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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 8 ตุลาคม 2563

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8262345
E-mail Address
: korbkul@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดมีแนวทาง ดังนี้
๑) การจั ด สภาพแวดล้ อ มและสร้ างบรรยากาศที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การคิ ด โดยส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ ผู้เรียนคิด ไม่ปิดกั้นความคิด ให้กาลังใจ เสริมแรงเมื่อผู้เรียนคิดได้ด้วยตนเอง
๒) ใช้รูปแบบวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชื่อมโยง
จาก ความคิดเดิมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การ
คิดชัดเจน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดถูกทาง การคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง และการคิดไกล
๓) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด และกระบวนการคิ ด ต่ างๆ ตามความ
เหมาะสมกับ พื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งทักษะการคิด สามารถแบ่งได้ ดังนี้
๓.๑) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๓.๑.๑) ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสาร รับความคิดของ
ผู้อื่นเข้า มา เพื่อรับรู้ ตีความ แล้วจดจาเมื่อต้องการที่จะระลึกถึง เพื่อนามาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด
ของตนให้แก่ ผู้อื่น โดยแปลความคิดของตนให้แก่ผู้อื่น โดยแปลความคิดในรูปของภาษาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
ทักษะการฟัง ทักษะ การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
๓.๑.๒) ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป หมายถึง ทั กษะการคิดที่
จาเป็ นต้องใช้อยู่ เสมอในการดารงชีวิตประจาวัน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการสารวจ ทักษะการตั้ง
คาถาม ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะการจาแนก และทักษะการเปรียบเทียบ
๓.๒) ทักษะการคิดขั้น สูง หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้น และต้องอาศัย
ทักษะ การสื่อความหมาย และทักษะการคิดทั่วไปหลายๆ ทักษะในแต่ละขั้น เช่น ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการสรุป ลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น
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๔) ให้ เวลาแก่ ผู้ เรี ย นในการใช้ ค วามคิ ด และแสดงความคิ ด อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
กระบวนการคิด ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้
๕) ร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางด้านเนื้อหา สาระการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิด
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
๑) มีกระบวนการทางานที่เป็นระบบ ปฏิบัติงานได้อย่างมีขั้นตอน
๒) มี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาสิ่ งต่ าง ๆ และประเมิ น ค่ า โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล รู้จักประเมินตนเอง และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
๓) ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาการอ่าน เขียน ฟัง พูดของผู้เรียน ให้มีทักษะใน
การ สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
๔) ช่วยให้ ผู้ เรีย นได้พั ฒ นาความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใน
สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ โลกมี การเปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการคิด จึงเป็ น ภู มิ คุ้ม กั น ในการ
ดารงชีวิตในสังคมที่มี ความยุ่งยาก และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
เลือกตัดสินใจใน สถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างเข้มแข็ง
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 8 ตุลาคม 2563
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 080-2545256
E-mail Address
: ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
1. การนาวงจร PDCA (Deming Cycle) มาช่วยในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. การนาวงจร PDCA และมคอ.3 มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
ศึกษารายละเอียดความหมายของวงจรเดมมิ่งว่า "PDCA" แต่ละตัวมีความหมายอย่างไรเพื่อที่จะได้
นาไปประยุกต์ใช้ และศึกษาตัวอย่างในกรณีที่มีการการนาเอาวงจร เดมมิ่งว่า "PDCA"มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
1.วงจร Deming Cycle ประกอบด้วย "PDCA"
กระบวนการ PDCA มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. การวางแผน (Plan - P)
การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องจัดทาเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพื่อจะทางานให้
สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายแนวทางการดาเนินงานผู้รับผิดชอบ
งานกาหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่ อทางานให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการตามแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาแผนปฎิบัติการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแผนงบประมาณซึ่งแผน
ต่างๆ ต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและความต้องการของอาจรย์ผู้สอนด้วย
2. การปฏิบัติตามแผน (Do - D)
เมื่อวิทยาลัยได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วบุคลากรก็ร่วมกันดาเนินการตามแผนที่จัดทา
ไว้โดยระหว่างการดาเนินงานผู้บริหารทุกระดับจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางาน
อย่างมีความสุข ดังนี้
2.1 จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ภาคปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
2.2 กากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล / สาขาวิชา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามแผน
2.3 ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงาน
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ผู้อานวยการหลักสูตรต้องกากับและติดตามว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กาหนดไว้หรือมีปัญหา
หรือไม่ หากไม่เป็น ไปตามแผนหรือมีปั ญหาจะได้ให้การนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขการกากับและติดตามการ
ปฏิบัติงานมีหลายวิธี เช่น ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคลจัดประชุมกลุ่มสาขาวิชาหรือให้
แต่ละบุคคลรายงานความก้าวหน้าของการทางานเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนซึ่งอาจเป็นการรายงานปาก
เปล่าหรือจัดทารายงานเสนอเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป ผู้บริหารควรให้การนิเทศ
ติ ด ตามเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทั้ งในเรื่ อ งการจั ด การเรีย นการสอน
การประเมินตนเองและทักษะในด้านต่างๆโดยผู้บริหารให้การนิเทศเองหรือเชิญวิทยากร เช่น ผู้เชี่ยวชาญแต่
ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคคลไปฝึกอบรม เป็นต้น
3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C)
การประเมินผลเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒ นาเพราะจะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะ
สะท้อนให้เห็น ถึงการดาเนิ นงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ใดบ้างผู้บ ริห ารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะ
ตระหนักถึง ความสาคัญของการประเมินผลไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการ
ประเมินที่มุ่งเพื่อพัฒนา ไม่ใช่การตัดสิน ถูก-ผิดไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมินและไม่ใช่เรื่องที่ทายาก ไม่ต้องคิด
เครื่ อ งมื อหรื อแบบประเมิน มากมายแต่เป็ น การประเมิน ในงานที่ ท าอยู่เป็ น ประจาเครื่องมือ ที่ ใช้ อาจเป็ น
เครื่องมือที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ เช่น สถิติที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของฝ่ายวิชาการผลงานหรือ
การบ้านตลอดจนการทดสอบย่อยของผู้เรียนในชั้นเรียนซ้าเป็นข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่ แล้วเพียงจัดเก็บให้เป็น
ระบบมากขึ้นเท่านั้น
ในระหว่างที่วิทยาลัย ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
พิจารณาการดาเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใดมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กาหนดมากที่สุดและเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็
จะต้องมีการประเมินสรุปความเพื่อนาผลมาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง การดาเนินการในระยะต่อไป
4. การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A)
เมื่ อ บุ ค ลากร อาจารย์ แ ต่ ล ะคน /สาขา มี ก ารประเมิ น ผ ลเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ส่ ง ผลให้ กั บ
คณะกรรมการที่รับ ผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมดแล้วนาเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิช าการผู้อานวยการ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒ นางานของตนเองต่อไป การเผยแพร่ผลการประเมิน
อาจใช้วิธีจัดประชุมหรือจัดทารายงานผลการประเมินฉบับย่อแจกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2. การนาวงจร PDCA และมคอ.3 (คาอธิบายรายวิชา) มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(Planning) การวางแผน ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการ
สอนนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องคานึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและ
ระบบของการเรียนการสอนลักษณะของผู้เรียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ มี อ ยู่ น อกจากนี้ ยั งต้ อ งค านึ ง ถึ งความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งประเภทของสื่ อ กั บ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะและ
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เ สนอวิธีการเลือกไว้ตามลาดับ
ดังนี้
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1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้กาหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู การฟัง
หรือการกระทา
2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผู้เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการอ่านลักษณะ
ทางร่างกาย พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้นหรือกลุ่มนั้น
ได้บ้าง
3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถนามาใช้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และใช้กับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามที่ต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด
2. Doing (การลงมือปฏิบัติ)
มีวิธีการพิจารณาที่จะนาลงมือปฏิบัติหรือนาเสนอที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการนาเสนอนั้นมี
สื่ออะไรบ้าง จะต้องเตรียมเครื่องมือประเภทใดในการนาเสนอครั้งนั้น
- นาเสนอเครื่องมือ โดยการสารวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์
สาหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด
- การวิ เคราะห์ สื่ อ และส ารวจสื่ อ ที่ ต้ อ งการ โดยการวิ เคราะห์ สื่ อ ในสถานศึ ก ษาว่ า มี อ ะไรบ้ างที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้
- วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้าผลิตเองได้
ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน
- พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะนามาใช้กับวิธีการนาเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่คุณภาพและ
ราคาเพียงใดแล้วนามาจัดลาดับความสาคัญสาหรับการเลือก
- เลือกวิธีการและสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม
- เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มีจะนาไปผลิตด้วย
วิธีการระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนที่ผูกพันกับการผลิตสื่อ
อยู่ด้วย การเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
การประเมินผล (Check - C) เป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทาให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานที่ผ่ านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องใดบ้ างผู้บ ริห ารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนที่
เหมาะสมจะตระหนักถึง
การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A)
เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน /สาขา มีการประเมินผล (ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่นามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวม
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมดแล้วนาเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
จากการจั ด การเรียนการสอนวิ ชาการวิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ เพื่ อการตัด สิ น ใจทางธุ รกิจ รหั สวิ ช า
รหัสวิชา RBA 1104 ซึ่ง (1) Planning การวางแผน ผู้สอนได้ทาการนาเอาข้อมูลใน มคอ.3 ตรงอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์ของรายวิชามาทาการวางแผน(Panning) ถึง ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชานี้ได้มีขอบเขตเนื้อหาอะไรบ้าง

-5-

และมี วัตถุป ระสงค์การเรียนเพื่อให้ นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เพื่ อที่ผู้สอนจะได้ม า
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
วิเคราะห์ เรื่องต้นทุน การผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหั วข้อให้ นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับ
จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประมาณ 1 เดื อ น และท าการวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งาน ก าไร (ก าไรในทาง
เศรษฐศาสตร์) /ขาดทุน จากการวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ทาให้ประสบความสาเร็จของการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ฯ
การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Check-C) ของการน าเสนอของนั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม ต่ า งๆมี ส่ ว นร่ว มในการ
นาเสนอ (ความรู้) จริยธรรม การตรงต่อเวลา การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการนารายงาน และที่สาคัญนักศึกษา
ได้มีวิเคราะห์ ด้วยการ นาสินค้า/บริการ จริง ๆ มา สาธิตให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัย
การผลิต ต้นทุน รายรับ และกาไร นักศึกษามีความสุขกับการนาเนอและมีรูปแบบการนาเสนอที่ ไม่น่าเบื่อ มี
ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน นาเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.5
การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A)
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในราวิช าที่ ผู้ ส อนได้ น ามาพั ฒ นาสื่ อ การเรีย นการสอน ก็ จ ะต้ อ งมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง การประเมินผลของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาทาการ
ประเมินความพึงพอใจในรายวิชา และให้นักศึกษามีเสรีภาพในการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจะปรับปรุง / แก้ไข /
พัฒนา ในรายวิชาดังกล่าวให้ดีขึ้น หรืออาจะวิเคราะห์จาก ปัจจัยอื่นๆเช่น การทวนสอบ อีกรอบหนึ่งก็ได้
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 8 ตุลาคม 2563

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: อาจารย์ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 084-0048448
E-mail Address
: mac12942@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เครื่องมือในการพัฒนาเนื้อหา (Content Development Tools) เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้น ในบริบทของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย อาจารย์หรือผู้สอนเองก็ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งมีความต้องการการเรียนรู้ที่ต่างไปจากนักศึกษา
รุ่นก่อน หนึ่งในปัจจัยสาคัญในการสอนคือการถ่ายทอดเนื้อหา จะทาอย่างไรให้เนื้อหาไปถึงผู้เรียนอย่างถูกต้อง
แม่นยาและเข้าใจง่าย รวมถึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ ต่อไปได้ ดังนั้น การพัฒนาเนื้อหา
(Content Development Tools) ด้วยการเรียนรู้การใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์แก่ผู้เรียนมากขึ้น
รวมถึงเป็นการพัฒนาเครื่องมือการถ่ายทอดให้ผู้สอนได้มีเครื่องมือที่หลากหลายและได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์
ลงไปในการถ่ายทอดมากขึ้น เครื่องมือการเรียนรู้แต่เดิมจะใช้หลัก ๆ คือกระดาษกับ Microsoft PowerPoint
แต่ที่จริงแล้ว ผู้สอนมีเครื่องมือที่หลากหลายมาก ผู้สอนสามารถศึกษาเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถจะถ่ายทอด
เนื้อหาที่ตนสอนได้ตรงกับลักษณะเนื้อหา วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้เรียนได้ โดยเครื่องมือพัฒนา
เนื้อหาใช้สร้างและดัดแปลงเนื้อหาในลักษณะของข้อความ ภาพ เสียง แอนิเมชั่น วิดีโอ HTML5 Augmented
Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) โดยมีเครื่องมือที่ได้รับความนิยม ได้แก่
1. เครื่องมือสร้างเอกสาร (Documentation tools): Google Docs, Word, Adobe Acrobat Pro,
LibreOffice (Writer), Adobe InDesign, Pixton, Scrivener, Pages, iBooks Author และ Flipbuilder
เป็นต้น
2. เครื่ อ งมื อ สร้ า งงานน าเสนอ (Presentation tools): Prezi, PowerPoint, Google Slides,
Slideshare, office Mix, Sway, Keynote, Haiku Deck, Voicethread, และ Presenter Media เป็นต้น
3. เครื่องมือการคานวณ (Spreadsheet tools): Google Sheets, Excel และ LibreOfficE (Calc)
เป็นต้น
4. เครื่องมือสร้างรูปภาพ (Photo/imaging tools): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ
Paintshop Pro เป็นต้น
5. เครื่ อ งมื อ สร้ า งกราฟิ กและกราฟ (Graphic and diagrams tools): Canva, Piktochart,
Infogram, Omnigraffle, Lucidchart, GIMP, Inkscape, Pixabay, Typorama และ Unsplash เป็นต้น
-8-

6. เครื่องมือสร้างแอนิเมชั่น (Animation tools): Powtoon, Videoscribe, GoAnimate, Explain
Everything, Adobe Animate, Moovly เป็นต้น
7. เครื่ อ งมื อ สร้ า งตกแต่ ง เสี ย ง (Audio editing tools): Audacity, SoundCloud, และ Adobe
Audition เป็นต้น
8. เครื่ อ งมื อ สร้ า งวิ ดี โ อภาพเคลื่ อ นไหว ภาพยนตร์ (Video/Movie making/editing tools) :
YouTube, iMovie, Vimeo, Movie Maker, Animoto, Adobe Premiere Pro, Adobe AfterEffects,
Kaltura และ WeVideo เป็นต้น
9. เครื่ อ งมื อ สร้ า ง AR and VR (Augmented Reality and Virtual Reality tools): Aurasma,
ENTiTi, Vrideo และ YouVisit เป็นต้น
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
ในการพัฒนาเนื้อหาของวิชาที่ตนเองได้สอนอยู่ ก็ได้มีการเรียนรู้และเริ่มลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาก
ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในวิชา บริหารการเงิน นอกจากสอนเนื้อหาใน Microsoft PowerPoint แบบปกติแล้ว
ก็ยังสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงโดยการใช้ MS Excel ในการสอนเรื่องงบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด ซึ่งนั กศึกษาจะต้องลงมือทาไปพร้อมกัน ฝึ กใส่ ตัวเลข ใส่สู ตร ทาให้ นักศึกษาเข้าใจและรู้ที่มาของสู ตร
นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนในส่วนของการประเมินโครงการ ซึ่งเมื่อนักศึกษาลงมือทาไปจนถึงขั้นสุดท้าย
ก็เปรียบเสมือนว่านักศึกษาได้ Template ของการประเมินโครงการของตนเองซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับการ
ประเมินโครงการ หรือธุรกิจตนเองต่อไปได้อย่าง่ายดาย ยังมีการใช้เครื่องมือวีดีโอภาพเคลื่อนไหว โดยการให้
ศึกษาหาความรู้จาก YouTube และนามาอภิปราย ยิ่งในช่วงที่มีสอนออนไลน์ นักศึกษามีการนาเสนอการ
ประเมินงบกระแสเงินสด ด้วยการแชร์ภาพและ MS Excel ในเครื่องมือประชุมออนไลน์ MS Teams ตอนนี้
ผู้สอนกาลังศึกษาการทา Infographic โดยใช้ PowerBI ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนเอง ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการ
นาเสนองานของตนได้อย่างเข้าใจง่าย สวยงาม และน่าดึงดูดมากขึ้น
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
กล่าวโดยสรุปจากการเรียนรู้และพัฒนาเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น ประเด็นแรกคือ
ไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้ แต่ต้ องทาการคัดเลือกเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับ ผู้เรีย นและสอดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องคานึงถึงสภาพ คุณ ลักษณะละข้อจากัดของ
เครื่องมือนั้น ๆ ว่าแต่ละชนิดเป็นเช่นใดด้วย เพื่อจะได้นาไปสู่การใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นถัดมา
คือ ผู้สอนจะต้องออกแบบวิธีการใช้งานเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้กับกระบวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
ออกแบบการประเมินผลการใช้เครื่องมือและประเมินผลการเรียนรู้ จากนั้นจึงนาไปใช้จัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
อ้างอิง
1) (Kobsook Kongmanus) ก. ค. (2018). เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : วิถีแห่งการศึกษายุคดิจิทัล;
DIGITAL LEARNING TOOLS: WAYS OF DIGITAL EDUCATION ERA. JOURNAL OF
EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 279-290. Retrieved from https://so06.tci-9-

thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/122056Activity Based Learning การ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดย นาเดีย กาพา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี (http://anyflip.com/jxpjh/gxlt/basic)
2) เอกสารวิเคราะห์การประเมินโครงการ ส่วนหนึ่งในวิชา บริหารการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 8 ตุลาคม 2563
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 089-7663131
E-mail Address
: rujira2@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การอ่านจับใจความเพื่อทาบรรณนิทัศน์ (เน้นภาษาไทย) สาหรับบทความวิจัย
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. ทาแบบ Template ให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างที่จะใส่เนื้อหา
2. อธิบายจุดประสงค์ของงานว่าจะนาเนื้อหาที่ได้ไปสู่การสร้าง-สังเคราะห์ เนื้อหาสาระในบทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมของการทาวิจัย/ไอเอส/วิทยานิพนธ์ เน้นไม่ให้เกิดการสร้างแบบ “ลอกแล้วแปะ”
แต่ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องการสังเคราะห์เนื้อหา
3. มีบทความวิจัยตัวอย่างให้ผู้เรียนอ่านและแยกแยะเนื้อหา เพื่อใส่ใน Template
4. เมื่อผู้เรียนทาเสร็จ จึงเฉลยให้ดูงานที่สาเร็จแล้ว แต่บอกผู้เรียนว่า นี่คือแค่ขั้นตอนการจับประเด็น
สาคัญ นศ.จาเป็นต้องไปขัดเกลาภาษาอีกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาPlagiarism เมื่อนาไปใช้จริง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานดีขึ้น แต่ผู้เรียนมักจะไม่ชอบอ่าน ยิ่งถ้าเป็น ภ.อังกฤษผู้เรียนจะมีความอดทนน้อย
2. ผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อนในด้านวิจัย อาจเข้าใจได้ยาก ต้องเรียนวิจัยมาพอสมควร
3. ผู้เรียนต้องปรับทัศนคติให้เปิดใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ แม้จะยากลาบาก
เอกสารแนบ
1. https://drive.google.com/file/d/1B605Qt9Jlt3Jru5_qGKUHjHGsaiYp4Vs/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1hgO7Xao1s2lDNBL2YwMp3qswDJU0625/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/1FYr7Nsp7yO4xrUan_azLneFQgVNrJqkz/view?usp=sharing
4. https://drive.google.com/file/d/14lJV7XZSmCVWBMjPwYhRo_Udis_cQas/view?usp=sharing
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 8 ตุลาคม 2563

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.พ.อ.ดร.วรสิทธิ เจริญพุฒ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-5859377
E-mail Address
: WorasitC@yahoo,com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การเรียนการสอน วิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
วิชาสถิติเป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจและทักษะ ทางด้านคณิตศาสตร์ การเรียนการสอนจึงจะต้องใช้
วิธีสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ต้องสอนให้เกิดการมีส่วนร่วมและมี การโต้ตอบกันในทาง
วิช าการ เน้ นให้ นั กศึกษาเรียนรู้พร้อมกับ การทาแบบฝึกหั ด ตั้งแต่สถิติ บรรยายที่ต้องสามารถแจงผลจาก
ตัวเลขให้เข้ากับเนื้อหาที่ทาการวิจัย นักศึกษาต้องทาความเข้าใจในความจาเพาะของตัวสถิติว่าเมื่อผลการ
วิเคราะห์ เป็นตัวเลขออกมาแล้วจะแปลผลให้สอดคล้องกับงานวิจัยอย่างไร ในการใช้สถิติ อ้างอิง นักศึกษา
ต้องเข้าใจในคุณสมบัติของสถิติที่นามาใช้หาความสัมพันธ์ ต้องเข้าใจในการตั้งสมมติบานทางสถิติและการ
ทดสอบสมมติบานและต้องอธิบาย ได้ว่า ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขจะแปลผลเป็นการเรียบเรียงข้อค้นพบจากการ
วิจัยได้อย่างไร
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
นักศึกษาสามารถเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ผลการวิจัยได้
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 8 ตุลาคม 2563
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-7517884

E-mail Address

: supaporn.phe@rmutr.ac.th

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ (Experiential Learning)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบประสบการณ์ หมายถึ ง การเรี ย นรู้ แ บบผ่ า นประสบการณ์
(Experiential Learning) เป็ น วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะบุ ค คล (David Kolb, 1984 ; Mezirow, Jack,
Taylor, Edward W, and Associates,2009)
การจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จาก
การได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนที่มีโอกาสได้รับประสบการณ์แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้
จากประสบการออกมาเพื่อ พัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือวิธีคิดใหม่ ๆ นอกจากนั้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง (Transformative Learning) ประสบการณ์ นี้ รวมทั้ ง
ประสบการณ์การตีความหรือสะท้อนคิด เพื่อตรวจสอบและทาความเข้าใจ ระบบคุณ ค่าของแต่ละปัจเจก
บุคคล โดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มิติด้ านคุณค่า และมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สัมผัสและ
เรี ย นรู้ ได้ จ ริ ง ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ฝึ ก ท าความเข้ าใจ คุ ณ ค่ าของกิ จ กรรมหรือ สิ่ งต่ าง ๆ ยิ่ งกิ จกรรมนั้ น
ก่อให้เกิดความอึกดอัด หรือได้รับประสบการณ์เชิงอารมณ์จะยิ่งมีโอกาสเรียนรู้สู่การเปลี่ยนโลกทัศน์สูงขึ้น
(วิจารณ์ พานิช.2558 ซ 18-19)
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจได้ดีผ่านการเข้าใจจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ในอดีต การเรียนรู้แบบประสบการณ์เหมาะกับรายวิชาที่มีการปฏิบัติ การฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียน
การสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็น รายบุคคล การสอนอาจารย์ผู้สอนจะมีการวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมี
สามารถเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ การเรียนรู้กระตุ้นให้ ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่ งที่ ได้รับ จาก
สถานการณ์ ตัว อย่ างเทคนิ คการสอนที่ ใช้ในการจัด การเรียนรู้แบบประสบการณ์ มีห ลากหลายวิธี ได้ แก่
เทคนิคการสาธิต และเทคนิคการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้ 1) เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการ
สอน ให้เหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมการเรีย นรู้ โดยแบ่งสัดส่วนเวลาสาหรับการบรรยาย
เนื้ อและการสาธิต พร้อมกับ คัดเลื อกวิธีการที่จะลงมือปฏิบัติให้ ผู้ เรียน โดยกิ จกรรมกลุ่ มจะต้องมีการวาง
- 13 -

แผนการทางานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้มีกิจกรรมร่วมกัน ผู้สอนจะดาเนินการบรรยาย
เนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนแนะนาการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
แนะนาเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและผู้สอนประเมินผู้เรียน
โดยการสั งเกตพร้อมกั บ ให้ คาแนะน า เมื่ อเสร็จสิ้ นการปฏิบั ติกิจกรรม ผู้ ส อนและผู้ เรียนร่ว มกันอภิป ราย
สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 2) เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติผู้สอนวางแผนและออกแบบ
กิจกรรม การฝึกทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา การฝึกทักษะการนาเสนอ โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ ทักษะซ้า ๆ อาจเป็นในลักษณะใช้โปรแกรมช่วยสอน สาหรับการ
ฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้คาแนะนา อานวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้ดี เป็นการ
ฝึกการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เนื่องจากในการสอนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ผู้สอนสามารถนาทักษะ
ต่าง ๆ มาแบ่งปันเพื่อให้ประสบการณ์กับผู้เรียนได้อีกด้วย
รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรู้ การสอนแบบกิจกรรมประสบการณ์ มีกระบวนการต่าง ๆ ที่จะ
สามารถ อธิบายเป็นขั้นตอนในการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นประสบการณ์ Experiencing เป็นขั้นลงมือทากิจกรรมจากสภาพจริง เช่น กิจกรรมการ
การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลงานวิจัย การตรวจสอบสินค้า หรือการปฏิบัติการต่าง ๆ
2. ขั้นนาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Publishing เป็นขั้นของการพูด การเขียน เช่น
การนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม มานาเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียนเป็นตาราง เป็นกราฟ หรือ
ภาพถ่าย กราฟฟิตต่าง ๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจในการนาเสนอ
3. ขั้นอภิปรายผล Discussing เป็นขั้นของการอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และ
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ ในขั้นนี้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนอาจใช้การซักถามในการอภิปรายร่วมกัน
4. ขั้น สรุ ป พาดพิ ง Generalizing เป็ น ขั้นสรุป ผลการเรียนรู้จากทั้ ง 3 ขั้น ข้างต้ น โดยสรุป
หลักการหรือมุมมองแบบร่วมกันสรุป หรือลงมือกระทาขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นของการนาสิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปสู่การประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถทาในรูปแบบของโครงการ แผนงาน การปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การศึกษาค้นคว้าวิจัย เป็นวงจรต่อเนื่องต่อไป
นั ก วิ ช าด้ า นทฤษฎี ว งจรการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ข อง Kolb ได้ ใ ห้ ค วามหมายและ
กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของบุคคล ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรมเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเข้าไป มีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ
เน้นการใช้ความรู้สึก และ ยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนั้น
ขั้นที่ 2 การไตร่ตรองเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมุ่งที่จะทาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ที่
ได้รับโดยการสังเกตอย่าง รอบคอบเพื่อการไตร่ตรองพิจารณา
ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียน ใช้เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบ
ยอดเป็นหลักการต่าง ๆ
ขั้น ที่ 4 การทดลองปฏิบั ติจ ริง เป็นขั้นตอนที่ผู้ เรียนนาเอาความเข้าใจที่สรุปได้ในขั้นที่ 3 ไป
ทดลองปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบ ว่าถูกต้องหรือขั้นตอนนี้เน้นที่การประยุกต์ใช้ จากทฤษฎีนี้ Kolb ชี้ให้เห็นว่า
ผู้เรียนแต่ละคนจะเน้นใน ขั้นต่ าง ๆ แตกต่างกันทามีการใช้ขั้นต่าง ๆ ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน แนวความคิด
จากทฤษฎีดังกล่าว Kolb ได้นามาจาแนก ผู้เรียนเป็น 4 แบบ ดังนี้ คือ 1) แบบคิดอเนกนัย หรือ Divergers
หมายถึง รูปแบบ การเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เป็นแบบที่ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การรับรู้และการสร้างจินตนาการต่าง ๆ ขึ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรียนที่ มี
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รูป แบบการเรียนแบบนี้จ ะทางานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการ ความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง
2) แบบดูดซึม หรือ Assimilators หมายถึง รูปแบบการ เรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3
เป็นรูปแบบการ เรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ผู้ เรียนที่มีรูปแบบการเรียน
แบบนี้มักสนใจในหลักการที่เป็นนามธรรม มากกว่าแต่ไม่ชอบการลงมือปฏิบัติและมักไม่คานึงถึงการนาทฤษฎี
ไปประยุกต์ใช้ 3) แบบคิดเอกนัย หรือ Converges หมายถึง รูปแบบ การเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่
3 และขั้นที่ 4 เป็นรูปแบบ การเรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการนาแนวคิดที่เป็นนามธรรม ไปใช้ในการ
ปฏิบัติผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้สามารถสรุป วิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ได้ไม่ชอบใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแต่ใช้เหตุผล ชอบทางานกับวัตถุมากกว่าทางานกับบุคคล มักมี
ความสนใจที่ เฉพาะเจาะจงใน สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง และมี ค วามเชี่ ย วชาญในสิ่ ง นั้ น 4.) แบบปรั บ ปรุ ง หรื อ
Accommodators หมายถึง รูป แบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่4 และขั้นที่1 ผู้เรียนที่ มีรูปแบบ
การเรี ย นแบบนี้ จ ะชอบลงมื อ ปฏิ บั ติ ช อบทดลอง และจะ ท างานได้ ดีในสถานการณ์ ที่ ต้ องใช้ก ารปรับ ตั ว
มีแนวโน้มจะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ตนนึกคิดขึ้นเองในลักษณะที่ชอบลอง ผิดลองถูก และชอบ
ทางานร่วมกับ ผู้อื่น(Kolb, Rubin,& Osland, 1991: 23-40) นอกจากนั้นการเรียนรู้แบบประสบการณ์ มี
วงจรประกอบด้วย 1) การสร้างประสบการณ์ (Experience) โดยการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ ป ระสบการณ์ ข องตนเองน ามาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายจากประสบการณ์
2) การทบทวน สะท้ อ นการเรี ย นรู้ (Reflection) ด้ว ยการบอกความรู้สึ กและสิ่ งที่ ได้เรียนรู้จ ากกิ จกรรม
เพื่ อเป็ น การเรียนรู้ร่ว มกัน 3) สรุป องค์ความรู้ (Generalization) คือ การสรุปปัญ ญาของกลุ่ม ที่ได้จาก
ความรู้สึกและการเรียนรู้จากสมาชิกกลุ่ม และผู้สอนจะเอื้ออานวยช่วยทาให้เกิดความกระจ่างชัดในเนื้อหามาก
ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและได้สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน 4) ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
(Application) การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนจะร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่จะนาไปปรับใช้
สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต่อไป นาไปปรับใช้จากการได้แบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายในการเรียนรู้แบบประสบการณ์
ทฤษฎี รู ป แบบการเรีย นของ Honey และ Mumford Honey และ Mumford (1992: 1-6) ให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์เนื่องจากการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐาน
แต่ความส าคัญ ยิ่งต่อการแสวงหาความรู้ถ้าหากผู้ เรียนไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้ เรียน จะไม่
สามารถแสวงหาความรู้หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และอาจจะทาผิดพลาดซ้า แล้วซ้าเล่า ในที่สุดก็จะไม่สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงมีความสาคัญมากที่สุดในบรรดา
ทักษะการดารงชีวิตเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการกระทาล้วนเป็นผลที่ได้จากประสบการณ์จากแนวคิด
ดังกล่าว Honey และ Mumford ได้กาหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน
ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้
ขั้ น ตอนที่ 1 การได้ รั บ ประสบการณ์ (Having an Experience) เป็ น ขั้ น ตอนการรับ รู้ด้ ว ยการมี
ความรู้สึกต่อประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กระบวนการเรียนการสอนต้องทาให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกต
เพื่อให้เข้าใจว่า ทาไมจึงต้องเรียนเรื่องที่กาลังเรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนค้นหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งที่กาลัง
เรียนเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดจากประสบการณ์ได้
และเพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และทักษะจากการเรียนในมุมมองที่ตนเองได้ค้นพบให้เข้า
กับสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นจากการได้รับประสบการณ์
ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ ได้รับในขั้นตอนแรกว่าประสบการณ์ที่ได้รับมีผลกระทบ
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อย่างไรต่อตนเอง กับผู้อื่น หรือสังคมสิ่งแวดล้อม โดยการทบทวน เรื่องที่เรียนเกี่ยวข้องกับความเชื่อความรู้สึก
และความคิดเห็ น และนามาทบทวน กระบวนการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ จะส่งเสริมให้ ผู้เรียนอธิบาย
เหตุผลตามความคิดของแต่ละคน และทบทวนกันในกลุ่มว่ามีความเหมาะสมจากการทบทวนร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเชื่อมโยงการรับรู้ข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ผ่านมาโดยสังเกต พูดคุย พบเห็น หรือการรับรู้ข้อมูลอย่างไตร่ตรอง เพื่อสร้างความคิ ดรวบยอดหรือ
ข้อสรุปที่เป็นหลักการหรือทฤษฎี ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมจากผู้สอนและสมาชิกในกลุ่ม หรือด้วยตนเองให้
รู้จักการประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีก็จะทาให้ผู้เรียนสามารถสรุปจากประสบการณ์เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการปฏิบัติตนในขั้นต่อไป(Planning) เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการรับรู้ความคิด
รวบยอดแล้วมาสู่การลงมือปฏิบัติหรือทดลองกระทาตามความคิดของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขั้นตอนนี้จะต้องให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกทางานตามความสนใจและความถนัด ผู้สอนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เรี ย นได้ เลื อ กและอธิ บ ายแนวทางการท างานหรื อ ให้ ตั ว อย่ าง เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษา
รายละเอียดหรือขั้นตอนการทางานและสามารถพัฒนาเป็นแนวทางตามลักษณะเฉพาะของตัวเองต่อไป ผู้สอน
จะผสมผสานวิธีการต่าง ๆ และจัดกิจกรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจร
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยทักษะและความรู้ของตนอย่างเต็มที่ ประเมินผลการเรียน
มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผลการทดสอบทางวิชา การและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ประเมินผลตนเองด้วย
จากทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ดังกล่าว Honey และ Mumford จึงแบ่งรูปแบบการเรียนออกเป็น 4 แบบ
คือ 1.) Activist หมายถึง ผู้เรียนซึ่งชอบการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะทากิจกรรม
หรือการแก้ปัญหาด้วยการระดมความคิด มีความสุขกับ การทางานกับผู้อื่น วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดี
ที่ สุ ด คื อ การแข่ ง ขั น การท างานเป็ น ที ม การเล่ น เกม เป็ น ต้ น แต่ ผู้ เรี ย นแบบนี้ จ ะเรี ย นรู้ ได้ น้ อ ยที่ สุ ด
ถ้ามอบหมายให้อ่านหนังสือ หรือฟังบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎี ผู้เรียนไม่ชอบทางานตามลาพังหรือการทางานที่
ต้องเตรียมตัวมากมาย 2) Reflector หมายถึง ผู้เรียนซึ่งชอบการคิดพิจารณา ไตร่ตรองในหลายๆ แง่มุมการ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยละเอียด ก่อนที่จะสรุปเป็นหลักการ ผู้เรียนชอบสังเกตการทางานของผู้อื่น ถ้าเป็น
สถานการณ์ในห้องเรียน ผู้เรียนแบบนี้มัก จะชอบนั่งด้านหลังห้องเรียนมากกว่าหน้าห้องเรียน จะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดถ้าได้มีโอกาสฟังและสังเกตการณ์ เนื่องจากต้องการโอกาส ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดและมีเวลาคิด
ก่อนลงมือทางาน แต่จะไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ถ้าไม่มีเวลาในการวางแผนและมีข้อมูลไม่เพียงพอใน
การทางาน แบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ใบงานหรือแบบฝึกหัดประเภทงานเขียนที่สามารถเอากลับ
ไปท าที่ บ้ า นได้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นแบบนี้ 3.) Theorist หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นซึ่ ง ชอบการวิ เคราะห์ แ ละ
การสังเคราะห์ ผู้เรียนแบบนี้สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากข้อเท็จจริงและการสังเกต
การให้มีความต่อ เนื่องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันได้ ผู้เรียนมีวิธีคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมักยึดถือทฤษฎี
และหลักการเป็ น สาคัญ ดังนั้นผู้ เรียนแบบนี้จะเรียนได้ดีที่สุดถ้าได้ทางานตามระบบ แนวคิดและทฤษฎีที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจน ชอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล แต่จะเรียน รู้ได้น้ อยที่สุดถ้าพวกเขาถูกขอให้
ทางานที่ไม่ได้ กาหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และไม่มีข้อมูล ที่สมบูรณ์มากกาหนดทิศทางในการทางาน
4.) Pragmatist หมายถึง ผู้ เรียนซึ่งชอบทดลองว่า แนวคิดทฤษฎีและเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ได้เรียนไป แล้ ว
สามารถนาไปปฏิบัติได้ผลดีจริงหรือไม่ ชอบ กิจกรรมที่ท้าทายการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ผู้เรียนแบบ
Pragmatist จะเรียนได้ดีที่สุดถ้าได้ ทากิจกรรมการเรียนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง วิชาการและการงานอาชีพ
ที่ตนคาดหวังหรือ กาลังกระทาอยู่ เนื่องจากผู้เรียนแบบนี้เป็น “นักวางแผน” จึงชอบที่จะได้มีโอกาสนาเอา
เทคนิคหรือกระบวนการ ต่าง ๆ ที่นาไปใช้ได้ผลจริง แต่พวกเขาจะเรียนได้น้อยที่สุดถ้าให้ พวกเขาทางานที่
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น าไปใช้จ ริงไม่ได้ห รื อท ากิจ กรรมที่มิได้เป็ นผล ประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองเลย ผู้ เรียนแบบนี้ ควรได้รับการ
ฝึกสอน หรือคาแนะนาที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญ (Honey & Mumford, 1992, 17-21)
แนวทางการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบ การเรียนต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนจะจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับรูปแบบของผู้เรียนได้มากที่สุด เมื่อพบว่าผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่สอนนั้นมีรูปแบบการเรียน
แตกต่าง แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทางานได้มี
โอกาส เรียนรู้รูปแบบการเรียนที่แตกต่างไปจากตน เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้มาก
ขึ้น เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรีย น โดยอาจใช้ห ลักการเบื้องต้น 4 ประการ ดังนี้คือ 1) ในกรณี ที่ผู้ เรียนชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สอนจะใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
ให้สมาชิกได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้ รับผิดชอบกันและกัน ช่วยเหลือกันเพื่อให้สาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เป็นการทางานแบบเป็นทีมจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แ บบมีประสบการณ์ร่วมกัน 2) ถ้าผู้เรียนชอบที่จะมี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมโดยการกระ ท านั้ น ท าเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเนื้ อ หาที่ ก าหนดไว้ ในรายวิ ช าหรื อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้สอนอาจใช้การสอนแบบสืบค้น มีบทบาทสมมติแบบอภิปราย การแสดงละครและการ ใช้
เกมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้นี้ 3) การสอนแบบชอบพึ่งพาผู้อื่นไม่สนใจวิชาการ มากนักและ
มักจะใช้เพื่อนเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน การสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต และการ
เรียนแบบรอบรู้(Mastery Learning) จะทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว จาการประสบการณ์ของสมาชิก
และผู้ ส อน 4) การสอนแบบที่ เน้ น การเรี ย นโดยล าพั ง (Individualized Learning) เช่ น การสอนเป็ น
รายบุ ค คล การค้ น คว้ าอิ ส ระ การเรี ย นด้ ว ยบท เรีย นโมดู ล การเรีย นด้ ว ยการน าตนเอง การใช้ บ ทเรี ย น
โปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากแนวทางข้างต้น อาจารย์ผู้สอนควรจัดทาแผนการ สอนรายคาบ เช่น
คาบที่ 2-3 สอนเรื่องการเขียนสรุป ความ และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน อาจารย์ผู้สอนควรอธิบาย
บรรยายหลักการเบื้องต้น และมีการสรุปการเรียนในข้างต้นเพื่อทาความเข้าใจ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกที่
จะทางานกลุ่มหรือเดี่ยวตามความสมัครใจ เพื่อเขียนสรุปความ ส่วนการเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่
อ่านนั้นอาจเริ่มจากการนาเสนอข้อคาถามและขอให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาจได้คาตอบ
ที่หลากหลาย แตกต่างกันไปหลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนนาเสนอข้อคาถามอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในบางครั้งพบว่า
อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ จัดประสบการณ์ให้ครบทั้ง 4 รูปแบบได้เพราะมีข้อจากัดในเรื่อง เนื้อหาและเวลา
ดังนั้นอาจจะกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ผู้เรียนได้เพียง 2-3 รูปแบบในแต่ละคาบที่สอน อาจารย์ผู้สอน
จะมี ก ารวางแผนการสอนล่ ว งหน้ าให้ ค รบทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ ตรวจสอบว่าวิธี การสอนหรือ กิ จกรรมเหล่ านั้ น
เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย นหรื อ ไม่ สรุ ป ได้ ว่ า การศึ ก ษารู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทฤษฎี การเรี ย นรู้ แ บบ
ประสบการณ์ ทาให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจผู้เรียน มากขึ้นสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน
ของ ผู้เรียนเป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจ ต่อการเรียนมากที่สุด ดังนั้นในการ
จัดการสอนโดยยึดรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ควรจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายในการ ฝึกฝนทักษะด้าน
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวิธีการเรียนรู้ให้มากที่สุด จากการเสริมกิจกรรม และการแบ่งปันประสบการณ์ อย่างไร
ก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้สอนจะพบผู้เรียนที่มีรูปแบบที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องยาก ที่จะจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทุกคนเกิดความพึงพอใจได้ทุกครั้ง จึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนในประสบการณ์ต่าง
ๆ ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ให้ได้รับประโยชน์จากการเรียน และให้ความสุขสนุก
กับการเรียนผ่านประสบการณ์
การเรียนโดยผ่านประสบการณ์การศึกษาดูงาน การพาผู้เรียนออกไปนอกสถานที่ ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ เป็ น แรงบั น ดาลใจ มีแนวคิดผ่านประสบการณ์ ต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้จากผู้ บริห ารที่ประสบ
ความสาเร็จ และเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค วิธีการหาทางแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ และ
- 17 -

ศึกษาจากสถานที่จริง สามารถสอบถามในสิ่งที่สงสัย จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจและคิดสร้างสรรค์ คาดการณ์ เกิด
ความคิดได้จากการเรียนผ่านประสบการณ์ถือเป็นการต่อยอดความคิดให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และพบ
กับ ประสบการณ์ ก ารจริ งที่ ส ามารถเห็ น เป็ น ประสบการณ์ จ ริง ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ และจูงใจให้ มี
การศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ สรุปได้ดังนี้
1. ผู้เรียนได้รับความรู้จากการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง
2. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ สามารถนาไปพัฒนาด้านต่าง ๆ
จากประสบการณ์ที่ได้รับ
3. ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์การจริงที่ได้รับ นาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน หรือ
ชีวิตประจาวันที่เป็นไปโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
4. ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ และเข้าใจถึงการพัฒนาจากประสบการณ์
มุ่งสู่ความสาเร็จ ได้จากการประสบการณ์ที่ผ่านมา
5. ผู้เรียนสามารถนาปัญหา และข้อเสนอแนะ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คาแนะนา การ
เรียนรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และวางแผนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้
6. ผู้เรียนสามารถวางแผนรูป แบบการทาโครงการ แผนงาน การปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ และ
ศึกษาค้นคว้าเป็นวงจรที่ต่อเนื่องต่อไป
แหล่งอ้างอิง
วิจารณ์ พานิช.(2558). เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:
มูลนิธิ สยามกัมมาจล
Honey,P.,& Mumford,A. (1992). The manual of learning styles (2nded.). Maidenhead, UK:
PeterHoney and Alan Mumford.
Mezirow Jack, Taylor, Edward W., and Associates. (2009). Transfomative Learning in Practice;
Insights from Community, Work;lace, and Higher Education. San Francisco, CA;
JosseyBass
Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience asthe source of learning and
development. Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall.
Kolb,D.A.,Rubin, I.M.& Osliand,J. (1991). Organization behavior reader. Englewood Cliffs, NJ:
Practice-Hall
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 8 ตุลาคม 2563

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-7528780
E-mail Address
: jimdarunee@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ในสถานการณ์ที่กาลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทาให้ห น่วยงานทางการศึกษาต้องมี
มาตรการควบคุมไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่
เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น ผู้สอนจึงต้องใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้ง
หน่วยงานทางการศึกษาก็พิจารณาการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอน (Learning Management System: LMS) หรื อ บางครั้ ง อาจ
เรียกว่าแพลตฟอร์มทางการศึกษา ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) เป็นระบบที่ใช้จัดการเรียนการ
สอนสาหรับใช้งานในหน่วยงาน ระบบ LMS สามารถอานวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่ม
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบ ระหว่างผู้สอนกับ ผู้เรียน รวมทั้งการจัดกลุ่มผู้เรียน การ
สร้ างแบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน ระบบบริห ารจัดการเรียนการสอน แบ่งใน
รูปแบบเชิงพาณิชย์เป็น 2 รูปแบบ ซึ่งมีทั้งระบบ LMS เชิงการค้า เป็นระบบ LMS ที่บริษัทเอกชนพัฒนาขึ้น
เพื่อการค้าโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานต้องซื้อลิ ขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จึงจะนามาติดตั้งใช้งานในหน่วยงานได้ และระบบ
LMS แบบ Open Source เป็นระบบ LMS ที่พัฒนาในแนวโอเพ่นซอร์ส ผู้ใช้งาน สามารถนามาติดตั้งใช้งาน
ได้ฟรี โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ระบบ LMS ที่กาลังได้รับความนิยมในประเทศไทยในขณะนี้ ได้แก่ Moodle อ่านว่า มูเดิ้ลหรือมูดี้ ย่อ
มาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment เป็นโปรแกรมจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นได้ทั้งระบบจัดการบทเรียนออนไลน์ (Course Management
System: CMS) และระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)
Moodle เป็นระบบ LMS ที่มีความสามารถสูง สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะ
นาไปสร้างเป็นระบบ e-Learning ใช้งานในหน่วยงาน หรือศูนย์เก็บคลังความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge
Management) ผู้ พั ฒ นา Moodle คื อ Dr. Martin Dougiamas ชาวออสเตรเลี ย ปั จ จุ บั น Moodle ได้ มี
ผู้นาไปใช้งานทั่วโลก โดยเว็บไซต์หลักคือ http://moodle.org
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ได้ใช้ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอน (LMS) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา RED 6103 ระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อ
การบริหารการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา มี
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เรียนรู้ในด้านการพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติการพัฒนา
แพลตฟอร์มทางการศึกษา
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา ได้ออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ตามกระบวนการสอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1. บรรยายให้ความรู้ให้เนื้อหาความรู้ จากเอกสารที่ผู้สอนได้วางในรายวิชาบนระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน (LMS) ดังรูป 1

รูป 1 เอกสารประกอบการสอน
ขั้นที่ 2. ผู้สอนสาธิตการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ผ่าน ZOOM Conference
ดังรูป 2
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รูป 2 สอนสาธิตผ่าน ZOOM Conference
ขั้นที่ 3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสร้างเนื้อหารายวิชาบนแพลตฟอร์มทางการศึ กษาที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ ให้
ผู้เรียนฝึกฝน ดังรูป 3

รูป 3 เนื้อหารายวิชาบนแพลตฟอร์มทางการศึกษา
ขั้นที่ 4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ น.ศ. สร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษาบนระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน (LMS) ผ่าน ZOOM Conference ดังรูป 4

รูป 4 คาสั่งมอบหมายงาน
ขั้นที่ 5. ผู้สอนสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังวิดีโอที่ได้บันทึกการเรียนการสอนไว้เพื่อให้ น.ศ. ตามย้อนดู
เมื่อมีข้อสงสัย ดังรูป 5
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รูป 5 Link VDO Conference
ขั้นที่ 6. ผู้สอนเก็บรวบรวมภาพบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนจดจาบรรยากาศการ
เรียนในแต่ละครั้งได้ ดังรูป 6

รูป 6 บรรยากาศการเรียน
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) และผ่าน
ZOOM Conference มี 6 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเริ่มจากการที่ผู้สอนบรรยายให้ความรู้ สาธิตให้ น.ศ.
ดู มอบหมายงานให้ น.ศ. ไปปฏิบัติ จากนั้นผู้สอนสร้างลิงก์ VDO Conference ไว้ให้ติดตามเข้าไปชมย้อนหลัง
และรวบรวมภาพบรรยากาศการเรียนไว้บนบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
กระบวนการสอนในแต่ละครั้งที่ทาการสอนในลักษณะปฏิบัติ
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ผลลัพธ์ที่ได้ น.ศ. สามารถสร้างรายวิชาบนแพลตฟอร์มทางการศึกษาหรือบนระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอน (LMS) ได้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานศึกษาของ น.ศ. เอง ดังตัวอย่าง
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