ่มกิจกรรมออนไลน์ให�สอดคล�องกับ

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19 เพือ่กระตุ�นให�ผู�

เรียนเกิดความสนใจใฝึ่รู�เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมให�ผู�

เรียนมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู�สนใจเรียนรู�ได�ด�วย

ตนเองอย่างยัง่ยืนอันจะนำไปสู ่Active and Lifelong 

Leaner และการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 

ได�อย่างยั่งยืนต่อไป

5.2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-

Classroom

 ผู�เรยีนในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19 

จะมีประสิทธิิภาพที่ดีในการเรียนรู�จำเป็นที่จะต�องได�

รบัการฝึกึจากการทำงานจรงิและการแก�ไขปญัหาจรงิ

ให�มากที่สุดผ่านทางออนไลน์ สร�างกระบวนการเรียน

รู�แบบกระตุ�นให�มีส่วนร่วมถีข่ึน้ ให�มีความคิดเห็นแลก

เปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานจะก่อให�เกิดมุมมองในการ

ทำงานที่ดีขึ้นและได�ฝึึกทักษะการแก�ปัญหาในการ

ทำงานต่อไปในการประกอบอาชีพ 

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ผู�วิจัยขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งที่

สนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบ

ใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ขอขอบคุณผู�ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร. ณชัชา กมล และทมีงานคณะศกึษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให�คำแนะนำปรึกษา

ตลอดการรบัทนุ และขอขอบคณุการสนบัสนนุอปุกรณ์

การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ จากห�อง EZ Studio 

ของ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและห�อง EZ 

Studio ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซึ่ึ่ งได�รับการสนับสนุนการสร�างจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง
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การเรียนภัาษาโปรแกรมคอมพื่ิวเต่อร์เพื่่�อการฝึึกทักษะ 

ในการแก�โจัทย์ปัญห์าด�วยเกมและการทำแบับัฝึึกห์ัดแบับัออนไลน์
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บัทคัดย่อ

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน�น

ให�การเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให�นักศึกษามีความรู�ความสามารถในการเขียนโปรแกรม เพิ่มพูนทักษะด�วย

การฝึึกแก�โจทย์และแบบฝึึกหัดได�ด�วยตนเอง ประกอบกับเกิดสถานการณ์โควิด 19 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี

การศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ทำให�วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นี้ต�องปรับการเรียนการสอนเป็นรูป

แบบออนไลนต์ลอดท้ังภาคการศกึษา ผู�สอนจงึได�ปรบัแนวการสอนให�มคีวามสอดคล�องกบัการเรยีนออนไลนม์าก

ยิ่งขึ้น โดยแบ่งแผนการสอนแบบ active learning เป็น 2 ส่วนได�แก่ 1) กิจกรรมถามตอบเพื่อกระตุ�นการเรียน

รู�ในห�องเรยีนออนไลน์ และ 2) การทำโจทย์และแบบฝึึกหัดด�วยตนเองพร�อมกับนำไปตรวจสอบความถูกต�องด�วย

ระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติ 

 โดยกิจกรรมถามตอบเพื่อกระตุ�นการเรียนรู�ในห�องเรียนนั้นทำเพ่ือช่วยกระตุ�นการเรียนรู�ของนักศึกษาใน

ช้ันเรยีนออนไลน ์วตัถปุระสงค์ของคำถามคอืการมสีว่นรว่มในห�องเรยีน ดงันัน้ผู�สอนจะกระตุ�นโดยใช�คำถามสัน้ๆ 

เพื่อให�นักศึกษาสามารถตอบคำถามได�แบบรวดเร็ว โดยมีการสะสมคะแนน แล�วในปลายภาคการศึกษาจะมีการ

รวบรวมคะแนนและแจกของรางวัล และเนื่องจากสถานการณ์เรียนออนไลน์ทั้งภาคการศึกษา จึงทำให�ต�องปรับ

วธิิกีารเรยีนรู�การเขยีนโปรแกรมจากเดมิทีม่กีารจดัการเรยีนรู�แบบกลุ่ม ผู�สอนจึงปรับเปล่ียนไปเปน็การเรยีนรู�ด�วย

ตนเองจากการทำโจทย์และแบบฝึึกหัดในปริมาณมากข้ึน และมีระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติเพ่ือให�นักศึกษา

สามารถเรียนรู�ได�ทางออนไลน์และสามารถเลือกเวลาเรียนรู�ได�ด�วยตัวเอง วิธิีการนี้จะช่วยให�การเรียนการสอน

แบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิิ์ภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักศึกษาจะสามารถฝึึกฝึนทำโจทย์และตรวจผลลัพธ์ิได�ทุก

เม่ือทีต่�องการ ผลลัพธิท์ีไ่ด�จากการทำการบ�านและตรวจด�วยระบบตรวจการบ�านอตัโนมตันิี ้เมือ่เทียบกบัคะแนน

สอบและเกรดแล�วพบว่านักศึกษาที่ทำแบบฝึึกหัดอย่างกระตือรือร�น ส่งงานตรงเวลาสม่ำเสมอจะมีความรู�ความ

เข�าใจและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ต่างจากนักศึกษาที่ไม่ส่งงานหรือส่งงานช�าก็จะทำคะแนนสอบได�ไม่ดีนัก 

ทั้งนี้ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู�วิธิีการใช�เครื่องมือต่างๆ ได�ด�วยตนเองทุกคน ดังนั้นจุดที่ยังต�อง

ปรบัปรงุเพือ่ให�การเรยีนเขยีนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์บบออนไลนน์ัน้มปีระสทิธิภิาพสูงสุดคอืการทำเนือ้หา

การเรียนให�สามารถทบทวนได�ตลอดเวลานั่นเอง

คำสำคัญ:  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, แบบฝึึกหัดออนไลน์, ระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติ 
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1. บัทนำ

 ในการเรยีนรู�เนือ้หาและฝึกึการเขยีนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์นั้น ปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริมให�

นกัศกึษามคีวามรู�ความสามารถในการเขยีนโปรแกรม

ได�แก่ การฝึึกฝึนทำโจทย์หรือแบบฝึึกหัดเพื่อเพิ่มพูน

ทกัษะการเขยีนโปรแกรม ดงัน้ันในการเรยีน นกัศกึษา

จึงจะต�องฝึึกการเขียนโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ

ผลลัพธิ์สูงสุด และด�วยเหตุนี้การเรียนการสอนแบบ 

active learning ที่ให�นักศึกษาได�ทำแบบฝึึกหัดและ

มรีะบบทีใ่ช�ตรวจสอบความถกูต�องได�แบบอตัโนมติั จงึ

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพในการเรียนของ

นกัศกึษาให�สามารถฝึกึหดัเขยีนโปรแกรมและเพิม่พนู

ทักษะได�ในสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 

19 นี้

 จากการสอนรายวชิานี ้(204217) เปน็คร้ังแรก

ในภาคการการศึกษาที่ผ่านมา (2563/2) ทำให�ทราบ

ว่าอุปสรรคที่นักศึกษาพบในการเรียนเขียนโปรแกรม

ในวชิาภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรค์อื การขาดการฝึึก

ทักษะการแก�โจทย์ปัญหาด�วยตนเอง โดยส่วนใหญ่

นกัศกึษาสามารถเรยีนรู�หลกัการการเขยีนโปรแกรมใน

เชิงทฤษฎีได�อย่างดี แต่เมื่อถึงขั้นตอนการนำหลักการ

เหล่าน้ันไปใช�ในการแก�โจทย์ปัญหา ส่วนใหญ่จะไม่

สามารถเริ่มต�นประยุกต์และแก�ปัญหานั้นได�ด�วย

ตนเอง ดังนั้นในภาคการศึกษานี้ผู�สอนจึงได�นำเอา

แนวคิดในการเรียนรู�การเขียนโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์ท่ีจะสามารถส่งเสริมให�นักศึกษามีความ

รู�ความสามารถและทกัษะในการเขยีนโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์ได�จริงมาเป็นหลักการในการออกแบบ 

course active learning สำหรับ การเรียนรู�ภาษา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเสริมสร�างทักษะในการ

เรียนให�ได�ผลลัพธิ์สูงสุด 

 ด�วยเหตุนี้การเรียนการสอนแบบ active 

learning จงึสามารถชว่ยเพิม่ประสทิธิภิาพในการเรยีน

ของนักศึกษาให�สามารถฝึึกหัดเขียนโปรแกรมและ

เพิ่มพูนทักษะในการใช�ภาษาโปรกรมคอมพิวเตอร์มา

แก�ปัญหาได� โดยกิจกรรมแผนการสอนแบบ active 

learning แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ในทุกคาบเรียน: 

จะมีคำถามสั้นระหว่างการบรรยายเพื่อทดสอบความ

เข�าใจของการบรรยายในชั้นเรียนและเพื่อการโต�ตอบ

ไม่ให�นักศึกษาเบื่อจากการฟังเพียงอย่างเดียว ในช่วง

ปลายภาคเรียนจะมีการนับคะแนนและส่งของรางวัล

ไปให�ที่บ�าน และ 2) นอกห�องเรียนในทุกสัปดาห์:  

จะให�โจทย์ไปฝึึกแก�ปัญหาและเขียนโปรแกรมโดยมี

การตรวจด�วยระบบตรวจอัตโนมัติ 

2. ห์ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช�

 ในการเรียนเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปนั้น

นักศึกษาจะต�องฝึึกฝึนด�วยตนเองด�วย [1] ซ่ึึ่งหาก

นักศึกษาสามารถฝึึกฝึนด�วยตนเองได�เป็นอย่างดีก็จะ

ทำให�การเรยีนนัน้ได�ผลมากยิง่ข้ึน การให�คำแนะนำใน

การฝึกึเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์หรือการช่วย

เหลือหาคำตอบหรือส่วนที่ผิดจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่

สามารถช่วยให�นักศึกษาฝึึกเขียนโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ และหลังจาก

นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได�แล�ว สิ่ง

ที่สามารถวัดประสิทธิิผลการเรียนรู�ในการเขียน

โปรแกรมได�อีกแบบหนึ่งคือ การนำความรู�ด�านการ

เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช�ใน

ปัญหาจริง [1-2]

 จากปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนในรูป

แบบเดิมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (2563/2) ที่ได�มี

การจัดการเรียนการสอนเน�นการฟังบรรยายและฝึึก

ปฏิิบัติรายบุคคล แต่ไม่มีระบบตรวจการบ�าน พบว่า

นักศึกษามีปัญหาในการทำความเข�าใจปัญหา 

กระบวนการคดิ และการนำหลกัการทีไ่ด�จากการเรยีน

บรรยายไปใช�ในการแก�ปัญหา

 เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 ได�เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให�การเรียนการ

สอนต�องอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ทัง้ภาคการศึกษา และ

ปญัหาทีพ่บในการเรยีนการสอนออนไลนค์อื นกัศึกษา

และผู�สอนไม่ได�มีปฏิิสัมพันธิ์กันโดยตรง ในชั่วโมง
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บรรยายผู�สอนก็จะไม่สามารถเห็นว่านักศึกษานั้น

เข�าใจเนือ้หาหรอืบทเรยีนทีก่ำลงับรรยายหรอืไม ่และ

ในชั่วโมงฝึึกปฏิิบัติ การติดตามฝึึกเขียนโปรแกรมยิ่ง

ทำได�ยาก ดังนั้นในการสอนการเขียนโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์ในวิชานี้  จึงออกแบบกิจกรรมให�มี

ลักษณะการเรียนการสอนในลักษณะ ดังนี้ 1) ช่วยส่ง

เสริมให�นักศึกษาได�เกิดโอกาสในการฝึึกทักษะการ

เขยีนโปรแกรมได�ในห�องเรยีน ทัง้ในแงก่ารตดิตามการ

เรยีนแบบออนไลนแ์ละการกล�าทีจ่ะแสดงออก ดงัราย

ละเอียดในหัวข�อ 2.1 และ2) หลังจากที่นักศึกษาได�

เรียนรู�การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใน

ห�องเรียนแล�ว นักศึกษาจะต�องสามารถนำหลักการที่

ได�เรยีนในห�องเรยีนไปใช�แก�ปัญหาด�วย ซ่ึึ่งรายละเอียด

จะอยู่ในหัวข�อ 2.2 

 2.1 พฒันาการเรยีนรู�และการฝึกึฝึนทักษะการ

เขียนโปรแกรมในห�องเรียนด�วยการตอบคำถามใน

ห�องเรียน

 ในการเรียนเขียนโปรแกรมโดยการเรียน

ออนไลน์นั้น กิจกรรมถามตอบเพื่อกระตุ�นการเรียนรู�

ในห�องเรยีนน้ันทำเพือ่ช่วยเพิม่ประสิทธิภิาพในการเข�า

ชัน้เรยีนออนไลนข์องนกัศกึษา ผู�สอนจะกระตุ�นโดยใช�

คำถามสั้น ๆ เพื่อให�นักศึกษาสามารถตอบคำถามได�

แบบรวดเรว็ โดยวตัถปุระสงคข์องคำถามคอืการมสีว่น

ร่วมในห�องเรียน และมีการสะสมคะแนนทุก ๆ ครั้งที่

นักศึกษาตอบคำถามด�วยการพิมพ์ตอบเข�ามาในช่อง

สนทนา (chat) และในปลายภาคการศึกษาจะมีการ

รวบรวมคะแนนเพื่อจัดลำดับคะแนนผู�ที่ตอบสูงสุด

แล�วแจกของรางวัลท�ายภาคการศึกษา

 ในวิชาภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ เดิมที

นักศึกษาจะนั่งฟังการบรรยายจากผู�สอนในห�องเรียน

บรรยายและมีการถามตอบแบบปากเปล่าบ�างตาม

เนื้อหาหรือตัวอย่างท่ีมีในบทเรียน จากการสังเกตใน

ภาคการศึกษาที่ผ่านมา (2563/2) พบว่า นักศึกษาที่

มคีวามกระตอืรอืร�นในการตอบคำถามแบบปากเปลา่

นั้น จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดิมๆ ที่มีความกระตือรือร�น

ที่ต�องการเรียนรู� แต่นักศึกษาที่ไม่สามารถติดตาม

เนือ้หาได�ทันมกัจะไม่คอ่ยตอบคำถามหรือแสดงความ

เห็นเท่าใดนัก

 2.2 พัฒนาการนำความรู�ไปใช�แก�ปัญหาด�วย

การฝึึกโปรแกรมและตรวจด�วยระบบตรวจอัตโนมัติ

 เนื่องจากสถานการณ์ในภาคการศึกษาที่ผ่าน

มา (2563/1) ได�ปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะการเรียน

ออนไลน์ท้ังภาคการศึกษา วิธิีการเรียนรู�การเขียน

โปรแกรมจึงถกูเปลีย่นจากเรยีนรู�แบบกลุม่ไปเป็นการ

เรียนรู�ด�วยตนเองจากการทำโจทย์และแบบฝึึกหัดใน

ปรมิาณมากขึน้และมรีะบบตรวจการบ�านอตัโนมตัเิพ่ือ

ให�นักศึกษาทางออนไลน์สามารถเรียนรู�และสามารถ

เลือกเวลาเรียนรู�ได�ด�วยตัวเอง ช่วยให�การเรียนการ

สอนแบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

เนือ่งจากนกัศกึษาจะสามารถฝึกึฝึนทำโจทยแ์ละตรวจ

ผลลัพธิ์ได�ทุกเมื่อที่ต�องการ และเมื่อตรวจแล�วจะ

ทราบว่าตนเองนั้นทำโจทย์ได�ถูกต�องหรือไม่ และต�อง

เรยีนรู�เนือ้หาในบทเรยีนใดเพิม่ขึน้หรอืหากได�คะแนน

เต็มแสดงว่าได�ทำการเรียนรู�เนื้อหาบทเรียนนั้นครบ

แล�ว

3. อธ์ิบัายกระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวน

วิชา

 การเรียนเขียนโปรแกรมนั้นมีหลักการเรียนรู�ที่

สำคัญ 2 ส่วน คือ 1) การเรียนรู�เนื้อหาหลักการทาง

ทฤษฎีของโครงสร�างภาษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงวธิิกีาร

เขียนโปรแกรม และ 2) คือ การนำความรู�ความเข�าใจ

น้ันไปแก�ไขโจทย์ปัญหา ซ่ึึ่งในห�องเรียนจะมีเวลา

สำหรับการบรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลังจาก

นกัศกึษาเข�าใจเนือ้หาหลกัการทางทฤษฎแีล�ว จะมกีาร

ฝึึกเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในห�องเรียน

ปฏิิบัติการอีก 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่ึ่งจะเป็นขั้นตอน

ถัดมาที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการปฏิิบัติในการสร�าง

ระบบเพือ่แก�ไขโจทย์ปญัหาขนาดเล็ก ทีส่ามารถทำให�

เสร็จได�ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเอง
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3.1. สื่อการเรียนรู�และนวัตกรรมที่ใช�

 ระบบการสอนออนไลน์ท่ีใช�ในวิชานี้ ได�แก่

โปรแกรม Zoom ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช�ในการสอน

ออนไลน์ ผู�สอนและนักศึกษาสามารถเปิดกล�องและ

ไมโครโฟนเพื่อพูดคุยโต�ตอบกันได� และสามารถพิมพ์

ผ่านช่องสนทนาและบันทึกการสนทนาไว�ได�ด�วย 

 ในการเรยีนออนไลน์นัน้ พบว่า นกัศึกษามักจะ

ไม่เปิดกล�องและไมโครโฟนเพื่อสอบถามแต่จะพิมพ์

ถามผ่านช่องสนทนามากกว่า

 ผู�สอนจึงได�ออกแบบการโต�ตอบกับนักศึกษา

โดยให�นักศึกษานั้นพิมพ์ตอบข�อความที่ช่องสนทนา 

และพมิพต์อบทีเ่อกสารออนไลน ์เชน่ Google Sheet 

หลงัจากนกัศกึษาตอบคำถามแล�ว คะแนนจะถกูสะสม

ไว�ทั้งภาคการศึกษาแล�วจะนำไปนับคะแนนการตอบ

คำถามเพื่อสะสมและชิงรางวัลต่อไป

 ตอ่มาระบบตรวจการบ�านอัตโนมัตท่ีินำมาใช�ใน

วิชานี้ถูกพัฒนามาจาก Contest Management 

System (CMS :: Main) [3] โดยมหีลกัการทำงานดังนี ้

 1) การตรวจไฟล์การบ�าน (homework.py) จะ

ทำได�โดยจากไฟล์ตรวจงานชื่อ grader.py 

 2) คำตอบจะถูกตรวจสอบด�วยชุดคำตอบที่

เตรียมไว�

 3) การบ�าน (homework.py) จะถูกนำไปตรวจ

ด�วยไฟล์ grader.py แล�วแสดงผลลัพธิ์ออกมา

 4) คะแนนจะเกดิจากการเปรยีบเทียบเฉลยจาก

ข�อ 2)  เปรียบเทียบกับผลลัพธิ์จากข�อ 3) ปรากฏิให�

นักศึกษาทราบได�ทันทีหลังส่งว่าทำการบ�านถูกต�อง

หรือไม่

3.2. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ�นให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์

 กจิกรรมสว่นแรกคอื กจิกรรมในห�องเรยีนทีถ่กู 

ออกแบบมาจากประสบการณ์การสอนในระบบการ

สอนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (2563/2)  

นกัศึกษาไม่เปิดกล�องหรือเปิดไมโครโฟนสอบถามหรือ

ตอบคำถามระหว่างการเรียน ผู�สอนเองก็ไม่สามารถ

ทราบได�ว่า นักศึกษาติดตามเนื้อหา หรือยังอยู่กับบท

เรียนหรือไม่ จึงได�เลือกวิธิีการพิมพ์ตอบเป็นหลักใน

การสื่อสารกับนักศึกษา ดังตัวอย่างรูปที่ 1 และ 2 

แสดงหลักการในการถาม ดังนี้

 1) ใช�วิธิกีารถามคำถามทีมี่เนือ้หาจากสไลดแ์ละ

ให�นักศึกษาต�องพิมพ์ตอบสั้น ๆ  ได�ในเวลาไม่นาน

 2) คำถามที่ใช�ต�องเป็นคำถามสั้น ๆ เพื่อให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่

เน�นความถูกต�องของคำตอบแต่เน�นให�นักศกึษามกีาร

โต�ตอบกับผู�สอน

ร้ปที� 1 ตัวอย่างการคำถามและคำตอบสั้น ๆ

 นอกจากการตอบที่กล่องข�อความแล�วหาก

เนื้อหาที่ตอบนั้นสามารถตอบได�หลากหลายผู�สอน

สามารถออกแบบการตอบให�นักศึกษาเขียนคำตอบ

ของตนเองและให�เพื่อนๆ ได�เห็นคำตอบทั้งหมดด�วย 

Google sheet ดังตัวอย่างรูปที่ 3

 ร้ปที� 2 ตัวอย่างการคำถามและคำตอบสั้น ๆ

   

 

 

นักศึกษาไมเปดกลองหรือเปดไมโครโฟนสอบถาม

หรือตอบคำถามระหวางการเรียน ผู สอนเองก็ไม

สามารถทราบไดวา นักศึกษาติดตามเนื้อหา หรือยัง

อยูกับบทเรียนหรือไม จึงไดเลือกวิธีการพิมพตอบ 

เปนหลักในการสื่อสารกับนักศึกษา ดังตัวอยางรูปท่ี 

1 และ 2 แสดงหลักการในการถาม ดังนี้ 

1) ใชวิธีการถามคำถามที่มีเนื้อหาจาก สไลด

และใหนักศึกษาตองพิมพตอบสั้น ๆ  ไดใน

เวลาไมนาน 

2) คำถามที่ใชตองเปนคำถามสั้น ๆ เพื่อให

นักศึกษามีสวนรวมในชั ้นเรียนออนไลน

ดังนั้นจึงไมเนนความถูกตองของคำตอบแต

เนนใหนักศึกษามีการโตตอบกับผูสอน 

 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ 

 

นอกจากการตอบท่ีกลองขอความแลวหาก

เนื้อหาท่ีตอบนั้นสามารถตอบไดหลากหลายผูสอน

สามารถออกแบบการตอบใหนักศึกษาเขียนคำตอบ

ของตนเองและใหเพ่ือนๆ ไดเห็นคำตอบท้ังหมดดวย 

Google sheet ดังตัวอยางรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ 

การใช   Google sheet ทำให สามารถเห็น

คำตอบของทุกคนจึงเหมาะกับคำถามที่ตองการให

นักศึกษาทุกคนมารวมกันวิเคราะหคำตอบหรือ

ความหมายโดยรวม 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการตอบคำถามผาน Google 

Sheet 

   

 

 

นักศึกษาไมเปดกลองหรือเปดไมโครโฟนสอบถาม

หรือตอบคำถามระหวางการเรียน ผู สอนเองก็ไม

สามารถทราบไดวา นักศึกษาติดตามเนื้อหา หรือยัง

อยูกับบทเรียนหรือไม จึงไดเลือกวิธีการพิมพตอบ 

เปนหลักในการสื่อสารกับนักศึกษา ดังตัวอยางรูปท่ี 

1 และ 2 แสดงหลักการในการถาม ดังนี้ 

1) ใชวิธีการถามคำถามที่มีเนื้อหาจาก สไลด

และใหนักศึกษาตองพิมพตอบสั้น ๆ  ไดใน

เวลาไมนาน 

2) คำถามที่ใชตองเปนคำถามสั้น ๆ เพื่อให

นักศึกษามีสวนรวมในชั ้นเรียนออนไลน

ดังนั้นจึงไมเนนความถูกตองของคำตอบแต

เนนใหนักศึกษามีการโตตอบกับผูสอน 

 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ 

 

นอกจากการตอบท่ีกลองขอความแลวหาก

เนื้อหาท่ีตอบนั้นสามารถตอบไดหลากหลายผูสอน

สามารถออกแบบการตอบใหนักศึกษาเขียนคำตอบ

ของตนเองและใหเพ่ือนๆ ไดเห็นคำตอบท้ังหมดดวย 

Google sheet ดังตัวอยางรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ 

การใช   Google sheet ทำให สามารถเห็น

คำตอบของทุกคนจึงเหมาะกับคำถามที่ตองการให

นักศึกษาทุกคนมารวมกันวิเคราะหคำตอบหรือ

ความหมายโดยรวม 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการตอบคำถามผาน Google 

Sheet 
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 การใช� Google sheet ทำให�สามารถเห็นคำ

ตอบของทุกคนจึงเหมาะกับคำถามที่ต�องการให�

นักศึกษาทุกคนมาร่วมกันวิเคราะห์คำตอบหรือความ

หมายโดยรวม

ร้ปที� 3 ตัวอย่างการตอบคำถามผ่าน Google Sheet

 กิจกรรมส่วนที่สองคือ กิจกรรมนอกห�องเรียน

ที่นักศึกษาต�องนำแบบฝึึกหัดกลับไปทบทวนด�วย

ตนเอง โดยหลักการในการจัดกิจกรรมมีดังนี้

 1. มีการให�การบ�านทุกสัปดาห์

 2. นักศึกษาสามารถส่งการบ�านเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต�องในระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติได� 24 

ชั่วโมง

 3. คะแนนที่ได�จากระบบตรวจการบ�านจะเป็น

คะแนนเก็บในส่วนการฝึึกทักษะและทำแบบฝึึกหัด

 เนือ้หาทีจ่ดัเตรยีมเพือ่ให�นกัศกึษาได�ฝึกึปฎบิตัิ

นั้นนำมาจากเนื้อหาท่ีสอนในชั่วโมงบรรยายในแต่ละ

สัปดาห์ตามที่ออกแบบในรายวิชานี้ ดังแสดงใน 

ตารางที่ 1

ต่ารางที� 1 เนื้อหาที่ใช�ในการออกแบบฝึึกหัดในแต่ละ

สัปดาห์

 ขั้นตอนในการใช�งานระบบตรวจการบ�าน

อัตโนมัติได�แก่

 1. เตรียมในงานหรือแบบฝึึกหัดในแต่ละ

สปัดาห์ตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู�เนือ้หาดังแสดงใน

ตารางที่ 1

 2. เขียนโปรแกรมตามโจทย์การบ�านแต่ละข�อ 

เช่น lab01_1.py

 3. ออกแบบชุดข�อมูล testcases เช่น in_01.

txt และ out_01 โดยจะใช� testcases นี้เป็นข�อมูล

นำเข�าในการตรวจการบ�าน โดยควรออกแบบให�

ครอบคลุมความเป็นไปได�ของข�อมูลนำเข�า 

 4. เขียนโปรแกรมตรวจการบ�านแต่ละข�อ 

(grader.py) เพ่ือใช�ตรวจการบ�านเปรียบเทียบจาก 

testcases ที่ออกแบบไว�ทั้งหมด

 ตัวอย่างระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติที่ผู�สอน

ได�นำมาใช�ในรายวิชานี้แสดงดังรูปที่ 4 และ ตัวอย่าง

   

 

 

นักศึกษาไมเปดกลองหรือเปดไมโครโฟนสอบถาม

หรือตอบคำถามระหวางการเรียน ผู สอนเองก็ไม

สามารถทราบไดวา นักศึกษาติดตามเนื้อหา หรือยัง

อยูกับบทเรียนหรือไม จึงไดเลือกวิธีการพิมพตอบ 

เปนหลักในการสื่อสารกับนักศึกษา ดังตัวอยางรูปท่ี 

1 และ 2 แสดงหลักการในการถาม ดังนี้ 

1) ใชวิธีการถามคำถามที่มีเนื้อหาจาก สไลด

และใหนักศึกษาตองพิมพตอบสั้น ๆ  ไดใน

เวลาไมนาน 

2) คำถามที่ใชตองเปนคำถามสั้น ๆ เพื่อให

นักศึกษามีสวนรวมในชั ้นเรียนออนไลน

ดังนั้นจึงไมเนนความถูกตองของคำตอบแต

เนนใหนักศึกษามีการโตตอบกับผูสอน 

 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ 

 

นอกจากการตอบท่ีกลองขอความแลวหาก

เนื้อหาท่ีตอบนั้นสามารถตอบไดหลากหลายผูสอน

สามารถออกแบบการตอบใหนักศึกษาเขียนคำตอบ

ของตนเองและใหเพ่ือนๆ ไดเห็นคำตอบท้ังหมดดวย 

Google sheet ดังตัวอยางรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการคำถามและคำตอบสั้น ๆ 

การใช   Google sheet ทำให สามารถเห็น

คำตอบของทุกคนจึงเหมาะกับคำถามที่ตองการให

นักศึกษาทุกคนมารวมกันวิเคราะหคำตอบหรือ

ความหมายโดยรวม 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการตอบคำถามผาน Google 

Sheet 

 

 

   

 

 

กิจกรรมสวนท่ีสองคือ กิจกรรมนอกหองเรียนท่ี

นักศึกษาตองนำแบบฝกหัดกลับไปทบทวนดวย

ตนเอง โดยหลักการในการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 

1. มีการใหการบานทุกสัปดาห 

2. นักศึกษาสามารถสงการบานเพ่ือตรวจสอบ

ความถ ูกต องในระบบตรวจการบ าน

อัตโนมัติได 24 ชั่วโมง 

3. คะแนนที ่ไดจากระบบตรวจการบานจะ

เปนคะแนนเก็บในสวนการฝกทักษะและ

ทำแบบฝกหัด 

เนื้อหาที่จัดเตรียมเพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฎิบัติ

นั้นนำมาจากเนื้อหาท่ีสอนในชั่วโมงบรรยายในแตละ

สัปดาหตามที ่ออกแบบในรายวิชานี ้ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เนื้อหาท่ีใชในการออกแบบฝกหัด

ในแตละสัปดาห 

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  

Lab 11-12 ทบทวน 

ขั ้นตอนในการใช งานระบบตรวจการบาน

อัตโนมัติไดแก 

1. เตร ียมในงานหรือแบบฝกห ัดในแตละ

สัปดาหตามวัตถุประสงคการเรียนรูเนื้อหา

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

2. เขียนโปรแกรมตามโจทยการบานแตละขอ 

เชน lab01_1.py 

3. อ อ ก แ บ บ ช ุ ด ข  อ ม ู ล  testcases เ ช น 

in_01.txt แ ล ะ  out_01 โ ด ย จ ะ ใ ช  

testcases นี้เปนขอมูลนำเขาในการตรวจ

การบาน โดยควรออกแบบใหครอบคลุม

ความเปนไปไดของขอมูลนำเขา  

4. เขียนโปรแกรมตรวจการบานแตละขอ 

(grader.py) เ พ ื ่ อ ใ ช  ต ร ว จ ก า ร บ  า น

เปรียบเทียบจาก testcases ที่ออกแบบไว

ท้ังหมด 

ตัวอยางระบบตรวจการบานอัตโนมัติท่ีผูสอนได

นำมาใชในรายวิชานี้แสดงดังรูปที่ 4 และ ตัวอยาง

เวบไซตที่นักศึกษาจะเขามาใชงานเพื่อสงการบาน

และดูผลลัพธการตรวจการบานแสดงดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 ระบบตรวจการบานอัตโนมัติ 
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เวบ็ไซึ่ตท์ีน่กัศกึษาจะเข�ามาใช�งานเพือ่สง่การบ�านและ

ดูผลลัพธิ์การตรวจการบ�านแสดงดังรูปที่ 5

ร้ปที� 4 ระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติ

รป้ที� 5 เวบ็ไซึ่ตท์ีน่กัศกึษาจะเข�ามาใช�งานระบบตรวจ

การบ�านอัตโนมัติ

 นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเข�ามาใช�งานและ

ส่งการบ�านหลักจากน้ันโปรแกรมก็จะแสดงคะแนนท่ี

ได� (score) หากทำการบ�านมาถูกต�องระบบจะแสดง

คะแนน 100/100 ดังรูปที่ 5

4. ผู้ลลัพื่ธ์์ทางการเรียนร้�

 การศกึษานี ้ได�นำเสนอการประยกุตใ์ช�กจิกรรม

การเรยีนการสอนแบบ Active Learning โดยผา่นการ

เรียนออนไลน์ ดังนั้นผลลัพธ์ิจากการจัด active 

learning จึงสังเกตได�ยากกว่าการเรียนในห�องเรียน

เนื่องจากผู�สอนไม่สามารถเห็นได�ว่านักศึกษาทุกคนมี

ปฏิิกิริยาอย่างไรระหว่างฟังบรรยาย ผลลัพธิ์ที่ได�จาก

การเรยีนออนไลนจ์งึต�องใช�การสอบถามความรู�สกึและ

ให�นกัศกึษาพมิพ์ตอบมาในชอ่งข�อความและดจูากผล

การเรียนควบคู่ไปกับผลลัพธิ์การจัดกิจกรรมนั่นเอง

4.1. ความรู�สกึหลงัจากการถาม-ตอบคำถามใน

ห�องเรียนออนไลน์

 นักศึกษามีปฏิิสัมพันธิ์ในการเรียน พยายามหา

คำตอบจากคำถามในห�องเรียนบรรยาย และมีความ

พยายามในการพิมพ์ตอบมากกว่าการเปิดไมค์ หรือ

เปดิกล�องถามผลตอบรับจากนักศึกษาแสดงดังรูปที ่6 

โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบ สนุก รู�สึกไม่ง่วง และตื่นเต�นที่

ได�ตอบคำถามเพื่อลุ�นรางวัล

ร้ปที� 6 ผลตอบรับจากนักศึกษา

 รปูที ่7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน

ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ตอบคำถามมากกว่า 

20 คำถาม จำนวน 1 คน มีนักศึกษาที่ตอบคำถามอยู่

ในระหว่าง 10-20 คำถาม จำนวน 10 คน มีนักศึกษา

ที่ตอบคำถามอยู่ในระหว่าง 5-10 คำถาม จำนวน 15 

คน และนักศึกษาอีก 24 คน ที่เหลือตอบคำถามอยู่ใน

ระหว่าง 1-5 คำถาม 

 

 

   

 

 

กิจกรรมสวนท่ีสองคือ กิจกรรมนอกหองเรียนท่ี

นักศึกษาตองนำแบบฝกหัดกลับไปทบทวนดวย

ตนเอง โดยหลักการในการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 

1. มีการใหการบานทุกสัปดาห 

2. นักศึกษาสามารถสงการบานเพ่ือตรวจสอบ

ความถ ูกต องในระบบตรวจการบ าน

อัตโนมัติได 24 ชั่วโมง 

3. คะแนนที ่ไดจากระบบตรวจการบานจะ

เปนคะแนนเก็บในสวนการฝกทักษะและ

ทำแบบฝกหัด 

เนื้อหาที่จัดเตรียมเพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฎิบัติ

นั้นนำมาจากเนื้อหาท่ีสอนในชั่วโมงบรรยายในแตละ

สัปดาหตามที ่ออกแบบในรายวิชานี ้ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เนื้อหาท่ีใชในการออกแบบฝกหัด

ในแตละสัปดาห 

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  

Lab 11-12 ทบทวน 

ขั ้นตอนในการใช งานระบบตรวจการบาน

อัตโนมัติไดแก 

1. เตร ียมในงานหรือแบบฝกห ัดในแตละ

สัปดาหตามวัตถุประสงคการเรียนรูเนื้อหา

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

2. เขียนโปรแกรมตามโจทยการบานแตละขอ 

เชน lab01_1.py 

3. อ อ ก แ บ บ ช ุ ด ข  อ ม ู ล  testcases เ ช น 

in_01.txt แ ล ะ  out_01 โ ด ย จ ะ ใ ช  

testcases นี้เปนขอมูลนำเขาในการตรวจ

การบาน โดยควรออกแบบใหครอบคลุม

ความเปนไปไดของขอมูลนำเขา  

4. เขียนโปรแกรมตรวจการบานแตละขอ 

(grader.py) เ พ ื ่ อ ใ ช  ต ร ว จ ก า ร บ  า น

เปรียบเทียบจาก testcases ที่ออกแบบไว

ท้ังหมด 

ตัวอยางระบบตรวจการบานอัตโนมัติท่ีผูสอนได

นำมาใชในรายวิชานี้แสดงดังรูปที่ 4 และ ตัวอยาง

เวบไซตที่นักศึกษาจะเขามาใชงานเพื่อสงการบาน

และดูผลลัพธการตรวจการบานแสดงดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 ระบบตรวจการบานอัตโนมัติ 

   

 

 

 
รูปท่ี 5 เวบไซตท่ีนักศึกษาจะเขามาใชงานระบบ

ตรวจการบานอัตโนมัติ 

นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเขามาใชงานและสง

การบานหลักจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงคะแนน

ที่ได (score) หากทำการบานมาถูกตองระบบจะ

แสดงคะแนน 100/100 ดังรูปท่ี 5 

4 ผลลัพธทางการเรียนรู 

การศึกษานี้ ไดนำเสนอการประยุกตใชกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผาน

การเรียนออนไลน ดังนั้นผลลัพธจากการจัด  active 

learning จึงสังเกตไดยากกวาการเรียนในหองเรียน

เนื่องจาก ผูสอนไมสามารถเห็นไดวานักศึกษาทุกคน

มีปฏิกิริยาอยางไรระหวางฟงบรรยาย ผลลัพธที่ได

จากการเร ียนออนไลน จ ึงต องใช การสอบถาม

ความรู ส ึกและใหน ักศ ึกษาพิมพตอบมาในช อง

ขอความและดูจากผลการเรียนควบคูไปกับผลลัพธ

การจัดกิจกรรมนั่นเอง 

4.1 ความรูสึกหลังจากการถาม-ตอบคำถามใน

หองเรียนออนไลน 

นักศึกษามีปฏิสัมพันธในการเรียน พยายามหา

คำตอบจากคำถามในหองเรียนบรรยาย และมีความ

พยายามในการพิมพตอบมากกวาการเปดไมค หรือ

เปดกลองถามผลตอบรับจากนักศึกษาแสดงดังรูปท่ี 

6 โดยสวนใหญชื่นชอบ สนุก รูสึกไมงวง และตื่นเตน

ท่ีไดตอบคำถามเพ่ือลุนรางวัล 

 
รูปท่ี 6 ผลตอบรับจากนักศึกษา 

 

รูปท่ี 7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน

ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีตอบคำถามมากกวา 

20 คำถามจำนวน 1 คน มีนักศึกษาท่ีตอบคำถามอยู

ในระหวาง 10-20 คำถามจำนวน 10 คน มีนักศึกษา

ท่ีตอบคำถามอยูในระหวาง 5-10 คำถามจำนวน 15 

คน และ นักศึกษาอีก 24 คนท่ีเหลือตอบคำถามอยู

ในระหวาง 1-5 คำถาม  

 

 
รูปท่ี 7 คะแนนการตอบคำถามของนักศึกษา 

 
   

 

 

 
รูปท่ี 5 เวบไซตท่ีนักศึกษาจะเขามาใชงานระบบ

ตรวจการบานอัตโนมัติ 

นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเขามาใชงานและสง

การบานหลักจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงคะแนน

ที่ได (score) หากทำการบานมาถูกตองระบบจะ

แสดงคะแนน 100/100 ดังรูปท่ี 5 

4 ผลลัพธทางการเรียนรู 

การศึกษานี้ ไดนำเสนอการประยุกตใชกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผาน

การเรียนออนไลน ดังนั้นผลลัพธจากการจัด  active 

learning จึงสังเกตไดยากกวาการเรียนในหองเรียน

เนื่องจาก ผูสอนไมสามารถเห็นไดวานักศึกษาทุกคน

มีปฏิกิริยาอยางไรระหวางฟงบรรยาย ผลลัพธที่ได

จากการเร ียนออนไลน จ ึงต องใช การสอบถาม

ความรู ส ึกและใหน ักศ ึกษาพิมพตอบมาในช อง

ขอความและดูจากผลการเรียนควบคูไปกับผลลัพธ

การจัดกิจกรรมนั่นเอง 

4.1 ความรูสึกหลังจากการถาม-ตอบคำถามใน

หองเรียนออนไลน 

นักศึกษามีปฏิสัมพันธในการเรียน พยายามหา

คำตอบจากคำถามในหองเรียนบรรยาย และมีความ

พยายามในการพิมพตอบมากกวาการเปดไมค หรือ

เปดกลองถามผลตอบรับจากนักศึกษาแสดงดังรูปท่ี 

6 โดยสวนใหญชื่นชอบ สนุก รูสึกไมงวง และตื่นเตน

ท่ีไดตอบคำถามเพ่ือลุนรางวัล 

 
รูปท่ี 6 ผลตอบรับจากนักศึกษา 

 

รูปท่ี 7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน

ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีตอบคำถามมากกวา 

20 คำถามจำนวน 1 คน มีนักศึกษาท่ีตอบคำถามอยู

ในระหวาง 10-20 คำถามจำนวน 10 คน มีนักศึกษา

ท่ีตอบคำถามอยูในระหวาง 5-10 คำถามจำนวน 15 

คน และ นักศึกษาอีก 24 คนท่ีเหลือตอบคำถามอยู

ในระหวาง 1-5 คำถาม  

 

 
รูปท่ี 7 คะแนนการตอบคำถามของนักศึกษา 

 



260       ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ร้ปที� 7 คะแนนการตอบคำถามของนักศึกษา

4.2. ทักษะในการพัฒนาตนเองและความรับ

ผิดชอบ

 การบ�านที่จะช่วยให�นักศึกษาได�ฝึึกทักษะการ

เขียนโปรแกรมจะมีทุกสัปดาห์ ดังน้ันนอกจาก

นักศึกษาจะเรียนรู�การเขียนโปรแกรมแล�ว ยังจะได�

ฝึึกฝึนความรับผิดชอบด�วยเพราะต�องส่งงานอย่าง

สม่ำเสมอทั้งภาคการศึกษา

 หลังจากจบภาคการศึกษาพบว่า 1.) นักศึกษา

ทีท่ำคะแนนการบ�านในช่วง 36 – 40 คะแนน มจีำนวน 

15 คน มีคนที่ได� A  ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร�อยละ 100 

ของคนที่ได�ลำดับขั้น A  2.) มีคนที่ได� B+ จำนวน 1 

คน คิดเป็นร�อยละ 50 ของคนที่ได�ลำดับขั้น B+ 3.) มี

คนที่ได� B จำนวน 3 คน คิดเป็นร�อยละ 60 ของคนที่

ได�ลำดับขั้น B 4.) มีคนที่ได� C+ จำนวน 5 คน คิดเป็น

ร�อยละ 29.4 ของคนที่ได�ลำดับขั้น C+ 5.) มีคนที่ได� 

C จำนวน 1 คน คิดเป็นร�อยละ 7.1 ของคนที่ได�ลำดับ

ขั้น C ดังแสดงในตารางที่ 2

ต่ารางที� 2 คะแนนเก็บจากคะแนนการบ�านเปรียบ

เทียบกับลำดับขั้นที่ได�รับ 

 ดังนั้นจะเห็นได�ว่า นักศึกษาได�รับลำดับขั้น A 

คือนักศึกษาตั้งใจทำการบ�าน ฝึึกทักษะระหว่างภาค

การศึกษาท่ีสามารถทำคะแนนการบ�านในช่วง 36 – 

40 คะแนนทัง้สิน้ แตห่ากนกัศกึษาไมไ่ด�ตัง้ใจฝึกึทักษะ

ในระหว่างภาคการศกึษาแล�ว ยกตัวอยา่งเชน่ นกัศึกษา

ที่ทำคะแนนการบ�านในช่วงไม่เกิน 20 คะแนน (ร�อย

ละ 50 ของคะแนนการบ�านทั้งหมด 40 คะแนน) พบ

ว่าจะได�ลำดับขั้น C และ D เท่านั้น 

 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถนำวิธิีการเรียนรู�

ด�วยตนเองทีไ่ด�ในรายวชิานีไ้ปประยกุตใ์นการหาความ

รู�ในวิชาอื่นๆ หรือการเรียนรู�ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา

อื่น ๆ ต่อไปได�อีกด�วย

5. สรุปปัญห์าที�พื่บัและแนวทางการแก�ไข

 การเรียนการสอนแบบ Active learning นั้นมี

วตัถปุระสงค์หลกัคอื เพือ่กระตุ�นให�นักศกึษาได�มีความ

กระตอืรอืร�นในการเรยีนรู� ดงันัน้การสงัเกตการโต�ตอบ

หรือตอบรับวิธิีการเรียนแบบ Active learning จึง

ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมาก

5.1. ปัญหาของการเรียนออนไลน์แบบ 100%

ในภาคการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ

ให�การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เนื่องจาก

   

 

 

 
รูปท่ี 5 เวบไซตท่ีนักศึกษาจะเขามาใชงานระบบ

ตรวจการบานอัตโนมัติ 

นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเขามาใชงานและสง

การบานหลักจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงคะแนน

ที่ได (score) หากทำการบานมาถูกตองระบบจะ

แสดงคะแนน 100/100 ดังรูปท่ี 5 

4 ผลลัพธทางการเรียนรู 

การศึกษานี้ ไดนำเสนอการประยุกตใชกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผาน

การเรียนออนไลน ดังนั้นผลลัพธจากการจัด  active 

learning จึงสังเกตไดยากกวาการเรียนในหองเรียน

เนื่องจาก ผูสอนไมสามารถเห็นไดวานักศึกษาทุกคน

มีปฏิกิริยาอยางไรระหวางฟงบรรยาย ผลลัพธที่ได

จากการเร ียนออนไลน จ ึงต องใช การสอบถาม

ความรู ส ึกและใหน ักศ ึกษาพิมพตอบมาในช อง

ขอความและดูจากผลการเรียนควบคูไปกับผลลัพธ

การจัดกิจกรรมนั่นเอง 

4.1 ความรูสึกหลังจากการถาม-ตอบคำถามใน

หองเรียนออนไลน 

นักศึกษามีปฏิสัมพันธในการเรียน พยายามหา

คำตอบจากคำถามในหองเรียนบรรยาย และมีความ

พยายามในการพิมพตอบมากกวาการเปดไมค หรือ

เปดกลองถามผลตอบรับจากนักศึกษาแสดงดังรูปท่ี 

6 โดยสวนใหญชื่นชอบ สนุก รูสึกไมงวง และตื่นเตน

ท่ีไดตอบคำถามเพ่ือลุนรางวัล 

 
รูปท่ี 6 ผลตอบรับจากนักศึกษา 

 

รูปท่ี 7 แสดงผลคะแนนการตอบคำถามรวมใน

ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีตอบคำถามมากกวา 

20 คำถามจำนวน 1 คน มีนักศึกษาท่ีตอบคำถามอยู

ในระหวาง 10-20 คำถามจำนวน 10 คน มีนักศึกษา

ท่ีตอบคำถามอยูในระหวาง 5-10 คำถามจำนวน 15 

คน และ นักศึกษาอีก 24 คนท่ีเหลือตอบคำถามอยู

ในระหวาง 1-5 คำถาม  

 

 
รูปท่ี 7 คะแนนการตอบคำถามของนักศึกษา 

 

 

 

   

 

 

4.2 ท ักษะในการพ ัฒนาตนเองและความ

รับผิดชอบ 

การบานที่จะชวยใหนักศึกษาไดฝกทักษะการ

เขียนโปรแกรมจะมีทุกสัปดาห ด ังนั ้นนอกจาก

นักศึกษาจะเรียนรูการเขียนโปรแกรมแลว ยังจะได

ฝกฝนความรับผิดชอบดวยเพราะตองสงงานอยาง

สม่ำเสมอท้ังภาคการศึกษา 

หลังจากจบภาคการศึกษาพบวา 1.) นักศึกษาท่ี

ทำคะแนนการบานในช วง 36 – 40 คะแนน มี

จำนวน 15 คน มีคนที่ได A  ทั้งหมด 5 คน คิดเปน

รอยละ 100 ของคนที่ไดลำดับขั้น A  2.) มีคนที่ได 

B+ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50 ของคนที่ได

ลำดับขั้น B+ 3.) มีคนที่ได B จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 60 ของคนที่ไดลำดับขั้น B 4.) มีคนที่ได C+ 

จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 29.4 ของคนท่ีไดลำดับ

ข้ัน C+ 5.) มีคนท่ีได C จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

7.1 ของคนท่ีไดลำดับข้ัน C ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คะแนนเก็บจากคะแนนการบาน

เปรียบเทียบกับลำดับข้ันท่ีไดรับ 
คะแนน

การบาน 

40% 

ลำดับขั้น A-F  

A B+ B C+ C D+ D F 
จำนวน

รวม 

36-40 5 1 3 5 1 0 0 0 15 

31–35 0 1 2 8 2 0 0 0 16 

26-30 0 0 0 2 4 0 0 0 6 

21-25 0 0 0 2 5 0 0 0 7 

16-20 0 0 0 0 1 0 2 0 3 

11-15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

จำนวน

รวม 
5 2 5 17 14 0 2 0 

 
 

ดังนั้นจะเห็นไดวา นักศึกษาไดรับลำดับขั้น A 

คือนักศึกษาตั้งใจทำการบาน ฝกทักษะระหวางภาค

การศึกษาที่สามารถทำคะแนนการบานในชวง 36 – 

40 คะแนนทั้งสิ ้น แตหากนักศึกษาไมไดตั ้งใจฝก

ทักษะในระหวางภาคการศึกษาแลว ยกตัวอยางเชน 

นักศึกษาที ่ทำคะแนนการบานในชวงไมเกิน 20 

คะแนน (รอยละ 50 ของคะแนนการบานท้ังหมด 40 

คะแนน) พบวาจะไดลำดับข้ัน C และ D เทานั้น  

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถนำวิธีการเรียนรู

ดวยตนเองที ่ไดในรายวิชานี้ไปประยุกตในการหา

ความรูในวิชาอ่ืนๆ หรือการเรียนรูภาษาคอมพิวเตอร

ภาษาอ่ืน ๆ ตอไปไดอีกดวย 

5 สรุปปญหาท่ีพบและแนวทางการแกไข 

การเรียนการสอนแบบ Active learning นั้นมี

วัตถุประสงคหลักคือ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาไดมี

ความกระตือรือรนในการเรียนรู ดังนั้นการสังเกต

การโตตอบหรือตอบรับวิธีการเรียนแบบ Active 

learning จึงถือวาเปนจุดท่ีสำคัญมาก 

5.1 ปญหาของการเรียนออนไลนแบบ 100% 

ในภาคการศึกษานี ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประกาศใหการเร ียนการสอนเปนแบบออนไลน

เนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) ยิ ่งทำใหบรรยากาศในการเรียน

เปลี่ยนไปเปนอยางมาก จากที่เราสามารถมองเห็น

พฤติกรรมของนักศึกษาไดในหอง แตในการเรียน

ออนไลนนั้น หากนักศึกษาปดกลองและไมคเราก็จะ

ไมสามารถทราบไดเลยวา นักศึกษานั้นยังติดตาม

การเรียนหรือไม ดังนั้นถึงแมวาในภาคการศึกษานี้

นักศึกษาจะสามารถโตตอบดวยชอง chat พิมพตอบ

สนทนาแลว การทำใหนักศึกษาเปดกลองถือวาเปน

โจทยท่ียากและทาทายเปนอยางมาก  
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สถานการณ์การระบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า 

(COVID-19) ยิง่ทำให�บรรยากาศในการเรยีนเปลีย่นไป

เป็นอย่างมาก จากที่เราสามารถมองเห็นพฤติกรรม

ของนักศึกษาได�ในห�อง แต่ในการเรียนออนไลน์นั้น 

หากนักศึกษาปิดกล�องและไมค์เราก็จะไม่สามารถ

ทราบได�เลยว่า นักศึกษานั้นยังติดตามการเรียนหรือ

ไม่ ดังน้ันถึงแม�ว่าในภาคการศึกษานี้นักศึกษาจะ

สามารถโต�ตอบด�วยช่อง chat พิมพ์ตอบสนทนาแล�ว 

การทำให�นักศกึษาเปดิกล�องถอืวา่เป็นโจทยท์ีย่ากและ

ท�าทายเป็นอย่างมาก 

5.2. เนื้อหาและการเรียนรู�ยากในการฝึึกฝึน

ด�วยตนเอง

 เนื้อหามีมากและเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการฝึึก

ทักษะ จึงทำให�ต�องมีการเรียนแบบ Flipped 

Classroom [7] ในเทอมถัดไปจะมีการเรียนการสอน

เขียนโปรแกรมด�วยภาษา Python อีกครั้ง ผู�สอนจึง

คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได�นำความรู�ที่ได�จากการ

พฒันาการเรยีนการสอนในครัง้นีไ้ปใช�ในเทอมตอ่ไปๆ

5.3. การนำเนื้อหาและความรู�ที่ได�ในการเรียน

ไปฝึึกฝึนกับปัญหาขนาดกลาง

 เนือ่งจากในภาคการศึกษา ท่ีผา่นมามีการเรยีน

การสอนแบบออนไลน์ จึงทำให�ไม่มีโอกาสในการ

พัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่

ไมส่ามารถรวมกลุ่มกนัได� จงึคดิวา่ปัญหานีอ้าจจะต�อง

ได�รบัการแก�ไขหลงัจากสถานการณก์ารเรยีนการสอน

กลับมาสู่สภาวะปกติ

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์ Teaching and Learning 

Innovation Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัด

โครงการพัฒนาอาจารย์ด�านการจัดการเรียนรู�ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ซ่ึึ่งทำให�เกิดแรงผลักดัน

ให�เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนนี้ขึ้น ต่อมาขอ

ขอบคุณทีมคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นพี่

เลีย้งให�คำแนะนำ แก�ไขปัญหาและสนับสนุนมาตลอด

ทั้งภาคการศึกษามา ณ ที่นี้
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การเต่รียมความพื่ร�อมส้่การเรียนเขียนโปรแกรมแบับัออนไลน์ 

ด�วย Flipped Classroom

สุธ์าสินี โทวุฒิิกุล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

sutasinee.th@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

  ในการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์รายวิชา 229223 การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข�อมูลนี้ มี

เป้าหมายให�นักศึกษามีความรู�และทักษะในการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือแก�ปัญหาท่ีมีขอบเขตชัดเจนและ

ปัญหาอย่างง่ายด�านวิทยาการข�อมูลได� ดังนั้นจึงต�องมีการฝึึกฝึนเขียนโปรแกรมและนำทักษะความรู�นั้นไปใช�แก�

ปัญหาในด�านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให�เกิดความชำนาญในการโปรแกรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

ระบาดจนทำให�ต�องปรับเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ดังน้ันช่องทางในการสื่อสารทั้งในเวลาเรียนและหลัง

จากเวลาเรียนจะต�องเช�าถึงง่าย รวมถึงสื่อการเรียนก็ต�องพร�อมให�สามารถศึกษาและฝึึกทำโจทย์ด�วยตนเอง เพื่อ

ให�การสอนมีความสอดคล�องกับการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น หลักการ Active learning จึงเข�ามาถูกปรับใช�เพื่อ

ให�มีสิ่งแวดล�อมด�านการเรียนออนไลน์ที่เอื้อให�นักศึกษาเข�ามาเรียนและฝึึกทักษะได�ตลอดเวลา โดยแบ่งแผนการ

สอนแบบ active learning เป็น 2 ส่วน ได�แก่ 1) มีการบันทึก VDO เพื่อให�นักศึกษาสามารถเข�ามาดูเนื้อหาได�

ตลอดเวลา 2) การทำโจทย์และแบบฝึึกหัดด�วยตนเองพร�อมกับนำไปตรวจสอบความถูกต�องด�วยระบบตรวจ

การบ�านอัตโนมัติ และ 3) การจัดให�มีผู�ช่วยสอนที่ให�คำปรึกษานอกเวลาเรียนเป็นประจำ 

 จากเดิมทีนั่กศึกษาสามารถเข�ามาฝึกึปฏิบัิติโดยมีผู�สอนช่วยดูแลในคาบเรยีน จะถูกปรับเปล่ียนไปเป็นการ

เรียนรู�ด�วยตนเองแบบออนไลน์ สิ่งที่ถกูเตรียมไว�สนับสนุนในการเรียน ได�แก่ ระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติเพื่อให�

นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�ทางออนไลน์ และห�องสอนการบ�านออนไลน์ เพื่อให�การเรียนการสอนแบบออนไลน์

นั้นมีประสิทธิิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ผลลัพธิ์ที่ได�จากการทำการบ�านและตรวจด�วยระบบตรวจการบ�านอัตโนมัตินี้ เมื่อ

เทียบกับคะแนนสอบและเกรดแล�วพบว่านักศึกษาที่ทำแบบฝึึกหัดอย่างกระตือรือร�น ส่งงานตรงเวลา สม่ำเสมอ

จะมคีวามรู� ความเข�าใจและมผีลการเรยีนอยูใ่นเกณฑ์ดี ตา่งจากนักศกึษาทีไ่ม่สง่งานหรือสง่งานช�าก็จะทำคะแนน

สอบได�ไม่ดีนัก ทั้งนี้ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู�วิธิีการใช�เครื่องมือต่าง ๆ  ได�ด�วยตนเองทุกคน การ

แก�ปัญหาในเทอมต่อไปคือแบ่งเนื้อหาให�เข�าใจง่ายและเพ่ิมสัดส่วนคะแนนการเรียนแบบ flipped classroom 

เพื่อกระตุ�นให�นักศึกษาให�ความสนใจกับการเรียนมาล่วงหน�ามากยิ่งขึ้น

คำสำคญั:  โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร,์ แบบฝึึกหดัออนไลน,์ ห�องสอนการบ�านออนไลน,์  flipped classroom 
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1. บัทนำ

 การเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมภาษา

คอมพวิเตอรใ์นรายวชิา 229223 การโปรแกรมสำหรับ

วทิยาการข�อมลูนี ้มเีปา้หมายให�นกัศกึษามคีวามรู�และ

ทกัษะทีส่ามารถนำไปเขยีนโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือแก�

ปัญหาที่มีขอบเขตชัดเจนและปัญหาอย่างง่ายด�าน

วิทยาการข�อมูลได� ดังนั้นการเรียนเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ในวิชานี้จึ งต�องมีการฝึึกฝึนเขียน

โปรแกรมและนำทักษะความรู�นั้นไปใช�แก�ปัญหาใน

ด�านต่าง ๆ  อย่างสม่ำเสมอเพื่อให�เกิดความชำนาญใน

การโปรแกรม 

 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดจน

ทำให�ต�องปรับการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2564 ให�อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทำให�วิชาการ

เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นี้ถูกปรับการเรียน

การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตลอดทั้งภาคการศึกษา 

จากประสบการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์พบ

ว่านักศึกษามักจะไม่โต�ตอบ ยกตัวอย่างเช่น ไม่เปิด

กล�อง ไม่สอบถามและไม่ตอบคำถาม ทำให�ขาด

ปฏิิสัมพันธิ์ในการเรียนซึ่ึ่งผู�สอนก็จะไม่สามารถทราบ

ได�ว่านกัศกึษานัน้มคีวามเข�าใจเนือ้หาหรือมผีลสัมฤทธิิ์

ทางการเรียนเป็นอย่างไร

 เพื่อเป็นการช่วยให�นักศึกษาสามารถกลับมา 

ทบทวนเนือ้หา หรอืฝึกึทกัษะได�มาเทา่ทีต่�องการ ชอ่ง

ทางในการสื่อสารท้ังในเวลาเรียนและหลังจากเวลา

ต�องสามารถเข�าถึงง่าย รวมถึงสื่อการเรียนการสอนก็

ต�องพร�อมให�นักศึกษาสามารถศึกษาและฝึึกทำโจทย์

ได�ด�วยตนเอง เชน่ การดวูดิโีอ และแบบฝึกึหดัออนไลน์ 

จึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสให�นักศึกษาสามารถเข�ามา 

ทบทวนเนื้อหา ส่วนที่ไม่เข�าใจ ศึกษาหาความรู�เพิ่ม

เติมและฝึึกทักษะได�มากยิ่งขึ้น

 ในวิชาการโปรแกรมสำหรับวิทยาการข�อมูล

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ ผู�สอนจึงได�

ปรับแนวการสอนให�มีความสอดคล�องกับการเรียน

ออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยนำหลักการ Active learning 

เข�ามาเพ่ิมให�ส่ิงแวดล�อมด�านการเรียนการสอนถูกนำ

ไปเป็นรูปแบบออนไลน์ที่เอื้อให�นักศึกษาสามารถเข�า

มาเรียนและฝึึกทักษะได�ตลอดเวลา โดยแผนการสอน

แบบ active learning นั้นถูกจัดเป็น 3 ส่วน ได�แก่ 1) 

มีการบันทึก VDO เพื่อให�นักศึกษาสามารถเข�ามาดู

เนื้อหาได�ตลอดเวลา 2) การทำโจทย์และแบบฝึึกหัด

ด�วยตนเองพร�อมกบันำไปตรวจสอบความถกูต�องด�วย

ระบบตรวจการบ�านอตัโนมตั ิและ 3) การจดัให�มผีู�ชว่ย

สอนทีใ่ห�คำปรึกษาแบบออนไลน์ในช่วงนอกเวลาเรยีน

จากเดิมที่นักศึกษาสามารถเข�ามาฝึึกปฏิิบัติโดยมีผู�

สอนชว่ยดแูลในคาบเรยีนจะถูกปรบัเปลีย่นไปเป็นการ

เรยีนรู�ด�วยตนเองแบบออนไลน์ ดงันัน้สือ่การสอนเพ่ือ

ทดแทนการเรียนและฝึึกปฏิิบัติในห�องมีดังนี้  ระบบ

ตรวจการบ�านอตัโนมตัแิละห�องสอนการบ�านออนไลน์

ในช่วงเย็น เมื่อนักศึกษาต�องการคำปรึกษาหรือ

สอบถามวิธิีทำการบ�าน วิธิีการนี้จะช่วยให�การเรียน

การสอนแบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

เนือ่งจากนักศกึษาจะสามารถฝึกึฝึนทำโจทย์ สอบถาม

คำถาม และตรวจผลลัพธิ์ของการทำโจทย์ได�แม�ใน

สถานการณ์ที่ต�องเรียนออนไลน์

 จากหลักการนี้ จึงได�จัดทำวิดีโอและชุดแบบ

ฝึึกหัดท่ีมีโจทย์พร�อมระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติ 

เพื่อให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�ทางออนไลน์ผ่าน

วิดีโอ แล�วฝึึกทักษะในการแก�ปัญหาด�วยการทำโจทย์ 

และสามารถทราบผลลัพธ์ิได�ทันทีด�วยระบบตรวจ

อัตโนมัติ และในกรณีที่นักศึกษาต�องการสอบถามก็

สามารถเข�ามาสอบถามผู�สอนหรือผู�ชว่ยสอนในเวลาที่

กำหนดได�

2. ห์ลักการและห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 ในการเรียนเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปนั้นการ

ฝึกึฝึนทกัษะต�องเกิดขึน้จากการทำโจทยแ์ละแก�ปญัหา 

[1] ซ่ึึ่งหากนักศึกษาสามารถฝึึกฝึนด�วยตนเองได�ก็จะ

ทำให�การเรียนนั้นสัมฤทธิิ์ผลยิ่งข้ึน การสอนให�ทำ

โจทย ์เขยีนโปรแกรมเพือ่แก�ปญัหาพร�อมให�คำแนะนำ 

ช่วยเหลือค�นหาในส่วนที่ผิดพลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
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ที่สามารถช่วยให�นักศึกษาฝึึกเขียนโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ 

 โดยวชิาการโปรแกรมสำหรบัวทิยาการข�อมลูนี้

มีเป้าหมายหลักคือ ให�นักศึกษามีความรู�และทักษะที่

สามารถนำไปเขียนโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อแก�ปัญหา

ที่มีขอบเขตชัดเจนและปัญหาอย่างง่ายด�านวิทยาการ

ข�อมลูได� ซึ่ึง่สอดคล�องกบัการวดัประสทิธิผิลการเรยีน

รู�ในการเขียนโปรแกรมด�านการนำภาษาคอมพิวเตอร์

ไปประยุกต์ใช�ในปัญหาจริง [1-2] และเพื่อให�บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได�มีการออกแบบกิจกรรมที่

เอื้อต่อการเรียนออนไลน์ 3 ส่วนดังนี้

 เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 ได�เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให�การเรียนการ

สอนต�องอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ทัง้ภาคการศึกษา และ

ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนออนไลน์คือ ในการ

สอนผ่าน Zoom นั้นองค์ประกอบด�านอินเทอร์เน็ต 

หรอือปุกรณใ์นการโต�ตอบนัน้มผีลอยา่งมากในการเข�า

ชั้นเรียน หรือติดตามการสอนสด หากนักศึกษามี

ปัญหาด�านอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ในเวลาที่มีคาบ

เรยีนกจ็ะทำให�ไมส่ามารถเข�าถงึบทเรยีนได� อกีทัง้เวลา

ทีใ่ช�ในการสอนนัน้จำกดัเพยีง 1 ชัว่โมง 45 นาท ีทำให�

เกิดข�อจำกัดทางด�านเวลาเป็นการยากท่ีจะติดตามว่า

นักศึกษาจำนวนมากนี้ได�เข�าถึงเนื้อหาหรือมีความ

เข�าใจเนื้อหาบทเรียนครบถ�วนหรือไม่ นอกจากนี้การ

ติดตามการฝึึกเขียนโปรแกรมยิ่งทำได�ยาก เพราะผู�

สอนจะไม่สามารถทราบได�เลยหากนักศึกษาไม่ถาม 

หรือ แชร์หน�าจอให�เห็นถึงปัญหาของตนเอง ซึ่ึ่งแตก

ต่างจากการเรียนและฝึึกทักษะในห�องเรียนท่ีผู�สอน

สามารถเดินไปดูนักศึกษาได�ในห�องปฏิิบัติการ

 ในการเรียนเขียนโปรแกรมด�วยการเรียน

ออนไลน์นั้น การจัดตารางการเรียนรวมถึงกการดูแล

ตนเองให�มีวินัยเข�าชั้นเรียนและหมั่นฝึึกฝึนทบทวน

เนือ้หาและโจทยแ์บบฝึกึหดัอยา่งสมำ่เสมอนัน้มคีวาม

สำคัญเป็นอย่างมาก การเตรียมสื่อการสอนและสิ่ง

แวดล�อมทีด่ ีท่ีนกัศกึษาสามารถเรยีนได�ด�วยตนเองนัน้

มคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก ดงันัน้ในการสอนวิชาการ

โปรแกรมสำหรับวิทยาการข�อมูลนี้ จึงออกแบบ

กิจกรรมให�มีลักษณะการเรียนการสอนในลักษณะ 

ดังนี้ 1) ทำสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอให�นักศึกษา

สามารถมาเรียนรู�ได�เมื่อต�องการ เพื่อเพิ่มโอกาสการ

เรยีนแบบออนไลน ์ดงัรายละเอยีดในหวัข�อ 2.1 ตอ่มา 

2) หลังจากที่นักศึกษาได�เรียนรู�การเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์แล�ว นักศึกษาจะต�องสามารถทำ

หลักการที่ได�เรียนในห�องเรียนไปใช�แก�ปัญหาด�วย ซึ่ึ่ง

รายละเอียดจะอยู่ในหัวข�อ 2.2 และ 3) หากนักศึกษา

ต�องการผู�ชว่ยทีส่ามารถตอบคำถามหรอืให�คำปรกึษา

ก็สามารถถามผู�ช่วยสอนได�ทุกวันในช่วงเวลาที่นัด

หมาย โดยหัวข�อ 2.3 จะแสดงหลักการและราย

ละเอียดช่องทางการสื่อสารทั้งหมด

2.1. การบนัทกึวดิโีอเพือ่การกลับมาเรยีนรู�ด�วย

ตนเอง

 การเตรียมสื่อการสอนและส่ิงแวดล�อมที่ดีที่

นักศึกษาสามารถเรียนได�ด�วยตนเองนั้นมีความสำคัญ 

ส่ิงแรกท่ีผู�สอนควรเตรียมการเพื่อให�ความรู�แก่

นกัศกึษาคอื การทำวดีิโอส่ือการสอนท่ีเกีย่วกับเนือ้หา

บทเรียนเพื่อการเรียนนอกห�องเรียน หรือเพื่อกลับมา 

ทบทวนบทเรียนย�อนหลังเพราะการเรียนภาษา

คอมพิวเตอร์นั้นต�องมีการทำความเข�าใจทั้งเนื้อหา 

และตวัอยา่ง พร�อมทัง้โจทยท์ีม่คีวามหลากหลาย การ

มีวิดีโอจึงเป็นสื่อการสอนที่สามารถอธิิบายเนื้อหาได�

ชัดเจน

2.2. การฝึึกทักษะจากการทำแบบฝึึกหัดให�อยู่

ในรูปแบบออนไลน์ และระบบตรวจ

การบ�านอัตโนมัติ

 เนื่องจากสถานการณ์ในภาคการศึกษาที่ผ่าน

มา (2564/2) ได�ปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะการเรียน

ออนไลน์ทั้งภาคการศึกษา 

 ในการเรียนเขียนโปรแกรมโดยการเรียน

ออนไลน์นั้นนักศึกษาต�องหมั่นฝึึกทำโจทย์จากความรู�

ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ การฟังหรืออ่านนั้นไม่เพียงพอ
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ตอ่การเพิม่ทักษะในการเขยีนโปรแกรม การเรยีนรู�ด�วย

ตนเองจากการทำโจทย์และแบบฝึึกหัดมีความสำคัญ

มากและผู�สอนมีระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติเพ่ือให�

นกัศกึษาสามารถทำแบบฝึกึหดัและสามารถเลอืกเวลา

เรียนรู�ได�ด�วยตัวเอง ช่วยให�การเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์นั้นมีประสิทธิิ์ภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก

นักศึกษาจะสามารถฝึึกฝึนทำโจทย์และตรวจผลลัพธ์ิ

ได�ทุกเมื่อที่ต�องการ และเมื่อตรวจแล�วจะทราบว่า

ตนเองนั้นทำโจทย์ได�ถูกต�องหรือไม่ และต�องเรียนรู�

เนื้อหาในบทเรียนใดเพิ่มขึ้นหรือหากได�คะแนนเต็ม

แสดงว่าได�ทำการเรยีนรู�เนือ้หาบทเรยีนนัน้สัมฤทธิิผ์ล

แล�ว

2.3. การจัดผู�ช่วยสอนให�คำปรึกษาแบบ

ออนไลน์ในช่วงนอกเวลาเรียน

 เน่ืองจากสถานการณก์ารเรยีนออนไลนใ์นภาค

การศึกษาที่ผ่านมา (2564/2) นักศึกษาและผู�สอน

ติดต่อกันทางออนไลน์ด�วยโปรแกรมต่าง ๆ แต่

เนื่องจาก นักศึกษามีจำนวนมากรวมถึงเนื้อหาและ

แบบฝึึกหัดที่ให�ในแต่ละสัปดาห์นั้นมีจำนวนมาก ดัง

นัน้ผู�ชว่ยสอน หรือนักศึกษาช่วยสอนจึงเป็นทางเลือก

หรือตัวช่วยท่ีดีแก่นักศึกษา เนื่องจากการเขียน

โปรแกรมนั้นเป็นการฝึึกทักษะ ไม่สามารถอ่านเพียง

แตห่ลกัการหรอืทฤษฎ ีทอ่งจำเนือ้หา แล�วจะสามารถ

เขียนโปรแกรมได� แต่จำเป็นจะต�องอาศัยความเข�าใจ

ในหลักการในการเขียนโปรแกรม โครงสร�างข�อมูล 

ฟังก์ชันต่าง ๆ และจะต�องเช�าใจจนสามารถนำไปใช�

ประยกุต์แก�ปญัหาตัง้แตง่า่ย ปานกลาง ไปจนถึงปัญหา

ที่ซึ่ับซึ่�อนได� ดังนั้นการมีนักศึกษาช่วยสอนที่มาคอย

ให�คำปรึกษา มาช่วยอธิิบายการบ�านและเน้ือหาส่วน

ทีไ่ม่เข�าใจกจ็ะเปน็ประโยชนแ์กน่กัศกึษาเปน็อยา่งมาก

3. อธ์ิบัายกระบัวนการเรียนร้�ที�เกิดข้�นในกระบัวน

วิชา

 กระบวนการเรียนรู�ท่ีสำคัญของการเรียนเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ (1) การเรียนรู�เนื้อหาหลัก

การทางทฤษฎีภาษาคอมพิวเตอร์และ (2) วิธิีการนำ

หลักการไปใช�ในการเขียนโปรแกรม เพื่อแก�ไขโจทย์

ปัญหา ซึ่ึ่งในภาคกาคศึกษานี้จะมีเวลาสำหรับการ

เรียนรู� เนื้อหาหลักการทางทฤษฎี (ชั่วโมงเรียน

บรรยาย) 1 ชั่วโมง 45 นาทีต่อสัปดาห์ หลังจาก

นกัศกึษาเข�าใจเนือ้หาหลกัการทางทฤษฎแีล�ว จะมกีาร

ฝึึกเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในห�องเรียน 

(ชั่วโมงเรียนปฏิิบัติการ) อีก 1 ชั่วโมง 45 นาทีต่อ

สัปดาห์ ซึ่ึ่งจะเป็นขั้นตอนถัดมาที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะ

ในการปฏิิบัติในการสร�างระบบเพื่อแก�ไขโจทย์ปัญหา

ขนาดเล็ก และหลังจากการเรียนการสอนเปล่ียนมา

เป็นแบบออนไลน์แล�ว ผู�สอนต�องคำนึงถึงการเลือกใช�

สื่อการสอนและการสื่อสารกับนักศึกษาที่ใช�ในการ

เรียนการสอนด�วย ซ่ึึ่งในวิชาการโปรแกรมสำหรับ

วิทยาการข�อมูลได�มีการเลือกใช�ส่ือการเรียนรู�ท่ีใช�ใน

กิจกกรมต่าง ๆ ด�วยโปรแกรมที่ต่างกันออกไป เช่น 

การสอนด�วย Zoom การสง่ข�อความและการประกาศ

ขา่วด�วยโปรแกรม Microsoft Teams การนัดเพือ่สอน

การบ�านเสริมในช่วงเย็นด�วยโปรแกรม Discord สื่อ

การเรียนรู�และนวัตกรรมที่ใช�

 การส่ือสารกับนักศึกษาถูกแบ่งเป็น (1) การ

เรียนรู� และ (2) วิธิีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก�ไข โดย

สื่อการเรียนรู�ออนไลน์ที่ใช�ในวิชานี้ ได�แก่ 1) Zoom 

2) Microsoft Teams และ 3) Discord เป็นเครื่อง

มอืท่ีใช�ในการสอนออนไลนส์ามารถใช�คุยโต�ตอบกนัได� 

เปิดกล�องและไมโครโฟนได� พิมพ์ผ่านช่องสนทนาได� 

แต่ท้ังสามโปรแกรมนั้นมีจุดเด่นท่ีต่างกัน จึงมีวิธิีการ

เลือกใช�ในการสื่อสารที่ต่างกัน 

 1) Zoom: บันทึกวิดีโอและการสนทนาไว�ได�

 2) Microsoft Teams: มรีายชือ่นกัศกึษาแตล่ะ 

ตอนจากสำนักทะเบียน

 3) Discord: เป็นโปรแกรมที่นักศึกษานิยมใช� 

ดังจะเห็นได�ว่า ทั้ง 3 โปรแกรมมีจุดเด่นที่ต่างกัน

สามารถสรุปได�ดังตารางนี้
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ต่ารางที� 1 ข�อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม

 ต่อมาคือสื่อการหรือระบบการทำแบบฝึึกหัด

ออนไลน์ ได�แก่ ระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติที่นำมา

ใช�ในวชิาน้ีถกูพฒันามาจาก Contest Management 

System (CMS :: Main) [3-5] หรือ ระบบ grader 

โดยมีหลักการทำงานดังนี้ 

 1) การตรวจไฟล์การบ�านจะทำได�โดยการนำ

ไฟล์ตรวจคำตอบ (grader.py) ไปตรวจการบ�านหรือ

โปรแกรมที่นักศึกษาส่งมา (Ex. homework.py)

 2) ฟังก์ชัน main จากไฟล์ grader.py จะไป

เรยีกใช�ฟงัก์ชนัย่อย ๆ  จากไฟล์การบ�าน (homework.

py) หลงัจากนัน้เมือ่ได�ผลลพัธิอ์อกมากจ็ะถกูบนัทกึไว� 

(answer.txt)

 3) เมื่อได�ผลลัพธ์ิหรือคำตอบ (answer.txt) 

จากไฟลก์ารบ�านของนกัศกึษา ผลลพัธิน์ัน้จะถกูนำมา

ตรวจสอบกับไฟล์เฉลย (key.txt) ที่เตรียมไว�

 4) คะแนนจะเกดิจากการเปรยีบเทยีบเฉลยจาก

ข�อ 3) (answer.txt และ key.txt) ปรากฎให�นกัศกึษา

ทราบได�ทันทีหลังส่งว่าทำการบ�านถูกต�องหรือไม่

3.1. การทำแบบฝึกึหัดสรุปกจิกรรมการเรยีนรู� 

และการเรียนรู�ได�ด�วยตนเองผ่านวิดีโอ

 กจิกรรมการเรยีนรู�ถกูออกแบบเป็น 2 สว่น คอื

ส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห�องเรียนที่นักศึกษาต�องนำ

แบบฝึกึหดักลบัไปทบทวนด�วยตนเอง โดยหลกัการใน

การจัดกิจกรรมมีดังนี้

 3.2.1 การทำแบบฝึึกหดัสรปุกจิกรรมการเรยีนรู�

 กิจกรรมส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห�องเรียนที่

นกัศกึษาต�องนำแบบฝึกึหดักลบัไปทบทวนด�วยตนเอง 

โดยหลักการในการจัดกิจกรรมมีดังนี้

 1) มีการให�การบ�านทุกสัปดาห์

 2) นักศึกษาสามารถส่งการบ�านเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต�องในระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติได� 24 

ชั่วโมง

 3) คะแนนทีไ่ด�จากระบบตรวจการบ�านจะเปน็

คะแนนเก็บในส่วนการฝึึกทักษะและทำแบบฝึึกหัด

เนื้อหาที่จัดเตรียมเพื่อให�นักศึกษาได�ฝึึกปฏิิบัตินั้นนำ

มาจากเนือ้หาทีส่อนในชัว่โมงบรรยายในแตล่ะสปัดาห์

ตามทีอ่อกแบบในรายวชิานี ้[6] ดงัแสดงในตารางที ่2 

โดยนักศึกษาสามารถศึกษาวิดโีอ [7] ทีเ่ตรียมไว�ให� ใน

โปรแกรม MS Teams.

ต่ารางที� 2 เนื้อหาแบบฝึึกหัดในแต่ละสัปดาห์

   
 

 

การฝ ึกเข ียนโปรแกรมภาษาคอมพ ิวเตอร์ ใน
ห้องเรียน (ชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ) อีก 1 ชั่วโมง 45 
นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งจะเป็นขั้นตอนถัดมาที่ช่วยเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติในการสร้างระบบเพ่ือแก้ไขโจทย์
ปัญหาขนาดเล็ก และหลังจากการเรียนการสอน
เปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์แล้ว ผู้สอนต้องคำนึงถึง
การเลือกใช้สื่อการสอนและการสื่อสารกับนักศึกษา
ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งในวิชาการโปรแกรม
สำหรับวิทยาการข้อมูลได้มีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ในกิจกกรมต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมท่ีต่างกันออกไป 
เช่น การสอนด้วย Zoom การส่งข้อความและการ
ประกาศข่าวด้วยโปรแกรม Microsoft Teams การ
นัดเพื่อสอนการบ้านเสริมในช่วงเย็นด้วยโปรแกรม 
Discord  

 
3.1 สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ใช้ 

การสื ่อสารกับนักศึกษาถูกแบ่งเป็น (1) การ
เรียนรู้ และ (2) วิธีการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ไข โดย
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้ในวิชานี้ได้แก่ 1) Zoom 
2) Microsoft Teams แ ล ะ  3) Discord เ ป็ น
เครื ่องมือที ่ใช้ในการสอนออนไลน์สามารถใช้คุย
โต้ตอบกันได้ เปิดกล้องและไมโครโฟนได้ พิมพ์ผ่าน
ช่องสนทนาได้ แต่ทั้งสามโปรแกรมนั้นมีจุดเด่นที่
ต่างกัน จึงมวีิธีการเลือกใช้ในการสื่อสารที่ต่างกัน  
1) Zoom: บันทึกวิดีโอและการสนทนาไว้ได้ 
2) Microsoft Teams: มีรายชื ่อนักศึกษาแต่ละ 

ตอนจากสำนักทะเบียน 
3) Discord: เป็นโปรแกรมท่ีนักศึกษานิยมใช้  

ดังจะเห็นได้ว ่า ทั ้ง 3 โปรแกรมมีจุดเด่นที่
ต่างกันสามารถสรุปได้ดังตารางนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม 

คุณสมบัติของโปรแกรม 

โปรแกรมที่ใช้ในรายวิชา 
229223 

Zoom 
Ms. 

Teams 
Discord 

ตั้งตารางการประชุมออนไลน์ได ้    

บันทึกการประชุมออนไลน์และ
บันทึกการสนทนาได ้    

ส่งข้อความหากันได ้    
มีกลุ่มรายชื่อนกัศึกษาจากสำนัก
ทะเบียน 

   

การประกาศข่าวตา่งๆ    
การอัพโหลดเนื้อหาบทเรียนตา่ง ๆ    

มีการตั้งกลุ่มได้หลายกลุ่มในเวลา
เดียวกัน 

   

เห็นสมาชิกที่ออนไลน์ในห้องต่าง ๆ    
สามารถแชร์หน้าจอได้หลายคนใน
เวลาเดียวกัน 

   

สามารถตั้ง Topic ของเนื้อหาที่
ต้องการคุยไว้ได้อย่างชัดเจน 

   

 ต่อมาคือสื่อการหรือระบบการทำแบบฝึกหัด
ออนไลน์ ได้แก่ ระบบตรวจการบ้านอัตโนมัติที่
นำมาใช ้ ในว ิ ชาน ี ้ ถ ู กพ ัฒนามาจาก Contest 
Management System (CMS :: Main) [3-5] หรือ 
ระบบ grader โดยมีหลักการทำงานดังนี้  

1) การตรวจไฟล์การบ้านจะทำได้โดยการนำ
ไฟล์ตรวจคำตอบ (grader.py) ไปตรวจ
การบ้านหรือโปรแกรมที่นักศึกษาส่งมา 
(Ex. homework.py) 

2) ฟังก์ชัน main จากไฟล์ grader.py จะไป
เรียกใช้ฟังก์ชันย่อย ๆ จากไฟล์การบ้าน 
(homework.py) หลังจากนั ้นเมื ่อได้ผล
ลัพธ์ออกมาก็จะถูกบันทึกไว้ (answer.txt) 

 
 

   
 

 

3) เมื ่อได้ผลลัพธ์หรือคำตอบ (answer.txt) 
จากไฟล์การบ้านของนักศึกษา ผลลัพธ์นั้น
จะถ ู กนำมาตรวจสอบก ับ ไฟล์ เ ฉลย 
(key.txt) ที่เตรียมไว้ 

4) คะแนนจะเกิดจากการเปรียบเทียบเฉลย
จ ากข ้ อ  3) (answer.txt และ  key.txt) 
ปรากฎให้นักศึกษาทราบได้ทันทีหลังส่งว่า
ทำการบ้านถูกต้องหรือไม่ 
 

3.2 การทำแบบฝึกหัดสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอ 

กิจกรรมการเรียนรู้ถูกออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่นักศึกษาต้องนำ
แบบฝึกหัดกลับไปทบทวนด้วยตนเอง โดยหลักการ
ในการจัดกิจกรรมมีดังนี ้
3.2.1 การทำแบบฝึกหัดสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่
นักศึกษาต้องนำแบบฝึกหัดกลับไปทบทวนด้วย
ตนเอง โดยหลักการในการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 

1) มีการให้การบ้านทุกสัปดาห์ 
2) นักศึกษาสามารถส่งการบ้านเพ่ือตรวจสอบ

ความถ ูกต ้องในระบบตรวจการบ ้าน
อัตโนมัติได้ 24 ชั่วโมง 

3) คะแนนที ่ได้จากระบบตรวจการบ้านจะ
เป็นคะแนนเก็บในส่วนการฝึกทักษะและ
ทำแบบฝึกหัด 

เนื้อหาที่จัดเตรียมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
นั้นนำมาจากเนื้อหาที่สอนในชั่วโมงบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์ตามที่ออกแบบในรายวิชานี้ [6] ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยนักศึกษาสามารถศึกษาวิดีโอ [7] ที่
เตรียมไว้ให้ ในโปรแกรม MS Teams. 

ตารางท่ี 2 เนื้อหาแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
Lab  เนื้อหา 

Lab 1 Sequential Program 
Lab 2 Function 
Lab 3 Conditionals 
Lab 4 Basic Iteration 
Lab 5 Iteration 
Lab 6 Strings 
Lab 7 Lists I (1D and Tuples) 
Lab 8 Lists II (2D and nD) 
Lab 9 Sets and Dictionaries  
Lab 10 File and Python Library 

ขั ้นตอนในการใช ้งานระบบตรวจการบ้าน
อัตโนมัติได้แก่ 

1) เตร ียมในงานหรือแบบฝึกหัดในแต่ละ
สัปดาห์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนื้อหา
ดังแสดงในตารางที่ 1 

2) เขียนโปรแกรมตามโจทย์การบ้านแต่ละข้อ 
เช่น lab01_1.py 

3) ออก แ บ บ ช ุ ด ข ้ อ ม ู ล  testcases เ ช่ น 
in_01.txt แ ล ะ  out_01 โ ด ย จ ะ ใ ช้  
testcases นี้เป็นข้อมูลนำเข้าในการตรวจ
การบ้าน โดยควรออกแบบให้ครอบคลุม
ความเป็นไปได้ของข้อมูลนำเข้า  

4) เขียนโปรแกรมตรวจการบ้านแต่ละข้อ 
(grader.py) เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ต ร ว จ ก า ร บ ้ า น
เปรียบเทียบจาก testcases ที่ออกแบบไว้
ทั้งหมด 
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 ขั้นตอนในการใช�งานระบบตรวจการบ�าน

อัตโนมัติได�แก่

 1) เตรียมในงานหรือแบบฝึึกหัดในแต่ละ

สปัดาห์ตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู�เนือ้หาดังแสดงใน

ตารางที่ 1

 2) เขียนโปรแกรมตามโจทย์การบ�านแต่ละข�อ 

เช่น lab01_1.py

 3) ออกแบบชุดข�อมูล testcases เช่น in_01.

txt และ out_01 โดยจะใช� testcases นี้เป็นข�อมูล

นำเข�าในการตรวจการบ�าน โดยควรออกแบบให�

ครอบคลุมความเป็นไปได�ของข�อมูลนำเข�า 

 4) เขียนโปรแกรมตรวจการบ�านแต่ละข�อ 

(grader.py) เพื่อใช�ตรวจการบ�านเปรียบเทียบจาก 

testcases ที่ออกแบบไว�ทั้งหมด

 ตัวอย่างระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติที่ผู�สอน

ได�นำมาใช�ในรายวิชานี้แสดงดังรูปที่ 1 และ ตัวอย่าง

เวบ็ไซึ่ตท์ีน่กัศกึษาจะเข�ามาใช�งานเพือ่สง่การบ�านและ

ดูผลลัพธิ์การตรวจการบ�านแสดงดังรูปที่ 2

ร้ปที� 1 ระบบตรวจการบ�านอัตโนมัติ

ร้ปที� 2 เวบ็ไซึ่ตท์ีน่กัศกึษาจะเข�ามาใช�งานระบบตรวจ

การบ�านอัตโนมัติ

 นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเข�ามาใช�งานและ

ส่งการบ�านหลักจากน้ันโปรแกรมก็จะแสดงคะแนนที่

ได� (score) หากทำการบ�านมาถูกต�องระบบจะแสดง

คะแนน 100/100 ดังรูปที่ 5

 3.2.2 การเรียนรู�ได�ด�วยตนเองผ่านวิดีโอ

 กิจกรรมส่วนที่สองคือการเรียนรู�ทักษะและ

พัฒนาประยุกต์นำความรู�ไปใช� โดยการเรียนรู�ถูก

ออกแบบทำความเข�าใจตวัอย่างการประยกุตจ์ากวดิโีอ

แล�วนำไปประยุกต์กับชุดข�อมูล (Dataset) ที่เลือกใช�

ในวิดีโอประกอบไปด�วย

 1) หลักการในการนำภาษา python ไป

ประยุกต์ใช�ในการวิเคราะห์ข�อมูล การเลือกลง

โปรแกรมและเลือกใช� python library เช่น numpy 

และ matplotlib

 2) ทำความรู�จักชุดข�อมูลจาก เว็บไซึ่ต์ http://

kaggle.com/ รวมไปถึงการเลือกใช�ชดุข�อมูลทีเ่หมาะ

สม รวมถึงการวิเคราะห์ความสมบูรณ์เบื้องต�น

 3) หลักการลง python packages เช่น การ

ลงแพคเกจ pip 

 4) การลงมือเขียนโปรแกรมเพ่ือทำการ

วิเคราะห์ข�อมูลโดยนำความรู�จากการฝึึกปฏิิบัติการ 

1-10 มาประยุกต์ใช�ในการวิเคราะห์ข�อมูล

 3.2.3 การเตรียมห�องสอนการบ�านออนไลน์เพ่ือ

คอยตอบคำถามหลังเลิกเรียน

 นอกจากชั่วโมงเรียนบรรยายและปฏิิบัติการ 

แล�ว ในวชิาภาษาโปรแกรมมชีัว่โมงทีนั่กศกึษาต�องฝึกึ

ทำโจทย์หรือแบบฝึึกหัดนอกชั้นเรียนอีก จำนวน 5 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ด�วยการเรยีนการสอนแบบออนไลน์

 
 

   
 

 

3) เมื ่อได้ผลลัพธ์หรือคำตอบ (answer.txt) 
จากไฟล์การบ้านของนักศึกษา ผลลัพธ์นั้น
จะถ ู กนำมาตรวจสอบก ับ ไฟล์ เ ฉลย 
(key.txt) ที่เตรียมไว้ 

4) คะแนนจะเกิดจากการเปรียบเทียบเฉลย
จ ากข ้ อ  3) (answer.txt และ  key.txt) 
ปรากฎให้นักศึกษาทราบได้ทันทีหลังส่งว่า
ทำการบ้านถูกต้องหรือไม่ 
 

3.2 การทำแบบฝึกหัดสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอ 

กิจกรรมการเรียนรู้ถูกออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่นักศึกษาต้องนำ
แบบฝึกหัดกลับไปทบทวนด้วยตนเอง โดยหลักการ
ในการจัดกิจกรรมมีดังนี ้
3.2.1 การทำแบบฝึกหัดสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่
นักศึกษาต้องนำแบบฝึกหัดกลับไปทบทวนด้วย
ตนเอง โดยหลักการในการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 

1) มีการให้การบ้านทุกสัปดาห์ 
2) นักศึกษาสามารถส่งการบ้านเพ่ือตรวจสอบ

ความถ ูกต ้องในระบบตรวจการบ ้าน
อัตโนมัติได้ 24 ชั่วโมง 

3) คะแนนที ่ได้จากระบบตรวจการบ้านจะ
เป็นคะแนนเก็บในส่วนการฝึกทักษะและ
ทำแบบฝึกหัด 

เนื้อหาที่จัดเตรียมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
นั้นนำมาจากเนื้อหาที่สอนในชั่วโมงบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์ตามที่ออกแบบในรายวิชานี้ [6] ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยนักศึกษาสามารถศึกษาวิดีโอ [7] ที่
เตรียมไว้ให้ ในโปรแกรม MS Teams. 

ตารางท่ี 2 เนื้อหาแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
Lab  เนื้อหา 

Lab 1 Sequential Program 
Lab 2 Function 
Lab 3 Conditionals 
Lab 4 Basic Iteration 
Lab 5 Iteration 
Lab 6 Strings 
Lab 7 Lists I (1D and Tuples) 
Lab 8 Lists II (2D and nD) 
Lab 9 Sets and Dictionaries  
Lab 10 File and Python Library 

ขั ้นตอนในการใช ้งานระบบตรวจการบ้าน
อัตโนมัติได้แก่ 

1) เตร ียมในงานหรือแบบฝึกหัดในแต่ละ
สัปดาห์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนื้อหา
ดังแสดงในตารางที่ 1 

2) เขียนโปรแกรมตามโจทย์การบ้านแต่ละข้อ 
เช่น lab01_1.py 

3) ออก แ บ บ ช ุ ด ข ้ อ ม ู ล  testcases เ ช่ น 
in_01.txt แ ล ะ  out_01 โ ด ย จ ะ ใ ช้  
testcases นี้เป็นข้อมูลนำเข้าในการตรวจ
การบ้าน โดยควรออกแบบให้ครอบคลุม
ความเป็นไปได้ของข้อมูลนำเข้า  

4) เขียนโปรแกรมตรวจการบ้านแต่ละข้อ 
(grader.py) เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ต ร ว จ ก า ร บ ้ า น
เปรียบเทียบจาก testcases ที่ออกแบบไว้
ทั้งหมด 

 
 

   
 

 

3) เมื ่อได้ผลลัพธ์หรือคำตอบ (answer.txt) 
จากไฟล์การบ้านของนักศึกษา ผลลัพธ์นั้น
จะถ ู กนำมาตรวจสอบก ับ ไฟล์ เ ฉลย 
(key.txt) ที่เตรียมไว้ 

4) คะแนนจะเกิดจากการเปรียบเทียบเฉลย
จ ากข ้ อ  3) (answer.txt และ  key.txt) 
ปรากฎให้นักศึกษาทราบได้ทันทีหลังส่งว่า
ทำการบ้านถูกต้องหรือไม่ 
 

3.2 การทำแบบฝึกหัดสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอ 

กิจกรรมการเรียนรู้ถูกออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกคือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่นักศึกษาต้องนำ
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ตารางท่ี 2 เนื้อหาแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
Lab  เนื้อหา 
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Lab 5 Iteration 
Lab 6 Strings 
Lab 7 Lists I (1D and Tuples) 
Lab 8 Lists II (2D and nD) 
Lab 9 Sets and Dictionaries  
Lab 10 File and Python Library 

ขั ้นตอนในการใช ้งานระบบตรวจการบ้าน
อัตโนมัติได้แก่ 
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ดังแสดงในตารางที่ 1 

2) เขียนโปรแกรมตามโจทย์การบ้านแต่ละข้อ 
เช่น lab01_1.py 

3) ออก แ บ บ ช ุ ด ข ้ อ ม ู ล  testcases เ ช่ น 
in_01.txt แ ล ะ  out_01 โ ด ย จ ะ ใ ช้  
testcases นี้เป็นข้อมูลนำเข้าในการตรวจ
การบ้าน โดยควรออกแบบให้ครอบคลุม
ความเป็นไปได้ของข้อมูลนำเข้า  

4) เขียนโปรแกรมตรวจการบ้านแต่ละข้อ 
(grader.py) เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ต ร ว จ ก า ร บ ้ า น
เปรียบเทียบจาก testcases ที่ออกแบบไว้
ทั้งหมด 

   
 

 

ตัวอย่างระบบตรวจการบ้านอัตโนมัติที่ผู้สอนได้
นำมาใช้ในรายวิชานี้แสดงดังรูปที่ 1 และ ตัวอย่าง
เวบไซต์ที่นักศึกษาจะเข้ามาใช้งานเพื่อส่งการบ้าน
และดูผลลัพธ์การตรวจการบ้านแสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 ระบบตรวจการบ้านอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 2 เว็บไซต์ที่นักศึกษาจะเข้ามาใช้งานระบบ

ตรวจการบ้านอัตโนมัติ 

นักศึกษาจะสามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานและส่ง
การบ้านหลักจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงคะแนน
ที่ได้ (score) หากทำการบ้านมาถูกต้องระบบจะ
แสดงคะแนน 100/100 ดังรูปที่ 5 

3.2.2 การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอ 

กิจกรรมส่วนที ่สองคือการเร ียนรู ้ท ักษะและ
พัฒนาประยุกต์นำความรู้ไปใช้ โดยการเรียนรู้ถูก

ออกแบบทำความเข้าใจตัวอย่างการประยุกต์จาก
วิดีโอแล้วนำไปประยุกต์กับชุดข้อมูล (Dataset) 
ที่เลือกใช้ในวิดีโอประกอบไปด้วย 
1) หล ั กก า ร ในกา รน ำภ าษา  python ไ ป

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือก
ลงโปรแกรมและเลือกใช้ python library 
เช่น numpy และ matplotlib 

2) ทำความร ู ้ จ ั กช ุดข ้ อม ูลจาก เวบไซ ต์  
http://kaggle.com/ รวมไปถึงการเลือกใช้
ชุดข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์
ความสมบูรณ์เบื้องต้น 

3) หลักการลง python packages เช่น การลง
แพคเกจ pip  

4) การลงม ือ เข ี ยนโปรแกรมเพ ื ่ อทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำความรู ้จากการฝึก
ปฏ ิบ ัต ิการ  1-10 มาประย ุกต ์ ใช ้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.2.3 การเตรียมห้องสอนการบ้านออนไลน์เพื่อ
คอยตอบคำถามหลังเลิกเรียน 

นอกจากชั่วโมงเรียนบรรยายและปฏิบัติการ 
แล้ว ในวิชาภาษาโปรแกรมมีชั่วโมงที่นักศึกษา
ต้องฝึกทำโจทย์หรือแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนอีก
จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์นี ้ทำให้การสื ่อสารระหว่าง
นักศึกษาและผู้สอนน้อยลง ดังนั ้นการจัดห้อง
สอนการบ้านออนไลน์จึงเป็นวิธีที่ได้รับฟังเสียง
จากนักศึกษาว่าเข้าใจบทเรียนหรือไม่ หลังจากที่
ฟังการสอนในเวลาเรียนและดูวิดีโอบันทึกการ
เรียนการสอนไปแล้ว หากยังมีส่วนที่ ไม่เข้าใจ
สามารถเข้ามาสอบถามปัญหาและการบ้านได้ใน
เวลาที่กำหนด ในห้องสอนการบ้านออนไลน์นี้ จะ
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น้ีทำให�การสือ่สารระหว่างนกัศกึษาและผู�สอนน�อยลง 

ดังนั้นการจัดห�องสอนการบ�านออนไลน์จึงเป็นวิธิีที่ได�

รับฟังเสียงจากนักศึกษาว่าเข�าใจบทเรียนหรือไม่ หลัง

จากที่ฟังการสอนในเวลาเรียนและดูวิดีโอบันทึกการ

เรียนการสอนไปแล�ว หากยังมีส่วนที่ไม่เข�าใจสามารถ

เข�ามาสอบถามปญัหาและการบ�านได�ในเวลาทีก่ำหนด 

ในห�องสอนการบ�านออนไลน์นี ้จะมีผู�ชว่ยสอนอยูค่อย

ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นหลัก โดยผู�ช่วยสอนคือ

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้และได�รับลำดับขั้น A ในปีการ

ศึกษาที่ผ่านมาโดยห�องสอนการบ�านออนไลน์นี้จะอยู่

ที่โปรแกรม Discord เป็นหลักแสดงดังรูปที่ 3 และ 4

 

ร้ปที� 3 ผู�ช่วยสอนแจ�งมูลห�องเรียนออนไลน์

 ในโปรแกรม Discord จะมีส่วนที่น่าสนในตรง

ที่มีห�องสนทนาได�หลายห�องและสามารถแชร์หน�าจอ

ได�หลายคนพร�อม ๆ กันและนอกจากนี้ยังเป็น

โปรแกรมทีนั่กศกึษาใช�กนัเปน็ประจำอยูแ่ล�ว จงึไมเ่กดิ

ปัญหาในการใช�งาน

ร้ปที� 4 การสื่อสารในโปรแกรม Discord

4. ผู้ลลัพื่ธ์์ทางการเรียนร้�

 การศกึษานี ้ได�นำเสนอการประยกุตใ์ช�กจิกรรม

การเรยีนการสอนแบบ Active Learning โดยผา่นการ

เรียนออนไลน์และห�องเรียนแบบ flipped class 

room ดังนั้นผลลัพธิ์จากการจัด  active learning จึง

สงัเกตได�ยากกวา่การเรยีนในห�องเรยีนเนือ่งจากผู�สอน

ไมส่ามารถเห็นได�ว่านักศึกษาทุกคนมีปฏิกิิรยิาอย่างไร

ระหวา่งฟงับรรยาย ผลลัพธิท่ี์ได�จากการเรยีนออนไลน์

จึงสังเกตจากผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียนรู�และเกรดที่ได�

รับหรือจากผลการเรียนควบคู่ไปกับผลลัพธิ์การจัด

กิจกรรมนั่นเอง

4.1. ทักษะในการพัฒนาตนเองและความรับ

ผิดชอบ

 4.1.1 แบบฝึึกหัดเขียนโปรแกรมในแต่ละบท

เรียนประจำสัปดาห์

 การฝึึกทักษะในการเขียนโปรแกรมจะเกิดจาก

ที่นักศึกษาได�ฝึึกทำการบ�าน โดยเนื้อหาจะออกแบบ

ให�แบ่งเป็นเนื้อหาแต่ละเรื่อง โดยที่นักศึกษาจะได�ฝึึก

ทกัษะการเขยีนโปรแกรมจะมทีกุสปัดาห ์และนอกจาก

นักศึกษาจะเรียนรู�การเขียนโปรแกรมแล�ว ยังจะได�

ฝึึกฝึนความรับผิดชอบด�วยเพราะต�องส่งงานอย่าง

สม่ำเสมอทั้งภาคการศึกษา

 หลังจากจบภาคการศึกษาพบว่า 1.) นักศึกษา

ทีท่ำคะแนนการบ�านในช่วง 36 – 40 คะแนน มจีำนวน 

44 คน มีคนที่ได� A  ทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร�อยละ 

100 ของคนที่ได�ลำดับขั้น A  2.) มีคนที่ได� B+ จำนวน 

11 คน คดิเปน็ร�อยละ 97.67 ของคนทีไ่ด�ลำดับขัน้ B+ 

3.) มีคนที่ได� B จำนวน 12 คน คิดเป็นร�อยละ 63.16 

ของคนที่ได�ลำดับขั้น B 4.) มีคนที่ได� C+ จำนวน 7 

คน คิดเป็นร�อยละ 41.18 ของคนทีไ่ด�ลำดับขั้น C+ 

5.) มีคนที่ได� C จำนวน 1 คน คิดเป็นร�อยละ 8.33 

ของคนที่ได�ลำดับขั้น C ดังแสดงในตารางที่ 3

 นักศึกษาได�รับลำดับขั้น A คือนักศึกษาตั้งใจ 

ฝึึกทักษะระหว่างภาคการศึกษาที่สามารถทำคะแนน

การบ�านในช่วง 36 – 40 คะแนนทั้งสิ้น 

 
 

   
 

 

มีผู้ช่วยสอนอยู่คอยช่วยเหลือนักศึกษาเป็นหลัก 
โดยผู้ช่วยสอนคือนักศึกษาที่เรียนวิชานี้และได้รับ
ลำดับขั้น A ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยห้องสอน
การบ้านออนไลน์นี ้จะอยู ่ที ่โปรแกรม Discord 
เป็นหลักแสดงดังรูปที่ 3 และ 4 

 
รูปที่ 3 ผู้ช่วยสอนแจ้งมูลห้องเรียนออนไลน์ 
ในโปรแกรม Discord จะมีส่วนที่น่าสนในตรงที่

มีห้องสนทนาหลายได้หลายห้องและ สามารถแชร์
หน้าจอได้หลายคนพร้อม ๆ กันและนอกจากนี ้ยัง
เป็นโปรแกรมที่นักศึกษาใช้กันเป็นประจำอยู่แล้ว จึง
ทำไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน 

 
รูปที่ 4 การสื่อสารในโปรแกรม Discord 

4 ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ 
การศึกษานี้ ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้กิจกรรม

การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผ่าน
การเรียนออนไลน์และห้องเรียนแบบ flipped class 
room ดังนั้นผลลัพธ์จากการจัด  active learning 

จึงสังเกตได้ยากกว่าการเรียนในห้องเรียนเนื่องจาก 
ผู้สอนไม่สามารถเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนมีปฏิกิริยา
อย่างไรระหว่างฟังบรรยาย ผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
เรียนออนไลน์จึงสังเกตุจาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
และเกรดที่ได้รับหรือจากผลการเรียนควบคู่ไปกับ
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมนั่นเอง 
4.1 ท ักษะในการพ ัฒนาตนเองและความ

รับผิดชอบ 
4.1.1  แบบฝ ึกห ัดเข ียนโปรแกรมในแต ่ละ

บทเรียนประจำสัปดาห์ 
การฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมจะเกิดจาก

ที่นักศึกษาได้ฝึกทำการบ้าน โดยเนื้อหาจะออกแบบ
ให้แบ่งเป็นเนื้อหาแต่ละเรื่อง โดยที่นักศึกษาจะได้ฝึก
ทักษะการเข ียนโปรแกรมจะมีทุกสัปดาห์ และ
นอกจากนักศึกษาจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแล้ว 
ยังจะได้ฝึกฝนความรับผิดชอบด้วยเพราะต้องส่งงาน
อย่างสม่ำเสมอทั้งภาคการศึกษา 

หลังจากจบภาคการศึกษาพบว่า 1.) นักศึกษาที่
ทำคะแนนการบ้านในช่วง 36  – 40 คะแนน มี
จำนวน 44 คน มีคนที่ได้ A  ทั้งหมด 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของคนที่ได้ลำดับขั้น A  2.) มีคนที่ได้ 
B+ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 ของคนที่
ได้ลำดับขั้น B+ 3.) มีคนที่ได้ B จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.16 ของคนที่ได้ลำดับขั้น B 4.) มีคน
ที่ได้ C+ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของ
คนที่ได้ลำดับขั้น C+ 5.) มีคนที่ได้ C จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของคนที ่ได้ลำดับขั ้น C ดัง
แสดงในตารางที่ 3 

นักศึกษาได้รับลำดับขั้น A คือนักศึกษาตั้งใจ 
ฝึกทักษะระหว่างภาคการศึกษาที่สามารถทำคะแนน
การบ้านในช่วง 36 – 40 คะแนนทั้งสิ้น  

 
 

   
 

 

มีผู้ช่วยสอนอยู่คอยช่วยเหลือนักศึกษาเป็นหลัก 
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การเรียนออนไลน์และห้องเรียนแบบ flipped class 
room ดังนั้นผลลัพธ์จากการจัด  active learning 

จึงสังเกตได้ยากกว่าการเรียนในห้องเรียนเนื่องจาก 
ผู้สอนไม่สามารถเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนมีปฏิกิริยา
อย่างไรระหว่างฟังบรรยาย ผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
เรียนออนไลน์จึงสังเกตุจาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
และเกรดที่ได้รับหรือจากผลการเรียนควบคู่ไปกับ
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมนั่นเอง 
4.1 ท ักษะในการพ ัฒนาตนเองและความ

รับผิดชอบ 
4.1.1  แบบฝ ึกห ัดเข ียนโปรแกรมในแต ่ละ

บทเรียนประจำสัปดาห์ 
การฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมจะเกิดจาก

ที่นักศึกษาได้ฝึกทำการบ้าน โดยเนื้อหาจะออกแบบ
ให้แบ่งเป็นเนื้อหาแต่ละเรื่อง โดยที่นักศึกษาจะได้ฝึก
ทักษะการเข ียนโปรแกรมจะมีทุกสัปดาห์ และ
นอกจากนักศึกษาจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแล้ว 
ยังจะได้ฝึกฝนความรับผิดชอบด้วยเพราะต้องส่งงาน
อย่างสม่ำเสมอทั้งภาคการศึกษา 

หลังจากจบภาคการศึกษาพบว่า 1.) นักศึกษาที่
ทำคะแนนการบ้านในช่วง 36  – 40 คะแนน มี
จำนวน 44 คน มีคนที่ได้ A  ทั้งหมด 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของคนที่ได้ลำดับขั้น A  2.) มีคนที่ได้ 
B+ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 ของคนที่
ได้ลำดับขั้น B+ 3.) มีคนที่ได้ B จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.16 ของคนที่ได้ลำดับขั้น B 4.) มีคน
ที่ได้ C+ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของ
คนที่ได้ลำดับขั้น C+ 5.) มีคนที่ได้ C จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของคนที ่ได้ลำดับขั ้น C ดัง
แสดงในตารางที่ 3 

นักศึกษาได้รับลำดับขั้น A คือนักศึกษาตั้งใจ 
ฝึกทักษะระหว่างภาคการศึกษาที่สามารถทำคะแนน
การบ้านในช่วง 36 – 40 คะแนนทั้งสิ้น  
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 หากนักศึกษาไม่ได�ตั้งใจฝึึกทักษะ ยกตัวอย่าง

เช่น นักศึกษาที่ทำคะแนนการบ�านในช่วงไม่เกิน 20 

คะแนน (ร�อยละ 50 ของคะแนนการบ�านทั้งหมด 40 

คะแนน) พบว่าจะได�ลำดับขั้น C D และ F เท่านั้น 

ต่ารางที� 3 คะแนนการบ�านและลำดับขั้น

 4.1.2 งานฝึึกทักษะท�ายภาคการศึกษา

 หลังจากที่นักศึกษาได�เรียนและทำแบบฝึึกหัด

เพือ่ฝึกึทกัษะในการโปรแกรมมาพอสมควรดงัแสดงใน

ตารางที่ 2 แล�ว ในสัปดาห์สุดท�ายของภาคการศึกษา 

นักศึกษาจะได�ฝึึกการนำความรู�ท่ีได�ศึกษาทุกแบบ

ฝึึกหัดมาใช�ในการวิเคราะห์ชุดข�อมูลจริง 

ร้ปที� 5 ตัวอย่างชุดข�อมูลจากเว็บไซึ่ต์ http://kaggle.

com/

โดยส่ือการสอนคือ วิดีโอสอนขั้นตอนการวิเคราะห์

ข�อมลูอยา่งละเอยีดดังแสดงในหวัข�อ 3.2.2 โดยทกัษะ

ที่นักศึกษาจะได�ฝึึกคือ 

 1) การนำความรู�ทัง้หมดมาประยกุตก์ารใช�งาน

ในการวิเคราะห์ชุดข�อมูลจริง

 2) การเลือกชุดข�อมูล การประเมินความ

สมบูรณ์ชุดข�อมูลและการเลือกใช�โครงสร�างข�อมูลท่ี

เหมาะสมในการใช�ดึงข�อมูลมาแสดงให�ผล 

 โดยข�อมลูตวัอยา่งจากเวบ็ไซึ่ต์ http://kaggle.

com/ แสดงดังรูปที่ 5 นักศึกษาจะสามารถเรียนรู�วิธิี

การเลือกข�อมูลและวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ  ของข�อมูลได�

จากวดิโีอทีผู่�สอนได�เตรยีมไว�ให�ดงัแสดงในหวัข�อ 3.2.2 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนรู�ด�วยตนเองที่ได�ใน

รายวิชานีไ้ปประยุกต์ในการหาความรู�ในวิชาอืน่ๆ หรือ

การเรียนรู�ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่น ๆ ต่อไปได� 

อีกด�วย

5. สรุปปัญห์าที�พื่บัและแนวทางการแก�ไข

 การเรียนการสอนแบบ Active learning นั้นมี

วตัถปุระสงค์หลกัคอื เพือ่กระตุ�นให�นักศกึษาได�มีความ

กระตอืรือร�นในการเรยีนรู�ในวชิาการโปรแกรมสำหรับ

วิทยาการข�อมูลนั้น พบปัญหาดังนี้

5.1. ปัญหาของการเรียนออนไลน์แบบ 100%

 ในภาคการศึกษาน้ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศให�การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) ในการเรียนออนไลน์นั้น หากนักศึกษา

ปิดกล�องก็จะไม่สามารถทราบว่านักศึกษานั้นยัง

ติดตามการเรียนหรือไม่ การทำให�นักศึกษาเปิดกล�อง

ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและท�าทายเป็นอย่างมาก 

5.2. เนื้อหาและการเรียนรู�ยากในการฝึึกฝึน

ด�วยตนเอง

 เน้ือหามีรายละเอียดที่ต�องฝึึกทักษะ แม�การ

เรียนการสอนในบางคาบจะจัดให�มีการการเรียนแบบ 

Flipped Classroom แล�วแตก่พ็บวา่ การดวูดิโีอหรอื

เรียนมาก่อนยังไม่สัมฤทธิิ์ผลเท่าที่ควร ดังนั้นในเทอม   
 

 

หากนักศึกษาไม่ได้ตั ้งใจฝึกทักษะ ยกตัวอย่าง
เช่น นักศึกษาที่ทำคะแนนการบ้านในช่วงไม่เกิน 20 
คะแนน (ร้อยละ 50 ของคะแนนการบ้านทั้งหมด 40 
คะแนน) พบว่าจะได้ลำดับขั้น C D และ F เท่านั้น  

ตารางท่ี 3 คะแนนการบ้านและลำดับขั้น 
คะแนน
การบ้าน 
40% 

ลำดับข้ัน A-F  
A B+ B C+ C D+ D F รวม 

36-40 13 11 12 7 1 0 0 0 44 

31–35 0 1 5 4 2 1 0 0 13 

26-30 0 0 2 4 4 1 0 0 11 

21-25 0 0 0 2 4 0 1 1 8 

16-20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11-15 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 13 12 19 17 12 2 2 2 79 

4.1.2 งานฝึกทักษะท้ายภาคการศึกษา 
หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนและทำแบบฝึกหัด

เพื่อฝึกทักษะในการโปรแกรมมาพอสมควรดังแสดง
ในตารางที ่  2 แล้ว ในส ัปดาห์ส ุดท้ายของภาค
การศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึกการนำความรู้ที่ได้ศึกษา
ทุกแบบฝึกหัดมาใช้ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริง  

 
รูปที ่5 ตัวอย่างชุดข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://kaggle.com/ 

โดยสื ่อการสอนคือ ว ิด ีโอสอนขั ้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 3.2.2 
โดยทักษะที่นักศึกษาจะได้ฝึกคือ  

1) การนำความรู ้ทั ้งหมดมาประยุกต์การใช้
งานในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริง 

2) การเลือกชุดข้อมูล การประเมินความ
สมบ ู รณ ์ช ุ ดข ้ อม ูลและการ เล ื อก ใช้
โครงสร้างข้อมูลที ่เหมาะสมในการใช้ดึง
ข้อมูลมาแสดงให้ผล  
โ ด ย ข ้ อ ม ู ล ต ั ว อ ย ่ า ง จ า ก เ ว ็ บ ไ ซ ต์  

http://kaggle.com/ แสดงดังรูปที่ 5 นักศึกษาจะ
สามารถเรียนรู้วิธีการเลือกข้อมูลและวิเคราะหส่วน
ต่าง ๆ ของข้อมูลได้จากวิดีโอที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ให้
ดังแสดงในหัวข้อ 3.2.2 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ได้ในรายวิชานี้ไปประยุกต์ในการ
ห า ค ว า ม ร ู ้ ใ น ว ิ ช า อ ื ่ น ๆ  ห ร ื อ ก า ร เ ร ี ย น รู้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอ่ืน ๆ ต่อไปได้อีกด้วย 

5 สรุปปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 
การเรียนการสอนแบบ Active learning นั้นมี

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในวิชาการโปรแกรม
สำหรับวิทยาการข้อมูลนั้น พบปัญหาดังนี้ 
5.1 ปัญหาของการเรียนออนไลน์แบบ 100% 

ในภาคการศึกษานี ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศให้การเร ียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) ในการเร ียนออนไลน์น ั ้น หาก
นักศึกษาปิดกล้อง ก็จะไม่สามารถทราบว่า นักศึกษา
นั้นยังติดตามการเรียนหรือไม่ การทำให้นักศึกษา
เปิดกล้องถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายเปน็อยา่ง
มาก  

   
 

 

หากนักศึกษาไม่ได้ตั ้งใจฝึกทักษะ ยกตัวอย่าง
เช่น นักศึกษาที่ทำคะแนนการบ้านในช่วงไม่เกิน 20 
คะแนน (ร้อยละ 50 ของคะแนนการบ้านทั้งหมด 40 
คะแนน) พบว่าจะได้ลำดับขั้น C D และ F เท่านั้น  

ตารางท่ี 3 คะแนนการบ้านและลำดับขั้น 
คะแนน
การบ้าน 
40% 

ลำดับข้ัน A-F  
A B+ B C+ C D+ D F รวม 

36-40 13 11 12 7 1 0 0 0 44 

31–35 0 1 5 4 2 1 0 0 13 

26-30 0 0 2 4 4 1 0 0 11 

21-25 0 0 0 2 4 0 1 1 8 

16-20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11-15 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 13 12 19 17 12 2 2 2 79 

4.1.2 งานฝึกทักษะท้ายภาคการศึกษา 
หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนและทำแบบฝึกหัด

เพื่อฝึกทักษะในการโปรแกรมมาพอสมควรดังแสดง
ในตารางที ่  2 แล้ว ในส ัปดาห์ส ุดท้ายของภาค
การศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึกการนำความรู้ที่ได้ศึกษา
ทุกแบบฝึกหัดมาใช้ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริง  

 
รูปที ่5 ตัวอย่างชุดข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://kaggle.com/ 

โดยสื ่อการสอนคือ ว ิด ีโอสอนขั ้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 3.2.2 
โดยทักษะที่นักศึกษาจะได้ฝึกคือ  

1) การนำความรู ้ทั ้งหมดมาประยุกต์การใช้
งานในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริง 

2) การเลือกชุดข้อมูล การประเมินความ
สมบ ู รณ ์ช ุ ดข ้ อม ูลและการ เล ื อก ใช้
โครงสร้างข้อมูลที ่เหมาะสมในการใช้ดึง
ข้อมูลมาแสดงให้ผล  
โ ด ย ข ้ อ ม ู ล ต ั ว อ ย ่ า ง จ า ก เ ว ็ บ ไ ซ ต์  

http://kaggle.com/ แสดงดังรูปที่ 5 นักศึกษาจะ
สามารถเรียนรู้วิธีการเลือกข้อมูลและวิเคราะหส่วน
ต่าง ๆ ของข้อมูลได้จากวิดีโอที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ให้
ดังแสดงในหัวข้อ 3.2.2 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ได้ในรายวิชานี้ไปประยุกต์ในการ
ห า ค ว า ม ร ู ้ ใ น ว ิ ช า อ ื ่ น ๆ  ห ร ื อ ก า ร เ ร ี ย น รู้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอ่ืน ๆ ต่อไปได้อีกด้วย 

5 สรุปปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 
การเรียนการสอนแบบ Active learning นั้นมี

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในวิชาการโปรแกรม
สำหรับวิทยาการข้อมูลนั้น พบปัญหาดังนี้ 
5.1 ปัญหาของการเรียนออนไลน์แบบ 100% 

ในภาคการศึกษานี ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศให้การเร ียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) ในการเร ียนออนไลน์น ั ้น หาก
นักศึกษาปิดกล้อง ก็จะไม่สามารถทราบว่า นักศึกษา
นั้นยังติดตามการเรียนหรือไม่ การทำให้นักศึกษา
เปิดกล้องถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายเปน็อยา่ง
มาก  
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ถดัไปในการสอนเขยีนโปรแกรมด�วยภาษา Python ผู�

สอนจะยังสอนแบบ Flipped Classroom และจะเพิม่

เทคนิคต่าง ๆ เช่น แบ่งเนื้อหาให�สั้นเพื่อให�เข�าใจได�

ง่ายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในส่วนการเรียนล่วง

หน�าเพื่อเป็นการกระตุ�นการเรียนรู�ให�กับนักศึกษาให�

ความสนใจกับการเรียนมาล่วงหน�ามากยิ่งขึ้น โดย

อ�างองิจากปญัหาทีพ่บจะถกูนำมาพฒันาการเรยีนการ

สอน และนำแนวทางที่ได�ไปใช�ในเทอมต่อไป ๆ

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์ Teaching and Learning 

Innovation Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีจัด

โครงการพัฒนาอาจารย์ด�านการจัดการเรียนรู�ที่

สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ซ่ึึ่งทำให�เกิดแรงผลักดัน

ให�เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนนี้ขึ้น ต่อมาขอ

ขอบคุณทีมคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นพี่

เลีย้งให�คำแนะนำ แก�ไขปัญหาและสนับสนุนมาตลอด

ทั้งภาคการศึกษามา ณ ที่นี้
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ความท�าทายของ Project based learning ในการจััดการเรียนการสอน 

วิชาบัรรยายของสาขาวิทยาศาสต่ร์และเทคโนโลย ี

ในสถานการณ์แพื่ร่ระบัาดของ COVID-19

สุวรรณา เดชะรัต่นางก้ร1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50100

E-mail suwanna.dec@cmu.ac.th

บัทคัดย่อ

 โครงการนี้ได�รับการสนับสนุนทุนจากโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษ

ที ่21 เพือ่นำมาในการปรบัปรงุและสนบัสนนุการเรยีนรู�ของผู�เรยีนในกระบวนวชิา 605461 ไฮโดรคอลลอยดแ์ละ

การใช�ประโยชน์ โดยผ่านการเรียนรู�จากกระบวนการให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนและจากการทำ project 

based learning ซึ่ึ่งสามารถพัฒนาให�ผู�เรียนสามารถเกิดการเรียนรู� คิด วิเคราะห์และแก�ปัญหา ฝึึกการวางแผน

การทำงานและการทำงานเป็นทมีได�มากขึน้  นอกจากนียั้งได�นำความรู�ทีไ่ด�มาประยุกตใ์ช�และสะท�อนให�เห็นภาพ

การใช�ประโยชน์จากความรู�ที่ได�เรียนได�ชัดเจนมากขึ้น 

คำสำคัญ:  project based learning, วิทยาศาสตร์, การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21

1. บัทนำ

 โครงการนี้ได�รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ TLIC 

เพือ่สง่เสรมิการจดัการเรยีนรู�แบบใหมท่ี่สอดคล�องกบั

ศตวรรษที่ 21 สำหรับกระบวนวิชา 605461 ไฮโดร

คอลลอยด์และการใช�ประโยชน์ ภาคบรรยาย 3 

หน่วยกิต ซึ่ึ่งเป็นกระบวนวิชาเอกเลือกของหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ

อตุสาหกรรมเกษตร ซ่ึึ่งรปูแบบเดมิสำหรบัการจดัการ

เรียนการสอนของกระบวนวิชาดังกล่าวจะใช�การ

บรรยายทั้งหมด ประเมินผลการเรียนรู�ด�วยการสอบ

หรอืคะแนนงานทีม่อบหมายด�วยการพจิารณาจากผล

งานขั้นสุดท�ายเท่านั้น   

 ดังนั้นจึงได�ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวให�มีการเรียนการสอน

แบบ active learning มากขึน้รว่มกับการทำ Project 

based learning มาใช�ในการเรียนการสอน โดยให�

นักศึกษานำความรู�ที่ได�จากการเรียนเรื่องไฮโดร

คอลลอยด์ คณุสมบัต ิและบทบาทเชงิหน�าทีต่่างๆ ของ

สารแต่ละชนิดได�ทดลองนำมาใช�ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารให�คุณภาพตามต�องการ ซึ่ึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให�นักศึกษาได�

พัฒนาการเรียนรู�ด�วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งได�ฝึึก

ทักษะการวิเคราะห์ การแก�ไขปัญหาและการทำงาน

เป็นทีม โดยผ่านการทำโครงการวิจัย  เพื่อแก�ปัญหา

ต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพตาม

ต�องการ โดยนักศึกษาสืบค�นข�อมูล หาแหล่งความรู�

ต่างๆ ด�วยตนเองเพื่อนำมาใช�ในการแก�ปัญหา เช่น 

ข�อมูลกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งการติดต่อ

บริษัทที่จำหน่ายวัตถุดิบและไฮโดรคอลลอยด์ต่างๆ 

เพื่อนำมาใช� การศึกษาข�อมูลการใช�งานของไฮโดร

คอลลอยด์แต่ละชนิด การวางแผนการทดลองและการ

แบ่งหน�าท่ีการทำงาน โดยอาจารย์จะเป็นผู�ให�คำ

ปรกึษา ประเมนิและให�ข�อเสนอแนะกลบั (Feedback) 

ของตลอดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการเรียนรู�
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ร่วมกันและการเรียนรู�ด�วยตนเองของนักศึกษาให� 

มากขึ้น

2. ห์ลักการและทฤษฎีีที�นำมาใช�

 การเปลี่ยนแปลงทางด�านเศรษฐ์กิจ สังคม 

การเมือง และวัฒนธิรรมส่งผลต่อลักษณะของผู�เรียน

ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย โดยในปัจจุบนัผู�เรยีนซ่ึึ่ง

จัดอยู่ในกลุ่ม Generation Z ซึ่ึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่

กำลงัเตบิโต เรยีนรู� พฒันาการ การสั่งสมความรู�ตา่งๆ 

ที่ ได�รับและสืบทอดจากการเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธิรรมอย่างก�าวกระโดดพร�อมกับการพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ผู�เรียนสามารถเรียนรู�สิ่งต่างๆ ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือ

สื่อสาร รวมทั้งสืบเสาะค�นคว�า เรียนรู� แลกเปลี่ยน

ข�อมูลต่างๆ สะดวกมากขึ้น มีความสุขกับการทำงาน

หรอืกจิกรรมรว่มกบักลุม่เพือ่น  รวมท้ังการสือ่สารผา่น

สังคม สื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ และเสนอความคิด

เหน็ แลกเปลีย่นแนวคดิตนเองกบัสงัคมได�อยา่งอสิระ 

และพร�อมรบัรู�ประสบการณใ์หม่ๆ  ผู�เรยีนวยันีต้�องการ

ที่จะให�ผู�อื่นยอมรับโดยการแสดงความต�องการและ 

ความรู�สึกมากขึ้น (ประสาท, 2558) ดังนั้นการเรียน

การสอนสาหรับนกัศกึษาในยุคปจัจบุนัจงึควรเป็นการ

เรียนการสอนท่ีมุ่งการเรียนรู� ทักษะท่ีจำเป็นต่อการ

ดำรงชีวิตในศตวรรษที 21  

 ในการออกแบบการเรยีนการสอนให�สอดคล�อง

กับหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 จะดำเนิน

การในลักษณะ “Teach less, Learn more” จาก

หลักการดังกล่าวนำมาสู่การประยุกต์ใช�เพื่อปรับ

เปลี่ยนการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการหลัก 

(ถนอมพร, 2557) โดยเริม่ต�นจากการรู�วา่นกัศกึษาของ

กระบวนวิชานี้คือใคร มีพื้นฐ์านความรู� และทักษะ

อย่างไรบ�าง ซ่ึึ่งจะทำให�ผู�สอนสามารถกำหนด

วตัถปุระสงค ์ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนและ

แนวทางการประเมินผลได�

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (Student-Centered Approach) ด�วยวิธิี

การแบบ Project-Based Learning (PBL) เป็นการ

เปลีย่นจาก Teaching-based เปน็ Learning-based 

ทำให�เกิดการเรียนรู� (Learning) มากกว่าการรับรู� 

(Knowing) นอกจากนี้ยังปรับเปล่ียนการเรียนการ

สอนบางส่วนโดยใช� ICT-Integrated Learning เพื่อ

กระตุ�นให�ผู�เรยีนเกดิความสนใจใฝึรู่�เพิม่มากขึน้และสง่

เสริมให�ผู�เรยีนมีทศันคติทีดี่ในการเป็นผู�ทีส่ามารถเรยีน

รู�ในสิ่งต่างๆ ได�ด�วยตนเองอย่างยั่งยืน ซ่ึึ่งจะนำไปสู่ 

Active and Lifelong Leaner ซึ่ึ่งทำให�เกิดผลดีต่อ

ทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตต่อไป

3. กระบัวนการ

3.1. การประเมินผู�เรียน

 ผู�เรียนในกระบวนวิชาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4   

สาขา เทคโนโล ยีการ พัฒนาผลิต ภัณฑ์  คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ผู�เรียนจึงมีความรู�พ้ืนฐ์านด�าน

วัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การใช�วัตถุ

เจือปนอาหารชนิดต่างๆ การวางแผนการทดลอง 

ความรู�ด�านการวิเคราะห์ข�อมูลทางสถิติ  ความรู�ด�าน

การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งทางด�านกายภาพ 

เคมีและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ซ่ึึ่งจัดว่ามี

ศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ดัทำการเรยีนการสอนในรปูแบบ 

project based learning

 เมือ่พิจารณาพฤติกรรม ลกัษณะการเรยีนรู�และ

การทำงานทีผา่นมาของนักศึกษาพบว่าเป็นผู�ท่ีมีความ

รบัผดิชอบต่องานทีไ่ด�รับมอบหมายดี แต่ยงัขาดความ

กระตือรือร�นและแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนียั้ง

ไม่กล�าแสดงความคิดเห็น ดังนั้นจึงเป็นหน�าที่ของผู�

สอนที่จะกระตุ�น จูงใจให�นักศึกษาทำโครงงาน สืบค�น 

คดิสร�างสรรคแ์ละแก�ไขปญัหาด�วยตนเองมากขึน้  โดย

ผู�สอนจะต�องรบัฟงัให�มากขึน้ สนบัสนนุ ชว่ยเหลอืและ

สะท�อนกลับ (feedback) เพ่ือให�นักศึกษามีความ

เข�าใจและสามารถปรบัปรุงแก�ไขการเรยีนรู�ด�วยตนเอง

ได�มากขึ้น
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3.2. การออกแบบการเรียนการสอน

 ในการออกแบบการเรยีนการสอนให�สอดคล�อง

กับหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 จะดำเนิน

การในลักษณะ “Teach less, Learn more” เพิ่ม

การเรียนรู�แบบสืบค�นด�วยตนเองและการเรียนแบบ 

Project-based Learning โดยให�กำหนดรูปแบบ

กิจกรรมให�นักศึกษาได�ดำเนินการและลงมือปฏิิบัติ

ดังนี้

 1.การมอบหมายงานให�นักศึกษานำตัวอย่าง

ผลติภณัฑอ์าหารและผลติภัณฑท่ี์ไมใ่ชอ่าหารทีต่นเอง

สนใจมานำเสนอในชั้นเรียน โดยให�นำเสนอเกี่ยวกับ

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเลือก ชนิดและ

บทบาทหน�าที่ของไฮโดรคอลลอยด์ท่ีนำมาใช�ใน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่ึ่งนักศึกษาจะต�องสืบค�นข�อมูล

ของไฮโดรคอลลอยด์ต่างๆ ที่นำมาใช�เพิ่มเติม รวมทั้ง

ความรู�เกี่ยวกับของผลิตภัณฑ์นั้นบางส่วนเพื่อตอบ

คำถามจากเพื่อนและอาจารย์ที่เข�าร่วมรับฟังการนำ

เสนอ 

 2.การทำ Project-based Learning โดยให�

นักศึกษาคิดการแก�ปัญหาจากโจทย์หรือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให�สร�างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด�วยตนเอง มีการ

ทำงานเปน็ระบบทมี  โดยเน�นการสร�างทกัษะความคดิ

และการแก�ไขปัญหาให�กับผู�เรียน รวมท้ังมีการให�

นักศึกษาใช�ความรู�ท่ีเรียนด�านอื่นๆ มาประกอบการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ด�วย เช่น การประเมินและวิเคราะห์

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารด�านกายภาพ ด�านเคมี

และการทดสอบทางประสาทสมัผสั ซึ่ึง่เปน็การบรูณา

การความรู�ร่วมกับวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาฯ ซ่ึึ่งใน

ระหว่างกระบวนการอาจารย์ผู�สอนจะเป็นผู�ให�คำ

ปรึกษา ข�อเสนอแนะ ช่วยจัดหาแนะนำแหล่งวัตถุดิบ

และข�อมูลพื้นฐ์านที่เพียงพอต่อการทำโปรเจกต์  รวม

ทั้งสะท�อนกลับต่อเรื่องการวางแผนการทำงานด�าน

การจัดเก็บ วิเคราะห์ข�อมูลเพื่อให�สอดคล�องกับ

วัตถุประสงค์ของงานที่นักศึกษาต�องการ 

 สำหรับภาคการศึกษาที่ผ่านมาได�จัดแบ่งกลุ่ม

ทำโปรเจกต์ 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุม่จะได�รับการจัดสรร

เงินเพื่อนำไปจัดซึ่ื้อวัตถุดิบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

ทดลองทำเมนูอาหาร สำหรับไฮโดรคอลลอยด์ทีน่ำมา

ใช�นัน้ได�นำทุนบางสว่นจดัซึ่ือ้เนือ่งจากบางชนดิมรีาคา

สูงหรือมีมาตรฐ์านเฉพาะสำหรับการใช�งาน สำหรับ

กิจกรรมจะครอบคลุมขั้นตอนดังนี้

 -นักศึกษาจัดกลุ่มตามความสนใจและแบ่ง

หน�าที่ในการทำงาน  

 - กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การ

สร�างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ ดำเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในห�องปฏิิบัติการจนได�ผลิตภัณฑ์

ต�นแบบ 

 - จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเพื่อประเมินผล 

ตอบข�อซึ่ักถาม ให�ข�อเสนอแนะและสรุปผล

 การประเมินผู้ลกิจักรรม

 แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได�แก่

 - การประเมินการจัดการเรียนการสอนของ

กระบวนวชิาผา่นชอ่งทางการสือ่สารด�วยเทคโนโลยซีึ่ึง่

ประเมินโดยนักศึกษา

 - การประเมินผลงานของนักศกึษาโดยอาจารย์

โดยประเมนิเปน็กลุม่ ซ่ึึ่งจะประเมนิในบางขัน้ตอนของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ข�อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการเลือกใช�ไฮโดรคอลลอยด์ เป็นต�น พร�อม

ทั้งให�ข�อเสนอแนะกลับ (feedback) นักศึกษาเพื่อให�

นำมาปรับปรุงแก�ไข

4. ผู้ลที�ได�รับั

 จากการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน โดย

เพิ่มกิจกรรมและเปิดโอกาสให�นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรยีนรู�มากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรู�ในรูป

แบบ Project-based Learning ในวชิาเดมิทีม่แีตภ่าค

บรรยายและการประเมนิผลโดยการสอบ ซึ่ึง่นกัศกึษา

ทำงานเป็นทีมและใช�ระยะเวลาในการทำงานที่นาน

ขึ้น ประกอบกับข�อจำกัดด�านการเข�าห�องปฏิิบัติการ 

การเข�าใช�เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งความ
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เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากเป็นรวมกลุ่มการทำงาน

เป็นทีม ซึ่ึ่งก่อให�เกิดความวิตกกังวลต่อผลสัมฤทธิิ์ต่อ

การเรียนรู�ของนักศึกษา รวมทั้งปริมาณที่มอบหมาย

อาจไม่เหมาะสมได� และอาจเกิดข�อร�องเรียนขึ้นได� ซึ่ึ่ง

ทำให�ผู�สอนต�องปรบัเปลีย่นวิธิกีารตดิตามและประเมนิ

ผลในบางประเด็นจากเดิมที่เคยกำหนดไว�เบื้องต�น

 จากผลการปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดการเรยีน

สอนพบว่านักศึกษามีความสนใจเข�าเรียนมากขึ้น 

จำนวนผู�ขาดเรียนน�อยลง และสนใจเข�าร่วมกิจกรรม

และมสีว่นรว่มกจิกรรมมากข้ึน รวมทัง้กล�าเสนอข�อคดิ

เห็นต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก

การที่ผู�สอนรับฟัง ให�โอกาสในการแสดงความคิดเห็น

และยอมรับข�อเสนอหรือความคิดเห็นจากนักศึกษา

มากขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสนับสนุน 

ให�คำปรึกษารวมท้ังสะท�อนคิดและการป้อนกลับ 

(feedback) พร�อมเหตุผล จึงส่งผลให�นักศึกษา

ตระหนักรู�บทบาทของตนเองต่อการเรยีนรู�  และมีส่วน

ร่วมมากขึ้น

 แต่อย่างไรก็ตามข�อมูลท่ีกล่าวข�างต�นเป็นข�อ

สังเกตของผู�สอนและข�อมูลจากการรับฟังและ

สอบถามจากนักศึกษาบางส่วนเท่านั้น

ต่ารางที� 1 ผลประเมินการสอนกระบวนวิชา 605461 

จากฐ์านข�อมูล CMUMIS จากปีการศึกษา 2563 และ 

2564 คิดเป็นร�อยละค่าเฉลี่ยการประเมินจากจำนวน

นักศึกษาที่ทำการประเมินคิดเป็นร�อยละ 100.00

 ดังนั้นจึงพิจารณาผลการประเมินกระบวนวิชา

จากนกัศกึษา (ตารางที ่1) ทีล่งทะเบยีนเรยีนกระบวน

วิชา 605461 ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 เพิ่ม

เติมในบางหวัข�อ โดยเฉพาะประเดน็ในเรือ่งวธิิกีารและ

เกณฑ์ในการวัดผลที่เหมาะสม การวัดผลที่สอดคล�อง

กับวัตถุประสงค์การเรียนรู�กระบวนวิชา (ข�อ 3) และ

หัวข�อด�านปริมาณงานหรือกิจกรรมที่กำหนดให�ทำ 

นอกเหนอืจากเวลาเรยีน (ข�อ4) พบวา่การจดัการเรยีน

รู�แบบ Project-based Learning ในวิชาบรรยาย กลับ

ส่งผลให�มีคะแนนประเมินในข�อ 3 และ 4 เพิ่มขึ้น

   

 

 

ตระหนักรูบทบาทของตนเองตอการเรียนรู        

และมีสวนรวมมากข้ึน 

แตอยางไรก็ตามขอมูลท่ีกลาวขางตนเปน

ขอสังเกตของผูสอนและขอมูลจากการรับฟงและ

สอบถามจากนักศึกษาบางสวนเทานั้น 

 

ตารางท่ี  1 ผลประเมินการสอนกระบวนวิชา 

605461  จ ากฐ าน ข อ มู ล  CMUMIS จากป

การศึกษา 2563 และ 2564 คิดเปนรอยละ

คาเฉลี่ยการประเมินจากจำนวนนักศึกษาท่ีทำ

การประเมินคิดเปนรอยละ 100.00 

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.การอธิบายใหเห็นถึง

ความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา

อ่ืนที่เก่ียวของหรือการนำไป

ประยุกตใช 

87.5 90.48 

2.การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุนใหได

ฝกการคิดวิเคราะห 

90.0 88.57 

3.วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชา 

และการวัดผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวชิา 

85.0 90.48 

4.ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่

กำหนดใหทำนอกเหนือจากเวลา

เรียนสอดคลองกับระยะเวลา 

85.0 90.48 

5.สื่อการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนนุตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

86.25 90.48 

ดังนั้นจึงพิจารณาผลการประเมินกระบวน

วิชาจากนักศึกษา (ตารางท่ี 1)ท่ีลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา 605461 ในปการศึกษา 2563 และ 

2564 เพ่ิมเติมในบางหัวขอ  โดยเฉพาะประเด็นใน

เรื่องวิธีการและเกณฑในการวัดผลท่ีเหมาะสม การ

วัดผล ท่ีสอดคลองกับวัต ถุประสงคการเรียนรู

กระบวนวิชา (ขอ 3) และหัวขอดานปริมาณงานหรือ

กิจกรรมท่ีกำหนดใหทำ นอกเหนือจากเวลาเรียน 

(ขอ4) พบวาการจัดการเรียนรูแบบ Project-based 

Learning ในวิชาบรรยาย กลับสงผลใหมีคะแนน

ประเมินในขอ 3 และ 4 เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินผูสอนกระบวนวิชา 605461 

จากฐานขอมูล CMUMIS ปการศึกษา 2563 และ 

2564 คิดเปนรอยละคาเฉลี่ยการประเมินจาก

จำนวนนักศึกษาท่ีทำการประเมินคิดเปนรอยละ 

100.00  

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตางๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

86.25 91.43 

2.มีวิธีการสอนที่กระตุนให

นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห 

และแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ

ในเนื้อหาที่สอน 

86.25 90.48 

3.เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 

87.5 92.38 

ดานผลการประเมินในผูสอน (ตารางท่ี 2)

พบวาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ

   

 

 

ตระหนักรูบทบาทของตนเองตอการเรียนรู        

และมีสวนรวมมากข้ึน 

แตอยางไรก็ตามขอมูลท่ีกลาวขางตนเปน

ขอสังเกตของผูสอนและขอมูลจากการรับฟงและ

สอบถามจากนักศึกษาบางสวนเทานั้น 

 

ตารางท่ี  1 ผลประเมินการสอนกระบวนวิชา 

605461  จ ากฐ าน ข อ มู ล  CMUMIS จากป

การศึกษา 2563 และ 2564 คิดเปนรอยละ

คาเฉลี่ยการประเมินจากจำนวนนักศึกษาท่ีทำ

การประเมินคิดเปนรอยละ 100.00 

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.การอธิบายใหเห็นถึง

ความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา

อ่ืนที่เก่ียวของหรือการนำไป

ประยุกตใช 

87.5 90.48 

2.การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุนใหได

ฝกการคิดวิเคราะห 

90.0 88.57 

3.วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชา 

และการวัดผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวชิา 

85.0 90.48 

4.ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่

กำหนดใหทำนอกเหนือจากเวลา

เรียนสอดคลองกับระยะเวลา 

85.0 90.48 

5.สื่อการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนนุตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

86.25 90.48 

ดังนั้นจึงพิจารณาผลการประเมินกระบวน

วิชาจากนักศึกษา (ตารางท่ี 1)ท่ีลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา 605461 ในปการศึกษา 2563 และ 

2564 เพ่ิมเติมในบางหัวขอ  โดยเฉพาะประเด็นใน

เรื่องวิธีการและเกณฑในการวัดผลท่ีเหมาะสม การ

วัดผล ท่ีสอดคลองกับวัต ถุประสงคการเรียนรู

กระบวนวิชา (ขอ 3) และหัวขอดานปริมาณงานหรือ

กิจกรรมท่ีกำหนดใหทำ นอกเหนือจากเวลาเรียน 

(ขอ4) พบวาการจัดการเรียนรูแบบ Project-based 

Learning ในวิชาบรรยาย กลับสงผลใหมีคะแนน

ประเมินในขอ 3 และ 4 เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินผูสอนกระบวนวิชา 605461 

จากฐานขอมูล CMUMIS ปการศึกษา 2563 และ 

2564 คิดเปนรอยละคาเฉลี่ยการประเมินจาก

จำนวนนักศึกษาท่ีทำการประเมินคิดเปนรอยละ 

100.00  

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตางๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

86.25 91.43 

2.มีวิธีการสอนที่กระตุนให

นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห 

และแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ

ในเนื้อหาที่สอน 

86.25 90.48 

3.เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 

87.5 92.38 

ดานผลการประเมินในผูสอน (ตารางท่ี 2)

พบวาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ

   

 

 

ตระหนักรูบทบาทของตนเองตอการเรียนรู        

และมีสวนรวมมากข้ึน 

แตอยางไรก็ตามขอมูลท่ีกลาวขางตนเปน

ขอสังเกตของผูสอนและขอมูลจากการรับฟงและ

สอบถามจากนักศึกษาบางสวนเทานั้น 

 

ตารางท่ี  1 ผลประเมินการสอนกระบวนวิชา 

605461  จ ากฐ าน ข อ มู ล  CMUMIS จากป

การศึกษา 2563 และ 2564 คิดเปนรอยละ

คาเฉลี่ยการประเมินจากจำนวนนักศึกษาท่ีทำ

การประเมินคิดเปนรอยละ 100.00 

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.การอธิบายใหเห็นถึง

ความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา

อ่ืนที่เก่ียวของหรือการนำไป

ประยุกตใช 

87.5 90.48 

2.การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุนใหได

ฝกการคิดวิเคราะห 

90.0 88.57 

3.วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชา 

และการวัดผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวชิา 

85.0 90.48 

4.ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่

กำหนดใหทำนอกเหนือจากเวลา

เรียนสอดคลองกับระยะเวลา 

85.0 90.48 

5.สื่อการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนนุตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

86.25 90.48 

ดังนั้นจึงพิจารณาผลการประเมินกระบวน

วิชาจากนักศึกษา (ตารางท่ี 1)ท่ีลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา 605461 ในปการศึกษา 2563 และ 

2564 เพ่ิมเติมในบางหัวขอ  โดยเฉพาะประเด็นใน

เรื่องวิธีการและเกณฑในการวัดผลท่ีเหมาะสม การ

วัดผล ท่ีสอดคลองกับวัต ถุประสงคการเรียนรู

กระบวนวิชา (ขอ 3) และหัวขอดานปริมาณงานหรือ

กิจกรรมท่ีกำหนดใหทำ นอกเหนือจากเวลาเรียน 

(ขอ4) พบวาการจัดการเรียนรูแบบ Project-based 

Learning ในวิชาบรรยาย กลับสงผลใหมีคะแนน

ประเมินในขอ 3 และ 4 เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินผูสอนกระบวนวิชา 605461 

จากฐานขอมูล CMUMIS ปการศึกษา 2563 และ 

2564 คิดเปนรอยละคาเฉลี่ยการประเมินจาก

จำนวนนักศึกษาท่ีทำการประเมินคิดเปนรอยละ 

100.00  

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตางๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

86.25 91.43 

2.มีวิธีการสอนที่กระตุนให

นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห 

และแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ

ในเนื้อหาที่สอน 

86.25 90.48 

3.เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 

87.5 92.38 

ดานผลการประเมินในผูสอน (ตารางท่ี 2)

พบวาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ
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ตระหนักรูบทบาทของตนเองตอการเรียนรู        

และมีสวนรวมมากข้ึน 

แตอยางไรก็ตามขอมูลท่ีกลาวขางตนเปน

ขอสังเกตของผูสอนและขอมูลจากการรับฟงและ

สอบถามจากนักศึกษาบางสวนเทานั้น 

 

ตารางท่ี  1 ผลประเมินการสอนกระบวนวิชา 

605461  จ ากฐ าน ข อ มู ล  CMUMIS จากป

การศึกษา 2563 และ 2564 คิดเปนรอยละ

คาเฉลี่ยการประเมินจากจำนวนนักศึกษาท่ีทำ

การประเมินคิดเปนรอยละ 100.00 

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.การอธิบายใหเห็นถึง

ความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา

อ่ืนที่เก่ียวของหรือการนำไป

ประยุกตใช 

87.5 90.48 

2.การสงเสริมใหผูเรียนคิดและ

คนควาดวยตนเอง และกระตุนใหได

ฝกการคิดวิเคราะห 

90.0 88.57 

3.วิธีการและเกณฑในการวัดผล

เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชา 

และการวัดผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูของ

กระบวนวชิา 

85.0 90.48 

4.ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่

กำหนดใหทำนอกเหนือจากเวลา

เรียนสอดคลองกับระยะเวลา 

85.0 90.48 

5.สื่อการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนนุตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

86.25 90.48 

ดังนั้นจึงพิจารณาผลการประเมินกระบวน

วิชาจากนักศึกษา (ตารางท่ี 1)ท่ีลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา 605461 ในปการศึกษา 2563 และ 

2564 เพ่ิมเติมในบางหัวขอ  โดยเฉพาะประเด็นใน

เรื่องวิธีการและเกณฑในการวัดผลท่ีเหมาะสม การ

วัดผล ท่ีสอดคลองกับวัต ถุประสงคการเรียนรู

กระบวนวิชา (ขอ 3) และหัวขอดานปริมาณงานหรือ

กิจกรรมท่ีกำหนดใหทำ นอกเหนือจากเวลาเรียน 

(ขอ4) พบวาการจัดการเรียนรูแบบ Project-based 

Learning ในวิชาบรรยาย กลับสงผลใหมีคะแนน

ประเมินในขอ 3 และ 4 เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินผูสอนกระบวนวิชา 605461 

จากฐานขอมูล CMUMIS ปการศึกษา 2563 และ 

2564 คิดเปนรอยละคาเฉลี่ยการประเมินจาก

จำนวนนักศึกษาท่ีทำการประเมินคิดเปนรอยละ 

100.00  

หัวขอ 
ปการศึกษา 

2563 2564 

1.มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อ

ประกอบการสอนตางๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจ

บทเรียน 

86.25 91.43 

2.มีวิธีการสอนที่กระตุนให

นักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห 

และแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ

ในเนื้อหาที่สอน 

86.25 90.48 

3.เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ

ซักถามของผูเรียนในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 

87.5 92.38 

ดานผลการประเมินในผูสอน (ตารางท่ี 2)

พบวาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ

ต่ารางที� 2 ผลประเมินผู�สอนกระบวนวิชา 605461 

จากฐ์านข�อมูล CMUMIS ปีการศึกษา 2563 และ 

2564 คิดเป็นร�อยละค่าเฉลี่ยการประเมินจากจำนวน

นักศึกษาที่ทำการประเมินคิดเป็นร�อยละ 100.00 

 ด�านผลการประเมินในผู�สอน (ตารางที่ 2 ) พบ

ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ทำให�นักศกึษามีความเข�าใจเนือ้หามากขึน้ รวมท้ังการ

เปิดโอกาสรับฟังและตอบข�อซัึ่กถามของผู�เรียนในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียนมีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น

เป็นร�อยละ 91.43 และ 92.38 ตามลำดับ

 จากผลการประเมินกระบวนวิชาและผู�สอน

แสดงให�เห็นว่าการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนสอน

ของกระบวนวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่ึง่เป็นภาคบรรยายและประเมินผลการเรยีนรู�ด�วยการ

สอบมาเป็นการเพิ่มกิจกรรม active learning มาก

ขึน้ การใช�คลิปและสือ่การสอนจากแหล่งอืน่ๆ รวมทัง้

การใช� project based learning สามารถทำให�ผู�เรยีน

มคีวามพึงพอใจในการเรยีนและมีผลสัมฤทธิิก์ารเรยีน

ดีขึ้น

4.1. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษา

 - นักศึกษาได�เรียนรู�อย่างมีความสุขมากขึ้น 

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�ใช�ความรู� ความคิด ความ

สามารถและทักษะท่ีหลากหลายมาเรียนรู�ร่วมกับ

เพื่อนๆ และอาจารย์

 - นั ก ศึ กษ า ให� ค ว ามสน ใจและ มี ค ว าม

กระตือรือร�นในการเรียนมากขึ้น ขาดเรียนน�อยลง

 -  นักศึกษาเรียนรู� สืบค�น ค�นคว�าหาแหล่ง

ข�อมลูตา่งๆ ด�วยตนเองมากขึน้ เนือ่งจากในบางหัวข�อ

ยังไม่ได�สอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์บาง

ชนดิทีผู่�เรยีนพัฒนาขึน้ เชน่ เบคอนสามชัน้แบบ plant 

based หรือ ชอกโกแลตลาวา ซึ่ึ่งผู�เรียนไม่เคยทำมา

กอ่น ต�องไปศกึษากระบวนการทำผลติภัณฑ์จากแหลง่

เรียนรู�อื่นๆ 

 -  ทักษะด�านการรับฟังความคิดเห็นของผู�อ่ืน

และกล�าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง เหมาะสม 

เนือ่งจากเป็นการทำงานเป็นทีมจึงอาจมีความคิดเห็น

ที่ไม่ตรงกันหรือมีข�อขัดแย�งเกิดขึ้น ดังนั้นการทำงาน

เป็นทีมเพื่อให�เป้าหมายสำเร็จจึงต�องฝึึกฝึนทักษะ 

ดังกล่าว

 - ฝึึกทกัษะการวางแผนการทำงาน เนือ่งจากมี

ข�อจำกัดทั้งทางด�านการเข�าห�องปฎิบัติการ การใช�

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ระยะเวลาการทำงานทีส่ัน้

มากขึน้ ชนดิ ราคาวตัถดุบิ ความยากในการจดัซึ่ือ้หรอื

งบประมาณท่ีกำหนดให� จึงทำให�ต�องแบ่งหน�าท่ีและ

ความรับผิดชอบการทำงานเพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ์เสร็จ

ตามเวลาที่กำหนด

 - ฝึกึทักษะด�านการใช�สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่ึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนการจัดทำรายงานแบบ

กระดาษมาลงในสื่อออนไลน์ รวมทั้งการนำเสนอผล

งานผ่านระบบออนไลน์  ซึ่ึง่นกัศกึษาบางกลุ่มได�จัดทำ

คลปินำเสนอเพ่ือให�เข�าใจกระบวนการผลติผลติภณัฑ์

ได�ดีขึ้น 

4.2. ผลลัพธิ์ต่ออาจารย์

 ผู�สอนได�มีโอกาสทดลองปรับใช�รูปแบบการ

เรียนการสอนจากเดิม ปรับเปลี่ยนวิธิีการสอน  

เลือกใช�เครื่องมือหรือสื่อต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

ซึ่ึ่งทำให�ผู�สอนสามารถทำความเข�าใจในเรื่องการ
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ออกแบบการเรยีนรู�และกำหนดกิจกรรมการเรยีนรู�ได�

เหมาะสมมากขึ้น

 ผู�สอนได�มีโอกาสฝึึกความสามารถในการ

วิเคราะห์ผู�เรียนได�ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา 

ทัศนคติ จุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู�เรียนมากขึ้นทำให�มี

ความเข�าใจในสิ่งที่ผู�เรียนต�องการมากขึ้น ซึ่ึ่งส่งผลต่อ

การปรบัเปลีย่นทศันคตขิองตนเองตอ่ผู�เรยีนทีมี่ความ

ต�องการ ความสามารถในการเรยีนรู� การทำงาน ทกัษะ

การดำเนนิชวีติ การแก�ไขปัญหาและเปา้หมายของชวีติ

และการเรียนที่แตกต่างกัน

 - เพิม่ประสบการณด์�านวชิาการและการพฒันา

ตนเอง รวมทั้งได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร่วมกับนักศึกษา

มากขึน้ ซ่ึึ่งทำให�เกิดการสะท�อนคิดและการ ปอ้นกลับ 

(feedback) ระหว่างกันมากขึ้น

5. สรุป

 จากผลการดำเนินการการพัฒนาการเรยีนรู�ของ

นักศึกษาผ่านโครงการน้ี สามารถทำให�นักศึกษา

สามารถฝึึกทักษะและพัฒนาการเรียนรู�ด�วยตนเอง

ผ่านการทำโครงการวิจัย (project based learning) 

เพือ่ฝึกึการวางแผนการทำงานและการทำงานเป็นทมี  

รวมทัง้ได�นำความรู�ทีไ่ด�มาใช�ประโยชนใ์นการแก�โจทย์

ปัญหาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตามต�องการ  

แตอ่ย่างไรก็ตามเนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

ให�การเรยีนการสอนอยูใ่นรปูแบบออนไลนท้ั์งหมด ข�อ

จำกัดในการเข�าห�องปฏิิบัติการซึ่ึ่งทำให�ไม่สามารถทำ

โปรเจกต์เป็นระยะเวลานานเกือบ 2 เดือน รวมทั้งมี

นักศึกษาบางคนอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง จึงทำให�

นักศึกษาจำนวนหนึ่งต�องกักตัวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่

เสี่ยงเดียวกัน ส่งผลให�ระยะเวลาในการทำงานจำกัด

และสั้นมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษายัง

สามารถที่จะดำเนินการโปรเจกต์จนสำเร็จ

 สำหรับการเรียนรู�ที่ได�จากดำเนินโครงการดัง

กล่าวพบว่าการจัดการเรียนการสอน โดยปรับเปลี่ยน

ในรูปแบบ active learning มากขึ้น โดยมีกิจกรรม

ให�นักศึกษาได�แสวงหา สืบค�นความรู�ด�วยตนเองมาก

ขึ้นทำให�นักศึกษามีความเข�าใจเนื้อหาและสามารถ

เรยีนรู�สิง่ตา่งๆ ด�วยตนเองมากขึน้นอกเหนอืจากความ

รู�ภายในห�องเรียน ในด�านการจัดการเรียนรู�แบบ 

project based learning ในวิชาบรรยายในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถทำให�ผู�เรียนมี

ความพึงพอใจในการเรยีนและมีผลสมัฤทธิิก์ารเรยีนดี

ขึ้นแม�ว่าจะมีอุปสรรคด�านการเข�าใช�ห�องปฏิิบัติการ 

เคร่ืองมอืและอปุกรณต่์างๆ ทีเ่ปน็ผลจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19  ดังนั้นหากพ�นช่วง

วิกฤติ จะทำให�การเรียนรู�ของนักศึกษาผ่านกิจกรรม

ดังกล่าวได�ดีมากขึ้น ซึ่ึ่งสามารถนำมาปรับใช�ในการ

ประเมินผลการเรยีนการสอนของวิชาบรรยายในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 แต่อย่างไรก็ตามการที่จะนำพาให�การดำเนิน

งานและปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ได�ประสบผลนัน้ผู�สอนจะต�องชีแ้จงให�ผู�เรยีนรับทราบ

และระบุแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน  ต�องเป็นผู�

ฟังที่ดีและทำหน�าที่สนับสนุนช่วยเหลือ ให�คำปรึกษา 

(facilitator) รวมทั้งจะต�องสะท�อนคิดหรือให� 

feedback ทกุครัง้พร�อมเหตผุลเพือ่ให�นกัศกึษาเข�าใจ

และตระหนักถึงการเรียนรู�ด�วยตนเองมากขึ้น

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนทุนโครงการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับ

ศตวรรษที่ 21 มา ณ ที่นี้  
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อนุพื่งศ์ วงศ์ไชย
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐ์กิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

E-mail: add.a@hotmail.com

บัทคัดย่อ

 กระบวนวิชาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมทางสังคมเศรษฐ์กิจ (Environmental Impact 

Assessment in Socio-economics: EIA/EHIA) เปิดสอนให�แก่นักศึกษาสาขาเศรษฐ์ศาสตร์เกษตร คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 โดยใช�วิธิีการสอน คือ อาจารย์บรรยายเนื้อหาภายในห�องเรียน 

จากนั้นมอบหมายงานให�นักศึกษากลับไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อสอบเก็บคะแนน ซ่ึึ่งการเรียนแบบดังกล่าวทำให�

นักศึกษาบางรายที่ไม่เข�าใจในเนื้อหา ส่งผลให�เรียนได�ช�ากว่าเพื่อน และทำข�อสอบได�คะแนนต่ำ อีกทั้งนักศึกษา

ไม่มีความกระตือรือร�นในการเรียน ดังนั้น ผู�สอนต�องการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบใหม่ คือ ลดการ

บรรยายเนื้อหาภายในห�องเรียนลง แต่จะเน�นการสอนที่ทำให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และเน�นให�

นักศึกษาเรียนรู�ด�วยตัวเองเป็นหลัก จากการจัดให�มีกิจกรรมภายในห�องเรียนและภายนอกห�องเรียน เช่น การใช�

สื่อออนไลน์ และการศึกษาค�นคว�าด�วยตัวเอง แล�วนำสิ่งที่ค�นคว�าได�มาแลกเปลี่ยนความคิดภายในห�องเรียนโดย

ใช�รูปแบบของสร�างรูปแบบการจำลองสถานการณ์การประเมินผลกระทบทางสังคมเศรษฐ์กิจ และการนำเสนอ

ในชั้นเรียนออนไลน์ จากนั้นก็ได�มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ จากผลของการปรับเปลี่ยน

มาใช�รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ Active Learning รว่มกบั Flipped Classroom พบวา่นกัศกึษามปีฏิสิมัพนัธิ์

ที่ดีต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร�นขณะเรียน กล�าแสดงความ

คดิเหน็ และมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนมากยิง่ขึน้ นกัศกึษารู�สกึสนกุสนานไปกบัการเรยีน ลดความตงึเครยีดขณะเรยีน 

เนือ่งจากกิจกรรมการเรยีนการสอนในรูปแบบใหมท่ีเ่น�นความเป็นกนัเองระหว่างอาจารย์และนกัศกึษา ดงันัน้ใน

อนาคตควรมีการขยายรูปแบบการเรียนการสอนไปยังกระบวนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

คำสำคัญ:  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมทางสังคมเศรษฐ์กิจ, ศตวรรษที่ 21, Active Learning 

1. บัทนำ

 การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และประเทศให�มีความก�าวหน�า ไม่

วา่ยคุสมัยใดการศกึษายงัคงเป็นสิง่จำเปน็อยูเ่สมอ แต่

ด�วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึง

จำเป็นที่ต�องปรับเปลี่ยนเพื่อให�สอดคล�องกับยุค

ปัจจุบัน ความเจริญก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีในยุค

ปัจจุบันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นมิติใหม่ของวงการศึกษา [5] โดย

การศึกษาปัจจุบันเน�นการพัฒนาทางด�านทักษะเป็น

หลัก เดิมการศึกษาอยู่ในรูปแบบของการเรียนในห�อง 

เรียนรู�จากสิ่งที่ผู�สอนบรรยายให�ฟัง โดยการเรียนเช่น

นี้ทำให�ผู�เรียนไม่มีความกระตือรือร�นในการเรียน อีก

ทั้งผู�เรียนไม่สามารถแสดงทักษะที่มีได�อย่างเต็มที่ 

 การศึกษาแบบศตวรรษที่ 21 เน�นการเรียนรู�

จากทักษะของผู� เรียนเป็นหลัก ซ่ึึ่งทักษะเหล่านี้

ประกอบด�วย 1) ทักษะการสื่อสาร ข�อมูลสารสนเทศ 

และรู�เท่าทันสื่อ 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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3) ทกัษะความคดิสร�างสรรค์ และนวัตกรรม 4) ทกัษะ

ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู�นำ  

5) ทกัษะการแก�ปญัหาอยา่งสร�างสรรค ์6) ทกัษะด�าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การเขียน 

และการพิมพ์ 8) การอ่าน และการฟัง 9) การคำนวณ 

10) การตั้งคำถาม 11) การเรียนรู�เป็นกิจกรรมทาง

สังคม 12) ทักษะความเข�าใจต่างวัฒนธิรรม ต่าง

กระบวนทัศน์ 13) ทักษะอาชีพและทักษะการใช�ชีวิต 

14) การจัดการองค์ความรู�และการประยุกต์ใช� 15) 

ความสามารถในการใช�เหตุผล 16) ทักษะการเรียนรู�

ที่แท�จริง 17) การเรียนรู�เชิงกระบวนทัศน์ 18) ทักษะ

การเรียนรู�สู่การเปลี่ยนแปลง 19) คุณธิรรม จริยธิรรม 

[3] 

 ดังนั้นผู�สอนจึงต�องการที่จะปรับเปลี่ยนการ

เรยีนการสอนแบบเดมิ เพือ่ให�เข�ากบัยคุสมยัในปจัจบุนั 

ผู�สอนจึงเข�าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำภาค

เรียนที่ 1/2564 

2. ห์ลักการห์ร่อทฤษฎีีที�นำมาใช�

 การศึกษาน้ีใช�หลกัการจดัการเรยีนการสอน ซ่ึึ่ง

เน�นผลลัพธิท์ีเ่กดิกบันกัศกึษา (Student Outcomes) 

ทั้งในด�านความรู�สาระวิชาหลัก (Core Subjects)  

ลักษณะการเรียนคือ นักศึกษาเป็นผู�ท่ีศึกษาค�นคว�า

ด�วยตัวเองเป็นหลัก โดยอาจารย์มีหน�าท่ีเป็นผู�ให�คำ

ปรึกษา เน�นกิจกรรมสร�างทักษะภายในชั้นเรียน ลด

ชัว่โมงการบรรยาย การเรยีนเชน่นีท้ำให�ผู�เรยีนมทีกัษะ

ทางด�านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และวางแผน 

 การเรียนในศตวรรษที่ 21 ให�ความสำคัญใน 2 

ส่วน ได�แก่ 1) ผลการเรียนรู�ของผู�เรียน และ2) ระบบ

สนับสนุนการศึกษา โดยองค์ประกอบเกี่ยวกับองค์

ความรู�ทักษะพฤติกรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 [6, 7] ได�รวบรวมองค์ประกอบของการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีประกอบด�วย 

ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C คือ 

3R ได�แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) 

คณติศาสตร์ (Arithmetic) 4C ได�แก่ การคิดวิเคราะห์ 

(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication)

การรว่มมอื (Collaboration) และความคดิสร�างสรรค์ 

(Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด�าน

สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

ร้ปที� 1 กรอบความคดิเพ่ือการเรยีนรู�ในศตวรรษที ่21 

[4]

 หลักที่ใช�ในการเรียนการสอนแบบศตวรรษที ่

21 ของผู�สอนคือการเน�นให�ผู�เรยีนได�รับประโยชน์มาก

ที่สุด ดังนั้น การเสริมสร�างองค์ความรู� (content 

knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง (specificskills) ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน (expertise) และสมรรถนะของ

การรู�เท่าทัน (literacy) จงึเปน็ตัวแปรสำคญัท่ีต�องเกดิ

ขึ้นกับตัวผู� เรียนในการเรียนรู�ยุคสังคมแห่งการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 [1]

3. กระบัวนการเรียนร้�

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3.1.1 ประชากร ได�แก ่นกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Environmental 

Impact Assessment in Socio-economics  ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได�แก่ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

Environmental Impact Assessment in                    

Socio-economics  ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2564 

จำนวน 6 คน

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูใน           

ศตวรรษท่ี 21 [4] 

หลักที่ในการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 

ของผูสอนคือการเนนใหผูเรียนไดรับประโยชนมาก

ที ่สุด ดังนั ้น การเสริมสรางองคความรู (content 

knowledge) ท ักษะเฉพาะทาง (specificskills) 

ความเช ี ่ ยวชาญเฉพาะด าน  (expertise)  และ

สมรรถนะของการรูเทาทัน (literacy) จึงเปนตัวแปร

สำคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผู เรียนในการเรียนรู ยุค

สังคมแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี21 [1] 

3. กระบวนการเรียนรู 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร ไดแก น ักศึกษาระดับ           

ปร ิญญาตร ี ท ี ่ ล งทะ เบ ี ยน เ ร ี ยน ในร ายว ิ ช า 

Environmental Impact Assessment in Socio-

economics  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั ้นปท่ี 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

Environmental Impact Assessment in                    

Socio-economics  ภาคเร ียนที ่  1 ป การศึกษา 

2564 จำนวน 6 คน 

 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

กอนเริ่มเรียนวิชา Environmental Impact 

Assessment in Socio-economics  อาจารยผูสอน

สำรวจความเขาในเบื ้องตนของนักศึกษาโดยให

นักศึกษาตอบแบบสอบถามประเมินตนเองกอนเริ่ม

เรียนครั้งแรก และหลังเรียน (ทายเทอม) เพื่อนำมา

เปรียบเทียบและประเมินผล โดยแบงหัวขอการ

ประเมินออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ (1)  ความสามารถ

ในการสื่อสารและนำเสนอ (2) ความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นและความรวมมือ (3) ความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนรู ในการตอบแบบสอบถาม

ใช ว ิธ ีการให คะแนน 5 ระด ับ (1=นอยท ี ่ส ุด ,                     

2 =นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มาก

ที่สุด) โดยใชเกณฑการแบงชวงชั้นคะแนนของลิเคิร

ทสเกล (Likert Scale) ) [2] ดังนี้ 

ระดับมากท่ีสุด  4.50 – 5.00 

ระดับมาก  3.51 – 4.50 

ระดับปานกลาง  2.51 – 3.50 

ระดบันอย  1.51 – 2.50 

ระดับนอยท่ีสุด  1.00 - 1.50 

และนำมาว ิ เคราะหหาค าทางสถ ิต ิ ได แก  

คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สวนกิจกรรมที่ทำเปนประจำในการเรียน คือ

การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนระหวางอาจารยกับ

นักศึกษา และนักศึกษาดวยกันเอง โดยหัวขอในการ

อภิปรายอาจารยจะเปนผูกำหนดหัวขอในการศึกษา

คนควา หรือเปนหัวขอที่เกิดขึ้นจากความสนใจของ

นักศึกษาเอง โดยนักศึกษาสามารถเรื่องเนื้อหาใน

การเร ียนร ู  ได  ซ ึ ่งหนาท ี ่หลักของน ักศึกษาคือ 

การศึกษาหาขอมูลดวยตัวเอง จากนั้นนำขอมูลท่ี

ศึกษาไดมาอภิปรายรวมกัน สวนอาจารยมีหนาท่ี
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3.2. กิจกรรมการเรียนการสอน

 ก่อนเริ่มเรียนวิชา Environmental Impact 

Assessment in Socio-economics  อาจารย์ผู�สอน

สำรวจความเข�าใจเบ้ืองต�นของนักศึกษาโดยให�

นักศึกษาตอบแบบสอบถามประเมินตนเองก่อนเริ่ม

เรียนครั้งแรก และหลังเรียน (ท�ายเทอม) เพื่อนำมา

เปรียบเทียบและประเมินผล โดยแบ่งหัวข�อการ

ประเมินออกเป็น 3 หัวข�อ ดังนี้ (1)  ความสามารถใน

การสือ่สารและนำเสนอ (2) ความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นและความร่วมมือ (3) ความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู� ในการตอบแบบสอบถามใช�วิธิีการ

ให�คะแนน 5 ระดับ (1=น�อยที่สุด, 2 =น�อย, 3 = ปาน

กลาง, 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด) โดยใช�เกณฑ์การ

แบ่งช่วงชั้นคะแนนของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ) 

[2] ดังนี้

 ระดับมากที่สุด  4.50 – 5.00

 ระดับมาก  3.51 – 4.50

 ระดับปานกลาง  2.51 – 3.50

 ระดับน�อย  1.51 – 2.50

 ระดับน�อยที่สุด  1.00 - 1.50

 และนำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได�แก่ ค่า

เฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ์าน (S.D.)

 ส่วนกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในการเรียน คือ

การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างอาจารย์กับ

นักศึกษา และนักศึกษาด�วยกันเอง โดยหัวข�อในการ

อภิปรายอาจารย์จะเป็นผู�กำหนดหัวข�อในการศึกษา

ค�นคว�า หรือเป็นหัวข�อที่เกิดขึ้นจากความสนใจของ

นกัศกึษาเอง โดยนกัศกึษาสามารถเชือ่มเนือ้หาในการ

เรยีนรู�ได� ซึ่ึง่หน�าทีห่ลกัของนกัศกึษาคอื การศกึษาหา

ข�อมูลด�วยตัวเอง จากนั้นนำข�อมูลท่ีศึกษาได�มา

อภปิรายรว่มกนั สว่นอาจารยม์หีน�าท่ีเปน็เพียงผู�ให�คำ

ปรกึษา และออกแบบกจิกรรม นอกจากนียั้งมกีจิกรรม

การนำเสนอ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีทำให�

นักศึกษามีอิสระภาพทางความคิด เนื่องจากการนำ

เสนอผลงานนีนั้กศกึษาสามารถนำเสนอได�ทุกรปูแบบ

ขึน้อยูกั่บความถนดัของนกัศกึษา ดงันัน้กจิกรรมเหลา่

นี้จึงเป็นการเสริมทักษะได�อย่างเต็มที่ 

3.3. สื่อที่ใช�ในการเรียนการสอน

 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่งึมมีาตรการการเรยีนการสอน

ในระบบออนไลน์ โดยกระบวนวิชานี้จัดให�มีการเรียน

การสอนผา่นระบบ Microsoft Teams เปน็หลกั สว่น

สื่อที่นำมาใช�ประกอบการสอนนั้น ได�แก่ ข่าว สื่อ 

โซึ่เชยีล (YouTube, Facebook, Zoom) และสือ่การ

สอนที่อาจารย์จัดทำขึ้น 

4. ผู้ลที�ได�จัากการเข�าร่วมกิจักรรม

 ผลจากการเข�าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำ

ภาคเรยีนที ่1/2564 ของกระบวนวิชา Environmental 

Impact Assessment in Socio-economics โดย

รวม พบว่า นักศึกษามีปฏิิสัมพันธิ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้น

เรียน มีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร�น

ขณะเรียน กล�าคิดและแสดงความเห็นมากขึ้น อีกทั้ง

นกัศกึษามกีารพจิารณา ไตรต่รอง อยา่งเปน็ระบบและ

มีเหตุผลมากขึ้น นอกจากนี้การนำเสองาน และการ

ศึกษาที่ไม่จำกัดขอบเขต ส่งผลให�นักศึกษาสามารถ

เรียนรู�การใช�เทคโนโลยีได�อย่างเต็มท่ี มีอิสรภาพทาง

ด�านเทคโนโลยีอย่างกว�างขว�าง ในการสอบถาม

นักศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์ผู�สอนน้ัน นักศึกษามี

ปฏิิสัมพันธิ์ที่ดีต่ออาจารย์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก

อาจารย์สร�างบรรยากาศในการเรียนท่ีเป็นกันเอง ไม่

ยัดเยียดเนื้อหามากจนเกินไป ส่งผลให�นักศึกษารู�สึก

ผ่อนคลายในการเรียน ทำให�นักศึกษากล�าที่จะถาม

และปรึกษาอาจารย์มากขึ้น 

 เมือ่วิเคราะห์แยกตามหัวข�อการประเมินข�างต�น 

พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามีความสามารถในการ

สื่อสารและนำเสนออยู่ในระดับน�อย (x̄ = 1.92 และ 

S.D. = 0.68) และเมื่อหลังเข�าร่วมโครงการผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.21 และ S.D. = 

0.75) ดังตารางที่ 1 
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ต่ารางที� 1 การประเมินความสามารถในการส่ือสาร

และนำเสนอของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังจากการ

เข�าร่วมโครงการ

 ส่วนความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

และความร่วมมือ พบว่าก่อนเรียนนักศึกษามีความ

สามารถในการแสดงความคดิเหน็และความรว่มมอื อยู่

ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.63 และ S.D. = 0.47) และ

เมื่อหลังเข�าร่วมโครงการผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̄ = 4.58 และ  S.D. = 0.46) ดังตารางที่ 2

ต่ารางที� 2 การประเมินความสามารถในการแสดง

ความคดิเหน็และความรว่มมอืของนกัศกึษากอ่นเรยีน

และหลังจากการเข�าร่วมโครงการ

 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู� พบว่าก่อน

เรยีนนกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู� อยู่

ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.75 และ S.D. = 0.44) และ

เมื่อหลังเข�าร่วมโครงการผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 3.38 และS.D. = 0.85) ดังตารางที่ 3

ต่ารางที� 3 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู� ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังจากการเข�า

ร่วมโครงการ

 ดังนั้นจากการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลัง

เรยีนแสดงให�เหน็วา่ การเรยีนในรปูแบบศตวรรษที ่21 

ส่งผลดีต่อการเรียนรู�ของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษามี

การพัฒนาตนเองจึงทำให�ผลที่ได�อยู่ในระดับมาก ถึง

มากที่สุด 

 ในการประเมินผลการเรียนนั้นแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะได�แก่ การประเมินผลแบบการให�คะแนน และ

การประเมินผลแบบ Rubrics ส่วนข�อมูลที่นำมา

ประเมินผลการเรียนมีดังนี้ 

 1. ความสนใจเรยีนของนักศกึษา (การเข�าเรยีน

และ การตอบคำถามในชั้นเรียน) 

 2. ผลงานการนำเสนอที่นักศึกษาสนใจศึกษา

ค�นคว�า โดยหัวข�อนี้ใช�วิธิีการประเมินผลโดยวิธิี 

Rubrics แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ

 3. การสอบเพื่อวัดความเข�าใจ (การสอบกลาง

ภาค และปลายภาค) โดยสัดส่วนในการประเมินถูก

แสดงไว�ดังรูปที่ 2. 

 ร้ปที� 2 สัดส่วนการประเมินผล
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เปนเพียงผู ใหคำปรึกษา และออกแบบกิจกรรม 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอ โดยกิจกรรมนี้

เป นกิจกรรมที ่ทำให น ักศ ึกษามีอ ิสระภาพทาง

ความคิด เนื่องจากการนำเสนอผลงานนี้นักศึกษา

สามารถนำเสนอไดทุกรูแบบข้ึนอยูกับความถนัดของ

นักศึกษา ดังนั ้นกิจกรรมเหลานี ้จึงเปนการเสริม

ทักษะไดอยางเต็มท่ี  

3.3 ส่ือท่ีใชในการเรียนการสอน 

เน ื ่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงมีมาตรการการเรียนการ

สอนในระบบออนไลน โดยกระบวนวชิานี้จัดใหมีการ

เรียนการสอนผานระบบ Microsoft Teams เปน

หลัก สวนสื่อที่นำมาใชประกอบการสอนนั้น ไดแก 

ข าว ส ื ่อโซเซียล (YouTube, Facebook, Zoom) 

และสื่อการสอนท่ีอาจารยจัดทำข้ึน  

 

4. ผลท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรม 

ผลจากการเขารวมโครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21ประจำ

ภ า ค เ ร ี ย น ท ี ่  1 / 2 5 6 4  ข อ ง ก ร ะ บ ว น ว ิ ช า 

Environmental Impact Assessment in Socio-

economics โดยรวม พบวา นักศึกษามีปฏิสัมพันธ

ท่ีดีตอเพ่ือนรวมชั้นเรียน มีความสนใจในการเรียน มี

ความกระตือรือรนขณะเรียน กลาคิดและแสดง

ความเห็นมากขึ ้น อีกทั ้งนักศึกษามีการพิจารณา 

ไตรตรอง อยางเปนระบบและมีเหตุผลมากข้ึน 

นอกจากนี้การนำเสองาน และการศึกษาที่ไมจำกัด

ขอบเขต สงผลใหนักศึกษาสามารถเรียนรู การใช

เทคโนโลย ีได อย างเต ็มท ี ่  ม ีอ ิสรภาพทางด าน

เทคโนโลยีอยางกวางขวาง ในการสอบถามนักศึกษา

เกี่ยวกับอาจารยผูสอนนั้น นักศึกษามีปฏิสัมพันธที่ดี

ตออาจารยเปนอยางมาก เนื่องจากอาจารยสราง

บรรยากาศในการเรียนที ่เปนกันเอง ไมยัดเยียด

เนื ้อหามากจนเกินไป สงผลใหนักศึกษารู สึกผอน

คลายในการเรียน ทำใหนักศึกษากลาที่จะถามและ

ปรึกษาอาจารยมากข้ึน  

เม่ือวิเคราะหแยกตามหัวขอการประเมินขางตน 

พบวา กอนเรียนนักศึกษามีความสามารถในการ

สื่อสารและนำเสนอ อยูในระดับนอย (x� = 1.92และ 

S.D. = 0.68) และเมื่อหลังเขารวมโครงการผลการ

ประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.21และ S.D. = 

0.75) ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

และนำเสนอของนักศึกษากอนเรียนและหลังจาก

การเขารวมโครงการ 

ความสามารถใน

การส ื ่อสารและ

นำเสนอ 
x� SD ระดับ 

กอนเรียน 1.92 0.68 นอย 

หลังเรียน 4.21 0.75 มากท่ีสุด 

สวนความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

และความร วมมือ พบวาก อนเร ียนนักศ ึกษามี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและความ

รวมมือ อยู ในระดับปานกลาง (x� = 2.63 และ             

S.D. = 0.47) และเมื่อหลังเขารวมโครงการผลการ

ประเม ินอยู  ในระดับมากที ่ส ุด (x� = 4.58 และ       

S.D. = 0.46) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การประเมินความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นและความรวมมือ ของนักศึกษากอน

เรียนและหลังจากการเขารวมโครงการ 

ความสามารถใน

การแสดงความ

คิดเห็นและความ

รวมมือ 

x� SD ระดับ 

กอนเรียน 2.63 0.47 ปานกลาง 

หลังเรียน 4.58 0.46 มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวา

กอนเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ

เร ียนรู อยู  ในระดับปานกลาง (x� = 2.75 และ             

S.D. = 0.44) และเมื่อหลังเขารวมโครงการผลการ

ประเมินอยู ในระดับมาก (x� = 3.38 และS.D. = 

0.85) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรู ของนักศึกษากอนเรียนและหลังจากการเขา

รวมโครงการ 

ความสามารถใน

การแสดงความ

คิดเห็นและความ

รวมมือ 

x� SD ระดับ 

กอนเรียน 2.75 0.44 ปานกลาง 

หลังเรียน 3.38 0.85 มาก 

ดังนั้นจากการเปรียบเทียบกอนเรียนและหลัง

เรียนแสดงใหเห็นวา การเรียนในรูปแบบศตวรรษท่ี 

21 สงผลดีต อการเร ียนร ู ของนักศ ึกษา อีกท้ัง

นักศึกษามีการพัฒนาตนเองจึงทำใหผลที่ไดอยูใน

ระดับมาก ถึงมากท่ีสุด  

ในการประเมินผลการเรียนนั้นแบงออกเปน 2 

ลักษณะไดแก การประเมินผลแบบการใหคะแนน 

และการประเมินผลแบบ Rubrics สวนขอมูลท่ีนำมา

ประเมินผลการเรียนมีดังนี้  

1. ความสนใจเรียนของนักศึกษา (การเขาเรียน

และ การตอบคำถามในชั้นเรียน)  

2. ผลงานการนำเสนอที่นักศึกษาสนใจศึกษา

คนควา โดยหัวขอนี ้ใชวิธีการประเมินผลโดยวิธี 

Rubrics แบงการประเมินเปน 4 ระดับ 

3. การสอบเพื่อวัดความเขาใจ (การสอบกลาง

ภาค และปลายภาค) โดยสัดสวนในการประเมินถูก

แสดงไวดังรูปท่ี 2.  

 
รูปท่ี 2 สัดสวนการประเมินผล 
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ตารางที่ 2 การประเมินความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นและความรวมมือ ของนักศึกษากอน

เรียนและหลังจากการเขารวมโครงการ 

ความสามารถใน

การแสดงความ

คิดเห็นและความ

รวมมือ 

x� SD ระดับ 

กอนเรียน 2.63 0.47 ปานกลาง 

หลังเรียน 4.58 0.46 มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวา

กอนเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ

เร ียนรู อยู  ในระดับปานกลาง (x� = 2.75 และ             

S.D. = 0.44) และเมื่อหลังเขารวมโครงการผลการ

ประเมินอยู ในระดับมาก (x� = 3.38 และS.D. = 

0.85) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรู ของนักศึกษากอนเรียนและหลังจากการเขา

รวมโครงการ 

ความสามารถใน

การแสดงความ

คิดเห็นและความ

รวมมือ 

x� SD ระดับ 

กอนเรียน 2.75 0.44 ปานกลาง 

หลังเรียน 3.38 0.85 มาก 

ดังนั้นจากการเปรียบเทียบกอนเรียนและหลัง

เรียนแสดงใหเห็นวา การเรียนในรูปแบบศตวรรษท่ี 

21 สงผลดีต อการเร ียนร ู ของนักศ ึกษา อีกท้ัง

นักศึกษามีการพัฒนาตนเองจึงทำใหผลที่ไดอยูใน

ระดับมาก ถึงมากท่ีสุด  

ในการประเมินผลการเรียนนั้นแบงออกเปน 2 

ลักษณะไดแก การประเมินผลแบบการใหคะแนน 

และการประเมินผลแบบ Rubrics สวนขอมูลท่ีนำมา

ประเมินผลการเรียนมีดังนี้  

1. ความสนใจเรียนของนักศึกษา (การเขาเรียน

และ การตอบคำถามในชั้นเรียน)  

2. ผลงานการนำเสนอที่นักศึกษาสนใจศึกษา

คนควา โดยหัวขอนี ้ใชวิธีการประเมินผลโดยวิธี 

Rubrics แบงการประเมินเปน 4 ระดับ 

3. การสอบเพื่อวัดความเขาใจ (การสอบกลาง

ภาค และปลายภาค) โดยสัดสวนในการประเมินถูก

แสดงไวดังรูปท่ี 2.  

 
รูปท่ี 2 สัดสวนการประเมินผล 
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ตารางที่ 2 การประเมินความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นและความรวมมือ ของนักศึกษากอน

เรียนและหลังจากการเขารวมโครงการ 

ความสามารถใน

การแสดงความ

คิดเห็นและความ

รวมมือ 

x� SD ระดับ 

กอนเรียน 2.63 0.47 ปานกลาง 

หลังเรียน 4.58 0.46 มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวา

กอนเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ

เร ียนรู อยู  ในระดับปานกลาง (x� = 2.75 และ             

S.D. = 0.44) และเมื่อหลังเขารวมโครงการผลการ

ประเมินอยู ในระดับมาก (x� = 3.38 และS.D. = 

0.85) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรู ของนักศึกษากอนเรียนและหลังจากการเขา

รวมโครงการ 

ความสามารถใน

การแสดงความ

คิดเห็นและความ

รวมมือ 

x� SD ระดับ 

กอนเรียน 2.75 0.44 ปานกลาง 

หลังเรียน 3.38 0.85 มาก 

ดังนั้นจากการเปรียบเทียบกอนเรียนและหลัง

เรียนแสดงใหเห็นวา การเรียนในรูปแบบศตวรรษท่ี 

21 สงผลดีต อการเร ียนร ู ของนักศ ึกษา อีกท้ัง

นักศึกษามีการพัฒนาตนเองจึงทำใหผลที่ไดอยูใน

ระดับมาก ถึงมากท่ีสุด  

ในการประเมินผลการเรียนนั้นแบงออกเปน 2 

ลักษณะไดแก การประเมินผลแบบการใหคะแนน 

และการประเมินผลแบบ Rubrics สวนขอมูลท่ีนำมา

ประเมินผลการเรียนมีดังนี้  

1. ความสนใจเรียนของนักศึกษา (การเขาเรียน

และ การตอบคำถามในชั้นเรียน)  

2. ผลงานการนำเสนอที่นักศึกษาสนใจศึกษา

คนควา โดยหัวขอนี ้ใชวิธีการประเมินผลโดยวิธี 

Rubrics แบงการประเมินเปน 4 ระดับ 

3. การสอบเพื่อวัดความเขาใจ (การสอบกลาง

ภาค และปลายภาค) โดยสัดสวนในการประเมินถูก

แสดงไวดังรูปท่ี 2.  

 
รูปท่ี 2 สัดสวนการประเมินผล 
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5. สรุป

5.1. บทเรียนที่ได�รับ

 บทเรียนที่ได�รับจากโครงการนี้ คือทำให�ทราบ

ว่านักศึกษาทุกคนมีพื้นฐ์านการเรียนรู�ที่ ไม่ เท่า                 

เทียมกัน

 หากมกีารเรยีนการสอนในรปูแบบเดมิท่ีใช�การ

บรรยายเป็นหลัก ประเมินผลจากการสอบเพียงอย่าง

เดยีว สง่ผลให�นักศกึษาทีเ่รยีนช�ากวา่เพือ่น ทำข�อสอบ

ได�คะแนนต่ำ รวมถึงไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัว

เองได� อีกทั้งนักศึกษาจะไม่มีการฝึึกฝึนทักษะในด�าน

อ่ืนๆ ดงันัน้การเรยีนแบบศตวรรษที ่21 สามารถแก�ไข

ปัญหาข�างต�นได�

5.2. แนวทางการขยายผล

 ในอนาคตมีแนวทางในการขยายผลปรับเปลีย่น

รูปแบบการเรียนการสอนไปยังวิชาอื่น ให�อยู่ในรูป

แบบ PBL (Project-based Learning)

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 เนื่องด�วยสถานการณ์ปัญหาโรคระบาดโควิด 

19 มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ ทำให�นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู�นอก

สถานที่ได�ตามแผนที่กำหนดไว�ในโครงการ รวมถึง

กจิกรรมต่างๆ เชน่ การเล่นเกมส์ ไมส่ามารถทำได� ด�วย

เหตุนี้อาจารย์ผู�สอนจึงแก�ไขโดยเรียนแบบออนไลน์

ผา่นโปรแกรม Microsoft Teams ประกอบกบัการใช�

ส่ือออนไลน์ต่างๆ เพื่อให�เป็นไปตามมาตรการของ

มหาวิทยาลัยและสามารถดำเนินโครงการต่อไปได�                                           

6. กิต่ต่ิกรรมประกาศ

 รายงานฉบับน้ีได�รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� (TLIC) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21 ประจำ

ภาคเรียนที่ 1/2564 ประเภททุน Type B Active 

Learning + Flipped-Classroom 
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