คู่มอื แนวปฏิบัติทดี่ ี
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2554

คานา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้เห็นความสาคัญของการจัดการความรู้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขึ้นมาเพื่อดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุ ดดังกล่าวจึงได้มีการจัดการนาความรู ้ที่ได้รับจากองค์
ความรู ้ และกิ จกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ของ
ผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) มาเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี แม้วา่ ดังนั้นการถอดประสบการณ์
ในครั้ งนี้ จึ ง เป็ นการรวบรวมความรู ้ ประสบการณ์ ข้อ มู ล เดิ ม ที่ ส ะสมมาร่ ว มกับ ข้อ มู ล และ
ประสบการณ์ ที่ไ ด้จากการบรรยายพิ เศษ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นรอบปี ที่ ผ่านมา จากกิ จกรรม
Show & Share, SPUC -knowledge และการถอดประสบการณ์ในการเรี ยนการสอนของคณะต่างๆ
ร่ วมกับความรู ้ดา้ นการวัดผลประเมินผลและการวิจยั เพื่อรวบรวมเป็ นตัวความรู ้สาหรับอาจารย์ และ
ผูส้ นใจ พร้ อมกับจัดทาคู่มือเพื่ อเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ต่อไป
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บทที่ 1
การถอดประสบการณ์ “การจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ”
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
หากพิจารณาจากข้อความแล้วการจัดการเรี ย นการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญน่ า จะ
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนโดยคานึ งถึ งประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ใครก็ตามที่เป็ นคน
สาคัญของเรา เราย่อมมีความปรารถนาดี ต่อเขา จะคิดอะไรจะทาอะไรก็ตอ้ งนึ กถึ งเขาก่อนคนอื่น
แนวโน้มการสอนนักศึกษาในปั จจุบนั นี้จะเป็ นไปในลักษณะที่จดั กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างมี
ความหมาย ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความรู ้ดว้ ยตนเองมากกว่าจะเป็ นการบอกหรื อบรรยายแบบเก่า อันที่
จริ งแนวการสอนทั้ง 2 แบบต่างก็มีจุดดีและ จุดด้อยในตัวของมันเอง

จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในรายการ Show & Share ได้มีการพูดคุ ยกันอย่างกว้างขวาง
หากจะเปรี ยบเทียบการสอนแบบบรรยายซึ่ งมีครู เป็ นศูนย์กลางกับการเรี ยนการสอนที่มีผเู ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางก็จะเป็ นดังนี้
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Teaching methods
 Teacher-

centered
-Lecture
-Explanation
-Talk and Presentation



Learner-centered
-CIPPA
-Inquiry
-Learning Cycle
-Experiential Learning
-Problem-based Learning
(PBL)/Case study
-Project-based Learning
-Research-based learning

การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ไม่น่าจะเป็ นวิธีสอนหรื อแนวทางในการ
สอน แต่ น่า จะเป็ นแนวคิ ดหรื อหลัก ในการสอนมากกว่า การนาแนวคิ ดไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ น้ ัน ครู
อาจารย์จาเป็ นต้องหาแนวทาง หรื อวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ ดังนั้นในการจัดการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญน่าจะหมายถึงการจัดสภาพหรื อสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญและเป็ นผูท้ ี่ใช้เวลา
ของการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ มีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัว(active participation) มากกว่าครู ดังนั้นในการ
จัดการเรี ยนการสอนอาจมีรูปแบบการสอน วิธีสอนที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น
ในเรื่ องหนึ่ ง ครู คนหนึ่ งอาจให้นกั ศึ กษาแสวงหาความรู ้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ ม แล้วนาข้อมูลมาแลกกัน
และอภิปรายสรุ ปเป็ นความเข้าใจ หรื อปั ญหาให้นกั เรี ยนขบคิด และพิสูจน์ทดสอบคาตอบ ขณะที่
ครู อีกคนหนึ่ งอาจจะใช้วิธีพานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่ แล้วกลับมาอภิปรายสรุ ปร่ วมกัน หรื อ
ในขณะที่ครู อีกคนหนึ่ งไม่สามารถพานักเรี ยนออกไปทัศนศึกษาได้ จึงนาวีดิทศั น์มาให้นกั เรี ยนชม
และให้นกั เรี ยนอภิปรายประเด็นต่างๆ การสอนของครู ท้ งั หมดที่กล่าวมาแม้จะใช้วธิ ี สอนต่างกัน

-3มีกระบวนการสอนต่างกัน .แต่หากการสอนนั้นๆ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีบทบาทในการเรี ยนรู ้ (ที่ตื่นตัว)และ
เป็ นผูใ้ ช้เวลาเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ก็ถือได้วา่ การสอนเหล่านี้เป็ นเป็ นการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางที่ครู โดยทัว่ ไปน่าจะยึดถือ
ไว้เป็ นหลักในการสอนเป็ นอย่างน้อย คือสิ่ งที่กาหนดไว้ในประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 มาตราที่ 24 ดังนี้
มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทา
เป็ น รักการอ่าน และการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่ อการเรี ยน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
6. จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา
ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
ต่อไปนี้ เป็ นวิธีสอนที่อาจารย์ใช้กนั ในการที่จะให้ผเู้ รี ยนค้นพบความรู้ดว้ ยตนเอง การจัด
กิจกรรมอาจจะให้นกั ศึกษาทางานเดี่ ยวหรื อเป็ นกิ จกรรมกลุ่มก็ได้แล้วแต่เนื้ อหาวิชา สภาพปั ญหา
สถานการณ์ และความสนใจของนักศึกษา อย่างไรก็ตามแนวทางการเรี ยนการสอนสมัยใหม่น้ นั
เน้นให้นกั ศึกษารู ้จกั การทางานเป็ นทีมเป็ นกลุ่ม เพื่อฝึ กการเป็ นผูน้ า การเป็ นผูต้ าม การยอมรับ

-4ความคิ ดเป็ นของผูอ้ ื่ น ฝึ กความรั บผิดชอบไปพร้ อมกัน ซึ่ งคนไทยเรายังขาดทักษะเรื่ องนี้ อยู่หาก
เทียบกับต่างชาติ ในการสอนดังกล่าวนี้ยงั สามารถใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ
มัลติมีเดี ยมาประกอบด้วยได้ เช่ น บทเรี ยนสาเร็ จรู ป(e-blended learning) ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ e-mail, web board, Internet,
Facebook, Twitter, Youtube ฯลฯ

การสอนแบบสื บเสาะ Inquiry
การเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการสื บสอบ เน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แบ่งหลาย
ระดับ
Structured/guided

open inquiry

วิธีน้ ีใช้ได้ดีในการสอนในรายวิชาที่มีการทดลอง จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1.ปัญหา ที่จะพิสูจน์หรื อหาคาตอบ ซึ่ งก็คือ วัตถุประสงค์ของการทดลองนั้นเอง
2.วิธีการทดลอง
3.การสรุ ปผลและอภิปรายผล
การสอนในระดับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาพบว่ามักจะเป็ นในรู ปแบบ ส่ วนที่ 1 และส่ วน
ที่ 2 ให้นักเรี ยนทาการทดลองหาข้อสรุ ปในส่ วนที่ 3 เอง หากผูเ้ รี ยนบรรลุ นิติภาวะหรื อมีความรู้
ความสามารถมากขึ้นมาอี กระดับหนึ่ ง ในบทเรี ยนหรื ออาจารย์ก็จะกาหนดส่ วนที่ 1 ให้และให้
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 เอง หากเป็ นการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษา
นักศึกษาก็จะต้องหาเองทั้ง 3 ประเด็น เช่นทาเรื่ องอะไร ทดลองอย่างไร ได้ผลอย่างไร จะเป็ นแบบ
open inquiry
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Concrete Experience – ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

Reflective Observations -สะท้อนผลการปฏิบตั ิดว้ ยมุมมองที่หลากหลาย

Abstract Conceptualization –สรุ ปเป็ นหลักการจากประสบการณ์หรื อทฤษฎี

Active Experimentation -ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่นๆ
วิธีน้ ีจะใช้ได้ดีในกรณี ที่สอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับปั ญหาสังคม สิ่ งแวดล้อม เป็ นการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิจริ ง สะท้อนแนวคิดหรื อมุมมองที่หลากหลายและในที่สุดสามารถสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ไปสู่ กรณี อื่นๆ หรื อประเด็นอื่นๆ ได้ ซึ่ งจะเป็ นไปตามขั้นตอน Kolbe Cycle of Experiential
Learning ดังนี้

Concrete Experience

Active Experimentation

Reflective Observations

Abstract Conceptualization

Problem-based Learning/Case Study







การเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องมือ แห่งการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและระบุสาเหตุของปั ญหา
ร่ วมกันวางแผนแก้ปัญหา
ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และลงมือแก้ปัญหา
ผูส้ อนอานวยความสะดวกและประเมินผลการแก้ปัญหา
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เทคนิคการสอนวิธีน้ ีสามารถนาไปใช้ได้กบั เกือบทุกรายวิชา ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม แม้แต่ทางด้าน IT ต่างๆ อาจจะมีขีดจากัดอยูบ่ า้ งในรายวิชาที่เน้นทักษะ
ทั้งหลายเช่น ทางด้านภาษา หรื อ วิชาช่าง หรื อวิชาที่พฒั นาทักษะทางกล้ามเนื้อ
ส่ วนในกรณี ของกรณี ศึกษาหรื อ case study ถื อว่าเป็ นแนวทางการศึกษากรณี เดี ยว เรื่ อง
เดียว รายเดียว แบบเจาะลึก ติดตามต่อเนื่องใช้เวลานานซึ่ งเป็ นวิธีการสอนแบบให้นกั ศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งได้สัมผัสจริ งได้รับความนิยมมาก ด้านสังคมศาสตร์ พฤติก รรมศาสตร์ การนามาใช้สอน
กับนักศึกษานั้นอาจมีขีดจากัดอยูพ่ อสมควรในทางปฏิบตั ิแทนที่จะให้นกั ศึกษาเป็ นผูล้ งมือศึกษาเอง
ผูส้ อนอาจยก case มาเป็ นตัวอย่า งแล้วให้ นัก ศึ ก ษาวิเคราะห์ หาเหตุ ผ ลโดยวิธี ดัง กล่ า วนี้ จะเป็ น
ประโยชน์มากทางด้าน บริ หารธุ รกิ จ นิ ติศาสตร์ การท่องเที่ ยว ฯลฯ การศึกษากรณี ศึกษานี้ หาก
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบในขั้นสู ง ใช้เวลาติดตามนานก็จะเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพซึ่ งไม่ขอกล่าวถึง

Research-based Learning
 วางแผนจัดการเรี ยนรู้: วิเคราะห์บริ บทผูเ้ รี ยน สภาพปัญหาชุมชน
 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้:
1.สอนเนื้ อหาสาระและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจยั
2. วิเคราะห์ปัญหาในปั จจุบนั ต่อยอดจากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไป
3.เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุ ปผล
4.จัดทารายงานผลการเรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
-ประเมินผลการเรี ยนรู้ : ใช้การประเมินตามสภาพจริ ง
ขั้นตอนต่างๆ คล้ายหัวข้อที่ 3 ที่กล่าวมาแล้ว เพียงแต่วตั ถุประสงค์ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนหาองค์
ความรู ้ใหม่มาให้ได้ เหมาะสาหรับเด็กที่มี ความรับผิดชอบสู ง กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ และพัฒนาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองหรื อรวมทั้งมีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพ
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จริ งของการทางาน มี การเชื่ อมโยงสิ่ งที่ เรี ยนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มี การจัดกิ จกรรมและ
กระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการที่นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชา หรื อเลือกทาโครงงานหรื อชิ้นงานในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ และมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ กล่าวคือไม่เป็ น
การรบกวนสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล ไม่ เสี่ ย งภัย หรื อผิดกฎระเบี ย บต่ า งๆ ไม่ สิ้ น เปลื องจนเกิ น ไป และ
สามารถดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นในเวลาอันควรได้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งมุ่ง
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวติ และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยอีกหลาย
รู ปแบบตัวอย่างเช่น
1) การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (individual study)
2) การเรี ยนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
3) การเรี ยนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี
4) การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
5) การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
6) การเรี ยนรู้ที่ใช้วธิ ีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)
การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญยังมีเทคนิคย่อยๆอีกมากจะไม่ขอกล่าวถึงในที่น้ ี ผูส้ นใจ
อาจศึกษาจากตาราวิธีสอนต่างๆซึ่ งมีอยูม่ ากมาย เช่น
ทิศนา แขมมณี (2546) รู ปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทิศนา แขมมณี (2548) เรื่องยากที่ทาได้ จริง ปฏิรูปการเรี ยนรู้ ท้งั โรงเรียน บริ ษทั เมธีทิปส์
จากัด กรุ งเทพ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) Learning Process สานักพิมพ์ บริ ษทั พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) จากัด กรุ งเทพ
ชนาธิป พรกุล (2544) รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผ้ เู รียนเป็ นศูนย์ กลาง สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(2553) การเรียนรู้ ส่ ู การเปลี่ยนแปลง กรุ งเทพ
ดร.สุ วทิ ย์ มูลคา, ดร.อรทัย มูลคา (2545) วิธีจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนาความรู้ และทักษะ ห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด ภาพพิมพ์
ดร.สุ วทิ ย์ มูลคา, ดร.อรทัย มูลคา (2545) วิธีจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่ านิยม, การเรียนรู้ โดยการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภาพพิมพ์
ดร.สุ วทิ ย์ มูลคา, ดร.อรทัย มูลคา (2545) วิธีจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด ห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด ภาพพิมพ์
ฯลฯ
การสอนแบบบรรยาย
สาหรับการสอนแบบบรรยายถื อว่าเป็ นการสอนที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลางนั้น ครู เตรี ยมการ
สอนสบาย เวลาสอนก็สอนสบาย ถึงแม้วา่ แนวการสอนสมัยใหม่พยายามหลีกเลี่ยง แต่ในทางปฏิบตั ิ
ยังจาเป็ นต้องใช้อยูไ่ ม่วา่ เราจะสอนแบบใดก็ตาม เพียงแต่ใช้ให้นอ้ ยลงเท่าที่จาเป็ นในการที่จะอธิ บาย
ความเชื่อมโยง ขยายความ สอดแทรกในวิธีการสอนแบบต่างๆ ทั้งนี้เราอาจทาให้การสอนแบบ
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บรรยายมี ชีวิตชี วาไม่น่า เบื่ อได้โดยการเตรี ยมตัวให้พร้ อม ผูบ้ รรยายต้องมี ค วามมัน่ ใจในตัวเอง
สอดแทรกตัวอย่างที่เป็ นที่สนใจในปั จจุบนั ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนตั้งใจไม่เบื่อหน่าย
การสอนแบบบรรยายที่ประสบความสาเร็ จ เช่น ในกรณี ของรายการ talk show พูดด้วย
น้ าเสี ยงที่เป็ นธรรมชาติ ท่าทางเป็ นมิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส เสี ยงดังพอที่ทุกคนได้ยินชัดเจน พูดชัด
ถ้อยชัดคา ไม่เร็ วหรื อช้าเกินไป น้ าเสี ยง จังหวะการพูดเน้นประเด็นสาคัญ สอดแทรกอารมณ์ขนั
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากผูบ้ รรยายจะเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงแล้ว ต้องมีเทคนิ คให้ผฟู ้ ั งมีส่วนร่ วม หรื อ
อย่างน้อยให้ความสนใจผูฟ้ ั งอย่างทัว่ ถึง มี eye contact เหมือนกับกาลังคุยกันสองต่อสอง มีการ
ถามตอบบ้างตามสมควร หรื อมี การสัมภาษณ์ พูดคุ ยร่ วมด้วย และแน่ นอนการสอนแบบบรรยายที่
ให้ผลดีน้ นั ต้อง ใช้เทคนิค Active learning เข้ามาร่ วมด้วยร่ วมด้วย

Active Learning
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า Active Learning จะมี บทบาทสาคัญกับ การสอนทุกวิธี คาว่า
Active learning มิได้หมายถึงการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างกระวีกระวาด หรื อตื่นตัวด้านกายภาพเท่านั้น
แต่ตอ้ งตื่นตัวด้านสมอง สติปัญญาด้วย
องค์ประกอบพื้นฐานของ การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนในบทเรี ยน คือ
1 การพูดและการฟั ง ในบทเรี ยนก็จะต้องมีกิจกรรมที่เป็ นการพูดฟั งที่มีชีวิตชี วา ตื่ นเต้น มี
ความหมาย ยิ่งในบทเรี ยนที่มีการอภิปรายกลุ่มย่อยอาจต้องมีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม เลขา
กลุ่ ม และผูท้ าหน้าที่ นาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ในกิ จกรรมดังกล่าวนี้ ผสู ้ อนจะต้องให้
ความระมัดระวังในการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่มไม่ให้ผทู ้ ี่พูดเก่ง dominate ผูท้ ี่พูดไม่เก่ง ฝึ กการ
เป็ นผูน้ าและผูต้ าม การเป็ นผูพ้ ูด และผูฟ้ ั ง ที่ ดี เข้า วิ ธี ก ารท างานร่ ว มกัน กัน ตามวิ ถี ท าง
ประชาธิ ปไตย ขณะเดี ยวกันก็ป้องกันมิให้เกิ ดการเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ดังนั้นกิ จกรรมกลุ่มหาก
ต้องจัดบ่อยๆก็ ตอ้ งหมุ นเวีย นการท าหน้า ที่ ต่า งๆ กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น
ดังกล่ าวนี้ เป็ นกิ จกรรมเบื้องต้นที่จะตรวจสอบผูเ้ รี ยนว่ามีความเข้าใจในเนื้ อหาดี เพียงใด
หรื อมีความเห็นไปในทางเดียวกันหรื อไม่ หากเป็ นวิชาด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง
จะเป็ นกิจกรรมที่สาคัญมาก

-102 การอ่ า น ถื อเป็ นกิ จกรรมที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการสอนทุ กวิธี อาจารย์ค วรมอบหมายให้
นักศึกษาอ่านเนื้ อหาที่จะเรี ยนมาล่วงหน้า แล้วนามาสรุ ปหรื ออภิปรายในห้อง หรื ออาจารย์
อาจมี บทความพิเศษเป็ นเอกสาร หรื อบทความจากอิ นเทอร์ เน็ ตให้นักศึ กษาอ่าน ยิ่งหาก
นักศึกษามี book net ทุกคนก็ยงิ่ สะดวก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบ WiFi ทั้งมหาวิทยาลัย
ในกรณี เช่นนี้ผสู ้ อนเองจะต้องเตรี ยมข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไว้ดว้ ย
3 การเขียน เป็ นการประมวลความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาออกมาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หาก
เป็ นการสอนภาษาก็จะถือว่าเป็ นทักษะสู งสุ ด ในสภาพความเป็ นจริ งแล้วนักศึกษามีทกั ษะ
การเขียนภาษาไทยต่ามาก ตั้งแต่เขียนหนังสื อไม่เป็ นตัว เขียนไม่เป็ นประโยค เรี ยบเรี ยงไม่
เป็ น สรุ ปความไม่เป็ นการทาข้อสอบที่ผ่านมาก็มกั เน้น การฝน การวงตัวเลื อกต่างๆ หาก
อาจารย์ในรายวิชาต่างๆจะเน้นการเขียนจริ งๆบ้างก็จะดี(ไม่ใช่เป็ นการ ตัด และ วาง)
4 การสะท้อนกลับ เป็ นการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนว่าบทเรี ยนมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และความสามารถของผูเ้ รี ยนมากน้อยเพียงใด บางครั้งเนื้ อหาอาจยุง่ ยากเกินไป
สาหรับผูเ้ รี ยน อาจารย์เองก็จะต้องมีการปรับเนื้ อหา วิธีการสอน หรื อการอธิ บายบ้าง
แล้วแต่กรณี การสะท้อนกลับนี้อาจมิได้มาจากการรับฟังความคิดเห็นโดยตรง แต่อาจมาจา
การตอบคาถาม หรื อทดสอบย่อย
หากจะเปรี ยบเทียบการเรี ยนการสอนระหว่างการ Passive Learning และ Active Learning
ก็จะเป็ นไปตาม แผนผังของ Dale’s Cone of Experience
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ดังนั้นไม่วา่ อาจารย์จะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างไร หากคานึงถึงผลที่ผเู ้ รี ยนจะ
ได้รับก็จะนับว่าเป็ นประโยชน์ยงิ่
รู ปแบบการจัดกลุ่ม
เทคนิคการจัดกิจกรรมที่เป็ น active learning นั้นมีหลายรู ปแบบ ดังนี้
จัดเป็ นรายบุคคล (individual student)
จัดเป็ นรายคู่ (share/pair)
จัดเป็ นรายกลุ่ม(group)ขนาด 4-8 คน หากกลุ่มใหญ่กว่านี้ ก็อาจเป็ นโอกาสให้นกั ศึกษาบาง
คนกินแรงผูอ้ ื่น การจัดกลุ่มทากิจกรรมนี้หากสามารถจัดให้แต่ละกลุ่มมีนกั ศึกษาที่มีพ้ืนฐานแตกต่าง
กัน คละกันในจานวนพอๆกันจะดีมาก
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ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถจัดได้อาจเป็ นดังนี้
รายบุคคล อาจกาหนดให้
-ฟังเทป หรื อดูวดี ิทศั น์ แล้วกาหนดคาถาม หรื อประเด็นที่จะถาม
-ตั้งคาถามแล้วให้นกั ศึกษาเขียนตอบภายใน 1 นาที
-กาหนดให้อ่านข้อความแล้วสอบย่อยๆ (quiz)
-ให้มีการซักถามเมื่อมีการสาธิต
ในกรณี ที่จดั เป็ นรายคู่ อาจจัดกิจกรรมเป็ น
-ช่วยกันคิด วางแผน หรื อแก้ปัญหาร่ วมกัน
-ช่วยกันเขียนงาน
-แลกเปลี่ยนงาน หรื อ สมุดบันทึกเพื่อดูความถูกต้องเรี ยบร้อย
-ผลัดกันตั้งคาถามหรื อตอบคาถาม
-ช่วยกันทดลอง ร่ วมกันแก้ปัญหา เก็บข้อมูล
-ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
-ในกรณี ที่ตอ้ งการความเห็นที่หลากหลายอาจให้ตวั แทนของกลุ่มหนึ่ งไปร่ วมประชุ มกับอีก
กลุ่มหนึ่งก็ได้
ยังมีกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์ที่ค่อนข้างจาเพาะ เช่นทางด้านภาษา ต้องการให้นกั ศึกษาเน้น
การออกเสี ยงให้ถูกต้องก็อาจเริ่ มต้นให้นกั ศึกษาไปค้นจากพจนานุ กรมภาษาอังกฤษว่าการออกเสี ยง
ที่ถูกต้องเป็ นอย่างไรเมื่อเป็ น กริ ยา คานาม แล้วให้นกั ศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วฝึ กการออก
เสี ยง แล้วมาออกเสี ยงให้อาจารย์ฟัง
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หรื อการฝึ กการเขียน อาจให้อาจารย์ตรวจ แนะนา แล้วให้เจ้าของนากลับไปเขียนใหม่ เป็ น
การเรี ยนรู ้ จาข้อผิดพลาดของตนเองซ้ าแล้วซ้ าอี ก ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถพัฒนาได้ หรื อกิ จกรรมการ
นาเสนอเป็ นภาษาต่างประเทศ การซ้อมบ่อยๆก็จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยได้ดี กิจกรรมในลักษณะนี้ สามารถ
นาไปใช้ในกรณี อื่นๆอีกมากมาย เช่นการเตรี ยมทีมลงแข่งขัน การตอบปั ญหา หรื อวางแผนเศรษฐกิจ
นัก ศึ ก ษานอกจากจะมี พ้ื นฐานความรู ้ เป็ นอย่า งดี แล้วจะต้องมี ค วามสามารถนาความรู ้ ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ไม่วา่ จะใช้เทคนิคการสอนอะไรก็ตาม หรื อใช้วธิ ี ใดก็ตามอาจารย์คงต้องเน้นให้นกั ศึกษา
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ มิใช่รอคาตอบจากอาจารย์ ย้าว่าความรู ้มีการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติมตลอดเวลา หากเราอยูน่ ิ่งเฉยไม่ติดตาม เราจะไม่ทนั โลก ความรู ้ที่เราคิดว่าใช่ สักวันหนึ่ง
อาจจะไม่ใช่หรื อกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าให้เน้น How to learn มากกว่า What to learn
เทคนิคการตั้งคาถามและรอคาตอบ
ไม่วา่ จะเป็ นการสอนแบบใดก็ตามวิธีการสอนที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จนั้นคือ การถาม
นักศึกษาและการตอบจากนักศึกษา ดังนั้น อาจารย์จะต้องเข้าใจวิธีการถามตอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมีความหมาย เช่น ลักษณะคาถามที่ดีน่าจะเป็ นแบบนี้
1.ไม่ควรเป็ นคาถามที่เป็ น 2 ตัวเลือก เช่น ใช่-ไม่ใช่ , ถูก ผิด, มี-ไม่มี เพราะไม่ได้กระตุน้
ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด การตอบของนักศึกษาจะเป็ นเพียงแค่การเดาว่าตัวเลือกใดน่าจะถูก หรื อ
มิฉะนั้นก็จะเป็ นการเดาใจอาจารย์
2. การตั้งคาถามควรจะตั้งคาถามก่อนแล้วเว้นช่ วงเวลา 2-3 วินาทีให้นกั ศึกษาทุกคนได้คิด
ก่อน แล้วจึงเรี ยกชื่อให้นกั ศึกษาตอบ หากเรี ยกชื่อนักศึกษาก่อนแล้วจึงถาม ก็จะทาให้นกั ศึกษาที่ไม่
ถูกเรี ยกชื่อคนอื่นๆไม่คิดอะไรเลย
3. เมื่ออาจารย์ต้ งั คาถามแล้วไม่ควรเรี ยกชื่ อให้ตอบคาถามทันที ต้องให้เวลานักศึกษาใน
การคิดด้วย เพราะบางคาถามอาจต้องใช้เวลา การให้นกั ศึกษาตอบทันที ก็อาจทาให้นกั ศึกษาที่ตอบ
ไม่ได้รู้สึกเสี ยหน้า
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4 เมื่ออาจารย์ต้ งั คาถามแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการถามซ้ า เพราะนักศึกษาจะไม่ต้ งั ใจฟั งคาถาม
เพราะสามารถรอฟังจากอาจารย์ได้อีกครั้งหนึ่ง
5.เมื่อถามแล้วครู ควรตั้งใจรอคาตอบจากนักศึกษา อย่าปล่อยผ่านเลยไปโดยลื มรอคาตอบ
จากนักศึกษา มิฉะนั้นแล้วนักศึกษาก็จะไม่ตอบเพราะคิดว่าอาจารย์ก็จะผ่านเลยไป
6. อย่าถามแล้วก็เผลอตอบเอง หากเป็ นเช่นนั้นแล้วนักศึกษาจะไม่พยายามตอบ เพราะคิดว่า
เดี๋ยวอาจารย์ก็ตอบให้
7. หากนักศึ กษาตอบไม่ได้ อาจเป็ นเพราะนักศึ กษาฟั งคาถามแล้วไม่ เข้าใจ อาจารย์ควร
อธิ บายคาถามเพิ่มเติมแทนการคาดคั้นที่จะเอาคาตอบให้ได้
8. เมื่อได้คาตอบจากนักศึ กษาคนที่หนึ่ งแล้ว อาจถามความเห็ นของนักศึ กษาคนต่อไปว่า
ถูกต้องหรื อไม่ หรื อมีความเห็ นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ได้ หรื ออาจจะให้นกั ศึกษาคนที่2 ช่ วยสรุ ป
คาตอบให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้
9. พยายามใช้คาถามที่กระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิดตาม Bloom’s Taxonomy ซึ่ งเป็ นไปตามลาดับ
ขั้นจากขั้นต่าสุ ดไปสู่ ข้ นั สู งสุ ด คาถามที่ดีน้ นั อาจารย์จะต้องเตรี ยมไว้ก่อน โดยเริ่ มต้นจาก
-ความรู้ ค วามจา เป็ นการจาข้อมูล จาสถานที่ จาวิธี การ จาเวลา จาตัวเลข จาชื่ อ จา
เหตุการณ์ ซึ่ งไม่ได้กระตุน้ ความคิดเท่าไร ฯลฯ
-ความเข้าใจ การอธิ บายความ ขยายความ สรุ ปความ การยกตัวอย่าง การเปรี ยบเทียบข้อดี
ข้อเสี ย ฯลฯ
-การนาไปใช้ การนาเอาความรู ้จากสถานการณ์เดิมที่ตนเองรู ้อยูแ่ ล้วไปใช้ในสถานการณ์อื่น
ได้ ฯลฯ
-การวิเคราะห์ สามารถแยกแยะประเด็นหรื อองค์ประกอบ หรื อวิเคราะห์สถานการณ์ได้ฯลฯ
-การสังเคราะห์ การสร้างผลงาน การแก้ปัญหา ฯลฯ
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-การประเมินค่า การเอาสิ่ งที่เป็ นไปได้สองสิ่ งเปรี ยบเทียบกัน และตัดสิ นว่าวิธีการใดดีกว่า
กัน เมื่อมีการประเมินจะต้องมีการตัดสิ นใจ ฯลฯ
บทเรี ยนสาเร็จรู ป e-blended
การจัดการเรี ยนการสอนตามความสามารถของผูเ้ รี ยนอาจทาได้หลายแบบ จากหลักการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไปนั้นต้องยอมรับว่าทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน
เพียงแต่แต่ละคนมีพ้นื ฐาน ประสบการณ์ เวลา โอกาส ความสนใจแตกต่างกัน ดังนั้นหากบทเรี ยนมี
ความยืดหยุ่นเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสศึกษาได้อย่างเต็มที่ ไม่จากัดเวลาเฉพาะในห้องเรี ยน
ผูเ้ รี ยนก็จะมีโอกาสศึกษา สร้างความรู ้ ความเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ประเด็นใดที่ยงั ไม่เข้าใจอย่างถ่อง
แท้ ก็สามารถศึกษา ทบทวนใหม่ได้ ในเบื้องต้นจึงได้มีการพัฒนาบทเรี ยนโปรแกรมสาเร็ จรู ปขึ้น
หลากหลายรู ปแบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนการสอนมากขึ้น ก็มีการพัฒนามา
เป็ น บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน(computer-assisted

instruction-CAI) ซึ่ งใช้ โ ปรแกรม

Authorware version ต่างๆ ช่วยให้บทเรี ยนต่างๆน่าสนใจขึ้นอีกมาก เรื่ องที่เป็ นนามธรรมกลายเป็ น
รู ปธรรม เป็ นต้นว่ารู ปร่ างโมเลกุลของสารหักงอ เหมื อนกันหรื อต่างกันอย่างไร สามารถนามา
เปรี ยบเทียบกันได้ สามารถจาลองเหตุการณ์ต่างๆซึ่ งไม่สามรถดูจากสถานการณ์จริ งได้โดยการทา
เป็ นภาพแอนิ เมชัน ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย ก็สามารถทาเป็ นภาพกราฟฟิ กส์ มีสีสันสวยงาม มี
ดนตรี ประกอบ นอกจากนี้ ยงั สามารถทานายอนาคตได้ สามารถใส่ ขอ้ มูลได้มากมาย หรื อบางตอน
อาจสอดแทรกด้วยวีดิทศั น์เป็ นกรณี ตวั อย่างได้
ดังนั้นในแง่ที่อานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยน

มหาวิทยาลัยในฐานะที่มีความโดดเด่นด้าน

ไอซี ทีจึงได้มีนโยบายส่ งเสริ มให้รายวิชาต่างจัดทาเป็ น บทเรี ยนแบบ e-blended อาจารย์ที่มีความ
ประสงค์จะจัดทาบทเรี ยนดังกล่าวนี้ควรจะมีตวั เนื้ อหาที่ค่อนข้างแน่นอน พร้อมที่จะทาออกมาในรู ป
ดิจิทลั หรื อ e-book เพื่อประกอบบทเรี ยนด้วย โดยมหาวิทยาลัยให้งบประมาณ รายวิชาละ 30,000
บาท ส่ วนการจัดการเรี ยนการสอนนั้นได้ตกลงเป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกันว่าจะลดจานวนชัว่ โมงเรี ยน
ในห้องเรี ยนลง 5 ครั้งเท่ากับ 8 ชัว่ โมง อาจารย์กบั นักศึกษาอาจมอบหมายงานหรื อติดต่อกันได้ดว้ ย

-16-

e-mail, web board, face book หรื อ เว็บไซต์ ฯลฯ แล้วแต่จะตกลงกัน ทั้งนี้ยงั คิดภาระงานให้อาจารย์
เท่าเดิม
การวิจัยในชั้นเรียน
หากแบ่งประเภทของานวิจยั ตามวัตถุประสงค์การใช้งานอาจแบ่งออกได้เป็ นงานวิจยั
เพื่อองค์ความรู ้และงานวิจยั ในชั้นเรี ยน ส่ วนวิธีการวิจยั ในด้านการศึกษาก็มกั ได้ยนิ ว่ามีสองแบบคือ
ปริ มาณและคุณภาพ ซึ่ งหลายคนเข้าใจว่าแยกกันโดยเด็ดขาด อย่างเช่นในกรณี การจัดโครงการ
อบรมงานวิจยั เชิงคุณภาพได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดย
การและแบ่งกลุ่มฝึ กกาหนดชื่อเรื่ องงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ถูกต้อง และจับคู่ฝึกปฏิบตั ิการสัมภาษณ์
ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยกัน โดยวิทยากรได้นาบทสัมภาษณ์และชื่อเรื่ องงานวิจยั เชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์และอภิปรายร่ วมกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

อัน ที่ จริ ง ทั้ง สองแบบต่ า งก็ มี ข ้อ ดี ข ้อ เสี ย ตัว ของมัน มหาวิ ท ยาลัย จึ ง จัดให้ มี ก ารอบรม
ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสม โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพยิง่ ๆขึ้นไป

-17-

การวิจยั ในชั้นเรี ยน (Classroom Action Research) เป็ นการวิจยั ที่เน้นการสื บสอบเชิ งธรรมชาติ
(Natural Inquiry) จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู ้หรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
โดยที่ครู เป็ นผูว้ จิ ยั ในสิ่ งที่อาจารย์ปฏิบตั ิอยู่ มีผเู ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารหรื ออาจารย์อื่น มีส่วนร่ วมในการวิจยั ด้วย
โดยมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ อาจารย์เป็ นผูว้ ิจยั เอง ผลการวิจยั สามารถแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนได้ทนั เวลาและตรง
จุด เป็ นการพัฒนาและทดสอบการแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเรื่ องการ
เรี ยนการสอนและแนวทางการแก้ปัญหา มีการนาเสนอข้อค้นพบและรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มอาจารย์
เทคนิ ค วิธี ก ารวิจยั ในชั้นเรี ย นนี้ ส านักงานวิจยั และแผนได้จดั ให้มี ก ารประชุ ม ปฏิ บ ตั ิ ก าร และมี ก าร
บรรยายเรื่ องความสาคัญ ยกตัวอย่างงานวิจยั ในชั้นเรี ยน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล พร้ อมกับ
แบ่งกลุ่มทดลองเขียนโครงงานวิจยั ในชั้นเรี ยน และมีการอภิปรายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ถึงความเป็ นไปได้
โอกาสต่างๆ อย่างกว้างขวางในปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีคลินิกวิจยั สาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะทางานวิจยั แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปประเด็น ตัวแปร หรื อการออกแบบการทดลองได้ชดั เจน ก็สามารถ
ปรึ กษาหารื อได้
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จากข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งได้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจยั สาหรับบุคลากรภายใน โดยมีสานักงานวิจยั และแผนเป็ น
หน่ วยงานกลางในการดาเนิ นงานให้ทุนอุดหนุ นงานวิจยั แก่ อาจารย์และมีผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ทา
เรี ยบร้อยแล้วมีหลายเรื่ องดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.) การเปรี ยบเทียบวิธีการสอนแบบเรี ยนเป็ นกลุ่มกับวิธีการสอนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในรายวิชาสถิ ติทวั่ ไป (MAT121) ของนักศึก ษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุ รี
(อาคม เผือ กจันทึ ก )ผลการวิจ ัย โดยสรุ ป มี ดัง นี้ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักศึกษารวมทุกเนื้ อหาที่ได้รับวิธีการสอนแบบเรี ยนเป็ นกลุ่มและวิธีการสอนแบบปกติ ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ถึงแม้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสถิติทวั่ ไปที่ได้รับการสอนทั้ง 2 วิธี
จะไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาสถิติทวั่ ไป ซึ่ ง
ได้มาจากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า วิธีการสอนแบบเรี ยนเป็ นกลุ่ม
มี แนวโน้ม ที่ จะให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิชาสถิ ติทวั่ ไปสู ง กว่า วิธีการสอนแบบปกติ ในทุ ก
หัวข้อที่ทาการศึกษา
2.) เปรี ยบเที ยบระหว่างดัชนี มวลกายเกรดเฉลี่ ย และสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 (ถวัลย์ สุ วรรณฉวี) สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
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นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีดชั นี มวลกายแตกต่างกัน คือ ผอม ปกติ และอ้วน มีเกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
แสดงว่าดัชนีมวลกายไม่มีผลต่อการเรี ยนของนักศึกษา ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาชาย พบว่า กลุ่มรู ปร่ างปกติมีสมรรถภาพทางกายสู งกว่ากลุ่มรู ปร่ างผอมและกลุ่มรู ปร่ าง
อ้วน และในกลุ่มนักศึกษาหญิงพบว่าสมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน
3.) READING HABITS OF ENGLISH MAJOR STUDENTS: BASIS FOR
IMPROVING TEACHING STRATEGIES (Mrs. Hope Christina H. Deita, 2012) สรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ นักศึกษาที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษต่าจะ อ่านไม่บ่อย วัตถุ ประสงค์ไม่ชดั เจน
ไม่รักในการอ่านไม่วา่ ภาษาไทยหรื ออังกฤษ นอกจากนี้ ยงั พบว่าปริ มาณเอกสาร หนังสื อที่มีให้อ่าน
ในครอบครั ว และทัศนคติ ต่อการอ่านภาษาอังกฤษมีผลต่อพฤติ กรรมการอ่านของนักศึ กษา สิ่ งที
ชอบอ่านกันมากคือหนังสื อวารสาร สื่ อออนไลน์ แฟชัน่ สารคดีบนั เทิง โฆษณา และนวนิ ยาย ผูว้ ิจยั
เสนอแนะว่าแนวการอ่านที่มีลกั ษณะโต้ตอบกันได้น่าจะช่ วยเพ่มช่วงระยะเวลาการอ่านให้ยาวขึ้น
การมีเอกสารมากๆเป็ นตัวเลือกก็น่าจะส่ งผลให้นกั ศึกษารักการอ่านมากขึ้น
4.) ผลการนาระบบโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป MYOB Plus for Windows มาใช้ในการสอน
วิชาโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี (จิรพงษ์ จันทร์ งาม, 2012) เป็ นการศึกษาผลการนาระบบ
โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป MYOB Plus for Windows มาใช้ในการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ที่ป ระกอบด้วยผลกระทบด้า นการนาเข้าข้อมูล ผลกระทบด้านการประเมิ นผล ผลกระทบด้าน
ผลลัพ ธ์ ด้า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ด้า นความปลอดภัย ของระบบฐานข้อ มู ล ด้า น
ประสิ ทธิ ภาพของข้อมูล ด้านการควบคุมการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน โดยภาพรวมสรุ ปได้
ว่ามี ผลกระทบในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงถื อได้ว่าโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป MYOB Plus for
Windows บัญชี มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการสอนวิชาโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี รหัส
วิชา ACT332 ณ ขณะนี้
ผลจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการนาระบบโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป MYOB
Plus for Windows มาใช้ในการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา
และอุปสรรคด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1) ส่ วนการนาเข้าข้อมูล พบว่า ระบบมีข้ นั ตอน
การทางานที่ซบั ซ้อน มีขอ้ จากัดในการกาหนดเลขที่ใช้ในการนาเข้า และระบบยังมีเมนูการใช้งานที่ยาก
ต่อการใช้งาน 2) ส่ วนการประมวลผล พบว่า ก่อนการทาการประมวลผลข้อมูล นักศึกษาไม่สามารถ
เรี ยกดูการปรับปรุ งและแก้ไขรายการที่ผดิ พลาดได้ มีหน้าต่างโปรแกรมและเมนูที่ใช้ในการประมวลผล
ที่เข้าใจยาก และระหว่างการประมวลผลบ่อยครั้งที่ระบบเกิดความล้มเหลว 3) ส่ วนแสดงผลลัพธ์ พบว่า
ระบบมีรูปแบบรายงานที่ยากต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันระบบก็ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา รวมถึง
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ความถู กต้องของข้อมูลได้ และรายงานที่ได้จากระบบมีขอ้ มูลที่ไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามความต้องการ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร พบว่า นักศึกษาไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และไม่
มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบ รวมถึงนักศึกษาไม่มีความรู ้พ้นื ฐานด้านคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั อีกเป็ นจานวนมากทั้งในส่ วนที่เป็ นงานวิจยั เพื่อองค์ความรู ้และงานวิจยั
ในชั้นเรี ยนที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ โดยมุ่งหวังว่าผลของการศึกษาวิจยั ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ

บทที่ 2
แนวปฏิบัตเิ ทคนิคการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในแนวทางของการสอนของนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และเป็ นการนาความรู ้เดิมที่นกั ศึกษาได้เรี ยนมาในวิชาพื้นฐานมาประกอบใน
การศึกษาในวิชาต่อไป ดังนั้นหลักการสอนสาขานี้ ที่สาคัญของการทดสอบพื้นฐานของนักศึ กษา
ก่อนเข้าเรี ยนในชัว่ โมงแรก และ ควรจะทดสอบสั้น ๆ ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนทุกครั้ง การสอนจะเป็ น
การสอนในเชิ ง ให้ เ กิ ด ทัก ษะในกระบวนการคิ ด การใช้ อุ ป กรณ์ ใ นเชิ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ง และ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ เป็ นส่ วนใหญ่
หลักการสาคัญของการสอน
1. สื่ อในการนาเสนอ เช่น Presentation สื่ อจากอุปกรณ์จริ ง หรื อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แสดงได้ทุกขั้นตอน ชัดเจนไม่คลุมเครื อ และติดขัด
2. การสอนเป็ นการสอนแบบมีส่วนร่ วม หรื อ สอนแบบสาธิ ต
3. นักศึกษาต้องมีการทาโจทย์ เขียนโปรแกรม หรื อ ใช้สมุดหรื ออุปกรณ์การเรี ยนที่มีการ
แก้ไขปั ญหาแบบขั้นตอน (Step)
4. การนาเข้าสู่ บทเรี ยนจะต้องนาเข้าสู่ ทุกครั้งของการเปลี่ยนเนื้อหา เพื่อให้เป็ นการเตรี ยม
และทาให้นกั ศึกษาเกิดปั ญหาและต้องการหาคาตอบ
5. นักศึกษาจะให้การสนใจใน 5 นาทีแรกของการเริ่ มเรี ยน และจะลดความสนใจทุก 50
นาทีโดยประมาณ ดังนั้นการจัดเนื้ อหาควรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
6. การวัดผลสามารถวัดผลในการแข่งขันเป็ นกลุ่ม หรื อ วัดผลรายบุคคล
7. อาจารย์ผสู้ อนต้องเป็ นผูถ้ ามคาถาม และนักศึกษาหาคาตอบโดยควรจะเฉลยในท้าย
ชัว่ โมงหรื อครั้งต่อไป
8. การจัดกลุ่ มให้เหมาะกับ พื้นฐานผูเ้ รี ย น โดยใช้วิธีผ สม ในห้องเรี ย นขนาดใหญ่อาจ
กาหนดเป็ นแถว
9. อาจารย์ผสู ้ อนควรเคลื่อนไหวเข้าหาแต่ละกลุ่มผสมกับการอธิ บาย ไม่ควรอยูก่ บั ที่เพียง
ตาแหน่งเดียว
10. การจบบทเรี ยน ต้องนาเสนอทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในครั้งต่อไป และ สอดคล้อง
กับการมอบหมายการบ้าน

-222.2 การแบ่ งประเภทของวิชาในกระบวนการเรียนรู้ เป็ น 2 ประเภท
1. กลุ่มวิชาด้านการใช้ความจา
2. กลุ่มวิชาด้านความเข้าใจ-ทักษะ-วิเคราะห์
แนวปฏิบัติ วิชาด้ านการใช้ ความจา และการกาหนดช่ วงเวลา
แบ่ งออกเป็ น 4 ช่ วง
ช่ วงที่ 1 Pre-Test . ใช้เวลาประมาณ 10 %
ช่ วงที่ 2 การบรรยาย ใช้เวลาประมาณ 30 %
เป็ นการบรรยายให้ความรู้
ช่ วงที่ 3 กิจกรรม กลุ่มละไม่เกิน 70 คน ใช้เวลาประมาณ 40 %
1. เปิ ดคาถาม คาถาม-คาตอบ ครั้งละ 5 คาถาม
- คาถามคาตอบ ระหว่าง อาจารย์กบั นักศึกษา
- คาถามคาตอบ ระหว่าง นักศึกษากับนักศึกษา
2. การแบ่งกลุ่มย่อย
3. ทดสอบ(Quiz)
- แบบเดี่ยว
- แบบกลุ่ม
4. อภิปรายกลุ่ม –PBL
ช่ วงที่ 4 ประเมินผล 20 %
ผูป้ ระเมินผลคือ
1. อาจารย์ผสู้ อน
2. นักศึกษา (เดี่ยว/กลุ่ม)
วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการทางาน (ผูส้ อน)
2. การนาเสนอผลงาน(ผูส้ อน+นักศึกษา)
3. การบ้าน-มอบหมายงาน(ผูส้ อน)
4. Post-Test(ผูส้ อน)
5. สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม(ผูส้ อน)
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2.3 สื่ อการสอน
1. Power Point
2. Case Study
3. วิดิทศั น์
4. หนังสื อ+ตารา
5. Internet
6. วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิ
2.4 เทคนิคการสอน
1. บรรยาย
2. การสอนแบบมีส่วนร่ วม
3. อภิปรายกลุ่ม(PBL)
แนวปฏิบัติ วิชาด้ านการวิเคราะห์ และทักษะ
แบ่ งออกเป็ น 4 ช่ วง
ช่ วงที่ 1 สอบถามความก้าวหน้ าของงาน . ใช้เวลาประมาณ 10 %
ช่ วงที่ 2 การบรรยาย ใช้เวลาประมาณ 30 %
เป็ นการบรรยายให้ความรู้
ช่ วงที่ 3 กิจกรรม กลุ่มละไม่เกิน 40 คน ใช้เวลาประมาณ 40 %
1. มอบหมายงาน
- รายบุคคล
- รายกลุ่ม
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
- โจทย์
- Case Study
3. ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
ช่ วงที่ 4 ประเมินผล 20 %
ผูป้ ระเมินผลคือ
1. อาจารย์ผสู้ อน
2. นักศึกษา (เดี่ยว/กลุ่ม)
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1. การนาเสนอผลงาน(ผูส้ อน+นักศึกษา)
2. Post-Test(ผูส้ อน)
3. มอบหมายงาน Project
4. สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ/คุณธรรมและจริ ยธรรม
สื่ อการสอน
1. Power Point
2. Software/Program
3. ตัวอย่างงาน
4. วัสดุ/แบบจาลอง
5. หนังสื อ+ตารา
6. Internet
7. วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิ/อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
เทคนิคการสอน
1. PBL
2. Individual Study
3. Learning By Doing
4. Experiential Learning
5. Inquiry Base

บทที่ 3
แนวปฏิบัตเิ ทคนิคการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การศึกษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self study):
1. อาจารย์ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ย นประเมิน ความต้ อ งการของตนเอง เช่ น ผูเ้ รี ย นต้องการ
ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยน เกรด / คะแนน มากน้อยเป็ นอย่างไร
2. ผูเ้ รี ย นต้องการความรู้ นอกห้องเรี ยน ความรู้ ในสถานการณ์ จริ งที่ ทนั สมัย มากน้อย
อย่างไร
3. อาจารย์ผสู้ อนกาหนดจุดมุ่งหมายของงานที่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทราบอย่างชัดเจน ให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ที่หลากหลาย ความรู้ที่เป็ นประสบการณ์ เป็ นต้น
4. อาจารย์ผสู้ อนจัดผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ หรื ออาจเป็ นผูเ้ รี ยนคนเดียวศึกษาค้นคว้าตาม
ลาพัง อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดหัวข้อ/ประเด็นที่สิ่งที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ไปศึกษา
ค้นคว้า
5. อาจารย์ผสู้ อนกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงความคิดเห็น หาข้อสรุ ป รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิ กกลุ่ ม (หากเป็ นงานกลุ่ม) และให้คาแนะนาผูเ้ รี ยนให้มีการร่ วมมื อกันในการ
วางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่ องต่างๆ
6. อาจารย์ผู้ส อนคอยดู แ ล และให้ ค วามช่ วยเหลื อ ในการศึ ก ษาจัด หาอุ ป กรณ์ และ
เสนอแนะแหล่ งความรู ้ ต่างๆ ได้แก่ วัสดุ หนังสื อ สิ่ ง พิมพ์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และ
อื่ น ๆ ที่ ผู ้ เ รี ยนต้ อ งใช้ ร วมทั้ งอาจแนะน าให้ ห าความรู้ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
7. อาจารย์ผสู้ อนกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนดาเนินการให้แล้วเสร็ จและแจ้งให้
ผูเ้ รี ยนทราบตั้งแต่เริ่ มแรกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้วางแผน การทางาน สามารถทางานให้เสร็ จ
ทันเวลา
8. อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดให้ผเู้ รี ยนเขียนรายงานผลการวินิจฉัยปั ญหาเป็ นระยะๆ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีความสม่าเสมอ และ ส่ งงานให้อาจารย์ผสู ้ อนตามกาหนดเวลา
9. อาจารย์ผสู้ อนกาหนดวิธีการประเมินผลและเมื่อประเมินผลแล้วให้มีการสะท้ อนกลับ
ให้ผูเ้ รี ยนทราบผลของการประเมิ นผลของการเขี ยนรายงานการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีการนาไปปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในครั้งต่อไป
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วิธีการศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self study) เป็ นเทคนิ คหนึ่ งของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สามารถใช้กบั การสอนได้ทุกรายวิชา อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชา
การเรี ยนรู้ ด้วยประสบการณ์ จริง (Experience Learning: Lab)
1. ผูส้ อนกาหนดวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู้ และแจ้งให้ผูเ้ รี ยนทราบโดยชัดเจนตั้งแต่การ
เรี ยนการสอนครั้งแรกว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์จริ งในห้องปฏิบตั ิการนั้น จะเน้น
ฝึ กทักษะให้เกิ ดความเชี่ ยวชาญจากการลงมือปฏิบตั ิ(Learning by doing) เป็ นสาคัญ
เช่น ฝึ กทักษะการใช้เครื่ องมือใน ห้องปฏิบตั ิการการกระจายเสี ยง การฝึ กทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ การฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานให้ ครบถ้วน และมีจานวนเพียงพอต่อการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยสัดส่ วนของผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ในห้องปฏิ บตั ิการ
ควรเป็ น 1:1 หรื อไม่ควรเกิน 1:2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเข้าถึงประสบการณ์การฝึ ก
ทักษะด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่
3. กาหนดขนาดกลุ่ มเรี ยนให้มีขนาดเหมาะสม ในห้องปฏิบตั ิการการกระจายเสี ยงไม่
ควรเกิ น 30 คนต่อ 1 กลุ่มเรี ยน ห้องฝึ กทักษะการฟั งภาษาและห้องฝึ กทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ควรเกิ น 40 คนต่อ 1 กลุ่ มเรี ยน เพื่อให้ผูส้ อนสามารถ
ประเมินผลการฝึ ก และให้คาแนะนาต่อผูเ้ รี ยนได้อย่างละเอียดและทัว่ ถึง
4. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดเพื่อฝึ กทักษะพื้นฐานในชั้นเรี ยน ซึ่ งถือเป็ นส่ วนประกอบย่อย
ที่สาคัญในการผลิตชิ้นงาน เช่น การฝึ ก Pan, Tube กล้อง ฝึ กฟัง Intonation ประโยค
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนลงมือฝึ กด้วยความถี่ซ้ าๆ ทั้งนี้ รู ปแบบของแบบฝึ กหัด
แต่ละครั้งควรมีความหลากหลาย เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
5. ให้โจทย์ก ารฝึ กทัก ษะขั้นสู งในชั้นเรี ย น โดยระบุ ผลลัพ ธ์ ข องชิ้ นงานที่ ต้องการให้
ชัดเจนทั้งในเชิ งคุ ณภาพ และปริ มาณของงาน ด้วยเกณฑ์การประเมินผลที่ กากับไว้
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทั้งสาธิ ตหรื อแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ดี เช่น ให้ผเู ้ รี ยน

-266. ถ่ ายทา Music Video โดยใช้มุม กล้องตามที่ กาหนด การจับประเด็ นจากการฟั ง
บทความภาษาอังกฤษ การออกแบบ Packaging สิ นค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ผูส้ อนประเมินผลงาน และให้คาแนะนาตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ พยายามชี้ ถึงจุดเด่นและจุด
ที่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ของผูเ้ รี ย น โดยมี เ ป้ าประสงค์ใ ห้ผูเ้ รี ย นพัฒ นาทัก ษะให้ เ กิ ด ความ
เชี่ยวชาญอันจะส่ งผลดีต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

กรณีศึกษา (Case study)
1. อาจารย์ผสู ้ อนคัดเลือกกรณี ศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาโดยกรณี ศึกษาที่จะ
น ามาใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ยนการสอนจะต้อ งมี ค วามน่ า สนใจ กระชั บ
ครบถ้วน และมีเนื้ อหาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด อาจารย์ผสู้ อน
จะต้องอธิ บายถึ งเนื้ อหาที่อยู่ในกรศึกษาและให้ นักศึกษาได้ซักถามให้เกิ ดความ
เข้าใจตรงกัน
2. นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งจากกรณี ศึกษานั้น การระบุปัญหาเพื่อทาการ
ตัดสิ นใจเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสิ นใจ ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาจะต้อง
วิเคราะห์ เหตูการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับผลในอดี ต และ
ความคาดหวัง ที่ จะได้รับในอนาคต เพื่ อเป็ น เครื่ องมื อในการวางแผนและการ
พยากรณ์ สาหรับอนาคตว่าควรทาอย่างไร การตระหนักในปั ญหาเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่
จะต้องวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ ง
3. นัก ศึ ก ษาระดมสมองเพื่ อ ค้น หาแนวทางที่ เ ป็ นไปได้ท้ งั หมดในการแก้ปั ญ หา
ภายหลังจากพิจารณาปัญหาแล้ว นักศึกษาทาการค้นหาทางเลือก ซึ่งสามารถกระทา
ได้ 2 แนวทาง คือ
3.1 การค้นหาทางเลือกจากปั ญหาเฉพาะกรณี โดยต้องอาศัยความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ
และการผสมผสานกันระหว่างแนว คิดใหม่และผลที่ได้ในรู ปแบบใหม่
3.2 การค้นหาทางเลือกที่ได้มีแนวทางไว้ก่อนแล้ว โดยอาศัยข้อมูลในอดีต ที่เคยมี
ปั ญหาที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้น มาแล้ว

-274. นัก ศึ ก ษาคัดเลื อกหนทางแก้ปั ญหาที่ ดีที่ สุ ด โดยใช้เกณฑ์ค าถามต่ า ง ๆ ในการ
คัดเลือก
5. เป็ นการพิจารณาผลดีผลเสี ยของทางเลือกแต่ละทาง โดยใช้การพยากรณ์ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกโดยการตอบคาถามเหล่านี้
6.
7.
8.
9.

ทางเลือกนั้นมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่
ทางเลือกนั้นมีความเป็ นไปในที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
อะไรคือปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากดาเนินตามทางเลือกนั้น
ทางเลือกที่ถูกคัดเลื อกจะต้องมีประโยชน์สูงสุ ดหรื อผลตอบแทนที่ดีที่สุด ได้รับ
การยอมรับจากสมาชิ กในทีมงาน และมีความหมาะสมกับเป้ าหมายขององค์กรใน
แต่ละกรณี ศึกษามากที่สุด

10. นักศึกษานาเสนอผลงานต่ออาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษากลุ่ มอื่น โดยมีการตั้งข้อ
คาถามและตอบคาถามภายหลัง การนาเสนอโดยที่ การนาเสนออาจอยู่ในรู ปของ
รายกลุ่มหรื อรายบุคคล ขึ้นอยู่กบั เนื้ อหาและการแบ่งงานของสมาชิ กในแต่ละทีม
แต่ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนควรมี ส่ ว นร่ วมในการตอบค าถามระหว่า งหรื อภายหลัง การ
นาเสนอเสร็ จสมบูรณ์
11. อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผลจากการนาเสนอทั้งรู ปแบบรายงานและการนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน
12. การประเมิ นจะใช้เกณฑ์ต ามความเหมาะสมของแต่ ล ะรายวิช าและเนื้ อหาของ
กรณี ศึกษานั้น ๆ อาจารย์ผปู ้ ระเมิน ควรพิจารณาจากความครบถ้วนสมบูรณ์ ของ
เนื้อหาที่ได้มอบหมาย ความคิดสร้างสรรค์ในการ ตอบคาถาม และการมีส่วน ร่ วม
ของสมาชิกในแต่ละทีม
13. อาจารย์ผู้ส อนแจ้ง ผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะให้ ก ับ นัก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น
แนวทางปฎิบตั ิในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป เมื่ออาจารย์ได้คะแนนประเมินรายกลุ่ม
หรื อรายบุคคลแล้ว ควรแจ้งให้กบั นักศึกษาแต่ละคนได้รับทราบ รวมทั้งชี้ แจง การ
ให้คะแนนและข้อเสนอแนะให้กบั นักศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจ
ร่ วมกัน

-28การเรียนรู้ จากการทางาน (Work-based Learning)
1. คัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ เช่น พิจารณาเกรดเฉลี่ยนักศึกษาและความพร้อม
ของนักศึกษา
2. พิ จ ารณา คัด เลื อ กสถานประกอบการที่ เ หมาะสมกับ นัก ศึ ก ษารวมถึ ง ขั้น ตอนการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ
3. เตรี ยมความพร้อมนักศึ กษาก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน เช่ น อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ทางานและการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงความรู้ในสาขาที่เรี ยน
4. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5. กาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อไปนิเทศงานที่สถานประกอบการ
6. ส่ งนักศึกษาเข้าฝึ กงานในสถานประกอบการในตาแหน่งและหน้าที่ที่เหมาะสม
7. อาจารย์มีการติดตามผลและให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
8. อาจารย์ที่ปรึ กษานิ เทศงานที่ สถานประกอบการโดยมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างเป็ น
ทางการ
9. อาจารย์ที่ปรึ กษาติดตามผลการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
10. นักศึกษานาเสนอผลงานและเสวนาร่ วมกันทั้งอาจารย์ นักศึกษาและตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ
11. นักศึกษาปรับปรุ งผลงานตามคาชี้แนะของอาจารย์และตัวแทนจากสถานประกอบการ
12. นักศึกษาส่ งเล่มรายงานตามรู ปแบบและในเวลาที่กาหนด
13. ประเมินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
14. ประกาศผลการศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
การสอนแบบเน้ นวิจัย (Research Based Learning)
1. ผูส้ อนกาหนดวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ และแจ้งให้ผูเ้ รี ยนทราบโดยชัดเจนตั้งแต่การ
เรี ยนการสอนครั้งแรกว่า การสอนการสอนแบบเน้นวิจยั จะเป็ นการเรี ยนการสอนที่
เน้นการเรี ยน ของผูเ้ รี ยน ไม่ได้เน้นการสอน (ทฤษฎี ) ของผูส้ อน โดยผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้
โดยการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ประกอบเครื่ องมือการวิจยั เพื่อให้ผเู้ รี ยน
สามารถแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองด้วยการลงมือปฏิบตั ิในการศึกษาวิจยั ด้วยตนเอง

-292. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการใช้ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาสาระรายวิชา(หลัก)
ซึ่ งได้มาจากการรวบรวมบทคัดย่อ ผลงานวิจยั โดยในขั้นตอนนี้ ผสู ้ อนต้องกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจใฝ่ รู ้ เกิ ดข้อสงสัย/คาถาม อยากรู้ อยากแสวงหาคาตอบของข้อ
สงสัย/คาถาม อีกทั้งแนะนาวิธีการอ่านผลงานวิจยั
3. ผูส้ อนทบทวนกระบวนการวิจยั ที่เป็ นระบบระเบียบ เพื่อให้ผูเ้ รี ยน มีความรู้ มีความ
เข้าใจ สามารถวิเคราะห์งานวิจยั หรื อสถานการณ์ ที่กาหนดให้ เพื่อสร้ างคาถาม นาสู่
การการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และแสวงหาคาตอบ การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
เน้นวิจยั ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การกาหนดประเด็นปั ญหา หรื อประเด็นคาถามที่ผเู ้ รี ยนต้องการแสวงหาคาตอบ
2) การตั้งสมมติ ฐาน หมายถึ ง การคาดคะเนคาตอบของปั ญหา/คาถามงานวิจยั ที่
กาหนด โดยผูเ้ รี ยนต้องทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา/คาถามงานวิจยั
ที่จะทาวิจยั จนเกิดความชัดเจนในปั ญหา และเห็นแนวทางของคาตอบว่าน่าจะ
เป็ นไปในลักษณะใด
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data) ด้วยการสังเกต
ค้นคว้าจากตารา วารสาร งานวิจยั การทดลองปฏิบตั ิ และ/หรื อการสารวจข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่จะนามาเป็ นหลักฐานในการ
หาข้อยุติเป็ นคาตอบต่อสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษาวิธีการทดสอบสมมติฐาน
4) การวิเคราะห์ข ้อมูล หมายถึ ง การนาข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การค้นคว้าจาก
ตารา วารสาร งานวิจยั การทดลองปฏิ บตั ิ และ/หรื อการสารวจข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัว อย่า ง เพื่ อ วิ เคราะห์ ผ ล และอธิ บ ายข้อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ นข้อความรู ้ เพื่ อ นาไป
เปรี ยบเทียบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5) การสรุ ปผล หมายถึง การสรุ ปผลการตรวจสอบสมมติฐานว่า ยอมรับสมมติฐาน
หรื อปฏิ เสธสมมติ ฐาน ถ้า ยอมรั บ สมมติ ฐานเป็ นความรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ น ถ้า ปฏิ เสธ
สมมติฐาน ต้องตั้งคาถามใหม่

-304. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็ นเอกสารและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อผูเ้ รี ยนสามารถสื บข้อมูลได้
5. ผูส้ อนมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนศึกษารายงานวิจยั ต่างๆ ตามที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ นาเสนอใน
ชั้นเรี ยน และเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดหัวข้องานวิจยั ของผูเ้ รี ยนที่ จะเสนอต่ อ
ผูส้ อน
6. ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการวิจยั ตามหัวข้อของตนเอง โดยรายงานความความก้าวหน้าต่ออาจารย์
ผูส้ อน เป็ นระยะ
7. นาเสนอผลงานวิจยั และสรุ ปความรู ้เพื่อนามาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
การศึกษาเรียนรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning)
(1) ในรู ป แบบของการศึ ก ษาโดยใช้โครงงานเป็ นหลัก โดยนัก ศึ กษาใช้ข้อมูล ที่ ไ ด้จากการ
เรี ยนรู้ และประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อนาเสนอหัวข้อและรายละเอียดการทางาน รวมถึง
ได้ศึกษาจากประสบการณ์ของผูอ้ ื่นด้วย
1. อาจารย์ผสู้ อนอธิบายวิธีการและรู ปแบบการศึกษา การเลือกหัวข้อโครงงาน ที่นกั ศึกษา
- กาหนดวันที่ จะต้องให้นักศึ กษานาเสนอผลงานในแตะละขั้นตอนของการดาเนิ น
โครงงาน
จนถึงขั้นงานสมบูรณ์
2. นักศึกษานาเสนอหัวข้อโครงงานตามความสนใจของตนเอง หรื อตามสภาพปั ญหาที่
ได้รับรู้
- ที่มาของหัวข้อโครงงาน
- วิเคราะห์จากสภาพปัจจุบนั ข้อดี ข้อเสี ย
- เสนอแนวทางแก้ไข และแนวทางปฏิบตั ิ
3. ปฎิบตั ิงาน
- ตามแนวทางที่นาเสนอ
- ตามวิธีการที่ได้เรี ยนรู้มาทั้งจากประสบการณ์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองและในชั้น
เรี ยน

-314. นาเสนอผลงาน
- นักศึกษานาเสนอผลงานของตัวเอง เพื่อตรวจผลงาน และหาข้อปรับปรุ งแก้ไขเพื่อ
พัฒนาผลงานให้ดีข้ ึน โดยมีอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
5. วิเคราะห์ปัญหา
- จากประสบการณ์ที่ได้ทาโครงงานมา
- จากประสบการณ์ของผูท้ ี่มีความรู้ อาจารย์
6. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
- หาข้อมูลด้วยตัวเอง
- สรุ ปรู ปแบบ แนวทาง ที่ได้จากการนาเสนอผลงาน การอภิปราย
7. แก้ไขปรับปรุ ง
- แก้ไขปรับปรุ งผลงาน
******************************************************************

ภาคผนวก
ผลการประเมินผู้ใช้ บทเรียน e-blended
ในปี การศึกษา 2554 โดยสานักงานบริ การคอมพิวเตอร์เป็ นเจ้าของเรื่ องในการจัดทา
บทเรี ยน e-blended จานวน 3 รายวิชาคือ
1 CMM 248 การถ่ายภาพดิจิทลั 3(2-2)
2 ECN 202 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื้องต้น 3(3-0)
3 THI 118 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4)
เมื่อจัดทาสาเร็ จแล้วได้นาไป upload ไว้ใน SPUC-LTAS ของมหาวิทยาลัย คณะ
ผูด้ าเนิ นการได้ทดลองใช้จริ งกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาทั้งสามในภาคเรี ยนที่ 2/2554
การติดตามการใช้บทเรี ยนในรู ปของความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานดังนี้
สานักงานบริ การคอมพิวเตอร์ ได้จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
เรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Blended) ประจาปี การศึกษา 2554 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Blended) ในรายวิชา CMM248 ECN202 และ
THI118 และจะได้นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานต่อไป โดยมีนกั ศึกษาตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 253 คน ซึ่ งมี ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการ
เรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Blended) ทั้ง 3 วิชาดังกล่าว ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.08 และเพศหญิง
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.92
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุต่ากว่า 19 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.42 อายุระหว่าง 19
– 24 ปี จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.84 อายุระหว่าง 25-31 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.56
และอายุ 32 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.19
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนัก ศึ ก ษาคณะบัญ ชี จ านวน 24 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.49 เป็ น
นักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.91 เป็ นนักศึกษาคณะนิ ติศาสตร์ จานวน
36 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.23 เป็ นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.19 เป็ น
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นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.31 และเป็ นนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.67
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นนักศึกษาปี 1 จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 82.21 นักศึกษาปี 2
จานวน 12 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 4.74 นัก ศึ ก ษาปี 3 จานวน 18 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 7.11 และเป็ น
นักศึกษาปี 4 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.93
ผูต้ อบแบบสอบถาม เรี ยนวิชา CMM 248 ผ่านระบบ e-Blended จานวน 108 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.69 เรี ยนวิชา ECN 202 ผ่านระบบ e-Blended จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.34 และ
เรี ยนวิชา THI 118 ผ่านระบบ e-Blended จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.97
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความถี่ในการใช้งานระบบ e-Blended สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 59
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.32 มีความถี่ในการใช้งานระบบ e-Blended 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 122
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.22 มีความถี่ในการใช้งานระบบ e-Blended 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 49 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.37 และมีความถี่ในการใช้งานระบบ e-Blended มากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน
23 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
ในสัปดาห์ที่มีการเรี ยนด้วยตนเองนักศึกษาเข้าใช้งานระบบ SPUC-LTAS ภายในบริ เวณ
มหาวิทยาลัย จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.32 ใช้งานระบบฯ จากที่พกั ของนักศึกษา จานวน 174
คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.77 ใช้งานระบบฯ ตามร้านอินเทอร์ เน็ตทัว่ ไป จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.14 และใช้งานระบบฯ จากสถานที่อื่นๆ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.77
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Blended)
ในระดับมากทุกหัวข้อ ดังนี้
- สามารถเข้าใช้ระบบ SPUC-LTAS ได้ง่ายต่อการใช้งานและมีความเร็ วในการเข้าถึง
เนื้อหารายวิชาได้ทุกที่ทุกเวลา
- ระบบ SPUC-LTAS มีการออกแบบตาแหน่ง การจัดวางของหน้าจอเมนูต่างๆ มี
เครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนเหมาะสม

-34- ระบบ SPUC-LTAS มีการออกแบบเนื้ อหาวิชามีความน่าสนใจและสอดคล้อง
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยน
- ระบบ SPUC-LTAS สามารถเข้าศึกษาบทเรี ยนที่ไหนเมื่อไหร่ ก็ได้ ทาให้เข้าใจบทเรี ยน
ต่างๆ ได้ดีข้ ึน
- ระบบ SPUC-LTAS สามารถรายงานคะแนนผลการเรี ยนและกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรี ยนของตนเองได้
- การให้คาแนะนาปรึ กษาของอาจารย์ผสู ้ อนผ่านระบบ SPUC-LTAS
- คู่มือการแนะนาวิธีการเข้าใช้งานระบบ SPUC-LTAS
- มีการเรี ยนการสอนผ่านระบบ SPUC-LTAS แบบผสมผสานกับการเรี ยนปกติกบั
รายวิชาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานกับ
การเรี ยนปกติผา่ นระบบ SPUC-LTAS
ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

1. ชาย

109

43.08

2. หญิง

144

56.92

253

100

รวม
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

1. อายุต่ากว่า 19 ปี

39

15.42

2. อายุระหว่าง 19-24 ปี

202

79.84

3. อายุระหว่าง 25-31 ปี

9

3.56

4. 32 ปี ขึ้นไป

3

1.19

108

100

จานวน

ร้ อยละ

1. บัญชี

24

9.49

2. บริ หารธุ รกิจ

20

7.91

3. นิติศาสตร์

36

14.23

4. ศิลปศาสตร์

1

0.19

5. นิเทศศาสตร์

145

57.31

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

27

10.67

7. บัณฑิตวิทยาลัย

-

-

253

100

รวม

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคณะ
คณะ

รวม
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี

จานวน

ร้ อยละ

1. นักศึกษาปี 1

208

82.21

2. นักศึกษาปี 2

12

4.74

3. นักศึกษาปี 3

18

7.11

4. นักศึกษาปี 4

15

5.93

253

100

รวม

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวิชาที่เรี ยนในระบบ e-Blended
ชั้นปี

จานวน

ร้ อยละ

1. CMM 248

108

42.69

2. ECN 202

54

21.34

3. THI 118

91

35.97

253

100

รวม
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ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ ใ นการเข้าใช้ระบบ eBlended
ความถี่

จานวน

ร้ อยละ

1. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

59

23.32

2. 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

122

48.22

3. 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์

49

19.37

4. มากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์

23

9.09

รวม

253

100

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ในการเข้าใช้ระบบ SPUCLTAS ในสัปดาห์ที่มีการเรี ยนด้วยตนเอง
การใช้ งาน

จานวน

ร้ อยละ

1. ภายในบริ เวณมหาวิทยาลัย

59

23.32

2. จากที่พกั ของนักศึกษา

174

68.77

3. ตามร้านอินเทอร์ เน็ตทัว่ ไป

13

5.14

4. อื่นๆ

7

2.77

253

100

รวม
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Blended)
รายละเอียด

จานวน Mean

S.D.

ความหมา
ย

1. สามารถเข้าใช้ระบบ SPUC-LTAS ได้ง่ายต่อการใช้งานและมี

253

3.96

0.73

มาก

253

3.82

0.69

มาก

253

3.98

0.67

มาก

253

3.95

0.75

มาก

253

4.03

0.73

มาก

253

3.96

0.74

มาก

7. คู่มือการแนะนาวิธีการเข้าใช้งานระบบ SPUC-LTAS

253

3.86

0.79

มาก

8. มีการเรี ยนการสอนผ่านระบบ SPUC-LTAS แบบผสมผสานกับ

253

3.93

0.76

มาก

253

3.98

0.77

มาก

ความเร็ วในการเข้าถึงเนื้อหารายวิชาได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ระบบ SPUC-LTAS มีการออกแบบตาแหน่ง การจัดวางของ
หน้าจอเมนูต่างๆ มีเครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนเหมาะสม
3. ระบบ SPUC-LTAS มีการออกแบบเนื้ อหาวิชามีความน่าสนใจ
และสอดคล้องครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยน
4. ระบบ SPUC-LTAS สามารถเข้าศึกษาบทเรี ยนที่ไหนเมื่อไหร่ ก็
ได้ ทาให้เข้าใจบทเรี ยนต่างๆ ได้ดีข้ ึน
5. ระบบ SPUC-LTAS สามารถรายงานคะแนนผลการเรี ยนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนของตนเองได้
6. การให้คาแนะนาปรึ กษาของอาจารย์ผสู ้ อนผ่านระบบ SPUCLTAS

การเรี ยนปกติกบั รายวิชาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
ความพึงพอใจในภาพรวม
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
-

ไม่ควรมีเสี ยงเพลงเวลาเข้าระบบportfolio ผมต้องการความสงบ
ปิ ดเสี ยงดนตรี ในระบบportfolio
อยากให้มีระบบแบบแชทออนไลน์
ปิ ดเสี ยงดนตรี ในระบบportfolio
ปิ ดเสี ยงดนตรี ในระบบportfolio
ปิ ดเสี ยงดนตรี ในระบบportfolioเพราะราคาญรบกวน
น่าจะเป็ นแบบวิดิโอลิ้งจะได้ถามอ.ได้โดยตรง
ปิ ดเสี ยงดนตรี ในระบบportfolio
ปิ ดเสี ยงดนตรี ในระบบportfolio
Good
อยากให้มีการเรี ยนในระบบทุกๆวิชา เพราะเป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางทั้งยังสามารถดูบทเรี ยนเก่าๆได้ถา้ ไม่เข้าใจ
ส่ วนมากมีปัญหาเข้าระบบรหัสของตัวเองไม่ได้และอัปรู ปลง portfolioไม่ได้
อยากให้เรี ยนทุกวิชา
ระบบบางทีเปิ ดไม่ได้ ชอบมีปัญหาบ่อย
LTAS คิดว่าดีแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ลงให้ดูยอ้ นหลังและคะแนน กรุ ณาบอกให้อาจารย์
ทุกคนลงด้วยนะค่ะ
เข้าระบบไม่ได้บ่อยมากเพราะเข้าไปแล้วระบบแจ้งว่ารหัสผิดพลาดทั้งที่เป็ นรหัส
เดียวกับe-Student
ส่ วนใหญ่เน็ต ม.ชอบล่ม ทาให้เข้าไปทางานหรื อประเมินไม่ได้(แก้ไขด่วนและทาให้
เร็ วกว่าเดิม)
การนาเสนออาจจะมีกระตุกและทาให้ไม่ต่อเนื่ องจึงทาให้ไม่เข้าใจเนื้ อหาในการสอน
สอนดีมากครับใช้ทบทวนช่วยก่อนสอบได้เยอะเลย

-40การแปลค่ า Mean ดังนี้
1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด
1.51 – 2.50 = น้อย
2.51 – 3.50 = ปานกลาง
3.51 – 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด

การจัดทาบทเรียนสาเร็จรู ป e-blended ในปี การศึกษา 2555
จากการติดตามผลการใช้บทเรี ยน e-blended จากความพึงพอใจของนักศึกษานั้นทาให้
มหาวิทยาลัยมัน่ ใจว่าหากได้มีการปรับจุดอ่อน หรื อประเด็นที่ควรแก้ไขตามกระบวนการ PDCA
แล้ว มหาวิทยาลัยก็ควรจะเดินหน้าทาบทเรี ยน e-blended ต่อ โดยมหาวิทยาลัยกาหนดเป้ าหมายคณะ
ละ 1 รายวิชาเป็ นอย่างน้อย จากการสารวจความพร้อมเบื้องต้นของอาจารย์พบว่ามีความเป็ นไปได้
รวมทั้งหมด 8 รายวิชา สานักบริ การคอมพิวเตอร์จะดาเนินการจัดทาภาคละ 5 รายวิชา รายวิชาที่
กาหนดแน่นอนแล้วได้แก่
1. IMG 209 การจัดการการผลิต อ.สุ ดีพร
2. ECO 113 หลักเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ. ประภัสสร
3. SOC 107 จิตวิทยาและการเสริ มสร้างภาวะผูน้ ายุคใหม่โดย อ.อารี ย ์ ขันติธรรม
กุล
4. HTI 111 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ โดย อ. ณัฐพร อิฐสุ วรรณ กัง
5. ACT 411 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดย อ. พรทิวา ขาวสะอาด
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การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมิ นผลเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นขั้นตอน
สุ ดท้ายที่จะประเมินว่าการจัดการเรี ยนการสอนทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็ นเนื้ อหา กิจกรรมทั้งหลาย นั้น
ในขั้นสุ ดท้ายผลการเรี ยนของนักศึกษาจะสัมฤทธิ์ ผลตามจุดมุ่งหมายเพียงใดก็จะตรวจสอบได้ในขั้น
นี้
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวัดผลประเมินผลจึงได้ต้ งั เกณฑ์ผลการเรี ยน
การสอนตามสภาพการเรี ยนรู้ ประกาศการปรับระบบการประเมินผลการเรี ยนการสอนและมีการ
ปรับเกณฑ์ประกาศปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพการเรี ยนรู้ ซึ่ งใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิอยูใ่ นขณะนี้
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตร ในส่ วนของวิทยา
เขตชลบุรีหลักสู ตรที่ตรงกันกับที่บางเขน กาหนดให้มีคณะอนุ กรรมกรรมการบริ หารหลักสู ตรให้
ช่วยดูแลมาตรฐานของข้อสอบในรายวิชาต่างๆทุกรายวิชา
อย่ า งไรก็ ต ามมหาวิ ท ยาลัย กัง เป็ นห่ ว งในเรื่ อ งของการออกข้อ สอบว่ า สอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัด และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพียงใด จึงได้จดั อบรมการเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็ นระยะๆ และเพื่อให้การออกข้อสอบมีความครอบคลุมเนื้ อหา มีความ
ยากง่ายที่เหมาะสม สานักงานวิชาการได้มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนกให้ทุกรายวิชาเพื่อเป็ นแนวทางให้อาจารย์เจ้าของข้อสอบไปปรับปรุ งข้อสอบของตนเองให้มี
คุณภาพยิง่ ขึ้น
ส าหรั บ การพิ จารณาผลการสอบระดับ ปริ ญญาตรี น้ ัน มหาวิท ยาลัย ได้ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลสอบหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช า เพื่ อ พิ จ ารณาผลการ
ประเมินผลให้เป็ นไปในทางเดียวกันต่อไป
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