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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมของห้องเรียนกลับด้าน Flipped classroom 
 เทคนิคใหม่ท่ีน าไปใช้ในห้องเรียนรายวิชา ชีววิทยาทั่วไป ทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นเทคนิคที่อาจารย์สุธีราได้
น าเสนอ  คือ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) โดยใช้หัวข้อเรื่องสารชีวโมเลกุล ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อย่อยๆ 4 ส่วน คือ คาร์โบไอเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก  
ตามปกติอาจารย์แจกเอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็นเอกสารจากสื่อ Power point มีเนื้อหาทั้ง 4 ส่วน และ
ใน 2 ข้อหัวข้อแรกอาจารย์เป็นผู้บรรยาย คือ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ส่ วน 2 หัวข้อหลังคือ โปรตีน 
และกรดนิวคลิอิค เสนอให้นักศึกษาแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ เช่น จากหนังสือ เอกสาร
หรือจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่หมอบหมาย  
วิธีการ 
1. ให้หัวข้อที่ไปศึกษาค้นคว้า คือ โปรตีนและกรดนิวคลิอิก  
2. ให้นักศึกษาแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ เช่น จากหนังสือ เอกสารหรือจากสื่อทาง
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่หมอบหมาย 
3. มีแหล่งข้อมูลที่แนะน าที่ควรไปศึกษา ซึ่งจะเห็นขอบเขตการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าให้เวลา 1 สัปดาห์ 
4. หลังจากศึกษาค้นคว้าแล้วให้สรุปสาระส าคัญเพ่ือการน าเสนอด้วยสื่อ power point และตั้งค าถามหัวข้อ
ละ 3 ข้อ โดยให้ส่งต้นชั่วโมงของการน าเสนอ ซึ่งค าถามจะเขียนค าตอบหรือไม่ตอบก็ได้และค าถามอาจจะเกิด
จากความสงสัย ไม่แน่ใจ หรือหาค าตอบไม่ได้ก็ได้ 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอสื่อ power point ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า หลังจากนั้นจับกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหาที่ได้จากการค้นคว้าและน าค าถามที่เขียนส่งอาจารย์มาลองถามตอบกันหลังการน าเสนอแต่ละบุคคลจบ  
6. มีการทดสอบหลังจากการจัดกิจกรรมหัวข้อละ 5 ค าถามซึ่งเป็นค าถามพ้ืนฐานที่มีอยู่ในการน าเสนอ 
ผลการด าเนินกิจกรรมของห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
1. สื่อที่ใช้ในการน าเสนอของนักศึกษามีความคล้ายจนเกือบเหมือนร้อยละร้อย (2 -3 แหล่ง) บางคนข้อ
เหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่พ้ืนหลัง  
2. สไลด์แต่ละแผ่นไม่มีการสรุปเนื้อหาสาระส าคัญเลยเป็นเพียง copy และ pate เท่านั้น 
3. การน าเสนอเป็นการยืนอ่านตัวหนังสือทุกตัวจากหน้าจอของสไลด์ power point 



4. เมื่อจบการน าเสนอแต่ละคนให้ร่วมกลุ่มอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญจากการค้นคว้าและจากการฟังการ
น าเสนอของเพ่ือนแต่ละคนรวมทั้งได้น าค าถามมาถามตอบกันภายในกลุ่ม ระหว่างนั้นจะมีอาจารย์ร่วมฟังอยู่
ด้วยโดยมีการช่วยเสริมและตั้งค าถามให้ช่วยคิดเพ่ือหาค าตอบ และชี้แนะว่าเราความรู้ อะไรบ้างในหัวข้อที่เรา
ไปค้นคว้า ผลคือนักศึกษาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาเล่าพุดคุยเป็น
วิชาการได้ เพียงเอากระดาษท่ีส าเนาจากสื่อ power point มาอ่านให้ฟังเท่านั้น เมื่อน าค าถามที่ส่งอาจารย์มา
ถามนักศึกษาตอบไม่ได้แล้วพยายามที่จะอ่านเอกสารเพื่อหาค าตอบ 
5. การจัดทดสอบหลังการร่วมกลุ่มอภิปราย ผลคะแนนข้อสอบ 10 ข้อปรากฏว่านักศึกษาท าข้อสอบได้คะแนน
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดทุกคน ซึ่งข้อสอบมีอยู่ในการน าเสนอทุกข้อ บ้างข้อสอบของนักศึกษา
ถามและตอบเองแล้ว และถ้าฟังเพ่ือนน าเสนอ ก็ต้องตอบได้แต่กลับตอบไม่ได้และที่ส าคัญคนที่น าเสนอเองก็
ตอบไม่ได ้

สรุปการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มที่ลงเรียนรายวิชา ชีววิทยาทั่วไป กับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped 
classroom) ไม่ประสบความส าเร็จ 
จากผลของการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนกลับด้านในครั้งนี้ ผู้สอนได้น าผลมาวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้กิจกรรมไม่
ประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 
นักศึกษา 
1. นักศึกษาไม่ใส่ใจในการเรียน หรือขาดความรับผิดชอบหรือไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ 
- จากการน าเสนอโดยการอ่านหน้าจอ, สไลด์copy และ pate, ข้อความบนสไลด์ไม่มีการสรุปใจความส าคัญ 
แม้ตัวอักษรก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข้ 
- ค าถามให้ส่งต้นชั่วโมงก่อนการน าเสนอไม่ส่งร้อยละ 50 
- คะแนนสอบน้อยมากทั้งท่ีข้อสอบเป็นค าถามและตอบแล้วยังท าไม่ถูก 
2. นักศึกษาเรียนไม่เป็น ขาดทักษะการอ่าน การเขียน และการสรุปรวบยอด ขาดทักษะการน าเสนอ 
- ข้อความบนสไลด์ไม่มีการสรุปใจความส าคัญ 
- คะแนนสอบต่ ามาก 
3. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานต่ ามาก 
อาจารย ์
1. อาจารย์คาดหวังสูง 
2. อาจารย์เลือกเนื้อหาไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
3. กิจกรรมนี้ไม่เหมาะสมกับนักศึกษากลุ่มนี้ 
สิ่งแวดล้อมหรือบรรยาย 
บรรยายกาศหรือแวดล้อมไม่สนับสนุนส่งเสริมในการเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ครอบครัว อาจารย์
ผู้สอน 
กิจกรรม Learning by doing (head hand heart)  



เทคนิคที่ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกๆทักษะ คือ ได้ฟัง ได้คิดและได้ลงมือท าหรือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการเรียนที่
แท้จริงและเป็นการเรียนรู้ถาวรของนักศึกษา ซึ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรับประสบการณ์จากการกระท าของ
ตนเอง ผู้เรียนได้ทดลองท า ปฏิบัติ สืบเสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล หาข้อสรุป และหาวิธีการกระบวนการ
ด้วยตนเอง 
 กิจกรรมนี้ให้นักศึกษาปั้นดินน้ ามันเพ่ือเล่าเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์ โดย
กิจกรรมนี้ ใช้หัวข้อการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) โดยเริ่มจากการบรรยายในช่วงบรรยายและชั่วโมง
ปฏิบัติการจะมีการสรุปใจความส าคัญอีกครั้งของเหตุการณ์ต่างๆในทุกระยะการแบ่งเซลล์ไมโอซิส  
ขั้นตอน 
1. นักศึกษาจัดกลุ่มๆ ละ 2 คน และจับฉลากเลือกโจทย์ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
2. นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์โจทย์และวางแผนการปั้นดินน้ ามันตามเหตุการณ์ในแต่ละระยะการแบ่งเซลล์ 
3. นักศึกษาสามารถใช้เอกสารประกอบการสอน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆได้ 
4. ส่งถาดผลงานปั้นน้ ามัน 
     ผลการด าเนินกิจกรรม 
 กลุ่มท่ี 1 เกษตรกลวิธาน ภาพรวมของผลงานการปั้นดินน้ ามันอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกลุ่มที่ 2 ผลงาน
อยู่ในระดับต่ าไม่ค่อยประสบความส าเร็จ มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ฟัง คิดแล้วปั้นออกมาได้ถูกต้องเพียงครั้ง
เดียวได้และอธิบายได้ถูกต้อง 
 ปัญหาของการด าเนินกิจกรรม นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่ควรเป็น เช่น 
ทักษะการฟัง ทักษะการจดบรรยาย การคิดรวบยอดใจความส าคัญ และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ สรุปคือ
คุณภาพของนักศึกษากลุ่มนี้ต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างเร่งด่วน 


