สกัดความรู้โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 1
เรื่อง การเรียนการสอน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และห้องประชุมโดม 3 ชั้น3 อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มีประเด็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 ประเด็น แบ่งออกเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ดังนี้
1. Active Learning
2. การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านวิจัย
3. การผลิตสื่อเพื่อผู้พิการทางการเห็น
เรื่อง Active Learning กลุ่มสังคมศาสตร์
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิ
ติกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นายพลยธรรศ ทิพศร และนางสาวอัญชลี สืบแสงอินทร์ ดาเนินการอภิปราย
แลกเปลี่ยน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
1. ก่อนการสอน
1.1 ผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ทุกคนมีความแตกต่างหลากหลายและมีศักยภาพใน
แบบเฉพาะตัวที่ ไม่เหมือนกัน ผู้ ส อนจึงจาเป็ นต้องเข้าใจผู้ เรียนในฐานะปั จเจก
บุคคลก่อนเป็นอันดับ
1.2 ผู้ส อนและผู้ เรียนตกลง - ผู้เรียนตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ให้ตัวเองได้ว่าหลังสาเร็จการศึกษาแล้วต้องการเป็น
ในเรื่ อ งผลลั พ ธ์ / เป้ า หมายที่ อะไร ทาอาชีพอะไร ทาให้ผู้เรียนมีเป้าหมายว่าต้องการรู้อะไร ควรจะเรียนอะไร เพื่อ
ต้องการร่วมกันในการเรียนรู้
การบรรลุเป้าหมาย
- ผู้สอนต้องคานึงว่า “จะทาอย่างไรให้ ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง และมีความสุขในการเรียน”
1.3 ออกแบบกระบวนการ - เหมาะสมกับห้องเรียนเล็กๆ
เรียนรู้ที่จะส่งมอบความรู้ให้กับ - เสาะแสวงหาปัญหา และศึกษาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียน
- จัดเสวนาโดยไม่มีกรอบ ไม่ปิดกั้นความคิด
- ผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนหาคาตอบ ถามอย่างมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากคาถาม
1.4 เลื อ กวิธีก ารวัด ผลและ - ประเมินผลจากทักษะในการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินระหว่างทาง
ประเมินผลที่เหมาะสม
- ให้ ผู้ เรี ย นทบทวนกิจ กรรมหลั งการเรีย นการสอน (After Action Feedback)
โดยสอบถามว่าผู้เรียนรู้สึกอะไร คิดอะไร มีทักษะอะไร ได้ความรู้อะไรบ้าง มีอะไร
ต้องทาต่อ และอยากบอกอะไรผู้สอน

ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
2. ขณะที่สอน
2.1 ผู้ ส อนยึ ด มั่ น หลั ก การ ตัวอย่างวิธีการ/ทฤษฎีการสอน
สอนแบบ Active Learning ไม่ วิธกี าร 4A ของอาจารย์
ว่าจะเลือกวิธีการสอนใดก็ตาม
1. Activity เป็นการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสร้างความรู้ขึ้นมาได้
เอง เป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจปัญหาจากการลงมือทาตามสถานการณ์ต่างๆ ตาม
โจทย์ของแต่ละกิจกรรม
2. Analysis หลั งจากได้เข้าใจปัญ หา และทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยจะชวน
ผู้เรียนมาร่วมสะท้อนการเรียนรู้และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทากิจกรรมร่วมกัน
3. Abstract ให้ผู้เรียนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้นจริงในกิจกรรมที่เพิ่งดาเนินการไป และ
4. Application ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่การนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่ การนาไปใช้ใน
องค์กร และชีวิตจริงของผู้เรียน
ทฤษฎีการเรียนการสอนของ Madeline Hunter 7 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นนา (Anticipatory Set) ก่อนเริ่มการสอนผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนทราบรู้
ว่าจะต้องเรียนอะไร มุ่งเน้นเรื่องอะไรบ้าง
2. แจ้ ง หรื อ บอกวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละเป้ า หมายของการเรี ย นรู้
(Objective Purposes) ให้ นักเรียนทราบ โดยแจ้งว่าจะเรียนอะไร มี ประโยชน์
อย่างไร และผู้เรียนต้องทาอะไรบ้าง
3. การเสนอเนื้อหาสาระใหม่ หรือ ทักษะใหม่( Input) โดยการใช้กิจกรรมการ
สอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. เสนอรูปแบบ ทารู ปแบบพฤติกรรมต่างๆให้ ดู (Modeling) ช่วยให้ ผู้เรียน
มองเห็นสิ่งที่เรียนที่เป็นกระบวนการชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่ต้องปฏิบัติให้ได้
5. การตรวจสอบหรือทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Checking for Unders
tanding)
6. การฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนา (Guided Practice ) เป็นการฝึกทักษะใหม่
ความรู้ใหม่ โดยมีผู้สอนคอยแนะนาอย่างใกล้ชิด
7. การให้ ฝึกโดยอิสระ (Independent Practice) เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสกัดความรู้นั้นออกมาด้วยตนเอง (Closure)
นอกจากนี้ ควรใช้วิธีการ Coaching ร่วมด้วย คือ สร้างความร่วมมือระหว่ าง
ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน ก าหนดเป้ า หมายและแผนด าเนิ น งาน ด าเนิ น การตาม
กระบวนการที่กาหนดในแผน ประเมินผลและติดตามผล
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ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
2 .2 ส่ งผ่ าน ค ว าม รู้ ท าง หลังทากิจกรรมเสร็จ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสะท้อนการเรียนรู้และวิเคราะห์สิ่งที่
กิจกรรม
เกิดขึ้นในการทากิจกรรมร่วมกัน
2.3 ทาให้ผู้เรียนมีวิธีการ - การสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสร้างความรู้ขึ้นมาได้เอง เป็นการเรียนรู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อเข้าใจปัญหาจากการลงมือทาตามสถานการณ์ต่างๆ
- จากกิจกรรม Service Learning
2.4 ทาความเข้าใจร่วมกัน - เน้นการเรียนรู้วิธี Learn How to Learn เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไม่จบสิ้น
- ก่อนเข้าห้องเรียน ผู้เรียนต้องเตรียมตัวค่อนข้างมาก ทาให้ต้องกระตือรือร้นใน
การหาคาตอบที่ผู้สอนได้ตั้งคาถามไว้
- ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการค้นหาคาตอบได้ด้วยตนเอง จากการฝึกทักษะการหาคาตอบ
2.5 สรุ ป ประเด็ น ในการ - โดยผู้สอนต้องสรุปประเด็นในการเรียนรู้ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในทิศทางที่
เรียนรู้ทุกครั้ง
ถูกต้อง
2.6 ประเมิ น ผลการเรี ย น เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป
การสอน
ข้อควรระวัง
- ไม่เหมาะกับการเรียนการสอนห้องใหญ่
- กิจกรรมมาก ไม่ได้หมายความว่า การเรียนรู้จะมากขึ้นตาม

เรื่อง Active Learning กลุ่มวิทยาศาสตร์
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ พญ.วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช คณะทันต
แพทยศาสตร์ นายอนุ ส รณ์ หนองบั ว และนางสาวเอมริ น นิ ย มไวทยะ นั ก ศึ ก ษาคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ (อาจารย์
ดร.ปาริยา ณ นคร)
ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
1.เตรียมอาจารย์ผู้สอน/หน่วยงาน
1.1 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งมี 1. จะต้องเริ่มที่วิธีคิดของครู
ความเข้ า ใจในหลั ก การของ - เข้าใจแก่นแท้และยึดมั่นในหลักการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
Active Learning
- ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของอาจารย์ผู้สอน จาก ผู้ให้ความรู้ เป็น ผู้จัดประสบการณ์ เลิกคิดว่า
ครูเป็นผู้ศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ และต้องถ่ายทอดความรู้ในปริมาณมาก
2. เชื่อในหลักการ“มนุษย์ทุกคนสร้างความรู้ด้วยตนเอง” และ“มนุษย์สร้างความรู้
ผ่านประสบการณ์”
การฟังหรือแค่การดู ไม่เพียงพอที่จะสร้างความรู้ดีที่ได้ การจัดการเรียน การสอน
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ขั้นตอน

1.2 เริ่มต้นจากตัวเราเอง

1.3 ผู้บริหารต้องสนับสนุน

2. เตรียมนักเรียน
เตรียมนักเรียนให้มีความ

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
รูปแบบ Active Learning จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วม นาเสนอ อภิปราย
ทางานกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล ดังนั้น จึง เป็นที่มาของคาว่า “ครูมีหน้าที่
เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ” ด้วยการ ให้โจทย์แก่นักศึกษา ออกแบบโจทย์ เลือก
พื้น ที่การศึกษา เลื อกประสบการณ์ ที่จะไปศึกษา เพราะว่า “มนุษ ย์ส ร้างความรู้ผ่าน
ประสบการณ์” ทั้ง Problem Base Learning (PBL) และ CMB ต่างก็เป็นประสบการณ์
แบบละชุด โดยทุกแบบอยู่ภายใต้ร่มที่ชื่อว่า Active Learning
3.ความรู้ที่ใช้ได้ คือ ความรู้ที่แก้ปัญหาได้
สิ่งที่คนทั่วไปตั้งคาถามก็คือ “เด็กมีความรู้ไม่เท่ากัน” เนื่องมาจากพื้นฐานความคิด
ที่ว่าทุกคนควรรู้ทุกเรื่องไม่ใช่หรือ? แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนที่ทาข้อสอบได้เต็ม ก็ไม่ได้
รู้ทุกเรื่อง และครูผู้สอนเองก็ไม่สามารถออก ข้อสอบให้สามารถวัดครอบคลุมความรู้ทุก
เรื่องได้เช่นกัน
ดังนั้น ต้องปรับความเชื่อก่อนว่า ความรู้เป็นของใครของมัน เหมือนกัน ก็ได้ ไม่
เหมือนกันก็ได้ ถ้าไม่เชื่อตรงนี้ จะทาต่อยาก เนื่องจากเราจะกลายเป็น ผู้ควบคุม แทนที่
จะเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควบคุมบนพื้นฐานที่ว่า นักศึกษามีเรื่องที่จาเป็นต้องรู้
และครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดประสบการณ์/องค์ ความรู้ที่จาเป็นต้องรู้
โดยที่ครูผู้สอนต้องไม่โลภในการสอน เลิกยึดถือในวิธีการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบเดิม ที่มุ่งเน้นการสอนองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในปริมาณมาก
4. ลองเล่นดูก่อน
อาจารย์ผู้สอนต้องทดลองรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ จนสามารถ
สกัดประเด็นความรู้นามาออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้
- เริ่มต้นจากตัวเราเอง แล้วจึงขยายต่อไปยังภาควิชา/คณะ และพัฒนาไปสู่การปรับปรุง
หลั ก สู ต รในท้ ายที่ สุ ด (เริ่ม ต้น จากการหากลุ่ ม คนที่ มี แนวคิ ด เดี ย วกัน มาร่ว มท า Best
practiceและจึงขยายวงกว้างออกไป)
- ผู้สอนเองก็ต้องมีความเป็น Active Learning เช่นเดียวกับรูปแบบการจัดการเรียนสอน
ต้องมีการอบรม พัฒนาความรู้ ในการเตรียมจัดกระบวน
การเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง
- ผู้บริหารต้องให้ความร่วมมือ โดยการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อให้สามารถเตรียมความ
พร้อมให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา (โดยพัฒนาตามกระบวนการเตรียมพร้อมเข้าสู่การ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ทั้ง ครู-นักเรียน-หลักสูตร)
ยกตัวอย่างเช่น คณะแพทยศาสตร์ ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Problem base
4

ขั้นตอน
พร้อม สาหรับการเรียนการ
สอน Active Learning
รูปแบบต่างๆ อาทิ Team
Base, Problem Base

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
Learning คณะมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ด้วยวิชา introduction to
problem base Learning หรือ introduction to Medical education ช่วง 3 สัปดาห์
ก่อนเริ่มศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของพื้นฐานความรู้เรื่องการเรียนรูปแบบ
Problem base Learning วิธีการค้นคว้าข้อมูล วิธีการฟัง วิธีการทางานเป็นทีม (วิชา
เหล่านี้จะให้คะแนนเป็นระดับ S/W) ซึ่งหากพบนักศึกษาที่มีปัญหาก็จะแก้ไขในช่วงนี้
และนักศึกษาก็จะสามารถปรับตัวกับการเรียนต่อไปได้ในที่สุด

3. การจัดการเรียนการสอน
1 รูปแบบกิจกรรมเป็น
เพียงเครื่องมือ
(อย่ายึดติดกับ รูปแบบ
กิจกรรม มากกว่าความรู้ที่จะ
ได้รับ)

- สาหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ไม่ควรติดภาพว่าต้องเล่น
หรือทาอะไรที่นักเรียนสนุกและได้ความรู้จากเนื้อหาการเรียนเป็นเรื่องรองเท่านั้น
กิจกรรมต่างๆเป็นเพียงเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น
- Active Learning คือ วิธีคิด ถ้าเรามีวิธีคิดที่ชัดเจน จะใช้เครื่องมือ หรือ รูปแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ด ก็ ไ ด้ เ ช่ น ก า ร บ ร ร ย า ย ( Lecture) ดี ๆ
ก็ ส ามารถเป็ น Active Learning ได้ ซึ่ งข้ อ จ ากั ด จะอยู่ ที่ จ านวนผู้ เรี ย น ส าหรั บ สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) การเรียนการสอนด้วยการบรรยาย ในรูปแบบ
Active Learning จะต้องเป็น การสอนกลุ่ มย่อย (Small group) จานวนไม่เกิน 12 คน
หรือการสอนกลุ่มขนาดกลาง (Medium group) จานวนไม่เกิน 30 คน จึงจะสามารถจัด
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (interactive Lecture) ได้
- เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning คือ การเกิด
Engagement ของผู้เรียน หลังจากนั้นผู้เรียนจะนาไปทาอะไรต่อขึ้นอยู่กับประเภทของ
การเรียนการสอนนั้นๆ เช่น Problem base Learning (PBL) ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ เมื่อนักศึกษา Engage แล้ว สุดท้ายไปแก้ปัญหา Scenario หรือ
Community Base เป็นต้น หรือโครงการวิจัยก็ถือเป็น Active Learning ในรูปแบบ
หนึ่ง เพราะท้ายที่สุดนักศึกษาก็จะเป็นผู้ผลิตความรู้ขึ้นมา ผ่านการแนะนาของอาจารย์
ผู้สอน
3.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ - Active Learning มีหลายศาสตร์ สามารถเลือกประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับ ละคณะได้
บริบทของคณะ/หลักสูตร
3.3 ความปลอดภัยใน
- ความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ทั้งในด้านกายภาพและด้านการแสดง
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ความคิดเห็ น เพื่ อให้ เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ท่าที ของครูจึงต้องส่ งเสริมให้ นั กศึกษากล้ า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 เครื่องมือการออกแบบ
เครื่ อ งมื อ การออกแบบประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (EAP: Experiential Activities
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ขั้นตอน
ประสบการณ์การเรียนรู้
(EAP: Experiential
Activities Planner)

3.5 สื่อสารกับนักศึกษาให้
ชัด

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
Planner) ที่จะนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1) การอุ่นเครื่อง
2) การแนะนาปัญหา / โจทย์
3) การไตร่ตรองทางแก้เฉพาะตน (ให้แต่ละคนลองคิดคาตอบก่อน)
4) การระดมสมองทางออกโดยกลุ่ ม (จากนั้นนาความคิดแต่ล ะคนมาแลกเปลี่ ยนเป็ น
ข้อสรุปของกลุ่ม)
5) การสื่อสารทางออก (นาเสนอต่อสาธารณชน)
6) การถอดรหัสปรับใช้ (วิเคราะห์บทเรียนข้อคิดจากประสบการณ์)
ข้อแนะนา: เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน ในการนาศาสตร์มาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับปรากฏการณ์ให้ได้ โดยนาเหตุการณ์ (Drama)ที่เป็นกระแสความสนใจของสังคมใน
ขณะนั้ น โยงเข้ามาสู่ วิช าที่ เรียน เพื่อเป็ นการอุ่นเครื่องให้ ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปจากปรากฏการณ์กลับเข้าไปสู่ศาสตร์นั้น
(เครดิต: วิทยากรสถาบันมายา สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา )
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปจากรูปแบบเดิม อาจ
ทาให้นักศึกษาเกิดความไม่เข้าใจ ถึงระบบการวัดและประเมินผล จึงต้องมีการสื่อสารให้
ตรงกันถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล

4. การวัดผลลัพธ์
- การประเมินผลจะช่วย
- การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งจะช่วยกากับให้การจัดการเรียนการ
กากับให้การเรียนการสอน
สอนรูปแบบ Active Learning ประสบความสาเร็จได้เครื่องมือที่ใช้มากในปัจจุบัน คือ
รูปแบบ Active Learning มี เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning หากสอน
แค่วิชาเดียว ก็จะสามารถวัดได้แค่ความพึงพอใจของนักศึกษาภายในชั่วโมงเรียนเท่านั้น
กล่าวคือ วัดได้ในเรื่องของ Short memory span แต่หากจัดทั้งหลักสูตร จะสามารถวัด
Outcome/Knowledge ได้อย่างชัดเจน อาทิ ทักษะและเจตคติ, คุณลักษณะของบัณฑิต
เป็นต้น
5. หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอน Active Learning ให้มีประสิทธิภาพ
5.1
ยืดหยุ่น (Flexible)
สิ่ งที่ ส าคั ญ ในการที่ จะเป็ น Active Learning มี ค าส าคั ญ อยู่ 2 ค า ที่ ห น่ วยงานที่
ต้องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ได้แก่
ยืดหยุ่น หมายถึง อาจารย์ผู้สอนต้องรู้จักยืดหยุ่น ไม่ยึดติ ดกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่ได้กล่าวกันไปแล้วตอนต้นว่า การจัดการเรียนการ
สอน Active Learning มี ด้ วยกั นหลายรูป แบบ ผู้ ส อนจึงต้ องพิ จารณาว่าคณะของเรา
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ขั้นตอน

5.2 ยั่งยืน (Sustainable)

ข้อควรระวัง

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ในรูปแบบใด และนามาปรับให้
เข้ากับบริบทคณะของเรา
ปัจจัยที่จะก่อให้เกิด ความยั่งยืนในการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
ได้แก่
1. ครูผู้สอนต้องเห็นด้วย
แนวทางที่ทาให้ผู้สอนเห็นด้วย คือ การอบรมครู การดูงาน ดาเนินการทุกอย่าง
เพื่อให้ผู้สอนเกิดความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ได้ เป็น
ขั้นตอนที่ต้องทาเพื่อเตรียมครูให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning
2. การเตรียมนักเรียน
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม สาหรับการเรียน
การสอนรูปแบบ Active Learning ต่างๆ เนื่องจากก่อนระดับอุดมศึกษามักเป็นการสอน
แบบ Passive Learning มาโดยตลอด
- ไม่เหมาะกับการเรียนการสอนห้องใหญ่
- กิจกรรมมาก ไม่ได้หมายความว่า การเรียนรู้จะมากขึ้นตามไปด้วย

สรุป
ภาพรวมและความหมายของ Active Learning ค่อนข้างกว้าง มีหลายวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือให้
เลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละศาสตร์ แต่หลักการส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยที่ผู้เรียนมีส่ วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป และส่วนที่สาคัญที่สุด คือ คณะที่ต้องการจะจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning จะต้องเตรียมผู้สอนและผู้เรียนให้มีความพร้อมกับการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว รวมถึงการ
ประเมินผล ต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะสามารถวัดได้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องอะไร
เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย กลุ่มสังคมศาสตร์
วิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ดร.อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอาจารย์ ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี วิทยาลัยโลก
คดีศึกษา ดาเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย สรุปได้ 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
1. ตั้งกลุ่มทาวิจัย
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ/นอกคณะ หรือมีนักศึกษาร่วมด้วยก็ได้
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ขั้นตอน
2. สะสมทุนความรู้ โดยการทาวิจัย

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
อาจารย์/นักวิจัย ควรทาวิจัยกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีเนื้อหาความรู้เกิดขึ้น
เรื่อยๆ
3. มีการสารวจความรู้จากงานวิจัย
นาเอาความรู้จากงานวิจัยเดิมมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยชิ้นใหม่เมื่อมีโอกาส
เช่น กรณีวิจัยเรื่องภัยพิบัติขณะที่วิทยากรกาลังศึกษาระดับป.เอก ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น และนามาวิจัยต่อยอดในกรณีภัยพิบัติน้าท่วม ในประ
เทศไทย
4. สอนให้นักศึกษาเห็นถึงวิวัฒนาการ
นาความรู้จากงานวิจัยที่ศึกษาแต่ละช่วงมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ สอนใน
ของความรู้ โดยนาความรู้จาก
ชั้นเรี ยน หลั งจากนั้ น น านั กศึกษาลงภาคสนามเพื่ อศึกษากระบวนทั ศน์ ใหม่ จาก
งานวิจัยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
งานวิจัย ผ่านประสบการณ์จริง และเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาก็ได้นาไปใช้ในการ
แยกแยะให้เห็นว่างานวิจัยนั้นมีมา
ทางานส่งผลให้ระยะหลังแนวคิดดังกล่าวเริ่มค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนทัศน์
อย่างไร
ใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบด้านดีต่อสังคม
5. เชื่อมต่อความรู้กับวิชาที่สอน โดย
ศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการคิดวิเคราะห์จนได้
นาความรู้มาสกัดและถ่ายทอดให้
เนื้อหาวิชาการ และนาไปถ่ายทอดสู่นักศึกษา หรือนามาพัฒนาสู่การเรียนการ
นักศึกษา
สอน
6. เมื่อได้รับข้อมูลย้อนกลับจากชั้น
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
เรียนแล้วต้องทาวิจัยต่อไปอีก
7. ส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นต่อไป
เพื่อความทันสมัยเหมาะกับนักศึกษารุ่นต่อไป

เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์
วิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พญ.อร
พรรณ โพชนุ กู ล คณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้ว ยบุ ญ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
ดาเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สรุปได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย
และ เทคนิคการทาวิจัยสาหรับผู้สอน รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย
1. สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ดังนั้น Keyword จึงอยู่ที่การ
สร้างแรงบันดาลใจในการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษา ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนประยุกต์มาจากแนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งล้วนต้องการเป็น
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ขั้นตอน

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

3. ปลูกฝัง “กระบวนความคิด” ที่สามารถ
แก้ปัญหาได้ให้กับนักศึกษา

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
บุคคลที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น สามารถช่วยเหลือสังคมได้ อาจารย์ผู้สอนจึงนา
ประเด็นนี้มาใช้ขับเคลื่อน เพื่อให้นักศึกษาอยากทาวิจัยเพื่อช่วยเหลือ
สังคม และเชื่อมโยงให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการทาวิจัย
ในชั้นเรียน และเมื่อนักศึกษาเกิด Engagement แล้ว ถือว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย กล่าวคือ
นักศึกษาจะเกิดความพยายามในการดาเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนให้สาเร็จ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงของ
ผลงานวิจัย มากกว่าเรื่องผลคะแนน
- การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ
ต้อง คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ แล้วจึงออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดความ
เหมาะ
สมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน
- การจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อยถึงจะได้ผลดี
เนื่องจากทาให้ผู้สอนสามารถ Coaching ผู้เรียนใกล้ชิด และเน้นการ
เรียน การสอนนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active
Learning) มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกาหนด
เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ อาทิ พานักศึกษาไปลงพื้นที่จริง
และพาไปพบกับอาจารย์พิเศษ (ทีมงานวิจัย)
- การเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นเครื่องมือ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะวิชาชีพ เนื่องจากการเรียนการสอนผ่าน
งานวิจัยเป็นการจัดการเรียนการสอน ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ติดตัวได้
มากกว่าการเรียนจากทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากสิ่งที่สายวิชาชีพมีความแตกต่างจากสายวิชาการทั่วไป คือ
ทักษะ (Skill) ซึง่ หากนักศึกษาไม่ได้ลงมือพิสูจน์ทฤษฎีที่ตนเองเรียนมา
ด้วยการปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะ
อย่างแท้จริง แต่จะเป็นเพียงการเรียนการสอนแต่ภาคทฤษฎี เท่านั้น
ประเด็นสาคัญในการจัดการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย คือ ต้องการ
ปลูกฝัง “กระบวนความคิด” (Mindset) ที่สามารถแก้ปัญหาได้ และ
ทักษะการค้นคว้าวิจัยให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การเรียนการสอนและการวิจัยจึงเป็นปัจจัยที่
เกื้อหนุนกัน
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ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
4. ใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยให้เกิดความน่าสนใจใน 1. เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีความจริงจังแต่
การเรียนการสอนผ่านวิจัยแก่ผู้เรียน
ใน ขณะเดียวกันก็ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิด
ความคิด สร้างสรรค์ต่องานวิจัยในชั้นเรียน
2. ทีมวิจัย/เครือข่าย คือ ผู้ช่วยสาคัญ ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเป็น
องค์รวมของศาสตร์นั้นๆ เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ
3. ใช้หลักการ Coaching ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านงานวิจัย เป็น
การ Guideline แนวทางเพื่อไปสู่เป้าหมาย โดยที่ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นผู้ทา
ได้ด้วยตนเอง ก็จะเกิดความภูมิใจและเกิดความรู้สึกอยากทางานวิจัย
ต่อไป
4. จัดประกวดรางวัลโครงการวิจัยเป็นการสร้างความภูมิใจและแรงจูงใจ
ในการทาวิจัยให้แก่ผู้เรียน
5. นา Social Media มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการทาให้ผู้สอนเป็นที่
รู้จักในวงวิชาการของศาสตร์นั้นๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจทางวิชาการของผู้เรียน
เทคนิคการทาวิจัย (ข้อแนะนาสาหรับอาจารย์ผู้สอน)
1. วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
เริ่มต้นจากการมีปัญหาและทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และมีจุดยืนที่
ชัดเจนในการทางานวิจัยของตนเอง
2. เลือกหัวข้อ-ปัญหาวิจัยที่มี impact ต่อ
- เลือกหัวข้อวิจัยที่มีผลกระทบในวงกว้าง (Impact) และเกิดประโยชน์
สังคม
ต่อสังคม
- เลือกหัวข้อวิจัยที่สามารถเอื้อให้เกิดแรงจูงใจและแรงผลักดัน ให้แก่
นักศึกษาให้เกิดความต้องการที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือสังคม
3. มีพี่เลี้ยงในการทาวิจัย
ในระยะแรกเริ่มของการทาวิจัยต้องมีพี่เลี้ยงในการทาวิจัย หรือ
เครือข่ายช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และให้คาปรึกษาในการทาวิจัย จะ
ทาให้พัฒนางานวิจัยไปได้รวดเร็วขึ้น
4. ต้องมีอาณาเขตทางวิชาการของตนเอง
- สาหรับอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ควรทาวิจัยต่อ
ยอด ทางวิชาการในเรื่องดุษฎีนิพนธ์ของตนเอง หลังจากนั้นจึงค่อยหา
เส้นทาง วิชาการที่ตัวเองเชี่ยวชาญ (อาณาเขตวิชาการของตนเอง)
โดยเน้นงานวิจัยที่เป็น Original work ต้องทาวิจัยที่เป็นที่รู้จักในระดับ
สากล ในปัจจุบันสังคมไม่ได้คาดหวังแค่การตีพิมพ์งานวิจัยอย่างเดียว
แต่ยังคาดหวังถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย
- จนเมื่อพัฒนาตนเองในด้านงานวิจัยมาจนถึงระดับเมธีวิจัยอาวุโส ที่มี
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ขั้นตอน

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
การตกผลึกทางวิชาการมากพอสมควร ก็จะเกิดประเด็นวิจัยให้ต่อยอด
ทางานวิจัยอีกเป็นจานวนมาก กล่าวคือ ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทางาน
วิจัยของตนเอง แต่เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นจุดที่เริ่มเป็นผู้
ผลักดันให้ผู้อื่นทาวิจัยต่อไป

สรุป
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจัย ต้องเริ่มจากการที่ผู้สอนผลิตงานวิจัย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักศึกษา โดยมีวิจัยเป็นเครื่องมือ โดยต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (ข้อแนะนา คือ อาจจะใช้เทคนิคการเชื่อมโยง
ศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ (Drama) ที่เป็นกระแสในสังคมขณะนั้น) เพื่อเป็นเทคนิคดึงความสนใจใน
การเรียน เพื่อให้เกิดบรรยากาศว่าประเด็นในการทาวิจัยดังกล่าวนี้ มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับหลักสูตรการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ที่ทางฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมให้แก่ทาง
คณาจารย์ ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สามารถนามาใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดการเรียน
การ สอนโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning รูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ
อาจารย์เป็นเพียงแค่ผู้ชี้นา (Guideline) แต่นักศึกษาเป็นผู้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการค้นคว้าทาวิจัย ซึ่งการเรียน
การ สอนผ่านงานวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ หลักการ 3R 7C
โดยความหมายของหลักการ 3R 7C นั้น บทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เขียนโดย ศ.น.พ.วิจารณ์
พานิช ได้ให้ความหมายเบื้องต้นไว้ดังนี้ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิด
เลขเป็ น ) 7C ได้แก่ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ ปั ญ หา) Creativity & innovation (ทั ก ษะด้ านการสร้างสรรค์ และนวั ต กรรม) Cross-cultural understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความ
ร่ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า) Communications, information & media literacy (ทั ก ษะด้ า นการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ซึ่งลักษณะดังกล่าว คือ Knowledge Worker โดยครูที่จะผลิตบุคลากรเพื่อที่ออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้
(knowledge worker) นั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21” ไม่ใช่ครูเพื่อ
ศิษย์ในศตวรรษที่ 20 หรือศตวรรษที่ 19 ที่เตรียมคนออกไปทางานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ต้ อ ง เตรี ย มคนออกไปเป็ น คนท างานที่ ใช้ค วามรู้ (knowledge worker) และเป็ น บุ ค คลพร้อมเรียนรู้
(learning person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่
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ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะสาคัญ
ที่สุดของศตวรรษ ที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (learning skills)
เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อผู้พิการทางการเห็น (การจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการ)
วิท ยากรโดย ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ กุล นารี เสื อโรจน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อาจารย์พัชยา น้าเงิน คณะนิติศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึ งแก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดาเนินการอภิปราย
แลกเปลี่ยน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ขั้นตอน
กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
1. ขั้นตอนในการเตรียมจัดการเรียนการสอน
1.1 ผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียน
- ปรับทัศนคตินักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป ให้มีความเท่าเทียมกัน
โดยการจะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกายด้าน
ใดเพิ่มเติม ควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
(Reasonable Accommodation)
2. ขั้นตอนการเตรียมสื่อการสอน
2.1 การเตรียมสื่อการสอน

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
1) Buddy
2) ใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน อาทิ Audio description ไฟล์ power
point ไฟล์ word ส่งให้นักศึกษาเพื่อแปลงไฟล์
3) การใช้ Note taker, ภาษามือ, ล่าม (สื่อต่างๆที่จะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น)
2.2 ทบทวนความต้องการของนักศึกษาอยู่ ผู้สอนต้องทวนความต้องการของนักศึกษาอยู่เสมอ เนื่องจากนักศึกษาที่
เสมอ
มีความพิการอาจจะไม่สามารถบอกความต้องการได้อย่างชัดเจนเท่า
นักศึกษาทั่วไป ผู้สอนจึงต้องสังเกตและให้ความสนใจในการสอบถามถึง
อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.3 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร (ทาให้
สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ทาให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเท่าเทียม ไม่
นักศึกษาไม่รู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากเพื่อน รู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนอื่นๆ
ร่วมชั้นเรียน)
2.4 เพิ่มเวลาในการทบทวนให้นักศึกษา
- เน้นการเรียนรู้วิธี Learn How to Learn เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไม่
จบสิ้น
- ก่ อ นเข้ า ห้ อ งเรี ย น ผู้ เรี ย นต้ อ งเตรี ย มตั ว ค่ อ นข้ า งมาก ท าให้ ต้ อ ง
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ขั้นตอน

กิจกรรม/แนวทางดาเนินการ/ตัวอย่าง
กระตือรือร้นในการหาคาตอบที่ผู้สอนได้ตั้งคาถามไว้
- ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการค้นหาคาตอบได้ด้วยตนเอง จากการฝึกทักษะการ
หาคาตอบ

3. ขั้นตอนการประเมินผล
3.1 Double check time

เนื่อ งจากนักศึ กษามีค วามแตกต่าง จึงต้องมี กระบวนการต่างๆ เพื่ อ
ช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเรียนการสอน โดยอาจจะเพิ่มเวลาให้
นักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆมากขึ้นเป็น 2 เท่า
3.2 พึ่งพากลไกการช่วยเหลือของศูนย์บริการ พึ่งพากลไกการช่วยเหลือของศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัย
นั ก ศึก ษาพิ ก ารมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ให้ ธรรมศาสตร์ ให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
มากขึ้น
ได้แก่
1.
ทางศูนย์ฯ มีบริการช่วยเหลือในการแปลง ตารา/หนังสือ เป็น
ไฟล์ word หรื อ ไฟล์ เสี ย ง เพื่ อ ใช้ เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ แ ก่
นักศึกษาผู้พิการทางสายตา
2.
อานวยความสะดวกอุปกรณ์ทางการเรียน อาทิ เครื่องขยาย
สาหรับผู้พิการทางการเห็น , หนังสืออักษรเบรลล์ , วีลแชร์ไฟฟ้าในการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3.
ให้ทุนสนับสนุนทางการศึกษา
3.3 ทดลองทาข้อสอบก่อนการสอบจริง

ให้นักศึกษาทดลองทาข้อสอบ ก่อนการสอบจริง เพื่อดูปัญหาเบื้องต้นที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาในการทาข้อสอบ อาทิ เรื่องความถูกต้องในการใช้
ภาษา การสะกดคา เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สินเดชารักษ์ ผู้ดาเนินรายการ สรุปแนวทางการพัฒนาต่อยอดในประเด็นเรื่องการ
ผลิตสื่อเพื่อผู้พิการทางการเห็น ดังนี้
1. กาหนดแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจน/หาแหล่งข้อมูลเสริมเพิ่มเติม (Tutoring)
2. ต้องคัดเลือกเนื้อหาที่มีความสาคัญ จาเป็น มีความเฉพาะเจาะจง เหมาะแก่การเรียนรู้ให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้
เรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ
3. ผลิตสื่อที่มีความเหมาะสมต่อนักศึกษาพิการในแต่ละรูปแบบต่อไป
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