บทนำ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 คณะจึงต้องให้ความสาคัญกับการจัดระบบและกลไกในการพัฒนาและการบริหาร
หลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการพัฒ นาศักยภาพการบริห ารงาน
วิชาการและศักยภาพของคณาจารย์ นาไปสู่คุณภาพของบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สาคัญ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยกาหนดประเด็นความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)”
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ ข องคณะได้ น าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนได้
“การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดยให้ความสาคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง
เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองและสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ โดยผู้สอน
มีบ ทบาทเป็ นเพีย งผู้ อานวยความสะดวก และเป็นผู้ว างแผนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรีย น
เท่านั้น
เอกสารคู่มือการจัดการเรี ยนรู้ “Active Learning (AL) for HuSo at KPRU ฉบับนี้
ได้ ท าการสรุ ป “ขุ ม ความรู้ ” เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ (Active
Learning) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ซึ่งได้สรุป
จากทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)
รวมถึงได้ร วบรวมประสบการณ์ที่เกิดจากการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ของคณาจารย์แต่ล ะ
โปรแกรมวิชามาไว้ด้วย คณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การขยายผลต่อยอด
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นต่อไป
ปรียานุช พรหมภาสิต
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านวิชาการ
พฤษภาคม 2559
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สรุป “ขุมควำมรู้” จำกกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management)
: แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำแพงเพชร
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต*

 หลักและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด
โดยบัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขทั้งทางร่างกาย
และจิ ต ใจ มี ค วามส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะพลเมื อ งและพลโลก มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ตามอัต ลั กษณ์ข องสถาบั น อุดมศึกษา ทั้ งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา ซึ่งเป็ น
หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ จั ด ท ามาตรฐานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน
คุณ ภาพบั ณ ฑิต ที่ ได้ รั บ คุณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะคุ ณ วุฒิ แ ละสื่ อ สารให้ สั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์
การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, หน้า 58)
จะเห็นได้ว่าสังคมมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีคุณภาพที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ ซึ่งไม่
เพีย งแต่เป็ น ผู้ ที่ มีความรู้ เพีย งอย่ างเดีย ว แต่ต้องสมบูรณ์พ ร้อมทั้ง ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้
จะต้องมีในกระบวนการจัดการศึกษาทั้งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ตามที่ห ลั กสู ตรกาหนด รวมถึง มีทักษะการเรี ย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของ
ผู้ปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน
* รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
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ในระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558,หน้า 67) ได้กาหนดให้หลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้ที่มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
(1) กลุ่ ม วิ ช าหลั ก (core subjects) (2) กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (life and career skills)
(3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะ
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
โดยทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
(critical thinking and problem solving)
(2) นวั ต กรรมและการสร้ า งสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่ อ สารและความ
ร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology
skills) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ
การรู้ ICT (ICT literacy)
3) กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (life and career skills) ประกอบด้ ว ยความสามารถ
ในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and
cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability
and productivity) ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม (leadership and social
responsibility)
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ,2557, หน้า 12 18) เห็นว่า ผู้สอนมีความจาเป็นต้องรู้จักผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาก่อน ทั้งการทาความเข้าใจ
ถึงวัย ของผู้ เรี ยน พื้นฐานทางสังคม ความสามารถทางพุทธิปัญญา ทัศนคติ และบรรยากาศ
การเรียนรู้ กล่าวคือ ในส่วนของวัยของผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องทาความเข้าใจว่า ในช่วง 4 ปีนี้
นั้น ผู้เรียนจะเริ่มจากวัยที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ จนถึงวัยที่มีความเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ซึ่งผู้สอนจะต้อง
ตระหนักว่าเรากาลังจะสร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม สาหรับ พื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนในมหาวิทยาลัยกว่าครึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ ดีกว่าประชาชนทั่ว ไป ซึ่งผู้ ส อนควรหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของผู้ เรีย น
พร้ อมทั้งสอดแทรกสร้ างเสริ มสิ่ งที่ผู้ เรี ย นควรคิ ด เช่น ความเข้าใจในชีวิตและความเป็นอยู่
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ของคนอาชีพอื่น ๆ และภูมิล าเนาอื่นๆ การเห็ นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมและเสี ยสละเพื่อสั งคม
ความสามารถทางพุทธิปัญญาของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษานั้น โดยทั่วไปจะอยู่ในระดับสูงกว่า
บุคคลในวัยเดียวกัน และเป็นผู้ทีมีความกระตือรือร้นและอุดมการณ์สูง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจะสามารถทาออกมาได้ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่เขาสนใจและพอใจ ส่วนทัศนคติและค่านิยมของผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษานั้น ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ระบุว่า เมื่อแรกเริ่มการเป็นนักศึกษาจะมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีเนื่องจากนักศึกษาจะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจแต่มักจะ
เปลี่ยนไปในปีหลังๆ ดังนั้นในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา จะต้องทาความเข้าใจถึงความมุ่งหวัง
ของนักศึกษา และพยายามหาทางให้ทัศนคติและค่านิยมคงอยู่และเพิ่มมากขึ้นตลอดไป
ประเด็นสุดท้ายคือ บรรยากาศการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องทาความเข้าใจว่า การเรียนรู้
เป็ น เรื่ อ งที เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ รู้ ที่ รู้ ด้ ว ยตนเอง เห็ น เอง พบเอง และเปลี่ ย น
ประสบการณ์และพฤติกรรมด้วยตนเอง ถ้าการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเองแล้ว การเรียนรู้
นั้นก็จะไม่ใช่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ดังนั้น ผู้สอนจึงทาหน้าที่เป็นแต่เพียงผู้ช่วยเหลือจัดสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระ มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีเป้าหมายของการเรียนและ
ความตั้งใจที่ชัดเจน โดยผู้สอน จะต้องเป็ นผู้ ที่ให้ คาแนะนา ชี้แนะ กระตุ้นเตือนให้ นักศึกษา
เห็นความสาคัญ เห็นคุณค่าและเห็นความหมายของสิ่งที่จะเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ
มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พาณิช (2555, หน้า 15) ที่ได้กล่าวว่า ในการจัดการ
เรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผู้ ส อนต้อ ง “ก้ ำ วข้ ำ มสำระวิ ช ำ” ไปสู่ ก ารเรี ยนรู้ “ทัก ษะเพื่ อกำร
ดำรงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) ที่ ครู ส อนไม่ไ ด้ นั กเรี ยนต้อ งเรีย นเอง
ซึ่งครู จะต้องไม่ส อน แต่ต้องเป็ น ผู้ ออกแบบการเรียนรู้ และอานวยความสะดวก (facilitate)
ในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจ
และสมองของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ มีความสนุกกับการเรียนรู้ และอยากเรียนรู้
ต่อไปตลอดชีวิต
สาหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม นั้น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
และคณะ1 (2548, หน้า 80 – 84) ได้ทาการสังเคราะห์เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียน
เป็นสาคัญ ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น
 การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
 การจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น รายบุ ค คล (Individual study) ที่ อ าจใช้ เ ทคนิ ค
concept mapping , เทคนิ ค Learning Contracts , เทคนิ ค Know-Wanted-Learned ,
1ดูเพิ่มเติม

“รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547”
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เทคนิ คกระบวนกลุ่ ม หรื อ Group Process , เทคนิคการจัดการเรียนเป็นคู่ (The Learning
Cell) เป็นต้น
 การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)
 การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
 การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ( Research-based
Learning)
 การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based
Approach) เป็นต้น
นอกจากนี้ ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ (2557) ยั ง ได้ เ สนอหลั ก และเทคนิ ค การสอน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
 เทคนิคการสอนหลัก ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบอภิปราย
การสอนแบบฝึกปฏิบัติ และการสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย
- การสอนแบบเน้ นวิจัย (Research-based Instruction) ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเองโดยตรง
- ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น ปั ญ ห า ( Problem-based Instruction)
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน ได้ศึกษาทาความเข้าใจกับปัญหาที่เผชิญอยู่ตามเนื้อหาในรายวิชา
นั้นๆ พร้อมทั้งสามารถที่จะนาข้อค้นพบไปใช้ ในการแก้ปัญหาของสังคมได้ด้วย ในขณะเดียวกัน
กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบทางเลือกใหม่ๆ ในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหานั้นๆ
อีกด้วย
- การสอนแบบเน้นการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking-based
Instruction) เป็นการสอนแบบเน้นการนาตนเอง เป็นกระบวนการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนได้คิด
พิจ ารณาแยกแยะไตร่ ต รองเกี่ย วกั บ สถานการณ์ ห รื อ ข้ อ มู ล ต่า งๆ อย่ างครบถ้ ว น รอบด้ า น
และมีเหตุมีผล จนสามารถตัดสินประเมินหาข้อสรุปและนาไปใช้ได้หรือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้
อย่างมีหลักพอ
- การสอนแบบเน้ น การน าตนเอง(Self-Directed Instruction)
เป็นการสอนที่ผู้สอนจัดสภาพการณ์และบรรยากาศให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่มาจาก
ความต้องการของตนเอง มีแนวทางการทางานและความรับผิดชอบในงานของตนเอง มีการ
จัดการ ปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามเป้าหมายและแนวทาง
ของตนเอง
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โดยสรุปแล้วในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ผู้สอนจะต้องทาความเข้าใจ
กั บ ผู้ เ รี ย น และเป้ า หมายที่ ส าคั ญ คื อ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เนื้อหาวิชา สภาพของผู้เรียน รวมถึงสภาพหรือแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่จะเห็นได้
ว่ารูปแบบหรือเทคนิคการเรียนการสอนที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นตัวแสดง
หลักในกิจ กรรมการเรีย นการสอน โดยผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความอยากรู้ มีความสนุกกับการเรียนรู้ และเป็นผู้ที่มีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อเป็นทักษะสาคัญในการทางานและการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน
กระบวนการดั ง กล่ า วนี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิด การจั ดการเรีย นรู้แ บบใฝ่ รู้ (Active Learning)
ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
Parnward (2557) ได้รวบรวมความหมายของ Active Learning ที่นักวิชาการได้ให้ไว้
ดั ง นี้ Active Learning คื อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ กระท าและได้ ใ ช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่เขาได้กระทาลงไป (Bonwell, 1991) , เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของ
มนุษย์ และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) ,
เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การสร้างความรู้ (co-creators) (Fedler and Brent, 1996)
Active Learning หมายถึง การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นวิธีการเรียนรู้
ในระดับลึก ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ สามารถบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มี สามารถประเมิน
ต่ อ เติ ม และสร้ า งเป็ น แนวคิ ด ของตนเอง ซึ่ ง แตกต่ า งจากวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ผิ ว เผิ น
ซึ่งเน้นการรับข้อมูลและจดจาข้อมูลเท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน
(Learning How to Learn) เป็ น ผู้ เ รี ย นที่ ก ระตื อ รื อ ร้ น และ มี ทั ก ษะที่ ส ามารถเลื อ กรั บ
ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ (Suwannatthachote, 2555)
Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา
(Constructivism) ที่เน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ มากกว่าเนื้อหาวิช า เพื่อช่ ว ยให้ ผู้ เรี ยนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หรื อสร้ างความรู้ ให้ เกิด ขึ้น ในตนเอง ด้ว ยการลงมือปฏิบั ติจริงผ่ า นสื่ อหรื อ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี ค รู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ แ นะน า กระตุ้ น หรื อ อ านว ยความสะดว ก
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ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ขึ้ น โดยกระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง กล่ า วคื อ ผู้ เ รี ย นมี ก ารวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้การเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีความหมายและนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล,
2555)
Active Learning เป็ น การจั ดการเรี ย นการสอนแบบเน้นพัฒ นากระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การนาเอา
วิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน
Active Learning จึ ง ถื อ เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนประเภทหนึ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม student
engagement , enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน (มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2559)
กล่าวโดยสรุป Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดยให้ความสาคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง เน้นการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรีย นสามารถสร้าง
องค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองและสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ บทบาทของผู้สอนเป็น
เพียงผู้อานวยความสะดวก และเป็นผู้วางแผนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเท่านั้น
ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้ อ งเรี ย น รวมทั้ ง สามารถใช้ ไ ด้ กั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทั้ ง การเรี ย นรู้ เ ป็ น
รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008, อ้างถึงใน
มนตรี ศิริจันทร์ชื่น, 2554 หน้า 27-28) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะช่วยช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่
1. การเรี ยนรู้ แบบแลกเปลี่ย นความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดแต่ละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
(Share)
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน
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3. ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ท บ ท ว น โ ด ย ผู้ เ รี ย น (Student-led Review Sessions) คื อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนาเกมเข้า
บูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมาย
งาน และหรือขั้นการประเมินผล
5. การเรี ย นรู้ แ บบวิ เ คราะห์ วี ดี โ อ (Analysis or Reactions to Videos) คื อ การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ดู วี ดี โ อ 5-20 นาที แล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น
หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกัน
สรุปเป็นรายกลุ่ม
6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student Debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนได้นาเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือ
กลุ่ม
7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student Generated Exam Questions)
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
8. การเรี ย นรู้ แ บบกระบวนการวิ จั ย (Mini-research Proposals or Project) คื อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกาหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้วาง
แผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้
หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning)
9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze Case Studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping Journals or Logs) คือ การจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ ที่ผู้ เรี ยนจดบัน ทึกเรื่ องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and Produce a Newsletter) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูล
สารสนเทศข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ
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12. การเรี ย นรู้ แ บบแผนผั งความคิ ด (Concept Mapping) คื อ การจั ด กิจ กรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนาเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกัน
ของกรอบความคิดโดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทาเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้ว
นาเสนอผลงานต่อผู้ เรี ย นอื่นๆ จากนั้ น เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ของคณำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ :
“ขุมควำมรู้” จำกกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
 แนวปฏิบัติที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge Management for Active
Learning : AL
ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินการจัดการ
ความรู้ในประเด็น “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” ขึ้น ตามแนวทางของเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้ ซึ้งได้ให้
ความหมายของการจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM) ไว้ ว่ า หมายถึ ง
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบั ติงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ อัน จะส่งผลให้ องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน
งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ ส ามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ขั้น ได้แก่
(1) การกาหนดความรูห้ ลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
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(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
จากการด าเนิ น การตามหลั ก การและขั้ น ตอนการจั ด การความรู้ ข้ า งต้ น
คณะกรรมการจั ดการความรู้ ของคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จึงได้ทาการสรุปองค์
ความรู้ ออกมาเป็น “ขุมความรู้” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเผยแพร่ให้นักวิชาการที่สนใจต่อไป ดังนี้
 แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรควำมรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) กาหนดแนวคิดหลัก
ในการดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ได้ดังภาพ
•ใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
•ผู้สอนทาความเข้าใจใน AL / เปิด
mind set / เชื่อมั่นในตัว นศ.
•สร้างความเข้าใจกับผู้เรียน สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนมีความเชื่อถือ
ในตัวเอง
•การออกแบบการจัดการเรียนรู้

•ปรับปรุงระหว่างจัดกิจกรรม
•ปรับปรุงหลังการจัดกิจกรรม /
ปรับในหัวข้อหรือเนื้อหาอื่น
•ปรับปรุงรายวิชาอื่น

ขั้น
เตรียมกา
ร

ขั้นจัดการ
เรียนรู้

ขั้น
ปรับปรุง

ขั้นการ
ประเมิน

• Numbered Heads
Together
• Brainstorming / Team-PairSolo
• Team Discussion / Debate
• One-Minute Paper
• บูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
• เกมส์/กิจกรรม / World café
• Mind Map, / Concept Map
• VCD / จาลองสถานการณ์
• ละครและบทบาทสมมติ
• Jigsaw
• PBL by Integrate Subjects
• Problem-based

•เน้นการประเมินผลระหว่าง
การจัดการเรียนรู้
(Formative) โดยสังเกต
พฤติกรรม การตอบ
คาถาม การสร้างสรรค์
กิจกรรมของนักศึกษา
•การประเมินตามสภาพจริง
•การประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน
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จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าในการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning : AL)
มีขั้นตอนการดาเนินงานอยู่ 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นเตรียมตัว
 ผู้สอนทาความเข้าใจในหลักการของ AL เปิด mind set ใจกว้าง
เชื่อมั่นและยอมรับในความสามารถ การแสดงออกและความคิดของผู้เรียน
 สร้างความเข้าใจกับผู้เรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนมีความเชื่อถือในตัวเอง
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
o พิจารณารายละเอียดคาอธิบายของรายวิชา
o พิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
o กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมที่สามารถใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ AL ได้
o กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
o ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย โดยมี
แนวทางสาคัญ 2 ส่วน คือ
 การกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ประสบการณ์) 2) การสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน (สะท้อนความคิดและอภิปราย) 3) การนาเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด) และ 4) การ
ลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (ประยุกต์แนวคิด) โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถสลับลาดับขั้นกัน
ได้ ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา
 การออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นแต่ ล ะกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
โดยเลือกใช้กลุ่มใหญ่ กลุ่ม 2 คน กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 3-4 คน หรือกลุ่ม 5-6 คน
o จัดเตรียมทรัพยากร/สื่อ/อุปกรณ์/สถานที่ที่จาเป็น
ขั้นดำเนินกำร
ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning : AL) โดยใน
ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะดาเนินการตามแผนการจัดเรียนรู้ที่วางไว้ โดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้เลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาผสมผสานกัน ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของเนื้อหาและรายวิชา วัตถุประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนของรายวิชา ลักษณะ
ของผู้เรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้เทคนิค
ในบางหัวข้อของรายวิชาเท่านั้น และมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ลั กษณะเด่ น ของการจั ดการเรี ย นรู้ แบบ AL ของคณาจารย์คณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการกับรายวิชาอื่น ในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งเป็น
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ผลมาจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา รวมถึงการใช้สื่อทาง Social media
มาเป็นสื่อในการสอน การใช้สถานการณ์จริง รวมถึงการลงพื้นที่ชุมชน โดยมีเทคนิคที่เลือกใช้
ตามตาราง (สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในเอกสารลาดับถัดไป)
โปรแกรมวิชำ
พัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

รำยวิชำ/หัวข้อ

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบใฝ่รู้

 การตั้งคาถาม,
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้,
กระบวนการกลุ่ม,
 บูรณาการรายวิชากับรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการพัฒนา
สังคม
 ศึกษาดูงาน,
 เกมส์/กิจกรรม
 World café
 Mind Map, Concept Map,
 VCD
กฎหมายลักษณะละเมิด  คลิปวิดีโอสถานการณ์จริง
จัดการงานนอกสั่ง และ  ประยุกต์หลักกฎหมายสู่การ
ลาภมิควรได้ / ความรับ ตัดสินคดี
ผิดเพื่อละเมิดอันเกิด
จากการกระทาของ
ตัวเอง
กฎหมายอาญา : ภาค  กาหนดหัวข้อรายงาน
ทั่วไป
 เพื่อนช่วยเพื่อน
 นาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย
 จาลองสถานการณ์
 ละครและบทบาทสมมติ
วิจัยภาคสนาม
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โปรแกรมวิชำ
รัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

รำยวิชำ/หัวข้อ

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบใฝ่รู้

การบริหารงานคลังและ  Say hi
งบประมาณ/
 Pre-test
สถานการณ์การคลังของ  Jigsaw
ไทยและต่างประเทศ
 Q&A
 หนุนเสริมเพิ่มพลัง
English Form and
ใช้ Concept “E S A to A L”
Grammar / Verb
 E : Engage
Tense
 S : Study
 A : Activities
 Play Games
 Brainstorming
 Mind map
Academic
 Numbered Heads Together
Reading/From
 Brainstorming
Colonies to the
 Team-Pair-Solo
United States
 Team Discussion
 Debate
 One-Minute Paper
ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น  Practice
/ พยัญชนะ สระ
One-by-One
วรรณยุกต์ และการ
ประสมคา
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น/  กระบวนการกลุ่ม/อภิปราย/
การวิเคราะห์ระบบเสียง นาเสนอ
จิตวิทยาในงานบริการ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะ
สารสนเทศ/เทคนิคใน ผู้รับบริการ
การบริการและการ
ประยุกต์ใช้
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โปรแกรมวิชำ

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ดนตรีศึกษา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์

รำยวิชำ/หัวข้อ

การประยุกต์ใช้รีโมท
เซนซิง/การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อวาง
แผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการสกัด
ข้อมูลภาพดาวเทียม
รายละเอียดสูง
พฤติกรรมการสอน
ดนตรี/เทคนิควิธีการ
สอนดนตรี
ประวัติศาสตร์ทัศน์ศิลป์
ไทย / ประวัติศาสตร์
และโบราณสถานของ
จังหวัดกาแพงเพชร

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบใฝ่รู้
 ร่วมหาหลักคิดปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง
 สรุปหลักการเพื่อประยุกต์ใช้
 ผู้เรียนกาหนดชิ้นงาน
 ฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติ
 เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
 โดยผู้สอนเป็นคุณอานวย

 บทบาทสมมุติและ
การจาลองสถานการณ์
 PBL by Integrate Subjects
(บูรณาการกับรายวิชาการถ่ายภาพ
เพื่องานออกแบบกราฟฟิก
 ลงเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง
 ได้ชิ้นงาน โปสเตอร์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวโบราณสถานจังหวัด
กาแพงเพชร

ขั้นประเมิน
 เน้นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ (Formative) โดย

สังเกตพฤติกรรม การตอบคาถาม ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
 การประเมินตามสภาพจริง
 การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
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ขั้นปรับปรุง
 ปรับปรุงระหว่างการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 ปรับปรุงหลังการจัดกิจกรรม / ปรับในหัวข้อหรือเนื้อหาอื่น
 ปรับปรุงรายวิชาอื่น
 บทบำทของผู้สอนและผู้เรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ ส อ น ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ใ ฝ่ รู้
(Active Learning) นั้น ผู้สอนส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทการเป็นผู้เขียนบท ผู้ออกแบบกิจกรรม
ผู้ แนะน า (Coach) และผู้ อานวยความสะดวก (Facilitator) และจั ดสภาพแวดล้ อมที่เอื้ อให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมนั้น ผู้สอนจะต้องเป็นผู้แสดงคน
หนึ่ง กล่าวคือ เป็นทั้งผู้รับฟัง ผู้ร่วมเรียนรู้ ผู้ร่วมอภิปราย และจะต้องมีการกระตุ้นและหนุน
เสริ ม พลั ง ความคิ ด ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยเหตุ ที่ พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่ วนใหญ่จะยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผู้สอนจะต้อง
สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนด้วย
บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ใ ฝ่ รู้
(Active Learning) นั้น ผู้เรียนจะต้องถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receiver) ไปสู่การเป็น
ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) โดยจะต้องสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
รู้จักคิด วิเคราะห์ การให้เหตุผล การกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์
 ข้อควรพิจำรณำในกำรใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ คือ ผู้สอน ผู้เรียน สื่อการ
เรียนรู้และสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัดองค์ประกอบทั้ง 4 เหล่านั้นให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ
 ผู้สอนเองต้องเปิดใจ ทาความเข้าใจและออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรีย นรู้แบบ AL ล่ว งหน้า และต้องมีการปรั บเทคนิคที่ใช้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
ทันท่วงที
 ผู้เรียน ในส่วนของพื้นฐานของผู้ เรียนนั้น มักจะเคยชินกับการสอน
แบบบรรยาย เป็นผู้รับข้อมูลเพี ยงอย่างเดียว ซึ่งในระยะแรกอาจทาให้กิจกรรมที่ออกแบบมา
อย่างดีแล้ว ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ ดังนั้น ผู้สอนจะต้องสร้างความเข้าใจและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเริ่มดาเนินการจัดการเรียนรู้

18

 สื่อการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องมีการจัดสื่อการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า หรือใน
บางครั้งอาจต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการจัดทาสื่อการเรียนรู้เองภายใต้การแนะนา (Coaching)
ของผู้สอน หรืออาจต้องใช้สื่อทาง Social Media ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการตรวจสอบเครือข่ายหรือ
ความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
 สภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในบางครั้งอาจต้องมีการจัดการเรียนนอก
ห้องเรียน หรือนอกสถานที่ หรือลงพื้นที่จริง หรือสถานการณ์จริง ผู้สอนจึงต้องมีการวางแผน
ร่วมกับหลักสูตรล่วงหน้า ซึ่งอาจต้องจัดทาโครงการในลักษณะของการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจอื่น หรือบูรณาการกับรายวิชาอื่น เพื่อให้มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
 บทสรุป
การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning : AL) มีหลักการสาคัญคือการลด
บทบาทการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนลง เพื่อเพิ่มบทบาทให้กับผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยผู้ส อนนั้ นจะต้ องสามารถส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่ว นร่ว มในชั้นเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้สอนต้องมีเทคนิคหรือ
กิจ กรรมต่างๆ ที่ห ลากหลาย โดยเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่ รู้นี้ ก็เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะการเรี ย นรู้ ที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลกตามที่สังคมคาดหวัง แต่ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องมีความร่วมมือกันในการ
นาองค์ความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้การผลิตบัณฑิตของคณะใน
ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย มีความ
จาเป็นต้องกาหนดนโยบายและจัดทรัพยากรต่างๆ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อให้ การจั ดการเรีย นรู้ แบบใฝ่รู้ (Active Learning) นี้ ขับเคลื่ อนไปได้อย่างเหมาะสมและ
นาไปสู่ความสาเร็จในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)
ดร.สุธาทิพย์ งามนิลและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์*

การเรียนรู้เป็นหัวใจที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงเลือกใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคัญ ซึ่ง เป็ นกระบวนการที่เ น้น ผู้ เ รีย นได้พั ฒ นาตาม
ศักยภาพ และเกิดทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนาวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
Active learning ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการศึกษา กล่าวกันว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้มีมา
ตั้งแต่ส มัย โสเครติส ยั งเป็ น แนวคิดที่มีพื้น ฐานมาจากแนวความคิดของ ดิว อี้ (John Dewey)
ซึ่งกล่าวว่าจะต้องจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือกระทา ( Learning
by Doing ) นั้นเอง นอกจากนี้ Active learning ยังเป็นหลักการเดียวกันกับเพียเจต์ (Piaget )
ได้นามาใช้กับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยโดยเน้นการปฏิบัติ ยังมีคากล่าวพื้นฐาน
3 ประโยค ที่กล่าวไว้กว่า 2,400 ปีที่ยืนยันได้ว่า Active learning นั้นมีมานานแล้ว (Silberman,
1996-1) คือ
What l hear, I forget.
What l see, I remember.
What l do, I understand.
ประโยคข้างต้น 3 ประโยคนี้ ชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดเรื่องการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือ
กระทานั้นมีมานานแล้วเหตุผลสาคัญที่จาเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เนื่องจาก
พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อได้รับ ฟังสิ่งใดๆเพียงอย่ างเดียวแล้ วมักจะลืมสิ่งที่ได้รับฟัง ซึ่งเห็นได้จาก
ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับอัตราการพูดของครูและอัตราการรับฟังของผู้เรียนพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สอน
จะใช้คาพูดประมาณ 100 ถึง 200 คาต่อนาที แต่ไม่ว่าผู้สอนจะพูดออกไปได้มากเท่าไรก็ตามถ้า
ผู้เรียนตั้งใจฟังอย่างจริงจังก็จะรับฟังได้ประมาณ 50 ถึง 100 คาต่อนาที หรือครึ่งหนึ่งของที่ครู
พูด นั่นเนื่องมาจากในระหว่างที่ผู้เรียนฟังผู้สอนพูด เขาอาจจะกาลังคิดเรื่องอื่นๆ อยู่อีกหลาย
เรื่อง จึงยากที่จะผู้เรียนจดจาคาพูดของครูได้หมด ยิ่งไปกว่านั้นจะพบว่ าผู้เรียนมักไม่ตั้งใจฟัง
ถึงแม้ผู้สอนจะใช้สื่อจูงใจมาประกอบการสอนเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นก็ตาม ก็ยังยากที่จะ
จูงใจผู้เรียนรับฟังสิ่งที่ผู้สอนพูดออกไปทั้งหมดได้แม้ว่าครูจะพูดอย่างช้าๆ สัก 3-4 ครั้ง ผู้เรียนก็
จะฟังอย่างรู้สึกเบื่อหน่ายและใจลอย ซึ่งทาให้ไม่สามารถรับรู้ทั้งหมดได้
* เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning” วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม
2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
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ในความเป็นจริง จากผลการศึกษาวิจัยยังพบว่าผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในชั้นเรียน
แบบบรรยาย จะใช้เวลาในการฟังอย่างไม่ตั้งใจร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมด ผู้เรียนร้อยละ 70
จะตั้งใจฟังเพียง 10 นาทีแรก และยังคงมีผู้เรียนเพียงร้อยร้อยละ 20 ที่ตั้งใจฟังจนถึงนาทีสุดท้าย
จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนวิชาจิตวิทยาโดยการสอน
แบบบรรยายจะมีความรู้มากกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนวิชานี้เลยเพียงร้อยละ 8 ผล
การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นนัยสาคัญบางประการ คือ
 เมื่อเวลาผ่านไปนักศึกษาจะมีความตั้งใจฟังลดลง
 จะเกิดแรงจูงใจต่อนักศึกษาที่ชอบฟังเท่านั้น
 ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นสารสนเทศ
 นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ชอบการสอนแบบบรรยาย
นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่พบว่าการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว หลังการบรรยายจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟื้นความจาในเรื่องที่ผู้สอนบรรยายได้เพียงร้อยละ 62 หลังการบรรยาย
ผ่านไป 3-4 วัน ผู้เรียนจะฟื้นความจาในสิ่งผู้สอนบรรยายได้เพียงร้อยละ 45 และถ้าผ่านไป
8 สัปดาห์ จะลดเหลือเพียงร้อยละ 24 เท่านั้น การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้ น
อาจใช้สื่อโสตทัศน์ช่วย ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนจดจาได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 ถึง 38
จากผลการศึกษาวิจัยยังพบว่าการสอนคาศัพท์โดยใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบจะช่วยให้
ผู้เรียนจดจาได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 200 ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดเวลาในการสอนลงได้ถึงร้อยละ 40
ถึงแม้ว่าสื่อโสตทัศน์ประกอบที่เป็นภาพ 1 ภาพจะมีค่าไม่เทียบเท่ากับคาพูดหนึ่งพันคา แต่ก็ดู
เหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพเป็นสามเท่าของการใช้คาพูดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามยังพบว่า
ผู้เรียนบางคนจะชอบให้ใช้วิธีหนึ่งวิธีเดี ยวโดยใช้การบรรยายหรือใช้สื่อ โสตทัศน์ แต่การใช้ทั้ ง
สองอย่างประกอบกันจะช่วยจะช่วยให้ผู้เรียนจานวนมากที่มีความหลากหลายจะพบความสาเร็จ
ในการเรียนได้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การฟังบ้างสิ่งและได้เห็นบ้างอย่างก็ยังไม่พียงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ดังนั้นการเรียนรู้แบบ Active learning จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีผลการวิจัยบางเรื่องพบว่าการสอนโดยใช้ Active learning ได้ผลการเรียนรู้
ไม่ต่างจากการสอนแบบบรรยาย แต่มีข้อดีกว่าการสอนแบบบรรยายในด้านการพัฒนาทักษะการ
คิด การเขียน การทางานกลุ่ม การนาเสนอ และที่สาคัญผู้เรียนชอบเรี ยนแบบ Active learning
มากกว่า ดังนั้นจึงมีผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหลายคนได้เปลี่ยนแปลงจากการจัดการเรียนรู้แบบ
Passive ไปสู่ Active
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Active learning เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะต้องค้นหาเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดองค์
ความรู้โดยการพูดคุย การเขียน การอ่าน การสะท้อน หรือการตั้งคาถามหรือการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวอาจใช้เวลา 2-3 นาทีหรือยาวทั้งหลักสูตรก็ได้ อาจให้ผู้เรียนทางานคน
เดียวเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
Active learning เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า น่ า ตื่ น เต้ น สนุ ก สนาน ท้ า ทายความรู้
ความสามารถ ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ได้ลงมือคิดและปฏิบัติอย่างมี
ความหมาย สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอน
Active learning จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้นและสามารถเก็บกักข้อมูลข่าวสารไว้ใน
ความทรงจาได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการรับรู้ในลาดับที่
สูงขึ้น เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
การใช้ Active learning ไม่ได้หมายความว่าผู้สอนต้องเลิกบรรยาย สามารถบรรยายได้
แต่อาจใช้เวลามากขึ้นเพราะครูต้องหยุดเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนย่อยสิ่ งที่ได้รับฟัง อาจตั้งคาถาม
ให้ตอบ หรือสรุปสาระสาคัญลงในกระดาษคาตอบ หรือเทียบสมุดโน้ตกับเพื่อน
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สรุปได้ดังต่อไปนี้
 ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 ผู้เรียนรู้หน้าที่ วิธีการศึกษา และการทางานในวิชาที่เรียนให้สาเร็จ
 ผู้เรียนต้องอ่าน พูด ฟัง คิด และเขียน อย่างกระตือรือร้น
 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
 ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ข้อมูล สารสนเทศ มโนทัศน์ หรือทักษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้
 ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสร้างความรู้โดยผู้เรียน
 ผู้สอนเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส า คั ญ ข อ ง Active learning มี ปั จ จั ย ส า คั ญ อ ยู่ 3 ป ร ะ ก า ร
(Meyers & Jones, 1991) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน (Basic Elements) กลวิ ธี ใ นการเรี ย นรู้
(Learning Strategies) และทรัพยากรการสอน (Teaching Resources)
ปั จ จั ย พื้ น ฐาน (Basic Elements) ของการสอนโดยใช้ Active learning มี อ ยู่
4 ประเด็น ได้แก่ การพูดและการฟัง การเขียน การอ่าน และการสะท้อนความคิด การพูดและ
การฟังจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นหาความหมายของสิ่งที่เรียน การเขียนจะช่วยให้ผู้เรียนได้ประมวล
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สาร สารสนเทศใหม่ๆเป็ น ภาษาของเขาเอง การอ่าน การตรวจเอกสารสรุป การบันทึกย่ อ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนประมวลสิ่งที่อ่านและพัฒนาความสามารถ การเน้นสาระสาคัญ การสะท้อน
ความคิดจะช่วยให้ผู้เรีย นได้นาสิ่งที่เรียนรู้ไปเชื่อมโยงกั บสิ่งที่รู้มาก่อน หรือนาความรู้ที่ได้ไป
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน หรือการให้ผู้เรียนหยุดเพื่อใช้เวลาในการคิดและบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าได้
เรียนรู้อะไรบ้าง เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความรู้ของผู้เรียน
กลวิ ธี ใ นการเรี ย นรู้ (Learning Strategies) สามารถใช้ วิ ธี ก ารได้ ห ลากหลาย เช่ น
การแบ่ ง กลุ่ ม เล็ ก การท างานแบบร่ ว มมื อ กรณี ศึ ก ษา สถานการณ์ จ าลอง การอภิ ป ราย
การแก้ ปั ญ หา การเขี ย น บทความ group discussions, problem solving, case studies,
role plays, journal writing และ structured learning group แต่ถ้าห้องเรียนใหญ่ๆอาจจัด
ก ลุ่ ม ย า ก ก็ อ า จ ใ ช้ rally robin, rally table, round robin, round table, pair checks,
pair work, think-pair-share, team-pair-solo หรือ think-pair-square ก็ได้
ทรัพยากรการสอน (Teaching Resources) จะต้องมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การอ่าน การให้การบ้าน วิทยากรภายนอก
การใช้เทคโนโลยีในการสอน การเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
อีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เป็น Active learning ก็คือ 4 องค์ประกอบ
ซึ่งสานักงานสภาสถาบันราชภัฏได้วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า
โครงสร้างพื้นฐานรวมกัน 4 องค์ประกอบ คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ประสบการณ์) การ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (สะท้อนความคิดและอภิปราย) การนาเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด)
การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (ประยุกต์แนวคิด) ซึ่งเป็นโครงสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เต็มศักยภาพ ผู้สอนควรออกแบบจัด กิจกรรมให้
ครบ 4 องค์ประกอบ แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกั นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ส่วนจะใช้องค์ประกอบใดก่อนหรือหลัง หรือใช้องค์ประกอบใดกี่
ครั้งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
แต่ต้องมีให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
1.
2.
3.
4.

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing Experience) (ประสบการณ์)
การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (Theorizing) (สะท้อนความคิดและอภิปราย)
การนาเสนอความรู้ (Presenting Concept) (ความคิดรวบยอด)
การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (Application/Experiment) (ประยุกต์แนวคิด)
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1. กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (ประสบกำรณ์)
เป็ น องค์ป ระกอบที่ผู้ ส อนพยายามกระตุ้ นให้ ผู้ เ รีย นดึ งประสบการณ์ เดิ มของตนมา
เชื่อมโยงหรืออธิบายประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ แล้วนาไปสู่การขบคิดเพื่อเกิดข้อสรุปหรือ
องค์ความรู้ใหม่ การแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับผู้อื่น ที่อาจมีประสบการณ์เหมือนหรือต่าง
จากตนเอง เป็นการรวบรวมมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากแต่ละคนเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้
สิ่งใหม่ร่วมกัน
องค์ประกอบนี้ทาให้เกิดประโยชน์ผู้เรียนและผู้สอนดังนี้
ผู้เรียน รู้สึกว่าตนมีความสาคัญเพราะได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก มีผู้ฟังเรื่องราวของ
ตนเอง และได้รั บรู้ เรื่ องราวของคนอื่น นอกจากจะได้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์แล้ว ยังทาให้
สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เรียนเป็นไปด้วยดี
ผู้สอน ไม่เสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอย่าง เพียงแต่ใช้เวลาเล็กน้อย กระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และยั ง ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนได้ ท ราบถึ ง คว ามรู้ พื้ น ฐานและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ เ รี ย นไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นเรื่ อ งที่ ส อนหรื อ มี น้ อ ย ผู้ ส อนอาจต้ อ ง จั ด
ประสบการณ์ให้ ซึ่งทาได้ทั้งทางตรง เช่น การนาตัวอย่างดินเหนียว ดินร่วนและดินทราย ให้เด็ก
ได้สัมผัส เพื่อสังเกตความแตกต่าง และทางอ้อม เช่น การเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เนื่องจากเรื่องนี้ไม่สามารถจัดประสบการณ์ตรงได้
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้เป็นไปได้ 2 ลักษณะ คือ การตั้งคาถามเพื่อให้ได้คาตอบที่มา
จากประสบการณ์หลากหลายของผู้เรียน และการจัดประสบการณ์ที่จาเป็นให้ผู้เรียน เพื่อความ
เข้าใจหรือกระตุ้นให้เกิดการคิด โดยมีจุดเน้นสาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้
ด้านความรู้

เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน

ด้านเจตคติ

เป็นการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้เรียน เพื่อกระตุ้น
ให้ ผู้ เรี ย นเกิดความรู้ สึ กที่ส อดคล้ องกับจุดประสงค์และนาไปสู่ การ
สะท้อนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับความคิดความเชื่อต่อไป

ด้านทักษะ

เป็นการให้ผู้เรียนได้ทดลองทักษะนั้นๆ ตามประสบการณ์เดิมหรือ
สาธิตการทาทักษะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจน
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2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ร่วมกัน (สะท้อนควำมคิดและอภิปรำย)
เป็นองค์ประกอบที่ทาให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์มวลประสบการณ์
ข้อมูลความคิด ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ชัดเจน หรือเกิดข้อสรุป/ องค์ความรู้ใหม่
หรือตรวจสอบ/ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้คิด สะท้อน
ความคิดหรือบอกความความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ และได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างกันอย่างลึกซึ้งจนเกิดความเข้าใจชัดเจน ได้ข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใหม่ หรือเกิด/ปรับ/
เปลี่ยนความคิดความเชื่อตามจุดประสงค์ที่กาหนด โดยมีจุดเน้นสาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่
ละด้าน ดังนี้
ด้านความรู้ ตั้งประเด็นให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรุปความรู้ใหม่ที่ได้
ผ่ า นกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ น าไปสู่ ก ารเกิ ด ความคิ ด รวบยอดในเรื่ อ งนั้ น ๆ
ตั ว อย่ า งเช่ น การสรุ ป สาระส าคั ญ การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
การวิเคราะห์ประเด็นความรู้เพื่อหาข้อสรุปและนาไปสู่ความคิดรวบยอด ฯลฯ
ด้ า นเจตคติ ตั้ ง ประเด็ น อภิ ป รายที่ ท้ า ทาย กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด หลากหลาย
เน้ น ในเรื่ อ งคุ ณ ค่ า อารมณ์ ความรู้ สึ ก ให้ ผู้ เ รี ย น ความคิ ด ความเชื่ อ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความรู้สึกของผู้เรียนและนาไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการ ข้อสรุปจากการอภิปรายและความคิดรวบ
ยอดที่ได้ จะสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาหนด
ด้านทักษะ ตั้งประเด็นให้อภิปรายโต้แย้งกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทาทักษะ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น และเกิดความมั่นใจก่อนจะได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างชานาญ
3. กำรนำเสนอควำมรู้ (ควำมคิดรวบยอด)
เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ข้ อ มู ล ความรู้ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ ขั้ น ตอน
หรือข้อสรุปต่างๆ โดยครูเป็นผู้จัดให้ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือช่วยให้
การเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ได้แก่
- การให้แนวความคิด ทฤษฎี หลั กการ ข้อมูลความรู้ ขั้นตอนทักษะ ซึ่งทาได้โดย
การ บรรยาย ดูวิดีทัศน์ ฟังแถบเสียง อ่านเอกสาร / ใบความรู้ / ตารา ฯลฯ
- การรวบรวมประสบการณ์ของผู้เรียนที่เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น
- ความคิดรวบยอดที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลสรุปของการสะท้อนความคิดและ
อภิปรายประเด็นที่ได้มอบหมายให้
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กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ค วรท าเป็ น ขั้ น ตอนและประสานกั บ องค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ
โดยมีจุดเน้นสาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้านดังนี้
ด้านความรู้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ ข้อมูลความรู้อย่างชัดเจน

ด้านเจตคติ
ผู้เรียนเกิดความรู้และความคิดความเชื่อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
กาหนดให้ผู้เรียนรับรู้แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้นๆ อย่างชัดเจน
ด้านทักษะ

ผู้เรียนรับรู้แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้นๆ อย่างชัดเจน

4. กำรประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ (ประยุกต์แนวคิด)
เป็ น องค์ป ระกอบที่ผู้ เรี ย นได้น าความคิดรวบยอดหรือข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นไปประยุกต์หรือทดลองใช้ หรือเป็นการแสดงผลสาเร็จของการเรียนรู้ในองค์ประกอบอื่นๆ
ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้ เมื่อพิจารณาให้ดี
จะเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักการนาไปใช้ในชีวิตจริง ไม่ใช่
แค่เรียนรู้เท่านั้น
จุดเน้นของกิจกรรมในองค์ประกอบนี้ สาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน มีดังนี้
ด้า นความรู้ เป็ น การผลิ ต ซ้าความคิ ด รวบยอดในรูป แบบต่า งๆ เช่น สร้ างค าขวั ญ
ทาแผนภาพ จัดนิ ทรรศการ เขียนเรีย งความ รายงานสรุปสาระสาคัญ ทาตารางวิเคราะห์ /
เปรียบเทียบ ฯลฯ
ด้านเจตคติ เป็นการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น
เขียนจดหมายให้กาลังใจผู้ติดเชื้อเอดส์ สร้างคาขวัญรณรงค์รักษาความสะอาดในโรงเรียน
ด้านทักษะ เป็นการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะที่ได้เรียนรู้
การนาองค์ประกอบทั้ง 4 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะใช้องค์ประกอบใดก่อนหลัง หรือ
ให้องค์ประกอบใดกี่ครั้งในแต่ละแผนการเรียนรู้ สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับเนื้อหา
และจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ก าหนด แต่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ มี ค รบทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบ ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบสามารถออกแบบกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ดังที่กล่าวต่อไป
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ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จำเป็นต้องมี
1. กาหนดจุดประสงค์และสาระสาคัญของแผนการเรียนจากหน่วยการเรียนรู้
2. วิเคราะห์จุดประสงค์เพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียน
3. ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ โ ดยกิ จ กรรม ที่ มี
องค์ประกอบการเรียนรู้ต่อไปนี้
3.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ประสบการณ์)
3.2 การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (สะท้อนความคิดและอภิปราย)
3.3 การนาเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด)
3.4 การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (ประยุกต์แนวคิด)
4. ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกใช้กลุ่มใหญ่ กลุ่ม 2 คน
กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 3-4 คน หรือกลุ่ม 5-6 คน
5. เตรียมใบกิจกรรม ใบความรู้ สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
6. ออกแบบการประเมินผลและเครื่องมือ
7. จัดการเรียนรู้และบันทึกผลการใช้แผนการเรียนรู้
8. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
กำรออกแบบกิจกรรมแบบใฝ่รู้ (Active Learning)
มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนทากิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของผู้สอน
และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการในการออกแบบกิจกรรมมีดังนี้
1. จัดกิจกรรมได้ครบ 4 องค์ประกอบการเรียนรู้ แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
2. กาหนดกิจกรรมที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มอย่างไร เพื่อทาอะไร ใช้เวลามาก
น้อยแค่ไหน โดยจัดเวลาให้เหมาะสมตามความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบการเรียนรู้ เมื่อทา
งาเสร็จแล้วให้ทาอย่างไรต่อ เช่น ส่งตัวแทนเสนอผลงาน นาผลงานไปติดบอร์ดให้ สมาชิกทั้งชั้น
ได้อ่าน ฯลฯ
3. กาหนดบทบาทของกลุ่ มและสมาชิ กกลุ่ มอย่างชัดเจน โดยทั่ว ไปให้ แต่ ล ะกลุ่ ม มี
บทบาทที่ต่างกัน เมื่อนามารวมกันในชั้นจะเกิดการขยายการเรียนรู้ ไม่ซ้าซ้อนน่าเบื่อและใช้เวลา
น้อยลง โดยเฉพาะการทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรบทบาทสมาชิก ควรกาหนดบทบาทสมาชิก
ให้ชัดเจน เช่นเป็นผู้เล่นบทบาทสมมุติ เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในชั้น
ฯลฯ
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4. กาหนดโครงสร้างของงานที่ชัดเจน บอกรายละเอียดของกิจกรรม บทบาทกลุ่มและ
สมาชิกในกลุ่ม กรอบการทางานที่เป็นรูปธรรม กาหนดเวลาทาให้งานในกลุ่ม ทางานในกลุ่มและ
เวลาในการนาเสนอ ตลอดจนสิ่ งอื่นๆที่จ ะช่วยให้กลุ่ มทางานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
ตารางนาเสนอผลงานการทางานกลุ่ม ตารางวิเคราะห์ผลการอภิปรายกลุ่ม แผนภูมิก้างปลา เป็นต้น
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงเป็นการ
จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด แทนการฟังบรรยายแต่อย่างเดียว เนื่องจาก
ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่างๆ ในเรื่องการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม พบว่า
1. ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีความสามารถและมีการพัฒนาทักษะต่างๆ
มากขึ้น เพราะกลุ่มเป็นที่รวมของประสบการณ์ของคนหลายคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้กลุ่มยังเป็นแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ทางาน
ประสบผลสาเร็จมากขึ้น
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจริยธรรม กล้าแสดงความคิดเห็น ฝึกตัดสินใจและ
แก้ ปั ญ หา รู้ จั ก วางแผนมี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รู้ จั ก เป็ น ผู้ น า / ผู้ ต าม ปลู ก ฝั ง ความเป็ น
ประชาธิปไตยตลอดจนเรียนรู้ค่านิยมที่ดีระหว่างผู้เรียน ความเห็นอกเห็นใจ การช่วยเหลือและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยก
3. ผู้เรี ยนได้เรี ยนรู้ อย่างมีความสุข การมีปฏิสัมพันธ์และการได้ลงมือคิดเอง ทาเอง
ทาให้ การเรี ย นรู้ ต่างๆ เป็ น ไปด้ว ยความสนุ กสนาน มีชีวิตชีว า มีความซาบซึ้ง จดจาได้นาน
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นและการเข้าสังคม โดยภาพรวมแล้ว การเรียนรู้
โดยเฉพาะกระบวนการกลุ่มจะช่วยปลูกฝังความใฝ่รู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แก่ผู้เรียน
การเลือกประเภทของกลุ่มให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้จึงช่วยให้ปฏิสัมพันธ์
ในกลุ่ มเกิด ขึ้น อย่ างเต็ ม ที่เ มื่อ รวมกั บ การออกแบบกิ จ กรรมที่ ช่ว ยให้ ผู้ เ รีย นท างานได้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ม ากที่ สุ ด จึ ง ท าให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เต็ ม ตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
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กลุ่มพื้นฐำนที่ใช้ในกำรออกแบบปฏิสัมพันธ์
กลุ่ มแต่ล ะประเภทมีข้อบ่ งใช้และข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
ประเภทกลุ่ม
ควำมหมำย
กลุ่ม 2 คน
ผู้เรียนจับคู่กันทา
(Pair Group) กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อบ่งชี้
- ทุกคนมีส่วนร่วมในเวลา
สั้นๆ
- กิจกรรมหรืองานที่ง่าย

ข้อจำกัด
- ขาดความหลากหลาย
ทางความคิด
- ได้ข้อสรุปที่ไม่ลึกซึ้ง

กลุ่ม 3 คน
(Triad Group)

ผู้เรียนรวมกัน 3 คนทา
กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย

- เหมาะสาหรับการฝึก

- ถ้าใช้กลุ่ม 3 คน ใน

ปฏิบัติตามบทบาทที่
กาหนดให้
- ได้รับการหมุนเวียนฝึก
ทุกบทบาท

การระดมความคิด
หรืออภิปรายจะขาด
ความหลากหลายทาง
ความคิด
- ได้ข้อสรุปที่ไม่ลึกซึ้ง

กลุ่ม 3-4 คน
(Buzz Group)

เป็นการรวมกลุ่มกัน 34 คนเพื่อระดม
ความเห็น
เป็นการจับกลุ่ม 5-6
คนทากิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย

- ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วน

- ขาดความลึกซึ้งใน

กลุ่มเล็ก
(Small Group)

กลุ่มใหญ่
(Large Group)

กลุ่มขนาด 15-30 คน
หรือทั้งชั้น

ร่วมระดมความคิดใน
เวลาสั้นๆ โดยที่ลึกซึ้ง
- ใช้สาหรับกิจกรรมที่
ต้องการให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอภิปรายอย่างลึกซึ้ง
จนได้ข้อสรุป
- ต้องการรวบรวมความ
คิดเห็นของสมาชิก
ทั้งหมด
- ต้องการให้มีการสรุป
แนวคิดที่ต้องการโต้แย้ง
เพื่อนาไปสู่กาสรุปของ
สมาชิกทั้งหมด

เนื้อหา
- ใช้เวลามาก

- สมาชิกมีส่วนร่วมได้

น้อยหรือจะมีส่วน
ร่วมเฉพาะคนที่สนใจ
- ผู้นาอภิปรายต้องใช้
ทักษะการสื่อสารเป็น
อย่างดี จึงจะดึงการมี
ส่วนร่วมได้มาก
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หลักกำรออกแบบปฏิสัมพันธ์ มีข้อพิจำรณำดังนี้
1. ความยากง่ า ยในการมี ส่ ว นร่ ว มและปฏิ สั ม พั น ธ์ กลุ่ ม ยิ่ ง เล็ ก การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ปฏิสัมพันธ์จะยิ่งง่ายขึ้น ดังนั้น กลุ่ม 2 คน จะมีปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
2. ความลึกซึ้งของการแสดงความคิดเห็นหรือความรุนแรงของผลงาน / องค์ความรู้ที่
สร้ างขึ้น กลุ่ มที่มีส มาชิกมากกว่าจะสามารถทางานได้ด้ว ยความคิดที่ลึ กซึ้งและหลากหลาย
มากกว่า ดังนั้นกลุ่ม 5-6 คน จึงทางานได้ลึกซึ้งสมบูรณ์กว่ากลุ่มที่มีสมาชิกน้อย จากการวิจัย
พบว่า กลุ่มที่มีส มาชิกเกินกว่า 6 คน จะทาให้ การมีส่ว นร่วมและปฏิสั มพันธ์ล ดลง เนื่องจาก
มักจะแตกเป็นกลุ่มย่อยๆอีกทีหนึ่ง แทนที่จะปฏิสัมพันธ์กันทั้งกลุ่ม
3. กาหนดบทบาทของผู้ เรี ยนในการทากิจกรรมชนิดต่างๆ กิจกรรมบางประเภทไม่
จาเป็นต้องกาหนดบทบาทสมาชิกที่ชัดเจน ขณะที่กิจกรรมบางประเภทต้องกาหนดบทบาทของ
สมาชิกกลุ่ม จึงควรเลือกชนิดของกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ ได้แก่
3.1 กลุ่มที่ไม่มีการกาหนดบทบาทสมาชิก ได้แก่ กลุ่ม 2 คน กลุ่ม 3-4 คน กลุ่มใหญ่
หรือทั้งชั้น
3.2 กลุ่มที่มีการกาหนดบทบาทสมาชิก ได้แก่ กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 5-6 คน และกลุ่ม
นอกเหนือจากนี้ซึ่งสามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละประเภท
4. กลุ่มใหญ่หรือทั้งชั้น จัดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มักใช้ในกิจกรรมที่
ต้ อ งการให้ มี ส่ ว นร่ ว มพร้ อ มกั น ทั้ ง ชั้ น เช่ น การบรรยายให้ ห ลั ก การ / แนวคิ ด / ทฤษฎี
การรายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การดูสื่อ ฟัง กรณีศึกษา การรวบรวมประสบการณ์ ฯลฯ
ตัวอย่ำงกิจกรรมในองค์ประกอบต่ำงๆ ของกำรเรียนรู้และกำรออกแบบปฏิสัมพันธ์
ตัวอย่ำงกำรออกแบบกิจกรรม
ตั้งประเด็นคาถามพูดคุยกันในหัวข้อ
ที่ ก าหนดฟั งแถบเสี ยง ดู สื่ อ
กรณี ศึ กษาการสาธิ ตสถานการณ์
จ าลอง เล่ นบทบาทสมมุ ติ
การสัมภาษณ์สื่อบุคคล
การอภิ ป รายเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป
แบ่งกลุ่มทาการทดลองจนรู้ผล
แบ่ ง กลุ่ ม ท าการวิ เ คราะห์ /
เปรียบเทียบ / สรุปผลงาน ฯลฯ
การระดมสมองในกลุ่ม

กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์
องค์ประกอบกำรเรียนรู้
กลุ่ ม 2 คน,3-4 คน กลุ่ ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ใหญ่

กลุ่ม 3-4 คน,5-6 คน

การสร้างความรู้ร่วมกัน
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ตัวอย่ำงกำรออกแบบกิจกรรม
การบรรยาย วี ดี ทั ศน์ , แถบเสี ยง
บรรยายประกอบการสาธิ ต
เอกสาร / ใบความรู้ / โปสเตอร์
นิทรรศการ
เขียนโครงงาน, เขียนคาขวัญ
ทาแผนภาพ, จัดนิทรรศการ
ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนทักษะ
แก้ ไ ขผลงานให้ ส มบู ร ณ์ ห ลั ง
ได้รับการเสนอแนะ
ทาแบบฝึกหัด, แบบทดสอบ

กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์
องค์ประกอบกำรเรียนรู้
กลุ่มใหญ่
การนาเสนอความรู้

กลุ่ ม 2 คน, 3-4 คน,5-6 การลงมือปฏิบัติหรือ
คน
ประยุกต์ใช้

บทบำทของครูกับกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)
ณั ช นั น แก้ ว ชั ย เจริ ญ (2550) ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทของครู ผู้ ส อนในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการ
สอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วน
ของเนื้อหา และกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิด
ของผู้เรียน
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ตัวอย่ำงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning
กำรกล่ำวซ้ำ (Direct Paraphrasing) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนพูดอธิบายเนื้อหาที่ได้
ศึกษา เรียนรู้ จากผู้สอนในภาษาของตนเอง การจะทากิจกรรมนี้ได้ ผู้เรียนต้องเข้าใจในสิ่งที่
ผู้สอนได้บรรยายอย่างถ่องแท้เสียก่อน จึงกลั่นกรองออกมาด้วยสานวนของตน นอกจากผู้เรียน
จะได้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างละเอียดแล้ว ยังได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารอีกด้วย
กำร์ดประยุกต์ (Application Cards) การ์ดประยุกต์คือการเสนอภาพการประยุกต์ใช้
งานของรายวิชานั้นในโลกแห่งการทางานจริงๆในหลายๆด้านบนพื้นที่เล็กๆเมื่อผู้เรียนได้เห็น
ภาพว่าจะน าความรู้ที่ตนกาลังศึกษาอยู่ ไปใช้ในอนาคตได้อย่างไรอาจเป็นการจุดประกายให้
ผู้เรียนให้ความสนใจในรายวิชานั้นมากขึ้น เป็นวิธีที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ได้ดีวิธีหนึ่ง
กระดำษบันทึก (Minutes Papers) กระดาษบันทึก คือ การจดบันทึกเนื้อหาที่สาคัญ
ที่สุดของการบรรยายในครั้งหนึ่งๆ และกิจกรรมหลังการบรรยายครั้งนั้น ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนแต่ละคนทากระดาษบันทึกทุการบรรยาย ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนหัวข้อที่ตนยัง
ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเพิ่มเติมมาด้วย นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความเข้าใจของตนเอง
แล้ว กระดาษบันทึกยังช่วยให้ผู้สอนพัฒนา ปรับปรุง การบรรยายของตนได้อีกด้วย
สรุปบทเรียน (Lecture Summaries) สรุปบทเรียน คือ การสรุปสาระสาคัญของการ
บรรยาย ผู้เรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาทุกส่วนที่บรรยายจบไปแล้ วและฝึกทักษะการจับใจความ
สาคัญ ผู้สอนจะได้ทราบข้อมูลหลายๆอย่างจากการอ่านสรุปบทเรียนของผู้เรียนทุกๆคน
กิจกรรมกลุ่ม
คิดดังๆ (Thinking-Aloud Pair Problem Solving: TAPPS) เรานา “คิดดังๆ” มาใช้
กับกรณีศึกษา หรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือการตีความหมายจากข้อความสั้นๆผู้เรียนจับคู่กัน
คนหนึ่งทาหน้าที่อธิบายกระบวนการคิดและแก้ปัญหา หรือวิธีการแปลความหมายของตนให้
เพื่อนฟัง ผู้ เรี ยนอีกคนหนึ่งมีห น้าที่ฟัง ตั้งคาถาม เสนอความคิดเห็ น บอกใบ้วิธีแก้ปัญหา
ภายในเวลาที่กาหนด และสลับบทบาทกัน กิจ กรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาและเปิดกว้างที่จะฟังและวิเคราะห์ในความคิดเห็นของผู้อื่น
สัมภำษณ์สำมชั้น (Three-Step Interview) กิจกรรมนี้จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนสร้างความ
เข้าใจในบทเรี ยนได้แม่น ยามากขึ้น ผู้ ส อนจะเป็นคนตั้งหั วข้อการสนทนาขึ้น โดยต้องเป็น
คาถามที่เปิด คาตอบไม่มีคาว่า ถูก หรือ ผิด รอบแรกผู้เรียนคนที่ 1 สัมภาษณ์ผู้เรียนคนที่ 2
ภายในเวลาที่กาหนด รอบที่ 2 ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียนคนที่ 2 สลับบทบาทกัน รอบที่ 3 รวม
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สองคู่เข้าด้วยกัน ผู้เรียนแต่ละคนเสนอความคิดเห็นของคู่ตนต่ อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มสามารถตั้ง
คาถามโต้แย้ง ซึ่งกันและกัน การควบคุมเวลาเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับกิจกรรมนี้
คิด -จั บคู่ -แบ่ งปั น (Think-Pair-Share) ผู้ ส อนโยนค าถามเชิงวิ เคราะห์ /สั งเคราะห์ /
ประเมินผล โดยให้เวลาผู้เรียนในการคิดหาคาตอบ 30 วินาที หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับคาถาม อาจ
ให้ผู้เรียนคิดไว้เฉยๆหรือเขียนลงกระดาษก็ได้หลังจากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่และเล่าวิธีแก้ปัญหาของ
ตนให้เพื่อนฟัง ช่วงเวลานี้ผู้เรียนจะต้องสรุปรวบยอดคาตอบกับคู่ของตน ขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียน
แต่ละคู่นาเสนอคาตอบต่อเพื่อนร่วมชั้น กิจรรมนี้ช่วยให้ผู้เรี ยนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนค่อนข้าง
ทั่วถึง ต่างกับรูปแบบการบรรยายแบบเก่า ที่มีผู้เรียนเพียงบางคนเท่านั้นที่โต้ตอบกับผู้สอนและ
ชั้นเรียน
แบบทดสอบโปร่ ง ใส (Visible Quiz) ผู้ ส อนแบ่ ง ผู้ เ รี ย นเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ช่ ว ยกั น ตอบ
แบบทดสอบโดยอาจจะอยู่ในรูปหลายตัวเลือกหรือถูก -ผิด เพื่อความรวดเร็วอาจใช้วิธีชูป้ าย
คาตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มผลัด กันอธิบายวิธีคิดเพื่อหาคาตอบต่อชั้นเรียน ผู้สอนจะได้เห็นว่า
ผู้เรียนเข้าใจข้อคาถามถูกต้องหรือไม่ เข้าใจบทเรียนและนาไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ การโต้ตอบ
กันภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้
ส่งผ่ำนข้อปัญหำ (Send/Pass-a-problem) เริ่มด้วยการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆผู้สอน
ตั้งคาถามหรือเลือกคาถามจากผู้เรียนแสดงต่อชั้นเรียน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกคาถามแล้วเขียน
ไว้หน้ าซองของตน แต่ละกลุ่มช่ว ยกันระดมสมองหาคาตอบของคาถามนั้นๆและเขียนลงใน
กระดาษ แล้วใส่ลงในซองคาถาม รอบที่ 1 ส่งต่อซองกลุ่มตนไปยังกลุ่มข้างๆเมื่อได้ซองคาถาม
ของกลุ่มอื่นแล้ว ข้อแม้คือห้ามเปิดอ่านคาตอบของกลุ่มอื่น แต่ต้องเขียนคาตอบของกลุ่มตนแล้ว
ใส่ลงไปในซอง รอบที่ 2 ส่งซองคาถามไปยังกลุ่มข้างๆ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดคาตอบ เปิด
อ่านคาตอบของอีกสองกลุ่มในซองแล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ หาคาตอบที่ดีที่สุด 2คาตอบสาหรับ
คาถามนี้ ด้วยวิธีนี้ ผู้เรียนจะเข้าถึงระดับการเรียนรู้ขั้นสูงสุดตาม Bloom’s taxonomy ซึ่งคือ
การประเมินผลและการสังเคราะห์นั่นเอง
ไม่ ว่ า ผู้ ส อนจะเลื อ กท ากิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม Active Learning กิ จ กรรมใด ความ
สม่าเสมอเป็น สิ่งสาคั ญยิ่ง หากผู้ส อนได้เริ่ มต้น กิจกรรมนาบทเรียนแล้ ว ผู้เรียนจะเกิดความ
คาดหวังที่จ ะเข้าร่ว มกิจกรรมลั กษณะนั้น อีกและต้องการแสดงความสามารถของตนให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ

Tacit Knowledge
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ACTIVE LEARNING
Pratabjai Tatsanajamsuk*
What is Passive Learning?
Passive learning is a traditional teaching method that the instructor
always sees him/herself like an expert and gives students straight lectures
with same teaching materials used over a year or two.
What is Active Learning?
Felder & Brent (2009) define active learning as "anything courserelated that all students in a class session are called upon to do other
than simply watching, listening and taking notes" (p. 2).
Active learning is generally defined as "any instructional method
that engages students in the learning process. In short, active learning
requires students to do meaningful learning activities and think about
what they are doing" (Prince, 2004, p. 1).

Bloom's Taxonomy

Learning Pyramid

* อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
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Think-Pair-Share
This strategy starts with the questions posted by a teacher and
then the teacher gives students about a minute to analyze, evaluate,
synthesize, and present the appropriate response to the questions.
Advantages of the think-pair-share include:
• the engagement of all students in the classroom (particularly the
opportunity to give voice to quieter students who might have difficulty
sharing in a larger group)
•
quick feedback for the instructor (e.g., the revelation of student
misconceptions)
Learning / Teaching Activities
-

Assign students to work in pair

-

Distribute students different English passages

-

Ask students a question, “What is the main idea of the
passage?”

And “Why?”
- Give students 10 minutes to discuss and share ideas with their
partners
- Ask for responses from some or all of the pairs
One-Minute Paper
This strategy asks for students to write a response to an open
question focusing on key questions or ideas and can be done at any time
(usually 1-2 minutes) during a class.
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Advantages of the one-minute paper include:
• developing the student’s abilities to think holistically and
critically
• improving their writing skills
• giving students the opportunity to organize their own thoughts
• giving the teacher feedback from the students
• Ask students to comment on these questions at the end of the
class:
1. What was the most important or useful thing you learned
today?
2. What two important questions do you still have; what
remains nclear?
3. What would you like to know more about?
Jigsaw Technique
• A topic is divided into smaller, interrelated pieces.
• Each member of a team is assigned to read and become an
expert
on a different piece of the puzzle.
• Then, after each person has become an expert on their piece of
the
puzzle, they teach the other team members about that puzzle
piece.
• Finally, after each person has finished teaching, the puzzle has
been reassembled and everyone in the team knows something
important about every piece of the puzzle.
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Topic
• Using present simple tense:
- sentence structure
- usage
- exercise
- common mistakes

Teaching / Learning Activities
1. Divide students into a
group of four
2. Distribute students different
topic about 4 aspects of
using present simple tense
3. Give students 15 minutes to
discuss and try to
understand the topic
assigned
4. Then ask students to team
up with others, teach their
friends and ask for what
they don’t know about
present simple tense
Repeat step 4 and make sure
that students learn about every
topic of present simple tense

Three-Step Interview
This strategy practices students to acquire important conceptrelated information based on lectures or textbook material. Students
have to interview one another with the questions focused on content
material and posed by the instructor without right or wrong solutions.
Teaching / Learning Activities
1. A teacher provides students the interview question like “What is
the most important quality of an effective leader?”
2. In pairs, student A interviews student B.
3. Students reverse roles and student B interview student A.
4. Pairs team up with another pair. Each member of the group
introduces the partner interviewed, sharing interesting points.
5.
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Peer Learning
• The concept of peer learning is that students can learn from
other students by sharing ideas, knowledge, and experiences.
• Peer learning is called ‘reciprocal peer learning’ because it
focuses on students simultaneously and contributes to other
students' learning.
The advantage of the peer learning includes:
• Students acquire learning strategies from observing other
students.
Teaching / Learning Activities
1. For the subject of English writing, students are asked to write
short paragraph of 150-200 words with a topic sentence, 3
supporting points, and a concluding statement.
2. A teacher distributes students peer editing sheets and introduces
rubric for peer assessment.
A teacher assigns students to edit their friends’ writing tasks.
Case Studies
• Case studies are often used in law, business, medical field, and
social sciences with the purpose of encouraging students to
apply their knowledge to real situations.
• Case studies develop researching skills, critical analysis of
sources, synthesizing information, communication skills, and
so forth.
• Case studies focus on the development of higher thinking
skills, including analyzing, processing, and synthesizing.
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Teaching / Learning Activities
1. Introduce students some case study based on the real-life
situation
2. Ask students these questions:
- * What is the situation – what do you know about it from reading the
case?
- * What problem(s) need to be solved?
- * What are all possible options? What are pros/cons of each
option?
*Adopt from the Centre for Teaching and Learning, Queen’s
University

The Application of Active Learning Approach to Course Design
The example of active learning activities for the subject of
academic reading
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กำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้

โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม
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Active Learning ฉบับมือใหม่ (หัดทำ) กรณีรำยวิชำวิจัยภำคสนำม
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 1
---------------------------------------------------------------------------กิโลศูนย์ : จุดเริ่มต้นของกำรเดินทำงแบบ Active Learning
“ลุงแดงรับวิชา วิจัยภาคสนาม ของนักศึกษาปี 4 ตามที่ลุงแดงเสนอไว้ในเทอมนี้
นะค่ะ ” เสี่ยงนุ่มๆ ของ อาจารย์น้าตาล (ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมที่น่ารัก)
ของครอบครัวพัฒนาสังคม “ได้ครับ” ผมตอบรับปากแบบไม่ต้องคิดมาก ด้วยความเป็น
น้องใหม่(ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร) ที่พร้อมจะเรียนรู้ และกาลังปรับตัวให้
เข้ากับระบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรา
หลังจากรับปากรับคากับอาจารย์น้าตาลไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว ตกกลางคืน
ก็กลั บมานอนคิดว่า “เราจะทาอะไรอย่ างไรดี....ลู กศิษย์เราถึงจะคิดได้ ทาเป็นจริงๆ
หลักคิดคืออะไร หลักปฏิบัติจะทาอย่างไรนะ” มองเวลาก็เกือบ 2 ยาม นอนไม่หลับ
พลิกไปพลิกมา ตัดสินใจลุกขึ้นไป ทามาม่ากินช่วงดึก อิ่มหนาสาราญดีแล้วก็หยิบหนังสือ
เล่มสีชมพู (เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนแบบ
Active Learning มานั่ นอ่าน และนึกถึงภาพ “อาจารย์ประทับใจ จากโปรแกรมวิช า
ภาษาอังกฤษ” (จาได้เพราะอาจารย์ท่านน่ารักมาก.....แอบชื่ นชม) มาเล่าเรื่อง บทเรียน
การไปเรียนรู้ Active Learning ที่ประเทศมาเลเซีย ตอนนั้นมาร่วมเรียนรู้กับคณาจารย์
ในคณะเรา(วัน ที่ 13 สิงหาคม 2558) จนจาได้ว่า เราเคยไปนั่งอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อปี 2557 สมัยที่ทางานอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค้นหนังสือ
เก่ามานั่งทบทวน ยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นภาพ เหมือนตอนหนุ่มๆที่ทางานขับเคลื่อนสังคมที่เน้น
การทาจริง เรียนรู้จากการปฏิบัติและเรียนรู้กับชุมชน ผสมผสานกับความรู้ ในตารา
“....เฮ้ย.....พอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วซิเรา...บางทีการคิดแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
แต่มีหลั กก็ได้ผล ทาไปเรียนรู้ไปน่ าจะไม่เครียดมาก....” แอบราพึงราพันกับตนเอง
เหลื อบดูน าฬิกา..ปาเข้าไป ตี 3 แล้ ว (เวลาทาอะไรเพลิ นๆนี่ เวลามันเร็ว จัง) เราได้
ข้อสรุปแล้วล่ะมั้ง
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อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1. หลั ก คิ ด ส าคั ญ ที่ กุ ม ทิ ศ ทาง ข้ อ แรก : เราต้ อ งเชื่ อ ว่ า ลู ก ศิ ษ ย์ ข องเรามี
ศั ก ยภาพในตั ว สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ แ ละพั ฒ นาได้ หากได้ รั บ โอกาส การหนุ น เสริ ม ที่
เหมาะสม และเพียงพอ ข้อต่อมา : นึกถึงคาพูดของอาจารย์สุชิน (ท่านคณบดีของเรา)
ตอนท่านมาให้แนวคิดเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษ ที่ 21 ในช่วงการอบรมเรื่องการจัดการเรียนแบบ Active Learning ( 13
สิงหาคม 2558 ) ท่านกล่าวไว้ว่า “Lecture เกิดการเรียนรู้ได้ 5% Reading 10%
Audiovisual 20% Demonstration 30% Discussion group 50% Practice by
doing 75% Teach others 80%” สรุ ป ได้ ว่ า “สอนให้ น้ อ ยแต่ เ รี ย นรู้ ใ ห้ ม ากขึ้ น
นั่นเอง” แบบนี้เองจึงเป็น สิ่งที่เราควรชื่อมั่นและนาไปใช้เป็นหลักและแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน
2. หลักปฏิบัติที่เราต้องคานึงถึงเสมอ หลักแรก : “ต้องสนุก ได้สาระ มีส่วน
ร่วม และซาบซึ้ง (เล็กๆตามจังหวะและโอกาสนะครับ)” หลักนี้ผมเรียนรู้ “แบบครูพัก
ลักจ า” มาจากวิทยากรกระบวนการหลายๆท่าน สมัยทางานกองทุนเพื่อสั งคม(SIF)
กับภาคประชาสังคม เมื่อกว่า 25 ปีที่แล้ว สะสมและนามาปรับให้เหมาะกับตัวผมเอง
หลั ก ต่ อ มา คื อ “Inter Active Learning Through Action” ผมได้ เ รี ย นรู้ จ ากการ
ทางานจากอาจารย์หมอประเวศ วะสี อาจารย์หมออาพล จินดาวัฒนะ และอาจารย์หมอ
พลเดช ปิ่นประทีป และอีกหลายๆท่าน (กลุ่มแพทย์ชนบทที่ทิ้งเข็มฉีดยารักษาคน มาเยียวยา
สังคมแทน) ตั้งแต่ปี 2543 สมัยได้มีโอกาสไปทางานการปฏิรูประบบสุขภาพและถูกใช้มา
จนถึงการปฏิรูปประเทศไทยในปัจจุบัน หากพูดง่ายๆ ก็คือ “การเรียนรู้จากการทา
นั่นเอง”
“กริ๊งๆๆๆๆๆๆ” เสียงนาฬิกาปลุกตั้งไว้ ตี 5 ดังขึ้นแล้ว ผมพูดกับตัวเองว่า
“พอแล้วมั้งสาหรับวันนี้” โชคดี พรุ่งนี้ไม่มีสอนเช้า แต่เราต้องไปเซ็นชื่อตอนเช้า(อีกเรื่อง
ที่ผมกาลังปรับตัวไปลงชื่อให้ทันเวลา....555 นอกเรื่องนิด สมัยอยู่ มศว. มีอาจารย์ผู้ใหญ่
ท่านหนึ่งพูดในที่ประชุมวิช าการประจาปี อย่างน่าสนใจว่า “เรื่องลงชื่อปฏิบัติงานนี่
เมื่อไหร่จะปฏิรูป กันสักที” เสียงบรรดาอาจารย์ทั้งเก่าใหม่ปรบมือกันสนั่นห้องประชุม
ผมเองก็เห็นด้วยละ เพราะอะไรมันตึงมากๆ มันจะขาด ต้องยืดหยุ่นบ้าง สงสัยอาจารย์
ท่านนั้นน่าจะอึดอัด (มีอาจารย์ที่นั่งข้างๆบอกว่าแกติดภารกิจคุยกับลูกศิษย์มาเซ็นชื่อไม่
ทัน 8.30 ถูกเก็บสมุดลงนามไปแล้วเซ็นต์ไม่ได้ แกเลยเก็บกด) หลังจากวันนั้น ระบบการ
ลงชื่อปฏิบัติงานก็ยืดหยุ่น กรณีจาเป็นจริงก็มาลงชื่อภายหลังได้ บทเรียนแบบนี้น่าสนใจ
เป็ น แบบให้ เ ครดิ ต ให้ เ กี ย รติ เชื่ อ มั่ น บุ ค ลากรที่ จ ะท าตามบทบาทหน้ า ที่ ใ นความ
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รับผิดชอบของตัวเอง “แบบใช้ใจนามากว่าใช้กฏระเบียบนา ประเภทคุมคนด้วยใจ”
ครับ นอกเรื่องไปเยอะสรุปว่าผมได้นอนและตื่นมาลงชื่อทันเวลา 8.30 ครับ 55555
ก้ำวแรก : รู้เขำ รู้เรำ วิเครำะห์ทุน 4 ด้ำน (ผมเรียกว่ำ ขั้น Pre) เปรียบเสมือนเชือก
4 เส้นที่พร้อมจะพันรวมกันเป็นเชือกเส้นใหญ่
เชือกเส้นแรก ด้านผู้สอน(ตัวผมเองละครั บ ) ผมจึงเริ่มกลับมาถามตัวเองว่า
เรารู้และเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหน อะไรบ้างที่เราต้องไปเพิ่มเติม เราถนัดหรือ
ชานาญ ในเรื่องอะไรบ้าง มีเทคนิค/วิธีการอะไรที่เรารู้และเรายังไม่รู้ ทั้งหมดทาให้ผม
ชัดเจนว่า ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมบ้าง
เชือกเส้น ที่ 2 ด้ า นผู้เ รี ยน ผมเริ่ มหาข้อมูล ของนักศึกษาปี 4 ทั้งพฤติกรรม
โดยรวม ใครเป็น อย่ างไร ผมไปเรี ย บๆเคีย งๆถามอาจารย์น้าตาล อาจารย์ใหม่ และ
นักศึกษาบางคน ได้ข้อมูลมาพอสมควรจนจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม กลุ่มสนใจเรียน (พบ15%)
กลุ่มกลางๆ(พบ70%) และกลุ่มเอาตัวรอด (ไม่สนใจไม่ขยัน) (พบ15%) ก็ถือว่าท้าทายดี
เชือกเส้นที่ 3 ด้านระบบสนับสนุน(เรื่องนี้ของคณะครับ) ต้องยอมรับว่าความ
จริงเลยครับว่า ทั้งเรื่องสถานที่(ห้องเรียน ติดแอร์ สะอาด แสงสว่างเพียงพอ) เรื่องอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ มีความพร้อมสู ง ในส่วนของเวลาที่จัดการเรียนการ
สอน ก็เป็นช่วงเช้าจนถึงเที่ยง ก็ถือว่าความพร้อมทางด้านนี้เอื้อต่อการเรียนการสอน
มากๆ
เชื อ กเส้ น ที่ 4 ด้ า นงบประมาณที่ จ ะสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (เช่ น กรณี ก าร
สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่) ข้อนี้อาจเป็นข้อจากัดของเรา แต่ก็เป็นเรื่องท้าทายใน
การจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในงบประมาณที่มีอยู่
เมื่อรู้เขำ รู้เรำแล้ว ในภำพรวมเชือกทั้ง 4 เส้นมีควำมพร้อมที่จะนำมำพัน
เป็น เกลียวรวมกัน ให้เ ป็น เชือกเส้น ใหญ่ ที่มีพลังในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบ
Active Learning
ก้ำวที่ 2 : ดูรำยละเอียดรำยวิชำและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ (ผมเรียกว่ำขั้น Screening)
ผมเริ่มนาคาอธิบายรายวิชาวิจัยภาคสนาม มาวิเคราะห์ “ฝึกปฏิบัติงานวิจัย
ภาคสนาม สรุปเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ตามรูปแบบการวิจัย” ดูเหมือนวิชานี้ น่าสนใจ
ท้าทาย บทสรุปที่ได้จากการ Screening ทาให้ผมรู้และชัดเจนว่า รายวิชานี้อยากให้เกิด
การเรียนรู้อะไร อย่างไร ควรจะมีขอบเขตเนื้อหา วางเป้าหมายและออกแบบการเรียนรู้
อย่างไรต่อไปดี
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ก้ำวที่ 3 : กำหนดขอบเขตเนื้อหำที่ชัดเจน (ผมเรียกว่ำ ขั้น Scoping)
ต่อเนื่องจากคาอธิบายรายวิชาขอบเขตของเนื้อหาสาระ ผมสรุปได้ดังนี้
การก าหนดขอบเขตเนื้ อหาที่จ ะสอนมี ส าระส าคั ญประมาณนี้ ครั บ การท าวิ จั ยฉบั บ
สมบูรณ์ ครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ การกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย , การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดชื่อเรื่องการวิจัย , การตั้งสมมติฐานการวิจัยและตัวแปร
การวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัย
บทที1่ บทนา
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง , การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
หลักการเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การออกแบบงานวิ จั ย การสร้ า ง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ กลุ่มประชาชรและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติในการวิจัย(เชิงปริมาณ) หลักการเขียนรายงานการ
วิจัย
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล หลักการเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล
หลั กการเขีย น การอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้ วิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย และแถมด้วย การเขียนบทความวิจัย
ก้ำวที่ 4 : วำงเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ (ผมเรียกว่ำ ขั้น Goal/target)
ผมนาเอามาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาวิเคราะห์ให้ชัดว่าผลของการเรียนรู้ที่
ต้องการจะให้เกิดขึ้นคือ อะไรบ้าง (แต่มาดูจุดดาแล้ว ก็หืดขึ้นคอ เพราะเยอะมาก) แต่
โดยสรุป แล้ วผมคาดหวังว่า นักศึกษาจะสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้า ใจใช้
ทักษะทั้ง 5 ด้าน จนสามารถทาวิจัยได้จริงและให้ความสาคัญกับรูปธรรมที่จะเกิดขึ้น
คือ ได้เอกสารงานวิจัยเป็นเล่ม และ ได้บทความวิจัย ที่มีคุณภาพที่สามารถรับได้ (ใน
ระดับปริญญาตรี)
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ก้ำวที่ 5 : กำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบ Active Learning (ผมเรียกว่ำขั้น Design
Process )
ผมค่อ นข้า งจะพิถ ีพ ิถ ัน กับ การออกแบบมาก หลัง จากที ่เ ราวางหลัก คิด
หลัก ปฏิบัติ และเดินมาจนถึงจังหวะก้าวที่ 4 จนชัดเจนหมดแล้ว ทั้งนี้ การเรียนการ
สอนจึงให้ความสาคัญกับการทาจริงในทุกขั้นตอน ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้ครับ
1. ทาความเข้าใจร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้สอนร่วมกันว่าเราจะเรียนรู้ร่วมกัน
แบบ Active Learning
2. ทบทวนทุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อเสริมความรู้ในแต่ละขั้นตอน
ของการวิจัย
3. แบ่งเป็นกลุ่มแบบผสม(กลุ่มสนใจเรียน/กลุ่มกลางๆ/กลุ่มเอาตัวรอด (ไม่สนใจ
ไม่ขยัน) จานวน 10 กลุ่ม
4. ให้แต่ละกลุ่มทาวิจัยในเรื่องที่กลุ่มสนใจ แต่มีข้อแม้ว่า เรื่องที่จะศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ชุมชนต้องได้ประโยชน์จากการศึกษาของนักศึกษา (สรุปง่ายก็คือ กาหนดโจทย์
วิจัยจากสถานการณ์ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนมากกว่าจะทาวิจัยบนฐานความ
อยากรูข้ องนักศึกษาเพียงอย่างเดียว)
5. การเรี ย นการสอน จะเดิ น ตามกระบวนการวิ จั ย ที ล ะขั้ น ตอน โดยมี ก าร
ทบทวนองค์ความรู้ในแต่ละขั้นแล้วฝึกปฏิบัติ ในชั้นเรียน แล้วลงไปดาเนินการเก็บข้อมูล
จริ ง
ในพื้ น ที่ แล้ ว น ามาเสนอความก้าวหน้า ในชั้นเรี ยน เป็น ระยะ จนเสร็จสิ้ น
กระบวนการวิจัย สรุปเป็นรูปเล่มตามรูปแบบงานวิจัยและนาไปเขียนบทความวิจัย
6. ในระหว่างการลงไปเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ แต่ละกลุ่มสามารถปรึกษาหารือ
อาจารย์ของโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคมได้ทุกท่านตามที่นัดหมายกันและในช่องทางที่
สะดวกของนักศึกษากับอาจารย์
ก้ำวที่ 6 : จัดกำรเรียนแบบ Active Learning (ผมเรียกว่ำขั้น Implements )
ในความเป็นจริงผมพยายามจะเดินตามแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้หรือตาม
มคอ.3 ที่เขียนไว้ แต่ในทางปฏิบัติจริงเราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามนั้น
ได้ครบ 100% แต่ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัยมีวัตถุประสงค์ย่อยๆ ของการ
เรียนการสอนในแต่ละครั้ง การจัดการเรียนแต่ละครั้งจึงสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ได้ แต่ผมจะให้ความสาคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ครั้งนั้นๆเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ หากพบว่ายังไม่บ รรลุ ก็สามารถกลับมาทาซ้าใหม่ได้ ขอยกตัวอย่างการ
จัดการเรียนการสอนในบางขั้นตอน ดังนี้
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1. กรณีการทบทวนความรู้เรื่องกระบวนการวิจัย ได้ใช้เทคนิค world Café2
ทาให้เห็นสถานการณ์ที่น่าสนใจว่า ในภาพรวมนักศึกษามีทุนความรู้เรื่องงานวิจัยบ้า ง
พอสมควร จากที่เคยเรีย นมาในชั้น ปีที่ 3 ทาให้ นึกถึงตอนที่ผ มเรียนภาคทฤษฎีเรื่อง
งานวิจัย ที่จ ะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่การใช้เทคนิค world
Café ช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยน ทบทวนความรู้ ช่วยเติมเต็มซึ่งกันละกัน
และที่สาคัญทาให้ผมได้รู้ว่าส่วนใดบ้างที่ต้องเติมเต็มเชิงทฤษฎีและเสริมการปฏิบัติให้
เข้ม ข้น มากยิ่ งขึ้ น กรณีนี้ ผ มท าหน้ า ที่ เ ป็น คนเอื้ อ อานวยการเรี ยนรู้ ( Facilitator)
แลกเปลี่ยน(Share) และโค๊ช(Coach) ไปพร้อมกัน
2. กรณีการตั้งโจทย์ในการวิจัย ตามแผนที่วางไว้ ผมจะเปิดวีดีทัศน์สถานการณ์
ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนหนึ่งเป็นกรณีตัวอย่าง แล้วให้แต่ละกลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่การตั้งโจทย์การวิจัย แต่ในสถานการณ์จริงเมื่อชมวีดี
ทัศน์จบ ผมถามว่า “คาถามการวิจัยหรือปัญหาการวิจัยคืออะไร” กลับพบว่าภายใน
ห้องเรียนไม่สามารถตอบได้ สถานการณ์แบบนี้จึงทาให้ผมปรับวิธีการ โดยการทบทวน
เรื่ อ ง ค าถามการวิ จั ย หรื อ ปั ญ หาการวิ จั ย ใหม่ อี ก ครั้ ง แล้ ว จึ ง ท าเปลี่ ย นเป็ น การฝึ ก
ปฏิบัติการตั้งคาถามการวิจัยแล้วให้มานาเสนอแลกเปลี่ยนกัน โดยผมทาหน้าเป็นช่วย
เติมเต็มให้ กรณีนี้ ผ มทาหน้า ที่ สอน(Teach) โค๊ช(Coach) แลกเปลี่ยน(Share)
และก็เรียนรู้พฤติกรรมกลุ่มไปพร้อมๆกันด้วย(Learn) ในขณะเดียวกันกรณีนี้ ผมก็ใช้
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการทา world Café โดยการแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีโจทย์ของกลุ่ม
เช่น กลุ่มที่ 1 ความหมายของการวิจัย และประเภทของการวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัย กลุ่มที่ 2
ขั้นตอนการทาวิจัยมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง อย่างไร กลุ่มที่ 3 หลักการตั้งคาถามการวิจัย ตั้งวัตถุประสงค์
การตั้งชื่อเรื่องวิจัย การกาหนดขอบเขตการวิจัย กลุ่มที่ 4 การออกแบบการวิจัย (รูปแบบการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล) กลุ่มที่ 5 การเขียนรายงานการวิจัยและ
ผลการวิจัย บทสรุป การอภิปรายผล กลุ่มที่ 6 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
แต่ละกลุ่มจะแลกเปลี่ยนและจดบันทึกไว้ในกระดาษชาร์ทของแต่ละกลุ่ม โดยให้เวลา 15 นาที จะส่ง
สัญญาณให้เปลี่ยนกลุ่ม โดยจะมี1 คนที่ทาหน้าที่จดบันทึกข้อมูลลงกระดาษชาร์ทของแต่ละกลุ่ม
ยังคงประจาอยู่ที่เดิม(เรียกว่า ผู้นาเสนอประจากลุ่ม) ส่วนคนที่เหลือจะเปลี่ยนกลุ่มไป เมื่อเปลี่ยน
กลุ่มแล้วผู้นาเสนอประจากลุ่มจะทบทวนให้กลุ่มที่เข้ามาใหม่ได้รับรู้ว่าได้คิดอะไรไว้บ้าง และให้
ช่วยกันเติมเต็มข้อมูลจนหมดเวลาและเปลี่ยนกลุ่มไปจนครบทุกกลุ่ม หลังจากนั้นจึงให้แต่ละกลุ่มมา
นาเสนอผลการระดมความคิดของทุกกลุ่มเป็นการสรุปการทบทวนความเรื่องกระบวนการวิจัยร่วมกัน
เป็นต้น
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สื่ออย่างหลากหลายทั้ง วิดีทัศน์ Power Point และใช้เทคนิคการตั้งคาถาม Mind Map,
Concept Map แบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้
3. กรณีการนาเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมนี้ต้องชื่นชม อาจารย์ใหม่ อาจารย์
น้าตาล และอาจารย์เอ็ม (จากครอบครัวโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม) ในรายวิชาของ
อาจารย์ ใ หม่ ที่ ส อนเรื่ อ งการสั ม มนา ประกอบกั บ แผนที่ ว างไว้ จ ะมี ก ารน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา โดยเชิญนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกชั้นปีมาเข้า
ร่วมเรียนรู้ โดยเชิญอาจารย์จากภายนอกโปรแกรมมาช่วยวิพากษ์ จึงเป็นจุดร่วมของ
การบูรณาการรายวิชาสัมมนากับวิชาวิจัยภาคสนาม แต่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะทางาน
หนักมากเพราะต้องเตรียมการสัมมนาและต้องการเตรียมการนาเสนองานวิจัยของตนเอง
ด้วย แต่พอถึงวันงานที่จัดขึ้นจริง นักศึกษามีการจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างดี มีการเชิญรุ่น
น้องบางคนมาช่วยงาน และทีมที่นาเสนอผลงานวิจัยก็ดูกระตือรือร้น อาจเป็นด้วยเหตุผล
2 ประการคือ มีอาจารย์จากภายนอกที่เป็นคนอื่นมาวิพากษ์ และ เป็นการสัมมนาที่มีคน
เข้าร่วมกว่า 200 ชีวิต การนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาพรวมออกมาดี มีอาจารย์
หลายๆท่านบอกว่ารับได้ในระดับปริญญาตรี
การจั ดกิจ กรรมสั มมนาก็ผ่ านพ้น ไปด้วยดี ด้วยเช่นกัน วันนี้ผ มทาหน้าที่ ฟัง
คอยชื่นชมลูกศิษย์ ให้กาลังใจ มีอาจารย์ใหม่ อาจารย์น้าตาล อาจารย์เอ็ม มาช่วย เป็น
โค๊ช นักศึกษาถึงแม้นจะงานหนักแต่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันจนเสร็จงาน งานนี้ได้เรียนรู้อะไร
หลายเรื่องไปพร้อมกันทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ก้ำวสุดท้ำย : ติ ดตำมและประเมินผล (ผมเรียกขั้นตอนนี้ว่ำ M&E: Monitor and
Evaluation)
กระบวนการติดตามและประเมิ น ผลการเรีย นรู้แบบ Active Learning ผมก็
ดาเนินการตามปกติ โดยยึดตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นสาคัญ
เช่น การเรียนครั้งนี้ต้องสามารถตั้งคาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยได้ถูกหลัก
วิชาการ การประเมินความรู้ความเข้าใจจะพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้น(ในครั้ง นี้คือ
คาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเติม
เต็มซึ่งกันและกัน เป็นต้น ในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินความก้าวหน้า
ใช้เครื่องมือแบบผสมผสานกัน ทั้งการนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย การสอบ การ
เปิดให้นักวิชาการภายนอกโปรแกรมได้วิพากษ์เพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างขวางและคมชั ด
มากขึ้น และท้ายที่สุดเราก็หนี ไม่พ้นที่จะต้องประเมินในภาพรวม ผมจะประเมินจาก
รูปธรรมความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นซึ่งได้แก่ เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ บทความวิจัย ว่า
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ในเชิงปริมาณและคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการมากน้อยเพียงใด เป็นต้น และจาก
การสนับสนุนของ อาจารย์น้าตาล อาจารย์ใหม่ อาจารย์เอ็ม และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นักศึกษาของเรา 2 กลุ่มส่งบทความวิจัยไปนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
พัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ได้รั บ ตอบรับ และได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยจนได้รับการชื่นชม เป็นบทสะท้อนความ
ภาคภูมิใจที่ ทีมครอบครัวพัฒนาสังคมได้พัฒนามาร่วมกัน ทาให้ผมแอบยิ้มและรู้สึกชุ่ม
ชื่นหัวใจกับความสาเร็จของลูกศิษย์เราในครั้งนี้

บทเรียนและข้อค้นพบ
จำกกำรเรียนรู้กำรสอนแบบ Active Learning :
ทุนควำมรู้ของครอบครัวพัฒนำสังคม
 หลักคิดสำคัญ
1. ต้ องเชื่ อมั่น ว่ านั กศึ กษามีศักยภาพในตัว สามารถเรียนรู้ ได้และพัฒ นาได้
หากได้รับโอกาส การหนุนเสริมที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. ต้องเชื่อในทฤษฎีการเรียนรู้ “แบบสอนให้น้อยแต่เรียนรู้ให้มาก”
 หลักปฏิบัติ
1. สนุก ได้สาระ มีส่วนร่วม ซาบซึ้ง
2. Inter Active Learning Through Action
 ปัญหำอุปสรรค
1. ด้านผู้เรียน : การทาวิจัยแบบกลุ่มจะพบนักศึกษาทีเข้าใจดีเพราะทา/เข้าใจ
บ้างไม่เข้าใจบ้าง/ไม่เข้าใจเลย
: นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบลกเปลี่ยน
แนวทางแก้ไข : ทากลุ่มให้เล็กลง กระจายงานความรับผิดชอบ สร้างการมี
ส่วนร่วม กระตุ้นต่อเนื่อง
2. ด้านผู้สอน : บางครั้งผู้สอนก็หมดมุก
แนวทางแก้ไข : ค้นหา ศึกษา เรียนรู้ เทคนิควิธีการใหม่อยู่ตลอดเวลา
3. ด้านระบบสนับสนุน : ข้อจากัดในการไปเรียนรู้นอกสถานที่
แนวทางแก้ไข : วางแผนล่วงหน้า , หากนักศึกษามีศักยภาพมีความพร้อมให้หนุนเสริม
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 ปัจจัยเอื้อ
1. นโยบายของผู้บริหารสนับสนุน เปิดไฟเขียว มีกระบวนการหนุนเสริม
2. ความพร้อมของผู้สอน ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท การเรียนรู้เทคนิคใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
3. ความพร้อมของระบบสนับสนุน เช่น อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
4. ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมและพร้อมที่จะเรียนรู้แบบ Active Learning
5. เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 ข้อเสนอแนะ
1. การเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ประสบความสาเร็จต้องผสมผสานความ
ร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้เรียน ฝ่ายผู้สอน ฝ่ายมหาวิทยาลัย (ระบบสนับสนุนอย่าง
สมดุล และการใช้ทรัพยากรที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด)
2. การบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น วิชาสัมมนากับวิชาวิจัยภาคสนาม
เป็นต้น
3. การบูรณาการข้ามโปรแกรมวิชา เช่น การฝึกงานที่ใ ช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง(พื้นที่
เดียวกัน) แต่ให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้และใช้ศาสตร์ของตนเองในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนร่วมกันเป็นทีมสหวิทยาการ (อันนี้น่าสนใจ)
 บทเรียนกระบวนกำร/ขั้นตอน

โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ และคณาจารย์
โทรศัพท์ 089-4885884 E-Mail: Teyhom21@hotmail.com
 ชื่อโครงกำร โครงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 ที่มำและควำมสำคัญของโครงกำร
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นแผนการพัฒนาและ
กระบวนการสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ พร้อมกับการพัฒนา
ความเป็ น พลเมื อ ง เพื่ อ รองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
ตลอดเวลา และความจ าเป็ น ของการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามใกล้ ชิ ด
ความสัมพันธ์อย่างมากทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคน
และชุมชนเข้ามาบริหารจัดการ โดยการสร้างกระบวนการโดยใช้จิตสานึกสาธารณะ
เข้ามาจัดการและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
ท าให้ ก ารเรี ย นรู้ แ ละการสร้ า งเสริ ม ความเป็ น พลเมื อ งภายใต้ ก ารมี จิ ต
สาธารณะ เป็ นแนวทางที่จะสามารถที่จ ะสร้างองค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาที่
ยั่งยืนของชุมชน และการจัดการร่วมกันภายใต้โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับท้องถิ่นในการ
ที่จะพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาการเรียนการสอน ในการ
บูร ณาการทฤษฎีและการปฏิบั ติที่ส อดคล้ องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ จึงได้จัดโครงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วย
จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริมจิตสานึกสาธารณะ มองปัญหาร่วมกัน
กับชุมชน และเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญในฐานะเยาวชนพลเมื องที่จะเป็นกาลังหลักใน
การร่วมกันปฏิรูปให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ถูกจุดและความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป
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 วัตถุประสงค์และค่ำเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1. เพื่อปลูกฝังความเป็ นพลเมืองด้ว ยจิตสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับ
ท้องถิ่นและนักศึกษา
2. เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ในการนามาพัฒนาสูตร
 เป้ำหมำย
1. ได้เครือข่ายทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 องค์กร
2. ได้ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาการ 2 วิชา
3. นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
5. จานวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
1. ท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความเป็นพลเมืองด้ วยจิตสาธารณะ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีเครือข่ายทางวิชาการ
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม
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 ผลกำรดำเนินงำน

ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการจัดทาโครงการบริการวิชาการ
อยู่ในระดับมาก สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการวิเคราะห์ชุมชน และสามารถ
สร้ างเครื อข่ายการทางานร่ ว มกัน โดยการน านัก ศึกษาเข้า ร่ว มในการส ารวจชุมชน
ที่ได้จ ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและน ามาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่ในรายวิช าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสานึกการผลักดันและการขับเคลื่อนท้องถิ่นในด้านการพัฒนา
ภายใต้หน้าที่พลเมืองในอนาคตต่อไป
 ผลกำรบูรณำกำร
ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไว มีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดทา
แผนชุมชนจากการได้รับองค์ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจากการบริหารวิชาการ
ของโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อจัดทาแผนและร่างแผนชุมชนด้วยตนเองผ่านผู้นาชุมชนและองค์การบริหารส่วน
ตาบลปางตาไว และนาแผนชุมชนที่ได้ผลักดันเป็นนโยบายท้องถิ่นต่อไป
 ปัจจัยควำมสำเร็จของโครงกำร
เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ วัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายขององค์
 ข้อเสนะแนะ/ควำมคิดเห็น
1. ควรมีการอบรมให้มากกว่านี้ และเพิ่มเวลา
2. ควรมีเอกสารในการอบรม
3. ควรมีการจัดโครงการทุกปี และครบทุกหมู่บ้านเพื่อรองรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
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 ภำพกิจกรรม
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ รัฐประศาสนศาสตร์
อำจำรย์ผู้สอน อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
รำยวิชำ 2552307...การบริหารงานคลังและงบประมาณ
หัวข้อ/เนื้อหำ สถานการณ์การคลังของไทยและต่างประเทศ จานวน 6 คาบ
 จุดประสงค์ของเนื้อหำ/แก่นของควำมรู้ของเนื้อหำ
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถอธิบ ายถึ ง ความหมาย
แนวคิ ด นโยบายเกี่ ย วกั บ การคลั ง และงบประมาณระบบการคลั ง นโยบายทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ
 เป้ำหมำยสำคัญที่ต้องกำรให้เกิดกับนักศึกษำ (อำจอ้ำงอิงถึงมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ 5 ด้ำน)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม = ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
2. ด้านความรู้
= การเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูล
3. ด้านทักษะทางปัญญา = วิเคราะห์สถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง = การทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะ
ผู้นา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และผู้ตาม และการวางแผนและ
รับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข = การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 กิจกรรม / ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้
คาบที่ 1 : กิจกรรม Say Hi
คาบที่ 2 : ทดสอบย่อย (pre-test)
คาบที่ 3 : จับกลุ่มเพื่ออภิปรายบทความเกี่ยวกับสถานการณ์การคลังของไทย
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และต่างประเทศ (Active Learning : jigsaw)
คาบที่ 4 : เล่าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์บทความ (ตัวแทนกลุ่ม 1-2 คน)
คาบที่ 5 : Question and Answer
คาบที่ 6 : ผู้สอนหนุนเสริมเติมเต็มความรู้จากการอภิปรายแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 สรุ ป หลั ก คิ ด ส ำคั ญ ของกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ ( Active Learning)
ตำมแนวคิดของผู้สอน
ในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning โดยเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค
jigsaw เนื่องจากรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหา
ค่อนข้างละเอีย ดมาก ประกอบกับ ไม่มีรายวิช าที่เรียนวิช าอื่นมาก่อน ผู้ ส อนจึงมี
แนวคิดเลือกใช้เทคนิค jigsaw เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบร่วมมือทาให้นักศึกษาแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
บทความที่ตนเองได้รับ เพื่อนามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ในบทความ
 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)
และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ/อุปสรรค
กระบวนการและขั้นตอนแต่ล ะกิจ กรรมเป็นไปด้ว ยความล่ าช้า เนื่องจาก
ผู้ ส อนต้ อ งอธิ บ ายข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ว่ า วิ ช าดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์การเรียนรู้มุ่งเน้นอะไรบ้าง ประกอบกับรายวิชาการบริหารงานคลังและ
งบประมาณนี้ เป็ น วิ ช าที่ มี ร ายละเอี ย ดค่ อ นข้ า งมาก เมื่ อ ผู้ เ รี ย นเห็ น ชื่ อ วิ ช าว่ า
“การคลัง” ทาให้ผู้เรียนไม่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาด้วยเกรงว่าจะเกี่ยวกับตัวเลข
และสถิติ
แนวทำงกำรแก้ไข
ผู้ ส อนใช้ สื่ อ การสอนที่ เ น้ น ภาพเหตุ ก ารณ์ แ ละกรณี ศึ ก ษาในการอธิ บ าย
ยกตัวอย่างประกอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
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 ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนแบบใฝ่ รู้ ( Active Learning)
ประสบควำมสำเร็จ
- การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรม Active Learning
ซึ่งผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนการสอนโดยกาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
ตอบสนองการใฝ่รู้ในเทคนิคทีผ่ ู้สอนใช้
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
เลือกใช้ Active Learning ในรูปแบบต่างๆ กับทุกรายวิชาและจัดทาการ
ประเมินเทคนิคที่เลือกใช้ หรือจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินการสอน

โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ:
อำจำรย์ผู้สอน:
รำยวิชำ:
หัวข้อ/เนื้อหำ:

นิติศาสตร์
อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

การเรี ย นการสอนโดยการจั ด การเรียนรู้แบบใฝ่ รู้ (Active Learning) นั้นเป็ น
กระบวนการหนึ่งของการสอนในรายวิชากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป อันจะก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร
สื่อ วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรียน และกลุ่มเพื่อน เป็นต้น
ซึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช ากฎหมายอาญา : ภาคทั่ ว ไป
นั้นมีจุดประสงค์ของเนื้อหาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของ หลักเกณฑ์ใน
การวิ นิ จ ฉั ย ความรั บ ผิ ด ทางอาญาซึ่ ง เป็ น หลั ก พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น สามารถวิ เ คราะห์
ข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาซึ่งเป็นบรรทัดฐาน ในการวินิจฉัยความรับ
ผิดทางอาญาและเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้กฎหมายอาญาในทางปฏิบัติสาหรับกระบวนการ
ยุติธรรมในทางอาญาว่ามีแนวทางที่แตกต่างไปจากในทางทฤษฎีอย่างไร แต่มักพบเสมอว่า
ผู้เรียนไม่สามารถบรรลุการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับที่เกิด
จากการสอนหรือปัญหาทางด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงจาเป็นที่
จะต้องทาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพราะถ้าปล่อยไว้ ปัญหาเหล่านั้นจะสะสมรุนแรงขึ้นและ
อาจจะยากต่อการแก้ไขให้สาเร็จได้ นั่นก็หมายถึงผู้เรียนจะไม่สามารถเข้า ใจในรายวิชา
นั้นๆ และมีผลการเรียนที่ตกต่าได้ในที่สุด นอกจากนี้ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วว่า การ
เรีย นกฎหมายนั้น เน้ นการท่องจาและความเข้าใจ ตารา เอกสารต่างๆ ก็มีมากมายให้
นักศึกษาได้ค้นคว้า แต่จะมีนักศึกษาจานวนกี่คนที่มีความมุ่งมั่นและใจ มีความรักหลงใหล
ในการอ่านตารากฎหมาย
ผู้ ส อนจึ ง ได้ จั ด การเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ (Active Learning) กล่ า วคื อ ผู้ ส อนได้
ให้นักศึกษาทาการแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน จากนั้นผู้สอนได้กาหนดหัวข้อในการค้นคว้า
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และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่ตนสนใจ เมื่อได้หัวข้อแล้วนักศึกษาแต่ละกลุ่ มมี
หน้ า ที่ ไ ปท าการค้ น คว้ า หาหนั ง สื อ ต ารา เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย จากนั้นก็ศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดและเข้าพบผู้สอนตามวันและเวลาที่กาหนด
เพื่ออธิบายความเข้าใจในเนื้อหาที่นักศึกษาที่ทาการค้นคว้ามาประมาณ 5-6 ครั้ง เมื่อ
ผู้สอนเห็นว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ค้นคว้ามาเป็นอย่างดีแล้ว ผู้สอน
จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาเริ่มจัดทารูปเล่มรายงานได้ ทั้งนี้ เนื้อหาและรูปเล่มรายงานต้อง
เป็นไปตามรูปแบบที่ผู้สอนกาหนด แต่ถ้าหากนักศึกษาในกลุ่ม ยังมีความเข้าใจในเนื้อหา
ไม่เท่ากัน ผู้สอนจะจัดกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นมาอีกวิธีการหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษา
ทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจในเนื้อหาเท่ากัน เมื่อนักศึกษาได้นาเนื้อหาที่ถูกต้องจัดเล่ ม
รายงานแล้ว นักศึกษาจะต้องคิดวิธีการนาเสนอที่มีความน่าสนใจ ผู้สอนเกิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยอิ สระในการนาเสนอ เพื่อให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นมีความ
เข้ าใจในหั ว ข้ อที่ รั บ มอบหมายได้ม ากที่ สุ ด ทั้ง นี้ หากเพื่ อ นๆ ในห้ อ งมี ค วามสงสั ย ใน
ประเด็น นักศึกษาที่ได้มอบหมายตามหัวข้อนั้นๆ ต้องสามารถอธิบายได้โดยละเอียด
ดังที่กล่าวมาข้างต้ น ทาให้นักศึกษามีความกระตื้อรื อร้นในการค้นคว้าและทา
ความเข้าใจโดยละเอียดเพราะผู้สอนมีการเรียกทดสอบความเข้าใจแบบตัวต่อตัว นักศึกษา
ได้ฝึ กการแก้ปั ญหาเฉพาะหน้ า อีกทั้งนั กศึกษาได้มีการทางานเป็นกลุ่มคณะเพื่อให้ ได้
ผลงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอีกด้วย
 หลักคิดสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ตำมแนวคิดของ
ผู้สอน
เป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่าง
การเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพตามต้องการ ความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล โดยได้คิดเอง ทาเอง ลงมือปฏิบัติได้
 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และ
แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ/อุปสรรค
1. กิจกรรมต่างๆ อาจจะไม่ประสบผลสาเร็จเต็มประสิทธิภาพในครั้งแรก
และจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือทาซ้าอีกครั้ง
2. หัวข้อที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย อาจจะมีเนื้อหาที่ยากและมีความ
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ซับซ้อนเกินกว่าที่นักศึกษาจะทาความเข้าใจได้เพียงลาพัง ประกอบมีข้อมูลให้ค้นคว้าได้
น้อยและนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3. การเรียนรู้ของนักศึกษาอาจจะมีการรับรู้หรือเรียนรู้ที่แตกต่างกับ
สาหรับนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม รวมถึงความกระตื้อรื้อร้นที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีแตกต่าง
กันไป
แนวทำงกำรแก้ไข
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้เพิ่มเติมในอีกหลายๆ กระบวนวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความตื่นตัวและมีความเข้าใจในวิธีการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้มากขึ้น
2. ในหัวข้อที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ที่มีเนื้อหาที่ยากและมีความ
ซับซ้อนมากนั้น ผู้สอนจะทาการอธิบายควบคู่ไปด้วยในขณะที่ทดสอบความรู้นักศึกษา
แบบตัวต่อตัว และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบเพื่อปรึกษาในประเด็นที่นักศึกษาไม่มี
ความเข้าใจได้ตลอด ทั้งนี้ หากนักศึกษาได้พยายามในการค้นหาข้อมูลแล้วยังไม่สามารถ
ได้ตามต้องการ ผู้สอนจะแนะนาและสอนวิธีการค้นหาข้อมูลให้
3. หากการรับรู้หรือการเรียนรู้นักศึกษากลุ่มใด หรือคนใดที่อ่อนกว่า
นักศึกษาคนอื่นๆ ผู้สอนจะเพิ่มวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นพิเศษ เช่น เพื่อนช่วย
เพื่อน หรือหาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาช่วยให้นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจได้ดีขึ้น
 ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ก ำรจั ด กำรเรี ยนกำรสอนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning) ประสบ
ควำมสำเร็จ
1. กลุ่มประชากรที่ดีมีคุณภาพ เช่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างดี หรือ
นักศึกษามีความตั้งใจในการทางานอย่างมาก
2. กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เช่น การทดสอบ
ความรู้แบบตัวต่อตัว การใช้กรณีศึกษาบทบาทสมมติเข้ามาในการเรียนการสอน
3. แหล่งการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ค้นคว้า ร่วมมือและร่วมกันปฏิบัติ คิด วิเคราะห์
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
การนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้ในทุกรายวิชา และนาไปสูการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อที่จะสามารถ
เผยแพร่ต่อไปได้
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ:
อำจำรย์ผู้สอน:
รำยวิชำ:
หัวข้อ/เนื้อหำ:

นิติศาสตร์
อาจารย์จันทิมา ก้อนจันเทศ
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทาของตัวเอง

เนื่องจากรายวิชาละเมิดฯเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง เพราะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในการเยียวยาความเสียหายในทาง
แพ่งกรณีมีการล่วงสิทธิ-ผิดหน้าที่ระหว่างกัน แต่เนื่องจากพอเราพูดถึงการเรียนกฎหมาย
นักศึกษาจะมีความคิดฝังหั วอยู่เสมอว่า เป็นเรื่องที่ยากและไกลตัว จึงคิดเพียงว่า ถ้าจะ
เรียนกฎหมายเราก็แค่ท่องจาตัวบทให้ได้ เราก็น่าจะทาข้อสอบได้แล้ ว ซึ่งความเข้ าใจ
ดังกล่าวนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะหากนักศึกษาอาศัยเพียงการท่องจา แต่ไม่เข้าใจตัว
บทกฎหมาย สักวันหนึ่งนักศึกษาก็จะลืมความรู้ที่เรียนมา ดังนั้น ผู้สอนจึงอยากจะสอนใน
รูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนเห็นว่า จริงๆแล้ว กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่นักศึกษาคิด เช่น
ในรายวิชาละเมิดฯที่ผู้สอนรับผิดชอบอยู่นั้น เพียงแค่นักศึกษาขับรถจักรยานยนต์ออกจาก
รั้วมหาวิทยาลัยและเกิดการเฉี่ยวชนกับรถที่ สวนมา ก็เกิดเป็นความรับผิดขึ้นแล้วทั้งทาง
อาญาและทางแพ่งแล้ว
ผู้สอนจึงพยายามหาวิธีการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เห็นว่า จริงๆ
แล้ ว กฎหมายเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตัว มาก โดยผู้ ส อนจะเลื อ กใช้ การน าเสนอผ่ า นคลิ ปวี ดีโ อ
ข่า วสารหรื อ สถานการณ์ ที่น่ าสนใจมาเปิ ด ให้ นั กศึ ก ษาดู แทนการยกตัว อย่ า งจากค า
พิพากษาฎีกา เช่นคดีแพรวา คดีซานติก้าผับ โดย
1. จุดประสงค์ของเนื้อหาคือ เพื่อให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานความรับผิดชอบ
ของกฎหมายละเมิดอันเกิดจากการกระทาของตัวเอง
2. เป้าหมายสาคัญที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา คือ
ด้านความรู้ : 1. มี ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ยวกั บพื้น ฐานความรับ ผิ ดเพื่อละเมิ ด
อันเกิดจากการกระทาของตัวเอง
2. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ในชีวิตประจาวันได้
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ด้านทักษะทางปัญญา : 1. สามารถนาความรู้ที่ได้มาคิดวิเคราะห์สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้
2. สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อนได้
ด้านทักษะความสั มพันธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ : เป็นการฝึกการ
ทางานร่วมกันระหว่างผู้เรียน ฝึกการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้
 หลักคิด สำคัญของกำรจัด กำรเรี ยนรู้ แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ตำมแนวคิด
ของผู้สอน
ส าหรั บ หลั ก การคิ ด ในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ ต ามแนวคิ ด ของผู้ ส อน คื อ
พยายามดึงให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนต้องไม่เป็นเพียง
ผู้รับสารทางเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยการแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นปัญหาที่ผู้สอนกาหนดให้ ตลอดจนในบางครั้งผู้เรียนอาจนาประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของตัว เองมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้สอนและเพื่อร่วมชั้นเรียนด้ วย นอกจากนี้ ผู้ สอนจะ
กระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดูคลิปวีดีโอดังกล่าวก่อน โดยไม่
บอกว่าผิดหรือถูก จากนั้นผู้สอนจึงจะสรุปอีกครั้งภายหลัง เพื่อไม่ให้ความคิดของผู้สอน
เป็นการตีกรอบความคิดของนักศึกษา
 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และ
แนวทำงแก้ไข
เนื่องจากผู้สอนนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน อุปกรณ์ในการนาเสนอ
จึงต้องมีความพร้อมพอสมควร แต่ห้องเรียนบางห้องอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ เช่น
ไมโครโฟนไม่ดัง ทาให้ผู้เรียนได้เห็นแต่ภาพ ไม่ได้ยินเสียง ทาให้ขาดอรรถรสในการรับชม
คลิปข่าวสารไป ผู้สอนต้องแก้ปัญหาด้วยการสรุปรายละเอียดของข่าวนั้นๆ ให้แก่ผู้เรียน
แทน
 ปั จ จั ยที่ ท ำ ใ ห้ ก ำร จั ดก ำร เ รี ย น ก ำ รส อ น แ บบ ใ ฝ่ รู้ (Active Learning)
ประสบควำมสำเร็จ
1. ผู้สอนต้องหาทางกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนอย่างทั่วถึง
2. ผู้สอนต้องเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
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 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
1. ผู้สอนจะพยายามสอดแทรกกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การแสดงความคิดเห็น
2. ผู้สอนจะพยายามหาคลิปข่าวสารประจาวันที่อยู่ในความสนใจ หรือใกล้ตัว
นักศึกษามากขึ้น

โปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ สารสนเทศภูมิศาสตร์
อำจำรย์ผู้สอน อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
รำยวิชำ
2543408 การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง
(Application to Remote Sensing)
หัวข้อ/เนื้อหำ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
สกัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง จานวน 6 คาบ
รายวิช าการประยุ กต์ใช้รีโ มทเซนซิง มีวัตถุประสงค์ของเนื้อหา ประกอบด้ว ย
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการ
สารวจข้อมูล จากระยะไกล 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสารวจข้อมูล
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมด้ว ยดาวเทียม การวิเคราะห์ข้อมูล ดาวเทียมด้ว ย
คอมพิวเตอร์ เน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในการสารวจ ติดตาม และประเมินสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรต่างๆ และมีการปฏิบัติภ าคสนาม 3. พัฒ นาศักยภาพด้านทักษะการใช้
โปรแกรมและเครื่องมือรีโมทเซนซิงในการปฏิบัติงาน 4. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน
การสารวจภาคสนาม (ground survey) การแปลและตีความหมายภาพถ่ายทางอากาศ
และการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงเลข 5. พัฒนาทักษะด้านการทางานบนฐานของ
การเรี ย นรู้ แ บบ Project Based Learning และ Community Based Learning โดย
นักศึกษาเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชารีโมทเซนซิงและดาเนินการในชุมชนใกล้
มหาวิทยาลัย และ 6. นาองค์ความรู้ในชั้นเรียนมาบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
กาแพงเพชร” โดยการสกัดข้อมูลเพื่อจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ร่วมกับกระบวนการสารวจภาคสนาม
ในกระบวนการเรี ย นการสอนได้ น าหลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ (Active
Learning) มาประยุ กต์ใช้ โดยมุ่งเน้ น ให้ นั กศึกษากาหนดโจทย์ของชิ้นงาน แล้ ว ลงมือ
ปฏิบัติในพื้นที่จริงผ่านกระบวนการสารวจ โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย 1. การกาหนด
มาตรฐานของรายวิชาทั้งด้านทฤษฏีและด้านการปฏิบัติ 2. การกาหนดชิ้นงานตามความ
สนใจของนักศึกษา โดยมีกรอบชิ้นงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อวาง
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แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการสกัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง
3.
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรมที่นาไปสู่การพัฒนา/สร้างชิ้ นงาน
โดยมี การก าหนดกิจ กรรมย่ อยเพื่ อพัฒ นาทักษะที่จะต้องทาได้ ทาเป็ น เพื่ อการจัดท า
ชิ้นงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียม การสกัดข้อมูล
ข้ อ มู ล ภาพดาวเที ย มรายละเอี ย ดสู ง การจั ด ท าแผนที่ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ฯลฯ 4. กา รด าเนิ น งานตามกระบวนการเรี ย นรู้ และ
5. การนาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงาน และการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
 หลักคิดสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ตำมแนวคิดของ
ผู้สอน
เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในการ
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้
 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และ
แนวทำงกำรแก้ไข
1. กระบวนการสร้างชิ้นงานต้องอาศัยทักษะหลายด้าน นอกเหนือจากทักษะ
ทางด้านการสารวจ, GIS, Remote Sensing, GPS เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์
การเขียนรายงาน ทักษะทางด้านการวิจัย ซึ่งนักศึกษาบางคนยังขาดทักษะเหล่านี้
2. ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการทาชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและพลังในการ
ทามาก รวมทั้งต้องมีการติดตามและแก้ไขงานหลายครั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ
 ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ก ำรจั ด กำรเรี ยนกำรสอนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning) ประสบ
ควำมสำเร็จ
1. การกาหนดโจทย์ที่ท้าทายและนักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกโจทย์ที่ต้ องทา
บนฐานการเรียนรู้แบบ Project Based Learning
2. วิธีการในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่ Active ไม่ Passive
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
1. พัฒนาโจทย์ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มทักษะเสริมด้านการอ่านงานภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน
รายงาน และทักษะทางด้านการวิจัย
3. ให้ผู้เรียนกาหนดกรอบของชิ้นงานเอง ซึ่งจะทาให้นักศึกษา concentrate
ในการทาชิ้นงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ
อำจำรย์ผู้สอน
รำยวิชำ
หัวข้อ/เนื้อหำ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์นารถนรี พอใจ
จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ
เทคนิคในการบริการและการประยุกต์ใช้

อันเนื่องมาจากว่า ในปัจจุบันนี้ บรรณารักษ์ห้องสมุด มิได้เป็นเพียงบรรณารักษ์
อีกต่อไป ณ ปัจจุ บัน บรรณารักษ์จาเป็น ต้องเป็น นักปฏิบัติและผู้ ให้ บริการมากยิ่งขึ้น
เพราะห้ อ งสมุ ด มี ก ารน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก าร ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น
บรรณารั ก ษ์ ต้ อ งเป็ น นั ก สารสนเทศ อี ก ด้ ว ย ส าหรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ น ามา
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ นั้น จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการเรียนรู้ และ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริการ จึงจะทาให้ประสบผลสาเร็จ ทางโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้เ ห็ น ความส าคั ญ ของ วิ ช าจิ ต วิ ท ยาในงานบริ ก ารสารสนเทศ
ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึง การให้บริการและความสาคัญของผู้ใช้บริการด้วย
รายวิช าจิ ต วิท ยาในงานบริ การสารสนเทศ เป็นรายวิช าที่ มีค วามเกี่ ยวข้อ ง
สัมพันธ์ กับในเรื่อง ของ แนวทางวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความต้องการ ศึกษา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับตัว แรงจูงใจ พฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการสารสนเทศ ตลอดจนจิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ
 จุดมุ่งหมำยของเนื้อหำรำยวิชำ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ความสาคัญและ วัตถุประสงค์ของ
จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ในด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับตัว แรงจูงใจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการสารสนเทศ
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้จิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทางานในด้านงานบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมายสาคัญที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา คือ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองใน
การเรี ย นระบบงานบริ ก ารสารสนเทศในด้ า นต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานและ
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ ค วามสามารถไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นางานบริ ก ารทางด้ า น
สารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น จากเป้าหมายที่ได้กล่าวมานั้น ตามมาตรฐานการศึกษา จากผลการ
เรียนรู้ ตาม กรอบมาตรฐาน ที่นามาใช้ในการเรียนและการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรายวิชาจิตวิทยาในงานบริการตาม จุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายที่ ผู้ได้กาหนดไว้
1.ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษามีจรรยามารยาท เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของ การเข้าเรียน
ไม่ว่าจะเป็น การทางาน ส่วนรวมเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน มีความเสียสละ และ
มี จิ ต สาธารณะส าหรั บ งานบริ ก ารและงานทั่ ว ไป โดย ตรวจสอบผลได้ จ ากการฝึ ก
ประสบการณ์จริง ที่เกิดต่อผู้ใช้บริการ นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้จริงใน
สถานที่จริงและสถานการณ์จริง นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของวิชาชีพที่ว่า
ด้วย จรรยาบรรณทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ
การศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นแหล่งสารสนเทศประเภทใดก็ตาม จะต้องมีการอ้างอิงได้
อย่างถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้
2. ด้ำนควำมรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งของจิ ต วิ ท ยาในงานบริ ก ารสารสนเทศ
ความหมายความสาคัญวัตถุประสงค์ของงานบริการสารสนเทศ นักศึกษาสามารถทาการ
วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
การปรับตัว แรงจูงใจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ ทางการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการสารสนเทศ และมีการใช้ภาษาในด้านงานบริการได้อย่างถูกต้องและตรงกับงาน ที่
ทา ซึ่งในด้านของความรู้ที่ได้กล่าวมานั้น ได้ประเมินผลมาจากการที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ตามจุดประสงค์และ เนื้ อหาของรายวิชาในแต่ล ะหน่ว ยการเรียน มีการทาแบบฝึ กหั ด
แบบทดสอบ การค้นคว้าจากฐานข้อมูล และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ จนกระทั่ง
การปฏิบัติจาก สถานการณ์จริง คือ การฝึ กประสบการณ์ในงานบริการสารสนเทศ ณ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาจาเป็นต้อง
ใช้ความรู้ ส ามารถในเรื่ องของ การใช้ปั ญ หาเป็นฐาน เพราะส่ ว นใหญ่อันเนื่องมาจาก
ผู้ใช้บริการ นักศึกษาจะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จากสถานการณ์ดังกล่าว

76

3.ทักษะทำงปัญญำ
ทักษะทางปัญหาที่ได้รับการพัฒนานั้น นักศึกษาสามารถกาหนดและประเมิน
ความต้ อ งการของการใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ต้ อ งท าการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
การปรับ ตัว แรงจูงใจ จากทฤษฏีที่นั กศึกษาได้เรียนมาในชั้นเรียนแล้ว นามาใช้ในการ
ทางานและ ประเมิ น งานการใช้ทรั พยากรสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริ การสารสนเทศ
นอกจากนี้ นักศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานบริการสารสนเทศกับผู้ใช้บริการ
ในสานักวิทยบริการในทุกด้าน และ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานการให้บริการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความ ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดจากแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละด้าน
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
จากการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในงานบริ ก ารสารสนเทศที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ท าให้
นั กศึกษาสารมารถพัฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและมีค วามรับผิ ด ชอบต่องานที่ได้รั บ
มอบหมาย รวมถึงงานกิจ กรรมด้านบริ การต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ โดยส่ ว นมาก
กิ จ กรรมที่ ไ ด้จั ด จะเป็ น ในเรื่ อ งของการจั ดกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการอ่ าน ทาให้ นั ก ศึก ษา
สามารถเรี ย นรู้ ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในหน้ า ที่ ข องตนเองและท างานร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมชั้น ได้อย่างเต็มใจ โดยการประเมินผลจากกิจกรรมจะเมินจากการ
ทางานหน้าที่ต่างๆจากเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักศึกษาสามารถใช้ระบบการจัดการสารสนเทศในงานจิตวิทยาการบริการสารสนเทศที่
เหมาะสมและใช้รูปแบบ การนาเสนองานที่เหมาะสมประเมินจากการที่นักศึกษานาเสนองานที่
ศึกษาค้นคว้า อันเนื่องมาจากการที่นักศึกษาของโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์จาเป็นจะต้องมีความรู้และเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
บริการสารสนเทศ ดังนั้นจึงทาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการสื่อสารใน
งานจิตวิทยาการบริการสารสนเทศ อย่างเหมาะสมถูกต้องตรงตามความต้องการ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดอยู่ใน
รูปแบบของ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning) โดยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นการปฏิบัติในด้านของงานบริการ และ นาจิตวิทยามาใช้ ในงานเพื่อ เป็นผลดีต่อ
ตัวผู้ปฏิบัติและผู้ใช้บริการในอนาคต
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 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
1.ขั้นนำเข้ำสู่กำรเรียน
1.1 เริ่มจากการจัดบรรยากาศในการเรียน โดยการให้นักศึกษานั่ งเป็นครึ่ง
วงกลมเพื่อจะได้เห็นหน้ากันทุกคน ในชั้นเรียนมี การนาเข้าสู่บทเรียน โดยการนาเข้าสู่
บทเรียน ผู้สอนทบทวนหน่วยการเรียนที่ผ่านมาในเรื่องของงานบริการ จากนั้น ทาการ
อธิบายรายวิชาที่จะได้ทาการเรียนการสอนใน เรื่องของเทคนิคการให้บริการ ในแต่ละด้าน
ที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติ
1.2 การแลกเปลี่ยน ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาให้นักศึกษานาเสนอ
ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้ บริการและรับบริการ โดยให้นักศึกษาที่จะ
นาเสนอ ยืนขึ้น เล่าประสบการณ์ ที่หน้าชั้นเรียนซึ่งได้จัดเป็นครึ่งวงกลมแล้ว จะทาให้
เพื่อนๆในชั้นเรียนได้รับฟังการนาเสนอทั่วทุกคน
1.3
เมื่อทุกคนได้เล่าประสบการณ์แล้ว นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนกัน
2. ขั้นดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 ผู้สอน บรรยาย ทฤษฏีในเรื่องของงานบริการ ที่ต้องใช้ ในประเภทต่างๆ
เกี่ยวกับ ตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
2.2
ผู้สอน ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม 4-5 คน กาหนดหัวข้อให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าในเรื่อ งของงานบริก ารประเภทต่า งๆ ของสถาบัน บริก ารสารสนเทศแต่ล ะ
แห่งตามความต้องการของนักศึกษาเอง
2.3 เมื่อได้ข้อมูล แล้ว น ามาจั ดการความรู้ (KM) กันในชั้น เรียน โดยให้ นั่ง
แบบเดิมและนาเสนองานของแต่ละกลุ่มโดยการบรรยายและการใช้สื่อในการนาเสนอ (ไม่
จากัดสื่อ)
2.4 เมื่อนาเสนองานกลุ่มเสร็จแล้วให้นักศึกษาสรุป และ ประเมินงานบริการ
จากสถาบันบริการสารสนเทศที่ต่างๆที่ได้จัดหามา ว่า มีข้อดี ข้อเสีย มีความน่าสนใจ
อย่างไร แบบไหน และ มีการใช้ทฤษฏีทางจิตวิทยาบริการในการจัดบริการหรือไม่
2.4.1 เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล จากาการประเมิ น แล้ ว ผู้ ส อนท าการสรุ ป อี ก ครั้ ง
เพื่อนาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานต่อไป
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3. ขั้นกิจกรรม กำรปฏิบัติสถำนกำรณ์จริง
3.1 หลังจากได้ข้อสรุปในงานกลุ่มแล้ว ผู้สอนให้นักศึกษาจับคู่กันเพื่อออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาจิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการประชุมกับนักศึกษาเพื่อชี้แจงถึงการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาโดยจะ
เน้นในเรื่องของการบริการเป็นหลัก และตกลงการกาหนดชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติ ตามที่
กาหนด จานวน 80 ชั่วโมง 5 งานบริการ ระยะเวลาในการฝึก 1 เดือน
หมำยเหตุ 1. นักศึกษำต้องหำเวลำในกำรมำฝึกปฏิบัติงำนเองนอกเวลำเรียนโดยไม่
เสียเวลำเรียนในรำยวิชำอื่น
2. งำนบำงอย่ำงสำมำรถฝึกได้มำกกว่ำ 2 คน เนื่องจำกมีหลำยจุด เช่น
งำนบริกำรวำรสำร
3.2 หลั งจากที่นั ก ศึกษาได้ฝึ กปฏิบัติง านเสร็ จแล้ ว นักศึก ษาเตรี ยมข้อ มูล เพื่ อ
นาเสนองานในแต่ละคู่ใช้สื่อในการนาเสนอ การบรรยาย มีการเล่าประสบการณ์ ในการ
ฝึก และ ส่งตัวเล่มรายงานที่นักศึกษาได้ทาการฝึกปฏิบัติงาน
4. ขั้นสรุป
4.1 เมื่อนาเสนอเสร็จแล้ว นักศึกษาร่วมกันคิด วิเคราะห์ ประเมินการทางานของ
แต่ละคู่ แล้วนามาสรุปเขียนปัญหาที่ได้พบจากการให้บริการ
4.2 ร่วมกันหาข้อสรุป หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไปในวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในชั้นปี 3
4.3 ผู้สอนสรุป ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทั้งหมด
อีกครั้งให้แก่นักศึกษา และประเมินผลการเรียนการการสอนโดยใช้แบบสอบถาม หลังการ
จัดกิจกรรม AAR
 หลักคิดที่สำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
หลักคิดที่สาคัญของการจัดการเรี ยนรู้แบบใฝ่รู้ คือ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ได้ลงมือกระทา โดยได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาได้กระทาลงไป ในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะเน้นพื้นฐานที่การเรียนรู้เป็นความพยายาม
และธรรมชาติของตัว ผู้เรีย น และตามจิตวิทยาการเรียนรู้ คือ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีแนวทางในการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะต้องได้รับความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติ ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมา จากประสบ
การณ์เรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนกับ
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ผู้เรียน หรือ แม้กระทั้งกับ ผู้สอนก็ได้รับความรู้ที่นามาแลกเปลี่ยนจากผู้เรียนด้วย เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานหรือนาไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)และแนวทำงกำร
แก้ไข
จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ส่ว นใหญ่แล้ ว ในรายวิชางานบริการที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จะเป็นการเรียนแบบใฝ่รู้ส่วนใหญ่ เพราะในการเป็นนักสารสนเทศ
นั้น จาเป็นต้องมีการค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความชานาญในการค้นคืน และ ใน
งานบริการสาหรับตัวนักศึกษาเอง ส่ วนใหญ่ปัญหาของการจัดการเรียนการสอน จะเป็น
ปัญหาจากปัจ จั ย ภายนอกส่ ว นใหญ่อัน ได้แก่ เวลา และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มี
ปั ญ หาบ้ างในบางเวลา ส่ ว นปั จ จั ย ภายใน เป็ น ปั ญหาจากตัว ผู้ เ รี ย นเองทางด้ า นของ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร กับผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ด้านเวลา ที่ไม่พอต่อการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปต้องเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพื่อนักศึกษา
จะได้ฝึกปฏิบัติได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของเวลา ด้านอุปกรณ์ เมื่อพบความขัดข้อง
ของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี หรือ ระบบ การสืบค้น นักศึกษาได้ทาการสืบค้นโดยการใช้
วิธีการพื้นฐานแทนการใช้ระบบ คือ การช่วยผู้ใช้บริการค้นคืนข้อมูลด้วยการหาหนังสือ
จากชั้น หนั งสื อตามระบบดิว อี้จ ากคู่มือการสื บค้น ซึ่ งนับได้ว่านักศึก ษาสามารถแก้ไ ข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและถูกจุด และ ทางด้านภาษา นักศึกษาต้องไปพัฒนา
ความรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษามากยิ่งขึ้น
 ปั จ จั ย ที่ ท ำ ใ ห้ ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น แ บ บ ใ ฝ่ รู้ ( Active Learning)
ประสบควำมสำเร็จ
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบใฝ่ รู้ ( Active Learning) ประสบ
ความสาเร็จนี้คือ ตัวผู้เรียนที่เป็นปัจจัยภายในที่สาคัญ เพราะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการของผู้เรียนเพื่อนาไปพัฒนาผู้เรียนในการ
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง มีปัจจัยเสริมคือต้องสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
และการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรม
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นอกจากนี้ ยั ง มี การจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ มี ก ารให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นรวมในการ
วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอน ในเนื้อหาและกิจกรรม ให้โอกาสและรับ
ฟังความคิดเห็น ให้ ผู้ เรี ยนได้รู้ ถึงการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย สุ ดท้ายผู้ส อนจาเป็น
จะต้องเปิดใจกว้างยอมรับในความคิดเห็น และถือว่าผู้เรียนก็เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้สอนได้
เช่นกัน
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
นาปัญหาที่เกิดขึ้น มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป หรือ
รายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

โปรแกรมวิชำภำษำไทย
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
………………………………………………………………………
รำยวิชำ
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
อำจำรย์ผู้สอน อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
หัวข้อ/เนื้อหำ การวิเคราะห์ระบบเสียง (หน้าที่ของหน่วยเสียงในภาษาไทย)
จำนวน
9 คาบ
คำอธิบำยรำยวิชำ ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์
ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล ระบบเสียง
ระบบคาและระบบประโยค การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ได้
2. สามารถถ่ายถอดเสียงในภาษาไทยได้ถูกต้อง
 กิจกรรมกำรเรียนรู้
 ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน (สัปดาห์ที่ 1)
1. อาจารย์เขียนชื่อ-สกุล เป็นสัทอักษรให้นักศึกษาสังเกตเป็นตัวอย่าง โดยใช้
ฐานความรู้เดิมเรื่องอักษรแทนเสียงภาษาไทยที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว
2. นักศึกษาทดสอบเขียนชื่อตนเองเป็นสัทอักษรไทยในกระดาษเปล่า
3. นักศึกษาร่วมกันสรุปว่าชื่อของตนเองประกอบไปด้วยหน่วยเสียงใดและทา
หน้าที่ใด
ผลปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ขี ย นชื่ อ ตนเองเป็ น สั ท อั ก ษรไม่ ไ ด้ เช่ น
เขียนหน่วยเสียงพยัญชนะที่ทาหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นมักใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ หน่วยเสียงพยัญชนะ
ที่ทาหน้าที่เป็นตัวสะกดไม่ถูกต้อง และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาทาแบบฝึ ก หั ด สั ท อั ก ษรไทย ครั้ ง ที่ 1 และช่ ว ยกั น
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 5-6 คน ร่วมกันอภิปรายปัญหาในการถ่ายถอด
หน่วยเสียงภาษาไทย และหน้าที่ของหน่วยเสียง จากนั้นนักศึกษานาเสนอผลหน้าชั้นเรียน
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ผลปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ท าแบบฝึ ก หั ด ได้ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 50
เมื่อมีการอภิปรายผลการทาแบบฝึกหัด นักศึกษาทุกคนเข้าใจปัญหาของตนเองเป็นอย่างดี
อาจารย์ให้แบบฝึกหัดสัทอักษรไทย ครั้งที่ 2 เป็นการทบทวนความรู้หลังเลิกเรียน และ นัด
หมายสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ถัดไป
3. สั ป ดาห์ ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยกั น เฉลยแบบฝึ ก หั ด สั ท อั ก ษรไทย ครั้ ง ที่ 2
บนกระดานไวท์บอร์ด
4. ทดสอบย่ อ ยสั ท อั ก ษรครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นข้อ สอบกั น ตรวจ
จากนั้นคืนข้อสอบให้เจ้าของเพื่อตรวจทานอีกครั้ง
5.นักศึกษาแจ้งผลคะแนนให้อาจารย์ทราบ
6.อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่ มอ่อนโดยพิจ ารณาจากผลคะแนนการสอบ และให้ นักศึกษาแต่ล ะกลุ่ มมีผู้ เรียนทั้ง
3 ลั ก ษณะ เพื่ อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ส่ ว นอาจารย์สั งเกตการท างานกลุ่ มและช่ว ยให้
คาแนะนาแก่นักศึกษากลุ่มอ่อนเพิ่มเติม
7. อาจารย์นัดหมายสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ถัดไป(สัปดาห์ที่ 3)
8. สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษาสอบย่อยครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนข้อสอบกันตรวจ
จากนั้นคืนข้อสอบให้เจ้าของเพื่อตรวจทานอีกครั้ง
9.นักศึกษาแจ้งผลคะแนนให้อาจารย์ทราบ
ผลปรากฏว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทาข้อสอบแล้วได้คะแนนมากกว่าครั้งแรก
 ขั้นที่ 3 สรุปความรู้
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ร่ ว มกั น สรุ ป หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยเสี ย งสระ พยั ญ ชนะ
วรรณยุกต์ และการถ่ายถอดหน่วยเสียง

โปรแกรมวิชำภำษำจีน

85

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ ภาษาจีน
อำจำรย์ผู้สอน อาจารย์ทิวาพร อุดมวงษ์
รำยวิชำ ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น
หัวข้อ/เนื้อหำ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการประสมคา
จานวน 9 คาบ
โปรแกรมวิชาภาษาจีนมีการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ ยกตัวอย่ างในรายวิช า ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น รหั ส วิช า 1571109
เพื่อนามาบอกเล่าถึงวิธีการสอนซึ่งมีการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคาอธิบาย
รายวิชา คือ ศึกษาระบบเสียง โดยฝึกอ่านและแยกแยะออกเสียงให้ถูกหลัก สัทศาสตร์ภาษาจีน
กลาง การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาษาไทย พร้อมทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น
ต่างๆของจีน
โดยธรรมชาติ ข องวิ ช าภาษาศาสตร์ นั้ น จ าเป็ น ต้อ งมี ก ารเรี ย นการสอนเนื้ อ หาใน
บทเรียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมคา การผันเสียง ตาแหน่ง
ของลิ้ น เป็ น ต้ น และควรมี ก ารฝึ ก ฝน ทดลองปฏิ บั ติ โ ดยการ ฝึ ก ออกเสี ย งพยั ญ ชนะ
ฝึ ก สนทนาโต้ ต อบ รวมถึ ง ทั ก ษะการอ่ า น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ผู้สอนจึงแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเน้นการ
เรียนการสอนแบบเรียนรู้และแก้ไขจากปัญหาของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้สอนมีเทคนิคการทดสอบ
นักศึกษาแบบตัวต่อตัว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอีกด้วย
 หลักคิดสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ตำมแนวคิดของผู้สอน
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลโดยกว้างต่อวิถีการดารงชีวิต สังคมและการศึกษาไทย
ดังนั้นครูอาจารย์จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ หรือนากิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถออกไปดารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21
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 ปั ญ หำ/อุ ป สรรค ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning) และ
แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำและอุปสรรค
วิธีกำรแก้ไข
- นักศึกษาส่วนใหญ่ออกเสียงพยัญชนะ สระ - ผู้ ส อนบรรยายถึ ง หลั ก การออกเสี ย งและ
วรรณยุ ก ต์ผิ ด เพี้ ย น เนื่ อ งจากขาดความรู้ ตาแหน่งของลิ้นที่ถูกต้อง
และความเข้าใจถึงหลั กการออกเสี ย งและ
ตาแหน่งของลิ้น
- นั ก ศึ ก ษาออกเสี ย งไม่ ชั ด เจน เนื่ อ งจาก - เน้นฝึกฝนการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นประจา
นักศึกษาเคยชินกับภาษาถิ่นของนักศึกษา และสม่าเสมอ
- นักศึกษาขาดความกล้าแสดงออก
- มีการจัดกิจกรรมหรือเกมส์ ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนเพื่อลดความประหม่า และเกิด
ความคุ้นชินกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
- นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นยั ง ไม่ ส ามารถจดจ า - ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ทั้งหมด
เพื่อกระตุ้นกระบวนการจดจาของนักศึกษา
- นักศึกษาเกิดความสับสนในหลักการการ
ประสมคา
 ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ เ กิ ด กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning) ประสบ
ควำมสำเร็จ
1. มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การสอนโดยการให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ เ ป็ น หลั ก
ทาให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอ จึงส่ งผลมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2. ใช้เทคนิคที่ทาให้นักศึกษารู้ถึงปัญหาในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งนักศึกษา สามารถ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนด้วยตนเอง และเรียนรู้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
3. เนื่องจากกระตุ้นให้นักศึกษามีการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองก่อนเรียนอยู่เสมอ
ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
1. ควรมีการใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการจัดการทดสอบในภาคทฤษฎีมากขึ้น

โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ ภาษาอังกฤษ
อำจำรย์ผู้สอน ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
รำยวิชำ การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)
หัวข้อ/เนื้อหำ From Colonies to the United States, A Balance of Power,
How Equal Are We Now? จานวน 2 คาบ (6 ชั่วโมง)
 จุดประสงค์ของเนื้อหา/แก่นของความรู้ของเนื้อหา
This course is designed with the particular emphasis on reading a variety
of academic texts. Note-taking, summarizing, and expressing opinions on
the topics are also included.
 เป้าหมายสาคัญที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา (อาจอ้างอิงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5
ด้าน)
1. ความรู้
2. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 กิจกรรม / ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้
Weeks
2–3
(6 Hrs.)

Topics
Reading Topics:
1) From Colonies to
the United States

Activities
• Divide students into a group of three by
numbering heads from 1 to 6.
Preparing to read
- Encourage students to think about the
topics by showing them pictures and asking
them questions.

Active
Learning
Techniques
Numbered
Heads
Together
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Weeks

2–3
(6
Hrs.)

Topics

Reading Topics:
1) From Colonies to
the United States

Activities

Questions:
1. What is the artist trying to show about the
first settlers?
2. What elements of the painting are
important? For example, why is the man on
the right kneeling?
3. How do you think the settlers are feeling?
What are they thinking?
- Ask for responses from the students and let
them express their opinions without right
/wrong answers.
- Explain students this picture shows some of
the first settlers arriving in America in the
winter of 1620.
• Reading 1: From Colonies to the United
States
- Distribute vocabulary sheets of reading to
students.
- Allow students to use dictionaries or their
phones/iPad to search for unknown words
from the Internet.
- Give students 20 minutes to discuss,
translate, summarize main ideas with friends in
their groups.
- Give students 10 minutes to present their
ideas of what they read in front of the
classroom by drawing students’ group
numbers.
- Give students suggestions when there are
misconceptions.
- Teach students how to:
√ read for main ideas
√ discover topic sentences for each paragraph

Active
Learning
Techniques

Brainstorming
Team-Pair-Solo

Brainstorming /
Team
Discussion /
Debate
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Weeks

2–3
(6 Hrs.)

Topics

Reading Topics:
1) From Colonies to
the United States

Activities

Active
Learning
Techniques

√ identify details supporting main ideas
√ guess meanings from context
- Give students 20 minutes to do practices,
prepare for answers, and then share their ideas
to others with the suggestion from the teacher.
• After Reading
One-Minute
- Ask for students to close their textbooks.
Paper
- Ask each group to say new words and think
of new sentences for the new words.
- Ask students these questions to deepen
their understanding of the topic:
The Liberty Bell and the first U.S. flag are
important symbols for most Americans. They
represent the American fight for
independence.
Discuss the following questions about
symbols with your class.
1. What are some symbols in your
countries that you are familiar with?
2. Why are these symbols important?
- Assign students to write things they
understand, do not understand, and want to
know more about on the paper and then send
to the teacher.
Materials:
- A textbook “Academic Encounter 2nd
Edition” written by Jessica Williams (2013)
- Supplementary sheets of academic
vocabulary
- A template of note-taking
- Additional exercises to practice
academic reading
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Weeks

Topics

2–3
(6 Hrs.)

Reading Topics:
2) A Balance of Power

Activities

Active
Learning
Techniques

• Preparing to read

- Encourage students to think about the
topics by looking at graphs, charts, diagrams
connected to the text.
- Explain key terms of 3 branches of the U.S.
government (the President, the Congress, the
Supreme Court).
- Ask each group with these questions:
1. Which branch has power to declare war?
2. Which branch makes laws?
3. Which branch leads the military?
4. Which branch decides if laws follow the
Constitution?
5. Which branch makes decision about
government spending?
6. Which branch makes agreements with
other countries?
- Ask for responses from the students and let
them express their opinions.
- Suggest students reading the title and
headings in the text and have them discuss
what the text will be about.
• Reading 2: A Balance of Power
- Distribute vocabulary sheets of reading to
students.
- Allow students to use dictionaries or their
phones/iPad to search for unknown words
from the Internet.

Brainstorming
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Weeks

2–3
(6
Hrs.)

Topics

Reading Topics:
2) A Balance of
Power

Activities
- Give students 20 minutes to discuss,
translate, summarize main ideas with friends in
their groups.
- Give students 10 minutes to present their
ideas of what they read in front of the
classroom by drawing students’ group
numbers.
- Give students suggestions when there are
misconceptions.
- Teach students how to:
√ read flowchart and Venn diagram
√ find cues for word meanings – that is, or,
verb to be, parentheses ()
√ contrast ideas using words like however and
although
- Give students 20 minutes to do practices,
prepare for answers, and then share their ideas
to others with the suggestion from the teacher.
- Give students supplementary practices of
reading graphs, let them do group work by
discussing their answers with friends, and share
their
ideas with other groups.
• After Reading
- To check students’ understanding, ask
them with these questions:
1. How many branches are there in the
U.S. government?
2. Can you explain the relationship among
the branches of government? How?
3. What is the qualification of the
candidate who wants to be the U.S.
President?
4. In your country, how is the national
leader elected?
5. Is the system in your country similar to
or very different from the U.S. system?
- Assign students to write things they
understand, do not understand, and want to

Active
Learning
Techniques
Brainstorming
Team-Pair-Solo

Brainstorming /
Team
Discussion /
Debate
Brainstorming /
Team
Discussion /
Debate

One-Minute
Paper
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Weeks

2–3
(6
Hrs.)

Topics

Reading Topics:
3) How Equal Are
We Now?

Activities
know more about on the paper and then send
to the teacher.
- Ask for students to close their textbooks.
- Ask each group to say new words and
think of new sentences for the new words.
Materials:
- A textbook “Academic Encounter 2nd
Edition” by Williams J. (2013)
- A textbook “Improve Your IELTS: Writing
Skills” by McCarter S. and Whitby N. (2007)
- Supplementary sheets of academic
vocabulary
- Additional exercises about graph reading
• Preparing to read
- Introduce students a topic and tell them
they are going to read a text titled “How
Equal Are We Now?”
- Show students photographs and ask them,
“Do these photographs support the topic?”

President
Barack Obama

2–3
(6
Hrs.)

Reading Topics:
3) How Equal Are We
Now?

Active
Learning
Techniques

Supreme Court
Justice Sonia
Sotomayor

Yahoo CEO Marissa
Mayor

• Reading 3: How Equal Are We Now?
- Distribute vocabulary sheets of reading to
students.
- Allow students to use dictionaries or their
phones/iPad to search for unknown
words from the Internet.
- Give students 20 minutes to discuss,
translate, summarize main ideas with friends in
their groups.
- Give students 10 minutes to present their
ideas of what they read in front of the

Brainstorming
Team-Pair-Solo
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Weeks

2–3
(6 Hrs.)

Topics

Reading Topics:
3) How Equal Are We
Now?

Activities

Active
Learning
Techniques

classroom by drawing students’ group
numbers.
- Give students suggestions when there are
misconceptions.
- Teach students how to:
√ read about statistics
√ take notes with a chart to organize
statistical information
- Ask students with these questions:
1. What kind of information does it give?
2. For which group does it provide
information?
3. Look at the top of household incomes.
Which group appears to be doing the best?
4. Consider the bottom household
incomes. Which group seems to be doing
the worst?
5. What could be reasons for the
differences?
- Give students 20 minutes to do practices,
prepare for answers, and then share their ideas
to others with the suggestion from the teacher.
• After Reading
- Ask for students to close their textbooks.
- Ask each group to say new words and think
of new sentences for the new words.
- Ask students these questions to deepen
their understanding of the topic:
1. What are some different perspectives
on the meaning of equality?
2. What can the government do to
promote equality?
3. What is a protected class? Give some
examples.
4. How is (in) equality measured? Give
some examples.
5. What kinds of progress have different
protected classes made toward equality?
6. Where does inequality still exist in
American society?

Brainstorming /
Team
Discussion /
Debate
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Weeks

Topics

Activities

Active
Learning
Techniques

- Assign students to write things they
understand, do not understand, and want to One-Minute
know more about on the paper and then send Paper
to the teacher.
Materials:
- A textbook “Academic Encounter 2nd
Edition” written by
Williams J. (2013)
- Supplementary sheets of academic
vocabulary
- A template of note-taking
- Additional exercises to practice academic
reading

 หลักคิดสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ตำมแนวคิดของ
ผู้สอน
• A teaching/learning approach initiating a critical thinking skill (one of
the 21st century skills)
• Practicing students to :
- have in-depth knowledge about their own education
- discuss their own learning
- apply their knowledge to new situations
• The teacher as a coach leaving students to think by themselves and
providing guidance through a sequence of questions
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 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และ
แนวทำงกำรแก้ไข
Problems

Solutions

• Thai students are afraid of expressing
their opinions, especially English
speaking.

• The teacher should create pleasure
environment and select reading
pleasurable material enhancing
students’ abilities.
• The students have different ideas
• The teacher should form the learning
leading conflict and disagreement.
groups.
• Peer assessment is not appropriate to • The teacher should design a clear
students because this
reading rubric for assessment.
approach needs the learners that
have equal level of knowledge.

 ปัจจัยที่ทำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ประสบ
ควำมสำเร็จ
• An active teacher/instructor
• A good lesson plan
• Well-selected teaching/learning materials
• Group size
• Learning environment
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
 Design courses containing more
active learning activities
 Encourage students to learn by
doing – giving them a final reading project
 Provide students more audiovisual materials to persuade their interest
 Read journals and find out
learning strategies that fit in the context of
KPRU
Bloom's Taxonomy

โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
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กำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมกำรจัดควำมรู้
(Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชำ
อำจำรย์ผู้สอน
รำยวิชำ
หัวข้อ/เนื้อหำ

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อ.วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
ประวัติศาสตร์และโบราณสถานของจังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 4 คาบ
เทคนิคที่เลือกใช้ Problem-Based Learning; PBL
จุดประสงค์ของรำยวิชำและสำระสำคัญ
วิชาประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทยเป็นวิชาที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของทัศนศิลป์ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์และสมัยรัชกาล
ปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์ของรายวิชา ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ของประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบของศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยของประเทศได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสรับรู้ถึงการพัฒนาการในงานทัศนศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. เพื่อให้ผู้เรียนซาบซึ้งถึงคุณค่าในงานทัศนศิลป์ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย จนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ประจาชาติ ตลอดจนมีแนวคิดในการอนุรักษ์ให้
คงอยู่ต่อไป และสามารถบูร ณาการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่สั งคมหรือชุมชนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง
5. เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ ความเข้าใจในความงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ศิลปะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างผาสุก และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยู่และเป็นแนวทางในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
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ทัศนศิล ป์ ไทยไม่ ว่าจะเป็ น สถาปั ตยกรรม ประติ มากรรม จิตรกรรม รวมทั้งงาน
ประณี ต ศิ ล ป์ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย ล้ ว นมี คุ ณ ค่ า มากมายในเชิ ง
ประวัติศาสตร์เพราะเป็นสิ่งสะท้อนสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา
ตลอดจนความเชื่อในอดีตของแต่ละยุคแต่ละสมัย แม้กระนั้น สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง ในบางยุคสมัยก็ยังก่อให้เกิดรูปแบบเฉพาะของทัศนศิลป์ประจาแว่นแคว้นด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดีทัศนศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ล้วนแล้วเป็นสิ่ง
สะท้อนถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตได้เป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากก่อนที่ไทยจะหลอมรวมจน
เป็นชาติในปัจจุบันนี้ในอดีตต่างก็เป็นแว่นแคว้นปกครองตนเองมาทั้งสิ้น ลักษณะเฉพาะของ
ศิลปะประจาแว่นแคว้นจึงยังพบเห็นได้ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาคลี่คลายไปมากแล้วก็
ตาม ขณะเดียวกันการที่ผู้เรียนจะทาความเข้าใจในพัฒนาการหรือความเป็นมาได้อย่างถ่องแท้
นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนควรสามารถที่จะวิเคราะห์ ตั้งคาถาม และศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการรับฟังบรรยายในชั้นเรียนด้วยการศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริง การศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ มากไปกว่านั้นยังเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
ความสนใจใคร่รู้แล้วยังเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
2. ด้านความรู้ (Knowledge)
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
4. ด้านทักษะความสั มพัน ธ์ร ะหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical, Communication and Information Technology Skills)
อย่างไรก็ดี โบราณสถานของจังหวัดกาแพงเพชรถือว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งทั้งยังได้จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ด้วยความสาคัญเช่นนี้
ผู้เรียนจึงควรได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาด้วยถือว่าเป็นศิลปกรรมโบราณประจา
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ มี ค วามโดดเด่ น เฉพาะตั ว ทั้ ง ยั ง เชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นอย่ างดี ด้ว ยเหตุนี้ จึ งได้แหล่ งโบราณสถานของจังหวัดกาแพงเพชร เป็น
กรณีศึกษา เลือกเทคนิคการสอนแบบ Problem-Based Learning; PBL พร้อมทั้ง ยังได้บูรณา
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การระหว่ า งรายวิ ช าคื อ วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทยกั บ รายวิ ช าการถ่ า ยภาพเพื่ อ งาน
ออกแบบกราฟฟิก
กิจกรรมประกอบหัวข้อ/เนื้อหำ
ให้ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานจังหวัดกาแพงเพชร
โดยต้องศึกษาค้นคว้าจากแหล่ งข้อมูลจริงพร้ อมทั้งต้องมีภาพถ่ายโบราณสถานประกอบแล้ ว
นามาออกแบบให้สวยงามอันเป็นการร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปอีกทางหนึ่ง
กำรประเมินผล
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์แต่ละวิชา โดยประเมินผลตามหัวข้อที่ได้กาหนดพร้อม
รายละเอียดของชิ้นงาน
 หลักคิดสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
หากกล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ย่อมหมายถึงการจัดการ
เรีย นการสอนในรู ป แบบต่าง ๆ ที่กระตุ้ น หรื อสนับ สนุนให้ ผู้ เ รียนมีส่ ว นร่ว มในชั้น เรียนด้ว ย
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการบรรยายในชั้นเรียน ย่อมมีส่วนทาให้ผู้เรียนได้รู้จัก
วิเคราะห์ ตั้งคาถาม และเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม การศึกษาจากสถานที่จริงจึง
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทยได้เสนอ ผู้สอนจึงได้จัดกิจกรรม
ตามความต้องการของผู้เรียนผลจากการจั ดกิจกรรมพบว่าผู้เรียนบางส่วนมีการค้นคว้ามากขึ้น
กว่าการมอบหมายงานตามปกติ ทั้งนี้ความพร้อมของผู้เรียนก็เป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากเวลาที่มี
จากัดเนื่องจากยังมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่ยังต้องเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ก็ยัง
เป็นสิ่งท้าทายมากกว่าการสอนการบรรยายอย่างเดียว
 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และแนวทำง
แก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
1. ผู้ เ รี ย นยั ง ไม่ คุ้ น เคยกับ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบใฝ่ รู้ เ ท่ า ที่ค วรรวมทั้ ง
กิจกรรมที่จัด
2. ผู้เรียนเตรียมตัวสาหรับการศึกษาจากแหล่งสถานที่จริงไม่มากเท่าที่ควรทาให้
เก็บข้อมูลได้น้อย
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แนวทางแก้ไข
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมล่วงหน้าแก่ผู้เรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมเป็นระยะ ๆ ก่อนถึงกาหนดกิจกรรม
 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning) ในรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
ทัศนศิลป์ไทยสิ่งที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปนั้นคือจัดให้มีการบูรณาการระหว่างรายวิชามากขึ้นและ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยทดลองแบบแบ่งกลุ่มและแบบเฉพาะบุคคลเพื่อมีการนาเสนอ
ผลการศึกษาที่เกิดขึน้ ในรูปแบบต่าง ๆ
 ตัวอย่ำงงำนออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโบรำณสถำนจังหวัดกำแพงเพชร
การจั ด การการเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ (Active Learning) รายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย
บูรณาการร่วมกับรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟฟิก

โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
รำยวิชำ พฤติกรรมการสอนดนตรี
อำจำรย์ผู้สอน อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก
ห้อข้อ/เนื้อหำที่สอน เทคนิควิธีการสอนดนตรี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การศึกษาจุ ดประสงค์เนื้อหาอัตราเวลาเรียนและเอกสารหลั กสูตรดนตรี ศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตรความสัม พันธ์ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรี ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน เทคนิควิธีการสอนต่างๆ การเลือกสื่อผลการสอนดนตรี การกาหนดการสอนและการบันทึก
การสอน การปฏิบัติการสอนดนตรี
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจในอัตราเวลาเรียนของวิชาดนตรีในระดับชั้นต่างๆ
2. มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของปรัชญาและการสอนดนตรี
3. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน เทคนิควิธีการสอน และการเลือกใช้สื่อในการสอนดนตรี
 กิจกรรมกำรเรียนรู้
 ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างการสอนดนตรีในระดับการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
การเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงวิชา
ดนตรี และครู ดนตรี ตามที่นั กศึกษามีประสบการณ์จริงสมัยยังเป็นนักเรียน ว่ามีความสนุก
ความชอบ หรือ ความคิดเห็นอื่นๆจากการเรียนในระดับนั้นเป็นอย่างไร
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 ขั้นจัดกำรเรียนรู้
อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มจานวนเท่าๆกัน แล้วให้หัวข้อค้นคว้า ในเรื่อง
ทฤษฏีการสอนดนตรี ที่นิยมใช้ทั่วโลก
1.การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach)
2.การสอนดนตรีของดาลโครซ (Dalcroze Approach)
3.การสอนดนตรีของออร์ฟ (Orff Schuwerk)
4.การสอนดนตรีของซูซูกิ (Zzuki Method)
5.การสอนดนตรีมอนเตสซอรี่ (Montessori)
หลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาท าการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษาแยกกลุ่ ม เพื่ อ
รวมกลุ่มใหม่ โดยให้ในกลุ่มนั้นๆ มีตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่ไปศึกษาการสอนดนตรีของบุคลต่างๆ
ครบทั้ง 5 หัวข้อ หลังจากนั้นให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้หลังจากที่ไปศึกษาแนวการ
สอนของแต่ละบุคคล ให้เพื่อนได้เข้าใจ อาจารย์ผู้สอนสอบเก็บคะแนนจากหัวข้อดังกล่าว
หลังจากที่ทาการสอบเสร็จให้อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามเดิม และให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม เตรียมการแสดงบทบาทสมมติการสอนในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนกาหนดหัวข้อในการ
สอนในเรื่อง ที่เกี่ยวกับดนตรี โดยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอนแล้วออกมา
จาลองสถานการณ์ในการสอนจริง โดยให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเป็นนักเรียน
พร้อมทั้งให้คะแนน การสอนของเพื่อนในกลุ่มที่ออกมาแสดงบทบาทสมมติ
 ขั้นสรุป
อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับครูดนตรีกับการเรียนการ
สอน ควรมีองค์ประกอบใดบ้าง พร้อมทั้งอาจารย์คอยให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน
วิธีกำรสอนดนตรีที่ได้รับกำรยอมรับ
การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach) โซลตาน โคดาย(Zoltan Kodaly ,
1882-1967)
นักการศึกษาดนตรีและผู้ประพันธ์เพลงคนสาคัญของฮังการี ซึ่งมีหลักการสอนดนตรี
โดยการจัดลาดับเนื้อหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยมีขั้นตอนจาก
ง่ายไปหายาก เน้ นการสอนร้ องเพลงเป็น หลั ก การร้องเพลงเป็นการใช้เสี ยงที่มีอยู่แล้ว ตาม
ธรรมชาติซึ่งเด็กคุ้นเคยอยู่แล้วฝึกควบคู่กับการอ่านโน้ต จนสามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีได้
โคดายมี ค วามคิ ด ว่ า ดนตรี ส าหรั บ เด็ ก มี ค วามส าคั ญ และต้ อ งพั ฒ นาเช่ น เดี ย วกั บ ภาษา
เด็กควรฟังดนตรีก่อนแสดงออกทางการร้องหรือการเล่น และเมื่อเขามีประสบการณ์เพียงพอก็

105

สามารถฝึกการอ่านและเขียนภาษาดนตรีได้ โคดายมีวิธีการใช้สัญลักษณ์มือในกิจกรรมการสอน
และใช้การอ่านโน้ตด้ว ยระบบซอล –ฟา ซึ่งมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ซึ่งสามารถฝึ กโสต
ประสาททางดนตรีผู้เรียนได้ทั้งเรื่องจังหวะระดับเสียง ทานองและการประสานเสียง โดยการ
ร้องเพลงตามแบบฝึกหัดของโคดายซึ่งมีการแบ่งเป็นระดับขั้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
การสอนดนตรี ของดาลโครซ (Dalcroze Approach ) เอมิล ชาคส์ ดาลโครซ
(Emile Jaques Dalcroze , 1865 – 1950)
ผู้ประพันธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวสวิส ดาลโครซมีหลักการสอนดนตรี
โดยใช้ ก ารเคลื่ อ นไหวจั ง หวะเพื่ อ ตอบสนองต่ อ เสี ย งดนตรี ใช้ ชื่ อ ว่ า “ยู ริ ธึ ม มิ ก ”
(Eurhythmics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งใจฟังเสียงอย่างมีสมาธิและตอบสนองต่อองค์ประกอบ
ของดนตรีง่ายๆ ในเรื่องจังหวะ ระดับเสียง ความดังเบา ความยาวสั้น นอกจากนั้นดาลโครซ
ยังใช้หลักการสอนโซลเฟจ (Solfege) ซึ่งเป็นการฝึกการอ่านและการฟังเพื่อจดจาระดับเสียง
ต่าง ๆ บนบรรทัดห้าเส้น รวมถึงกิจกรรมอิมโพร -ไวเซชั่น (Improvisation) ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมทางดนตรี ในทันทีทันใด โดยใช้ความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียนเอง ซึ่งช่วยส่งเสริม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามพัฒนาการของเด็ก วิธีสอนตามแนวทางของดาลโครซนี้ได้ชี้
เด่นชัดว่ามีการให้ความสาคัญของการฝึกโสตประสาททางด้านต่างๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง เ สี ย ง โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อ น ยู ริ ธึ ม มิ ก ก า ร ส อ น โ ซ ล เ ฟ จ
และ การอิมโพร -ไวเซชั่น เป็นสื่อ และมีลาดับขั้นตอนจากง่ายมาหายากตามพัฒนาการของเด็ก
ก า ร ส อ น ด น ต รี ข อ ง อ อ ร์ ฟ ( Orff Schuwerk ) ค า ร์ ล อ อ ร์ ฟ ( Carl Orff,
1895 - 1982)
นักประพันธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวเยอรมัน ผู้คิดค้นวิธีการสอนดนตรีผ่าน
สื่อการสอนที่เป็นเครื่องดนตรีระนาด แต่หลักการสาคัญไม่ได้อยู่ที่การที่เด็กเล่นดนตรีระนาด
เป็ น อย่ า งเดี ย ว แต่ เ ป็ น การจั ด กิ จ กรรมและเนื้ อ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของเด็ ก
ออร์ฟมีความเชื่อว่าดนตรีเบื้องต้นสาหรับเด็กนั้นควรเป็นดนตรีที่สามารถแสดงออกได้โดยง่าย
การสอนของเขารวมเอาดนตรี การเคลื่อนไหว และการพูดเข้าด้วยกัน ในการปฏิบัติเขาได้
เน้ น เรื่ อ งจั ง หวะในการฝึ ก เบื้ อ งต้ น และกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ อิ ส ระโดยเป็ น การร้ อ งเพลง
การเคลื่อนไหว การเล่ นเครื่องดนตรีระนาดที่มีระดับเสียงต่าง ๆ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จังหวะ
ระดับเสียง การอ่านโน้ต การประสานเสียง รูปแบบบทเพลง สีสันเสียง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ สัญลักษณ์ดนตรี ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการฝึ กโสตประสาททางดนตรีด้านต่าง ๆ
ด้วยการฟัง การร้อง และการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยตรง
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การสอนดนตรี ข องซู ซู กิ (Suzuki Method) ชิ น อิ ชิ ซู ซู กิ (Shinichi Suzuki,
1898 – 1998)
นักการศึกษาและครูไวโอลินชาวญี่ปุ่น เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้วที่ซูซูกิพบความจริง
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นภาษาแม่ ข องเด็ ก ทั่ ว โลกและได้ น ามาพั ฒ นาให้ เ ข้ า กั บ การเรี ย นดนตรี
ซูซูกิได้สังเกตว่าเด็กสามารถพูดภาษาของตนเองได้ก่อนที่จะเรียนการอ่านและการเขี ยน เป็น
เพราะการฟังและการเลียนแบบนั่นเอง ดังนั้นการฟังดนตรีต้นฉบับ การเลียนแบบครูและการ
ทาซ้าบ่อย ๆ เด็กย่อมสามารถให้บรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่างดี ซูซูกิได้คัดเลือกบทเพลงในระดับ
ต่าง ๆ ตามความยากง่าย ในวิธีการเรียนของซูซูกิ เด็กเรียนรู้สาระดนตรีต่าง ๆ และการปฏิบัติ
ดนตรีมากกว่าเทคนิคต่าง ๆ การคัดเลือกบทเพลงในแบบฝึกหัดของซูซูกิได้นาเสนออย่างเป็น
ขั้นตอนและมีกระบวนการพัฒนา ต้องปฏิบัติด้วยความสม่าเสมอ มาตรฐานของบทเพลงฝึกมี
การเตรียมความพร้อมในการเรียนดนตรีขั้นสูงขึ้น แม้ซูซูกิจะไม่ได้เน้นการฝึกโสตประสาทในด้า น
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับวิธีของโคดาย ออร์ฟ และดาลโครซ แต่เมื่อพิจารณาถึงวิธีการของเขาแล้ว
จะพบว่ามีการเน้นขั้นตอนของการฟังเป็นพื้นฐานแรก จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ
เครื่ อ งดนตรี ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น การฝึ ก โสตประสาทและน ามาปฏิ บั ติ บ นเครื่ อ งดนตรี โ ดยตรง
และสามารถประเมินผลได้จากการเล่นเครื่องดนตรีนั่นเอง
การสอนดนตรีแบบมอนเตสซอรี (Montessori)
แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี ผู้วางแนวทางการสอนดนตรีแบบมอนเตสซอรี
ได้ศึกษาและอาศัยหลักการนายแพทย์เอ็ดเวิร์ด เซอแกง(Edward Seguin ) ผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์
ของนายแพทย์อิทาร์ด ( Itard ) ผู้ซึ่งวางรากฐานวิชาแพทย์ศาสตร์เกี่ยวกับการบาบัดโรคในหู
โดยตรง ( Otology ) โดยนายแพทย์อิทาร์ดได้ฝึกเด็กหูหนวกและเป็นใบ้ให้สามารถฟังเสียงและ
พูดได้ โดยใช้ประสาทสัมผัสทุกประการเข้าช่วย
แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี ได้ทาการสอนเด็กปัญญาอ่อนให้สามารถสอบ
ผ่ านประโยคประถมศึกษาได้ ทุกคน และได้ป ระยุกต์ วิธีก ารสอนนี้ม าใช้ ในเด็ กเล็ กธรรมดา
และได้อุทิศเวลาตลอดชีวิตในการสาธิตการสอนแบบ “มอนเตสซอรี”และเธอได้กล่าวว่างานของ
เธอเป็ น A Scientific System of Education โดยแท้ ซึ่ ง ทฤษฎี ข องเธอสอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก เช่น งานของ พีอาเจต์ , กีเซลล์, บรูเนอร์, เบาเออร์
ฯลฯ ย่อมเป็นการอธิบายได้อย่างดีว่า “มอนเตสซอรี” ได้ผลดีในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ในชั้นเรียนแบบ “มอนเตสซอรี” มีการให้ความสาคัญของการแนะนาดนตรีต่อ
เด็ก ที่โรงเรียนตัวอย่าง (The Model Montessory School ) แห่งกรุงเวียนนา ครูได้คัดเลือก
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เพลงพื้ น เมื อ งและเพลงคลาสลิ ค จากประเทศทั่ ว โลกเอาไว้ ใ ช้ ป ระกอบการเรี ย นของเด็ ก
และให้โอกาสในการฝึก ดังต่อไปนี้
1. การฝึ ก เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจ “จัง หวะ” ของดนตรี โดย การฝึ ก ทรงตั ว
การวิ่งเข้าจังหวะ เดินจังหวะ เคลื่อนไปตามกฎที่กาหนดไว้
2.การฝึกเพื่อ “เมตริก” ของดนตรี โดยให้เด็กประทับใจในเสียงดนตรี
( Musical Impressions ) ครู จ ะเลื อ กเพลงมาเป็ น ท่ อ นใดท่ อ นหนึ่ ง แล้ ว เล่ น ซ้ า ๆ ให้ เ ด็ ก
เคลื่อนไหวไปตามจังหวะด้วยทุกส่วนของร่างกายไม่เฉพาะแต่มือและเท้าเท่านั้น เพื่อให้เด็กได้
คุ้นเคยกับดนตรี
3. การศึกษาความคล้องจองและทานองดนตรี อาจใช้เครื่ องดนตรีง่าย
ๆ เช่น เครื่องเคาะต่างๆ เข้าไปประกอบโดยให้เด็กเล่นกันโดยเสรี ความสนใจในเด็กเกิดมา
จากการได้ฟังเพลงซึ่งตนชื่นชอบ แล้วลองมา “เล่นด้วยหู” จนพอไปได้ ส่วนความเข้าใจและ
ความสามารถในการเล่นดนตรีนั้น ได้รับการส่งเสริมจากการมีโอกาสได้จับเครื่องดนตรีขึ้นมา
ลองสร้างเสียงสูงต่า ซึ่งประทับอยู่ในใจเด็กได้อย่างน่าพิศวง
4. การเขียนและอ่านดนตรี โดยให้เด็กได้ฝึกโสตประสาทสังเกตความสูง
ต่าของเสียง และขั้นต่อมาก็แทนตัวโน้ตด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ขั้นสุดท้ายจึงแนะนาให้เด็กรู้
ความหมายของโน้ต
การแนะนาดนตรีในเด็กของ “มอนเตสซอรี”จะเริ่มจากจังหวะความสอดคล้อง
ต้องมาก่อนการเรียนอ่านและเขียนตัวโน้ต
กระบวนการของการเรียนรู้ของมอนเตสซอรีที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
ดนตรีแก่เด็ก มี 3 ขั้นตอน คือ
Imitation การเลียนแบบ โดยมีครูเป็นต้นแบบของเด็ก
Recognization การจดจา และการแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่ได้ฟัง
Intonation การเปล่งเสียงร้อง อย่างถูกต้องเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายว่าเด็กมี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
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