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ความสำคัญของ KM 
ด�านการเร�ยนการสอน ในรายว�ชาศึกษาทั่วไป

       การจัดการความรู (Knowledge Management)  ดานการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่

สำนักนวัตกรรมการเรียนรูดำเนินการอยูนั ้น เปนไปเพื่อรวบรวมองคความรูเกี ่ยวกับเทคนิคและขั้นตอน

การจัดการเรียนการสอนสำหรับหองเรียนขนาดใหญ ที่ไดรับจากเอกสาร งานวิจัย และประสบการณของผูสอน 

รวมทั้งเพื่อสรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณาจารยภายในสำนักนวัตกรรมการเรียนรู 

และระหวางอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

       การจัดการความรู ดานการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จึงกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอผูเรียน 

กลาวคือ ทำใหผูเรียนในระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการคิดขั้นสูงมีแนวทาง

การดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองและสังคมอยางย่ังยืน จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานการออกแบบ ตรวจสอบ

และปรับปรุงอยางตอเน่ือง ในขณะเดียวกันยังเปนโอกาสสำหรับคณาจารยสำนักนวัตกรรมการเรียนรูในการพัฒนางาน

พัฒนาความเช่ียวชาญของตน สามารถคัดกรอง แยกแยะ กล่ันกรอง ทบทวน และตกผลึกองคความรูไดอยางถูกตอง 

ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล ยิ่งไปกวานั้นยังทำใหสำนักนวัตกรรมการเรียนรู 

มีคลังความรูที่เปนทุนทางปญญา มีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ จากความเขมแข็งดานการสรางนวัตกรรมการเรียนรู

และการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
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จ�ดเร��มต�นและการดำเนินการ KM
ด�านการเร�ยนการสอนในรายว�ชาศึกษาทั่วไป ของสำนักนวัตกรรมการเร�ยนรู�

       ดวยพันธกิจการผลิตบัณฑิตกำหนดใหหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน ที่สงเสริมผูเรียนดานพฤติกรรม จิตใจ ปญญา ใหความพัฒนารู ทักษะและเจตคติ 

รวมทั้งมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ยึดหลักการพัฒนาแบบองครวม 

        สำนักนวัตกรรมการเรียนรูจึงกำหนดสมรรถนะหลักและกลยุทธท่ีมุงเนนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

ในการสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นและผูสอนอยางเปนกัลยาณมิตร มีการฝกปฏิบัติ

กิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุม รวมทั้งสรางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน

        การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สำหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในระยะแรกของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู 

ไดพัฒนาจากรูปแบบและเทคนิคการสอนจากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยดานการเรียนการสอนมาปรับใช 

ควบคูไปกับการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมกับบริบทการเรียนรูของผูเรียนและเน้ือหาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ครอบคลุมท้ังดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ของผูสอนท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ

ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งลักษณะหองเรียนขนาดใหญที่มีผูเรียนกวา 100 คน จึงเปนโอกาสและจุดแข็งที่

ผลักดันใหสำนักนวัตกรรมการเรียนรูพัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรูใหเปนที่ยอมรับของผูเรียนและ

หลักสูตรวิชาชีพ  

         ดังนั้นสำนักนวัตกรรมการเรียนรูจึงดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอนและ

จัดทำระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ใหมีคุณภาพ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สำหรับหองเรียนขนาดใหญ ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2558 

ประกอบดวยการดำเนินงานดังนี้
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ACTIVE
LEARNING

คณะกรรมการจัดการความรู�ร�วมกันกำหนด

ประเด็นการจัดการความรู�ในขอบเขตเร�่อง

“แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเร�ยนรู�แบบ

Active Learning สำหรับห�องเร�ยนขนาดใหญ�”

รวบรวมองค�ความรู�และประสบการณ�เฉพาะ(Tacit Knowledge) 

จากคณาจารย�ผู�สอนรายว�ชาศึกษาทั่วไปผ�านการบันทึก

หลังการสอนในระบบออนไลน� พ�ดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองระหว�าง

ผู�เชี่ยวชาญและอาจารย�ผู�สอนคนอื่นๆ รวมทั้งตรวจสอบข�อมูล

อย�างต�อเนื่องและแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� โดยว�พากษ�ความรู�

อย�างสร�างสรรค�

เชิญชวนคณาจารย�เข�าร�วมกิจกรรม โดยชี้แจง

เป�าหมายและขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� 

สังเคราะห�องค�ความรู�ที่ได�เป�นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเร�ยนรู�

แบบ Active Learning เชิงประจักษ� (Explicit Knowledge) และ

นำไปปฏิบัติซ้ำจนเกิดความชำนาญ

เผยแพร�องค�ความรู�ผ�านเว็บไซต� บอร�ดนิทรรศการโครงการเป�ดบ�าน

สำนักนวัตกรรมการเร�ยนรู� และแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ด�านการเร�ยนการสอน

ระหว�างมหาว�ทยาลัยที่มีความร�วมมือทางว�ชาการกับสำนักนวัตกรรมการเร�ยนรู�



แนวปฏิบัติในการ
จัดการเร�ยนรู�แบบ
Active Learning
สำหรับห�องเร�ยนขนาดใหญ� 
ในรายว�ชาศึกษาทั่วไป
ที่ผ�านกระบวนการ KM 
ด�านการเร�ยนการสอน
ของสำนักนวัตกรรมการเร�ยนรู�
              ป�จจ�บันสำนักนวัตกรรมการเร�ยนรู�ได�สร�างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเร�ยนรู�แบบ Active Learning สำหรับ

ห�องเร�ยนขนาดใหญ�ในรายว�ชาศึกษาทั่วไป ที่ผ�านกระบวนการ KM ด�านการเร�ยนการสอน 10 ว�ธี ดังนี้

1. Collaborative - based Learning 

    การเร�ยนรู�แบบร�วมมือ 

2. Gallery walk 

    การเร�ยนรู�แบบเดินชมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�

3. Game - based Learning 

    การเร�ยนรู�โดยใช�เกมเป�นฐาน

4. Peer Assessment 

    การเร�ยนรู�แบบการประเมินผลงานโดยเพ�่อน 

5. Peer Teaching 

    การเร�ยนรู�แบบเพ�่อนสอนเพ�่อน

6. Project - based Learning 

    การเร�ยนรู�โดยใช�โครงการเป�นฐาน

7. Simulation - based Learning 

    การเร�ยนรู�โดยใช�สถานการณ�จำลองเป�นฐาน

8. Task - based Learning 

    การจัดการเร�ยนรู�โดยใช�ภาระงานเป�นฐาน 

9. Team - based Learning 

     การเร�ยนรู�โดยใช�ทีมเป�นฐาน 

10. Think - paired - share, Think - paired - square 

     การเร�ยนรู�แบบเพ�่อนคู�คิดสี่สหาย
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Collaborative-based Learning
การเร�ยนรู�แบบมีส�วนร�วม  

       เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใชกระบวนการกลุม โดยใหผูเรียนไดมีโอกาส

ทำงานรวมกัน เพื่อผลประโยชนและเกิดความสำเร็จรวมกันของกลุม โดยหลักการสำคัญใน

การเรียนการสอน มุงเนนใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการตางๆ ที่เรียนมา จัดระบบความรู 

และสรุปเปนองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูเรียนจะตอง

มีความพรอมที่จะรวมกันทำกิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุม ความสำเร็จจึงขึ้นอยูกับ

เปาหมายที่กลุมตั้งไว

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Collaborative-based Learning
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�แบบมีส�วนร�วม  3

ขั้นตอนที่ 1 : มอบหมายงาน

ขั้นตอนที่ 2 : การวางแผนและการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินผลงาน

1. ผู�สอนนำเข�าสู�บทเร�ยนด�วย Interactive Lecture 

    (แจ�งเทคนิคการเร�ยนรู�ที่ใช� / ตั้งคำถามชวนคิด / สรุปเกี่ยวกับเทคนิคการเร�ยนรู�)

2. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค� กระบวนการเร�ยนรู�และเกณฑ�การประเมินผลงาน

3. ผู�เร�ยนจัดตั้งกลุ�ม เพ�่อระดมความคิดในการเลือกหัวข�อที่กลุ�มสนใจ

4. ผู�เร�ยนกำหนดบทบาทความรับผ�ดชอบของสมาชิกในกลุ�ม

1. ผู�สอนชี้แจงว�ธีและเกณฑ�การประเมินผล

2. ผู�เร�ยนนำเสนอผลงาน

3. ผู�สอนจัดการประเมินผลด�วยว�ธีที่หลากหลาย โดยการประเมิน

    จากผู�เร�ยน / ผู�สอน / การถอดบทเร�ยนของนิสิต ข�อคิดเห็นจาก

    บุคคลภายนอกที่เข�าร�วมกิจกรรม

4. ผู�สอนสรุปสิ�งที่ได�เร�ยนรู�จากการทำกิจกรรม

การวางแผน การดำเนินงาน

1. ผู�เร�ยนพ�ดคุยปร�กษากันภายในกลุ�มเกี่ยวกับ

    กระบวนการดำเนินงาน

2. ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เร�ยนลงพ�้นที่เพ�่อศึกษาข�อมูล

    และว�เคราะห�ถึงความเป�นไปได�ของแผนงาน และ

    ป�จจัยต�างๆ ที่จะทำให�งานสำเร็จหร�อล�มเหลว

3. ผู�สอนให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ��มเติม

1. ผู�เร�ยนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว�

2. ผู�เร�ยนรายงานความก�าวหน�าตามช�วงเวลาที่กำหนด

3. ผู�สอนติดตามให�ความช�วยเหลือ และช�วยแก�ป�ญหา

    เมื่อผู�เร�ยนต�องการ

4. ผู�เร�ยนรวบรวม/สรุปผลการปฏิบัติตามแผน

5. ผู�เร�ยนเตร�ยมนำเสนอ
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม
4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

- สงเสริมใหตนเองและคนรอบขางมีสุขภาพจิตท่ีดี ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
  กับแตละบุคคล 
- พัฒนาการเรียนรูของตนเองจากผูคนท่ีหลากหลายและนำไปประยุกต
  ในการทำงานในอนาคต

- รูจักวิเคราะหความแตกตางของบุคคลท่ีตองอยูรวมกันหรือทำงานรวมกัน
  ในอนาคต เพ่ือใหการทำงานรวมกันเปนไปอยางราบร่ืน
- ตองวางแผนคิดเชิงแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือตองลงปฏิบัติงานจริง

- ในสถานการณปญหา ตองคิดเชิงบวก เรียนรูจากประสบการณท่ีเคย
  ทำงานรวมกับผูอ่ืน
- ฝกความคิดสรางสรรคของตนเองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

- พยายามทำความเขาใจตนเองและผูอ่ืนวามีความแตกตางกัน 
  จะไดรวมงานกับผูอ่ืนได 
- มอบหมายงานกันอยางชัดเจนและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
- เคารพและยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ืน แมจะมีความเห็นขัดแยง 
  พยายามเรียนรูท่ีจะปรับตัวเพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยสัมพันธภาพ

มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองสุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 
และพฤติกรรมทางสังคมจากการทำกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน

ตระหนักรูในตนเองโดยประพฤติตนเหมาะสมกับสาขาอาชีพ 
ใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และอยูรวมกับผูอ่ืน

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2. ด�านความรู�

3. ด�านทักษะทางป�ญญา

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
      และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- ส่ือสารดวยปญญา หลีกเล่ียงการใชอารมณความรูสึกสวนตัว
  ในการพูดคุยเร่ืองงาน

- ใชเคร่ืองมือและส่ิงอำนวยความสะดวกเชิงเทคโนโลยีในการทำงาน 
  และเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื ่น ทำใหนิสิตไดรับประสบการณการทำงานเปนกลุม 

เรียนรูการปรับตัวใหเขากับการทำงานกลุม ทำใหไดองคความรูมากกวาเรียนจากผูสอน

เพียงคนเดียวทำใหเกิดผูเรียนตกผลึกความรูดวยตนเอง
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Gallery walk
การเร�ยนรู�แบบเดินชมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�

       เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือนำเสนอผลงาน และทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมเพ่ือน ในลักษณะการเดินชมผลงาน

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม วิพากษวิจารณความถูกตอง ความสรางสรรคของผลงานตนเอง

และผลงานของเพื่อนกลุมอื่นๆ กอนที่จะตกผลึกเปนความรูความเขาใจที่สรางขึ้นดวยตนเอง

ซึ่งเปนการฝกทักษะการคิดวิเคราะห การสื่อสาร และการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ตามหลักการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Gallery walk
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�แบบเดินชมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�4

ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดหัวเร�่อง

ขั้นตอนที่ 2 : การระดมสมอง

ขั้นตอนที่ 3 : การเดินชมผลงานและให�ข�อคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 4 : การสรุปกิจกรรม

1. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค� ขั้นตอน และเกณฑ�การประเมิน

2. ผู�สอน / ผู�เร�ยนจัดตั้งกลุ�ม

3. ผู�สอนมอบหมายหัวข�อเร�่องให�ผู�เร�ยนแต�ละกลุ�ม

1. ผู�เร�ยนศึกษาค�นคว�าข�อมูลจากแหล�งต�างๆ และพ�ดคุยปร�กษาหาร�อ

    เพ�่อสร�างผลงานในลักษณะบอร�ดนิทรรศการ

2. ผู�สอนกระตุ�นให�สมาชิกในกลุ�มทุกคนมีส�วนร�วมในการทำงาน

3. ผู�เร�ยนนำผลงานของกลุ�มไปติดในพ�้นที่ที่กำหนด

1. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค� ขั้นตอน และภาระงานที่ต�องทำ

2. ผู�เร�ยนเดินชมผลงานของเพ�่อนกลุ�มต�างๆ และปฏิบัติตามภาระงาน

    ที่ได�รับมอบหมาย

3. ผู�สอนสังเกตพฤติกรรมของผู�เร�ยนและกำกับดูแลให�ผู�เร�ยนดำเนิน 

    กิจกรรมตามขั้นตอน

1. ผู�เร�ยนส�งตัวแทนเสนอมุมมองของกลุ�มต�อความคิดเห็นของเพ�่อนๆ

2. ผู�สอนร�วมให�ข�อเสนอแนะต�อความคิดเห็นของผู�เร�ยนแต�ละกลุ�ม

3. ผู�สอนสรุปประเด็นสำคัญและเพ��มเติมประเด็นที่ผู�เร�ยนยังไม�เข�าใจ

    หร�อไม�ครอบคลุม
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

- นำความรูจากบทเรียนไปตอยอดในวิชาชีพ เพ่ือไปพัฒนาตนเอง และ
  เปนแบบอยางในการสอนผูอ่ืนได 
- นำความร ู เรื ่องพลเมืองมาใชในการใชชีวิตรวมกับผูอื ่น มีวินัย 
  มีความรับผิดชอบการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม สิทธิ หนาท่ีของตน 
- มีแนวทางทบทวนความรูกอนการสอบ ดวยการทำ mind map 
  ท่ีทำใหเขาใจไดงาย

- ใชวิจารณญาณในการเลือกขอมูลท่ีจะนำมาใชในการทำงาน
- รูจักวิเคราะหขาว หรือขอมูลท่ีไดรับจากแหลงตางๆ ใหมีเหตุผลมากย่ิงข้ึน 
  ไมหลงเช่ืองายๆ 
- กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู ไขวควาความรูใหมๆ  ใหพรอมกับสถานการณ
  ท่ีเปล่ียนแปลง

- มีสวนรวมในการบอกเก่ียวกับสถานการณปญหาสังคมตามมุมมอง
  ของตนเอง
- วิพากษประเด็นเก่ียวกับเน้ือหาและผลงานของเพ่ือนกลุมอ่ืนๆ

คิดวิธีการของตนเองในรูปแบบท่ีสรางสรรค พยายามไมลอกเลียนแบบ
ความคิดของคนอ่ืนมาเปนของตน

มีความรูความเขาใจในเนื้อหาเรื่องการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 
และพลเมืองวิวัฒน จากการลงมือเรียนรูดวยตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูอ่ืน

- รูจักวางแผน และทำตามส่ิงท่ีวางแผนไวใหได
- มีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน 
- ไมนำทิฏฐิหรือมีอคติ แตตองใหเกียรติและเคารพความแตกตางของผูอ่ืน

ปฏิบัติตัวใหมีคุณคาและเปนประโยชนตอผูอ่ืน ดวยการใชความรูและ
ความสามารถของตนเองชวยเหลือผูอ่ืน

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2. ด�านความรู�

3. ด�านทักษะทางป�ญญา
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

- ลองทำงานรวมกับคนท่ีไมรูจัก กลาท่ีจะเสนอความเห็น เพ่ือให
  การทำงานสำเร็จตามเปาหมาย 
- รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยไมใชอคติ และเคารพ
  ท้ังเสียงขางมากและขางนอย

- แบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน เพ่ือลด
  การเก่ียงงานกัน 
- รูจักหนาท่ีในการมีสวนรวมของตัวเอง ไมเอาเปรียบหรือเห็นแกตัวเอง

ไมนำทิฏฐิหรืออคติที่มีมาเปนอุปสรรคของการเรียนรูสิ่งใหมๆ หรือ
การทำงานรวมกับผูอ่ืน

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
     และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- สรุปประเด็นสำคัญดวย Mind Map เพราะทำใหเขาใจไดงาย
- รูจักใชการตกแตง สี นำเสนอ ใหงายตอการเขาใจ

- เลือกแหลงขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ
- ฝกใชแอพพลิเคช่ันตางๆ ท่ีทันสมัยในการนำเสนอขอมูล เพราะ
  สามารถดึงดูดความสนใจไดดี

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูโดยเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูทำใหนิสิตไดพัฒนาทักษะหลากหลาย 

เชน การทำงานเปนทีม ทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟงและการเขียน การวาดภาพผาน

ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนจุดเดนของการจัดการเรียนรู อีกทั้งผูสอนไดทวนสอบผลการสอน

ของตนเอง ผานผลงานของผูเรียน

         ท้ังน้ีผูสอนพบวา ในกรณีท่ีมีกลุมจำนวนมาก หรือมีสมาชิกตอกลุมจำนวนมาก จะสงผลตอ

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ทำใหผูเรียนเกิดความเบ่ือ และเร่ิมไมสนใจผลงานของเพ่ือนกลุมอ่ืนๆ 

ดังนั้นผูที่จะนำไปใชควรบริหารจัดการเวลาอยางเหมาะสม หรืออาจมอบหมายงานในระหวาง

เดินชมผลงานหรือกำหนดเกณฑในการพัฒนาผลงานใหชัดเจน เปนตน
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Game-based Learning
การเร�ยนรู�โดยใช�เกมเป�นฐาน
       เปนการจัดการเรียนการสอนที ่ผู สอนออกแบบและใชเกมเพื ่อจัดประสบการณ

ที ่ช วยใหผู เร ียนเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงคที ่กำหนด โดยใหผู เร ียนเลนเกมที ่มี

การนำเนื ้อหาบทเรียนเขาไปบูรณาการ ภายใตกติกาหรือขอตกลงที ่ถ ูกออกแบบมา

ใหเหมาะสมกับผูเรียน ซึ ่งมุ งใหผู เรียนเกิดความสนใจและไดรับความรู (Knowledge) 

ผานการเล นเกมอย างสน ุกสนาน (Fun) นอกจากนั ้นทำให ผ ู  เร ียนได ม ีส วนร วม 

(Engagement)  ในการเรียนรู ของผู เรียนเองโดยพฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และ

ผลของเกมจะเปนสวนที่นำมาใชในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรูของผูเรียน

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Game-based Learning
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�โดยใช�เกมเป�นฐาน5

ขั้นตอนที่ 1 : การสร�างและพัฒนาเกม

1. ผู�สอนศึกษาวัตถุประสงค�และผลลัพธ�การเร�ยนรู�ของรายว�ชา

2. ผู�สอนศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับเกมที่เกี่ยวข�อง

3. ผู�สอนพ�จารณาเลือกใช� / ประยุกต� / สร�างโครงสร�างเกมให�สอดคล�อง

    กับวัตถุประสงค�และผลลัพธ�ของการเร�ยนรู�ของบทเร�ยน

4. ผู�สอนกำหนดว�ธีการ / ขั้นตอน / อุปกรณ�การเล�นเกม

5. ผู�สอนทดลองใช�เกมและปรับปรุงให�เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 : การอธิบายและนำเสนอเกมแก�ผู�เร�ยน

1. ผู�สอนอธิบายกติกาการเล�นเกม

2. ผู�สอนสาธิตขั้นตอนการเล�นเกม

3. ผู�สอนแจกอุปกรณ�

ขั้นตอนที่ 3 : การดำเนินกิจกรรมการเล�นเกมตามกติกาที่กำหนดไว�

1. ผู�เร�ยนเร��มดำเนินกิจกรรมการเล�นเกมตามกติกาที่กำหนดไว�

2. ผู�สอนสังเกตพฤติกรรมเพ�่อกำกับดูแลให�นิสิตเล�นเกมตามกติกา

ขั้นตอนที่ 4 : สรุปผลของเกม

1. ผู�เร�ยน / ผู�สอนสรุปผลคะแนนจากเกม

2. ผู�เร�ยน / ผู�สอนอธิบายที่มาของผลคะแนนจากเกม

ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผลการเร�ยนรู�ของผู�เร�ยนตามวัตถุประสงค�
การเร�ยนรู�ที่ได�กำหนดไว�

1. ผู�สอนเชื่อมโยงผลจากกิจกรรมการเร�ยนรู�ที่ได�จากเกมกับบทเร�ยนในรายว�ชา

2. ผู�เร�ยนอภิปรายสิ�งที่ได�จากการเร�ยนรู�

3. ผู�สอนสรุปประเด็นสำคัญและประเมินผลกิจกรรม
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- ดำเนินชีวิตดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมโกง มีความพอเพียง ไมโลภ 
  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบกิจกรรมตางๆ 
- เคารพกฎกติกาของกลุมและสถานท่ี ยึดหลักประชาธิปไตย
- รักษาเวลา 
- คิดวางแผนคาใชจาย ไมสุรุยสุราย อดออมไวใชยามจำเปน

ทำประโยชนใหแกสังคมหรือผูอ่ืนใหมากข้ึน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน
จากการกระทำของตัวเอง 

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเนื้อหา เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประวัติศาสตรการเมืิองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ 
จากการลงมือเรียนรูดวยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

- จัดสรรเงินใหเปนระบบ ใชเงินดวยความรอบคอบ 
- ใชสติและยึดหลักกฎหมายในการแกไขปญหา

- คิดจำแนกแจกแจงขอมูลออกเปนสวนๆ ตรวจสอบอยางละเอียด
  หาความสัมพันธเชิงเหตุผล เพ่ือความเขาใจ กอนท่ีจะประเมินและ
  ตัดสินใจในเร่ืองน้ันๆ 
- แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยหาสาเหตุของปญหาแลวจึงรีบแกไขไมให
  ปญหาท่ีเจอน้ันบานปลาย ไดจำลองสถานการณจะไดฝกการแกไข
  อยางเปนระบบ
- มีสติทุกคร้ังท่ีเจอปญหา อยาใชอารมณในการตัดสิน คำนึงถึงผลกระทบตางๆ
  ท่ีจะตามมา

ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติและสรางสรรค ในการแกปญหาน้ันควร
ชวยกันคิดแกปญหาหรือมองปญหาหลายๆ มุมมอง

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2. ด�านความรู�

3. ด�านทักษะทางป�ญญา
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

- ประณีประนอมตอกัน ไมเอาอารมณของตนเปนท่ีต้ัง ใจเย็น ใชเหตุผล
  ในการทำงานรวมกัน
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง แลวนำมาปรับใชในการดำเนินชีวิต 
- มีสวนรวมกับการต้ังกติกา และทำตามกติกาของเกมได

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากกลุม และการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
ไมนำไปคิดเอง

รูจักปรับตัวไปตามฟงเสียงขางมาก ไมละเลยเสียงขางนอย เพ่ือลด
ความขัดแยงเชิงความสัมพันธระหวางบุคคล

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
     และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- วางแผนในการใชเงิน รูจักการประหยัดอดออม ไมฟุมเฟอย คิดคำนวณ
  คาใชจายตางๆ ใหดี และบริหารจัดการตนเองใหเปนไปตามท่ีวางแผนไว
  อยางเหมาะสม 
- รวมกันปรึกษาในทีม วิเคราะหความนาจะเปน เพ่ือลงคะแนนใน
  การเลมเกม

ตองใชเทคโนโลยีสืบหาขอมูลเพ่ิมเติม และเปนชองทางการเผยแพรขอมูล
ไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง

- นำเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจำวันอยางถูกตองและปลอดภัย
- หาขอมูลรอบดานกอนลงมือทำใชความระมัดระวัง ในการไมประมาท 

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐานชวยกระตุนบรรยากาศการเรียนรูใหสนุกสนาน 

ตื่นเตน ทาทาย และไดเรียนรูจากผลการแพชนะ

          ท้ังน้ีผูสอนพบวา ในบางคร้ังผูเรียนเกิดความสับสนในข้ันตอนการเลนและไมสามารถ

ควบคุมเวลาในกลุม ดังน้ันผูท่ีจะนำไปใชจึงควรจัดทำคูมือการเลนเกมเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา

กอนการเลน
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Peer Assessment
การเร�ยนรู�แบบการประเมินผลงานโดยเพ�่อน 

       เปนการจัดการเรียนการสอนที ่เนนใหผู  เร ียนเกิดการเรียนรู ด วยตนเองผาน

การประเมินผลงานของผู เรียนคนอื ่น โดยผู เรียนจะมีสวนรวมในการประเมินผลงาน

ของผู เรียนคนอื ่นตามเกณฑการประเมิน (Rubrics) ที ่ผู สอนเปนผู กำหนด 

      กระบวนการนี้จะทำใหผูเรียนไดตรวจสอบและทบทวนผลงานของตนเองกับเพื่อน 

เกิดการสะทอนคิดมายังผลงานของตนเอง พรอมท้ังเกิดการเรียนรูและมีแนวคิดกลับมาพัฒนา

ผลงานของตนใหดีขึ้น

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Peer Assessment
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�แบบการประเมินผลงานโดยเพ�่อน4

ขั้นตอนที่ 1 : เร��มต�น

1. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค� 

2. ผู�สอนกำหนดงานมอบหมาย พร�อมท้ังแจ�งให�ผู�เร�ยนทราบถึงข้ันตอนท้ังหมด

    และกำหนดการต�างๆ

ขั้นตอนที่ 2 : สร�างแบบประเมินการให�คะแนน (Rubrics)

1. ผู�สอนสร�างแบบประเมินการให�คะแนนเพ�่อใช�ประเมินงานมอบหมายที่กำหนด

    โดยแบบประเมินนี้จะต�องมีประเด็นในการประเมินที่ชัดเจนและเข�าใจง�าย

ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินงานโดยเพ�่อน

1. เม่ือถึงกำหนดส�งงานตามท่ีผู�สอนกำหนด ผู�สอนรวบรวมงานมอบหมายของ

    ผู�เร�ยนทุกคน และนำงานท้ังหมดมาสุ�มสลับกันเพ�อ่แจกจ�ายให�ผู�เร�ยนแลกกันตรวจ

    - ผู�สอนปกป�ดชื่อเจ�าของผลงาน

    - ผู�เร�ยนตรวจผลงานตามแบบประเมินการให�คะแนน

    - ผลงานของผู�เร�ยน 1 งาน ตรวจจากเพ�่อนอย�างน�อย 3 คน แล�วนำคะแนนที่ได�มาเฉลี่ย

ขั้นตอนที่ 4 : การแจ�งและสรุปผลการประเมิน

1. ผู�สอนแจ�งผลการประเมินทั้งในส�วนของผลงานที่ได�รับการประเมินและ

    การเป�นผู�ประเมิน

2. ผู�สอนสรุปสิ�งที่ได�เร�ยนรู�จากการทำกิจกรรม
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- ปฏิบัติตามกฎกติกา สงงานตรงเวลา และรักษาเวลา
- ไมทุจริตในการสอบ และการทำส่ิงตางๆ และตัดสินส่ิงตางๆ อยางเปนธรรม

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป
(เน้ือหา)

- มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองหลักเกณฑการประเมินบทความ
  การประเมินการนำเสนอสารสนเทศ จากการลงมือเรียนรูดวยตนเอง
  และประเมินผลงานของผูอ่ืน

2. ด�านความรู�

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ โดยใช
     ความรูเปนฐาน

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

- ตรวจสอบขอมูลตามหลักการ ตรงตามเกณฑ
- ตรวจประเมินช้ินงานใหเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด เพ่ือลดขอโตแยง
  ขอครหาระหวางกัน
- คัดเลือกสารสนเทศท่ีมีความนาเช่ือถือ และหลีกเล่ียงการลอกเลียน
  วรรณกรรม 
- ยอมรับในผลการประเมิน นำส่ิงท่ีดีและขอผิดพลาดมาปรับปรุงผลงาน
  ของตนเองตอไป

- ตองรอบคอบในการพิจารณาและตัดสินผลงานของผูอ่ืน คิดกอนทำ
- ทำงานดวยความละเอียดรอบคอบ อานขอกำหนดตางๆ ใหชัดเจน 
  ถาไมรูไมเขาใจตองหาขอมูลเพ่ิมเติม

ประเมินขอมูลตามหลักการประเมินสารสนเทศท่ีไดเรียนมา

3. ด�านทักษะทางป�ญญา

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได - มีความเปนผูนำในเร่ืองท่ีตองมีความรูความสามารถและรูจักเปน
  ผูตามทีดีในเร่ืองท่ีไมถนัด 
- รูจักรับฟงการประเมินตามมุมมองของผูอ่ืน 

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

- รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายใหดี เพ่ือไมใหเปนภาระแกผูอ่ืน

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
     และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

ตรวจสอบงานของเพ่ือและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดได

- นำเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนาสนใจ โดยใชโปรแกรม
  นำเสนอท่ีหลากหลาย 
- ฝกพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น เพื่อนำขอมูลมาพัฒนาตนเอง

- เรียนรูและฝกการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ รอบตัว จะไดทำงานได
  คลองตัวและรวดเร็ว
- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทันและถูกวิธี 

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูแบบการประเมินผลงานโดยเพื่อนทำใหผูเรียนมีกรอบการทำงาน

ที่ชัดเจนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน และสามารถใชเกณฑการประเมิน

เปนแนวทางในการพัฒนางานของตนเองใหดีขึ้น

          ท้ังน้ีผูสอนพบวา ผูเรียนบางคนไมต้ังใจตรวจงานของเพ่ือนตามเกณฑท่ีกำหนด ดวยเหตุน้ี

ผูท่ีจะนำไปใชจึงควรอธิบายเกณฑการประเมินใหผูเรียนรับทราบอยางชัดเจน และกำชับใหผูเรียน

ตรวจงานที่ไดรับมอบหมายตามเกณฑที่กำหนด
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Peer Teaching
การเร�ยนรู�แบบเพ�่อนสอนเพ�่อน
       เปนการจัดการเรียนการสอนซ่ึงนิสิตแตละกลุม ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับทักษะทางภาษาในหัวขอที่กลุมไดรับมอบหมายเพื่อสอนเพื่อนรวมชั้นในคาบเรียนที่

อาจารยผูสอนกำหนดไว  โดยกลุมนิสิตที่เปนผูสอนตองออกแบบแผนการสอน สืบคนขอมูล

เพ่ือทำส่ือการสอนรูปแบบตางๆ ออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหัวขอท่ีสอนเพ่ือใหผูเรียน

ฝกปฏิบัติ รวมถึงจัดทำแบบทดสอบวัดผลผูเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนระหวางกัน

ของทีมนิสิต ผูสอนและเพ่ือนรวมช้ันเรียน

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Peer Teaching
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�แบบเพ�่อนสอนเพ�่อน3

ขั้นตอนที่ 1 : ก�อนเร��มกิจกรรม

1. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค�กระบวนการทำกิจกรรมและเกณฑ�คะแนน

2. ผู�สอนอธิบายความสำคัญและประโยชน�ของกิจกรรม

3. ผู�สอนถามความเข�าใจของผู�เร�ยน

ขั้นตอนที่ 2 : กระบวนการทำกิจกรรม

1. นิสิตแบ�งกล�ุม และจับฉลากหัวข�อการเร�ยนรู�

2. นิสิตศึกษา ค�นคว�าความรู�ในหัวข�อที่ได�รับมอบหมายอย�างถ�องแท� เพ�่อให�

    สามารถเป�นผู�ถ�ายทอดความรู�ได�

3. นิสิตแต�ละกลุ�มร�วมกันออกแบบแผนการสอน ออกแบบกิจกรรม การจัดทำ

    สื่อการสอน การจัดทำแบบฝ�กหัด การจัดทำแบบทดสอบ

4. ผู�สอนตรวจสอบกระบวนการและให�คำแนะนำ

5. นิสิตผู�สอนถ�ายทอดความรู�ในชั้นเร�ยนตามกระบวนการที่ได�วางแผนไว�

ขั้นตอนที่ 3 : สรุปกิจกรรม

1. ผู�สอนสังเกตและประเมินการทำกิจกรรม

2. นิสิตผู�เร�ยนประเมินการสอนของกลุ�มนิสิตผู�สอน ร�วมกันอภิปราย และสะท�อน

    กระบวนการจัดการเร�ยนการสอนระหว�างกัน

3. นิสิตผู�สอนรับฟ�งคำแนะนำจากอาจารย�เพ�่อนำไปพัฒนาตนเอง
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- มีวินัยในการเขาเรียน การทำกิจกรรม การทำงานรวมกับผูอ่ืน
- ความตรงตอเวลาและบริหารจัดการเวลาใหได
- รูจักการขยัน ใฝรูใฝเรียน

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร จากการ
ลงมือเรียนรูดวยตนเองและรับฟงขอเสนอแนะจากผูอ่ืน

2. ด�านความรู�

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

- นำความรูเพ่ิมเติมท่ีเพ่ือนสอนมาทำขอสอบได สามารถนำแนวทาง
  การสอนของกลุมเพ่ือนไปประยุกตใชในการนำเสนองานคร้ังตอไปได 
- ไดใชความรูท่ีไดศึกษาไปพัฒนาตอในอนาคต ในเร่ืองของการเขาสังคม
  การอาน การพูดจา ความเหมาะสมตางๆ ตามสถานการณ

ฝกคิดวิเคราะหสถานการณและพัฒนาตนเองใหมีความรูเทาทันและ
รอบดาน

- ใชสติและนำประสบการณท่ีเคยเกิดข้ึน ไปใชแกปญหาเฉพาะหนา
  ในการทำงาน 
- พยายามคิดสรางสรรคงานใหออกมาหลากหลายรูปแบบและนาสนใจ
  และเกิดประสิทธิภาพ

3. ด�านทักษะทางป�ญญา

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได
  

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

เคารพและมีมารยาทในการฟงระหวางท่ีผูอ่ืนกำลังนำเสนอ / รับฟง
ความเห็นของกันและกัน และชวยเหลือใหงานประสบผลสำเร็จไปไดดวยดี
 
- แบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม โดยดูจากความถนัดความสามารถของ
  แตละคน
- ตองต้ังใจทำส่ิงท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จ

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
     และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- เพ่ิมความนาสนใจของขอมูลตางๆ โดยการนำเทคโนโลยีมาประกอบ
  ควบคูกันกับการนำเสนอ ทำใหผูฟงเรา เขาใจไดงายเพราะมีการนำเสนอ
  ท่ีนาสนใจ 
- นำขอเสนอแนะในงานไปปรับปรุงเพ่ือใหสามารถส่ือสารใหทุกคนรับทราบ
  ในส่ิงท่ีเราตองการนำเสนอไดอยางเขาใจ

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนสอนเพื่อนชวยกระตุนการมีสวนรวมของผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนกระบวนการสอน การสงงานที่อาจารยผูสอนมอบหมาย

ตรงเวลา และแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจสืบคนขอมูลและจัดทำสื่อการสอนไดอยางดี

          ทั้งนี้ผูสอนพบวา ยังมีผูเรียนบางคนขาดทักษะดานการพูดนำเสนอ เชน พูดติดขัด 

จังหวะการพูดเร็วหรือชาเกินไป หรือบางคนมีลักษณะการพูดแบบอาน เปนตน ทำใหนิสิต

ขาดความสนใจ หรือฟงเนื้อหาไดไมครบหรือไมชัดเจน ดวยเหตุนี้ผูที่จะนำไปใชควรใหขอมูล

สะทอนกลับภายหลังการนำเสนอ และแนะนำแนวทางแกไขแกนิสิตท่ีขาดทักษะในการนำเสนองาน

ดวยการพูดเปนรายบุคคล
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Project-based Learning
การเร�ยนรู�โดยใช�โครงการเป�นฐาน

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�

       เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีพ้ืนฐานตามแนวคิดของ John Dewey 

ซึ่งเชื่อวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงในการทำโครงการ ซึ่งออกแบบใหมี

ความสอดคลองกับวัตถุปะสงคการเรียนรูของรายวิชา โดยอาศัยเทคนิคหลากหลายรูปแบบ

ผสมผสานกัน ไมวาจะเปนการฝกคิดวิเคราะห การแกปญหา กระบวนการกลุม และการอภิปราย 

ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู ต้ังแตการวางแผน

การเรียนรู การออกแบบการเรียนรู การสรางสรรคผลงาน การประยุกตใชผลงาน และ

การประเมินผลงาน
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Project-based Learning
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�โดยใช�โครงการเป��นฐาน5

ขั้นตอนที่ 1 : การชี้แจงวัตถุประสงค�

1. ผู�สอนชี้แจงและเชื่อมโยงวัตถุประสงค�ของรายว�ชา และวัตถุประสงค�ของโครงการ

2. ผู�สอนอธิบายลักษณะโครงการ กระบวนการทำโครงการ และเกณฑ�ประเมิน

3. ผู�สอนให�ผู�เร�ยนจัดตั้งกลุ�ม

ขั้นตอนที่ 2 : การวางแผน

1. ผู�เร�ยนปร�กษากันในกลุ�มเพ�่อเสนอหัวข�อโครงการตามความสนใจ

2. ผู�เร�ยนศึกษาความเป�นไปได� / ลงพ�้นที่เก็บข�อมูล เพ�่อกำหนดหัวข�อโครงการ

3. ผู�เร�ยนศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข�อง

4. ผู�เร�ยนออกแบบว�ธีการทำงานและกำหนดบทบาทหน�าที่ความรับผ�ดชอบ เพ�่อเข�ยนร�าง

    ข�อเสนอโครงการ

5. ผู�สอนให�ข�อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงข�อเสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 : การดำเนินโครงการ

1. ผู�เร�ยนเร��มดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว�

2. ผู�เร�ยนบันทึกข�อมูล และเหตุการณ�สำคัญ / แบบรายงานตนเอง (Self - Report)  

    ที่เกิดข�้นในทุกขั้นตอน

3. ผู�เร�ยนรายงานความก�าวหน�าตามช�วงเวลาที่กำหนด

4. ผู�สอนติดตามให�ความช�วยเหลือและช�วยแก�ป�ญหาเมื่อผู�เร�ยนต�องการ

5. ผู�เร�ยนรวบรวม / สรุปผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค�ของโครงการ

6. ผู�เร�ยนเตร�ยมจัดทำรูปเล�ม และการนำเสนอ

ขั้นตอนที่ 4 : การนำเสนอ

1. ผู�เร�ยนจัดเตร�ยมสื่อ / อุปกรณ�ประกอบการนำเสนอโครงการ

2. ผู�สอนชี้แจงกติกา ระยะเวลาและลำดับในการนำเสนอ

3. ผู�เร�ยนนำเสนอโครงการ

4. ผู�สอนให�ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะ

5. ผู�สอนสรุปสิ�งที่ได�เร�ยนรู�จากการดำเนินการโครงการและเชื่อมโยงไปสู�วัตถุประสงค�

    และเนื้อหาว�ชาที่เกี่ยวข�อง 

ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล

1. ผู�สอนชี้แจงเกณฑ�การให�คะแนนการทำโครงการแต�ละขั้น

2. ผู�เร�ยนประเมินผลงานและการนำเสนอโครงการของเพ�่อนกลุ�มอื่นโดยใช�เกณฑ�  Rubric

3. ผู�สอนประเมินผลงานแต�ละโครงการโดยใช�เกณฑ� Rubric
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- ทำงานตางๆ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง พอเพียงในส่ิงท่ีตนเอง
  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน
- รวบรวมความรูจากแหลงสารสนเทศท่ีนาเช่ือถือ และตองอางอิง
   บรรณานุกรมเสมอ
- ขมใจหักหามใจไมทำในส่ิงผิดไปจากกฎระเบียบขอตกลงท่ีไดวางไวรวมกัน
  และปรับเปล่ียนนิสัยท่ีไมดีของตนดวยการฝกฝนและอดทน

- มีน้ำใจแกผูอ่ืน แบงปนในส่ิงท่ีตนมีใหผูท่ียังไมมี
- ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและ
  ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองการศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม ชีวิตในโลกดิจิทัล การเขียน
บทความวิชาการ จากการลงมือจัดกิจกรรมรวมกันกับผูเรียนคนอ่ืนๆ

2. ด�านความรู�

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

- รูจักบูรณาการความรูท่ีกำลังศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
  และผูอ่ืน 
- มีแนวทางพัฒนาตนเองและผูอ่ืนไดเหมาะสมตามชวงวัย ท้ังในดาน
  พฤติกรรม จิตใจ และปญญา 
- แกไขปญหาดวยกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร มีหลักคิด และตัดสินใจ
  ดวยเหตุผล
- นำหลักคุณคาแทคุณคาเทียมมาใชในการพิจารณาเร่ืองคาใชจายให
  พอประมาณได

- คิดอยางเปนข้ันตอนต้ังแตการคนหาสาเหตุ แยกแยะปจจัย พิจารณา
  วิธีการแกปญหาดวยหลักการท่ีนาเช่ือถือ แลวคอยตัดสินใจเลือกทาง
  ท่ีดีท่ีสุด 
- ไมนำขอมูลท่ีหามาได ไปใชแบบการคัดลอก ตองวิเคราะหและสังเคราะห
  ดวยตนเอง 
- ไมหลงเช่ือคำโฆษณา ตองไตรตรองอยางมีเหตุผล ใชหลักกาลามสูตร
  กอนตัดสินใจเช่ือ 
- รูจักจัดสรรเวลา เรียงลำดับความสำคัญของส่ิงตางๆ ในชีวิต

3. ด�านทักษะทางป�ญญา
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

ไมมองผูอ่ืนในทางไมดี เพราะแตละคนมีความถนัด หรือความสามารถ
แตกตางกัน

- แบงหนาท่ีกันดวยความสมัครใจ และเหมาะสมกับแตละคน จะทำให
  สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการทำงาน
- มีความรับผิดชอบ ทำงานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมายเพ่ือไมใหเปน
  ภาระของผูอ่ืน

- รูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน โดยนึกถึงประโยชนสวนรวม ไมเห็นแกตัว 
- รูจักเรียนรูจากผูอื่น ไมเชื่อเพียงมุมมองของตนเพียงฝายเดียว และ
  พยายามจัดการท่ีตนเองกอน เพ่ือใหเขาใจมุมมองของผูอ่ืน 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

ตองประเมินควมนาเชื่อถือของขอมูลที่สืบคนมาไดวาเกี่ยวของกับ
การเขียนบทความกอนท่ีจะนำมาเขียนสังเคราะหเปนงานของตนเอง

คิดวิธีการแกปญหาน้ันๆ ใหหลากหลาย แลวใชวิจารณญาณ และเลือก
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีคิดวาจะสามารถท่ีจะแกไขปญหาน้ันๆ ได

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
     และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

รูจักคำนวณเก่ียวคาใชจายในการดำเนินการตางๆ ใชหลักสถิติและ
เทคโนโลยีในการประเมินผลการดำเนินโครงการ

- เลือกใชคำพูดใหเหมาะสม โดยเฉพาะการติดตอประสานกับผูใหญ
  หรือผูท่ีมีตำแหนงสูงกวา 
- ทำส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอใหทันสมัย นาดึงดูดความสนใจ
  และงายตอการทำความเขาใจ เชน Infographic หรือ Video clip เปนตน

- คัดกรองขอมูลท่ีไดรับจากแหลงคนควาอยางมีหลักฐานมีแนวคิดทฤษฎี
  สนับสนุน และทำดวยความรอบคอบ 
- รูจักเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและระมัดระวังในการคนหาและ
  เผยแพรขอมูลไมใหเกิดโทษตอตนเองและผูอ่ืน 

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐานชวยพัฒนาทักษะการทำงานเปนทีม การวางแผน การแกปญหา การศึกษาคนควา
เรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาบุคคลดวยกิจกรรมตางๆ การติดตอประสานงาน การนำเสนองาน ทักษะการส่ือสาร การตัดตอทำคลิปวีดิโอ 
การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ทำใหผูเรียนเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ส่ิงแวดลอมจริง บนฐานการวิจัยหรือองคความรูท่ีตนเคยมี 
นำไปสูการพัฒนาแบบองครวม
         ท้ังน้ีผูสอนพบวา มีผูเรียนบางคนไมใหความสำคัญ ไมกระตือรือรนในการทำงานกลุม และมีความคับของใจในการถูกประเมิน
งานโครงการจากเพ่ือน ดังน้ันผูท่ีจะนำไปใชควรกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูเรียนกระตือรือรนในการทำงานรวมกันของกลุม กำหนดเกณฑ
การประเมินท่ีชัดเจน และควบคุมคุณภาพการประเมินงานอยางเขมงวด
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Simulation-based Learning
การเร�ยนรู�โดยใช�สถานการณ�จำลองเป�นฐาน 

       เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนรูปแบบสถานการณเสมือนจริง โดยผูเรียนจะตอง

แสดงบทบาทในสถานการณที่ผูสอนออกแบบ โดยอาศัยทักษะและประสบการณ เพื่อใหเกิด

องคความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้ง เปนกิจกรรมการเรียนรูโดยสรางสถานการณจำลอง

ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนรูในรายวิชา

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Simulation-based Learning
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�โดยใช�สถานการณ�จำลองเป�นฐาน3

ขั้นตอนที่ 1 : การเตร�ยมการ (Pre - Brief)

1. ผู�สอนช้ีแจงและเช่ือมโยงวัตถุประสงค�ของรายว�ชาและวัตถุประสงค�ของกิจกรรม

2. ผู�สอนอธิบายลักษณะของกิจกรรม กระบวนการทำกิจกรรมและเกณฑ�ประเมิน

3. ผู�สอนเน�นย้ำให�ผู�เร�ยนนำองค�ความรู�ที่ได�เร�ยนมาใช�ในสถานการณ�จำลอง

4. ผู�เร�ยนแบ�งบทบาทหน�าที่ในสถานการณ�จำลองให�สมาชิกกลุ�ม

5. ผู�เร�ยนศึกษาสถาณการณ�จำลองหร�อเหตุการณ�ที่กำหนดข�้นในเบื้องต�น

ขั้นตอนที่ 2 : การปฏิบัติตามสถานการณ� (Scenario Running)

1. ผู�เร�ยนแสดงบทบาทตามสถานการณ�จำลอง

2. ผู�เร�ยนประยุกต�องค�ความรู�ที่ได�เร�ยนมาใช�ให�สอดคล�องกับป�ญหาที่พบ

    ในสถานการณ�จำลอง

3. ผู�สอนสังเกตพฤติกรรม และกำกับดูแลให�ผู�เร�ยนดำเนินกิจกรรมตาม

    กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 3 : การสรุปการเร�ยนรู� (De - Brief)

1. ผู�เร�ยนและผู�สอนร�วมกันสะท�อนคิดสิ�งที่ได�เร�ยนรู�ภายหลังการแสดงบทบาท

    ตามสถานการณ�จำลอง

2. ผู�สอนสรุปประเด็นสำคัญและเพ��มเติมประเด็นที่ผู�เร�ยนยังไม�เข�าใจหร�อไม�

    ครอบคลุม
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- ซ่ือสัตยสุจริตและไมคดโกงเพ่ือนกลุมอ่ืน 
- ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนรวม เพ่ือใหกิจกรรมเกิดความสำเร็จ
  ลุลวงและมีประสิทธิภาพ
- การจัดระเบียบเวลาชีวิตในการทำงานใหเหมาะสม

- มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในทีม
- คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมเสมอโดยมุงประโยชนตอสวนรวมและ
  ส่ิงท่ีทำใหสังคมเจริญข้ึน

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองการจัดการสมัยใหม จากการลงมือเรียนรู
ดวยตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืน

2. ด�านความรู�

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
    โดยใชความรูเปนฐาน

- บูรณาการความรูดานการจัดการกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ เชน ศิลปะ 
  สังคม วิทยาศาสตร เพ่ือตอยอดเปนแนวทางการบริหารงานท่ีเหมาะสม
  กับโจทยสถานการณ 
- ผสมรวมความคิดตางๆ หาจุดดีมาเสริมจุดดอยของผลงาน เพ่ือใหผลงาน
  ออกมามีคุณภาพโดยผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหของ
  ทุกคนในกลุม
- วางแผนการทำงานอยางเปนระบบระเบียบ และมีการยืดหยุนในบางเร่ือง
  อยางสมเหตุสมผล 
- ออกแบบการดำเนินงานและวางเปาหมายท่ีชัดเจน 
- บริหารจัดการเวลา คน และงาน ใหสมดุล เพ่ือลดปญหาในการทำงานได

- วิเคราะหสาเหตุและแนวทางการแกไขอยางรอบดาน กอนเร่ิมลงมือ
  ปฏิบัติจริง
- ไมใชอารมณในการตัดสินใชสติปญญาในการแกปญหามากกวาเหตุผล 
  ใชประสบการณในการหาแนวทางแกปญหาไดอยางเหมาะสม

3. ด�านทักษะทางป�ญญา
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

- ควบคุมอารมณเม่ือเจอสถานการณความขัดแยงในทีม ไมใชอารมณ
  ความรูสึกสวนตัวในการทำงานรวมกัน 
- มีน้ำใจชวยเหลือสมาชิกในทีม โดยเฉพาะในชวง Brainstorm 
- รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และเลือกใชคำพูดท่ีเหมาะสมในการพูดคุย
  กับผูอ่ืนเพ่ือชวยสรางมิตรภาพอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน

รูจักแบงงานตามความสามารถ และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มท่ี

มีการยืดหยุนในบางเรื่อง เชน จัดการชีวิตประจำวันตนเองไดดีขึ้น 
มีการวางแผนการทำงาน และสามารถจัดการกับสถานการณคับขันไดดี
ยิ่งขึ้น 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม พยายามคนหาไอเดียใหมๆ  ท่ีทันสมัย เพ่ือมาสรางเปนวิธีการทำงานท่ี
แตกตางจากเดิม เขากับสถานการณปจจุบัน

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
     เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
     เลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- นำขอมูลทางสถิติมาใชประกอบการอธิบาย เพ่ือใหขอมูลมีความนาเช่ือถือ
  อางอิงได 
- รูจักคำนวณคาใชจาย และระยะเวลาในการทำงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลสูงสุด

- รูจักเตรียมคำพูดท่ีเหมาะสมกับการโนมนาวใจและการนำเสนอขอมูล 
  เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน
- รูจักเลือกใชคำพูดท่ีเหมาะสมกับโอกาส ผูฟง และเน้ือหาท่ีตองการส่ือสาร

เม่ือไมแนใจในขอมูลท่ีมีอยู ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในตัวอยาง
โทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตในการหาขอมูลใหไดอยางรวดเร็ว

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจำลองเปนฐานเปนเครื่องมือสำหรับผูสอนที่ชวย

ในการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมของผูเรียนวามีความรูความเขาใจเน้ือหามากนอยเพียงใด 

ภายใตบรรยากาศของการเรียนรูใหเปนกันเองและเปนกิจกรรมที่สนุกสนานมากขึ้น

          ทั้งนี้ผูสอนพบวา อาจตองใชระยะเวลาในการเตรียมการกอนเริ่มกิจกรรมในชั้นเรียน 

ดวยเหตุนี้ผูที่จะนำไปใชจึงควรวางแผนเพื่อเตรียมการในขั้นตอนอยางเปนระบบและกำหนด

ระยะเวลาของขั้นตอนตางๆ ใหชัดเจน
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Task-based Learning
การจัดการเร�ยนรู�โดยใช�ภาระงานเป�นฐาน
        เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานการณที่

ผูสอนออกแบบ โดยผูเรียนตองแสวงหาความรูและหาคำตอบจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

จนไดชิ้นงานที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไดชิ้นงานที่ออกมาตรงกับวัตถุประสงค 

ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกข้ันตอนต้ังแตการวางแผนงาน การสรางสรรคผลงาน 

จนถึงการประเมินผลงานของตนเองและผูอ่ืน

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Task-based Learning
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�โดยใช�ภาระงานเป�นฐาน3

ขั้นตอนที่ 1 : ก�อนเร��มภาระงาน

1. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค� กระบวนการสร�างผลงาน เกณฑ�การให�คะแนน

2. ผู�สอนอธิบายความสำคัญและประโยชน�ที่จะได�

3. ผู�เร�ยนปร�กษาหาร�อและระดมความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน

4. ผู�สอนสอบถามความเข�าใจของผู�เร�ยน

ขั้นตอนที่ 2 : วงจรภาระงาน

1. ผู�เร�ยนแบ�งกลุ�มระดมความคิด ปร�กษาเกี่ยวกับแผนการสร�างงาน เหตุผล

    ประกอบการตัดสินใจ และความเป�นไปได�

2. ผู�เร�ยนรายงานความก�าวหน�าให�ข�อมูลป�อนกลับ (Feedback) ช�วยแก�ป�ญหา

    เมื่อผู�เร�ยนต�องการและให�กำลังใจ

3. ผู�สอนสังเกตพฤติกรรมการทำงาน เพ�่อให�คำแนะนำและส�งเสร�มผู�เร�ยน 

    ให�สามารถสร�างผลงานได�ตามวัตถุประสงค�

ขั้นตอนที่ 3 : การทบทวน

1. ผู�เร�ยนตรวจผลงานและประเมินการทำงานของตนเองเพ�่อเตร�ยมนำเสนอ

2. ผู�เร�ยนนำเสนอผลงาน

3. ผู�สอนให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะตามเกณฑ� Rubric
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- ยึดมั่นในจรรยาบรรณตามวิชาชีพ ไมปฏิบัติในสิ่งที่ไมเหมาะไมควร 
- อดทนตอปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการทำงาน เพ่ือใหงานบรรลุ
  ตามเปาหมายท่ีต้ังไว

เสียสละเวลาวางสวนตนมาทำงานสวนรวม เพ่ือใหงานของกลุม
เสร็จตามกำหนดเวลา

ภูมิใจในเอกลักษณของชาติ ท้ังความเปนมาของชาติไทย ศาสนา 
พระมหากษัตริย

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ จากการลงมือเรียนรูดวยตนเอง

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

- ตระหนักวา การอานเพียงตำรานั้นไมเหมือนกับที่เราไดลงมือทำ 
  ความรูน้ันไมไดมีเพียงแคในหนังสือ แตเราสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง 
- นำผลงานสารคดีไปเผยแพรใหเกิดประโยชน เชน ใชเปนส่ือการสอนได
  สำหรับเพ่ือนๆ หรือนองๆ 
- มีแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอกของตนเองใหแสดงออก
  อยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

- กล่ันกรองความคิดกอนพูดหรือนำไปใชใหมากข้ึน แยกแยะประเด็น
  ใหชัดเจน
- รูจักแยกแยะขอมูลท่ีเปนประโยชน ดวยวิจารณญาณและหลักภาษา

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได - ทำความเขาใจวาการทำงานรวมกับคนอ่ืน จะตองมีขอผิดพลาด 
  แตพรอมจะแกไข และรูวาควรทำหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด 
- เขาใจความแตกตางและมองเปนคุณคาท่ีมีอยูของแตละบุคคล

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2. ด�านความรู�

3. ด�านทักษะทางป�ญญา

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ
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5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง เคารพในบทบาทหนาท่ีของผูอ่ืน 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ตระหนักถึงความสัมพันธท่ีดีตอบุคคลรอบขาง วางตัวอยางเหมาะสม

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
      และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- กอนจะพูดหรือทำสิ่งใดควรคิดไตรตรองใหดีเสียกอน ระมัดระวัง
  การใชส่ือสารสนเทศ ควรท่ีจะคิดใหรอบคอบกอนท่ีจะใช ไมพาดพิง
  ผูอ่ืนใหเกิดความเสียหาย ไมคัดลอกผลงานผูอ่ืน 
- นำความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอรไปประยุกตใชเปนตัวกลาง
  ในการนำเสนอผลงานหรือใหความรูแกผูอ่ืนได เชน โปรแกรมตัดตอวีดีโอ
  การบันทึกเสียง เปนตน

เลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเปาหมายในการทำงาน จะทำให
การทำงานมีความคลองตัว และรวดเร็วขึ้น

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน ชวยฝกทักษะการทำงานเปนกลุม ฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค รวมทั้งไดบูรณาการความรูทักษะดานภาษาใน

การส่ือสารท้ัง 4 ทักษะอยางครบถวน ซ่ึงเปนความจำเปนของสังคมท่ีจะตองพัฒนาผูเรียนให

เปนบุคคลแหงการเรียนรู

          ทั้งนี้ผูสอนพบวา ผลงานของผูเรียนบางกลุมใชตัวอยางประกอบบางชวงที่มีที่มาจาก

แหลงขอมูลส่ือออนไลนโดยขาดการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลตามหลักจริยธรรมในการใชสารสนเทศ

ดังน้ันผูท่ีจะนำไปใชจึงควรกำชับผูเรียนอยางตอเน่ือง เม่ือผลงานของนิสิตจำเปนตองใชตัวอยางประกอบ

จะตองอางอิงแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจนเสมอ
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Team-based Learning
การเร�ยนรู�โดยใช�ทีมเป�นฐาน 
       เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการรวมมืออยางสรางสรรคผานการทำงานเปนทีม 

บนพื้นฐานการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล การกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน การมี

ความรับผิดชอบตอหนาที่ และปฏิสัมพันธที่ดีในการทำงานระหวางสมาชิกในทีม โดยเฉพาะ

ในขั้นตอนของการศึกษาคนควา การทดสอบความรูทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม และ

การประยุกตใชความรูกับสาขาวิชาที่เรียนหรือชีวิตประจำวัน

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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Team-based Learning
ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�โดยใช�ทีมเป�นฐาน3

ขั้นตอนที่ 1 : ระยะเตร�ยมความพร�อม

1. ผู�สอนชี้แจงวัตถุประสงค� กระบวนการเร�ยนรู�และแบ�งผู�เร�ยนเป�นทีมตาม

    ความสมัครใจ

2. ผู�สอนอธิบายหลักการและใจความสำคัญของบทเร�ยน

3. ผู�เร�ยนศึกษาและทำความเข�าใจบทเร�ยนด�วยเทคนิค Jigsaw

4. ผู�เร�ยนทบทวนเน้ือหาด�วยตัวเอง เพ�อ่เตร�ยมความพร�อมสำหรับการทดสอบ

    รายบุคคลและแบบทีม

ขั้นตอนที่ 2 : ระยะดำเนินการ

1. ผู�สอนช้ีแจงวัตถุประสงค� ข้ันตอนการทดสอบความรู�แบบรายบุคคลและแบบทีม

    พร�อมทั้งเกณฑ�การให�คะแนน

2. ผู�เร�ยนทดสอบความรู�แบบรายบุคคล

3. ผู�เร�ยนทดสอบความรู�แบบทีม

     - ผู�เร�ยนเลือกคำตอบ

     - กรณีคำตอบไม�ถูกต�อง ผู�สอนกระตุ�นให�พ�จารณาตัวเลือกอื่นๆ

4. ผู�สอนสังเกตพฤติกรรมให�คำแนะนำ และช�วยแก�ป�ญหาเมื่อผู�เร�ยนต�องการ

ขั้นตอนที่ 3 : ระยะประเมินผล

1. ผู�สอนสรุปเน้ือหา และประเด็นท่ีได�เร�ยนรู�จากการทดสอบความรู�แบบรายบุคคล

    และแบบทีม

2. ผู�เร�ยนพ�ดคุยปร�กษากันในทีม เก่ียวกับแผนงานการประยุกต�ใช�ความรู�ในโครงงาน

    ว�เคราะห�พฤติกรรมทางสังคม

3. ผู�สอนกระตุ�นให�ผู�เร�ยนคิดว�เคราะห�ถึงความเป�นไปได�ในการประยุกต�ใช�ความรู�

    ในโครงงานการว�เคราะห�พฤติกรรมทางสังคม

4. ผู�เร�ยนรายงานความก�าวหน�าของงานตามระยะเวลากำหนด

5. ผู�สอนให�กำลังใจ คำแนะนำ ความช�วยเหลือแก�ผู�เร�ยน เมื่อเจออุปสรรค

6. ผู�เร�ยนนำรายงานโครงงานการว�เคราะห�พฤติกรรมทางสังคมมาให�เพ�อ่นในช้ัน

    ตรวจประเมินตามเกณฑ� Rubric เพ�่อปรับปรุงผลงานก�อนส�งฉบับสมบูรณ�
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ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

- ไมแอบฟงหรือลอกคำตอบของกลุมอ่ืน ตองคิดแกไขแตละขอดวยตนเอง 
- จัดการงานใหแลวเสร็จในเวลาท่ีกำหนด เพราะเราอาจจะไมสามารถ
  ขอตอเวลาได

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมทางสังคม จากการลงมือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและตัดสินใจรวมกัน

2. ด�านความรู�

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได
 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

- ใชวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ชวยกันทำโจทยปญหาตางๆ 
  แทนการทำคนเดียว อานคนเดียวได เพ่ือตรวจสอบความเขาใจใหถูกตอง 
- สังเกตและพิจารณาพฤติกรรมของคนรอบขางโดยใชหลักจิตวิทยา 
  เพ่ือใหแสดงออกตอกันไดอยางเหมาะสม

- ตองรูจักคิดวิเคราะหขอคำถามและสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางรอบคอบ 
  เปนเหตุเปนผล
- ใชการคาดเดาใหนอยท่ีสุด ตองชวยกันไตรตรองทีละข้ัน ทีละเร่ือง 
  ไมปนกัน

3. ด�านทักษะทางป�ญญา

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

- ตองมีความเปนผูนำในการจัดการความขัดแยง เม่ือมีความลังเลใน
  การเลือกคำตอบ 
- ตองใหความรวมมือกับผูอ่ืนดวยการอธิบายความคิดของเราใหคนอ่ืนๆ 
  เขาใจ เพ่ือใหงานของกลุมบรรลุตามเปาหมาย

กลายึดหยัดในความคิดและพรอมรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจรวมกัน 
ไมโทษกัน   

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ หาขอยุติดวยการอาศัยแนวคิดประชาธิปไตย ใชเสียงสวนใหญเปนคำตัดสิน 
แตเปดโอกาสใหคนท่ีเปนเสียงสวนนอยไดแลกเปล่ียนดวย

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
      และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

ฝกสมองรวมคะแนนจำนวนมากภายในเวลาท่ีกำหนด จะทำใหคิดคำนวณ
คาใชจายในอนาคตได

ควรเลือกใชคำพูดท่ีถูกตองเหมาะสม คิดถึงความรูสึกของคนอ่ืน ในขณะ
แสดงความคิดเห็นของเรา

ตองหาคำตอบจากเว็บไซตท่ีนาเชือ่ถือ และตองดูจากหลายๆ เว็บไซต 
เพราะบางทีก็อธิบายไมเหมือนกัน

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          แนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชทีมเปนฐานชวยกระตุนบรรยากาศการเรียนรูและ

การเตรียมความพรอมกอนสอบใหกับผูเรียนไดอยางผอนคลาย ทำใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด

และการตัดสินใจรวมกับผูอื่น อีกทั้งชวยใหผูเรียนคุนชินกับการทำงานรวมกับผูอื่นและเขาใจ

กระบวนการทำงานแบบทีมยิ่งขึ้น
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Think-paired-share, 
Think-paired-square
การเร�ยนรู�แบบเพ�่อนคู�คิดสี่สหาย 
       เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด แสดงเหตุผล และอภิปรายรวมกัน

ของผูเรียน โดยเร่ิมจากการท่ีผูสอนต้ังคำถามหรือกำหนดประเด็นในการอภิปราย แลวใหผูเรียน

คิดหาคำตอบดวยตนเองกอน จากนั้นจับคูกับเพื่อนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับคูของตน และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท้ังช้ันเรียน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีสำคัญของการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เน่ืองจากผูเรียนไดมีสวนรวมในระหวางการฟงบรรยาย หรือมีสวนรวม

ในการทบทวนเนื้อหาหลังจากการฟงบรรยาย

ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�
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ขั้นตอนการจัดการเร�ยนรู�โดยคู�คิดสี่สหาย3
ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดป�ญหาหร�อประเด็นที่ต�องการอภิปราย

1. ผู�สอนนำเข�าสู�บทเร�ยนด�วย Interactive Lecture

     - แจ�งเทคนิคการเร�ยนรู�ที่ใช�

      - ตั้งคำถามชวนคิด

      - สรุปเกี่ยวกับเทคนิคการเร�ยนรู�

2. ผู�สอนชี้แจงการให�คะแนน

3. ผู�สอนกำหนดหัวข�อเร�่อง

ขั้นตอนที่ 2 : การคิดหาคำตอบและการแลกเปลี่ยนความคิด

1. ผู�สอนให�ผู�เร�ยนแต�ละคนคิดพ�จารณาคำถามเกี่ยวกับหัวข�อเร�่องที่กำหนด

2. ผู�สอนให�ผู�เร�ยนจับคู�กับเพ�่อนเพ�่อแลกเปลี่ยนข�อมูลที่ตนเองได�คิดพ�จารณา

    ไว�กับคู�ของตน หาข�อสรุปร�วมกัน

3. ผู�สอนให�ผู�เร�ยนแต�ละคู�กับกลุ�มกับเพ�อ่นคู�อ่ืนอีก 1 คู� แลกเปล่ียนข�อมูลหาข��อสรุป

    ร�วมกัน

4. ผู�สอนชวนให�ผู�เร�ยนสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข�้นระหว�างแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� และ

    หาข�อสรุปกับเนื้อหาที่ได�เร�ยน

ขั้นตอนที่ 3 : การสรุปกิจกรรม

1. ผู�สอนชี้แจงกติกาการนำเสนอ และระยะเวลาในการนำเสนอ

2. ผู�สอนให�ผู�เร�ยนนำเสนอข�อสรุปของกลุ�มตนเองทุกกลุ�ม 

3. ผู�สอนถามถึงที่มาและความเป�นเอกฉันท�ของข�อสรุปแต�ละกลุ�ม โดยเชื่อมโยง

    กับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข�องกับรายว�ชา

4. ผู�สอนให�ผู�เร�ยนสรุปสิ�งที่ได�เร�ยนรู�จากการทำกจ�กรรม

5. ผู�สอนสรุปประเด็นสำคัญและเพ��มเติมประเด็นที่ผู�เร�ยนยังไม�เข�าใจหร�อ

    ไม�ครอบคลุม

Think-paired-share,Think-paired-square
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ตามความคิดเห็นของผู�เร�ยน

มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

1.1 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

ซ่ือสัตยตอตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย ไมแอบเปล่ียนคำตอบ

2.1 มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป มีความรูความเขาใจในเนื้อหาเรื่องกลุม ภาวะผูนำ และการบริหาร
ความขัดแยง จากการลงมือเรียนรูดวยตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู
กับผูอ่ืน

1. ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

2. ด�านความรู�

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
     โดยใชความรูเปนฐาน

- รวมกันคิดรวมกันทำดีกวาการคิดคนเดียวทำคนเดียว การแลกเปล่ียน
  ความคิดกัน ทำใหไดแนวคิดและมุมมองท่ีหลากหลาย เปนประโยชน
  ตอการเรียนรูรวมกัน 
- มองความขัดแยงความแตกตางเปนเร่ืองธรรมดา พยายามทำความเขาใจ
  และบริหารความขัดแยงความแตกตางน้ันใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด

- เม่ือเกิดปญหาหรือความขัดแยง ตองคอยๆ วางแผน และแกไขอยาง
  เปนระบบ
- จัดลำดับความสำคัญความจำเปน แยกแยะประเด็นและประโยชนของ
  ขอมูลไดอยางมีเหตุผล และพิจารณาใชขอมูลเหลาน้ันใหเกิดประโยชน
  สูงสุด 

3. ด�านทักษะทางป�ญญา

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได - ใหเกียรติผูอ่ืน ยอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน และใหความสำคัญกับ
  ความคิดเห็นของทุกคน
- ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเช่ือม่ันวาทุกคนมีความสำคัญตอความสำเร็จ
  ของงาน
- ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน พยายามไมทำใหคนอ่ืนรูสึกไมดี หรือใชความรุนแรง
  ในการแกปญหา

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ

ผลการเร�ยนรู�
จากการปฏิบัติกิจกรรม
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มาตรฐานผลการเร�ยนรู� การประเมินของนิสิต
(ตัวอย�างประเด็นที่นิสิตได�เร�ยนรู�และสามารถนำไปประยุกต�ใช�)

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

- ควบคุมตนเองเม่ือเกิดความขัดแยง ไมใหอารมณอยูเหนือกวาเหตุผล
  พยายามทำความเขาใจเหตุผลของผูอ่ืนรวมดวย
- ใชความเห็นอกเห็นใจเปนแนวทางในการลดความขัดแยง
- รูจักสังเกตพฤติกรรมของคนท่ีรวมงานดวยจะไดมอบหมายงานกันได
  อยางเหมาะสม

ใสใจในหนาท่ี และละเอียดรอบคอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย

ไมวาจะเปนเพ่ือนเกาหรือเพ่ือนใหม เราก็ตองปรับตัวถอยทีถอยอาศัยกัน

5. ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจ
     องคความรูหรือประเด็นปญหา

5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 
      และเลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ

- เลือกสรรประเด็นสำคัญของเร่ืองออกมาส่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดกระชับ 
  ครบถวน
- ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจในส่ิงท่ีเราคิด โดยเฉพาะการใชรูปภาพท่ีสามารถ
  ส่ือความไดงาย

- มีนำเคร่ืองมือทางสังคมศาสตรและเลือกใชเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม
  ความคิดเห็นของคนในสังคม
- รวบรวมองคความรูท่ีไดการเรียนการทำกิจกรรมในแบบภาพถายและ
  แชรใหกับเพ่ือนๆ เรียนรูดวยส่ือออนไลน

ข�อเสนอแนะจากประสบการณ�
การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู�

          การจัดการเรียนรูโดยคูคิดส่ีสหายชวยกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น มีโอกาส

สะทอนคิดในแตละขั้นตอน ชวยใหมองเห็นประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับตนเองได

อยางชัดเจนข้ึน และชวยใหผูเรียนไดพิจารณาพฤติกรรมการเรียนท่ีเกิดข้ึนในกลุมเปรียบเทียบกับ

เนื้อหารายวิชา ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
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ผลการเร�ยนรู� 5 ด�าน
จากการประเมินของนิสิต*

ผลการเร�ยนรู� / แนวปฏิบัติในการจัดการเร�ยนรู�
แบบ Active Learning

ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

ด�านคุณธรรม จร�ยธรรม

ด�านทักษะทางป�ญญา

ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผ�ดชอบ

สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได

สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ โดยใชความรู

เปนฐาน

มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม

ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูรวมงานได

มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม

สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ

ด�านทักษะการว�เคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจองคความรู

หรือประเด็นปญหา

ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือกใชได

เหมาะสมกับสถานการณ

ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม

ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

มีความรูพ้ืนฐานวิชาศึกษาท่ัวไป
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ผู�ร�วมแลกเปล่ียนเร�ยนรู�
การจัดการเร�ยนรู�แบบ Active Learning

การจัดการเร�ยนรู�
แบบ Active Learning ผู�ร�วมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� รายว�ชา

1. Collaborative - based Learning อ.ดร.ณัชวดี จันทรฟอง
อ.ดร.สิริรัตน จรรยารัตน

SWU 357
SWU 366

2. Gallery walk  อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
อ.ดร.ณภัทรรัตน ไชยอัครกัลป
อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ

SWU 151
SWU 151
SWU 261

3. Game - based Learning อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ
อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข

SWU 261
SWU 261
SWU 266

4. Peer Assessment ผศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช
อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ
อ.ดร.สิริรัตน จรรยารัตน

SWU 141
SWU 141
SWU 351

5. Peer Teaching ผศ.ดร.กาญจนา ตนโพธ์ิ
อ.นันทพร ศรจิตติ

SWU 111
SWU 111

6. Project  - based Learning ผศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช
อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ
อ.ภาณุวัฒน บุตรเรียง
อ.สิริพันธุ พงศประยูร
ผศ.ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว
อ.ดร.ณภัทรรัตน ไชยอัครกัลป
อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

SWU 141
SWU 141
SWU 141
SWU 141
SWU 151
SWU 151
SWU 151
SWU 353
SWU 353

7. Simulation - based Learning อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง SWU 365

8. Task - based Learning ผศ.ดร.กาญจนา ตนโพธ์ิ
อ.นันทพร ศรจิตติ
อ.ดร.สิริรัตน จรรยารัตน

SWU 111
SWU 111
SWU 351

9. Team  - based Learning อ.เมทินี ทนงกิจ SWU 366

10. Think - paired - share, 
     Think - paired - square 

ผศ.ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ
อ.เมทินี ทนงกิจ
อ.ดร.สิริรัตน จรรยารัตน

SWU 151
SWU 151
SWU 151
SWU 366
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         ตารางแสดงผลการเรียนรู 5 ดาน จากการประเมินของนิสิต และตารางผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนใหเห็นวา 

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning แตละวิธี มีจุดแข็งที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูดานความรู และ

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเปนหลัก เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

มุงเนนการเขาใจเนื้อหาผานการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการเรียนรูเปนหลัก

          สวนผลการเรียนรูดานอื่นๆ เชน ความสามารถในการประเมิน วิพากษสถานการณ โดยใชความรูเปนฐาน 

หรือความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สามารถสงเสริมใหเกิดกับผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 

หรือการสอบประมวลความรูได  

          ดังนั้นหากนำแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning นี้ไปปรับใชควรพิจารณาจุดแข็งและ

ขอจำกัดของแตละวิธี รวมกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของรายวิชา และกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ ที่มีอยูในรายวิชา 

อีกทั้งควรนำแนวปฏิบัติมากกวา 1 วิธี ไปใชในการจัดกิจกรรม เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูอยางครอบคลุม
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          สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปคือ การเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหนิสิต

ทุกสาขาวิชาชีพสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงเนนใหนิสิตไดเรียนรูจากประสบการณ

ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ ซึ่งคณาจารยของ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรูไดรวมกันพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง และการจัดการดำเนินงาน 

KM เปนกิจกรรมหนึ่งในการสงเสริมความรูและประสบการณใหแกคณาจารยวิชาศึกษาทั่วไปมาเปนเวลาประมาณ 4 ป 

ผลของการดำเนินงาน KM นอกจากจะทำใหมีการสั่งสมองคความรูที่เปนประโยชนตามที่ไดนำมาเผยแพรไวแลว ยังชวยให

คณาจารยมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคที่แตละทานไดพัฒนา

           ดังน้ันการดำเนินงาน KM ดานการจัดการเรียนการสอนของสำนักนวัตกรรมการเรียนรูจะยังคงพัฒนาตอไปเพ่ือประโยชน

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาท่ัวไป โดยคาดหวังวาจะมีการส่ังสมความรูและประสบการณในเทคนิคการจัดการเรียนรูใหมๆ

เพ่ิมเติม ควบคูกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของแตละเทคนิค ซ่ึงจะเปนการพัฒนาการดำเนินงาน KM ในการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ท่ีครอบคลุมท้ังแนวราบและแนวด่ิง นอกจากน้ีสำนักนวัตกรรมการเรียนรูยังไดมีการพัฒนาการประเมินผล

การเรียนรูดวย Rubrics ในทุกรายวิชามาเปนระยะเวลาใกลเคียงกัน จึงเห็นควรใหมีการดำเนินงาน KM เพ่ือส่ังสมองคความรู

และประสบการณอยางเปนระบบเก่ียวกับเร่ืองน้ีดวย เพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

การเรียนรูของวิชาศึกษาทั่วไปอยางครบวงจร

           อยางไรก็ดีความกาวหนาในการดำเนินงาน KM ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรูนั้น ขับเคลื่อนไดดวยความรวมมือ

ของคณาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ จึงหวังวาทิศทางการพัฒนาการดำเนินงาน KM ดังกลาวจะไดรับความรวมมือตอไป 

สุดทายน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทำงาน และผูเขารวมโครงการทุกทาน ตลอดจนฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่สนับสนุนใหสำนักนวัตกรรมการเรียนรูนำ KM มาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนางานดานการเรียนการสอน

ทิศทาง
การดำเนินงาน KM 
ด�านการเร�ยนการสอน ในรายว�ชาศึกษาท่ัวไป
ของสำนักนวัตกรรมการเร�ยนรู�
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เรียนรู้จากประสบการณ์

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

การจัดการเรียนรู้
เน้นให้นิสิต

Active Learning
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รายนามผู�เก่ียวข�องกับ KM
รองศาสตราจารยสมใจ ศิริโภค

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

อาจารยเมทินี ทนงกิจ

อาจารย ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว

อาจารย ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ

อาจารย ดร.มาลินี  ลีโทชวลิต

อาจารยภานุวัฒน  บุตรเรียง  

อาจารย ดร.จิตสุภา กิติผดุง

อาจารย ดร.สิริรัตน จรรยารัตน 

นางสาวสิริพันธุ พงศประยูร

นางสาวสาริสา เรืองศรี

นางสาวชุติกาญจน เหมวัน

ท่ีปรึกษา

ท่ีปรึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รองศาสตราจารยสมใจ ศิริโภค

อาจารย ดร.สิริรัตน จรรยารัตน

นางสาวสิริพันธุ พงศประยูร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัตถ พูนเดช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ตนโพธ์ิ

อาจารย ดร.มาลินี ลีโทชวลิต  

อาจารย ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ  

อาจารย ดร.ชุติมา ศรีสุข  

อาจารย ดร.ณัชวดี จันทรฟอง  

อาจารย ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

อาจารย ดร.ณภัทรรัตน ไชยอัครกัลป

อาจารย ดร.จิตสุภา กิติผดุง  

อาจารยภาณุวัฒน บุตรเรียง  

อาจารยเมทินี ทนงกิจ  

อาจารยนันทพร ศรจิตติ  

นางสาวสาริสา เรืองศรี 

นางสาวชุติกาญจน เหมวัน  

ท่ีปรึกษา

ประธานดำเนินกิจกรรม

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการความรู� ด�านการเร�ยนการสอน

ผู�ร�วมแลกเปล่ียนเร�ยนรู� ประเด็นการจัดการเร�ยนรู�แบบ Active Learning 

สำหรับห�องเร�ยนขนาดใหญ�
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