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วิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ อย่างหนึ่ง คือ วิธกี ารมอบหมายงานให้ทาเป็ นกิจกรรม
งานกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ในด้านทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
โดยทัวไปการมอบหมายงานรายกลุ
่
่มจะมีกติกาจากอาจารย์ประจาวิชาในการมอบหมายงาน ได้แก่ การให้
นิสติ จับกลุ่มตามอัธยาศัย กลุ่มละประมาณ 5 คน ไปจนถึงกลุ่มละประมาณ 10 คน ทัง้ นี้แล้วแต่ความยาก ง่าย และ
ปริมาณของเนื้อหาหัวข้อรายงานที่มอบหมาย เมื่อจับกลุ่มได้แล้ว จึงไปค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล จัดทาเล่ม
รายงาน และจัดทาสือ่ ทีเ่ หมาะสม เช่น Power Point Presentation หรือ แผ่น Chart Diagram เพื่อการนาเสนอหน้าชัน้
เรียน การมอบหมายงานดังกล่าวจะเป็ นการฝึ กฝนให้ผเู้ รียนเกิดทักษะหลายประการ เช่น การประชุมปรึกษาหารือกัน
ในกลุ่มสาหรับการมอบหมายงาน เมื่อมอบหมายงานแล้ว นิสติ แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบงานในส่วนของตน นิสติ แต่ละ
คนจะเกิดทักษะการค้นคว้าข้อมูล และเลือกใช้ขอ้ มูลอย่างเหมาะสมเพื่อนาข้อมูลทีค่ น้ คว้าได้กลับมารวมกลุ่มกันอีกครัง้
หนึ่งแล้วทาการวิเคราะห์สรุปผลร่วมกัน ลงมือจัดทาเล่มรายงาน และเตรียมความพร้อมสาหรับการนาเสนอ
สิง่ ทีผ่ สู้ อนสังเกตเห็นเสมอมาเมื่อมีการมอบหมายงานกลุ่มให้แก่นิสติ รับผิดชอบ คือปรากฏการณ์ งานกลุ่ม
แต่ทาเพียงคนเดียว หรืองานกลุ่ม แต่ทาเพียงไม่กค่ี น จากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มในการทางานของนิสติ จะมีนิสติ
เพียงบางคนเท่านี้ทม่ี คี วามกระตือรือร้น รับผิดชอบในการแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุป และเตรียมความพร้อม
สาหรับการนาเสนอรายงาน โดยนิสติ คนอื่นทีเ่ ป็ นสมาชิกของกลุ่มเป็ นเพียงผูค้ อยสังเกตการณ์อยู่อย่างห่างๆ และได้รบั
ผลประโยชน์จากการทางานของนิสติ เพียงไม่กค่ี น
อันตรายของพฤติกรรม งานกลุ่มทาเพียงคนเดียว คือ นิสติ จะไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ในหลายด้าน อาทิ ขาดความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล นิสติ บางคน
จะบ่มเพาะนิสยั ความไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ และทีส่ าคัญคือ นิสติ จะไม่เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
หากไม่ได้ลงมือค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเอง เพราะคอยอาศัยผลประโยชน์ จากการทางานของผู้อ่นื ด้วย ความสาคัญ
ดังกล่าว ผูส้ อนจึงได้เกิดความคิดในการหาวิธกี ารกล่อมเกลานิสติ เพื่อให้เกิดทักษะการทางานกลุ่มที่มปี ระสิทธิภาพ
ขอแลกเปลีย่ นวิธกี ารในการนาเสนองานกลุ่มหน้าชัน้ เรียน โดยวิธกี ารแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1
1. ก่อนนิสติ นาเสนอรายงานกลุ่มหน้าชัน้ เรียน ให้นิสติ นังรวมตั
่
วตามกลุ่มทีท่ ารายงาน
2. ผูส้ อนให้นิสติ เก็บเอกสารทุกอย่างไว้ดา้ นล่างโต๊ะ บนโต๊ะห้ามมีเอกสารใด ๆ
3. อาจารย์แจกกระดาษเปล่ากลุ่มละ 1 แผ่น
4. อาจารย์ให้นิสติ ทาแบบฝึกหัดกลุ่ม โดยกาหนดโจทย์ คือ ให้นิสติ เขียนคาศัพท์ทเี ่ กีย่ วกับรายงานของกลุ่ม
ตนให้ได้มากทีส่ ดุ ในเวลา 5 นาที
5. ให้ตวั แทนกลุ่มออกมาหน้าชัน้ เรียน เพื่ออธิบายความหมายของคาศัพท์ดงั กล่าวว่าเกีย่ วข้องกับรายงาน
กลุ่มอย่างไร โดยกติกาคือ อาจารย์สามารถทีจ่ ะเรียกสมาชิกคนใดก็ได้เพือ่ ออกมาอธิบายคาศัพท์ โดย
คะแนนการอธิบายของตัวแทนจะกลายเป็ นคะแนนของกลุ่ม
6. สังเกตพฤติกรรม และตัง้ คาถามกับนิสติ ว่า ท่านพร้อมออกมาอธิบายหน้าชัน้ เรียนหรือไม่
7. หากพร้อม (เป็ นการสะท้อนว่านิสติ ได้ทางานร่วมกันอย่างแท้จริง ) ให้ออกไปอธิบายหน้าชัน้ ได้เลย แต่

...
8. หากไม่พร้อม อาจารย์ให้เวลา 5 นาที ในการ ประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันในกลุ่ม และ
หลังจากเวลาผ่านไป 5 นาที อาจารย์เรียกตัวแทนกลุ่มออกไปอธิบายเกีย่ วกับคาศัพท์ทก่ี ลุ่มเขียนขึน้ มา
ในกติกาเดิมคือ อาจารย์สามารถเรียกสมาชิกคนใดก็ได้ และคะแนนการนาเสนอของตัวแทน จะเป็ น
คะแนนรวมของกลุ่มโดยทันที
ขัน้ ตอนที่ 2
1. ก่อนที่นิสติ จะนาเสนอหน้าชัน้ เรียน ผู้สอนจะประกาศแก่นิสติ ทัง้ หมด ว่า การนาเสนอหน้าชัน้ เรียนใน
วันนี้ อาจารย์สามารถเรียกสมาชิกคนใดในกลุ่มก็ได้ขน้ึ มานาเสนอหน้าชัน้ เรียน และคะแนนการนาเสนอ
ของตัวแทนดังกล่าว จะเป็ นคะแนนรวมของกลุ่มโดยทันที
2. สังเกตพฤตกรรมในชัน้ เรียนและ ตัง้ คาถามว่า นิสติ พร้อมทีจ่ ะออกมานาเสนอหรือไม่
3. หากพร้อม (กรณีทน่ี ิสติ ได้มกี ารทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มอย่างดี นิสติ จะมีความพร้อมในการนาเสนอหน้า
ชัน้ เรียน) ให้นาเสนอได้ทนั ที แต่ ...
4. กรณีทน่ี ิสติ ยังไม่มคี วามพร้อม อาจารย์ จะให้เวลา 30 นาที ในการนังสรุ
่ ป ทบทวน เนื้อหาใจความสาคัญ
ของกลุ่ม และจะเริม่ ลงมือนาเสนอหลังจากเวลาผ่านไป 30 นาที ในกติกาเดิมคือ อาจารย์สามารถเรียก
สมาชิกในกลุ่มคนใดขึน้ มานาเสนอก็ได้ โดยคะแนนการนาเสนอของตัวแทนกลุ่ม จะเป็ นคะแนนรวมของ
กลุ่มโดยทันที
วิธกี ารดังกล่าวผูส้ อนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เวลาในการลงมือทาได้ภายใน 3 ชัวโมง
่
หากมีการรักษากติกา และรักษาเวลา ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากวิธกี ารนี้คอื อย่างน้อย นิสติ จะเกิดการกระตือรือร้นไม่
วางเฉย ในการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ปรึกษา หารือ ฝึ กความรับผิดชอบ และที่ สาคัญ
คือเป็ นการประเมินผลว่านิสติ จะได้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาของรายงานกลุ่มทีไ่ ปทามาได้อกี ทาง
หนึ่ง

