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บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับน้ีถือเปน
ฉบับปฐมฤกษ ซึ่งทางกองบรรณาธิการและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความภูมิใจและต้ังใจจัดทําข้ึนดวยมุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะใหเปน
แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณาจารยและผูสนใจ เพ่ือใหองคกร
ของเราคือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู เปนแหลงขอมูลที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานใหบรรลุ
ตามเปาหมายพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 
 ในฉบับปฐมฤกษนี้ ไดนําเสนอองคความรูที่ตกผลึกจากประสบการณการ
ทํางานท้ังในสวนของสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานทุกคนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณและปญหาที่ตน
พบเจอและจัดทําข้ันตอนการขอรับบริการจากสํานักเลขานุการคณะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาท่ีสํานักงานทุกคน ในสวนของ
คณาจารยเปนการนําเสนอประสบการณและสาระความรูที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของคณาจารยทั้งจากภาควิชา
วิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
 ขอขอบคุณเจาของบทความทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาสําหรับการเขียน
บทความเพ่ือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ีและหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารการ
จัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
คณาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนผูที่สนใจ
โดยทั่วไปทุกคน 
 



คําปรารภ 
 

 สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 กําหนดให สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู
ในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ ทั้งยังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตระหนักถึง
ความสําคัญ และความจําเปนของการดําเนินการดังกลาวจึงไดจัดทําวารสารการจัดการความรู 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึน เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการดําเนินการจัดการความรู เพ่ือให
คณาจารยและบุคลากรท่ีสนใจในเรื่องเดียวกันไดใชเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดคุณลักษณะการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป 
 ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคนท่ีชวยกันจัดทําวารสารฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง
วา วารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน 
 
 

                  
      (ผศ.ดร.ศุภชัย   ทวี) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

บทนํา 
 สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานหน่ึงในสังกัดของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งประกอบไปดวยหนวยงานยอย 3 หนวยงาน คือ  
 1) สํานักงานเลขานุการคณะ 
 2) ภาควิชาวิทยาศาสตร 
 3) ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
 โดยสํานักงานเลขานุการคณะมีหนาท่ีหลักใน 4 ลักษณะงาน ไดแก 
 1) งานบริหารและธุรการ เชน งานสารบรรณรับ-สงหนังสือภายใน-ภายนอกคณะ  งาน
การเจาหนาท่ี งานพิมพเอกสารหนังสือราชการ ถายเอกสาร โรเนียวเอกสาร ฯลฯ 
 2) งานคลังและพัสดุ เชน ดูแลการเบิกจายงบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ทําวัสดุ-ครุภัณฑ จัดทําบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ 
 3) งานบริการการศึกษา เชน ประสานงานการจัดหองเรียน ประสานงานการจัดทํา
ขอสอบ บริการหองเรียนมาตรฐานและโสตทัศนูปกรณ 
 4) งานอ่ืน ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนในคณะ 
 การจัดการความรู หรือ Knowledge management (KM) ตามนิยามของ ก.พ.ร. หมายถึง 
การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด 
 การจัดการองคความรูมีเปาหมายในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนา”ฐานความรู” 
เพ่ือใหงานใหมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน ซึ่งมีประโยชนตอองคการในหลาย ๆ ดาน เชน 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิต ใหกับทุกภาคสวนขององคกร  
• สรางนวัตกรรมและการเรียนรูรวมถึงการสงเสริมใหแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนความรูไดอยางเต็มท่ี  
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• เพ่ิมคุณภาพและลดรอบเวลาในการใหบริการ  
• ลดคาใชจาย โดยกําจัดกระบวนการท่ีไมสรางคุณคาใหกับงาน  
• ใหความสําคัญกับความรูของพนักงานและใหคาตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสม 

 ปญหาหน่ึงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะประสบคือการขาดความ
เขาใจ ตลอดจนการละเลยระเบียบปฏิบัติของทางราชการของผูมาติดตอขอรับบริการจาก
เจาหนาท่ีสํานักงาน สงผลใหการปฏิบัติงานในบางครั้งเกิดความผิดพลาด สูญเสียเวลาหรือ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ สํานักงานเลขานุการจึงไดนําแนวทางการ
จัดการความรูมาใชโดยไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาท่ีสํานักงานและตัวแทน
ผูใชบริการ นําประสบการณมาสรางองคความรูคือการจัดทําข้ันตอนการขอรับบริการจาก
สํานักงานเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว 

ข้ันตอนการขอรับบริการจากสํานักงานเลขานุการคณะ 

1. การจัดทําเรื่องจัดซ้ือ/จัดจาง 
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2. การทําเรื่องจัดซ้ือจัดจาง/ซอมแซม (ครุภัณฑ) 
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3. การใชบริการหองเรียนมาตรฐาน 
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4. การใหบริการยืมส่ือ/อุปกรณ/โสตทัศนูปกรณ 

 
5. การใหบริการถายเอกสาร 
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เปลี่ยน...หองเรียนที่นาเบ่ือหนาย ใหมีชีวิตชีวาได โดยใช...Active learning 

อภิชาติ   บุญมาลัย 

อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร 

  การเรียนแบบใฝรูหรือ Active Learning นั้นเปนโจทยที่นาสนใจในการนํามาทดลอง
ปฏิบัติใชในการเรียนการสอนของตนเองเพ่ือสรางสีสัน อรรถรส บรรยากาศในการเรียน หลาย
คนคงเคยไดยิน Active Learning บอยๆ ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนฝายวุนอยูกับ
เนื้อหาที่จะกอใหเกิดการเรียนรู โดยการพูดคุย การเขียน การอาน การสะทอนความคิดเห็น หรือ
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสวนสําคัญ มีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนเองและผูสอน 
ใชไดทั้งกลุมเล็กและหองเรียนใหญ ๆ ตรงขามกับการเรียนแบบดั่งเดิมท่ีครูเปนฝาย active 
ผูเรียนเปนฝาย passive หรือถาเปรียบเทียบอีกอยางคือ การเรียนการสอนแบบด้ังเดิม เปนแบบ
เหยือกที่เราตองรินนํ้าใสเหยือก แต Active learning ครูตองเปดโอกาสใหผูเรียนเปนตัวเอก ครู
ทําหนาท่ีคอยนําทางเพ่ือชวยใหเขาเขาใจและใชขอมูลขาวสารน้ันใหเปนประโยชน กลาวคือ 
ชวยจุดตะเกียงการเรียนรูของผูเรียน บางคนก็คงเคยใช Active learning แลว บางคนก็กําลังคิดท่ี
จะใช อยางตัวผูเขียนเองถึงแมจะยังไมมีประสบการณสอนมากนัก เพ่ิงสอนไดไมถึงปแตก็มี
ความสนใจการสอนแบบ Active Learning ก็ไดพยายามศึกษาจากอาจารยทานอ่ืนๆ หรือจาก
เอกสารขอมูลตางๆ ซึ่งตัวเองก็เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร ไมมีพ้ืนฐานความรูทางศึกษาศาสตร
เลย ก็คอนขางตองศึกษาทําความเขาใจมากหนอยและทดลองปฏิบัติลองผิดลองถูกดู ก็พอที่จะ
เขาใจบางซ่ึงการใช Active learning นี้ไมไดหมายความวา ผูสอนตองเลิกบรรยาย สามารถ
บรรยายได แตอาจใชเวลามากข้ึน เพราะครูตองหยุดเปนระยะ ๆ เพ่ือใหนักเรียนยอยสิ่งที่ไดรับ
ฟง อาจต้ังคําถามใหตอบ หรือสรุปสาระสําคัญลงในกระดาษคําตอบ หรือเทียบสมุดโนตกับ
เพ่ือน ที่ใช Active learning บางครั้งก็ตองปวดหัวกับนักเรียนที่ไมสนใจ เวลาที่มีนอย และการ
จัดการหองเรียนใหเหมาะสม  
 ครูผูสอนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของ Active 
Learning ดังน้ี 
 1. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน กิจกรรมหรือเปาหมายตองสะทอนความ
ตองการท่ีจะพัฒนาผูเรียน และเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน 
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  2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอน และเพ่ือนในชั้นเรียน 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม 
รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน เชน การฝกแกปญหา การศึกษาดวย
ตนเอง เปนตน 
  4. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboratory Learning) สงเสริมใหเกิดการรวมมือ
ในกลุมผูเรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนท่ี
หลากหลายมากกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว แมรายวิชาท่ีเนนทางดานการบรรยายหลักการ 
และทฤษฎี โดยสามารถจัดกิจกรรมเสริม เชน การอภิปราย การแกไขสถานการณที่กําหนด 
เสริมเขากับกิจกรรมการบรรยาย 
  6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา และกิจกรรมใน
การเรียนทั้งนี้เนื่องจากเรียนแบบ Active learning จําเปนตองใชเวลาการจัดกิจกรรมมาก ดังนั้น
ผูสอนจําเปนตองวางแผนการสอนอยางชัดเจน 
 7. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นที่
ผูเรียนนําเสนอความคิดเห็นตาง ๆ 
     ผูเขียนขอยกตัวอยางบางสวนนําเสนอประสบการณการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ของตัวเองในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโยโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม 
(4000101) โดยใชกลยุทธ ในการจัดกิจกรรม Active learning มี 4 แบบ คือ กิจกรรมรายบุคคล 
กิจกรรมรายคู กิจกรรมกลุมยอย และกิจกรรมกลุมใหญ การนํากลยุทธนี้มาใชในการเรียนการ
สอนแลวปรากฏสิ่งท่ีเปนรูปธรรมในการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1. การสอนในบางเน้ือหา ใชการอานหนังสือหรือเอกสารท่ีแจกให เปนรายบุคคลบาง
เปนรายกลุมบาง แทนการบรรยาย แลวใหนํามาอภิปรายกันในหองเรียน เชนการเรียนเรื่อง
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสภาพแวดลอม โดยใหผูเรียนศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเอกสารท่ีครูแจกให แลวนํามาสรุปรวมกันใหเห็นภาพของสิ่งที่จะศึกษา หลังจากน้ัน
ก็ใหจัดการอภิปรายโดยเลือกผูแทน 4-5 คนเปนผูอภิปรายมีครูเปนผูดําเนินการอภิปรายและให
ขอเสนอแนะ เปนตน  
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 2. หลังการเรียนรูจบในหัวขอใหญหรือหัวขอยอย จะมีการสรุปเน้ือหาที่ไดรับวาผูเรียน
ไดเรียนรูอะไรจากการเรียน และจะนําความรูไปใชไดอยางไร บางครั้งก็เปนการสรุปรายบุคคล 
บางก็ใหสรุปเปนกลุม แลวแลกเปลี่ยนกันอานดูกับคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนวาไดเรียนรูเหมือนกัน
หรือตางกันอยางไร เปนการสะทอนความคิดเห็น ซึ่งโดยท่ัวไปเม่ือจบการเรียนในแตละวิชา 
นักศึกษาก็จะปดหนังสือออกจากหองเรียนไป ความรูก็จะจางหายไปดวยในเวลาไมนาน เขาไมมี
เวลาที่จะสะทอน ไมมีเวลาเชื่อมโยงสิ่งท่ีเพ่ิงเรียนรู หรือใชความรูที่ไดรับไปทําอะไรบาง การให
นักศึกษาหยุดคิดและบอกใหผูอ่ืนรูวาเรียนแลวไดอะไรบาง ก็จะเปนความรูสําหรับคนอ่ืนดวย 
หรือแมแตการตอบคําถามประจําวันก็เปนวิธีที่งายที่สุดเพ่ือจะเพ่ิมความสามารถในการเก็บกัก
ความรู 
  3. การเรียนการสอนในบางครั้งเปนการทํางานกลุม เชนการเรียนเนื้อหาเรื่องบทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจจะมีการบรรยายในชวงแรกแลวใหผูเรียนวิเคราะห พรอมกับ
ทํารายงาน นําเสนอผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ และการใหคะแนนการนําเสนอน้ันก็มา
จากผูเรียนเองโดยมีเกณฑในการใหคะแนนท่ีชัดเจน เปนการใชเทคนิคในการใหคะแนนแบบ
กลุม 
  4. กิจกรรมในแตละบทของวิชานี้มีการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ไมใหซ้ําซาก 
เพ่ือใหผูเขาเรียนมีความกระตือรือรนตลอดเวลา ไมเบ่ือหนายในการเรียนรู อาจใชกิจกรรมใน
รูปของเกม เชนผูเขียนสอนเน้ือหาเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หัวขอการสังเกต ก็
อาจแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5-6 คน ฝกทักษะของการสังเกต โดยใหแตละกลุมเลือกผูถูก
สังเกตมา 1 คน ที่เหลือเปนผูสังเกตและบันทึกส่ิงที่สังเกตได เชนผมยาว ใสแวนตา รองเทาหนัง 
เปนตน ใหไดมากท่ีสุด แลวนํามาเสนอส่ิงที่สังเกตไดหนาชั้น พรอมกับผูถูกสังเกตเพ่ือยืนยันส่ิง
ที่ไดสังเกตจริง กลุมท่ีไดขอสังเกตมากท่ีสุดเปนกลุมชนะ เปนตน ซึ่งเปนการสรางกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่สอน โดยผูเรียนก็รูสึกสนุกกับการเรียนไปดวย 
  5. สื่อชวยสอนก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน เชน เครื่องคอมพิวเตอรและสื่อนําเสนอตางๆ 
อาจนํามาใชในการเรียนการสอนเพ่ือชวยใหผูเรียนไดเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึนมากกวาการบรรยาย
อยางเดียว อยางท่ีผูเขียนไดใหนักศึกษาดู CD ประกอบการเรียนเรื่อง “ความรูปโตรเลียม” 
หลังจากนักศึกษาดูแลวใหเขียนสรุปรายงานเน้ือหาสาระสําคัญ การเขียนน้ันจะทําใหนักศึกษา
ไดประมวลขาวสารใหมๆ ในภาษาของตนเอง  
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  6. ในบางครั้งผูเขียนก็ไดสรางสถานะการณใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูเชนผูเขียนจะสอน
เรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการต้ังปญหา สมมติฐาน ก็ไดสรางสถานะการณข้ึนมาโดยนํา
แกวน้ําท่ีมีน้ําสีเหลืองมาวางอยูบนโตะหนาหองเรียน เพ่ือใหนักศึกษาไดสังเกต และตั้งปญหา
สมมติฐาน นักศึกษาแตละกลุมก็ระดมความคิดเห็นกัน ไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแลว
นํามาเสนอหนาชั้น เปนตน เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดลองแกไขสถานการณที่กําหนดให 
  บทสรุป Active learning ชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีข้ึน และสามารถเก็บกักขอมูลขาวสาร
ไวในความทรงจําไดนานข้ึน นอกจากน้ียังมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนรับรูในลําดับท่ี
สูงข้ึน เชน การแกปญหา และการคิดวิเคราะห และท่ีสําคัญจะทําใหบรรยากาศหองเรียนสนุก
และนาสนใจข้ึนอีกเยอะเลย 
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จาก..สังคมความเห็น..ผานความรู..สูปญญา.. 

ชยภรณ  ดีเอม 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 ผูสอนเคยคิดบางหรือไมวา “หากเปลี่ยนบทบาทกันได ผูเรียนคงอยากจะผันตัวเองมา
เปนผูสอนบางในบางเวลา” บางครั้งการปอนเนื้อหาเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความ
ตองการและการตอบสนองของผูเรียน ก็อาจนําไปสูกระบวนการเรียนรูแบบถดถอยได แตถา
มองมุมกลับหากผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน โดย
อาศัยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ที่ตางฝายตางผลัดกันปอนและรับ
เนื้อหา คงจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและพรอมท่ีจะตอบสนองตอกระบวนการเรียนรู
เปนแน หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา “กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูนั้น 
เปรียบเสมือนการเคลื่อนสังคมความเห็น ผานความรู ควบคูไปกับการพัฒนาปญญา”  
 จากสังคมความเห็น...หรือการสะทอนใหผูเรียนถายทอดความคิดเห็นผานประสบการณ 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายวิชา 4273304 (ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข) นั้น เปนส่ิงที่ทําไดไมงายนักแตถามองใหถี่ถวนแลวจะพบวา ในความยากกลับมี
ความงายเขามาเปนตัวเชื่อมประสาน หากผูสอนสามารถจัดกระบวนการไดครอบคลุมความ
ตองการและตอบสนองกลุมผูเรียนได “การเคลื่อนสังคมความเห็น” จากกลุมผูเรียนก็คงไมใช
เรื่องยากอีกตอไป สําหรับองคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูที่เอ้ือใหผูเรียนเกิดการ
ถายทอดความคิดเห็นนั้น จากประสบการณของผูเขียนพบวา ประกอบไปดวย 3 ดาน คือ 
  1. คน (People) ไดแก นักศึกษา อาจารย และผูเกี่ยวของ 
  2. เครื่องมือ (Equipments) ไดแก เอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู 
สื่อ และเทคโนโลยี 
  3. กระบวนการเรียนรู (Learning Processes) ตองกระตุนใหผูสอนและผูเรียนเกิด
การปรับปรุงส่ิงเดิมท่ีมีอยู เพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมทางการเรียนรูใหเกิดข้ึน 
  หากท้ัง 3 องคประกอบน้ีดําเนินไปคูกัน ก็คงจะเหมือนแรงขับเคลื่อนลําดับแรกที่จะ
ผลักดันใหผูเรียนผานไปสูองคความรูในแตละประเด็นไดงายข้ึน การโนมนาวใหผูเรียนเขาถึง
องคความรูหรือเครื่องมือที่ผูสอนจะถายทอดนั้นถือไดวาเปนส่ิงท่ีทาทาย หลายครั้งพบวาการ
จัดการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จก็เพราะการนําเขาสูบทเรียนน่ันเอง  
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 การผานความรู...เขาสูบทเรียนน้ันไมใชเรื่องเรงดวน เพราะเปนส่ิงที่ตองอาศัยเวลาแบบ
คอยเปนคอยไป การเตรียมความพรอมของผูสอนใหสอดคลองกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู (Active Learning) นั้น เปนสิ่งที่ควรกระทําอยางยิ่ง ผูสอนตองส่ือสารใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจท่ีตรงกัน ทั้งในสวนของเน้ือหาและวัตถุประสงคการเรียนรู โดยจะตองชี้แจงให
ผูเรียนเห็นถึงประโยชนที่ควรไดรับควบคูไปกับการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งผูสอนจะ
คนพบวิธีถายทอดประสบการณไปพรอมกับการคนพบชองทางในการเขาถึงขอมูลของผูเรียน 
จากประสบการณตรงของผูเขียนน้ัน การคนพบวิธีการถายทอดประสบการณและชองทางใน
การเขาถึงขอมูลจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อ ผูสอนมีการประเมินผลไปพรอมกับการใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง โดยจะพบวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนนั้นบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไว
หรือไม และจะนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนในคราวตอไปไดอยางไร 
นอกจากน้ีทุกครั้งที่มีการวัดผลผูเขียนจะมีการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ไมวาจะเปนการยก
ยองชมเชยและการใหรางวัล  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

แผนภาพ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) 
 
 

เตรียมความพรอม 

การส่ือสาร 

กระบวนการ/
เคร่ืองมือ 

การเรียนรู/ 
ฝกปฏิบัติจริง 

การวัดผล 

สรางแรงจูงใจ 

ปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน  

นโยบายมหาวิทยาลัย 

กระตุนใหเกิดการมีสวนรวม 

ใหผูเรียนเขาใจในส่ิงที่ทํา 

ชี้แจงประโยชนที่จะไดรับ 

ชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รวมกันคนหาวิธีเขาถึง ถายทอด 

สรางความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดเน้ือหา 

กําหนดวิธีการสอน การประเมินผล 

เห็นประโยชนของการจัดการเรียนรู 

การดําเนินการบรรลุเปาหมายหรือไม 

นําผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

ยกยอง ชมเชย 

ใหรางวัล 
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วิชายุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  

 จากการ “เคลื่อนสังคมความเห็น ผานความรู สูปญญา” นั้น ข้ันตอนสุดทายก็คือ การ
นําเขา     สูปญญา...หรือการพัฒนาปญญานั่นเอง ในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดนั้น ผูเขียนไดปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู (Active Learning) ทั้ง 4 ข้ันตอน โดยมีการเพ่ิมรายละเอียดในแตละข้ันตอนตาม
ความเหมาะสมของผูเรียน ควบคูไปกับการประเมินผลในทุกกระบวนการ ดังน้ี  
  1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ มี 3 ลักษณะ คือ 
   แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผูเรียนเอง 
และระหวางผูเรียนกับบุคลากรดานสาธารณสุข โดยอาศัยกระบวนการท่ีเหมาะสมในแตละ
กิจกรรม เชน การศึกษาใบความรู การจัดทํากรอบมโนทัศน  การอภิปรายกลุมยอย การสอบถาม 
และการสัมภาษณจากน้ันจะมีการประเมินผลระหวางการทํากิจกรรม ทั้งจากตัวผูสอน ผูเรียน 
และผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนเครื่องมือเบ้ืองตนสําหรับจัดการเรียนการสอน 
  2. การนําเสนอองคความรู 
  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอกรอบแนวคิดท่ีไดจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เพ่ือเปนการประเมินศักยภาพและความสามารถเฉพาะดานในเรื่องท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง
จะทําใหผูสอนรับรูถึงภูมิหลังของผูเรียนไดวา ผูเรียนมีความรอบรูในเรื่องตางๆ มากนอย
เพียงใด เชน สังเกตจากการต้ังคําถาม การตอบคําถาม การคลอยตาม และการโตตอบของผูเรียน 
เปนตน 
  3. การสรางองคความรู 
   การสรางองคความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) นั้น 
ผูเขียนไดนําตัวแบบ (Model) ที่มีอยูจริงมาใชในการเรียนการสอน เชน ขอมูลจากบุคลากรใน
หนวยงานดานสาธารณสุข โครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพที่ดําเนินการแลว ขอมูล
สถิติชีพรวมถึงดัชนีชี้วัดดานสุขภาพในแตละพ้ืนที่ ควบคูไปกับเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ซึ่งจากการประเมินผลโดยผูเรียนเองพบวา การใชตัวแบบหรือสิ่งที่มีอยูจริงจะชวยให
ผูเรียนมองเห็นประเด็นหรือเน้ือหาไดอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน พรอมกันนี้ผูสอนยังไดเสนอให
ผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญท่ีไดรับหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละจุดประสงค
การเรียนรู เพ่ือเปนการทบทวนบทเรียนรวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
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  4. การประยุกตใช/ปฏิบัติจริง 
  ในแตละจุดประสงคการเรียนรูผูสอนจะใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ โดยใชใบงานเปน
สื่อในการเรียนรู เพ่ือฝกใหผูเรียนไดเกิดการวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล 
นอกจากน้ีผูเขียนยังไดคนพบวา หากมีการยกตัวอยางประกอบการเรียนรูควรจะใหผูเรียนเปนผู
รวมสรางตัวอยางในการเรียนรูเอง เชน การยกตัวอยางกระบวนการบริหารงานกับการเจียวไข 
วามีองคประกอบอะไรบาง และผลท่ีเกิดข้ึนในแตละระดับน้ันสามารถวัดไดอยางไร ซึ่งจะทําให
ผูเรียนสามารถจดจําส่ิงท่ีตนเองสรางข้ึนไดดีกวาการยกตัวอยางท่ีผูสอนสรางให 
  
 
            
            
            
  

แผนภาพ 2   การยกตัวอยางกระบวนการบริหารงานกับการเจียวไขโดยผูเรียน 
  
 นอกจากการปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ทั้ง 4 
ข้ันตอนแลว ผูเขียนยังไดเพ่ิมเติมในสวนของการประเมินผลเขาไปในทุกกระบวนการ เพ่ือเปน
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวา สอดคลองกับบริบทของเน้ือหา 
สภาพแวดลอม และผูเรียนหรือไม ซึ่งผูเขียนไดใชเครื่องมือชนิดตางๆ ในการวัดผล เชน แบบ
บันทึกการสังเกต งานท่ีไดรับมอบหมาย การตอบคําถามและการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนแบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน และระดับผลการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

ไข กระทะ 
น้ํามัน 

ตีไข ต้ังกระทะ 
เจียวไข 

ไดไขเจียว กินแลวบอกไดวา 
เค็ม จืด รอน 

กินแลวรูสึกวา อ่ิม 
ไมอ่ิม ทองเสีย 

ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล 
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แผนภาพ 3   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) 

วิชายุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) นั้น ไมใชเรื่องยากหรือ
เรื่องที่นาเบ่ือ หากผูสอนไดลองนํามาประยุกตใช เพราะในการสรางความรูความเขาใจ 
(Knowledge) การวิเคราะหเน้ือหา (Attitude) การแกปญหาและการประยุกตปฏิบัติ (Practice) 
และการสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน (Participation Learning) นั้น หากผูสอนเปนเพียง
แคผูใหและผูเรียนเปนเพียงแคผูรับ การถายทอดประสบการณและองคความรูใหมๆ คงไม
เกิดข้ึนเปนแน ดังน้ันหากผูสอนตองการใหเกิด “การเคลื่อนสังคมความเห็น ผานความรู ควบคู
ไปกับการพัฒนาปญญา” ผูเขียนคิดวา  ผูสอนทุกทานสามารถนํา “การจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรู (Active Learning)” ไปประยุกตใชใหเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

แลกเปลีย่น
ประสบการณ 

 

นําเสนอความรู 

การสราง 
องคความรู 

การประยุกตใช/ 
ปฏิบัติจริง 

อภิปรายแลกเปลีย่นเรียนรู  

จัดกลุม, ศึกษาใบความรู 

นําเสนอกรอบมโนทัศน 

ตั้งประเด็นคําถามในการอภิปราย 

รวมกันสรุปสาระสําคัญที่ไดจาก 
กรอบมโนทัศน 

ศึกษาใบงาน/ ใบกิจกรรม 

แนะนําข้ันตอนปฏิบัติ+ประเมินผล 

อภิปรายกลุม+จัดทํากรอบมโนทัศน   

ถายทอดองคความรูเพิ่มเติม 

ลงมือปฏิบัติ และรายงานผล 

ประเมินผล 

ปร
ะเ
มิน

ผล
 

ประเมินผล 
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