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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 ชั่วโมง (13.30 – 17.30 น.)
ค.บ. ฟสิกส ชั้นปที่ 2
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสภาวะโลกรอน
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อาจารยผูสอน :
รายวิชา :
เวลาที่ใช :
นักศึกษาสาขาวิชา :
ประเด็นการเรียนรู :

หาว
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จุดประสงคการเรียนรู :
1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นขิงสภาวะโลกรอน
2. เพื่อใหสามารถนําความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิด วิธีการลดแกสเรือนกระจก และการปองกันไปใชประโยชน
ได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based
Learning : PBL) ได

เทค
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :
1. เขาใจหลักการการเกิดขึ้นของสภาวะโลกรอน สาเหตุ และการปองกัน
2. สามารถวิเคราะหปญหา และนําทฤษฎีการเรียนรูมาใชประโยชนได
3. สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได

าศา
สตร
์และ

กระบวนการจัดการเรียนรู : การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
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กิจกรรมการเรียนรู :
จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าโลกของเรากั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในหั ว ข อ วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีกับสภาวะโลกรอน โดยใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) ซึ่ง
เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยให
ผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเปนบริบท (Context) ของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
เกิดทั กษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550)
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา จัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปญหา สามารถ
กําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ
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ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรูตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา
ได
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ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุม สรุปผลงานของกลุมตนเอง และประเมินผลงาน
วาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสม หรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเอง
อยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรู ในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู และนําเสนอเปนผลงาน
ในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุม ทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน
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การดําเนินการจัดการเรียนการสอน :
“ภาวะโลกรอนกับการดํารงชีวิต”
ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดปญหา
แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 3 คน ใหนักศึกษาตอบคําถามดังนี้
ภาวะโลกรอนคืออะไร
ภาวะโลกรอนเกิดขึ้นไดอยางไร
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนมีอะไรบาง
ในเวลา 10 นาที ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะไดอภิปรายรวมกันจากความรูพื้นฐานที่แตละคนมี และสามารถสืบคน
ของระบบอินเทอรเนต
ขั้นตอนที่ ๒ ทําความเขาใจกับปญหา
กลุมนักศึกษาเมื่อไดรับโจทยไป ผูสอนจะตั้งคําถามกระตุนเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ภาวะโลก
รอน” “ปรากฎการณเรือนกระจก” และ “แกสเรือนกระจก” กอนที่จะทําการยกตัวอยาง เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจาก
กลุมนักศึกษาแตละกลุม โดยอาจารยจะทําหนาเชื่อมโยงคําตอบจากแตละบุคคลพรอมแนะนํา
ขั้นตอนที่ ๓ ระดมความคิด
นักศึกษาแตละกลุมจะทําการระดมความคิดและหาเหตุผลมาอธิบาย จากองคความรูเดิมของสมาชิกใน
กลุมและความรูใหมที่ไดจากการสืบคน และสรุปรวบรวมเปนแนวคิดอันไดมาซึ่งคําตอบของแตละกลุม
ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการศึกษา
อาจารยเปดวิดีโอและบรรยายประกอบวิดีโอ เรื่อง สภาวะโลกรอน ขณะที่ดูใหนักศึกษาพิจารณารวมกับ
คําตอบที่แตละกลุมตอบไว
ขั้นตอนที่ ๕ สังเคราะหความรู
ใหนักศึกษาแตละกลุมอภิปรายรวมกัน จากคําถามตอไปนี้
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ภาวะโลกรอนเกิดขึ้นไดอยางไร
ภาวะโลกรอนมีผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้อยางไร
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปและประเมินคําตอบ
ใหสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกันแลกเปลี่ยนความคิด และรวมสรุปเปนคําตอบของแตละกลุม
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ขั้นตอนที่ ๗ นําเสนอ
อาจารยสุมตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขอสรุปจากคําถามขางตน และถามความคิดเห็นของเพื่อนใน
หองวาเห็นดวยหรือไม ถาไมเห็นดวยมีความคิดเห็นแตกตางเชนไร
อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย กอนเริ่มกิจกรรมถัดไป
(แบบใชปญหาเปนฐาน (PBL))
“คารบอนฟุตปริ้น คืออะไร”
ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดปญหา
แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 3 คน ใหนักศึกษาตอบคําถามดังนี้
คารบอนฟุตปริ้น คืออะไร
คารบอนฟุตปริ้นใชทําอะไรอะไร
ลักษณะของสัญลักษณคารบอนฟุตปริ้นเปนอยางไร
ในเวลา 10 นาที ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะไดอภิปรายรวมกันจากความรูพื้นฐานที่แตละคนมี และสามารถสืบคน
ของระบบอินเทอรเนต
ขั้นตอนที่ ๒ ทําความเขาใจกับปญหา
กลุมนักศึกษาเมื่อไดรับโจทยไป ผูสอนจะตั้งคําถามกระตุนเกี่ยวกับความหมายของคําวา
“คารบอนฟุตปริ้น” กอนที่จะทําการยกตัวอยาง เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากกลุมนักศึกษาแตละกลุม โดยอาจารยจะ
ทําหนาเชื่อมโยงคําตอบจากแตละบุคคลพรอมแนะนํา
ขั้นตอนที่ ๓ ระดมความคิด
นักศึกษาแตละกลุมจะทําการระดมความคิดและหาเหตุผลมาอธิบาย จากองคความรูเดิมของสมาชิกใน
กลุมและความรูใหมที่ไดจากการสืบคน และสรุปรวบรวมเปนแนวคิดอันไดมาซึ่งคําตอบของแตละกลุม
ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการศึกษา
อาจารยบรรยายประกอบสไลดและรูปภาพ เรื่อง คารบอนฟุตปริ้น ขณะที่ดูใหนักศึกษาพิจารณารวมกับ
คําตอบที่แตละกลุมตอบไว
ขั้นตอนที่ ๕ สังเคราะหความรู
ใหนักศึกษาแตละกลุมอภิปรายรวมกัน จากคําถามตอไปนี้
คารบอนฟุตปริ้นใชทําอะไร
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คารบอนฟุตปริ้นมีลักษณะเชนไร และบงบอกอะไรบาง
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปและประเมินคําตอบ
ใหสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกันแลกเปลี่ยนความคิด และรวมสรุปเปนคําตอบของแตละกลุม
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ขั้นตอนที่ ๗ นําเสนอ
อาจารยสุมตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขอสรุปจากคําถามขางตน และถามความคิดเห็นของเพื่อนใน
หองวาเห็นดวยหรือไม ถาไมเห็นดวยมีความคิดเห็นแตกตางเชนไร
อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย กอนเริ่มกิจกรรมถัดไป

นักศึกษารวมกันทําความเขาใจกับปญหาและระดมความคิด
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นักศึกษารวมกันสังเคราะหความรู สรุปและประเมินคําตอบ

คณ
ะ

วิทย

าศา
สตร
์และ

เทค
โนโ

ลยี
ม

หาว
ิทย

ผลลัพธการเรียนรู :
ผลลัพธการเรียนรูเรื่อง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสภาวะโลกรอน” ที่เรียนรูดวยกระบวนการใช
ปญหาเปนฐาน มีดังนี้
1. ดานสาระหลักของเนื้อหาวิชา
นักศึกษาสามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตร มาตอบคําถามที่เปนปญหาของโลก ณ ปจจุบัน อีกทั้งการ
รับทราบถึงแหลงขอมูลสัญลักษณที่บงชี้ปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด และเปนการกระตุนใหผูเรียน
ไดฝกการแกปญหา การหาแหลงขอมูล และการทํางานเปนทีม
2. ทักษะชีวิต
นักศึกษาไดฝกการทํางานรวมกัน ฝกการแกปญหา และรูจักการประยุกตใชความรูจากที่เรียนมา
3. ทักษะดาน ICT
นักศึกษาฝกไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาวะโลกรอนและคารบอนฟุตปริ้น
4. ทักษะการเรียนรู
จากการเรียนรูดวยกระบวนการใชปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะการเรียนรูที่ประกอบดวย
การคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ รวมถึงทักษะการทํางานทีม ความรวมมือและภาวะผูนํา

