ผลการดำเนินกิจกรรม FHS-PLC ของคณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
1. รายชื่อผูQเขQารRวมวง PLC
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สรุ ป ผลในเดื อ นพฤษภาคม 2562 คณะมนุ ษ ยศาสตร4 แ ละสัง คมศาสตร4 ม ี อ าจารย4ร I ว มวง FHS-PLC
จำนวน 14 คน คิดเปgนรOอยละ 24.56 (จากอาจารย4คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4จำนวน 57 คน)
2. ประเด็นหรือหัวขQอเรื่องในการแลกเปลี่ยนในวง FHS-PLC ประจำเดือนมีนาคม “การจัดการเรียนรูQน อก
หQองเรียนอยRางไรใหQเกิด Maximum Learning”
- ทีม แกนนำฯ โดยอาจารย4ยุพยงค4 วิง วร ชี้ แจงรายละเอียดวI า การศึก ษาที่เนOนประสบการณ4นอก
หOองเรียน คณะฯ อยากใหOอาจารย4ทุกทIานรIวมกันเสนอรูปแบบการเสริมสรOางทักษะการเรียนรูOนอกหOองเรียน การ
จัดการศึกษานอกหOองเรียนนับเปgนการขยายประสบการณ4เรียนรูOในหOองเรียน เพื่อใหOผูOเรียนมีความรูO ความเขOาใจ
เกิดทักษะ มีเจตคติและเกิดความตระหนักตIอสิ่งรอบตั ว การศึกษานอกหOองเรียนมีลักษณะเปgนสหวิทยาการที่
บูรณาการศาสตร4ตIาง ๆ เขOาดOวยกันที่เพิ่มพูนประสบการณ4ในการเรียนรูO และพัฒนาทักษะที่สำคัญ ๆ รวมถึง ทักษะ
การสังเกต การตั้งคำถาม การคิดเชิงวิจารณญาณ การแกOปqญหาทักษะการสื่อสาร การทำงานรIวมกัน และพัฒนา

ความคิดสรOางสรรค4 นอกจากนี้การศึกษานอกหOองเรียนยังสIงเสริมประสบการณ4ในการเรียนรูOและการคิดในระดับสูง
ซึ่งเปgนแนวคิดหลักของการเรียนรูOและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษานอกหOองเรียนเปgนการสรOางแรงจูงใจ
ในการเรียนและปลูกฝqงคุณลักษณะของการเปgนผูOใฝsเรียนรูOตลอดชีวิตอีกดOวย
จึงขอนำเสนอขOอมูล ขOอคOนพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูOในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคลOองกับ
สมรรถนะของผูOเรียนที่พัฒนาโดยภาคีเพื่อทักษะแหIงศตวรรษที่ 21 ซึ่งสรุป ไดOดังนี้
1.การสอนตOองสัมพันธ4เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Make it relevant) การออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
นั้นควรออกแบบใหOสอดคลOองสัมพันธ4กับชีวิตของผูOเรียน เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยทั่วไปมัก ใหOความสำคัญกับ
การเรียนแบบทIองจำเพื่อนำไปใชOสอบเทIานั้นการเรียนในลักษณะนี้จึงไมIมีความหมายตIอผูOเรียน ยIอมสIงผลใหOผูOเรียน
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรูOและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ขOอคOนพบจากงานวิจัยนี้เสนอวIาการออกแบบการสอน
ควรครอบคลุมวัตถุประสงค4ทางดOานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เพื่อใหOผูOเรียนเขOาใจสาระสำคัญ ของเนื้อหาที่
เรียน เขOาใจขOอเท็จจริง หลักการและเหตุผล ตลอดจนวัตถุประสงค4ทางดOานจิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เพื่อสIงเสริมใหOผูOเรียนมีเจตคติที่ดีและมีโอกาสฝˆกฝนทักษะกระบวนการ
ตIางๆ ดOวย นอกจากนี้การจัดการเรียนรูOในศตวรรษใหมI ควรมีลักษณะเปgนองค4ร วม มีการบูรณาการเชื่อ มโยง
ผสมผสานเนื้อหาความรูOระหวIางสาระการเรียนรูOตIาง ๆ เพื่อสIงเสริมใหOผูOเรียนสามารถถIายโอนประยุกต4ใชOความรูO
ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนภายในหOองเรียนไปสูIชีวิตจริง ควรฝˆกใหOผูOเรียนไดOทำงานกลุIมและมีสIวนรIวมใน
การเรียน เขOาใจหลักการและเหตุผลฝˆกแกOปqญหา ลองผิดลองถูก ทั้งนี้ ผูOสอนควรออกแบบการจัดประสบการณ4โดย
ใชOสถานการณ4ตIาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อผูOเรียนสามารถประยุกต4ใชOความรูOและทักษะตIาง ๆ ไดO ควรฝˆกใหOผูOเรียนไดO
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะเพื่อนคูIคิดหรือในกลุมI ยIอย ไดOแสดงบทบาทสมมติ ไดOฝˆกหลักของประชาธิปไตย
หรือคOนหาขOอมูลทางประวัติศาสตร4จากแหลIงปฐมภูมิ (primary source) เปgนตOน นอกจากนี้ควรฝˆกใหOนักเรียนระดม
สมอง (brainstorm) วIานักเรียนสามารถจะประยุกต4ใชOทักษะ ความรูOที่เรียนในหOองเรียน ไปใชOในสถานการณ4อื่น
นอกหOองเรียนไดOอยIางไร
2.การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดในระดับสูง (Simultaneously develop lower and
higher order thinking skills) จากขOอคOนพบของงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูOในศตวรรษที่ 21 ที่เสนอวIานอกจาก
การเรียนโดยผIานกิจกรรมแลOว ควรฝˆก ใหOผูOเ รียนพัฒ นาทัก ษะการคิ ดขั้ นพื ้ นฐาน การคิ ดวิ เ คราะห4 คิ ดอยI างมี
วิจารณญาณ (critical thinking) คิดสรOางสรรค4 (creative thinking) ซึ่งเปgนการคิดในระดับสูงไปพรOอมๆ กัน ทั้งนี้
เพราะการฝˆกทักษะการคิดระดับสูงจะชIวยใหOผูOเรียนประยุกต4ใชOหรือตIอยอดถIายโอนความรูOที่ไดOเรียนมาการจัดการ
เรียนรูOในศตวรรษใหมIควรใหOความสำคัญกับการใชOองค4ความรูOเปgนฐาน (knowledge base) เพื่อใหOผูOเรียนสรOางสรรค4
องค4ความรูOและพัฒนาทักษะตIาง ๆ ซึ่งรวมถึงการฝˆกทักษะ การเปgนผูOนำ การฝˆกใหOผูOเรียนมีความยืดหยุIน รูOจัก
ปรับตัว เรียนรูOที่จะแกOปqญหา ฝˆกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร4 ทักษะการตั้งคำถามเพื่อแสวงหาความรูO และ
เก็บรวบรวมขOอมูลจากแหลIงขOอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิรวมทั้งสIงเสริมใหOผูOเรียนมีความคิดริเริ่มสรOางสรรค4 มีความ
รับผิดชอบ และสามารถทำงานรIวมกันเปgนกลุIมและเรียนรูOโดยผIานกิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ
3.ปลูกฝqงใหOผูOเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูO (Teach students how to learn) การเรียนรูOในศตวรรษ
ที่ 21 นั้น ผูOสอนตOองปลูกฝqงคุณลักษณะที่สIงเสริมใหOผูOเรียนใฝsเรียนรูO รักที่จะเรียนรูOตลอดชีวิต การสอนเนื้อหาที่เปgน

นามธรรม ครูตOองมีเทคนิคในการสอน โดยนำเสนอตัวอยIางที่ชัดเจน เชIน ความสัมพันธ4เชิงประวัติศาสตร4โดยใหO
นักเรียนอIานและอภิปรายอัตชีวประวัติ วิเคราะห4ขOอมูลที่เกี่ยวขOองกับความหลากหลายของกลุIมชน(demographic)
วิจารณ4วรรณกรรม งานศิลปะ โตOวาทีประเด็นที่ขัดแยOง นอกจากนี้จากขOอคOนพบของงานวิจัยพบวIาการเชื่อมโยง
โมเดล (model) กับเนื้อหาที่เปgนนามธรรม จะชIวยใหOผูOเรียนเขOาใจบทเรียนไดOงIายขึ้น เชIน การสรOางแบบจำลอง
ระบบนิเวศน4 โดยใหOนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเปgนสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเปgนพืชหรือสัตว4 ใหOนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน
จั บ เชื อ กไหมพรมตI อ ๆ กั น และกำหนดใหO น ั ก เรี ย นคนหนึ ่ ง นั ่ ง ลง การปฏิ บ ั ต ิ เ ชI น นี ้ จ ะทำใหO เ พื ่ อ นที ่ อ ยูI
ขOาง ๆ รูOสึกวIาไหมพรมตึง การออกแบบการสอนโดยใชOแบบจำลองนี้จะสะทOอนใหOเห็นความสำคัญและความสัมพันธ4
ของระบบนิเวศน4 ซึ่งเมื่อสิ่งหนึ่ง (อาจเปgนพืช/สัตว4) ขาดหายไปหรือถูกทำลาย ก็จะสIงผลเปgนวัฏจักรตIอระบบ
นิเวศน4ไดO การเรียนโดยผIานแบบจำลองในลักษณะนี้ ผูOเรียนจะเขOาใจบทเรียนที่เปgนนามธรรมไดOชัดเจนขึ้น เปgนการ
จุดประกายใหOผูOเรียนใฝsเรียนรูOที่จะแสวงหา คOนพบขOอมูลเพิ่มเติมสIงผลใหOเกิดการเรียนรูOตลอดชีวิต
4.สIง เสริม การทำงานรIวมกันเปgนทีม (Understand that Teamwork is an Outcome and Promote
Learning)การจัดการเรียนรูOในศตวรรษที่ 21 ใหOความสำคัญกับการเรียนรูOรIวมกันเปgนทีม ซึ่งเปgนองค4ประกอบหรือ
ปqจจัยสำคัญเพื่อใหOเกิดการเรียนรูO จากงานวิจัยพบวIา ผูOเรียนเรียนไดOดีขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ4กับเพื่อน เทียบเคียงไดOกับ
การเลIนเบสบอล (baseball) ซึ่งไมIสามารถเลIนคนเดียวกับแตIจะตOองเลIนเปgนทีมและมีโคOชเปgนผูOแนะนำจึงจะไปสูI
เป“าหมายหรือชัยชนะไดO แตIในทางปฏิบัติพบวIาการจัดการเรียนการสอนเปgนแบบเดิมที่ผูOสอนสIงทอดขOอมูลจาก
ผูOสอนมายังนักเรียนโดยตรง โดยอาศัยตำราเปgนสื่อประกอบ และเปgนปฏิสัมพันธ4แบบ 1: 1 ทำใหOผูOเรียนขาดทักษะ
การทำงานรIวมกัน อาจกลIาวไดOวIาการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นมิไดOสIงเสริมใหOผูOเรียนฝˆกทักษะการฟqงและ
เรียนรูOจากผูOอื่น ขาดการแลกเปลี่ยนแบIงปqนความคิด ความรูOกับผูOอื่น ซึ่งเปgนทักษะที่สำคัญในการเรียนรูO ในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนั้นการออกแบบการสอนเพื่อใหOนักเรียนฝˆกทักษะการคิดเปgนคูI ฝˆกทักษะการสื่อสารไดOฝˆกทักษะการคิด
พื้นฐานและการคิดระดับสูง และเรียนรูOที่จะทำงานรIวมกันเพื่อเปgนการฝˆกทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพใน
อนาคต
5.สIง เสริม การใชOเ ทคโนโลยี เ พื่อ ชIวยในการเรียนรูO (Exploit Technology to Support learning) การ
ออกแบบการสอนที่นำเทคโนโลยีมาใชOนั้น เปgนวิธีการหนึ่งในการฝˆกกระบวนการแกOปqญหา ฝˆกคิดวิเคราะห4 ฝˆกทักษะ
ในการสื่อสาร ถIายโอนการเรียนรูO สIงเสริมใหOผูOเรียนสะทOอนความคิดของตนและเพื่อน และทำงานรIวมกับเพื่อนไดO
โดยผูOสอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใชOในรูปแบบตIาง ๆ เชIน การใหOผูOเรียนสืบคOนขOอมูลทางอินเทอร4เน็ต และบทเรียน
ออนไลน4การเรียนรูOจาก E-learning, Weblog, Web-Based Education เปgนตOน เชIน การเรียนรูOเกี่ยวกับสุขภาพ
อาจเริ่มโดยการตั้งคำถามวIา ทำไมคนจึงไมIสบายและใหOนักเรียนรIวมกันระดมความคิดเริ่มจากการระบุปqญหา สืบคOน
ขOอมูลออนไลน4รIวมกับเพื่อน ฝˆกตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และลงขOอสรุปประเด็นเปgนตOน สรุปการจัดการ
เรียนรูOในศตวรรษที่ 21 ควรใหOผูOเรียนฝˆกทักษะตIาง ๆ ที่จำเปgนนอกเหนือจากการเรียนรูOเฉพาะวิชาแกนหรือวิชาหลัก
ในตำรา โดยเฉพาะอยIางยิ่งทักษะการเรียนรูOและนวัตกรรม ทักษะดOานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตการ
ทำงาน ซึ่งทักษะการจัดการเรียนรูOและนวัตกรรมตOองจัดใหOสมั พันธ4เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีการบูรณาการเนื้อหาสาระ
ตIาง ๆ ดOวยกันแบบองค4รวม สIงเสริมใหOผูOเรียนไดOลงมือปฏิบัติ เปœดโอกาสใหOผูOเรียนไดOคิดวิเคราะห4 คิดแกOปqญหา
คิดสรOางสรรค4 ฝˆก ทัก ษะการแสวงหาความรูO ทัก ษะการสื่อ สาร การทำงานรIวมกับ ผูOอื่น ตลอดจนสามารถนำ

เทคโนโลยีมาประยุกต4ใชO เพื่อเสริมสรOางสมรรถนะใหOผูOเรียนสามารถปรับตัวตIอการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุIนทาง
ความคิด สามารถชี้นำตนเอง สามารถดำรงชีวิตและสรOางสรรค4ชิ้นงานในศตวรรษใหมIไดOอยIางมีประสิทธิภาพ
3. ขQอสรุป / องคAความรูQที่ไดQจากวง FHS-PLC
- ที่ประชุมวง FHS-PLC รIวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูOในประเด็น “การจัดการเรียนรูOนอกหOองเรียนอยIางไรใหO
เกิด Maximum Learning” ไดOสรุปขOอดีและขOอเสียของการจัดการเรียนรูOนอกหOองเรียน ดังนี้
ขOอดี
- การเรียนหลัก ทฤษฎี นัก ศึก ษาจะสมาธิส ั้น แตIก ารจัดการเรียนรูOนอกหOอ งเรียนนัก ศึก ษาจะ
กระตือรือรOน เสริมสรOางความรูOความเขOาใจแกIนักศึกษาไดO
- สอดคลOองกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21 : ทักษะชีวิต
- นักศึกษาเปœดโลกกวOาง เจอสถานการณ4จริง กระตุOนกระบวนการคิดตลอดเวลา
- นักศึกษานำความรูOไปใชOไดOจริง เรียนรูOจากขOอผิดพลาดเกิดทักษะการแกOปqญหาในสถานการณ4จริง
ขOอเสีย
- ผูOสอนทำหนOาที่เปgนโคOชในการเรียนรูOดOวยตนเองใหOนักศึกษา ผูOสอนจึงตOองกำหนดเป“าหมาย ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูOใหOนักศึกษาไดOพัฒนาทักษะจริงๆ ผูOสอนจึงตOองมีความเชี่ยวชาญ
- การจัดการเรียนรูOนอกหOองเรียนตOองมีการเดินทาง อาจสิ้นเปลืองงบประมาณ และใชOเวลาในการ
เดินทางไปกลับ
- ถOาไมIมีการวางแผนการจัดการเรียนรูOที่ดีจะใชOเวลามากเกินไป และไมIเกิดประโยชน4กับนักศึกษา
ที่ประชุมจึงมีมติรIวมกันวIา การจัดการเรียนการสอนแบบ AL ของคณะมนุษยศาสตร4และสังคมสาสตร4
ควรเนOนการจัดกิจกรรมการเรียนรูOนอกสถานที่ควบคูIไปดOวยเพราะนักศึกษาสามารถบรรลุการเรียนรูOขั้นสูงสุดไดO
ดOวยตนเองไดO เชIน การจัดโครงการศึก ษาดูง าน การจัดใหOเ ด็ก ออกคIายฯ หรือ จัดกิจ กรรมที่เ นOนการสรOาง
ประสบการณ4ใหOนักศึกษา การใหOนักศึกษามีโอกาสจัดกิจกรรมนอกหOองเรียนรIวมกับอาจารย4 พานักศึกษาลงพื้นที่
เพื่อจัดทำบริการวิชาการ นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บขOอมุลการทำวิจัย เมื่อนักศึกษาไดOพบกับสถานการณ4จริงๆ ไดO
ลงมือปฏิบัติจริง จะเสริมสรOางทักษะศตวรรษที่ 21 ใหOแกIนักศึกษาไดO

4. รูปถRายประกอบการประชุม FHS-PLC

