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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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๒๕๔๖ กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสาคัญของ
บุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรูแ้ ก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
(Tacit Knowledge) อยู่เป็นจานวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ก รไปสู่องค์กรแห่งการเรีย นรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ
ห้อง ประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของ
บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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วิธีสอนแบบทำงำนรับผิดชอบร่วมกัน (Co – Operative Learning)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
วิธีสอนแบบทำงำนรับ ผิดชอบร่วมกัน เป็นกำรจัดประสบกำรณ์เ รียนรู้ที่ผู้เรียนทำงำน
ร่วมกันและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน ซึ่งจะสร้ำงบรรยำกำศที่ดใี นชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่
ยอมรับซึ่งกันและกัน นอกจำกนีย้ ังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอีกด้วย เพรำะในชั้นเรียนมีควำม
ร่วมมือ ผูเ้ รียนจะได้ฟัง เขียน อ่ำน ทวนควำม อธิบำย และปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนจะเรียนด้วยกำรลง
มือกระทำ ผู้เรียนที่มีจุดบกพร่องจะได้รับกำรช่วยเหลือจำกเพื่อนในกลุ่ม (อำภรณ์ ใจเที่ยง, 2550;
สลำวิน (Slavin), 1987 อ้ำงใน ไสว ฟักขำว, 2544)
แบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้แต่ละกลุ่มอ่ำนและวิเครำะห์บทควำม หลังจำกนั้น
แต่ล ะกลุ่มจะนำเสนอหน้ำชั้นเรียน ผู้สอนจะถำมคำถำมและให้กลุ่มที่นำเสนอตอบ หำกกลุ่มที่
นำเสนอไม่สำมำรถตอบคำถำมได้ นักศึกษำที่ฟังกำรนำเสนอสำมำรถช่วยตอบแทนได้ และกลุ่มที่
นำเสนอจะได้คะแนนในส่วนกำรตอบคำถำม
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
จำกวิธีกำรที่ได้ดำเนินกำรไปดังกล่ำวข้ำงต้น ทำให้นักศึกษำช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชั้น
เรียน ส่งผลให้มีบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนกำรสอน เพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่นักศึกษำยอมรับซึ่งกันและ
กัน รวมถึงผลกำรเรียนในภำพรวมดีขึน้
1

คำนำ
ตามที่พ ระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสาคัญของ
บุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรูแ้ ก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
(Tacit Knowledge) อยู่เป็นจานวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ก รไปสู่องค์กรแห่งการเรีย นรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ
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บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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เน้นพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 3 ด้ำนหลัก ดังนี้
1. ด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ (knowledge) เช่น ในกำร
เรี ย นกำรสอนมี ก ำรเปิ ด โอกำสให้ นั ก ศึ ก ษำได้ โ ต้ ต อบ หรื อ แสดงควำมคิ ด เห็ น ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ ำ
นัก ศึกษำจำแนวคิด ทฤษฎีรัฐ ประศำสนศำสตร์ ระเบีย บวิธีวิจัย ที่ถูก ต้อง แม่นย ำหรือไม่ ซึ่ง
คำถำมเหล่ำนั้นมีคำตอบที่แน่นอน ถำมเนื้อหำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คำจำกัดควำม นิยำมต่ำง ๆ
หรือกำรยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ และรูปแบบกำรบริหำรที่เกิดขึ้น จำกนั้นถำมว่ำ
รูปแบบดังกล่ำว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีใด เพรำะเหตุใดจงอธิบำย เป็นต้น 2) ควำมเข้ำใจ
(Comprehension) ในระหว่ำงกำรสอนจะมีคำถำมให้ นัก ศึก ษำได้อภิป รำยเพื่อทบทวนควำมรู้
ควำมจำ ควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบ ตีควำมจำกตัวอย่ำงที่ยกขึ้นมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ต้องอำศัยกำรยกตัวอย่ำง บริบท สถำนกำรณ์สมมติ
และตัวอย่ำงงำนวิจัยให้นักศึกษำร่ วมอภิปรำย เพื่อควำมเข้ำใจที่กระจ่ำงขึ้น และทำให้ผู้สอนรู้
ด้วยว่ำ นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำหรือไม่ 3) กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ (Application) เช่น
ประเด็นหัวข้อรำยงำนที่ให้นักศึกษำทำ ต้องวัดได้ว่ำ นักศึกษำสำมำรถนำแนวคิด ทฤษฎีที่ได้
เรียนไปประยุกต์ใช้ วิเครำะห์ร่วมกับลักษณะองค์กำรที่ตนทำงำนอยู่ 4) กำรวิเครำะห์ (Analysis)
2

ใช้เ ทคนิ ค ในกำรสอนเพื่อ ให้นั ก ศึ ก ษำมีควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิเ ครำะห์ คือ กำรวำด ( My
Mapping) เช่น วิชำแนวคิด ทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์ ให้วำด (My mapping) ว่ำแต่ยุคมี
นักวิชำกำรคนใด คิดทฤษฎีอะไร ทฤษฎี นั้นมีสำระสำคัญว่ำอะไร และทฤษฎียุคหนึ่งสัมพันธ์กับ
ยุคอื่นอย่ำงไร และสอดคล้อง หรือแตกต่ำงกับกำรบริหำรงำนในปัจจุบัน เป็นต้น 5) กำรสังเครำะห์
(Synthesis) ใช้เทคนิคในกำรสอนในส่วนนี้ จะให้นักศึกษำดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับปัญหำในมิติต่ำงใน
ประเทศ เช่น กำรไม่มีที่ดินทำกิน ควำมยำกจน คนไร้สัญชำติ ควำมเหลื่อมล้ำ และควำมเป็น
ธรรมในสังคม จำกนั้นให้นักศึกษำสังเครำะห์ประเด็นปัญหำที่ครอบคลุมทุกมิติ และนำเสนอ
แนวทำงแก้ปัญหำโดยผสมผสำนแนวคิด ทฤษฎีที่หลำกหลำย รวมถึงมีกำรร่วมอภิปรำย และ
ซักถำมระหว่ำงเพื่อนในชั้นเรียน 6) กำรประเมินค่ำ (Evaluation) มำตรฐำนในกำรวัดที่กำหนดไว้
โดยคำถำมที่ถำมนักศึกษำในชั้นเรียน เน้นให้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดใหม่ ๆ จำกข้อมูล
หรือสิ่งที่ได้เรียนมำแล้ว เช่น ให้ออกแบบ วำงแผน เปรียบเทียบ และเสนอแนะ เป็นต้น
2. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เช่น เน้นสังเกต และเข้ำใจกำรแสดงออกทำงสี
หน้ำ น้ำเสียง ท่ำทีจำกกำรฟังหรือกำรสนทนำ โดยระหว่ำงสอนจะมีกำรสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษำ เพื่อปรับรูปแบบกำรสอนให้ยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น นอกจำกนั้น สอนให้
นักศึกษำเข้ำใจว่ำกำรเขียนดุษฎีนิพ นธ์ที่ดีเ ป็นอย่ำงไร มีตัวอย่ำงประกอบ และเปิดโอกำสให้
แสดงควำมคิดเห็นว่ำ งำนที่นำมำให้ดูเป็นตัวอย่ำงนั้นดี หรือไม่ดีอย่ำงไร จำกนั้นให้ทดลองฝึก
เขียนงำนของตนเอง เป็นต้น
3. ด้ำนจิตพิสัย (Affective Domain) เช่น วิชำระเบียบวิธีวิจัยและกำรใช้สถิติ และวิชำ
แผนที่นำทำงวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ระหว่ำงกำรสอนจะมีกำรสอดแทรกเรื่องจริยธรรมในกำร
วิจัย ควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร กำรเรียนจบอย่ำงสง่ำงำมและมีศักดิ์ศรี หรือวิชำแนวคิด ทฤษฎี
รัฐประศำสนศำสตร์จะสอดแทรกเรื่องกำรเป็นผู้นำองค์กำรที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม
ลดควำมเห็นแก่ตัว ควำมโลภลง เป็นต้น
นอกจำกนั้น หลังจำกที่ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคกำร
สอนของอำจำรย์ท่ำนอื่น ๆ คือ กำรยกตัวอย่ำงงำนวิจัยประกอบกำรบรรยำยให้นักศึกษำเห็น
ภำพ โดยตัวอย่ำงนั้น ๆ ต้องเป็นกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ ทำให้นักศึกษำตื่นเต้น อยำกรู้ รวมถึง
เทคนิคกำรแสดงบทบำทสมมติ
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
จำกเทคนิคเดิมที่ใช้ ผสมผสำนกับเทคนิคใหม่ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรก
ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกตัวอย่ำงงำนวิจัยประกอบกำรบรรยำยให้นักศึกษำเห็นภำพ โดยตัวอย่ำงนั้น ๆ
ต้องเป็นกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ ทำให้นักศึก ษำตื่นเต้น อยำกรู้ รวมถึงเทคนิคกำรแสดงบทบำท
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สมมติ ได้นำไปสู่กำรเกิดผลลัพธ์ที่ดี คือ นักศึกษำมีพฤติกรรม ท่ำที กำรตอบสนอง และมีกำรมี
ส่วนร่วมมำกขึ้น อีกทั้งมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในประเด็นเนื้อหำที่ทำกำรสอนอย่ำงชัดเจน ตลอดจน
สำมำรถวิ เ ครำะห์ วิ พ ำกษ์ แสดงควำมคิ ด เห็ น ในรู ป แบบต่ ำ ง ๆ ได้ อ ย่ ำ งหลำกหลำย
ขณะเดียวกันผลสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน
นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้เรียนมำ และจำกกำรฝึกปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำดุษฎี
นิพนธ์ของตนเองได้
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน Taxonomy Learning
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 15 มีนาคม 2558
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-2643-0688
E-mail Address
ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
จำกกำรนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในที่ประชุมที่มำผ่ำน ข้ำพเจ้ำได้นำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Active Learning โดยสรุปลักษณะที่สำคัญของ Active Learning ใน
ครั้งที่ผ่ำนมำ ดังนี้
Bonwell (n.d.) ให้ลักษณะที่สำคัญของ Active Learning ไว้ดังนี้
1. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมมำกขึ้นกว่ำกำรนั่งฟังอยู่เฉย ๆ
2. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม เช่น กำรอ่ำน กำรพูด กำรเขียน
3. กำรถ่ำยทอดข้อมูลมีควำมสำคัญน้อยกว่ำกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน
4. เน้นควำมสำคัญในกำรสำรวจทัศนะคติและค่ำนิยมของผู้เรียนให้มำกขึ้น
5. เพิ่มแรงจูงใจให้กับผูเ้ รียนมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับผูเ้ รียนที่เป็นผู้ใหญ่
6. ผูเ้ รียนสำมำรถได้รับผูม้ ูลย้อนกลับ (Feedback) ทันทีจำกผู้สอน
7. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกำรคิดขั้นสูง กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรประเมินผล
และวิธีกำรสอนและเทคนิคกำรสอนแบบ Active Learning ดังนี้
1. Active Reading
2. Brainstorming
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3. Agree & Disagree Statement
4. Carousel
5. Concept Map
6. Gallery Walk
7. Jigsaw
8. Problem/Project -Based Learning หรือ Case Study
9. Role Playing
10. Think - Pair - Share
11. Predict - Observe -Explain
12. Clarification Pause
13. Card Sorts
14. Chain Note
15. Students' Reflection
ในครั้งนีไ้ ด้ใช้วิธีกำรสอนแบบ Active Learning โดยเลือกมำ 1 วิธี และทำกำรสรุป
ประเด็นที่สำคัญของกำรนำ Active Learning มำใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
1. ใช้วิธีกำรสอนแล้วเกิดปัญหำอะไรบ้ำง?
2. และมีวธิ ีอะไรบ้ำงในกำรแก้ปัญหำ?
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
ข้ำพเจ้ำได้ใช้องค์ควำมรู้ (Knowledge management) จำกกำรประชุมเมื่อวันที่ 25
ธันวำคม 2558 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน “เทคนิคกำรสอน Taxonomy Learning” มำสอนในวิชำ
เศรษฐศำสตร์สำหรับผูบ้ ริหำร โดยกำรให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 12 คน ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 1 หำข่ำวเศรษฐศำสตร์จุลภำค
กลุ่มที่ 2 หำข่ำวเศรษฐศำสตร์มหำภำค
กลุ่มที่ 3 หำข่ำวเศรษฐศำสตร์มหำภำคกับกำรจัดกำร
กลุ่มที่ 1 ข่ำวโรงแรม Lower Coast คืน 5 บำท ดึงนักท่องเที่ยว ทูนโฮเต็ลล์จุดพลุสร้ำง
ชื่อโรงแรม Lower Coast ในไทย ด้วยโปรโมชั่นห้องละ 9 บำท มั่นใจศักยภำพท่องเที่ยวไทยฟื้นเร็ว
กลุ่มที่ 2 แห่เก็งกำไรทอง ยอดนำเข้ำทะลักเผยคนไทยแห่ซื้อทองเก็งกำไรหนัก ยอด
นำเข้ำทองคำเดือนกันยำยน ปีน้ีพุ่งถึง 101.92% ซือ้ ทองสะสมในทุนสำรองเต็มพิกัด 2-3%
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กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจไทยหลังฝนแล้ง เป็นที่รู้กันดีว่ำขณะนี้ได้เกิดภำวะฝนแล้งกระทบทั้ง
พืน้ ที่เกษตรกรรม และพืน้ ที่อุตสำหกรรม ทำให้เกิดควำมเสียหำยหลำยด้ำน
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้มกี ำรใช้เทคนิคโดยวิธี Active Leaning โดยวิธี Agree & Disagree Statement
พบว่ำ
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้มีกำรนำเสนอควำมคิดเห็นทั้งเห็นด้วยเพรำะอะไร และ ไม่เห็นด้วยเพรำะ
อะไร แล้วเขียนสรุปเนื้อหำใส่กระดำษ A4 ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบ Active Leaning
โดยวิธี Agree & Disagree Statement พบว่ำ กำรเรียนกำรสอนมีควำมสนุกสนำน นักศึกษำทุก
คนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นและอธิบำย ถึงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยไม่มีใครผิดหรือถูก พบว่ำ
ไม่มปี ัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้ : เทคนิคการสอน Taxonomy Learning
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-8000-1853
E-mail Address
Pichaya.ut@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคและวิธีกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่ำงแท้จริง
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
ประยุกต์จำกแนวคิด เรื่องจุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำกำรทำงด้ำน
สติปัญญำ ของ Anderson and Krathwohl เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนกำรสอนตำมลำดับ
ขั้น 6 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นกำรจำ (REMEMBERING) ใช้แนวทำง กำรเน้นสำระ หลักกำร และข้อมูลสำคัญ
(Highlighting) เช่น ตัวทฤษฎี และแนวคิดของวิชำที่ศึกษำว่ำ มีนักวิชำกำรเคยคิดเคยศึกษำเรื่อง
เหล่ ำ นี้ ไ ว้ ว่ ำ อย่ ำ งไร ปั จ จุ บั น นี้ ท ฤษฎี และแนวคิ ด ดั ง กล่ ำ วยั ง สอดรั บ กั บ สถำนกำรณ์ ห รื อ
สภำพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ ผู้สอนต้องให้ควำมสำคัญต่อเนื้อหำทฤษฎีและแนวคิดที่เป็น
ปัจจุบันและมีควำมทันสมัยมำกที่สุด
2. ขั้นกำรเข้ำใจ (UNDERSTANDING) ใช้เทคนิคกำรสอนเพื่อช่วยฝึกให้นักศึกษำเกิด
ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของเรื่องที่เรียน โดยกำรให้ตัวอย่ำง (Key Examples) กำรเน้นในด้ำน
ควำมสัมพันธ์ (Emphasize connections) กำรให้มโนทัศน์และขยำยมโนทัศน์ (Elaborate Concepts)
และกำรสรุปควำม (Summarize)
3. ขั้นกำรนำเอำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ (Applying) เพื่อช่วยให้นักศึกษำให้นักศึกษำเกิด
กำรคิดในขั้นกำรนำเอำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยกำรสร้ำงด้ำนกระบวนกำรคิด (Cognitive
Apprenticeships) ภำยใต้สถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อมที่แท้จริง (Authentic situations) มีกำรสร้ำง
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หรือกำหนดกรณีศึกษำ (Case Studies) เพื่อช่วยให้เกิดศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้
ศึกษำ
4. ขั้นกำรวิเครำะห์ (Analyzing) เพื่อช่วยให้นักศึกษำเกิดกำรคิดในขั้นกำรวิเครำะห์ เช่น
กำรทดลองตั้งสมมุติฐำน (Challenging Assumptions) กำรแกะย้อนรอย ผลกำรวิเครำะห์
(Retrospective Analysis) กำรอภิปรำย โต้แย้ง (Debates) และกำรตัดสินใจจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
(Decision-making situations) ซึ่งเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ (Analyzing Solution)
5. ขั้นกำรประเมิน (Evaluating) ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนต้องเน้นกำรอภิปรำย กำรวิพำกษ์
วิจำรณ์ เพื่อหำขอสรุปที่ดที ี่สุด (Critiquing)
6. ขั้นกำรสร้ำงสรรค์ (Creating) โดยใช้เทคนิคกำรสอนช่วยฝึกให้นักศึกษำเกิดกำรคิดใน
ขั้นกำรสร้ำงสรรค์ ดังเช่น กำรตั้งสมมุติฐำน และให้พิสูจน์สมมุติฐำนที่ตั้งไว้ (Challenging
Assumptions) กำรโต้เถียง (Debates) กำรประชุม เพื่อศึกษำและอภิปรำยกับผู้อื่นในสำระวิชำที่
เรียน (Discussions and Other Collaborating Learning Activities) กำรออกแบบ (Design) และ
กำรตัดสินใจจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Decision-Making Situations)
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหำและอุปสรรคจำกเทคนิคกำรสอน Taxonomy Learning
1. ทำให้นักศึกษำได้รับรู้ทฤษฎี หลักกำร และแนวคิดที่สอดรับกับสถำนกำรณ์หรือ
สิ่งแวดล้อมจริงอันเป็นประโยชน์ในกำรปู่พืน้ ฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่ศกึ ษำ
2. ทำให้นักศึกษำมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. ทำให้นักศึกษำได้พัฒนำทักษะในกำรเผชิญสถำนกำรณ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำได้
ด้วยตนเอง
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน Taxonomy Learning
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-9204-5599
E-mail Address
Pakamon999@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคและวิธีกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับบัณฑิตศึกษำ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงอ้อม ได้แก่ กำรเรียนรู้แบบสืบค้น แบบแก้ปัญหำ แบบใช้
กรณีศกึ ษำแบบตั้งคำถำม แบบใช้กำรตัดสินใจ
2. เทคนิคกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล ได้แก่ แบบเรียนรู้ดว้ ยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เทคนิค กำรจัด กำรเรีย นรู้ โ ดยใช้เ ทคโนโลยีต่ำง ๆ ประกอบกำรเรีย น เช่น กำรใช้
สิ่งพิมพ์ ตำรำเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ กำรอภิปรำย กำรระดม
พลังสมองกลุ่มแก้ปัญหำ กลุ่มติว
5. เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นประสบกำรณ์ เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบมีสว่ นร่วมกรณีตัวอย่ำง เกม สถำนกำรณ์จำลอง
6. เทคนิคกำรเรียนแบบร่วมมือ ได้แก่ ร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน
ร่วมกันคิด
7. เทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ได้แก่ กำรเรียนกำรสอนแบบแก้ปัญหำ
(Problem-Solving)
8. เทคนิคกำรเป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยำกำร ได้แก่ คอยให้คำตอบเมื่อนักศึกษำ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
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9. เทคนิคกำรเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง ได้แก่ ช่วยสนับสนุนด้ำนสื่ออุปกรณ์หรือให้
คำแนะนำที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษำสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตนเอง
10. เทคนิคกำรเป็นผู้ติดตำมตรวจสอบ ไดแก่ คอยตรวจสอบงำนที่นักศึก ษำผลิตขึ้น
โดยเฉพำะด้ำนควำมถูกต้อง รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหำและอุปสรรคจำกเทคนิคกำรสอน Taxonomy Learning
1. ทำให้นักศึกษำได้มปี ระสบกำรณ์จริงในด้ำนกำรเรียนกำรสอน
2. นักศึกษำมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. นักศึกษำได้ฝึกทักษะต่ำง ๆ เช่น ทักษะกำรพูด กำรเขียน กำรแสดงออก กำรจัดกำร
กำรแสวงหำควำมรู้ และกำรทำงำนเป็นกลุ่ม เป็นต้น
4. มีกำรอภิปรำยเกี่ยวกับควำมรู้ ควำมคิด ควำมรูส้ ึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของตัว
นักศึกษำเอง และสรุปกำรเรียนรูท้ ี่ได้รับแต่ละวิชำ ว่ำมีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
5. นักศึกษำได้พัฒนำทักษะในกำรเผชิญสถำนกำรณ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
6. เปิด โอกำสให้นัก ศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเรีย นมำกขึ้น บำงครั้งนัก ศึก ษำอำจจะไม่
เข้ ำ ใจและไม่ ก ล้ ำ แสดงออก และตอบไม่ ต รงค ำถำม อำจำรย์ ก็ ต้ อ งให้ โ อกำสนั ก ศึ ก ษำได้
แสดงออก พร้อมใช้คำพูดอย่ำงละเอียดอ่อนคำตอบไม่มีถูกผิดอย่ำงชัดเจนหรือแน่นอน ไม่ให้เขำ
รู้สกึ ผิดเมื่อเขำตอบคำถำมผิดหรือไม่ตรงประเด็น
7. บำงครั้งในวิชำกำรเรียนกำรสอนอำจจะต้องใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรมมำกเกินไปทำ
ให้ไม่ได้ลงไปในเนื้อหำอย่ำงเจำะลึกหรือชัดเจน
8. บำงครั้ ง ต้ อ งอำศั ย ควำมสำมำรถของอำจำรย์ ผู้ ส อนในกำรแก้ ปั ญ หำเนื่ อ งจำก
นัก ศึก ษำยั ง ไม่มีค วำมเข้ำใจ อำจไม่เ ป็น ไปตำมควำมคำดหมำยของผู้ส อน อำจำรย์จะต้อ ง
สำมำรถแก้ปัญหำหรือปรับสถำนกำรณ์แต่ละประเด็นให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ให้ได้
9. หลังจำกมีกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทำให้อำจำรย์ทรำบว่ำนักศึกษำแต่ละ
คนมีควำมสำมำรถเก่งในด้ำนใดบ้ำง
10. อำจำรย์มีอำรมณ์ขัน ทำให้นักศึกษำเรียนแล้วไม่น่ำเบื่อมีควำมสุขและสนุกกับกำร
เรียน
11. อำจำรย์ใช้เทคนิคกำรสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) ทำให้นักศึกษำคิดวิเครำะห์
และเรียนรู้ควำมคิดของผู้อ่นื ได้อย่ำงแม่นยำมำกขึ้น และมีมุมมองที่กว้ำงขึ้น
12. จำกกำรใช้เทคนิคกำรสอนนักศึกษำสำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณและคิดแก้ปัญหำ ทำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมที่จะแก้ปัญหำเมื่อเผชิญกับ
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ปัญหำนั้นในสถำนกำรณ์จริง ซึ่งเขำสำมำรถจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เขำถนัด ซึ่งแต่ละคนจะรู้จั ก
วิธี ก ำรแก้ ปัญหำแตกต่ำงกันไปซึ่งขึ้นอยู่กั บ ประสบกำรณ์ของแต่ละคน รวมทั้งอำชีพของตัว
นักศึกษำเองก็มีผลเช่นกัน

12

องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเด็นความรู้

: การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

หัวข้อการจัดการความรู้ : ปฏิบัติการเตรียมกิจกรรมในชั้นเรียน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ

: 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-1751-7884
E-mail Address

ajn.supaporn@gmail.com

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในชัน้ เรียน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
กำรเตรียมกำรเรียนกำรสอน เพื่อนำไปสู่กำรเรียนรู้ของนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ
ซึ่งเป็นควำมรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้หลำยรูปแบบเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรได้รับควำมรู้
จำกอำจำรย์ผู้สอนจำกประสบกำรณ์ของอำจำรย์ และผู้เ รียน ซึ่งสำมำรถนำมำแบ่งปันให้ไ ด้
ทรำบในชั้นเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ กำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนจึงต้องมีกำรจัดระบบกำร
ปฏิบัติก ำรเพื่อเตรีย มกิ จกรรมในชั้นเรีย น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เ รีย นได้รับ ควำมรู้และระดมควำม
คิดเห็น เพื่อแก้ปัญหำ แบ่งปัน ควำมรู้ ในชั้นเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในรำยวิชำเรียนนั้น ๆ
ซึ่งได้ศกึ ษำแนวคิด/ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้
ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) สลำวิน
(Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) พบว่ำ กำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ สำมำรถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี และได้เรียนรู้ทักษะทำง
สังคมและกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น องค์ประกอบของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ประกำร ได้แก่
1) กำรพึ่งพำและเกือ้ กูลกัน 2) กำรปรึกษำหำรือกันอย่ำงใกล้ชิด 3) ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ของสมำชิกแต่ละคน 4) กำรใช้ทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรทำงำนกลุ่ม
ย่อย 5) กำรวิเครำะห์กระบวนกำรกลุ่ม
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กำรประยุ ก ต์ใ ช้ท ฤษฎีใ นกำรเรีย นกำรสอน ผู้สอนสำมำรถนำทฤษฎีก ำรเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือไปจัดกำรเรียนกำรสอนของตนได้โดยกำรพยำยำมจัดกลุ่มกำรเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบ 5
ประกำร ดังกล่ำว ข้ำงต้น และใช้เทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรช่วยให้องค์ประกอบทั้ง 5 สัมฤทธิ์ผล
วิธีจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ กำรเรียน
กำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม และกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ กำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กระบวนกำรกลุ่ม ได้แก่ รูปแบบกำรสอนแบบทีม/กลุ่ม และกำรสอนแบบจิ๊กซอว์ (ทิศนำ แขมมณี
2547 หน้ำ 144) ได้เสนอแนวคิดว่ำกระบวนกำรกลุ่มมีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีกำรปฏิสัมพันธ์/
ทำงำน/ทำกิจกรรม ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ 2) เรียนมีกำรฝึก/
ชี้แ นะ/สอน ให้ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำรเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม ที่ ดี 3) ผู้เ รี ย นมี ก ำร
วิเครำะห์กำรเรียนรู้ของตนเองทั้งในด้ำนเนื้อหำ สำระที่เรียนและกระบวนกำรทำงำนร่วมกัน 4)
ผูส้ อนมีกำรวิเครำะห์และประเมินผลกำรเรียน ทั้งด้ำนเนือ้ หำสำระ และกระบวนกำรกลุ่ม
ดั งนั้ น เพื่อน ำไปพั ฒ นำกำรเรีย นกำรสอนโดยกำรแบ่ง กิจ กรรมเพื่ อเตรีย มกำรสอน
จะแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนทฤษฏี 2) ด้ำนกำรปฏิบัติ 3) ด้ำนกำรประเมินผล
1) ด้านทฤษฏี เป็นหน้ำที่ของอำจำรย์ผู้สอนที่ต้องคำนึงถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยต้องศึกษำเนือ้ หำรำยวิชำ วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ โดยมีกำรดำเนินกำรดังนี้
1.1 กำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีควำมถูกต้อง มีควำมทันสมัย ครบถ้วนตำม Course syllabus
1.2 กำรจัดทำสื่อกำรสอน PowerPoint หรือ กำรนำเสนอที่สร้ำงควำมสนใจ
ให้กับผูเ้ รียน
2) ด้านการปฏิบัติ อำจำรย์ผู้สอนได้มกี ำรเตรียมกำรสอนทั้งเอกสำรประกอบกำรสอน
สื่อกำรสอน และอุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนแล้ว เป็นขั้นตอนกำรนำเสนอ เป็นช่วงเวลำในกำร
เรียนกำรสอนโดยกำรถ่ำยทอดควำมรูโ้ ดยใช้เทคนิคต่ำง ๆ เช่น
2.1 กำรบรรยำย จำกภำพ สื่อต่ำง ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนสำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
และเผยแพร่ควำมรูต้ ่อไป ได้โดยมีกำรอ้ำงอิงจำกหลักฐำนเอกสำร
2.2 กำรทำงำนเป็นทีมของผู้เรียน โดยฝึกให้ทำงำนเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปควำม และแก้ไ ข
ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
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ร่วมคิด
ร่วมทำ

แก้ไขปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ
ทีมทำงำน

กระบวนกำรคิด

ร่วมแก้ไข
วิเครำะห์ข้อมูล
กำรสรุปควำม

ภาพ การทางานเป็นทีมของผู้เรียน
2.3 กำรสร้ำงบรรยำกำศที่จูงใจให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง โดยผู้สอนให้
ควำมเป็นกำรเอง ให้ควำมรู้ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนกำรเรียนรูใ้ ห้กับผูเ้ รียน
2.4 กำรเน้นทักษะ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขี ยน โดยเปิดโอกำสให้
แสดงควำมคิดเห็น นำเสนอ โต้ตอบ อย่ำงมีหลักกำรและเหตุผล
2.5 กำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยให้ผู้เรียนมีควำมควำมคิดที่
เป็ น อิ ส ระ ไม่ มี รู ป แบบ ใช้ ไ ด้ ทุ ก โอกำส ทุ ก เวลำ มี ก ำรท ำงำนจริ ง มี ก ำรบู ร ณำกำร ควำม
วิเครำะห์ทำงเลือก ควำมคล่องตั ว ท้ำทำย สร้ำงสรรค์ มีแนวคิดเชิงบวก ผลิตผลงำนสิ่งแปลก
ใหม่ สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์จริงได้
2.6 กำรสืบค้นด้วยตนเอง เพื่อพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้พบ
องค์ควำมรูใ้ หม่ ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษำต้องสำมำรถสืบค้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรทำวิจัย
2.7 กำรอำนวยควำมสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือ ควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมที่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ กำรเรียนรู้
3) ด้านการประเมินผล อำจำรย์ผู้สอนมีเ กณฑ์ก ำรประเมินผลในแต่ละกิจกรรม
โดยต้องมีกำรแจ้งให้ผู้เรียนทรำบ และมีกำรติดตำมประเมินผลให้สอดคล้อง เหมำะสมกับควำม
เป็นจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มสี ่วนร่วมในกำรประเมินตนเองด้วย
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ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
ผลลั พธ์ ควำมสำเร็จปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในชั้นเรีย น จำกกำรท ำงำนตำมระบบ
PDCA เป็นแนวคิดมำจำกคำภำษำอังกฤษ 4 คำ ได้แก่ Plan (กำรวำงแผน) Do (ปฏิบัติ) Check
(ตรวจสอบ) Act (ดำเนินกำรให้เหมำะสม) แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เริ่มเป็นครั้งแรกโดยนัก
สถิต Walter Shewhart ซึ่งได้พัฒนำมำจำกกำรควบคุมกระบวนกำรเชิงสถิติที่ Bell Laboratories
ในสหรัฐ อเมริก ำเมื่อ ทศวรรษ 1930 ในระยะเริ่ม แรก วงจรดั งกล่ ำวเป็นที่ รู้จัก ในชื่ อ “วงจร
Shewhart” จนกระทั่งรำวทศวรรษที่ 1950 ได้มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงโดย W.Edwords
Deming ปรมำจำรย์ด้ำนกำรบริหำรคุณภำพ หลำยคนจึงเรียกวงจรนี้วำ่ วงจร Deming: PDCA

ภาพ วงจร Deming: PDCA
การทางานตามระบบ PDCA
P (PLAN) = กำรวำงแผนกิจกรรม
D (DO)
= กำรดำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ได้มีกำรวำงแผนไว้
C (CHECK) = กำรตรวจสอบ/สรุปผล/กำรประเมิน กำรดำเนินกำร
A (ACTION) = ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนำในครั้งต่อไป
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ประโยชน์จากความสาเร็จปฏิบัติการเตรียมกิจกรรมในชั้นเรียน
ระยะสั้น ทำให้เกิดกำรปรับปรุงเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นบทเรียนจะเป็น
กระบวนกำรกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน แนวทำงกำรทำงำนปรับเปลี่ยนได้ทันกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์
ระยะกลาง ท ำให้เ กิด ควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติก ำรเตรียมกิจกรรมในชั้นเรียน และ
สำมำรถเผชิญกับปัญหำมำกขึ้น และเกิดควำมภำคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ภำยหลัง
จำกกำรนำบทเรียนและประสบกำรณ์ไปปรับใช้
ระยะยาว ทำให้เกิดต้นแบบกำรทำงำนที่ดี (Best Practice) เกิดรูปแบบกระบวนกำร
ทำงำนที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมเข้ำใจปัญหำกำรปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่ำง
เป็นระบบ และเกิดกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
ศุภชัย อำชีวะระงับโรค. (2547). Practical PDCA แก้ปัญหาและปรับปรุงเพื่อความสาเร็จ (พิมพ์
ครั้งที่ 7 ปี 2. กรุงเทพมหำนคร: ซีโน ดีไซน์.
ทิศนำ แขมมณี.2554. ศาสตร์การสอน: องค์ความรูเ้ พื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Johnson, D W., & R T. (1999). Making Cooperative Learnind Work. Retrieved from http://www.jstor.
org/stable/1477225. Slavin, R.E. (1987). “Cooperative Learning and Cooperative School.” Educational
Leadership 45 : 7 - 13.
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้ : เทคนิคการสอน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ : 15 มีนาคม 2559
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-1497-9010
E-mail Address
pensri.perth@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคกำรสอนโดยกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
วิธีสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิด
กำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมำณ 4-8 คน และ
ให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ในประเด็นที่กำหนด
และสรุปผลกำรอภิปรำยออกมำเป็นข้อสรุปของกลุ่ม โดยวัตถุประสงค์ของวิธีสอนโดยใช้กำร
อภิปรำยกลุ่มย่อย คือ เป็นวิธีกำรที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง
มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ใน
เรื่องที่เรียนกว้ำงขึน้ (ทิศนำ แขมมณี, 2547, หน้ำ 49)
วรรณภรณ์ วีระพงษ์ (2556, หน้ำ 14) อธิบำยถึงองค์ประกอบที่สำคัญ ของวิธีสอนโดย
ใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ได้แก่
1. มีกำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมำณ 4-8 คน
2. มีประเด็นในกำรอภิปรำย
3. มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู้สกึ และประสบกำรณ์กันระหว่ำงสมำชิก
ในกลุ่มตำมประเด็นกำรอภิปรำย
4. มีกำรสรุปสำระที่สมำชิกลุ่มได้อภิปรำยกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
5. มีกำรนำข้อสรุปของกลุ่มมำใช้ในกำรสรุปบทเรียน
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เทคนิคกำรสอนโดยกำรอภิปรำยกลุ่มย่อยให้มีประสิทธิภำพ (สุชำติ ศิริสุขไพบูลย์, 2527,
หน้ำ 20)
1. กำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย จำนวนสมำชิกในกลุ่มย่อยควรมีประมำณ 4-8 คน จำนวน
ที่เหมำะสมที่สุดคือระหว่ำง 4-6 คน คือเป็น กลุ่มที่ไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป เพรำะถ้ำ
กลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ได้ควำมคิดที่หลำกหลำยเพียงพอ ถ้ำกลุ่มใหญ่เกินไปสมำชิกกลุ่มจะมี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็นได้น้อยหรือได้ไม่ทั่วถึง กำรแบ่งผู้เรียนเข้ำกลุ่ม อำจทำโดยวิธีสุ่ม เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนไม่ซ้ำกัน หรืออำจจัดผู้เรียนเข้ำ กลุ่มคละควำมสำมำรถ
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นที่ เ ก่ ง ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ เ รี ย นอ่ อ น หรื อ อำจจั ด ผู้ เ รี ย นเข้ ำ กลุ่ ม จ ำแนกตำมเพศ วั ย
(ถ้ำผู้เ รีย นมีหลำยวัย) ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ หรือเลือกอย่ำงเจำะจงตำมปัญ หำที่มีก็ไ ด้
ขึน้ กับ วัตถุประสงค์ของผูส้ อนและสิ่งที่จะอภิปรำย เทคนิคที่ใช้ในกำรแบ่งกลุ่มมีหลำกหลำย เช่น
ใช้กำรนับหมำยเลขหรือเป็นภำพ เป็นข้อควำม ผู้ที่จับฉลำกได้เหมือนกัน ให้รวมกลุ่มกัน หรือใช้
เกมต่ำง ๆ เช่น เกมคำสั่งจับกลุ่ม โดยผู้เรียนรำวงตำมเสียงเพลงหรือดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลง
หยุด ผู้สอนจะออกคำสั่งให้ผู้เรียนจับกลุ่มตำมจำนวนที่ครูสั่ง เช่น จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุ่มหญิง
3 ชำย 1 ให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำน จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งให้จับกลุ่มตำมจำนวนที่ครู
ต้องกำร เทคนิคกำรจัดกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนไม่ เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรแบ่งกลุ่ม โดยเฉพำะ
เมื่อครูจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มบ่อย ๆ จะช่ วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและสนใจที่จะเรียนรู้ในกิจกรรม
ต่อไป เมื่อจัดผู้เรียนเข้ำกลุ่มแล้ว ผู้สอนควรดูแลให้กลุ่มจัดที่นั่งภำยในกลุ่มให้เรียบร้อย ให้อยู่ใน
ลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน และรับฟังกันได้ดี นอกจำกนั้นในกรณีที่มีหลำยกลุ่ม ผู้สอนควรจัด
กลุ่มให้หำ่ งกันพอสมควร เพื่อไม่ให้เสียงอภิปรำยจำกลุ่มรบกวนกันและกัน
2. ประเด็นกำรอภิปรำย กำรอภิปรำยจำเป็นต้องมีประเด็นในกำรอภิปรำย มีวัตถุประสงค์
ของกำรอภิปรำยที่ชัดเจน ประเด็นกำร อภิปรำยอำจจะมำจำกผู้สอนหรือผู้เรียนก็ได้ แล้วแต่กรณี
กำรอภิปรำยแต่ละครัง้ ไม่ควรมีประเด็นมำกจนเกินไป เพรำะจะทำให้ผู้เรียนอภิปรำยได้ไม่เต็มที่
3. กำรอภิปรำย กำรจัดกลุ่มอภิปรำยมีหลำยแบบ ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับ
วั ตถุ ป ระสงค์ ในกำรอภิ ป รำยที่ ดีโ ดยทั่ วไป ควรมีก ำรก ำหนดบทบำทหน้ำ ที่ที่ จำเป็น ในกำร
อภิปรำย เช่น ประธำนหรือผู้นำในกำรอภิปรำย เลขำนุกำรผู้จดบันทึกกำรประชุม และผู้รักษำ
เวลำ เป็นต้น นอกจำกนั้นสมำชิกลุ่มทุก คนควรมีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำ ตนมีบทบำทหน้ำที่ที่
จะต้องช่วยให้กลุ่มทำงำนได้สำเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นควำมรับผิดชอบของสมำชิกเพียงบำงคน
หำกสมำชิกกลุ่มมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจว่ำ สมำชิกกลุ่มที่ดีควรทำอะไรบ้ ำง เช่น ให้ข้อมูล แสดง
ควำมคิด เห็น ซัก ถำม โต้แย้ง สนับ สนุน ช่วยไม่ให้ก ลุ่มออกนอกเรื่อง และสรุป เป็นต้น กำร
อภิ ป รำยจะเป็ น ไปได้ ดี ผู้ ส อนจึ ง ควรให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจหรื อ ค ำแนะน ำแก่ ก ลุ่ ม ก่ อ นกำร
อภิปรำย และควรย้ำถึงควำมสำคัญของกำรให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
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อย่ำงทั่ว ถึ ง ไม่ใ ห้มีกำรผูก ขำดกำรอภิป รำยโดยผู้ใ ดผู้หนึ่ง เพรำะวัตถุป ระสงค์หลัก ของกำร
อภิปรำยก็คือ กำรให้ผู้เรียนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง และได้รับฟังควำมคิดเห็นที่
หลำกหลำย อั น จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมคิ ด ที่ ลึ ก ซึ้ ง และรอบคอบขึ้ น กำรอภิ ป รำยที่ ดีควร
ดำเนินกำรไปที่ละประเด็น จะได้ไม่เกิดควำมสับสน และในกรณีที่มีหลำยประเด็น ควรมีกำร
จำกัดเวลำของกำรอภิปรำยแต่ละประเด็น มิฉะนั้นกำรอภิปรำยอำจยืดยำว และประเด็นที่อยู่
ท้ำย ๆ จะไม่ได้รับกำรอภิปรำย เพรำะหมดเวลำเสียก่อน ประเด็นกำรอภิปรำยกับเวลำที่ให้ ควร
มีควำมพอเหมำะกัน
4. กำรสรุปผลกำรอภิปรำย ก่อนที่กำรอภิปรำยจะยุติลง กลุ่มจำเป็นต้องมีกำรสรุปผล
กำรอภิปรำย เพื่อให้ได้คำตอบตำมประเด็นที่ กำหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญำณแก่กลุ่ม
อภิปรำยประมำณ 3-5 นำที ก่อนหมดเวลำ เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลกำรอภิปรำยเป็นข้อสรุปของ
กลุ่ ม ซึ่ ง หลั ง จำกนั้ น ผู้ ส อนอำจให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม น ำเสนอผลกำรอภิ ป รำยแลกเปลี่ ย นกั น หรื อ
ดำเนินกำรในรูปแบบอื่นต่อไป
5. กำรสรุปบทเรียน เมื่อกำรอภิปรำยสิ้นสุด ผู้สอนจำเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้ร่วม
กันคิดกับบทเรียนที่กำลังเรียนรู้ โดยมีกำรนำข้อสรุปของกลุ่มมำใช้ในกำรสรุปบทเรียนด้วย
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบต่ำง ๆ
รูปแบบกำรจัดกลุ่มอภิปรำย (วรำวุธ สุมำวงศ์, 2554, หน้ำ 38-40)
1) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบกันเอง (Informal Group Discussion) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมำชิกที่มี ควำมสนใจในเรื่องเดียวกัน จำนวนประมำณ 6-10 คน มำพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้
ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์กัน เพื่อแสวงหำข้อยุติ หรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่ำง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในกลุ่มจะมีประธำนนำกำรอภิปรำย ช่วยดูแลและกระตุ้นให้สมำชิก ในกลุ่ม
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี
2) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบฟิลลิป 66 (Phillip 66 or Buzz Group) กลุ่มแบบนี้
ประกอบด้วยสมำชิก 6 คน ที่นั่งใกล้กัน หันหน้ำเข้ำหำกัน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง คนละ 1 นำที รวมเป็น 6 นำที จุดประสงค์ของกำรจัดกลุ่มแบบนี้ก็เพิ่ม
เปิดโอกำสให้สมำชิกทุกคนมีโอกำสเสนอควำมคิดเห็นหรือปัญหำที่กลุ่มใหญ่กำลังพิจำรณำอยู่
3) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมำชิก
ระหว่ำง 6-10 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงกัน จุดประสงค์ก็เพื่อให้กลุ่มย่อยนี้ได้ศึกษำ
หรือพิจำรณำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุมใหญ่ สมำชิกจะแลกเปลี่ยนควำมรู้
และประสบกำรณ์กันในเรื่องที่ได้รับมอบหมำยโดยผลัดกันทำหน้ำที่ประธำนและเลขำนุกำรกลุ่ม
4) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ่มแบบนีป้ ระกอบด้วย
สมำชิก ประมำณ 2-6 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์พอสมควรในเรื่องที่จะอภิปรำย จุดประสงค์
20

ของกลุ่มนี้ก็เพื่อให้ได้ควำมคิดมำกที่สุดในเวลำที่จำกัด และเพื่อแสวงหำควำมคิดสร้ำงสรรค์จำก
กลุ่ม กลุ่มจะมีประธำนนำกำรอภิปรำยและกระตุ้นให้สมำชิกทุกคนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี
โดยไม่มีกำรตัดสินว่ำถูก ผิด ดี ไม่ดี เพื่อให้ได้ควำมคิดจำนวนมำก เลขำนุกำรกลุ่มจดบันทึก
ควำมคิดทั้ง หมดไว้ ขั้นต่อไปจึงนำควำมคิดที่ได้มำวิเครำะห์ และปรับปรุง เพื่อให้ได้ควำมคิดที่
สร้ำงสรรค์ในเรื่องนัน้
5) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) กลุ่มแบบนี้ มีลักษณะ
เหมือนกำรอภิปรำยแบบซินดิเคต คือเป็นกำรอภิปรำยในประเด็นที่ได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุม
ใหญ่หรือที่สมำชิกเลือกตำมควำมสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน เพียงแต่กำรจัดกลุ่มจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปวงกลมซึ่งสมำชิกทุกคน
สำมำรถมองเห็นกันได้ อย่ำงไรก็ตำมในปั จจุบัน กลุ่มแบบนี้อำจไม่จำเป็นต้องจัดในรูปวงกลม
สำมำรถจัดในลักษณะอื่นได้ เช่น จัดที่นั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ก็เรียกว่ำเป็นกำรประชุมโต๊ะกลม
หำกมีจุดประสงค์ตรงตำมกำรอภิปรำยแบบโต๊ะกลม
6) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยเป็นคณะ (Panel Discussion Group) กำรจัดกลุ่มแบบนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เชี่ยวชำญที่มคี วำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใน
กำรประชุมประมำณ 3-6 คน มำร่วมอภิปรำยต่อหน้ำผู้ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยมี
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย (moderator) เป็นผู้เชื่อมโยงควำมคิดเห็น ซักถำม ควบคุมเวลำในกำร
อภิปรำยและสรุปผลกำรอภิปรำย
7) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบสัมมนำ (Seminar Group) กำรจัดกลุ่มแบบนี้มีสมำชิกกลุ่ม
ประมำณ 20 คน ขึ้นไป มีจุดประสงค์เพื่อให้สมำชิกร่วมกันศึกษำหำควำมรู้หรือค้นคว้ำในหัวข้อ
ใดหัวข้อหนึ่งโดยมีผู้เชี่ยวชำญให้คำแนะนำช่วยเหลือปัญหำของกำรสั มมนำมักจะกว้ำง สำมำรถ
แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้จำนวนมำก ผู้เข้ำสัมมนำจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับควำมรู้ควำมคิดเห็น กำร
สัมมนำไม่มีกำรลงมติ เป็นเพียงกำรประมวลควำมคิดเห็น และสรุป เป็นข้อเสนอแนะในกำร
แก้ปัญหำต่ำง ๆ
8) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบใกล้ชิด (Knee Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมำชิก
ประมำณ 3-5 คน พูด คุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันอย่ำงใกล้ชิด สนิทสนม เปรียบเสมือนกำร
จับเข่ำคุยกัน
9) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบฮัดเดิล (Huddle Group) กลุ่มแบบนี้ เป็นกำรจัดกลุ่มย่อยที่
แยกออกมำจำก กลุ่มใหญ่ โดยใช้วธิ ีกำรสุ่ม เพื่อให้มีสมำชิกกลุ่มคละกันไป จุดประสงค์และกำร
ดำเนินกำรมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มอภิปรำยแบบกันเอง
10) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบเวียนรอบวง (Circular Response Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบ
ด้วยสมำชิก ไม่ควรเกิน 10 คน มีจุดประสงค์เพื่อให้สมำชิกกลุ่มทุกคนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น
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โดยกำรให้สมำชิกแต่ละคนพูดรอบละประมำณ 1-2 นำที เวียนกันไปทำงซ้ำยหรือขวำ ทีละคน
จนครบทุกคน ถ้ำผู้ใดต้องกำรสนับสนุนหรือโต้แย้ง ต้อรอจนกว่ำจะถึงเวลำที่ตนมีโอกำสพูด ถ้ำ
มีเวลำมำกและต้องกำรควำมคิดเห็นเพิ่มขึ้น ก็เริ่มรอบสองต่อไปเรื่อย ๆ
11) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) กลุ่มแบบนี้มีลักษณะเป็นกลุ่ม
ซ้อนกันเป็น 2 วง กลุ่มวงในและกลุ่มวงนอก มีสมำชิกจำนวนเท่ำ ๆ กัน ประมำณ 4-8 คน ในขณะ
ที่ส มำชิก กลุ่ ม วงในประชุ ม อภิป รำยกั น ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง สมำชิ ก กลุ่ ม วงนอกจะท ำหน้ ำ ที่
สังเกตกำรณ์ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สังเกตกำรณ์ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อภิปรำยแต่ไม่มีควำม
จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย ได้เรียนรู้ควำมคิดเห็นของผู้อภิปรำยวงในอย่ำงใกล้ชิด ใน
บำงกรณีอำจมีกำรสับเปลี่ยนบทบำทให้ผู้ที่อยู่วงนอกเข้ำไปอยู่ในวงในแล้วทำหน้ำที่อภิปรำย
และสมำชิกในวงในออกมำอยู่ในวงนอกเป็นผูส้ ังเกตกำรณ์สับเปลี่ยนกัน
12) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบปุจฉำวิสัชนำ (Questioning-Answering) กลุ่มแบบนี้ประกอบ
ด้วยสมำชิก ประมำณ 6-8 คน เป็นผู้ดำเนินกำรอภิปรำย 1 คน มีผู้เชี่ยวชำญหรือวิทยำกรที่รับ
เชิญมำครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นตัวแทนจำกกลุ่มผู้ฟัง ผู้ดำเนิ นกำรอภิปรำยให้ผู้แทนผู้ฟังเสนอ
ข้อคำถำมในวิทยำกรตอบ และเป็นตัวกลำงช่วยเชื่อมโยงและสรุปควำมคิดเห็น จุดประสงค์ของ
กลุ่มแบบนี้ก็คือกำรช่วยให้สมำชิกกลุ่มเกิดควำมเข้ำใจในปัญหำหรือเรื่องที่ศึกษำในแง่มุมต่ำง ๆ
ตำมควำมต้องกำรหรือควำมสนใจของผูฟ้ ัง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรสอนโดยกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ในรำยวิชำ IPA 6203
กำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภำคอำเซียน (Comparative Public Administration in ASEAN)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ใช้หลักวิชำในกำรอธิบ ำย และให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงกำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งผู้เขียนจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนโดยมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้ คือ
1. ผูส้ อนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยจัดผู้เรียนเข้ำกลุ่มคละควำมสำมำรถ เพื่อให้
ผูเ้ รียนที่เก่งช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
2. ผู้สอนกำหนดประเด็นในกำรอภิปรำย ได้แก่ “อะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่กำรปฏิรูปตำม
แนวกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ของประเทศสิงคโปร์”
3. ผูเ้ รียนพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันตำมประเด็นอภิปรำยที่กำหนด โดยผู้สอนให้
คำแนะนำแก่กลุ่มก่อนกำรอภิปรำย และเน้นย้ำถึงควำมสำคัญของกำรให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมี
ส่ว นร่ ว มในกำรอภิ ป รำยอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง ไม่ ใ ห้ มี ก ำรผู ก ขำดกำรอภิ ป รำยโดยผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง เพรำะ
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วัตถุประสงค์หลักของกำรอภิปรำย คือ กำรให้ผู้เรียนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง และ
ได้รับฟังควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย อันจะช่วยให้ผเู้ รียนมีควำมคิดที่ลึกซึง้ และรอบคอบขึน้
4. ผู้เรียนสรุปสำระที่สมำชิกกลุ่มได้อภิปรำยร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม โดยผู้สอน
เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้รว่ มกันคิดกับบทเรียนที่กำลังเรียนรู้ โดยมีกำรนำข้อสรุปของกลุ่มมำใช้ใน
กำรสรุปบทเรียนด้วย
ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่ได้ คือ ช่วยให้ผเู้ รียนกลุ่มใหญ่มโี อกำสได้แสดงควำมคิดเห็น และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ข้อมูลและ
ควำมคิ ด เห็น ที่ หลำกหลำย ช่ ว ยให้ เ กิ ด กำรเรีย นรู้ ที่ก ว้ ำงขึ้ น และเป็ น วิธี ส อนที่ ช่ วยส่ งเสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะต่ำง ๆ จำนวนมำก เช่น ทักษะ
กำรพูด กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรโต้แย้ง กำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์ และทักษะกำรคิด เป็นต้น
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แบบรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการจัดการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ดร.พรชัย
นฤดมกุล
2. ดร.ชมภูนุช
หุน่ นำค
3. ดร.ชัชวำล
แสงทองล้วน
4. ดร.พิชญะ
อุทัยรัตน์
5. ดร.ภคมน
โภคะธีรกุล
6. ดร.สุภำพร
เพ่งพิศ
7. รศ.ดร.เพ็ญศรี
ฉิรินัง
สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ :
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีสอนแบบทางานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – Operative Learning)
เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน Active Learning
เทคนิคและวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างแท้จริง
เทคนิคและวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับบัณฑิตศึกษา

6. ระบบปฏิบัติการเพื่อเตรียมกิจกรรมในชั้นเรียน
7. เทคนิคการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
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