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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒน์กุล    ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. อ.ดร.ศิวพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล   คุณอ านวย (Facilitator)  
3. คุณอาชว์ดาม์  ภาคพิธเจริญ   คุณลิขิต (Note Taker) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม คุณกิจ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ    
6. ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน 
8. อ.ดร.กรรณิกา  เสริมสุวิทวงศ์ 
9. อ.พญ.จันทร์ทรา  ตนันท์ยุทธวงศ์ 
10. คุณไพศาล  ขาวสัก 
11. คุณอรนัย  ไชยทน  

 

3. หลักการและเหตุผล 
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสูง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบทบาทและหน้าที่ในจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  ในการ

 
1. การจัดการความรู้ของภาควิชาชีวเคมี 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Learning method and technologies enhance 
teaching and learning) ในหลายๆรูปแบบ 

วันที่  9  มกราคม   2562 
 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์ใช้ คือ การพัฒนาผ่านการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากรของสายวิชาการ มา
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ คณาจารย์แพทยศาสตร์เป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเป็นผู้น าทางการศึกษา ดังนั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะท าให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะน าไปสู่การ
มีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี ท าให้เกิดความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและพาราเมด knowledge sharing 
2.  เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและ
พาราเมด 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาดีขึ้น 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ................................. 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการ  รายละเอียด 

ก าหนดหัวข้อ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Learning method and technologies 
enhance teaching and learning) ในหลายๆรูปแบบ 

ค้นหาสาเหตุ 1. ผู้เรียนไม่มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
2. ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 
3. ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ว่านิสิตเข้าใจการเรียนการสอนหรือไม่ 
4. ผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ครบในเวลาที่จ ากัด 
5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องตอบสนองการเรียน
การสอนแบบใหม่ๆ  ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้มากในเวลา
จ ากัด  
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วิธีการแก้ไข 1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ  เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
2. ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม มีเป้าหมายร่วมกัน การติดต่อสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล
ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการท างานกลุ่มย่อย ใช้กระบวนการท างานที่มีข้ันตอน
หรือวิธีการที่จะช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่ม
ได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการอยู่ในสังคมยุคใหม่ โดยพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
4. ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้มีส่วน
ผลักดันการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
5. ใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนของนิสิตก่อนหรือหลังจากท่ีมีการ
เรียนการสอนเพ่ือประเมินนิสิตว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมามากน้อย
เพียงใด 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
1. มีระบบอินเตอร์เนตที่ด ีช่วยให้นิสิตสนุกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยไม่มีสะดุด 
2. กระตุ้นให้นิสิตสนุกกับการเรียนโดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม 
3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้ 
โดยมีการสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่ม 
 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
  แผ่นพบั 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ ที่เว็บไซด์ของคณะแพทยศาสตร์  
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
1.   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและความหมายของการจัดการความรู้ 
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2.   นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและพาราเมด ดีขึ้น 
3.   บุคลากรสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
- ไดแ้บ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและพาราเมด knowledge sharing 
- ได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์

ศึกษาและพาราเมด 
 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
ไม่มี 
 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
ต้องปรับขั้นตอนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 2 เทคนิคด้วยกันตามความเหมาะสม คือ   
1. การใช้โปรแกรม Kahoot 

      2. เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 
     3. เทคนิค Gallery Walk 

 
โปรแกรม Kahoot  
  โปรแกรม Kahoot คือ โปรแกรมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียน
โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความคิดเห็น  
Kahoot เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่นการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการ
ส ารวจ ค าถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบค าถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น 
คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไอแพด 
โดยในขั้นตอนแรกอาจารย์ผู้สอนต้องสมัครใช้โปรแกรม Kahoot  
1. เข้าไปที่ URL https://kahoot.com/ 
 

https://kahoot.com/
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2. เลือกว่าต้องการใช้ kahoot ในการท าอะไร ให้เลือกกดค าว่า Teacher      

 
 

3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้ facebook หรือ e-mail ให้กรอกทุกอย่างด้านล่าง  

 
 

เมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วก็สามารถเข้าโปรแกรม Kahoot ได ้
- ขั้นตอนการตั้งค าถาม  



KM – MEDSWU  

1. เลือกหัวข้อส าหรับการตั้งค าถาม  เลือกไปที่ Quiz 

 
 

2. เข้าสู่หน้าการถามค าถาม ให้พิมพ์ค าถามเข้าไปพร้อมทั้งติ๊กตัวเฉลย 

 
3. เพ่ิมค าถามข้อต่อไปโดยการกด NEXT  
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4. เมื่อท าค าถามเสร็จเรียบร้อยแล้วจะข้ึนหน้าต่างด้านล่าง 
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ขั้นตอนการเล่น  
สาหรับอาจารย์ผู้สอนเข้า URL: play.kahoot.it  
1. ส าหรับการเล่นรายบุคคล  ให้กดค าว่า Classic 
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1.1 ขึ้นหน้าต่าง เพ่ือเริ่มเล่นเกม แล้วให้นิสิตใส่หมายเลข pin เพ่ือเล่นเกมส์ 

 
1.2 เมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ม start เพ่ือเริ่มเล่นเกมส์ 
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ส าหรับผู้เรียนเข้าโปรแกรม เข้า URL https://kahoot.it/  
1.1 ใส่หมายเลข PIN ที่ได้จากหน้าจออาจารย์ผู้สอน เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 

 
1.2 ใส่ชื่อตัวเอง 

 
1.3 ใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK,go! 
2. ส าหรับการเล่นเป็นทีม ให้เลือกไปที่ Team mode 
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1.1 ขึ้นหน้าต่าง เพ่ือเริ่มเล่น 

 
1.2. เมื่อมีผู้เรียนเข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ม start เพ่ือเริ่มเล่น 
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ส าหรับผู้เรียนเข้าโปรแกรม เข้า URL https://kahoot.it/  
1.1 ให้ผู้เรียนตั้งชื่อทีม เมื่อตั้งชื่อทีมเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK,go! 
1.2 ให้ผู้เรียนใส่ชื่อสมาชิกในทีม เมื่อใส่ชื่อครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม Ready to join! 

 
เมื่อมีผู้เล่นเข้าครบแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะเริ่มค าถามข้อที่ 1 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ โดยค าถามจะโชว์  
หน้าจอเครื่องอาจารย์ จะแสดงข้อค าถามและค าตอบโดยให้ผู้เล่นเกมเลือกค าตอบตามสีและสัญลักษณ์ท่ีขึ้นมา 

 
หน้าจอนิสิต  จะมีค าตอบจากหน้าจออาจารย์ผู้สอนโดยสามารถเลือกค าตอบตามรูปและสีที่ข้ึนหน้าจอ 
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5. เมื่อตอบค าถามแต่ละข้อจะแสดงค าตอบที่ถูกให้ 

 
6. เมื่อตอบค าถามหมดทุกข้อจะแสดงคะแนนผู้ที่ได้ 3 อันดับแรกของห้อง 



KM – MEDSWU  

 
 
ประโยชน์ของโปรแกรม Kahoot  
1. สามารถเป็นแบบทดสอบก่อนหรือหลังการสอน เพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนหรือหลัง
การเรียนการสอน  
2. เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีส่วนร่วมกันในชั้นเรียน  
3. เป็นการดึงดูดความสนใจจากนิสิตในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เนื่องจากโปรแกรม Kahoot เป็นลักษณะ
คล้ายกับเกมอาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันในชั้นเรียน เพ่ือให้นิสิตมีความสนุกสนานกับเนื้อหาที่เรียนได้ 
 
2. เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 

เทคนิคจิกซอว์ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการต่อภาพ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ทุก
กลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน โดยผู้สอนจะแบ่งเนื้อหาของเรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อ  
ย่อยเท่ากับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละ
คนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายใน
หัวข้อเดียวกันก็จะท าการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายความรู้ให้เนื้อหาสาระที่ตนศึกษาให้เพ่ือนร่วมกลุ่มฟัง เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกท้ังกลุ่มได้รู้
เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระท้ังเรื่อง  
 
องค์ประกอบส าคัญการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ Jigsaw  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ  
1. การเตรียมสื่อการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องเตรียมใบความรู้ ใบงาน สื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
กลุ่มและสร้างแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน  
2. การจัดสมาชิกของกลุ่ม ผู้สอนจะต้องแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กลุ่มพ้ืนฐาน (Home Groups) แต่
ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) แต่ละเรื่องตามใบงานที่ผู้สอนสร้างขึ้น  
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3. การรายงานและทดสอบย่อย เมื่อผู้เชี่ยวชาญกลับเข้ากลุ่มของตัวเองและสอนเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้มาสอน
หรือรายงานให้กับสมาชิกในกลุ่มแล้ว ควรมีการอภิปรายกันทั้งห้องเรียนอีกครั้ง หรือมีการถาม – ตอบในหัวข้อ
เรื่องท่ีเรียนรู้ หลังจากนั้นผู้สอนจะท าการทดสอบย่อย  
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีขั้นตอนดังนี้  
1. ขั้นเตรียมเนื้อหา ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยแบ่งเนื้อหาหรือหัวข้อที่จะ
เรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เช่น ถ้าขนาดกลุ่มละ 4 คนก็แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
4 ส่วน เป็นต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เหมาะส าหรับใช้จัดการเรียนรู้เนื้อหาสาระท่ีมีลักษณะ
ดังนี้  1.1 ใช้ทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วที่มีหลายๆ หัวข้อ  

1.2 ใช้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ใหม่ที่สามารถแยกเนื้อหาเป็นตอนย่อยๆ ได ้ซึ่งตอนย่อยๆ นั้น ผู้เรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้หรือท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  

1.3 ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้จากเอกสาร ตารา บทความ ใบความรู้ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ เช่น เทป วีดี
ทัศน์ อินเทอร์เนต เป็นต้น 
2. ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน 

2.1 ผู้สอนจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนมีสมาชิกที่มีความสามารถคละกันเป็นกลุ่มพ้ืนฐาน (Home Groups) 
จ านวนสมาชิกในกลุ่มอาจมี 3 – 6 คนก็ได้  

2.2 ผู้สอนแจกเอกสาร อุปกรณ์หรือสื่อการเรียนให้กลุ่มละ 1 ชุด หรือให้สมาชิกคนละ 1 ชุด  
ก็ได้ (ซึ่งทุกกลุ่มจะศึกษาในเรื่องเดียวกัน)  

2.3 มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเพียงคนละ 1 ส่วน ซึ่งหาก 
ผู้สอนแจกเอกสารให้เพียงกลุ่มละ 1 ชุด ก็ให้ผู้เรียนแยกเอกสารเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อย่อย เช่น แบ่งสมาชิก
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน ควรมอบหมายงานดังนี้ สมาชิกคนที่ 1 ของแต่ละกลุ่มรับผิดชอบอ่าน ศึกษาหรือ
ค้นคว้าเฉพาะหัวข้อย่อยที่ 1 สมาชิกคนที่ 2 ของแต่ละกลุ่มรับผิดชอบอ่าน ศึกษาหรือค้นคว้าเฉพาะหัวข้อ 
ย่อยท่ี 2 สมาชิกคนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มรับผิดชอบอ่าน ศึกษาหรือค้นคว้าเฉพาะหัวข้อย่อยที่ 3 สมาชิกคนที่ 4 
ของแต่ละกลุ่มรับผิดชอบอ่าน ศึกษาหรือค้นคว้าเฉพาะหัวข้อย่อยที่ 4  
3. ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้  
3.1 สมาชิกท่ีท าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะแยกย้ายจากกลุ่มพ้ืนฐาน (Home Groups) ไปจับกลุ่มใหม่เพ่ือ
ท าการศึกษาเอกสารหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม ในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาหัวข้อย่อยเดียวกัน จะไปนั่งรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 3 – 6 คน หรือตามจานวนที่ผู้สอนก าหนด  
3.2 สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะอ่านเอกสาร ศึกษา หรือค้นคว้าสรุปเนื้อหาสาระ จัดล าดับขั้นตอน
การน าเสนอ และเตรียมนาไปสอนหรือให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มพ้ืนฐาน (Home Groups) หรือกลุ่มเดิมของ
ตนเองในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องดูแล เอาใจใส่เป็นที่ปรึกษาให้ ค าแนะนา ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  
4. ขั้นสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเสนอความรู้  
4.1 ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มกลับกลุ่มเดิมของตนแล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน อธิบายให้ความรู้เพื่อนสมาชิก
ในกลุ่มทีละคนจนครบ มีการซักถามข้อสงสัย ตอบปัญหา ทบทวน ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน  
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5. ขั้นทดสอบความรู้ ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่
เรียนรู้ แล้วน าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม 
6. ขั้นมอบรางวัลผู้สอนมอบรางวัลหรือให้ค าชมเชย กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด  
 
ข้อดีและข้อจ ากัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ Jigsaw  
ข้อดี  
1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันได้ร่วมกันเรียนรู้  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นา  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง  
ข้อจ ากัด  
1. ถ้าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบจะส่งผลให้ผลงานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ  
2. เป็นวิธีการที่ผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการและต้องดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด   
 
3. เทคนิค Gallery Walk 

Gallery  Walk เป็นกลวิธีที่ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มในการศึกษาเรื่องเดียวกัน  ภายหลังจบ
บทเรียน  ให้กลุ่มอ่ืนมาชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน แสดงความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุ่ม โดยเขียน
เครื่องหมาย / หน้าข้อความท่ีมีความเห็นเหมือนกัน และเขียนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ถ้าไม่แน่ใจใน
ประเด็นที่เพ่ือนน าเสนอให้ใส่เครื่องหมายค าถามไว้  กลวิธีนีใ้ช้เมื่อต้องการให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  โดยทุก
คนมีส่วนร่วม  กลวิธีนี้ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การตั้งค าถาม  การตอบค าถาม  การสื่อสารและการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 
วิธีการ 

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน 
2.  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  อภิปรายและสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม  เขียนลงในกระดาษโปสเตอร์แล้วน าไป 
ติดไว้ที่ผนัง  ระยะห่างกันพอสมควร 
3.  แจกปากกาสีให้แต่ละกลุ่มอธิบายวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของกลุ่มอ่ืน 
4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนตรงโปสเตอร์ของตนเอง 
5. ให้สัญญาณให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที่โปสเตอร์ของกลุ่มถัดไป  ศึกษาผลงานอภิปราย และสรุปความ 
คิดเห็น  ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้เขียนเครื่องหมาย / หน้าประเด็นนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยในประเด็นใดให้เขียนความ 
คิดเห็นของตนเองลงไป  ถ้าไม่แน่ใจในประเด็นใดให้เขียนเครื่องหมายค าถาม 
6.  ให้นักเรียนท ากิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร์ หรือ 2 – 3 โปสเตอร์ตามเวลาที่มี 
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7.  น าอภิปรายทั้งชั้น โดยครู เพื่อสรุปความคิดเห็นของห้อง 
 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
จะน าข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติ ท าให้เป็นระบบเพ่ือประโยชน์สูงสุดของนิสิต  

 
12. ข้อเสนอแนะ 

 - 
 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
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             .................................................................... 
                                                                                 (ลงชื่อ อ.ดร.นุจรี  ตญัจพัฒน์กุล) 
                                                                               หัวหน้าภาควชิาชีวเคมี 


