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 มหาวิทยาลยัศรีปทุมไดเ้ห็นความส าคญัของการจดัการความรู้จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

การจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ข้ึนมาเพื่อด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม  เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

แผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั คณะกรรมการชุดดงักล่าวจึงไดมี้การจดัการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากองค์

ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ของ                  

ผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) มาเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี  แมว้า่  ดงันั้นการถอดประสบการณ์

ในคร้ังน้ีจึงเป็นการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลเดิมท่ีสะสมมาร่วมกับข้อมูลและ

ประสบการณ์ท่ีได้จากการบรรยายพิเศษ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรอบปีท่ีผ่านมา  จากกิจกรรม 

Show & Share, SPUC -knowledge และการถอดประสบการณ์ในการเรียนการสอนของคณะต่างๆ 

ร่วมกบัความรู้ดา้นการวดัผลประเมินผลและการวจิยั เพื่อรวบรวมเป็นตวัความรู้ส าหรับอาจารย ์และ

ผูส้นใจ พร้อมกับจดัท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั

ต่อไป 
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บทที ่1 

การถอดประสบการณ์ “การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั” 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

หากพิจารณาจากข้อความแล้วการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัน่าจะ

หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ใครก็ตามท่ีเป็นคน

ส าคญัของเรา เราย่อมมีความปรารถนาดีต่อเขา  จะคิดอะไรจะท าอะไรก็ตอ้งนึกถึงเขาก่อนคนอ่ืน

แนวโนม้การสอนนกัศึกษาในปัจจุบนัน้ีจะเป็นไปในลกัษณะท่ีจดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมี

ความหมาย ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองมากกวา่จะเป็นการบอกหรือบรรยายแบบเก่า อนัท่ี

จริงแนวการสอนทั้ง 2 แบบต่างก็มีจุดดีและ  จุดดอ้ยในตวัของมนัเอง  

 

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรายการ Show & Share ไดมี้การพูดคุยกนัอย่างกวา้งขวาง            

หากจะเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายซ่ึงมีครูเป็นศูนยก์ลางกบัการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางก็จะเป็นดงัน้ี 
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การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไม่น่าจะเป็นวิธีสอนหรือแนวทางในการ

สอน แต่น่าจะเป็นแนวคิดหรือหลักในการสอนมากกว่า  การน าแนวคิดไปสู่การปฏิบติันั้น ครู 

อาจารยจ์  าเป็นตอ้งหาแนวทาง หรือวธีิการท่ีเหมาะสมมาใช ้ดงันั้นในการจดัการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญัน่าจะหมายถึงการจดัสภาพหรือสถานการณ์ให้ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัและเป็นผูท่ี้ใชเ้วลา

ของการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมอยา่งต่ืนตวั(active participation) มากกว่าครู ดงันั้นในการ

จดัการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบการสอน วธีิสอนท่ีแตกต่างกนัไปอยา่งหลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น

ในเร่ืองหน่ึง ครูคนหน่ึงอาจให้นกัศึกษาแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แล้วน าขอ้มูลมาแลกกนั 

และอภิปรายสรุปเป็นความเขา้ใจ  หรือปัญหาให้นกัเรียนขบคิด และพิสูจน์ทดสอบค าตอบ  ขณะท่ี

ครูอีกคนหน่ึงอาจจะใช้วิธีพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี แลว้กลบัมาอภิปรายสรุปร่วมกนั หรือ

ในขณะท่ีครูอีกคนหน่ึงไม่สามารถพานกัเรียนออกไปทศันศึกษาได ้จึงน าวีดิทศัน์มาให้นกัเรียนชม 

และใหน้กัเรียนอภิปรายประเด็นต่างๆ การสอนของครูทั้งหมดท่ีกล่าวมาแมจ้ะใชว้ธีิสอนต่างกนั                

 

 

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
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มีกระบวนการสอนต่างกนั .แต่หากการสอนนั้นๆ ผูเ้รียนเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้ (ท่ีต่ืนตวั)และ

เป็นผูใ้ชเ้วลาเรียนเป็นส่วนใหญ่ก็ถือไดว้า่การสอนเหล่าน้ีเป็นเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ตวับ่งช้ีของการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีครูโดยทัว่ไปน่าจะยดึถือ

ไวเ้ป็นหลกัในการสอนเป็นอยา่งนอ้ย  คือส่ิงท่ีก าหนดไวใ้นประราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  โดยเฉพาะในหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 24 ดงัน้ี 

มาตราท่ี 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มา
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะองัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้าร
วจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 

 ต่อไปน้ีเป็นวิธีสอนท่ีอาจารยใ์ชก้นัในการท่ีจะให้ผูเ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  การจดั

กิจกรรมอาจจะให้นกัศึกษาท างานเด่ียวหรือเป็นกิจกรรมกลุ่มก็ไดแ้ลว้แต่เน้ือหาวิชา สภาพปัญหา 

สถานการณ์  และความสนใจของนกัศึกษา  อย่างไรก็ตามแนวทางการเรียนการสอนสมยัใหม่นั้น 

เนน้ใหน้กัศึกษารู้จกัการท างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม  เพื่อฝึกการเป็นผูน้ า การเป็นผูต้าม  การยอมรับ 
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ความคิดเป็นของผูอ่ื้น ฝึกความรับผิดชอบไปพร้อมกนั ซ่ึงคนไทยเรายงัขาดทกัษะเร่ืองน้ีอยู่หาก

เทียบกบัต่างชาติ  ในการสอนดงักล่าวน้ียงัสามารถใชเ้ทคโนโลยีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

มลัติมีเดียมาประกอบดว้ยได ้เช่น บทเรียนส าเร็จรูป(e-blended learning) ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถโดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี  e-mail, web board, Internet, 

Facebook, Twitter, Youtube ฯลฯ 

การสอนแบบสืบเสาะ Inquiry 
 
การเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการสืบสอบ เนน้ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ แบ่งหลาย
ระดบั 
 

Structured/guided                   open inquiry 

วธีิน้ีใชไ้ดดี้ในการสอนในรายวชิาท่ีมีการทดลอง  จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1.ปัญหา ท่ีจะพิสูจน์หรือหาค าตอบ  ซ่ึงก็คือ วตัถุประสงคข์องการทดลองนั้นเอง 

2.วธีิการทดลอง   

3.การสรุปผลและอภิปรายผล 

 การสอนในระดบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาพบวา่มกัจะเป็นในรูปแบบ ส่วนท่ี 1  และส่วน

ท่ี 2 ให้นักเรียนท าการทดลองหาขอ้สรุปในส่วนท่ี 3 เอง  หากผูเ้รียนบรรลุนิติภาวะหรือมีความรู้

ความสามารถมากข้ึนมาอีกระดบัหน่ึง  ในบทเรียนหรืออาจารยก์็จะก าหนดส่วนท่ี 1 ให้และให้

ผูเ้รียนคน้ควา้หาส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เอง  หากเป็นการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา

นกัศึกษาก็จะตอ้งหาเองทั้ง 3 ประเด็น  เช่นท าเร่ืองอะไร ทดลองอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร จะเป็นแบบ 

open inquiry 
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การเรียนจากประสบการณ์  Experiential Learning 

 Concrete Experience – ลงมือปฏิบติัจริง 
 Reflective Observations -สะทอ้นผลการปฏิบติัดว้ยมุมมองท่ีหลากหลาย 
 Abstract Conceptualization –สรุปเป็นหลกัการจากประสบการณ์หรือทฤษฎี 
 Active Experimentation -ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 

วธีิน้ีจะใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีสอนในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัปัญหาสังคม ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นการเรียนรู้จาก

การปฏิบติัจริง สะทอ้นแนวคิดหรือมุมมองท่ีหลากหลายและในท่ีสุดสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบติั

ไปสู่กรณีอ่ืนๆ หรือประเด็นอ่ืนๆ ได ้ ซ่ึงจะเป็นไปตามขั้นตอน Kolbe Cycle of Experiential 

Learning  ดงัน้ี 

 

 

 

Problem-based Learning/Case Study 

 การเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือ แห่งการเรียนรู้ 
 ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและระบุสาเหตุของปัญหา 
 ร่วมกนัวางแผนแกปั้ญหา 
 ผูเ้รียนใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และลงมือแกปั้ญหา 
 ผูส้อนอ านวยความสะดวกและประเมินผลการแกปั้ญหา 

Concrete Experience

Reflective Observations

Abstract Conceptualization

Active Experimentation
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เทคนิคการสอนวธีิน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บั เกือบทุกรายวิชา ไม่วา่จะเป็นทางดา้นสังคมศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม แมแ้ต่ทางดา้น IT ต่างๆ อาจจะมีขีดจ ากดัอยูบ่า้งในรายวชิาท่ีเนน้ทกัษะ

ทั้งหลายเช่น ทางดา้นภาษา  หรือ วชิาช่าง หรือวชิาท่ีพฒันาทกัษะทางกลา้มเน้ือ  

  ส่วนในกรณีของกรณีศึกษาหรือ case study ถือว่าเป็นแนวทางการศึกษากรณีเดียว เร่ือง

เดียว รายเดียว แบบเจาะลึก ติดตามต่อเน่ืองใชเ้วลานานซ่ึงเป็นวิธีการสอนแบบให้นกัศึกษาไดล้งมือ

ปฏิบติัจริงไดส้ัมผสัจริงไดรั้บความนิยมมาก ดา้นสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  การน ามาใชส้อน

กบันกัศึกษานั้นอาจมีขีดจ ากดัอยูพ่อสมควรในทางปฏิบติัแทนท่ีจะให้นกัศึกษาเป็นผูล้งมือศึกษาเอง 

ผูส้อนอาจยก case มาเป็นตวัอย่างแล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์หาเหตุผลโดยวิธีดังกล่าวน้ีจะเป็น

ประโยชน์มากทางดา้น บริหารธุรกิจ  นิติศาสตร์ การท่องเท่ียว ฯลฯ  การศึกษากรณีศึกษาน้ีหาก

ด าเนินการอยา่งเป็นระบบในขั้นสูง ใชเ้วลาติดตามนานก็จะเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพซ่ึงไม่ขอกล่าวถึง 

Research-based Learning 

 วางแผนจดัการเรียนรู้: วเิคราะห์บริบทผูเ้รียน สภาพปัญหาชุมชน 
 จดักิจกรรมการเรียนรู้: 

  1.สอนเน้ือหาสาระและทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบังานวจิยั 

   2. วเิคราะห์ปัญหาในปัจจุบนัต่อยอดจากส่ิงท่ีเรียนรู้ไป 

   3.เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผล 

   4.จดัท ารายงานผลการเรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

-ประเมินผลการเรียนรู้: ใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 

ขั้นตอนต่างๆ คลา้ยหวัขอ้ท่ี 3 ท่ีกล่าวมาแลว้ เพียงแต่วตัถุประสงคต์อ้งการให้ผูเ้รียนหาองค์

ความรู้ใหม่มาให้ได ้เหมาะส าหรับเด็กท่ีมี ความรับผิดชอบสูง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเน้น

ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเองหรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบติัในสภาพ 
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จริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสังคมและการประยุกต์ใช้  มีการจดักิจกรรมและ

กระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ   

นอกจากน้ี ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  โดย

สะทอ้นจากการท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหวัขอ้ท่ี

นกัศึกษาสนใจในขอบเขตเน้ือหาของวชิานั้นๆ และมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  กล่าวคือไม่เป็น

การรบกวนสิทธิส่วนบุคคล ไม่เส่ียงภยั หรือผิดกฎระเบียบต่างๆ ไม่ส้ินเปลืองจนเกินไป และ

สามารถด าเนินการใหเ้สร็จส้ินในเวลาอนัควรได ้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมุ่ง

พฒันาความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ ทกัษะชีวติและทกัษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยอีกหลาย

รูปแบบตวัอยา่งเช่น  

1) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study) 

2) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)  

 3) การเรียนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี 

 4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 

 5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  

6) การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)  

 การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัยงัมีเทคนิคยอ่ยๆอีกมากจะไม่ขอกล่าวถึงในท่ีน้ี ผูส้นใจ

อาจศึกษาจากต าราวธีิสอนต่างๆซ่ึงมีอยูม่ากมาย เช่น 

 ทิศนา แขมมณี  (2546) รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกท่ีหลากหลาย ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 ทิศนา แขมมณี  (2548) เร่ืองยากที่ท าได้จริง ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน บริษทั เมธีทิปส์ 

จ  ากดั กรุงเทพ 

ทิศนา แขมมณี และคณะ  (2545)  Learning Process ส านกัพิมพ ์บริษทัพฒันาคุณภาพ

วชิาการ (พว.) จ  ากดั กรุงเทพ 

ชนาธิป พรกุล (2544) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส านกัพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

(2553) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง กรุงเทพ 

ดร.สุวทิย ์ มูลค า, ดร.อรทยั มูลค า (2545) วธีิจัดการเรียนรู้ เพือ่พฒันาความรู้และทกัษะ หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั ภาพพิมพ ์

ดร.สุวทิย ์ มูลค า, ดร.อรทยั มูลค า (2545) วธีิจัดการเรียนรู้ เพือ่พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม

ค่านิยม, การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภาพพิมพ ์

ดร.สุวทิย ์ มูลค า, ดร.อรทยั มูลค า (2545) วธีิจัดการเรียนรู้ เพือ่พฒันากระบวนการคิด ห้าง

หุน้ส่วนจ ากดั ภาพพิมพ ์

ฯลฯ 

การสอนแบบบรรยาย 

ส าหรับการสอนแบบบรรยายถือว่าเป็นการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนยก์ลางนั้น ครูเตรียมการ

สอนสบาย เวลาสอนก็สอนสบาย ถึงแมว้า่แนวการสอนสมยัใหม่พยายามหลีกเล่ียง แต่ในทางปฏิบติั

ยงัจ าเป็นตอ้งใชอ้ยูไ่ม่วา่เราจะสอนแบบใดก็ตาม เพียงแต่ใชใ้หน้อ้ยลงเท่าท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะอธิบาย

ความเช่ือมโยง ขยายความ สอดแทรกในวธีิการสอนแบบต่างๆ ทั้งน้ีเราอาจท าใหก้ารสอนแบบ 
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บรรยายมีชีวิตชีวาไม่น่าเบ่ือได้โดยการเตรียมตวัให้พร้อม ผูบ้รรยายตอ้งมีความมัน่ใจในตวัเอง

สอดแทรกตวัอยา่งท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนตั้งใจไม่เบ่ือหน่าย 

การสอนแบบบรรยายท่ีประสบความส าเร็จ เช่น ในกรณีของรายการ talk show   พูดดว้ย

น ้ าเสียงท่ีเป็นธรรมชาติ  ท่าทางเป็นมิตร  ยิ้มแยม้แจ่มใส  เสียงดงัพอท่ีทุกคนไดย้ินชดัเจน  พูดชดั

ถอ้ยชดัค า  ไม่เร็วหรือช้าเกินไป  น ้ าเสียง  จงัหวะการพูดเนน้ประเด็นส าคญั  สอดแทรกอารมณ์ขนั

ไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากผูบ้รรยายจะเป็นผูมี้ช่ือเสียงแลว้ ตอ้งมีเทคนิคให้ผูฟั้งมีส่วนร่วม  หรือ

อยา่งนอ้ยให้ความสนใจผูฟั้งอย่างทัว่ถึง   มี eye contact  เหมือนกบัก าลงัคุยกนัสองต่อสอง มีการ

ถามตอบบา้งตามสมควร หรือมีการสัมภาษณ์พูดคุยร่วมดว้ย และแน่นอนการสอนแบบบรรยายท่ี

ใหผ้ลดีนั้น ตอ้ง ใชเ้ทคนิค Active learning เขา้มาร่วมดว้ยร่วมดว้ย 

Active Learning 

 ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ล้วว่า Active Learning จะมีบทบาทส าคญักบั การสอนทุกวิธี  ค  าว่า 

Active learning มิไดห้มายถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งกระวีกระวาด หรือต่ืนตวัดา้นกายภาพเท่านั้น

แต่ตอ้งต่ืนตวัดา้นสมอง สติปัญญาดว้ย   

องคป์ระกอบพื้นฐานของ การใหผู้เ้รียนมีส่วนในบทเรียน คือ  

1 การพูดและการฟัง ในบทเรียนก็จะตอ้งมีกิจกรรมท่ีเป็นการพูดฟังท่ีมีชีวิตชีวา ต่ืนเตน้ มี
ความหมาย ยิ่งในบทเรียนท่ีมีการอภิปรายกลุ่มย่อยอาจตอ้งมีการแต่งตั้งหัวหนา้กลุ่ม เลขา
กลุ่ม และผูท้  าหน้าท่ีน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ในกิจกรรมดงักล่าวน้ีผูส้อนจะตอ้งให้
ความระมดัระวงัในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มไม่ให้ผูท่ี้พูดเก่ง dominate ผูท่ี้พูดไม่เก่ง ฝึกการ
เป็นผูน้ าและผูต้าม การเป็นผูพู้ดและผูฟั้งท่ีดี เข้าวิธีการท างานร่วมกันกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัมิให้เกิดการเอาเปรียบผูอ่ื้น ดงันั้นกิจกรรมกลุ่มหาก
ตอ้งจดับ่อยๆก็ตอ้งหมุนเวียนการท าหน้าท่ีต่างๆ กิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ดงักล่าวน้ีเป็นกิจกรรมเบ้ืองตน้ท่ีจะตรวจสอบผูเ้รียนว่ามีความเขา้ใจในเน้ือหาดีเพียงใด 
หรือมีความเห็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ หากเป็นวชิาดา้นกฎหมาย การเมือง การปกครอง
จะเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมาก 
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2 การอ่าน ถือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการสอนทุกวิธี  อาจารยค์วรมอบหมายให้

นกัศึกษาอ่านเน้ือหาท่ีจะเรียนมาล่วงหนา้ แลว้น ามาสรุปหรืออภิปรายในห้อง หรืออาจารย์
อาจมีบทความพิเศษเป็นเอกสาร หรือบทความจากอินเทอร์เน็ตให้นักศึกษาอ่าน ยิ่งหาก
นกัศึกษามี book net ทุกคนก็ยิง่สะดวก เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีระบบ WiFi ทั้งมหาวิทยาลยั 
ในกรณีเช่นน้ีผูส้อนเองจะตอ้งเตรียมขอ้มูลเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งไวด้ว้ย 

3 การเขียน เป็นการประมวลความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หาก
เป็นการสอนภาษาก็จะถือว่าเป็นทกัษะสูงสุด ในสภาพความเป็นจริงแลว้นกัศึกษามีทกัษะ
การเขียนภาษาไทยต ่ามาก ตั้งแต่เขียนหนงัสือไม่เป็นตวั เขียนไม่เป็นประโยค เรียบเรียงไม่
เป็น สรุปความไม่เป็นการท าขอ้สอบท่ีผ่านมาก็มกัเน้น การฝน การวงตวัเลือกต่างๆ  หาก
อาจารยใ์นรายวชิาต่างๆจะเนน้การเขียนจริงๆบา้งก็จะดี(ไม่ใช่เป็นการ ตดั และ วาง) 

4 การสะท้อนกลบั เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนวา่บทเรียนมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์และความสามารถของผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด  บางคร้ังเน้ือหาอาจยุง่ยากเกินไป
ส าหรับผูเ้รียน  อาจารยเ์องก็จะตอ้งมีการปรับเน้ือหา วธีิการสอน หรือการอธิบายบา้ง
แลว้แต่กรณี การสะทอ้นกลบัน้ีอาจมิไดม้าจากการรับฟังความคิดเห็นโดยตรง แต่อาจมาจา
การตอบค าถาม หรือทดสอบยอ่ย 
หากจะเปรียบเทียบการเรียนการสอนระหวา่งการ  Passive Learning  และ Active Learning  

ก็จะเป็นไปตาม แผนผงัของ Dale’s Cone of Experience 
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 ดงันั้นไม่วา่อาจารยจ์ะจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร หากค านึงถึงผลท่ีผูเ้รียนจะ

ไดรั้บก็จะนบัวา่เป็นประโยชน์ยิง่  

รูปแบบการจัดกลุ่ม 

เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีเป็น active learning  นั้นมีหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

 จดัเป็นรายบุคคล (individual student) 

 จดัเป็นรายคู่ (share/pair) 

 จดัเป็นรายกลุ่ม(group)ขนาด 4-8 คน หากกลุ่มใหญ่กวา่น้ีก็อาจเป็นโอกาสให้นกัศึกษาบาง

คนกินแรงผูอ่ื้น การจดักลุ่มท ากิจกรรมน้ีหากสามารถจดัใหแ้ต่ละกลุ่มมีนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานแตกต่าง

กนั คละกนัในจ านวนพอๆกนัจะดีมาก 
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 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีสามารถจดัไดอ้าจเป็นดงัน้ี 

รายบุคคล อาจก าหนดให้ 

-ฟังเทป หรือดูวดิีทศัน์ แลว้ก าหนดค าถาม หรือประเด็นท่ีจะถาม 

-ตั้งค  าถามแลว้ใหน้กัศึกษาเขียนตอบภายใน 1 นาที 

-ก าหนดให้อ่านขอ้ความแลว้สอบยอ่ยๆ (quiz) 

-ใหมี้การซกัถามเม่ือมีการสาธิต 

ในกรณีท่ีจดัเป็นรายคู่ อาจจดักิจกรรมเป็น 

-ช่วยกนัคิด วางแผน หรือแกปั้ญหาร่วมกนั 

-ช่วยกนัเขียนงาน 

-แลกเปล่ียนงาน หรือ สมุดบนัทึกเพื่อดูความถูกตอ้งเรียบร้อย 

-ผลดักนัตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม 

 -ช่วยกนัทดลอง ร่วมกนัแกปั้ญหา เก็บขอ้มูล  

-ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 -ในกรณีท่ีตอ้งการความเห็นท่ีหลากหลายอาจใหต้วัแทนของกลุ่มหน่ึงไปร่วมประชุมกบัอีก

กลุ่มหน่ึงก็ได ้

 ยงัมีกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ค่อนขา้งจ าเพาะ เช่นทางดา้นภาษา ตอ้งการให้นกัศึกษาเนน้

การออกเสียงใหถู้กตอ้งก็อาจเร่ิมตน้ให้นกัศึกษาไปคน้จากพจนานุกรมภาษาองักฤษวา่การออกเสียง

ท่ีถูกตอ้งเป็นอยา่งไรเม่ือเป็น กริยา ค านาม แลว้ให้นกัศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ฝึกการออก

เสียง แลว้มาออกเสียงใหอ้าจารยฟั์ง 
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 หรือการฝึกการเขียน อาจให้อาจารยต์รวจ แนะน า แลว้ให้เจา้ของน ากลบัไปเขียนใหม่ เป็น

การเรียนรู้จาขอ้ผิดพลาดของตนเองซ ้ าแล้วซ ้ าอีก ผูเ้รียนก็จะสามารถพฒันาได้ หรือกิจกรรมการ

น าเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ การซ้อมบ่อยๆก็จะเป็นส่ิงท่ีช่วยไดดี้  กิจกรรมในลกัษณะน้ีสามารถ

น าไปใชใ้นกรณีอ่ืนๆอีกมากมาย เช่นการเตรียมทีมลงแข่งขนั การตอบปัญหา หรือวางแผนเศรษฐกิจ 

นักศึกษานอกจากจะมีพื้นฐานความรู้เป็นอย่างดีแล้วจะต้องมีความสามารถน าความรู้ไปใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ไม่วา่จะใชเ้ทคนิคการสอนอะไรก็ตาม หรือใชว้ธีิใดก็ตามอาจารยค์งตอ้งเนน้ให้นกัศึกษา

สามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้มิใช่รอค าตอบจากอาจารย ์ ย  ้าวา่ความรู้มีการเปล่ียนแปลง 

เพิ่มเติมตลอดเวลา  หากเราอยูน่ิ่งเฉยไม่ติดตาม เราจะไม่ทนัโลก  ความรู้ท่ีเราคิดวา่ใช่ สักวนัหน่ึง

อาจจะไม่ใช่หรือกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ให้เนน้ How to learn มากกวา่ What to learn 

เทคนิคการตั้งค าถามและรอค าตอบ  

ไม่วา่จะเป็นการสอนแบบใดก็ตามวธีิการสอนท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จนั้นคือ การถาม

นกัศึกษาและการตอบจากนกัศึกษา ดงันั้น อาจารยจ์ะตอ้งเขา้ใจวธีิการถามตอบ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์และมีความหมาย เช่น  ลกัษณะค าถามท่ีดีน่าจะเป็นแบบน้ี 

1.ไม่ควรเป็นค าถามท่ีเป็น 2 ตวัเลือก เช่น  ใช่-ไม่ใช่  , ถูก ผดิ, มี-ไม่มี เพราะไม่ไดก้ระตุน้

ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด  การตอบของนกัศึกษาจะเป็นเพียงแค่การเดาวา่ตวัเลือกใดน่าจะถูก หรือ

มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดาใจอาจารย ์

2. การตั้งค  าถามควรจะตั้งค  าถามก่อนแลว้เวน้ช่วงเวลา 2-3 วินาทีให้นกัศึกษาทุกคนไดคิ้ด

ก่อน  แลว้จึงเรียกช่ือใหน้กัศึกษาตอบ หากเรียกช่ือนกัศึกษาก่อนแลว้จึงถาม ก็จะท าให้นกัศึกษาท่ีไม่

ถูกเรียกช่ือคนอ่ืนๆไม่คิดอะไรเลย 

3. เม่ืออาจารยต์ั้งค  าถามแล้วไม่ควรเรียกช่ือให้ตอบค าถามทนัที  ตอ้งให้เวลานกัศึกษาใน

การคิดดว้ย เพราะบางค าถามอาจตอ้งใชเ้วลา การให้นกัศึกษาตอบทนัที ก็อาจท าให้นกัศึกษาท่ีตอบ

ไม่ไดรู้้สึกเสียหนา้ 
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4 เม่ืออาจารยต์ั้งค  าถามแลว้ ควรหลีกเล่ียงการถามซ ้ า เพราะนกัศึกษาจะไม่ตั้งใจฟังค าถาม

เพราะสามารถรอฟังจากอาจารยไ์ดอี้กคร้ังหน่ึง 

5.เม่ือถามแลว้ครูควรตั้งใจรอค าตอบจากนกัศึกษา อย่าปล่อยผ่านเลยไปโดยลืมรอค าตอบ

จากนกัศึกษา มิฉะนั้นแลว้นกัศึกษาก็จะไม่ตอบเพราะคิดวา่อาจารยก์็จะผา่นเลยไป  

6. อยา่ถามแลว้ก็เผลอตอบเอง หากเป็นเช่นนั้นแลว้นกัศึกษาจะไม่พยายามตอบ  เพราะคิดวา่

เด๋ียวอาจารยก์็ตอบให ้

7. หากนักศึกษาตอบไม่ได้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาฟังค าถามแล้วไม่เขา้ใจ อาจารยค์วร

อธิบายค าถามเพิ่มเติมแทนการคาดคั้นท่ีจะเอาค าตอบใหไ้ด ้

8. เม่ือได้ค  าตอบจากนกัศึกษาคนท่ีหน่ึงแลว้ อาจถามความเห็นของนกัศึกษาคนต่อไปว่า

ถูกตอ้งหรือไม่ หรือมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ได ้ หรืออาจจะให้นกัศึกษาคนท่ี2 ช่วยสรุป

ค าตอบใหอี้กคร้ังหน่ึงก็ได ้

9. พยายามใชค้  าถามท่ีกระตุน้ให้นกัศึกษาคิดตาม Bloom’s Taxonomy ซ่ึงเป็นไปตามล าดบั

ขั้นจากขั้นต ่าสุดไปสู่ขั้นสูงสุด  ค  าถามท่ีดีนั้นอาจารยจ์ะตอ้งเตรียมไวก่้อน โดยเร่ิมตน้จาก   

-ความรู้ความจ า  เป็นการจ าข้อมูล จ าสถานท่ี   จ  าวิธีการ  จ  าเวลา  จ  าตวัเลข  จ าช่ือ  จ  า

เหตุการณ์ ซ่ึงไม่ไดก้ระตุน้ความคิดเท่าไร ฯลฯ 

-ความเขา้ใจ  การอธิบายความ ขยายความ สรุปความ  การยกตวัอยา่ง การเปรียบเทียบขอ้ดี

ขอ้เสีย ฯลฯ 

-การน าไปใช ้การน าเอาความรู้จากสถานการณ์เดิมท่ีตนเองรู้อยูแ่ลว้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน

ได ้ฯลฯ 

-การวเิคราะห์ สามารถแยกแยะประเด็นหรือองคป์ระกอบ หรือวเิคราะห์สถานการณ์ไดฯ้ลฯ 

-การสังเคราะห์  การสร้างผลงาน การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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-การประเมินค่า  การเอาส่ิงท่ีเป็นไปไดส้องส่ิงเปรียบเทียบกนั และตดัสินวา่วธีิการใดดีกวา่

กนั เม่ือมีการประเมินจะตอ้งมีการตดัสินใจ ฯลฯ 

บทเรียนส าเร็จรูป e-blended 

การจดัการเรียนการสอนตามความสามารถของผูเ้รียนอาจท าไดห้ลายแบบ  จากหลกัการ

จดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไปนั้นตอ้งยอมรับวา่ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

เพียงแต่แต่ละคนมีพื้นฐาน ประสบการณ์ เวลา โอกาส ความสนใจแตกต่างกนั ดงันั้นหากบทเรียนมี

ความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่จ  ากดัเวลาเฉพาะในห้องเรียน 

ผูเ้รียนก็จะมีโอกาสศึกษา สร้างความรู้ ความเขา้ใจไดอ้ยา่งเต็มท่ี ประเด็นใดท่ียงัไม่เขา้ใจอยา่งถ่อง

แท ้ ก็สามารถศึกษา ทบทวนใหม่ได ้ ในเบ้ืองตน้จึงไดมี้การพฒันาบทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปข้ึน 

หลากหลายรูปแบบ  เม่ือคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากข้ึน  ก็มีการพฒันามา

เป็น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(computer-assisted instruction-CAI) ซ่ึงใช้โปรแกรม 

Authorware version ต่างๆ  ช่วยใหบ้ทเรียนต่างๆน่าสนใจข้ึนอีกมาก  เร่ืองท่ีเป็นนามธรรมกลายเป็น

รูปธรรม  เป็นตน้ว่ารูปร่างโมเลกุลของสารหักงอ เหมือนกนัหรือต่างกนัอย่างไร  สามารถน ามา

เปรียบเทียบกนัได ้ สามารถจ าลองเหตุการณ์ต่างๆซ่ึงไม่สามรถดูจากสถานการณ์จริงไดโ้ดยการท า

เป็นภาพแอนิเมชนั  ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย ก็สามารถท าเป็นภาพกราฟฟิกส์ มีสีสันสวยงาม มี

ดนตรีประกอบ  นอกจากน้ียงัสามารถท านายอนาคตได ้สามารถใส่ขอ้มูลไดม้ากมาย หรือบางตอน

อาจสอดแทรกดว้ยวดิีทศัน์เป็นกรณีตวัอยา่งได ้ 

 ดงันั้นในแง่ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน มหาวทิยาลยัในฐานะท่ีมีความโดดเด่นดา้น 

ไอซีทีจึงไดมี้นโยบายส่งเสริมใหร้ายวชิาต่างจดัท าเป็น บทเรียนแบบ e-blended  อาจารยท่ี์มีความ

ประสงคจ์ะจดัท าบทเรียนดงักล่าวน้ีควรจะมีตวัเน้ือหาท่ีค่อนขา้งแน่นอน พร้อมท่ีจะท าออกมาในรูป

ดิจิทลั หรือ e-book เพื่อประกอบบทเรียนดว้ย โดยมหาวทิยาลยัใหง้บประมาณ รายวชิาละ 30,000 

บาท ส่วนการจดัการเรียนการสอนนั้นไดต้กลงเป็นแนวปฏิบติัเดียวกนัวา่จะลดจ านวนชัว่โมงเรียน

ในหอ้งเรียนลง 5 คร้ังเท่ากบั 8 ชัว่โมง  อาจารยก์บันกัศึกษาอาจมอบหมายงานหรือติดต่อกนัไดด้ว้ย  
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e-mail, web board, face book หรือ เวบ็ไซต ์ฯลฯ แลว้แต่จะตกลงกนั ทั้งน้ียงัคิดภาระงานใหอ้าจารย์

เท่าเดิม 

การวจัิยในช้ันเรียน 

 หากแบ่งประเภทของานวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านอาจแบ่งออกไดเ้ป็นงานวิจยั

เพื่อองคค์วามรู้และงานวจิยัในชั้นเรียน ส่วนวธีิการวจิยัในดา้นการศึกษาก็มกัไดย้นิวา่มีสองแบบคือ

ปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงหลายคนเขา้ใจวา่แยกกนัโดยเด็ดขาด อยา่งเช่นในกรณีการจดัโครงการ

อบรมงานวจิยัเชิงคุณภาพไดมี้การแบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดย

การและแบ่งกลุ่มฝึกก าหนดช่ือเร่ืองงานวจิยัเชิงคุณภาพท่ีถูกตอ้ง และจบัคู่ฝึกปฏิบติัการสัมภาษณ์

ระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยกนั โดยวทิยากรไดน้ าบทสัมภาษณ์และช่ือเร่ืองงานวิจยัเชิงคุณภาพมา

วเิคราะห์และอภิปรายร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

 

 

อนัท่ีจริงทั้งสองแบบต่างก็มีข้อดีข้อเสียตัวของมนั  มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการอบรม

ระเบียบวธีิวจิยัแบบผสม โดยหวงัวา่มหาวทิยาลยัจะสามารถผลิตงานวจิยัท่ีมีคุณภาพยิง่ๆข้ึนไป 
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 การวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป็นการวิจยัท่ีเน้นการสืบสอบเชิงธรรมชาติ 
(Natural Inquiry) จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน การเรียนรู้หรือพฤติกรรมของผูเ้รียน
โดยท่ีครูเป็นผูว้จิยัในส่ิงท่ีอาจารยป์ฏิบติัอยู ่มีผูเ้รียน ผูบ้ริหารหรืออาจารยอ่ื์น มีส่วนร่วมในการวิจยัดว้ย 
โดยมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ อาจารยเ์ป็นผูว้ิจยัเอง ผลการวิจยัสามารถแกปั้ญหาผูเ้รียนไดท้นัเวลาและตรง
จุด เป็นการพฒันาและทดสอบการแกปั้ญหาในชั้นเรียน มีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเร่ืองการ
เรียนการสอนและแนวทางการแกปั้ญหา มีการน าเสนอขอ้คน้พบและรับฟังขอ้เสนอแนะจากกลุ่มอาจารย ์
เทคนิควิธีการวิจยัในชั้นเรียนน้ีส านักงานวิจยัและแผนได้จดัให้มีการประชุมปฏิบติัการ และมีการ
บรรยายเร่ืองความส าคญั ยกตวัอย่างงานวิจยัในชั้นเรียน การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมกบั
แบ่งกลุ่มทดลองเขียนโครงงานวิจยัในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้
โอกาสต่างๆ อยา่งกวา้งขวางในปีท่ีผา่นมา  นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัยงัจดัใหมี้คลินิกวิจยัส าหรับผูท่ี้สนใจ
จะท างานวิจยั แต่ยงัไม่สามารถสรุปประเด็น ตวัแปร หรือการออกแบบการทดลองไดช้ดัเจน ก็สามารถ
ปรึกษาหารือได ้
 
 
 
 
 
 

https://eoffice.east.spu.ac.th/eboard/upload/A7562-Research001_resize.jpg
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 จากขอ้มูลดงักล่าว มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท า
วจิยัในชั้นเรียน    ซ่ึงไดใ้หทุ้นอุดหนุนงานวจิยัส าหรับบุคลากรภายใน โดยมีส านกังานวิจยัและแผนเป็น
หน่วยงานกลางในการด าเนินงานให้ทุนอุดหนุนงานวิจยั แก่อาจารยแ์ละมีผลงานวิจยัในชั้นเรียนท่ีท า
เรียบร้อยแลว้มีหลายเร่ืองดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 1.)  การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มกบัวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาสถิติทัว่ไป (MAT121) ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
(อาคม  เผือกจันทึก)ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังน้ี ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษารวมทุกเน้ือหาท่ีไดรั้บวิธีการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มและวิธีการสอนแบบปกติ ไม่แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ถึงแมว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสถิติทัว่ไปท่ีไดรั้บการสอนทั้ง 2 วิธี
จะไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสถิติทัว่ไป ซ่ึง
ไดม้าจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ วิธีการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่ม
มีแนวโน้มท่ีจะให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสถิติทัว่ไปสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติในทุก
หวัขอ้ท่ีท าการศึกษา 
 2.)  เปรียบเทียบระหว่างดชันีมวลกายเกรดเฉล่ีย และสมรรถภาพทางกายของนกัศึกษาปีท่ี 1 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 (ถวลัย ์ สุวรรณฉว)ี สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
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นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีดชันีมวลกายแตกต่างกนั คือ ผอม ปกติ และอว้น มีเกรดเฉล่ียใกลเ้คียงกนั 
แสดงวา่ดชันีมวลกายไม่มีผลต่อการเรียนของนกัศึกษา  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของ
นกัศึกษาชาย พบว่า กลุ่มรูปร่างปกติมีสมรรถภาพทางกายสูงกว่ากลุ่มรูปร่างผอมและกลุ่มรูปร่าง
อว้น และในกลุ่มนกัศึกษาหญิงพบวา่สมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกนั  
 3.)  READING HABITS OF ENGLISH MAJOR STUDENTS: BASIS FOR 
IMPROVING TEACHING STRATEGIES (Mrs. Hope Christina H. Deita, 2012) สรุปผลการวิจยั 
ไดว้า่นกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษต ่าจะ อ่านไม่บ่อย วตัถุประสงค์ไม่ชดัเจน 
ไม่รักในการอ่านไม่วา่ภาษาไทยหรือองักฤษ  นอกจากน้ียงัพบวา่ปริมาณเอกสาร หนงัสือท่ีมีให้อ่าน
ในครอบครัว และทศันคติต่อการอ่านภาษาองักฤษมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนกัศึกษา ส่ิงที
ชอบอ่านกนัมากคือหนงัสือวารสาร ส่ือออนไลน์ แฟชัน่ สารคดีบนัเทิง โฆษณา และนวนิยาย ผูว้ิจยั
เสนอแนะว่าแนวการอ่านท่ีมีลกัษณะโตต้อบกนัไดน่้าจะช่วยเพ่มช่วงระยะเวลาการอ่านให้ยาวข้ึน 
การมีเอกสารมากๆเป็นตวัเลือกก็น่าจะส่งผลใหน้กัศึกษารักการอ่านมากข้ึน 
 4.)  ผลการน าระบบโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป MYOB Plus for Windows มาใชใ้นการสอน
วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี (จิรพงษ์  จนัทร์งาม , 2012) เป็นการศึกษาผลการน าระบบ
โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป  MYOB Plus for Windows มาใชใ้นการสอนนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 
ท่ีประกอบด้วยผลกระทบด้านการน าเข้าข้อมูล ผลกระทบด้านการประเมินผล ผลกระทบด้าน
ผลลัพธ์ ด้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ด้าน
ประสิทธิภาพของขอ้มูล ดา้นการควบคุมการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน โดยภาพรวมสรุปได้
ว่ามีผลกระทบในระดบัปานกลาง ดงันั้นจึงถือได้ว่าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป MYOB Plus for 
Windows บญัชี มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการสอนวชิาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี รหสั
วชิา ACT332 ณ ขณะน้ี 
  ผลจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการน าระบบโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป MYOB 
Plus for Windows มาใชใ้นการสอนนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี ประกอบดว้ย อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหา
และอุปสรรคดา้นสารสนเทศ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนการน าเขา้ขอ้มูล พบวา่ ระบบมีขั้นตอน
การท างานท่ีซบัซอ้น มีขอ้จ ากดัในการก าหนดเลขท่ีใชใ้นการน าเขา้ และระบบยงัมีเมนูการใชง้านท่ียาก
ต่อการใชง้าน  2)  ส่วนการประมวลผล พบวา่ ก่อนการท าการประมวลผลขอ้มูล นกัศึกษาไม่สามารถ
เรียกดูการปรับปรุงและแกไ้ขรายการท่ีผดิพลาดได ้ มีหนา้ต่างโปรแกรมและเมนูท่ีใชใ้นการประมวลผล
ท่ีเขา้ใจยาก และระหวา่งการประมวลผลบ่อยคร้ังท่ีระบบเกิดความลม้เหลว  3)  ส่วนแสดงผลลพัธ์ พบวา่ 
ระบบมีรูปแบบรายงานท่ียากต่อการใชง้าน ขณะเดียวกนัระบบก็ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมา รวมถึง 
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ความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้และรายงานท่ีไดจ้ากระบบมีขอ้มูลท่ีไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามความตอ้งการ 
 ปัญหาและอุปสรรคดา้นบุคลากร พบวา่ นกัศึกษาไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ และไม่
มีความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบ รวมถึงนกัศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 
 นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัอีกเป็นจ านวนมากทั้งในส่วนท่ีเป็นงานวจิยัเพื่อองคค์วามรู้และงานวจิยั
ในชั้นเรียนท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ โดยมุ่งหวงัวา่ผลของการศึกษาวจิยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยเป็น
แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2  
แนวปฏิบัตเิทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ในแนวทางของการสอนของนกัศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเป็นการน าความรู้เดิมท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนมาในวิชาพื้นฐานมาประกอบใน
การศึกษาในวิชาต่อไป ดงันั้นหลกัการสอนสาขาน้ีท่ีส าคญัของการทดสอบพื้นฐานของนกัศึกษา
ก่อนเขา้เรียนในชัว่โมงแรก และ ควรจะทดสอบสั้น ๆ ก่อนเขา้สู่บทเรียนทุกคร้ัง   การสอนจะเป็น
การสอนในเชิงให้เกิดทักษะในกระบวนการคิด การใช้อุปกรณ์ในเชิงประยุกต์ใช้จริง และ
ประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สารสนเทศ เป็นส่วนใหญ่     

 
หลกัการส าคัญของการสอน   
 

1. ส่ือในการน าเสนอ  เช่น  Presentation  ส่ือจากอุปกรณ์จริง หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แสดงไดทุ้กขั้นตอน ชดัเจนไม่คลุมเครือ และติดขดั 

2. การสอนเป็นการสอนแบบมีส่วนร่วม  หรือ สอนแบบสาธิต 
3. นกัศึกษาตอ้งมีการท าโจทย ์ เขียนโปรแกรม หรือ ใชส้มุดหรืออุปกรณ์การเรียนท่ีมีการ

แกไ้ขปัญหาแบบขั้นตอน (Step) 
4. การน าเขา้สู่บทเรียนจะตอ้งน าเขา้สู่ทุกคร้ังของการเปล่ียนเน้ือหา เพื่อให้เป็นการเตรียม

และท าใหน้กัศึกษาเกิดปัญหาและตอ้งการหาค าตอบ 
5. นกัศึกษาจะใหก้ารสนใจใน 5 นาทีแรกของการเร่ิมเรียน  และจะลดความสนใจทุก 50 

นาทีโดยประมาณ ดงันั้นการจดัเน้ือหาควรใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
6. การวดัผลสามารถวดัผลในการแข่งขนัเป็นกลุ่ม หรือ  วดัผลรายบุคคล 
7. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเป็นผูถ้ามค าถาม และนกัศึกษาหาค าตอบโดยควรจะเฉลยในทา้ย

ชัว่โมงหรือคร้ังต่อไป 
8. การจดักลุ่มให้เหมาะกับพื้นฐานผูเ้รียน โดยใช้วิธีผสม ในห้องเรียนขนาดใหญ่อาจ

ก าหนดเป็นแถว 
9. อาจารยผ์ูส้อนควรเคล่ือนไหวเขา้หาแต่ละกลุ่มผสมกบัการอธิบาย ไม่ควรอยูก่บัท่ีเพียง

ต าแหน่งเดียว 
10. การจบบทเรียน  ตอ้งน าเสนอทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงกบัเน้ือหาในคร้ังต่อไป และ สอดคลอ้ง

กบัการมอบหมายการบา้น 
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2.2    การแบ่งประเภทของวิชาในกระบวนการเรียนรู้   เป็น  2  ประเภท 
1. กลุ่มวชิาดา้นการใชค้วามจ า 
2. กลุ่มวชิาดา้นความเขา้ใจ-ทกัษะ-วเิคราะห์ 

 
แนวปฏิบัติ  วชิาด้านการใช้ความจ า และการก าหนดช่วงเวลา 
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง 

ช่วงที ่1 Pre-Test  . ใชเ้วลาประมาณ 10 % 
ช่วงที ่2  การบรรยาย ใชเ้วลาประมาณ 30 % 
 เป็นการบรรยายใหค้วามรู้ 
ช่วงที ่3  กจิกรรม  กลุ่มละไม่เกิน 70 คน  ใชเ้วลาประมาณ 40 % 

1. เปิดค าถาม ค าถาม-ค าตอบ คร้ังละ 5 ค าถาม 
- ค าถามค าตอบ ระหวา่ง อาจารยก์บันกัศึกษา 
- ค าถามค าตอบ ระหวา่ง นกัศึกษากบันกัศึกษา 

2. การแบ่งกลุ่มยอ่ย 
3. ทดสอบ(Quiz)  

- แบบเด่ียว 
- แบบกลุ่ม 

4. อภิปรายกลุ่ม –PBL 
ช่วงที ่4  ประเมินผล  20 % 
 ผูป้ระเมินผลคือ 

1. อาจารยผ์ูส้อน 
2. นกัศึกษา (เด่ียว/กลุ่ม) 

วธีิการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการท างาน  (ผูส้อน) 
2. การน าเสนอผลงาน(ผูส้อน+นกัศึกษา) 
3. การบา้น-มอบหมายงาน(ผูส้อน) 
4. Post-Test(ผูส้อน) 
5. สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม(ผูส้อน) 
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2.3   ส่ือการสอน 
1. Power Point 
2. Case Study 
3. วดิิทศัน์ 
4. หนงัสือ+ต ารา 
5. Internet 
6. วสัดุ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติั 

2.4  เทคนิคการสอน 
1. บรรยาย 
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม 

3. อภิปรายกลุ่ม(PBL) 
 
แนวปฏิบัติ  วชิาด้านการวเิคราะห์และทกัษะ 
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง 

ช่วงที ่1 สอบถามความก้าวหน้าของงาน  . ใชเ้วลาประมาณ 10 % 
ช่วงที ่2  การบรรยาย ใชเ้วลาประมาณ 30 % 
 เป็นการบรรยายใหค้วามรู้ 
ช่วงที ่3  กจิกรรม  กลุ่มละไม่เกิน 40 คน  ใชเ้วลาประมาณ 40 % 

1. มอบหมายงาน 
- รายบุคคล 
- รายกลุ่ม 

2. ฝึกปฏิบติั 
- โจทย ์
- Case  Study 

3. ศึกษาดูงาน/ทศันศึกษา 
ช่วงที ่4  ประเมินผล  20 % 
 ผูป้ระเมินผลคือ 

1. อาจารยผ์ูส้อน 
2. นกัศึกษา (เด่ียว/กลุ่ม) 
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วธีิการประเมินผล 

1. การน าเสนอผลงาน(ผูส้อน+นกัศึกษา) 
2. Post-Test(ผูส้อน) 
3. มอบหมายงาน Project 
4. สอดแทรกจรรยาบรรณวชิาชีพ/คุณธรรมและจริยธรรม 

 
ส่ือการสอน 
1. Power Point 
2. Software/Program 
3. ตวัอยา่งงาน 
4. วสัดุ/แบบจ าลอง 
5. หนงัสือ+ต ารา 
6. Internet 
7. วสัดุ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติั/อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคการสอน 

1. PBL 
2. Individual  Study 
3. Learning  By Doing 
4. Experiential Learning 
5. Inquiry  Base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่3 
แนวปฏิบัตเิทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study):   
 

1. อาจารย์ผูส้อนให้ผูเ้รียนประเมินความต้องการของตนเอง  เช่น ผูเ้รียนต้องการ
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียน เกรด / คะแนน มากนอ้ยเป็นอยา่งไร 

2. ผูเ้รียนตอ้งการความรู้นอกห้องเรียน ความรู้ในสถานการณ์จริงท่ีทนัสมยั มากน้อย
อยา่งไร 

3. อาจารยผ์ูส้อนก าหนดจุดมุ่งหมายของงานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนทราบอยา่งชดัเจน ให้
ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีหลากหลาย ความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ เป็นตน้ 

4. อาจารยผ์ูส้อนจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออาจเป็นผูเ้รียนคนเดียวศึกษาคน้ควา้ตาม
ล าพงั อาจารยผ์ูส้อนก าหนดหัวขอ้/ประเด็นท่ีส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไปศึกษา
คน้ควา้ 

5. อาจารยผ์ูส้อนกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หาขอ้สรุป รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ่ม (หากเป็นงานกลุ่ม) และให้ค  าแนะน าผูเ้รียนให้มีการร่วมมือกนัในการ
วางแผนท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองต่างๆ  

6. อาจารย์ผู ้สอนคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือในการศึกษาจัดหาอุปกรณ์ และ 
เสนอแนะแหล่งความรู้ ต่างๆ ได้แก่ วสัดุ หนังสือ ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ 
อ่ืนๆ ท่ีผู ้เ รียนต้องใช้รวมทั้ งอาจแนะน าให้หาความ รู้ได้จากการสัมภาษณ์
บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

7. อาจารยผ์ูส้อนก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนด าเนินการให้แลว้เสร็จและแจง้ให้
ผูเ้รียนทราบตั้งแต่เร่ิมแรกเพื่อใหผู้เ้รียนไดว้างแผน การท างาน สามารถท างานให้เสร็จ
ทนัเวลา  

8. อาจารยผ์ูส้อนก าหนดให้ผูเ้รียนเขียนรายงานผลการวินิจฉยัปัญหาเป็นระยะๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความสม ่าเสมอ และ ส่งงานใหอ้าจารยผ์ูส้อนตามก าหนดเวลา 

9. อาจารยผ์ูส้อนก าหนดวิธีการประเมินผลและเม่ือประเมินผลแลว้ให้มีการสะท้อนกลับ
ให้ผูเ้รียนทราบผลของการประเมินผลของการเขียนรายงานการค้นควา้ด้วยตน เอง 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีการน าไปปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
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 วิธีการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) เป็นเทคนิคหน่ึงของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สามารถใชก้บัการสอนไดทุ้กรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนก าหนดใหเ้หมาะสมตามลกัษณะของรายวชิา 
 

การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง (Experience Learning: Lab)  

1. ผูส้อนก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และแจง้ให้ผูเ้รียนทราบโดยชัดเจนตั้งแต่การ

เรียนการสอนคร้ังแรกวา่ การเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริงในหอ้งปฏิบติัการนั้น จะเนน้

ฝึกทกัษะให้เกิดความเช่ียวชาญจากการลงมือปฏิบติั(Learning by doing) เป็นส าคญั 

เช่น ฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือใน หอ้งปฏิบติัการการกระจายเสียง  การฝึกทกัษะการฟัง

ภาษาองักฤษ การฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานให้ครบถ้วน และมีจ านวนเพียงพอต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน โดยสัดส่วนของผูเ้รียนต่อเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการ

ควรเป็น 1:1 หรือไม่ควรเกิน 1:2  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงประสบการณ์การฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

3. ก าหนดขนาดกลุ่มเรียนให้มีขนาดเหมาะสม  ในห้องปฏิบติัการการกระจายเสียงไม่

ควรเกิน 30 คนต่อ 1 กลุ่มเรียน ห้องฝึกทกัษะการฟังภาษาและห้องฝึกทกัษะการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ควรเกิน 40 คนต่อ 1 กลุ่มเรียน เพื่อให้ผูส้อนสามารถ

ประเมินผลการฝึก และใหค้  าแนะน าต่อผูเ้รียนไดอ้ยา่งละเอียดและทัว่ถึง  

4. ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัเพื่อฝึกทกัษะพื้นฐานในชั้นเรียน  ซ่ึงถือเป็นส่วนประกอบยอ่ย

ท่ีส าคญัในการผลิตช้ินงาน เช่น  การฝึก Pan, Tube กลอ้ง ฝึกฟัง Intonation ประโยค

ภาษาองักฤษ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือฝึกดว้ยความถ่ีซ ้ าๆ   ทั้งน้ี รูปแบบของแบบฝึกหดั

แต่ละคร้ังควรมีความหลากหลาย เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย 

5. ให้โจทย์การฝึกทกัษะขั้นสูงในชั้นเรียน โดยระบุผลลพัธ์ของช้ินงานท่ีต้องการให้

ชดัเจนทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณของงาน  ด้วยเกณฑ์การประเมินผลท่ีก ากบัไว้

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งสาธิตหรือแสดงตวัอยา่งผลลพัธ์ท่ีดี เช่น ใหผู้เ้รียน 
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6. ถ่ายท า Music Video โดยใช้มุมกล้องตามท่ีก าหนด  การจบัประเด็นจากการฟัง

บทความภาษาองักฤษ  การออกแบบ Packaging สินคา้ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

7. ผูส้อนประเมินผลงาน และใหค้  าแนะน าตามเกณฑท่ี์ระบุไว ้พยายามช้ีถึงจุดเด่นและจุด

ท่ีต้องปรับปรุงของผูเ้รียน โดยมีเป้าประสงค์ให้ผูเ้รียนพฒันาทักษะให้เกิดความ

เช่ียวชาญอนัจะส่งผลดีต่อการสร้างสรรคผ์ลงานใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

กรณีศึกษา (Case study)  

1. อาจารยผ์ูส้อนคดัเลือกกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาโดยกรณีศึกษาท่ีจะ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนจะต้องมีความน่าสนใจ กระชับ 
ครบถว้น และมีเน้ือหาท่ีเขา้ใจไดง่้ายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อาจารยผ์ูส้อน
จะตอ้งอธิบายถึงเน้ือหาท่ีอยู่ในกรศึกษาและให้ นกัศึกษาไดซ้ักถามให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนั 

2. นกัศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากกรณีศึกษานั้น การระบุปัญหาเพื่อท าการ
ตดัสินใจเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจ ในขั้นตอนน้ี นกัศึกษาจะตอ้ง
วิเคราะห์ เหตูการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัผลในอดีต และ
ความคาดหวงัท่ีจะได้รับในอนาคต เพื่อเป็น เคร่ืองมือในการวางแผนและการ
พยากรณ์ส าหรับอนาคตว่าควรท าอย่างไร การตระหนกัในปัญหาเป็นส่ิงส าคญั ท่ี
จะตอ้งวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง  

3. นักศึกษาระดมสมองเพื่อค้นหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมดในการแก้ปัญหา 
ภายหลงัจากพิจารณาปัญหาแลว้ นกัศึกษาท าการคน้หาทางเลือก ซ่ึงสามารถกระท า
ได ้2 แนวทาง คือ 
3.1  การคน้หาทางเลือกจากปัญหาเฉพาะกรณี โดยตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 

และการผสมผสานกนัระหวา่งแนว คิดใหม่และผลท่ีไดใ้นรูปแบบใหม่ 

3.2  การคน้หาทางเลือกท่ีไดมี้แนวทางไวก่้อนแลว้ โดยอาศยัขอ้มูลในอดีต ท่ีเคยมี
ปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัเกิดข้ึน มาแลว้ 
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4. นักศึกษาคดัเลือกหนทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์ค าถามต่าง ๆ ในการ
คดัเลือก 

5. เป็นการพิจารณาผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทาง โดยใชก้ารพยากรณ์ผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนจากทางเลือกต่าง ๆ แลว้พิจารณาคดัเลือกโดยการตอบค าถามเหล่าน้ี 

6. ทางเลือกนั้นมีขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ 
7. ทางเลือกนั้นมีความเป็นไปในท่ีจะเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 
8. อะไรคือปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนถา้หากด าเนินตามทางเลือกนั้น 
9. ทางเลือกท่ีถูกคดัเลือกจะตอ้งมีประโยชน์สูงสุดหรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ได้รับ

การยอมรับจากสมาชิกในทีมงาน และมีความหมาะสมกบัเป้าหมายขององคก์รใน

แต่ละกรณีศึกษามากท่ีสุด 

10. นกัศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษากลุ่มอ่ืน โดยมีการตั้งขอ้
ค าถามและตอบค าถามภายหลงั การน าเสนอโดยท่ีการน าเสนออาจอยู่ในรูปของ
รายกลุ่มหรือรายบุคคล ข้ึนอยู่กบัเน้ือหาและการแบ่งงานของสมาชิกในแต่ละทีม 
แต่นักศึกษาทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตอบค าถามระหว่างหรือภายหลังการ
น าเสนอเสร็จสมบูรณ์ 

11. อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลจากการน าเสนอทั้งรูปแบบรายงานและการน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

12. การประเมินจะใช้เกณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชาและเน้ือหาของ

กรณีศึกษานั้น ๆ อาจารยผ์ูป้ระเมิน ควรพิจารณาจากความครบถว้นสมบูรณ์ของ

เน้ือหาท่ีไดม้อบหมาย ความคิดสร้างสรรคใ์นการ ตอบค าถาม และการมีส่วน ร่วม

ของสมาชิกในแต่ละทีม  

13. อาจารย์ผู ้สอนแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางปฎิบติัในการแกปั้ญหาคร้ังต่อไป เม่ืออาจารยไ์ดค้ะแนนประเมินรายกลุ่ม
หรือรายบุคคลแลว้ ควรแจง้ให้กบันกัศึกษาแต่ละคนไดรั้บทราบ รวมทั้งช้ีแจง การ
ให้คะแนนและขอ้เสนอแนะให้กบันกัศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับและความเขา้ใจ
ร่วมกนั 
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การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)    

1. คดัเลือกนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ เช่น พิจารณาเกรดเฉล่ียนกัศึกษาและความพร้อม
ของนกัศึกษา 

2. พิจารณา คัดเลือกสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกับนักศึกษารวมถึงขั้นตอนการ
ประสานงานกบัสถานประกอบการ 

3. เตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเขา้ปฏิบติังาน เช่น อบรมการใช้ภาษาองักฤษในการ
ท างานและการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงความรู้ในสาขาท่ีเรียน 

4. จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อใหท้ราบแนวทางในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
5. ก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อไปนิเทศงานท่ีสถานประกอบการ 
6. ส่งนกัศึกษาเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการในต าแหน่งและหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 
7. อาจารยมี์การติดตามผลและใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
8. อาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศงานท่ีสถานประกอบการโดยมีการนดัหมายล่วงหน้าอย่างเป็น

ทางการ 
9. อาจารยท่ี์ปรึกษาติดตามผลการจดัท ารายงานสหกิจศึกษา 
10. นกัศึกษาน าเสนอผลงานและเสวนาร่วมกนัทั้งอาจารย ์นกัศึกษาและตวัแทนจากสถาน

ประกอบการ 
11. นกัศึกษาปรับปรุงผลงานตามค าช้ีแนะของอาจารยแ์ละตวัแทนจากสถานประกอบการ 
12. นกัศึกษาส่งเล่มรายงานตามรูปแบบและในเวลาท่ีก าหนด 
13. ประเมินผลงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
14. ประกาศผลการศึกษาวชิาสหกิจศึกษา 

 

การสอนแบบเน้นวจัิย (Research Based Learning)   

1. ผูส้อนก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และแจง้ให้ผูเ้รียนทราบโดยชัดเจนตั้งแต่การ

เรียนการสอนคร้ังแรกว่า การสอนการสอนแบบเน้นวิจยั จะเป็นการเรียนการสอนท่ี

เนน้การเรียน ของผูเ้รียน ไม่ไดเ้นน้การสอน (ทฤษฎี) ของผูส้อน โดยผูเ้รียนจะเรียนรู้

โดยการประยุกตใ์ช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ประกอบเคร่ืองมือการวิจยั เพื่อให้ผูเ้รียน

สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยการลงมือปฏิบติัในการศึกษาวจิยัดว้ยตนเอง  
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2. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยการใชผ้ลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระรายวิชา(หลกั) 

ซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมบทคดัยอ่ ผลงานวิจยั โดยในขั้นตอนน้ีผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้

ผูเ้รียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ เกิดขอ้สงสัย/ค าถาม อยากรู้ อยากแสวงหาค าตอบของขอ้

สงสัย/ค าถาม อีกทั้งแนะน าวธีิการอ่านผลงานวจิยั 

3. ผูส้อนทบทวนกระบวนการวิจยัท่ีเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ผูเ้รียน มีความรู้ มีความ

เขา้ใจ สามารถวิเคราะห์งานวิจยัหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ เพื่อสร้างค าถาม น าสู่

การการคน้ควา้ การคิดวิเคราะห์ และแสวงหาค าตอบ การจดัการเรียนการสอนแบบ

เนน้วจิยัประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  การก าหนดประเด็นปัญหา หรือประเด็นค าถามท่ีผูเ้รียนตอ้งการแสวงหาค าตอบ 

2)  การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนค าตอบของปัญหา/ค าถามงานวิจยัท่ี

ก าหนด โดยผูเ้รียนตอ้งท าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา/ค าถามงานวิจยั

ท่ีจะท าวิจยั จนเกิดความชดัเจนในปัญหา และเห็นแนวทางของค าตอบว่าน่าจะ

เป็นไปในลกัษณะใด 

3)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data) ดว้ยการสังเกต

คน้ควา้จากต ารา วารสาร งานวจิยั การทดลองปฏิบติั และ/หรือการส ารวจขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีจะน ามาเป็นหลกัฐานในการ

หาขอ้ยติุเป็นค าตอบต่อส่ิงท่ีผูว้จิยัศึกษาวธีิการทดสอบสมมติฐาน  

4)  การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีได้จาการสังเกต การคน้ควา้จาก

ต ารา วารสาร งานวิจยั การทดลองปฏิบติั และ/หรือการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง เพื่อวิเคราะห์ผล และอธิบายข้อเท็จจริงท่ีเป็นข้อความรู้เพื่อน าไป

เปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5)  การสรุปผล หมายถึง การสรุปผลการตรวจสอบสมมติฐานวา่ ยอมรับสมมติฐาน

หรือปฏิเสธสมมติฐาน ถ้ายอมรับสมมติฐานเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึน ถ้าปฏิเสธ

สมมติฐาน ตอ้งตั้งค  าถามใหม่ 
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4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อผูเ้รียนสามารถสืบขอ้มูลได ้ 

5. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษารายงานวจิยัต่างๆ ตามท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ น าเสนอใน

ชั้นเรียน และเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดหัวขอ้งานวิจยัของผูเ้รียนท่ีจะเสนอต่อ

ผูส้อน  

6. ผูเ้รียนด าเนินการวิจยัตามหัวขอ้ของตนเอง โดยรายงานความความกา้วหน้าต่ออาจารย์

ผูส้อน เป็นระยะ  

7. น าเสนอผลงานวจิยั และสรุปความรู้เพื่อน ามาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 
การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) 

 
(1) ในรูปแบบของการศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นหลัก โดยนักศึกษาใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ

เรียนรู้ และประสบการณ์ของตวัเอง  เพื่อน าเสนอหวัขอ้และรายละเอียดการท างาน รวมถึง
ไดศึ้กษาจากประสบการณ์ของผูอ่ื้นดว้ย 
1. อาจารยผ์ูส้อนอธิบายวธีิการและรูปแบบการศึกษา การเลือกหวัขอ้โครงงาน ท่ีนกัศึกษา 
    -  ก าหนดวนัท่ีจะตอ้งให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในแตะละขั้นตอนของการด าเนิน
โครงงาน  
        จนถึงขั้นงานสมบูรณ์ 
2. นกัศึกษาน าเสนอหัวขอ้โครงงานตามความสนใจของตนเอง หรือตามสภาพปัญหาท่ี
ไดรั้บรู้ 

-   ท่ีมาของหวัขอ้โครงงาน  
-   วเิคราะห์จากสภาพปัจจุบนั ขอ้ดี ขอ้เสีย 
-   เสนอแนวทางแกไ้ข และแนวทางปฏิบติั 

3. ปฎิบติังาน  
- ตามแนวทางท่ีน าเสนอ 
- ตามวธีิการท่ีไดเ้รียนรู้มาทั้งจากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตวัเองและในชั้น

เรียน 
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4. น าเสนอผลงาน  
- นกัศึกษาน าเสนอผลงานของตวัเอง เพื่อตรวจผลงาน และหาขอ้ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อ
พฒันาผลงานใหดี้ข้ึน โดยมีอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุ เป็นผูใ้หค้  าแนะน า 

 
5. วเิคราะห์ปัญหา  

-  จากประสบการณ์ท่ีไดท้  าโครงงานมา 
-  จากประสบการณ์ของผูท่ี้มีความรู้ อาจารย ์

6. หาแนวทางแกไ้ขปรับปรุง  
-  หาขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
-  สรุปรูปแบบ แนวทาง ท่ีไดจ้ากการน าเสนอผลงาน การอภิปราย 

7. แกไ้ขปรับปรุง 
  -   แกไ้ขปรับปรุงผลงาน  

 

****************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 

ผลการประเมินผู้ใช้บทเรียน e-blended 

 ในปีการศึกษา 2554 โดยส านกังานบริการคอมพิวเตอร์เป็นเจา้ของเร่ืองในการจดัท า

บทเรียน e-blended จ านวน 3 รายวชิาคือ 

1    CMM 248   การถ่ายภาพดิจิทลั 3(2-2) 

2 ECN 202  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0) 
3 THI 118   การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 2(2-0-4) 

เม่ือจดัท าส าเร็จแลว้ไดน้ าไป upload ไวใ้น SPUC-LTAS ของมหาวทิยาลยั คณะ

ผูด้  าเนินการไดท้ดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาทั้งสามในภาคเรียนท่ี 2/2554  

การติดตามการใชบ้ทเรียนในรูปของความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดงัน้ี 

ส านกังานบริการคอมพิวเตอร์ไดจ้ดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านระบบการ

เรียนการสอนออนไลน์ (e-Blended) ประจ าปีการศึกษา 2554 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Blended) ในรายวิชา CMM248 ECN202 และ 

THI118 และจะไดน้ าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป โดยมีนกัศึกษาตอบ

แบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 253 คน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการ

เรียนการสอนออนไลน์ (e-Blended)  ทั้ง 3 วชิาดงักล่าว  ดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08 และเพศหญิง 

จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 56.92 

ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายตุ  ่ากวา่ 19 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.42 อายุระหวา่ง 19 

– 24 ปี จ  านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 79.84 อายรุะหวา่ง 25-31 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 

และอาย ุ32 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาคณะบัญชี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 เป็น

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.91 เป็นนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ  านวน 

36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23  เป็นนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.19 เป็น 
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นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 และเป็นนกัศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 

ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนกัศึกษาปี 1 จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 82.21 นกัศึกษาปี 2 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.74 นักศึกษาปี 3 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11 และเป็น

นกัศึกษาปี 4 จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 

ผูต้อบแบบสอบถาม เรียนวิชา CMM 248  ผา่นระบบ e-Blended จ านวน 108 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.69 เรียนวิชา ECN 202  ผา่นระบบ e-Blended จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.34 และ

เรียนวชิา THI 118  ผา่นระบบ e-Blended จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97 

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการใชง้านระบบ e-Blended สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ  านวน  59 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 มีความถ่ีในการใช้งานระบบ e-Blended 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 122 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.22  มีความถ่ีในการใชง้านระบบ e-Blended 4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 49 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.37 และมีความถ่ีในการใชง้านระบบ e-Blended มากกวา่ 6 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 

23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 

ในสัปดาห์ท่ีมีการเรียนดว้ยตนเองนกัศึกษาเขา้ใช้งานระบบ SPUC-LTAS ภายในบริเวณ

มหาวทิยาลยั จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32  ใชง้านระบบฯ จากท่ีพกัของนกัศึกษา จ านวน 174 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.77 ใช้งานระบบฯ ตามร้านอินเทอร์เน็ตทัว่ไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.14 และใชง้านระบบฯ จากสถานท่ีอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.77 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Blended) 

ในระดบัมากทุกหวัขอ้ ดงัน้ี  

- สามารถเขา้ใชร้ะบบ SPUC-LTAS ไดง่้ายต่อการใชง้านและมีความเร็วในการเขา้ถึง
เน้ือหารายวชิาไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

- ระบบ SPUC-LTAS มีการออกแบบต าแหน่ง การจดัวางของหนา้จอเมนูต่างๆ มี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเหมาะสม 
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- ระบบ SPUC-LTAS  มีการออกแบบเน้ือหาวชิามีความน่าสนใจและสอดคลอ้ง
ครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียน 

- ระบบ SPUC-LTAS สามารถเขา้ศึกษาบทเรียนท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได ้ท าใหเ้ขา้ใจบทเรียน
ต่างๆ ไดดี้ข้ึน 

- ระบบ SPUC-LTAS สามารถรายงานคะแนนผลการเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน ท าใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ทางการเรียนของตนเองได ้

- การใหค้  าแนะน าปรึกษาของอาจารยผ์ูส้อนผา่นระบบ SPUC-LTAS 
- คู่มือการแนะน าวธีิการเขา้ใชง้านระบบ SPUC-LTAS 
- มีการเรียนการสอนผา่นระบบ SPUC-LTAS แบบผสมผสานกบัการเรียนปกติกบั

รายวชิาอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 
- นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานกบั

การเรียนปกติผา่นระบบ SPUC-LTAS  
-  

ผลการวเิคราะห์ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี 1 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชาย 109 43.08 

2. หญิง 144 56.92 

รวม 253 100 
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ตารางท่ี 2 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. อายตุ  ่ากวา่ 19 ปี 39 15.42 

2. อายรุะหวา่ง 19-24 ปี 202 79.84 

3. อายรุะหวา่ง 25-31 ปี 9 3.56 

4. 32 ปีข้ึนไป 3 1.19 

รวม 108 100 

 

ตารางท่ี 3 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

1. บญัชี 24 9.49 

2. บริหารธุรกิจ 20 7.91 

3. นิติศาสตร์ 36 14.23 

4. ศิลปศาสตร์ 1 0.19 

5. นิเทศศาสตร์ 145 57.31 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 27 10.67 

7. บณัฑิตวทิยาลยั - - 

รวม 253 100 
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ตารางท่ี 4 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 

ช้ันปี จ านวน ร้อยละ 

1. นกัศึกษาปี 1 208 82.21 

2. นกัศึกษาปี 2 12 4.74 

3. นกัศึกษาปี 3 18 7.11 

4. นกัศึกษาปี 4 15 5.93 

รวม 253 100 

 

ตารางท่ี 5 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวชิาท่ีเรียนในระบบ e-Blended 

ช้ันปี จ านวน ร้อยละ 

1. CMM 248 108 42.69 

2. ECN 202 54 21.34 

3. THI 118 91 35.97 

รวม 253 100 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้ระบบ e-

Blended 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 

1. สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 59 23.32 

2. 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 122 48.22 

3. 4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ 49 19.37 

4. มากกวา่ 6 คร้ังต่อสัปดาห์ 23 9.09 

รวม 253 100 

 

ตารางท่ี 6 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีในการเขา้ใชร้ะบบ SPUC-

LTAS ในสัปดาห์ท่ีมีการเรียนดว้ยตนเอง 

การใช้งาน จ านวน ร้อยละ 

1. ภายในบริเวณมหาวทิยาลยั 59 23.32 

2. จากท่ีพกัของนกัศึกษา 174 68.77 

3. ตามร้านอินเทอร์เน็ตทัว่ไป 13 5.14 

4. อ่ืนๆ 7 2.77 

รวม 253 100 
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ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Blended) 

รายละเอยีด จ านวน Mean S.D. ความหมา

ย 

1. สามารถเขา้ใชร้ะบบ SPUC-LTAS ไดง่้ายต่อการใชง้านและมี

ความเร็วในการเขา้ถึงเน้ือหารายวชิาไดทุ้กท่ีทุกเวลา  

253 3.96 0.73 มาก 

2. ระบบ SPUC-LTAS มีการออกแบบต าแหน่ง การจดัวางของ

หนา้จอเมนูต่างๆ มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเหมาะสม 

253 3.82 0.69 มาก 

3. ระบบ SPUC-LTAS  มีการออกแบบเน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ

และสอดคลอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียน 

253 3.98 0.67 มาก 

4. ระบบ SPUC-LTAS สามารถเขา้ศึกษาบทเรียนท่ีไหนเม่ือไหร่ก็

ได ้ท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนต่างๆ ไดดี้ข้ึน 

253 3.95 0.75 มาก 

5. ระบบ SPUC-LTAS สามารถรายงานคะแนนผลการเรียนและ

กิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ทางการ

เรียนของตนเองได ้

253 4.03 0.73 มาก 

6. การใหค้  าแนะน าปรึกษาของอาจารยผ์ูส้อนผา่นระบบ SPUC-

LTAS 

253 3.96 0.74 มาก 

7. คู่มือการแนะน าวธีิการเขา้ใชง้านระบบ SPUC-LTAS 253 3.86 0.79 มาก 

8. มีการเรียนการสอนผา่นระบบ SPUC-LTAS แบบผสมผสานกบั

การเรียนปกติกบัรายวชิาอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

253 3.93 0.76 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 253 3.98 0.77 มาก 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

- ไม่ควรมีเสียงเพลงเวลาเขา้ระบบportfolio ผมตอ้งการความสงบ 
- ปิดเสียงดนตรีในระบบportfolio 
- อยากใหมี้ระบบแบบแชทออนไลน์ 
- ปิดเสียงดนตรีในระบบportfolio 
- ปิดเสียงดนตรีในระบบportfolio 
- ปิดเสียงดนตรีในระบบportfolioเพราะร าคาญรบกวน 
- น่าจะเป็นแบบวดิิโอล้ิงจะไดถ้ามอ.ไดโ้ดยตรง 
- ปิดเสียงดนตรีในระบบportfolio 
- ปิดเสียงดนตรีในระบบportfolio 
- Good 
- อยากใหมี้การเรียนในระบบทุกๆวชิา เพราะเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางทั้งยงัสามารถดูบทเรียนเก่าๆไดถ้า้ไม่เขา้ใจ 
- ส่วนมากมีปัญหาเขา้ระบบรหสัของตวัเองไม่ไดแ้ละอปัรูปลง portfolioไม่ได ้
- อยากใหเ้รียนทุกวชิา 
- ระบบบางทีเปิดไม่ได ้ชอบมีปัญหาบ่อย 
- LTAS คิดวา่ดีแลว้แต่ส่วนใหญ่ไม่ลงใหดู้ยอ้นหลงัและคะแนน กรุณาบอกใหอ้าจารย์

ทุกคนลงดว้ยนะค่ะ 
- เขา้ระบบไม่ไดบ้่อยมากเพราะเขา้ไปแลว้ระบบแจง้วา่รหสัผดิพลาดทั้งท่ีเป็นรหสั

เดียวกบัe-Student 
- ส่วนใหญ่เน็ต ม.ชอบล่ม ท าใหเ้ขา้ไปท างานหรือประเมินไม่ได(้แกไ้ขด่วนและท าให้

เร็วกวา่เดิม) 
- การน าเสนออาจจะมีกระตุกและท าใหไ้ม่ต่อเน่ืองจึงท าให้ไม่เขา้ใจเน้ือหาในการสอน 
- สอนดีมากครับใชท้บทวนช่วยก่อนสอบไดเ้ยอะเลย 
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การแปลค่า Mean ดังนี ้

 1.00 – 1.50 = นอ้ยท่ีสุด 

 1.51 – 2.50 = นอ้ย 

 2.51 – 3.50 = ปานกลาง 

 3.51 – 4.50 = มาก  

4.51 – 5.00 = มากท่ีสุด 

 

การจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป e-blended ในปีการศึกษา 2555 

 จากการติดตามผลการใชบ้ทเรียน e-blended จากความพึงพอใจของนกัศึกษานั้นท าให้

มหาวทิยาลยัมัน่ใจวา่หากไดมี้การปรับจุดอ่อน หรือประเด็นท่ีควรแกไ้ขตามกระบวนการ PDCA

แลว้ มหาวทิยาลยัก็ควรจะเดินหนา้ท าบทเรียน e-blended ต่อ โดยมหาวทิยาลยัก าหนดเป้าหมายคณะ

ละ 1 รายวชิาเป็นอยา่งนอ้ย จากการส ารวจความพร้อมเบ้ืองตน้ของอาจารยพ์บวา่มีความเป็นไปได้

รวมทั้งหมด 8 รายวชิา ส านกับริการคอมพิวเตอร์จะด าเนินการจดัท าภาคละ 5 รายวชิา รายวชิาท่ี

ก าหนดแน่นอนแลว้ไดแ้ก่ 

1. IMG 209  การจดัการการผลิต อ.สุดีพร 
2. ECO 113  หลกัเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ. ประภสัสร 
3. SOC 107 จิตวทิยาและการเสริมสร้างภาวะผูน้ ายคุใหม่โดย อ.อารีย ์ขนัติธรรม

กุล 
4. HTI 111 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ โดย อ. ณฐัพร อิฐสุวรรณ กงั 
5. ACT 411 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน โดย อ. พรทิวา ขาวสะอาด 
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การวดัผลประเมินผล 

 การวดัผลประเมินผลเป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดัการเรียนการสอน  เป็นขั้นตอน

สุดทา้ยท่ีจะประเมินวา่การจดัการเรียนการสอนทั้งหลาย  ไม่วา่จะเป็นเน้ือหา กิจกรรมทั้งหลาย นั้น

ในขั้นสุดทา้ยผลการเรียนของนกัศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายเพียงใดก็จะตรวจสอบไดใ้นขั้น

น้ี 

 มหาวทิยาลยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการวดัผลประเมินผลจึงไดต้ั้งเกณฑ์ผลการเรียน

การสอนตามสภาพการเรียนรู้ประกาศการปรับระบบการประเมินผลการเรียนการสอนและมีการ

ปรับเกณฑป์ระกาศปรับเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพการเรียนรู้ ซ่ึงใชเ้ป็นแนว

ปฏิบติัอยูใ่นขณะน้ี 

 เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 มหาวิทยาลยัจึงจดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร ในส่วนของวิทยา

เขตชลบุรีหลกัสูตรท่ีตรงกนักบัท่ีบางเขน ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมกรรมการบริหารหลกัสูตรให้

ช่วยดูแลมาตรฐานของขอ้สอบในรายวชิาต่างๆทุกรายวชิา 

 อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยกังเป็นห่วงในเร่ืองของการออกข้อสอบว่าสอดคล้องกับ

พฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดั และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องรายวิชาเพียงใด จึงไดจ้ดัอบรมการเขียน

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเป็นระยะๆ  และเพื่อใหก้ารออกขอ้สอบมีความครอบคลุมเน้ือหา มีความ

ยากง่ายท่ีเหมาะสม ส านักงานวิชาการได้มีการวิเคราะห์ขอ้สอบหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ

จ าแนกใหทุ้กรายวชิาเพื่อเป็นแนวทางให้อาจารยเ์จา้ของขอ้สอบไปปรับปรุงขอ้สอบของตนเองให้มี

คุณภาพยิง่ข้ึน 

 ส าหรับการพิจารณาผลการสอบระดับปริญญาตรีนั้นมหาวิทยาลัยได้ออกค าสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณาผลสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินผลใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนัต่อไป 
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