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ภ
ารักิจห่นึ�งซึ่ึ�งส่รั�างการัยอมรัับมาอย่างยาวนาน ของ

ส่มาคมส่่งเส่รัิมเทุคโนโลัยี (ไทุย-ญี�ปุ่น) ห่รั่อ ส่.ส่.ทุ. 

โด้ยส่ายงานการัศึกษา ฝึ่กอบรัม แลัะให่�คำาปรึักษาส่ถึานปรัะกอบการั

(ส่ายงานบรัิการั 2) ก็ค่อ บที่บาที่ห้น้าที่่�ก้ารีเป็นศ้นย์ฝัก้อบรีม

ให้้ก้ับภาคอุต่สาห้ก้รีรีมของไที่ย

ติลัอด้รัะยะเวลัาเกอ่บ 50 ป ีทุี� ส่.ส่.ทุ. ได้�ศกึษา แลัะพื่ฒันา

ห่ลักัส่ต้ิรั ผู้า่นการัเผู้ยแพื่รัอ่งคค์วามรั้�จากญี�ปุน่ ติอ่ยอด้ ผู้ส่มผู้ส่าน 

แลัะปรัะยกุติใ์ห่�เข�ากบับรับิทุการับรัหิ่ารัจัด้การัส่ถึานปรัะกอบการั

ไทุยขนาด้ติ่าง ๆ ส่รั�างความเชิ่�อมั�นแก่ผู้้�เข�าอบรัม ฝ่่ายทุรััพื่ยากรั

มนุษย์ แลัะเจ�าของกิจการัทุุกรัะด้ับ

โด้ยในชิ่วงทุี�ผู้่านมา ส่ายงานการัศึกษา ฝ่ึกอบรัม แลัะให่�

คำปรัึกษาส่ถึานปรัะกอบการั ได้�มีการัปรัับปรัุงห่ลัักส่้ติรัให่�เข�ากับ

ยุคส่มัยทุี�เปลัี�ยนแปลังอย้่ติลัอด้เวลัา โด้ยการัปรัะส่านความ

ร่ัวมมอ่รัะห่ว่างแผู้นกพื่ฒันาวชิิาการั กบัวทิุยากรัผู้้�ทุรังคณุ์วฒุ ิจนได้�

ห่ลัักส่้ติรัทุี�ลังติัว แลัะติอบโจทุย์ภาคอุติส่าห่กรัรัม ผู้่านการัส่ำรัวจ

ความติ�องการัของผู้้�รัับบริัการั โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง การัปรัะเมิน

ทุิศทุาง แลัะวิเครัาะห่์แนวโน�มเทุคโนโลัยีการัผู้ลัิติทุี�ขับเคลั่�อนมา

ติามยุคส่มัยอย่างไม่ห่ยุด้นิ�ง รั่วมด้�วยการัวิจัยติลัาด้ แลัะการั

ค�นคว�าองคค์วามรั้�ให่ม ่ๆ  เพื่่�อปรับัปรังุห่ลักัส่ต้ิรัทุั�งห่มด้ของ ส่.ส่.ทุ. 

ให่�มีความทุันส่มัยอย้่เส่มอ

โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง ในปี พื่.ศ. 2565 นี� ทีุ� ส่.ส่.ทุ. โด้ย

ส่ายงานการัศึกษา ฝ่ึกอบรัม แลัะให่�คำปรัึกษาส่ถึานปรัะกอบการั 

ได้�นำเอาแนวคิด้ ทุฤษฎี แลัะรั้ปแบบการัจัด้ฝึ่กอบรัมทุี�เรัียกว่า 

Active Learning มาปรัับใชิ�กับการัจัด้การัเรัียนการัส่อน เพื่่�อติอบ

ส่นองกรัะบวนการัเรัียนรั้�ทุี�เปลัี�ยนแปลังไป

Active Learning เป็นกรัะบวนการัจัด้การัเรัียนการัส่อนทุี�

เน�นการัมสี่ว่นร่ัวมในชิั�นเรัยีน ผู้า่นกจิกรัรัมการัเรัยีนรั้�เชิงิปฏิบิตัิกิารั

ห่ลัากห่ลัายรั้ปแบบ โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง การัพื่ัฒนาทุักษะการัคิด้

วเิครัาะห่ ์การัคดิ้อยา่งมวีจิารัณ์ญาณ์ การัส่่�อส่ารั การันำเส่นอ แลัะ

การัใชิ�เทุคโนโลัยีส่ารัส่นเทุศอย่างเห่มาะส่ม

โด้ยผู้้�ส่อนควรัลัด้บทุบาทุการับรัรัยายห่น�าชัิ�นเรัียน ห่รั่อ

ติ�องเลิักวธิกีารัส่อนแบบ “พื่ด้้คนเดี้ยว” มาเปน็การักรัะติุ�นให่�ผู้้�เรัยีน

กรัะติ่อรั่อรั�นทุำกิจกรัรัมติ่าง ๆ เชิ่น การัวิเครัาะห่์ ส่ังเครัาะห่์ แลัก

เปลัี�ยนความคิด้เห่็น รัะด้มส่มอง ทุำ Case Study ฯลัฯ รัวมถึึงการั

จัด้เติรัียมส่ภาพื่แวด้ลั�อมทุี�เห่มาะส่มในการัเรัียนรั้�

เพื่รัาะการัจัด้การัเรัียนการัส่อนในศติวรัรัษทุี� 21 นั�นเป็น

รั้ปแบบ Active Learning ซึ่ึ�งติ่างจากการัจัด้การัเรัียนการัส่อนใน
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ศติวรัรัษทุี� 20 ทุี�เป็นรั้ปแบบ Passive Learning ห่รั่อ Traditional/

Classical Classroom ทุี�ผู้้�ส่อนย่นห่น�ากรัะด้านด้ำ ห่ันห่น�าเข�าห่า

ผู้้�เรัียน แลัะบรัรัยายฝ่่ายเด้ียวจนห่มด้คาบเรัียน

Active Learning เป็นการัพัื่ฒนาศักยภาพื่ผู้้�เรีัยนผู้่านรั้ป

แบบของความรั่วมม่อมากกว่าการัแข่งขัน เปิด้โอกาส่ให่�ผู้้�เรัียนมี

ส่่วนรั่วมในกรัะบวนการัจัด้การัเรัียนร้ั� บ้รัณ์าการักรัะบวนการัคิด้ 

วเิครัาะห์่ ส่งัเครัาะห่ ์แลัะการัปรัะเมนิ ฝ่กึฝ่นทุกัษะการัทุำงานร่ัวม

กับผู้้�อ่�น ส่รั�างความรั้�จากปรัะส่บการัณ์์ของผู้้�เรัียน

Active Learning ค่อ การัจัด้การัเรัียนการัส่อนทีุ�เน�นการั 

มปีฏิสัิ่มพัื่นธ์รัะห่ว่างผู้้�เรีัยนด้�วยกัน แลัะวิทุยากรั กรัะติุ�นให่�ผู้้�เรีัยน

เกิด้กรัะบวนการัคิด้ขั�นส่้ง ทุี�ไม่เพื่ียงแค่ฟ้ัง แติ่ผู้้�เรัียนจะติ�องอ่าน-

เขียน-ถึาม แลัะอภิปรัาย ก่อน “ลังม่อปฏิิบัติิจรัิง” โด้ยคำนึงถึึง 

พื่่�นความรั้� แลัะความติ�องการัของผู้้�เรัียนเป็นส่ำคัญ

โด้ยทุั�วไป การัจัด้การัเรีัยนร้ั�แบบ Active Learning มี 

3 แบบ กลั่าวค่อ 1. รัายบุคคลั (Individual) 2. รัายค้่ (Pair) แลัะ 

3. รัายกลัุ่ม (Groups) ส่ำห่รัับ “รีายบุคคล” ใช้้ห้ลัก้ก้ารี 

Clarification Pauses ผู้้�ส่อนติ�องให่�เวลัาผู้้�เรัียนติกผู้ลัึกทุางความ

คิด้ แลัะเด้ินส่ำรัวจทุีลัะทุี�นั�ง พื่รั�อมเปิด้โอกาส่ให่�ถึามติัวติ่อติัว

ส่ว่น “รีายค้”่ นั�น ใช้เ้ที่คนคิ Think-Pair-Share ห้รีอืก้ารี

เรี่ยนรี้้แบบ “เพื�อนค้่คิด้” เป็นการัเรัียนรั้�แบบรั่วมม่อ โด้ยให่� 

ผู้้�เรัยีนจบัค้ ่เพื่่�อชิว่ยกนัแบง่ปนัความคดิ้ในปรัะเด้น็ปัญห่า ห่ลังัจาก

ทุี�รั่วมกันคิด้เป็นค้่แลั�ว ให่�นำความรั้�ทุี�ได้� ไปเส่นอเพื่่�อนรั่วมชิั�น 

เพื่่�อให่�เกดิ้การัวเิครัาะห่ ์ส่งัเครัาะห่ ์แลัะวจิารัณ์ร์ัว่มกนัทุั�งชัิ�นเรีัยน

ขณ์ะทุี� “รีายก้ลุ่ม” จะม่ห้ลาก้ห้ลายรี้ปแบบ อาทุิ การั

รัะด้มความคิด้ (Brainstorming) วิธีการัค่อ แบ่งกลัุ่มนักเรัียนให่�มี

ส่มาชิิก 5-6 คน จากนั�นให่�เลั่อกห่ัวข�อ ห่รั่อเรั่�อง ทุี�จะติั�งเป็นโจทุย์ 

แลัะกำห่นด้เวลัาให่�ทุุกคนออกมานำเส่นอแนวคิด้ โด้ยติ�องบันทุึก

ทุุกแนวคิด้ทุี�มีอธิปรัาย เพื่่�อห่าข�อส่รัุปของกลัุ่มติ่าง ๆ

Jigsaw Critical Play ค่อ การัแบ่งเน่�อห่าเป็นส่่วน ๆ (3-4 

ส่ว่น) โด้ยกรัะจายผู้้�เรีัยนเป็นกลัุม่ ให่�มีส่มาชิกิเทุ่ากับจำนวนเน่�อห่า 

(Home Group) โด้ยแติ่ลัะคนจะเล่ัอกเน่�อห่าทีุ�ตินส่นใจ แลั�วไป

รัว่มกบัส่มาชิกิจากกลัุม่อ่�น (Expert Group) เพื่่�อห่าคำติอบร่ัวมกนั 

จากนั�นกลัับไปส่อนทุี�กลัุ่มเด้ิมจนครับถึ�วน

ก้ารีเรี่ยนโด้ยใช้้ปัญห้าเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) ห่รั่อก้ารีเร่ียนโด้ยใช้้ก้รีณ์่ตั่วอย่าง (Case Study) 

แลัะปัญห่าจริังทุี�เคยเกิด้ขึ�นเป็น Case Study เพ่ื่�อให่�ผู้้�เรีัยนคิด้ 

วิเครัาะห่์ แลัะห่าทุางแก�ปัญห่าทุี�เกิด้ขึ�น โด้ยบ้รัณ์าการัความรั้�ทุี�มี 

บวกกับปรัะส่บการัณ์์ติรัง ห่รั่อการัส่่บเส่าะห่าความรั้�เพื่ิ�มเติิม

บที่บาที่สมมติ่ (Role Playing) ให่�ผู้้�เรีัยนได้�ฝ่ึกการั

แส่ด้งออกติามส่ถึานการัณ์ที์ุ�กำห่นด้ เพื่่�อส่รั�างปรัะส่บการัณ์ใ์นการั

แก�ปัญห่าในชิีวิติจรัิง โด้ยให่�ผู้้�เรัียนแส่ด้งออกผู้่านการัฝ่ึกวางแผู้น

การัทุำงานเป็นทีุม ทุำให่�เข�าใจความร้ั�สึ่ก แลัะพื่ฤติิกรัรัม ทุั�งของ

ตินเอง แลัะของผู้้�อ่�น จากการัเรัียนรั้�บทุบาทุส่มมติิด้ังกลั่าว


