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 ในโลกยุคขอมูล ขาวสาร และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประเทศใหมี

ความม่ันคงและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภายในประเทศใหมคีณุภาพ สถาบันการศกึษาในระดับอดุมศกึษาเปนองคกรสาํคญัท่ีมบีทบาทในการสราง

และพฒันาทรพัยากรบคุคลใหมคีวามพรอมและตอบสนองตอความตองการของสังคม โดยเฉพาะการจัดการ

ศึกษาที่มุงเนนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะ และคุณธรรมจริยธรรมใหแก่นักศึกษา  

ซึง่จะสงผลใหบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาเปนทรพัยากรสาํคญัและมคีณุภาพท่ีจะสรางสรรค พฒันาสิง่ใหม และ 

นําความเจริญกาวหนามาสูสังคม 

 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดทํา

คูมอือาจารยดานการสอนข้ึน โดยเนนเรือ่งการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ตามพระราชบัญญตัิ

การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และเทคโนโลยีดานการสอน เพ่ือเปนการเพ่ิมพนูความรู ทกัษะ และเปน           

กรณศีกึษาแกคณาจารยทีส่นใจไดศกึษาและนาํไปปฏบิตัใินการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย 

หวงัเปนอยางยิง่วา คูมอือาจารยดานการสอนเลมนี ้จะเปนการจดุประกายการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน   

ของคณาจารยในมหาวิทยาลัยตอไป
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Change Agent 
เปนเรือ่งแปลกทีท่กุครัง้เมือ่มโีครงการพัฒนาอาจารยดานการจดัการเรียนการสอน เราจะคดิวาเขา

จะสอนใหเรามีเทคนิคการสอนอะไรใหม ๆ จะใหเราเปลี่ยนแปลงนักศึกษาใหเปนผูเรียนที่ดีอยางไร            
แตเม่ือเขารวมโครงการแลว จงึไดคดิวา เปนเราตางหากท่ีตองเปลีย่น เปนพวกเราผูสอน ผูทีค่รํา่หวอดอยู
ในยุทธจักรการสอนต้ังแตยคุกําชอลค เขียนกระดานดํา (แตทีจ่ริงมันเปนสเีขียวมาตลอดต้ังแตจาํความได) 
ตั้งแตยุคไมรูจักคอมพิวเตอร จนเริ่มมาไดใชเครื่องพิมพดีดไฟฟา พิมพเปนแถว ไดใชคอมพิวเตอรที่มี          
แผนดิสกขนาดเทาสองฝามอื จนวนันีท้ีเ่วลาผานไปรวดเร็ว มองยอนไปก็เหมอืนแคพรบิตา โลกเปล่ียนไปมาก 
จากภาพเกา ๆ  ทีเ่ราแบกตําราจากหองสมดุเปนตัง้ กาํโครงกระดูกแขน ขา มอื เทา มาทองจาํในวชิากายวิภาค 
เด็กยุคนี้เพียงแคคลิกในมือถือก็มีภาพรางกายมนุษย โครงกระดูก กลามเนื้อ เปนสามมิติ มีตํารา ความรู                          
ขอมูลมากมายใหสืบคนอยางงายดาย หากเราเองไมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เราจะเปลี่ยนผูเรียนไดหรือ 
หรือเราจะเพียงไดสอนไปแลว พูดอยางนํ้าไหลไฟดับหนาหองไปก็เพียงพอแลว หากเราไมเขาใจผูเรียน
และวิธีการเรียนรูของเด็กในวันนี้ แมจะเห็นวานั่งอยูในหอง (เพราะมีคะแนนเขาชั้นเรียน) แตเราจะมั่นใจ
ไดหรือวา เด็กจะรับความรูที่เราสงไป หรือเด็กอาจรับเพียงเพ่ือทําขอสอบตามท่ีอาจารยพูด อีกคําถาม            
ที่ตามมาคือ ความรูของเราเกาไปไหม ทันสมัยหรือวาก็สอนอยางเดิม สื่อการสอนอยางเดิมที่ใชมา                     
หลายปแลว (ตั้งแตขอตําแหนง ผศ. รศ. เชียวนะ) เราถูกสอนมาวา ครู อาจารย เปนแหลงความรู                       
เปนดั่งศูนยกลางความถูกตองขององคความรู ถาจะใหไดคะแนนสูงตองตอบใหถูกตองกับคําสอน                  
แตประสบการณในช้ันเรียนที่ผานมาหลายป เมื่อสอบเสร็จเด็กของเราก็ทิ้งเอกสารท่ีเรียนอยางไมแยแส 
(ทาจะเบื่อเต็มทน) ครูไดแตหวังวา ผูเรียนคงจะไดความรูความเขาใจบางอยางในวิชาชีพติดตัวไป

เปลี่ยนใคร เปลี่ยนอะไร เปลี่ยนอยางไร
 เรามองเห็นความจํากัดของตนเองและเห็นแลววา ผูที่ตองเปลี่ยนแปลงคือ ตัวเราเอง เราตองคิด 
ตัดสินใจถามตนเองวา เราตองเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม จะยังทําแบบเดิมหรือ สบายอยูแลวไมตอง                   
เปล่ียนอะไร เราพอใจจริงหรือ ขาพเจาไดคําตอบวา ไมเลย เราไมใชศูนยกลางความรู เราไมใชคําตอบ   
ของทุกสิ่ง แมเราจะมีประสบการณมากบางนอยบางในบางเรื่องของวิชาชีพ แตยังมีความรูอีกมากมาย          
ที่เปนพลวัต แทนที่จะสอนองคความรูเพียงอยางเดียว เราสอน เราแลกเปล่ียนกันในวิธีการเรียนรู                  

รองศาสตราจารยกรกฎ เห็นแสงวไล 
อดีตอาจารยประจําภาควชากายภาพบําบัด คณะเททคนิคการแพทย 
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จะไมยั่งยืนกวากันหรือ งานศึกษาวิจัยสรุปแลววา วิธีการเรียนรูที่ผูเรียนนั่งฟงบรรยายไดผลนอยที่สุด         
แตการทีผู่เรียนไดมสีวนรวม ลงมือศึกษาคนควา ไดพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดจะมีประสิทธิภาพมากกวา
 คณาจารยรวมสอนในรายวิชา สุขภาพสตรี ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย              
จึงมีความเห็นสอดคลองดวยกันในการเขารวมโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการจัดฝกอบรมของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม                              
ไดชวยเราอยางมากในการปรบัปรุง ออกแบบ วิธีการสอน จัดทําแผนการสอนในภาคบรรยาย 9 หัวขอ 
ใน 9 ชั่วโมง จาก 15 ชั่วโมง เชน การออกกําลังกายในสตรีภาวะอวนและการควบคุมนํ้าหนักตัวในสตรี 
อาการไมสบายจากการตั้งครรภ กายภาพบําบัดในการเตรียมสตรีตั้งครรภและการคลอด ความเครียด
และการผอนคลายในสตรี ปสสาวะเล็ดในสตรี เปนตน
 เราไดใหนกัศกึษามสีวนรวมมากขึน้ เริม่ตัง้แตวางแผนรวมกนั ทาํขอตกลงกนัในแผนการสอน และ
การประเมินผล วธิทีีใ่ช เชน การต้ังคาํถาม หาประเด็นสาํคญัของแตละเร่ือง และเลือกหัวขอ แบงกนัศกึษา
คนควา แลวนาํมาพูดคยุแบงปนแลกเปล่ียนความรูทีไ่ดมา มทีัง้แบงทีมโตแยงทางความคิดเห็นทีไ่มตรงกัน 
(โตวาท ีเรือ่ง คลอดปกต ิvs ผาทองคลอด) มทีัง้ Think-Pair Share Activity, Activity-Based Learning, 
Problem-Based Learning, Project-Based Learning เปนตน ซึ่งในประเด็นหลังนักศึกษาไดทํางาน
รวมกันเปนทีม จัดทําสื่อการสอนเพื่อสงเสริมสุขภาพสตรีในชุมชนหลายหัวขอ และนํามาใชจริงกับสตรี 
เชน พวงกุญแจขมิบเพื่อปองกันฉี่เล็ด แผนพับ โปสเตอร คลิปวิดีโอสั้น เปนตน
 การประเมินผลจากเดิมท่ีเปนขอสอบภาคทฤษฎีประมาณรอยละ 80 - 90 ก็ลดลงเหลือเพียง                   
รอยละ 30 สวนท่ีเหลือเปนคะแนนการสงงาน การมีสวนรวมตาง ๆ มีการเชิญอาจารยทานอ่ืนท่ีไมได              
มสีวนรวมในการใหคะแนนมาทํา Focus Group กบันกัศกึษา เพ่ือสะทอนความคดิเห็นตอการจดัการเรียน
การสอน รวมท้ังนกัศกึษาประเมินกระบวนการเรียนรูแบบใหมดวย บรรยากาศในภาพรวม นกัศกึษากลาววา 
สนุกสนาน ไมงวงนอน ชอบทีไ่ดแสดงความคิดเหน็ ไดศกึษาคนควา มสีวนรวมในการเรียนการสอนมากข้ึน 
พดูคยุแลกเปลีย่นกบัเพือ่นนกัศกึษา ตัง้คาํถามเกีย่วกบัประเด็นการเรยีนรู กจิกรรมทีห่ลากหลาย ไดฝกฝน
การคิดเชิงวิพากษ ทําใหการเรียนไมนาเบ่ือ ไดกลาคิด กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน              
ไดทํางานรวมกับเพื่อน เรียนสนุก เปนกันเอง การเรียนที่ไมเครียดมาก ไมกดดันนักศึกษามากเกินไป             
มคีะแนนเก็บเยอะ ไมหนกัเวลาสอบ เปดกวางสาํหรบัความคิดการแสดงออก การผลิตสือ่ ไดความรูไปใช
กบัตนเอง แตทีไ่มชอบคอื งานเยอะ ไมชอบทีต่องเขยีนการสะทอนความคดิหลงัเลกิเรยีนซึง่มากเกนิไป               
บางเกรงวาจะไมไดความรูวิชาชีพจากอาจารยมากเพียงพอ 
 ปญหาอุปสรรคของคณาจารย ตองใชเวลาเตรียมการสอนมากกวาการบรรยาย การหาส่ือ                      
การผลิตสื่อยังมีขอจํากัด บางคร้ังก็ไมตรงกับความตองการ สื่อท่ีจะนํามาใชตองเปนสื่อท่ีเชื่อถือไดและ             
มคีอนขางนอย การสอนในบางหัวขอมลีาํดบัการสอนกอนหลังทีไ่มเชือ่มโยงกันและซ้ําซอน ตองมีการปรับปรุง
และการวางแผนการสอนใหม ในการวางแผนการสอนไมควรตองแยกการบรรยายออกจากการปฏิบัติ 
การเรียนและการปฏิบัติไปพรอมกันไดผลลัพธที่ดีกวา และนาจะสนุกกับการเรียนมากกวา แตในกรณี 
การสอนแบบน้ีควรจะคํานึงถึงหองเรียนท่ีมีความเหมาะสมดวย การจัดหองเรียนท่ีเปนเกาอ้ีสําหรับ              
นั่งเลคเชอร เมื่อตองการจัดหองเรียนใหเปนกลุมแบบที่ตองการคอนขางทําไดยาก รวมถึงอากาศ            
ภายในหองที่ไมถายเท ก็รูสึกไมสดชื่น บางคนยังไมเขาใจการเขียนสะทอนความคิด โดยจะเขียนเปน       
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เนื้อหาสาระจากการเรียนมากกวา การเรียนรูทีไ่ดจากการสอน ควรตองมกีารช้ีแจงแกไขใหมคีวามเขาใจ             
ที่ถูกตองตรงกัน นักศึกษาจํานวนมากไมชอบการเขียน และเห็นวามากเกินไป ไมไดประโยชน บางคน                 
ก็ยังไมคอยกลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น จึงอาจมีการปรับเปล่ียนวิธีการใหมีสวนรวมทุกคน สวนหนึ่ง
คาดหวังการเรยีนแบบเดมิ ตองการใหคณาจารยบรรยายใหความรูเปนหลัก คณาจารยตางมอบหมายงาน 
ซึ่งตองเอากลับไปทําเปนการบาน ทําใหจํานวนงานมาก และนักศึกษาไมสามารถจัดเวลาในภาพรวมได 
ซึ่งในปการศึกษาตอมาก็ไดนําความคิดเห็นนี้มาปรับปรุงใหงานลดลงดังที่นักศึกษาแนะนําไว
 เราไดสรปุรวมกนัวา การจดัการเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมนกัศกึษาใหเขาสูการเปน Global Citizen 
ที่มีประสิทธิภาพ เปนคนที่มีความสุขกับชีวิต มีการเรียนรูอยูเสมอ ประสบความสําเร็จในอาชีพ เปนคนที่
สงอิทธิพลชีวิตที่ดีในการใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ พื้นฐานสวนหนึ่งก็มาจากพวกเราที่เปนสวนหนึ่ง
ในการสรางทัศนคติที่ดีตอกระบวนการเรียนรูดวย

ภาพโตวาที เรื่อง คลอดปกติ vs ผาทองคลอด
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ภาพตัวอยางผลงานส่ือการสอนของนักศึกษา
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ตาราง แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขภาพสตรี

การจัดการเรียนรู

คาเฉลี่ยรวม 2.29

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย
3 12 0

1. มีสวนรวมกระบวนการเรียนรู

2. มีการเตรียมพรอมกอนการเรียนการสอน

3. มีสวนตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู

4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. มีการศึกษา คนควา เพิ่มเติม

6. มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง

7. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (Information Technology)
8. ไดฝกฝนการคิดแกไขปญหา
 (Problem Solving)
9. ไดฝกฝนการคิดเชิงวิพากษ
 (Critical Thinking)
10. ไดฝกฝนการส่ือสารความคิดเหน็ แนะนาํความรู  
 การใหขอมูล (Communication)
11. ไดฝกฝนการทํางานรวมกัน (Collaboration)

12. ไดฝกฝนการใชความคิดสรางสรรค
 (Creativity)
13. ไดฝกฝนการสะทอนคิด (Reflective Diary)

14. ไดฝกฝนการผลิตสื่อการสอน

15 มีความพรอม ยินดี ผอนคลาย
 ตอการเขาชั้นเรียน

เกณฑ 0 = ไมไดทํา ไมมี ไมเกิดขึ้น 1 = ทํา/เกิดนอย มีบางแตนอย 2 = ทําบางคอนขางมาก/เกิดบอย
3 = ทํา/เกิดทุกครั้ง
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 Learning Approach จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมโลตัส
 ปางสวนแกว เชียงใหม
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การเปลี่ยนแปลงการเรยนการสอน
เพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21

สภาพปญหา
ผมจัดอบรมเรื่องการเรียนการสอนสําหรับผูสอนระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมามาก                     

เมือ่ผมถามคําถามวา เวลาสอนมีเด็กของทานเปนอยางน้ีบางไหม นัน่คอื คยุกบัเพ่ือน เลนโทรศัพทมอืถือ 
นอนหลับ นั่งเหมอลอย นั่งทําการบานวิชาอ่ืน นั่งวาดรูป ทุกทานตอบเหมือนกันวา มี บางคนบอกวา          
มีเยอะดวย
 อีกคําถามหนึ่งท่ีผมมักถามผูอบรม ถาเทียบปจจุบันกับศตวรรษที่ผานมา (ค.ศ.1901-2000)           
เด็กเปล่ียนไปมากไหม ? สังคมเปลี่ยนไปมากไหม ? เทคโนโลยี/การสื่อสารเปลี่ยนไปมากไหม ? ทุกคน
ตอบเหมือนกันหมดวา มันเปลี่ยนไปมาก
 คําถามตอเนื่องที่ผมถามก็คือ แลวการสอนของเราละยังเหมือนเดิมไหม ? การขึ้นศตวรรษใหมนี้
ทุกอยางเปล่ียนไปมาก แตผูสอนหลายทานยังสอนเหมือนเดิมคือ เนนการบรรยายเปนหลัก ก็คงจะไม
สอดคลองกับเด็กและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปมากแลว

3 สิ่งสําคัญที่ครูอาจารยควรรู สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน
 เด็กสวนใหญในปจจุบันไมชอบการน่ังฟงบรรยายน่ิง ๆ นาน ๆ ซึ่งตองใชสมาธิสูง แตเด็กจะชอบ
การเรยีนรูแบบตืน่ตวัและผานการทาํกจิกรรม ดงัน้ันผูสอนจงึจําเปนตองปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนเพือ่ดงึดูด
ใหเด็กสนใจ สําหรับสิ่งที่ครูอาจารยควรรูเพื่อพัฒนาเด็กไดดี 3 เร่ือง ก็คือ ความรูทางวิชาการ เทคนิค        
การสอน และการโคช

อาจารย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ
ภาควชาคณิตศาสตร คณะวทยาศาสตร

 1. ความรูทางวิชาการ โดยปกติผูสอนจะมี
ความเขาใจเรื่องที่สอนดีอยูแลว แตสําหรับผูสอน              
ทีไ่มเชีย่วชาญในเรือ่งทีส่อน กจ็าํเปนจะตองทาํความ
เขาใจเรือ่งทีส่อนใหชดัเจน และทีส่าํคญัตองพยายาม
ฝกหาวิธีสื่อสารที่อธิบายใหเขาใจงาย ไมใชแคสอน  
ใหครบเน้ือหาอยางเดียว ประเด็นนี้เปนประเด็นที่          
ผูสอนท่ัวไปเขาใจถึงความสําคัญอยูแลว อยางไร
ก็ตามเรื่องน้ียังไมสําคัญเทาหัวขอตอไป
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 2. เทคนิคการสอน ผูสอนหลายคน      
มีความรู ทางวิชาการดีมาก แตไมมีเทคนิค              
การสอนที่ดึงดูดผูเรียน ดังนั้นตองมีเทคนิค       
การสอนเพื่อสอนใหเด็กสนุกและมีสวนรวม
มากยิง่ขึน้ อาท ิเทคนคิการสอนทีท่าํใหผูเรยีน
อยากตอบคําถามและอยากถามคําถาม 
เทคนิคการทําใหเด็กเห็นคุณคาของการเรียน
ในวิชาที่สอน เทคนิคการนําเทคโนโลยีงาย ๆ 
มาใชสอนไดอยางสนุกสนาน เทคนิคการทําให
นักเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ อาทิ การทํางาน
เปนทีม และการฝกความคิดสรางสรรค    
เทคนิคตาง ๆ เหลานี้ผูสอนสามารถเรียนรูได

ภาพบรรยากาศการเรยนการสอนท่ีเด็กผอนคลายผาน                         
การเรยนแบบ Active Learning ในกระบวนวชาแคลคูลัสสําหรับ
วศวกรรมศาสตร 1

ผานการอบรมจากวิทยากรที่เช่ียวชาญเรื่องเทคนิคการสอน เพื่อประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก         
หลกัการเรยีนการสอนแบบใหมทีก่ลาวถงึจะเนนทีก่ารสอนแบบ Active Learning ซึง่ครอบคลมุการสอน
หลายรูปแบบ เชน Activity Based Learning, Problem Based Learning, Project Based Learning, 
Flipped Classroom, ICT-integrated Learning และ STEM Education เปนตน
 3.  การโคช  ศาสตรการโคชไดถูกใชในหลายวงการ อาทิ การกีฬา การพัฒนาตนเอง ธุรกิจดาน
การขาย และอีกหลายดาน อยางไรก็ตามผมมองวา ปจจุบันยังมีการนําการโคชมาอบรมเพื่อพัฒนา             
การเรียนการสอนนอยเกินไป หลักคิดในเรื่องนี้ก็คือ เราไมสามารถบังคับใหใครทําอะไรไดนอกจากเขา
ตองการทาํสิง่นัน้เอง ดงันัน้ผูสอนตองชวยใหเดก็คนพบตนเอง เปนผูสรางแรงบนัดาลใจในการเปลีย่นแปลง 
ลดละเลิกคาํพูดทีท่าํรายเดก็ แลวเปลีย่นเปนคาํพดูทีเ่สริมแรงพวกเขา ชวยใหเด็กมเีปาหมายในการเรียน
แตละวิชา มีเปาหมายชีวิต และเม่ือเด็กมีปญหา ครูอาจารยตองสามารถชวยเขาหาคําตอบดวยตัวของ
พวกเขาเอง เพราะคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาจะไมไดมาจากครูอาจารย แตจะมาจากตัวเขาเอง            
เพราะไมมีใครรูจักปญหาตาง ๆ ของตนเองดีกวาตัวเขาเอง ในเรื่องวิธีการเรียนก็เชนกัน เด็กแตละคน           
จะมีวิธีเรียนรูซึ่งเหมาะกับตนเองท่ีแตกตางกัน ครูอาจารยที่อบรมการโคชสามารถชวยเขาคนพบสิ่งนี้ได

การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนท่ีตัวผูสอน
 สิ่งที่ผูสอนแตละทานสามารถทําไดเพื่อการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนของตนเอง มีดังนี้
 1. ตั้งเปาหมายที่ยิ่งใหญในการเปลี่ยนแปลงการสอน ผู สอนควรตองตอบคําถามวา                    
“การเปลี่ยนแปลงการสอนนั้น มีผลดีอยางไรตอตัวผูสอนเอง ผูเรียน สังคม และประเทศชาติ” ถาเหตุผล
นั้นยิ่งใหญมากพอการเปล่ียนแปลงจะเกิดไดงายขึ้น
 2. ตั้งเปาหมายในการเรียนใหผู เรียน เชน ผู สอนสามารถชวยใหผู เรียนรูถึงความสําคัญ                   
หรือประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนในวิชาที่สอน เมื่อเขาเห็นคุณคาในวิชาท่ีสอนมากพอ                     
เขาจะมีเหตุผลวา ทําไมเขาจะตองตั้งใจเรียนและจะทําใหพวกเขาเรียนดีมากข้ึน และมีความสุข                  
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ภาพการนํา เสนอผลงานในชั้น เรยนในกระบวนวชา
คณิตศาสตรและวทยาศาสตรกับอารยธรรมไทย

ในการเรียนมากขึ้น สิ่งนี้สามารถบอกผูเรียนในคาบแรก และในการสอนหัวขอยอยตาง ๆ ก็ควรยํ้าถึง
คุณคาในการเรียนหัวขอยอยนั้น ๆ เชนกัน
 3. การเขารวมอบรมดานการเรียนการสอนอันหลากหลาย แลวเลือกเอาความรูมาปรับใชกับ
การเรียนการสอนของตนเอง หากผูสอนตองการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสอนและการโคชช่ิง ผมขอแนะนํา
ใหเลือกวิทยากรที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี (1) เขาใจจริงในเร่ืองที่นําเสนอ (2) มีประสบการณการนําไปใช
จริงในเรื่องที่นําเสนอ (3) นําเสนอเขาใจงาย และเนนอบรมภาคปฏิบัติเพื่อใหผูสอนเขาใจอยางชัดเจน           
(4) นําเสนอส่ิงท่ีผูสอนนําไปทําเองไดงาย (อยางนอยก็บางสวน) และ (5) สรางแรงบันดาลใจใหผูสอน
ตองการเปล่ียนแปลงวิธีการสอน
 4. การพดูคยุกบักลัยาณมติรดานการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปล่ียนความเห็นดานการเรยีนการสอน
ใหกาํลงัใจกันและกนั และไดนาํเทคนคิท่ีประสบความสําเร็จของผูอืน่ไปใชได โดยไมตองลองผิดลองถูกมากนกั
 5. การเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเองในวิชาที่สอน การเปลี่ยนแปลงทุกอยางนั้นเหมือนกับ
การฝกขี่จักรยาน การฝกในครั้งแรกอาจจะยังขี่ไดไมเกงหรือไมคลอง แตถาฝกตอไปเราจะขี่ไดเกงขึ้น          
คลองขึ้น เมื่อเชี่ยวชาญมากขึ้นเราอาจขี่แบบปลอยมือก็ได การสอนก็เชนเดียวกัน หากเราสอนแบบ
บรรยายมาตลอดการเปล่ียนแปลงอาจจะตองใชเวลาเรียนรู แตเมื่อเราทําไดเราจะสนุกกับการสอนแบบ
ใหมจนไมอยากกลับมาสอนแบบเดิม

 ผมจําไดวาผมเองก็คอย ๆ  เริม่เปล่ียนแปลง
การสอน โดยลดการบรรยายลง และสอนแบบ    
Active Learning มากขึ้นเรื่อย ๆ ในกระบวนวิชา
ที่ผมเปลี่ยนแปลงการสอนอยางสมบูรณแบบ               
คือ มีการสอนแบบ Active Learning ในทุกคาบ   
ทีผ่มสอน ผลปรากฏวา ไมมนีกัศึกษาท่ีคยุกบัเพ่ือน 
เล นโทรศัพทมือถือ นอนหลับ นั่งเหมอลอย             
นัง่ทาํการบานวชิาอืน่ หรอืนัง่วาดรูป แตกลบักลาย
เปนบรรยากาศที่นักศึกษาตั้งใจเรียนตลอดทั้งคาบ 
และเรียนรูกันอยางมีความสุข นักศึกษามีสวนรวม
ในการเรียนการสอนทั้งการตอบคําถามและ              
การถามคําถาม ที่สําคัญนักศึกษาได พัฒนา               
ทักษะอื่น ๆ อีกหลายดานในหองเรียน อาทิ              
การส่ือสารการทํางานเปนทีม การคิดเชิงวิพากษ 
และการคดิสรางสรรค ทาํใหเราเห็นวา การเปลีย่น
การสอนงายกวาที่คิด เพียงเราเชื่อมั่นและเขาใจ   
เด็ก ๆ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
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การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในวงกวาง
 นอกจากน้ี เราสามารถชวยสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนในระดับที่ใหญขึ้น
มากกวาตนเอง ดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
 1. การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเรื่องการเรียนการสอน เปนกลุมที่พบกันเปนประจําทุกเดือน 
หรือทุกภาคเรียน เพื่อไดนําสิ่งดี ๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียน            
การสอนใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว กลุมนี้จะเปนกลุมสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการสอนของสถานศึกษา 
 2. มีการจัดอบรมดานการเรียนการสอนอยู เสมอ โดยเลือกวิทยากรที่มีคุณสมบัติดังที่                     
ผมกลาวมาแลว
 3. มีการใหรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลที่สอนดีเดน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจแกบุคคลที่สอนไดดี  
และทาํใหหลายคนทีย่งัสอนแบบเดมิตองการเปลีย่นแปลงตนเองมากยิง่ขึน้ ถาเปนไปไดควรมรีางวลัหลาย
ระดับ อาทิ ระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย สําหรับโรงเรียนก็อาจจะมีรางวัลระดับกลุมสาระ           
และระดับโรงเรียน
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศนั้นก็ยอมเกิดขึ้นได เมื่อมีคนที่ตองการทุมเทเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาอยางจริงจัง ตองมาชวยกันหาวิธีการพัฒนาครูอาจารยที่ทําไดงายและเหมาะสม
กับสังคมไทย ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของการฝกอบรม หนังสือ หนังสือเสียง วีดิทัศน สื่อการสอน 
หรืออีกหลายรูปแบบ โดยคนกลุมนี้อาจจะตั้งเปนองคกรเพื่อพัฒนาเรื่องการศึกษาของชาติอยางจริงจัง 
ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม เพื่อเปนเสาหลักในการเปล่ียนแปลงการศึกษาของชาติ ผมขอเปนกําลังใจ           
ใหทุกทานในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการศึกษาของไทยที่ดีกวา หากมีอะไรที่ผมชวยเหลือทานได           
ทั้งในการเปนวิทยากร รวมถึงการทํางานรวมกันดานการศึกษาทั้งระดับบุคคล ระดับสถานศึกษา และ
ระดับชาติ ผมก็ยินดีเสมอ
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การจัดการเรยนรู 
“กระบวนวชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยน”
ที่สอดคลองกับการเรยนรูในศตวรรษที่ 21

บทนํา
กระทรวงศกึษาธกิารกาํหนดมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรี  สาขาครศุาสตรและสาขาศกึษาศาสตร 

ดานมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน ไดแก ดานคณุธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ ดานทกัษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการจัดการเรียนรู และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กําหนดเปาหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียน 
ใชความรู ทักษะ และประสบการณจากการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 
ไดแก ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(Learning in the 21st Century) ไดแก ความรู ทกัษะ การจดัการ สารสนเทศส่ือและไอซีท ีและทกัษะ 4C’s 
ไดแก ทกัษะความคิดสรางสรรค (Creativity) ทกัษะความคิดเชงิวพิากษ (Critical Thinking) ทกัษะการส่ือสาร 
(Communication) และทกัษะการทาํงานรวมกนั (Collaboration) เพือ่เชือ่มโยงและลดชองวางระหวาง
ความรูทักษะท่ีผูเรียนศึกษาเรียนรูในสถานศึกษากับความรูทักษะที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู
 การนําแนวคิดและเจตนารมณของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไปจัดการเรียนรูแนวใหม                       
ในศตวรรษที่ 21 นั้น ผูสอนตองลดการบรรยายแตใหผูเรียนไดเรียนรูมากขึ้น โดยใชกระบวนการคิด             
การวางแผน การออกแบบกจิกรรมในลกัษณะรวมคดิรวมทาํและนาํไปใช จะทาํใหผูเรยีนไดใชองคความรู 
ดานจิตวิทยาการเรียนรู การสงเสริมพหุปญญาแกผูเรียนมาบูรณาการการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT-integrated Learning) ที่ตรงกับความสนใจและวิธีเรียนของผูเรียนในปจจุบัน                
ซึ่งเอ้ือตอการวัดและประเมินผลที่ทําไปพรอมกัน ทั้งการสังเกต สัมภาษณ บันทึก และประเมินผล
พฤติกรรมการเรียนรูในกิจกรรมตาง ๆ และนําผลมาสะทอนเพ่ือเสริมตอการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียน                  
มีขั้นตอนแสดงภาพความสําเร็จที่ชัดเจน เกิดการเรียนรูที่คนพบดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็ทําใหผูเรียน
พฒันาทักษะการเรยีนรูรวมกนั ซึง่เสรมิสรางการใชสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ การมมีนษุยสัมพนัธ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะ 4C’s

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ หาญวงค
สาขาวชาประถมศึกษา ภาควชาหลักสูตร การสอนนและการเรยนรู คณะศึกษษาาศศาาสสตตรร
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 ผูเขียนไดปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนรูในกระบวนวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน               
แกนกัศกึษาสาขาประถมศึกษาในภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2558 ชัน้ปที ่2 จาํนวน 33 คน และชัน้ปที ่1 
จาํนวน 2 คน รวมจาํนวน 35 คน โดยนาํหลกัการแนวคิดของการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน หลกัการเรียนรู
ของศตวรรษที่ 21 การบูรณาการ ICT ในการสอนและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยสงเสริมพหุปญญา
ของผูเรยีนพบวา ผูเรยีนเรียนรูมากข้ึนจากกระบวนการตาง ๆ  ทัง้ดานการคิด การแกปญหา การนําความ
สามารถที่แตกตางกันมาสงเสริมการทํางานเปนทีม ในการวางแผนลงมือปฏิบัติ การวิเคราะหสังเคราะห
ประเมินผล การรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น และนําความรูไปใชประโยชนได ดังรายละเอียดตอไปนี้
 
กรอบคิดในการพัฒนากระบวนวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 การเปล่ียนบทบาทผูสอนในการใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูกระบวน
วิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่มีเนื้อหาประกอบดวย ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในระดับประถมศึกษา หลักการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การใชสื่อและแหลงการเรียนรู 
บทบาทครู การประเมิน การรวมกิจกรรม ปญหาการจัดกจิกรรมและแนวทางแกไข โดยออกแบบกิจกรรม
ดวยกลวิธีหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom Approach) ที่ผูเรียนจะไดระดมความคิดในการ
วางแผนและแกปญหาในการสรางโอกาสการเรียนรู และสงเสริมทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

กระบวนวิชาการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนกบัการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
 ผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activity) ในลักษณะ Flipped                   
Classroom Approach มุงเนนใหผูเรยีนไดเรยีนรูลวงหนา โดยศกึษาจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
กระบวนวชิา ใช ICT ในการเตมิเตม็การเรยีนรู (ICT-integrated Learning) แลวเขากลุมการเรยีน (Group 
Learning) เพื่อระดมความคิดดวยวิธีการเรียนรูรวมกันแบบตาง ๆ เชน Project-based Learning,                    
Inquiry-based Learning เปนตน เพือ่ใหผูเรยีนพฒันาความรบัผิดชอบ การวเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากการ
สบืคนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูเรียน เพือ่นาํสิง่ทีเ่รียนรูดวยตนเองลวงหนามาทํางานรวมกับ
กลุมทํางาน (Teamwork) ในการวิเคราะหสังเคราะหที่จะนําไปแลกเปล่ียนเรียนรูแบงปนกับเพ่ือน                      
ในช้ันเรียน ลักษณะของกิจกรรมชวยเสริมสรางทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูพื้นฐาน ทักษะการคิด 
การสื่อสาร การรวมมือ การแกปญหา การใชเทคโนโลยี ที่หลอหลอมทักษะการเรียนรู ทักษะดานขอมูล
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการทํางานกลุม ทักษะชีวิตและ
การทาํงานใหแกผูเรียน ซึง่เปนคุณลกัษณะของผูเรียนยุคใหม และเกิดการพฒันาตนเองตามวตัถุประสงค
ของกระบวนวิชา 
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การปรับวิธีการจัดการเรียนรู
 ผูสอนต้ังคาํถามสาํหรบัการปรบัวธิกีารจดัการเรยีนรู “ควรออกแบบการสอนกระบวนวชิานีอ้ยางไร 
เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณความรูเดิมของผูเรียนท่ีผูเรียนไดทํากิจกรรมและมีขอมูลจากการศึกษา          
ลวงหนาที่ผานกระบวนการวิเคราะหสังเคราะหในกลุมทํางาน” จากคําถามน้ีทําใหผูสอนไดออกแบบ           
การสอนทีเ่นนใหผูเรยีนไดลงมอืปฏบิตัเิปนทมีรวมกบัเพือ่น โดยใชการสอนแบบโครงงาน เพ่ือเนนทกัษะ          
ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม โดยใหเขาไปศึกษาเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน                      
ซึง่จะเปนโอกาสไดสมัผสักบัสภาพจรงิในสถานศกึษาทีจ่ะเปนสถานทีท่าํงานในอนาคต พรอมทัง้ใหโจทย
วาหากจะตองจัดการเรียนรูนั้นจะจัดกิจกรรมอยางไรท่ีทําใหตนเองและนักเรียนไดรับการสงเสริม            
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการใชเทคโนโลยี

สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ Flipped Classroom Approach ทําให             
ผูเรียนศึกษาขอมูลจากหองเรียน KC-Moodle ของกระบวนวิชา ศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจาก                 
สภาพจรงิในโรงเรยีนทีก่ลุมผูเรยีนเลอืกลวงหนากอนเขาหองเรยีนของกระบวนวชิารวมกนั ในชัน้เรียนเนน        
การมีสวนรวมและการมีปฏิสัมพันธของผูเรียน ไดแก การระดมความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู                   
การอภิปรายและการสะทอนคิด นอกเวลาเรียนใช Social Media เชน Facebook ของกระบวนวิชา          
ในการส่ือสารสองทางเพื่อเสริมการจัดการเรียนการสอน

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
Flipped Classroom Approach ICT- integrated Learning

ศึกษาแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกกระบวนวิชา

เรียนรูลวงหนา

ระดมความคิดดวยวิธีการเรียนรูรวมกัน

Project-based Learning

Group Learning

ผูสอน ผูเรียน

pp

ผูสอ ผ

ภาพท่ี 1 แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู
 ผูสอนไดออกแบบกิจกรรมโดยใหผูเรียนไดศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากสภาพจริงในโรงเรียน     
ซึ่งผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูที่ดูแลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยตรง 
นอกจากนี้ไดสงเสริม สนับสนุน กระตุนใหผูเรียนมีเปาหมายในการทํางาน ศึกษาขอมูลจากหองเรียน                  
KC-Moodle หอง Facebook ของกระบวนวิชา เปนตน สิ่งที่ผู สอนไดจัดเตรียมลวงหนากอน                            
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก
 1.  หองเรียน KC-Moodle ของกระบวนวิชา ไดจัดลําดับหัวขอการสอน เอกสารการสอนใน             
รปูแบบไฟล .doc .pdf .ppt สือ่การสอนในรูปแบบคลปิจาก YouTube ลงิคทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หากระบวนวิชา 
รายชื่อโรงเรียนตัวอยาง Best Practice ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาลวงหนา
 2.  สรางหอง Facebook ของกระบวนวิชาไวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
 3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะ Flipped Classroom Approach เนน Student-
Centered Approaches ทีส่งเสรมิทักษะในการทาํงานรวมกบัผูอืน่ การเรยีนรูรวมกนั เชน Project-based 
Learning Inquiry-Based Learning รวมกบัการใช ICT-integrated Learning ในลกัษณะเตมิเต็มเพือ่ให     
ผูเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา

ขั้นตอนการถายทอดองคความรูและทักษะกิจกรรมการเรียนรูในกระบวนวิชา

เติมเต็มจากหองเรียน KC-Moodle 
ในลักษณะการใช ICT-integrated 
นอกหองเรียน

ศึกษาส่ือใน KC-Moodle 
และแหลงเรียนรูอื่น

แลกเปลี่ยนประสบการณ
การอภิปรายแบงปน
กับกลุมเพ่ือน

ศึกษากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในโรงเรียน

ออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ใหผู  เรียนศึกษาลวงหนาจากแหลง
เรียนรูแลวเขากลุมการเรียน

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ICT

ผูสอน

ผูเรียน

ผูสอน

ผูเ ี

ภาพท่ี 2 บทบาทของผูสอน

ภาพท่ี 3 บทบาทของผูเรียน
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ผูสอนออกแบบกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
 1. ผูสอนเนนใหผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะเติมเต็มจากหองเรียน KC-Moodle ในลักษณะการใช 
ICT- integrated นอกหองเรียน
 2. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดเรียนรูลวงหนาจาก               
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกกระบวนวิชา แลวเขากลุมการเรียน มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะ          
การคิด การสื่อสาร  การรวมมือ การแกปญหา การใชเทคโนโลยี
 3. ผูเรยีนคนหาศกึษาจากแหลงเรยีนรูดวยตนเอง ศกึษาสือ่ใน KC-Moodle และแหลงเรียนรูอืน่ ๆ 
ศกึษากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนในโรงเรียน วเิคราะห แลกเปลีย่นประสบการณรวมกบัการอภิปราย แบงปนกบั
กลุมเพ่ือน เปนการสงเสรมิทักษะการสือ่สาร ทกัษะการทาํงานรวมกนั ทกัษะการคดิ การแสดงความคดิเหน็
 4. ผูเรียนสืบคนขอมูลโรงเรียนท่ีสนใจผานการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต สืบคน Search                  
Engine ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ศึกษาเรียนรู สภาพจริงในโรงเรียน และออกแบบกิจกรรมพัฒนา                 
ผูเรียนที่สอดคลองกับหัวขอเนื้อหา 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน                         
ในโรงเรียน และกิจกรรมที่ 2 ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Project-based Learning) ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน
  ผูสอนมอบหมายงานกลุมใหผูเรียนติดตอโรงเรียนและศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน  
ตามความสนใจของกลุมผูเรียน แตละกลุมทํางานรวมกันโดย
  1) กําหนด/เลือกโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ  
  2) รวมวางแผนการทํางาน วิเคราะหงาน เขียนสรุปแผนการดําเนินงาน นําเสนอแผนงาน/
กิจกรรมท่ีจะเขาไปศึกษาเรียนรูในโรงเรียน
  3) ดําเนินงานตามแผนงานโดยผูเรียนแตละกลุมเขาไปศึกษาเรียนรูในโรงเรียน ไดแก กิจกรรม
ลกูเสอืสมุทร กจิกรรมชุมนมุ เเละหอง Self Discovery โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย กจิกรรมชุมนมุ
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว โรงเรียนวารีเชียงใหม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โรงเรียน                   
มงฟอรตวทิยาลัย แผนกประถม กจิกรรมชุมนมุเคร่ืองบินเล็ก โรงเรียนวัดชางเค่ียน กจิกรรมชุมนมุ โรงเรียน
วัดสวนดอก กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม กิจกรรมนกสีฟา                 
และกิจกรรมงานคณะกรรมการรวมพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
  4) จัดทําสื่อผลงานจากการศึกษากิจกรรมในโรงเรียน
  5) นําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ เชน คลิปวีดิทัศน โดยอัพโหลดในหอง Facebook                    
ของกระบวนวิชาและวางลิงคในหอง Facebook ตัวอยาง 

 กจิกรรมชุมนมุนกัวทิยาศาสตรรุนเยาว โรงเรียนวารเีชยีงใหม  ที ่ https://www.facebook.
    com/benz.sandara.5/videos/998532190201549/ 

 กจิกรรมชมุนมุเครือ่งบนิเลก็ โรงเรยีนวดัชางเคีย่น ที ่https://youtu.be/MC3JchkbPEg  
 กิจกรรมงานคณะกรรมการร วมพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

    ที่ https://youtu.be/SLN2L6sN9vU
  ผู เรียนศึกษาขอมูลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของแตละกลุมกอนเขาชั้นเรียนรวมวิเคราะห                   
แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน ผูเรียนแตละคนสะทอนผลการเรียนรู 
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 กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Project-based Learning)
  ผูสอนมอบหมายงานใหกลุมผูเรียนออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนแตละกลุมทํางาน
รวมกันโดย
  1) กําหนด/เลือกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผูเรียนแตละกลุมสนใจ
  2) รวมวางแผนการทํางาน วเิคราะหงาน เขยีนสรุปแผนการดําเนนิงาน แลวนาํเสนอแผนงาน/
กิจกรรมในช้ันเรียน 
  3) ดําเนินงานตามแผนงานและจัดกิจกรรมในโรงเรียนสําหรับนักเรียน 
  4) จัดทําสื่อผลงาน 
  5) นําเสนอผลงานในหองเรียน ตัวอยางผลงาน เชน กิจกรรมชุมนุมนักเกษตรนอยกับเกษตร   
แนวใหม โรงเรียนสุวิชาวิทยา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โรงเรียนพนาลีนุกูล เปนตน
   ระหวางดําเนินกจิกรรมมีการติดตอระหวางผูสอน ผูเรยีน สมาชิกในกลุมในหอง Facebook               
ของกระบวนวชิา มกีารวเิคราะหแลกเปลีย่นเรยีนรูกจิกรรมพฒันาผูเรยีนในหองเรยีนกระบวนวชิา ผูเรยีนสะทอน
ผลการเรียนรูการจัดกิจกรรมในโรงเรียน วเิคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน และใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
 5. ใช ICT ในการเติมเต็มในการเรียนการสอน ไดแก 
  - การใชชองทางของหองเรียน KC-Moodle เปนการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
   ผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง
  - การใช e-Mail ใช Inbox ของ Facebook ในการตดิตอส่ือสารสวนตัวระหวางผูสอนกบัผูเรยีน
  - การส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรูผานหอง Facebook ของกระบวนวิชา
  - ผูเรยีนใช Smart Devices ไดแก Smart Phone, Tablet ในชัน้เรียนเพ่ือใชในการคนควาขอมลู
  - ผูสอนสืบคนสื่อจาก YouTube, Google เพื่อนํามาใชเปนสื่อการเรียนรู
  - ผูเรียนจัดทําผลงานจากการศึกษากิจกรรมในรูปแบบคลิปวีดิทัศน โดยประมวลองคความรู
และประสบการณที่ไดรับ แลวนําเสนอในชั้นเรียนและมีการนําผลงานท่ีได Upload ไวใน Internet

ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู
 การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่สอดคลองกับ
กิจกรรมท่ีผูเรียนไดปฏิบัติและวิธีการเรียนรูของผูเรียนในสัดสวนรอยละ 70 โดยประเมินจากกิจกรรม                   
ทีผู่เรยีนแตละกลุมไดศกึษาและไดออกแบบรวม 2 กจิกรรม ประเมนิทกัษะการคดิ การสือ่สาร ความรวมมอื 
ประเมินทักษะดานขอมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ดังนี้
 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน รอยละ 25 ประเมินการนําเสนอแผนงาน     
การนําเสนอผลงาน และสื่อผลงานจากการศึกษากิจกรรมในโรงเรียน
 กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู เรียน รอยละ 25 ประเมินการนําเสนอแผนงาน                        
การนําเสนอผลงาน และสื่อผลงานการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 ทักษะการคิด การสื่อสาร ความรวมมือ รอยละ 10 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ไดแก การมีสวนรวมในช้ันเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การทํางานรวมกับผูอื่น            
การสื่อสาร และผูเรียนประเมินตนเอง (เปนการใหผูเรียนไดวิเคราะหประเมินใหคะแนนตนเอง)
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 ทกัษะดานขอมลูสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี รอยละ 10 การสืบคนขอมลูการใชหอง Facebook 
ของกระบวนวิชา ไดแก การสรปุเนือ้หา การมสีวนรวมในการอภิปราย การสะทอนคดิ การแสดงความคิดเหน็ 
การใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
 ผูที่ทําหนาที่ประเมิน ไดแก ผูสอนประเมิน ผูเรียนประเมินตนเอง ผูเรยีนประเมินกลุมเพื่อน และ      
มคีะแนนจากการสอบเน้ือหาแบบอตันยั รอยละ 30 ผลการประเมินการเรยีนรูของผูเรยีนจาํนวน 35 คน ดงันี้ 
ผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 80.00 ไดลําดับขั้น A มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 57.14 และผูเรียน
ที่มีคะแนนรอยละ 75.00-79.99 ไดลําดับข้ัน B+ มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 42.86

การปรับวิธีการเรียนรูของผูเรียน
 การปรับวิธีการเรียนรูของผูเรียนจากการเรียนกระบวนวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก
 1. ผูเรยีนตองกําหนดจุดมุงหมาย ฝกการวางแผน ออกแบบการทํางาน และดําเนินงานดวยตนเอง
 2. ผูเรียนตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีวิธีการเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
 3. ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและความรู
 4. ผูเรียนตองฝกการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทั้งกับแหลงขอมูล สมาชิกในหองเรียนและบุคคลอื่น    
นอกหองเรียน
 5. ผูเรียนตองมีการปรับตัวและมีทักษะการเขาสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
 6. ผูเรียนตองมีการนําเสนองานในรูปแบบที่หลากหลายและสรางสรรค
 7. ผูเรยีนตองมทีกัษะการใชเทคโนโลยใีนการหาขอมลู ปรึกษา แลกเปลีย่นขอคดิเหน็ผานหองเรยีน
ออนไลน และใชในการจัดทําผลงาน การนําเสนองาน

ผลลัพธตอผูเรียน
 1. ผูเรียนไดเลือกศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนตามความสนใจของสมาชิกในกลุม                    
ไดรวมกันออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเรยีน นาํเสนอแผนงาน นาํเสนอผลงานสรางสรรค แลกเปลีย่นเรียนรู
กบัเพือ่นในชัน้เรยีนเกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูผานกระบวนการกลุม ตลอดจนการสะทอนความคดิผานการ
ออกแบบผลงานท่ีนําเสนอแกเพื่อนในชั้นเรียน
 2. ผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะห การส่ือสาร การรวมมือ การแกปญหา จากการเขาไปศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน 
 3. ผูเรียนไดใชเทคโนโลยีในการทํางานรวมกัน ไดชวยเหลือกันขามกลุม โดยการเสนอตัว                   
ชวยเหลือกลุมอื่นในดานการถายภาพ บันทึกคลิปวิดีโอสัมภาษณครูและนักเรียน เปนตน
 4. ผูเรียนไดเห็นสภาพจริงที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและผานผลงานของเพื่อน ไดเรียนรูทักษะชีวิต              
และการทํางานในโรงเรียนมากขึ้น
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ผลลัพธตอผูสอน
 1. ผูสอนไดวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น              
เรียนรูวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ที่ลดการบรรยาย เชน การใชโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรู เปนตน
 2. ผูสอนไดปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามสภาพจริง (Authentic                       
Assessment) ที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน สงผลใหมีการทบทวนและศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามสภาพจริง และสามารถประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ไดสอดคลองตรงกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน 

บทสรุป
 การจัดการเรียนรูกระบวนวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากผูสอนไดปรับบทบาทใหผูเรียน
ไดเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยไดลงมือปฏิบัติตั้งแตการริเริ่มจนถึงการประเมินผลการเรียนรูที่ไดปฏิบัติ
ทุกขั้นตอน ยอมทําใหการเรียนรูมีความหมายและเสริมสรางคุณลักษณะของการเปน Self-directed 
Learners การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการ ICT ในการสอน มีการใชสื่อการเรียน               
การสอนแนวใหม ตลอดจนการวัดและการประเมินผลท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู ผลการจัด             
การเรียนรู ดังกลาว สะทอนใหเห็นการเชื่อมโยงความรู ทักษะจําเปนตองเรียนรู ในศตวรรษที่ 21                      
ผานกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน กระบวนการเรยีนรูรวมกนัทีส่อดคลองกบัมาตรฐานของกระบวนวชิา
และเปาหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จับตองได 
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การสลายหัวขอบรรยายใหเปนการเรยนรู
ตามกระบวนการคิดเพื่อลดชองวาง
การสัมฤทธ์ผลในหองเรยน

 บทความนี้ต องการถายทอดประสบการณของผู สอนที่อาจเปนแงคิดตอหองเรียนอื่น ๆ                           
ที่อยากลองเปล่ียนแปลงไปสูกระบวนทัศนอีกรูปแบบท่ีออกแบบมาเพ่ือผูเรียนในยุคน้ี ไมมีอะไรงาย   
สําหรับการสอนสําหรับอาจารยสถาปนิกที่ไมไดฝกทักษะการสอนมา เชนกันกับอีกหลาย ๆ หลักสูตรท่ี          
ผูสอนถูกฝกทักษะและประสบการณเฉพาะในองคความรูของตน แตขาดประสบการณในการถายทอด 
และไมมีสูตรสําเร็จใหกับผูเรียนในยุคที่องคความรูเติบโตได

ความสําคัญของหองเรียน
 การเรียนรูเกิดขึน้ไดทกุทีแ่มไมมสีถานที ่ทกุเวลาแมยามพกัผอน และมักเกดิข้ึนงาย ๆ  นอกหองเรยีน
ในสถานการณที่พร่ังพรอมตอการรับรูของผูเรียน ซึ่งงายกวาในหองเรียนท่ีมีแตผูสอนเทานั้นที่พรอม 
สําหรับการใหความรู จึงไมนาแปลกท่ีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในหองเรียนจึงต่ํา แลวหองเรียนจําเปน                   
หรอืไม อาจไมใชคําถามที่ตองการคําตอบ ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบไดกับชองวางท่ีเกิดข้ึน ยิ่งมีชองวางมาก 
การเกิดความรูในหองเรียนก็ยิ่งนอย จากประสบการณที่ผานมาพบวา ความรูนอกหองเรียนเปนความรู  
ที่ไมมีทิศทาง ไมมีเปาหมายตามหลักสูตรการเรียนรู เกิดขึ้นไดเร่ือย ๆ ตามความตองการของผูเรียน               
ดังน้ันหากผูสอนมีบทบาทในการช้ีนําทิศทางการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรก็จะทําให
ผูเรียนสําเร็จไดในสิ่งที่ควรจะเปน เกิดเปนสมมติฐานในการออกแบบหองเรียนสําหรับนักศึกษาสาขา
ออกแบบสถาปตยกรรมที่ใชความคิดสรางสรรคและตรรกะในการสรางผลงานวา หองเรียนที่สอนวิธีคิด
ไมสอนผลลัพธขององคความรูจะสามารถลดชองวางและสรางใหเกดิการเรยีนรูไดตลอดชวิีตไมจาํกดัตาม
ชวงเวลาของความรูนั้น

หองเรียนของสถาปนิกกับผลลัพธของการเรียนรู
 การมาน่ังฟงและจดหลักการ ทฤษฎี โดยเฉพาะกับวิชาที่สอนทฤษฎีขึ้นหิ้งอยางสูตรการคํานวณ
หรอืหลกัทางวทิยาศาสตรทีเ่กดิขึน้มากอนผูเรยีน ใหทองตาม จาํตามนัน้ กบัผูเรยีนทีม่ากบัคาํถามวาทาํไม 
และไมตองการขอจาํกดัทางความคิดอยางผูเรยีนสายออกแบบความงาม ความไมลงรอยกันทางความคิด
จึงเกิดขึ้นระหวางสิ่งที่ตองเปนแตไมจําเปนกับความหลากหลายทางความรูสึกที่ไมออนขอ ความสําคัญ
หน่ึงของผูสอนจึงอาจเปนการสรางการมีสวนรวมขององคความรูในการตอบคําถามท่ีผูเรียนยอมรับได 

ผผูชชวยศาสสตตราจารย ดร.ยุทธนา ทองทวม 
สํานนักวชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศศาสตร
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และการกระตุนสรางแรงจูงใจดวยสิ่งแวดลอมใหม ๆ เกิดเปนหองเรียนสรางสรรคขึ้น ความสําคัญ                 
ของหองเรียนจะเกิดขึ้นไดจากการสรางสถานการณใหเกิดการเรียนรู สถานการณที่ตองใชความรู                        
ที่ถูกกาลเทศะท่ีเหมาะสมกับปญหา ซึ่งก็คือการฝกทักษะบูรณาการดานความคิดสรางสรรคและตรรกะ
การวิพากษใหไดคําตอบที่เหมาะสม ทั้งนี้หองเรียนตองการผูสอนที่มีประสบการณในการสรางโจทย             
การแกปญหา และประเมินผลงานไดในหองเรียนที่ถูกสรางเงื่อนไขไว สําหรับหลักสูตรของนักออกแบบ 
นกัสรางสรรค อยางสถาปนกิ ผลลพัธการเรยีนรูมกัตองการใหผูเรยีนคดิไดเอง เพราะความคิดสรางสรรค
ไมมขีอบเขตหรือขอจาํกดัทีช่ดัเจน ไมไดมคีาํตอบท่ีตายตัวเปล่ียนแปลงไมได แตมกัเปนคาํตอบท่ีขึน้อยูกบั
เงื่อนไขและความพึงพอใจ เมื่อผลลัพธไมมีคําตอบที่ชัดเจน แตเปนคําตอบที่ถูกทาทายใหแกปญหา              
ซึง่แนนอนวาผูเรยีนจะมคีวามหลากหลายทางความคิดตามพ้ืนฐานของแตละบุคคล หองเรยีนของสถาปนิก
จึงไมไดมีลักษณะรูปแบบการเรียนรูวิธีเดียว เพราะอาจใชไดกับบางคนเทานั้น เกิดเปนชองวางการเรียน
รูที่มีผลสัมฤทธิ์นอยระหวางผูสอนและผูเรียน

กรอบแนวคิดการเรียนรูแบบเสนตรงที่แข็งเกร็งของหองเรียนแบบเดิม
 เมื่อเปรียบเทียบหองเรียนที่มีการเรียนรูแบบเสนตรงอยางการสอนแบบเรียงลําดับเนื้อหาน้ัน            
คงไมยากที่จะเขาใจกัน โดยมักมีการเรียงลําดับเนื้อหาของรายวิชาใหครอบคลุมหัวขอที่ควรรูที่เริ่มจาก
การแนะนําวิชา ใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ขององคความรู ตามดวยการใหความรูที่เปนหลักการเบื้องตน          
ใหครบและครอบคลมุพอทีจ่ะนาํไปใชได ตอดวยการฝกประยกุตความรูและแสดงตวัอยางหรอืกรณศีกึษา
ของการนําไปใชจริงเพื่อใหเห็นภาพของความเปนจริงตามวิชาชีพ และจบดวยการสอบประเมินผล                    
ทัง้นีก้จ็ะมกีารทาํแบบทดสอบกอนและหลงัเรียนเพือ่หาประสทิธผิลของการเรยีนรูตามกระบวนการสอน
ดังกลาวที่ไมประนีประนอมตอผูเรียน สําหรับหองเรียนแบบน้ีมีชองวางอะไรบางที่เกิดขึ้นจากแนวคิด           
การสอนที่มีวัตถุประสงค ไดแก

เรยีนองคความรู ทีอ่าจตองใชในอนาคต ชองวางทีเ่กดิขึน้กบัผูเรยีนมักจะมองไมเหน็วาใชอยางไร   
จะใชตอนไหน ดังนั้นเปนการเรียนใหรูแตอาจไมสําคัญทําใหการฝงความรูตื้น ไมลึกมากพอที่จะนําไปใช      
ในอนาคต
 เรียนใหจํา ที่อนาคตมีแหลงความรูออนไลนและเปล่ียนแปลงเสมอ ชองวางท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียน   
คือความนาเบ่ือ ความอดทน และใชเวลาในการจํา ในขณะท่ีมีเครื่องมือในการจดจําที่ดกีวา
 เรียนเหมือนในหนังสือ เหมือนในอินเตอรเน็ต ชองวางที่เกิดขึ้นกับผูเรียนคือ ไมจําเปนตอง             
ตั้งใจเรียน การมาเรียนก็เพื่อเก็บคะแนนช้ันเรียน
 เรยีนกบัอาจารยนาเบือ่ เรยีนในอนิเตอรเนต็สนกุกวา ชองวางทีเ่กดิข้ึนกบัผูเรยีนคอื ความไมเขาใจ
ผูสอนจนไมสามารถไดรับสารจากผูสอนไดมากพอที่จะนําไปประยุกตใช
 เม่ือผูเรียนไมพรอมจึงเปนชองวางที่จะบั่นทอนจิตใจผูสอน การตั้งใจเตรียมสอนนั้นใชเวลา                 
และการคนควาเรียบเรียง แตกลับสื่อสารไดเปนบางคน จึงเปนชองวางที่เกิดจากเทคนิคการสอนท่ีขาด     
สิง่เราทีม่ากพอ แนนอนวาการสอนแบบวางเน้ือหาตามลําดบันัน้งายตอการจัดการเรียนการสอน สามารถ
เตรยีมการสอนไดอยางมปีระสทิธภิาพ แตเนือ้หากจ็ะมปีริมาณมากและมากกวาเวลาทีม่ ีจงึทาํใหหวงัผล
สัมฤทธิ์ไดนอย 



คูมืออาจารยดานการสอน  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวทยาลัยเชยงใหม22

กรอบแนวคิดการเรียนรูแบบเสนตรงที่ยืดหดไดของหองเรียนแบบใหม
 เม่ือหองเรียนเปลี่ยนมาใชโครงสรางของกระบวนการออกแบบหรือกระบวนการทํางานท่ีใช                   
ในความเปนจริงแทนการเรียนแบบลาํดบัหวัขอ ลบหวัขอออกเปล่ียนเปนกจิกรรมเสริมตามสภาพการเรียนรู 
ของผูเรียน โดยกระบวนการออกแบบพื้นฐานในลักษณะเสนตรงเปนขั้นเปนตอนท่ีมักจะเร่ิมดวยปญหา
ออกแบบหรือความตองการ สรางรายละเอียดเพื่อการออกแบบโดยการวิเคราะหจากปญหาขางตน             
นําไปสูการเสนอแนวคิดและการออกแบบเบื้องตน ทําการวิพากษและประเมินผลงาน ไปสูการพัฒนา
แบบเพื่อประเมินอีกครั้ง และจบดวยผลงานออกแบบขั้นสมบูรณ ทั้งหมดเปนกระบวนการพื้นฐาน             
แบบเสนตรงไมซับซอนท่ีผูเรียนเขาใจและปฏิบัติอยูตามแบบแผนของงานวิชาชีพ แลวจะเรียนรูหลักการ
และทฤษฎขีองวชิาตอนไหนเปนคาํถามทีต่องเปลีย่นฐานการคดิจากการเรยีนองคความรู เปนเรยีนรูทีม่า
และการใชตามสถานการณแทน ซึ่งหากทบทวนชองวางท่ีเกิดข้ึนอีกครั้งจะพบวา
 เรยีนวธิคีดิ สามารถเลือกใชความรูไดเหมาะสม ลดชองวางของการนําความรูไปใชได เพราะเขาใจ
วาทําไมตองใชองคความรูนี้
 เรียนการคนหา สามารถหาความรูไดไมจํากัดและไมหมดอายุ ลดชองวางของการใชเวลาจํา               
มาเปนทกัษะการคนหาท่ีจะสามารถเพ่ิมทางเลือกการตอบคําถามไดมากข้ึนจากเคร่ืองมือทีพ่ฒันาตามสมัย
และมีความคุนชินกับชีวิตประจําวันของผูเรียนในยุคนี้มากกวา
 เรยีนจากอินเตอรเนต็แทน จากส่ือท่ีมมีากในปจจบุนั และเขาถงึไดงาย ไดทกุโอกาส ไมมขีอจํากดั
ของเวลาและสถานที่เรียนรู
 เรียนกับสื่อที่เราใจและเขาใจงาย เมื่อในโลกมีสื่ออยูมากมายที่นาสนใจอยูแลว ก็ใชใหเปน
ประโยชนกบัการสรางสิง่เราทีเ่ขาถงึผูเรยีนไดดกีวา โดยเลอืกสือ่ท่ีเขาใจงายและนาสนใจเหมาะกบัผูเรียน
แตละคนเอง

แผนภาพโครงสรางหองเรียนรูแบบเสนตรงตางกระบวนคิด
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 แลวบทบาทของผูสอนคืออะไรนั้น อาจเรียกวาเปนโคชไดไมเต็มรูปแบบ เพราะยังเปนการสอน
พื้นฐานหลักการ เทรนน่ิงนาจะใกลเคียงกวาในการเปนผูนําความตองการของผูเรียนมาวางแผนและ
ควบคุมการเรียนรูใหเหมาะสมตามทักษะของผูเรียน จากแผนภาพโครงสรางหองเรียนรูแบบเสนตรงตาง
กระบวนคิดสรุปเปนประเด็นเปรียบเทียบไดวา
  1. เปนการเปล่ียนจากการเรียนรู แบบหัวขอใหทาทายข้ึนดวยโจทยการออกแบบใหเกิด
   ความเขาใจไดชัดเจนขึ้นของการใชองคความรูในกระบวนการทางวิชาชีพ และใชทักษะ
   ความถนัดตามแนวทางความสนใจของผูเรียนในการตอบโจทยนั้น ทั้งนี้โจทยควรเปนสิ่งเรา
   ที่มากพอจะกระตุนความตองการหาคําตอบของผูเรียน
  2. เปนการลดหัวขอบรรยายลงดวยการใหเรียนรูศึกษาดวยตนเองนอกช้ันเรียน เพราะมีสื่อ
   อยูหลากหลายและมีเนื้อหามากกวาการสอนในช้ันเรียนที่มีเวลาจํากัด
  3. เปนการเนนเนือ้หาบางขอทีผู่สอนพบวา ผูเรยีนออนหรือควรเสรมิใหเขาใจโดยการบรรยาย
   ประกอบกรณีศึกษา ทั้งนี้โดยการประเมินตามสภาพของการแสดงออกทางความคิดและ
   ผลงานของผูเรียน 
  4. การประเมินดวยการนําเสนอผลงานและรายงานแทนการสอบแบบถูกผิดหรือตัวเลือก 
   เนือ่งจากไมสามารถประเมินความคิดสรางสรรคและตรรกะการวิพากษได เพ่ือใหไดผลลัพธ
   เปนการคิดแทนความรูในมิติเดียว
 จึงเห็นไดวาระบบโครงสรางใหมนี้ไมไดสอนเพื่อใหไดครบทุกหัวขอ แตเนนการใหเกิดทักษะและ
กระบวนการคิดการวิพากษความรูทีจ่ะสามารถทําใหผูเรยีนเกิดทกัษะการเรียนรูแบบบรูณาการตลอดชีวติ      
ที่มีความยั่งยืนกวา ทําใหสามารถควบคุมเวลาในชั้นเรียนได เพิ่มชองเวลานอกชั้น และลดชองวางของ          
การเรียนรูในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิผล

ผลของกระบวนการและขอเสนอแนะ
 จากประสบการณการใชหองเรียนแบบใหมที่ผานมาพบวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
การเรียนรูจากวิชาสนับสนุนระหวางหองเรียนแบบเดิมกับแบบใหมที่สงตอไปสูวิชาแกนของหลักสูตรที่
เปนวชิาออกแบบ พบวา สดัสวนการตอยอดความคดิในการประยกุตใชจะงายและเรว็ขึน้ เนือ่งจากผูเรยีน
มีทิศทางการคิด การคนควา การนําความรูไปใช ซึ่งคําตอบอาจไมถูกตองสมบูรณ แตมีที่มาของ                    
แนวความคิดที่สมเหตุผลกับการนําขอมูลมาใชมากกวาการใชความรูแบบจํา ซึ่งใชไมไดกับการออกแบบ
สถานการณใหม ๆ เมื่อทําการสืบคนหาคําตอบที่ไมมีแบบตรงไปตรงมา จึงอาจไมไดคําตอบหรือได          
คําตอบที่อาจใชไดหรือใชไมไดมา
 ในสวนของการขับเคลื่อนหองเรียนนั้น ผูสอนจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ  ไดแก การประเมินผูเรียน    
ในดานพฤติกรรมทั้งเดี่ยวและกลุม ภาระการเรียน ความสนใจและพัฒนาการที่แตกตางจากผูเรียน                    
ในรุนกอนหนา การทาํงานสงของรายวชิาอ่ืนในชัน้ปเดยีวกนั เพือ่วางแผนการสอนและสรางเงือ่นไขโจทย
การเรียนรูที่เหมาะสม การเตรียมสื่อการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา และพรอมที่จะนํามาใชเพื่อกระตุนเรา
ผูเรยีน การขยายความเพิม่เตมิความรูใหเกดิความชดัเจน และบรรจลุงในระบบแนะนาํการอานนอกเวลา 
พรอมเสนอแนะแหลงเรยีนรูทีเ่หมาะสม หากเปนไปไดควรมกีารสรางพืน้ฐานการสบืคนและการคดักรองเน้ือหา 
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ที่สําคัญอีกประการในหองเรียนคือ ผูสอนตองสังเกตการเรียนรูประกอบผลประเมินยอนกลับของผูเรียน 
เพื่อประเมินสถานการณและสามารถควบคุมทิศทางของหองเรียนไดอยางถูกตองไมหลงทิศทาง
 และปญหาซึ่งตองปรับและพัฒนา ไดแก การพิจารณาเนื้องานใหพอดีกับความนาสนใจในการทํา    
ไมใชเวลามากเกินไปจนรูสึกวาเปนภาระการเรียนอีกหน่ึงวิชาที่ทําใหผูเรียนตองเลือกใสใจกับการทํางาน      
ในรายวิชาท่ีมผีลคะแนนท่ีมากกวาหรือสาํคญักวา ทาํใหกระบวนการและผลลัพธทีใ่ชไมบรรลุวตัถปุระสงค
เนื่องจากผูเรียนทําผลงานเพื่อใหเสร็จสิ้นเทานั้น
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ถอดบทเรยนการปฏิรูปหองเรยน
แบบด้ังเดิมสูการจัดการเรยนการสอนรูปแบบใหม
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ในกระบวนวชาการเมืองในชวตประจําวัน

บทนํา
 ทามกลางการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกในศตวรรษที ่21 อนัเปนผลมาจากความกาวหนาทางดาน 
เทคโลยกีารสือ่สารทีส่งผลสะเทอืนตอทกุภาคสวนของสงัคมไมวาจะเปนหนวยทางธรุกจิ สงัคม การเมอืง 
และรวมถึงแวดวงทางดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งคําถามถึงขีดความสามารถของผูสอน                 
ที่มีการปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป ในขณะที่ธรรมชาติของผูเรียนกลับแปรผันตามสภาพแวดลอมอยาง
รวดเร็วดังที่พบวา “เยาวชนใชเวลาเกือบหนึ่งในสามของแตละวันไปกับการเลน เลนอินเทอรเน็ต                    
เลนเกม เลมคอมพิวเตอร และมีขอจํากัดในการประยุกตสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง” (ถนอมพร, ม.ม.ป: 6)              
อกีทัง้ความคาดหวงัของผูใชบณัฑติและระดบัการแขงขนัทีส่งูขึน้ในตลาดแรงงาน ยิง่ไปกวานัน้ภารกจิหลกั
ของสถาบนัการศกึษายงัมหีนาทีห่ลกัในการปลกูฝงสงเสรมิบณัฑิตทีม่คีณุลักษณะของความเปนพลเมอืงโลก 
(Global Citizen) ดวยเหตุนีจ้งึทาํใหผูทีเ่กีย่วของจําเปนตองมกีารปรับตวัและเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน 
(Shift Paradigm) ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบโจทยดงักลาวผานแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 บทความขนาดสั้นชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อถายถอดประสบการณของผูเขียนจากการ 
นาํเอาความรูดานการเรยีนการสอนแบบใหมไปปรบัใชในการพฒันาการเรยีนการสอน โดยผูเขียนไดนาํเนือ้หา
สวนหน่ึงมาจากผลการดําเนินโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
(Type A) อันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและการขับเคลื่อนกรอบแนวคิด 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ตลอดจนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนจากสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอบแนวคิดการปฏิรูปหองเรียนแบบดั้งเดิมสูการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
 จากการเปล่ียนแปลงดานสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของผูเรียนทําใหผู สอนตองมีการ              
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Teaching Process) ที่สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
แตยังคงบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูตามหลักสูตรพรอมไปกับการปลูกฝงและพัฒนานักศึกษาใหมี
ทักษะความเปนพลเมืองโลก (Global Citizen) ดังที่ Herber A. Simon (อางใน วิจารณ, 2556:27) 
กลาวไววา “การเรียนรูเปนผลของการกระทําคือ การลงมือทําและการคิดของผูที่จะเรียนเทานั้น ครูชวย
ไดแตเพียงชวยทําใหเขาทําและก็คิดเพื่อท่ีจะเรียน ครูไมสามารถทําใหเขาเรียนได” สําหรับการปฏิรูป

อาจารย พินสุดา วงศอนันต
สํานักวชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตรและรัฐฐประศาสนศาสตร
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หองเรียนแบบด้ังเดิมสูการเรียนรูแบบใหมในกระบวนวิชาการเมืองในชีวิตประจําวันไดจัดการเรียนรู
ลกัษณะ Activity-based Learning ทีเ่นนการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 
ลดการบรรยายในช้ันเรยีน (Less-lecture) กระตุนการคดิวเิคราะหและความคดิสรางสรรค (Critical and 
Creative Thinking) การทาํงานรวมกนั (Collaboration) โดยใชสือ่สารสนเทศและนวตักรรมทีห่ลากหลาย 
(ICT) อนัมจีดุหมายสาํคญัใหนกัศกึษามคีวามรูความเขาใจถงึบทบาท สทิธแิละหนาทีใ่นฐานะพลเมอืงของชมุชน 
รัฐ และโลก การฝกความอดทนอดกลั้น เคารพความเห็นของผูอื่น และการคิดเชื่อมโยงโดยการประยุกต
แนวคิดทฤษฎี กรณีตัวอยาง และปรากฏการณทางสังคมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและ/หรือกําลังเปนที่
สนใจในขณะน้ัน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการปญหาดังกลาวดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 
 นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแลวเพื่อเพิ่มชองทาง/โอกาสในการเรียนรูที่หลากหลาย           
และสอดคลองกับความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน (Learning Preference and Learning Style) 
(ถนอมพร, ม.ม.ป: 51) ผูเขียนไดใชสื่อและนวัตกรรมที่หลากลาย ไมวาจะเปนสื่อและนวัตกรรมท่ีไดจาก
การสืบคนจากแหลงออนไลนที่นาเชื่อถือ รวมทั้งการคิดคนหรือสรางส่ือและนวัตกรรมโดยนักศึกษาผาน
การทํากิจกรรมกลุม อาทิเชน คลิปหนังสั้น การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย การแสดงบทบาทสมมติ 
การนําเสนอกรณีศึกษาตาง ๆ การรวมเสวนาและอภิปรายในชั้นเรียน อีกทั้งยังมีการเรียนรูนอกสถานที่
ในบางหวัขอ เพือ่สะทอนใหเหน็ถึงปรากฏการณทีเ่กดิขึน้จรงิอนัจะเปนประโยชนตอการบรูณาการความรู 
ไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันเปนกระบวนการหนึ่งท่ีผูเขียนเชื่อวาจะสามารถเปลี่ยนนักศึกษาจาก
การเปนสมาชิกของชุมชนและรัฐแบบ Passive Citizen สูการเปนพลเมืองเขมแข็ง (Active Citizen)                   
ของชมุชน รฐั และโลกได ทัง้นี ้ในสวนของขัน้ตอนการปฏริปูหองเรยีนแบบเดมิสูการจัดการเรยีนการสอน
แบบใหมนั้นสรุปไดดังตารางตอไปน้ี

ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงขอบเขตและข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน               
เปรียบเทียบระหวางแบบเดิมกับแบบใหม

ขั้นตอน แบบเดิม แบบใหม

การเตรียมการเรียน
การสอน

1. การเตรียมการเรียนการสอนโดยใช 
PowerPoint มีภาพนิ่งประกอบ
2. การวางเอกสารประกอบการสอน/
บทความตนฉบับสําหรับการศึกษา               
ลวงหนา และนํามาใชในช้ันเรียนที่ราน
ถายเอกสาร

1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน                  
ที่หลากหลายมากข้ึน เชน การใชสื่อ หนังสั้น 
ภาพยนตร เพลง การรบัฟงการเสวนา หนงัสือพมิพ
ออนไลน แตยังคงทําใหผู เรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของกระบวนวิชา 
2. เพิ่มชองทางในการเขาถึงเอกสารประกอบ          
การสอน/บทความตนฉบับเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียนและเพ่ิม              
ชองทางการติดตอส่ือสารเรียนรูรวมกันระหวาง
อาจารย นักศึกษา และนักศึกษารวมช้ันเรียน    
ผานส่ือออนไลน ไดแก Facebook, group page, 
Google classroom, e-mail
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ขั้นตอน แบบเดิม แบบใหม

การถายถอด
องคความรูและทักษะ
ในกระบวนวิชา

1. บทบาทคือผูสอน
2. เนนการบรรยายเปนหลักและ 
การใชสื่อ PowerPoint 

1. การมีส วนร วมของผู  เรียนจากเดิมที่ เป น              
Passive สู Active Participant Learners              
เชน การตกลงกฎกติกาในช้ันเรียนรวมกัน และ
การสรางแรงจูงใจในการเรียน (Motivation)         
โดยอาจารยทําหนาที่เปน (Facilitator) ที่ดี
2. ลดการบรรยายในช้ันเรียน (Teach Less but 
Learn More) ใชกระบวนการการเรียนรูที่หลาก
หลายและมีประสิทธิภาพ เชน
  - การดูหนังสั้น การเรียนรูผานเกม เชน การตอ
กระดาษเพื่อสะทอนวาประชาธิปไตยจําเปนตอง
สรางจากฐานลาง กิจกรรมถอดบทเรียน “3 คํา
ประชาธิปไตย” 
  - การฝกทักษะทางดานภาษา โดยผูสอนให               
ผูเรียนดูคลิปส้ันจาก YouTube เชน ในหัวขอ 
Globalization ใหผูเรียนต้ังประเด็นปญหาวา 
กรณีทุนจีนเขามาปลูกกลวยในประเทศไทย 
ประเทศไทยไดประโยชนหรอืเสียประโยชนกนัแน 
เปนตน
3. การจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนเป น
ศูนยกลาง ไมใชการสอนแบบช้ีนํา (Non-Direct 
Teaching) ใหผูเรียนไดเรียนรูและคนพบดวย
ตนเอง (พงษศักดิ์,2559, อางใน สํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา, 2559: 14) ซึ่งจะทําใหผูเรียน
สามารถพฒันากระบวนการคิด วเิคราะห สงัเคราะห 
แลกเปลี่ยน อภิปรายรวมกัน ผานกิจกรรมใน            
ชั้นเรียนแทนการบรรยายเปนหลัก
   โดยผูสอนต้ังประเด็นคําถามพ้ืนฐาน เชน             
การหอยปาย การเลอืกต้ัง โดยใหผูเรยีนมสีวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นต อประเด็นที่ ว  า                
“หากการเลือกต้ังเปนหนาทีพ่ืน้ฐานของพลเมืองแลว 
จําเปนหรือไมที่ตองระบุในกฎหมายวา การเลือก
ตั้งเปนหนาที่ หากประชาชนไมทําหนาที่ดังกลาว
แลวจะทําใหทานเสียสิทธิบางประการ” ซึ่งให
นักศึกษาแบงกลุมและระดมสมอง แลกเปล่ียน
ความเหน็ วเิคราะห วพิากษวจิารณรวมกนั พรอม
สอดแทรกเน้ือหาการแกไขปญหาความขัดแยง
แบบที่ทุกฝายชนะ (Win-Win Resolution)
4. การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
จากสถานการณจริงผ านกรณีศึกษา (Case 
Study) ที่เปนคูตรงกันขาม (Opposite Cases) 
ผานเหตุการณ (Events) บุคคล (Person) และ
ประเทศ (Countries) เปนตน 
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ขั้นตอน แบบเดิม แบบใหม

การถายถอด               
องคความรูและทักษะ
ในกระบวนวิชา

การประเมินผล
การเรียนรู

1. บทบาทคือผูสอน
2. เนนการบรรยายเปนหลักและ 
การใชสื่อ PowerPoint 

1. การสอบระหวางภาค (30) 
2. การสอบปลายภาค (40)
3 การเขาช้ันเรียนและช้ินงานท่ีไดรับ
มอบหมาย (30)

5. เพิม่ชองทางในการสือ่สาร (ICT) สอบถามเกีย่ว
กับบทเรียน ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง              
ผูเรียนและผูสอน
6. การเรยีนรูนอกหองเรยีน โดยวิทยากรบรรยาย
พิเศษ (ศ.ดร.ธเนศวร เจริญเมือง) ในเสนทาง
ประวตัศิาสตร วดัเชยีงมัน่-อนสุาวรยีสามกษตัรยิ-
หอพระยามังราย) เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 12.30-17.00 น.
7. การสรุปความคิดรวบยอด (Concept Map) 
ทั้งหมดท่ีไดเรียนรูในกระบวนวิชานี้ ซึ่งผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตและปรับใชไดในอนาคต
อยางเหมาะสม โดยผูเรียนเขียนส่ิงที่ตนเองไดรับ
จากการเรียนกระบวนวิชาน้ีและส่ิงทีต่องการใหมี
การปรับปรุงแกไข ทั้งนี้ ผูเรียนจะไดรับกระดาษ
จากท่ีผูเรียนไดเขียนความคาดหวังจากการเรียน
กระบวนวิชาน้ีตัง้แตคร้ังแรกของการเรียนการสอน
8. การใชอุปกรณเทคโนโลยีที่นักศึกษามีอยูแลว 
(Smart Phone/Tablet) เปนเครือ่งมอืในการเรยีน
การสอนในบางหัวขอ เชน การใช Application 
Kahoot! เปนเคร่ืองมือในการสรุปบทเรียนใหกับ
นกัศึกษาเพ่ือเตรียมการสอบปลายภาค โดยผูสอน
ไดแจงใหนักศึกษาไดทบทวนเนื้อหาทั้งหมด             
มากอนทีจ่ะทาํกจิกรรม พรอมกนันี ้ในระหวางของ
การเลนเกม ผูสอนยังไดอธิบายสอดแทรกเน้ือหา
อีกครั้งเพื่อเปนการทบทวนอีกครั้ง

1. การสอบระหวางภาค (20) 
2. การสอบปลายภาค (30)
3. รายงานและการนําเสนอการคนควาอิสระ (30) 
เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-based Learning) โดยใหนักศึกษา
เปนผูลงมอืปฏบิตั ิ(Learning by Doing) สามารถ
มองปญหาทีเ่กดิขึน้ใกลตวั ในฐานะทีต่นเองกเ็ปน
สวนหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวและพรอมที่
จะเรียนรู เสาะแสวงหาความรู ตลอดจนแนวทาง
การแกไขปญหาท่ีตนเองเปนผู ลงมือทําเองใน
ลักษณะกิจกรรมจิตอาสา
4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic              
Assessment) ดวยวธิกีารทีห่ลากหลายในทกุครัง้
ของคาบเรียน เชน การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชัน้เรยีน การสอบปากเปลา (Oral) การเขยีนความ
คิดรวบยอด และการทดสอบยอย (20)
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จากทฤษฎีสูบริบทแหงความเปนจริง
 จากการดําเนินโครงการการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ในลักษณะ 
Activity-based Learning ที่เนนการคิดวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Thinking) โดยการใชสื่อ                    
และนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหมที่หลากหลายและมุงเนนการเรียนรูผานการทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมถึงการเรียนรูนอกสถานท่ีในบางหัวขอแทนการบรรยายในช้ันเรียนเปนหลัก โดยผลลัพธจากการดําเนิน
การจัดการเรียนการสอนแนวใหมสามารถสรุปไดดังนี้

ผลลัพธตออาจารยที่เขารวมโครงการ 
 1) ผูสอนมคีวามเขาใจและตระหนกัถงึความจําเปนของการปรับเปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอน
จากเดมิทีเ่นนผูสอนและเนนการบรรยายเปนหลกั มาสูการจดัการเรยีนการสอนแบบใหมทีส่อดคลองกบั
ศตวรรษท่ี 21 ซึง่เนนการปฏิบตัจิรงิและการเรียนรูผานการทาํกจิกรรมท่ีสอดคลองกบัธรรมชาติของผูเรยีน 
 2) ปรบัเปล่ียนฐานคติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง เชน การนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน การรวมอภิปรายในช้ันเรียน เปนตน โดยผูสอนตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับ   
วิธีการประเมินดังกลาวกอน ระหวาง และหลังจากการนํามาใช 
 3) กระบวนการเรยีนรูแบบใหมทาํใหผูสอนมกีารเตรยีมการคนควาหาขอมลูใหม รวมถงึสือ่ตาง ๆ  
มากข้ึนโดยเปรียบเทียบจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ทําใหผูสอนมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง           
การวางแผนการทํางานเปนทีมรวมกับผู ชวยสอน ตลอดจนไดทบทวนบทบาทหนาท่ีของตนเอง                      
โดยพิจารณาจากเสียงสะทอนของนักศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม และ          
หาแนวทางในการแกไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในวิชาการเมืองในชีวติประจําวนัอยางตอเน่ือง
ระหวางภาคการศึกษาและในอนาคต

ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย/เขารวมโครงการ 
 1) กระบวนการเรียนการสอนแบบใหม ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการคนควาเรียนรู
ดวยตนเอง เกิดการเรียนรูการทํางานรวมกัน การคิดวิเคราะห วางแผน และแกไขปญหาเฉพาะหนา               
อกีทัง้การจดัการเรยีนการสอนโดยใชสือ่ทีห่ลากหลายทาํใหนกัศกึษาสามารถเขาใจและสามารถเชือ่มโยง
กับเนื้อหาไดเปนอยางดี และสามารถรวมแลกเปลี่ยนกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียน และนักศึกษา          
ยังสามารถดึงศักยภาพของตนเองในการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคงานท่ีไดรับมอบหมายได
 2) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ 
นกัศกึษาเกดิสาํนกึความรบัผดิชอบตอตนเอง ชมุชน และสงัคม ตลอดจนกลาแสดงความคดิเหน็ของตนเอง
อยางเปนเหตุเปนผล เคารพและอดกลั้นตอความเห็นตางของผูอื่น มีวิจารณญาณในการรับส่ือตาง ๆ            
ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนคุณสมบัติสําคัญของความเปนพลเมืองดี และมีความสามารถที่จะเรียนรู             
และปรับตัวไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม ทามกลางสภาพบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
 3) จากการที่ใหนักศึกษาเลือกทําการคนควาอิสระในประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่เกิดขึ้นรอบตัว เชน ปญหาหมอกควัน ปญหาความเปนเมือง ปญหาระบบขนสงสาธารณะ             
ในเมืองเชยีงใหม ปญหาขยะ ปญหาเรือ่งแรงงานตางดาว เพศสภาพ และปญหาความแออัดของชมุชนรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กระบวนการดังกลาวทําใหนักศึกษามีความคิดรวบยอดเก่ียวกับปญหาตาง ๆ             
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ไดเปนอยางดี พรอมท้ังสามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียนมา เพ่ือแสวงหาและนําเสนอแนวทางในการ
แกไขจัดการกับปญหาดังกลาวได

บทสรุป
 การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนํารองการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 ในกระบวน
วิชาการเมืองในชีวิตประจําวัน พบปญหาและอุปสรรคบางประการกลาวคือ 1) การจัดการเรียนการสอน
แบบใหมเหมาะสมกบัหองเรยีนขนาดเลก็ถงึขนาดปานกลาง แตทวาในกระบวนวชิาทีผู่เขยีนรบัผิดชอบนัน้ 
มีจํานวนผูลงทะเบียนเรียนคอนขางมาก (จํานวนทั้งสิ้น 78 คน) ทําใหการดําเนินกิจกรรมบางอยาง             
มีขอจํากัดในดานของเวลาและความใกลชิดในการใหคําปรึกษา แนะนํา หรือติดตามผูเรียน โดยผูสอน          
จะตองชีแ้จงและทาํความเขาใจกบันกัศกึษาชวยงาน (นกัศกึษาระดับปรญิญาโท) เพ่ือทําใหการดาํเนนิงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 2) ดวยนักศึกษาในชั้นเรียนมาจาก               
หลากหลายสาขาวิชาและตางคณะ จึงทําใหนักศึกษาไมมีความคุนเคยสงผลใหการทํากิจกรรมในสวน            
ที่เกี่ยวของกับการแสดงความคิดเห็นรวมอภิปรายในชวงแรก ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงออก
ดวยการสลายพฤติกรรม สรางความคุนเคย กลาวสรุปโดยรวม ผูเขียนมองวาการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหมจะเกิดประสิทธภิาพสูงสดุตอท้ังผูเรียนและผูสอนไดนัน้จาํเปนตองยึดหลักการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง (PDCA) นับต้ังแตการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การถายทอดองคความรู                        
การประเมินผลการเรียนรู การประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอนแบบใหมตลอด               
ภาคการศึกษาการปรับปรุง และการขยายการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาอ่ืน ๆ  ตอไปในอนาคต 
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การจัดการเรยนรูผานกระบวนการ
กิจกรรม (Activities-based Learning)
โครงการนํารองการจัดการเรยนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21

 มหาวิทยาลยัเชยีงใหมตระหนกัถึงความสําคญัของการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะอยางยิง่  
การพัฒนาใหผูเรยีนมทีกัษะแหงศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) ทัง้นี ้ในความหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติคือ การพัฒนานักศึกษาใหถึงพรอมดวยแนวคิด ความรู เจตคติ และทักษะที่สําคัญ
และจาํเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยางยิง่ทกัษะ 4C’s ไดแก ทกัษะความคิดสรางสรรค (Creativity) 
ทักษะความคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะ
การทํางานรวมกัน (Collaboration Skill) ทั้งนี้ องคประกอบของการจัดการเรียนรูนั้นประกอบดวย              
ผูเรียน ผูสอน การประเมินผล รวมท้ังสื่อและสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ดังนั้นเพ่ือตอบสนองกับ         
ความจําเปนในการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใหกบัผูเรยีน มหาวิทยาลัยเชยีงใหมจงึไดมกีารออกแบบ
กรอบแนวคิดการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการจัดการเรียนรูรูปแบบใหมขึ้น โดยเนน
คุณลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแนวใหมในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุม 4 องคประกอบ ไดแก            
1) วิธีจัดการเรียนรูที่ลดการบรรยายลงและใหผูเรียนไดเรียนรูมากข้ึน (Less Lecture Learn More          
Approach) 2) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-Centered Approach)                         
3) การใช ICT ในการเรียนการสอน (ICT-Integrated Learning) และ 4) การประเมินผลการเรียนรู           
ของผูเรยีนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึง่มหาวิทยาลยัไดพฒันาอาจารยเริม่ดวยการเสริม
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมตั้งแตการใหอาจารยมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัด            
การเรยีนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 การออกแบบการสอนแนวใหม  เทคนคิการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจน
การประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลอง เพื่อใหคณาจารยสามารถตอยอดแนวคิดไปสูการปรับรูปแบบ             
การเรียนการสอนไปสูระดับของการออกแบบแผนการเรียนรูที่มีการปฏิบัติที่ดีได มหาวิทยาลัยสนับสนุน          
ใหคณาจารยนําความรูและแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาในข้ันตนไปตอยอดปฏิบัติดวยการดําเนินโครงการ
นาํรองการจดัการเรยีนรูแบบใหมในศตวรรษที ่21 มาตัง้แตปการศกึษา 2557 ซึง่เปนการพฒันาการสอน
ดวยวิธีการใหม ไมเนนการสอนเนื้อหาดวยการบรรยายแตเพียงอยางเดียว แตเนนกระบวนการเรียนรู            
ที่จะใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู กระตุนใหนักศึกษาเปน Active Learner และใชวิธีการประเมินผล
แบบตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

รองศาสตราจารย ดร.วรรณนิภา บุญระยองง
ภาควชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
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กรอบแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู
 กระบวนวิชา “การพัฒนาตนเองเพ่ือเปนนักกิจกรรมบําบัด” (Self-Development Leading            
to Occupational Therapy Professional 513113) ในหลักสูตรกิจกรรมบําบัด สําหรับนักศึกษา               
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย ไดเขารวมโครงการนํารองการจัดการเรียนรู
แบบใหมในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในประเภท Type A ทีเ่นนการจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ Student-Centered Learning Approach มาตั้งแตปการศึกษา 2557 ตอเน่ืองถึง                      
ปการศึกษา 2559 โดยมีกรอบแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษาเปน Active Learner               
ผสมผสานกับแนวคิดเชิงจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) มุงเนนใหนักศึกษาเกิดการ
ตระหนักรูจากภายในตนเอง เชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริงและประสบการณของผูเรียนผาน
กระบวนการกิจกรรมและสื่อการเรียนรู ที่หลากหลาย โดยมีเปาหมายกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง                      
ขัน้พืน้ฐานทางความคดิและจติสาํนกึเกีย่วกบัตนเองสงผลสูการประพฤตปิฏบิตั ินอกจากนีย้งัใหนกัศกึษา
มสีวนรวมในช้ันเรียน มโีอกาสสรางสรรคคนหาส่ือการเรียนรูดวยตนเองนํามาวิเคราะหแลกเปล่ียนเรียนรู 
แบงปนกับเพือ่นในชัน้เรยีน ไดใชทกัษะตาง ๆ  เพือ่การเรยีนรูทัง้ในและนอกหองเรยีน รวมทัง้เรยีนรูอยาง
มีความสุข เพื่อทําใหนักศึกษานั้นเกิดการพัฒนาตนเองไดทั้งทางความคิด เจตคติ และการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคของกระบวนวิชา โดยผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายใหนักศึกษาฟงเปนผูวางแผน 
(Planer) ผูออกแบบกิจกรรม (Activity Designer) รวมถึงทําหนาที่เปนผูคอยกระตุนเรา (Facilitator) 
พรอมกับการเปนโคช (Coach) ใหกับผูเรียนตลอดการจัดกระบวนการเรียนรูทุกครั้ง    

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู
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 สือ่การเรยีนรูและนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอนแบบใหมในกระบวนวชิานี ้ไดใชสือ่การเรยีน    
การสอนอยางหลากหลายที่สืบคนไดจากสื่อออนไลนตาง ๆ รวมทั้งส่ือที่สรางสรรคขึ้นใหมโดยนักศึกษา
เพือ่ประกอบการทาํกจิกรรมในชัน้เรยีน เชน คลิปวดีทิศัน หนงัส้ัน  เพลง ตวัอยางกรณศีกึษา สถานการณ
สมมต ิการเสวนา/อภปิรายในชัน้เรยีน การทํากจิกรรมกลุมสมัพนัธ การแสดงบทบาทสมมติ และการเขียน
สะทอนคดิผานบนัทกึการเรียนรูของผูเรยีน ตลอดจนการเรียนรูโดยใชสถานท่ีนอกหองเรียนในบางหัวขอ
ที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู หรือใชสถานการณจริงเปนโจทยเพื่อการฝกทักษะชีวิต  
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 นอกจากน้ียังใชสื่อเทคโนโลยีชวยการเรียนรูในระดับเสริม ไดแก 1) มีการสื่อสารและแลกเปล่ียน
เรียนรูผาน Facebook กลุม 2) นักศึกษาไดใชอุปกรณ Smart Devices ไดแก Smart Phone / Tablet 
ในชั้นเรียนเพื่อชวยการคนควา 3) ใชแอพพลิเคช่ันประกอบการเรียนรู เชน Bones 3D (Anatomy) 
ประกอบการเรียนรูในหัวขอ “การเขาใจตนเอง” เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจและรูจักตนเองทางกายภาพ 
ทั้งนี้ยังสามารถใชประกอบการเรียนวิชากายวิภาคศาสตรในปการศึกษาตอไปไดดวย 4 ) ผูสอนสืบคน          
สื่อจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน YouTube Google นํามาใชเปนสื่อการสอน และ 5) ในชวงปลายภาค     
การศึกษานักศึกษาไดจัดทําสื่อการเรียนรูในหัวขอที่สนใจเปนงานกลุม ซึ่งอาจทําในรูปแบบคลิปวีดิทัศน              
สือ่แอนนเิมชัน่ หนงัสัน้ หรือรปูแบบอืน่ ๆ โดยประมวลองคความรูและประสบการณทีไ่ดรบัจากการเรียนรู
ในวิชานี้ออกแบบสรางสรรคผลิตสื่อ กลุมละ 1 หัวเรื่อง ซึ่งผลงานท่ีไดยังสามารถใชเปนสื่อเพื่อการแลก
เปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียนและสําหรับรุนนองในปการศึกษาตอไปไดอีกดวย
 การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ดําเนินการทั้งในระหวางการเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียน  
ในแตละคาบตลอดภาคการศึกษาอยางเปนระบบ ดวยวิธีการดังนี้ 1) อาจารยใชวิธีการประเมินตาม             
สภาพจริง (Authentic Assessment) ดวยวิธีการท่ีหลากหลายทั้งในระหวางภาคเรียน (Formative                      
Assessment) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Assessment) ใหนักศึกษาเขียน Concept 
Map ของการเรียนรูทั้งหมดท่ีไดจากกระบวนวิชาน้ี และจัดทําสื่อโดยสังเคราะหองคความรูจากหัวขอ
เนื้อหาการเรียนรู สรางสรรคออกมาในรูปแบบของส่ือตาง ๆ 2) นักศึกษาประเมินตนเองดวยการเขียน
บันทึกการเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนทุกคาบสงอาจารย อาจารยอานและเขียนใหการสะทอนกลับ             
จากนั้นสงคืนใหแกนักศึกษากอนการเรียนในครั้งตอไปเพื่อเขียนบันทึกการเรียนรูครั้งใหม 
 จากการดําเนินโครงการนํารองมาต้ังแตปการศึกษา 2557 ทีมผูสอนไดปรับปรุงและพัฒนาวิธี            
การจัดการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งขอเสนอแนะจาก
นักศึกษาผูเรียนที่ไดจากรายงานผลการประเมินกระบวนวิชา โดยเฉพาะในเรื่องเพิ่มการมีสวนรวมของ          
ผูเรียนและการบูรณาการใชสือ่เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรูใหมากข้ึน ซึง่ทําใหในปการศึกษา 2558 มผีลการ
ประเมนิกระบวนวชิาอยูในระดบัดมีาก เกดิผลงานและผลลัพธตามเปาหมายทีต่ัง้ไวจนเกดิเปนแนวปฏิบตัทิีด่ี 
ทีมผู สอนจึงเห็นควรใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนทํานองเดียวกันกับนักศึกษารุ นใหม                           
ในปการศึกษา 2559 ดวย เพือ่ใหเกดิความตอเนือ่งเปนแบบอยางแนวทางแกคณาจารยอืน่ได นอกจากนี้           
ทีมคณาจารยผูสอนยังไดสรางงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับกระบวนวิชานี้ โดยเปนเสียงสะทอนของผูเรียน                    
ที่รวบรวมขอมูลไดจากแบบบันทึกการเรียนรูซึ่งผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานการสะทอนคิด             
ในสิ่งที่ไดเรียนรูจากการรวมกิจกรรมในกระบวนวิชาเพิ่มเติมดวยการสนทนากลุม (Focus Group)                       
กับผูเรียนซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการเขียนรายงานการวิจัย นอกจากนี้ในปการศึกษา 2559 ยังไดให
นักศึกษารุนพี่ที่ผานการเรียนรูจากโครงการนี้ในป 2557 - 2558 อาสาเขามามีสวนรวมในการถายทอด
ประสบการณการเรียนรูแกรุนนองอีกดวย
 ผลงานและผลลัพธ (Output and Outcome) จากกระบวนวิชานี้ที่ไดออกแบบใหมีการจัด              
การเรยีนรูในลกัษณะ Activities-based Learning ตามแนวคดิจิตตปญญาศึกษา โดยใหนกัศกึษาไดเรยีนรู
ผานการทํากิจกรรมตาง ๆ แทนการฟงบรรยายจากผูสอน ใชสื่อการเรียนการสอนอยางหลากหลาย          
ในการจัดกิจกรรมและใชการประเมินผลตามสภาพจริง กอใหเกิดผลลัพธและผลงาน ดงันี้
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 ผลลพัธตอนกัศกึษาทีเ่ปนเปาหมายในโครงการ พบวา นกัศกึษาไดใชทกัษะการคิดวเิคราะหจากส่ือ/
กจิกรรม รวมกบัการอภิปรายกบักลุมเพือ่นในชัน้เรียนแทนการฟงบรรยายจากอาจารย นกัศกึษามสีวนรวม 
ในการออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับหัวขอเนื้อหาและจัดกิจกรรมเรียนรู รวมกันในชั้นเรียนได              
ตลอดจนสามารถสรางสรรคสือ่การเรยีนรูไดเองเพือ่นาํมาแลกเปลีย่นเรยีนรูกบัเพือ่น เกดิการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในชัน้เรยีน มทีาํงานเปนทมีผานกระบวนการกลุม นอกจากน้ันจากการเขียนบนัทกึการเรียนรู
หลังจากเรียนจบในทุกครั้ง ทําใหนักศึกษาไดสังเคราะหความรูที่ไดและแนวทางการนําไปใชในชีวิต           
ตลอดจนการสะทอนความคดิ นกัศกึษาไดทบทวนตนเองทาํใหเกดิความเขาใจในตนเองมากขึน้ แมวาบางคน
อาจไมไดชอบการเรียนรูแบบน้ีแตสามารถวิเคราะหตนเองได
 ผลลพัธตอคณาจารยทีเ่ขารวมโครงการ พบวา อาจารยเกดิความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบใหม 
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ไดมากขึ้น โดยไดเรียนรูวิธีการสอนแบบอื่น ๆ ที่ไมเนนการบรรยาย และ
จากการใชวธิกีารจดัการเรยีนรูผานกจิกรรมตลอดจนการอานบันทึกของผูเรยีน ทาํใหอาจารยมคีวามเขาใจ
ในผูเรยีนมากขึน้นาํสูการปฏบิตัโิดยปรบัเปลีย่นรปูแบบการสอนเพือ่ใหสอดคลองกบัธรรมชาตขิองผูเรียน
ไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นไดมีการเปลี่ยนกระบวนทัศนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนการ
ประเมินตามสภาพจริง จากการที่อาจารยตองศึกษาพยายามทําความเขาใจในวิธีการประเมินผลแบบนี้
กอนทีจ่ะนาํมาใชและระหวางการใช จากประสบการณในคร้ังนีท้าํใหอาจารยมคีวามเขาใจเพ่ิมข้ึนเกีย่วกบั
เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งถือวายากสําหรับอาจารยที่ไมเคยใชวิธีการเชนนี้ ตลอดจนตองใช
ทกัษะหลายดานอยางรอบคอบในการประเมนิและการตดัสินผลการเรยีนรูของนกัศกึษา อาจารยไดมกีาร
วางแผนการสอนอยางเปนระบบมากข้ึน มีการประชุมทีมผูสอน ตลอดจนไดทบทวนตนเอง ทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากเสียงสะทอนของนักศึกษาที่ไดเขียนลงในบันทึกการเรียนรู ทําให                
มีการปรับปรุงกระบวนการสอนในวิชานี้อยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษา

สรุป การจัดการเรียนรูในลักษณะ Activities-based Learning ในกระบวนวิชาการพัฒนาตนเอง                   
เพื่อเปนนักกิจกรรมบําบัด (513113) ในครั้งนี้ นักศึกษาไดรับประสบการณการเรียนรูเพื่อกอใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานทางความคดิและจติสาํนกึ เกดิความเขาใจในตนเองและผูอืน่ มคีวามกระตอืรือรน     
ในการเรียนท้ังการเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกัน ไดใชทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห                   
การคดิเชงิวพิากษ แสดงออกทางความคดิ/การสือ่สารอยางเหมาะสม อนัเปนคณุลกัษณะของผูเรยีนยคุใหม  
ผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณหรือที่เรียกวา Experiential Learning ซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงเสรมิศกัยภาพของบคุคลทีจ่ะพฒันาไปไดตลอดชวีติ นอกจากนัน้ยงัทาํใหอาจารยไดพฒันาตนเอง
ดานการสอนเกดิความเขาใจในการจดัการเรยีนรูแบบใหมไดดยีิง่ขึน้ มหาวทิยาลยัมกีระบวนวชิาตนแบบ
ทีใ่ชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Activities-based Learning ทีไ่มเนนการบรรยายและใชการประเมินผล
ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริงอันจะเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหมไดตอไป                 
ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรู ด วยวิธีการนี้น าจะตอบโจทยของการจัดการเรียนรู แบบใหม                              
ในศตวรรษที่ 21 ได เพื่อนําพานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปน Lifelong Learner ตอไป
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แนวทางในการจัดการเรยนรูในศตวรรที่ 21
ที่เนนสมรรถนะทางวชาชพดานนักอุตสาหกรรมเกษตร

 สถานการณโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังที่จะเห็นไดจากขอมูลขาวสารตาง ๆ                 
มีอัตราและปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหยากในการจัดการขอมูลทั้งหมด ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก                 
รวมท้ังการทีป่ระเทศไทยกําลงักาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรอื “ไทยแลนด 4.0” การศกึษาจงึตอง
พัฒนาใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลก            
แหงศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะท่ีสาํคญัทีส่ดุคอื ทกัษะการเรียนรู (Learning Skill) ซึง่ในการจัดการเรียนรู
สาขาตาง ๆ ดานอตุสาหกรรมเกษตร ไดแก วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชวีภาพ          
ทางอุตสาหกรรมเกษตร วศิวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ เทคโนโลยีการบรรจุ 
เทคโนโลยผีลิตภณัฑทางทะเล โภชนาการและความปลอดภยัอาหาร เปนตน จงึสรางการเรยีนรูทีเ่นนทกัษะ
การคิดที่ประยุกตใชไดจริงในวิชาชีพและศาสตรสาขาอื่น ๆ ไดตลอดชวงชีวิต ซึ่งทักษะที่คาดหวัง                             
ในศตวรรษท่ี 21 สาํหรบันกัศกึษาท่ีเรยีนรูผานหลกัสตูรทีเ่ปนสหวทิยาการดงัเชน คณะอตุสาหกรรมเกษตร           
จงึเปนการบรูณาการทีย่ดึโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning) และทกัษะอืน่ ๆ  อนัเปนสมรรถนะ
ทีค่าดหวงัโดยเนนเรือ่ง 
 1) ทกัษะการเรียนรูและนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)  
 2) ทกัษะชวีติและอาชพี (Life and Career Skills) 
 3) ทกัษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) 
 โดยสมรรถนะตาง ๆ ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นไดยอมมาจากความรวมมือ (Collaboration)                          
ในการทาํงานเปนทมี การคดิเชงิวพิากษ (Critical Thinking) ในปญหาทีซ่บัซอน การนาํเสนอดวยวาจาและ
การเขยีน การใชเทคโนโลย ีความเปนพลเมอืงด ีรวมทัง้การฝกปฏบิตัอิาชพีและการวจิยัในดานอตุสาหกรรมเกษตร 
ดังนั้น ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ (Critical Attributes)                
เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การยึดโครงงานเปนฐาน (Project - Based) และขับเคลื่อนดวย
การวิจัย (Research - Driven) ควรเนนทักษะการคิดข้ันสูง พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย                  
ความรูพื้นฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง ผูเรียนมีการเรียนรู             
ผานการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน โดยมีเพียงสวนหนึ่งที่เปนการเรียนรูจากตํารา โดยความรู        
(Knowledge) ไมเพียงแตมาจากการจดจําขอเท็จจริงหรือตัวเลขในตําราและเอกสารประกอบการสอน
ตาง ๆ เทานั้น แตเกิดข้ึนจากการวิจัยดวยตนเองและการปฏิบัติจริง โดยเช่ือมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิมที่มีซึ่งไดรับจากผูสอน ดังนั้น ทักษะและเน้ือหาท่ีไดรับจากผูสอนจะมีความเก่ียวของ

ออาจจารย ดร.สสุคคัันนธธา โอศิรพันธุ
สสํํานักวชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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และจําเปนตอผูเรียนในการปฏิบัติโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ผูสอนจึงตองมีแนวทางการสอนและ                      
มีความสามารถสําหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการจัดสรางเครื่องมือและกลยุทธ                  
การเรยีนการสอนเพือ่นําไปสูการปฏบิตัใินชัน้เรยีนแหงศตวรรษที ่21 โดยมุงเนนการจัดการเรยีนการสอน
โดยใชโครงงานเปนฐานในการเรียนรู เพือ่ใหผูเรยีนมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองจริง สามารถเพ่ิมการแกปญหา 
รวมถึงการคิดเชิงวิพากษและอ่ืน ๆ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกลาวน้ี              
มีรูปแบบการสอนที่พัฒนาผูเรียนโดยตองรูถึงจุดแข็งและจุดออนของผูเรียนและผูสอนตองมีการปรับ
กลยุทธตาง ๆ  เพื่อพัฒนาผูเรียนและประเมินผล สําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเปนการจัด                 
การเรียนการสอนในการใหการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) 
ที่จะเนนทักษะการเรียนรูขั้นที่สูงขึ้น (Higher order learning skills) โดยเนนทักษะการนําเอาความรู
ใหมไปใชอยางสรางสรรค (Ability to use new knowledge in a creative way) เนนการเรียน         
การสอนเพื่อใชชีวิตในโลกที่เปนจริง (Life in the real world) เนนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ดวยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุน (Flexible in how we teach) มีการกระตุนและจูงใจให            
ผูเรยีนมคีวามคิด (Resourceful) ทีย่งัคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบการศึกษาออกไป ซึง่การจัดการเรียน
การสอนอาจนาํแนวทางตามทฤษฎกีารเรยีนรูของบลมูมาประยกุตใชรวมกบัแนวทาง Open Innovation 
Space Approach (OIS) ซึง่ประกอบดวยผูทีม่บีทบาทสาํคญั 3 ฝาย ไดแก ผูประกอบการในอตุสาหกรรม
อาหารท่ีมอบโจทยปญหาใหปฏบิตักิารแกไขจริง อาจารยซึง่ทาํหนาทีเ่ปนทีป่รึกษาหลัก และทีมนกัศึกษา
ทีอ่าจมาจากหลายสาขาท่ีเก่ียวของกับอตุสาหกรรมเกษตรไดมาทํางานรวมกันเพ่ือแกไขโจทยปญหาท่ีได
รับมอบหมาย แนวทางดังกลาวน้ีชวยใหทุกฝายไดเรียนรูไปดวยกัน ไดมีการสรางสังคมและการเรียนรู            
ในเชิงลึก รวมทั้งทําใหเกิดการริเริ่มที่จะเรียนรู การพัฒนาการวิจัยและการฝกปฏิบัติการสอนที่ไดเกิดข้ึน
ไปดวยกันอยางใกลชิด โดยความรวมมือของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นแนวทางน้ี              
จงึจําเปนทีจ่ะตองอาศยัความรวมมอือยางดจีากทกุฝาย เพือ่ใหบรรลเุปาหมายในการถายทอดองคความรู
ระหวางบคุคลทกุฝาย ความรูดงักลาวยงัสามารถถายทอดผานการปฏบิตัใิหเหน็ในการทาํงานจรงิอนัเปน
เชิงลึก และความรูยังสามารถถายทอดไดผานทางสังคมออนไลนไดอีกทางดวยเชนกัน ดังนั้นแนวทาง            
ในการจดัการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ทีเ่นนสมรรถนะทางวชิาชพีดานนกัอตุสาหกรรมเกษตร จงึตองอาศยั
ปจจัยสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในการสรางบุคลากรวิชาชีพดานนักอุตสาหกรรมเกษตร              
เปนไปเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรทีจํ่าเปนสาํหรับการพฒันาประเทศ จงึตองทาํการสรางบคุลากร
ทีม่คีวามรู ความชํานาญ ในดานการวิจยั และการปฏิบตัเิชิงบริหารและการจัดการ เพือ่ใหมคีวามสามารถ
ในการแกไขปญหาและการสรางองคความรูใหม ๆ ที่มีประโยชนเพื่อการผลิตอาหารของประเทศไทย              
ทัง้นี ้องคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนเพือ่การเรียนรูของผูเรียนท่ีจะมทีกัษะทีเ่ปนท่ีตองการในศตวรรษที ่ 21              
จะตองสอดคลองกับระบบท่ีกอใหเกิดผลลัพธแกผูเรียนคือ
 1)  มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 
 การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยแนวคิดตาง ๆ ดังตอไปนี้
 1.1 การจัดการเรียนการสอนใหผู เรียนมีความรูในเน้ือหาและความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ                  
โดยสรางความเขาใจระหวางวชิาหลกักบัวชิาอืน่ ๆ  เพือ่สรางนวตักรรมใหม ๆ  ตามแนวทางศตวรรษที ่21 
โดยบูรณาการความรูจากเนื้อหาท่ีไดเรียน เชน การนํากระบวนการใชประโยชนจากจุลินทรียในการผลิต
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สารชวีภาพตาง ๆ  การคนหาและสกดัสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพจากสมุนไพร เพ่ือผลิตเปนอาหารสขุภาพ หรอื
ศกึษาสารสกัดดงักลาวเพ่ือยบัยัง้เช้ือจลุนิทรยีกอโรค และการสรางแบบจําลองตาง ๆ  ทางวิศวกรรมศาสตร
ที่มีการประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้เปนไปเพื่ออธิบายวิธีการแกไขปญหา อันเปนการ
ผสมผสานความรูดานชีวเคมี จุลชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน
 1.2 การมุงเนนการสรางความเขาใจที่ไดจากการเรียนรูโดยการปฏิบัติ การทดลองแกปญหา          
จากโจทยวิจัยจริงของผูประกอบการ หรือจากการลงพ้ืนที่ในชุมชน การแกไขปญหาโจทยเสมือนจริง           
จากประสบการณของผูสอนท่ีไดถายทอดแกผูเรียน การมีสวนรวมของผูเรียนในการเก็บขอมูลและ                
การใชเคร่ืองมือจริง ไดแก อุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการผลิตอาหารจากผูประกอบการ                    
รวมทัง้การทีผู่เรยีนไดศกึษาเรยีนรูจากผูเชีย่วชาญ เชน ในคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
เพือ่ใหเกิดการเรียนรูจากการทํางานและการแกปญหาท่ีมรีากฐานจากโจทยวจิยัจริง ผูเรยีนจึงไดทราบถึง
ความสําคัญในการเรียนเนื้อหาตาง ๆ เพื่อใชในการประกอบวิชาชีพของตนเอง
 1.3 การจัดการเพื่อใหมีมาตรการหลาย ๆ รูปแบบของการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ                
หลากหลายและแตกตางกนัภายในหองเรยีน กลุมหรอืคน เพือ่กาํหนดจดุแขง็และจดุออนไดอยางถกูตอง               
จึงจะนําไปสูการดําเนินการจัดตั้งมาตรฐานการจัดการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมตอไป
 2)  การประเมินดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 การประเมินผูเรียนดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 ควรตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 2.1 การจัดทําเคร่ืองมือประเมินเพ่ือรองรับความสมดุลของการประเมินที่มีคุณภาพสูง มีการ
จดัการท่ีมคีณุภาพสูงเพ่ือทดสอบมาตรฐานของผูเรยีนพรอมกับการประเมินผลในช้ันเรียนท่ีมปีระสิทธภิาพ                   
ไดแก การใชวิธีการประเมินผูเรียนแบบ Rubric Score รวมถึงการมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ           
การปฏิบตังิานของผูเรยีน เพือ่ใหเกดิความเขาใจเชงิลกึจากการปฏบิตัจิรงิจนกระทัง่นาํไปใชประกอบวชิาชพี
ไดจริงตอไปในอนาคต
 2.2 การประเมินการใชเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมเกษตรใหมีความสมดุล ความชํานาญในการ 
นําความรูมาใชในการแกปญหาของผูเรียน ซึ่งเปนการวัดทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการ           
เพิ่มเครื่องมือชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่แสดงใหเห็นการเรียนรูทักษะในศตวรรษที่ 21            
เพื่อการศึกษาและการทํางานในอนาคต
 2.3 การเสริมสรางมาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรูที่ประเมินถึงสมรรถนะ
ของผูเรียนดานทักษะในศตวรรษที่ 21
 3) หลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 การนาํเสนอหลกัสตูรและการสอนในศตวรรษที ่21 จงึมแีนวทางเพิม่เติมเพ่ือนาํสูการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดย
 3.1 การจัดการเรียนการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่แยกกันระหวางบริบทของวิชาหลัก             
และรูปแบบที่เปนสหวิทยาการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ งเนนไปที่การใหโอกาสสําหรับการใชทักษะ                           
ในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและวิธีการตามความสามารถในการเรียนรู
 3.2 การนําเสนอเคร่ืองมอืตาง ๆ  ทีช่วยใหผูเรยีนไดมวีธิกีารเรยีนรูรวมระหวางนวตักรรมทีบ่รูณาการ รวมถงึ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีนบัสนนุแนวทางเพ่ิมเตมิในการใชปญหาเปนฐาน และทักษะการคิดขัน้สงู
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 3.3 การสนับสนุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน 
แหลงเรียนรูนอกหองเรียน ไดแก การพบผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู         
ความสามารถในดานอุตสาหกรรมเกษตรจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน
 4)  การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 ผู สอนมีแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสูความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน                     
ในศตวรรษที่ 21 ไดโดยมีแนวทางดังตอไปน้ี
 4.1 ผูสอนจะตองมีแนวทางการสอนเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถสําหรบัการบูรณาการ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยตองอาศัยเคร่ืองมือและกลยุทธการเรียนการสอนจากการจัดการของ                           
ผูสอนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนของผูเรียน โดยการปฏิบัติในช้ันเรียนเนนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทําโครงงาน เพือ่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตัจิรงิ สาํหรับการปฏิบตัิ
นอกชั้นเรียนเนนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญในชุมชนหรือในพื้นที่            
ไดแก ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและผูเชี่ยวชาญดานแขนงตาง ๆ ของอุตสาหกรรมอาหาร 
ถอืเปนแหลงเรยีนรูสาํหรบัผูเรยีนและผูสอนในศตวรรษท่ี 21 เพือ่ทีจ่ะกาํหนดรูปแบบชนิดของการเรียนรู          
ในหองเรียนท่ีดีที่สุดในการทําการสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียน ซึ่งแนวทางการจัด                
การเรียนการสอนที่แสดงใหผูเรียนไดตระหนักวา มีความรูความเขาใจถึงการนําความรูที่ไดรับจากผูสอน          
อันเปนความรูในวิชาชีพมาแกไขปญหาไดจริง จึงจะสามารถเพ่ิมการแกปญหาการคิดเชิงวิพากษและ
สมรรถนะอื่น ๆ  ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผูสอนตองมีการพัฒนาความสามารถของผูเรียนตามจุดออน
และจุดแข็งที่พบจากผูเรียน ทั้งนี้เปนไปเพ่ือใหผูสอนไดมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
 4.2 การสงเสรมิผูสอนใหมกีารพฒันาความสามารถในการใชกลยทุธตาง ๆ  (เชน การประเมินผล
การเรยีนการสอน) สาํหรบัผูเรยีนท่ีมคีวามหลากหลายและการไดรบัการสนบัสนนุการสรางสภาพแวดลอม
ที่สนับสนุนความแตกตางการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน
 4.3 การจัดการในระดับนโยบายของผูบริหาร เพื่อรองรับการประเมินผลอยางตอเน่ืองของ               
การพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
 4.4 การสนับสนุนและสงเสริมการแลกเปล่ียนความรูระหวางผูประกอบการ นักวิชาการ และ            
ผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรวมมือกันพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน              
ในศตวรรษที่ 21 โดยการนํารูปแบบความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางผูเรียน ผูสอน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหารทําการกําหนดจุดยืน เพื่อสรางแนวทางการจัดการเรียนรูอันเปนการนําไป
สูความย่ังยืนของการพัฒนาวิชาชีพตอไป
 5)  สภาพแวดลอมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 การสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย
 5.1 การสรางการเรยีนรูดวยวธิปีฏิบตัจิรงิทีส่นบัสนนุความตองการของผูเรยีนและสภาพแวดลอม
ทางกายภาพท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยทักษะในศตวรรษที่ 21
 5.2 การสนับสนุนการเรียนรูรวมกับผูประกอบการจริง ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพท่ีชวยใหการจัด              
การเรียนรู เพื่อใหผู เรียนไดมีแนวทางการทํางานรวมกัน รวมทั้ง การแบงปนแนวทางปฏิบัติที่ดี                         
จากมืออาชีพ และบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติในชั้นเรียน
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 5.3 การสนับสนุนผูเรยีนไดเรยีนรูการทํางานท่ีเกีย่วของในโลกศตวรรษท่ี 21 ทีเ่ปนสภาพแวดลอม
จริงโดยการเรียนรูการใชเครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอยางมีคุณภาพ การรูจักการทํางานเปนกลุม
และรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการติดตอระหวางผูเรียนกับชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาส
การมีสวนรวมระหวางผูเรียนในการเรียนรูโดยตรง และจากสังคมออนไลนเพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
ไปสูระดับชาติและนานาชาติตอไป
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การเรยนการสอนแบบหองเรยนกลับทาง 
รายวชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1
ของนักศึกษาที่ไมใชวชาเอกภาษาญี่ปุน มหาวทยาลัยเชยงใหม 1

บทนํา
 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่งของสังคมโลก การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมี
ทักษะสําหรับการใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนการสอนแบบใหมจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง              
การจดัการเรยีนการสอนเชงิรกุ (Active Learning) ทีเ่นนใหผูเรยีนไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเองผานรปูแบบ
และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายน้ัน จึงเปนการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่พัฒนาการเรียนรูและ  
สงเสรมิใหผูเรยีนเกดิทกัษะแหงศตวรรษที ่21 รปูแบบการเรยีนการสอนทีป่ระยกุตจากการเรยีนการสอน
เชิงรุกและเปนรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประการหน่ึงก็คือ การเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับทาง (Flipped Classroom) (溝上，2014：141) โดย วิจารณ พานิช ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียน
การสอนแบบหองเรียนกลับทางไวดังนี้

1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอการสอนแบบหองเรียนกลับทาง
รายวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 ของนักศึกษาท่ีไมใชวิชาเอกภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นะโอะโกะ โยะฌิดะ              
และทนพร ตรีรัตนสกุลชัย. (2559). JSN Journal, 6 (2), 71-83.)
2 อาจารย, ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม, 
อีเมล: naoko.y@cmu.ac.th
3 อาจารย ดร., ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 239 ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชยีงใหม, 
อีเมล: thanabhorn.t@cmu.ac.th

อาจารยนะโอะโกะ โยะฌิดะ2 และอาจารยทนพรร ตรรัตนสกุลชัย33

ภาควชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร

เปนวิธีจัดการเรียนรูที่ยกระดับคุณคาของความเปนครู คือ ครู ไมสอนแบบถายทอดความรูให            
แกศิษยโดยตรงอีกตอไป แตถายทอดผานวีดิทัศนสั้น ๆ 15 - 20 นาที ใหนักเรียนไปเรียนสาระ
ความรูทีบ่าน ซึง่จะเปดโอกาสใหเดก็ทีเ่รยีนชา “กรอกลบัคร”ู ได และจะดซูํา้หลายครัง้กไ็ด……..
แลวในวันรุ งข้ึน นักเรียนก็ไดทําโจทยหรือกิจกรรมเพ่ือฝกใชความรูนั้น เกิดกระบวนการ                   
“เรียนรูโดยลงมือทํา” (Learning by Doing) ที่จะชวยใหเด็กรูลึกและรูจริง โดยครูเปลี่ยนไปทํา
หนาที่ “ครูฝก” หรือโคช (วิจารณ พานิช, 2557:คํานํา)
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 การเรยีนการสอนแบบหองเรยีนกลบัทางนีพ้ฒันาขึน้โดย Jonathan Bergmann และ Aron Sams 
(2012) ใน ค.ศ. 2007 พวกเขาไดเริ่มจัดทําวิดีโอที่บันทึกการบรรยายผานโปรแกรม PowerPoint              
อยางงาย ๆ  แลวอพัโหลดลงเวบ็ไซต YouTube เพือ่ชวยนกัเรยีนทีไ่มสามารถมาเรยีน เนือ่งจากตดิภารกจิ
บางอยาง  สามารถตดิตามเนือ้หาบทเรยีนผานทางวดิโีอไดดวยตนเอง Bergmann และ Sams (2012:15) 
ไดเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบเดิมและแบบหองเรียนกลับทางไวดังนี้

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาลกัษณะการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทางท่ีนาํเน้ือหาบทเรียน   
ไปจดัทาํเปนวดิโีอ ทาํใหผูเรยีนสามารถทบทวนบทเรยีนไดทกุทีท่กุเวลาตามทีผู่เรยีนตองการ ขณะเดยีวกนั
ผูเรยีนทีม่พีืน้ฐานออนกส็ามารถเรยีนรูบทเรยีนลวงหนาใหทนัเพือ่นได นอกจากนีเ้วลาทีใ่ชในการบรรยาย
บทเรยีนในการเรยีนการสอนแบบเดมิไดเปลีย่นมาใชทาํกจิกรรมการเรยีนรูอืน่ ๆ  แทน  เพือ่พฒันาทกัษะของ
ผูเรยีนการเรียนการสอนชนิดนีถ้กูนาํไปใชจดัการเรียนรูในหลากหลายวิชา สาํหรบัการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศน้ัน Bergmann และ Sams (2012:48) ไดแนะนาํไววา ผูสอนสามารถบันทกึวดิโีอบรรยายไวยากรณ 
หรือบทสนทนางาย ๆ เพื่อนําเวลาที่เหลือไปใชฝกทักษะดานอื่น ๆ ของผูเรียน นอกจากนี้ Yixing Li 
(2015:188-189) ไดนาํเสนอรปูแบบจาํลองการนาํการเรยีนการสอนแบบหองเรยีนกลบัทางไปใชในการเรยีน
ภาษาญ่ีปุนในฐานะภาษาตางประเทศ โดยใหเริม่กจิกรรมในช้ันเรียนจากการนําประเด็นปญหาตาง ๆ  ในวิดโีอ
มาพดูคยุ หรอืตัง้คาํถามใหผูเรยีนไดแสดงความคิดเหน็ (Identify Problems) จากนัน้เขาสูขัน้ตอนการให          
ผูเรียนสํารวจความรู ของตนเอง (Independent Exploration) และใหผู เรียนไดเรียนรูรวมกัน                      
(Collaborative Learning) ผานกิจกรรมในชั้นเรียน โดยอาจแบงเปนกลุมขนาดเล็กตั้งแต 2 – 5 คน            
เพื่อใหผูเรียนในกลุมทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผูเรียนอื่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
เม่ือไดทาํกิจกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุมแลว ผูเรยีนควรมโีอกาสนาํเสนอผลงานของตนเองในรปูแบบตาง ๆ  
(Achievements Exchange) เพือ่ใหผูเรยีนไดแลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรูซึง่กนัและกนั สวนการ

Warm-up activity 
Go over previous night’s 
homework
Lecture new content

Guided and independent 
practice and/or lab activity

Warm-up activity
Q&A time on video

Guided and independent 
practice and/or lab activity

5 min.
20 min.

30-40 min.

20-35 min.

5 min.
10 min.

75 min.

ตารางที่ 1 Comparison of Class Time in Traditional versus Flipped Classroom 
(Bergmann and Sams, 2012:15)

Traditional Classroom
Activity ActivityTime Time

Flipped Classroom
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ประเมินผลผูเรียน (Feedback Assessment) นั้น ก็ไมควรมุงไปที่คะแนนสอบแตเพียงอยางเดียว              
หากแตควรเนนการประเมนิผลตามสภาพจรงิ อยางไรกต็าม Watanabe (2014) ไดนาํการเรยีนการสอน
แบบหองเรียนกลับทางไปใชจดัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุน และพบปญหาวา มผีูเรียนเพียง 50% เทาน้ัน
ที่ศึกษาวิดโีอบทเรียนมาลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ   
 สาํหรบัรายวิชาภาษาญีปุ่นพ้ืนฐาน 1 เปนวิชาโทและวิชาเลอืกเสรสีาํหรบันักศกึษาทีไ่มใชวชิาเอก
ภาษาญ่ีปุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชานี้จัดการเรียนการสอนคาบละ 90 นาที จํานวน 2 คาบตอสัปดาห   
รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห โดยเนนเนื้อหาสําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอน4 ลักษณะการเรียน    
การสอนใชรปูแบบบรรยายโดยผูสอนชาวไทยสลบักบัผูสอนชาวญีปุ่น จากการจดัการเรยีนการสอนทีผ่านมา             
พบวา ผูสอนชาวญี่ปุนประสบปญหาการอธิบายไวยากรณใหแกผูเรียนเนื่องจากอุปสรรคทางดานภาษา                         
อกีทัง้ดวยเนื้อหาบทเรียนในแตละบทมีปริมาณมาก จึงทําใหผูสอนใชเวลาไปกับการบรรยายจนทําให                  
ไมมีเวลาพัฒนาฝกฝนทักษะผูเรียนอยางจริงจัง นอกจากนี้ดวยเหตุที่ในชั้นเรียนมีทั้งผูเรียนที่มีพื้นฐาน5 
และผูเรยีนทีไ่มมพีืน้ฐานภาษาญ่ีปุน สงผลใหผูเรยีนท่ีไมมพีืน้ฐานมากอนเกิดความเครียด รูสกึกดดันและ             
ไมกลาซกัถามเม่ือไมเขาใจ ในขณะท่ีผูเรยีนท่ีมพีืน้ฐานภาษาญ่ีปุนมาแลวกร็ูสกึเบ่ือหนายกับการเรียนการสอน 
เพือ่แกไขปญหาเหลานี ้ผูสอนจงึสนใจท่ีจะนํารปูแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลบัทางมาทดลองใช
ในรายวิชาภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน 1 โดยมุงหวังใหเกิดการเปล่ียนบทบาทการบรรยายหนาชั้นของผูสอน            
เพื่อจัดการเวลาภายในหองเรียนใหคุมคา สามารถนําเวลาไปพัฒนาทักษะทางดานภาษาแกผูเรียน               
เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4  ดูรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาจากตารางที่ 3 
5  นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานภาษาญ่ีปุนมากอนน้ันสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหมได แตอยางไรก็ตามนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุน               
มากอนสวนใหญไมประสงคจะเทยีบโอนฯ เน่ืองจากตองการลงทะเบียนวชิานีเ้ปนวชิาเลอืกเสรเีพือ่เพิม่เกรดเฉล่ียสะสม
ใหแกตนเอง สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการวิจัยตามสภาพหองเรียนจริง ประชากรในกลุมตัวอยางจึงมีทั้งผูเรียนที่มี          
พื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอนและผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอน สําหรับผูเรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอน              
ในบทความนี้  คือ ผูเรียนที่เคยเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุนระยะเวลาต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป หรือผูเรียนที่เรียน
แผนการเรียนศิลปภาษาญี่ปุนในระดับมัธยมปลาย หรือผูเรียนที่ศึกษาภาษาญ่ีปุนดวยตนเองเทากับหรือมากกวา                   
30 ชั่วโมงขึ้นไป 
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วิธีการจัดการเรียนการสอน
 ในการจัดการเรียนการสอนคร้ังน้ี กลุ มเปาหมายคือ นักศึกษาที่ไมใชวิชาเอกภาษาญ่ีปุ น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 
จํานวน 48 คน ผูสอนไดใชแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 แบบหองเรียนกลับทาง
โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการสอนดังนี้

6เนือ่งจากวิชานีเ้ปนวิชาท่ีมนีกัศกึษาตางคณะมาเรียนจาํนวนมาก  นกัศึกษาตางคณะบางสวนมวีชิาเรียนกอนหนาวชิานี้             
ทีค่ณะของตนเอง ผูสอน จงึเผือ่เวลา 10 นาทแีรก และ 10 นาทสีดุทายสาํหรบัการเดินทางมาเรียนของนักศึกษาตางคณะ 
7 The Japan Foundation, Bangkok. 見る！日本語の教え方 Watch! Teaching Japanese Videos ดู! วิธีสอน 
ภาษาญี่ปุน. Retrieved October 22, 2016, from http://miru-oshiekata.blogspot.com/?view=classic

ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติและแบบหองเรียนกลับทาง                               
ที่ใชในการเรียนการสอนจริง

การเรียนการสอนแบบปกติ การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทาง
กอนเรียน
- ผูเรียนทําการบานที่ไดรับมอบหมาย

ในชั่วโมงเรียน 
(ทั้งหมด 90 นาที เวลาทําการเรียนการสอน 70 นาที)6

- พูดคุย/เช็คชื่อ/รับ-คืนการบาน  (5 นาที) 
- ตัวอักษรภาษาญี่ปุน (คันจิ) / แบบทดสอบยอย / 
  ทบทวนบทเรียนที่ผานมา (20นาที)
- แนะนําคําศัพทในบทเรียน (5 นาที)
- บรรยายรูปประโยคสําคัญในบทเรียน (5 นาที) 
- บรรยายไวยากรณ และการออกเสียง (15 นาที)
- ฝกรูปประโยค (10 นาที)
- อานบทอาน/ บทสนทนา (10 นาที)

กอนเรียน
- ผูเรียนศึกษาวิดีโอเนื้อหาบทเรียนที่ไดรับมอบหมาย 

ในชั่วโมงเรียน 
(ทั้งหมด 90 นาที เวลาทําการเรียนการสอน 70 นาที)
- พูดคุย/ทบทวนบทเรียนที่ผานมา (5 นาที)
- แบบทดสอบกอนเรียน (อิงเนื้อหาจากวิดีโอ) /
  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (15 นาที)
- แนะนําคําศัพทในบทเรียน (5 นาที)
- กิจกรรมในชั้นเรียน (35 นาที) 
- แบบฝกหัดทายคาบเรียน (10 - 15 นาที)

 ผูสอนไดมอบหมายใหผูเรียนศึกษาบทเรียนมาลวงหนาผานส่ือการสอนออนไลนที่ผูสอนไดจัดทํา
เตรียมไวในเว็บไซต YouTube และแจงชองทางการรับชมวิดีโอผาน Facebook Fanpage ของรายวิชา   
กอนการเรียนการสอนทุกครั้งผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อสํารวจความเขาใจตอบทเรียน
จากการศึกษาดวยตนเองผานวิดีโอ หลังจากเฉลยแบบทดสอบกอนเรียนจะเขาสูการแนะนําคําศัพท              
และกิจกรรมในช้ันเรียน การดําเนินกจิกรรมในช้ันเรียน ผูสอนไดแบงผูเรียนเปนกลุมละ 5 คน และมอบหมาย
ใหทาํกิจกรรมในช้ันเรยีนทีแ่ตกตางไปตามบทเรียนในแตละคาบเรยีน  โดยมผีูชวยสอน (TA)  จาํนวน 2 คน 
คอยดูแลความเรียบรอย กระตุน และสนับสนุนกิจกรรมแตละกลุม หลังกิจกรรมกลุมผูเรียนแตละคน          
จะไดรบัมอบหมายใหทาํแบบฝกหดั โดยในขณะท่ีทาํแบบฝกหดันัน้ ผูสอนและ TA จะเดินสาํรวจความเขาใจ
ของผูเรียนและใหคําแนะนําหรืออธิบายใหแกผูเรียนที่มีปญหาเปนรายบุคคล
 ในสวนของกิจกรรมในช้ันเรยีนนัน้ ผูสอนไดปรบัปรงุกจิกรรมบางสวนขึน้จาก 見る！日本語の教え方 
Watch! Teaching Japanese Videos ดู!  วิธีสอน ภาษาญี่ปุน ใหเขากับเนื้อหาของรายวิชาดังนี้
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ตารางที่ 3 กิจกรรมในชั้นเรียนของการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทาง

สัปดาหที่ เนื้อหา กิจกรรมกลุม

- แนะนํารายวิชา / การศึกษาแบบ
หองเรียนกลับทาง / วิธีการศึกษา
วิดีโอดวยตนเอง
- คําทักทายภาษาญ่ีปุนเบื้องตน
- การอานตัวอักษร Hiragana  
- ตัวเลข
- การเขียนตัวอักษร Hiragana  

- บทท่ี 1 การแนะนําตัว
（私はNです）

- ทบทวนตัวอักษร Hiragana  

- บทท่ี 2 การถามตอบเก่ียวกับสิง่ของ 
1（この・その・あの・どの）　

- การอานตัวอักษร Katakana
- บทท่ี 3 การถามตอบเก่ียวกับสิง่ของ 
2（これ・それ・あれ・どれ／                   

これはいくらですか。）

- การเขียนตัวอักษร Katakana

- บทท่ี 4 การแสดงความเปนเจาของ
（これは私のNです。）

- บทที่ 5 การขยายคํานามดวย             
คํานาม （NのN）

- บทท่ี 6 คําคุณศัพท 

1

2

3

4

5

6

- ชวยกันอานคําศัพทงาย ๆ ที่เขียนดวยตัวอักษร Hiragana  
ในใบงานทีม่อบหมาย กอนทีจ่ะนาํมา Feedback หนาช้ันเรยีน
- กิจกรรมเกม Bingo เพื่อฝกการอานตัวเลขเปนภาษาญ่ีปุน

- กิจกรรมคนหาตัวอักษร Hiragana (Dot to dot) ในใบงาน
ที่มอบหมาย กอนที่จะนํามา Feedback หนาช้ันเรียน
- กิจกรรมแนะนําตวั  โดยแจกกระดาษใหทํานามบัตร (เขียน
ชือ่-สญัชาต-ิอาชพี-อาย)ุ แลวแลกเปล่ียนนามบัตรและถามตอบ
ภายในกลุมตามรูปไวยากรณในบทเรียนภายในกลุม
- กิจกรรมเขียนตัวอักษร Hiragana โดยในใบงานจะมีตัวเลข
ภาษาญีปุ่นต้ังแตหลัก 100-1,000,000 ใหผูเรียนเขียนเสียงอาน
ตัวเลขน้ัน ๆ
- กจิกรรมจบัฉลากชือ่ตวัละครดงัและแสดงทาทางของตวัละครนัน้ 
เพื่อใหกลุมอื่นทายวาเปนตัวละครอะไร โดยการถามตอบ                   
ใชรูปประโยคในบทเรียน（この人はだれですか。）　

- กิจกรรมทายตัวอักษร Katakana ที่ถูกปดไวบางสวน
- กจิกรรมบทบาทสมมติการซ้ือของ โดยแจกเงินญีปุ่นปลอม แลว
ใหแตละกลุมฝกอานช่ืออาหารท่ีเขียนตัวอกัษร Katakana จาก
เมนูอาหารราน Mos Burger แลวฝกสนทนาสัง่อาหารจากในเมนู
- กจิกรรมวาดรูปตามโจทยทีใ่หไวแลวใหเพือ่นในกลุมทายภาพ
ที่วาดโดยใชรูปประโยคในบทเรียนถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพ          
ที่ตนวาด（これは何ですか。）

- กจิกรรมฝกเขยีนชือ่ตวัเองดวยตวัอกัษร Katakana แลวสลบั
ชือ่กบันกัศึกษาคนอ่ืน ๆ  เพือ่ใหนกัศึกษาไดฝกอานชือ่เพือ่นดวย
- กิจกรรมถามตอบเก่ียวกับตัวละครปริศนาในสไลด โดยจะ
แนะนําวาตัวละครแตละตัวมีของอะไรบาง จากน้ันแจกบัตร
ภาพใหแตละกลุม สมาชิกกลุมรวมกันทายวา บัตรภาพส่ิงของ
นั้นเปนของตัวละครไหน  
- กิจกรรมจากใบงาน 3 ชุด ที่มีช องวางในดานขอมูล                           
( Information gap) เกี่ยวกับคําที่นํามาขยายคํานาม                       
ใหผู เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนตามรูปประโยค             
ในบทเรียน เพื่อเติมขอมูลในใบงานของตนเองท่ีหายไป
- จับคู ภาพคํานามท่ีผู สอนเตรียมมากับบัตรคําคุณศัพทที่     
เหมาะสมกับภาพ และแตงประโยคจากคําศัพทนั้น 
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สัปดาหที่ เนื้อหา กิจกรรมกลุม

- บทที่ 7 การใชคําคุณศัพท

- บทที่ 8 คําคุณศัพทรูปอดีต
- กิจกรรมเรียนรูตัวอักษร kanji 

- บทที่ 9 รูจักคํากริยาและประโยค
ภาษาญ่ีปุน
- บทที่ 10 คํากริยารูปอดีต

- บทท่ี 11 คํากริยาแสดงการมีอยู 
（PlaceにNがあります）

- บทที่ 12 คําบอกลักษณนาม

- บทท่ี 13 คาํกริยาแสดงการมองเห็น
และการไดยิน
- บทที่ 14 การบอกตําแหนง

- บทที ่15 คาํกรยิาแสดงการเคลือ่นท่ี

7

8

9

10

11

12

13

- กิจกรรม 20 คําถาม ใหนักศึกษาถามเก่ียวกับส่ิงของที่ซอน
อยูในบัตรภาพโดยใชคําคุณศัพทที่เรียนมาภายใน 20 คําถาม 
เพื่อทายส่ิงของในบัตรภาพ
- กิจกรรมพลิกบัตรคําคุณศัพทและผันใหเปนรูปอดีต 
- แบงกิจกรรมออกเปน 3 ฐาน  โดยฐานที่ 1 ใหนักศึกษาทํา
แบบฝกหดัทบทวนความรูกอนสอบกลางภาค โดยจะมอีาจารย
เดนิดเูพือ่ตรวจสอบความเขาใจของนกัศกึษา ฐานที ่2 เปนฐานฝก
การเขียนคันจิพื้นฐาน โดยใชหมึกนํ้ากับหนังสือพิมพเพ่ือสอน
การลากเสนและวิธีการเขียนคันจิพื้นฐานใหแกนักศึกษา และ
ฐานที ่3 เปนฐานฝกเขยีนคันจโิดยใชหมกึจนี  นกัศกึษาจะวนฐาน
ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 3 ฐาน 
- กิจกรรมสัมภาษณเพื่อนตามโจทยในใบงานกอนนําขอมูลมา
นําเสนอในรูปแบบการเขียนเรียงความ
- เกมใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรกับใคร แบงกลุมนักศึกษาให
ตวัแทนกลุมมาจับฉลากแยกบทบาทของกลุม  กลุมทีไ่ด “ใคร” 
เปนผูกําหนดประธานของประโยค กลุมที่ได “ทําอะไร” 
กาํหนดภาคแสดงของประโยค กลุมทีไ่ด “อะไร” กาํหนดกรรม
ของประโยค กลุมที่ได “ที่ไหน” กําหนดสถานท่ีของประโยค 
กลุมที่ได “เม่ือไหร” กําหนดเวลา กลุมที่ได “กับใคร” กําหนด
กรรมรอง แลวนําเอาคําของแตละกลุมมารวมใหเปนประโยค
เดยีวกันและชวยกันแกไขประโยคใหถกูตองตามหลักไวยากรณ
- กจิกรรมเขียนภาพตามคําบอก จบัคูนกัศกึษาใหฝายหน่ึงเห็น
ภาพ อธิบายภาพเปนภาษาญ่ีปุน สวนอีกฝายหนึ่งใหวาดภาพ
ตามที่อีกฝายอธิบาย
- กิจกรรมจับฉลากคํานามคนละ 1 คํา จากน้ันใหหากลุม              
คาํนามอืน่ ๆ ทีใ่ชลกัษณนามเหมือนกนั ผูสอนตรวจวาในกลุมนัน้
มีคํานามไหนท่ีไมเขากลุมหรือไม กอนท่ีจะแจกฉลากคํานาม
ใหมเพื่อทํากิจกรรมในรอบตอไป
- เกมฟงเสียงและดูภาพที่ผู สอนเตรียมมาเพื่อแขงกันตอบ
คําถามวาเสียงหรือภาพน้ันคืออะไร
- กจิกรรมจากใบงานชองวางในดานขอมูล (Information gap) 
ถามตอบเก่ียวกบัตาํแหนงสถานทีต่าง ๆ  โดยใชขอมลูจากแผนท่ี
จริงประกอบ
- กิจกรรมแตงเรียงความขนาดส้ันเรื่อง “วันหยุดที่แสนหรูหรา
ของฉัน” โดยใชประโยครูปอดีต โดยกิจกรรมครั้งนี้ไดนํา             
เรยีงความของแตละกลุมโพสตลง Facebook เพือ่ใหนกัศึกษา
กลุมอื่นไดเขามาอานงานของเพ่ือนและโหวตใหคะแนน                    
กลุมที่มีคะแนนโหวตมากท่ีสุดไดรับรางวัลจากผูสอน
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สัปดาหที่ เนื้อหา กิจกรรมกลุม

- บทท่ี 16 ความแตกตางระหวาง
การใช 何か และ 何が

- บทท่ี 17 การบอกเวลา 1

- บทท่ี 18 การบอกเวลา 2

- บทท่ี 19 ประโยคแสดงการ
เชิญชวน

- บทท่ี 20 ประโยค Nが好き

・嫌い・上手・下手

14

15

- รวบรวมตัวอยางประโยคตาง ๆ  ในบทกอน ๆ  มาประยุกตใชกบั
ไวยากรณหลักในบทนี้และฝกถามตอบกับนักศึกษาผานสไลด
- กิจกรรม “ตารางสอนของคุณมิว” ผูสอนแจกตารางสอนท่ีมี
วิชาบางวิชาเขียนเอาไวและมอบคําใบภาษาญี่ปุนที่มีขอมูล
เกี่ยวกับตารางสอนเพ่ิมเติม นักศึกษาชวยกันอานคําใบตาง ๆ 
และไขปริศนาจากคําใบเพื่อเติมตารางสอนใหสมบูรณ
- กิจกรรมจากใบงานบทบาทสมมติ ใหนักศึกษาสัมภาษณ            
เก่ียวกับกิจวัตรประจําวันในชวงเวลาตาง ๆ ของเพ่ือนและ          
นําขอมูลมาเขียนตอบในใบงาน
- กจิกรรมจากใบงานชองวางในดานขอมูล (Information gap) 
โดยนกัศึกษาจะมตีารางเวลาของตนเอง ใหฝกใชสาํนวนชกัชวน
เพื่อนไปทํากิจกรรมตามเวลาวางของตนเอง
- กิจกรรม Bingo โดยแจกตาราง Bingo ภายในตารางจะมี
คาํถามเกีย่วกบัส่ิงทีช่อบและไมชอบ สิง่ทีถ่นดัและไมถนดัตาง ๆ 
นักศึกษาสัมภาษณเพื่อนและเขียนชื่อเพื่อนลงในชองตาง ๆ 
ตามขอมูลที่ไดรับมา  

8  โปรดดรูายละเอียดเพิม่เตมิใน นะโอะโกะ โยะฌิดะ และทนพร ตรรีตันสกลุชยั. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตอการสอนแบบหองเรียนกลับทางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน1 ของนักศึกษาท่ีไมใชวิชาเอกภาษาญ่ีปุน มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม. JSN Journal, 6 (2), 71-83.

การประเมินผลการเรียนรู
 การประเมินผลการเรียนรูรายวิชาภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน 1 นั้นไดแบงการประเมินผลเปน 2 สวนคือ    
การประเมินตามสภาพจริงโดยการสอบเน้ือหา 50% แบงเปน การสอบ Pre Test 20% การสอบ               
กลางภาค 15% และการสอบปลายภาค 15% และสวนที่ 2 คือ คะแนนจากกิจกรรมในหองเรียน 50%              
แบงเปนการทํางานกลุม 20% การสะทอนคิด 10% และกิจกรรมในหองเรียน 20% 
 จากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาญีปุ่นพืน้ฐาน 1 โดยใชการเรยีนการสอนแบบหองเรยีน 
กลบัทาง พบวา การใชสือ่และเทคโนโลยปีระกอบการจดัการเรยีนรูเพือ่ใหผูเรียนทีไ่มมพีืน้ฐานภาษาญีปุ่น    
ไดศกึษาเตรยีมตวัมากอนลวงหนา ตลอดจนการลดเวลาบรรยายและเพิม่กจิกรรมฝกฝนทกัษะผูเรยีนมากขึน้
ชวยพัฒนาทักษะของผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานภาษาญ่ีปุนมากอน ในขณะท่ี                
ผูเรียนที่มีพื้นฐานภาษาญ่ีปุนมากอนนั้นกลับไมมีความแตกตางในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจากผูเรยีนมทีกัษะความรูตรงกับเน้ือหาบทเรียนอยูแลว รปูแบบการเรียนการสอนจึงไมใชตวัแปร
ที่ทําใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันนั่นเอง8     
 นอกจากน้ี การเรียนของวิธีสอนแบบหองเรียนกลับทางไดเปลี่ยนผูเรียนใหเปน Active Learner  
มากขึน้ โดยสงัเกตไดจากบรรยากาศการเรยีนรูในหองเรยีนทีผู่เรยีนใหความรวมมอืตอผูสอนและกจิกรรม
กลุมตาง ๆ จากบันทึกหลังการสอนของผูสอนและจากแบบสะทอนคิดของผูเรียน ซึ่งผูเรียนไดแสดง          
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ความเห็นวาการเรียนการสอนเชนนีส้รางความกระตือรอืรนและวนิยัในการเรียนรู สงผลใหเกดิความภูมใิจ
ในตัวเองตามมา ขณะเดียวกันการไดศกึษาเน้ือหาผานวดิโีอมากอน ทาํใหเกดิความม่ันใจและไมรูสกึกดดัน
เม่ือตองเรยีนรวมกบัผูเรยีนทีม่พ้ืีนฐานมากอน ดวยเหตุนีจ้งึอาจกลาวไดวา การเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับทางเหมาะกับหองเรียนท่ีมีผูเรียนท่ีมีพื้นฐานทางภาษาญ่ีปุนที่หลากหลาย เนื่องจากวิธีการเรียน            
การสอนชวยเสริมสรางความมั่นใจในการเรียนภาษาญี่ปุนแกผูเรียนที่รู สึกวาตนมีพื้นฐานไมเทากับ              
ผูเรียนคนอ่ืน
 อยางไรก็ตามมีนักศึกษาบางสวนแสดงความเห็นวา ชอบการเรียนการสอนแบบบรรยายมากกวา 
เน่ืองจากการศึกษาวิดีโอดวยตนเองนั้น ไมสามารถสอบถามอาจารยไดทันทีเมื่อเกิดประเด็นที่ไมเขาใจ            
จึงทําใหรูสึกวาเรียนไดไมตอเน่ือง อีกท้ังการศึกษาวิดีโอมากอนบางคร้ังก็ทําใหความต้ังใจในการเรียน            
ในหองเรียนลดลงและรูสึกเบ่ือหนายในชวงท่ีผู สอนสรุปเน้ือหาจากวิดีโออีกคร้ังกอนเขากิจกรรม                        
ในหองเรียนเน่ืองจากเปนเน้ือหาท่ีตนรูมากอนแลว ดวยเหตุนีเ้พือ่ใหการนํารปูแบบการเรียนการสอนแบบ
หองเรยีนกลบัทางไปใชไดมปีระสทิธผิลมากย่ิงข้ึน จงึควรพิจารณาปรบัปรงุรปูแบบการสรุปเนือ้หาบทเรียน             
เพือ่ดงึดดูความสนใจและเหมาะกับความสามารถของผูเรียน ตลอดจนปรับปรุงระบบการตอบคําถามและ
ขอสงสัยของผูเรียนใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น
 ในการดําเนินการทดลองการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทางคร้ังนี้พบวา มีนักศึกษาถอน
รายวิชา (W) สูงถึง 13 คน จาก 48 คน (คิดเปน 27.08%) ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ถอนรายวิชา
ภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน 1 ที่ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558                     
ตอนเรียน 002 ซึ่งเปนตอนเรียนที่ผูสอนไดสอนรวมกัน มีนักศึกษาถอนรายวิชาเพียง 2 คนจาก 38 คน 
(คิดเปน 5.71%) ซึ่งนักศึกษาท้ัง 2 คนนี้เปนนักศึกษาท่ีมีผลคะแนนต่ํากวาระดับคาคะแนนเฉล่ียของ            
ผลการสอบกลางภาคคอนขางมาก ในขณะที่เมื่อศึกษาผลคะแนนของนักศึกษาจํานวน 13 คนที่ถอน
รายวิชา พบวา นักศึกษาจํานวน 8 คน ใน 13 คนนั้นมีคะแนนอยูในระดับคาคะแนนเฉล่ียหรือสูงกวา            
คาคะแนนเฉลี่ย ทั้งนี้คาดวาสาเหตุประการหนึ่งที่นักศึกษาถอนรายวิชาเปนจํานวนมาก อาจมาจาก              
การเปล่ียนวธิกีารเรียนการสอนท่ีนกัศกึษาจําเปนตองเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน จนอาจทําใหรูสกึวาวชิานี้ 
เปนภาระสําหรับนักศึกษามากเกินไปเม่ือเทียบกับวิชาเลือกเสรีอื่น ๆ จากปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวา 
การนํารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกมาใชในรายวิชาเลือกท่ีผูเรียนไมใชนักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน 
จําเปนตองคํานึงถึงคุณลักษณะของนักศึกษาและปญหาการถอนรายวิชาของผูเรียนที่จะตามมาดวย  
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ความทาทายของการจัดการเรยนรูแบบใหม
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21
เพื่อสราง Active Learner ในกระบวนวชาบทนําสูวชาชพ
กิจกรรมบําบัด

บทนํา
 ศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา                  
จึงตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจริง โดยเฉพาะในบริบทที่เชื่อมโยงความรูจาก
หองเรียนสูโลกแหงการทํางานและวิชาชีพ  บทความน้ีมีเปาหมายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ               
ในการดาํเนนิโครงการการจัดการเรยีนรูแบบใหมทีส่อดคลองกบัศตวรรษท่ี 21 ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
โดยไดดําเนินงานในประเภทโครงการ Type A เนนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Student –               
Centered Learning Approach ในกระบวนวชิา 513111 บทนาํสูวชิาชพีกจิกรรมบาํบดั โดยมคีณาจารย
ที่ดําเนินโครงการ ไดแก 1) อาจารย ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ (หัวหนาโครงการ) 2) อาจารยอชิรญาณ               
ไชยคํา และ 3) รองศาสตราจารย ดร.วรรณนิภา บุญระยอง มีนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบําบัด                            
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 78 คน  โดยใชวิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม                         
ในการจัดการเรียนรูในลักษณะ Activities – Based Learning โดยการผสมผสานแนวคิด Creative 
Thinking และ Critical Thinking โดยปรับใหสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 ดาน          
คือ การลดการสอนบรรยายใหนอยลง การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  การใช ICT และการประเมินตาม
สภาพจริง ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
 การใชสือ่การเรียนการสอนอยางหลากหลายท่ีสบืคนไดจากสือ่ออนไลนตาง ๆ  และการสรางสรรค
ขึ้นใหมโดยนักศึกษาเพ่ือประกอบการทํากิจกรรมในชั้นเรียน เชน  คลิปวีดิทัศน หนังส้ัน เพลง ตัวอยาง
กรณีศึกษา  สถานการณสมมติ การเสวนา/อภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรมกลุมสัมพันธ การแสดงบทบาท
สมมติ และการเขียนสะทอนคิดผานบันทึกการเรียนรูของผูเรียน Mobile Application และเรียนรู                
โดยสถานที่นอกหองเรียนโดยเนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม สรางสรรคบรรยากาศการเรียนรู                       
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน แลวจึงกลับมาสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนผานการนําเสนอเรื่องเลา
ระหวางกลุม ทาํใหไดมโีอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูไดอยางกวางขวางจากประสบการณตรงและประสบการณ
ของเพือ่นรวมช้ันเรียนอกีดวย โดยอาจารยทาํหนาทีเ่หมอืนพีเ่ลีย้ง (Mentor) ทีช่วยชีแ้นะ ประคบัประคอง 
สรุปบางประเด็นใหแจมชัดยิ่งขึ้น

ออาจจารย ดร.สสุภภััททรร ชูประดิษฐ
ภภาาควชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
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กระบวนการเรียนรูที่จะเปลี่ยนนักศึกษาเปน Active and Lifelong Learner
 วิธีการใชการผสมผสานแนวคิด Creative Thinking และ Critical Thinking ควบคูกัน มุงเนน 
ใหนักศึกษาเกิดการตระหนักรูจากภายในตนเอง เชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริงและประสบการณ
ของผูเรยีนผานกจิกรรมและกระบวนการท่ีหลากหลาย มเีปาหมายกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงข้ันพืน้ฐาน
ทางความคิดและจิตสํานึกเก่ียวกับตนเองสงผลสูการประพฤติปฏิบัติ นอกจากน้ียังใหนักศึกษามีโอกาส
สรางสรรคหรอืมกีารคนหาส่ือการเรียนรูดวยตนเองและนํามาวิเคราะหแลกเปล่ียนเรียนรูแบงปนกบัเพือ่น
ในช้ันเรยีน เพือ่ทาํใหนกัศกึษานัน้เกดิการพัฒนาตนเองไดทัง้ทางความคิด เจตคต ิและการปฏิบตัทิีเ่หมาะสม 

เปรียบเทียบข้ันตอนการเรียนการสอนระหวางแบบเดิมและแบบใหม
 ขอบเขตและข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบระหวางแบบเดิมกับแบบใหม                        
ดังตาราง

ตารางที่ 1

ขั้นตอน เนื้อหา กิจกรรมกลุม

1. อาจารยเตรียมเอกสารการ
สอน มอบตนฉบับใหนกัศกึษาไป
ถายเอกสารลวงหนาและนํามา
ในช้ันเรียน
2. อาจารยเตรียมสื่อการสอน 
ไดแก PowerPoint ที่อาจมีการ
สอดแทรกวีดิทัศน หรือรูปภาพ 

แยกช่ัวโมงการสอนภาคบรรยาย
กับภาคปฏิบัติ โดย
1. อาจารยใชการบรรยายเปน
หลัก รวมกับการใชสื่อ Power-
Point แตอาจมีวีดิทัศน รูปภาพ 
บางในบางหัวขอ  

1. อาจารยจัดทําเอกสารการสอนและนําขึ้นไวในชองทาง
ออนไลน ใหนักศึกษาอานและทําความเขาใจกอนเขาเรียน
2. อาจารยเตรยีมสือ่การสอนทีม่ลีกัษณะหลากหลายมากขึน้ 
เชน คลิปวีดิทัศน หนังสั้น เพลง ตัวอยางกรณีศึกษา 
สถานการณสมมติ ฯลฯ 
3. อาจารยทํากิจกรรมวิเคราะหผูเรียนกอนที่จะออกแบบ
กิจกรรมท่ีจะช วยให นักศึกษาเกิดการเรียนรู  ได ตาม
วัตถุประสงคของเนื้อหาวิชา
4. นักศึกษามีสวนรวมในการเลือกสื่อ / กิจกรรมท่ีจะนํามา
ใชแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเพื่อนในช้ันเรียน 
5. อาจารยและนักศึกษาสรางกลุมใน KC-Moodle หรือ 
Facebook และ upload สื่อการเรียนรูตาง ๆ ไวเพื่อแลก
เปล่ียนเรียนรูตอไป 
6. นักศึกษาเขียนสะทอนคิด (Reflection) โดยไดชี้แจง
กําหนดเกณฑ Rubric Score ในการประเมินผลการเรียนรู
บูรณาการชั่วโมงการสอนภาคบรรยายกับภาคปฏิบัติไป        
พรอมกัน โดย 
1. อาจารยลดการบรรยายลง และใชสื่อตาง ๆ ใหมากขึ้น 
2. ใชกระบวนการเรยีนรูโดยการผสมผสานแนวคดิ Creative 
Thinking และ Critical Thinking ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
3. นกัศึกษาไดใชทกัษะการคิดวเิคราะหจากส่ือ/กจิกรรม รวม
กบัการอภิปรายกับกลุมเพ่ือนในช้ันเรยีนแทนการฟงบรรยาย
จากอาจารย

การ เตรี ยมการ
สอน

ก า ร ถ  า ย ท อ ด             
องคความรู และ
ทักษะในกระบวน
วิชา
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ขั้นตอน เนื้อหา กิจกรรมกลุม

2. นักศึกษาฟงการบรรยายหรือ
ทํ ากิ จกรรมตามที่ อ าจารย 
ออกแบบให

1. การสอบเน้ือหาจากภาค
ทฤษฎี มีทั้ งแบบอัตนัยและ
ปรนัย 
2. คะแนนจากภาคปฏบิตั ิ ไดแก 
การเข าชั้นเรียน และทักษะ
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

4. นกัศึกษามีสวนรวมสบืคน/จดัทาํส่ือ หรอืออกแบบกิจกรรม
ทีส่อดคลองกับหวัขอเน้ือหา และนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูรวม
กันในช้ันเรียน 
5. ใชสื่อ ICT ในระดับเสริม เชน กระดานสนทนาใน                    
KC-Moodle หรือ Facebook group เปนชองทางในการ
สื่อสารแลกเปล่ียนเรียนรู  ระหว างผู สอนและผู  เรียน                            
นํา Mobile Application มาใชจัดกิจกรรมการสอน
6. อาจารยแนะนําส่ือ / เอกสาร / หนังสืออื่น ๆ  ให นักศึกษา
ไดเรียนรูเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยการเรียนรูจากสถานการณ
จริงของวิชาชีพกิจกรรมบําบัดในบริบทตาง ๆ และปรับ
เปล่ียนสถานทีจ่ากในหองเรยีนไปนอกหองเรยีนในบรรยากาศ
การเรียนรูที่เหมาะสมหรือในสถานการณจริง  โดยรวมเอา
หวัขอท่ีมคีวามเช่ือมโยงกัน จดัการเรียนรูใชเวลา 1 วนั การนํา
เสนอผลการศึกษาดูงานในปลายภาคการศึกษา  
ภายหลังกิจกรรมวิเคราะหผูเรียนในครั้งแรกของการเรียน 
การสอน จึงใชการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลาก
หลายในทุกครั้งของคาบเรียน รวมกับใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองสะทอนผานบันทึกการเรียนรู และลดการสอบเน้ือหา
ในสวนของความจําลง โดยไดปรบัมาจากการวิเคราะหความ
ตองการของผูเรียนในดานการวัดและประเมินผล โดยแบง  
รายละเอียดเกณฑการพิจารณาคะแนน ดังนี้
การประเมินผลการเรียนรู
 1. คะแนนการเขาช้ันเรียน    10 %
 2. คะแนนการสะทอนคิด    20 %
 3. คะแนนรายงานนําเสนอการดูงานวิชาชีพ  10 %
 4. คะแนนสอบกลางภาค    30 %
 5. คะแนนสอบปลายภาค     30 %

การประเมินผล
การเรียนรู

ผลลัพทจากประสบการณใหม
 ในกระบวนวิชาน้ีไดออกแบบใหมีการจัดการเรียนรูในลักษณะ Activities – Based Learning       
โดยการผสมผสานแนวคิด Creative Thinking และ Critical Thinking โดยปรับใหสอดคลองกับทิศทาง   
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 ดาน คือ การลดการสอนบรรยายใหนอยลง การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง     
การใช ICT และการประเมินตามสภาพจริง ซึง่เปนหวัใจสาํคญัของการปรับการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับศตวรรษท่ี 21 ที่จะไดดําเนินการปรับเปล่ียนในกระบวนวิชา โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการทํา
กจิกรรมตาง ๆ  แทนการฟงบรรยายจากผูสอน ใชสือ่การเรียนการสอนอยางหลากหลายในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการที่ไดเสนอไปกอใหเกิดผลลัพธ ดังนี้ 
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ผลลพัธตออาจารยผูสอน อาจารยผูสอนมคีวามรูความเขาใจและทกัษะในการจดัการเรยีนรูแบบใหม 
ที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 มากยิ่งขึ้น โดยลดการบรรยายลงและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมากข้ึน             
รวมถึงการไดมีโอกาสเรียนรูผลลัพธจากการสะทอนคิดจากผูเรียน ทําใหอาจารยผูสอนไดนํามาสูการ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรียนรูใหตรงกบัความตองการของผูเรยีนในยคุใหมใหมากยิง่ขึน้ และความเขาใจ
เก่ียวกับธรรมชาติของผูเรยีนทีแ่ตกตางกัน ทาํใหอาจารยไดตระหนักถงึกลยุทธการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
อีกดวย และการทําใหผูสอนไดปรับเปล่ียนเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเดิมทีเนนไป                   
ที่การสอนบรรยาย และนักศึกษาทองจํามาสอบในขอสอบอัตนัยและปรนัยเพียงอยางเดียว ทําใหมีการ
เกบ็คะแนนของการเรียนรูของผูเรยีนผานการสะทอนคดิ  ผานชิน้งาน และการมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรู
ในชัน้เรยีน และการเปดโอกาสใหคนควานอกชัน้เรียน รวมถงึการมกีจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่และ
คณาจารยไดเปดโอกาสใหผูเรยีนไดรวมกนัออกแบบการประเมนิผลการเรียนรูตัง้แตคร้ังแรกทีจ่ดักจิกรรม
การเรียนการสอน อยางไรก็ตาม อาจารยผูสอนจาํเปนตองตระหนักถงึความเหมาะสมในเกณฑการประเมิน
ผลที่เปนไปได เน่ืองจากไดดําเนินการจัดการเรียนรูลักษณะน้ีเปนปแรกของกระบวนวิชานี้ นอกจากน้ัน 
อาจารยผูสอนยงัไดมโีอกาสทบทวนตนเองเปนระยะ ๆ  จากการอานบนัทกึการเรยีนรูของผูเรยีนในแตละครัง้ 
และไดหมัน่สงัเกตปฏิกริยิาการมสีวนรวมตาง ๆ ในชัน้เรียน ทาํใหผูสอนมคีวามยดืหยุนในการจัดการเรียนรู 
เปดใจกวางที่จะสรางสรรคบรรยากาศของหองเรียนใหมีความสุขและเปดโลกการเรียนรูใหผูเรียนที่ไม
จํากัดอยูเพียงแตในชั้นเรียนที่จะเชื่อมโยงไปสูโลกของชีวิตจริงอยางมากที่สุดตอไป 

ผลลพัธตอนกัศกึษา นกัศึกษาไดมโีอกาสในการใชทกัษะการคิดวเิคราะหจากสือ่ กจิกรรม รวมกบั
การอภิปรายกับกลุมเพื่อนในชั้นเรียนแทนการฟงบรรยายหลักจากคณาจารยผูสอนเพียงอยางเดียว                 
อกีทัง้ยงัสงผลใหนกัศกึษามสีวนรวมในการออกแบบกิจกรรมทีส่อดคลองกบัหัวขอเนือ้หาและจัดกจิกรรม
เรียนรูรวมกันในช้ันเรียนได ตลอดจนสามารถสรางสรรคสือ่การเรยีนรูไดเองเพือ่นาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู           
กบัเพือ่น เกดิการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในช้ันเรยีน มกีารทาํงานเปนทีมผานกระบวนการกลุมกิจกรรมงาน
มอบหมาย นอกจากนัน้จากการเขยีนบนัทกึการเรยีนรูหลงัจากเรยีนจบในทกุครัง้ทาํใหนกัศกึษาไดสงัเคราะห
ความรูที่ไดและแนวทางการนําไปใชในชีวิต ตลอดจนการสะทอนความคิดของตนเองอยางสมํ่าเสมอ

คะแนนที่ไดจากการประเมินนักศึกษาในชวงเวลาที่ใชการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม
 กระบวนวิชานี้ไดปรับเกณฑการประเมินผลท่ีหลากหลายมากข้ึน จากเดิมเปนลักษณะการสอบ    
วัดความรูเปนหลักผานขอสอบอัตนัยและปรนัย  และเมื่อนํารูปแบบโครงการนํารองฯ มาดําเนินการไดมี
การปรับเกณฑการประเมินที่ใหนํ้าหนักมาที่การประเมินผลจากชิ้นงานตาง ๆ เปนระยะ ๆ ตลอดภาค   
การศกึษาโดยคณาจารยเปนผูประเมนินกัศกึษาตามเกณฑการประเมนิทุกสวนแบบรบูรคิ (Rubric Score) 
รวมกับใหนกัศึกษาประเมินตนเองสะทอนผานการเขียนบันทกึการเรียนรู  ในฐานะผูประสานงานกระบวน
วิชาไดชี้แจงทําความเขาใจโครงการและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหแกกรรมการบริหารหลักสูตร          
กอนเปดภาคเรียนการตัดสินผล ไดนําเสนอผลคะแนนตอที่ประชุมภาควิชาและใหลําดับขั้นโดยอิงเกณฑ
มหาวิทยาลัย เปนเกรด 8 ระดับ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) ซึ่งผลคะแนนและการพิจารณาเกรด         
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
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สรุป
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหมกระบวนวิชานํารองในการจัดการเรียนรูรูปแบบใหม        
ที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ที่อาจารยผู สอนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและนําไป                
เผยแพรตอภาควิชากิจกรรมบําบัด หรือภาควิชาอื่นในคณะเทคนิคการแพทย รวมถึงแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางคณะ กลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ           
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในยุคนี้ การจัดการเรียนรูในลักษณะ Activities – Based                               
Learning ในกระบวนวิชาบทนําสูวิชาชีพกิจกรรมบําบัด จะเห็นไดวานักศึกษาไดรับประสบการณ             
การเรียนรูเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความใสใจ ตื่นตัว และกระตือรือรนในการเรียน            
ทัง้การเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกันกบัเพ่ือนรวมช้ันเรียน ไดใชทกัษะทางความคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงวิเคราะหและแสดงออก การสื่อสารอยางเหมาะสม รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
เพื่อการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อันจะเปนคุณลักษณะของผูเรียนยคุใหมในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับ
ตวัอาจารยเองไดพฒันาตนเองดานการสอนลกัษณะนี ้ทาํใหเกดิความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบใหม
ไดดียิ่งขึ้นและเกิดความทาทายท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในกระบวนวิชาอื่นตอไป
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การจัดการเรยนรูแบบใหม
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
ในกระบวนวชา การทองเที่ยวเชงสรางสรรค

บทคัดยอ
 ในการเรียนการสอนวิชาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) เปนวิชาของ                       
ภาควิชาการทองเที่ยวท่ีเปดในนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 41 คน ปการศึกษา 2558 ในการเรียน                    
เนื้อหาหลักจะเปนเรื่องของแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค องคประกอบของแนวคิดการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค การนําทรัพยากรดานการทองเที่ยว ซึ่งประกอบไปดวยการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมาจัดการเปนลักษณะการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค รวมถึงการจัดการดาน
นโยบาย การตลาด พฤติกรรมนักทองเที่ยวดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งในการเรียนการสอนน้ี               
ผูสอนไดใชวิธีการสอนลักษณะเปน Project-Based Learning หรือแบบโครงการ โดยนักศึกษาจะมีการ
ตอยอดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ไมเพียงแตเรียนภาคทฤษฎี ซึ่งทําใหนักศึกษาไมสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในอนาคต 
 ผู สอนไดมีการออกแบบกิจกรรมโดยจะมีการเรียนการสอนในชวงแรกกอนสอบกลางภาค                      
เปนการบรรยายและมรีายงานใหนกัศกึษาสรปุประเดน็หลักแตละเรือ่งจนนกัศกึษาได concept หลักของ
เน้ือหา หลังจากสอบกลางภาคผูสอนไดนํานักศึกษาลงพ้ืนที่ชุมชน 3 พื้นท่ี คือ ชุมชนวัดเกตุ ชุมชน               
วัดศรีสุพรรณ และชุมชนวัดอุโมงค โดยระหวางลงพื้นท่ีจะใหนักศึกษาทําความรูจักกับผูนําชุมชนและ                      
ผูประสานงานแตละชมุชน เมือ่นกัศกึษาเขาใจสภาพพืน้ทีเ่บือ้งตนแลวในแตละพืน้ที ่ผูสอนไดใหประเดน็
หวัขอทีน่กัศึกษาจะตองลงไปคนควาและออกแบบกจิกรรมเสนทางการทองเทีย่วเชงิสรางสรรค ซึง่ผูสอน                   
ไดใหบริษทันําเทีย่วมาบรรยายเร่ือง เทรนดแนวโนมการทองเทีย่วเชงิสรางสรรค จนไดประเดน็ในการทํา
เปนเสนทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
 ในกระบวนการที่นักศึกษาคิดวิเคราะหจากปญหาสถานการณที่เกิดจริงในพื้นที่ที่เปนแหลง         
ทองเท่ียวจะทําใหนกัศึกษาเกิดความเขาใจในการนําไปใชจรงิ ทีส่าํคญันกัศึกษาไดเสนอเสนทางการทองเท่ียว          
เชิงสรางสรรคและการจัดการ ซึ่งในสวนนี้จะไดฝกเร่ืองความคิดสรางสรรค การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในทักษะกระบวนการในการเรียนการสอนในรูปแบบใหมศตวรรษที่ 21 ผูสอนจะเปน               
ผูกระตุนและสนับสนุนในการศึกษาขอมูลของนักศึกษา ในสวนน้ีผูสอนสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง            
ไดชดัเจนซ่ึงนกัศกึษาจะมีความกระตือรอืรนในการเรียนมากข้ึน และเขามาสอบถามพูดคยุกบัผูสอนอยาง
สมํ่าเสมอ รวมถึงชองทางในการติดตอผานนักศึกษาทางสื่อออนไลน Facebook ซึ่งทําใหการติดตอ             
คอนขางไว เพราะนกัศกึษาทกุคนจะม ีFacebook สวนตวัและมโีทรศพัททีส่ามารถเขาถงึไดงาย นอกจากน้ัน               

ออาจจารย ดร.สสุปปรระะภา สมนักพงษ
ภภาาควชาการทองเที่ยว  คณะมนุษยศาสตร

ุ
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ผูสอนไดทําการเปด Facebook page เพื่อใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนขอมูลจากท่ัวโลก และไดทําการแบง
กลุมในการแชรขาวขอมูลในสื่อออนไลนทาง page ซึ่งนักศึกษาสวนใหญปกติจะใชโทรศัพทบอยมาก               
ในการเขาถึงขอมูลจากสื่อออนไลน ผูสอนสังเกตเห็นพฤติกรรมการเขาถึงส่ือออนไลนที่เปนประโยชน           
เก่ียวกับรายวิชา โดยการแชรขอมูลผาน Facebook page และเขามาสอบถามผูสอน 
 เม่ือนักศึกษาทําโครงงานสําเร็จ ผูสอนไดจัดพ้ืนที่สาธารณะในการนําเสนอผลงานของนักศึกษา       
ซึง่ในชวงนัน้เปนงาน Open House ของคณะมนษุยศาสตร นกัศกึษาสามารถนาํเสนอกจิกรรมการทองเทีย่ว
เชิงสรางสรรคในแตละชุมชนออกมาไดอยางนาสนใจและดึงดูดใจผูที่เขามารวมชมนิทรรศการ                         
ทั้งนี้ผูสอนไดทําการประเมินจากสถานการณการทํางานจริงของนักศึกษาแตละกลุม โดยใชการประเมิน
ในลักษณะตาราง Rubric Score จะมีเกณฑในการประเมินจากผูสอน เพื่อนในชั้นเรียน สมาชิกภายใน
กลุม และนกัศกึษาประเมนิตวัเอง ซึง่นกัศกึษาจะคอนขางต้ังใจในการเรยีนรูและทาํกจิกรรมเปนอยางมาก 
นอกจากน้ัน ผูสอนไดมีของรางวัลเปนแรงจูงใจในการทํางานของนักศึกษา 
 จากการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ ทําใหผูสอนเขาใจความตองการของนักศึกษามากขึ้น 
และไดเห็นศักยภาพของนักศึกษาในแตละบุคคล เพราะช้ินงานท่ีสงผู สอนจะมีความหลากหลาย                         
เชน คลิปวิดีโอส้ันท่ีสรุปการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในแตละชุมชน การทําโปสเตอรสื่อความหมาย               
และแผนพับต้ังราคาขายเสนทาง รวมถึงรูปเลมรายงานท่ีนักศึกษาทําการศึกษามา ทั้งหมดน้ีการเรียน 
การสอนจะเปนรูปแบบการบูรณาการท่ีนักศึกษาจะตองเรียนรูจริงในการทํางานดานการทองเที่ยว และ              
เขาใจลักษณะ Lifelong Learning เปนการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีตองทํางานรวมกันกับผูอื่น รวมถึงการใช
ทักษะเทคโนโลยีในปจจุบันซึ่งมาสูยุค 4.0 ที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรมตอไปในการเรียนรูแบบศตวรรษที่ 21

วิธีดําเนินการสอน
1) สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
 ในการสอนวิชาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ผูสอนไดมีการออกแบบการสอนเปน 2 สวนคือ                    
เนื้อหาทฤษฎีในชั้นเรียน และความรูจากภายนอกหองเรียน โดยมีกิจกรรมและส่ือในการสอนดังนี้
 - ใหนักศึกษานําเสนอโครงการในลักษณะ Project Based Learning ในหัวขอ Creative Bike 
Route ตอน ถีบ เที่ยว ทาวน ซึ่งในการทําโครงการคร้ังนี้ไดทําเปนเสนทางจักรยานที่เปนการทองเที่ยว      
เชงิสรางสรรค ปนจกัรยานแลวสามารถลงไปทํากจิกรรมกับชมุชนไดภายในเขตเมืองเชยีงใหม ม ี3 เสนทาง 
คือ 1. บริเวณชุมชนวัดอุโมงค 2. บริเวณชุมชนวัดเกตุ 3. บริเวณชุมชนวัดศรีสุพรรณ โดยในคร้ังแรก
อาจารยผูสอนไดพานักศึกษาลงพื้นที่รวมกัน one day trip โดยรถสองแถวใน 3 พื้นที่ เพื่อใหนักศึกษา
ไดวเิคราะหและเห็นภาพจากสถานการณจรงิทัง้ 3 พืน้ที ่สิง่ทีน่กัศึกษาตองนําเสนอ คอื 1. ขอเสนอโครงการ 
2. คลิปวิดีโอสั้น 3. แผนโปสเตอรนําเสนอความคิด Conceptual Idea ที่พรอมนําความคิดมานําเสนอ
ขายเปนเสนทางดานการตลาดไดจริง
 - ในการจัดนิทรรศการเปนเครื่องมือในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาตอสาธารณชน โดยพา
นักศึกษาไปดูงานท่ีศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ในลักษณะรูปแบบของการจัดงานนิทรรศการ
ในการนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจและสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาสนใจในเรื่องความคิดสรางสรรค 
นอกจากน้ัน ก็มีการฟงบรรยายสรุปการจัดนิทรรศการจากอาจารยคณะวิจิตรศิลป
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 - Facebook กลุม ซึ่งในการประสานงานและติดตอการเรียนการสอน และ Fanpage                           
ทีใ่หนกัศึกษาในกลุมท่ีรบัผิดชอบในการหาขอมูลจากภายนอกมาแชรเร่ืองราวการทองเท่ียวเชงิสรางสรรค
ทั้งภายในและตางประเทศ พรอมทั้งประชาสัมพันธโครงการท่ีนักศึกษาทําอยางตอเนื่อง  
 - ในวิชานี้เคยทําเปนวิชานํารองในการเรียนการสอนป 2557 จึงไดมีการประสานกับอาจารย              
ที่สอนรายวิชาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนนักศึกษาที่เคยเรียนในป 2557 มาเปนพี่เลี้ยง                         
ในการแนะนําการทําโครงงานใหกับรุนนองดวย

2) กระบวนการเรียนรูที่จะเปลี่ยนนักศึกษาเปน Active Learner
 กระบวนการเรียนรูจะเปนลักษณะโครงการ การศึกษาดูงาน และส่ืออิเล็กทรอนิกสผานทาง                
Facebook สามารถแบงเปนกระบวนการ Active Learner ไดดังนี้
 1. กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการวางแผน การแกปญหา และ
ประยุกตใชความรูจากการคนควาภายนอกหองเรียน โดยนักศึกษาไดลงพ้ืนที่และปฏิบัติการจริง
 2. นักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และอภิปรายถึงสิ่งท่ีคนพบในระหวาง
ทําโครงการ เพื่อนํามาวิเคราะหและบูรณาการในพ้ืนที่ที่นักศึกษาเลือกท่ีจะพัฒนาและวางแผน                         
เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ยั่งยืนตอไป โดยมีอาจารยใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา
 3. กระบวนการท่ีผูเรียนไดมีประสบการณรวมในการทํากิจกรรมและออกแบบกิจกรรมทําให
นักศึกษามีการเรียนรูและจดจําได
 4. กระบวนการใหผูเรยีนในการรับผดิชอบในการทํางานรวมกัน ทัง้ในระดับกลุมยอยและกลุมใหญ
ระดับการนําเสนอผลงานสูสาธารณชน
 5. กระบวนการใหผูเรียนทํา Fanpage ชื่อ Creative Tourism CMU ตอน “ถีบ เที่ยว ทาวน”      
ในการถายทอดขอมูลขาวสารออนไลนดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ซึ่งจากพฤติกรรมของนักศึกษา
ทุกคนจะมีการใชสื่อออนไลน Facebook ทุกคน จากกิจกรรมน้ีทําใหนักศึกษามีกระบวนการ                     
กระตือรือรนในการคนควาหาขอมลูอยูตลอดเวลาจากขาว บทความใน website และผูสอนไดทาํการเปด              
Facebook group ทําใหนักศึกษามีการติดตอกับอาจารยและเพ่ือนในกลุมไดตลอดเวลา 

3) กระบวนการเรียนรูที่จะเปลี่ยนนักศึกษาเปน Lifelong Learner
 ในการเปล่ียนแปลงนักศึกษา ผู สอนไดทํากิจกรรมท่ีสงเสริมดาน Lifelong Learner                               
มี 2 กระบวนการ คือ
 1. กระบวนการปลูกฝงใหมกีารเรยีนรูจากการทําโครงการจากสถานการณจริงภายนอกหองเรยีน 
โดยนักศึกษาไดลงมือไปทํากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคตามความสนใจแตละประเภทดานการ
ทองเทีย่ว ทาํใหนกัศึกษามปีระสบการณและมสีวนรวมในการทํากจิกรรม สามารถจดจําลกัษณะการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรคไดอยางลึกซึ้ง
 2. กระบวนการคนควาหาขอมลูจากสือ่อเิลก็ทรอนกิสในการทาํ Fanpage ทาํใหนกัศกึษาตองการ
คนควาขอมูลเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากขาว บทความ และกรณีศึกษาตาง ๆ จาก website 
นอกจากนั้นยังไดมีการประชาสัมพันธถึงกิจกรรมโครงการท่ีกําลังทําในแตละกลุ มแลวนํามาแชร
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ประสบการณใหเพือ่นและผูตดิตาม Fanpage ซึง่จากกจิกรรมนีท้าํใหนกัศกึษามคีวามรูดานการทองเทีย่ว
เชิงสรางสรรคที่กวางขึ้นและสามารถรับขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว
 ในการเรียนการสอนในวิชาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) ผูสอนไดออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนทั้งหมด 4 กิจกรรมกระบวนการเรียนรูดังตอไปนี้

กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาไปดูงานที่ศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC) และศึกษาเพิ่มเติม               
ถึงการจัดนิทรรศการ

อาคารและการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจง TCDC

นักศึกษาเขาฟงบรรยายและเยี่ยมชมนิทรรศการ เร่ือง นักทองเที่ยวจีน
ที่ศูนยสรางสรรคออกแบบ (TCDC)
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 กิจกรรมที่ 2 อาจารยรัตนะ ภู สวาท อาจารยคณะวิจิตรศิลป มาใหความรูเก่ียวกับ                            
การจัดนิทรรศการกับนักศึกษากอนที่จะจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ

 กิจกรรมท่ี 3 นักศึกษาจัดทําโครงการกอนที่จะทําโครงการเสนทางทองเท่ียวเชิงสรางสรรค            
ทางจักรยานผูสอนไดนํานักศึกษาไปสํารวจทั้ง 3 เสนทาง โดยรถแดงเปน one day trip กอนที่นักศึกษา
จะตองลงพ้ืนที่จริงในการคิดเปนเสนทางเชิงสรางสรรคของจักรยาน

 กิจกรรมที่ 4 มีการนําเสนอนิทรรศการและผลงานที่แสดงตอสาธารณชน

บรรยากาศการดูงานของนักศึกษา

นักศึกษาซอมการนําเสนอในหองเรียนใหอาจารย Comment
กอนที่จะนําเสนอตอสาธารณชน
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เวทีในการจัดงานตอนนักศึกษาแสดงผลงานและคลิปวิดีโอ

แขกรับเชิญคุณบอลและคุณยอดพิธีกรรายการหนังพาไปมาพูด เรื่อง การทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในตางประเทศ และรับฟงพรอมรวม Comment ผลงานของนักศึกษาทั้ง 3 กลุม

ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย/เขารวมในโครงการ
 1. นกัศกึษาไดฝกในการทาํงานเปนกลุมซ่ึงในปนีไ้ดจดัหวัขอเปน Creative Bike Route เสนทาง
จักรยาน 3 พื้นที่ คือ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดอุโมงค และชุมชนวัดเกตุ
 2. นักศึกษาไดฝกกระบวนการในการบูรณาการทําโครงการ และลงพ้ืนที่จริงซ่ึงจะไดเห็น                     
สถานการณจรงิที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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การจัดการเรยนรูแบบใหม
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
ประสบการณจากวชาโภชนศาสตรและโภชนบําบัด
สําหรับพยาบาล (552233)

บทนํา
 ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วมาก                  
และมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น ในดานการเรียนรูก็ทําใหเกิดความรูและแนวคิดใหม ๆ                           
ที่ไดรับจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม          
การเรียนการสอนเพื่อใหรักษาคุณภาพการเรียนการสอนและชวยพัฒนาความกาวหนาของการเรียนรู           
โดยเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนมากย่ิงข้ึนและทันตอยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศดวย การเรียน             
การสอนทางพยาบาลศาสตรเปนการสอนระดับอุดมศึกษาที่ตองมุงพัฒนาความสามารถในการเรียนรู          
ดวยตนเองเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูในศาสตรวิชาชีพและวิชาการตาง ๆ                   
ทีเ่กีย่วของไปสูการปฏิบตักิารพยาบาล การเรยีนการสอนนีจ้าํเปนตองมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบการสอน
ที่นาสนใจใหทันกับการเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูเสมอ โดยมีการนําส่ือ             
และสื่อประสมชนิดตาง ๆ มาใชเปนสื่อประกอบการสอน มีการใหคําถามหรือปญหาแลวใหผูเรียนตอบ
เพื่อชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้น มีการฝกการแกปญหา เปนการใหผูเรียนฝกการตัดสินใจ
โดยมีการกําหนดเกณฑให แลวใหผูเรียนพิจารณาตามเกณฑนั้น มีการทดสอบเปนการวัดความรูของ                
ผูเรียนพรอมกันนั้นก็อาจเปนการสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนที่จะนําความรูตาง ๆ มาใชในการ
ตอบดวย มีการใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบ         
ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนและเปนการเสริมแรงอยางเหมาะสม และเปนการชวยผู เรียนโดยเฉพาะ                    
ผูที่เรียนออนโดยการชวยเพ่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเปนการเสริมแรงใหผูเรียนมากข้ึน 
กระบวนวิชาโภชนศาสตรและโภชนบําบดั (552233 : Nutrition and Diet Therapy for Nursing Students)                     
เปนกระบวนวิชาหนึ่งของหลักสูตรพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม                         
ที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 และจากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาพบวา นักศึกษา
พยาบาลช้ันปที ่2 หลกัสตูรนานาชาติ มกัเขาหองเรยีนชาและขาดเรียนบอยครัง้มาก อาจเปนเพราะรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ใชการบรรยายรวมกับการอภิปรายซักถามเปนสวนใหญ ทําใหขาดแรงจูงใจและ            
ความรับผิดชอบ ดังนั้นผูสอนกระบวนวิชานี้จึงสนใจและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบใหม
ที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 มาใชในการเรียนการสอนวิชาน้ี เพ่ือไดแนวทางในการปรับปรุงหรือ               
พัฒนาใหมีความกาวหนาของการเรียนรูโดยเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด

รองงศาสตราจจาารรยย ดร.พัชราภรณ อารย
สสํํานักวชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
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ระเบียบวิธีการศึกษา
 1. กลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน
 2. วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 
  1) ใชรูปแบบการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)
  2) การนําเสนอหนาชั้น 
  3) จัดทําสถานการณ (Scenario) แลวใหนักศึกษาชวยกันตอบคําถามที่ถูกตองและเหมาะกับ
สถานการณที่กําหนดขึ้น 
  4) การใหนักศึกษาไดกําหนดหัวขอการศึกษารายกลุมหรืองานเด่ียวจากบทความวิชาการ           
แลวหาคําตอบโดยเขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดให
  5) การใหนักศึกษาประยุกตใช ICT ในการเรียน เชน KC-Moodle Facebook และ Websites 
รวมทั้งการส่ือสารระหวางเพื่อนหรือกับอาจารยผูสอน
  6) การใหนักศึกษาชวยกันศึกษาในการตอบคําถาม การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน
  7) การใหเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน
  8) การใหทําแบบฝกหัดมากขึ้น พรอมทั้งมีการซักถามขอสงสัยทางไลน (LINE)

จากการเปรียบเทียบการสอนแบบเดิมและแบบใหมแสดงในตารางดังนี้

เนื้อหา การสอนแบบเดิม การสอนแบบใหม

Course Introduction
Significance and Relationship 
among Protein, Fat, 
Carbohydrate
Significance and Relationship 
among Vitamin, Minerals, Water
Energy Requirement and 
Dietary Requirement
Nurses’ Roles in Nutritional 
Assessment and Surveillance
Food Exchange List
Food Exchange List

Nurses’ Roles in Food Safety
Nutritional Problems in 
Thailand
Health Foods
Health Foods
Supplementary Foods

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion
Lecture, Discussion, Example 
and Exercises
Lecture and Discussion
Assignment, Presentation, 
and Discussion
Lecture and Discussion
Lecture and Discussion
Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Flipped Classroom

Flipped Classroom

Flipped Classroom
Flipped Classroom
Flipped Classroom

Flipped Classroom
Flipped Classroom
Flipped Classroom

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10
11
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เนื้อหา การสอนแบบเดิม การสอนแบบใหม

Nutrition for Health Promotion 
and Disease Prevention in 
Patient, Family and Community
Nurses’ Roles in Enteral
Nutrition
Nurses’ Roles in Parenteral 
Nutrition
Nutrition for Health Promotion 
and Disease Prevention in 
Patient, Family and Community
การประเมินผล

Assignment and
Discussion

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Assignment Presentation and
Discussion

Midterm Examination (25%)                             
Final Examination (25%)
Report (10%)      
Exercise (5%)           
Case Study Report and
Presentation (30%) 
Behavior Evaluation (5%)

Flipped Classroom

Lecture and Discussion

Lecture and Discussion

Flipped Classroom

Midterm Examination (28.00%)
Final Examination (25.30%)
Group Report (13.33%)
Individual Report (6.71%)
Case Study Report and 
Presentation (group report) (13.33%)
Quiz (13.33%)

12

13

14

15

 3. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย
  1) ยูทูบ (YouTube)
  2) เอกสารประกอบการสอน
  3) แบบฝกหัด
  4) ตนไมปญหา (Problem Tree)
  5) บัตรคํา (Cards)
  6) ภาพพลิก (Flip Chart)
  7) ขอคําถามทดสอบความรู
 4. การประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย
  1)  Formative Method
   1.1)  การทํารายงานเด่ียว โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น
   1.2) การทํารายงานกลุม โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น
   1.3) การ Quiz โดยทําเปนแบบทดสอบ pre-test/post-test ในลักษณะ 2 ขอใหเลือก
คือเปน True/False
  2) Summative Method : การสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา
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รายการประเมินลําดับท่ี รอยละ
ปานกลาง

รอยละ
ดีมาก

รอยละคาเฉล่ีย
การประเมิน

คาเฉล่ีย
การประเมิน

รอยละดี

อธบิายใหนกัศกึษาทราบเก่ียวกบั
วตัถปุระสงคของหวัขอทีส่อน
สอนเนือ้หาครบถวนตามวตัถปุระสงค
และใชเวลาอยางเหมาะสม
จดัลําดบัเนือ้หาเปนไปอยางมรีะบบ
และข้ันตอนชัดเจน
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีมีสาระประโยชนใน
ระหวางการบรรยาย
มีการใช  เทคนิค วิธีสอนและ               
สือ่ประกอบการสอนตาง ๆ เพือ่
ใหผู  เรียนเกิดความสนใจและ
เขาใจบทเรยีน

5.88

11.76

17.65

17.65

23.53

5.88

11.76

17.65

17.65

23.53

5.88

11.76

17.65

17.65

23.53

91.76

89.41

87.06

89.41

88.24

4.59

4.47

4.35

4.47

4.41

1

2

3

4

5

ผลการศึกษา
 1. ผลลัพธตอคณาจารยที่เขารวมโครงการ
  1) มีความหลากหลายของวิธีการสอนทําใหนักศึกษามีความตั้งใจ สนใจ และไมเบื่อ
  2) มีการ Quiz ทําใหนักศึกษามีการเตรียมตัว
  3) หลังจากการ Quiz จะมีการเรียนการสอนท่ีจะเปนการเฉลยขอสอบไปดวย ทาํใหนกัศึกษา
ไดเขาใจที่ถูกตอง
  4) ทําใหการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดเรียนนอยเขาชั้นเรียนตามเวลา จึงชวยใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูสอนเกิดการเรียนรูและเปนประสบการณที่มีคุณคาที่สามารถนําไปใช
ปรบัปรุงใหดยีิง่ขึน้ และนาํไปใชกบักระบวนวิชาอืน่ ๆ  ตอไป หรอืสามารถถายทอดประสบการณการสอน
ใหผูสนใจตอไป
 2. ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย/เขารวมในโครงการ
  1) นักศึกษามีความสนใจ ไมขาดเรียนหรือนอยมาก เมื่อเทียบกับการสอนท่ีมีแตบรรยายหรือ
การสอนในปที่ผานมา
  2) นักศึกษากลาพูด กลาแสดงออก 
  3) นักศึกษาสนุกในการเรียน
  4) การสอบหลายคร้ังทําใหนักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจเรียน ไมเหนื่อยมาก โดยเฉพาะในชวง
การสอบกลางเทอมและปลายเทอมที่มีการสอบพรอมกันหลายวิชา
  5) นกัศกึษาไดรูจกัเพือ่นท่ีลกึซึง้มากข้ึน เพราะไดรวมกันศึกษาเรยีนรูดวยกันมากกวาการเรียน
ที่มีการสรางบรรยากาศของการแขงขัน
 3. รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารยและขอคดิเห็นโดยนักศกึษา แยกตามหัวขอประเมิน 
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ซึ่งสรุปผลการประเมินการสอนท้ังวิชาไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 คิดเปน          
รอยละ 88.97 สําหรับรายละเอียดในแตละหัวขอมีดังนี้ 
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รายการประเมินลําดับที่ รอยละ
ปานกลาง

รอยละ
ดีมาก

รอยละคาเฉล่ีย
การประเมิน

คาเฉล่ียการ
ประเมิน

รอยละดี

มวีธิกีารสอนทีก่ระตุนใหนกัศกึษา
ไดฝกการคิด วิเคราะห และแก
ป ญหาอย  างมี วิ จารณญาณ                
ในเนือ้หาทีส่อน
เปดโอกาสรับฟงและตอบขอ               
ซกัถามของผูเรยีนในช้ันเรียนหรือ
นอกชัน้เรียน
แนะนาํแหลงคนควา เอกสาร หรอื
ตําราสําหรับใหนักศึกษาใชอาน
ประกอบ

11.76

17.65

17.65

11.76

17.65

17.65

11.76

17.65

17.65

89.41

88.24

88.24

4.47

4.41

4.41

6

7

8

 4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
  1) ตองใชเวลามากในการเตรียมสอน
  2) ตองใชเทคนิคการสอนท่ีใหม ซึ่งตองการการฝกฝนกอน
  3) Jumbo Plus มบีรกิารเฉพาะในมหาวทิยาลยั ดงันัน้ ถานกัศกึษาพักท่ีบานอาจพบปญหาบาง

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
 1. กระบวนการเรียนรูที่จะเปลี่ยนนักศึกษาเปน Lifelong Learner
  1) เม่ือนักศึกษาเกิดการเรียนรูการศึกษาดวยตนเอง โดยการหาความรูจากแหลงตาง ๆ                
รวมท้ังไดฝกการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟงความคิดเห็นผูอืน่ กจ็ะชวยใหนกัศกึษาสามารถนํา
ประสบการณที่ไดนําไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ในอนาคต
 2. กระบวนการเรยีนรูทีจ่ะเปลีย่นนกัศกึษาเปน Active Learner ในการศกึษาคร้ังนีป้ระกอบดวย
  1) การเรียนการสอนท่ีเนนใหนกัศกึษาเตรียมความพรอมกอนเขาชัน้เรียนโดยใหนกัศกึษาพิมพ
เอกสารจาก KC-Moodle เพื่อเตรียมสอบยอยกอนหรือหลังเรียน 
  2) คนควาเอกสารจากตํารา วารสาร หนังสือ และอินเทอรเน็ต (Internet) เพื่อศึกษาหา                 
คําตอบงานที่ไดรับมอบหมายท้ังในลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุม
  3) การทํางานกลุม และการแสดงความคิดเห็นท้ังในกลุมและในช้ันเรียนจะชวยใหนักศึกษา            
มีความคิดบวกกับการเรียนแบบน้ี

สรุปผลการศึกษา
 จากการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 มาใชในการเรียนการสอนกระบวน
วิชาโภชนศาสตรและโภชนบําบัด ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 หลักสูตรนานาชาตินั้น ชวยใหนักศึกษา
มคีวามรบัผดิชอบ เกดิแรงจงูใจในการเรยีน และมสีวนรวมในการเรยีน ทาํใหนกัศกึษามผีลการเรยีนดขีึน้
และเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี
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ภัยพิบัติธรรมชาติกับการเรยนรู
ในศตวรรษที่ 21
(Natural Disasters with 21st Century Learning Skills)

 โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมภายใตโครงการนํารองการจัดการเรียนรู  
แบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 Type B เนนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Student – 
Centered Learning Approaches และ ICT – Integrated Learning โดยใชกระบวนวิชา 251465      
ภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Disasters) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการเรียน
การสอนในภาคเรียนที ่1 ปการศกึษา 2557 โดยมนีกัศกึษาระดับปรญิญาตรีช้ันปที ่3 และ 4 จาํนวน 45 คน 
เขารวมโครงการ ซึ่งไดจัดใหมีวิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม ดังนี้
 1. การยึดผูเรียนเปนสําคัญ : ใหผู เรียนไดมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความรู เปดโอกาส                      
  ใหแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนมากข้ึน ใหผูเรียนมีการคิด วิเคราะห แลกเปล่ียนพ้ืนฐาน
  องคความรูเกีย่วกบัภยัพบิตัชินดิตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้บนโลก นาํเหตุการณตาง ๆ ทีไ่ดมกีารบนัทกึไว
  ในรูปแบบภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือวีดิทัศน มาเปนสื่อการสอน เพื่อใหผูสอนและผูเรียน
  ไดมีการสื่อสารโตตอบกนัอยางมีประสิทธิผล
 2. เนนการสืบคน : เพื่อใหตระหนักถึงผลกระทบของภัยพิบัติตามธรรมชาติที่มีสถิติการเพ่ิมขึ้น
  อยางมนียัสาํคญั กระตุนผูเรยีนใหใฝหาองคความรูเกีย่วกบัทฤษฎภียัพบิตัธิรรมชาตหิลากหลาย
  ชนิด สงเสริมใหมกีารสืบคนอยางเปนระบบเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ นําไปสูการคิด
  วิเคราะหบนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร สงผลใหผูเรียนมีองคความรูในการเฝาระวัง 
  การติดตามภัยพิบัติธรรมชาติตาง ๆ และสามารถประมวลองคความรูที่มีมาประยุกตใช
  เพื่อการฟนฟูภายหลังการเกิดภัยพิบัติได
 3. งานที่มีปฏิสัมพันธ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความมีปฏิสัมพันธทั้งตัวนักศึกษากับ
  อาจารยผู สอนและนักศึกษาดวยกันเอง เชน จัดใหมีกิจกรรมทัศนศึกษาในพ้ืนที่ที่เกิด
  ภัยพิบัติจริง หรือเยี่ยมชมหนวยงานภารกิจที่เกี่ยวของกับการเฝาระวัง ติดตาม และฟนฟู
  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ อาทิเชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม ศูนยอุตุนิยม
  วิทยาเชียงใหม กรมทรัพยากรธรณี (เชียงใหม) กรมทรัพยากรนํ้า (เชียงใหม) เปนตน มีการ
  มอบหมายใหจัดกลุมอภิปรายเนื้อหาที่ไปทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
  มีการเชิญวิทยากรผูมีความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ มาบรรยาย พบปะ พูดคุย
  กับผูเรียนและผูสอน เพื่อสรางบรรยากาศในการปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูใช
  บัณฑิตในอนาคต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ตันชัยสวัสด์ิ    
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ มหาวทยาลัยเชยงใหม
CENDIM – Center of Excellences in Natural Disasters Maanagement, 
Chiang Mai University
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 4. บทเรยีนทีม่คีวามยดืหยุน : เนือ้หาในกระบวนวชิามหนัตภยัธรรมชาตนิัน้จะมคีวามเปนปจจุบนั
  ตลอดเวลา โดยเนนการใชเทคโนโลยีเพือ่เปนสือ่สงผานองคความรู ประสบการณ เหตุการณจรงิ      
  ทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ภยัพบิตัธิรรมชาติเปนศาสตรท่ีตองอาศัยการสรุปบทเรียนในอดีต เพือ่เฝาระวัง 
  ตดิตามสถานการณในปจจบุนั และประมวลผลเพือ่วเิคราะหคาดการณสิง่ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต 
  ทําใหเนื้อหาบทเรียนนั้นมีความยืดหยุนใหผูเรียนและผูสอนมีการวิพากษวิจารณเพิ่มเติม 
  เสริมสรางเน้ือหาใหสอดคลอง ทันสมัย เขากับเหตุการณปจจุบัน อีกทั้งยังสอดรับเหตุการณ
  ที่จะเกิดในอนาคตอีกดวย
 5. ใหการเรยีนรูทีม่สีวนสงเสรมิสนับสนุนผูเรยีน : จดักจิกรรมการเรียนการสอนลักษณะหองเรยีน 
  360 องศา ใหมีการอภิปรายหัวเร่ืองท่ีผูเรียนสนใจเปนรายกลุมหรือรายบุคคล โดยสงเสริม
  ใหผู เรียนมีการจัดทําลักษณะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ หรือสื่อสารกับผู สอนเปน
  ภาษาอังกฤษ และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมบทความวิชาการท่ีเปนภาษา
  ตางประเทศเพิ่มมากข้ึน จัดกิจกรรมสรางส่ือผสมผสาน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
  ในรายวชิานี ้จดักจิกรรมแสดงนทิรรศการใหนกัศกึษา หรอืบคุคลอืน่ ๆ  ทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบั
  ภัยพิบัติธรรมชาติ สนับสนุนใหผูเรียนไดมีการแสดงออกในท่ีสาธารณะอยางกวางขวางและ
  เต็มกําลังความสามารถ
 6. การบูรณาการขามหรือเช่ือมกระบวนวิชาหรือหลักสูตร เนนใหผูเรียนทราบถึงประโยชน
  ของการใชเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการรวมกับกระบวนวิชาในภาควิชาวิศวกรรม
  คอมพวิเตอร ซึง่เปนการนาํเอาขอมลู สถิต ิการวเิคราะห การประมวลผล และการคาดคะเนภยัพิบตัิ
  ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานําเสนอผานระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลและสังคมออนไลน
  ทุกโครงขาย
 7. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ใชสื่อการสอนในรูปแบบการนําเสนอ
  แบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Presentation) ประกอบกับส่ือผสมที่เนนความสนใจของ
  ผูเรียนเปนสาํคัญ นาํภาพเคลือ่นไหวและวีดทิศันเหตกุารณเสมอืนหรือเหตกุารณจรงิมาอภิปราย
  สรุปใหผูเรียนฟงในประเด็นที่นาสนใจและเก่ียวของกับเนื้อหารายวิชา เพื่อกระตุนใหผูเรียน
  เกิดความสนใจ ใฝรู คนควา เพิ่มเติม ยังประโยชนสูงสุดตอผูเรียนโดยรวม สงเสริมใหผูเรียน
  คนควาศึกษาบทความวิชาการภาษาตางประเทศ โดยใหมกีารสรุปองคความรูหรอืประเด็นสาํคญั
  ท่ีเกี่ยวของเช่ือมโยงกับเหตุการณภัยพิบัติในประเทศไทย จัดใหมีการนําเสนอเปนบอรด
  นิทรรศการเผยแพรภายในภาควิชาฯ หรือคณะฯ เนนการใชระบบการประมวลผลขอมูล
  เชงิสารสนเทศในการรวบรวม วเิคราะห ประมวลผล เหตุการณภยัพบิตัธิรรมชาติตาง ๆ  นาํเสนอ
  ในลักษณะขอมูลเชิงบรรยายประกอบกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพื่อใหงายตอการนําเสนอในรูปแบบ
  ตาง ๆ  ทั้งยังเปนการเสริมสรางฐานความรูการใชโปรแกรมประยุกตทางสารสนเทศในการเปน
  เคร่ืองมือใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชสื่อการสอนออนไลนใหผูเรียนสามารถดาวนโหลดเอกสาร
  ประกอบการเรียนผานทาง CMU Online ใช Facebook Group Page เพื่อสามารถสื่อสาร
  ระหวางผูเรียนและผูสอนไดโดยตรง และใหมีการสงงานหรือการบานผานชองทางดังกลาว
  ใช Twitter ในการตดิตามความเคล่ือนไหวของภัยพบิตัทิีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ใช Website ของหนวยงาน
  ภารกิจเพื่อศึกษาเรียนรูกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับภัยพิบัติธรรมชาติ
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 8. กระบวนการเรียนรูที่จะเปล่ียนนักศึกษาเปน Active and Lifelong Learner จัดใหมีการ
  ทดสอบวดัความรูกอนเรยีน เพือ่ทดสอบภมูคิวามรูเดมิและความเขาใจของนกัศกึษาในตัวของ
  บทเรยีนและหลงัเรยีน เพือ่ประเมนิความเขาใจของนกัศกึษาหลงัจากทีไ่ดเรยีนรูบทเรยีนนัน้ ๆ  
  จัดใหมีการทํารายงานและนําเสนอเรื่องท่ีนักศึกษาเปนผู สนใจที่จะศึกษาคนควาและ
  มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาหรือบทเรียนเพ่ือใหเกิดความชํานาญและความเขาใจ
  ในเรื่องนั้น ๆ อยางแทจริงและสามารถนําไปถายทอดใหแกผูที่สนใจตอไปไดอยางถูกตอง 
  จัดการเรียนรูจากการทัศนศึกษาจากสถานท่ีจริงเพ่ือสรางเสริมความเขาใจและประสบการณ
  จริงแกนักศึกษาและสรางเสริมความรูความเขาใจในระยะยาว
 โดยไดดาํเนินการจัดการเรียนการสอนภายใตแนวคิดดงักลาวขางตน ซึง่ผลการดําเนินงานสามารถ
สรุปไดดังน้ี
 1. วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม

• การสืบคนขอมูลรายบุคคล : ใหสืบคนขอมูลที่สนใจเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองผลกระทบที่เกิดขึ้น
   จากภัยพิบัติธรรมชาติ

• การนําเสนอโปสเตอรเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ : แบงกลุมจัดทํา 3 หัวขอคือ แผนดินไหว
   (Earthquake), นํ้าทวม (Floods) และดินถลม (Landslide) พรอมทั้งนําเสนอให
   บุคคลทั่วไปไดรับชม

  • การจัดเสวนากลุม : จับกลุมถกเถียง อภิปรายในหัวขอ ภัยพิบัติในชีวิตประจําวันและ
   ผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ๆ
  • การตอบคําถามรายบุคคลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเพื่อสรางเสริมความเขาใจมากข้ึน
 2. สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
  • สื่อที่นํามาใชจะใชการนําเสนอการสอนในรูปแบบ Microsoft Power Point ประกอบกับ
   การใชภาพและวีดิทัศนเหตุการณจริงในกรณีของการเกิดภัยพิบัติตาง ๆ  สอดแทรกระหวาง
   การสอนเพ่ือใหผูเรยีนเกิดความสนใจและเขาใจในบทเรียนและเน้ือหาในสวนท่ีทาํความเขาใจ
   ยากไดงายขึ้น
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  • การใชสื่อการสอนออนไลนใหผูเรียนสามารถดาวนโหลดเอกสารการสอนผานทาง CMU 
   Online และ Facebook Group Page เพ่ือสามารถทําความเขาใจ ติดตอ หรือซักถาม
   ขอสงสัยกับอาจารยผูสอนรายวิชาไดโดยตรง

 3. กระบวนการเรียนรูที่จะเปลี่ยนนักศึกษาเปน Active and Lifelong Learner
  • จัดใหมีการทดสอบวัดความรู ก อนเรียนเพื่อทดสอบภูมิความรู เดิมและความเขาใจ
   ของนักศึกษาในบทเรียนและหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจของนักศึกษาหลังจาก
   ที่ไดเรียนรูบทเรียนนั้น ๆ
  • จัดใหมีการทํารายงานและนําเสนอเร่ืองที่นักศึกษาเปนผู สนใจท่ีจะศึกษาคนควาและ              
   มีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับเนื้อหาหรือบทเรียน เพื่อใหเกิดความชํานาญและความเขาใจ
   ในเร่ืองนั้น ๆ อยางแทจริงและสามารถนําไปถายทอดใหแกผูที่สนใจตอไปไดอยางถูกตอง
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 4. เปรียบเทียบข้ันตอนการสอนระหวางแบบเดิมกับแบบใหม

 5. กิจกรรมในขั้นตอนการถายทอดองคความรู และทักษะในกระบวนวิชาแกนักศึกษา                                
มกีารจดักลุมเสวนา อภปิรายในหวัขอเกีย่วกบัภยัพิบตัธิรรมชาต ิการต้ังปญหา และการหาแนวทางแกไข
ในเร่ืองน้ัน ๆ พรอมทั้งสอดแทรกเนื้อหาในการสอน
 6. กิจกรรมในข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีการนําเสนอผลงานท่ีไดรับ             
มอบหมาย เชน รายงานเด่ียว การนําเสนอโปสเตอรเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ การสอบวัดผลการเรียนรู
เก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน

ผลงานและผลลัพธ (Output and Outcome) ที่ไดรับ
 1. ผลลัพธตออาจารยหรือคณาจารยที่เขารวมโครงการ
  • ไดความรูความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาจากการแลกเปล่ียนความรูตาง ๆ กับนักศึกษา
   เพื่อที่จะสามารถนําไปพัฒนารายวิชาใหมีเนื้อหาและการสอนท่ีดียิ่งขึ้น
  • ไดแนวทางการสอนแบบใหมที่เนนผู เรียนเปนสําคัญตามการจัดการเรียนรูแบบใหม
   ที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21
 2. ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย/เขารวมโครงการ
  • มีความรูความเขาใจในกระบวนวิชามากขึ้น
  • มีโอกาสไดแสดงความรู ความคิด และความคิดเห็นตอกระบวนวิชามากขึ้น
 3. ผลงานที่จะเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหมของคณะในอนาคต
  • ไฟลประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point ที่สวยงามและขอมูลที่ทันสมัยประกอบกับ
   ภาพหรือวีดิทัศนจากเหตุการณจริง
  • ไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถใชในการศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา
 4. ชิ้นงานของนักศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียน              
การสอนของนักศึกษาและอาจารย รายงานตาง ๆ การจัดทําโปสเตอรหัวเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ           
ตาง ๆ พรอมทั้งการจัดแสดง ประกวด และนําเสนอใหบุคคลภายนอกไดรับชม

การสอนแบบเดิม การสอนแบบใหม
- การเรียนโดยผูเรียนน่ังฟงบรรยายจากผูสอน  
อยางเดียว ทําใหขาดการมีปฏิสัมพันธระหวาง          
ผูเรียนกับผูสอนและขาดการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน
- สื่อการสอนไมมีความทันสมัย ขาดความ              
นาสนใจ
- ไมมีกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากนัก

- เนนผูเรียนเปนสําคญั โดยในระหวางการสอน
จะมีการซักถามหรือเปดโอกาสใหผู เรียนไดมี
โอกาสสอบถามมากขึ้น
- เน นการใช สื่อการสอนท่ีทันสมัยมากข้ึน                  
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ
- จัดกิจกรรมสรางเสริมทักษะตางๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
และเปนการเรียนรูและเขาใจในระยะยาว
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กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญผูเช่ียวชาญดานภัยพิบัติธรรมชาติตาง ๆ ที่ใหเกียรติมารวมบรรยาย              
ในโครงการน้ี
 1. รองศาสตราจารย พิชัย  บุญยะกาญจน  ผูเชี่ยวชาญดานภัยพิบัตินํ้าทวม
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
 2. รองศาสตราจารย ชูโชค  อายุพงศ    ผูเชี่ยวชาญดานภัยพิบัตินํ้าทวม
  หัวหนาหนวยวิจัย CENDRU ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
 3. รองศาสตราจารย ดร.ชยานนท  หรรษภิญโญ     ผูเชี่ยวชาญดานภัยพิบัติแผนดินไหว
  หัวหนาหนวยวิจัย CONTECH ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
 4. ดร.ภาสกร  แชมประเสริฐ    ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการฐานขอมูล
  หัวหนาหนวยวิจัย OASYS ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ความคิดสรางสรรคบนแหลงขอมูล
เปดดวย “Slack” และ “CMU Online
KC-Moodle”
อาจารย ดร.อุดมโชค อาษาวมลกิจ    
สํานักวชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนนศาสตร 

หลักคิดเพื่อนําการเรียนรู
 นักคิดแหงการเรียนรูทานหนึ่งกลาววา “หากการสอนของทานใหผลลัพธ (ไมดีนัก) ที่ไมแตกตาง
ไปจากเดิม ทานจงหาวิธีใหมในการสอนใหเด็กเขาใจ และแสดงผลการเรียนรูที่ดีขึ้น” ขอคิดดังกลาว                 
ดูจะเปนเรื่องไมงายนักสําหรับตัวผูเรียน หรือแมจะเปนผูสอนเองที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเคยชิน 
ทีไ่ดดาํเนินไปภายใตกรอบเวลาจนเปนปกติวสิยัในทุก ๆ  ภาคการศึกษา ความเคยชินเปนนสิยัท่ีเกดิข้ึนได
ในคนทั่วไปจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในผลลัพธและความไมสบอารมณหรือความไมพอใจ อยางไร   
ก็ตาม กิจกรรมปกติที่ทําเปนประจําในองคกรหรือที่เกี่ยวของกับหนวยงานและคนจํานวนมาก                    
สรางโอกาสแหงการเปล่ียนแปลงกระบวนการประจํา (Standard Operating Procedures) คอยขางนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากปจเจกบุคคลแตละคน ดวยเหตุนี้ แมโครงสรางเชิง
องคกรและสถาบนัจะมขีอจาํกดัสาํหรบันเิวศวทิยาแหงการเรยีนรู อนัเนือ่งมาจากการดาํเนนิงานตามปกติ 
กระบวนการมากมายและพิธีการจํานวนมาก การปรับเปลี่ยน และแสวงหานวัตกรรมดวยความคิด
สรางสรรคระดับปจเจกบุคคล ไมวาจะเปนของอาจารยหรือนกัศึกษา จงึมคีวามเปนไปไดสาํหรับการพัฒนา 
“ระบบเล็ก ๆ ในการศึกษา” ใหแตกตางและดีขึ้น  
 การเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยผูสอนจําเปนตองอาศัย “ความคิดสรางสรรค” เพื่อใหเกิด
การเรยีนรูและการพฒันากระบวนการเรียนรูทีไ่มหยดุนิง่ ไมองิอยูแคเพยีงผลงานเชิงทฤษฎีของนักวชิาการ
หรือจากนักคิดท่ีไดรับความนิยมรวมสมัย หรือถูกกําหนดกรอบอยูบนฐานความรูและหลักคิดของผูสอน
เพียงดานเดียว ที่เปนเชนนี้เพราะเนื้อหาความรูและการประยุกตใชเพื่อแกปญหาและหาทางออก                    
ในปจจบุนัปรากฏอยูบนแหลงขอมลูสารสนเทศมากมายบนอินเตอรเนต็ สือ่ออนไลน ในลักษณะภาพยนตร 
สารคดี การบันทึกเสียง และขอความจํานวนมากเกินกวาจะยอยเปนความรูไดอยางครบถวนสมบูรณ          
ดังนั้นวิธีที่ เหมาะสมในกระบวนการแสวงหาความรู จึงมีค าไมนอยกวาตัวความรู ที่มีปรากฏใน                                 
1) สารสนเทศจรงิและถูกตอง 2) สารสนเทศจรงิแตมคีวามผิดพลาด และ 3) สารสนเทศผดิ ๆ  ทีไ่มมสีาระ
ใด ๆ แตเปนที่ยอมรับในวงกวาง   
 ทางลัดเพ่ือการเรียนรูของตัวผู เรียนเองหรือผู สอนก็ตาม จึงไดมาจากการแสวงหาวิธีการ              
เชิงสรางสรรคในการนําการเรียนรู (ตามกรอบเนื้อหาที่ผูสอนกําหนดขึ้น) ที่เปดกวางสําหรับผูเรียน                         
ไมวาจะเปน ชองทางการสื่อสาร แหลงการคนควา วิธีการเพื่อใหไดขอสรุป หรือประเด็นการคนควาใน
ลักษณะท่ีอาจเรียกวา “Open Learning Strategies” หรือกลยุทธการเรียนรูแบบเปดกวาง คะแนน         
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การประเมินผลการเรียนรูภายใตกลยทุธการเรียนรูแบบเปดกวาง ควรเปนไปตามความสนใจของนักศึกษา   
ไมควรเนนความสาํคญัทีเ่พยีงความจาํเนือ้หาบทเรยีนจากผูสอนมากเกนิไป แตควรเนนกระบวนการเรยีนรู
รวมกันระหวางนักศึกษาดวยกัน (Collaborative Learning) ในระดับหน่ึงท่ีไมสูงเกินกวาคุณภาพ             
ผลงานจากการรวมกันทํางานตามที่สมาชิกกลุ มในแตละกลุ มไดตกลงกันดวยการสรางฉันทามติ                    
(Consensus Building) กลุมการเรียนรูโดยใชฐานโครงการ (Project Based Learning) ควรกําหนดให
มีทั้งแบบสุมหรืออาจารยกําหนดสมาชิกกลุมให และแบบท่ีใหนักศึกษาเลือกกันเอง โดยอาศัยเกณฑ         
อันเปนที่ตกลงกันในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสคนพบสิ่งดี ๆ และความคิดที่สรางสรรค                 
จากเพ่ือนท่ีหลากหลาย มิใชเนนทํางานรวมกันกับคนรูจักหรือเปนเพ่ือนสนิท อาจารยผูสอนมีบทบาท
สําคัญในการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางนักศึกษาท่ีอาจไมอยากทํางานใน            
กลุมเดียวกัน  เพราะไมคุนเคย หรือรูจกัรักใครกนัมากนัก ในสวนน้ีความคิดสรางสรรคในการนํากิจกรรม
กลุมตาง ๆ ในชั้นเรียนใหมั่นใจไดวา กลุมการเรียนรูโดยอาศัยฐานโครงการ (ที่แสดงผานรายงาน หรือ            
ชิ้นผลงาน) สามารถดําเนินตอไปไดอยางมีความสุข 

ผูสอนกับนวัตกรรมการสอน 
 การพัฒนานวัตกรรมการสอนเปนสิ่งจําเปนที่หลีกเล่ียงไดยาก เมื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  
นอกชั้นเรียนและในชั้นเรียนไดเปลี่ยนรูปแบบและความรวดเร็วอยางคาดการณไดยาก ชวงเวลากวา               
10 ปทีผานมา เม่ือมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนํา Moodle (Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment) มาใชโดยความสมัครใจของอาจารยผูสอน ปรากฏวา Moodle ยังไมเปนที่
ยอมรบัในการใชงานมากเทาทีค่วร และแมในปจจบุนักป็รากฏวา มเีครือ่งมอือาํนวยประโยชนในการเรียนรู
รปูแบบใหม ๆ ทีเ่ขาถงึไดกวางกวา สะดวกกวา และใชงานไดงายกวาจาํนวนมากมายท้ังบนแพลตฟอรมวนิโดว 
และบนมือถือสมารทโฟน อาจารยผูสอนจึงมีทางเลือกในการแสวงหานวตักรรมการเรียนการสอนใหม ๆ  
มากมายที่ไมจํากัดอยูแคเพียง CMU Online KC-Moodle อาจารยผูสอนจําเปนตองพยายามแสวงหา
นวตักรรมทีส่รางสรรคบนโลกดจิทิลั เพือ่ประยกุตใชเคร่ืองมอืเหลานัน้เขากบัเนือ้หาในวชิาอยางเหมาะสม 
และไมควรจํากัดทางเลือกการใชงานจนกลายเปนความเคยชิน และเปนส่ิงประจําในช้ันเรียนของตน           
โดยนักศึกษาไมอาจเสนอทางเลือกอื่นที่ดีกวาสิ่งที่อาจารยเสนอใหใชในการเรียนรู     
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 “นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู” ควรดําเนินไปดวยกันอยางใกลชิดกับ “การเรียนรูเพื่อสราง
นวัตกรรมใหม” ในตัวผูสอนและผูเรียน ในขณะที่อาจารยผูสอนไดพยายามพัฒนาความคิดสรางสรรค     
ของตนเองเพ่ือการเรียนรูของนักศกึษา อาจารยผูสอนเองยังตองพยายามสรางแรงบันดาลใจ เปนผูกระตุน
ความคิด สะทอนพฤติกรรมการทํางานที่อาจไมสรางสรรคในบางมิติตอกลุมการทํางานในภาพรวม และ
สมาชิกรายบุคคลในกลุม การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะเชิงความคิดสรางสรรคและความคิดเชิงวิพากษ            
อาจไมใชเร่ืองเชิงวิชาการท่ียากแกการเขาใจ แตเปนทักษะที่สามารถเร่ิมตนได แมจะอยูในชวงชีวิต
มหาวิทยาลัยก็ตาม ดังที่ไดกลาวไวขางตนวา ความเคยชินเปนนิสัยของแตละบุคคลที่เกิดขึ้นจากการ          
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในผลลัพธ และอารมณความพอใจในกิจกรรมตาง ๆ ที่เคยทําเปนประจํา                         
ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงการเรียนรูของตนเองดวยสิง่ใหม ๆ  จงึอาจเร่ิมตนอยางงาย ๆ  ไดดวยกจิกรรม
กลุมชวงตน ๆ ภาคการศึกษาในชั้นเรียน กอนจะเริ่มเขาสูเนื้อหาการเรียนรูเชิงลึกใหนาสนใจตอไป     

 บทความนี้เปนการทบทวนและถอดบทเรียนที่ไดจากการการสรางกิจกรรมเรียนรูแบบ Student 
Centered ICT Integrated Learning  โดยผาน CMU Online KC-Moodle และ Apps โดยเนนกระบวนคิด
ดวยตัวนักศึกษาแนว Creative and Critical Decision Making เพื่อคนควา ทํางานเปนทีม                             
ไมตํ่ากวา 60% ของหัวขอการสอน นอกเหนือจาก CMU Online KC-Moodle ประจําวิชา “การบริหาร
โครงการ” กลุมทํางานของนักศึกษาหลักครึ่งเทอมแรก มีโอกาสใชโปรแกรม Slack ในฐานะเครื่องมือ
เสริมการใชกระทูกลุมใน CMU Online KC-Moodle สําหรับเปนชองทางการดําเนินโครงการกลุม           
ชองทางรับฟงขอแนะนํา กระตุนการทํางานกลุม และเปนชองทางในการสื่อสาร และการคนควาหลาย
ทางระหวางผูสอนและผูเรียน โครงงานกลุมปลายภาคไดมาจากความเห็นพองตองกันในการพัฒนา           
เปนรายงาน (มีการสลับสมาชิกกลุมกลางภาคและปลายภาคมิใหอยูในกลุมซ้ํากัน หรือเลือกกลุมตาม 
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ความคุนเคย) เมื่อสมาชิกกลุมไดฉันทามติในการกําหนดประเด็นรายงาน และดําเนินการคนควาภายใต
การติดตามผาน Apps ของสมาชิกเองและผูสอน โครงงานการทํารายงานปลายภาคของกลุมตาง ๆ            
อาทิเชน ขอมูลเปดภาครัฐประเทศสิงคโปรเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในประเด็น                   
การสืบสวนการละเมิดสิทธิเด็ก เรื่องการศึกษาอัตราการใชอินเตอรเน็ตสวนบุคคลของประเทศสิงคโปร              
การเปรียบเทียบการจัดการขยะประเทศสิงคโปรกับกรุงเทพมหานคร รายจายในการพัฒนาการศึกษา                 
ของประเทศสิงคโปรเปรียบเทียบประเทศไทย อัตราการวางงานตามกลุมอุตสาหกรรมและกลุมอาชีพใน
ประเทศสิงคโปรเปรียบเทียบกับประเทศไทย เปนตน

การเรียนรูแบบเดิมท่ีผานมา นวัตกรรมการเรียนการสอน

อาศัยหองเรียนเปนจุดพบปะในการรับรู เรียนรู
เนื้อหาวิชาการ ตลอดจนทํากิจกรรมในชั้นเรียน 
ของนกัศกึษาแตละคน ระหวางนกัศกึษาดวยกนั 
และกับอาจารย
เนนการบรรยายเนือ้หาความรู การอภปิรายประเดน็ 
และการเรียนในหองเรียน โดยใชเวลามากกวา 
50 เปอรเซ็นตของเวลาเรียนในชั้นเรียน 

อาศัย CMU Online KC-Moodle ในการเก็บ
รวบรวมงาน กิจกรรมตาง ๆ เพื่อติดตามการ
เรียนรูของนักศึกษา และเว็บไซตทั่วไป  

แหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยเฉพาะ web 
based source ที่ผู สอนแนะนําใหนักศึกษา
แตละกลุมเลือกคนควา และพัฒนาแนวคิด
การนําเสนอโครงงานตามความสนใจ 
ลดเวลาการบรรยายดวยการตั้งคําถามสําคัญ ๆ 
เก่ียวกับเน้ือหาวิชาการ ต้ังประเด็นใหนักศึกษา
ทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อพัฒนาเกณฑและ
กรอบการทํางานแตละโครงงาน   
อาศัยสื่อออนไลนที่เปน Apps เฉพาะทางเพ่ิม
เขามาในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาเอง 
และเพื่อติดตามความสนใจและการพัฒนาโครง
งานของนักศึกษา  
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การเรียนรูแบบเดิมท่ีผานมา นวัตกรรมการเรียนการสอน

ไมไดสงเสริมใหนักศึกษาใชโทรศัพทมือถือ หรือ
แทบ็เล็ตในการคนควาเรียนรูในส่ิงทีเ่กีย่วของกับ
เนือ้หาการเรียนในช้ันเรียน และการทําโครงงาน
นอกช้ันเรียนอยางเปนรูปธรรม และมีความ              
ตอเนื่อง 
สรุป : กระบวนการเรียนรู เนนการใชเวลา             
สวนใหญเพ่ือบรรยาย ถามทวนความเขาใจ มกีาร
ถามตอบ คิดวิเคราะหในหองเรียนบาง แตไมได
อาศัยสือ่ออนไลน และอินเตอรเนต็อยางเปนระบบ
เชื่อมโยงมากนัก แมจะติดตามการเรียนรูจาก 
CMU Online KC-Moodle และพัฒนาการ
รายงานนักศึกษาเปนหลัก

นักศึกษาทุกคนใชโทรศัพทมือถือของตนเอง 
สําหรับการคนควา หาขอมูล และการติดตอ
สื่อสารระหวางสมาชิกในทีมทําโครงงาน และ
กระบวนการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
อยางกวางขวาง 
สรุป : นักศึกษาใชโทรศัพทมือถือเปนสวน
ประกอบการเรียนรูในชั้นเรียน และการทํางาน
เปนทมีนอกช้ันเรียน โดยมีการใหขอแนะนําและ
ตดิตามการเรียนรูเชิงกลุมผาน Apps และ CMU 
Online KC-Moodle เวลาในชั้นเรียนสวนใหญ
ใชเพ่ือการระดมความคิด ซักถาม แนะนําการ
ทาํงาน และรบัฟงพฒันาการของแตละกลุมโครงงาน

อารมณ ความรู และการพัฒนาทักษะ
 การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนักศึกษามีความอบอุนเมื่อตองพบเพื่อนใหม และตองทํางาน
รวมกันในวิชาใหมกับอาจารยที่อาจยังไมเคยพบ เปนเงื่อนไขเริ่มตนของความคิดเชิงสรางสรรค                          
ในตวันกัศึกษา หองเรยีนทีเ่ริม่ตนดวยองคความรูอนัลองลอย ไมอาจสรางบรรยายกาศใหนกัศกึษาเขาถงึ
คณุคาของการมปีฏสิมัพนัธทางความคดิ การวเิคราะห และการสะทอนตนเองใหแกกนัและกนั อารมณที่    
ผอนคลาย และการปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยเกมท่ีโยงความคิดและพฤติกรรมไปสูเนื้อหา          
การเรยีนรูเรือ่งตาง ๆ  เปนแนวทางทีด่กีวาหากมุงหวงัใหนกัศกึษาเรยีนรูและทาํงานรวมกนัอยางมคีวามฉลาด
ทางอารมณ กลาวคือ เรียนรูที่จะฟงขอมูลจากกันระหวางสมาชิกในกลุม โดยใหโอกาสทุก ๆ คนได
แสดงออกผานการปฏบิตัลิงมอืกระทาํดวยตนเอง และทาํงานเปนทมีในลกัษณะ Project-based Learning 
กิจกรรมในชั้นเรียนจึงมักเปนการรวมกันหากฎเกณฑในการทํางาน การพูดคุยอภิปราย และการปรับ
เนื้อหาวิชาการมาใชในการทํางานเพื่อบริหารโครงการท่ีสมาชิกกลุมไดเลือกไว  
  ในช้ันเรียน ผูสอนมีบทบาทกระตุนความคิด ทาทายใหคนพบประเด็นปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
หรือแนะนํากรอบการคิดวิเคราะหเชิงวิพากษและเชิงสรางสรรค (Active Learning) เสนอคําถามเชิง            
ชีช้วนใหนกัศกึษาใครครวญ หรอืสรางแรงบันดาลใจในการคนควา วเิคราะห วพิากษ ตอประเด็นทีน่กัศกึษา
ตกลงเลือกทาํกจิกรรมในแตละสวน พรอมท้ังพฒันารางขอตกลงในการติดตามทกัษะสาํคัญของการเรียนรู
แบบใหม ไดแก การรูจักตั้งคําถาม และพยายามคนควาหาคําตอบจากขอมูลเปดท่ีมีอยูมากมายแตสิ่งท่ี
สาํคญักวาเมือ่ทาํงานเปนกลุม คอื การพฒันาและสรางกฎเกณฑในการดาํเนนิงานรวมกนั โดยทกุ ๆ  คนในกลุม
มีสวนสรางขึ้น และยอมรับแนวทางท่ีตกลงกันไวนั้น หากเริ่มตนไดเชนนี้ เครื่องมือบนสื่อออนไลนจะเปน
ที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิด และการทํางานรวมกัน  ความอบอุน
และความผูกพันที่ไดเริ่มสรางไว สงผลใหการทํางานโครงงานกลุมงายขึ้นมาก ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ลดความแปลกแยกของนักศึกษาบางคนไดคอนขางมาก    
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 ความรูและทักษะสําคัญที่ไดจากวิชานี้ และกลุมการทํางานไดพิสูจนวา สามารถใชในการ               
ดําเนินงานบริหารโครงการ ไดแก การสรางฉันทามติในการดําเนินโครงการ การวิเคราะหความจําเปน
ของโครงการ การวิเคราะห Work Breakdown Structure พรอมกับจัดสรรทรัพยากรและผูรับผิดชอบ
การสราง Network Diagram และวิเคราะหจุดเสี่ยงในการบริหาร ติดตาม โครงการ ฯลฯ สําหรับ              
เคร่ืองมือเสริมซึ่งไมจําเปนตองเรียนรูมากมายนัก แตมีสวนในการผูกโยงความคิดและการปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน คือ CMU Online KC-Moodle และ Slack ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีโอกาสใชไดอยางสะดวก   
และรวดเร็วดวย เพราะอยูในมือถือสมารทโฟนของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ไมมีสมารทโฟนก็สามารถ       
เขา Slack โดยผานเว็บไซตไดดวย
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การประเมินผลการเรียนรู
 นกัศกึษาแตละคนมคีวามสามารถ ทกัษะเฉพาะอยาง และกระบวนการเรียนรูทีโ่ดดเดนแตกตางกนั 
การประเมินไมนาจะอาศัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากเกินไป แตควรมีลักษณะผสมผสาน อาทิเชน                 
การวางแผนในการทํางาน การสื่อสารระหวางกันอยางมีสาระและประเด็น การนําเสนอดวยเสียง                 
ภาพ และการเขียนที่ดี ในวิชานี้ ผูสอนใหสัดสวนของการเขียนรายงานโครงการ 30% การทํางานรวมกัน
ดวยฉนัทามต ิ50% (ครอบคลมุถงึการมสีวนรวมบนเวบ็ไซต และ Apps) และการสอบขอเขยีน 20% ดงันี้   
1) การประเมินการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมผาน CMU Online KC-Moodle และ Slack โดยพิจารณา
จากการแสดงขอคดิเหน็ การโพสตถาม-ตอบ การโพสตลิง้คทีน่าสนใจ 2) การประเมนิผลงาน ไดแก เอกสาร
รายงานฉบับสมบูรณ ฉบับกลางภาคและปลายภาค โดยพิจารณาจากการเรียบเรียงเนื้อหาที่เหมาะสม       
เชิงวิชาการและความถูกตองในการอางอิง 3) การสอบปลายภาคสัดสวน 20 เปอรเซ็นต โดยพิจารณา  
ความเขาใจและแงมุมตอเนื้อหาเชิงวิชาการที่สําคัญในการเรียนรูที่สามารถถายทอดออกมาใหเขาใจ  
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ความทาทายในนวัตกรรมปจจุบันท่ีจะลาสมัย
  นวัตกรรมเปล่ียนแปลงอยูเสมอ แตความเร็วในการเปล่ียนของสถาบันใหญ อาจไมเร็วเทาทัน 
สภาวการณแวดลอมของระบบนิเวศการใชงาน CMU Online KC-Moodle มีขอจํากัดในการส่ือสาร   
แลกเปล่ียนความคิด และการแสดงส่ือออนไลนระหวางนักศึกษาดวยกันเอง และนักศึกษากับผูสอน            
เพราะทํางานอยูบนแพลตฟอรมท่ีไมคลองตัวเหมือนสมารทโฟนที่มีการพัฒนาตอยอดตลอดเวลา                        
ในขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับโทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ตรุนใหม ๆ หรือ Internet of Things                     
ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เมื่อนักศึกษาในวิชา “การบริหารโครงการ” ไดใช Slack ในครึ่งภาคเรียนหลัง 
พบวา  การใชสือ่ออนไลนระหวางนกัศกึษาดวยกนัเอง เพือ่ทาํรายงานและตดิตามการทาํงานมคีวามคลอง
ตัวมากกวาการใชเว็บไซตกระบวนวิชาบน CMU Online KC-Moodle เนื่องดวยความไมสะดวกและ          
ขั้นตอนมากในการ Log in แตละครั้ง แตเมื่อมีชองทางผาน Apps เชน Slack พบวา นักศึกษาสวนมาก
ลดความสนใจในการกลับไปใช CMU Online KC-Moodle แบบเดิมที่เคยใชในชวงครึ่งภาคเรียนแรก
 เพื่อทําใหการเรียนรูไมจําเจและนาสนใจ ผูสอนจําเปนตองใชเวลาเพื่อเรียนรูและการทดลองการ
ใชเครื่องมือใหม ๆ  ในการเตรียมตวักอนเริ่มชั้นเรียน เพื่อการสรางสภาวะทางอารมณ และประเด็นความ
สนใจที่เกี่ยวของกับชีวิตของนักศึกษา โดยเฉพาะเครื่องมือและเกมสนุก ๆ ที่ไมเคยใชมากอน อาทิเชน 
การสรางสื่อภาพและเสียงผานกลอง และการกําหนดคาเชิงเทคนิคตาง ๆ ของโปรแกรม และอุปกรณ           
ในการอัพโหลดบนยูทบู แมจะสนุกสนานกับการทดลองและการเรียนรู แตตองใชเวลาและความพยายาม
ในการคนพบ ทดลอง การใชเคร่ืองมือสื่อออนไลนใหม ๆ เหลานี้พอสมควร นอกจากน้ียังมีขอจํากัด            
ในดานการสนับสนุนอยูเสมอ เพราะทรัพยากรมีจํากัดและยังเปนที่แยงชิงของคนในองคกรตลอดเวลา            
ผูสอนจึงตองมีความคิดสรางสรรคในการเรียนรู และการสอนโดยออมโดยลดการบรรยายลง  
 ในแงของความยืดหยุนคลองตัวสาํหรับผูสอน การเรียนรูเพือ่ใชเคร่ืองมือการเรียนการสอนออนไลน
และสื่อสมัยใหมโดยผูสอนเองมีประสิทธิภาพและผลลัพธตามความตองการสูงกวารอรับการสนับสนุน 
จากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขอจํากัดดานเทคนิค การใชงบประมาณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ            
ในหนวยงานและผูใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคที่มักใหความสนใจกับการแกปญหารายวัน หรือความตองการ
เฉพาะของผูบริหารมากกวาการสนองตอบตออาจารยผู สอนท่ัว ๆ ไป ซึ่งมีจํานวนมาก เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยไมอาจประเมินการเลือกซื้อบริการนวัตกรรมใหม ๆ และการบริหารจัดการ content                 
เพ่ือการเรยีนการสอนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของคณาจารยคณะตาง ๆ ไดงายนกั การดาํเนนิการ   
ในลักษณะโครงการทดลอง เชนทีส่นบัสนุนอยูนี ้อาจตอบโจทยความตองการเฉพาะของอาจารยทีม่คีวาม
ตองการแตกตางกันไดดีกวาการซื้อบริการแบบพึ่งพิงอยูกับระบบใหบริการใดระบบหน่ึง เชน การพึ่งพิง
อยูกับผลิตภัณฑของ Microsoft Office ในปจจุบัน ในทางตรงกันขามการพัฒนาระบบเปดท่ีไมมีลิขสิทธิ์
ในการพัฒนา เชน ระบบ CMU Online KC-Moodle ใหทันสมัย ควรใหความสําคัญมากกวาการตอง         
พึ่งพิงอยูกับการอัพเดทของผลิตภัณฑหลักที่ครองตลาดอยูในขณะนี้ 
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การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ทางการศึกษาพยาบาล
Developing of the 21st Century Skills in Nursing Education

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วณิชา พึ่งชมภู
สํานักวชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

บทคัดยอ
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจดัใหมกีารเรียนการสอนในปทีผ่านมาในกระบวนวิชา 
การพยาบาลผูสูงอายุ (553311) ซึ่งเปนกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร 4 ป โดยการ
จัดการเรียนการสอนจะเนนที่ผูสอนเปนผูกําหนดเน้ือหาใหแกผูเรียน และผูเรียนเปนผูรับความรูมากกวา
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนศนูยกลาง ทาํใหผูเรยีนขาดการเรียนรูอยางตอเน่ืองไมสามารถ
นําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ โครงการนํารองการจัดการเรียนรู
แบบใหมในศตวรรษท่ี 21 Type A จึงไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชา                 
การพยาบาลผูสูงอายุ (553311 ตอนที่ 2) ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 ของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบไปดวย 6 ชนิด คือ 1) Integrated 
ICT 2) Flipped Classroom Approach 3) Problem Based Learning 4) Activity Based Learning 
5) Project Based Learning 6) Inquiry Based Learning
 ผลการจดัโครงการพบวา ผลท่ีเกดิขึน้กบัผูเรยีน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานการมสีวนรวม/  
การผูกพันกับการเรียนของผูเรียน (Engagement) 2) ดานพฤติกรรมการเรียนรู (Active Learner:           
Behavior) 3) ดานแรงจูงใจ (Motivation) 4) เจตคติของผูเรียน (Attitude) และ 5) ผลสัมฤทธิ์ทาง            
การเรียน (Score) โดยภาพรวมของทกุดานอยูในระดบัดีมาก สวนผลทีเ่กดิแกผูสอน ประกอบดวย 2 ดาน  
1) เจตคตกิารจดัการเรยีนรูแบบใหม (Attitude) 2) พฤตกิรรมการสอน (Behavior) โดยพบวา ผูสอนเกดิ
การเรียนรูและมีทักษะ ความรู ความเขาใจ และมองเห็นภาพการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 ที่ชัดเจนมากข้ึน มีการจัดเตรียมวางแผนการจัดการเรียนการสอนเปนระบบมากข้ึน              
และพบวา ผูสอนมีความพอใจและสนใจที่จะพัฒนาจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
ในกระบวนวิชาอื่น ๆ ตอไป
 จากการดําเนินการตามโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21 Type A          
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทางการศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คําสําคัญ : การพัฒนา, ทักษะในศตวรรษที่ 21, การศึกษาพยาบาล
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ความจําเปนในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางการศึกษาพยาบาล
 สาขาพยาบาลศาสตรในปจจุบันและในอนาคตตองการพยาบาลที่สามารถคิดวิเคราะหและ           
แกปญหาได รวมทั้งมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการติดตอส่ือสารและเปนผูมีความรู ผูสําเร็จ              
การศึกษาพยาบาลตองไดรบัการเตรียมพรอมสาํหรับการปฏิบตัใินศตวรรษท่ี 21 โดยการศึกษาตองมคีวาม
เหมาะสมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติพยาบาลในสถานการณจริง เพื่อใหเชื่อมโยงกับสภาพการณจริง
ใหสามารถปฏิบตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล (วภิาดา คณุาวกิตกิลุ, 2558; วณชิา พึง่ชมภ,ู 
2559) ในสภาพปจจบุนัการจดัการเรยีนการสอนตองมกีารพฒันาการปฏบิตังิานเพือ่ใหเกดิผลลพัธใหดขีึน้
จากเดมิอยูตลอดเวลา มกีารกาํหนดตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิความสาํเรจ็ขององคกร ซึง่ผูปฏบิตังิานทกุคนตองเขาใจ
และปรับปรงุพฒันางานใหเกดินวตักรรมทีเ่ปนประโยชนตอองคกรในการทาํงานอยูตลอดเวลา ทาํใหการ
ไดมาซึ่งความรูใหม ๆ มีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการเรียนรูจะถูกเปลี่ยนจากการสอนเพียงอยางเดียว
ไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูทีม่อียูทกุหนทุกแหง ไดแก สิง่แวดลอม ชวีติประจําวนั 
การทํางาน การพูดคุยกับผูรู และสื่อตาง ๆ ที่มีอยูมากมาย โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนสิ่งสนับสนุน 
โดยส่ิงทีส่าํคัญท่ีจะกอใหเกดิความรูทีท่นัสมัยของบคุคลคือ ความสนใจ  ความใฝรูของผูเรียน ซึง่จะนาํไป
สู การคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรู  เพื่อนําความรู ไปใชอยางเหมาะสมและถูกตองในสังคม                 
ยุคศตวรรษท่ี 21 นี้ (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558; วณิชา พึ่งชมภู, 2559)
 เมื่อเปรยีบเทียบกับผูเรียนในสมัยที่ผานมากับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกตางโดยส้ินเชิง 
เนื่องจากในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนจะมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และชอบในการเรียนรูกับกลุมที่
มีความสนใจคลายกันมากกวาเรียนจากผูสอนเพียงอยางเดียว ประกอบกับในปจจุบันความรูในเชิงหลัก
การทฤษฎีตาง ๆ สามารถแสวงหาจากแหลงตาง ๆ ไดมากมาย และสามารถเขาถึงขอมูลความรูไดทุก ๆ 
เวลาตามความตองการ  ดังนั้นผูสอนจําเปนตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ และปรับเปลี่ยน          
วิธีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูเรียนใหเปน
บัณฑิตแหงศตวรรษท่ี 21 โดยการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีทางการพยาบาล ผูสอนตองประเมินจาก        
ผูเรียนในดานความรูพื้นฐาน คุณลักษณะ ความสามารถพิเศษ และอื่น ๆ การจัดกลุมผูเรียน และนํามา
วางแผนการสอน ซึ่งอาจจะแตกตางกันในแตละกลุม  มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควากอนเขา
หองเรยีน การจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายเนนการเรียนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน (Activity-based 
Learning) โดยอาจจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) การสอนแบบ
ใชปญหาเปนหลัก (Problem-based Learning) ซึ่งพบวาในสาขาพยาบาลศาสตรนั้น ทําใหนักศึกษา
พยาบาลไดพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการคิด (Klunklin, Subpaiboongid, Ketilertnapha, 
Viseskul & Turale, 2011; วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558; วณิชา พึ่งชมภู, 2559) 
 อยางไรกต็ามการจดัการเรยีนการสอนควรใหมกีารตดิตอสือ่สารไดสองทางตลอดเวลา โดยการใช
เทคโนโลยตีาง ๆ  ควรจะมีการอภิปรายหรอืสนทนาระหวางผูเรยีนและผูสอน นอกเหนือจากการบรรยาย
ดวยเพ่ือใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหรวมไปดวย นอกจากน้ัน การมอบหมายงานและการประเมินผล            
ก็อาจจะเปนวิธีการเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดียิ่งขึ้น และยังทําใหผูสอนเกิดความมั่นใจวา
นักศึกษาเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด การเรียนรูโดยการใหนักศึกษาสะทอนคิด                  
(Reflective) ก็เปนสวนท่ีจะชวยใหนักศึกษาไดกลับมาคิดทบทวน เขาใจ เกิดการพัฒนาและทําใหเกิด
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การเรียนรูมากขึ้น (ศรีนวล วิวัฒนคุณูปการ และวิภาดา คุณาวิกติกุล, 2548; วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558 
; วณชิา พึง่ชมภู, 2559) ซึง่วิธกีารจัดการเรียนการสอนสามารถทําไดหลากหลายวิธดีวยกัน ผูสอนจําเปน
ตองใหโอกาสนักศึกษาตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชาอยางแทจริง ผูเรียนควรจะไดเรียนรูทักษะ              
แหงศตวรรษท่ี 21 ทกุทกัษะรวมไปกับการใหความรูทีเ่รียนมา ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
นักศึกษาพยาบาลเกิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 นี้ไดในทุกรูปแบบ ไดแก การเรียนการสอนภาคทฤษฎี          
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการพยาบาล และภาคปฏิบัติในสถานการณจริง
ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและในชุมชน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรแลว การจัดประสบการณชีวิตอื่น ๆ หรือการจัดกิจกรรม เชน การปฐมนิเทศ การจัด
โครงการสรางเสริมประสบการณชีวิตทุกกิจกรรม รวมทั้งการอยูรวมกันในหอพักและกิจกรรมอื่น ๆ                   
ก็เปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตแหงศตวรรษที่ 21 และ
สามารถอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางแทจริง (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558)
 การจัดการศึกษาพยาบาลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงไดในระดับ
ชาตแิละระดบัสากล ในบรบิทประเทศไทยการจดัการศกึษาพยาบาลตองสอดคลองและเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2558 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 
โดยการดําเนินงานจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนทุกคนตองมีความรูความเขาใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตัวบงชี้อยางถองแท จึงจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามตองการ และพบวา ปจจุบันมหาวิทยาลัย        
ชั้นนําระดับโลกตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความพรอม สามารถออกไปดํารงชีวิตและทํางานในโลก         
ที่มีความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะปจจุบันองคกรทั่วโลกไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลาย เปนการใหทางเลือกและเอื้ออํานวย
ความสะดวกตอผูเรียนมากขึ้น โดยผูเรียนสามารถเรียนรูและฝกฝนตนเองไดโดยลําพังแบบไมมีขอจํากัด
ในเร่ืองเวลาและสถานท่ี โดยการใชรปูแบบของการเรียนการสอนหรือฝกอบรมการเรียนรูออนไลนระบบเปด 
(Massive Open Online Course : MOOC) (สาํนกับรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม, 
2559; 2560) ประเทศไทยกําลังใหความสาํคัญตอการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชากรในประเทศ
ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากจะกอใหเกิดการพัฒนาตนสูความยั่งยืนและสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศ           
ที่มีความมั่นคงในที่สุดได และเนื่องจากในปจจุบันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไดเขามามีบทบาท
สําคัญเสมือนหนึ่งเปนปจจัยในการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลและการสื่อสาร (Using ICT and Blended for Lifelong Educaiton)           
มาเปนเครือ่งมอื เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถเขาสูองคความรูตาง ๆ  ไดโดยงายและไรขดีจาํกดั ทัง้น้ีวธิจีดัการ
ศกึษาดวยเครือ่งมอืดงักลาวน้ีจะสนบัสนนุใหผูทีต่องการพฒันาตนสามารถเขาถงึองคความรูทีต่องการได
โดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา (สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559; 2560) 
และเน่ืองจากมีการแขงขันกันสูงในตลาดแรงงาน จําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ตองไดรบัการฝกฝนใหเกดิทักษะทีจ่าํเปนในศตวรรษท่ี 21 ไดแก การใฝรู            การ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน การสื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอื่นได 



คูมืออาจารยดานการสอน  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวทยาลัยเชยงใหม84

 จากผลประเมินการจัดการเรียนการสอนในปที่ผานมาในกระบวนวิชา การพยาบาลผูสูงอายุ 
(553311) ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา           
การจัดการเรียนการสอนจะเนนที่ผูสอนเปนผูกําหนดเนื้อหาใหแกผูเรียน และผูเรียนเปนผูรับความรู      
มากกวาการจัดการเรียการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนที่ผาน
มายังขาดการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน รวมถึงระหวางผูเรียนดวยกันเอง ทําใหผูเรียน               
ขาดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมี
คณุภาพ ทาํใหนกัศกึษาขาดความเขาใจทีล่กึซึง้ในการเรียนการสอนโดยวิธทีีอ่าจารยบรรยายในหองเรียน 
และเม่ือนักศึกษาข้ึนฝกปฏิบัติบนหอผูปวย พบวา มีผูปวยสูงอายุจํานวนมากบนหอผูปวย แตนักศึกษา
ขาดความม่ันใจในการดูแลผูปวย เนื่องจากนักศึกษายังขาดความเขาใจในเน้ือหาและแนวทางท่ีสามารถ
ประยุกตเนื้อหาลงสูการดูแลผูปวยสูงอายุเหลาน้ีได (วณิชา พึ่งชมภู และ ศิริรัตน ปานอุทัย, 2557; 
Pungchompoo & Panuthai, 2016) 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหไดนกัศกึษาท่ีมลีกัษณะอันพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 ภายใตกรอบการ
พัฒนาวิสัยทัศนและความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขึ้น วาดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
หรือ 3R ประกอบดวย Reading (การอาน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (การคิดคํานวณ)             
และ 4C ประกอบดวย  Critical Thinking – การคิดวิเคราะห Communication – การส่ือสาร                    
Collaboration – การรวมมือ และ Creativity – การคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และ
ทกัษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีและการบรหิารจดัการดานการศกึษาแบบใหมจงึเปนส่ิงสาํคญั
และจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาทางการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21
 แนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดถูกนํามาใชโดยหลักของแนวคิดนําเสนอถึง             
ภาพรวมของกรอบแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งกลาวถึงการเตรียมพื้นฐานของทักษะในวิชาแกน             
หรือโครงสรางของการเรียนรูไปสูแนวคิดสําคัญของการเรียนรูในทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21                    
และอธิบายเก่ียวกับทักษะชีวิตในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี (Bellanca & Brendt, 2010                 
อางใน วิจารณ  พานิช, 2556ก และ ข; วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558)
 1. โครงสรางพื้นฐานหรือที่เรียกวา วิชาแกนของกรอบแนวคิดนี้ (Core Subjects) ไดแก                
วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนท่ีการอานและการใชภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแลวยังมีภาษาอ่ืน ๆ                
ทีน่ยิมใชมากดวย วชิาเศรษฐศาสตร วชิาวิทยาศาสตร วชิาคณิตศาสตร วชิาภูมศิาสตร วชิาประวัตศิาสตร 
วิชาศิลปะ วิชาการปกครอง และวิชาหนาที่พลเมือง
 2. แนวคิดสําคัญของการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Theme) ไดแก             
ดานจิตสํานึกที่มีตอโลก ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงิน การเปนผูประกอบการ 
รวมท้ังการมีความรูพื้นฐานดานการเปนพลเมืองท่ีดี ความรูพื้นฐานดานสุขภาพ และความรูพื้นฐาน         
ดานสิ่งแวดลอมอีกดวย
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 3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation 
Skills) ประกอบดวย ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา และการส่ือสาร
และการรวมมือกันทํางาน รวมทั้งทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี
 4. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) ไดแก การมีความยืดหยุนและ                  
ความสามารถในการปรบัตวั ความคดิรเิริม่และการชีน้าํตนเอง ทกัษะทางสังคม ทกัษะการอยูรวมกบัผูอืน่ 
และการเรียนรูขามวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะดานการเพิ่มผลผลิตการเปนผูนําและความรับผิดชอบ
 อยางไรกต็ามในการทาํใหเกดิผลสําเรจ็ในการดาํเนนิการใหเกดิทกัษะแหงศตวรรษที ่21 นัน้ จาํเปน
ตองมีระบบสนับสนุนที่สําคัญ ไดแก มาตรฐานและการประเมินผล (Standards and Assessments) 
หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) ที่สอดรับกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
การพัฒนาทางวิชาการ (Professional Development) และวิชาชีพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม             
เพือ่การเรยีนรู (Learning Environment) (Partnership for 21st Century Skills, 2015) กรอบแนวคดิ
ทกัษะแหงศตวรรษที ่21 จงึเปรยีบเสมอืนแนวทางในการจดัการศกึษาทกุระดบัใหมคีวามครอบคลมุอยาง
เปนองครวมของผูที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษนี้ รวมทั้งการจัดการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร                       
ซึง่เปนศตวรรษแหงสภาพการณทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางมากมายและตลอดเวลา (วภิาดา คณุาวกิตกิลุ, 
2558; วณิชา พึ่งชมภู และ ศิริรัตน ปานอุทัย, 2559)

การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทางการศึกษาพยาบาล
 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีในสาขาพยาบาลศาสตรนั้น มีความตองการ             
ใหนกัศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชเมือ่ตองใหการดูแลผูปวยจริงในโรงพยาบาล แตปญหาท่ีผานมา
พบวา นักศึกษาไมสามารถนําองคความรูที่ไดเรียนในภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในการดูแลและให            
การพยาบาลแกผูปวยในโรงพยาบาลได และจากผลประเมินการจัดการเรียนการสอนในปทีผ่าน ๆ  มา ใน
กระบวนวิชาการพยาบาลผูสูงอายุซึ่งเปนกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 หลักสูตร 4 
ป คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา การจัดการเรียนการสอนจะเนนที่ผูสอนเปน             
ผูกําหนดเนื้อหาใหแกผูเรียน และผูเรียนเปนผูรับความรูมากกวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมายังขาดการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและ              
ผูเรียน รวมถึงระหวางผูเรียนดวยกันเอง ทําใหผูเรียนขาดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมสามารถนําความรู
มาประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ ทําใหนักศึกษาขาดความเขาใจท่ีลึกซึ้งในการ
เรียนการสอนโดยวิธีที่อาจารยบรรยายในหองเรียน และเม่ือนักศึกษาข้ึนฝกปฏิบัติบนหอผูปวยพบวา            
มีผูปวยสูงอายุจํานวนมากบนหอผูปวย แตนักศึกษาขาดความมั่นใจในการดูแลผูปวยเนื่องจากนักศึกษา
ยังขาดความเขาใจในเนื้อหาและแนวทางที่สามารถประยุกตเนื้อหาลงสูการดูแลผูปวยสูงอายุเหลานี้ได 
(วณิชา พึ่งชมภู และศิริรัตน ปานอุทัย, 2557; วณิชา พึ่งชมภู และ ศิริรัตน ปานอุทัย, 2559)
 ดังน้ัน โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 จึงมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแนวใหมภายใตกรอบแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่ใหนักศึกษาใชการคิด
วิเคราะห Critical Thinking และคนหาคําตอบดวยตนเอง มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มีการใช       
สือ่การสอนท่ีทนัสมยั นาสนใจและชวยใหนกัศกึษาไดทบทวนเน้ือหาท่ีเรยีนไดตลอดเวลา การจดัการเรยีน
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การสอนแบบ Student-Centered Learning Approaches ผูเรียนจะมีสวนรวมเปนการจัดการเรียน
การสอนท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความคิดรวบยอด และทําใหสามารถนําความรูที่เกิดข้ึนใหม           
ไปประยุกตใชในสภาพจริงไดอยางเหมาะสม ผูสอนจะเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนํา และลดจํานวน                   
การเรียนการสอนแบบเดิม (Less Lecture) โดยสามารถสรุปการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21                   
ทางการศึกษาพยาบาลในการผสมผสานการสอนออนไลนบนระบบเปดแบบมหาชนไทย ดังแสดง                      
ในรูปภาพท่ี 2  โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนอันประกอบไปดวย
 1. Integrated ICT: การจัดใหมกีารเรียนการสอนท่ีเนนการนําระบบการสอนออนไลนบนระบบ
เปดแบบมหาชนไทย (Thai Massive Open Online Access (Thai MOOC)) มาผสมผสานเปนสวนหน่ึง
ในการจัดการเรียนการสอน เชน การมอบหมายงาน การผลิตส่ือการสอนในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งอัฟโหลดใน 
YouTube และ ระบบ OpenEdx และเอกสารประกอบการสอน เพื่อนักศึกษาจะไดอานลวงหนาหรือ
อานทบทวน การทาํแบบทดสอบในระบบ OpenEdx การตดิตอส่ือสาร e-mail การสงงาน การแจงคะแนน 
การสรางแบบประเมนิ online ผานระบบ OpenEdx นอกจากนีย้งัรวมไปถงึการสรางชองทางการสือ่สาร
ทาง Facebook และ Line group
 2. Flipped Classroom Approach: การนําการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน
มาใชในบางหัวขอ เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ฝกฝนการใชทักษะในการสืบคน 
และการนําเสนองาน และฝกใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะห พรอมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน
นักศึกษาดวยกันและอาจารยผูสอน โดยผูสอนจะมอบหมายงานทาง OpenEdx ลวงหนา พรอมทั้งแจก
เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอนั้น ๆ อาจมีวิดีโอ             
หรือ ดีวีดี (VDO and DVD) และเว็บไซตเพื่อชวยใหนักศึกษาสืบคนขอมูลประกอบและเตรียมนําเสนอ
เม่ือถึงวันที่เรียน
 3. Problem Based Learning: จะเปนการยกกรณผีูปวยหรอืกรณศีกึษาใหนกัศกึษาคดิวเิคราะห
อาจจะกอน ในขณะเรียน หรอืภายหลังสิน้สดุการเรียนในหัวขอนัน้ ๆ  และอาจมอบหมายงานในบางหัวขอ
ใหทําเปนชิ้นรายงานเก็บคะแนน พรอมเตรียมนําเสนอและแลกเปลี่ยนในชั่วโมงถัดไป (Case Scenario 
and Case Analysis) โดยนักศึกษาสามารถเลือกจะทําเปนงานกลุมหรืองานเดี่ยวได
 4. Activity Based Learning: ไดมีการจัดกิจกรรม เกม เชน Post it ฉันรักเธอ การจับคูตอบ
ตามการสุมนับเลข 1-10 เพื่อตอบคําถาม การทําแบบทดสอบ เปนตน โดยมีวัตถุประสงคหลัก                           
เพือ่ใหนกัศกึษาผอนคลาย ไมงวง เกดิความสนุกสนาน และมคีวามสนใจในเน้ือหาท่ีกาํลังสอน โดยกจิกรรม
จะเก่ียวของกับเนื้อหาที่กําลังสอน
 5. Project Based Learning: การจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหนักศึกษาคิดคน             
เกีย่วกบันวตักรรม โดยไดมอบหมายใหนกัศกึษาแบงกลุมเปน 2 กลุมใหญ กลุมละ 34-35 คน มอบหมายงาน
และช้ีแจงงานลวงหนาเปนเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาทั้ง 2 กลุมไดคิดพัฒนาเกี่ยวกับ Online Health 
Education ในการพัฒนาสื่อการสอนที่ใหความรูแกญาติ และผูสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
และโรคถุงลมโปงพอง (COPD) เพื่อเปนการชวยผูสูงอายุและญาติในการเตรียมตัวกลับไปดูแลตนเอง          
ตอที่บาน และลดความเสี่ยงในการกลับมาโรงพยาบาล โดยนักศึกษาไดพัฒนา VDO ภาพพลิก แผนพับ              
และการลงสื่อการสอนใน YouTube และนักศึกษาไดจัดนําเสนอชิ้นงานท้ังในรูปแบบ PowerPoint      
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และ Role play ซึ่งทําใหเห็นความคิดสรางสรรคและการเขาใจเนื้อหาที่ไดเรียนไปไดมากขึ้น นอกจากนี้
นักศึกษาไดนํานวัตกรรมท้ังสองช้ินไปใชตอยอดในการฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ                       
561393-56134 ในการดูแลผูสูงอายุและญาติในโรงพยาบาลไดจริง

6. Inquiry Based Learning: การจัดการเรียนการสอนเนนใหแนวทางและชองทางในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือนําไปประกอบการเรียน รวมทั้งฝกใหนักศึกษาไดมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการคิดคน                
พัฒนาผานการเรียนและทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กลาวมา รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม การผลิตวิดีโอลง 
YouTube และการพัฒนาสื่อการสอน และการนําเสนอตาง ๆ 

การประเมินโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 Type A 
 การประเมินโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 Type A กระบวนวิชา        
การพยาบาลผูสงูอาย ุ(วณชิา พึง่ชมภ ูและ ศริริตัน ปานอทุยั, 2559) นัน้ประกอบดวยการประเมินดงัตอไปนี้
 1. การประเมินโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21 Type A 
  มีจุดมุงเนน 4 ประการ ไดแก 1) Less Lecture ลดการบรรยาย 2) Student-Centered             
ผูเรยีนเปนศูนยกลาง 3) ICT- Integrated Learning การใช ICT ในการเรียนการสอน และ 4) Authentic 
Assessment การวัดประเมินตามสภาพจริงครอบคลุมผลการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21          
ไดมีการประเมินใน 2 มิติ ไดแก

 1.1  ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน สามารถนําเสนอใน 5 ประเด็น ไดแก 1) ดานการมีสวนรวม/                
การผูกพันกับการเรียนของผูเรียน (Engagement) 2) ดานพฤติกรรมการเรียนรู (Active Learner:                
Behavior)  3) ดานแรงจูงใจ (Motivation) 4) เจตคตขิองผูเรียน (Attitude) และ 5) ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
(Score) โดยคะแนนรวมทุกดานอยูในระดับดี

รปูภาพที ่2 รปูแบบการพัฒนาทกัษะในศตวรรษท่ี 21: กระบวนวิชาการพยาบาลผูสงูอายุ
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  1.2  ผลที่เกิดแกผูสอน โดยการพิจารณาใน 2 ดาน ประกอบดวย 1) เจตคติการจัดการเรียนรู 
แบบใหม (Attitude) 2) พฤติกรรมการสอน (Behavior) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
   - เจตคติตอการจัดการเรียนรูแบบใหม (Attitude) ผูสอนไดเรียนรูโดยเฉพาะจากการ            
ทํานวัตกรรมวาการสอนที่เนนเนื้อหาเปนหลักอาจไมใชแนวทางที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร
สุขภาพท่ีตองนําความรูไปใชดูแลผูปวย โดยจากการทํานวัตกรรมทําใหเห็นชัดวา การจัดการเรียน            
การสอนชวยใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหาไดดีมากข้ึน เกิดการวิเคราะห สังเคราะห และสามารถนําความรู 
หรือมีความพรอมในระดับท่ีดีที่จะนําไปใชในกระบวนวิชาการฝกปฏิบัติตอไป
   - พฤติกรรมการสอน (Behavior) ผูสอนมีความรูความเขาใจ และมองเห็นภาพการจัด  
การเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ที่ชัดเจนมากข้ึน เกิดการเรียนรูและมีการจัดเตรียม
วางแผนเปนระบบมากขึน้ และพบวา ผูสอนมคีวามพอใจและสนใจทีจ่ะพฒันาการจัดการเรยีนรูแบบใหม
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ใหดีขึ้นในกระบวนวิชาอื่น ๆ ตอไป
 2. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาโครงการนํารองการจัดการเรียนรู แบบใหม                         
ในศตวรรษท่ี 21 Type A 
  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหม                      
ในศตวรรษท่ี 21 Type A ที่นํามาจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ พบวา 
นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมมาก

บทสรุป และขอเสนอแนะการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ทางการศึกษาพยาบาล
 บทสรุปการดําเนินการและขอเสนอแนะการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทางการศึกษาพยาบาล     
จากการพัฒนาโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21 Type A ในกระบวนวิชา                
การพยาบาลผูสูงอายุ ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 3 ดาน ไดแก (วณิชา พึ่งชมภู และ ศิริรัตน ปานอุทัย, 
2559) 
 ดานของผูเรียน ควรนําการจัดการเรียนรูรูปแบบใหมในศตวรรษที่ 21 มาใชในกระบวนวิชา              
การพยาบาลผูสูงอายุ และกระบวนวิชาการพยาบาลอ่ืน ๆ ตอไป เพื่อใหนักศึกษามีการทํางานรวมกัน                     
นําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียน และมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดดี  
ยิ่งขึ้น และควรมีการจัดระบบแจงเตือนใหชัดเจนเพื่อที่จะชวยใหนักศึกษาสนใจ กระตุนใหอยากเรียน              
ที่สําคัญคือควรชี้แจงทําความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 21st Century                 
ใหชัดเจนตอเนื่อง รวมถึงแนวทางการประเมินผล
 ดานผูสอน ผูสอนทุกคนตองทําความเขาใจการจัดการเรียนการสอนแบบ 21st Century                          
ใหชัดเจน และพิจารณากิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและภาระงานของนักศึกษา ควรชี้แจงรูปแบบ                 
การจัดการเรียนการสอนตามประมวลวิชา ตารางสอน และแผนผังการออกขอสอบ และการประเมินผล
ใหนักศึกษาทราบ เขาใจ หากมีการปรับเปล่ียนควรแจงใหทราบทุกคร้ัง เพื่อลดความสับสน และหาก             
การจัดการเรียนการสอนมีมากกวา 1 ตอน ผูสอนควรตกลง ทําความเขาใจ และวางแผนการจัดการเรียน           
การสอนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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 ดานสถาบัน ควรมีนโยบายและการบริหารจัดการ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนฝายสนับสนุน
ที่ชัดเจน เพราะข้ันตอนการวางแผน และเตรียมการเรียนการสอนอาจารยผูสอนจะตองใชเวลามากกวา
การจัดการเรียนการสอนปกติ รวมท้ังสื่อการสอนท่ีทันสมัยตองมีเจาหนาที่ทางดานคอมพิวเตอร                    
และนักพัฒนาส่ือการเรียนรูที่มีทักษะคอยชวยเหลือ เนนยํ้าการอบรมใหความรูตอเน่ืองแกผูสอนและ            
ผูที่เกี่ยวของ และควรมีเกณฑสําหรับอาจารยที่จะจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21     
มาใชโดยตองผานการอบรมการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 ในดานสําคัญ 3 ดานหลัก                 
ไดแก 1) ดานของแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21 2) ดานของรูปแบบ              
และวิธีการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21 และ 3) ดานของการวัดประเมินผล เชน การประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) นอกจากน้ีผู สอนท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบใหม                         
ในศตวรรษท่ี 21 มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองตอแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21                
และควรมีการจัดสรรแนวคิดภาระงานสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบใหม                    
ในศตวรรษที่ 21
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การพัฒนาทักษะการเรยนรูของนักศึกษา
เนนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเช้อเพลิงและเทคโนโลยีเช้อเพลิง
Improvement of Students’ Learning Skill from Activity-Based
Learning on Fuel and Fuel Technology

ผูชวยศาสตราจารยสาธต ปยนลินมาศ  
ภาควชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวทยาศาสตร

บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมความมุงมั่นแนวแนในการเรียนรูของนักศึกษา (Student                      
Engagement) วชิา 209331 เทคโนโลยเีชือ้เพลงิดวยกจิกรรมตาง ๆ  และอนิเตอรเนต็ รวมทัง้การทศันศึกษา      
ขั้นตอนการผลิตแกสชีวภาพ (biogas) สําหรับการสอนแบบเดิมประกอบดวย การบรรยาย 80% และ
รายงาน 20% เนื้อหาท่ีเรียนหลักเทาเดิม แตเพิ่มกิจกรรม 3 สวน คือ การนําเสนอกลุม ทัศนศึกษา และ 
CMU KC-Moodle สําหรับการสอนแบบใหมทําใหการบรรยายเทากับ 20% และกิจกรรม 80%                
เปนวิธีการสอนแบบบรรยายนอยลงและเพ่ิมกิจกรรมเรียนรูมากข้ึน (Teach Less, Learn More)                
การสอนแบบใหมไดประเมินการเรียนรูจาก CMU-MIS พบวา คาเฉล่ียเทากับ 4.83 จากคะแนน 5                
มคีวามหมายวา วธีิสอนแบบกจิกรรมตองมขีัน้ตอนทีต่องอธบิายใหนกัศกึษาทราบวตัถปุระสงคการเรียน 
หัวขอที่สอน การจัดลําดับเนื้อหาเปนระบบ มีเทคนิคและส่ือประกอบการสอน กระตุนใหฝกคิด                      
ฝกแกปญหาแทนการจําในการสอนแบบเดิม รวมทั้งการตอบและซักถามในหองเรียนและนอกหองเรียน 
และมี CMU KC-Moodle เปนเคร่ืองมือออนไลน ที่ไมเคยมีมากอน ผลการวิจัยโดยรวมน้ีพบวา                     
การสอนเนนกจิกรรมซ่ึงเปนการสอนแบบใหมเปนวธิเีพิม่ความต้ังใจเรียนและการมีสวนรวมของนักศกึษา
ไดอยางมนียัสาํคญั นกัศกึษายงัใช E-mail, CMU KC-Moodle, เครือขายออนไลน เพือ่การคนควาขอมลู
ความรูเพิม่เตมิ นกัศกึษายงัยอมรบัความคดิเหน็ท่ีแตกตางจากเพือ่น ๆ  ในหองเรยีน และไดเรยีนรูรวมกนั 
(Collaborative Learning) จากการนําเสนอของเพ่ือน สวนแรงจูงใจท่ีนกัศกึษาไดรบัทาํใหเกดิการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ในการเรียนรูสิ่งใหม สรุปวา นักศึกษา           
ที่เรียนวิชา 209331 นี้ดวยการสอนเนนกิจกรรมกลายเปนผูเรียนรูเชิงรุก (Active Learners) และ                   
มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได

Keywords — Activity-based Teaching, Undergraduate Education, Active Learners, Fuel 
Technology
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1. ความทาทายของการเปล่ียนแปลงการเรียนรูของนกัศกึษากับ “ประเทศไทย 4.0”
 การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และขาวสารของประเทศไทยและ                      
โลกที่ทําใหความเปนอยูของคนไทยจากเดิมที่เปนสังคมเกษตรกรรมในสมัยแรก ๆ ของประเทศไทย 1.0 
และกลายเปนประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิต และใหผูนําเขาสูระบบอุตสาหกรรม 
สําหรับประเทศไทย 3.0 เปนอุตสาหกรรมหนัก เปนยุคของขอมูลขาวสาร การบริการ คุมขอมูลทุกอยาง
ที่ไดนําออกและนําเขา ตัวอยางเชน การเก็บขอมูลสินคาที่แมนยําเปนระบบ และทําการรวบรวมขอมูล
เพื่อทําการพัฒนาการขายใหตรงกลุมเปาหมายในแตละชวง เมื่อเกิดการเปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม (Innovation)” เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวย                        
ภาคอตุสาหกรรมไปสูการขับเคลือ่นดวยเทคโนโลย ีความคดิสรางสรรค และนวตักรรม และเปล่ียนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูประเทศไทย 4.0 การเนนภาคบริการมากข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น           
จึงควรเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากแบบบรรยายที่นักศึกษาเรียนแลวจําเขาสอบได เปนแบบใช
กจิกรรมเพ่ิมทกัษะการเรียนรู การคนควา การสือ่สาร การเปนผูนาํ ซึง่เปนทกัษะทีจ่าํเปนในศตวรรษท่ี 21 
ในตารางท่ี 1 ทาํใหการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปล่ียนไป ควรฝกฝนนักศกึษาใหเกดิความเคยชินในทักษะ
ดงักลาว เพือ่การทํางานในสังคมปจจุบนัท่ีเปดกวางไรพรมแดนของประเทศ AEC และประเทศตาง ๆ  ดวย 
ทาํใหนกัศึกษากลาคดิและซักถาม ทาํงานรวมกบัเพือ่นได มคีวามคดิทีห่ลากหลาย และสามารถตอยอดขอมลู/
ความรูเดิมได คิดวิเคราะหได ซึ่งวิชา 209331 ที่ทําวิจัยนี้เกี่ยวของกับมิติความรูตาง ๆ กับเชื้อเพลิง 
พลงังาน ธรุกิจ และมลพิษจากการเผาไหม มแีหลงความรูคนควาตาง ๆ  เชน YouTube, KhanAcademy, 
OPEC, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (http://www.dmf.go.th) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(http://www.eppo.go.th) เปนตน 

ตารางที่ 1 ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

หมายเหตุ ที่มา http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/ [access 23               
May 2017]

ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตและอาชีพทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

• คิดสรางสรรค
• ใสใจนวัตกรรม
• มีวิจารณญาณ
• แกปญหาเปน
• สื่อสารดี
• เต็มใจรวมมือ

• มีความยืดหยุน
• รูจักปรับตัว
• ริเริ่มสิ่งใหม
• ใสใจดูแลตัวเอง
• รูจักเขาสังคม
• เรียนรูวัฒนธรรม
• มีความเปนผูนํา
• รับผิดชอบหนาที่
• พัฒนาอาชีพ
• หมั่นหาความรูรอบดาน

• อัพเดตทุกขอมูลขาวสาร
• รูเทาทันสื่อ
• รอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฉลาดสื่อสาร
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 สําหรับปญหาของนักศึกษาที่พบในหองเรียน 209331 [1/2558] คือ นักศึกษาไมนําความรู              
สวนทีเ่คยเรยีนมารวมกับสวนทีจ่ะเรยีนใหม ไมทบทวนสวนทีจ่ะเรยีนกอนเวลาเรียนจริง นกัศกึษาบางคน            
ไมชอบการคํานวณและหลกีเลีย่งการคาํนวณ พืน้ฐานความรูและความสนใจของนักศกึษามคีวามแตกตางมาก 
นักศึกษาไมคนควาเพ่ิมเติม รอความรูและเอกสารท่ีอาจารยผูสอนปอนใหในหองเรียนเทานั้น นักศึกษา    
เรยีบเรียงความเขาใจเปนภาษาเขียนในกระดาษคําตอบไมได จงึไดคะแนนนอย นกัศึกษาบางคนเรียนแลว
ทิ้งความรูหลังสอบเสร็จ กังวลกับคะแนนท่ีจะไดแตไมคิดถึงความรูที่จะไดเรียนในวิชานี้
 แนวทางแกไขในการสอนวิชานี้ ประกอบดวย ผูเรียนสรางความคุนเคยกับเพ่ือนในหองเรียนกับ
อาจารยที่สอน ระดมสมอง (Brianstorming) และเลือกหัวขอที่นักศึกษาอยากเรียนในหองเรียน                 
ผูสอนบอกแนวทางการเรียนการสอนที่จะเปลี่ยนแปลงในคาบแรก ๆ รวมทั้งสัดสวนคะแนน สรางแรง
บนัดาลใจ และใชตวัอยางจรงิของการใชในเรือ่งเชือ้เพลงิทีเ่รียนจากแหลงตาง ๆ  เชน หนงัสอื ภาพโฆษณา 
ใหนักศึกษาเขียนสะทอนเรื่องที่ไดเรียนหลังคาบ และมีชองทางใหสื่อสารติดตอกับนักศึกษาในหองเรียน 
เชน  CMU KC-Moodle, Facebook, Line เปนตน แนะนาํแหลงความรูเพิม่เตมิและนาํมาใชในหองเรยีน
สมํ่าเสมอ

2. วตัถปุระสงคของงานวิจยัน้ี
 งานวิจัยนี้สําหรับวิชา 209331 [1/2558] มีวัตถุประสงค
 2.1 เพือ่นาํการสอนแบบใหมไปใชจรงิ ดวยวธิกีารสอนเนนกจิกรรมของวชิาเชือ้เพลงิและเทคโนโลยี
เชื้อเพลิง แทนการสอนแบบบรรยายอยางเดียว 
 2.2 เพื่อประเมินการเรียนรูในหองเรียนท่ีได เปนแนวทางเปลี่ยนการสอนและพัฒนาเนื้อหา                    
ทีใ่ชในวชิานีใ้หทนัสมยัและทนัเหตกุารณเปลีย่นแปลงของโลกดานเชือ้เพลิง-พลงังาน-นวตักรรมตาง ๆ  ได
จริง ซึ่งวิธีนี้จะเพิ่มทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความอยากรูอยากเรียนเชิงรุก (Active Learner) 
มากขึ้น และเกิดแนวทางการสอนใหม

3. วธิกีารวจิยั
 การวิจัยโครงการน้ี เริ่มจากการระดมสมองของนักศึกษาเลือกหัวขอเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน      
แลวแบงกลุ มในรูปที่ 1 อีกกิจกรรมเปนการทัศนศึกษาการผลิตแกสชีวภาพที่สถาบันวิจัยและ                       
พฒันาพลงังานนครพิงค (http://www.erdi.cmu.ac.th) แตละกจิกรรมมีขัน้ตอนการประเมินการเรียนรู
ของนักศึกษาดวยแบบสอบถาม สังเกตพฤติกรรมในหองเรียน ถายรูปกิจกรรมตาง ๆ และวิเคราะหผล               
รวมทั้งคําแนะนําที่มีในหองเรียนจากนักศึกษาและเพ่ือนอาจารย
 กิจกรรมในหองเรียนมีนักศึกษา 15 คู นําเสนอ 15 หัวขอ และใชการใหคะแนน Rubrics                      
เมื่อพิจารณาเนื้อหาและทักษะการสื่อสารในการนําเสนอ กิจกรรมนี้ใชเวลา 4 คาบ ตั้งแตวันที่ 5-12 
พฤศจิกายน 2558 แตละคาบมีการประเมินจากเพื่อนในหองเรียน (Peer Accessment) และมี 4 กลุม
ที่ไดรางวัลการนําเสนอดีจากการโหวตทายคาบเรียน หลังจากการนําเสนอมีการสงรายงานและให                      
คะแนนแบบ Rubrics สวนอีกวิธีใชการสอบในหองเรียนที่ยังคงมี แตสัดสวนคะแนนลดลง
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รูปท่ี 1 การวางแผนออกแบบกิจกรรมในวิชา 209331
Activity-based Planning + Presentation

รูปที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษา Field Trip Activity at Biogas Production

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมทัศนศึกษาการผลิตแกสชีวภาพที่มีการออกแบบกิจกรรม       
ในรปูที ่2 แบงนกัศกึษาเปน 4 กลุม สาํหรบันาํเสนอความรูทีไ่ดจากการทศันศึกษาคือ การผลติแกสชวีภาพ   
การทาํแกส CBG (Compressed Biomethane Gas) ใชในรถยนต พลงังานทดแทน และการจัดการผลิต    
ซึ่งเปนความรูตั้งแตตนนํ้าคือการผลิตเชื้อเพลิง จนถึงปลายนํ้าการใชเชื้อเพลิง สําหรับทุก ๆ กิจกรรม
สามารถสรางความเขาใจในวิชาน้ีและวิชาท่ีเกี่ยวของ เชน Unit Operation การควบคุมการผลิต               
ความปลอดภัยซึ่งวิธีการสอนแบบทัศนศึกษาน้ีไมเคยมีในวิชานี้ เนื้อหาที่ผานมาแยกออกเปนสวน ๆ                
ของหลายวิชาและไมมีการเช่ือมโยงกัน ทําใหนักศึกษาสับสนและไมเขาใจ แตวิธีนี้มีขีดกําจัดสําหรับ             
งบประมาณและเวลา จํานวนนักศึกษาที่เรียนตองไมมาก และความพรอมของแหลงเรียนรูที่มีในทองถิ่น 

 กจิกรรมท่ีนาํเสนอของนกัศกึษาเปนสไลดของวชิานีใ้ชรวมกนัของ CMU KC-Moodle เพือ่ประเมนิ
การเรียนรู และผลงานที่นักศึกษาไดทํา รวมทั้งการสงควิซ (Quiz) การบาน สวน Facebook,                            
YouTube ใชเปนเคร่ืองมอืทางการศึกษา เพือ่ตดิตามการเรียนรูและปอนกลับสาํหรับประเมินการเรียนรู
ของนักศึกษา เกณฑคะแนน Rubrics สําหรับการนําเสนอ สวนการสอบ (Summative Assessment) 
ใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินการเรียนรู มีเกณฑคะแนนในตารางท่ี 2 
 เครื่องมือที่ใช กลองถายรูป เครือขายอินเทอรเน็ต เชน CMU KC-Moodle, Facebook,                  
Line ฯลฯ
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รูปท่ี 3 ภาพกิจกรรมของวิชา 209331

รูป 3ก การนําเสนอในหองเรียน รูปที่ 3ข มอบรางวัลกลุม
ที่นําเสนอดี

รูปที่ 3ค กิจกรรมการ
ทัศนศึกษาที่ ERDI Tour

4. ผลการวจิยัและวจิารณผลการวจิยั
 ผลการวิจัยในที่นี้ นําเสนอดวยภาพถายของกิจกรรมในหองเรียนของการนําเสนอ มอบรางวัล
สําหรับกลุมที่นําเสนอดี การทัศนศึกษาในรูปที่ 3 พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรนในการคนควาและ
นําเสนอ มีความสนใจฟงในเร่ืองท่ีเพื่อนนําเสนอ และขาดเรียนนอยลงมาก มีสวนรวมซักถามเพ่ือน                 
สวนผูสอนตองมีคําตอบเสริม (Supportive Answer) และคําชมเชย (Quick Feedback) ทันทีที่มี            
คําตอบและผลงานที่ดีในหองเรียนกิจกรรมออนไลน เชน CMU KC-Moodle ในรูปที่ 4 และ Facebook 
เพื่อเสริมการเรียนรูในหองเรียน สําหรับการทัศนศึกษาก็ใหนักศึกษาจัดการเองเพื่อฝกการทํางาน                
เชน การติดตอประสานงานหนวยงาน รถมารับ-สง อาหารกลางวัน กลาวขอบคุณ และถามตอบในหอง
บรรยาย อุปกรณฉุกเฉินที่ใชในกิจกรรม เชน ยา การแตงกายเรียบรอย มีวินัย เปนตน เพราะโรงงาน             
มีอุปกรณชางและเครื่องมือมากมาย

หมายเหตุ วิชานี้ มีผู สอน 3 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรินทร ไชยกลางเมือง,                                
ผูชวยศาสตราจารยสาธิต ปยนลินมาศ [ผูวิจัย] และอาจารย ดร.ศันศนีย คําบุญชู

ตารางที่ 2  สัดสวนคะแนน 209331 (1/2558)

รายการ คะแนน (%)

1. ความตั้งใจ
2. การบาน, Quiz, การนําเสนออยางสั้น
3. กิจกรรมกลุม
 3.1 การนําเสนอคูของหัวขอที่เลือกไว และสงสไลด
 3.2 การนําเสนอจากการทัศนศึกษา Field Trip ERDI + รายงาน
4. สอบ
คะแนนรวมสวนท่ีสอนนี้

3%
5%

10%

15%
33%
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รูปท่ี 4 CMU KC-Moodle ของวิชา 209331

 หลังกิจกรรมมีการประเมินจากคําตอบของแบบสอบถาม และวิเคราะหทางสถิติอยางงาย                 
จากการสํารวจเปรียบเทียบการสอนแบบเดิมมีการบรรยายอยางเดียวและการสอนที่เนนกิจกรรม             
ตารางที่ 3-4 ดังน้ี   

 ตารางท่ี 3 พบวา คะแนนสูง 4.10 และ 4.03 จากการสอนแบบบรรยาย ผูสอนกําหนดเนื้อหา
และออกแบบวิธกีารสอนคนเดียว ซึง่ควรปรับเนือ้หาใหทนัสมยั เชน มขีาวราคานํา้มนั นวตักรรมเช้ือเพลิงใหม 
เชน DME สําหรับนักศึกษาตองการมีสวนรวมในหองเรียนและปรับความเร็วตามผูสอนดวย ซึ่งผลการ
สํารวจจากแบบสอบถามหลังสอนในตารางท่ี 4 พบวา มีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนทั้งพฤติกรรม                 

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับการสอนแบบเดิม

รายการ คาเบี่ยงเบนคาเฉลี่ย

1. ผูสอนควบคุมเนื้อหาอยางเดียวไมมีการเปลี่ยนแปลง

2. นักศึกษาตองปรับความเร็วในการเรียนใหทันกับการสอน

3. ผูสอนควรปรับเนื้อหาใหทันกับเหตุการณปจจุบัน [พ.ศ.2558]

4. นักศึกษาตองการมีสวนรวมในการเรียนรูของหองเรียน

5. ผูสอนเพียงคนเดียวกําหนดทั้งการออกแบบกิจกรรม

 และวิธีการสอน

0.70

0.88

0.62

0.60

0.68

3.90

3.63

4.03

3.90

4.10

 หมายเหตุ คะแนนมีตั้งแต 0 ถึง 5 จากแบบสอบถามในหองเรียนของนักศึกษา 209331 เทานั้น
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับการสอนเนนกิจกรรม วิชา 209331

รายการ คาเบี่ยงเบนคาเฉลี่ย

1. ทัง้ผูสอนและนกัศกึษาตดัสนิใจสาํหรบัหวัขอในการเรียนรวมกนั

2. ผูสอนบอกแหลงความรูเพิ่มเติมและการแนะนําความถูกตอง

 ขอมูลที่ใชมีความสําคัญ

3. ปจจุบนัมแีหลงความรูมากกวาในอดีต เชน Website YouTube 

 เปนตน

4. นักศึกษาเขาถึงขอมูลไดมากข้ึน จึงตองเปนผูเรียนรูเชิงรุก 

 (Active Learner)

5. การทาํงานรวม (Collaborative Work) กบัเพือ่นมคีวามสําคญั

6. นักศึกษามีความคิดสรางสรรคมากข้ึน จากการทําสไลด

 และนําเสนอหนาหองเรียน

7. นักศึกษามีความมั่นใจในการนําเสนอและการสอนเพื่อน

 ในหองเรียนได

8. การนําเสนอในหองเรียนสรางทักษะแกปญหาได 

 (Problem-Solving Skill)

9. มคีาํถามของการสอนเนนกจิกรรมมากกวาการเรียนแบบด้ังเดิม

0.66

0.95

0.61

0.58

0.58

0.57

0.62

0.55

0.66

4.34

3.86

4.37

4.48

4.48

4.47

4.20

4.37

4.54

หมายเหตุ คะแนนมีตั้งแต 0 ถึง 5 จากแบบสอบถามในหองเรียนของนักศึกษา 209331 เทานั้น

ในหองเรียนของนักศึกษา วิชา 209331 นี้ และผลจากสถิติในตาราง คาสูงสุดคือ 4.54 ทําใหมีคําถาม            
ในหองเรียน นักศึกษากลาถามกันเองมากขึ้นกวาเดิมในวิธีสอนแบบบรรยายคนเดียว คะแนนรองลงมา
คือ 4.48 นักศึกษาไดทํางานรวมกัน (Collaboration) และเปน Active Learner ตรงตามเปาหมาย              
การวจิยัน้ี นอกจากนีน้กัศกึษายงัไดคดิสรางสรรคในการทาํสไลด คนขอมูลเพิม่เตมิ เกดิทกัษะ Problem 
Solving ไดอีกดวย ขอที่มีคะแนนนอยท่ีสุด 3.86 คือ ผูสอนตองบอกแหลงความรูและแนะนําขอมูล            
เพื่อใชงานอยางถูกตองกอนนําเสนอในหองเรียน วิธีการสอนแบบนี้ผูสอนและผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน 
[Sharing the learning space and Sharing the experiences]

 ผลการวิเคราะหทางสถิติในตารางที่ 5 ของคําตอบแบบสํารวจของ CMU-MIS พบวา การเรียน
การสอนดวยกิจกรรมมีผลลัพธเชิงบวกได คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 จากคะแนน 5 มีความหมายวา                          
วิธีสอนแบบกิจกรรม ทําใหนักศึกษาคนควา สื่อสาร และมีความเปนผูนําทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ ได                  
ซึง่เกดิจากข้ันตอนท่ีตองอธิบายใหนกัศกึษาทราบวัตถปุระสงคการเรียน หวัขอทีส่อน การจัดลาํดับเนือ้หา
เปนระบบ มเีทคนคิและสือ่ประกอบการสอน กระตุนใหฝกคดิ ฝกแกปญหาแทนการจําในการสอนแบบเดิม 
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รวมทั้งการตอบและซักถามในหองเรียน และนอกหองเรียนที่ ERDI ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากอยางชัดเจน                            
สวนแหลงความรูชี้แนะทาง CMU KC-moodle และแจกในหองเรียนดวย สําหรับ CMU KC-Moodle 
พบวา นักศึกษาใชคนควาท้ังกอนเรียน ทบทวนบทเรียน และอานเตรียมสอบในเวลาตาง ๆ และใชได             
ทุกที่สะดวกกวาพกชีทและตําราไปอาน วิธีนี้เปนเครื่องมือท่ีไมเคยใชในวิชาน้ีมากอน นักศึกษาบอกวา 
ขีดจํากัดการใชอินเทอรเน็ตเกิดจากความเร็วสงขอมูลที่หอพักชาและจําเปนตองมาใชในมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินวิชา 209331 จากระบบ CMU-MIS
   ผลการประเมินการสอนทั้งวิชา ไดคะแนนเฉล่ีย 4.81 คิดเปนรอยละ 96.25

ลําดับท่ี รอยละคาเฉล่ีย 
การประเมิน

คาเฉล่ีย
การประเมิน

รายการประเมิน

อธิบายใหนกัศกึษาทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคของหัวขอท่ีสอน

สอนเนื้อหาครบถวนตามวัตถุประสงคและใชเวลาอยาง

เหมาะสม

จัดลําดับเน้ือหาเปนไปอยางมีระบบและขั้นตอนชัดเจน

สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีสาระประโยชน           

ในระหวางการบรรยาย

มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อประกอบการสอนตาง ๆ 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียน

มีวิธีการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห 

และแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาที่สอน

เปดโอกาสรับฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนในช้ันเรียน

หรือนอกช้ันเรียน

แนะนําแหลงคนควา เอกสาร หรือตําราสําหรับใหนักศึกษา

ใชอานประกอบ
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96.67

96.67

96.67

96.67
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96.67
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 หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 31 คน จํานวนนักศึกษาท่ีทําการประเมิน 6 คน =           
รอยละ 19.35 / คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5 

5. สรปุ
 การวิจัยนี้ประยุกตใชการสอนเนนกิจกรรมสําหรับวิชาเทคโนโลยีเช้ือเพลิง 209331 (1/2558)       
วิธีดังกลาวเพ่ิมความมุ งมั่นของนักศึกษา (Student Engagement) และการทํางานรวมกัน                            
(Collaboration) รวมทัง้การรวบรวมเนือ้หาทีเ่รยีนในวชิานี ้หวัขอใหมจากการระดมสมองของนกัศกึษา
ที่ไดประกอบดวย ธุรกิจเช้ือเพลิง นโยบายพลังงานแหงชาติ พลังงานทดแทน ระบบราคาเชื้อเพลิง 
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นวตักรรมพลังงานและเช้ือเพลิง ขาวพลังงาน ซึง่หวัขอใหม ๆ  เหลานีข้ยายขอบเขตการเรียนรูของนักศกึษา
และทําใหเนื้อหาบทเรียนทันสมัยกับเหตุการณจริงของเชื้อเพลิง-พลังงานที่ไมเคยมีในการสอนแบบ
บรรยายเดิม ขอดีของการสอนแบบใหม ทําใหนักศึกษาในชั้นเรียนไดเรียนรูรวมกัน กลาถาม นําเสนอ      
และไดรับรางวัลจากการนําเสนอท่ีดีเยี่ยมจากการประเมินของเพ่ือน สวนการทัศนศึกษาการผลิตแกส
ชวีภาพที ่ERDI พบวา มสีวนเพิม่การเรยีนรูและการรบัรูแกนกัศกึษาของการผลติแกสนีด้กีวาการบรรยาย
ในหองเรียน อีกทั้งยังพบวา การสอนแบบใหมนี้นักศึกษาสามารถสรางความรู  (Constructive                        
Knowledge) สวนท่ีเรียนกับสวนท่ีเคยเรียนมาผสมผสานกันไดจากการนําเสนอในหองเรียนที่กลายเปน
หลักฐานเชิงประจักษในการเรียนรู อีกทั้งยังไดฝกฝนการเปนผูนําและทักษะการเรียนรูดวยตัวเองดวย                
ขอแนะนําสําหรับการสอนกิจกรรม จําเปนตองออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีสอน และ            
ตองสังเกตพฤติกรรมและความรวมมือของนักศึกษากอนสอน บางคร้ังตองเปล่ียนแปลงกิจกรรมและ              
คดิแกไขลวงหนา และจะไมเหมาะสมกบันกัศกึษาขีอ้าย ไมกลาแสดงความคดิเหน็ นกัศกึษาตองใหความ
รวมมือในกิจกรรมของบทเรียน สวนการตดิตาม CMU KC-Moodle เปนเครือ่งมอืทีช่วยใหผูสอนทราบ
พฤติกรรมนักศึกษาไดทันทีทั้งเวลาท่ีเรียนรูและสถานท่ีเอง และชวยการโตตอบระหวางอาจารยที่สอน
และนักศึกษาไดดวยวิธีออนไลน

กติตกิรรมประกาศ
 งานวิจัยไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมในโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหม         
ที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 (Pilot Project) ปการศึกษา 1/2558, ฝายสงเสริมการจัดการเรียน                 
การสอน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียน
การสอน และความรวมมือจากนักศึกษาช้ันปที่ 3 วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรมท่ีเรียนวิชา 209331                    
(รหัส 550510***) ทุกคน เจาหนาท่ีประสานงาน ERDI สําหรับผลงานวิจัยนี้ไดนําเสนอในงานประชุม
นานาชาติ ICBIR 2016 และนําเสนอโปสเตอรเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  
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การจัดการเรยนรูแบบใหมในศตวรรษที่  21 
สําหรับวชา “การอานการเขยนภาษาฝรั่งเศสระดับ 2” 
ผลลัพธตอผูเรยนและผูสอน ปญหาและขอควรระวัง

อาจารย ดร.มณทิญา พวงทรัพย 
สาขาวชาภาษาฝร่ังเศส ภาควชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศศาสตร

 ในชวงปการศกึษา 2557-2558 ผูวจิยัไดมโีอกาสสอนวชิา “การอานการเขียนภาษาฝรัง่เศสระดับ 1” 
และวิชา “การอานการเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับ 2” ที่ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม                    
ผูวิจัยสังเกตวา เมื่อผูสอนแกไขบทความใหแลว นักศึกษาหลายคนก็มักไมอานคําแนะนําของผูสอน                
และไมทบทวนวาตนเองผิดตรงสวนไหน และควรปรับปรุงอยางไร เห็นไดจากการที่นักศึกษาเหลานี้มัก
เขยีนผดิในจดุเดมิอกีในงานหลาย ๆ  ชิน้ตอมา ประกอบกบัการทีผู่วจิยัไดมโีอกาสเขารวมอบรม “กจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21”, “The 21st Century 
Skills Show & Share : Student-Centered Learning Approaches”, “Authentic Assessment 
for Learning Outcomes” และ “การคิดนอกกรอบอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”                
ทีม่หาวิทยาลัยเชียงใหมจดัขึน้เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยจดัการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
ในชวงปการศึกษา 2558-2559 ผูวิจัยจึงไดเกิดความคิดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนประเภท Pilot 
Project Type A ที่มีการนําเทคโนโลยีมาบูรณาการในการเรียนการสอน ลดการบรรยายลงเพ่ือให                    
ผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู และเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยผานกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
ดวยตนเอง คิด วิเคราะห ทํางานเปนกลุม และเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปน 
Active Learner โดยผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูนํามาเปนผูแนะนําชี้แนะ เพราะฉะน้ันผูเรียนจึงมี                
สวนรวมในขั้นตอนการเรียนรูมากกวาการเปนผูรับความรู 
 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา 2558 ผูวิจัยไดเลือกปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน               
สําหรับรายวิชา “การอานการเขียนภาษาฝร่ังเศส ระดับ 2” (Reading and Writing in French 2)                 
ที่ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบและสอนเพียงผูเดียว สําหรับกระบวนวิชานี้ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมแบบ Peer                
Review ผานบล็อคข้ึน เพ่ือใหนกัศึกษาไดตพีมิพผลงานเขียนของตัวเองลงบนพ้ืนทีอ่อนไลนใหเพ่ือนรวม
ชั้นเรียนไดเขามาอานบทความและแลกเปลี่ยนกันตรวจบทความของเพื่อนบนบล็อค ซึ่งมีนักศึกษา             
เลือกเรียนวิชา “การอานการเขียนภาษาฝร่ังเศสระดับ 2” จํานวน 22 คน โดยงานวิจัยนี้มีระยะ                     
เวลาดําเนินการ 4 เดือน (มกราคม - เมษายน 2559) และใชเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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วัตถุประสงคหลักของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษาวาการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการจัดการเรียน  
การสอนแบบ Student – Centered Learning Approaches, Task – Based Learning และ                        
ICT – Integrated Learning มีผลตอผูเรียนในดานการมีสวนรวม แรงจูงใจ และเจตคติของผูเรียน               
หรือไมอยางไร
 2. เพือ่ศกึษาวาการจัดการเรียนรูแบบใหมทีส่อดคลองกบัศตวรรษท่ี 21 สามารถเปล่ียนนักศกึษา 
เปน Active Learner ไดหรือไมอยางไร 
 3. เพือ่ศึกษาวาเทคนคิการสอนแบบ Peer Review บนบลอ็คมผีลตอความสามารถในการวพิากษ
บทความของนักศึกษาหรือไมและอยางไร 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวจิยัเริม่จากการใหนกัศกึษาทาํ pre – test เพือ่ทดสอบความสามารถในการวพิากษบทความ
ของนักศึกษาแตละคน เมื่อนักศึกษาไดทํา pre – test เสร็จแลว ผูสอนก็ไดสอนวิธีการวิพากษบทความ
ภาษาฝรัง่เศสใหแกนกัศกึษา หลงัจากขัน้ตอนนีล้กัษณะการเรยีนการสอนจะดาํเนนิไปในลกัษณะเดยีวกนั
จนจบภาคการศึกษา นั่นคือ หลังจากที่นักศึกษาไดอานบทความรวมกันในชั้นเรียน นักศึกษาตองทํางาน
เปนกลุม (3 - 4 คน) เพื่อสรุปใจความสําคัญของบทความและตอบคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ                     
ในบทความ หลงัจากนัน้นกัศกึษาแตละคนตองเขยีนบทความเพือ่แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัหวัขอทีเ่รยีน 
จํานวนท้ังหมด 4 บทความ เมื่อเขียนบทความแตละเร่ืองเสร็จ นักศึกษาแตละคนตองพิมพบทความ                   
ทีเ่ขียนลงบนบล็อคของตนเอง หลงัจากน้ันนกัศกึษาแตละคนตองเขาไปวิพากษบทความในประเด็นทีเ่กีย่วกบั
การใชภาษาฝรั่งเศส และการแสดงความคิดของเพ่ือนรวมชั้น โดยที่ผู สอนจะเปลี่ยนคูใหนักศึกษา                      
ไปเรื่อย ๆ นั่นหมายถึงนักศึกษาแตละคนจะไดตรวจบทความจํานวน 4 บทความของเพื่อนรวมชั้น                    
ทีต่างกันไป หลงัจากท่ีนกัศกึษาแตละคนปรับปรุงบทความของตนเองตามคําวพิากษของเพ่ือนรวมช้ันแลว                         
ผูสอนจะทําการแกไขและใหคะแนนบทความท่ีนักศึกษาปรับปรุงแลวเปนขั้นตอนสุดทาย 
 ในขั้นตอนสุดทาย ผูสอนไดเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดเลือกบทความที่ดีที่สุดของตนเอง              
เพือ่สงเขาประกวด และใหเพือ่นรวมช้ัน รวมถึงนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส รหสั 55 ลงคะแนนเสียง
เลือกบทความที่ดีที่สุด โดยหัวขอการลงคะแนนมีดังนี้ 
 - รางวัลการใชภาษาฝรั่งเศสยอดเย่ียม (โครงสรางประโยค คําศัพทดี)
 - รางวัลความคิด (ความคิดดี ใหเหตุผลนาเชื่อถือ การเรียงลําดับใจความดี)
 - รางวัลตกแตงยอดเยี่ยม (รูปแบบการนําเสนอ การเลือกรูปภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหา)
 ในแตละหัวขอมี 3 รางวัล (อันดับ 1 2 และ 3) โดยจุดประสงคของการลงคะแนนเลือกบทความ
ที่ดีที่สุดคือ เพื่อใหนักศึกษามีแรงจูงใจในการพัฒนาบทความของตนเอง และมีของรางวัลคือ ขนม
 สําหรับคาบเรียนสุดทายนักศึกษาตองทํา post - test โดยการวิพากษบทความเดิมที่เคยวิพากษ    
ไปในชวงของ pre – test เพื่อทดสอบดูวานักศกึษามีความสามารถในการวิพากษบทความดีขึ้นหรือไม  
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ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนระหวางแบบเดิมและแบบใหม 

แบบเดิม

ผลการจัดการเรียนรูแบบใหม คาเฉลี่ย แปลผลสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แบบใหม

งานเขยีนทกุชิน้นกัศกึษาตอง

ทํางานเดี่ยวสง

นักศึกษาเขียนบทความตาม

หวัขอทีก่าํหนด และสงผลงาน

ใหอาจารยผูสอนใหคะแนน 

และเม่ืออาจารยตรวจแกไข 

และใหคะแนนผลงานเสร็จ 

จึ งแจก คืนนัก ศึกษา เป น           

รายบุคคล

การประเมินผลงานทุกชิ้น       

อาจารยเปนผูใหคะแนนนกัศกึษา 

เมื่อทําการเก็บคะแนนครบ

ทุกสวนก็ทําการปดชั้นเรียน 

ดานการมีสวนรวมของผูเรียน

ดานแรงจูงใจ

ดานเจตคติ

2.28

4.07

4.29

ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

0.22

0.14

0.09

สาํหรบัการเขยีนยอความ นกัศกึษาตองทาํงานเปนกลุมกอน เพือ่สรปุ

ใจความสําคัญของแตละยอหนา หลังจากท่ีผูสอนตรวจงานกลุมแลว 

นักศึกษาสามารถนําเนื้อหาจากงานกลุมมาพัฒนาปรับปรุงทําเปน      

งานเด่ียวสงได (สรปุใจความสําคญัของบทความท้ังเรือ่ง) ซึง่นกัศกึษา           

ไมสามารถลอกงานกลุมมาสงไดทั้งหมด แตตองมีการตัดขอมูล           

ที่ไมสําคัญ หรือเพิ่มขอมูลสําคัญท่ีขาดไป และใชคําเชื่อมเพื่อเชื่อม

ความคิดตาง ๆ เขาหากัน

1. นักศึกษาเขียนบทความของตนเองเปนรายบุคคล

2. หลงัจากเขียนเสร็จนกัศกึษาโพสตงานเขยีนไวบนบลอ็ค (draft ที ่1)

3. เพื่อนรวมชั้นใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงบทความบนบล็อค 

4. นกัศกึษาแกไขบทความตามคําแนะนําของเพ่ือนรวมช้ัน และพิมพ

ผลงานลงบนบล็อค (draft ที่ 2)

บทบาทอาจารย : อาจารยเปนผูตรวจงานคนสุดทาย และใหคะแนน

บทความใน draft ที่ 1 และ draft ที่ 2 รวมถึงใหคะแนนคําวิพากษ

ที่นักศึกษาเขียนใหคูของตนเอง 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกบทความท่ีดีที่สุดของตนเองเพ่ือสงเขา

ประกวด และใหเพื่อนรวมชั้น และรุนพี่ปที่ 4 (รหัส 55) ลงคะแนน

เลือกบทความที่ดีที่สุด 

ผลลัพธตอผูเรียน 
 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
 1. การจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลตอผูเรียนในดานการมีสวนรวม 
แรงจูงใจ และเจตคติของผูเรียนอยูในระดับมาก 
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 โดยนักศึกษา จํานวน 16 คน จาก 22 คน ไดเนนยํ้าถึงขอดีของการนําบล็อคเขามาใชในการเรียน   
การสอน และไดอธิบายวา การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนและ                    
มีเจตคติที่ดีตอการเขียน เนื่องจาก
 - เปนการเปดโอกาสใหคนอื่นเขามาอานงานของตนเอง (44%) ซึ่งเปนหนทางในการแสดง              
ความสามารถของตนเองใหกับผูอ่ืนท่ีไมไดจํากัดอยูแคอาจารยไดทราบ (6%) และไดความคิดเห็นของ             
ผูอื่นนอกเหนือจากอาจารยเกี่ยวกับบทความ (6%) ทําใหเกิดการแบงปนความรูกัน (6%)
 - ไมมีขอจํากัดดานเวลาเหมือนเชนกระดาษ ที่ตองสงในเวลาราชการเทานั้น (19 %) 
 - ไม มีข อจํากัดด านสถานท่ี สามารถพิมพ งานและส งงานได จากทุกที่ที่มีสัญญาณ                             
อินเตอรเน็ต (13%)
 - ไมจําเปนตองถายเอกสารบทความเพ่ือใหเพื่อนตรวจงาน (6%)

เปดโอกาสใหคนอื่นเขามา
อานงานของตนเอง

แสดงความสามารถ
ของตนเองใหกับผูอื่นไดความคิดเห็นของผูอื่น

เกิดการแบงปนความรูกัน

ไมมีขอจํากัดดานเวลา

ไมมีขอจํากัด
ดานสถานท่ี

ไมจําเปนตองถายเอกสาร
บทความเพ่ือใหเพื่อนตรวจงาน
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 นอกจากน้ี เจตคติของผูเรียนยังแสดงใหเห็นผานผลงานของผูเรียนเองอีกดวย เมื่อผู สอน                         
ใหนักศึกษาเลือกบทความท่ีดีที่สุด และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดตกแตงบทความของตนเองตามใจชอบ 
(คนทีต่กแตงบทความไดสวยท่ีสดุกจ็ะไดรบัรางวลัดวย) นกัศกึษาบางคนจึงไดตกแตงบทความของตนเอง
อยางสวยงามดังรูปภาพดานลางนี้

 2. การจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 สนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู        
แบบ Active Learner ของผูเรยีน โดยพฤตกิรรมทีม่คีาเฉลีย่สงูสุดในดานพฤตกิรรมการเรยีนรูของผูเรยีน 
คอื การไดเรียนรูจากการนําเสนอของเพ่ือนรวมชัน้ (คาเฉล่ีย 2.74) รองลงมาคือ การมสีวนรวมทาํงานกลุม
และการประเมินผลงานของเพ่ือนรวมช้ัน (คาเฉล่ีย 2.63) และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรูของ              
ผูเรียนในภาพรวมพบวา ผูเรียนมีพฤติกรรมที่เปนแบบ Active Learner ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.40) 

จากรูปเปนชวงที่นักศึกษาตองทํางานเปนกลุม 3-4 คน เพื่อทําการยอใจความบทความที่อาน 
นักศึกษาหลาย ๆ คนใชโทรศัพทมือถือในการหาคําศัพทเองแทนที่จะถามผูสอน
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 นอกจากนี้ผูสอนสังเกตวา นักศึกษาหลาย ๆ คนใชโทรศัพทมือถือในการหาคําศัพทเองแทน                  
ที่จะถามผูสอนในชวงที่นักศึกษาไดมีการระดมสมอง (Brainstorming) ในกลุม นักศึกษาจะถามผูสอน             
กต็อเมือ่หาคําศพัทนัน้ ๆ  เองไมได (รปูภาพขางตน) สิง่นีช้วยตอกย้ําความคิดท่ีวา นกัศกึษาไดเปลีย่นเปน 
Active and Lifelong Learner
 หลังจากไดเริ่มโครงการไดสักระยะหนึ่ง นักศึกษาคนหนึ่งโพสตขอความลงบน Facebook            
ของตนเอง และขอความของนักศึกษาคนน้ีแสดงใหเห็นวา กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปนแรงกระตุนใหนักศึกษา
พัฒนาผลงานของตนเองใหดีข้ึน เนื่องจากบทความท่ีตนเองเขียนมีสถานะเปนสาธารณะเม่ือเทียบกับ           
การเรียนการสอนแบบเดิม ซึง่นกัศึกษาหลายคนก็ชีใ้หเห็นถงึประโยชนของการพิมพบทความของตนเอง
ลงบนพ้ืนที่โซเชียลท่ีทําใหการเรียนการสอนในรูปแบบใหมนี้ไมใชแคการรับสงระหวางผูเรียนและ                 
ผูสอนเทานั้นอีกตอไปแลว

 3. การเปดโอกาสใหนกัศกึษาในการวพิากษบทความของเพือ่นรวมชัน้ (Peer Review) ชวยพฒันา
ทักษะดานการวิพากษของนักศึกษา ผล pre – test กอนเริ่มงานวิจัยและผล post – test หลังงานวิจัย 
แสดงใหเห็นวาในชวง pre – test นักศึกษาสามารถแกไขจุดท่ีผิดจํานวน 144 ที่ (45%) แตในชวง              
post – test นักศึกษาสามารถแกไขจุดที่ผิดเพิ่มถึง 176 ที่ (55%)
 ผล pre - test และ post - test ยังแสดงใหเห็นดวยวาจํานวนครั้งท่ีนักศึกษาแกไขบทความผิด 
(แกสิ่งท่ีถูกตองอยูแลวใหผิด) นอยลง สําหรับการทดสอบคร้ังแรกนักศึกษาแกไขผิดพลาดถึง 26 คร้ัง               
แตสําหรับการทดสอบครั้งที่สองนักศึกษาแกไขผิดพลาดลดลงเหลือ 21 ครั้ง 
 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ไมไดเกิดขึ้นตอแคนักศึกษาเทานั้น แตงานวิจัยนี้มีผลตอผูสอน         
อีกดวย

* หมายเหตุ : Compo ในภาษาฝรั่งเศสเปนคํายอมาจาก composition ซึ่งหมายถึงเรียงความ
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ผลลัพธตอผูสอน
 1. ประการแรกผูสอนสามารถกระจายอาํนาจการสอนไปสูนกัศกึษา โดยบทบาทของผูสอนเปลีย่น
จากผูบรรยาย เปนผูอํานวยความสะดวก หรือผูใหคําแนะนํา
 2. เนื่องจากนักศึกษาตองเขียนบทความท่ีแสดงความคิดเห็น ทําใหผู สอนไดเรียนรูทัศนคติ                     
ที่แตกตางกันออกไปอยูตลอดเวลาจากการตรวจบทความของนักศึกษา
 3. คําวิพากษที่นักศึกษาเขียนขึ้นเพื่อใหเพื่อนรวมชั้นนําไปปรับปรุงบทความ ชวยทําใหผูสอน            
ตรวจงานของนักศึกษาไดละเอียดมากขึ้น เมื่อกอนผูสอนตองตรวจงานคนเดียว พอตรวจงานหลายชิ้น
ทําใหตาลาย และมองไมเห็นขอผิดพลาดทุกจุดในบทความของนักศึกษา 

ปญหาอุปสรรคและขอควรระวังในการจัดกิจกรรมท่ีมีการนําเทคโนโลยี
เขามาใชในการเรียนการสอน
 1. ปญหาจากเทคโนโลยีที่ไมคาดคิด
  แรกเริม่ผูสอนตัง้ใจใหนกัศกึษาใชบลอ็คของประเทศฝร่ังเศส เพ่ือใหนกัศกึษาไดอานคาํสัง่ตาง ๆ 
บนบล็อคเปนภาษาฝรั่งเศส ผูสอนจึงไดนัดนักศึกษามาท่ีหองคอมพิวเตอรในคาบเรียนเพื่ออธิบายวิธีการ
สรางบลอ็คในวนัเวลาเดยีวกนั แตกเ็กดิปญหาทีว่า IP ของการสรางบลอ็คเปน IP เดยีวกนัหมด ทาํใหทาง
เจาของบล็อคฝรั่งเศสอนุมัติใหสรางบล็อคเพียงแค 5 บล็อคเทานั้น ในขณะท่ีจํานวนนักศึกษามี 22 คน 
ทางผูสอนเลยเสนอนักศึกษาวาจะเขียนอธิบายวิธีการสรางบล็อคเปนภาษาไทยแลวใหนักศึกษาไปสราง
บล็อคเองที่บาน แตนักศึกษาคนหนึ่งเสนอวา เราสามารถสรางบล็อค (Storylog) โดยผานบัญชี                             
Facebook ได ผูสอนเลยตัดสนิใจใหนักศึกษาใช Storylog ตามที่นักศึกษาเสนอ เพื่อดําเนินการสอนตอ
ไปได และใหนักศึกษาผูนั้นเปนคนอธิบายวิธีการสราง และการใชใหเพื่อนฟง 
 2. ปญหาการขาดความรับผิดชอบของนักศึกษาบางคน ซึ่งสงผลกระทบตอการทํางานเปนกลุม
  กิจกรรมหลักของการเรียนการสอนน้ีคือ ใหนักศึกษาไดตีพิมพงานเขียนของตัวเองบนบล็อค 
เพ่ือใหเพ่ือนรวมช้ันสามารถเขาไปอานไดทุกคน และเขาไปวิพากษบทความของเพ่ือนรวมช้ัน                         
หลังจากน้ันนักศึกษาแตละคนตองทําการพัฒนาปรับปรุงบทความของตัวเองตามคําวิพากษของเพื่อน
  ปญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากนักศึกษา รหัส 53 จํานวน 1 คน ที่มาเรียนรวมกับรุนนอง                
รหสั 56 มกัจะลมืวนัสงงาน ถงึแมวาผูสอนจะโพสตกาํหนดเวลาการสงงานลงในกลุมบน Facebook และ
มักจะเตือนนักศึกษารหัส 53 คนนี้เรื่องการสงงานอยูเปนประจําก็ตาม เมื่อนักศึกษารหัส 53 คนนี้                    
ไมไดสงงาน นกัศกึษารุนนองท่ีไดรบัมอบหมายงานใหวพิากษงานของนกัศกึษารหสั 53 คนนีก้ไ็มสามารถ
ทําได และเมื่อนักศึกษา รหัส 53 คนนี้ไมไดไปวิพากษงานของนักศึกษารุนนอง นักศึกษารุนนองก็ไม
สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเองตอไปได
  ทุกคร้ังท่ีถึงกําหนดการสงงาน รุนนองแตละคนท่ีไดรับมอบหมายใหเปนบัดด้ีกับรุนพี่คนนี้                  
กจ็ะตองตดิตอผูสอนผานระบบ chat ของ Facebook เรือ่งการสงงานท่ีลาชาของรุนพ่ี และผูสอนกท็าํการ
ติดตอรุนพี่คนนี้ผานระบบ chat ของ Facebook เพื่อใหสงงาน
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 3. ปญหาจากสถานะความเปนสาธารณะของบทความท่ีนักศึกษาเขียนขึ้น
  ถงึแมวาผูเรยีนทกุคนเหน็ผลประโยชนของการทาํ Online Peer Review และผูเรยีนหลายคน  
ชื่นชอบกับการไดตีพิมพบทความลงบนพื้นที่โซเชียลที่ทุกคนสามารถเขามาอานได แตอยางไรก็ตามมี               
ผูเรียน 4 คนที่รูสึกไมมั่นใจที่จะตองแสดงผลงานเขียนของตนเองลงบนโลกออนไลน เนื่องจากไมมั่นใจใน
ระดับภาษาของตนเอง รูสกึอายเพ่ือนถาเขียนผิด และมีผูเรยีนจํานวน 1 คน ทีก่ลวัวาเน้ือเร่ืองของบทความ
ที่ตนเองเขียนไมนาสนใจสําหรับผูอาน
  นอกจากน้ียังมีนักศึกษาจํานวน 3 คน ที่อยากใหเฉพาะเพ่ือนในชั้นเรียนอานเทานั้น แทนการ
ตีพิมพลงบนบล็อคซ่ึงเปนพื้นที่ที่ทุกคนที่มีอินเตอรเน็ตสามารถเขามาอานได 

สรุป
 ตามที่นักศึกษาที่เขารวมในงานวิจัยชิ้นนี้ไดกลาวไวขางตน การนําเทคนิคการทํา Peer Review      
บนบล็อคเขามาใชในวิชาการเขียนมีทั้งขอดีและขอเสีย นั้นหมายถึงวา การนําเทคโนโลยีเขามาใชใน                
การเรียนการสอนไมไดเปนเพียงปจจัยเดียวท่ีชวยทําใหผู เรียนมีการพัฒนาทักษะดานการเขียน                     
การวิพากษ และสรางแรงจูงใจในการเขียนได แตขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน 
 - การสอนใหนักศึกษาผลิตคําวิพากษที่มีคุณภาพ
 - ความสามารถทางดานเทคโนโลยีของนักศึกษา
 - ความม่ันใจในศักยภาพการเขียนตัวเองของนักศึกษา 
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มนุษยครูยุค ศ. 21 ฝกหัด

ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.ปรกต รุงศร
ภาควชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร
ู ญ ุ

 บทความที่เขียนขึ้นในครั้งนี้ หากทานคาดหวังท่ีมาของทฤษฎีหรือหลักการใด ๆ คงไมพบคําตอบ
จากสามหนากระดาษนีใ้หขามไปอานบทอืน่ ๆ  แทน แตหากทานอานและตรงกบัคาํถามในใจของบทบาท
ชีวิตของความเปนอาชีพอาจารยคนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนการสอนอยางไร จะเริ่มตนท่ีตรงไหน      
เชญิชวนตดิตามอานใหถงึบรรทดัสดุทาย การทีไ่ดรบัโอกาสไดเขยีนแลกเปลีย่นเรือ่งราวนี ้ไมสามารถเรยีก   
ตัวผูเขียนนี้เองวา เปนตนแบบหรือเปนผูเชี่ยวชาญใด ๆ สําหรับวงการการศึกษา แตขอใชคําวาผูเขียน      
เปนอาจารยรุนกลางเกากลางใหมคนนี ้มวีธิกีารปรับตวัตามบทบาททีไ่ดรบัมาอยางไร และวชิาชพีทีเ่รยีนมา   
ก็ไมเคยเรียนการเปนครูมากอน และจะเปนผูสอนแบบไหน หาตนแบบไมเจอ ทานผูอานเคยหรือไมวา 
รูสึกวามหาวิทยาลัยเปลี่ยนและตื่นตัวอีกแลวกับวิธีการจัดระบบการสอนแบบใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
การพัฒนาอยางกาวกระโดดตามกระแสเทคโนโลยี และกี่ครั้งตอกี่ครั้งเมื่อมีโอกาสเขารวมโครงการ           
พฒันาอาจารยฯ ทีจ่ดัโดยสาํนกัพฒันาคณุภาพการศกึษากจ็ะไดยนิและมคีาํตอกยํา้เสมอจากผูเชีย่วชาญ
นักวิชาการวา ใหสอนนอยลง แลวจะทําอยางไร หรือจากนโยบายของผูบริหารที่เปนกระแสนิยมท่ีเปน
เรื่องคุกรุนอยูตอนนี้วา อยากใหมีการพัฒนาสูความเปนเลิศตามแบบมหาวิทยาลัยที่เขาบอกวาพัฒนาวา 
“การสอนตองเปลี่ยน” พอหลังเขารวมสัมมนาเสร็จก็กลับมามองตนเอง แลวอาจารยตัวเล็ก ๆ ทําหนาที่
อยางเคยชินเหมือนหนูถีบจักรจะใหเราเริ่มทําอะไรไดกอน ทีแรกงง อึ้ง และไมรูวาจะลงมือทําอะไรกอน
หลังดี วันหน่ึงไดทบทวนความคิดวา แลวครูที่ดีคืออะไร ทําใหยอนนึกถึงเหตุการณที่กระแทกความรูสึก
อยางแรงขณะที่ลาศึกษาตอ ชีวิตกลับมาสวมบทบาทเปนนักเรียนอีกครั้งเมื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ในตางประเทศเมือ่สามปทีผ่านมา ระหวางรอพบอาจารยทีป่รึกษาตามนัดหมาย เพ่ือตองการการตดัสนิใจ
จากอาจารย ระหวางนั้นอาจารยยุงมากกับงานคลินิก เมื่อทานพอมีเวลาเราไดขอเขาไปคุยดวยภาษา            
ที่สุภาพและคําถามที่เตรียมมา กลับไดคําตอบที่ตะโกนเสียงดังมาวา สิ่งที่เรากําลังทําผานไปนั้นมันเปน 
“ความโงทีส่ดุ” อึง้คะ ใชคะ อานไมผดิ อึง้ปนงง ไมไดรบัคาํตอบ แถมกลบัมาดวยขยะอารมณของอาจารย
ที่ปรึกษา เมื่อไดนั่งทบทวนวิเคราะหอยูเปนสัปดาห จึงไดคําตอบกับตัวเองวา เขาใจความรูสึกนักศึกษา  
ทีไ่ดรบัการสอนดวยวธินีีว้า การใชอารมณของผูสอนแบบนี ้เราเปนนกัศกึษาไมชอบอยางยิง่ เมือ่เราไมชอบ 
เราจะไมนําเอาเทคนิคนี้มาใชตอเปนแน แตกลับเขาใจวาอาจารยรุนกอน ยํ้าวารุนกอน ๆ พยายามจะไม
ใชคําวารุนเกา เพราะเปนเพียงเฉพาะบางคนและเง่ือนไขซ่ึงไมเกี่ยวกับอายุเสียดวย เขาถนัดดวยวิธีพูด
เสียงดัง ดุ ตั้งคําถามที่อาจารยรูแตนักศึกษาไมรู มักชอบตะคอก หรือตีมือหากนักศึกษาปฏิบัติผิด               
นั้นเปนเพียงแควิธีหนึ่งท่ีอาจไดรับการถายทอดมาหรือทําสืบตอกันมา อาจใชไดผลกับนักศึกษาบางคน 
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แตสาํหรบัตวัเราเองคงเปนคนหนึง่ท่ีไมประทับใจกบัวธิกีารนีเ้ทาไร คดิตอ แลวชอบครูแบบไหน โอกาสด ีๆ 
ที่ไดกลับไปเปนนักศึกษาในหอง และไดนั่งสังเกตการณการเรียนการสอนในหองบรรยายขนาดใหญ                     
มโีปรเฟสเซอรเกา ๆ  หลายทานมาสอน บางทานก็ยนืสอน สนทนาถามตอบสลับกบันักศกึษาตางประเทศ
ที่ชางกลาซัก กลาถาม และกลาเถียง แตที่ชอบคือ คนเปนผูสอนใจกวางพอที่จะไมบอกวา มันผิดหรือถูก 
ผูสอนไมตัดสินผูเรียนจากภาพภายนอก บางทานก็อนุญาตใหทานอาหาร กาแฟ ขนมระหวางบรรยาย 
เคี้ยวไปเรียนไป บรรยากาศเปนกันเอง ขอดีของเด็กถาหิวทองรองชวงมาเรียนตอนเชา มันคงไมมี                 
สมาธิเปนแน ผูสอนบางทานชอบวาดรูปบนกระดานดํา บางทานถนัดปงสไลดเปนชวงที่นาเบื่อ และ                  
ไมชอบเปนที่สุด บางทานถนัดใช PowerPoint แตไมไดมายืนอานใหฟง แตที่ชอบและรูสึกประทับใจ     
เปนอยางมากคือ มทีานหนึง่ทีม่กีารพดู สนทนา พรอมมรีปูภาพ และวดิโีอประกอบการสอน และมกีารทดสอบ
แบบไมเก็บคะแนนในชั้นเรียน ที่สําคัญมีเอกสารการสอนพรอมสื่อดังกลาววางไวบนระบบ e-learning 
อีกดวย นักศึกษาใชอุปกรณสื่อสารเปดดูและไมจดจนมือหงิก แคไฮไลทเนนที่จุดที่สําคัญ นักศึกษา                     
ในชัน้คุยกนับอกวา ชอบอาจารยคนนีเ้พราะทาํใหเขาใจงาย นกึภาพตามได และมองภาพการทํางานของ
ภาคปฏิบัติไดแจมแจง มาถึงจุดนี้ตองบอกกอนวารูปภาพและวิดีโอบางสวนมาจากผูเขียนน้ีแหละคะ              
โปรเฟสเซอรใหเกบ็รปูและวดิโีอใหในงานทางคลินกิ ตอนแรก ๆ เขาวาเราบาถายรปูอะไรเยอะแยะ หลงั ๆ 
เดนิมาขอไฟลเปนประจาํ พรอมขอใหเอามาวางในระบบ e-learning ใหดวย ประหนึง่เปนเง่ือนไขการจบ 
นักศึกษาปริญญาเอกแอบภูมิใจเล็ก ๆ กลับมานั่งคิด หากเราทําไดแบบนี้แลวเขายอมรับมันคงมีคุณภาพ
พอที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใชกับการเตรียมสื่อการสอนของเรา ตอนนั้นอยูในขั้นมโนนึกไปเอง สังเกตเอาเอง
วาคนไหนสอนดี และเลือกเอาเองวา ครูตนแบบของเราจะเปนอยางไร เด็กจะเขาเรียนเยอะมาก คนไหน
สอนแบบนาเบื่อคนจะเขาเรียนนอย อยาถามคะเรื่องเช็คชื่อของเขาเปนวิธีที่ไมคอยไดผล ใครอยากได
ความรูก็มาเขาฟง ไมสะดวกติดทํางานเสริม เลี้ยงลูก นักศึกษามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกไปดวย
เรียนไปดวย และสามารถตามเอาจากส่ือท่ีวางในระบบ e-learning ขอใหมาสอบใหไดเปนพอ ใชคะ            
ผูเขียนเร่ิมสนใจระบบแบบน้ีและไดไอเดียวา ถากลับมาเม่ือไหร กอนไฟในตัวจะมอดจะตองทําใหเกิด
ระบบน้ีใหได ไมรูโชคชวยหรือดวงสมพงษ กลับมาใหม ๆ ไดเขารวมอบรมกับสํานักพัฒนาคุณภาพ              
การศึกษาเปนปแรก ก็เลยไดใชเวทีเล็ก ๆ นี้ทดลองเริ่มทําในสวนหัวขอที่ตัวเองรับผิดชอบซึ่งยอมรับ            
ทั้งคําติและคําชมจากนักศึกษา ซึ่งจะเปนผูมีอิทธิพลในการปรับปรุงพัฒนา แตสําหรับคําติชมของเพื่อน
รวมงานก็ยอมมีเปนธรรมดาทุกรอยตอของการเปลี่ยนแปลง จะยายจุดสนใจมาท่ีการสรางความสุขสนุก
และความสุขกับการสอนที่ตัวเองไดลองทําอยางไรมากกวา ใชคําวาเลียนแบบจากสิ่งที่ไดเห็นไดเรียนรู
มาบวกกบัความชอบมาปรบัเปนสไตลของตวัเอง มคีาํสามคาํทีม่นษุยทกุคนเจอในชวีติปกติคอื ไมมเีวลา           
ทาํไมได และเปนไปไมได ซึ่งเหลานี้ก็เกิดขึ้นกับผูเขียน แตก็ทาทายดีคะ มันทําใหเราไดชนะใจตัวเอง             
หากทานใดคิดวาไมมเีวลา ลองดูนะคะวา ผูเขยีนเร่ิมปรับเปล่ียนการสอนตอนทองลูกคนท่ีสอง และตัดตอ
สื่อการสอนท่ีเปนวิดีโอใหทันกอนใชเรียนกอนคลอด มันสะใจท่ีทันวลา ซึ่งมีเปาเวลาท่ีลุนบีบหัวใจ             
ทําใหเราไมอูผลดัเวลา และการดําเนินชวีติเชนมนษุยทัว่ไปก็ยงัมคีะ ใชเวลาท่ีพดูคยุกบัลกูสาววัย 7 ขวบ                  
ในการทาํการบาน ลูกสาวชวยสอนเทคนิคการทํา Mind Map กับการทํางาน Project Base ใหคะ              
การคุยกับลูกสาวถือไดวาทําใหเราเหมือนไดรับสิทธิพิเศษในการเขารับการเทรนตัวตอตัว เราเรียนรู              
จากลูกสาวตัวเล็ก ๆ นี้คะ ทําใหเราพยายามจะเขาใจเด็กยุคใหมวา เขามีวิธีคิดวิธีพูดอยางไร และทักษะ
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การใชเทคโนโลยสีบืคน เหมอืนเปนพรสวรรคตดิตวัมาของเดก็ยคุนี ้จรงิ ๆ  เทคนคิดี ๆ  และขอคดิจากการสือ่สาร
จากบคุคลใกลตวั ทาํใหไดเรยีนรูทีจ่ะใชวธิใีนการส่ือสารกบันกัศกึษาอยางไร เริม่ปรบัทีเ่ราคะ เมือ่เราปรับแลว
ทกุอยางจะคอย ๆ  เปลีย่น สาํหรบัตวัผูเขยีนเองนัน้ ตระหนกัเหน็ความสาํคญัเสมอวา การปรบัท่ีทศันคต ิวธิคีดิ 
และการสรางแรงบนัดาลใจของตวัเราเอง รวมถึงการสรางบรรยากาศในการเตรยีมสอนการเรยีนเปนสิง่สําคญั 
ถามตัวเองเสมอวา กอนท่ีจะไปบอกใหเด็กนักศึกษาเปนเด็กท่ีมีความคิดนอกกรอบ หรือกระตุนใหเด็ก          
มคีวามคิดสรางสรรค แลวตวัเราเองละ กลาท่ีจะเปนครนูอกกรอบตามแบบวิถปีฏบิตัเิดิม ๆ ไหม กลาพอทีจ่ะ
เปดรบัความคดิเหน็ทีต่รงหรอืไมตรงกบัความคดิของเราหรือไม กลาทีจ่ะพัฒนาตวัเองอยูตลอดเวลาหรือไม 
กลาที่จะกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ หรือไม ถากลาก็ตองลงมือทําเลยคะ ไมคิดเยอะ คิดแลว
ไมไดทําเหมือนเปนขออางใหตัวเอง เงื่อนไขเยอะ ๆ ก็คือ ขี้เกียจนั้นเอง ใครไมทําเราทําคะ การเรียนรู             
ไปพรอมกับผูเรียนนี้สนุกมาก ๆ นะคะ เพราะทําใหเราขัดเกลาความรูและสืบคนใหไวตลอดเวลา                    
เช่ือไหมคะวาการจุดไฟในตัวหรือการสรางแรงบันดาลใจใหตัวเราเองในแตละวัน ไมเพียงแตการสอน                
ในหองเรียนเทานั้นที่มันสนุกและไดประสิทธิผลดีขึ้น แตการดําเนินชีวิต “มนุษยครู” คนหน่ึงมีพลัง               
มีเปาหมาย และมีคุณคาในหัวใจมากข้ึน สําหรับผูเขียนการเร่ิมที่จะเปล่ียนแววตา รอยย้ิม การพูด                
การเดิน การสื่อสารกับนักศึกษามากข้ึน รูสึกไดวาชองวางระหวางวัย ชองวางระหวางความกลัวเกรง              
ไมกลาของนักศึกษาลดลง เขากลาที่แสดงความคิด โตตอบมากขึ้น ลดธรรมเนียมปฏิบัติแบบไทยเดิม              
เชน กมหนา ไมสบตา ไมกลาพดู ไมกลาตอบ ซึง่เปนปญหาของเดก็ไทยทีเ่ราพบอยูในชัน้เรยีน บรรยากาศ
ในหองเรยีนไมเหมอืนหองเรยีน ทีท่ีเ่ราเรยีนกไ็มใชหองเรยีน เราเรยีน เราแลกเปลีย่นกันไดทกุท่ี การสราง
บรรยากาศในการเตรียมการสอน หรอืปลกุความคิดบรรเจิดของเราเองมักอยูตามรานกาแฟท่ีมเีพลงฟงเพราะ 
แอรเยน็ ๆ  เสพความเกไกของรานกาแฟ เชือ่หรอืไมวา เวลาเราเคนกบัการเขยีนเอกสารประกอบการสอน  
การเตรียมสื่อการสอน หรือคิดกิจกรรมการเรียนการสอน ยิ่งเคนก็ยิ่งหวย นึกก็นึกไมออก ลองทําตัว                     
ไรสาระ ถอดความเปนอาจารยนักวิชาการบาง เลิกแบกตําราหนาเตอะ ยิ่งเบายิ่งสบาย ลองเองแลวจะ           
รูวาคิดอะไรก็ดี งานเตรียมสอนจะทําก็แปปเดียวเสร็จ สารเคมีแหงความสุขความสบายใจมันมีพลัง               
และเห็นผลชัดมาก ครูหรืออาจารย ก็คือคน ปะปนไปดวยสุข ทุกข หากแนะนําแตไมชี้นําศิษยได                     
เหมือนลูกตน ความเปนคนเป ยมลนดวยพลัง ปรับเปลี่ยนเรียนรูไปดวยกัน ดวยความเปนมิตร                        
สรางบรรยากาศการอยากที่จะเรียนรูอยางมีความสุข นาจะทําใหทั้งครูและศิษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ตอโลกใบน้ีอยางยั่งยืน 
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จรยธรรมของคณาจารยมหาวทยาลัยเชยงใหม

 • คณาจารยพึงประพฤติปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมใหเปนผูสมควรแกการยกยอง และเปนแบบอยาง
  ที่ดีแกนักศึกษาและประชาชน
 • คณาจารยพึงอุทิศตนเพื่อนักศึกษาและการศึกษา
 • คณาจารยพึงถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักศึกษาและเพ่ือนรวมงานโดยไมปดบัง
 • คณาจารยพึงสอนและอบรมนักศึกษาใหปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
  ของสังคม การสอนหรือการอบรมนักศึกษา เพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝน
  ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง เปนการกระทําผิดจริยธรรมที่ถือเปนความผิดวินัย
  อยางรายแรง
 • คณาจารยพึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมตอนักศึกษา
 • คณาจารยพึงรักษาความสัมพันธกับนักศึกษาอยางกัลยาณมิตร เปนท่ีพึ่งแกนักศึกษา สนับสนุน
  ใหนักศึกษามีความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ
 • คณาจารยพึงเปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ติดตามความ
  กาวหนาทางวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนาํมาใชในการพฒันาปรบัปรงุการสอนใหดยีิง่ขึน้
 • คณาจารยพงึปฏิบตังิาน โดยใชเสรภีาพทางวิชาการในทางท่ีสจุรติ รบัผดิชอบ ปราศจากการครอบงํา           
  ดวยอิทธิพล หรือผลประโยชนอื่นใด
 • คณาจารยตองปฏิบัติหนาที่วิจัยอยางมีจริยธรรมนักวิจัย
 • คณาจารยพึงรับใชสังคมดวยการสรางผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
 • คณาจารยที่ไดรับอนุมัติใหไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
  พึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยเครงครัด
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