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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ให้กับนักศึกษา พนักงาน ผู้บริหาร
เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างจากบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอย่างสุภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม มีทักษะในการสื่อสาร มีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ภาวะผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่ เป็นแนวทางสร้างศักยภาพให้กับผูท้ ี่
ได้เ รีย นรู้ แบบมี ส่ วนร่วม จะช่ วยให้ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒ นา และปรับ ปรุ ง ตนเองให้ เข้ ากั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ ยนแปลง และมี ป ระสบการณ์ ใ นการแบ่ ง ปัน ของคิ ดเห็ นให้ กั บ สั ง คม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างในเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ประสบการณ์ (Experience) การสะท้อนความคิด (Reflection) การคิดรวบยอด
(Concept) และการประยุกต์ใช้ (Application) ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วม มีการแสวงหา
ความรู้ ความคิด การจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มเติม ตลอดจนการแสดงออกถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการ
ทางานร่วมกันได้
การเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยประสบการณ์ (Experience) ในการฝึกอบรมเนื้อหาที่ใช้ในการให้
ความรู้นาไปสู่ทักษะการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมการประเมิน ประสบการณ์การประเมิน กิจกรรมที่ใช้ในการ
ประเมินต่าง ๆ โดยมีการสอนให้ผู้เรียนนาประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่มทราบ โดยผู้เรียนเป็น
แบ่งปันประสบการณ์ ผู้สอนเป็นผู้รับฟัง และช่วยชี้แจ้งให้ผู้เ รียนได้เข้าใจและกาหนดกิจกรรมกระตุ้นการ
เรียนรู้ไปด้วยกัน
การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and discussion) เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ผู้เรียนจะได้
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนดประเด็น
การวิเคราะห์ วิจารณ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเองจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และผลของการสะท้อนความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทาให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย
หรือมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขณะทากลุ่มผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทางานเป็นทีม จะช่วยทาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทั้งด้านความรู้และเจตคติในเรื่องที่อภิปราย
ความคิดรวบยอด (Concept) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือเป็นการ
พัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Knowledge) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน การมอบหมายงานให้
อ่านจากเอกสาร ตาราหรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็น ผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดให้จากการ
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อภิปรายและการนาเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบยอด
นี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยทาให้
ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (experimentation / application) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้
ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนทนา สร้างคาขวัญ
ทาแผนภูมิ เล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเป็นการแสดงถึงผลของความสาเร็จของการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนการสอนหรือการอบรมได้ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของการ
อบรม ตั้ง ไว้ว่าให้ผู้เ ข้ารับ การอบรมสามารถวางแผนประเมิ นโครงการได้ กิ จ กรรมในการเรียนรู้ ของ
องค์ประกอบนี้ โดยสอนเตรียมใบงานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองทาแผนการประเมินโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมจะต้องนาความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการจากการเรียนรู้ในองค์ประกอบความคิดรวบยอดมาใช้
ความหมายของการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง วิธีการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็น
กระบวนการเรี ย นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การวิเ คราะห์แ ละการเรี ย นรู้ ประกอบด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามต้ องการ
การวางแผน การตรวจสอบและการประเมินผล (Sarah Thomas, 2015)
การเรีย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ วม หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้นั ก เรีย นมี ความกระตื อรื อ ร้ นในการเรี ย น
เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามในการทางาน ฝึกการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้จากผู้อื่น (Jia Shen,et.al, 2004)
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เกิดมาจากความเชื่อ ที่ว่า
การเรียนรู้ของคนเราเป็นกระบวนการสร้ างความรู้ด้วยตัวของผู้ เ รียนเอง โดยมี วิ ท ยากรหรื อผู้ส อนจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่เอื้ออานวยให้เกิดการสร้างความรู้มากว่าการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสู่ผู้เรียน
แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นกระบวนการสร้างความรู้จงึ ต้องอ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นการเรียนเป็น
ฝ่ายกระทา อันจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง (พลวัตรของการเรียนรู้) การ
เรียนรู้ลักษณะนี้จึงย้าถึงลักษณะทางสังคมของการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ทาให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปย่างกว้างขวาง โดย
อาศัยการแสดงออกทาง การพูด การเขียน เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
(สานักงานพัฒนาสุขภาพจิต, 2541)
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) หมายถึง การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะได้เป็นอย่างดี ผ่านการสังเคราะห์จากผลวิเคราะห์ของการ
ศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ (Meta analysis) จนได้โครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งประกอบด้วย วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ผสมผสานกับกระบวนการ
กลุ่ม (Group process) เพราะในแต่ละองค์ประกอบของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น ผู้เรียนแต่ละคน
ซึ่งมีประสบการณ์ติดตัวมาจะสามารถใช้ประสบการณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสู่การปฏิบัติได้ดีนั้นต้องผ่านกระบวนการกลุ่ม ฉะนั้นการให้
ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุม่ จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งกันและกัน และช่วยกันทางานให้บรรลุผลสาเร็จ
ได้ด้วยดี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544)
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนรู้ได้สูงสุด เนื่องจากเป็น
การเรี ย นรู้ ที่ น าประสบการณ์ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นน ามาใช้ อ ย่ า ง เต็ ม ที่ แนวความคิ ด จาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้ให้ความหมายการเรียนรู้คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด
และพฤติกรรม อั นมาจากได้รับประสบการณ์ซึ่งควรเป็นการปรับ เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น กระบวนการเรียนรู้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทที่ 1 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์โดยผู้สอนหรือวิทยากรเป็นหลัก ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับและเรียนรู้ตามที่ผู้สอนถ่ายทอดหรือจัด
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ประสบการณ์ให้แบบนี้ ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ประเภทที่ 2 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเอง โดยอิงจากประสบการณ์เดิมและร่วมกันค้นหาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมา ผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ แบบนี้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นอกจากนั้น นักวิชาการต่าง ๆ ที่ ให้ทัศนะเกี่ ยวกับ วิธีก ารเรี ยนรู้แบบมี ส่วนร่วมที่มี ความแตกต่างกั นตาม
สถานะการณ์ และสภาพแวดล้อม นามาศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนานาไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory
Action Research ; PAR) ในการนามาใช้กับวิธีการวางแผนการดาเนินการสังเกตและการประเมินผล และ
สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในครั้งต่อไป (O’Brien,
2001; McNiff, 2002)
หลักการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมมีพัฒนาการจากการที่นักปรัชญาการศึกษา Deweyian ได้เริ่มใช้วิธีการ
เรียนรู้จากการกระทา (Learning by doing) ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่ดึงความสามารถ
ของผู้เรียนออกมาในรูปของการเรียนรู้ที่เรียกว่า Active learning ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากขึ้น ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหามากขึ้น และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมใน
การเรียนการสอน ในเวลาต่อมาจึงพัฒนาเป็นรู ปแบบการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา (Problem solving) การ
เรียนรู้โดยร่วมมือกัน (Cooperative learning) เช่น รูปแบบการสอนที่เรียกว่า Problem Based Solving
(PBL) ในทศวรรษที่ 80 ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Learning process) รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการจัดทักษะให้มีการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 ทักษะพื้นฐานของการเป็นวิทยากร ที่ เ น้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เตรียมการ
ออกแบบกลุ่ม และการออกแบบงาน ดังนี้
1.1 การออกแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นาเสนองานภายในกลุ่ม
แบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สึก โดยมีการจัดให้เหมาะสมกับขนาดชั้นเรียน ขนาดกลุ่ ม และเวลา
ในการที่สามารถให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงกันภายในกลุ่มได้
1.2 การออกแบบงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยทักษะเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างน้อย 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งคาถาม 2) การใช้วิธีคิดที่เ หมาะสมกับงาน และ
3) การจับประเด็นและการรับฟังในเนื้อหาสาระ และความรู้สึก กับการได้เรียนรู้ ทั้ง 3 ทักษะ จะช่วยกระตุ้น
ความคิด การพิจ ารณาและการมี ส่วนร่วมระหว่างกั น นาไปสู่ทิ ศทางแห่ง การเรียนรู้ร่วมกั น สามารถจัด
ประเด็นที่จะเรียนรู้โดยการแสดงเนื้อหาสาระและความรู้สึกต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบ เป็น
การเรียนรู้ร่วมกันนั่นเอง
ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควร
ให้มี ก ารแบ่ ง ปันประสบการณ์ (Experience) มี ก ารสะท้ อนความคิดเห็ น (Reflection) มี ก ารอภิ ป ราย
(Discussion) มีกระบวนการคิดรวบยอด (Concept) มีการทดลอง (Experimentation) และมีการประยุกต์
แนวคิด (Application) ให้มีในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้านที่ 3 การออกแบบกระบวนการบรรยากาศในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ อย่างมีทิศทาง และนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดบรรยากาศโดยรวมนาไปสู่การเรียนรู้ได้
มีการสร้างหรือออกแบบบรรยายให้ผู้เรียนสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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ด้า นที่ 4 การประเมิ นผลการออกแบบการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม โดยให้ผู้เ รียนและทีม ประเมิ น
ความสามารถ ศักยภาพ ที่ต้องการเรียนรู้ในด้านใด และต้องการให้มีการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพใน
ด้านใดบ้าง ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถเพิ่มหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนและทีมเข้าถึงข้อมูลการเรียนได้ดี
หรือไม่ ต้องอาศัยความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไป
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียน สรุปได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. ผู้ เ รี ย นสามารถนาความรู้ และความจริ ง ต่า ง ๆ ที่ ได้ รับ จากการแบ่ ง ปั นประสบการณ์ นาไป
ประยุกต์ใช้ และเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง รู้วิธีที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
2. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม่ ร่วมกัน ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหาร
ทั ก ษะการจั ด การ ภาวะผู้ น า ภาวะผู้ ต าม การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ในกลุ่ ม แบ่ ง ปั น
ประสบการณ์จากการทากิจกรรมร่วมกัน
3. ผู้เรียนได้รับบรรยากาศการเรียนรูท้ ี่ดี ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างสัมพันธ์อันดี การอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข การแสดงความคิดอย่างเป็นกันเอง ทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
4. ผู้เรียนได้มีความคิดพิจารณา สะท้อนถึงการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การลดปั ญหา เกิดการยอมรับ
และหาเหตุผล ทบทวน และประเมินผลโดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้เกิดความสุขในการเรียน การทางาน
ได้ดียิ่งขึ้น
5. ผู้เรียนสามารถนากิจกรรม แนวความคิด ทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ นามาประยุกต์ใช้ในการทางาน การใช้ชีวิตประจาวัน การสร้างสรรค์แนวคิดต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสังคมได้
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การจัดการความรู้ดา้ นการเรียนการสอน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. การสอนในวิชาบรรยาย ควรใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการบรรยายโดยอาจารย์ผสู้ อนเอง การใช้สอื่
วีดีทัศน์จ ากเหตุการณ์จ ริง ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษาได้ทาการวิเ คราะห์ส ถาน การณ์ที่ เกิ ดขึ้นจริง
จากการชมวีดีทัศน์แล้วร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน หรือนาเสนอหน้าห้องเรียน
2. การสอนในวิชาที่ต้องงฝึกทักษะ ควรให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มาก
3. ควรตั้ง หรือ ยกตัวอย่างจากสิ่งทีง่ ่ายไปยาก หรือจากสิง่ ที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม
4. การสอนในวิชาปฏิบัติ อาจารย์จ ะต้องเตรียมขั้นตอนการดาเนินงานไว้ ให้นักศึก ษา สามารถ
ตรวจสอบด้วยตนเองว่าดาเนินงานได้ถึงขั้นตอนใดแล้ว มีขั้นตอนใดที่ตนเองยังทาไม่ได้ ก็ให้นักศึกษาทาความ
เข้าใจ หรือทบทวนการดาเนินงานขั้นตอนนั้น ๆ ให้เข้าใจ จดจา แล้วจึงไปฝึกปฏิบัติ ทากระบวนการเช่นนี้ซ้า ๆ
จนมั่นใจและปฏิบัติได้จริง
5. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกทักษะท้ายบทและให้นักศึกษา แบ่งกลุม่ กันทางานเพื่อตรวจคาตอบ
6. อาจารย์ผู้สอนควรแทรกความรู้ด้านจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ใช่แค่ความรู้ทางทฤษฎี ซึ่งสามารถนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. ควรนา Curriculum mapping มาประกอบการพิจารณากาหนดระดับคะแนนเก็บระหว่างภาค
และปลายภาคกาหนดคะแนนตามจุดเน้นใน Curriculum mapping
2. ทาการบันทึกคะแนนโดยใช้ Microsoft excel เพื่อความสะดวกในการรวมคะแนน และนาไปใช้
ร่วมกับโปรแกรม new grade หรือระบบตัดเกรด online ของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลดความ
ผิดพลาดในการคานวณคะแนนและค่าระดับคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน
3. ทาการบันทึกกิจกรรมที่เสริมหรือกิจกรรมที่ให้นกั ศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไว้ ใน
ตอนท้ายของแบบบันทึกคะแนน
5

4. การส่งผลการเรียนให้กบั สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรส่งผลการเรียนผ่านระบบ
online เพราะระบบจะช่วยในการคานวณ และสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน หรือใช้ตรวจสอบ
ความโปร่งใส ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนสามารถเข้าระบบดูได้เมือ่ ต้องการตรวจสอบในภายหลัง รวมทั้งเป็นการลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงจากการตัดเกรดระบบเดิม
5. ควรให้นักศึกษาเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection) โดยให้เขียนภายหลังการสอนเป็นช่วง ๆ
ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร ต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม หรือมีปญ
ั หาในด้านใด ต้องการอะไร เป็นต้น เพือ่ เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 19 ตุลาคม 2562
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.รุจริ ะ โรจนประภายนต์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 08-9766-3131
E-mail Address
: rujira2@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การจัดควิซ/สอบย่อย ที่ให้ นศ. มีส่วนร่วมในการหาคาตอบและให้คะแนนของกันและกัน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. ในวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นการปูพื้นฐานด้านทักษะโดยเฉพาะด้านไวยากรณ์และการอ่านขั้นสูง จะมี
การตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาดีขึ้นตามลาดับหรือไม่ ผู้สอนจึงมีการจัดให้มีควิซ/สอบย่อยเป็นระยะ ๆ
และถือเป็นการเก็บคะแนนไปพร้อมกัน
2. เนื้ อ หาข้ อ สอบเน้ น สองเรื่ อ ง คื อ ความรู้ ด้ า นไวยากรณ์ เ พื่ อ การเขี ย นและการอ่ า น และ
ความสามารถในการอ่านเนื้อหาระดับย่อหน้าเดียวและหลายย่อหน้า จานวนข้อมีอย่างน้อยชุดละ 5 ข้อ
3. เมื่อผู้เรียนทาข้อสอบเสร็จ ผู้สอนจะให้มีการตรวจโดยสุ่มแจกให้นั กศึกษาตรวจของเพื่อนร่วมชั้น
การเฉลยจะดาเนินการโดยผู้สอนเป็นหลักและมีการอธิบายโจทย์และคาตอบไปพร้อม ๆ กัน นักศึกษาจะ
ช่วยกันดูว่าเหตุใดที่ตนเองถูกหรือผิด มีการถกเถียงกันเองและกับผู้สอนหากมีข้อสงสัย นั กศึกษาจะตื่นตัวใน
เรื่องคาอธิบายมากและพยายามปกป้องตนเองไม่ให้เสียคะแนน ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในบรรดาผู้เรียน
เองและกับผู้สอน
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. นักศึกษาตื่นตัวในการเรียนรู้ในห้องและไปค้นคว้าเองต่อ
2. นักศึกษาเข้าใจสภาพของตนเองว่าต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร และเห็นสภาพแวดล้อมและผู้เรียนอื่น
ในเวลาเดียวกัน
3. เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการให้คะแนนและวัดผล
แหล่งอ้างอิง
ไม่มี
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 19 ตุลาคม 2562
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8262345
E-mail Address
: korbkul@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. ขั้นประสบการณ์ (Experiencing) เป็นขั้นลงมือทากิจกรรมจากประสบการณ์จริง เช่น การตั้ง
คาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย คาถามของการวิจัยสะท้อนตัวแปรที่ตอ้ งการวัด การดาเนินการ
เก็บข้อมูลจากการทาวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ฯลฯ
2. ขั้นนาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing) เป็นขั้นการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเก็บข้อมูลจากการทาวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ การได้กลุ่มตัวอย่างไม่ครบ ไม่ตรงตาม
เป้าหมาย แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ฯลฯ
3. ขั้นอภิปรายผล (Discussing) เป็นขั้นการอภิปรายซักถามเพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดและให้ได้
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ โดยใช้การซักถามในการอภิปรายร่วมกัน
4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นขั้นสรุปผลการเรียนรู้จากทั้ง 3 ขั้นข้างต้น โดยสรุปพาดพิงสู่
หลักการร่วมกันสรุป
5. ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) เป็นขั้นของการนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เป็นวงจรต่อเนื่องต่อไป
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. นักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ปญ
ั หา หาเหตุผล ทบทวน และประเมินผลโดยอาศัยการประสบการณ์และ
เรียนรู้ร่วมกัน ทาให้เกิดประโยชน์ในการทาวิจัย
2. นักศึกษานาความรู้และข้อเท็จจริงต่างที่ได้รับจากการแบ่งปันประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ และ
ปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง
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แหล่งอ้างอิง
Ledlow. (2001). Using Think-Pair-Share in the College classroom. Center for Learning and
Teaching Excellence: Arizona State University. Web Site:
http://www.hydroville.org/system/files/ team_thinkpairshare.pdf
Pesta, L. (2014). Chapter 6: The Teaching-Learning Experience from a Generational
Perspective. In: Innovative Teaching Strategies in Nursing and Related Health
Professions. Bradshaw M.J & Lowenstein A.J. (editors). 6thedition, 89-95.
Jones & Bartlett Learning, Burlington. Pruthtikul, S. (2012). Quality of Learners Derived from
Process of Learning. Journal of Educational Management, Burapha University.6(2); 113. (in Thai)
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 19 ตุลาคม 2562
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 08-0254-5256
E-mail Address
: ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจร "Deming Cycle" เข้ามาบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา
1. การนาวงจร PDCA (Deming Cycle) มาช่วยในการจัดทาการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
2. การนาวงจร PDCA และมคอ.3 มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
"Deming Cycle" จัดว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดการควบคุมภาพของงานให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แนวความคิดนี้ได้ถูกเริ่มต้นมาจาก การพัฒนาในงานอุตสาหกรรมและถูกนามาประยุกต์ในด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในเกือบ ๆ ทุกระดับ จะมีการสอดแทรกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ดังกล่าว เข้ามาเป็นเครื่องมือ ทั้งวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล หลังการประเมินผล สามารถนาไปแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไป ดัง นั้น ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ นงานการประยุก ต์กั บ การจั ดการเรีย นการสอน ควรที่ จ ะท าการ
การศึกษารายละเอียดความหมายของวงจรเดมมิ่งว่า "PDCA" แต่ละตัวมีความหมายอย่างไรเพื่อที่จะได้นาไป
ประยุกต์ใช้ และศึกษาตัวอย่างในกรณีที่มีการการนาเอาวงจร เดมมิ่งว่า "PDCA" มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป
กระบวนการ PDCA มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. การวางแผน (Plan - P)
การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องจัดทาเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพือ่ จะทางาน
ให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายแนวทางการดาเนินงานผู้รับผิดชอบ
งานก าหนดระยะเวลาและทรัพ ยากรที่จ ะต้องใช้เพื่อทางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้อ งการตามแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแผนงบประมาณซึ่งแผน
ต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนด้วย
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2. การปฏิบัติตามแผน (Do - D)
เมื่อวิทยาลัยได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วบุคลากรก็ร่วมกันดาเนินการตามแผนที่จดั ทา
ไว้โดยระหว่างการดาเนินงานผู้บริหารทุกระดับจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานอย่างมี
ความสุข ดังนี้
2.1 จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพือ่ ให้ภาคปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
2.2 กากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล / สาขาวิชา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตาม
แผน
2.3 ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัตงิ าน
ผู้อานวยการหลักสูตรต้องกากับและติดตามว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กาหนดไว้หรือมีปัญหา
หรือไม่ห ากไม่เป็นไปตามแผนหรือมี ปั ญหาจะได้ให้ก ารนิเทศเพื่อปรับ ปรุงแก้ ไขการก ากั บและติดตามการ
ปฏิบัติงานมีหลายวิธี เช่น ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคลจัดประชุมกลุ่มสาขาวิชาหรือให้
แต่ละบุคคลรายงานความก้าวหน้าของการทางานเป็นรายสัปดาห์หรือ
รายเดือนซึง่ อาจเป็นการรายงานปากเปล่าหรือจัดทารายงานเสนอเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานต่อไป ผู้บริหารควรให้การนิเทศติดตามเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ
ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเองและทักษะในด้านต่างๆโดยผู้บริหารให้การนิเทศเอง
หรือเชิญวิทยากร เช่น ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคคลไปฝึกอบรม เป็นต้น
3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C)
การประเมินผลเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานทีผ่ ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เพียงใดต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง
ผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตระหนัก
ถึง ความสาคัญของการประเมินผลไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเองซึ่งเป็นการประเมินที่มุ่ง
เพื่อพัฒนา ไม่ใช่การตัดสิน ถูก-ผิดไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมินและไม่ใช่เรื่องที่ทายาก ไม่ต้องคิดเครื่องมือ
หรือแบบประเมินมากมายแต่เป็นการประเมินในงานที่ทาอยู่เป็นประจาเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นเครื่องมือที่มีอยู่
แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ เช่น สถิติที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของฝ่ายวิชาการผลงานหรือการบ้านตลอดจน
การทดสอบย่อ ยของผู้เ รียนในชั้นเรียนซ้าเป็นข้อมู ล ที่ อาจารย์มีอยู่แล้วเพียงจัดเก็ บ ให้เป็นระบบมากขึ้น
เท่านั้น
ในระหว่างที่วิทยาลัย ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
พิจารณาการดาเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใดมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กาหนดมากที่สุดและเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็
จะต้องมีการประเมินสรุปความเพื่อนาผลมาพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง การดาเนินการในระยะต่อไป
4. การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A)
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เมื่ อ บุ ค ลากร อาจารย์ แ ต่ ล ะคน /สาขา มี ก ารประเมิ น ผลเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ส่ ง ผลให้ กั บ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้อ งรวบรวมผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมดแล้วนาเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการผู้อานวยการ เพื่ อนาผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป การเผยแพร่ผลการประเมิ น
อาจใช้วิธีจัดประชุมหรือจัดทารายงานผลการประเมินฉบับย่อแจกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2. การนาวงจร PDCA และมคอ.3 (คาอธิบายรายวิชา) มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
1. การวางแผน P (Planning) ในการเลือกสือ่ การเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียน
การสอนนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องคานึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและ
ระบบของการเรียนการสอนลักษณะของผูเ้ รียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอปุ กรณ์และตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มอี ยู่นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและ
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน
ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามลาดับดังนี้
1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้กาหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู
การฟัง หรือการกระทา
2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผูเ้ รียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการ
อ่านลักษณะทางร่างกาย พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคน
นั้นหรือกลุม่ นั้นได้บ้าง
3. พิจารณาดูว่ามีสอื่ อะไรบ้าง ทีจ่ ะสามารถนามาใช้เพือ่ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และ
ใช้กับกลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ีลกั ษณะตามที่ต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด
2. การลงมือปฏิบัติ D (Doing) มีวิธีการพิจารณาที่จะนาลงมือปฏิบัตหิ รือนาเสนอที่จะใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และในการนาเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง จะต้องเตรียมเครื่องมือประเภทใดในการนาเสนอครั้งนั้น
-.นาเสนอเครื่องมือ โดยการสารวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์สาหรับการเรียนครัง้ นี้ที่มอี ยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด
-.การวิเคราะห์สอื่ และสารวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอนเนือ้ หานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้
-.วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสือ่ ที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้า
ผลิตเองได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน
-.พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ทีจ่ ะนามาใช้กบั วิธีการนาเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่
คุณภาพและราคาเพียงใดแล้วนามาจัดลาดับความสาคัญสาหรับการเลือก
-.เลือกวิธีการและสื่อทีม่ ีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม
-.เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มจี ะนาไปผลิต
ด้วยวิธีการระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนทีผ่ ูกพันกับการผลิต
สื่ออยู่ด้วยการเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
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3. การประเมินผล (Check - C) เป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทาให้ได้
ข้อมู ล ย้อนกลับ ที่จ ะสะท้ อนให้เ ห็นถึง การดาเนินงานที่ ผ่านมาว่าบรรลุเ ป้าหมายที่ ก าหนดไว้เ พียงใดต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมจะตระหนักถึง
4. การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action - A)
เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน/สาขา มีการประเมินผล (ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่นามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สง่ ผลให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวม
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมดแล้วนาเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รหัสวิชา รหัส
วิชา RBA 1104 ซึ่ง (1) Planning การวางแผน ผู้สอนได้ทาการนาเอาข้อมูลใน มคอ.3 ตรงอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์ของรายวิชามาทาการวางแผน(Panning) ถึง ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชานี้ได้มีขอบเขตเนื้อหาอะไรบ้าง
และมีวัต ถุประสงค์การเรียนเพื่อให้ นักศึ กษาได้ อะไรบ้า งจากการเรี ยนการสอนในรายวิช านี้ เพื่อที่ผู้ สอนจะได้มา
กาหนดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (ในหมวดที่ 4 มคอ.3) และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
(มคอ.3, มคอ.5) หลังจากที่มีการกาหนดแผนการสอนในแต่ละครั้ง (2) การลงมือปฏิบัติ (Doing)จะมีการประยุกต์ที่
จะใส่สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Doing) การสอนหรือการประเมินผล เช่นการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (Doing) ซึ่งตัวกลางในกระบวนการเรียนการ
สอนไม่จาเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดย
เน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นสาคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่น
การทดลอง การสาธิต บทบาทสมมุติ
โดยการให้นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. แบ่งเป็นกลุ่มๆ แล้วมีการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ด้วยการ
วิเคราะห์เรื่องต้นทุ นการผลิต และมีก ารสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับ
จากการด าเนิน ธุ ร กิ จ ประมาณ 1 เดือ น และท าการวิเ คราะห์ ผ ลการดาเนิน งาน ก าไร (ก าไรในทาง
เศรษฐศาสตร์) /ขาดทุน จากการวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ทาให้ประสบความสาเร็จของการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ฯ
(3) การประเมิ นผลลัพ ธ์ (Check-C)ของการนาเสนอของนัก ศึก ษาในกลุ่ม ต่างๆมี ส่วนร่วมในการ
นาเสนอ (ความรู้) จริยธรรม การตรงต่อเวลา การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการนารายงาน และที่สาคัญนักศึกษา
ได้มีวิเคราะห์ ด้วยการ นาสินค้า/บริการ จริงๆมา สาธิตให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไร นัก ศึกษามี ความสุขกั บ การนาเนอและมี รูป แบบการนาเสนอที่ ไม่ น่าเบื่อ
มีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน นาเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.5
(4) การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A)
เมื่ อสิ้นสุดการเรียนการสอนในราวิ ชาที่ ผู้ส อนได้นามาพัฒ นาสื่อการเรี ยนการสอน ก็ จ ะต้องมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง การประเมินผลของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาทาการ
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ประเมินความพึงพอใจในรายวิชา และให้นักศึกษามีเสรีภาพในการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจะปรับปรุง/แก้ไข/
พัฒนา ในรายวิชาดังกล่าวให้ดีขึ้น หรืออาจะวิเคราะห์จาก ปัจจัยอื่นๆเช่น การทวนสอบ อีก รอบหนึ่งก็ได้

แหล่งอ้างอิง ชนิกานต์ เธียรสูตร. (2553). วงจรคุณภาพการบริหารแบบ PDCA สืบค้นจาก
htt://eduserv.ku.ac.th/km/index.php?.
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 19 ตุลาคม 2562
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: อาจารย์ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 08-4004-8448
E-mail Address
: mac12942@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุค Covid-19
สาหรับปีที่มีโรคระบาด Covid-19 นี้ การศึกษาได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยมีสถานการณ์
โรคระบาดมาเป็นตัวเร่งให้การเรียนการสอนในยุคดิจิตอลได้ถูกนามาประยุกต์ใช้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้ง
นักศึกษาและคณาจารย์ก็ได้ถูกเร่งให้ปรับตัวในการใช้เครื่องมือ สื่อที่ช่วยในการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เนื่องจากการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั่วคราว ทั้งนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ได้มีการ
กล่าวถึงมานานแล้ว แต่พึงได้มีการดาเนินการจริงจังในทุกภาคส่วนในปีนี้อย่างเห็นได้ชัดเจน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เรื่องเก่าเล่าใหม่ในยุค Covid-19 คือการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ e-learning การศึกษาเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะ
ได้เรียนตาม ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ
เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น
เรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ การเรียนในชั้นเรียน
ปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสาหรับทุก
คน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) โดยผู้สอนจะ
นาเสนอข้อมูลความรู้ให้ผู้เรียนได้ทาการศึกษาผ่านบริการ World Wide Web หรือเวปไซด์ โดยอาจให้มี
ปฏิสัมพันธ์ (สนทนา โต้ตอบ ส่งข่าวสาร) ระหว่างกัน จะที่มีการ เรียนรู้ ู้ในสามรูปแบบคือ ผู้สอนกับ ผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้เรียนอีกคนหนึ่ง หรือผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์นี้สามารถ กระทา ผ่านเครื่องมือ
สองลักษณะคือ
1) แบบ Real-time ได้แก่การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสาร
กัน หรือ ส่งในลักษณะของเสียง จากบริการของ Chat room
2) แบบ Non real-time ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการ อิเลคทรอนิคเมลล์
WebBoard News-group เป็นต้น
เมื่อกล่าวถึงการเรียนแบบ Online Learning หรือ Web-based Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ
Technology-based Learning nี่มีการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เนต อินทราเนต และเอ็ซทราเนต
(Extranet) พบว่าจะมีร ะดับ การจัดการที่แตกต่างกันออกไป Online Learning ปกติจะ ประกอบด้วย
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บทเรียนที่มีข้อความและรูปภาพ แบบฝึกหัดแบบทดสอบ และบันทึกการเรียน อาทิ คะแนนผลการทดสอบ
(test score) และบันทึกความก้าวหน้าของการเรียน(bookmarks) แต่ถ้าเป็น Online Learning ที่สูงขึ้นอีก
ระดับหนึ่ง โปรแกรมของการเรียนจะประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว แบบ จาลอง สื่อที่เป็นเสียง ภาพจากวิดีโอ
กลุ่ ม สนทนาทั้ ง ในระดั บ เดี ย วกั น หรื อ ในระดั บ ผู้ รู้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ที่ ป รึ ก ษาแบบออนไลน์ ( Online
Mentoring) จุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ้างอิงที่มอี ยู่ ในบริการของเวป และการสื่อสารกับระบบที่บันทึกผลการ
เรียน เป็นต้น
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ทั้งนี้ในภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก็ได้มีการใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งทาง Facebook ซึ่งเราได้มีการสร้างกลุ่มของวิชานั้น ๆ เพื่อลงเนื้อหา แลกเปลี่ยน ถามตอบกันใน
กลุ่มระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ โดยการเรียนการสอนจะดาเนินการโดยผ่านทาง โปรแกรม Zoom และ MS
Teams ทั้งนี้เนื้อหา การส่งงานและเอกสารทั้งหมดยังได้ถูกจัดเก็บในแพตฟอร์ม RCIM Online ซึ่งเป็นแพต
ฟอร์มการเรียนรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการการจัดการ โดยจะช่วยอานวยความสะดวกต่อผู้เรียนและผู้สอนใน
การติดตามงาน ดูเอกสารและคลิปวีดีโอการสอนย้อนหลังได้ ในระหว่างที่สอน อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้
พยายามเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมอบหมายงานให้ได้ไปค้นคว้าวิเคราะห์ จากนั้นจึงนามา
เสนอหรืออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน นอกจากนี้การกระตุ้นให้ทาโครงงานต่างๆก็ยังนาไปสู่การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทดลองคิด ศึกษา แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านี้ ล้วนนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสิ้น ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์การเรียนการสอนยุคใหม่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ล้วนเป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถนาทักษะและความรู้ดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์จริง และสามารถที่จะ
ตรวจสอบกลับไปได้ว่าผู้เรียนประสบความสาเร็จมีความสามารถตามที่ได้ตั้ง learning outcomes ไว้หรือไม่
ดังตัวอย่างที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการนาเสนอออนไลน์ในเรื่องการประมาณการกระแสเงินสดและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยโครงการที่ศึกษาส่วนใหญ่จะสอดคล้องกั บกิจการหรือความสนใจของนักศึกษา ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งต้องฝึกสร้างบทเรียน และฝึกที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง สร้างรายได้และความสาเร็จได้ในอนาคต
แหล่งอ้างอิง
www.elearningshowcase.com
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการทาวิจัย
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 19 ตุลาคม 2562
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 08-1612-1415
E-mail Address
: yut63@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
แนวทางการเขียนรายละเอียดของการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
แนวทางการเขียนรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (บทที่ 1)
- เขียนเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 จะเป็นการกล่าวถึงอย่างกว้าง ๆ ในเรื่องที่เ กี่ยวข้องกับ ประเด็นที่จ ะการทาวิจัย
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติ นโยบายของกระทรวง นโยบายของสถานศึกษา
/หน่วยงาน ฯลฯ
ส่วนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงความสาคัญของประเด็นที่จะศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศ ภาวะ
ผู้นานวัตกรรม Mindset ฯลฯ
ส่วนที่ 3 เป็นการกล่าวถึงสภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ทาวิจัยในเรื่องนี้ จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนและอ้างอิงประกอบอย่างชัดเจน
ส่วนที่ 4 สรุปว่าสนใจทีจ่ ะศึกษาเรื่องอะไร เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อะไร
2. คาถามการวิจัย
ให้เ ขี ยนเป็ นประโยคคาถาม เท่ ากั บ ประเด็นที่ ต้ องการศึก ษาหาคาตอบ และต้อ งมี ป ระเด็ น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ให้เขียนเป็นประโยคบอกเล่าว่าจะการวิจัยทาเพื่ออะไร ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์กี่ประการขึ้นอยู่กับ
ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาประเด็นใดบ้างหรือมีคาถามการวิจัยอะไรบ้าง
4. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
4.1 สมมติฐานการวิจัย ไม่จาเป็นต้องมีทุกเรื่องจะมีก็ต่อเมื่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง หรือต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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4.2 การเขียนสมมติฐานอาจจะเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบมีทิศทาง (สูงกว่า, น้อยกว่า, สัมพันธ์
ทางบวก/ลบ) หรือแบบไม่มีทิศทาง (แตกต่างกัน) และต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่า
5. ขอบเขตของการวิจัย
จะประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ให้ร ะบุว่าจะศึก ษาในประเด็นใด ตามแนวคิด หลัก การ ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยของใคร (อ้างอิง) มีกี่ด้าน
5.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาให้ระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง หรือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร)
5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าประชากรเป็นใคร ที่ไหน มีจานวนเท่าไรถ้า
ต้องมีกลุ่มตัวอย่าง ก็ให้ระบุว่าคือใคร ที่ไหน มีจานวนเท่าไร กาหนดขนาดอย่างไร และสุ่มอย่างไร
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ให้ระบุว่าการดาเนินการทาวิจัยจะอยู่ในช่วงใด
6. นิยามศัพท์เฉพาะ
เป็นการให้ความหมายของคาหลัก ๆ ที่เ กี่ยวข้ องการวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่ศึกษา ประชากร
สถานที่ทาวิจัย สาหรับการเขียนนิยามศัพท์ให้เขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดได้เป็นประเด็น ๆ
ไม่ใช่นิยามทฤษฎี นิยามศัพท์เฉพาะที่เป็นตัวแปรหลักจะได้มาจากข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2
7. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
ให้ระบุว่าทาวิจัยเรื่องนี้แล้วได้องค์ความรู้ใหม่อะไร และนาผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาอะไรในอนาคต
8. การทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2)
ในหัวข้อนี้ประกอบด้วย
8.1 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา
8.2 ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ให้เลือกเฉพาะงานวิจัยที่
ศึกษาประเด็นเดียวกัน อาจจะต่างกันในด้านประชากร กลุม่ ตัวอย่าง หรือสถานที่ทาการวิจัยก็ได้)
9. กรอบความคิดในการวิจัย
ให้เขียนว่าการวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรืองานของใครบ้าง อ้างอิงที่มา และสรุป
สาระสาคัญอย่างย่อ แล้วนามากาหนดเป็นตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ (กรณีที่จะมีการเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องอ้างอิงถึงที่มาของตัวแปรต้นว่ามาจากผลงานวิจัยเรื่องใดบ้าง) และต้อง
เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
10. วิธีดาเนินการวิจัย (บทที่ 3)
10.1 ประชากร ให้ระบุว่าเป็นใคร ที่ไหน มีจานวนเท่าไร
10.2 กลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าเป็นใคร ที่ไหน มีจานวนเท่าไร กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างไร และสุม่ อย่างไร
10.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
10.3.1 ให้ระบุว่าเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ ….
10.3.2 สร้างโดยวิธีการใด (สร้างขึ้นเอง หรือพัฒนามาจากงานวิจัยผู้อื่น หรือใช้
เครื่องมือทีม่ ีอยู่แล้ว)
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10.3.3 แบ่งเป็นกี่ตอนแต่ละตอนสอบถามเกี่ยวกับอะไร และเป็นแบบใด (เลือกตอบ
หรือเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ)
10.3.4 หาคุณภาพของเครื่องมืออย่างไร (โดยการบอกรายละเอียดของการหาความ
เที่ยงตรง และความเชื่อมั่น)
10.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
10.4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระบุว่าใช้วิเคราะห์ประเด็นใดบ้าง
10.4.2 สถิติอนุมาน/อ้างอิง (ใช้ทดสอบสมมติฐาน) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน(F-test) ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง และอื่น ๆ
โดยให้ระบุว่าใช้ค่าสถิติตัวใด วิเคราะห์ประเด็นใดบ้าง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
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