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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสาคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ งานด้านการเรียน
การสอน เพื่อพัฒ นาและปรับปรุงวิธีการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจานวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน วันที่ 4 มกราคม 2564
ณ ห้อง A 310 ชั้น 3 อาคารสิริ นธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 4 มกราคม 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8262345
E-mail Address
: korbkul@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Instruction)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงที่ทาให้ ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับหลักการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม
แนวทางการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๑) การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยการกระตุ้นแนะนาเรื่องที่จะเรียนโดยใช้ประสบการณ์หรือ
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด เร้าให้ผู้เรียนอยากเห็น อยากเรียนรู้
๒) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริง โดยเชื่อมโยงความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน รู้ของ
ผู้เรียนจากประสบการณ์เดิม สู่การค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ หรือแนวคิด ทฤษฎีใหม่ตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๓) การฝึกปฏิบัติ ในขั้นนี้เป็นการฝึกปฏิบัติด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะความ
ชานาญมากยิ่งขึ้น
๔) การนาไปใช้ หรือขยายผล เป็นขั้นการนาข้อค้นพบในขั้นฝึกปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐานของการสืบค้นข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุมีผลรู้จักค้นหาข้อมูลทฤษฎี หลักการมา
สนับสนุนสิ่งที่ค้นพบ
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 4 มกราคม 2564
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 080-2545256
E-mail Address
: ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการจัดทาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
 สื่อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการใดๆ ที่ครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆได้
นามาประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 คุณค่าของสื่อการสอน
1. คุณค่าด้านวิชาการ ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทาให้เรียนรู้ได้
ดีกว่า เข้าใจความหมายสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อเป็นศูนย์รวมความสนใจของผู้เรีย นทาให้การเรียนน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น
3. คุณค่าด้านเศรษฐกิจการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนได้ช้าเรียนได้เร็วและมากขึ้น ประหยัดเวลา
ในการเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเล็ก ซึ่งทาหน้าที่เก็บความรู้ในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและกว้างขวาง แบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ คือ
1.1 วัสดุที่เสนอความรู้ได้จากตัวมันเอง ได้แก่หนังสือเรียนหรือตาราของจริงหุ่นจาลอง
รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น
1.2 วัสดุที่ต้องอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เป็นตัวนาเสนอความรู้ได้แก่ฟิล์มภาพยนตร์
แผ่นสไลด์ ฟิล์มสตริป เส้นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ รายการที่ใช้เครื่องช่วยสอน เป็นต้น
2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่อใหญ่ ที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้
ที่ถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อความหมายเลยถ้าไม่มีใครรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ มาป้อนผ่านเครื่องกลไกลเหล่านี้ สื่อประเภทนี้จึงจาเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิดเป็นแหล่ง
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ความรู้ให้มันส่งผ่าน ซึ่งจะทาให้ความรู้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหวไปสู่นักเรียนจานวนมาก ได้ไกลๆ และรวดเร็ว และ
บางทีก็ทาหน้ าที่เหมือนครูเสี ยเอง เช่น เครื่องช่วยสอน ได้แก่เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่ นเสียง เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จาเป็นต้องใช้แต่วัสดุ
หรือเครื่ องมือเท่านั้ น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่ าง ๆ ควบคู่ กันไป โดยเน้นที่ เทคนิ คและวิธีการเป็ น
สาคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรี ยนการสอนมากที่สุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาท
สมมุติ
 การเลือกสื่อการสอนกับเทคนิคการจัดทาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ในการเลื อ กสื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การเรี ย นการสอนนั้ น ผู้ ส อน
จาเป็นต้องคานึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและระบบของการเรียนการ
สอนลักษณะของผู้เรียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่นอกจากนี้ยัง
ต้องคานึ งถึงความสั มพั น ธ์ร ะหว่างประเภทของสื่ อกั บคุณ สมบัติเฉพาะและจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามลาดับดังนี้
1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้กาหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู การฟัง
หรือการกระทา
2. พิจ ารณาดูคุณลั กษณะของผู้ เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญ ญา พัฒ นาการทางการอ่าน
ลักษณะทางร่างกาย พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้นหรือกลุ่ม
นั้นได้บ้าง
3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถนามาใช้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และใช้กับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามที่ต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พิจารณาวิธีการนาเสนอที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการนาเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง จะต้อง
เตรียมเครื่องมือประเภทใดในการนาเสนอครั้งนั้น
5. น าเสนอเครื่ อ งมื อ โดยการส ารวจดู ว่า เครื่อ งมื อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที่ ค าดว่ าจะเป็ น
ประโยชน์สาหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด
6. การวิเคราะห์สื่อและสารวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้
7. วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้าผลิต
เองได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน
8. พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะนามาใช้กับวิธีการนาเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่คุณภาพ
และราคาเพียงใดแล้วนามาจัดลาดับความสาคัญสาหรับการเลือก
9. เลือกวิธีการและสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม
10. เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มีจะนาไปผลิต
ด้วยวิธีการระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนที่ผูกพันกับการผลิตสื่ออยู่
ด้วย การเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
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ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้สอนได้นาสื่อ
ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ซึ่งตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จาเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น
บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นสาคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาทสมมุติ
โดยการให้ นั กศึกษาหลักสู ตร M.B.A. แบ่งเป็นกลุ่มๆ แล้ วมีการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ด้ว ยการ
วิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับจากการขาย และ
กาไร/ขาดทุนจากการวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ทาให้ประสบความสาเร็จของการประกอบธุรกิจดังกล่าว ฯ
ผลลัพธ์ นักศึกษาในกลุ่มต่างมีมีส่วนร่วมและวิเคราะห์ มีการนาสินค้าจริงมา สาธิตให้เห็นภาพเพื่อให้เห็น
ภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ต้นทุน รายรับ และกาไร นักศึกษามีความสุขกับการนาเนอและมีรูปแบบการ
นาเสนอที่ ไม่น่าเบื่อ มีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการ นาเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอน

-4-

องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 4 มกราคม 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: อาจารย์ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 084-0048448
E-mail Address
: mac12942@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
Activity based Learning รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นพัฒ นาการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติ ซึ่งจะ
เป็ น วิ ธีก ารเรี ย นรู้ ที่ ค ลอบคลุ ม ทุ ก กระบวนการเรี ย นรู้จ ากความคิ ด เริ่ม ต้ น สู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง บางคนเคยได้ ยิ น
Project based learning, Problem based learning, และ Experiential learning มาบ้างแล้ว Activity based
Learning ก็คือหัวข้อใหญ่ของการเรียนรู้พวกนี้นี่เอง โดยจะแบ่งออกตามช่วงเวลาและระดับความเข้มข้นเป็น 3 ช่วง
ดังนี้
ช่วงแรก เป็นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เน้นให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม หลังจากทากิจกรรมให้สรุปความคิด
และสิ่งที่ได้นากลับมาต่อยอด ใช้การเรียนผ่านกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย เรียนนอกห้องมากกว่าในห้อง
ช่วงที่สอง เป็นการเรียนรู้วิชาเฉพาะของสาขา เน้นให้มีภาคปฏิบัติ มีการเรียนรู้ทั้งในละนอกชั้นเรียน มีการ
แก้ ปั ญ หาจริ ง ต้ อ งมี ภ าควิ ช าชี พ หรื อ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ร่ว มในการจั ด การเรีย นการสอน ตรงนี้ จ ะใช้ ก ารเรีย นรู้ แ บบ
Experiential Learning กับ Problem based Learning ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ เรียนรู้โจทย์จริง ปฏิบัติจริง และได้
แก้ปัญหาจริง รวมถึงการเรียนการสอนนี้จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ช่วงที่สาม เป็นช่วงการเตรียมตัวออกไปประกอบวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้วิชาชีพขั้นสูง การทาโครงงานเพื่อ
จบการศึกษาและสหกิจศึกษา ตรงนี้จ ะใช้การเรียนรู้ที่เรียกว่า Project based learning ซึ่งผู้ เรียนรู้เอง จะต้อง
ปฏิ บั ติจ ริงในสถานการณ์ จ ริ ง แก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ จริง ซึ่งตรงจุด นี้ ทางสถาบั น อุด มศึก ษาก็ส ามารถที่ จ ะ
ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเรียนรู้ผ่านการทางานจริงหรือ Work integrated
learning ได้เช่น การฝึกงาน เป็นต้น
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
ในการด าเนิ น การเอง ผมก็ ได้ น าการเรีย นการสอนในรู ป แบบ Activity based Learning มาใช้ ในวิ ช า
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยหลักๆแล้ว จะเน้นสองช่วงแรกซึ่งสามารถดาเนินการได้จริงและรวดเร็ว คือ
ช่ ว งแรกจะมี ก ารบรรยายสอนในหลั ก ทฤษฎี แ ละความหมายของศั พ ท์ เฉพาะต่ างๆของวงการ Startups และ
Entrepreneur หลังจากนั้นจะสอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เลือกงานออกแบบที่ตนชอบ
และออกมานาเสนอตามกลยุทธ์ที่ได้เรียนมา โดยในกิจกรรมนี้นักศึกษาจะได้วาดรูปงานออกแบบ เขียนบรรยาย
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คุณสมบัติ แล้วแต่ตัวเองจะออกแบบเพื่อนาไปนาเสนอ และช่วงที่สองเราจะเน้นให้นักศึกษาไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีประสบการณ์ตรงกับการริเริ่มสร้างสรรค์และทาออกมาในเชิงพาณิชย์ได้สาเร็จ โดยในการนี้ ผมก็ได้รับเกียรติจาก
ท่านอาจารย์ ดร. สนัด ผู้อานวยการศูนย์สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แนะนาและ
พาชมรอบ ๆ สวทช. นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้พบกับ Startups สองบริษัทที่เขาได้บอกเรื่องราวความเป็นมา
จากความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็น นวัตกรรม และลงสู่ตลาดในเชิงพาณิ ชย์และกาลังจะถูกผลักดันให้ไปไกลถึง
ระดับโลก

ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
จากการศึกษาดูงานครั้งนั้น หลังจากได้เห็นถึงโอกาส วิธีการ แนวคิดในการทาธุรกิจของ Startups รวมถึง
ช่องทางเข้าสู้แหล่งเงินทุนแล้ว ที่ เห็นได้ชัดเจนเลยคือนักศึกษาได้แรงบันดาลใจ แรงกระตุ้นในการเริ่มต้นทาธุรกิจ
ของตนเอง อยากประสบความสาเร็จในธุรกิจตนเอง นอกจากนี้ จากผลตอบรับ นักศึกษายังเข้าใจในตัวบทเนื้อหา
การสนทนามากขึ้นเนื่องจากนักศึกษาได้มีการเรียนในภาคบรรยายเกี่ยวกับคาศัพท์ เฉพาะ และลักษณะรูปแบบต่าง ๆ
ของการระดมทุนในช่วงแรกมาแล้ว การมาศึกษาดูงานที่ สวทช. ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงช่องทางการหาหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ส นั บ สนุ น การทาธุรกิจ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ภายใต้ชื่อ ส านั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ที่มีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ถือว่าองค์กรดังกล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทั้ง SMEs อุตสาหกรรม ธุรกิจรายย่อย และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่พร้อมจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยื่นให้กับธุรกิจในประเทศต่อไป มีการสนับสนุนให้เกิ ด
กลุ่ ม Start Up ที่ พ ร้ อ มมี แ หล่ งเงิน ทุ น ที่ ป รึก ษา การวิจั ยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สถานที่ ในการ
ประกอบธุรกิจ รวมถึงสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ หรือสร้าง Connection ให้กับธุรกิจ เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
กลุ่ม Start Up ที่มีแนวคิดแต่ขาดเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจ
จากการริเริ่มปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Activity based Learning ก็ทาให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้
ศาสตร์นั้นๆอย่างคลอบคลุมทุกกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนคือการบรรยายทฤษฎีและ
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คาศัพท์เฉพาะ หลังจากนั้นก็เรียนรู้กัน เป็ น กลุ่มในห้องเรียนผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาท้าทายความสามารถและฝึ ก
ทักษะต่าง ๆ และสุดท้ายพาออกไปเรี ยนรู้และทาจริงกับผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้แบบนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ต่อเนื่อง
ตามลาดับแบบไร้รอยต่อและทาให้การทความเข้าใจต่างๆเป็นเรื่อง่ายและยังไม่อะไรมากกว่าเนื้อหาในห้อ งเรียน ให้
ผู้เรียนรู้ได้คิด ได้ฝึกทา ได้ศึกษาแนวคิดผ่านผู้มีประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เกิดแรงจูงใจ ทาในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ ต่อยอดการเรียนรู้นี้ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างแท้จริง
อ้างอิง
1) เอกสารบรรยาย Activity based learning ของ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (http://www.mua.go.th/users/he-commission/t-visit%20project/tvisit%20book%202/19--g2--12.pdf)
2) Activity Based Learning การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดย นาเดีย กาพา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (http://anyflip.com/jxpjh/gxlt/basic)
3) รายงานสรุปโครงการเยี่ยมชมสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่วนหนึ่งในวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 4 มกราคม 2564
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 089-7663131
E-mail Address
: rujira2@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การสอนจับประเด็นสาคัญ Main Idea ระดับย่อหน้าในภาษาอังกฤษ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. ให้ ห ลั กการการจั บ ประเด็น เป็ น ค าอธิบ ายในภาษาไทยก่อ นว่าจะท าไป เพื่ ออะไร และ จะน าไปใช้
ประโยชน์ใดได้บ้าง
2. เริ่มให้ผู้เรียนอ่านย่อหน้าที่มอบหมายให้ แล้วค่อยๆดูว่าแต่ละย่อหน้ามีกี่ประโยค โดยดูตามจานวน Full Stop
3. ให้ผู้เรียนถอดความทีละประโยค แล้วนามาเรียงร้อยต่อกันในแต่ละย่อหน้า ให้ผู้เรียนสังเกตตรรกะที่
เกิดขึ้นในแต่ละย่อหน้าว่าใจความสาคัญคือตรงส่วนใด หรือ ต้องประมวลขึ้นเอง
4. เมื่อสังเคราะห์ได้ก็ให้บันทึกเอาไว้ ในกรณีที่เป็นข้อความหลายย่อหน้า ก็ให้บันทึกแต่ละย่อหน้า และ
นามาเรียบเรียงตอนท้ายเข้าด้วยกันจะทาให้เข้าใจทั้งข้อความนั้นง่ายขึ้น
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. ผู้เรียนดีใจที่เห็นผล และรู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิด หากเข้าใจระดับประโยค
2. ผู้เรียนที่มีปัญหาคือ ผู้ที่แม้ว่าจะเรียนระดับประโยคมาแล้ว ก็ไม่สามารถตีความประโยคได้
เอกสารแนบ
1. https://drive.google.com/file/d/1v5IOGJQz5lE9A2e8sostU_77ikRMKzO4/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1zkadpgrZenzmQjcSiN7BDKLt2f74_7mW/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/1vgNaGge0EpntoScTPWzsYqJ7gF2alLtW/view?usp=sharing
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 4 มกราคม 2564
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.พ.อ.ดร.วรสิทธิ เจริญพุฒ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-5859377
E-mail Address
: WorasitC@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการเรียนการสอน วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เนื่ องจาก การเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นวิชาที่จะต้องให้นักศึกษา
สามารถที่จะทาการวิจัยได้โดยตัวเอง โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่าใกล้ชิดให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
ทั้งทางวิชาการในการแสวงหาหัวเรื่องในการวิจัย แนะนาสั่งสอนให้นักศึกษาทาการทบทวน วรรณกรรมให้ตกผลึก
จนทราบ สาเหตุ และผลลั พ ธ์ รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เบื้ อ งต้ น แล้ ว ทบทวน ต่ อ เพื่ อ หานิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ
และการกาหนด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กาหนดวัตถุประสงค์ คาถามการวิจัย และสมมติฐาน ในกรณีการวิจัย
เชิงปริมาณแบบสารวจ สอนให้นักศึกษาใช้การคิด เชิงวิเคราะห์ ทุกขั้นตอน ร่วมกับการแนะนาอย่างใกล้ชิดจาก
อาจารย์ทีปรึกษา ทุกขั้นตอน และเริ่มให้นักศึกษาแสวงหาระเบียบ วิจัยที่เหมาะสมกับเรื่ องที่ศึกษาพร้อมทั้งความ
แม่นตรงในการเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่างและการคานวณหากลุ่มตัวอย่างรวมถึงการเลือกใช้สถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ ข้อมูล แล้วร่วมกัน กาหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ เพื่อกาหนดตัวชี้วัดในแบบสอบถามและสอนการสุ่ม
ตัวอย่างรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาไปทาการประมวลผล ด้วย โปรแกรม สถิติ SPSS
และการแปลผลการวิเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมและร้อยเรียงผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานวิจัย
ของผู้เกี่ยวข้องทาการตรวจสอบด้วยการอ่านซ้าอีกหลายครั้งเพื่อแก้ไข wording และเรียบเรียงบทคัดย่อ พร้อมกับ
ทาการตรวจสอบอักขราวิสุทธิ์
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
นักศึกษาสามารถทา การค้นคว้า อิสสระและวิทยานิพนธ์ได้
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการเรียนการสอน
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
: 4 มกราคม 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: ๐๙๐-๙๖๒๕๔๓๑
E-mail Address
: Suphatt.yy@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญในการเรียนการ
สอนและการวิจัย ที่นั กศึกษาสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงทางวิช าการได้ เป็นการเพิ่มทางเลื อกของการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ฐานข้อมูลออนไลน์ยังสามารถเก็บสารสนเทศได้เป็นจานวนมาก อีกทั้งช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศอีกด้วย (กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล, 2551, น.1)
กระบวนการดาเนินการให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ มีดังนี้
๑. การศึกษาความต้องการ โดยที่ผู้สอนวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศก่อนเริ่มการดาเนินการสืบค้น
โดยทาความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา เนื้อหา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการสืบค้นและการจัดเตรียม
สารสนเทศให้ได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษามากที่สุด
๒. วางแผนการสืบค้น โดยผู้สอนวางแผนให้การแนะนาฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์และการใช้งานแก่นักศึกษา
เพื่อท าวิจั ย วิทยานิ พ นธ์ ที่จ าเป็ นต้องใช้ข้อมูล สารสนเทศที่ ทัน สมัยและน าข้อมูล ที่ได้ไปใช้อ้างอิง
เพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการสืบค้น
๓. ดาเนินการสืบค้น โดยที่ผู้สอนและนักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ จากนั้น
ทาการสืบ ค้นฐานข้อมูลร่ วมกัน โดยให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยในการสืบค้น
ฐานข้อมูล เพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักศึกษาตามขั้นตอน ซึ่งบางครั้งนักศึกษา
อาจจะไม่พบสารสนเทศที่ต้องการจากขั้นตอนการสืบค้นที่กาหนดไว้ ดังนั้นนักศึกษาต้องพิจารณาและ
แก้ไขวิธีการสืบค้นอีกครั้ง
๔. ตรวจสอบผลการค้น เมื่อนักศึกษาได้รับผลการค้นหลังจากดาเนินการสืบค้นข้อมูลแล้ว นักศึกษาต้อง
ทาการตรวจสอบผลการสื บ ค้นว่ามีเนื้อหาตรงตามความต้องการหรือไม่ หากเนื้อหาตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษาก็สามารถแสดงผลการสืบค้นตามความต้องการ หรือถ้าผลการสืบค้นไม่ตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา ให้ทาการสืบค้นใหม่จนกว่าจะได้รับสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ
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๕. การแสดงผลข้อมูล เมื่อนักศึกษาสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ฉบับเต็มที่สืบค้นนามาจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือบันทึกลงแฟ้มคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อ
นามาอ่านภายหลังได้
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ เทคนิ ค การสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล วิ จั ย ในประเทศไทย (ฐานข้ อ มู ล ThaiLis Digital
Collection) และฐานข้อมูลวิจัยของต่างประเทศ (ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses) สามารถค้นคว้า
จากแหล่งความรู้เหล่านี้ ได้แก่ บทความ วารสารทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ ฯลฯ เพื่อนามาใช้ในการอ้างอิงใน
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
๒. นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากร สืบค้นฐานข้อมูลวิจัยจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองได้ทุก
ที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลาย รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วน สมบูรณ์และ
ตรงกับความต้องการ
๓. นักศึกษารู้จักการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒ นา
ความรู้ ความคิด หรือสร้างความรู้ขึ้นเป็นหลัก
๔. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่มีหลากหลายแนวคิดในเรื่องเดียวกันได้ง่าย โดยไม่จากัดว่าจะต้องค้น
เพียงหัวเรื่องเดียวเท่านั้น
แหล่งอ้างอิง
กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล . (2551). การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเอกชน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 4 มกราคม 2564
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-7517884
E-mail Address
: supaporn.phe@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case) คือ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยการให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง และตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนาคาตอบ
และเหตุผลที่มาของคาตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2543)
กรณี ศึ ก ษา (Case Study) คื อ “เรื่อ งราวที่ มี ข องความบรรยาย” หรือ “เรื่ อ งราวที่ ใช้ ส าหรั บ ศึ ก ษา”
(Herried,1997) สาขาแรกเริ่มที่ใช้กรณีศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนคือกลุ่มสาขาธุรกิจและสาขาการแพทย์
ทั้งนี้เพราะลักษณะของกรณีศึกษาจะมีเนื้อหาที่เป็นปัญหาท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบั ติ
นั่นเอง (Sykes and Bird, 1992) ซึ่งการสอนโดยใช้กรณีศึกษานั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบริบท
ของสิ่งต่าง ๆ หรือสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนรู้แล้ว ทา ให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนเคยรู้เคยเห็น และเคยใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับว่ากรณีศึกษา ทาให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรีย นเกิดขึ้น อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ (Bransford et al., 1999) ด้วยเหตุผ ล ซึ่งการนากรณีศึกษาเข้ามาใช้จัดเป็น
รูป แบบการเรีย นรู้ที่ เรี ย กว่า Problem-based Learning (PBL) เป็ น การเรีย นรู้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน หรือเป็ น
วิธีการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนทาการสืบค้นเอง (Barrows and Tamblyn, 1980)
ดังนี้คือ
1. ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองบนพื้นฐานจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วกับสิ่งที่ส นใจนามาสัมพันธ์กับ
กรณีศึกษา ทาให้พัฒนาการสร้างคาถามที่มีความหมายนาไปสู่การสืบค้นต่อไป
2. ในระหว่างที่ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษานั้น ผู้เรียนจะต้องทางานเป็นกลุ่มมอย่างรวมมือร่วมใจกันเพื่อหา
ข้อสรุปของกลุ่มว่าได้รู้อะไรบางจากกรณีศึกษาและอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง เป็นการวิเคราะห์ร่วมกั นสาหรับ
สมาชิกในกลุ่ม
3. ผู้ เรี ย นจะได้ เรี ย นรู้ ก ารเคารพความคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง มี ก ระบวนการปรั บ แนวความคิ ด ที่
คลาดเคลื่อนของสมาชิกในระหว่างที่มีการอภิปรายในกลุ่ม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นจากกรณีศึกษา
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับแนวคิดที่คลาดเคลื่อนนาไปอภิปรายกลุ่มได้
ขั้นตอนการสอน
1. ผู้สอน / ผู้เรียนนาเสนอกรณีตัวอย่าง กรณีตัวอย่างส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวที่มีสถานการณ์เป็นปัญหา
ขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการตั้งประเด็นคาถามที่ให้ผู้เรียนคิดก็ได้ แนะนาให้ผู้เรียนมีแนวคิดวิเคราะห์ ใช้เรื่องจริงหรือ
เรื่องจากแหล่งความรู้ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ผู้สอนต้องเตรียมประเด็นคาถามสาหรับการอภิปรายเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่
ต้องการ ในการเสนอทาได้หลายวิธี เช่น การนาข้อมูลมาให้ผู้ เรียนอ่าน การเล่ากรณีตัวอย่างให้ฟัง หรือนาเสนอโดย
ใช้สื่ออื่น
2. ผู้เรียนศึกษากรณี ตัวอย่าง ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มย่อยในการศึกษากรณี ตัวอย่างให้ผู้เรียนตอบประเด็น
คาถามที่ได้เตรียมไว้ให้ผู้เรียน
3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ ผู้เรียนจะมีคาตอบของตนเตรียมไว้ก่อน แล้วจึงร่วมกัน
อภิปรายเป็นกลุ่ม และนาเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม
4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายคาตอบ นาเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม คาถามสาหรับการอภิปรายนี้
ไม่มีคาตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคาตอบและเหตุผลที่หลากหลาย ทาให้ผู้เรียน
มีมุมมองที่กว้างขึ้น ช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น การอภิปรายควรมุ่งความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของ
ความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสาคัญ
5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
1. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา
2. ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
3. ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมือเผชิญปัญหานั้นในสถานการณ์จริง
ข้อจากัด
ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียงกับความเป็นจริ ง แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ กับผู้เรียน ความคิดในการ
แก้ปัญหาจึงมักเป็นไปตามเหตุผลที่ถูกที่ควรซึ่งอาจไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงได้
องค์ประกอบที่สาคัญในการใช้กรณีศึกษาสาหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์นั้นควรมีองค์ประกอบใน 3 ด้าน
หลักได้แก่กรณีศึกษาที่ใช้กิจกรรมผู้เรียน และบรรยากาศในห้องเรียน (Dori and Herscovitz, 2005) โดยใน แต่ละ
องค์ประกอบควรมีลักษณะที่สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1. กรณีศึกษาที่ใช้ ควรมีลักษณะดังนี้
1.1 ข้อความบรรยายมีความชัดเจน ใช้คาที่สอดคล้องกัน และความยาวไม่ควรมากจนเกินไป
1.2 เนื้อหาของกรณีศึกษาอยู่บนพื้นฐานของเรื่องจริงและมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของผู้เรียน
ได้เห็นถึงความเป็นจริงในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3 เน้นที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือข้อปัญหา หรือความท้าทายในด้านวิทยาศาสตร์
1.4 กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การสืบเสาะหาความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
(หากเป็ น กรณี ศึกษาแบบปิ ดที่มี แนวทางการแก้ปัญ หาแล้ วควรมีการนาเสนอแนวทางนั้น ๆ อย่างมีเหตุผ ลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์)
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1.5 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทางวิชาการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสังคม
และชีวิตประจาวัน
2. กิจกรรมผู้เรียน ควรมีลักษณะดังนี้
2.1 สร้ า งค าถามให้ ผู้ เรี ย นที่ ส างเสริ ม ทั ก ษะการคิ ด หลายด้ า น เช่ น ความเข้ า ใจในเนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์ การนาความรู้เดิมมาใช้ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงความคิดเห็ น ส าหรับการโต้แย้งได้อย่ าง
เหมาะสม การตั้งคาถามหรือนาเสนอแนวทางการแก้ปัญ หาที่สร้างสรรค์โดย คานึงถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละ แนว
ทางการแก้ปัญหา
2.2 ทากิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การทดลองการเขียนแผนผังแนวคิดการอภิปรายในชั้นเรียน
การออก สารวจการ เป็นต้น
2.3 การบูรณาการเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมทางสังคม
3. บรรยากาศในห้องเรียน ควรมีลักษณะดังนี้
3.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.2 การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มเล็ก ๆ
3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับกรณีศึกษานั้น สุคนธ์
และคณะ (2545) ได้นาเสนอขั้นตอนดังนี้
1. ขั้น เตรียม ควรมีการแนะนาวิธีการศึกษากรณี ให้ชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายหรือปัญหาที่
ผู้เรียนจะต้องพิจารณา การตอบคาถามหลังการอ่าน และแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม ประมาณ
กลุ่มละ 5-7 คน
2. ขั้นเสนอกรณีศึกษาผู้สอนอาจมีการใช้สื่อประกอบ เช่น เอกสาร หรือรูปภาพ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ทบทวนใน ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้ น วิเคราะห์ ให้ ผู้ เรียนแต่ ล ะกลุ่ ม รวมกั น อภิ ป รายระดมพลั งสมอง รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์และแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษา เพื่อตัดสินใจหาแนวทางแก้ปัญหาและสรุ ปผลการอภิปรายของ
สมาชิกกลุ่ม
4. ขั้นสรุป ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนรวมกับผู้สอนอภิปรายหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา
และแนวทางในการ ตัดสินใจแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
5. ขั้น ประเมิน สามารถประเมินได้จากการตอบปัญหาการสั งเกตการรวมสนทนาการ
รายงาน การตอบคาถาม และการทางานกลุ่มของผู้เรียน
4. ขั้นสรุป ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนรวมกับผู้สอนอภิปรายหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของปั ญหา และแนวทางใน
การ ตัดสินใจแก่ปัญหาจากกรณีศึกษา ซึ่งควรสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์
5. ขั้นประเมิน สามารถประเมินได้จากการตอบปัญหาการสังเกตการร่วมสนทนาการรายงาน การตอบ
คาถาม และการทางานกลุ่มของผู้เรียน
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาได้
2. ผู้เรียนสามารถนากรณีศึกษา เป็นแนวทางไปสู่การเรียนรู้จากการนาเสนอจากสมาชิกในกลุ่มได้
3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปัญหานั้นในสถานการณ์จริง
และสามารถนาประสบการณ์มาแบ่งปันให้ได้ทราบในหมู่ผู้เรียนได้
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4. ทาให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น ช่วยให้การตัดสินรอบคอบขึ้น มุ่งเน้นเหตุผลที่มาจากความคิด
เป็นการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาได้
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ตนเองจากการผู้บ รรยายเป็ น คณะผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้
(Pedagogy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้
อานวยความสะดวก และแนะนาการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่า Active Leaning การสอนรูปแบบเก่าผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ และแนวคิด ส่วนผู้เรียนเป็น ผู้รับความรู้จึงเป็นวิธีการที่น่าเบื่อ ผู้เรียนเป็นผู้รอรับความรู้ฝ่ายเดียว ทาให้
ผู้เรียนมีการจดจาสั้น ขาดทักษะการอ่าน การคิด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
การสอนด้วยวิธี การ Active Learning จะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้
อานวยความสะดวก แนะนาช่วยเหลือสนับสนุนกาเรียนรู้ ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จึงช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
สนใจ และเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ (Morable, 2000, อ้างถึงใน นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559)
หลักการแนวคิดของ Active Learning มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จากข้อสมมติฐาน 4 ข้อ คือ
1. นัยสาคัญของการเรียนรู้ คือ เนื้อหาที่ผู้เรียนจะเข้าใจและยอมรับต้องมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กับจุดมุ่งหมายของผู้เรียน
2. สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้คือ ต้องเรียนผ่านการกระทา
3. การเรียนรู้คือ การอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อกระบวนการ
เรียนรู้
4. การเรีย นรู้เป็ น สิ่ งที่เกิดขึ้น ในตนเอง และเกี่ยวโยงไปสู่ผู้ เรียนคนอื่น ทั้งด้านความรู้สึก อารมณ์ และ
สติปัญญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ได้นาวิธีการการเรียนเชิงรุก(Active
Learning) มาใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า RED 7313 การเป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การและสร้ า งธุ ร กิ จ
การศึกษายุคดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาการเป็นผู้ประกอบกิจการและสร้างธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล มี
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เรียนรู้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล ให้สามารถ
พัฒนาแผนสาหรับธุรกิจการศึกษาที่มีคุณภาพ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบกิจการและสร้างธุรกิจ
การศึกษายุคดิจิทัล
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การจัดการเรียนการสอนในรายวิช าการเป็นผู้ประกอบกิจการและสร้างธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล ได้นา
เทคนิคการเรียนแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) มาใช้ การจัดการเรียนเป็นการเรียนแบบเผชิญหน้า พบกัน
ให้ห้องเรียนแบบปกติ ซึ่งมีกระวนการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1. บรรยายให้ความรู้ให้เนื้อหาความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของผู้เรียนจาก
เอกสารที่ผู้สอนได้วางในรายวิชาบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ดังรูป 1 และ 2

รูป 1 เนื้อหาการสร้างธุรกิจการศึกษา

รูป 2 เนื้อหารูปแบบขององค์กรธุรกิจและบริการ

ขั้นที่ 2. ให้ น.ศ. ลงมือสร้างเครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย และวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนามาไปในประกอบการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ พร้อมนาเสนอแผน เพื่อให้ น.ศ. ได้รับความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ และ
เป็นการสรุปของ น.ศ. เอง ดังรูป 3 และ 4 ผู้ในขั้นตอนนี้ สอนมีบทบาทในการอานวยความสะดวกให้กับ น.ศ.
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รูป 3 STP Model ของ น.ศ.แต่ละกลุ่ม

รูป 4 การนาเสนอ STP Model ของ น.ศ.

ขั้นที่ 3. ผู้เรียนฝึกสร้างคอร์สออนไลน์บนแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ พร้อมสร้างคลิป
สั้นๆ แนะนาคอร์สของกลุ่ม เพื่อให้ น.ศ. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ ดังรูป 5 และ 6

รูป 5 คอร์สออนไลน์ ของ น.ศ.

รูป 6 คอร์สออนไลน์ ของ น.ศ.
ขั้นที่ 4. ผู้สอนเก็บรวบรวมภาพบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนจดจาบรรยากาศการเรียนใน
แต่ละครั้งได้ ดังรูป 7
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รูป 7 บรรยากาศการเรียน
การนาเทคนิคการเรียนแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ดังกล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบในห้องเรียนปกติแบบพบหน้า ซึ่งจะเริ่มต้นจากบรรยายให้ความรู้ให้เนื้อหาความรู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านการกระทา ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เรียน
ส่วนผู้สอนจะเป็นผู้คอยอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน แล้วเก็บรวบรวมภาพบรรยากาศการเรียนไว้บนบนระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสอนในแต่ละสัปดาห์
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ผลลัพธ์ที่ได้ น.ศ. สามารถสร้างแผนสาหรับธุรกิจการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ดังรูป 8

รูป 8 แผนการศึกษา
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