สรุป ประเด็น การจัด การความรู้
หัวข้อ “การจัด การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”
*************************************
ในปีก ารศึก ษา 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหั วเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จั ดกิจ กรรมการจั ดการ
ความรู้เกี่ย วกับการจั ดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ระหว่ างผู้บ ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ใ น
คณะ และอาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และคณะศิลปศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
วัตถุประสงค์ของการจัดแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
1. เพื่อได้องค์ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาพั ฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
ก าหนดการการจัดแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
ครั้งที่ 1 การจัด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะกับอาจารย์
กฤตวรรณ สาหร่ าย อาจารย์ประจาคณะสั งคมสงเคราะห์ศ าสตร์ และสวัสดิก ารสั งคม ม.หัวเฉียวฯ เมื่อวั นที่ 18
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์
องค์ค วามรู้ท ี่ไ ด้ร ับ
(1) การจัด การเรีย นสอนสามารถแทรกคุ ณธรรมจริยธรรมได้ โดยการออกแบบกิจกรรมในการจัด การ
เรียนการสอน ซึ่ งอาจารย์ กฤตวรรณ สาหร่าย ได้น ามาใช้ในหลายวิชาของคณะ ได้แก่ SW 3143 เทคนิค สังคม
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน SW 3053 ความรุน แรงในครอบครัว และ SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์กลุ่ม ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นทางด้านปฏิบัติด้วย
(2) การจัดการเรียนการสอนต้อ งออกแบบกิจกรรมที่มีหลากกลาย โดยเฉพาะวิชาที่ ต้องเป็ นการปฏิบั ติ
ทางวิช าชี พ ทั้ง นี้ อาจจะมี การท าวิ จัย ในชั้น เรีย นควบคู่ ไปกั บ การจั ดการเรีย นการสอน เพื่ อให้ มีก ารศึก ษาถึ ง
ปัจจัยต่างๆ และติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน จะได้นาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
(3) รายวิช า SW 3143 เทคนิค สัง คมสงเคราะห์ เด็ก และเยาวชน มีก ารออกแบบกิจ กรรมการจั ด การ
เรียนการสอนที่น่ าสนใจ เช่น กิจกรรม Identify feeling (การใช้สีเพื่ อแสดงถึ งความรู้ ) กิจกรรมไม้เล่าเรื่อง (การ
เล่า ประสบการณ์ เพื่ อให้ เกิ ดเรีย นรู้ และยอมรับ ผู้ อื่น ) กิ จกรรม Imagine (การยอมรั บความแตกต่ างของผู้อื่ น )
กิจ กรรมขดลวดมหั ศจรรย์ (เรี ย นรู้ ค วามแตกต่ างระหว่ า งบุ คคล) กิจ กรรมการวิเ คราะห์ เ มล็ ด พั นธุ์ (การคิ ด
วิเคราะห์ การเรียนรู้แก้ไขปั ญหา) กิจกรรมเพาะความหวัง การปลูกต้น มะลิ และไดอารี่ (การฝึกสั งเกต วิเคราะห์

ความรู้สึก สร้ างสั มพัน ธภาพที่ดี ในครอบครัว ) กิจ กรรมนวดผ่อ นคลายและกอดเพิ่มพลัง และกิจกรรมจิตบ าบั ด
ตามแนวคิดของ Yalom
(4) รายวิช า SW 3053 ความรุ น แรงในครอบครั ว และ SW 2123 ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ งานสัง คม
สงเคราะห์ กลุ่ ม มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมการจัด การเรี ย นการสอน โดยการใช้วิ จั ยในชั้น เรี ย นเป็ น หลั ก เพื่ อ
วิเคราะห์ข้อ มูลเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยความซื่อ สัตย์แ ละความรับ ผิดชอบของนั กศึกษาระหว่างระยะก่อ นและ
หลั งจากจั ดกิ จกรรมห้ องเรีย นคุณธรรม ตลอดจนศึก ษาปั จจั ยที่ มีค วามสั มพั นธ์ ต่อ พฤติก รรมความซื่อ สัต ย์ข อง
นักศึกษา
(5) นักศึ กษาปั จจุบั นมีพฤติกรรมและความสนใจในการเรียนน้อยซึ่ งจะแตกต่า งจากอดีต และจะจดจ่ อ
กับสิ่งที่เรี ยนในแต่ล ะชั่วโมงเรียนไม่ได้ นาน อาจารย์ต้องคอยสังเกตสิ่งที่เกิด ขึ้นในชั้น เรียน เพื่อ ปรับเปลี่ ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
(6) การจั ด การเรีย นการสอน ที่มีกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย อาจารย์ ต้ อ งมี ค วามทุ่ มเทในการคิ ด และ
ออกแบบกิจ กรรมต่า งๆ ต้องคอยติดตามงานที่นัก ศึก ษาได้ส่ง มาแต่ละชิ้น และต้อ งให้ คาแนะน าเป็ นระยะ เพื่ อ
นักศึ กษาจะได้ มีพัฒนาการและแก้ ไขจุดบกพร่อ งของตนเองได้ ตลอดจนยัง ทาให้อ าจารย์ ได้ พบเห็น พฤติก รรม
ของนักศึกษา ซึ่งบางคนมีภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ไม่ปกติ อาจารย์จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงที
ครั้งที่ 2 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ บ ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะกับอาจารย์
กับอาจารย์อัจฉรา บั วเลิศ อาจารย์ ประจ าคณะศิล ปศาสตร์ ม.หัว เฉียวฯ เมื่อ วันที่ 28 มิถุ นายน 2559 ณ ห้อ ง
ประชุมคณะนิติศาสตร์
องค์ค วามรู้ท ี่ไ ด้ร ับ
(1) ความคาดหวังของผู้ส อน ซึ่งจะส่ งผลทั้งทางบวกและทางลบ อาจารย์พึงมีความคาดหวัง ต่อความเป็ น
จริงตัวอย่างเช่น ในชั้น เรียนที่มีจานวนนักศึ กษา 40 คนเท่ากัน 2 ชั้น เรียน ชั้นเรียนที่หนึ่ง มีผู้เรียนที่ไม่เข้าใจสิ่ง ที่
อาจารย์สอนอยู่ 5 คน อาจารย์ผู้สอนรู้สึกผิดหวัง ส่วนชั้นเรีย นที่สอง มีผู้เ รียนที่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์ สอนอยู่ 5 คน
อาจารย์ผู้ส อนกลับรู้ สึกว่าตนเองประสบความสาเร็ จในการสอน เหล่านี้ คือความคาดหวังที่อ าจารย์ผู้ส อนมีต่อชั้ น
เรียนของตนเอง หากคาดหวังสูง เมื่อไม่ป ระสบผลสาเร็จ ตามที่ค าดหวัง อาจารย์ ก็จะทาให้นักศึ กษาไม่มีความสุ ข
ในชั้ นเรียนได้ และเมื่อ นัก ศึก ษาไม่มีความสุข ก็ย่ อมตามมาด้ว ยการไม่เอาใจใส่ ในการเรี ยนวิช านั้น ๆ แต่ ในทาง
กลับกั น หากอาจารย์ส ามารถทาให้ นักศึ กษามี ความสุขในชั้ นเรีย น แม้ ช่วงเวลาในการจั ดการเรียนการสอนจะมี
อยู่อย่ างจากัด นั กศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าต่อ เนื่องจากที่ อาจารย์สอนได้ด้ วยตนเอง จึงทาให้นัก ศึกษา
ประสบความสาเร็จในการเรียนได้

(2) บรรยากาศในชั้นเรี ยน คือ การสร้า งความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่างผู้ สอนและผู้เรียน ซึ่งสามารถท าได้โดย
การที่ ผู้สอนเปิด ใจรับ ฟังความคิ ดเห็ นของผู้เรีย นเป็ นสาคัญ จิ นตนาการถึงเมื่ อครั้ งที่ผู้ส อนเคยเป็ นผู้เรี ยน ศึกษา
ประสบการณ์ก ารสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ จากผู้ มีความรู้ และประสบการณ์ เมื่ อรวบรวมความรู้และประสบการณ์ใ น
การสอนได้ แล้ว จะต้ องคัดกรองข้อ มูลก่ อนว่ามาตรการหรื อวิ ธีการใดที่เหมาะสมสาหรับ ชั้น เรีย นของตนเอง ซึ่ ง
มาตรการที่ เหมาะสมจะต้ องมีเหตุมีผลตามสมควรแก่ กรณี การทาความคุ้น เคยกับ ผู้เ รียนเป็ นสิ่ งสาคัญ และไม่
ควรใช้วิธีการบังคับควบคุมผู้เรียนมากจนเกินไป ต้องยอมรับในมุมมองที่แตกต่างของแต่ละคนในชั้นเรียน
(3) การสร้ างแรงบัน ดาลใจ ผู้ สอนควรสอบถามหรื อค้ นหาความคาดหวั งของผู้ เรีย นที่มีต่อ วิช าที่ สอน
และควรมีวิ ธีก ารกระตุ้ น ความสนใจของผู้ เรี ยนด้ ว ยรางวั ล เช่ น การให้ ก าลัง ใจในลั กษณะค าพู ด ที่ เสริมพลั ง
ทางบวก การให้เวลาในการตอบคาถามผู้เรี ยนอย่า งเอาใจใส่ หรือ การทาให้ผู้ เรีย นทราบถึง ประโยชน์ ของวิช า
ความรู้ที่ตนเองศึกษา เช่น แนวทางความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ
(4) การสื่อ สารระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ควรเป็นการสื่อสารสองทาง อะไรที่อ าจารย์ก ลัวจะลื มสอนควร
ใส่ไว้ในสื่อการสอน เช่ น power point และในชั้นเรียนจะมีลักษณะเป็นพลวัตรมีการเปลี่ย นแปลงได้ เสมอ ดังนั้ น
เพื่อให้การสื่อ สารเป็นไปด้ว ยดี ผู้ สอนจะต้ องเป็ นนั กวางแผนที่ดี มีการเตรี ยมการสอนไว้ล่วงหน้า มากกว่า ความ
เป็นจริงที่ได้สอน
(5) ทั ศ นคติที่ ดี ต่อ วิช าความรู้ สิ่ง นี้จ ะเกิด ขึ้น ได้ ห ากผู้เ รีย นรู้ สึก ว่า องค์ ความรู้ที่ เรี ยนไม่ ได้ ยาก ดัง นั้ น
ผู้ส อน ต้ อ งท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความรู้ สึ ก เข้ า ใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ นจนเกิ น ไป และเรีย บเรี ย งคาพู ด ให้ เ ป็ น จั ง หวะ
ตามลาดับความคิด ไม่กระโดดข้ามเนื้อหาไปมาจนทาให้ผู้เรียนสับสนหรือเข้าใจผิดในเนื้ อหาวิชา
(6) การคั ดกรองเนื้อ หาวิ ชา ผู้สอนจะต้ องพิ จารณาให้ถ่ องแท้ว่ าระดับ ความลึก ที่เ หมาะสมในการสอน
ควรมีมากน้อยแค่ไหน เช่ น การสอนระดั บปริญ ญาตรี ไม่ควรนาเนื้อหาวิ ชาระดั บบัณฑิต ศึกษามาอธิบาย วิธีการ
ทดสอบว่าผู้เ รียนเข้าใจสิ่ง ที่ผู้สอนสื่อสารหรือไม่วิธี หนึ่งคือการให้ผู้เรียนอธิบ ายกลับมา หากอธิบายกลับมาแล้วไม่
เข้าใจตรงประเด็นไหน ผู้สอนเองก็จะได้อ ธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนั้น หรือหากเข้ าใจผิด ผู้ส อนก็จะได้ แนะนาใน
สิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชา
(7) สื่อการสอน อาจมีได้ หลากหลายรูปแบบ ขึ้ นอยู่กับความถนัดของผู้สอนและผู้เรียน และ สื่อการสอน
ที่จะทาให้ผู้ เรีย นเข้ าใจได้ง่ ายอย่า งยิ่ง คือการยกตั วอย่ างประกอบให้ เห็น เป็น รูป ธรรม บางครั้ง การอธิบ ายหลั ก
ทฤษฎีผู้เ รียนอาจยังไม่เข้า ใจ แต่เมื่ อมีตัวอย่ างที่ตรงกับประเด็นที่อธิบ ายอยู่อ ย่างชัดเจน ก็ช่วยให้ผู้เรียนทาความ
เข้าใจได้ง่าย ชวนให้เกิดสมาธิติดตามรับฟังผู้สอนได้ อย่างต่อ เนื่อง
(8) การให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในที่ นี้ ห มายถึ ง การเพ่ งสมาธิ ข องผู้ ส อนไปที่ ผู้ เ รีย น โดยผู้ ส อนพึ ง
เอื้ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าถึงวิชาความรู้ที่สอนได้โ ดยง่าย

(9) การเคารพความเชื่ อมั่ น ในตนเอง ในที่ นี้ ห มายถึง ให้ ผู้ สอนสนั บ สนุ นผู้ เรีย นให้ เคารพตนเอง มอง
ตนเองทางบวกว่ าสามารถเรียนรู้ ได้ มีอิส ระทางความคิด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ เพราะสิ่ ง
สาคัญ ที่ จะท าให้ ชี วิต คนเรามี ค วามสุ ข จะต้อ งประกอบไปด้ วยปัจ จั ยที่ ส าคั ญสองประการ ได้ แก่ การประสบ
ความส าเร็ จ และการมี ความสั มพั นธ์ ที่ดี ต่อ ผู้อื่น ดั งนั้ น ผู้ สอนจึ งต้ องพยายามขั บเคลื่อ นความเชื่ อมั่ นในตนเอง
ให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนค้ นพบวิธี การที่ จะประสบความสาเร็ จและมี ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อ ผู้เรียนด้ วยกัน เองหรื อ
แม้แต่กับผู้สอน

