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คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model  
ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ แลละพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป้าหมายให้ หลักสูตรควรออกแบบการเรียนการ
สอน และการประเมินผลผู้เรียน เพ่ือน า ไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง โดยจัดท า ตามแนวทางของการศึกษาเชิง
ผลลัพธ์  (Outcome Based Education :OBE) หรือกระบวนการ “constructive alignment” ซ่ึง 
“constructive” หมายถึง หลักคิดซึ่งใช้พัฒนาผู้เรียนและรวมถึงกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องด้วย“alignment” 
หมายถึง ล าดับกิจกรรมการเรียน  การสอน และการประเมินผู้เรียนซึ่งจะน า ไปสู่ผลการเรียน รู้ที่คาดหวังตาม
หลักสูตร (ภาพที่ 1 และ 2)  ซ่ึงก ากับโดยองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ 

1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเฉพาะผลการเรียนรู้ 
2. วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment Method) 
3. ศาสตร์การสอน  (Pedagogy) และกิจกรรมการเรียนรู้  (Learning Activities) หรือ  การ 

ด าเนินการเรียนการสอน (Teaching/Learning Approaches) 
 

    ซึ่งปัจจัยทั้งสามจะต้องออกแบบให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ (Constructive 
Alignment) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประเมินได้ ดังรู ปข้างล่างโดยเฉพาะการก าหนดผลการ เรียนรู้ซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของระบบนี้ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นนามธรรมและเกิดขึ้นภายในผู้เรียนและวัดได้ยาก ดังนั้นการ
เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและวัดได้จะท าให้การจัดการเรียนรู้เชิงผลลัพธ์มีคุณภาพสูงข้ึน 
โดยเฉพาะในมุมมองของผู้เรียน ผลลัพธ์ การเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนทราบว่าผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนต้อง "ท าอะไรได้
ท าอะไรเป็น" เมื่อจบบทเรียนแต่ละครั้ง  
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ภาพที่ 1 ท าอย่างไรให้ตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการ Constructive alignment  
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การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (Quality learning) ของ
ผู้เรียน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยผู้เรียนควรได้รับทักษะ ดังนี้  

- สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าวิจัย  และวิเคราะห์  รวมถึงสังเคราะห์  เนื้อหาที่
เรียนได้ และยังสามารถเลือกวิธีการเรียนอย่างเข้าใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  

- สามารถอธิบายความรู้เดิมได้ โดยอาศัยการเรียนรู้ให้เข้าใจมากกว่าการจดจ า  
- มีความพร้อมที่จะเรียน และรับรู้ความรู้ใหม่ ๆ รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ได้  
- สามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้จากการเรียนรู้ในเอกสาร  ประสบการณ์ของผู้เรียน  และ ความรู้ที่

ผ่านมา และพัฒนาเป็นมุมมองใหม่ได้  
- สามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้  
- สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ และสนับสนุนค าอธิบายของตนด้วยการให้เหตุผลได้  
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีความใฝ่รู้ติดตัวในระยะยาว  
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่  
- ความพร้อมของผู้เรียน ทั้งทางสติปัญญา และทางอารมณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
- ผู้เรียนมีเหตุผลที่จะเรียนรู้  
- ผู้เรียนสามารถโยงความสัมพันธ์ความรู้เคยเรียนกับความรู้ใหม่ได้  
- ผู้เรียนตื่นตัว อยากจะเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนการสอน  
- สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ไม่ควรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวตลอด  

การเรียน และการสอน จะต้องกระตุ้นการคิด ของผู้เรียนสอดแทรกในหลักสูตร 
สรุปหลักส าคัญของ OBE คือ ต้องมีเป้าหมาย (Goal) ที่ก าหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรียน (Learning 

Outcome) และผู้เรียนทุกคนต้องประสบคว ามส าเร็จ (Accomplishment) ตามผลการเรียนรู้โดยอาจารย์
ผู้สอนท าหน้าเป็นผู้ชี้แนะเพียงเท่านั้น 

โดยได้ด า เนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ และหาแนวทางปฏิบัติในแต่ละประเด็นความรู้ ดังนี้  

1. วิทยากรให้ความรู้ ทฤษฎี และแนวทางของ OBE หรือ constructive alignment คือ การออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของ “สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ” เป็นส า คัญ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบด้วยกันคือ  1) ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเฉพาะ
ผลการเรียนรู้  2) ศาสตร์การสอน (Pedagogy) กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) หรือ การด าเนินการ
เรียนการสอน  (Teaching/Learning Approaches) และ 3) วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment 
Method) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยหลักสูตร/ผู้สอนจะต้องออกแบบให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันอย่าง
สร้างสรรค ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประเมินได้  

2. ด าเนินกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรม ออกแบบการจัดการเรียนการสอนของวิชาที่รับผิดชอบหรือเป็นผู้สอน
ร่วม โดยกระบวนการออกแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จะเป็น Constructive Alignment ระหว่าง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์  การสอนกับกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลรวมทั้งการให้ผลสะท้อนกลับ 
Feedback แก่ผู้เรียน  

3. ผู้เข้าอบรมน าเทคนิคที่ได้ไปทดลองใช้ในรายวิชา เพื่อตอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวิชาอย่างน้อย 1 
ข้อ และท าโปสเตอร์เพื่อน าเสนอ โดยให้วิทยากร และผู้เข้าอบรม ทุกคนแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ อภิปรายร่วมกัน เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของการศึกษาเชิงผลลัพธ์  (Outcome Based 
Education :OBE) หรือกระบวนการ “constructive alignment” 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ให้ชัดเจน 
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถทางสมอง หรือความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชาหลักการหรือทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านนี้สามารถวัดได้จากการให้ผู้เรียนแจกแจงความรู้  
เขียนรายการสิ่งที่รู้ยกตัวอย่าง  ประยุกต์กฎต่าง  ๆ ที่เรียนไป หรือวิเคราะห์สถานการณ์  เป็นต้น พฤติกรรมตาม
ระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยแบ่งไว้  6 ขั้น ซึ่งการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป  ต้องอาศัยระดับการเรียนรู้ที่ต่ ากว่า
เสมอ 
 
ระดับพฤติกรรม ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ 

1 . ความรู้ความจ า  ความสามารถในการจดจ าสิ่งที่
เรียนมาแล้ว อาจเป็นข้อมูลง่าย ๆ จนถึงทฤษฎี 

บอกคุณสมบัติ  จับคู่ เขียนล าดับ อธิบาย บรรยาย ขีด
เส้นใต ้จ าแนก ระบ ุ

2 . ความเข้าใจ  ความสามารถในการจับใจความการ
แปลความหมาย การสรุป หรือขยายความ 

แปลความหมาย  อธิบาย  ขยายความ  สรุปความ
ยกตัวอย่าง บอกความแตกต่าง เรียบเรียง เปลี่ยน 

3 . การน าไปใช้  ความสามารถในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่

แก้ปัญหา  สาธิต  ท านายเชื่อมโยงความสัมพันธ์  
เปลี่ยนแปลง ค านวณ ปรับปรุง ผลิต ซ่อม 

4 . การวิเคราะห ์ความสามารถในการแยก 
สิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยเหล่านั้นได้ 

เขียนโครงร่าง  แยกแยะ  จัดประเภท  จ าแนกให้เห็น
ความแตกต่าง บอกเหตุผล ทดลอง 

5 . การสังเคราะห์  ความสามารถในการรวบรวม
ส่วนย่อยๆ เพ่ือสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ 

รวบรวม  ออกแบบ  จัดระเบียบ  สร้าง  ประดิษฐ์  วาง
หลักการ 

6 . การประเมิน  ความสามารถในการวินิจฉัยคุณค่า
ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

วัดผล เปรียบเทียบ ตีค่า ลงความคิดเห็น วิจารณ์ 

 
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นหนักในด้านความสนใจ  เจตคติ ค่านิยม 
อารมณ์และความประทับใจซึ่งวัดได้โดยการสังเกต แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง  การระบุพฤติกรรม
ที่คาดหวังให้ผู้เรียนแสดงออกนั้น ต้องอาศัยการรวบรวมพฤติกรรมที่ชี้ถึงความรู้สึก เจตคติและค่านิยมของตนเอง
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และผู้อ่ืน  แล้วน ามาใช้ในการก าหนดเป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง  พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย          
แบ่งไว้  5  ขั้น 
 

ระดับพฤติกรรม ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ 
1 . การรับรู ้การยอมรับความคิด กระบวนการ หรือสิ่ง

เร้าต่าง ๆ  
เลือก ชี ้ติดตาม ยอมรับ 

2 . การตอบสนอง ความเต็มใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่
รับรู้ 

อภิปราย เลือก เขียนชื่อก ากับ 

3 . การเห็นคุณค่า ความรู้สึกนิยมพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จนเกิดการปฏิบัติตามสิ่งที่นิยม 

อภิปราย ริเริ่ม เลือก แสวงหา ประพฤติตาม น ามาใช้ 

4 . การจัดระบบค่านิยม การน าเอาคุณค่าต่าง ๆ ที่เกิด
จากการเรียนรู้มาผสมผสานและจัดระบบเข้าด้วยกัน
เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณค่าข้ึนภายในตนเอง 

จ าแนก จัดล าดับ จัดระเบียบ ผสมผสาน 

5 . การก าหนดคุณลักษณะ การน าค่านิยมท่ีจัดระบบ
แล้วมาปฏิบัติจนเป็นนิสัยเฉพาะตน 

สนับสนุน ต่อต้าน ใช้เหตุผล แสดงออก ชักชวน 

 
ด้านทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain)คือ จุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย  
เน้นหนักด้านการวางท่าทางให้ถูกต้อง  และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละชนิด  สามารถระบุพฤติกรรมที่
แสดงออกได้จากการตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรม  ซึ่งสังเกตได้จากความถูกต้องแม่นย า  
ความว่องไว คล่องแคล่ว และสม่ าเสมอ พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยแบ่งไว้  5 ขั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 

 

 
ระดับพฤติกรรม ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ 

1 . การรับรู ้รับรู้ในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ โดยผ่านประสาทสัมผัส สังเกต รู้สึก สัมผัส ตรวจพบ 

2 . การเตรียมพร้อม การเตรียมตัวให้พร้อมทางสมอง ทาง
กายและจิตใจ 

แสดงท่าทาง ตั้งท่าเข้าประจ าที่ 

3 . การปฏิบัติงานโดยอาศัยผู้แนะ/เลียนแบบ การท าตาม
ตัวอย่าง การลองผิดลองถูก 

เลียนแบบ ทดลอง ฝึกหัด 

4 . การปฏิบัติงานได้เอง   / คล่อง ปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้อง 
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

สาธิต ผลิต แก้ไข ท าได้ส าเร็จด้วยตนเอง ท างาน
ได้เร็วขึ้น 

5 . การปฏิบัติงานด้วยความช านาญ   / ท างานใหม่ได้ 
ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่วเหมือนอัตโนมัติสามารถ
ท างานใหม่ได้ 

ท างานด้วยความกระฉับกระเฉง จัดระบบ ควบคุม
การท างานแนะแนวทาง 

 
2. ออกแบบวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment Method) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการประเมิน  2 รูปแบบ  คือ Formative Assessment  หรือการประเมินผลย่อยซึ่งเป็นการ

ประเมินผลระหว่างเรียนตลอดเวลา และเป็นฐานของการประเมินที่น าไปสู่  Summative   Assessment หรือ
การประเมินผลรวม ซึ่งเป็นขั้นการประเมินที่สรุปการเรียนการสอนแล้ว  

- Formative เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนในห้องเรียน ช่วยก าหนดมาตรฐาน เนื้อหา และ มี
เกณฑ์เป็นตัวก าหนด ท าให้การประเมินแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ การประเมินนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย 
สามารถประเมินเป็นระยะ ๆ ได้ตลอดเวลา Formative evaluation ได้ก าหนดสิ่งจ าเป็นที่ต้องมี  4 ข้อ คือ  1 ) 
ก าหนดสิ่งทีน่ักศึกษาต้องเรียนรู้  2 ) การแปลผลย้อนกลับสู่นักศึกษา  3 ) นักศึกษามีส่วนร่วม  4 ) กระบวนการ
เรียนรู้ 
  - Summative เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ที่อาจารย์ประเมินจากข้อมูลของนักศึกษาตาม
ความแตกต่างแต่ละคน ท าให้มีการออกแบบเฉพาะสิ่งที่ต้องการประเมิน เพ่ือให้อาจารย์สามารถวินิจฉัยการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนได้  

การเรียนรู้ เริ่มจากการประเมินแบบ formative ก่อน และไปสิ้นสุด ที่การประเมินแบบ summative 
เป็นการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทักษะและความรู้ที่จ าเป็น มุ่งเน้นให้อาจารย์
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดกับนักศึกษา  

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) หรือ การด าเนินการเรียนการสอน 
(Teaching/Learning Approaches) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการวัดผลลัพธ์ 
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ตัวอย่างแหล่งการจัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่ 
 

 
ที่มา : http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/datafiledownload/25590714-15.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/datafiledownload/25590714-15.pdf
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ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของการศึกษาเชิงผลลัพธ์  
(Outcome Based Education :OBE) หรือกระบวนการ “constructive alignment”  

(ตามเอกสารแนบ)  
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายวิชา  ไม้ผลเศรษฐกิจ  สาขา การผลิตพืช 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. นักศึกษาเข้าใจลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ชนิดและพันธ์ุปลูก 
ของไม้ผลเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  
2.นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการผลิต  
3. นักศึกษาสามารถอธิบายการ
ผลิต ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ
เพื่อการส่งออกท้ังในและนอกฤดู
การเก็บเกี่ยวได้   
4. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
การตลาดและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ 
Active Learning และ 
group discussion 
2. ทดลองใช้วิธีการสอน
แบบ Flipped 
classrooms ในการ
สอนบทปฏิบัติการ 
3. เพิ่ม field trip 
(outside learning) ใน 
course syllabus 
 
 

จากผลการเรียนรู้และการ
พัฒนาของนักศึกษาโดยวัด
จากการประเมินผลทั้งสอง
แบบคือ 
-Formative assessment 
และ 
-Summative assessment 

ใช้ไม่ได้ผลในนักศึกษา
บางกลุ่มที่ไม่ให้ความ
สนใจและความร่วมมือ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
เหมาะสม เช่น ในนักศึกษาบาง
กลุ่มอาจเพิ่มข้อก าหนดให้มาก
ขึ้น 

         อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว           
                               ผู้รายงาน  

รายวิชา  ทักษะช่างเกษตร  สาขาวิชาการผลิตพืช 
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. นักศึกษาใช้เครื่องส ารวจ
พื้นที่ได้ 
2. นักศึกษาเช่ือมโลหะได ้
3. นักศึกษาปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือช่างเกษตร 
 

 

1. บรรยาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบัต ิ
4. หาคนที่เก่งเฉพาะด้านช่วยฝึก
เพื่อน ๆ  
5. นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ได้
รายบุคคล 

- ก่อน – กลาง - หลัง 
- ก่อน - กลาง – หลัง 
- ก่อน - กลาง – หลัง 
- ถ้าไม่ผ่านแต่ละทักษะให้ฝึก
ต่อไป จนกว่าจะผ่าน  

- วัตถุประสงค์รายวิชามี
ความต้องการอยากให้
นักศึกษารู้/ท าได้หลาย
อย่าง 
- งบประมาณในการฝึก
น้อย 

- สอนเฉพาะทักษะที่ส าคัญ
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการผลิตพืช 
- เลือกเฉพาะทักษะที่ส าคัญ
และเป็นประโยชน ์

           ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์      
                                                                                                                                            ผู้รายงาน 
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รายวิชา  วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
วัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

วัดความจ าเพื่อ
ทบทวนความจ าด้าน
พืชพรรณในงานภูมิ
ทัศน์จากการเรียน
วิชาการจ าแนกวัสดุ
พืชพรรณที่ผ่านใน
ภาคเรียนที่ 1/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าหนดให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
อย่างละเท่าๆกัน โดยประมาณกลุ่มละ 5-
6 คน 
2) แต่ละกลุ่มให้ตั้งหัวหน้ากลุ่ม และตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
3) ก าหนดค าถามโดยใช้ชื่อพืชพรรณที่
อยู่ในระยะที่สามารถหาได้ในเวลาที่
ก าหนด 
4) แต่ละกลุ่มจะได้ชื่อพืชพรรณที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มชื่อในแต่ละค าถาม
จะเป็นพืชพรรณที่อยู่ในระยะทางทีม่ีรัศมี
จากจุดแข่งขันใกล้เคียงกัน 
5) ระหว่างการให้ค าถามจะเวียนกลุ่มให้ 
เช่น ค าถามที่ 1 จะบอกค าถามชื่อพืช
พรรณกลุ่มที่ 1-2-3-4-5 ค าถามที่ 2 จะ
บอกค าถามชื่อพืชพรรณกลุ่มที่ 2-3-4-5-1 
เป็นต้น เพื่อให้ทุกกลุ่มมีเวลาคิดต าแหน่ง
ของพืชพรรณอย่างเท่าเทียม 
6) เมื่อเร่ิมเล่นเกมส์ หัวหน้าจะเป็นผู้
ก าหนดผู้แข่งขันในทีม โดยเวียนไม่ซ้ ากัน 
เมื่อได้ค าถามแล้วผู้แข่งขันจะวิ่งไปหา
ชิ้นส่วนของพืชพรรณมาตามค าถามที่ให้
ไว้และน ากลับมาภายในเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1) ถ้าน าชิ้นส่วนกลับคืนมาได้ถูกต้องจะ
ได้คะแนน 1 คะแนน หากไม่ถูกต้องได้ 0 
คะแนน 
2) และได้คะแนนเพิ่มตามล าดับการ
กลับมายังจุดเร่ิมต้นก่อนและหลังดังนี ้

2.1) ล าดับที่ 1 บวกเพิ่ม 5 
2.2) ล าดับที่ 2 บวกเพิ่ม 4 
2.3) ล าดับที่ 3 บวกเพิ่ม 3 
2.4) ล าดับที่ 4 บวกเพิ่ม 2 
2.5) ล าดับที่ 5 บวกเพิ่ม 1 
2.6) หากมาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ทั้งที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้องจะได้ 0 คะแนน 

พุทธพิสัย :  
เครื่องมือ : 
แบบทดสอบตาม
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. วัดความจ าชนิดพืช
พันธุ์ในงานภูมิทัศน ์

จิตพิสัย : 
เครื่องมือ : การสังเกตุ 

1) วัดภาวะการเป็นผู้น า
ส าหรับผู้รับหน้าที่เป็น
หัวหน้า 
2) วัดการให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินงาน
ของสมาชิกในกลุ่ม 

ทักษะพิสัย : - 
 

1) จากการเล่นเกมส์หนอน
ใบไม้พบว่า มีกลุ่มที่ 5 ที่มีการ
ตอบผิดจ านวน 3 ข้อ จาก 20 
ข้อ เนื่องด้วยเป็นการแข่งด้วยใช้
ตัวแทนกลุ่มจึงไม่สามารถระบุชื่อ
ผู้ที่ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นใคร  
2) เนื่องด้วยเวลาที่จ ากัดจึงท า
ให้มีเวลาในการเล่นเพียง 20 ชื่อ 
ซ่ึงพบว่ามีบางคนที่อาจไม่ได้เล่น
เกมส์ และจากวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาที่ต้องให้นักศึกษารู้
เกี่ยวกับต้นไม้ทั้งสิ้น 1,000 ชื่อ
ในตอนท้ายของรายวิชา  

1) แนวทางในการด าเนินการ
ในครั้งถัดไปโดยให้นกศึกษาลง
ชื่อก่อนการเล่นแต่ละข้อ จะท า
ให้ทราบว่านักศึกษาคนใดที่
ตอบค าถามไม่ได้ต่อไป 
2) อาจต้องแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์
ให้หลายกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้แต่
ละกลุ่มมีเฉลี่ยคนน้อยลง และ
ยังสามารถเพิ่มชื่อพืชพรรณ
เพิ่มเติมได้อีกด้วย 
3) เนื่องจากเป็นการทบทวน
เพื่อให้นักศึกษารู้ชนิดพืช
พรรณเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ถัดไป
จะให้นักศึกษาเดินดูพืชพรรณ
ในคณะฯโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้
ข้อมูล และด าเนินการทดสอบ
ด้วยวิธีเดิมเพื่อการหา pre 
test และ post test อีกครั้ง 

         ดร.สุกัญญา  ชัยพงษ์                            
                                   ผู้รายงาน 
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รายวิชา การเขียนแบบโครงสร้างภูมิทัศน์  (Landscape Structural Drawing)  สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ 
Learning Outcome  

กิจกรรม/กระบวนการ  
Activity  

การประเมินผล  
Assessment  

ปัญหาที่เกิดขึ้น  วิธีการปรับปรุง  

1. ทราบถึงเทคนิคการเขียนแบบ  
โครงสร้างต่างๆ ในการภูมิทัศน ์ 
2. สามารถนามาตรฐานการเขียน  
แบบภูมิทัศน์มาประยุกต์ใช้ใน  
การเขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน ์ได้  
3. สามารถเขียนแบบโครงสร้างรั้ว  
ศาลา บ่อน้า พื้นถนน อาทิเช่น  
แปลน รูปด้าน รูปตัด และรูป  
สามมิติได้  

- การใช้การสอนแบบ
ห้องเรียน กลับด้าน 
(Flipped Classroom)  
- การทางานกลุ่มและนา
เสนอ พร้อมแลกเปลี่ยน
แนวความคิดและข้อสรุปกัน
ภายในและระหว่างกลุ่ม 
(Groupwork/discussion 
and sharing idea)  
- การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative 
Learning)  

1. การประเมินผลระหว่าง
เรียน (Formative 
Assessment) เช่น ใบงาน 
กิจกรรมใน ห้องเรียน การมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน โดย
คะแนนรวม ทั้งหมด 60%  
2. สอบกลางภาค – ปลาย
ภาค (Summative 
Assessment) โดยคะแนน
รวมทั้งหมด 30%  

1. นักศึกษามีความสับสนใน  
รูปแบบการสอนแบบใหม่ใน  
ช่วงแรกของการสอน  
2. สภาพแวดล้อมของห้องมี
ผลต่อการจัดรูปแบบสอน
แบบใหม ่ 
3. การจัดเวลาในการสอน
และการ เข้าถึงนักศึกษา
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมี
ความยากกว่ารูปแบบการ
สอนแบบเดิม  

- ปรับปรุงสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป 
จากเดิมเป็น 50:50 เป็น 60:40  
- ปรับปรุงลักษณะการสอนโดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็น
หลัก, ปรับปรุงวิธีการประเมินการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อทา
ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ของวิชา เช่น การทางานกลุ่ม การ
อภิปรายผลของเนื้อหาต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

          นายไตรภพ บุญธรรม 
          ผู้รายงาน 

รายวิชา  ระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. สามารถสืบค้นมาตรฐานสินค้า
เกษตรทางปศุสัตว ์
2. รู้และเข้าใจถึงหลักการและ
วิธีการมาตรฐานสินค้าเกษตรทางปศุ
สัตว ์
3. สามารถประยุกต์และวิเคราะห์
เพื่อปรับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร
ทางปศุสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Flipped classroom  
-มีเอกสารส่งให้นักศึกษา ศึกษา
เองก่อนเข้าชั้นเรียน 
-มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้น
เอกสารจากเว็บไซต์ เช่น การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มสัตว์แต่ละชนิด 
2. Demonstration 
-ระบบการตรวจGAPจะเป็นเช็ค
ลิสต์และแบ่งข้อก าหนดเป็น หลัก
, รอง และแนะน า เราจะท าการ
สาธิตการตรวจและอธิบาย
แนวทางเช่นบางข้อก าหนดแบบ
แนะน าเราท าไม่ได้ยกตัวอย่าง
ฟาร์มต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ าท่วม 
ทั้งนี้เราต้องเขียนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขหากเกิดน้ าท่วม
เป็นต้น 
3. case based learning 
-ใช้ฟาร์มของคณะให้นักศึกษา
ลองวิเคราะห์ว่าข้อใดผ่านไม่ผา่น
และแนวทาแก้ไข 
-ใช้รูปภาพและวีดีโอให้เห็นภาพ 

Formative assessment 
1. สอบย่อยต้นชั่วโมงเพื่อดู
ว่านักศึกษา ศึกษาด้วย
ตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน
หรือไม ่
2. ตรวจสอบงาน 
-เอกสารที่ให้นักศึกษาสืบค้น
เอกสารจากเว็บไซต์ว่า
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หรือไม ่
-รายงาน: งานที่ให้นกัศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบว่า
ฟาร์มของคณะได้หรือไม่ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดใด 
และแนวทาแก้ไข
Summative 
assessment 
ข้อสอบจะเน้นตัวมาตรฐาน
เป็นหลักโดยข้อสอบบางข้อ
จะยกสถานการณ์เพื่อให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์ 

1. การท า Flipped 
classroom และสอบย่อย
ครั้งแรกนักศึกษาบางราย
อาจยังไม่ค่อยตื่นตัวอาจคิด
ว่าอาจารย์ไม่จริงจัง จึงไม่
เตรียมตัวมาดีพอ 
2. นักศึกษาบางคนที่คุ้นเคย
กับการเรียนแบบบรรยายมัก
รู้สึกในแง่ลบว่าอาจารย์ไม่
สอนและสั่งแต่งาน 
3. กิจกรรมของนักศึกษา
สาขาสัตว์มีมากและรายวิชา
บางรายวิชาก็ให้งาน
นักศึกษาจนเบียดเวลาของ
วิชาอื่นๆท าให้นักศึกษาต้อง
ขอออกไปท างานรายวิชาอื่น
ในชั้นเรียนของเรา 
4. วิธีการสอนแต่ละวิธีไม่
สามารถตอบโจทย์กับทุก
รายวิชา หรือหัวข้อที่สอน 
รวมทั้งนักศึกษาต่างกลุ่มด้วย
เช่นกัน 

1. ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเตรียมตัว 
2. ต้องแจ้งและอธิบายวัตถปุระสงค์การเรียนรู้
และการการประเมินผลให้นักศึกษาเข้าใจ 
ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนควรบอกเป็น
แนวทางว่าเราจะท าอย่างไรในตอนที่เราจะใช้
เพื่อลดการสับสน 
3. กรณีที่เลี่ยงไม่ได้อาจต้องใช้กิจกรรมที่มี
เวลายืดหยุ่นได้แต่ที่ส าคัญควรมอบหมายงาน
ในวิชาเราให้เหมาะสมไม่ให้กระทบวิชาอื่นเช่น
วิชานี้ต้องมีการเข้าสังเกตุการท างานของผู้
เลี้ยงเช่นการให้อาหาร การท าความสะอาด 
การรีดนมเป็นต้น ต้องก าชับให้นักศึกษาไป
ส ารวจในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
4. ควรดูผลตอบรับว่ากิจกรรมที่เราใช้ส าเร็จ
ตามที่คาดหวังหรือไม่โดยเฉพาะได้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ และปัจจัย
กระตุ้นการเรียนรู้และความสุขในการเรียน
ของนักศึกษา ถ้ายังไม่ดีพอต้องเปิดใจลองวิธี
ใหม่ๆอย่ายืดติดว่าการเตรียมการสอนอย่างใด
อย่างหนึ่งขอเราคือดีที่สดุแล้ว 

         น.สพ.สินสมุทร  แซ่โง้ว                        
                                     ผู้รายงาน  
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รายวิชา  ระบาดวิทยาทางสัตวแพ .สาขา วิทยศาสตร์สุขภาพสัตว์  
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
กระบวนการเกิดโรค และ
สาเหตุของการเกิดโรคและการ
ระบาดของโรค 

1. Lecture 
2. Brainstroming 
3. Idea sharing 

1. จากการแสดงความ
คิดเห็นของกลุ่ม 
2. การสอบทวนในห้อง 
3. การสอบกลางภาค 

1. พื้นฐานเร่ืองโรคสัตว์ต่างๆมี
ความแตกต่างกันในเด็กแต่ละ
คน 
2. ใช้เวลาค่อนข้างนาน 

1. วางแผนเรื่องโรคที่จะน ามาใช้เป็น
ตัวอย่างการสอนในแต่ละหัวข้อ 
2. ปรับพื้นฐานเร่ืองโรคให้แก่นักศึกษา
ก่อนเพื่อให้มีความรู้ในระดับใกล้เคียง
กัน 
3. ควบคุมการใช้เวลาในการ 
brainstorming ให้กระชับยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
การศึกษาทางระบาดวิทยาใน
รูปแบบต่างๆ 

1. Pre – oral test  
2. Lecture 
3. Group study on 
Epidemiology research 
papers 
4. Sharing Concept Idea 

1. จากการพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม 
2. จากการน าเสนอ 
3. การสอบกลางภาค 

1. ทักษะในการอ่าน
ภาษาอังกฤษยังไม่แตกฉาน 
2.ตอนให้อ่านกลุ่มละ paper 
จะยังไม่เห็นภาพครบทุก
รูปแบบการศึกษาภายในกลุ่ม
เดียวกัน  ต้องรอฟังจากเพื่อน 

1. อาจเลือก paper ภาษาไทยเข้ามา
เสริม และคอยให้ค าปรึกษาใน paper 
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพิ่มจ านวน paper ให้ทุกกลุ่มได้ทุก
รูปแบบการศึกษาเพื่อท าให้ตอน
น าเสนอของทุกกลุ่มง่ายต่อการติดตาม
และท าความเข้าใจ 

3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจค าจัด
ความต่างๆที่เกี่ยวกับระบาด
วิทยาและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาทาง
ระบาดวิทยารูปแบบต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 

1. Lecture 
2. Think – pair - share  

1. การ quize ใน
ห้องเรียน (มีทั้งเรียกตอบ
รายบุคคลและการท า
แบบทดสอบเล็กน้อย) 
2. การสอบปลายภาค 

1.ใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการ
ท าความเข้าใจค าจัดความที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
2. ในเบื้องต้นยังสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ไปยังการอ่าน
ตีความการศึกษาทางระบาด
วิทยาต่างๆได้ไม่ดีเท่าใด 

1. ปูพื้นฐานสถิติพื้นฐานก่อนเพื่อปรับ
พื้นฐาน 
2. ให้อ่านรายงานการศึกษาที่มีการใช้
ค าศัพท์เฉพาะทางระบาดวิทยาเพิ่มขึ้น    
เน้นการอธิบายจากเพื่อนจะช่วยให้
เข้าใจมากยิง่ขึ้น 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์โรค
ระบาดต่างๆและวางแผน
การศึกษาและการควบคุมจาก
สถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

1. Case study 
2. Group Brainstroming 
3. Presentation in one 
poster 

1. จากพฤติกรรมการ
เรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม 
2. การน าเสนอ 

1. ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการ
อ่านและท าความเข้าใจ
สถานการณ์โรค 
2. พื้นฐานที่เกี่ยวโรคที่เป็น
โจทย์มีน้อย 

1. ให้โจทย์ไปก่อนเพื่อให้นักศึกษาท า
ความเข้าใจโรคที่รับมอบหมายให้
ท าการศึกษามาก่อน 
2. ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมระหว่างการ
จัดท า one – poster presentation  

                                         สพ .ญ. ดร.พชรธร   สิมกิ่ง      
                        ผู้รายงาน 
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รายวิชา มีนวิทยา  สาขาประมง 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

ทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถ
ประมวลผล วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมูลความรู ้
และสามารถจัดการ
ความคิดได้ 

 
 
 

 
 

- ปรับการเรียนการสอนโดยใช้ 
Flipped classroom 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) 
- การใช้สื่อวีดิทัศน์ 5-10 นาที 
- Finga 
- Kahoot 

- สังเกตผู้เรียน โดยนักศึกษา
สามารถเสนอความคิดของตน
และอภิปรายร่วมกัน ในหัวข้อที่
มอบหมาย  และสามารถตั้ง
ค าถามที่เป็นเหตุเป็น ผล 
- สังเกตการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ความพึงพอใจ ของ
นักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอน 
- การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

การแบ่งงานเป็นกลุ่ม 3-5 คน/
กลุ่ม มีนักศึกษาบางรายให้
ความสนใจค่อนข้างน้อย ท าให้
นักศึกษาที่เป็นสมาชิกร่วมใน
กลุ่มต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มขึ้น 

- ผู้สอนอธิบายเหตุผล ต่อนักศึกษาถึง
ความจ าเป็นในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
- ปรับพฤติกรรมของนักศึกษาให้
สามารถท า งานร่วมกับผู้อื่น  โดยเข้า
ไปช่วยเหลือนักศึกษาในการแบ่งกลุ่ม
ท างานที่มอบหมาย  โดยให้ นักศึกษา
เลือกเข้ากลุ่มที่ ต้องการ  และเพื่อนใน
กลุ่มยินดี รับ เพื่อให้มีความพอใจทั้ง
สองฝ่าย 
- ติดตามการท างานร่วมกับผู้อื่นของ
นักศึกษา โดยการสอบถามจากเพื่อน
ในกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการ
น าเสนองาน 

         ผศ.ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม                
                                                                                                                                          ผู้รายงาน 

รายวิชา  จุลชีวิทยาทางประมง  สาขา ประมง 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. นศ.มีความเข้าใจ
สัณฐาน โครงสร้างของ
เซลล์ การจ าแนก
หมวดหมู่ของจุลชีพ 
เช่น รา ยีสต์ แบคทีเรีย
ได้ 
2. นศ. มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางจุล
ชีววิทยา การย้อมสีจุล
ชีพ การเตรียมอาหาร
เล้ียงเช้ือ การแยกเช้ือ
บริสุทธิ์ การทดสอบ
จุลินทรีย์ทางประมง 

 
 

- บรรยาย ประกอบ powerpoint 
และ sheet  
- ท าบทปฏิบัติการโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ ละ 2 คน เพื่อให้มีโอกาสได้
ฝึกปฏิบัติทุกคน พร้อมส่งรายงานบท
ปฏิบัติการ 
- อภิปรายผล 
- เกมส์ต่าง ๆ เช่น ทายค าปริศนา
เพื่อให้ทราบค าศัพท์และความหมาย
ของค าในแต่ละหน่วยเรียน 
- บรรยาย ประกอบ powerpoint 
และ sheet  
- สาธิตวิธีการปฏิบัติ 
- ท าบทปฏิบัติการโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ ละ 2 คน เพื่อให้มีโอกาสได้
ฝึกปฏิบัติทุกคน พร้อมส่งรายงานบท
ปฏิบัติการ 
- น าเสนอรายงาน  
- อภิปราย  

- ประเมินจากรายงานบทปฏิบัติการ 
- ท าแบบทดสอบ 
- ประเมินโดยการอภิปรายผลร่วมกัน เพื่อให้ นศ. 
ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะ
แนวความคิดหรือข้อแนะน าต่าง ๆของแต่ละคน  
- สังเกตพฤติกรรมของ นศ. เมื่อให้ท าบท
ปฏิบัติการ หรือเล่นเกมส์ เพื่อฝึกให้มีการ
เตรียมพร้อม และฝึกการใช้ความคิดความจ า กล้า
แสดงออก 
- ประเมินจากรายงานบทปฏิบัติการ 
- สอบทักษะ 
- การอภิปรายผลร่วมกัน เพื่อให้ นศ. ได้แสดง
ความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะแนวความคิดหรือ
ข้อแนะน าต่าง ๆของแต่ละคน 
- น าเสนอผลงานที่มอบหมายในรูปแบบ 
powerpoint, Poster  
- สังเกตพฤติกรรมของ นศ. เมื่อให้ท าบท
ปฏิบัติการ เพื่อฝึกให้มีการเตรียมพร้อม การมี
ส่วนร่วมในการท างาน มีการถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ใหแ้ก่ผู้ร่วมงาน 

- นศ. มีจ านวนมาก  
- นศ. มีจ านวนมาก  
- เวลาในการเรียน
การสอนมีจ ากัด 
บางครั้งมีกิจกรรม
อื่นๆ ของทาง
มหาวิทยาลัยเข้ามา
แทรก 
- นศ. บางรายไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น 
หรือมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

- แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
- แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
- มอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มย่อยน าเสนอ
ผลงานกลุ่มละบท 
- ฝึกให้น าเสนอแบบ
ปากเปล่าบ่อยๆ  
- ฝึกให้ นศ. เป็นพี่เลี้ยง
ในการช่วยสอนซึ่งกัน
และกัน โดยมี อ.ผู้สอน
เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล 
แนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  

             ดร.ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก            
                             ผู้รายงาน 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 

 

รายวิชา  จุลชีววิทยาส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. รู้จักอุปกรณ์  และ
เครื่องมือที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาอาหาร (ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.รู้จักชื่อเช้ือและ
สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะและแหล่งที่มา
ของเช้ือจุลินทรีย์ 
ต่าง ๆ ในอาหารได้ (ท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.มีทักษะปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคนิคจุล
ชีววิทยาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
4.ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
และวิธีการทางจุล
ชีววิทยาทางอาหารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

-selfie scavenger โดยการแจก 
ใบงานให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ถ่ายภาพเซลฟี่กับอุปกรณ์  
และเครื่องมือตามค าสั่งในใบงาน  
และโพสต์ลงในกลุ่ม  facebook 
ที่ตั้งไว้ 
กลุ่มไหนโพสต์เร็ว  ได้ภาพที่
ถูกต้อง 
และท าตามกติกาก็จะได้รับรางวัล 
-อภิปราย 
-ทดสอบด้วย Kahoot game 
 
 
-บรรยาย 
-flash card ส าหรับใบ้ค า
เกี่ยวกับ 
เช้ือจุลินทรีย์ที่ให้นักศึกษาท างาน 
เป็นคู่เตรียมมา โดยท าเฉลยและ 
ค าใบ้ไว้ด้านหลังการ์ด ด้านหน้า 
เป็นภาพลักษณะรูปร่างและ 
แหล่งที่มาของเช้ือ  แต่ละคู่
ออกมา 
น าเสนอการ์ดของตนเอง จากนั้น 
น าไปสลับกันทายกับเพื่อนแต่ละ
คู่ 
 
-ทดสอบ 
 
 
 
 
-สาธิตทักษะ 
-ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
-สอบทักษะรายบุคคล 
-Project based learning (mini 
project) 

-ประเมินผลตามกติกา
ของเกม 
หลังจากนั้นก็น าข้อมูลที่
แต่ละกลุ่มส่งมา
อภิปรายถึงวิธีการใช้
และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือ  อุปกรณ์ชนิด
ต่าง ๆ 
-ท าแบบทดสอบย่อย
ออนไลน์ 
 
 
 
-ประเมินจากงาน
มอบหมาย 
-ทดสอบ  โดยการน า
การ์ดทั้งหมดมาสลับกัน
และสุ่มมาทายกับ
นักศึกษาและให้ตอบลง
ในกระดาษค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
-สอบทักษะ 
 
 
 
 
-เล่มโครงร่าง/รายงาน 
-การน าเสนอ 

-ไม่เหมาะกับการ
น าไปใช้กับนักศึกษา
จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รูปแบบของการ์ดที่
ซ้ าซ้อน  และไม่เป็นไป
ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สอบทักษะเด่ียวใช้
เวลานาน 
 
 
 
-นักศึกษาต้องการ
ค าปรึกษาตลอดการ
ด าเนินงาน อาจท าให้ไม่
ทั่วถึงและด าเนินการ
ทดลองผิดพลาดท าให้
เปลืองวัสดุฝึก 
 

-ใช้ได้กับนักศึกษากลุ่มละไม่เกิน 30 เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ก่อนสั่งท าการ์ดต้องให้นักศึกษาเรียนบรรยาย  และ
แต่ละคู่ต้องเลือกเช้ือจุลินทรีย์ที่สนใจโดยไม่ซ้ ากับ
เพื่อนในห้องก่อนสั่งงานไปท าการ์ดตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สอบทักษะกับสมาชิกในแต่ละกลุ่ม  กลุ่มละ 1 คน 
และให้นักศึกษาที่สอบผ่านไปสอบเพื่อนในกลุ่ม 
 
 
 
-เพิ่มช่องทางและก าหนดวันเวลาให้ค าปรึกษาที่
ชัดเจน และให้จัดท าโครงร่างหรือแพลนแลปที่ได้รับ
การตรวจสอบก่อนท าการ 
ทดลองแล้วเท่านั้น 

                     ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 
                    ผู้รายงาน 

 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 

 

รายวิชา  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น าเสนอบทความวิจัยหน้า
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอบทความ
วิจัย โดยการอัดวิดีโอและแบ่งกันพูด
ในแต่ละหัวข้อ จากนั้นน ามาให้
เพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้ดูและแสดง
ความคิดเห็น ตามสีหมวก 

ให้ทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็น
ตามสีหมวก 

การอัดวิดีโอ แล้ว มาเสนอใน
ชั้นเรียน มีปัญหาด้านการแต่ง
กายของนักศึกษาเนื่องจากแต่
ละคนแยกกันไปอัดวิดีโอ และ
น ามารวมกันตอนหลัง ภาพ 
และเสียงของการน าเสนอไม่
ต่อเนื่อง เสียงเบา มีเสียง
รบกวน 

แก้ไขด้วยการจัดสถานที่ใน
การอัดวิดีโอ ชี้แจงและดูแล
การแต่งกาย บุคลิกภาพใน
การน าเสนอ  

         ผศ.ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 
                                      ผู้รายงาน 
 

รายวิชา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการและขั้นตอนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์(ท) 

 
 
 
 
 

2. สามารถวางแผนการ
ด าเนินงาน คิดค้นและ
พัฒนาสูตรอาหาร (ป) 

 
 

 
3. เข้าใจวิธีการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ป) 
 
 

- ตั้งกลุ่มรายวิชาใน facebook แล้ว
โพสต์คลิป VDO ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงคลิปบรรยาย 
slide จาก power point ลงในกลุ่ม 
ให้นักศึกษาดูคลิปและน ามาอภิปราย
ในห้องเรียน  
- แบ่งกลุ่ม 4-5 คนและท ารายงานส่ง 
 
- Project based learning (mini 
project) แบ่งกลุ่ม 3-4 คน และให้
วางแผนการด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตามโจทย/์ข้อจ ากัดที่
ก าหนดให้ 
 
- Project based learning (mini 
project) 

- ประเมินผลจากความร่วมมือ
ในการอภิปราย และรายงาน  
- ท าแบบทดสอบย่อยออนไลน์ 
 
 
 
 
 
- เล่มโครงร่าง/รายงาน 
- การน าเสนอ 
 
 
 
 
- เล่มโครงร่าง/รายงาน 
- การน าเสนอ 
- ปฏิบัติการ 
 

- นักศึกษาบางคนไม่สนใจดู
คลิปและไม่ร่วมอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาไม่เข้าใจข้อก าหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จะท าการ
พัฒนา และด าเนินการทดลอง
ผิดพลาดท าให้เปลืองวัสดุฝึก 
 
- นักศึกษาขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างรายวิชา เนื่องจากการ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เป็นการน ารายวิชาที่นักศึกษา
เรียนผ่านมาแล้วมาใช้ 

- ลดจ านวนสมาชิกในกลุ่ม
จาก 4-5 คน เป็น 2-3 คน 
เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มได้
มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน 
 
 
 
- เพิ่มช่องทางและก าหนด
วันเวลาให้ค าปรึกษาที่
ชัดเจน และให้จัดท าโครง
ร่างแผนการทดลองให้
เสร็จที่ก่อนด าเนินการจริง 
 
- ให้นักศึกษาทบทวน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอโครงร่างแผนการ
ทดสอบคุณภาพก่อน
ด าเนินการจริง 

          ผศ.ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 
           ผู้รายงาน 
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รายวิชา  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product Technology)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการแปรรูป
น้ านมและผลิตภัณฑ์ 
2. สามารถท าการปฏิบัติการ
ตร วจสอบและการแปรรูป
น้ านมและผลิตภัณฑ์ 
3. สามารถใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ
แปรรูปน้ านมและผลิตภัณฑ์ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

1. การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Project-based learning: PBL)  
2. การเรียนโดยใช้เกมส์เป็นฐาน 
(Game-based learning) 
3. การใช้การสอนแบบห้องเรียน 
  กลับด้าน (Flipped   Classroom) 
4. การท างานกลุ่มและน าเสนอ 
  พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด 
  และข้อสรุปกันภายในและ 
  ระหว่างกลุ่ม (Groupwork/  
  discussion and sharing idea) 

1. การประเมินผลระหว่างเรียน
(Formative Assessment) เช่น 
การท างานกลุ่มและการน าเสนอ , 
รายงานจากบทปฏิบัติการ , 
พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
ระหว่างเรียน โดยคะแนนรวม
ทั้งหมด 60% 
2. สอบกลางภาค – ปลายภาค
(Summative Assessment) 
โดยคะแนนรวมทั้งหมด 40% 

1. นักศึกษาต้องใช้เวลาใน
การท าความเข้าใจ
บทเรียนก่อนเข้าเรียนใน
แต่ละบทเพื่อให้เกิดการ
เรียนที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในห้องเรียน 
2. สื่อในการสอน และ
อุปกรณ์ของห้องมีผลต่อ
การจัดรูปแบบสอนแบบ
ใหม่ 

1. ปรับปรุงลักษณะการ
สอนตาม constructive 
alignment คือปรับ
กิจกรรมการเรียนรู้และ
การประเมินนักศึกษาให้
ตรงกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  
2.ปรับปรุงหรือเพิ่ม
จ านวนห้องเรียนให้เป็น 
smart class room มาก
ขึ้น 

                   ดร.นวพร ลาภส่งผล 
                ผู้รายงาน 

 
รายวิชา  เคมีอาหาร   สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
Learning Outcome 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

การประเมินผล 
Assessment 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุง 

1. สามารถวิเคราะห์ 
ปริมาณความชื้น เส้นใย 
และเถ้าในอาหารได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ใช้ experimental โดยให้นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบัติการวิเคราะห์ความชื้น เส้นใย 
และเถ้าในตัวอย่างอาหารด้วยการใช้ วิธี 
standard methods (AOAC,2000) ดังนี้ 
วิเคราะห์ความชื้นด้วยการระเหยความชื้น
ในตัวอย่างที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
วิเคราะห์ปริมาณเถ้า ด้วยการเผา 
สารอิ นทรีย์ ให้เหลือเฉพาะเถ้าที่ 550 
องศาเซลเซียส วิเคราะห์เส้นใย ด้วย การ
ย่อย ด้วย กรด ด่าง และหาความต่างของ
น้ าหนักตัวอย่าง โดย นักศึกษาจะท า
ปฏิบัติการ 1 ซ้ าการวิเคราะห์ต่อคน 

1. การสังเกตจากทักษะการลงมือ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
2. ให้คะแนนจากรายงาน ผลการ
ปฏิบัติการ ที่นักศึกษาเขียน  
3. การให้คะแนน การสอบปาก
เปล่าโดยให้ค าถาม และนักศึกษา
อธิบายได้ 

การดูแล นักศึกษาให้มี
ทักษะปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
อาจจะยังดูแลได้ไม่ทั่วถึง 
ในแต่ละบุคคล 

1. แบ่งกลุ่มย่อยๆ ให้เกิด
กิจกรรมแบบเพื่อนสอน
เพื่อน  
2. จัดเวลาเริ่มท า
ปฏิบัติการให้เหลื่อมกัน 
เพื่อ ลดจ านวนนักศึกษาที่
เข้าท าปฏิบัติการพร้อมกัน
จ านวนมากในแต่ละคร้ัง 

                 ดร.ศรินญา  สังขสัญญา 
                    ผู้รายงาน 
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ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา  วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

7) ก าหนดให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มอย่างละเท่าๆกัน 
โดยประมาณกลุ่มละ 5-6 คน 
8) แต่ละกลุ่มให้ตั้งหัวหน้ากลุ่ม และตั้งช่ือกลุ่ม 
9) ก าหนดค าถามโดยใช้ช่ือพืชพรรณที่อยู่ในระยะที่สามารถหาได้
ในเวลาที่ก าหนด 
10) แต่ละกลุ่มจะได้ชื่อพืชพรรณที่ แตกต่างกัน โดยกลุ่มช่ือในแต่
ละค าถามจะเป็นพืชพรรณที่อยู่ในระยะทางที่มีรัศมีจากจุดแข่งขัน
ใกล้เคียงกัน 
11) ระหว่างการให้ค าถามจะเวียนกลุ่มให้ เช่น ค าถามที่ 1 จะ
บอกค าถามช่ือพืชพรรณกลุ่มที่ 1-2-3-4-5 ค าถามที่ 2 จะบอก
ค าถามช่ือพืชพรรณกลุ่มที่ 2-3-4-5-1 เป็นต้น เพื่อ ให้ทุกกลุ่มมี
เวลาคิดต าแหน่งของพืชพรรณอย่างเท่าเทียม 
12) เมื่อเริ่มเล่นเกมส์ หัวหน้าจะเป็นผู้ก าหนดผู้แข่งขันในทีม โดย
เวียนไม่ซ้ ากัน เมื่อได้ค าถามแล้วผู้แข่งขันจะวิ่งไปหาชิ้นส่วนของ
พืชพรรณมาตามค าถามที่ให้ไว้และน ากลับมาภายในเวลาที่
ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3) ถ้าน าช้ินส่วนกลับคืนมาได้ถูกต้องจะได้คะแนน 1 คะแนน  
หากไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน 
4) และได้คะแนนเพิ่มตามล าดับการกลับมายังจุดเริ่มต้นก่อน
และหลังดังนี้ 

2.1) ล าดับที่ 1 บวกเพิ่ม 5 
2.2) ล าดับที่ 2 บวกเพิ่ม 4 
2.3) ล าดับที่ 3 บวกเพิ่ม 3 
2.4) ล าดับที่ 4 บวกเพิ่ม 2 
2.5) ล าดับที่ 5 บวกเพิ่ม 1 
2.6) หากมาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ท้ังที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องจะ
ได้ 0 คะแนน 

3) จากการเล่นเกมส์หนอนใบไม้พบว่า มีกลุ่มที่ 5 ที่มีการตอบผิดจ านวน 3 
ข้อ จาก 20 ข้อ เนื่องด้วยเป็นการแข่งด้วยใช้ตัวแทนกลุ่มจึงไม่สามารถระบุ
ช่ือผู้ที่ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นใคร  
เนื่องด้วยเวลาที่จ ากัดจึงท าให้มีเวลาในการเล่นเพียง  20 ช่ือ ซึ่งพบว่ามีบาง
คนท่ีอาจไม่ได้เล่นเกมส์ และจากวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ต้องให้นักศึกษา
รู้เกี่ยวกับต้นไม้ทั้งสิ้น 1,000 ช่ือในตอนท้ายของรายวิชา 

        ดร.สุกัญญา  ชัยพงษ ์
          ผู้รายงาน 
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ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

รายวิชา การเขียนแบบโครงสร้างภูมิทัศน์  (Landscape Structural Drawing)  สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน ์
กิจกรรม/กระบวนการ 

Activity 
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

- การใช้การสอนแบบห้องเรียน กลับด้าน (Flipped Classroom)  - นักศึกษามีความสนใจมากขึ้นกว่าการสอนแบบเดิม เนื่องจากนักศึกษา
ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อศึกษาเนื้อหาและทบทวนเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อมาอภิปรายในห้องเรียน โดยผลสรุปที่ได้พบว่านักศึกษาได้
คะเเนนเพิ่มมากข้ึนกว่าการสอนรูปแบบเดิม 

- การท างานกลุ่มและน าเสนอ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิดและ
ข้อสรุปกันภายในและระหว่างกลุ่ม (Groupwork/discussion and 
sharing idea)  
 
 

- นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการ
น าเสนองานให้กลุ่มต่างๆ เปรียบเสมือนการฝึกให้เป็นผู้ถ่ายทอดอีกทีนึง 
โดยผลสรุปที่ได้ คือ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะการน าเสนองานของนักศึกษามากกว่ารูปแบบการสอนแบบเดิม 

- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
 
 
 

- นักศึกษาหลังจากได้มีการเรียนรู้แบบกลุ่ม ผสรุปที่ได้ คือ นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการแบ่งหน้าท่ีต่างๆ อย่างชัดเจนกันภายใน
กลุ่ม พร้อมทั้งจากการสังเกตการณ์พบว่านักศึกษ ามีการช่วยเหลือและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และแบ่งปันสิ่งท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สร้างสภาวะการเป็นผู้น าของนักศึกษามากกว่ารูปแบบการสอนแบบเดิม 

          นายไตรภพ บุญธรรม 
          ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 

 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา มีนวิทยา  สาขาประมง 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

- ปรับการเรียนการสอนโดยใช้ Flipped classroom 
 
 

นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล และท าความเข้าใจหัวข้อที่
มอบหมายได้ในเบื้องต้น 

- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) 
 

นักศึกษาในกลุ่มย่อย สามารถช่วยกันสืบค้น เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน และมีการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในกลุ่ม 

- การใช้สื่อวีดิทัศน์ 5-10 นาที 
 

นักศึกษามีความผ่อนคลายจากเนื้อหา สามารถสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่ผ่อนคลาย 

- Finga 
 

นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผู้สอนสามารถ
น าไปปรับปรุงวิธีการสอนได้ 

- Kahoot 
 

นักศึกษามีความผ่อนคลายจากเนื้อหา สามารถสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนานในการเล่นเกมส์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับรายวิชา 

        ผศ.ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม 
         ผู้รายงาน 
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ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา  จุลชีวิทยาทางประมง  สาขา ประมง 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

- บรรยาย ประกอบ power point และ sheet  
  
 
 
 
 

 - ช่วยปูพื้นฐาน และให้ความรู้พร้อมสรุปเกี่ยวกับความส าคัญของเนื้อหา
บทเรียน โดยผ่านการบรรยายประกอบ power point เมื่อ นศ. ต้องการ
ทบทวน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก sheet จะท าให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
- มีการ Quiz ก่อนจะเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นให้ นศ. ขยันและเตรียมตัวโดย
การอ่านเน้ือามาก่อนการเรียนในชั้นเรียน เมื่อมาฟังบรรยายอีกครั้ง จะท าให้มี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลาและไม่ขาด
เรียน 
- มีการให้รางวัลและชมเชยเมื่อ นศ. ตอบค าถามถูกต้องหรือท าคะแนนได้
สูงสุด หรือกรณีที่ท าความดี ดพือ่เป็นการให้ก าลังใจและสร้างความภาคภูมิใจ 

- ท าบทปฏิบัติการโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ละ 2 คน เพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติทุก
คน พร้อมส่งรายงานบทปฏิบัติการ 
 
 
 
 

- ท าให้ นศ. ได้ลงมือฝึกปฏิบัติในแต่ละบทปฏิบัติการด้วยตัวเองทุกคน ช่วยฝึก
ให้ นศ. มีทักษะในการในการคิดวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
- ช่วยให้ นศ. สามารถข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลง
มือปฏิบัติจริงในห้องแลป ช่วยกระตุ้นให้มีทักษะในการเป็นคนช่างสังเกต รู้จัก
สืบค้นข้อมูลจากแลปและแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ เพื่อมาอธิบายการทดลองหรือบท
ปฏิบัติการนั้น ๆ อย่างมีเหตุผล 
- ช่วยให้ นศ. รู้จักแชร์หรือแบ่งปันความคิด ประสบการณ์แก่เพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ช่วยให้รู้จักการท างานเป็นทีม กล้าแสดงออก รู้จัก
แบ่งงานกันรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปัน 

- อภิปรายผล 
 
 
 
 

- ท าให้ นศ. รู้จักการสรุปความคิดรวบยอดและน ามาเสนอหรือแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่หรือแนวคิดที่
ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ ฝึกให้มีความรับผิดชอบ 
- ในบางสถานการณ์จะใช้วิธีการสอนแบบ Flipped Classroom เพื่อกระตุ้น
ให้ นศ. มีความกระตือรือร้นในการเรียนหรือร่วมกิจกรรมในแต่ละบทเรียนมาก
ยิ่งข็น โดยปรับวิธีการให้เหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ 

- เกมส์ต่าง ๆ เช่น ทายค าปริศนาเพื่อให้ทราบค าศัพท์และความหมายของค าในแต่
ละหน่วยเรียน 
 

- ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่เคร่งเครียดหรือน่าเบื่อมากเกินไป นศ. มี
ความสนุกสนาน ช่วยให้สามารถจ าค าศัพท์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

- บรรยาย ประกอบ powerpoint และ sheet  
- สาธิตวิธีการปฏิบัติ 
- ท าบทปฏิบัติการโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ละ 2 คน เพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติทุก
คน พร้อมส่งรายงานบทปฏิบัติการ 
- น าเสนอรายงาน  
- อภิปราย 

อธิบายเหมือนหัวข้อด้านบน 

         ดร.ศุภมาศ  ศรวีงศ์พุก 
                                                                    ผู้รายงาน 

 
 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 

 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา  ระบบมาตรฐานคุณภาพเพ่ือการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

1. Flipped classroom  
-มีเอกสารส่งให้นักศึกษา ศึกษาเองก่อนเข้าช้ันเรียน 
-มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นเอกสารจากเว็บไซต์ เช่น การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์แต่ละชนิด 

- กระตุ้นให้นักศึกษามคีวามรับผิดชอบ และสามารถสืบค้นเอกสารด้าน
มาตรฐานคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตร ได ้

- นักศึกษามีข้อมูลความรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน 
- ลดเวลาให้การบรรยายข้อมูล และมีเวลาเพิ่มในการใช้สื่อเช่นภาพ วีดีโอ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น   รวมทั้งกิจกรรมเช่นการลงดู
สภาพฟาร์มเลี้ยงของมหาลัยและร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งใดได้
หรือไม่ไดม้าตรฐาน 

2. Demonstration 
-ระบบการตรวจGAPจะเป็นเช็คลิสต์และแบ่งข้อก าหนดเป็น 
หลัก, รอง และแนะน า เราจะท าการสาธิตการตรวจและ
อธิบายแนวทางเช่นบางข้อก าหนดแบบแนะน าเราท าไม่ได้
ยกตัวอย่างฟาร์มต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ าท่วม ท้ังนี้เราต้องเขียน
มาตรการป้องกันและแก้ไขหากเกิดน้ าท่วมเป็นต้น 

- นักศึกษาเข้าใจและทราบถึงรูปแบบการตรวจ GAP ของฟาร์มสัตว์แต่
ละชนิด 

- นักศึกษาเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์รู้แบบฟาร์มตามเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี

- นักศึกษาได้ท างานเป็นกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขจุดที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของฟาร์มสัตว์แต่ละชนิด 

3. case based learning 
-ใช้ฟาร์มของคณะให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ว่าข้อใดผ่านไม่
ผ่านและแนวทาแก้ไข 
-ใช้รูปภาพและวีดีโอให้เห็นภาพ 

- นักศึกษาเห็นภาพการเลี้ยงท่ีหลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจุด
ไหน ได้หรือไม่ได ้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี

- นักศึกษาได้ท างานเป็นกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขจุดที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของฟาร์มสัตว์แต่ละชนิด 

         น.สพ.สินสมุทร  แซ่โง้ว 
                       ผู้รายงาน 
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ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์  .สาขา วิทยศาสตร์สุขภาพสัตว์  

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

1. Lecture 
2. Brainstroming 
3. Idea sharing 

นักศึกษาจะสามารถท าความเข้าใจเรื่องที่เราท าการบรรยายได้เป็นอย่างดีขึ้น
หลังจากการให้รวมกลุ่มปรึกษากัน (Brainstroming) ส่วนในการท า Idea sharing 
(คือให้แต่ละกลุ่มมีตัวแทนเพื่อน าเสนอข้อสรุปสั้นๆต่อเพื่อน )จะท าให้นักศึกษา
สามารถร่วมกันคิดและสรุปประเด็นใจความส าคัญเนื้อหาทีเรียนและกิจกรรมได้ เป็น
การทวนไปในตัวว่าข้อมุลที่ได้เรียนในวันดังกล่าวคืออะไร 

1. Pre – oral test  
2. Lecture 
3. Group study on Epidemiology research papers 
4. Sharing Concept Idea 

การที่ให้ท า pre – oral test (ถามตอบสั้นๆ) เพื่อน าเข้าสู่บทเรียนและเพื่อน าความ
สนใจของนักศึกษาเข้าสู่จุดส าคัญของบทเรียนซึ่งหลังจากพอท าการบรรยายแล้วให้
นักศึกษาอ่านบทความวิจัย นักศึกษาสามารถอ่านจับประเด็นของ งานวิจัยได้อย่าง
เข้าใจมากข้ึนและสามารถวิเคราะห์บทความและสิ่งที่ได้จากบทความวิจัยให้
สอดคล้องกับบทเรียนได้เป็นอย่างดี 

1. Lecture 
2. Think – pair - share  

นักศึกษาสามารถท่ีจะท าความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึนผ่านการพูดคุยกับเพื่อนหรือ
ให้เพื่อนสอนอีกครั้งแล้วสรุปใจความส าคัญให้ฟัง 

1. Case study 
2. Group Brainstroming 
3. Presentation in one poster 

การใช้ case study ได้ผลดีต่อเมื่อนักศึกษาได้เรียนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของ case study นั้นเรียบร้อยแล้ว   ดังนั้นในกรณีรายวิชาข้าพเจ้ามักใช้ case 
study ในการสอนเนื้อหาบทท้ายๆซึ่งจะผนวกเข้ากับเนื้อหาบทแรก  ๆ ได้  ซึ่งการ
ท า case study จะช่วยให้นักศึกษาทวนความรู้ตัวเอง มีการคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่ม
และสามารถฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ได้      ส่วนการท า one – poster 
presentation จะช่วยให้นักศึกษาฝึกการสรุปใจความส าคัญที่ ต้องน าเสนอต่อ
สาธารณชน creative thinking และ critical thinking และยังเป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักศึกษาต่อบทเรียนได้ 

                      สพ .ญ. ดร.พชรธร   สิมกิ่ง      
                        ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 

 

ผลที่เกิดขึ้นหลังการน าไปใช ้
รายวิชา  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
กิจกรรม/กระบวนการ 

Activity 
ผลที่เกิดขึ้นหลังการน าไปใช ้

นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอบทความวิจัย โดยการอัดวิดีโอและแบ่ง
กันพูดในแต่ละหัวข้อ จากน้ันน ามาให้เพื่อนๆ ในช้ันเรียนได้ดูและ
แสดงความคิดเห็น ตามสีหมวก 

-นักศึกษามีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 
-คะแนนการน าเสนอสูงขึ้น 
-นักศึกษาเห็นข้อผิดพลาดของตนเองในการน าเสนอและสามารถ
น าข้อผิดพลาดไปแก้ไขในครั้งต่อไป 

                 ผศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร                                                                                                                                                                                     
                                          ผู้รายงาน 
 

 
ผลที่เกิดขึ้นหลังการน าไปใช ้

รายวิชา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรม/กระบวนการ 

Activity 
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

- ตั้งกลุ่มรายวิชาใน facebook แล้วโพสต์คลิป VDO ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงคลิปบรรยาย slide จาก power 
point ลงในกลุ่ม ให้นักศึกษาดูคลิปและน ามาอภิปรายใน
ห้องเรียน  
- แบ่งกลุ่ม 4-5 คนและท ารายงานส่ง 

- นักศึกษามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น 
- ท ารายงานและส่งในช่ัวโมงท่ีเรียนท าให้นักศึกษาซักถามข้อ
สงสัยและได้รับค าช้ีแจงท าให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น 

- Project based learning (mini project) แบ่งกลุ่ม 3-4 คน 
และให้วางแผนการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโจทย/์
ข้อจ ากัดที่ก าหนดให ้

- การใหน้ักศึกษาจัดท าโครงร่างแผนการทดลองให้เสร็จก่อน
ด าเนินการจริง เป็นการวางแผนการก่อนด าเนินการ ช่วยลด
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได ้

- Project based learning (mini project) - การท า mini project ท าให้นักศึกษาได้ด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาที่
นักศึกษาเรียนผ่านมาแล้วมาใช้  
- นักศึกษาเห็นประโยชน์ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

                 ผศ.ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 
                                          ผู้รายงาน 
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ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา  จุลชีววิทยาส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช้ 

-selfie scavenger โดยการแจกใบงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม
ถ่ายภาพเซลฟี่กับอุปกรณ์  และเครื่องมือตามค าสั่งในใบงาน  และโพสต์ลง
ในกลุ่ม facebook ที่ตั้งไว้กลุ่มไหนโพสต์เร็ว  ได้ภาพท่ีถูกต้องและท าตาม
กติกาก็จะได้รับรางวัล 
-อภิปราย 
-ทดสอบด้วย Kahoot game 
 

นักศึกษากระตือรือร้นในการเล่นเกมส์ รู้จักการท างาน
เป็นทีม รู้จักเครื่องมือและผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองตาม
โจทย์ที่ให้ได้ 

-บรรยาย 
-flash card ส าหรับใบ้ค าเกี่ยวกับเช้ือจุลินทรีย์ที่ให้นักศึกษาท างานเป็นคู่
เตรียมมา  โดยท าเฉลยและค าใบ้ไว้ด้านหลังการ์ด  ด้านหน้าเป็นภาพ
ลักษณะรูปร่างและแหล่งที่มาของเชื้อ  แต่ละคู่ออกมาน าเสนอการ์ดของ
ตนเอง จากนั้นน าไปสลับกันทายกับเพื่อนแต่ละคู่ 
-ทดสอบ 

นักศึกษาจ าช่ือเช้ือ และ จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์หรือแหล่งที่มากับช่ือเช้ือได้ 

-สาธิตทักษะ 
-ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
-สอบทักษะรายบุคคล 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

-Project based learning (miniproject) นักศึกษาสามารถประมวลความรู้เพื่อวางแผนการทดลอง 
และปฏิบัติงานตามแผนงานได้ สามารถวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลการทดลองที่ได้จากการท าการทดลอง รู้จัก
ท างานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้  

                     ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน ์
                    ผู้รายงาน 
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ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้
รายวิชา  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product Technology)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

กิจกรรม/กระบวนการ 
Activity 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

1. การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project-based learning: PBL)  
 
 

ช่วยให้นักศึกษา ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบมากขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเอาความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้และ
เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

2. การเรียนโดยใช้เกมส์เป็นฐาน (Game-based learning) 
 

นักศึกษามีความสนใจในช้ันเรียนมากขึ้น นักศึกษามีความ
สนุกสนานไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้  

3. การใช้การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped   Classroom) 
 

นักเรียนจะเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ด้วยตนเองก่อน เข้าช้ันเรียน ท าให้
เวลาที่ใช้ในช้ันเรียนนั้นน้อยลง  ควรจัดให้มีการสอบในช้ันเรียนเมื่อ
ใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาอ่าน หรือท าความเข้าใจเนื้อหามาก่อน  

4. การท างานกลุ่มและน าเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อสรุป
กันภายในและระหว่างกลุ่ม (Group work/discussion and sharing idea) 

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  นักศึกษาท่ีเข้าใจในเนื้อหา
ช่วยอธิบายเพื่อน ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ หรือความความคิดใหม่ๆ และรู้จักการท างาน
เป็นทีม 

                             ดร.นวพร  ลาภส่งผล 
                    ผู้รายงาน 

            
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

รายวิชา  เคมีอาหาร   สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรม/กระบวนการ 

Activity 
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าไปใช ้

1. ใช้ experimental โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการวิเคราะห์
ความช้ืน เส้นใย และเถ้าในตัวอย่างอาหารด้วยการใช้ วิธี standard 
methods (AOAC,2000) ดังนี้ วิเคราะห์ความช้ืนด้วยการระเหย
ความช้ืนในตัวอย่างท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส วิเคราะห์ปริมาณ
เถ้า ด้วยการเผา สารอินทรีย์ ให้เหลื อเฉพาะเถ้าท่ี 550 องศา
เซลเซียส วิเคราะห์เส้นใย ด้วย การย่อย ด้วย กรด ด่าง และหา
ความต่างของน้ าหนักตัวอย่าง โดย นักศึกษาจะท าปฏิบัติการ 1 ซ้ า
การวิเคราะห์ต่อคน 
 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน ปริมาณเถ้า และ
ปริมาณเส้นใยในตัวอย่างอาหารได้ทุกคน 

2. นักศึกษาสามารถค านวณร้อยละปริมาณความช้ืน ปริมาณเถ้า 
และปริมาณเส้นใยในตัวอย่างอาหารได้ทุกคน 

3. นักศึกษาสามารถสอนเทคนิคระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (เพื่อน
สอนเพื่อน) 

4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ด ี

                 ดร.ศรินญา  สังขสัญญา
                      ผู้รายงาน 
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สรุปแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบ smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

การจัดการเรียนรู้แบบ  smart teacher model สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักศึกษา ทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และ
การเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ ่ จากการสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมด้วย
เทคนิคต่าง ๆ ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดี 
ได้แก่ 
 
1. Flipped classroom 

Flipped Classroom เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยให้นัก ศึกษา
ศึกษาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต บทความที่อาจารย์ส่งให้ เอกสารบทปฏิบัติการต่าง ๆ ตามหัวข้อที่อาจารย์จะสอน
นอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรม น าการบ้านมาท าในห้องเรียนแทน 

วิธีการ 
1. นักศึกษามีเวลาดูการสอนของอาจารย์ผ่านวีดีโอออนไลน์ บทความ มาตรฐาน หรือบทปฏิบัติการ 
2.ให้โอกาสนักศึกษา ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนหรือ อาจารย์ ด้วยโปรแกรมส นทนาออนไลน์ ก่อนเข้า
ห้องเรียน 
3. ในห้องเรียนให้นัก ศึกษาท างานที่เก่ี ยวข้องกับเนื้อหาที่ดูผ่านวีดีโอ  หรือบทความท่ีมอบหมายให้
นักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจหลักการความรู้ผ่านกิจกรรม โดยอาจารย์จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าเมื่ อนักศึกษา
มีค าถาม หรือติดปัญหาที่แก้ไม่ได้ 
หลักการของ  Flipped Classroom ใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษา บวกกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

เนื่องจากเวลาในห้องเรียนมีจ ากัด การที่จะให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการความรู้บางอย่างอาจมีเวลาไม่พอ ดังนั้น
การศึกษาความรู้จากการสอนผ่านวีดีโอที่ อาจารย์ได้บันทึกไว้แล้ว รวมทั้งการอ่านหนัง สือเพ่ิมเติม ปรึกษาเพ่ือน
หรืออาจารย์ออนไลน์ สามารถท าได้ล่วงหน้านอกห้องเรียน ส่วนเวลาในห้องเรียน อาจารย์ก็สร้างสภาวะแวดล้อม
ให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่ออ กแบบไว้ เพ่ือให้เด็กได้ลงมือ ปฏิบัติ อาจารย์ก็เดินส ารวจไปรอบๆ ห้อง คอยให้
ค าแนะน าหลักการที่เข้าใจยาก หรือปัญหาที่นักศึกษาพบ  
 
2.Game based learning 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม  คือ  เกมการศึกษา  เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นเกมท่ีมีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้  “Play to learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใ ช้เกมมีประโยชน์ช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ควบ คู่ไปกับความสนุกสนาน  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน  และเป็นการ
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พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการท างานและอยู่
ร่วมกัน                    

เกมการเรียนรู้ (GBL: Games- Based Learning) เป็นสื่อในการเรียนรู้แ บบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ใน
เกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย 

วิธีการใช้ Kahoot game (scan ผ่าน QR code) 

 
 

รูป QR code คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot game  
 

ผลส าเร็จของการใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Game Based Learning )ที่มีลักษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ระดับอุดมศึกษา  พบว่า การเรียนรู้ผ่านเกม หรือ  GBL สามารถส่งผลต่อผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึน เจตคติ และ 
พฤติกรรม ด้านบวกท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนแสดงให้เห็น
ว่า ผู้เรียนไม่ได้สนใจเพียงแค่การเล่นเกมแต่ยังมีความสนใจในการเรียนผ่านการท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ภายในเกมด้วย 
 
3.Project based learning(PjBL) 

การเรียนรู้แบบ PjBL ของวิจารณ์ พาณิช  (2555) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้
มีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท าเป็น
ทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง มีข้ันตอนดังนี้  

 
1. Define คือ ขั้นตอนการท าให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งอาจารย์ด้วยมีความชัดเจนร่วมกันว่า ค าถาม ปัญหา 
ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร  
2. Plan คือ การวางแผนการท างานในโครงการ อาจารย์ก็ต้องวางแผน ก าหนดทางหนีทีไล่ในการท าหน้าที่โค้ช 
รวมทั้งเตรียมเค รื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงการของ นักศึกษา  และท่ีส าคัญ เตรียมค าถามไว้ถาม
ทีมงานเพื่อกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส าคัญบางประเด็นท่ี นักศึกษามองข้าม โดยถือหลักว่า อาจารย์ต้องไม่เข้าไป
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ช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักศึกษาที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่ก็
รับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่ง
ท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในขั้น Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น  
3. Do คือ การลงมือท า มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักศึกษาจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การ
ประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด 
ทักษะในการค้นหาความรู้เพ่ิมเติมทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการ
ท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษ ะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับ
เพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น 

 
ในขั้นตอน Do นี้ อาจารย์เพ่ือศิษย์จะได้มีโอกาสสังเกตท าความรู้จักและเข้าใจศิษย์เป็นรายคน และเรียนรู้หรือ
ฝึกท าหน้าที่เป็นวาทยากรและโค้ชด้วย 
4. Review คือ การที่ทีมนักศึกษาจะทบทวนการเรียนรู้  ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า โครงการได้ผลตามความมุ่งหมาย
หรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละข้ันตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทั้ง
ขั้นตอนที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ท่ีถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งเอาเหตุการณ์ ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ท่ีภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการ
เรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือในภาษา KM เรียกว่า AAR (After Action Review) 
5. Presentation คือ การน าเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนท่ีให้การเรียนรู้ทักษะอีก ชุดหนึ่ง ต่อเนื่อง
กับข้ันตอน Review เป็นขั้นตอนท่ีท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนอย่างเข้มข้น 
แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ (ปัญญา) ทีมงานของนักศึกษาอาจสร้างนวัตกรรม
ในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน แล ะน าเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มี เพาเวอร์พอยท์ 
(PowerPoint) ประกอบ หรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 
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