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ค าน า 

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา

นักศึกษาจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

แนวคิดท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงจัดให้มีคณะท างานท่ี

เป็น คณะอนุกรรมการการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการ

สอน เพ่ือเป็นเวทีและช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันจากทุก

คณะวิชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ท่ีถูก

รวบรวมท้ังจากแหล่งความรู้ต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรและรวมถึง

ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และน ามา

พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และน ามาประมวลผลเป็น explicit 

knowledge เผยแพร่ต่ออาจารย์ผู้สนใจท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 การด าเนินการการจัดการความรู้ด้านด้านการเรียนการ

สอนในปีการศึกษานี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกระบวนการการ

จัดการความรู้ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยท่ีคณาจารย์จากคณะ

ต่างๆได้น าคู่มือ “แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการจัดการเรียน

การสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” ท่ีได้พัฒนาขึ้นในปี

การศึกษา 2554 ไปศึกษาและทดลองใช้ในวิชาต่างๆ และ

ก่อให้เกิดประสบการณ์องค์ความรู้ขึ้นภายในคณะของตนเอง และ

น ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันตลอดปีการศึกษา 2555 ผ่าน

การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ฯ ท่ีแต่ละ

คณะมีผู้แทนเข้าร่วม ก่อให้เกิดการบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง และน ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงคู่มือ

แนวปฏิบัติท่ีดีฉบับนี้ขึ้น 

 ประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีคณาจารย์จากคณะต่างๆ

ได้น าไปปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคการเรียนการสอนท่ีแนะน าใน

คู่มือของปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าต้องมีการผสมผสานเทคนิค

ต่างๆเข้าด้วยกันตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและ
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พ้ืนฐานของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอนสูงท่ีสุด โดยไม่อาจก าหนดตายตัวเป็นเทคนิคเฉพาะด้านท่ี

แยกกันระหว่าง ส าหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังเช่นท่ีได้

แนะน าไว้ในคู่มือฉบับท่ีผ่านมา โดยอาจารย์ผู้สอนควรต้องอยู่บน

พ้ืนฐานของความเอาใจใส่ในตัวนักศึกษา และ ปรับปรุงใช้เทคนิค

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา พ้ืนฐานของนักศึกษา 

และความเชี่ยวชาญของผู้สอนเอง โดยมีการใช้เครื่องมือ

สารสนเทศในการสนับสนุนในการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ จน

ส่งเสริมให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นส าคัญ 

 คู่มือแนวปฏิบัติท่ีดีฉบับปีการศึกษา 2555 นี้ได้รวบรวมองค์

ความรู้และประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ผู้สอนจากหลากหลาย

คณะวิชาท่ีได้น าเทคนิดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสาระส าคัญในคู่มือฉบับนี้ ได้ถูกน าเสนอ

เป็นส่วนหลักๆ ในบทท่ี 1 เป็นการอธิบายความเป็นมาในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึง

ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆของการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้  เพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานความเข้าใจในภาพรวมและสามารถอ้างอิงเป็น

แนวทางในการน าไปใช้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่ว

ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ  อุสาหะ ท่ีได้ถอดประสบการณ์ ปนะมวล

ความรู้ ท่ีสะสมจากการบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

กิจกรรม Show & Share, SPUC -knowledge และ กิจกรรมใน

กร ะบวนกา รจั ด ก ารคว ามรู้ ใ นก า ร เ รี ยนกา รสอนผ่ าน 

คณะอนุกรรมการการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 

ประจ าปีการ 2555 

 สาระส าคัญในบทท่ี 2 ได้อธิบายถึงกระบวนการจัดการ

ความรู้ ท่ีได้ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการการการจัดการ

ความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการ 2555 ท่ีได้เกิดการ

รวบรวมบ่งปัน tactic knowledge ระหว่างคณะวิชาต่างๆท่ีส่งผล
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ให้เกิดการประมวลผลเป็น explicit knowledge ท่ีสามารถสรุป

เป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ

ท่ีได้มีการน าเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไป

ประยุกต์ใช้ รวมถึงข้อมูลผลการศึกษาจากโครงการ “Road 

Show การจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning” ของ ศูนย์

สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

โดยได้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กันระหว่างคณะวิชาผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาจาก

หลากหลายลักษณะศาสตร์ วิชา  ท่ีครอบคลุม เนื้ อหาวิชา

หลากหลายรูปแบบ เป็นกรณีศึกษาท่ีอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาท่ี

เกี่ยวข้องสามารถศึกษาและเลือกน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ได้ โดยรายละเอียดประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละได้ถูกน าเสนอ

ไว้ในภาคผนวก บทสรุปการด าเนินการ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะได้

อธิบายไว้ในบทท่ี 3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องต่อไป 

 คณะอนุกรรมการการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการ

สอน ประจ าปีการ 2555 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางปฏิบัติท่ีดี

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ ท่ีจะสามารถ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทที ่1 

การถอดประสบการณ์การสอน  

“การจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั” 

 

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้มีการถอดประสบการณ์การสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท้ังจากการจัดการความรู้ท่ีเป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ของผู้มีประสบการณ์

ตรง (tacit knowledge) มาเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี  การถอด

ประสบการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ 

ข้อมูลเดิมท่ีสะสมมาร่วมกับข้อมูลและประสบการณ์ท่ีได้จากการ

บรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากกิจกรรม Show & 

Share, SPUC -knowledge การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  การอบรมเทคนิคการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ PBL (Problem-Based Learning) และ

การถอดประสบการณ์ในการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ร่วมกับ

ความรู้ด้านการวัดผลประเมินผลและการวิจัย เพ่ือรวบรวมเป็นตัว

ความรู้ส าหรับอาจารย์ และผู้สนใจ ไว้เป็นแนวทางในประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่อไป 

 

ท าไมต้องปฏิรูปการศึกษา 

 ในอดีตประเทศไทยทุ่มเททรัพยากรและก าลังคนของชาติ

ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่เพ่ือการส่งออก จนท าให้ดูเหมือนว่าระบบ

การศึกษาเป็นการเตรียมคนเข้าสู่โรงงานและภาคอุตสาหกรรม

เป็นหลัก  ไม่ได้ช่วยพัฒนา หรือฝึกกระบวนการคิด  ขณะเดียวกัน

เป็นการผลักดันให้เยาวชนส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ  ปัญหา

ของสังคมเกิดจากความบกพร่องของระบบการศึกษา 3 ด้าน

ด้วยกัน 
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1.  สังคมไทยไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะระบบการ
เรียนการสอน เป็นลักษณะป้อนข้อมูลให้ท่องจ า ไม่มีส่วนกระตุ้น

ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ขาดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  ขาดการ

ควบคุมเข้มงวดกวดขันจากครูอาจารย์ ท าให้เด็กไทยใช้ชีวิตตาม

อารมณ์ความรู้สึก ไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  สังคมไทยขาดศักยภาพทางการศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน
ท่ีศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเทียบกับประชากร

กลุ่มอายุ 15-17 ปีต่ า และสัดส่วนนักศึกษาปริญญาตรี ต่อ

ประชากรกลุ่มอายุ 18-21 ปี ต่ า โอกาสทางการศึกษาท่ัวประเทศ

ยังแตกต่างกันมาก ท าให้ขาดความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้น 

3.  คุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมลง เพราะสังคมเราเปิดรับ

อิทธิพลวัฒนธรรมและค่ านิ ยมจากต่างชา ติได้ ง่ าย  ขาด

วิจารณญาณ กลั่นกรอง ประเมินคุณค่า มีลักษณะเป็นพวกวัตถุ

นิยม 

จากข้อบกพร่องดังกล่าวท าให้ประเทศไทยเดินสู่กับดักของ

องค์กรเหนือรัฐ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund) และองค์กรเครือข่ายอื่นๆท าให้ไทยต้องปรับ

เงื่อนไขการบริหารประเทศมากมาย บทเรียนจากวิกฤตยุคไอ เอ็ม 

เอฟ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายชี้ทางรอดโดยกระบวนการปฏิรูป

การศึกษา แม้หลังปฏิรูปการศึกษาแล้วสภาพการท่ัวไปก็ยังไม่ดี

เพ่ิมขึ้นมากนัก อัตราการคงอยู่ของนักเรียนชั้นม.6 / ปวช. ในปี

การศึกษา 2553 อยู่ท่ี 57.8%  จ านวนปีท่ีได้รับการศึกษาเฉลี่ย

ของคนไทยวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ท่ี 8.2 ปีในปี 2553 

กล่าวคือยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ยิ่งในกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีมี

อายุ  40 ปีขึ้นไปจะมีจ านวนปีท่ีศึกษาเพียง 4.6-8.2 ปีเท่านั้น  จะ

เห็นว่าเพียงแค่จ านวนปีท่ีได้รับการศึกษาก็ชี้ให้เห็นได้แล้วว่าคน

ไทยมีความสามารถท่ีจะปรับตัวให้ทันโลก โดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีน้อย 
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ท่ ามกลางกระแสความเปลี่ ยนแปลงด้ านการศึกษา 

สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและ

ปรับปรุงวิธีสอนอย่างมาก  แต่เดิมครูจะต้องเป็นผู้รู้จักผู้เรียนว่ามี

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญา ความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัด มีความรู้ในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ 

สามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามในสถานการณ์

โลกปัจจุบัน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก  

ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในระยะเวลาราว 3-4 

ปี มีข้อมูลข่าวสารท่ีควรรู้มากมาย สุดท่ีจะเรียนรู้ได้ภายในห้อง

สี่เหลี่ยมตามเวลาท่ีก าหนดได้ ผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้หมด จึง

เป็นท่ีมาของการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

และปลูกฝังให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เป้าหมายในการจัดการศึกษาคืออะไร 

  เป้าหมายการศึกษาตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการศึกษา

ชาติว่าคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาให้คนไทย

เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้อธิบายไว้

โดยสรุปดังนี้ 

  เก่ง หมายถึงผู้ท่ีมีความสามารถทางภาษา  มีตรรกะทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความซาบซึ้งในศิลปะและดนตรี 

เอ้ืออาทรต่อส่ิงแวดล้อม สามารถส่ือสารระหว่างบุคคลได้ 

  ดี  หมายถึง  การมีวินัยและค่านิยมประชาธิปไตย 

  วินัย ประกอบด้วยสนใจใฝ่รู้   มีสติควบคุมตนเอง  ขยัน  

ซื่อสัตย ์ รับผิดชอบ อดทน 

มีค่านิยมประชาธิปไตย  ประกอบด้วยเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น  

ท าหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  

เคารพกติกาสังคม  มีเหตุมีผล  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 มีความสุข หมายถึง  มีความรัก  รู้จักแบ่งปัน  ไม่เบียดเบียน

ต่อผู้อื่น  ประพฤติชอบ  รักสันติ  ความเป็นธรรม  บริโภคสิ่งต่างๆ

ด้วยปัญญา 
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เมื่อก้าวสู่ยุคของการปฏิรูปการศึกษา 

 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจของการปฏิรูป

การศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด

แนวทางการจัดการศึกษาท่ียึดหลักให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีส าคัญท่ีสุด 

ซึ่งต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง  และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็

จ าเป็นต้องอาศัยหลักการรูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนและ

เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเข้าไปช่วย ครูต้องคิดว่าทุกคน

สามารถเรียนรู้ได้  ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง 

สิ่งท่ีก าหนดไว้ในประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 โดยเฉพาะในหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 24 ดังนี้ 

มาตราท่ี 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

2.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ   การเผชิญ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 

3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึก

การปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน  และการใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง 

4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน

ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ี

ดีงามและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5.  ส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป



5 
 

พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท

ต่างๆ 

 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว บทบาทของครู จะ

เป็นอย่างไรเมื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1.   เป็นผู้ จัดระบบการเรียนการสอน เริ่ ม ต้ังแต่ศึกษา

หลักสูตร(มคอ. 2) วางแผนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้   ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาสถานท่ี  การใช้สื่อ  การวัดผล

ประเมินผล  รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับพฤติกรรมและวินัยในชั้น

เรียน (มคอ. 3) 

2.   เป็นผู้จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมทุกอย่างให้ผู้เรียน

อยากเรียน  ท ากิจกรรมร่วมกันได้สะดวก 

3.   ชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า  แก้ปัญหา  สามารถหา

ค าตอบด้วยตนเองได้ 

4.   หากประเด็นซับซ้อน  ผู้เรียนอาจประสบปัญหาหากต้อง

แก้ปัญหาเอง  ครูก็ควรน าเสนอเสียเอง 

5.   เป็นผู้สั ง เกตพฤติกรรมของนักศึกษา  พร้อม ท่ีจะ

ช่วยเหลือ แก้ไขหากมีปัญหา 

6.   เป็นผู้คอยให้ก าลังใจ  สนับสนุนหากนักศึกษาต้องการ

ท าในสิ่งที่ท้าทาย 

7.   เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาคิดโดยการต้ังค าถามต่างๆ 

8.   เป็นผู้คอยให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อนักศึกษาท างานเสร็จ  

เพ่ือให้ผูเรียนทราบผลการกระท าของตน  หรือสามารถแก้ไข

ข้อบกพร่องได้ทันที 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในปัจจุบัน 

 เมื่อสภาวะเปลี่ยนไป คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครูอาจารย์ก็

ต้องเปลี่ยนไป  หลายท่านกล่าวว่าจะต้องเป็นท้ังนักวิชาการ นัก

ปฏิบัติ และนักจัดการไปพร้อมกันเพ่ือท าหน้าท่ีบูรณาการความรู้ 

และกระบวนการเรียนรู้   เพ่ือน าพาผู้ เรียนไปสู่เป้าหมายของ

การศึกษา คือ เก่ง ดี และมีสุข 
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 หากประมวลความคิ ด ท่ีหลากหลายอาจสรุปได้ ว่ า  

คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ

ต่อไปนี้ 

1.  มี ค ว า ม รู้ ใ น เ นื้ อ ห า วิ ช า ท่ี จ ะ ส อน เ ป็ น อย่ า ง ดี  มี

ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์เนื้อหาเพ่ือ

ประโยชน์ในการสอนผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐาน ความถนัดท่ีต่างกัน และมี

ความสนใจที่หลากหลาย 

2.  ศึกษาติดตามความรู้ในด้านเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง  

อาจต้องเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง

เช่นสอนวิทยาศาสตร์ก็ควรเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ หรือ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของ

ตนเอง 

3.  ตัวครูนั้นเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนตนเองโดยไม่รู้ตัว 

หากครูมีพฤติกรรมอย่างไรนักศึกษาก็มีพฤติกรรมตามนั้น  หรือครู

มีแนวคิดอย่างไร  ลูกศิษย์ตัวเองก็มีแนวโน้มท่ีจะมีความคิดไป

ในทางเดียวกัน  ดังนั้นครูคงไม่ควรน าทัศนคติเดิมๆมาใช้ท่ีว่า  จง

ท าตามท่ีครูสอนอย่าท าตามท่ีครูท า 

4.  เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  เข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน  

อารมณ์  ความรู้สึก  ความสนใจ  ความต้องการ  สามารถหา

วิธีการท่ีจะกระตุ้นให้ใฝ่รู้   ใฝ่ เรียนได้ทันความก้าวหน้า ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปได้ 

5.  ข้อมูลและความรู้ปัจจุบันมิได้มีแค่ในหนังสือ แต่จาก

แหล่งอื่นๆยั งมีอีกมากมายซึ่ งหาได้โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ดังนั้นครูจะต้องมีความสามารถท่ีจะเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ดังกล่าวนี้ได้ 

6.  แหล่งข้อมูลนอกจากต ารา  อินเทอร์เนตแล้วยังมีแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ  สถานท่ี

ส าคัญ  ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน  ฯลฯ  ท่ีสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้  รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ เรียนร่วมประชุม สัมมนา 

นิทรรศการ ดูงาน ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการบริหาร 

จัดการด้วย 
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7.  ครูอาจารย์ไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับใดมาก็ตาม หาก

ใช้แต่ต าราภาษาไทยซึ่งแปลเนื้อหามาจากภาษาอังกฤษก็เท่ากับ

ศึกษาหาความรู้เมื่อ 10 ปีก่อน  ดังนั้นจึงควรมีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่จะติดตามความก้าวหน้าได้ 

8.  เนื่องจากความรู้ก้าวหน้า  ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมอย่างรวดเร็ว  ครูอาจารย์จะต้องเห็นคุณค่าและเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

แนวทางการตั้งวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตาม Bloom’s Taxonomy แยก

ได้เป็น 3 ด้าน คือ 

1. ด้านจิตพิสัยหรือด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Domain) 

แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 1.1 การรับรู้(Receiving or Attending) 

 1.2 การตอบสนอง(Responding) 

 1.3 การสร้างค่านิยม(Valuing) 

 1.4 การจัดระบบ(Organization) 

 1.5 การสร้างคุณลักษณะ(Characterization) 

2. ด้านทักษะพิสัยหรือด้านปฏิบัติการ (Psychomotor Domain) 

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 2.1 การเลียนแบบ (Imitation) 

 2.2 การท าตามแบบ (Manipulation) 

 2.3 การพัฒนาความละเอียดถูกต้อง (Precision) 

 2.4 การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง (Articulation) 

 2 . 5  ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว เ ป็ น ธ ร ร มช า ติ 

(Naturalization)  
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3. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive  Domain) แบ่งออกเป็น 6 

ระดับ ดังนี้ 

 3.1 ความรู้-ความจ า ได้แก่ ให้นิยาม บรรยาย บอก ชี้บ่ง 

บัญญัติ  เลือก  จับคู่  เรียกช่ือ  

 3.2  เข้าใจ: ได้แก่  บอกความแตกต่าง  ขยายความ  

ยกตัวอย่าง ท านาย สรุป 

 3.3  น าไปใช้: ได้แก่ ปฏิบัติการ  สาธิต  ใช้เครื่องมือ  

แก้ปัญหา  ผลิต  แสดง 

 3.4  วิ เคราะห์ : ได้แก่  แยก  คัดเลือก  แบ่งย่อย  หา

องค์ประกอบ  หาหลักการ 

 3.5  สังเคราะห์:ได้แก่ จัดกลุ่มพวก  รวบรวมเป็นกลุ่ม  สร้าง  

เขียนใหม่  สรุป 

 3.6  ประเมินค่า:ได้แก่ เปรียบเทียบ  ประเมิน  วิจารณ์  ให้

เหตุผล โต้แย้ง  

 

 ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา โครงสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีประกอบด้วย วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชา

เลือกเสรี โดยมุ่งผลการเรียนรู้ 5 ด้านซึ่งอาจารย์จะต้องค านึงถึง

ดังนี้ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 2. ความรู้ 

 3. ทักษะเชาวน์ปัญญา 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสาร 

 

ก่อนท่ีจะสอนในรายวิชาต่างๆ อาจารย์จะต้องเตรียมความ

พร้อมท่ีจะสอนโดยท า มคอ. 3 หรือ 4 ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มสอน 

โดยในหมวดต่างๆนั้นมีรายละเอียดท่ีจะต้องกรอกพอสมควร
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจะต้องระบุผลการเรียนรู้ท่ีจะต้องพัฒนาท้ัง 5 ด้านดังนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม  

การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่ างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งในสังคม 

2. ความรู้ 

ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ

ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี  

ตลอดจนกระบวนการต่างๆและความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ทักษะเชาวน์ปัญญา   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ท้ัง 5 ด้านจะต้องระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ วิธีการสอน 

และวิธีการประเมินผล ในส่วนของพฤติกรรมต่างๆนั้นอาจจะพบ

กับพฤติกรรมท่ีหลายท่านอาจไม่แน่ใจความหมาย เป็นต้นว่า 

คุณธรรม จริยธรรม ค าว่าคุณธรรมหมายถึงธรรมหรือความดีท่ีมี

อยู่ภายใน เมื่อใดก็ตามท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนธรรมะออกมาก็

แสดงถึงความมีคุณธรรม ดังนั้นจึงหมายถึงผู้ประพฤติดี ประพฤติ

ชอบ มีความซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบ มีวินัย ความตรงต่อเวลา 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมถึง

ลักษณะอื่นๆท่ีระบุใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 

 ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อ ความศรัทธา และพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติตามความเชื่อนั้น อาจพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม

โดยสมัครใจ หรือการร่วมท าในสิ่งที่ตนเองชอบนานกว่าปกติ 

 ความซาบซึ้งหรือสุนทรียวิจักษณ์ หมายถึง การรู้ เข้าใจใน

คุณค่าและความส าคัญอย่างมีหลักเกณฑ์ เช่นความซาบซึ้ง 

ชมชอบในศิลปะ ดนตรี 
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 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถในการ

ดัดแปลง ปรับปรุง ในสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีรูปใหม่  ท างานได้มา

กว่าเดิม ดีกว่าเดิม 

 วิจารณญาณ หมายถึงความสามารถในการใช้ปัญญาไป

ตัดสิน  วิพากษ์วิจารณ์ หาเหตุผล หรือแก้ปัญหา อาจสังเกตได้

จากการอุปมาอุปไมย การเปรียบเทียบ 

 ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ความ

ช านิช านาญในการใช้เครื่องมือปฏิบัติการหรือใช้โปรแกรมต่างๆ  

การท างานท่ีมีลักษณะจ าเพาะ 

 ดังนั้นค ากริยาเชิงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้จะ

เป็นไปตามตัวอย่างในตารางข้างล่างนี้ 
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กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุ ิ
จดุหมายรายวิชา 

ค ากริยิาทีใ่ชใ้น

วัตถุประสงค์ของแผน 

1. ความรู้ (KD)  

 

เพ่ือให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เรื่องอะไร  

บอก เล่า อธิบาย 

บรรยาย ระบุ ยกตัวอย่าง 

ฯลฯ  

2. ทักษะทาง

ปัญญา (ID)  

 

เพ่ือให้นักศึกษามี

ทักษะอะไรบ้าง  

 

จ าแนก จัดกลุ่ม 

เปรียบเทียบ น าไปใช้ 

ประยุกต์ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมิน 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา คิด

เป็นระบบ ฯลฯ  

3.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

เทคโนโลยี 

(MCI)  

 ทดลอง ท ากิจกรรม 

ประดิษฐ์ สร้าง ออกแบบ 

ค านวณ ผลิต พัฒนา ใช้ 

อุปกรณ์ ใช้เครื่องมือ  

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู 

ฯลฯ  

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

(IRR)  

 

 ท างานเป็นกลุ่ม ท างาน

เป็นทีม แสดง บทบาท

หัวหน้า เลขานุการ 

สมาชิก  

 ท างานร่วมกับผู้อื่น มีปฎิ

สัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น 

โต้แย้งอย่างมีเหตุผล ลด

ความขัดแย้ง  

5. คุณธรรม 

จริยธรรม  

(ME)  

 

เพ่ือให้นักศึกษาเป็น

ผู้มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ ของ

รายวิชา  

ตระหนัก ยอมรับ 

สนับสนุน รับฟัง แก้ไข 

ชื่นชม พอใจ ใฝ่รู้  

มุ่งมั่น มีจิตอาสา  
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การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญเปน็อยา่งไร 

 หากพิจารณาจากข้อความท่ีกล่าวมาแล้วการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน่าจะหมายถึง การจัดการเรียน

การสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ใครก็ตามท่ี

เป็นคนส าคัญของเรา เราย่อมมีความปรารถนาดีต่อเขา  จะคิด

อะไรจะท าอะไรก็ต้องนึกถึงเขาก่อนคนอื่นแนวโน้มการสอน

นักศึกษาในปัจจุบันนี้จะเป็นไปในลักษณะท่ีจัดกิจกรรมท่ีให้

ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความหมาย ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์จากโจทย์

ปัญหา การฝึกปฏิบัติ หรือ การบรรยายแบบ Active Learning ท่ี

สามารถกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพ่ือให้

สามารถ “apply knowledge” มากกว่าจะเป็นการบอกหรือ

บรรยายจากผู้สอน หรือการ “acquire knowledge” แต่เพียงอย่าง

เดียว  ซึ่งแนวการสอนแบบต่างๆ ก็มีจุดดีและจุดด้อยในตัวของมัน

เอง 
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายการ Show & Share ได้มี

การพูดคุยกันอย่างกว้างขวาง  หากจะเปรียบเทียบการสอนแบบ

บรรยายซึ่งมีครูเป็นศูนย์กลางกับการเรียนการสอนท่ีมีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางก็จะเป็นดังนี้ 

 

 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่

น่าจะเป็นวิธีสอนหรือแนวทางในการสอน แต่น่าจะเป็นแนวคิด

หรือหลักในการสอนมากกว่า  การน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัตินั้น 

ครู อาจารย์จ าเป็นต้องหาแนวทาง หรือวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้ 

ดังนั้นในการจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน่าจะหมายถึง

การจัดสภาพหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญและเป็นผู้

ท่ีใช้เวลาของการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว 

(active participation) มากกว่าครู ดังนั้นในการจัดการเรียนการ

สอนอาจมีรูปแบบการสอน วิธีสอนท่ีแตกต่างกันไปอย่าง

หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องหนึ่ง ครูคนหนึ่งอาจให้

นักศึกษาแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แล้วน าข้อมูลมาแลกกัน 

และอภิปรายสรุปเป็นความเข้าใจ  หรือปัญหาให้นักเรียนขบคิด 

และพิสูจน์ทดสอบค าตอบ  ขณะท่ีครูอีกคนหนึ่งอาจจะใช้วิธีพา

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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นักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี แล้วกลับมาอภิปรายสรุปร่วมกัน 

หรือในขณะท่ีครูอีกคนหนึ่งไม่สามารถพานักเรียนออกไปทัศน

ศึกษาได้ จึงน าวีดิทัศน์มาให้นักเรียนชม และให้นักเรียนอภิปราย

ประเด็นต่างๆ  การสอนของครูท้ังหมดท่ีกล่าวมาแม้จะใช้วิธีสอน

ต่างกัน มีกระบวนการสอนต่างกัน .แต่หากการสอนนั้นๆ  ผู้เรียน

เป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ (ท่ีต่ืนตัว)และเป็นผู้ใช้เวลาเรียนเป็น

ส่วนใหญ่ก็ถือได้ว่าการสอนเหล่านี้เป็นเป็นการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

ต่อไปนี้เป็นวิธีสอนท่ีอาจารย์ใช้กันในการท่ีจะให้ผู้เรียน

ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  การจัดกิจกรรมอาจจะให้นักศึกษา

ท างานเดี่ยวหรือเป็นกิจกรรมกลุ่มก็ได้แล้วแต่เนื้อหาวิชา สภาพ

ปัญหา สถานการณ์  และความสนใจของนักศึกษา  อย่างไรก็ตาม

แนวทางการเรียนการสอนสมัยใหม่นั้น เน้นให้นักศึกษารู้จักการ

ท างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม  เพ่ือฝึกการเป็นผู้น า  การเป็นผู้ตาม  การ

ยอมรับความคิดเป็นของผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบไปพร้อมกัน  ซึ่ง

คนไทยเรายังขาดทักษะเรื่องนี้อยู่มากเมื่อเทียบกับต่างชาติ  ใน

การสอนดังกล่าวนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือมัลติมีเดียมาประกอบด้วยได้ เช่น บทเรียน

ออนไลน์ หรือบทเรียนส าเร็จรูป(e-blended learning) ท่ีช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถโดยไม่

จ ากัดเวลาและสถานท่ีe-mail, web board, Internet, Facebook, 

Twitter, Youtube ฯลฯ เข้ามาประกอบก็น่าจะท าให้นักศึกษามี

โอกาสมีส่วนร่วมในบทเรียน และมีส่วนท าให้บทเรียนดูต่ืนเต้น  

ท้าทาย  น่าสนใจยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การสอนแบบสืบเสาะ Inquiry 

 การเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการสืบสอบ เน้นทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

 แบ่งหลายระดับ 

 Structured/guided  open inquiry 
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วิธีนี้ใช้ได้ดีในการสอนในรายวิชาท่ีมีการทดลอง  จะประกอบไป

ด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

  1. ปัญหา ท่ีจะพิสูจน์หรือหาค าตอบ  ซึ่งก็คือ วัตถุประสงค์

ของการทดลองนั้นเอง 

  2. วิธีการทดลอง   

  3. การสรุปผลและอภิปรายผล 

การสอนในระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่ามักจะเป็นใน

รูปแบบ ส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2 ให้นักเรียนท าการทดลองหา

ข้อสรุปในส่วนท่ี 3 เอง  หากผู้เรียนบรรลุนิติภาวะหรือมีความรู้

ความสามารถมากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  ในบทเรียนหรืออาจารย์ก็

จะก าหนดส่วนท่ี 1 ให้และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 

3 เอง  หากเป็นการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานักศึกษาก็

จะต้องหาเองท้ัง 3 ประเด็น  เช่นท าเรื่องอะไร ทดลองอย่างไร 

ได้ผลอย่างไร จะเป็นแบบ open inquiry 

 

2. การเรียนจากประสบการณ์  Experiential Learning 

 Concrete Experience – ลงมือปฏิบัติจริง 

 Reflective Observations -สะท้อนผลการปฏิบัติด้วย

มุมมองทีห่ลากหลาย 

 Abstract Conceptualization –สรุปเป็นหลักการจาก

ประสบการณ์หรือทฤษฎี 

 Active Experimentation -ประยุกต์ใช้ความรู้ใน

สถานการณ์อื่นๆ 

วิธีนี้จะใช้ได้ดีในกรณีท่ีสอนในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับปัญหาสังคม 

สิ่งแวดล้อม  เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สะท้อนแนวคิดหรือ

มุมมองท่ีหลากหลายและในท่ีสุดสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติไปสู่
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กรณีอื่นๆ หรือประเด็นอื่นๆ ได้  ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอน Kolbe 

Cycle of Experiential Learning ดังนี้ 
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3. Problem-based Learning/Case Study 

 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัด

การศึกษาท่ียึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด โดย

กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยลักษณะท่ีส าคัญของการ

เรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ 

  1.  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

(student-centered learning) 

  2.  การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก 

  3.  ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือ

ผู้ให้ค าแนะน า (guide) 

  4.  ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

  5.  ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ปัญหา 

1 ปัญหาอาจมีค าตอบได้หลายค าตอบหรือมีทางแก้ปัญหาได้หลาย

ทาง (ill-structured problem) 

  6.  ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ 

ด้วยตนเอง (self directed learning) 

  7.  ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจาก

ความสามารถในการปฏิบัติ (authentic assessment) 

ส่วนประกอบของ PBL 

  1.  ปัญหา (problem) 

  2.  การบูรณาการความคิด (integration of idea) 

  3.  การท างานเป็นทีม (teamwork) 

  4.  กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) 

  5.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) 
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การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นปัญหา (Problem-stimulated 

PBL) 

 รูปแบบนี้จะใช้บทบาทของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือท่ีจะแนะน าและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็น

ฐานที่เน้นปัญหานี้ให้ความส าคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ  

  1.  การพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง (domain-specific 

skills) 

  2.  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving 

skills) 

  3.  การได้มาซึ่งความรู้เฉพาะเจาะจง (domain-specific 

knowledge) 

 

 เทคนิคการสอนวิธีนี้สามารถน าไปใช้ได้กับ เกือบทุก

รายวิชา ไม่ว่ าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

สิง่แวดล้อม แม้แต่ทางด้าน IT ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การสอน

ท่ีเรียกว่า Reseach-Based Learning (RBL) อาจจะมีขีดจ ากัด

อยู่บ้างในรายวิชาท่ีเน้นทักษะท้ังหลายเช่น ทางด้านภาษา  หรือ 

วิชาช่าง หรือวิชาท่ีพัฒนาทักษะทางกล้ามเนื้อ  
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 ส่วนในกรณีของกรณีศึกษาหรือ case study ถือว่าเป็น

แนวทางการศึกษากรณีเดียว เรื่องเดียว รายเดียว แบบเจาะลึก 

ติดตามต่อเนื่องใช้เวลานานซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบให้นักศึกษาได้

ลงมื อป ฏิบั ติจริ ง ได้ สั มผั สจริ ง ได้ รั บความนิ ยมมาก  ด้ าน

สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  การน ามาใช้สอนกับนักศึกษานั้น

อาจมีขีดจ ากัดอยู่พอสมควรในทางปฏิบัติแทนท่ีจะให้นักศึกษา

เป็นผู้ลงมือศึกษาเอง ผู้สอนอาจยก case มาเป็นตัวอย่างแล้วให้

นักศึกษาวิเคราะห์หาเหตุผลโดยวิธีดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์มาก

ทางด้าน บริหารธุรกิจ  นิติศาสตร์ การท่องเท่ียว ฯลฯ  การศึกษา

กรณีศึกษานี้หากด าเนินการอย่างเป็นระบบในขั้นสูง ใช้เวลา

ติดตามนานก็จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งไม่ขอกล่าวถึง 

 

4. Research-Based Learning 

 วางแผนจัดการเรียนรู้: วิเคราะห์บริบทผู้เรียน สภาพปัญหา

ชุมชน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้: 
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วิธีการนี้มีส่วนประกอบหลักดังนี้ 

   1.  สอนเนื้อหาสาระและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย 

    2.  วิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ไป 

    3.  เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผล 

 4.  จัดท ารายงานผลการเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

โดยประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินตาม

สภาพจริง 

ขั้นตอนต่างๆ คล้ายหัวข้อท่ี 3 ท่ีกล่าวมาแล้ว เพียงแต่

วัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เรียนหาองค์ความรู้ใหม่มาให้ได้ เหมาะ

ส าหรับนักศึกษาท่ีมี ความรับผิดชอบสูง  

 

ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จากค าอธิบายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียน

ส าคัญท่ีสุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือรวมท้ังมีการ

ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ี

เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้   มีการจัดกิจกรรมและ

กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ

สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ   

นอกจากนี้  ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยสะท้อนจากการท่ีนักศึกษา

สามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานใน

หัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ และมี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  กล่าวคือไม่เป็นการรบกวนสิทธิส่วน

บุคคล ไม่เสี่ยงภัย หรือผิดกฎระเบียบต่างๆ ไม่สิ้นเปลืองจนเกินไป 

และสามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาอันควรได้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตาม

แนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทาง

วิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทย

อีกหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น  



21 
 

  1) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

   2) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)  

    3) การเรียนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี 

   4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-

Study) 

   5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning)  

  6) การเรียนรู้ ท่ีใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทาง

ปัญญา (Crystal-Based Approach)  

 

 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังมีวิธีการย่อยๆอีกมาก  

รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีปฏิบัติกันอยู่แล้ว  เป็นต้นว่า  การศึกษาจาก

ของจริง  การศึกษาด้วยตนเองในสิ่งท่ีสนใจจากแหล่งเรียนรู้ท่ี

อาจารย์แนะน า  การออกส ารวจเก็บข้อมูล  ทัศนศึกษา  การศึกษา

ดูงาน  การจัดนิทรรศการ  การร่วมประชุมวิชาการ  กิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์  เช่น  ปลูกป่า  ท าความสะอาดวัดหรือ ท่ี

สาธารณะ  การเลี้ยงเด็กก าพร้าหรือดูแลคนชรา  การสัมมนา การ

ฝึกงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกิจ

ศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  ท าให้

ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์หลาย

ด้าน  เป็นต้นว่า  การแสวงหาความรู้จากการปฏิบัติจริง  การ

ท างานร่วมกับผู้อื่น  การพัฒนาทักษะในการท างานในสายอาชีพ

ตน  การมีสังคมและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ฯลฯ  จะขอไม่กล่าวถึงใน

รายละเอียด ณ ท่ีนี้  

 รูปแบบการสอนท่ีกล่าวมาท้ังหมดนั้นเป็นการสอนท่ีเน้น

ด้านเนื้อหาความรู้หรือพุทธิพิสัยเป็นหลัก รูปแบบการสอนท่ีเน้น

พัฒนาการด้านจิตพิสัย ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก ท่ีดี 

ทัศนคต ิ ค่านิยม  คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ นับว่าเป็น

เรื่องท่ียาก  ใช้เวลาในการปลูกฝังหรือพัฒนา  จะต้องศึกษาจาก

สถานการณ์จริงหรือจ าลองพร้อมกับสอดแทรกข้อคิด  คุณธรรม 
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จริยธรรมตามโอกาสอันควร มิใช่เป็นการสอนคุณธรรมจริย

โดยตรง 

ผู้สนใจอาจศึกษาจาก เอกสาร ต าราวิธีสอนต่างๆซึ่งมีอยู่

มากมาย เช่น 

ชนาธิป พรกุล (2544) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) 80 นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

กรุงเทพ 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554)  กลยุทธ์การสอนตามกรอบ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2555)  หลักและเทคนิคการสอน

ระดับอุดมศึกษา โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 

ทิศนา แขมมณี   (2546)  รูปแบบการเรียนการสอน  : 

ทางเลือกท่ีหลากหลาย ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ทิศนา แขมมณี  (2548) เรื่องยากที่ท าได้จริง ปฏิรูปการ

เรียนรู้ทั้งโรงเรียน บริษัท เมธีทิปส์ จ ากัด กรุงเทพ 

ทิศนา แขมมณี และคณะ  (2545)  Learning Process 

ส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด กรุงเทพ 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (2553) การเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง กรุงเทพ 

ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2549) วิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โรงพิมพ์คลัง

นานาวิทยา ขอนแก่น 

ดร.สุวิทย์  มูลค า, ดร.อรทัย มูลค า (2545) วิธีจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 
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ดร.สุวิทย์  มูลค า, ดร.อรทัย มูลค า (2545) วิธีจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยม, การเรียนรู้โดยการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 

ดร.สุวิทย์  มูลค า, ดร.อรทัย มูลค า (2545) วิธีจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 

ฯลฯ 

 

การสอนแบบบรรยายที่คุ้นเคย 

ส าหรับการสอนแบบบรรยายถือว่าเป็นการสอนท่ีเน้นครูเป็น

ศูนย์กลางนั้น ครูเตรียมการสอนสบาย เวลาสอนก็สอนสบาย 

ถึงแม้ว่าแนวการสอนสมัยใหม่พยายามหลีกเลี่ยง แต่ในทางปฏิบัติ

ยังจ าเป็นต้องใช้อยู่ไม่ว่าเราจะสอนแบบใดก็ตาม เพียงแต่ใช้ให้

น้อยลงเท่าท่ีจ าเป็นในการท่ีจะอธิบายความเชื่อมโยง ขยายความ 

สอดแทรกในวิธีการสอนแบบต่างๆ  ท้ังนี้เราอาจท าให้การสอน

แบบบรรยายมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อได้โดยการเตรียมตัวให้พร้อม 

ผู้บรรยายต้องมีความมั่นใจในตัวเองสอดแทรกตัวอย่างท่ีเป็นท่ี

สนใจในปัจจุบันซึ่งจะท าให้ผู้เรียนตั้งใจไม่เบื่อหน่าย 

การสอนแบบบรรยายท่ีประสบความส าเร็จ เช่น ในกรณีของ

รายการ talk show   พูดด้วยน้ าเสียงท่ีเป็นธรรมชาติ  ท่าทางเป็น

มิตร  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เสียงดังพอท่ีทุกคนได้ยินชัดเจน  พูดชัดถ้อย

ชัดค า  ไม่เร็วหรือช้าเกินไป  น้ าเสียง  จังหวะการพูดเน้นประเด็น

ส าคัญ  สอดแทรกอารมณ์ขันได้อย่ างเหมาะสม นอกจาก

ผู้บรรยายจะเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้ว ต้องมีเทคนิคให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม  

หรืออย่างน้อยให้ความสนใจผู้ฟังอย่างท่ัวถึง   มี eye contact  

เหมือนกับก าลังคุยกันสองต่อสอง มีการถามตอบบ้างตามสมควร 

หรือมีการสัมภาษณ์พูดคุยร่วมด้วย และแน่นอนการสอนแบบ

บรรยายท่ีให้ผลดีนั้น ต้อง ใช้เทคนิค Active Learning เข้า

มาร่วมด้วยร่วมด้วย 
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การบรรยายแบบ Active Learning 

 ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วว่า Active Learning จะมีบทบาท

ส าคัญกับ การสอนทุกวิธี ค าว่า Active Learning มิได้หมายถึง

การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระวีกระวาด หรือต่ืนตัวด้านกายภาพ

เท่านั้นแต่ต้องตื่นตัวด้านสมอง สติปัญญาด้วย   

องค์ประกอบพื้นฐานของ การให้ผู้เรียนมีส่วนในบทเรียน คือ  

1. การพูดและการฟัง ในบทเรียนก็จะต้องมีกิจกรรมท่ีเป็นการ
พูดฟังท่ีมีชีวิตชีวา ต่ืนเต้น มีความหมาย ยิ่งในบทเรียนท่ีมีการ

อภิปรายกลุ่มย่อยอาจต้องมีการแต่งต้ังหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และ

ผู้ท าหน้าท่ีน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ในกิจกรรมดังกล่าวนี้

ผู้สอนจะต้องให้ความระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มไม่ให้ผู้

ท่ีพูดเก่ง dominate ผู้ท่ีพูดไม่เก่ง ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม การ

เป็นผู้ พูดและผู้ ฟัง ท่ีดี  เข้า มีการท างานร่วมกันตามวิถีทาง

ประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็ป้องกันมิให้เกิดการเอาเปรียบผู้อื่น 

ดังนั้นกิจกรรมกลุ่มหากต้องจัดบ่อยๆก็ต้องหมุนเวียนการท าหน้าท่ี

ต่างๆ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรม

เบื้องต้นท่ีจะตรวจสอบผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาดีเพียงใด 

หรือมีความเห็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ หากเป็นวิชาด้าน

กฎหมาย การเมือง การปกครองจะเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาก 

2. การอ่าน ถือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสอนทุกวิธี  
อาจารย์ควรมอบหมายให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาท่ีจะเรียนมา

ล่วงหน้า แล้วน ามาสรุปหรืออภิปรายในห้อง หรืออาจารย์อาจมี

บทความพิเศษเป็นเอกสาร หรือบทความจากอินเทอร์เน็ตให้

นักศึกษาอ่าน ยิ่งหากนักศึกษามี mobile book ทุกคนก็ยิ่งสะดวก 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบ WiFi ท้ังมหาวิทยาลัย ในกรณี

เช่นนี้ผู้สอนเองจะต้องเตรียมข้อมูลเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องไว้ด้วย 

3. การเขียน เป็นการประมวลความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นการสอนภาษาก็จะถือว่าเป็น

ทักษะสูงสุด ในสภาพความเป็นจริงแล้วนักศึกษามีทักษะการเขียน

ภาษาไทยต่ ามาก ต้ังแต่เขียนหนังสือไม่เป็นตัว เขียนไม่เป็น

ประโยค เรียบเรียงไม่เป็น สรุปความไม่เป็นการท าข้อสอบท่ีผ่าน
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มาก็มักเน้น การฝน การวงตัวเลือกต่างๆ  หากอาจารย์ในรายวิชา

ต่างๆจะเน้นการเขียนจริงๆบ้างก็จะดี(ไม่ใช่เป็นการ ตัด และ วาง) 

4. การสะท้อนกลับ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนว่า
บทเรียนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถของ

ผู้เรียนมากน้อยเพียงใด  บางครั้งเนื้อหาอาจยุ่งยากเกินไปส าหรับ

ผู้เรียน  อาจารย์เองก็จะต้องมีการปรับเนื้อหา วิธีการสอน หรือการ

อธิบายบ้างแล้วแต่กรณี การสะท้อนกลับนี้อาจมิได้มาจากการรับ

ฟังความคิดเห็นโดยตรง แต่อาจมาจากการตอบค าถามท้ังจาก

อาจารย์หรือจากนักศึกษาด้วยกันเอง หรือการทดสอบย่อย  

 หากจะเปรียบเทียบการเรียนการสอนระหว่างการ  Passive 

Learning  และ Active Learning  ก็จะเป็นไปตาม แผนผังของ 

Dale’s Cone of Experience 
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 ดังนั้นไม่ว่าอาจารย์จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อย่างไร หากค านึงถึงผลท่ีผู้เรียนจะได้รับก็จะนับว่าเป็นประโยชน์

ยิ่ง 

   

เทคนิคการจัดกลุ่ม 

 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีเป็น Active Learning หลาย

รูปแบบ ดังนี้ 

1. จัดเป็นรายบุคคล (Individual student) 

2. จัดเป็นรายคู่ (share/pair) 

3. จัดเป็นรายกลุ่ม (group) ขนาด 4-8 คน หากกลุ่มใหญ่

กว่านี้ก็อาจเป็นโอกาสให้นักศึกษาบางคนกินแรงผู้อื่น การจัดกลุ่ม

ท ากิจกรรมนี้หากสามารถจัดให้แต่ละกลุ่มมีนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐาน

แตกต่างกัน คละกันในจ านวนพอๆกันจะดีมาก ตัวอย่างกิจกรรมท่ี

สามารถจัดได้อาจเป็นดังนี้ 

รายบุคคล อาจก าหนดให้ 

– ฟังเทป หรือดูวีดิทัศน์ แล้วก าหนดค าถาม หรือประเด็น

ท่ีจะถาม 

– ต้ังค าถามแล้วให้นักศึกษาเขียนตอบภายใน 1 นาท ี

– ก าหนดให้อ่านข้อความแล้วสอบย่อยๆ (quiz) 

– ให้มีการซักถามเม่ือมีการสาธิต 

ในกรณีที่จัดเป็นรายคู่ อาจจัดกิจกรรมเป็น 

– ช่วยกันคิด วางแผน หรือแก้ปัญหาร่วมกัน 

– ช่วยกันเขียนงาน 

– แลกเปลี่ยนงาน หรือ สมุดบันทึกเพ่ือดูความถูกต้อง

เรียบร้อย 

– ผลัดกันตั้งค าถามหรือตอบค าถาม 

– ฯลฯ 
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จัดกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม 

– ช่วยกันทดลอง ร่วมกันแก้ปัญหา เก็บข้อมูล  

– ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ในกรณีท่ีต้องการความเห็นท่ีหลากหลายอาจให้ตัวแทน

ของกลุ่มหนึ่งไปร่วมประชุมกับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ 

 ยังมีกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ ท่ีค่อนข้างจ าเพาะ เช่น

ทางด้านภาษา ตองการให้นักศึกษาเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องก็

อาจเริ่มต้นให้นักศึกษาไปค้นจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษว่าการ

ออกเสียงท่ีถูกต้องเป็นอย่างไรเมื่อเป็น กริยา ค านาม แล้วให้

นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วฝึกการออกเสียง แล้วมาออก

เสียงให้อาจารย์ฟัง 

 หรือการฝึกการเขียน อาจให้อาจารย์ตรวจ แนะน า แล้วให้

เจ้าของน ากลับไปเขียนใหม่ เป็นการเรียนรู้จาข้อผิดพลาดของ

ตนเองซ้ าแล้วซ้ าอีก ผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนาได้ หรือกิจกรรม

การน าเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ การซ้อมบ่อยๆก็จะเป็นสิ่งท่ีช่วย

ได้ดี  กิจกรรมในลักษณะนี้สามารถน าไปใช้ในกรณีอื่นๆอีก

มากมาย เช่นการเตรียมทีมลงแข่งขัน การตอบปัญหา หรือ

วางแผนเศรษฐกิจ นักศึกษานอกจากจะมีพ้ืนฐานความรู้เป็นอย่าง

ดีแล้วจะต้องมีความสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ไม่ว่าจะใช้เทคนิคการสอนอะไรก็ตาม หรือใช้วิธีใดก็ตาม

อาจารย์คงต้องเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ได้ มิใช่รอค าตอบจากอาจารย์  ย้ าว่าความรู้มีการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติมตลอดเวลา  หากเราอยู่นิ่งเฉยไม่ติดตาม เราจะไม่ทันโลก  

ความรู้ท่ีเราคิดว่าใช่ สักวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่หรือกล่าวได้อีกอย่าง

หนึ่งว่าให้เน้น How to learn มากกว่า What to learn 

โดยสรุป วิธีสอน/เทคนิคการสอนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมี

ส่ วนร่ วมของนักศึกษานั้ นมี วิ ธี ท่ี เป็น ต้องใช้ เ พ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะสามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตาม

เทคนิคที่ปรากฏในตารางดังนี้ 
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ผลการเรยีนรู ้
วธิีการสอน/กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

การประเมนิผล

การเรยีนรู ้

1. ความรู ้

2. ทกัษะทาง

ปัญญา  

 

- สาธิต 

- กรณีศกึษา  

- ภาคสนาม  

- สืบสอบ 

- โครงงาน 

- เน้นวิจัย  

- วิธีทดลอง 

- การใชแ้หล่งเรยีนรู้เป็นฐาน 

- แบบทดสอบ 

- แบบสัมภาษณ์

ความรู ้

- แบบวัด

กระบวนการ

แก้ปัญหา 

- แบบประเมินการ

ท างานกลุ่ม 

- แบบประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

3. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

- การใช้สถิตวิิเคราะห์ /การ

วิเคราะห์เนื้อหา 

 

- แบบประเมิน

กระบวนการ

สังเคราะห์และผล

การวิเคราะห ์

4. ทกัษะการ

สื่อสาร 

 

- การอ่าน 

- การน าเสนอหน้าชั้น เขียนสรุป 

เขียนแผนผัง เขียนรายงาน 

เขียนบันทึก  

- แบบประเมินการ

น าเสนอด้วยวาจา 

- แบบประเมินการ

เขียนรายงาน  

5. ทกัษะการใช้

เทคโนโลย ี

 

- การสืบค้นข้อมูล และ

สารสนเทศ ประเมิน และ

น าไปใช้  

 

- แบบประเมิน

กระบวนการสืบค้น 

- แบบประเมิน

รายงานการสืบค้น  

6. คณุธรรม-

จริยธรรม 
- การท างานกลุ่ม 

- การเป็นอย่างทีด่ ี

- การสังเกตตวัแบบทีด่ี 

- การสอนตามสถานการณ ์ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบวัดพฤติกรรม 

- แบบประเมิน 

- แบบสัมภาษณ ์

- แบบประเมินตนเอง  

7. ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

- การท างานกลุ่ม 

- การท างานแบบรว่มมือ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมินปฎิ

สัมพันธ์ โดยตนเอง 
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- การสะท้อนความคิด  เพ่ือนและคร ู

 

 

 

 

เทคนิคการตั้งค าถาม  

ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบใดก็ตามวิธีการสอนท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จนั้นคือ การถามและการตอบจากนักศึกษา ดังนั้น 

อาจารย์จะต้องเข้าใจหลักการต้ังค าถาม ประเภทของค าถาม และ

วิธีการถาม   

ค าถามอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ ค าถามแคบ เป็นการ

ถามหาข้อเท็จจริงมีค าตอบเฉพาะเจาะจง อีกระดับหนึ่งเป็นค าถาม

กว้าง มีค าตอบท่ีถูกต้องหลายค าตอบ หรือเป็นค าตอบท่ีมีความ

เป็นไปได้หลายทางด้วยกัน อาจเป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 

นักศึกษาต้องคิดหาค าตอบ ครูอาจารย์มักจะคุ้นเคยกับการใช้

ค าถามแบบแคบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนจึงน่า

ท่ีจะเน้นการถามใช้ความคิดมากกว่า  

ระบบการจัดระดับของค าถามในทางการศึกษามีหลายระบบ 

ในที่นี้ขอยกเอามาเพียง 2 ระบบคือ  
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ระบบของบลูม (Bloom’s Taxonomy )  

เป็นการใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาคิดตาม ซึ่ ง เป็นไป

ตามล าดับขั้นจากขั้นต่ าสุดไปสู่ขั้นสูงสุด  โดยเริ่มต้นจาก   

1.ความรู้ความจ า  เป็นการจ าข้อมูล จ าสถานท่ี   จ าวิธีการ  

จ าเวลา  จ าตัวเลข  จ าชื่อ  จ าเหตุการณ์ ซึ่งไม่ได้กระตุ้นความคิด

เท่าไร ฯลฯ 

2.ความเข้าใจ  การอธิบายความ ขยายความ สรุปความ  

การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ฯลฯ 

3.การน าไปใช้ การน าเอาความรู้จากสถานการณ์เดิมท่ี

ตนเองรู้อยู่แล้วไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ ฯลฯ 

4. การวิเคราะห์ สามารถแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบ 

หรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้ฯลฯ 

5. การสังเคราะห์  การสร้างผลงาน การแก้ปัญหา ฯลฯ 

6. การประเมินค่า  การเอาสิ่งท่ีเป็นไปได้สองสิ่งเปรียบเทียบ

กัน และตัดสินว่าวิธีการใดดีกว่ากัน เมื่อมีการประเมินจะต้องมีการ

ตัดสินใจ ฯลฯ 

ระบบค าถามท่ีมีค าตอบเดียวและหลายค าตอบ (Convergence 

and Divergent Questions) 

ค าถามท่ีมีค าตอบเดียวจะเป็นค าถามท่ีมีข้อมูลเป็นรูปธรรม 

เช่นใคร ท าอะไรท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร เช่น 

– ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย 

– (a+b)2 = ? 

– ไทยเราจะร่วมมือกับอีก 9 ประเทศ เป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ.ใด 

– ค าถามท่ีมีหลายค าตอบ เป็นค าถามเชิงวิ เคราะห์

สถานการณ์ สร้างสมมติฐาน คาดการณ์ แสดงความ

คิดเห็น เช่น 
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– จงวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยหลังจากเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 แล้ว 

– หลังจากอ่านบทความนี้แล้วควรจะต้ังหัวข้อเรื่องว่า

อย่างไร 

– อะไรเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ เกิดมหาอุทกภัยใน

ประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 

อาจารย์ควรเน้นการใช้ค าถามประเภทนี้มากๆเป็นการ

กระตุ้นให้เด็กคิดอย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะถึงค าถามประเภทนี้

อาจารย์ก็ควรจะให้ข้อมูลเบื้องต้นและถามค าถามท่ีมีค าตอบเดี่ยวๆ

ก่อน 

 

เนื่องจากค าถามเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยให้การสอน

บรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ดังนั้นค าถามต่างๆท่ีจะใช้นั้นอาจารย์

จะต้องเตรียมไว้ก่อน แนวทางการใช้ค าถามน่าจะเป็นดังนี้ 

1. ไม่ควรเป็นค าถามท่ีเป็น 2 ตัวเลือก เช่น ใช่-ไม่ใช่  , ถูก 

ผิด, มี-ไม่มี เพราะไม่ได้กระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความคิด  การตอบ

ของนักศึกษาจะเป็นเพียงแค่การเดาว่าตัวเลือกใดน่าจะถูก หรือ

มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดาใจอาจารย์ 

2.  การตั้งค าถามควรจะต้ังค าถามก่อนแล้วเว้นช่วงเวลา 2-3 

วินาทีให้นักศึกษาทุกคนได้คิดก่อน  แล้วจึงเรียกชื่อให้นักศึกษา

ตอบ หากเรียกชื่อนักศึกษาก่อนแล้วจึงถาม ก็จะท าให้นักศึกษาท่ี

ไม่ถูกเรียกช่ือคนอื่นๆไม่คิดอะไรเลย 

3.  เมื่ออาจารย์ต้ังค าถามแล้วไม่ควรเรียกชื่อให้นักศึกษา

ตอบค าถามทันที  ควรให้เวลานักศึกษาคิดด้วย เพราะบางค าถาม

อาจต้องใช้เวลา  การให้นักศึกษาตอบทันที ก็อาจท าให้นักศึกษา

ท่ีตอบไม่ได้รู้สึกเสียหน้า 

4.  เมื่ออาจารย์ต้ังค าถามแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการถามซ้ า 

เพราะนักศึกษาจะไม่ต้ังใจฟังค าถามเพราะสามารถรอฟังจาก
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อาจารย์ได้อีกครั้งหนึ่ง  เมื่อได้ค าตอบแล้วก็อาจถามซ้ าได้อีกหาก

ค าถามนั้นมีหลายค าตอบ 

5.  เมื่อถามแล้วครูควรต้ังใจรอค าตอบจากนักศึกษา อย่า

ปล่อยผ่านเลยไปโดยลืมรอค าตอบ มิฉะนั้นแล้วนักศึกษาก็จะไม่

ตอบเพราะคิดว่าอาจารย์ก็จะผ่านเลยไป  

6.  อย่าถามแล้วก็เผลอตอบเอง  หากเป็นเช่นนั้นแล้ว

นักศึกษาจะไม่พยายามตอบ  เพราะคิดว่าอีกสักครู่อาจารย์ก็จะ

ตอบให้ 

7.  หากนักศึกษาตอบไม่ได้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาฟัง

ค าถามแล้วไม่เข้าใจ อาจารย์ควรอธิบายค าถามเพ่ิมเติมแทนการ

คาดคั้นท่ีจะเอาค าตอบให้ได้ 

8.  เมื่อได้ค าตอบจากนักศึกษาคนท่ีหนึ่งแล้ว อาจถาม

ความเห็นของนักศึกษาคนต่อไปว่าถูกต้องหรือไม่ หรือมีความเห็น

อะไรเพ่ิมเติมอีกไหมก็ได้  หรืออาจจะให้นักศึกษาคนท่ี 2 ช่วยสรุป

ค าตอบให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้  

9. ในขั้นสุดท้ายของการถามเมื่อนักศึกษาตอบแล้วอาจารย์

ควรให้ก าลังใจเป็นการเสริมแรง เมื่อนักศึกษาตอบถูก หรือ

ขอบคุณหรือชมเชยเม่ือนักศึกษาได้พยายามเต็มท่ีแล้ว 

 

เมื่อไรถึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ 

 ความหมายของการเรียนรู้อาจพิจารณาได้ 3 ลักษณะคือ 

1.  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กล่าวคือบุคคลสามารถท า

อะไรได้แตกต่างจากท่ีเคยมาก่อน เป็นการพัฒนาของการกระท า 

ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นการอนุมานว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ไม่

สามารถสังเกตได้โดยตรง  แต่จะสังเกตจากผลผลิต เป็นต้นว่า 

การพูด อ่าน เขียน หรือพฤติกรรมอื่นๆ แต่บางครั้งคนเราก็สงวน

ท่าทีไม่แสดงออกอย่างชัดเจน  

2.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความสามารถนี้ไม่รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว อันเนื่องมาจากสุขภาพหรือสิ่ง
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กระตุ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการสอนที่ต้ังไว้ 

3.  การเรียนรู้นี้จะเกิดจาก การปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสังเกต หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

จะวัดอะไรที่เป็นผลของการเรียนรู้ 

 เมื่ออาจารย์ได้จัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้แล้ว ในขั้น

ต่อไปเป็นการติดตามว่านักศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนด

ไว้หรือไม่  การวัดผลการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น แน่นอนว่า

อาจารย์เองต้องทราบว่าจะวัดอะไรก่อน  การวัดผลทางการศึกษา

จะแบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆดังนี้ 

1. ความสามารถทางสติปัญญา เท่าท่ีคุ้นเคยกันจะเป็นการวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือท่ีใช้วัดจะเป็นแบบทดสอบ หรือ

ข้อสอบท่ีเราสร้างขึ้นมา (teacher-made test) อย่างท่ีคุ้นเคย

กัน  หรืออาจเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน(standardized test) 

2. ความสามารถด้านทักษะ เป็นการวัดความสามารถในการท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเป็นการวัดท่ีเน้นทักษะการใช้กล้ามเนื้อ  อาจใช้หลาย

วิธีประกอบกัน เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  ข้อสอบ  การ

ตรวจผลงาน  เครื่องมือท่ีใช้อาจเป็นแบบวัดทักษะปฏิบั ติ  

แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ความรู้สึก  อารมณ์  ทัศนคติ  เป็นการวัดความสนใจ  ความพึง

พอใจและค่านิยมต่างๆ  เหล่านี้จ าเป็นต้องวัดโดยการสังเกต

พฤติกรรม  การสอบถาม  การสัมภาษณ์ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือ

ช่วย  เป็นต้นว่า  แบบวัดเจตคติ  แบบวัดความสนใจ ฯลฯ 

4. วัดทักษะกระบวนการต่างๆ  อาจจ าแนกได้เป็น 2 พวกคือ  การ

วัดทักษะกระบวนการทางสติปัญญา ซึ่ง ต้องใช้สมอง ใช้

ความคิด  ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาเทคนิคและแบบวัดขึ้นมาช่วย 

เช่นแบบวัดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แบบวัดกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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5. การวัดทักษะกระบวนการทางสังคม เป็นการวัดความสามารถ

ทางด้านการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  เครื่องมือท่ีใช้อาจอยู่ใน

รูปแบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบส ารวจ ฯลฯ 

 

Human Skills 

ท่ีกล่าวมาท้ังหมดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็น Technical skills แต่การท่ีจะใช้

เทคนิคการสอนต่างๆเหล่านั้นให้ประสบความส าเร็จนั้นครู 

อาจารย์ยังจ าเป็นต้องมีทักษะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่ากันคือ Human Skills ซึ่งประกอบด้วยท้ังการสื่อสาร

ด้วยค าพูด (verbal communication) และ ภาษากาย (nonverbal 

communication) จริงอยู่อาจมีทฤษฎีหรือหลักการในเรื่องของ 

Human skills แต่ในท่ีสุดก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ

ความสามารถส่วนบุคคลท่ีจะใช้เทคนิคที่เหมาะสมในสถานะการณ์

ต่างๆได้อย่างไร 

 จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ได้แนวคิดอีก

มากมายในเรื่องของ Human skills ทักษะของการสื่อสารด้วย

ค าพูด นอกจากเทคนิคการต้ังค าถามต่างๆท่ีกล่าวมาแล้ว การ

เริ่มต้นบทเรียนด้วยเหตุการณ์หรือข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนอัน

เป็นการจูงใจหรือดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน การให้ก าลังใจ 

การชมเชย การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของนักศึกษา หรือแม้แต่

การต าหนินักศึกษาโดยไม่เขาเสียก าลังใจฯลฯ การใช้ค าพูด

เหล่านี้จ าเป็นท่ีจะต้องพูดแล้วท าให้นักศึกษารู้สึกดี หรือการ

มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาก็เป็นสิ่งท่ี

ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

ในส่วนของภาษากายก็เป็นส่วนท่ีอาจารย์เองจะต้องมีทักษะ

ในการอ่านบุคลิกของนักศึกษาว่าเขารู้สึกตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ

อาจารย์อย่างไร พอใจหรือไม่พอใจ เข้าใจหรือไม่เข้าใจ  หรือ

เขินอาย ฯลฯ ส่งเหล่านี้จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปใน
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ทิศทางที่เราต้องการยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตัวอาจารย์เองก็ต้องระวัง 

ควบคุมความรู้สึกตนเอง ไม่แสดงอาการต่างๆมากเกินไป 

 

 

 

 

บทเรียนส าเร็จรูป e-blended 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยังต้องเปิด

โอกาสให้นักศึกษาเรียนตามความสามารถของตนเอง ตามโอกาส

ท่ีอ านวย โดยไม่ก าหนดเวลาและสถานท่ี  อาจท าได้หลายแบบ  

จากหลักการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไปนั้นต้องยอมรับว่าทุก

คนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่แต่ละคนมี

พ้ืนฐาน ประสบการณ์ เวลา โอกาส ความสนใจแตกต่างกัน ดังนั้น

หากบทเรียนมีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา

ได้อย่างเต็มท่ี ไม่จ ากัดเวลาเฉพาะในห้องเรียน ผู้เรียนก็จะมี

โอกาสศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเต็มท่ี ประเด็นใดท่ี

ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  ก็สามารถศึกษา ทบทวนใหม่ได้  ใน

เบื้องต้นจึงได้มีการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปขึ้น 
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หลากหลายรูปแบบ  เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการเรียน

การสอนมากขึ้น  ก็มีการพัฒนามาเป็น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน (computer-assisted instruction-CAI) ซึ่งใช้โปรแกรม 

Authorware version ต่างๆ  ช่วยให้บทเรียนต่างๆน่าสนใจขึ้นอีก

มาก  เรื่องท่ีเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรม  เป็นต้นว่ารูปร่าง

โมเลกุลของสารหักงอ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  สามารถ

น ามาเปรียบเทียบกันได้  สามารถจ าลองเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่สาม

รถดูจากสถานการณ์จริงได้เป็นต้นว่าการเกิดภัยธรรมชาติใน

ลักษณะต่างๆโดยการท าเป็นภาพแอนิเมชัน  ข้อมูลต่างๆ ท่ีมีอยู่

มากมาย ก็ท าเป็นภาพกราฟฟิกส์ มีสีสันสวยงาม มีดนตรีประกอบ  

นอกจากนี้ยังสามารถท านายเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดในอนาคตได้ 

สามารถใส่ข้อมูลได้มากมาย หรือบางตอนอาจสอดแทรกด้วยวีดิ

ทัศน์เป็นกรณีตัวอย่างได้ด้วย  

ดังนั้นในแง่ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน มหาวิทยาลัยใน

ฐานะท่ีมีความโดดเด่นด้าน ไอซีทีจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้

รายวิชาต่างจัดท าเป็น บทเรียนแบบ e-blended  อาจารย์ท่ีมี

ความประสงค์จะจัดท าบทเรียนดังกล่าวนี้ควรจะมีตัวเนื้อหาท่ี

ค่อนข้างแน่นอน พร้อมท่ีจะท าออกมาในรูปดิจิทัล หรือ e-book 

เพ่ือประกอบบทเรียนด้วย โดยมหาวิทยาลัยให้งบประมาณ ส่วน

การจัดการเรียนการสอนนั้นได้ตกลงเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันว่าจะ

ลดจ านวนชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลง 5 ครั้งเท่ากับ 8 ชั่วโมง  

อาจารย์กับนักศึกษาอาจมอบหมายงานหรือติดต่อกันได้ด้วย e-

mail, web board, face book หรือ เว็บไซต์ ฯลฯ แล้วแต่จะตกลง

กัน  

 

ตัวอย่างการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป e-blended 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

โดยส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าบทเรียน e-blended 

จ านวน 3 รายวิชาคือ 
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1.  CMM 248   การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2) 

2.  ECN 202  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0) 

3.  THI 118   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-

0-4) 

เมื่อจัดท าส าเร็จแล้วได้น าไป upload ไว้ใน SPUC-LTAS 

ของมหาวิทยาลัย คณะผู้ด าเนินการได้ทดลองใช้จริงกับนักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาท้ังสามในภาคเรียนท่ี 2/2554  การ

ติดตามการใช้บทเรียนในรูปของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

การเรียนการสอนออนไลน์ (e-blended)  ท้ัง 3 รายวิชาเพ่ือน าผล

การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  โดยมี

นักศึกษาตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จ านวน 253 คน   ผลการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ (e-blended)  ท้ัง 3 วิชา  

 การจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป e-blended ในปีการศึกษา 

2555 จากการติดตามผลการใช้บทเรียน e-blended  จากความ

พึงพอใจของนักศึกษานั้นท าให้มหาวิทยาลัยมั่นใจว่าหากได้มีการ

ปรับจุดอ่อน หรือประเด็นท่ีควรแก้ไขตามกระบวนการ PDCA 

แล้ว มหาวิทยาลัยก็ควรจะเดินหน้าท าบทเรียน e-blended ต่อ 

โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายคณะละ 1 รายวิชาเป็นอย่าง

น้อย จากการส ารวจความพร้อมเบื้องต้นของอาจารย์พบว่ามีความ

เป็นไปได้รวมทั้งหมด 8 รายวิชา  

 ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยปี 2555 ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (มหาวิทยาลัยมีการสอนแบบ e-blended คณะละ 1 

รายวิชา) โดยอาจารย์ผู้จัดท าจะได้รับค่าตอบแทน ท้ังนี้ต้องจัดท า

บทเรียนท้ังหมดตาม มคอ.3 พันธกิจท่ีใช้การเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์นับได้ 1 ใน 4  มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน

วิชาละ 2 ท่าน มีดังต่อไปนี้  
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1. คณะบริหารธุรกิจ วิชา ECO 113 หลักเศรษฐศาสตร์ 

(ผศ.ประภัสสร) 

2.   ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป วิชา SOC 107  จิตวิทยาและการ

เสริมสร้างภาวะผู้น ายุคใหม่   (อ.อารีย์ ขันติธรรมกุล) 

3.  คณะศิลปศาสตร์ วิชา ENG 222 ไวยากรณ์และการใช้

ภาษาอังกฤษ (อ.มนตรี พลเยี่ยม) 

4.  คณะบัญชี วิชา ACT 411 การวิเคราะห์รายงานทาง

การเงิน (อ.พรทิวา ขาวสอาด) 

5.  คณะนิติศาสตร์ วิชา LAW 201 ป.พ.พ.ว่าด้วยนิติกรรม 

สัญญา (อ.จงรักษ์  พลสงคราม) 

6.  คณะนิเทศศาสตร์ CMM 145 การเขียนเพ่ืองานนิเทศ

ศาสตร์  (ผศ.พูนทรัพย ์วัจนสุนทร) 

7.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ BCS 222 สารสนเทศธุรกิจ 

(อ.อุทัยรัตน ์เพ่งผล)  

 

โดยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและจัดท า e-blended 

จ านวน 7 รายวิชา มีดังนี้ 

1. ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป วิชา SOC 107 จิตวิทยาและการ

เสริมสร้างภาวะผู้น ายุคใหม่   (อ.อารีย์ ขันติธรรมกุล) 

ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร และผศ.ดร.สุเทพ 

อุสาหะ 

2. คณะนิติศาสตร์ วิชา LAW 201 ป.พ.พ.ว่าด้วยนิติกรรม 

สัญญา (อ.จงรักษ์  

พลสงคราม) ผู้เชี่ยวชาญ  ดร.สอาด หอมมณี และรศ.สุวิทย์ นิ่ม

น้อย 



39 
 

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  BCS 222 สารสนเทศธุรกิจ (อ.

อุทัยรัตน์  เพ่งผล) 

ผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ และดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท 

4. คณะศิลปศาสตร์ วิชา ENG 222 ไวยากรณ์และการใช้

ภาษาอังกฤษ (อ.มนตรี พลเยี่ยม) 

ผู้เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะ  และผศ. ดร. พช

รนนท ์ สายัณห์เกณะ 

5. คณะบัญชี วิชา ACT411 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

(อ.พรทิวา ขาวสอาด) 

ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.จิรพงษ์  จันทร์งาม และ อ.นิลเพชร บุญรอด 

6. คณะบริหารธุรกิจ วิชา ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์ (ผศ.

ประภัสสร) ผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.ศรัญย์ (คณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ท่ีวิทยาเขตบางเขน) และ ดร.จิราพร  ระโหฐาน 

7. คณะนิเทศศาสตร์ CMM145 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

(ผศ.พูนทรัพย์ วัจนสุนทร) 

ผู้เชี่ยวชาญ ดร.ธ ธง พวงสุวรรณ และดร.สุทิติ ขัตติยะ 

 ขณะนี้ผู้สอนและทีมงานจากส านักงานบริการคอมพิวเตอร์

ร่วมกันจัดท าบทเรียนเพ่ือจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ

เนื้อหาเพ่ือจัดท าบทเรียนต่อไป 

การวัดผลประเมินผลควรเป็นอย่างไร 

 การวัดผลประเมินผลเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการ

เรียนการสอน  เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีจะประเมินว่าการจัดการเรียน

การสอนทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา กิจกรรมท้ังหลาย นั้นในขั้น

สุดท้ายผลการเรียนของนักศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย

เพียงใดก็จะตรวจสอบได้ในขั้นนี้ 
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 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวัดผล

ประเมินผลจึงได้ต้ังเกณฑ์ผลการเรียนการสอนตามสภาพการ

เรียนรู้ประกาศการปรับระบบการประเมินผลการเรียนการสอนและ

มีการปรับเกณฑ์ประกาศปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการ

สอนตามสภาพการเรียนรู้ ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยจึงจัด

ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ในส่วนของ

วิทยาเขตชลบุรีหลักสูตร ท่ีตรงกันกับ ท่ีวิทยาเขตบางเขน 

ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมกรรมการบริหารหลักสูตรให้ช่วยดูแล

มาตรฐานของข้อสอบในรายวิชาต่างๆทุกรายวิชา 

 อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังเป็นห่วงในเรื่องของการออก

ข้อสอบว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัด และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชาเพียงใด จึงได้จัดอบรมการเขียน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นระยะๆ  และเพ่ือให้การออกข้อสอบ

มีความครอบคลุมเนื้อหา มีความยากง่ายท่ีเหมาะสม มีการ

วิเคราะห์ข้อสอบหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกให้ทุก

รายวิชาเพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์เจ้าของข้อสอบไปปรับปรุง

ข้อสอบของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 ส าหรับการพิจารณาผลการสอบระดับปริญญาตรีนั้น

มหาวิทยาลัยได้ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลสอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  เพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมินผลให้เป็นไปในทางเดียวกัน  

https://eoffice.east.spu.ac.th/eannounce/upload/A1903-16200551.pdf
https://eoffice.east.spu.ac.th/eannounce/upload/A3163-16212453.pdf
https://eoffice.east.spu.ac.th/eannounce/upload/A3163-16212453.pdf
https://eoffice.east.spu.ac.th/eannounce/upload/A3322-16132353.pdf
https://eoffice.east.spu.ac.th/eannounce/upload/A3322-16132353.pdf
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 

ชั้น...............................วชิา......... ...............จ านวน...................คน 

สังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วันที.่.............เดือน..............พ.ศ....................... 

 

เลข

ท่ี 

 

ชื่อ-

สกุล 

 

พฤติกรรม  

รวม 

(20) 

ช่วยเหลื

อด้าน

ก าลัง

ความคิด 

 

 

 (4) 

TQF-

ด้าน

ความรู้ 

(Knowle

dge) 

ด้าน

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

(Cogniti

ve 

Skills) 

 

การ

แนะน า 

แนวทาง

โดยการ

พูดในส่ิงที่

เป็น

ประโยชน์ 

หรือการ

แนะน า

ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การ

ส่ือสาร 

การใช้

เทคโนโล

ยี 

(4) 

TQF-ด้าน

ความรู้ 

(Knowled

ge) 

ด้านทักษะ

ทาง

ปัญญา 

(Cognitiv

e Skills) 

พยายาม

ช่วยเหลือ

สมาชิก 

ในกลุ่ม 

ไม่น่ิงดูดาย 

(4) 

TQF-ด้าน

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

(Interperso

nal Skills 

and 

Responsib

ility) 

 

ร่วมทุกข์

ร่วมสุข  

ร่วมกัน

แก้ไข

ปัญหา  

พยายาม

ท างานให้

ส าเร็จ 

(4) 

TQF-ด้าน

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

(Interperso

nal Skills 

and 

Responsib

ility) 

 

ส่งงาน

หรือ

แบบฝึกหั

ดได้ตรง

ตาม

ก าหนด 

(4) 

TQF-ด้าน

ทักษะ

ความสัมพั

นธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

(Interper

sonal 

Skills 

and 

Responsi

bility) 

 

 

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี้ 

 คะแนน  18 - 20  ดีมาก 

 คะแนน  14 - 17  ดี 

 คะแนน  13 - 10  พอใช ้

 คะแนน   0 – 9    ควรปรับปรุง 
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มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักศึกษาแสดง

พฤติกรรมตามท่ีต้องการเป็นประจ า  สม่ าเสมอ (ร้อยละ 90 – 100) 

 เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักศึกษาแสดง

พฤติกรรมตามท่ีต้องการค่อนข้างจะ  สม่ าเสมอ (ร้อยละ 75 – 90) 

 เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักศึกษาแสดง

พฤติกรรมตามท่ีต้องการค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 50 – 75) 

 เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักศึกษาแสดง

พฤติกรรมตามท่ีต้องการน้อย (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

หมายเหตุ :  บางสาขาวิชาอาจก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้มี

มากกว่า 5 ด้านก็ได้ เช่น บางสาขาวิชา เน้นทักษะของการฝึกฝน

ให้เกิดความช านาญ ก็จะเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้าน

ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชา

ต้องการให้บัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรู้มากกว่า

หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถก าหนดเพ่ิมเติมได้ 
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บทที ่2 

ผลการใชเ้ทคนคิการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

 

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคัญในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมาท าให้อาจารย์ใน

สาขาวิชาต่างๆมีความมั่นใจในการน าเทคนิคการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญไปใช้สอนด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  จากการท่ี

ธรรมชาติของวิชาแตกต่างกัน นักศึกษามีพ้ืนความรู้ มีความสนใจ

ท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีเงื่อนไขในการสอนแตกต่างกันแม้ว่าจะสอน

ในรายวิชาเดียวกัน ท าให้อาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีเทคนิค 

วิธีการสอนแตกต่างกันไปด้วย ตามดุลยพินิจของแต่ละท่าน บาง

ท่านอาจใช้หลายวิธีประกอบกันในการสอนแต่ละส่วนของ

เนื้อหาวิชา ถึงแม้จะเป็นในรายวิชาเดียวกัน 

 ในปีนี้การศึกษา 2555 นี้ จากการท่ีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

คณะวิชาได้น าแนวทางของคู่มือแนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของปีท่ีผ่านมาไปทดลอง

ปฏิบั ติ  และได้น าประสบการณ์  องค์ความรู้ ท่ี เกิดขึ้น  ( tacit 

knowledge) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกิจกรรมการ

จัดการความรู้ในการการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการการ

จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2555 

โดยมีรายละเอียดกรณีศึกษาส าหรับแต่ละวิชาท่ีได้ด าเนินงาน

อธิบายไว้ในภาคผนวก  และสามารถสรุปประมาลผลได้ดังนี้ 

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สิ่ ง ท่ีอาจารย์ ต้องปฏิบั ติ

เช่นเดียวกันหมด คือความพยายามท่ีจะท าความรู้จักนักศึกษา 

หรือคุ้นเคยกับนักศึกษาไม่ว่าวิชานั้นจะเป็นวิชาประเภทใด วิชา

ปฏิบัติหรือทฤษฎี บางท่านย้ าว่านักศึกษาใช้ facebook เราต้องใช้ 

facebook ด้วย  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาก็อาจสอนกลุ่มเล็กจะ

ปฏิบัติได้ง่ายกว่า ส าหรับอาจารย์ท่ีสอนวิชาศึกษาท่ัวไปจะท าได้

ยากกว่าซึ่งขึ้นกับเทคนิค ความสามารถส่วนตัวของอาจารย์แต่ละ
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ท่าน อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ถือว่าอาจารย์ต้องมีทักษะในการใช้  

Human Skills นั่นเอง 

 การสร้างความสนใจกับผู้เรียนก็เป็นเรื่องส าคัญ จากนั้น

อาจารย์เองก็น่าจะต้องหาวิธีการหยั่งรู้ว่าพ้ืนฐานของผู้เรียนใน

รายวิชาท่ีท่านก าลังจะสอนเป็นอย่างไร ท่านอาจยกสถานการณ์

จริงท่ีก าลัง “ร้อนๆ หรือ hot” เช่นในวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

(BUS400) ของอาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจยกประเด็น 

นโยบายรัฐบาลในการรับจ าน าข้าวเปลือกว่ามีความเหมาะสม

ประการใด การโยนค าถามดังกล่าว อาจารย์จะต้องเป็นกันเองกับ

นักศึกษา เปิดโอกาสให้เขาได้คิด  อาจจัดเป็นคู่บัดดี้ก็ได้  ในกรณี

ท่ียก case study เช่นนี้ อาจารย์ต้องช่วยสรุปให้ การสอนวิชา

เชิงจริยธรรม ไม่จ าเป็นต้องบรรยายโดยตรง เพราะเป็นสิ่งท่ีน่า

เบื่อ แต่สอดแทรกบ่อยๆ โดยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาให้นักศึกษา

อภิปรายกัน  กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จคือการมอบหมายเป็น

งานกลุ่มให้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารตามกรอบค าถามท่ีก าหนดให้ 

แล้วน าความรู้ท่ีได้มาน าเสนอในชั้นเรียนเป็นการแบ่งปันกัน นับ

ได้ว่าเป็นการเร ียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Experiential 

Learning) จากประสบการณ์ของอาจารย์พบว่านักศึกษาได้งาน

จากบริษัทท่ีไปสัมภาษณ์ก็มี ในรายวิชาเชิงคุณธรรมจริยธรรม สิ่ง

ท่ีมักขาดไม่ได้คือกิจกรรมบ าพ็ญประโยชน์ ก็อาจให้นักศึกษา จัด

กลุ่มตามความสมัครใจ เขียนโครงงานการท ากิจกรรม  และให้

รู้จักการท างานร่วมกัน 

 การมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่มนั้นใช้ได้กับทุกวิชา ทุก

ประ เภท  ไม่ ว่ า เป็ นวิชาทฤษฎีหรื อป ฏิบั ติ  มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่สิ่งท่ีพบบ่อยๆในการ

ท างานของนักศึกษา คือในแต่ละกลุ่มจะมีคนท างานไม่กี่คนท่ีเป็น

มันสมองจริงๆ นอกนั้นก็เป็นพวกคอยโดยสารไปกับเพ่ือน อาจารย์

ชัชวาล วรวิทย์รัตนกุลได้สอนในรายวิชา CSC304 ปฏิบัติการ

ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ (2-3) อาจารย์ได้ใช้

เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) ก าหนดให้
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แบ่งกลุ่มโดยก าหนดไม่ให้เกินกลุ่มละ 5 คน ท้ังนี้เพราะบางคนเก่ง

ต้องการท าคนเดียวก็อนุญาตให้ท าได้  บางคนอาจไม่ค่อยเก่ง 

ต้องท างานร่วมกับเพ่ือนก็ให้ท าเป็นกลุ่มตามความสามารถ ในแต่

ละครั้งท่ีมีการสอน อาจารย์จะบรรยายประมาณ 2 ชั่วโมง เวลาท่ี

เหลือจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานว่าเป็นอย่างไร ทุก

ครั้งทุกกลุ่มต้องมีความก้าวหน้า มิฉะนั้นจะต้องถูกหักคะแนน 

ขณะเดียวกันอาจารย์ใช้ Social network ในการเรียนการสอน  

นักศึกษาสามารถส่งงานผ่าน Facebook ได้  

 ส าหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา คณะเศรษฐศาสตร์ ได้

น า เสนอ เทคนิคการ เรี ยนการสอนในรายวิชา  ECN210 

คณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย

ถึงกระบวนการเรียนการสอนใช้เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา 

(Problem Solving)  มีโจทย์ให้นักศึกษาได้ลองท า มีการจัดกลุ่ม

และมีโจทย์อีกชุดหนึ่งให้นักศึกษาฝึกท า พร้อมเฉลย และให้โจทย์

แต่ละคน สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล มีการยกตัวอย่างน าไปใช้

ประโยชน์เพ่ือให้เห็นภาพความจริง 

 เช่นเดียวกัน ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ในรายวิชา EGR205 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร วิชานี้เป็นวิชา

พ้ืนฐานของวิศวกรท่ีค่อนข้างยาก จึงสอนโดยเน้นเป็นรายบุคคล 

(Individualized Instruction) โดยใช้สื่อการสอนแบบ e-learning 

เป็นหลัก มีการติดตามการเข้าใช้บทเรียนและความถี่ของการเข้า

ใช้ด้วย ส่วนนักศึกษาท่ีไม่เข้าใจบทเรียนหรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

จะใช้วิธีพูดคุย แนะน าเป็นรายบุคคล และเฝ้าสังเกตพฤติกรรม

ของนักศึกษา หรืออาจมีการจัดกลุ่มอภิปรายในบางประเด็น 

รวมถึงมีระบบคลังข้อสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมอบหมายให้

นักศึกษาเข้าท าการฝึกท าทดสอบ เพ่ือการทบทวนท่ีจะมีผล feed-

back ให้นักศึกษาได้รับทราบความรู้ความเข้าใจได้ในทันทีท่ีเมื่อ

ทดสอบเสร็จ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าท าแบบทดสอบได้ทุกเมื่อท่ี

สะดวก ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลด

ภาระงานในการติดตามผลโดยอาจารย์ผู้สอน ท่ีสามารถใช้เวลา



46 
 

ในชั้นเรียนในการอธิบายปัญหาท่ีนักศึกษาติดขัด ในลักษณะการ 

coaching ได้มากข้ึน 

 ในท านองเดียวกัน อาจารย์นงเยาว์  สอนจะโปะ  คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี ได้น าเสนอเทคนิคการ

เรียนการสอนในรายวิชา CSC111 โครงสร้างข้อมูล เป็นรายวิชา

ภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะให้ดูโครงงานของจริงจากรุ่นพ่ีใน

คาบแรก ให้เห็นถึงขั้นตอนการท างาน เนื้อหา นอกจากนั้นจะมี

โจทย์ใบงาน และให้ส่งใบงานและท าการบ้านเป็นประจ า มีการ

ประเมินผลงานโดยดูจากการส่งงานว่าเขียนโปรแกรมตามท่ีสอน

ได้ไหม กรณีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนจะให้งาน

ซ้ าบ่อย ๆ  

 หลักการดูตัวอย่างนี้  อาจารย์ณัฐกมล  ถุงสุวรรณ คณะ

ดิจิทัลมีเดีย ได้น ามาใช้ในการแนะน านักศึกษา ชั้นปี 4 คณะ

ดิจิทัลมีเดีย ท าศิลปนิพนธ์ ซึ่งมีลักษณะเป็น Research-Based 

Learningโดยอาจารย์ผู้สอนจะใช้ยกตัวอย่างต่าง ๆ ทางด้าน

ดิจิทัลมีเดียให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง หลาย ๆ งาน แล้ว

ให้นักศึกษาหาหัวข้อและน าเสนอหัวข้อท่ีสนใจ 

 ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

อาจารย์หลายท่านได้พยายามสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ เข้าไปใน

กระบวนการเรียนการสอน เช่น อาจารย์ชลดา  ผาริโน คณะศิลป

ศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี  ได้น าเทคนิคการเรียนการสอนใน

รายวิชา HTM407 การตลาดโรงแรมและท่องเท่ียว ในช่วงแรก

นักศึกษาไม่ยอมรับการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-

Based Learning) ต่อมาได้น าวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้น

กรณีศึกษา (Case Study) มาช่วยใช้การเรียนการสอนประกอบ

กั บการน า เ สนอผลงานการวิ เ ค รา ะห์ แล ะให้ เ พ่ื อนช่ วย

วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน หรือ อาจารย์ราณี  อมรินทร์รัตน์ คณะ

ศิลปะศาสตร์ ในรายวิชา HTM407 การตลาดโรงแรมและ

ท่องเท่ียว ซึ่งได้ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ PBL เช่นเดียวกัน 
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รวมท้ังอาจารย์พงศ์สิน  พรหมพิทักษ์  คณะนิเทศศาสตร์ วิทยา

เขตชลบุรี ได้น าหลัก PBL ไปใช้เกือบทุกวิชา    

 ส าหรับ อาจารย์สุวรรณี  รุ่งจตุรงค์  คณะบัญชี ได้น าเสนอ

เทคนิคใช้บทบาทสมมุติ (Role Play) ในรายวิชา ACT332 เป็น

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี โดยให้นักศึกษาแต่ละคนคิดว่า

จะขายสินค้าอะไร ซึ่งการขายสินค้านั้นจะต้องมีเอกสารต้นฉบับ

และส าเนาการซื้อขาย อาจารย์จะสอนขั้นตอนของการซื้อขายสด

และการซื้อขายสินเชื่อ และเอกสารแต่ละประเภทในการซื้อขาย 

พร้อมกับการสอนโปรแกรม และ Manual ไปด้วย ผลท่ีได้รับคือ

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแล้วจะจัดเอกสารการซื้อขายและ

วิธีการท างบการเงินได้   

 ส่วน ผศ.กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์  ผู้อ านวยการส านักวิชา

การศึกษาท่ัวไป  ได้น าเสนอเทคนิคการเรียนการสอนในภาพรวม

ของการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  พร้อมท้ัง

ได้เสนอเทคนิคการใช้และการปฏิบัติจริง  เช่น การไปดูพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ การนั่งสมาธิ หรือการท าโครงการทางด้านจิตอาสา 

(Project-Based Learning) เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็เน้นว่า สื่อ

การสอนท่ีทันสมัย และ น่าสนใจ ก็มีบทบาทส าคัญในการตรึง

ความสนใจของผู้เรียนเช่นเดียวกัน 

 นอกเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมต่างๆเพ่ือให้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว ในบางรายวิชาท่ีต้อง

อาศัยการบรรยายเป็นหลัก อาจารย์หลายๆท่านก็ได้น าเทคนิคการ

บรรยายท่ีเป็น Active Learning เข้าไปใช้เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา

เกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มากกว่าการบรรยาย

ความรู้แก่นักศึกษาแบบเดิม โดยการศึกษาเทคนิคต่างๆท่ีได้ถูก

น าไปใช้ในชั้นเรียนและน าเสนอโดย อาจารย์ วิสาลักษณ์ และ 

ดร. สิรินธร จากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านรายงานการศึกษาประมวลผลจากการ

ด าเนินการโครงการ “Road Show การจัดการเรียนการสอบแบบ 

Active Learning” ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการสอนแบบ 



48 
 

Active Learning ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม มี

หลากหลาย ท้ังการจัดการเรียนการสอนในบางหน่วยการเรียนรู้

หรือเฉพาะบท และ จัดการเรียนการสอนท้ังรายวิชา ซึ่งเป็นการ

น าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสานกัน โดยผู้สอนจะ

วางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วน

ของเทคนิคหลัก เทคนิครองในการสอนแต่ละครั้ง การประเมินผล

ผู้เรียนผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม และประเมิน

จากพัฒนาการของผู้เรียน นอกจากนี้พบว่าการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มีลักษณะเด่นร่วมกันคือ การใช้ Social Media หรือ New Media 

มาเป็นสื่อการสอน ช่องการการติดต่อสื่อการกับนักศึกษา และช่วย

เสริมในเนื้ อหา ท่ีผู้ เ รี ยนยั งขาดความเข้าใจอาทิ  การใช้ 

Facebook  Web Blong และ e – Learning  เป็นต้น   

 จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้จากผลการ

น าเทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปใช้ต่างก็ประสบ

ความส าเร็จค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นการประเมินผลจากการรวบรวม

ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับรายวิชา การเข้าชั้นเรียน และการ

วัดผลสัมฤทธิ์จากการสอบปลายภาค จ านวนผู้ท่ีสอบผ่าน เมื่อ

เทียบกับท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุง

ทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการฝึกฝนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน และ 

กระบวนการจัดการความรู้ท่ีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ

สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ระหว่างกันท้ัง

จากภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
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บทที ่3 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

 การจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น 

อาจมาจากหลากหลายเทคนิค โดยมีจุดประสงค์ ให้ผู้เรียนได้เรียน

อย่างมีความหมาย ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วย

ตนเอง โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา การฝึก

ปฏิบัติ หรือ การบรรยายแบบ Active Learning ท่ีสามารถกระตุ้น

ความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถ “apply knowledge” มากกว่าจะเป็นการบอกหรือ

บรรยายจากผู้สอน หรือการ “acquire knowledge” แต่เพียงอย่าง

เดียว  โดยท่ีผู้สอนต้องอาศัยพ้ืนฐานความเอาใจใส่ในในตัว

นักศึกษาเป็นส าคัญ และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะสม

กับเนื้อหาวิชา โดยในวิชาหนึ่งๆอาจผนวกเทคนิคท่ีแตกต่างกัน

ตามบทเรียนท่ีเหมาะสมท่ีจะสร้างความสนใจแก่นักศึกษาได้ โดย

การกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ค้นคว้า

หาค าตอบด้วยตนเอง หรือ ช่วยเหลือกันระหว่างกันเป็นกลุ่ม หรือ

การบรรยายท่ีใช้สื่อท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความ

สนใจของนักศึกษา นอกจากนั้นการใช้ระบบสารสนเทศเป็น

เครื่องมือช่วยจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบ

บันทึการสอนท่ีนักศึกษาสามารถทบทวนด้วยตนเอง การใช้ระบบ 

Social Media ในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนหรือระหว่าง

นักศึกษากันเอง หรือการใช้ระบบทดสอบอิเลคทรอนิกส์ท่ีแสดงผล

การทดสอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาสามารถประเมินความรู้ได้

ด้วยตนเองตนอกชั้นเรียนตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งจะท าให้ลด

ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในการติดตามผลนักศึกษาเป็น

รายบุคคล และมีการประมวลผลอัตโนมัติซึ่งท าให้ผู้สอนเข้าใจ

สถานะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ทันท่วงที และสามารถติดตาม

ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
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 การด าเนินการจัดการความรู้ของคณะอนุกรรมการการ

จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  

ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้ประสบความส าเร็จ ในการรวบรวม

องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้สอน (tacit knowledge) ท่ี

ได้พัฒนาขึ้นจากการด าเนินการสอนโดยวิธีการเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ จากอาจารย์หลากหลายคณะวิชาและน ามาสรุปประมวลผล

เป็น คู่มือแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีต่อยอดจากการจัดการความรู้

ในรอบปีการศึกษาก่อนหน้านี้ และสามารถน ามาปรับปรุงเผยแพร่

เป็น explicit knowledge เพ่ือเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจอื่นๆต่อไป 

 จากประสบการณ์ด าเนินการในครั้งนี้สามารถสรุป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ดังนี้ 

1. การทดลองน าเทคนิคการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญไปปฏิบัติในปีการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นวิชาในเชิง

ปฏิบัติการ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการน าเทคนิคต่างๆไป

ใช้ส าหรับวิชาภาคทฤษฎีท่ีส่วนใหญ่มีการเรียนการสอนใน

ลักษณะการบรรยาย ให้มากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมให้มีการประเมินและวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณ ซึ่งจะ

สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาได้ชัดเจนยื่งขึ้น 

และสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนได้ 

3. มีการใช้เครื่องมือทางระบบสารสนเทศในลักษณะของ social 

media หรือ blog ท่ีจะท าให้มีการการสื่อสารองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ ระหว่างผู้สอนได้โดยตรงและต่อเนื่อง 

4. ผนวกการด าเนินการและกิจกรรมในกระบวนการจัดการ

ความรู้กับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์สนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะช่วยให้สามารถบูรณาการ
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กิจกรรมต่างๆไปในทิศทางเดียวกันและสามารถสนับสนุนการ

ด าเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. มีการพัฒนาทักษะความรู้แก่อาจารย์ผู้สอน โดยการสัมนา 

อบรม จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากภายนอก 
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ภาคผนวก ก 

กรณศีกึษาประสบการณ์การจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเปน็

ส าคญั 

 

รายการ หัวข้อ/รายวิชา หนา้ 

1 คณะศิลปศาสตร์ 

หัวข้อ เทคนิค PBL และการใช้กรณีศึกษา (Case 

Study) ใช้ส าหรับการท่องเท่ียวได้ดี  

3 

2 คณะศิลปศาสตร์  

รายวิชา ภาษาอังกฤษบูรณาการ 
5 

3 คณะบัญช ี

รายวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in 

Financial Accounting) 

7 

4 คณะนิเทศศาสตร์ 

รายวิชา การถ่ายภาพดิจิทัลขั้นสูง 
9 

5 คณะนิเทศศาสตร์ 

รายวิชา การวิเคราะห์การตลาดเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ 
10 

6 คณะนิเทศศาสตร์ 

รายวิชา เทคนิคการน าเสนอผลงานโฆษณา 
11 

7 คณะบริหารธุรกิจ 

รายวิชา: การเงินธุรกิจ 

12 

8 คณะบริหารธุรกิจ 

รายวิชา: การตลาดระหว่างประเทศ 

13 

9 คณะบริหารธุรกิจ 

รายวิชา: การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 

15 

10 คณะบริหารธุรกิจ 

รายวิชา: การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 

16 
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11 คณะนิติศาสตร์ 

รายวิชา ว่าความศาลจ าลอง และการให้ค าแนะน าทาง

กฎหมาย (Lawyer Practice, Moot Court and 

Principles on Legal Advice) 

17 

12 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวิชา การจัดการการตลาด  (Marketing 

Management) 

19 

13 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวิชา การจัดการการตลาดและแบรนด์ (Marketing 

and Brand Management) 

20 

14 หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (Research 

Methodology in Law) 

21 

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา โครงสร้างข้อมูล 
23 

16 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา ภาษาไทยกับการน าเสนอ 
25 

17 คณะบัญช ี

หัวข้อ เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชีมืออาชีพ 
27 

18 คณะบริหารธุรกิจ 

หัวข้อ พัฒนาตนด้วยจริยธรรม  
29 

18 คณะนิเทศศาสตร์ 

หัวข้อ บูรณาการการเรียนการสอนกับแนวคิดการยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student -centered) 

31 

20 คณะนิเทศศาสตร์ 

หัวข้อ การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับวิชา

วิจัยทางการสื่อสาร 

33 
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21 คณะนิเทศศาสตร์ 

หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญเพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 

34 

22 คณะเศรษฐศาสตร์ 

หัวข้อ การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทาง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

36 

23 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสาน

สนเทศ 

รายวิชา ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 

39 

24 คณะดิจิทัลมีเดีย 

รายวิชา Interactive Design II 

41 

25 คณะดิจิทัลมีเดีย 

หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 

โดยเทคนิคการสาธิต น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทักษะ 

และ ก่อเกิดกระบวนการสร้างสรรค์  

44 

26 คณะศิลปศาตร์ 

หัวข้อ  สนุกกับการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-

Based Learning) หว่านพืช หวังผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

46 

27 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

รายวิชา  ภาษาฝรั่งเศส 2 

50 

28 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

รายวิชา  ภาษาจีน 2 
52 

29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
53 

30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หัวข้อ การเชื่อมโยงการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่

การทางานในอาชีพ (การออกแบบกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือการออกแบบชีวิต) 

58 
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31 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

60 
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คณะศิลปศาสตร์ 

หัวข้อ เทคนิค PBL และการใช้กรณีศึกษา (Case Study) ใช้ส าหรับ

การท่องเที่ยวได้ดี 

 

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชา TRM 411 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการท่องเท่ียว 

ขึ้นในภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา2555 ด าเนินการสอนโดย 

อาจารย์ชลดา ผาริโน ได้มีการน าเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการแบบ Problem-Based Learning (PBL) และ 

การเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษา (case study) เพ่ือเน้นการ

พัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจงของนักศึกษา (domain-specific skills) การ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving skills) และการได้มาซึ่ง

ความรู้เฉพาะเจาะจง (domain-specific knowledge) จากการน าไปใช้

พบว่า ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท้ังทางด้านจริยธรรม ความรู้ ทักษะ

ทางปัญญาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศึกษาดีขึ้น โดยมีตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา 

TRM411 ดังนี้ 

 

คา่สถิต ิ

ภาคการศกึษาที ่

1/2555 

(กอ่นใช ้PBL และ 

Case Study) 

ภาคการศกึษาที ่

2/2555 

(หลงัใช ้PBL และ 

Case Study) 

Max 88.00 93.00 

Min 55.00 51.00 

SD 6.69 13.65 

Mean 73.77 81.36 

Class GPA 3.22 3.50 
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และหวังเป็นอย่างยิ่งการจัดการความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ในการ

น าไปใช้ในรายวิชาอ่ืนต่อไป 

 วิธีการจัดการเรียนการสอน:  อันดับแรกผู้สอนต้องเตรียมตัว 

เตรียมใจ เตรียมข้อมูลท่ีจะสอน (นั่งสมาธิก่อนสอนได้จะดีมาก) เพราะ

อารมณ์และความน่าสนใจของผู้สอนส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

กรณีท่ีมีการบรรยาย POWER POINT ต้องเลือก Template ท่ีสวย 

โดดเด่น สะดุดตา และเหมาะสมกับเนื้อหา ประกอบกับใช้วีดิโอจากสื่อ

ออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น You Tube รวมถึง social media เช่น 

facebook เป็นต้น ส าหรับการวิเคราะห์กรณีศึกษา ธุรกิจการท่องเท่ียว

ในปัจจุบันท้ังในประเทศและต่างประเทศจะถูกน ามาใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ตามองค์กร (กรณีศึกษา)ท่ีได้รับมอบหมาย และมีการใช้ 

Problem-Based Learning (PBL) มาช่วยในการเรียนการสอนในแต่

ละคาบ เพราะสอนแบบบรรยายอย่างเดียวน่าเบื่อ นักศึกษาเริ่มง่วง

ในช่วงบ่ายและอาจารย์ก็เหนื่อยหน่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นพยายามให้

นักศึกษามีกิจกรรมในชั้นเรียน เปิดใจนักศึกษาให้มากและปิดปาก

ผู้สอน โดยเปลี่ยนบทบาทผู้สอนให้เป็นผู้ด าเนินรายการและควบคุมการ

ด าเนินกิจกรรมในชั้นเรียน ต้องเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน 

การแก้โจทก์ การค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สโลแกน “เรียนน้อย ลืม

น้อย เหลือน้อย เรียนเยอะ ลืมเยอะ แต่เหลือเยอะ” และให้ความส าคัญ

กับนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียม  

 การประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบทางการและไม่

ทางการ แบบทางการ ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การ

สอบปลายภาค เป็นต้น แบบไม่ทางการ คือ การประเมินผลจากการ

อภิปรายงานหน้าชั้นเรียนและตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การสังเกต 

การตอบค าถาม เช่น เมื่อมีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ทุกคนในกลุ่มต้อง

เข้าใจเนื้อหาและประเด็นที่ได้รับมอบหมายท้ังส่วนตัวและส่วนรวม กรณี

ถามแล้วตอบค าถามไม่ได้ ไม่รู้เรื่อง ทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาร่วมกัน เพราะการประเมินมีผลท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล ซึ่ง
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การประเมินดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลวิธีให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและ

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนสามารถเสนอแนะกลุ่มอื่นได้ โดย

เกณฑ์ในการประเมินผู้สอนเป็นผู้ก าหนดในส่วนของเนื้อหาและ

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นและ

เคารพในกติกามารยาทในสังคม โดยการประเมินท้ัง 2 รูปแบบมีผลต่อ

คะแนนของนักศึกษาท้ังสิ้น จากผลการประเมินนักศึกษามีความพึง

พอใจ และมีผลสัมฤทธิ์สูง 
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คณะศลิปศาสตร ์ 

รายวชิา ภาษาองักฤษบรูณาการ 

 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  ได้มีการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ENG207 (ภาษาอังกฤษบูรณาการ) 

ในภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา2555 สอนโดย อาจารย์คนึง

นิตย์ อริยะธุกันต์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ได้มีการ

น าเทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการ

แบบ Problem-based Learning (PBL) และ การเรียนการสอนโดย

การใช้กรณีศึกษา (case study) เพ่ือเน้นการพัฒนาทักษะ

เฉพาะเจาะจงของนักศึกษา (domain-specific skills) การพัฒนาทักษะ

การแก้ปัญหา (problem-solving skills) และการได้มาซึ่งความรู้

เฉพาะเจาะจง (domain-specific knowledge) จากการน าไปใช้พบว่า

ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท้ังทางด้านจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญาและความสามารถในการใช้เทคโลยีสารสนเทศของนักศึกษาดี

ขึ้น โดยมีตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา ENG207

ดังนี้ 

คา่สถิต ิ

ภาคการศกึษาที ่

1/2555 

(กอ่นใช ้PBL และ 

Case Study) 

ภาคการศกึษาที ่

2/2555 

(หลงัใช ้PBL และ 

Case Study) 

Max 68.00 89.00 

Min 63.00 48.00 

SD 2.50 11.78 

Mean 65.50 68.85 

Class GPA 2.25 2.54 
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 จุดมุ่งหมายเพ่ือ ฝึกให้นักศึกษาสามารถบูรณาการใช้ทักษะทาง

ภาษาท้ัง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยผ่านกิจกรรมต่างๆในชั้น

เรียน เช่น การสนทนาและอภิปรายภายใต้หัวข้อต่างๆ ท้ังในเชิงการ

สื่อสารท่ัวไป และเชิงวิชาการ การฟังเพ่ือจับประเด็นส าคัญพร้อมท้ัง

วิเคราะห์และวิจารณ์ประเด็นนั้นๆด้วยเหตุผล การเขียนในลักษณะต่างๆ

ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการอ่านจากแหล่งต่างๆ 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ 2 สัปดาห์

ส าหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค ในแต่ละครั้งท่ีจัดการเรียนการ

สอน เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้สอนได้แบ่งออกเป็นหัวข้อตาม

ความเหมาะสมของเนื้อหาและรายละเอียดของวิชาดังกล่าว โดยมีการ

ใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันต่อสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน และนักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้จากในชั้นเรียนไปใช้ใน

การประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผู้สอนได้น าเทคนิคการเรียนการสอน

ท่ีได้จากการเข้ารับการอบรมการจัดการความรู้ในเรื่องของการเรียน

การสอนและจากการแลกเปลี่ยนความรู้โดยอาจารย์อาวุโส และได้น า

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา  

 รายวิชานี้ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสารท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้ทักษะแต่ละด้านผ่านการปฏิบัติจริงโดยอาศัย

สื่อภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ เรียนรู้ทักษะการเขียนและ

การอ่านพร้อมท้ังวัฒนธรรมตะวันตกจากเพลงภาษาอังกฤษโดยแปล

เนื้อเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเนื้อเพลงภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ทักษะการพูดและการฟังจากการดูภาพยนตร์

ภาษาองักฤษแล้วอภิปรายสรุปเนื้อหาและข้อคิดท่ีได้จากภาพยนตร์ตาม

ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะการพูดโดยการแสดงบทบาทสมมติตามหัวข้อ

ท่ีได้รับมอบหมาย เรียนรู้บทเรียนเพ่ิมเติมจากหนังสือด้วยตนเองเพ่ือ

เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค และสะท้อนการประยุกต์ใช้

ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง ฟัง พูด อ่าน และเขียนผ่านการแสดงละครเวที

ภาษาอังกฤษเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องบริหารจัดการการ

แสดงเองท้ังหมด ต้ังแต่การเขียนและปรับปรุงบทละคร การคัดตัว

นักแสดง การฝึกซ้อมบทละคร การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก การ

ประชาสัมพันธ์การแสดง และการด าเนินการแสดง   
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      การประเมินผลการเรียนการสอน ในระยะแรกนักศึกษาส่วนใหญ่

ไม่มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาอังกฤษ และการ

แสดงออก รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติย่อย แต่เมื่อมีโอกาสได้ฝึกซ้อม

เองบ่อยครั้งมากขึ้นก็สามารถท าได้ดีขึ้น 

อาจารย์ผู้สอนได้ให้ค าแนะน าในการเขียนบทและการออกเสียง 

และให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันรับผิดชอบงานด้าน

ต่างๆกัน จากการน าเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Problem-based 

Learning (PBL) และ Case Study (กรณีศึกษา) มาใช้ในการเรียน

การสอน พบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษามากขึ้น 

นักศึกษามีบทบาทในการในแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์มากขึ้น เมื่อได้มีการศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองมาก

ขึ้น นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 

บทบาทของอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนได้เปลี่ยนไป โดยเปรียบเสมือน

ผู้ให้ค าปรึกษา ควบคุมการด าเนินงาน และแนะน าในส่วนท่ีต้อง

ปรับปรุงแก้ไข การเรียนการสอนแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้

ภาษาอังกฤษมากกว่าการเรียนในห้องปกติ 
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คณะบัญชี 

รายวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial 

Accounting) 

  

 สาขาวิชาการบัญชีได้เสนอผลการน าเทคนิคการสอนไปใช้ใน

รายวิชา ACT451: สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial 

Accounting) โดยก าหนดคุณลักษณะพึงประสงค์จากการเรียนรู้ เพ่ือให้

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี

ได้ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางและข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย และมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทยและการบัญชีระหว่าง

ประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ในกรณีต่าง ๆ ของเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในแต่ละครั้งท่ี

จัดการเรียนการสอน เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้สอนแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกเน้นให้ความส าคัญท่ีมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเมื่อส าเร็จ

การศึกษาออกไป ส่วนที่สองเน้นการฝึกปฏิบัติหน้าห้องเรียนในลักษณะ

ของการน าเสนอข้อมูลท่ีได้ศึกษามาถ่ายถอดให้กับเพ่ือนในชั้นเรียน 

โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและพัฒนาบุคลิกภาพในการน าเสนอ 

ส่วนท่ีสามเน้นให้นักศึกษาท้ังหมดได้ระดมความคิดและประชุม

ปรึกษาหารือเพ่ือจัดให้มีโครงการสัมมนาซึ่งอาจเป็นในหรือนอกชั้น

เรียน โดยใช้แนวคิดการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ใช้หลักการแบ่ง

งานกันท าเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีได้วางไว้ โดยมีประสิทธิภาพ

และประหยัด 

 ผู้สอนได้น าเทคนิคการเรียนการสอนท่ีได้จากการเข้ารับการ

อบรมการจัดการความรู้ในเรื่องของการเรียนการสอนและจากการ
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แลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาจารย์อาวุโสโดยส านักงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และได้น าการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นต้นว่าการบรรยายโดย

ใช้  POWER POINT ประกอบ  ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทางบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชี น าเทคนิค

การเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning (PBL) และ Case 

Study (กรณีศึกษา) มาใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละคาบ  

 มีการบรรยายสรุปหลักการ และวิธีการต่าง ๆ ในการได้

ฐานข้อมูลทางการบัญชีการเงินและการน าข้อมูลท่ีได้มาไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาช่วยกันคิด และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา

ว่าสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในถูกต้องตามท่ี

ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีและตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

พร้อมท้ังใช้กรณีศึกษาท่ีมีความซับซ้อนให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์

ข้อมูล และสรุปอภิปลายผล ทั้งยังให้นักศึกษาวางแผน การควบคุม และ

การตัดสินใจ รวมท้ังประเมินผลโดยใช้สถานการณ์จริง เป็นการ

แก้ปัญหา    โดยการแบ่งกลุ่ม(การท างานเป็นทีม (team work))ให้

นักศึกษาวางแผนการจัดโครงการสัมมนาในหรือนอกสถานท่ีโดยให้

การ บูรณาการความคิด (integrated ideas)(นักศึกษาก าหนดหัวข้อ

สัมมนาและด าเนินงานเองท้ังหมด) โดยจะต้องมีการเขียนโครงการเพ่ือ

ขออนุมัติ การจัดท างบประมาณรายรับ-รายจ่าย การติดต่อประสานงาน

สถานท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีกระบวนการแก้ปัญหา (problem solving 

process) จากเหตุการณ์เฉพาะหน้า จากนั้นให้สรุป วิเคราะห์ และ

ประเมินผลการด าเนินงาน จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning)  

 ส าหรับการประเมินผลในรายวิชา ผู้สอนได้แบ่งการประเมินผล

เป็น การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเน้นความเข้าใจในเนื้อหา

รายวิชา จากกรณีศึกษา และการอภิปรายผลจากงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 

จากการจัดโครงการสัมมนา  

 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลจาก

แหล่งอื่น ๆ ท้ังจากห้องสมุด และจากอินเทอร์เนต และสามารถบูรณา
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การความรู้ได้มาใช้กับกรณีศึกษารวมท้ังการ    จัดงานสัมมนาท าให้

รู้จักแบ่งหน้าท่ีกันท า รู้จักการวางแผนงาน การประชุมปรึกษาหารือ 

รู้จักการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักการหาข้อสรุปเมื่อมี

ความขัดแย้ง เพ่ือท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และมีความสามัคคี 

กลมเกลียว อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางคนไม่มีความพร้อมในการเรียน

และไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนท่ีต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น ยังมี

บางส่วนท่ียังยึดติดกับการเรียนการสอนแบบ Spoon Feeding  เมื่อมี

การน าเทคนิคแบบ PBL และ Case Study มาใช้  จึงท าให้นักศึกษา

ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและเกิดปัญหา ส าหรับนักศึกษาท่ีปรับตัว

ไม่ได้หรืออาจมีส่วนร่วมในการจัดงานน้อย   
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คณะนิเทศศาสตร์ 

รายวิชา การถ่ายภาพดิจิทัลขั้นสูง 

 

                 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้มีการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา DMD319 การถ่ายภาพดิจิทัลขั้นสูงใน

ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2555โดย ผศ.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง เป็นการ

สอนท่ีใช้เทคนิคเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีวัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพ่ือให้นักศึกษาใช้กล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์เสริม  การถ่ายภาพ

ได้  ขณะท่ีรายวิชาอื่นๆจะเน้นการปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย

พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือสร้างสรรค์ และตกแต่งภาพโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขั้นต่อไป  ซึ่งให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการ

สร้างสรรค์สื่อออกมา และน าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ในแต่ละครั้งท่ีจัดการเรียนการสอน เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป 

โดยผู้สอนได้แบ่งออกเป็นหัวข้อตามความเหมาะสมของเนื้อหาและ

รายละเอียดของวิชาดังกล่าว โดยมีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และนักศึกษาสามารถน า

ความรู้ท่ีได้จากในชั้นเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  

ซึ่งวิธีการเรียนการสอนใช้การฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยใช้การบรรยายโดยใช้สื่อ POWER 

POINT  การสาธิตอุปกรณ์  ตัวอย่างกรณีศึกษา     การน าเทคนิคการ

เรียนการสอนแบบ Problem Base Learning (PBL) โดนเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ มาใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละคาบ เพราะเป็นวิธีการ

เรียนการสอนท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ได้

ดีกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยาย  เพราะ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม และท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน สามารถน าความรู้ไป

ใช้จริงได้ ผลส าเร็จของการใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีสอนดังกล่าวมีลักษณะ

ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางส่งผลต่อผลการเรียนรู้ ท่ีดีขึ้น เจตคติ และ 

พฤติกรรมเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากข้ึน   

         ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้วัดจากผลงานของนักศึกษา มีการทดสอบการฝึกปฏิบัติการ
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ใช้อุปกรณ์ ผลงานภาพถ่ายตามหลักทฤษฎีและ การน าเสนอผลงาน

ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ การวัดทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขโดยวัดจากการสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบให้วิเคราะห์

ภาพถ่าย  และการน าเสนอ ด้านทักษะการสื่อสารวัดจากผลงานท่ีท าเป็น

กลุ่ม และรายบุคคล ในส่วนของ ทักษะการใช้เทคโนโลยีมีการน าเสนอ

ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ ด้านคุณธรรม-จริยธรรม วัดจากพฤติกรรมการ

เข้าห้องเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา สุดท้ายด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลวัดจากผลงานท่ีท าเป็นกลุ่มเป็นหลัก จากผล

การประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยมี

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา DMD319 ดังนี้ 

คา่สถิต ิ

ภาคการศกึษาที ่

1/2554 

(กอ่นใช ้PBL และ 

Case Study) 

ภาคการศกึษาที ่

2/2555 

(หลงัใช ้PBL และ 

Case Study) 

Max 72.00 80.00 

Min 48.00 23.00 

SD 5.99 10.38 

Mean 60.78 65.82 

Class GPA 2.39 2.48 
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คณะนิเทศศาสตร์ 

รายวิชา การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานประชาสัมพันธ์ 

 

ส าหรับสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เสนอผล

การสอนในรายวิชาPRS305 การวิ เคราะห์การตลาดเ พ่ืองาน

ประชาสัมพันธ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย อาจารย์สุทธิดา 

นาคเจริญ วิชานี้เป็นรายวิชาท่ีเน้นการวิเคราะห์ สถานการณ์ต่างๆตาม

สภาพท่ีเป็นจริง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิชา มุ่ง

ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ

ภายนอกองค์กรธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์

ส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้ บริ โภคในเชิ งการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 

            การเรียนการสอนในรายวิชา PRS305  ในแต่ละครั้งท่ีจัดการ

เรียนการสอน เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้สอนมีการแบ่งหัวข้อ

การเรียนการสอนตามล าดับความส าคัญ และความเหมาะสมของเนื้อหา

ท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของวิชา และมีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการน าเทคนิคการ

เรียนการสอนแบบ PBL (Problem Based Learning) โดยให้นักศึกษา

ร่วมกันก าหนดองค์กรทางด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีผู้เรียนต้องการจะ

ศึกษาเป็นกรณีศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน การจัดกลุ่มผู้เรียนให้มี

ขนาดเล็ก (กลุ่มละ 3 – 5 คน) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างท่ัวถึง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการ

ท างานเป็นทีม โดยเน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม พร้อมท้ังการเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

บูรณาการความคิดได้โดยน าวิชาท่ีเรียนก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ใน

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย มี ผู้ ส อ น ค อ ย อ า น ว ย ค ว า ม

สะดวก (facilitator)  และค าแนะน า  (guide) การใช้ปัญหาเป็น

ตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า)ให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักน า

กระบวนการแก้ไขปัญหามาใช้ได้อย่างหลากหลาย  และการก าหนด
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ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ หรือการค้นคว้าด้วย

ตนเอง (self-directed learning) เพ่ิมเติม จากผลการประเมินนักศึกษามี

ความพึงพอใจ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยมีตารางเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา PRS305 ดังนี้ 

คา่สถิต ิ

ภาคการศกึษาที ่

2/2554 

(กอ่นใช ้PBL) 

ภาคการศกึษาที ่

2/2555 

(หลงัใช ้PBL) 

Max 91.00 88.00 

Min 27.00 27.00 

SD 13.51 13.72 

Mean 64.07 65.63 

Class GPA 2.25 2.41 
 

ปัญหาท่ีพบในการสอน คือผู้เรียนบางคนขาดความพร้อมในการ

เรียน และขาดความมั่นใจในการน าเสนอ ไม่ค่อยตอบค าถามและแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียนในช่วงแรกของการเรียนแต่ช่วงหลังนักศึกษามี

การปรับตัวในการเรียนดีขึ้นตามล าดับส่วนการประเมินวัดจากท้ังใน

ส่วนของผลงานนักศึกษาและพฤติกรรมของนักศึกษาท้ังปัจเจกบุคคล

และกลุ่ม  
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คณะนิเทศศาสตร์ 

รายวิชา เทคนิคการน าเสนอผลงานโฆษณา 

 

สาขาวิชาการโฆษณาได้ใช ้PBL ให้คิดสร้างสรรค์...สนุกกับการ

เรียน โดย อาจารย์พงศ์สิน  พรหมพิทักษ์ ในรายวิชา ADS 440  เทคนิค

การน าเสนอผลงานโฆษณา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของการน าเสนอ

ผลงานโฆษณา ท่ีมีต่อ บริษัทตัวแทนโฆษณา ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง

สร้างสรรค์ สร้างแนวความคิดในการน าเสนอผลงาน เพ่ือการดึงดูดใจ

ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านการเรียนการ

สอนมีท้ังภาคทฤษฎี และปฏิบัติท้ังนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้น าหลักทฤษฎีไป

ประยุกต์ใช้กับผลงานท่ีท าส่ง ได้อย่างมีคุณภาพ 

      การเรียนในรายวิชานี้นักศึกษาค่อนข้างจะสนุกเพราะเป็นวิชาท่ี

เน้นปฏิบั ติ  แต่ผู้สอนก็ได้น าหลัก การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน

(Problem Based Learning ) หรือ PBL  เข้ามาช่วย และส่งเสริมให้

นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – directed Learning)  อีกท้ังให้รู้จัก

การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย (Small Group Learning) เพ่ือให้นักศึกษาคิด

สร้างสรรค์สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการเรียนร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

โดยผู้สอนคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน า   

          ปัญหาท่ีพบนักศึกษาบางคนท่ีมีนิสัยขาดความรับผิดชอบอาศัย

เพ่ือนไม่ท างานเมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนแบบ PBL นักศึกษาเหล่านี้จะ

ปรับตัวล าบากจะไม่ค่อยมาเรียนซึ่งผู้สอนเองก็มีมาตรการบังคับใช้และ

เฝ้าติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เช่น ให้น า

หลักฐานการท างานรวมไปถึงการอธิบาย แสดงวิธีท าของผลงานให้ฟัง  

และผู้สอนเองก็ได้น าหลักศาสนามาสอนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

เขาให้ไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งก็ใช้ได้ผล 

         ด้านการประเมินผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
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        1. ความรู้ (knowledge)  เป็นการประเมินจากการแก้ปัญหาของ

นักศึกษาจากงานที่ให้ไปท าท้ังงานกลุ่มและงานเดี่ยว จะไม่เน้นความจ า 

       2. ทักษะ(skill) ประกอบไปด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ

การใช้เหตุผล ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการตัดสินใจ 

ทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และการทักษะในการประเมินตนเอง  

       3. เจตคติ (attitude) ประเมินความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความซื่อ

สัตว์ การตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และความใฝ่รู้ 

        โดยการประเมินท้ัง 3 ส่วนนี้ผู้สอนได้มีการออกแบบเกณฑ์การ

ประเมินแต่ละข้อเพ่ือให้การวัดผลมีผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุดท้ังประเมินขณะ

เข้ ากลุ่ มและหลั งสิ้ นสุดการเรียนการสอนเ พ่ือให้ผลย้อนกลับ 

(feedback) กับผู้เรียนตลอดเวลาจากผลการประเมินนักศึกษามีความพึง

พอใจ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยมีตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของวิชา ADS400 ดังนี้ 

คา่สถิต ิ

ภาคการศกึษาที ่

1/2554 

(กอ่นใช ้PBL) 

ภาคการศกึษาที ่

2/2555 

(หลงัใช ้PBL) 

Max 81.00 88.00 

Min 0.00 15.00 

SD 15.00 12.24 

Mean 55.77 63.44 

Class GPA 2.04 2.20 
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คณะบริหารธุรกิจ 

รายวชิา: การเงนิธรุกิจ  

 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอผลการใช้ 

เทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชา: การเงินธุรกิจ เป็น

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด (Numbered heads together)  

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ  ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค

ร่วมกันคิด  (Numbered heads together) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มด้วย

กลุ่มละ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถคละกัน แต่ละคนจะมีหมายเลข

ประจ าตัว เมื่อครูถามค าถาม หรือมอบหมายงานให้ท า แล้วให้นักเรียน

ได้อภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเข้าใจใน

ค าตอบ ครูจึงเรียกหมายเลขประจ าตัวผู้เรียนหมายเลขท่ีครูเรียกจะเป็น

ผู้ตอบค าถามดังกล่าว วิธีการเรียนแบบนี้เป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียน

แบบร่วมมือ มีข้ันตอนในการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

ขัน้ 1.   ท าการ Pre test ในเนื้อหาวิชาก่อนเพ่ือให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น

ของความเข้าใจของนักศึกษาแต่ละคน 

ขัน้ 2. ในคาบแรกของการเรียนการสอน ครูแนะน าทักษะในการเรียนรู้

ร่วมกนั ระเบียบ บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกทุกคนและจัดกลุ่ม

นักเรียนกลุ่มละ 4 คน ซึ่งในกลุ่มจะมีท้ังนักเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน ผู้ที่

เรียนปานกลาง 2 คน ผู้ที่เรียนอ่อน 1 คน แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัว 

ขัน้ 3.   ครูน าเข้าสู่บทเรียน แนะน าเนื้อหาและแหล่งค้นคว้าข้อมูล และ

อธบิายขั้นตอนในการท างาน  จากนั้นถามค าถาม / มอบหมายงานให้

แต่ละกลุ่มท า 

ขัน้ 4. ให้ผู้เรียนอภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคน

เข้าใจค าตอบ 

ขัน้ 5. ครูถามค าถาม โดยเรียกหมายเลขประจ าตัวผู้เรียน หมายเลขท่ี

ครูเรียกจะเป็นผู้ยกมือตอบค าถามจากนั้นจะท าการตรวจสอบผลงาน
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และทดสอบ ครูจะท าการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลงานของแต่ละ

กลุ่ม แล้วทดสอบนักเรียนทุกคนในห้อง (สอบเดี่ยว) น าคะแนนแต่ละ

กลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยกลุ่มท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เป็น

อันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับรางวัลหรือติดประกาศไว้ท่ีบอร์ดหน้า

ห้องเรียน 

ขัน้ 6. สรุป และประเมินผลการท างาน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป และ

ประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ครูอธิบาย

เพ่ิมเติมถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจ 

ขัน้ที ่7. ท าการ Post test นักศึกษาเพื่อดูถึงการพัฒนาของนักศึกษา 

สรุปผล นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปัญหาที่พบ : จะใช้ได้ผลกับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ดี แต่

จะมีปัญหาบ้างกับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานอ่อนมาก  
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คณะบริหารธุรกิจ 

รายวชิา: การตลาดระหวา่งประเทศ 

 

สาขาวิชาการตลาด เสนอผลการสอนวิชา MKT445  การตลาด

ระหว่างประเทศ โดยอาจารย์ ธีรุตย์ กนกธร  มีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและมีการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย 

3. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน ได้พัฒนาตนเองและบริหารชั้นเรียนให้

สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 

หลักการในการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. การเรียนรู้อย่างมีความสุข  อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ท่ี

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ค านึงถึงการท างานของ

สมองท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของ

ผู้เรียน 

2. มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ และน าผล

การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

3. การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง  เป็นผลจากการ

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด  ไม่วา่จะเกิดจากสถานการณ์หรือ

ค าถามก็ตาม และได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะท่ี

ส าคัญคือ  การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล 

4. เป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมท้ังปลูกฝัง

คุณธรรม  ความดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวิชาท่ี

จัดให้เรียนรู้ 

องค์ประกอบส าคัญของวิธีสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
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2.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก

ศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ของผู้เรียน 

4.  มีการสรุปผลการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. การสังเกตความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์  เป็นความสามารถ

ในการเรียนรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด  ตลอดจน

เจตนาของผู้อื่นและสามารถส่ือสารเพื่อลดความขัดแย้งได้ 

2. ความสามารถในการเข้าใจตนเอง เป็นความสามารถในการรู้จัก

และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ดี  ฝึกฝน

ควบคุมตนเองได้ท้ังกายและจิต  ติดตามส่ิงท่ีตนเองสนใจและ

แสวงหาผลส าเร็จได้ 

ผลท่ีได้รับ 

1. จากการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในรายวิชาการตลาด

ระหว่างประเทศ พบว่า การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ผู้เรียน การเป็นแบบอย่างท่ีดี การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อกูล

ต่อการเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน การสร้าง

ระบบและการสื่อสารกับผู้ เรียนให้ชัดเจน การสร้างระบบ

ควบคุม ก ากับ ดูแล ด้วยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 

2. จากการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในรายวิชาการตลาด

ระหว่างประเทศ พบว่านักศึกษามีเจตคติและมีการค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่อการเรียนวิชาการตลาดระหว่าง

ประเทศท่ีดีเกินร้อยละ 80 

 

สาขาวชิาโลจสิตกิส์และโซอ่ปุทาน  เสนอผลการสอนในรายวิชา 

LSC303  การจัดการการขนส่ง   

โดย อาจารย์ขวัญเรือน  สินณรวค์ มีวัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและมีการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย 

3. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน ได้พัฒนาตนเองและบริหารชั้นเรียนให้

สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 

หลักการในการเรียนด้วยกระบวนการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 

study) 

1.  ให้ผู้เรียนประเมินความสามารถในการเรียนของตนเองก่อนด้วย

การทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความสามารถในการเรียน และ

ประเมินความรู้ของกลุ่มเรียน 

2. จัดให้ผู้เรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน เพ่ือศึกษาค้นคว้าตาม

ประเด็นหัวข้อท่ีเรียนในรายวิชาโดยก าหนดหัวข้อ รูปแบบการ

ขนส่งให้นักศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานส่งตามก าหนด

ระยะเวลา 

3. อาจารย์ผู้สอนก าหนดระยะเวลาในการส่งงานพร้อมคะแนนใน

การประเมินผลในแต่ละกิจกรรมของรายวิชา  

4. อาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแหล่งความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาการจัดการขนส่ง เช่น เว็บไซต์ 

http://www.railway.co.th/, www.logisticsthailand.com, 

http://www.port.co.th/ ฯลฯ,วารสารสิ่งพิมพ์ เช่น เทคโนโลยีการ

ขนส่งสาธารณะในเมืองระบบขนส่งสาธารณะใน กรุงเทพฯ ,การ

แก้ปัญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนส่งและลอจิ

สติกส์ ฯลฯ 

5. ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการเข้ากิจกรรมศึกษาดูงานท่าเรือ บริษัท 

แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ ากัด อ าเภอศรีราชา จ.

ชลบุรี เพ่ือเรียนรู้การขนส่งทางเรือและการประกันภัยการขนส่ง

ทางเรือ 
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หลักการในการเรียนด้วยกระบวนการ กรณีศึกษา (Case study) 

1.  ศึกษาจากการดูVDOเพ่ือวิเคราะห์การวางแผน และสรุปผล เช่น 

กรณีตัวอย่าง Transport Safety การจัดการด้านความปลอดภัย

ในงานขนส่ง   

ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้เรียนได้ประเมินความสามารถของตนเองก่อนการเรียน 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง 

 3. ผู้สอนสามารถประเมินความสามารถของผู้เรียนได้ใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

    4. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดีขึ้น 
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คณะบริหารธุรกิจ 

รายวชิา: การวจิยัทรพัยากรมนษุย์ 

 

 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ได้ด าเนินการในรายวิชา 

HRM 482  การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ โดย  อาจารย์อริสรา  เสริมแก้ว 

คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์จากการ

เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีและมีการค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  อีกท้ังเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน ได้พัฒนา

ตนเองและบริหารชั้นเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้ 

หลักการในการเรียนด้วยกระบวนการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Self study) 

1. ให้ผู้เรียนประเมินความสามารถในการเรียนของตนเองก่อนด้วยการ

ทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัด 

ความสามารถในการเรียน และประเมินความรู้ของกลุ่มเรียน 

2. จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มๆละไม่เกิน 12 คน เพ่ือศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม

ย่อยๆจากกรณีศึกษา 

3. อาจารย์ผู้สอนก าหนดระยะเวลาในการส่งงานพร้อมคะแนนในการ

ประเมินผลของรายวิชาในแต่ละกิจกรรม 

4.ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการเข้ากิจกรรมศึกษาดูงานในงาน Thailand 

research expo 2012 เพ่ือศึกษากระบวนการต่างๆท่ีได้จากการวิจัย 

 

หลักการในการเรียนด้วยกระบวนการการสอนแบบเน้นวิจัย (Research 

Based Learning) 

1. อาจารย์ผู้สอนประเด็นหัวเรื่อง เพ่ือให้นักศึกษาไปคิดต่อยอดในการ

ท าวิจัย 

2. ผู้เรียนช่วยกันระดมพลังสมอง เพ่ือท าให้ครบตามข้ันตอนของการ

วิจัย 

3. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้จากการวิจัยทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
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หลักการในการเรียนด้วยกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

(Experience Learning) 

1   ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในงานวิจัยกลุ่มต้ังแต่

ขั้นตอนของการก าหนดประเด็นปัญหา การ ทบทวนวรรณกรรม การ

กลุ่มกลุ่มประชากร การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

เขียน รายงานผล และการน าเสนอผลงานวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า 

2.  ผู้เรียนต้องใช้ทักษะในการน าเสนอ การสื่อสาร ในการน าเสนอ

ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

ผลท่ีได้รับผู้ เรียนได้ เรียนรู้ เห็นของจริงได้ประยุกต์ใช้กับ

ประสบการณ์จริง นอกจากนี้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ภายในสมาชิกกลุ่ม

ได ้
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คณะบริหารธุรกิจ 

รายวิชา: การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 

 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมรายวิชาเสนอผลการสอนรายวิชา

IMG 463  การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม โดย อาจารย์ 

จักรพันธุ์ เพ็ชรข า  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาการจัดการทางอุตสาหกรรมสูงขึ้น มีเจตคติท่ีดีและตระหนักถึง

ความส าคัญต่อการเรียนวิชาการจัดการทางอุตสาหกรรม 

ด าเนินการสอนโดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

เห็นประจักษ์ด้วยตาของ 

ตนเอง มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ น าไปสู่การ

ปรับใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม มีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของ

ผู้เรียนในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความมีมนุษย

สัมพันธ์ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และกาลเทศะ การรู้จักสังเกต 

และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 

ผลท่ีได้รับ จากการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในรายวิชา

การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิชาการจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 21 จากการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

ในรายวิชาการจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม พบว่านักศึกษามี

เจตคติและความตระหนักของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาการจัดการ

ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมท่ีดีเกินร้อยละ 80 

 

  



29 
 

คณะนิติศาสตร์ 

รายวชิา: วา่ความศาลจ าลอง และการใหค้ าแนะน าทางกฎหมาย 

(Lawyer Practice, Moot Court and Principles on Legal Advice) 

  

 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เสนอผลการใช้เทคนิคการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชา : LAW 458  ว่าความศาลจ าลอง 

และการให้ค าแนะน าทางกฎหมาย (Lawyer Practice, Moot Court 

and Principles on Legal Advice)โดย ดร.สะอาด หอมมณี  :เพ่ือให้

นักศึกษาทราบถึงปัญหาในการด าเนินคดี ท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเพ่ือ

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินคดี ความ

ช านาญส่วนบุคคลในการเลือกขั้นตอนในการปฏิบัติการในศาลท้ังก่อน

และระหว่างพิจารณาคดี ฝึกฝนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของท่ีปรึกษา 

การให้ค าแนะน าและปรึกษาก าหมายท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีประชาชนมาขอ

ค าปรึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาจากคดีท่ีสมมุติขึ้น ภายใต้การควบคุม

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา การร่างนิติกรรม และสัญญาต่าง ๆการจัดท า

เอกสารทางกฎหมาย การจัดต้ังและบริหารส านักงานกฎหมาย 

 ปัญหาในการด าเนินคดี ท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินคดี ความช านาญส่วน

บุคคลในการเลือกขั้นตอนในการปฏิบัติการในศาลท้ังก่อนและระหว่าง

พิจารณาคดี ฝึกฝนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของท่ีปรึกษา การให้

ค าแนะน าและปรึกษาก าหมายท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีประชาชนมาขอค าปรึกษา 

ตลอดจนการแก้ปัญหาจากคดีท่ีสมมุติขึ้น ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา การร่างนิติกรรม และสัญญาต่าง ๆการจัดท าเอกสาร

ทางกฎหมาย การจัดต้ังและบริหารส านักงานกฎหมายการเรียนการสอน

ในรายวิชา LAW458 แบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ส าหรับการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน และ 1 สัปดาห์ส าหรับการสอบปลายภาค ในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดการเรียนการสอน เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้สอนแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ

เข้าใจในการด าเนินคดีในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในคดีแพ่ง และคดีอาญา

รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติในชั้นศาลเพ่ือให้ทราบถึงมารยาทในทาง
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ศาลและการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในศาล ส่วนท่ีสองให้นักศึกษาดูงานและ

วิธีการปฏิบัติงานจริงในศาลเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการ

ว่าความจากการพิจารณาคดีในศาลจริง และสุดท้ายให้นักศึกษา

ทางการแสดงศาลจ าลองจากโครงการท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน

จริงจากการศึกษาดูงานและจากการเรียนรู้ในห้องเรียน จึงเป็นการ

เพ่ิมเติมประสบการณ์ของตัวนักศึกษาเอง 

  ผู้สอนได้น าเทคนิคการเรียนการสอนท่ีได้จากการเข้ารับการ

อบรมการจัดการความรู้ในเรื่องของการเรียนการสอนและจากการ

แลกเปลี่ยนความรู้โดยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนมาใช้ในการเรียนการ

สอนในรายวิชามีตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับค าพิพากษาฎีกาท่ีเกิดขึ้น

จริง 

น าเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning (PBL) 

และ Case Study (กรณีศึกษา)   มาใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละ

คาบ ดังนี้   

 บรรยายสรุปหลักการ และวิธีการต่าง ๆ ในการว่าความใน

รูปแบบต่างๆ ท้ังในการศึกษาในห้องเรียน เรียนรู้จากการสัมผัสการว่า

ความจริง และน าความรู้ ท่ีได้ดังกล่าวมาฝึกแสดงศาลจ าลองซึ่งอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินคดี 

ให้นักศึกษาช่วยกันคิด และวิเคราะห์ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นและเลือกใช้หลัก

กฎหมายท่ีถูกต้องในการตัดสินใจข้อพิพาทดังกล่าว ท้ังยังให้นักศึกษา

วางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติงานโดยใช้สถานการณ์จริง(ศาลจ าลอง) 

(การแก้ปัญหา (problem))   โดยการแบ่งกลุ่ม(การท างานเป็นทีม 

(teamwork)) (การบูรณาการความคิด (integrated ideas))(นักศึกษา

คดีท่ีจะน ามาแสดงศาลจ าลองเอง) โดยเริ่มต้ังแต่การเลือกประเภทคดี 

การจัดวางต าแหน่งต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลการวางตัวรวมถึงการ

พิจารณาในชั้นศาลตลอดจน (มีกระบวนการแก้ปัญหา (problem 

solving process)) จากนั้นให้วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงาน 

รวมถึงการซักถามข้อสงสัยจากกลุ่มอื่น ในการแสดง(การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (self-learning)) 
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 ส าหรับการประเมินผลในรายวิชา ผู้สอนได้แบ่งการประเมินผล

ดังนี้ 

1.  การสอบปลายภาคท่ีเน้นความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 

     2.  จากกรณีศึกษาและการดูงานในศาล 

     3.  จากการมีส่วนร่วมและขั้นตอนในการแสดงศาลจ าลอง  

 ข้อดีนักศึกษาส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลจาก

แหล่งอื่น ๆ ท้ังจากห้องสมุด จากผู้มีประสบการณ์ในทางกฎหมาย เพ่ือ

ท าความเข้าใจในการว่าความ และวิธีการด าเนินการในชั้นศาลมากขึ้น

รวมท้ังนักศึกษาสามารถเห็นการปฏิบัติงานจริงของท้ังผู้มีประสบการณ์

ในทางศาลไม่ว่าจะเป็นทนายความ พนักงานอัยการ หรือกระท้ังผู้

พิพากษาผู้พิจารณาตัดสินคดีความและยังสามารถน าความรู้ความเข้าใจ

ต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงศาลจ าลองได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้าง

ประสบการณ์ในตัวเองมากยิ่งขึ้น 

 นักศึกษาบางคนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงศาลจ าลอง และไม่มี

ความกระตือรือร้นในการศึกษาดูงานหรือแม้กระท้ังไม่แสวงหาข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยจะเน้นการเข้าเรียนเท่านั้น จึงท าให้ นักศึกษา

ท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีประสบการณ์มากกว่านักศึกษาท่ีเพิกเฉยต่อ

การให้งาน แต่เมื่อมีการน าเทคนิคแบบ PBL และ Case Study มาใช้ 

จึงท าให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและเกิดปัญหาส าหรับ

นักศึกษาที่ปรับตัวไม่ได้  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวชิา การจดัการการตลาด (Marketing Management) 

 

 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ได้เสนอผลตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการจัดการการตลาด (Marketing 

Management MKT 524) เนื้อหาวิชาท่ีส าคัญของรายวิชาดังกล่าว จะ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการการบริหารตลาดในปัจจุบัน เทคนิค และ

เครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด 

การพยากรณ์ความต้องการของตลาด โดยอาศัยการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานการตลาด  

การวิจัยตลาด การเลือกกลยุทธ์  และการจัดการเกี่ยวกับส่วนผสมทาง

การตลาด   การวางแผน  การจัดองค์การ  การควบคุมและการ

ประเมินผลแผนงานทางตลาด 

 จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนจะให้วิธีการจัดรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยใช้การบรรยายแต่เพียงวิธี เดียว อาจส่งผลให้

นักศึกษาขาดหลักคิดในเชิงนโยบาย ขาดการวิเคราะห์ และขาด

ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว จึงได้

จัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธี

ดังต่อไปนี้ 

 1. การใช้กรณีศึกษา (Case study) โดยให้นักศึกษาในชั้นเรียน

ได้แบ่งกลุ่มและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้ท าการศึกษาเหตุการณ์ ท่ี

เกิดขึ้นจริงในด้านธุรกิจภายใต้ค าแนะน าและความช่วยเหลือจาก

อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วท า

การให้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

แต่ละกรณี วิธีดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิด

วางแผนงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมท้ังฝึกการท างาน

เป็นทีม ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม นอกจากนี้การใช้กรณีศึกษายัง

ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ถึงแนวทางและความเป็นไปได้

ของการใช้เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ และฝึกการประเมินผล เพ่ือน า
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ประเด็นท่ีได้รับจากการประเมินผลมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2. ในการก าหนดกรณีศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดหัว

เรื่องหรือประเด็นของโครงงานให้ชัดเจน และควรเป็นประเด็นท่ีท้าทาย

และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชานั้นๆ ให้กับนักศึกษาได้ 

 3. การอภิปราย (Discussions) เป็นการเรียนรู้จากผู้เรียนในชั้น

เรียน โดยผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆได้ อาจารย์ผู้สอนจะใช้วิธีการ

ต้ังประเด็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนควรเตรียม

ค าถามท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในบางครั้ง

อาจสับเปลี่ยนให้นักศึกษาเป็นผู้ต้ังค าถามระหว่างกันเองด้วย 

 4. ผลท่ีได้รับจาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โดยใช้วิธีใช้กรณีศึกษา และวิธีการอภิปรายร่วมกันท้ัง 2 วิธี ส่งผลให้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงาน สร้างสรรค์แผนการบริหารงาน

ธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวชิา การจดัการการตลาดและแบรนด ์(Marketing and Brand 

Management) 

  

 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชา การจัดการการตลาดและแบรนด์ 

(Marketing and Brand Management CMM 514) เนื้อหาวิชาท่ี

ส าคัญของรายวิชาดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับหลักการวางแผนการตลาด

และแบรนด์เพ่ือใช้ในงานนิเทศศาสตร์ เช่นการโฆษณาและสื่อสาร

การตลาด การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และการสื่อสารสื่อ

ดิจิทัล การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส การวางเป้าหมายทางการตลาด

และแบรนด์ และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดรูปแบบการเรียน

การสอนโดยใช้การบรรยายแต่เพียงวิธีเดียว อาจส่งผลให้นักศึกษาขาด

หลักคิดในเชิงนโยบาย ขาดการวิเคราะห์ และขาดความคิดสร้างสรรค์ 

ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

 1. การใช้โครงงาน (Project) โดยให้นักศึกษาในชั้นเรียนได้

แบ่งกลุ่ม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มคิดสร้างสรรค์แผนการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาดขององค์กร ภายใต้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ

จากอาจารย์ผู้สอน วิธีดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ 

ได้ฝึกคิดวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมท้ังฝึกการ

ท างานเป็นทีม ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม นอกจากนี้การใช้

โครงงานยังช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ถึงแนวทางและ

ความเป็นไปได้ของแผนการสื่อสารการตลาด ฝึกการประเมินผล เพ่ือน า

ประเด็นท่ีได้รับจากการประเมินผลมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2. การต้ังค าถาม (Questions) เป็นการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้ฝึกคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้

ใหม่ๆได้ อาจารย์ผู้สอนจะใช้วิธีการตั้งค าถามท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของ
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รายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่

นักศึกษาที่ตอบค าถาม 

 3. ผลท่ีได้รับจาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โดยใช้วิธีท าโครงงาน และวิธีการต้ังค าถามร่วมกันท้ัง 2 วิธี ส่งผลให้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงาน สร้างสรรค์แผนการโฆษณาและ

สื่อสารการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การใช้โครงงาน อาจารย์ผู้สอนควรก าหนด

หัวเรื่องหรือประเด็นของโครงงานให้ชัดเจน และควรเป็นประเด็นท่ีท้า

ทายและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชานั้นๆ ให้กับนักศึกษาได้ 

ส่วนวิธีการตั้งค าถามอาจารย์ผู้สอนควรเตรียมค าถามท่ีช่วยให้นักศึกษา

ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในบางครั้งอาจสับเปลี่ยนให้

นักศึกษาเป็นผู้ตั้งค าถามระหว่างกันเองด้วย 
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หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (Research Methodology in 

Law) 

 

 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตคือรายวิชา LAW 

501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (Research Methodology in Law: 

LAW 501) 

 เนื้อหาวิชาท่ีส าคัญของรายวิชาดังกล่าว ระเบียบวิธีการวิจัยท่ีจะ

น ามาใช้กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ได้ อันประกอบด้วยการวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอข้อมูล ตลอดจนวิธีการเขียนโครงการวิจัย (Research 

proposal) 

 จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียน

การสอนโดยมิได้มุ่งให้มีการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจส่งผลให้

นักศึกษาขาดหลักคิดในเชิงนโยบาย ขาดการวิเคราะห์และขาด

ความคิดสร้างสรรค์และการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาวิทยานิพนธ์ของตน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว จึง

ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ฐานคิด

จากอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังสถานการณ์รอบข้างท่ีอาจจะส่งผล

ให้กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา เช่น การเปิด

การค้าเสรีอาเซียน ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนจะต้องพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกันด้วยนอกจากการเรียนการสอนท่ีกล่าวข้างต้นยังมีการ

ใช้วิธีดังต่อไปนี้ด้วย 

 1. การบรรยายหลักกฎหมาย เพ่ือมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1.1 อธิบายความส าคัญของการวิจัย ความหมายของการวิจัย 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัย

เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นตอนและ

กระบวนการวิจัยได้ 
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  1.2 ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบ

ต่างๆ จากแหล่งต่างๆ รวมท้ังสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูล

ออนไลน์ได้ 

  1.3 ให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทาง

กฎหมายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือหาค าตอบตามเป้าหมายของ

การวิจัยทางนิติศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้ 

  1.4 แนวทางการน าหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ไปใช้เป็น

แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ 

 2. การใช้โครงงาน (Project) โดยให้นักศึกษาคิดประเด็นปัญหา

ทางกฎหมายเ พ่ือเป็นฐานคิดในการท่ีจะน าไปพัฒนาสู่การท า

วิทยานิพนธ์และให้นักศึกษาท าการน าเสนอหน้าชั้นโดยมีประเด็น

น าเสนอดังนี้ 

  2.1 ประเด็นหรือสภาพปัญหาทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ สมมิ

ฐาน ขอบเขต วิธีด าเนินการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

  2.3 หลักกฎหมายท่ีใช้ในการประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

  2.4 แนวทางที่จะวิเคราะห์จากสภาพปัญหาท่ีต้ังไว้ 

  2.5 สรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

  เมื่อนักศึกษาได้น าเสนองานหน้าชั้นแล้วก็ให้เพ่ือนร่วมชั้น

แสดงความคิดเห็นและวิภาควิจารณ์เพ่ือให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของ

ประเด็นปัญหาที่น าเสนอ 

 3. การต้ังค าถาม (Questions) เป็นการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้ฝึกคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้

ใหม่ๆได้ อาจารย์ผู้สอนจะใช้วิธีการตั้งค าถามท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของ

รายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่

นักศึกษาที่ตอบค าถาม 

 ผลท่ีได้รับจาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โดยใช้วิธีการบรรยาย การท าโครงงานและวิธีการต้ังค าถามร่วมกันท้ัง 
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3 วิธี ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

รวมท้ังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงาน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม การใช้โครงงาน อาจารย์ผู้สอนควรก าหนด

หัวเรื่องหรือประเด็นของโครงงานให้ชัดเจนและควรเป็นประเด็นท่ีท้า

ทายและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชานั้นๆ ให้กับนักศึกษาได้ 

ส่วนวิธีการตั้งค าถามอาจารย์ผู้สอนควรเตรียมค าถามท่ีช่วยให้นักศึกษา

ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในบางครั้งอาจสับเปลี่ยนให้นักศึกษา

เป็นผู้ต้ังค าถามระหว่างกันเองด้วย 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา โครงสร้างข้อมูล 

 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา CSC 111 โครงสร้างข้อมูล 

ขึ้นในภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา2555 ด าเนินการสอนโดย 

ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท ท้ังนี้ในการเรียนการสอน ได้มีการน าเทคนิคการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการแบบ games-

based learningเพ่ือเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจงของนักศึกษา 

(domain-specific skills) การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem-

solving skills) และการได้มาซึ่งความรู้เฉพาะเจาะจง (domain-

specific knowledge) จากการน าไปใช้พบว่าผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาท้ังทางด้านจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาดีขึ้น  

 การเรียนการสอนในรายวิชา CSC111 โครงสร้างข้อมูล แบ่ง

ออกเป็น 14 สัปดาห์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ 2 

สัปดาห์ส าหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค ในแต่ละครั้งท่ีจัดการ

เรียนการสอน เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้สอนได้แบ่งออกเป็น

หัวข้อตามความเหมาะสมของเนื้อหาและรายละเอียดของวิชาดังกล่าว 

โดยมีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันต่อสถานการณ์

ในปัจจุบัน และนักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้จากในชั้นเรียนไปใช้ใน

การประกอบอาชีพในอนาคตได้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมให้

มีประสิทธิภาพ  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโดย

ใช้ขั้นตอนดังนี้การบรรยายโดยใช้สื่อแผ่นใส สไลด์ และ POWER 

POINT, ตัวอย่างกรณีศึกษา, น าเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Game 

Based Learning(GBL) โดนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาใช้ในการเรียน

การสอนในแต่ละคาบ โดยด านินการดังนี้การเลือกและน าเสนอเกม,การ
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ชี้แจงวิธีการเล่นและกติกาการเล่น, การเล่นเกม ,การอภิปรายหลังการ

เล่น, การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 นักศึกษาบางคนไม่มีความพร้อมในการเรียนและไม่คุ้นเคยกับ

การเรียนการสอนท่ีต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น ยังมีบางส่วนท่ียังไม่เข้าใจ

กับระบบการเรียนแบบ GBL และกฏกติกาต่าง ๆ ท้ังนี้ยังมีปัญหาด้าน

ความการแสดงออกของนักศึกษาท่ีเป็นอุปสรรค์ท่ีส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมกับการเรียนการสอนลักษณะนี้ 

 อาจารย์ผู้สอนได้ให้ค าแนะน า กฏ กติกาในการเรียนและการเล่น

เกม นอกจากนี้ยังท าการละลายพฤติกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษากล้า

แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นแต่เคารพในกฏ กติกามารยาทใน

สังคมโดยพยายามให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด และเปลี่ยน

บทบาทในการเรียนในชั้นเรียน จากท่ีเคยเป็นการบรรยายเป็นการ

เรียนรู้ร่วมกันและการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกให้นักศึกษาตระนักถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มต่อไป 

Game Based Learning เป็นสือ่ในการเรียนรู้นั้นสามารถกระตุ้น

ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าท้ังระดับความจ าและความ

เข้าใจ และรูปแบบของ Game Based Learning สามารถท าให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ

ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เพราะฉะนั้นเราสามารถท่ีจะใช้ Game 

Based Learning ไปแทนท่ีการเรียนรูปแบบเดิม ๆ ได้  ผลส าเร็จของ

การใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Game Based Learning )ท่ีมีลักษณะ

ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางส่งผลต่อผลการเรียนรู้ ท่ีดีขึ้น เจตคติ และ 

พฤติกรรม ด้านบวกท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้การ

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนไม่ได้สนใจเพียง

แค่การเล่นเกมแต่ยังมีความสนใจในการเรียนผ่านการท าแบบทดสอบ

ภายในเกมด้วย โดยสามารถสรุปได้ว่าเทคนิคการเรียนการสอนท่ีดี

สามารถช่วยพัฒนาให้การศึกษาไทยก้าวหน้าขึ้นไปเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาการศึกษาไทย

ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 
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ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวชิา ภาษาไทยกับการน าเสนอ 

 

              ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปเสนอผลการสอนในรายวิชา THI116 

ภาษาไทยกับการน า เสนอ โดย อาจารย์สมภพ  มีบุญ ก าหนด

คุณลักษณะพึงประสงค์จากการเรียนรู้ เพ่ือให้มีทักษะการน าเสนอท่ี

ถูกต้อง สามารถใช้ภาษาในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องภาษาไทยกับการน าเสนอได้ 

          การเรียนการสอนวิชา “ภาษาไทยกับการน าเสนอ” ซึ่งเป็นวิชาท่ี

ต้องสอนให้ผู้เรียนมีความรู้จริง ปฏิบัติได้จริง ก่อนท่ีจะใช้วิธีการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจ

เนื้อหาหลักของวิชานี้ก่อน ผู้สอนจึงต้องใช้วิธีการสอนประกอบกันหลาย

รูปแบบดังนี้ 

 - ทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน เพ่ือทราบพ้ืนฐาน หรือความแตกต่าง

ของผู้เรียน เพ่ือปรับเนื้อหาหรือวิธีการสอน โดยก าหนดหัวข้อในการ

เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ โดยเริ่มจากการให้นักศึกษาทบทวนความรู้

เดิม รู้จักตนเอง เตรียมพร้อม หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของความรู้

ของตนโดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเรียน 

 มี ก า ร บ ร ร ย าย เ นื้ อ ห าหลั กขอ ง วิ ช า  ทฤษ ฎี  กฎ เ กณ ฑ์

ต่ า ง ๆ  วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ เ น้ น ใ ห้ ส า ม า ร ถน า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจ าวัน คิดตามหลักของเหตุและผล ใช้วิธี Case Study 

พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการสื่อสารจริงใน

ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ กิ ด ค ว า ม

เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วย

ตนเอง มอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะ  รู้จักวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาค้นหาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ในเรื่องท่ี

ตนเองสนใจ มีทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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อภิปราย  ระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติการน าเสนอ  จะมีการสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างประกอบในขณะท่ีสอนเนื้อหา และปรับประยุกต์สถานการณ์

น าเสนอ โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ก าหนดหลักเกณฑ์

ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ให้มี

ความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 

ยกตัวอย่ างกรณีศึกษาเกี่ ยวกับภาษาไทย   การน า เสนอ ท่ีดี  ท่ี

บกพร่อง อภิปรายกลุ่มท้ังเดี่ยว กลุ่มเฉพาะ  และกลุ่มใหญ่ ใช้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ส่ ว น บุ ค ค ล  แ ล ะ เ ทคนิ ค ถ่ า ยทอด  อ า ทิ  เ รื่ อ ง

เล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษาท่ีสอดแทรกเรื่องตลก มุกตลก โน้มน้าว

ใจ บทบาทสมมุติ เพ่ือบรรยากาศการเรียนไม่เคร่งเครียดเกินไป 

 การประเมินผล พบว่า ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษา เข้าเรียนตรง

เวลา  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  การส่งผลงานตรงเวลา ร้อยละ 

95 ของนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด ร่วม

แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลถูกต้อง  เหมาะสม  และสร้างสรรค์ 

 เมื่อพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การน าเสนอกลุ่มเล็ก 

และ กลุ่มใหญ่ ประเมินจากกระบวนการท างาน และผลงานท่ีท าเป็นกลุ่ม

ทดสอบย่อย การบ้าน กิจกรรมน าเสนอ ท่ีวัดความรู้  ความจ า ความ

เข้าใจ การเลียนแบบ การน าไปใช้  การอภิปราย  ถามตอบ หรือ

อภิปรายในชั้นเรียน  ประเมินจากการมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์ ในการ

น าเสนอ   ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานประกอบสื่อท่ีทันสมัย  

 ข้อสังเกตเพ่ิมเติม นักศึกษาได้มีโอกาสระบายความเครียด ความ

อึดอัดใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ

รายวิชา แต่ท้ังนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานท่ีอยากสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นท่ี 

มศป.ชบ. มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สามารถน าข้อสรุป 

ความบกพร่องของ มศป.ชบ. น าเสนอผู้บริหารเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ

ร่วมปรับปรุง มศป.ชบ.ให้เหมาะสมต่อไป นักศึกษาท่ีเก่งจะช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ไม่เก่งได้อย่างมาก เพราะสถานการณ์การแสดงความคิดเห็น
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เป็นเหมือนการแข่งขันกันท้ังเดี่ยวและกลุ่ม ถ้าแสดงความคิดเห็นได้ดี 

จะได้รับค าชม ได้คะแนน 

ข้อท่ีต้องปรับปรุง  นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีจ านวนมากท าให้

นักศึกษารอนานกว่าท่ีตนเองจะได้แสดงความคิดเห็นและผู้สอนต้องแบ่ง

เวลาให้เพียงพอส าหรับนักศึกษาท้ังห้อง นักศึกษาแต่ละคนอาจมีเวลา

แสดงความคิดความเห็นน้อย นักศึกษาส่วนหนึ่ งบอกแต่ปัญหา

ข้อบกพร่องไม่สามารถบอกเหตุบอกผลท่ีเป็นตรรกะประกอบได้ เรียกว่า 

“ต าหนิอย่างเดียว” ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของวิชาภาษาไทยกับการ

น าเสนอ ท่ีต้องวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอได้

อย่างมีเหตุผล ฟังขึ้นเป็นที่ยอมรับ  
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คณะบัญชี 

เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชีมืออาชีพ 

 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดท าบัญชีจะประกอบด้วยระบบต่างๆ  

เช่น ระบบการซื้อ ขายสินค้า ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ระบบการสั่งจอง

สินค้าการรับค าสั่งซื้อสินค้า ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยก

ประเภท ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบส ารอง

ข้อมูล ฯลฯ  ระบบทุกระบบจะส่งข้อมูลเช่ือมโยงท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ท าให้ลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี   

 

กรณีศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจลักษณะการท างานของ

โปรแกรม บันทึกรายละเอียดต่างๆ  ในโปรแกรม การบันทึก

บัญชี การปรับปรุงรายการและปิดบัญชี และสามารถเรียกดู

รายงานในระบบต่างๆ ได้ตามต้องการ 

2. นักศึกษาจะสร้างบริษัทจ าลอง  มา 1  บริษัท ซึ่งก าหนดให้เป็น

ธุรกิจซื้อมาขายไป มีสินค้าท่ีจ าหน่าย 5 ชนิด ก าหนดให้มีราคา

ทุนและราคาขาย (โดยมีก าไรขั้นต้น 40% ของราคาทุน) 

3. จะต้องออกแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าในธุรกิจ  ดังนี้ 

 

เอกสารประกอบการด าเนนิธรุกจิ 

การซือ้สนิคา้ การขายสนิค้า 

4. 1. ใบเสนอซื้อ 5. 1. ใบเสนอราคาสินค้า 

6. 2. ใบสั่งซื้อ 7. 2. ใบรับค าสั่งซื้อสินค้า 

8. 3. ใบรับสินค้า 9. 3. ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน(กรณีขายสินค้าเป็น
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เงินสด) 

10.  11.    ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี/ใบ

แจ้งหนี(กรณีขายสินค้าเป็นเงิน

เช่ือ) 

12. 4. เช็คสั่งจ่าย 13. 4. ใบเสร็จรับเงิน 

 

4.  นักศึกษาจะต้องซื้อสินค้าและขายสินค้าระหว่างกันโดย

ก าหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 

     -  ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 2 รายการ และซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

2 รายการ ก าหนดเครดิต 30 วัน 

     -  ขายสินค้าเป็นเงินสด 2 รายการ และขายสินค้าเป็นเงิน

เช่ือ 2 รายการก าหนดเครดิต 30 วัน 

    -   มีค่าใช้จ่ายประจ างวด ดังนี้ เงินเดือน ค่าน้ าประปา ค่า

โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า 

5.  เมือ่นักศึกษาด าเนินการซื้อขายสินค้าระหว่างกันจะต้องส่ง

มอบเอกสารการซื้อขายให้กันและกัน 

6.  นักศึกษาจะต้องน าเอกสารดังกล่าวมาบันทึกบัญชีใน

โปรแกรมส าเร็จรุปทางการบัญชีท่ีได้เรียนมา 

7.  เมื่อบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์รายการค้าท่ี

บันทึกออกมาเป็นรูปเล่มรายงาน 1 เล่ม ซึ่งประกอบด้วย     

    -  งบทดลอง         -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

    - งบก าไรขาดทุน      -  บัญชีแยกประเภท 

การใช้กรณีศึกษาของวิชาดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานให้นักศึกษาได้เรียนรู้

การท างานจริงในองค์กร เพ่ิมศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและการ

ประกอบอาชีพต่อไป 
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คณะ บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ พัฒนาตนด้วยจริยธรรม (รายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ) 

 

พัฒนาตนดว้ยจรยิธรรม 

รายวชิา จรยิธรรมทางธรุกิจ (BUS.400) 

ผู้สอน  อาจารย ์ ดารา พงษ์สมบรูณ์ 

สาขาการจดัการทรัพยก์รมนษุย ์ คณะ บรหิารธรุกิจ 

 

วัตถุประสงคร์ายวชิา  

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติตน เป็นคนดี 

3. เพ่ีอให้ผู้เรียน มีการพัฒทางด้านความคิดและจิตท่ีดีงาม 

 

บทบาทหนา้ที่ของผู้สอน 

1. ผู้สอนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการสอนอย่างชัดเจน 

2. ผู้สอนต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนเพราะมีความแตกต่างกัน

ผู้เรียนมีหลายคณะ หลายสาขาวิชาจ านวนมาก 

3. ผุ้สอนต้องวางแผนและขั้นตอนในการสอนอย่างละเอียด 

4. ผุ้สอนต้องก าหนดเทคนิควิธีการสอนในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับ

เนื้อหา ซึ่งอาจใช้เทคนิคแตกต่างกัน 

5. ผุ้สอนต้องท าการประเมินผลการสอนทุกครั้งเพ่ือพัฒนาการสอนให้ดี

ยิ่งขึ้น 

 

เทคนคิการสอน 

1. บทน าโดยเริ่มเกริ่นน าการเรียนการสอนโดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการ

สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ 

2. การตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะสอนดดยใช้ค าถามท่ัวๆไปก่อน 

3. การยกตัวอย่างการสถานการณ์ในปัจจุบันและให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างผุ้เรียนกับผู้สอน 
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4. ฝึกให้ผู้เรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน ด้วยการฝึกจิตใจให้สงบ ประมาณ 

10 -15 นาที ซึ่งการนั่งสมาธิจะช่วยให้ผู้เรียนมีจิตสงบ มีความสุขแล้เกิด

ปัญญา ในการเรียนรู้ 

5. ให้ผู้เรียนเขียนความดีที่ตนเองเคยท าเป็นบทเรียงความและน ามา

เล่าสุ่กันฟังในห้องเรียนพรุ่งกับแสดงความรู้สึก เก่ียวกับการท าความดี

นั้นๆ  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียน 

6. ให้ผู้รียนจับกลุ่ม โดยเลือกสมาชิกในกลุ่มเอง ประมาณ 3-5 คน 

เพ่ือให้ผู้เรียนไปสัมภาษณ์ผุ้บริหารธุรกิจองค์กรต่างๆจ านวน 1 องค์กร 

ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารองค์กร  เพ่ือเป็นแบบอย่างและ

เป็นประสบการณ์ท่ีดีให้กับผุ้เรียน 

7. ให้ผุ้เรียนท าโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กลุ่มละ10คน โดย

เสนอโครงการ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มา 1 โครงการ โดยให้สมาชิก

กลุ่ม ได้ระดมความคิดในการจัดท าโครงการ โดยผุ้สอนมีวัตถุประสงค์ 

ให้ผู้เรียนความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักรการท างานเป็นทีม  รู้จัก

รับผิดชอบในหน้าท่ีงานของตน รู้จักรการประสานงานท่ีดี  มีน้ าใจ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รู้จักเสียสละเพ่ือท าประโยชน์ให้กับชุมชนและ

สังคมบ้าง 

8. ฝึกให้ผุ้เรียนวิเคาระห์กรณีศึกษาต่างๆ (ดังตัวอย่างท่ีเสนอไปแล้ว) 

เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักแยกแยะถึงสิ่งที่ดีและสิ่งท่ีไม่ดี  จะได้ประพฤติ

ปฎิบัติตนด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  พร้อมน าเสนอแสดงความคิดเห็น

หน้าชั้นเรียน 

 

การประเมนิผล 

ภาคการศึกษา 2/2555    เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาหลายกลุ่มและ

ผู้สอนหลายคน  จึงน าการประเมินผลเฉพาะกลุ่มท่ีผู้สอนได้ประเมินไว้

เท่านั้น 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์     ประมาณ    91.25 %  

นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์  ประมาณ   8.75% 

ภาคการศึกษา 1/2555     

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์  ประมาณ 80.25 % 

นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ ประมาณ 19.75% 
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คณะนิเทศศาสตร์ 

หัวข้อ บูรณาการการเรียนการสอนกับแนวคิดการยึดผู้ เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (Student -centered) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกธิดาเสริมทอง 

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ 

 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา RTV 302 การเขียนบท

รายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ใช้แนวคิดในการ

จั ดการ เ รี ยนการสอนโดยยึดผู้ เ รี ยน เป็นศูนย์ กลาง (Student-

centered)มากกว่าการยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered)   

ท่ีผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน โดยการบรรยาย

หน้าชั้นเรียนเท่านั้น   จากการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้จึงใช้วิธีการเน้น

ย้ า  สนับสนุน  ตลอดจนผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนา

ความรู้ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีการฝึกและ

ปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคม

และการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปท่ีการ

ท่องจ าเพียงเนื้อหา 

ตัวอย่างของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน

รายวิชา RTV 302 การเขียนบทรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์   ได้แก่การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

Learning)ก า ร เ รี ย น แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ( Cooperative/Collaborative 

Learning)เทคนิคการใช้ Concept Mappingและเทคนิคบทบาทสมมติ 

(Role Playing Model)ซึ่งพบว่าการท่ีผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือปฏิบัติ

ด้วยตนเองท าให้เกิดความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า สัมภาษณ์ 

แก้ปัญหา ฯลฯ ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท าหน้าท่ี

เตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้ค าปรึกษา
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และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกันถือเป็น Active Learning นอกจากนี้การ

เรียนเขียนบทรายการเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้

ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน 

คิดถูก ทางคิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น การฝึก

ให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีจะเลือกรับและ

ปฏิเสธข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดง

ความคิดเห็นออกได้อย่างชัดเจนและมี เหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิตประจ าวันถือเป็นThinkingอันเป็น 1 ในลักษณะของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมถึงการเขียนบท

รายการยั ง เป็นกิ จกรรม ท่ีท าให้ผู้ เ รี ยนสร้ างความเป็น ตัวตน 

(Individualization)  และผู้สอนเองก็ต้องยอมรับในความสามารถ ความ

คิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกันโดยมี

ความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ และมีวิธีการ

เรียนรู้ท่ีแตกต่างกันการเขียนบทรายการยังเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลายท้ังบุคคลและเครื่องมือท้ังใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน (Resource)ตามหลักการท่ีว่า “การเรียนรู้

เกิดขึ้นได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ์)”ในส่วนของการประเมินการ

เรียนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นให้ผู้เรียนประเมิน

ตนเอง (Self Evaluation) 

ไม่ใช่ผู้สอนเป็นผู้ประเมินฝ่ายเดียว   เนื่องจากการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจนขึ้น                   

รู้จุดเด่นจุดด้อยและพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น การประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินตามสภาพจริงและสามารถ

รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงานได้ 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการเขียน

บทรายการเชื่อมั่นว่า  เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
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(Happiness) ซึ่งเป็นความสุขท่ีเกิดจากการท่ี ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งท่ีตน

ชอบหรือสนใจ เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ ท้าทาย อยากค้นคว้า อยาก

แสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี   นอกจากนี้

การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียนในบรรยากาศแบบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มี

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการ

เรียน 
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คณะนิเทศศาสตร์ 

หัวข้อ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับวิชาวิจัยทางการ

สื่อสาร 

 

โดย อาจารย์ วรรณี  งามขจรกุลกิจ 

 คณะนิเทศศาสตร์ 

 

ในการเรียนการสอนของรายวิชา CMM 241 ระเบียบวิธีวิจัย

ทางการสื่อสาร  ซึ่งได้รับผิดชอบเป็นผู้ร่วมสอนในรายวิชานี้มา

ระยะเวลาหนึ่ง สังเกตพบว่าทัศนคติของผู้เรียนโดยส่วนใหญ่เมื่อทราบ

ว่าต้องเรียนในวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยจะมีภาพในใจว่า    เป็น

รายวิชาท่ียาก เป็นวิชาการล้วนๆ น่าเบื่อ ไม่สนุก    ซึ่งความเชื่อ 

ทัศนคติท่ีเกิดขึ้น มีผลกระทบต่อความสนใจ ความต้ังใจในการรับรู้และ

เรียนรู้ ท าให้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและความสามารถในการ

น าไปใช้เพ่ือท าวิจัยตามกระบวนการวิจัยไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีควรจะ

เป็น    ผู้สอนจ าเป็นต้องค้นหาวิธีการ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ใหม่ๆ  เพ่ือการเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้สึกของผู้เรียน และ กระตุ้นให้

ผู้เรียนมีความสนใจและเรียนรู้  เกิดความเข้าใจจนสามารถด าเนินการ

วิจัยตามกระบวนการวิจัยได้จริงเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

ดังนั้นผู้สอนจึงเปลี่ยนวิธีการสอนจากวิธีการสอนแบบเดิมท่ีเป็น

การสอนในชั้นเรียนปกติยึดหลักการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่

ผู้ เรียนด้วยวิธีการบรรยายตามเนื้อหาในบทเรียน  โดยท่ีผู้สอนจะ

ควบคุมเนื้อหาการเรียนและเวลาในการเรียนการสอน ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง

และพ่ึงพาต าราเรียน เมื่อสอนจบบทเรียนจะมีการสั่งงานกลุ่มและให้

กลับไปท ามาส่งในการเรียนครั้งต่อไปนั้น ปรับเปลี่ยนมาเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญโดยใช้วิธีการสอนเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้สึกเชิงบวกมาก

ขึ้น และอย่างน้อยก็เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยว่า

ไม่ยากเกินความสามารถท่ีผู้เรียนจะเข้าใจได้   อีกท้ังอาจท าให้ผู้เรียน

รู้จักมองและต้ังค าถามกับสิ่งต่างๆรอบตัว    หาค าตอบกับปัญหาท่ีมีอยู่

ในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาต่อไป 
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การสอนท่ีผู้สอน และผู้เรียน ต่างมีบทบาทในชั้นเรียน เป็นท้ังผู้ส่ง

สารและผู้รับสาร ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในขณะเรียน

ในชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า มิใช่การสอนแต่

เนื้อหาเท่านั้น ผู้เรียนจะมีการคิด เขียน และแสดงความคิดเห็นในขณะ

เรียนไปพร้อมๆกันทุกคนเพ่ือให้งานบรรลุผล ซึ่งจากการวัดผลภายหลัง

พบว่านักศึกษามีความรู้สึกต่อวิชาวิจัยดีขึ้น และเข้าใจขั้นตอนการท า

วิจัยจากการลงมือปฏิบัติ คิดปัญหาวิจัยเป็น และสร้างเครื่องมือวิจัยได้ดี

ขึ้น ไม่ต้องแก้ไขมากหากเปรียบเทียบจากวิธีสอนแบบเดิม 
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คณะนิเทศศาสตร์ 

หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อตอบ

โจทย์คนรุ่นใหม่ 

 

โดย  อาจารย์นฤดล จิตสกูล (สอนร่วมรายวิชาพ้ืนฐานการออกแบบ 1/ 

กราฟิกสื่อสารทางธุรกิจ 

อ้างอิง:  อัมราพร ต้ังจิตร. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ. กรงุเทพฯ : อักษรการ

พิมพ์. 2555. 

 

 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Child 

Centered) เกิดจากการบูรณาการวิชาการศึกษาด้วยตนเองของผู้เรียน 

มาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือการเรียนรู้

ของผู้เรียนภายในชั้นเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้มี

ความส าคัญและมีบทบาทมากในยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเรียนรู้ก าลังก้าวหน้าพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

 การจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยแต่เดิม ใช้รูปแบบ

ครูผู้สอนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Teacher Centered) โดย

ครูผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองเป็นหลัก เช่น แผนการ

สอน เนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น โดยส่วน

ใหญ่นั้น บทบาทท้ังหมดจะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนในการบรรยายหน้าชั้น

เรียนให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจเกิดขึ้น

มากน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียนในเรื่องนั้นๆ ท่ีครูผู้สอน

น ามาบรรยายในชั้นเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว

ไม่ได้เอื้อต่อเกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่วิธีการท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการหรือลักษณะใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษา

จึงควรให้ความส าคัญกับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน” ดังนั้นจึงเกิด

การปฏิรูปการศึกษาใหม่ โดยเปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี

เป็นคนรุ่นใหม่และตามความสนใจเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการเรียนรู้ 
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ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา CMM246/253 พ้ืนฐาน

การออกแบบ 1/ กราฟิกสื่อสารทางธุรกิจ ผู้สอนได้น าหลักของการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาเป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการในคู่มือการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ดังต่อไปนี้        

 

1. Active Learning เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเองตามความสนใจ ในวิชานี้ ผู้สอนได้จ าลองสถานการณ์ขึ้น

ส าหรับให้ผู้เรียนออกแบบกราฟิก โดยต้ังโจทย์ขึ้นกว้างๆ เช่น ให้

ออกแบบสัตว์โดยใช้หลักการออกแบบจากรูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน เป็นต้น 

การเรียนรู้จะเกิดอย่างแท้จริง ตามความสนใจของผู้เรียนโดยการน าเอา

สัตว์ท่ีตนเองรักและชอบมาใช้ในการส้รางสรรค์งานออกแบบท่ีสวยงาม 

มีคุณภาพ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยไร้ขอบเขต 

ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้คอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยแนะน าวิธี

แก้ปัญหาในแต่ละขึ้นตอนเมื่อผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานออกแบบด้วย

ตนเอง   

 

2. Construct เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบกับองค์ความรู้ใหม่หรือ

สาระส าคัญของการเรียนการสอน โดยเกิดจากการลงมือปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง เช่นเดียวกับการฝึกใช้โปรแกรมการออกแบบ Illustrator ของ

ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเกิดประสบการณ์จริงในการเรียนรู้จากการใช้ปุ่ม

เครื่องมือต่างๆ ของโปรมแกรมและเอฟเฟค (Affect) หรือผลท่ีเกิดขึ้น

จากเครื่องมือต่างๆ เหล่านั้น ท าให้สามารถน าความรู้ทีเกิดขึ้นนั้น ไปใช้

ในการท างานออกแบบในครั้งต่อไปได้เช่ียวชาญมากย่ิงขึ้น     

 

3. Resource เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ี

หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เช่น การเรียนรู้จาก

บุคคล สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว เป็นต้น ซึ่งใน

รายวิชาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน การหา
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ตัวอย่างผลงาน การหาแรงบันดาลใจท่ีจะน ามาใช้ในการท างาน

ออกแบบภายใต้หัวข้อท่ีผู้สอนก าหนดให้เป็นขอบเขตกว้างๆ ท าให้

ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากกว่าการเรียนรู้อยู่แค่ภายในชั้นเรียน

เพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งส าคัญยิ่งในการเรียนด้านออกแบบท่ีดีนั้น คือ 

การเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เพ่ือหาแรงบันดาลใจมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน  

 

4. Thinking ใช้การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้

ผู้เรียนได้น าความรู้เรื่องการออกแบบพื้นฐาน เช่น การน าแรงบันดาลใจ

ท่ีได้รับมอบหมายมาสร้างรรค์งานออกแบบ เพ่ือให้ตอบโจทย์กับสิ่งท่ี

ผู้สอนก าหนดไว้ให้ได้  

 

5. Happiness การที่ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตามความ

สนใจหรือถนัด จะท าให้ เกิดความสุข ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

6. Participation ใช้กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

ผลงานการออกแบบ ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนา

ผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

7. Self Evaluation ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินผลงานตนเอง

และการประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน จากเดิมท่ีเกิดจากผู้สอน

เป็นผู้ประเมินเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจน

ขึ้น รุ้จุดเด่น จุดด้อยและพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองให้ดี 

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และน าประสบการณ์ไปใช้บูรณาการร่วมกับการ

ด าเนินชีวติประจ าวันในด้านอื่นๆ ต่อไปได้  
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คณะเศรษฐศาสตร์ 

หัวข้อ การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

โดย ผศ.ปัทมา โกเมนท์จ ารัส 

 

แนวทางการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ขัน้ที ่1    การเกริน่น า 

เริ่มจากการกล่าวน าโครงการสอนในสัปดาห์นั้นว่าจะท าการศึกษา

เรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร   มีวิธีการศึกษาอย่างไร ตลอดจนการ

น าไปปฏิบัติและการน าไปใช้ประโยชน์ท้ังในชีวิตประจ าวันและในทาง

ธุรกิจ 

 

ขัน้ที ่2  การเขา้สูบ่ทเรยีน 

เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้เป็นลักษณะทางด้านของการค านวณ

ท้ังสิ้น     ดังนั้นในการสอนเนื้อหาจะเป็นลักษณะรูปแบบของการสาธิต    

โดยเริ่มแรกอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้สาธิตขั้นตอนการค านวณในเนื้อหา

อย่างละเอียด  ตลอดจนอธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาดังกล่าวกับ

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดั้งเดิม  ซึ่งเป็นความรู้ท่ีมิอาจจะละเลยได้ 

โดยนักศึกษาจะต้องเข้าใจและค านวณได้   มิฉะนั้นการสอนเนื้อหาใน

ปัจจุบันจะมิอาจก้าวล่วงไปได้ และจะท าให้การเรียนของนักศึกษานั้นไม่

พัฒนาเท่าท่ีควร   

เมื่ออาจารย์ได้สาธิตเนื้อหาจบแล้ว  ก็จะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและ

อาจารย์จะมอบหมายแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มเพ่ือให้

นักศึกษาฝึกการค านวณ  หลังจากนั้นให้นักศึกษาส่งตัวแทนกลุ่มแต่ละ

กลุ่มขึ้นมาอธิบายท่ีหน้าชั้น  เพ่ือให้เพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ร่วมฟัง

และร่วมอภิปรายกัน  ถัดมาหลังจากนั้นอาจารย์จะมอบหมายแบบฝึกหัด

ให้อีกครั้งหนึ่ง  โดยให้นักศึกษาแต่ละคนท าด้วยตนเอง หลังจากท า

เสร็จแล้ว  อาจารย์จะให้นักศึกษาขึ้นมาอธิบายและสาธิตวิธีการค านวณ
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ให้เพ่ือนนักศึกษาร่วมฟังและอภิปรายกัน ท้ังนี้นักศึกษาท่ีขึ้นมาสาธิต

และอภิปรายนั้น อาจจะมาจากนักศึกษาสมัครใจเองหรืออาจารย์จะเป็น

ผู้ก าหนดขึ้นเองก็ได้ 

ในตอนท้ายอาจารย์จะสรุปเนื้อหาให้อีกครั้งหนึ่งและอาจจะ

ยกตัวอย่างการน าแนวคิดและวิธีการค านวณดังกล่าวไปใช้ในการ

ประกอบการทางธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นถึงการน าไปปฏิบัติและ

การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส าหรับผลคะแนนการสอบสามารถเปรียบเทียบได้จากปี 2554 

และปีการศึกษา 2555 สามารถพิจารณาได้จากตารางข้างล่างนี้ 
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M ปร.-06 

ภาคการศึกษา : 2 ปีการศึกษา : 2554   

รหัสวิชา : ECN210 – คณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , 3 หน่วยกิต  
 

 
Absolute Marking System  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 33 
 

  Max 92.00 

นักศึกษาขาดสอบ 2 
 

  Min 16.00 

นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ 0 
 

  SD 18.10 

นักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์ 0 
 

  Mean 64.00 

นักศึกษาที่เพกิถอน 0 
 

  Class GPA 2.26 

นักศึกษาเข้าสอบจริง 31 
 

  

 

ระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยเสนอ สัญลักษณ์ ระดับคะแนนที่คณะกรรมการแก้ไข 

ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ   ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

80 - 100 7 22.58 A  
 

-     

75 - 79 2 6.45 B+ 
 

-     

70 - 74 3 9.68 B  
 

-     

65 - 69 5 16.13 C+ 
 

-     

60 - 64 3 9.68 C  
 

-     

55 - 59 3 9.68 D+ 
 

- 
 

  

50 - 54 3 9.68 D  
 

- 
 

  

0 - 49 5 16.13 F 
  

    

รวม 31 100.00   รวม     

 

 
 
 
 
 

  



60 
 

 
M ปร.-06 

ภาคการศึกษา : 2 ปีการศึกษา : 2555   

รหัสวิชา : ECN210 – คณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , 3 หน่วยกิต  
 

 
Absolute Marking System  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 21 
 

  Max 96.00 

นักศึกษาขาดสอบ 1 
 

  Min 33.00 

นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ 0 
 

  SD 17.61 

นักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์ 0 
 

  Mean 69.90 

นักศึกษาที่เพกิถอน 0 
 

  Class GPA 2.58 

นักศึกษาเข้าสอบจริง 20 
 

  

 

ระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยเสนอ สัญลักษณ์ ระดับคะแนนที่คณะกรรมการแก้ไข 

ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ   ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

80 - 100 7 35 A  
 

-     

75 - 79 0 0.00 B+ 
 

-     

70 - 74 2 10.00 B  
 

-     

65 - 69 2 10.00 C+ 
 

-     

60 - 64 3 15.00 C  
 

-     

55 - 59 3 15.00 D+ 
 

- 
 

  

50 - 54 2 10.00 D  
 

- 
 

  

0 - 49 1 5.00 F 
  

    

รวม 20 100.00   รวม     
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คณะเทคโนโลยีสานสนเทศ 

รายวิชา ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 

 

 รายวิชา CSC304 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล เป็นวิชาท่ีสอน

ร่วมกับวิชา CSC303 ระบบฐานข้อมูล โดยเน้นการสอนให้นักศึกษา

สามารถออกแบบระบบทางธุรกิจ และสร้างโปรแกรมในการบริหาร

จัดการระบบ ซึ่งการสอนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสอน

โดยบรรยายเนื้ อหาโดยภาพรวมขอบการใช้ งานค าสั่ ง  SQL 

(Structured Query Language) ในส่วนท่ีสอง จะเป็นการท างานกลุ่ม

เพ่ือจัดท าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

 การสอนโดยบรรยายเนื้อหา จะเป็นการสอนโดยแนะน าให้

นักศึกษารู้จักโครงสร้างของฐานข้อมูล ค าศัพท์ต่างๆ รวมถึงการใช้

ค าสั่ง SQL (Structured Query Language) เพ่ือจัดการข้อมูลต่างๆ ใน

ระบบฐานข้อมูล โดยยกตัวอย่างระบบทางธุรกิจประกอบการใช้ค าสั่ง 

เช่น ระบบบริหารจัดการบุคคล, ระบบซื้อ-ขายสินค้า, ระบบห้องสมุด 

เป็นต้น เพ่ือฝึกการใช้งานค าสั่ง SQL ให้เกิดความช านาญ 

 การท างานกลุ่ม จะให้นักศึกษาจับกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ 3 คน เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถเลือกสมาชิกในกลุ่มได้ตามความสมัครใจ และมี

สมาชิกเพียงพอ และสมาชิกไม่มากเกินไป ในการจัดท าระบบ อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน โดยหัวข้อระบบทาง

ธุรกิจอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดให้ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อ

ระบบทางธุรกิจท่ีไม่เหมือนกัน ทางอาจารย์ผู้สอนจะก าหนดขอบเขต

ของระบบธุรกิจนั้นๆ ให้แต่ละกลุ่มให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาใน

การจัดท า โดยการจัดท าเริ่มต้ังแต่การออกแบบระบบเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของระบบธุรกิจ, ออกแบบระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับ

ระบบท่ีออกแบบ, ออกแบบส่วนโต้ตอบผู้ใช้, จัดท าโปรแกรมต้นแบบ 

โดยทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกกลุ่มต้องมีการน าเสนอผลงานอย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ และเมื่อมีข้อผิดพลาดจะ

ได้ปรับแก้ได้ทันในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข้างต้น ท าให้นักศึกษามี

ความเข้าใจระบบฐานข้อมูลได้ดีขึ้น และนักศึกษาทุกคนมีผลงาน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาใน

รายวิชา ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล มี Class GPA สูงขึ้น จาก 1.49 

เป็น 1.99 และมีจ านวนนักศึกษาสอบไม่ผ่านลดน้อยลงจากร้อยละ 

30.51 เป็นร้อยละ 11.48 แสดงดังตารางที่ 1, รูปที่ 1 และรูปที่ 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 

จ านวนนักศึกษา 65 จ านวนนักศึกษา 61 

Max 83.00 Max 90.00 

Min 19.00 Min 25.00 

SD 14.44 SD 13.07 

Mean 55.95 Mean 61.61 

Class GPA 1.49 Class GPA 1.99 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนเปรียบเทียบระหว่างภาคการศึกษาท่ี 

2/2552 และ 2/2555 

 
รูปท่ี 1 แสดงร้อยละของระดบัคะแนนรายวชิา CSC304 ปฏิบติัการระบบฐานขอ้มูล 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2555 
 

A 
11.48% 

B+ 
9.84% 

B 
6.56% 

C+ 
14.75% 

C 
11.48% 

D+ 
9.84% 

D 
24.59% 

F 
11.48% 
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รูปท่ี 2 แสดงร้อยละของระดับคะแนนรายวิชา CSE324 ปฏิบัติการ

ระบบฐานข้อมูล 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2552 

 

 

เรียบเรียงโดย อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล 

อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  

A 
6.78% 

B+ 
0.00% 

B 
10.17% 

C+ 
11.86% 

C 
11.86% 

D+ 
18.64% 

D 
10.17% 

F 
30.51% 
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คณะดิจิทัลมีเดีย 

รายวชิา Interactive Design II 

 

รปูแบบการเรียนการสอน 

 เนื้อหารายวิชา IGD 242 Interactive Design II ปีการศึกษา 2/55 

จ านวนนักศึกษา 5 คน มีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีท้ังการท างานในชั้น

เรียน และการบ้าน การเรียนการสอนในแต่ละครั้งจะเริ่มจากการ

บรรยายภาคทฤษฎี การน าเสนองานส่วนตัว การเรียนภาคปฏิบัติและส่ง

งานในชั้นเรียน และการตรวจโครงงานทั้งกลางภาคและปลายภาค  

 จากชั้นเรียนในเทอม1 ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มเดียวกันปัญหาท่ีพบคือ

การท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนน้อยท้ังท่ีเป็น class เล็ก รูปแบบท่ี

ปรับเพ่ิมขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอน คือในครึ่งเทอมแรกอาจารย์

จะสอน และยก ตัวอย่างมาเป็น case study มาอธิบายให้นักศึกษาฟัง 

ส่วนในครึ่งเทอมหลัง เริ่มจากหลัง midterm ให้นักศึกษาทุกคนช่วยกัน

หา case study และตัวอย่างผลงานท่ีเกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ มา

น าเสนอในชั้นเรียน 5 ครั้ง ตอนเริ่ว class โดยนักศึกษาจะต้องน าเสนอ

เกี่ยวกับตัวอย่างงานท่ีหามาในด้านท่ีแสดงถึง Information Design(

การออกแบบการน าเสนอข้อมูล) Interface design(การออกแบบเพ่ือ

ความสวยงาม) Interactive Design(การออกแบบด้านการใช้งาน) ซึ่ง

ในแต่ละตัวอย่างงานท่ีหามาก็จะให้นักศึกษาวิเคราะห์ตามหัวข้อ

ดังกล่าวมาก่อนว่ามีจุดเด่นหรือจุดด้อยในด้านใดบ้าง การออกแบบ

อ้างอิงจากทฤษฎีใด และมาอธิบายในห้องเรียน และอาจารย์ก็จะช่วย

แก้ไข หรือเสริมในจุดท่ีนักศึกษาเข้าใจผิดหรือมองข้ามไป จุดประสงค์

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และหัดวิเคราะห์ด้วยตัวเองจากการน าความรู้

ภาคทฤษฎีมาใช้ นักศึกษาจะสามารถเข้าใจในหลักการได้ดีขึ้นเมื่อได้

น ามามาใช้ด้วยตัวเอง และเพ่ือฝึกการอธิบายถึงเรื่องของแนวความคิด 

วิเคราะห์และอธิบายถึงความสวยงามและการใช้งานได้ เพ่ือน าสิ่งท่ีได้
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จากการดู เก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล น ามาเป็นข้อมูลในการ

ท างานของตัวเอง 

 

สรปุผลการด าเนนิกิจกรรมการเรียนรูจ้ากตวัอยา่ง Case study ที่

น าเสนอโดยนกัศึกษา 

เปรียบเทียบจากการเรียนการสอนในครึ่งเทอมแรกก่อน midterm ท่ีการ

อธิบายตัวอย่างและ case study ทางอาจารย์จะเป็นผู้หามาให้และ

อธิบายให้นักศึกษาฟัง ซึ่งก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เวลาถามกลับก็จะมีอาการ

งงงงง กับหลัง midterm ท่ีนักศึกษาหาตัวอย่าง และ case study มา

อธิบายเอง ผลท่ีได้คือนักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของสิ่งท่ีสอนไป

มากขึ้น วัดจากการท่ีนักศึกษาสามารถน าเสนอและอธิบายให้อาจารย์

และเพ่ือนร่วมชั้นเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการพูดถึงได้ดี การยกตัวอย่าง การ

หาตัวอย่างมาน าเสนอในแต่ละด้าน สามารถหามาได้ดีเป็นส่วนมาก ท่ี

ส าคัญคือเมื่อนักศึกษาเข้าใจทฤษฎีและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ 

การน ามาใช้ในภาคปฏิบัติก็ได้ผลดีขึ้นด้วย เนื่องจากได้ถูกฝึกให้

อธิบายและน าเสนอ case study เกือบทุกอาทิตย์ นักศึกษาก็จะต้องหัด

วิเคราะห์ข้อมูล หาข้อดีข้อเสียด้วยตัวเอง พร้อมกับการตรวจความ

คืบหน้าของโครงงานส่วนตัวทุกอาทิตย์ ท าให้นักศึกษาท าผลงานของ

ตัวเองได้ดีขึ้นท้ังในเรื่องของการเขียนโครงงานในด้านทฤษฎี และการ

สร้างออกมาเป็นผลงานท่ีตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังใว้ ถึงแม้

สุดท้ายแล้วผลงานของนักศึกษายังไม่ดีมากเพราะต้องอาศัยการฝึกฝน

และประสบการณ์มากกว่านี้ แต่ก็มีการปรับปรุงในระดับขั้นตอนการคิด 

การน าไปใช้ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  และจากการ

วัดผลจากแบบสอบถามท่ีให้นักศึกษาวัดผลตัวเองว่ามีความเข้าใจใน

เนื้อหาแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง ก็แสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจใน

เนื้อหาการเรียนดีขึ้น 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการวิเคราะห์

ตัวอยา่งผลงานดว้ยตวัเอง  

หัวข้อการประเมิน     

1. ความเข้าใจในเรื่อง Information Design        

2. ความเข้าใจในเรื่อง Interface Design 

3. ความเข้าใจในเรื่อง Interactive Design 

4. การน าทฤษฎีไปปรับใช้ในการท าโครงงานส่วนบุคคล 

5. การน าเสนอผลงาน 

 

ผลการประเมิน 

จากนักศึกษาในชั้นเรียน 5 คน 

1 คือมีความเข้าใจน้อยมาก  2 คือมีความเข้าใจบ้าง  3 คือมีความเข้าใจ

ปานกลาง  4 คือมีความเข้าใจดี  5 คือมีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยม   

 
หัวข้อ ก่อน midterm จ านวน

คน 
หลัง midterm จ านวน

คน 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความเข้าใจในเรื่อง 

Information Design        

  1 4  5  4 1   5 

2. ความเข้าใจในเรื่อง 

Interface Design 

  2 3  5  4 1   5 

3. ความเข้าใจในเรื่อง 

Interactive Design 

  1 4  5  5    5 

4. การน าทฤษฎไีปปรับใช้ใน

การท าโครงงานส่วนบุคคล 

  2 4  5  5    5 

5. การน าเสนอผลงาน    5  5  4 1   5 

สรุปผลคะแนนระดับความ

เข้าใจ 
0 0 6 20 0 5 0 22 3 0 0 5 
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กอ่น midterm 

 

 

 

 

หลงั midterm 
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คณะดิจิทัลมีเดีย 

หัวข้อ การจดัการเรยีนการสอนแบบเนน้ประสบการณ ์โดยเทคนิคการ

สาธิต น าไปสูก่ารปฏิบัตอิยา่งมีทกัษะ และ ก่อเกดิกระบวนการ

สรา้งสรรค ์

 

ในรายวิชา DES115 แนวคิดในการออกแบบ เนื้อหาในรายวิชามี

ท้ังภาคทฤษฏี และ ปฏิบัติ มีการบรรยายหลักการณ์ของทฤษฎีของหลัก

วิชานั้นๆ และการสอนท างานปฏิบัติในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการสาธิต และ

แนะน าระหว่างนักศึกษาปฎิบัติงาน  มีการมอบหมายงานการบ้านให้

นักศึกษากลับไปท าเพ่ือฝึกความช านาญและความเข้าใจในเนื้อหาอขง

รายวิชาเพ่ิมมากขึ้น 

ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งเริ่มจากการบรรยายถึง ความส าคัญ

ของเนื้อหา และรายละเอียด ของทฤษฎีนั้นๆ และยกตัวอย่างของผลงาน

ท่ีได้ สร้างสรรค์จากหลักการณ์ดังกล่าว  และผลงานท่ีประยุกต์ จาก

ทฤษฏีท่ีน าไปสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นงานตัวอย่าง อย่างๆกว้างๆ

และเห็นประโยชน์ ของทฤษฏีท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติ ท้ังงานในชั้น

เรียนและงานการบ้าน   โดยงานในชั้นเรียนจะสอนแบบ how to และ 

แนะน าระหว่างนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน ส่วนในงานการบ้านจะเน้น การท่ี

นักศึกษาได้ทดลองการท างานด้วยตัวเองเพ่ือเป็นการทบทวน และฝึก

การแก้ปัญหา 

 

สรปุผลญหาการปฎิบัตกิารจดัการเรยีนการสอนแบบเนน้ประสบการณ์

โดยการสอนโดยเทคนคิการสาธิต 

 การเรียนการสอนของคณะดิจิทัลมีเดียนั้น ในส่วนมากจะเป็นการเรียน

การสอนท่ีเป็นลักษณะของวิชาทักษะเฉพาะทางท่ีเป็นตัวต่อเนื่อง หรือ 

เรียนเพ่ือจะน าไปใช้ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป ดังนั้นในการเรียนทฤษฏี 

และปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง จึงมีความจ าเป็นท่ีนักศึกษาจะต้องเข้าใจใน

เนื้อหาของ ทฤษฎี ท่ีอาจารย์ได้สอน และ ฝึกทักษะความช านาญด้าน

เทคนิคเฉพาะของเนื้อหานั้นๆ  เนื่องจากนักศึกษาท่ีเรียนโดยส่วนมากมี 

พ้ืนฐาน และทักษะ ทางความรู้ยังไม่ดีนัก ในการสอนการสาธิต การ

ปฏิบัติงานในชั้นเรียนและการแนะน าระหว่างการท างานของอาจารย์
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ผู้สอน จะเป็นแนวทางหรือต้นแบบของการเริ่มต้นของการศึกษาใน

ศาสตร์นั้นๆ เพ่ือจะเพ่ิมพูล ทักษะและความรู้ ในเนื้อหาของรายวิชา 

ประกอบกับการน าหลักวิชาไปใช้ในรายวิชาตัวสูงของคณะต่อไป ถึงแม้

ท้ายท่ีสุดผลงานของนักศึกษายังไม่ดีขึ้นอาจเป็นเพราะ ทักษะพ้ืนฐาน

ส่วนตัวจึงต้องใช้การฝึกฝนในด้านประสบการณ์ให้มากกว่านี้ และมีการ

ปรับปรุงในระดับขั้นของการประยุกต์ใช้ในรายวิชาของการออกแบบใน

ส่วนของการใช้ ทฤษฏี และทักษะน าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี การวัดผล 

จะวัดผลจากความเข้าใขในภาคทฤษฎี จากการบ้าน และในส่วนของ

ทักษะจะใช้การวัดผล ในการปฏิบัติผลงานให้ชั้นเรียน  เพ่ือการ

ประเมิณและติดตามผล ในการมอบหมายงานในครั้งต่อๆไป 

 

การสัง่งานนักศกึษา นักศกึษาชัน้ปีที1่ ในสาขา ดิจทิลัอาร์ต /แอนเิมชัน่/

และวชิวลเอฟเฟค 

จะใชท้ฤษฏี โดยการใช้รูปแบบ สร้างความช านาญการใช้ทักษะ

การใช้สีการสร้างภาพด้วยบรรยากาศของสีด้วยคู่สีท่ีก าหนด โดยเน้น

ความกลมกลืนและแสดงออกความรู้สึกของภาพท่ีสื่อ อารมณ์ของภาพ

นั้นได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในตัวสูงต่อไป

เช่นการ ออกแบบฉาก ออกแบบตัวละคร หรือ ออกแบบในสิ่งต่างๆได้ 

 

การสัง่งานในรายวชิาของนกัศึกษาชัน้ปีที1่ ในสาขา กราฟฟคิ / 

อินเตอรแ์อค็ทฟีและเกมส์ 

 การสั่งงานของนักศึกษาท้ัง2สาขานี้ จะเน้นใช้หลักทฤษฏี ในการ

สร้างภาพออกแบบในลักษณะของระนาบสีประกอบกันเป็นภาพ และ 

บรรยากาศของภาพ จะมีส่วนคล้ายและส่วนต่าง จาก 3 สาขาท่ีกล่าวมา

ในส่วนท่ีคล้ายกันคือในการใช้หลักการณ์ ทฤษฎีของสี ในการสร้าง

ภาพ ในส่วนต่างจะต่างกันจะต่างในเรื่องของเทคนิค และวีธีการท างาน  

แต่ผลท่ีนักศึกษาจะได้รับ จะเป็นเรื่องการเข้าใจในหลักการณ์ของ

ทฤษฏีในการน าไปปฏิบัติงานผ่านทักษะเฉพาะด้านของสาขาของ

นักศึกษา 

 

  



70 
 

คณะศิลปศาตร์ 

หัวข้อ  สนุกกบัการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-Based 

Learning) หวา่นพชื หวงัผลผลิตทีม่คีณุภาพ 

 

สนกุกับการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-Based Learning) 

หวา่นพืช หวงัผลผลิตที่มคีณุภาพ  ในรายวชิาHTM407 การตลาด

โรงแรมและท่องเทีย่ว 

น าเสนอโดย อาจารย์ ราณี อมรินทร์รัตน์   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

แนวคดิอาจารยผ์ู้สอน  เป็นการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ใช้

สถานการณ์ปัญหา (กรณีศึกษา)  เลือกรายวิชาท่ีเหมาะสม มีกรณีศึกษา

หลายกรณี  ผู้เรียน ศึกษาในชั้นปีที่ 3  ภาค 2/55 

 

ผลทีค่าดวา่นักศกึษาไดร้บั 

ความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีเป็นการบูรณาการ   สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้ ช่วยพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหา   การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ 

และตัดสินใจ    พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   พัฒนา

ทักษะการท างานเป็นทีม   พัฒนาทักษะทางสังคม 

 

การด าเนนิการ 

1. เตรียมความพร้อมนักศึกษา  อาจารย์ผู้สอน  ท าความเข้าใจ

นักศึกษาเพ่ือให้ทราบวิธีการเรียนการสอน  บทบาทของอาจารย์

ผู้สอน  นักศึกษา  การแบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 5-8 คนตามความ

ต้องการของนักศึกษา   รวมท้ังระยะเวลาในการเรียนหรือเงื่อนไข

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  มอบหมายกรณีศึกษาทุกกลุ่ม กลุ่ม 6 กรณี โดย

ไม่ระบุค าถาม 
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2. เสนอสถานการณข์องปญัหา อาจารย์ผู้สอน  เกริ่นน าเพื่อ

เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษากับสถานการณ์ท่ีนักศึกษา

จะได้พบ จากนั้นจึงน าเสนอกรณีศึกษา( 1 กรณีศึกษา สัปดาห์เว้น

สัปดาห์) ปัญหา   พร้อมท้ังแจ้งวัตถุประสงค์หรือ   ประเด็นปัญหาที่

ต้องการให้แก้ไข อย่างชัดเจน    บอกแหล่งข้อมูลท่ีเตรียมไว้ให้   

และ แหล่งข้อมูลภายนอกท่ีผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้  

3. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม เพ่ือนักศึกษา

ก าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนการ

ด าเนินงาน   แบ่งงาน   นักศึกษาระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุก

คนในกลุ่ม เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละคน   ค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือหาค าตอบ   ในขั้นตอนนี้นักศึกษาแต่ละคนหรือท้ัง

กลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก

ตามท่ีได้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตัดสินใจเลือกแนวทาง

แก้ปัญหา    สมาชิกในกลุ่มประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาเลือก

ค าตอบที่ดีที่สุด ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดย

ใช้ข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาประกอบการตัดสินใจ  

4. การประเมินผล   กลุ่มน าเสนอผลการแก้ปัญหาหรือแนวทางการ

แก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน และท าการประเมินท้ังจากอาจารย์ผู้สอน   

นักศึกษากลุ่มอื่นและกลุ่มท่ีน าเสนอเอง การประเมินจะวัดความรู้

หรือวัดกระบวนการท่ีได้มาซึ่งผลงาน และ วัดกระบวนการท างาน   

ผลงานสุดท้าย   ซึ่งการประเมินสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ 

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตุ ตามข้อตกลง    

บทบาทของอาจารย์ผูส้อน    ต้องมีทักษะในการเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประจ ากลุ่ม  สังเกตุ ใส่ใจ พัฒนา ยืดหยุ่น และทุ่มเท โดยมีการเปิด

คลินิค เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหานอกเวลาเรียน  เป็นผู้อ านวยความสดวก

และนักจิตวิทยา เป็นก าลังใจ ให้ไปถึงเป้าหมาย 

 

ผลจากการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบนี้  จากการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบข้างต้น ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในรายวิชาได้อย่าง
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ลึกซึ้ง  สนุกในการเรียนรู้  มีทักษะต่างๆเพ่ิมข้ึน  และมีความสุขในการ

เรียน   แสดงได้ 2ส่วน คือ 

 

 ส่วนท่ี 1 รายการแสดงความคิดเห็น ของนักศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รายงานการเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาของแบบประเมินประสทิธิภาพ 

การสอน  

ประจ าภาค 2/2555 

ชื่อ-สกุล 2705035:ราณี อมรินทรร์ัตน ์       สังกัด คณะศลิปศาสตร ์

HTM407 

- อาจารย์น่ารัก สอนสนุกค่ะ 

- อาจารย์เป็นคนที่เก่งมากมีความรูร้อบด้านตามข่าวสาร และน าขา่วสารมาบอก

แนะน านศ.ตลอดเวลา 

- หลกัวธิใีนการสอนท าให้นศ.ไมเ่บือ่ในขณะเรยีน และอาจารย์คอยให้ค าปรึกษา

ตลอดเอาใจใส่เดก็ดีมากค่ะ 

- อาจารย์น่ารัก ใจด ีตรงต่อเวลาคะ่ 

- อาจาร์มีจิตวิทยาในการสอนท าให้มีความสุขกับการเรียน ท าให้เข้าใจการตลาด

ได้ดีขึ้นมาก 

- อาจารย์สอนด ีเน้ือหาที่เรียนค่อนข้างยาก แต่ก็เข้าใจ 

- อาจารยืมรีายละเอียดในการสอนเยอะ 

- แนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสามารถตอบค าถามข้อสงสัยของนักศกึษา

ได้ทุกคนครบั 

ให้ข้อมูลเกีย่วกับมหาลัยได้ดีครับ สอนเข้าใจในเน้ือหาและสามารถคิดวิเคาระห์

ออกมาเป็นรูปธรรมไดค้รับ 

- อาจารย์เก่งมากเลย ยกตวัอย่างในปัจจบุันเพ่ือให้ นศ เข้าใจมากขึ้นและทันต่อ

เหตุการณ ์

อีกทั้งยังเป็นเสมือนทีป่รึกษาอีกคนที่มีจติใจกว้างดั่งมหาสมุทร อาจารย์ใจดแีละ

เมตตาต่อ นศ เสมอ 
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ส่วนท่ี 2 คือ ผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมี  Class GPA  = 3.2 และมี

นักศึกษาที่ได้เกรดต่ ากว่า C คิดเป็นร้อยละ 4.57 และไม่มีเกรด F  

M ปร.-06 

ภาคการศกึษา : 2 ปีการศกึษา : 2555   

รหัสวิชา : HTM407 - การตลาดโรงแรมและการท่องเทีย่ว , 3 หนว่ย

กิต   

 

Absolute Marking System  

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 182 
 

  Max 95.00 

นกัศึกษาขาดสอบ 6 
 

  Min 35.00 

นกัศึกษาไม่มสีิทธิ์สอบ 0 
 

  SD 10.02 

นกัศึกษาคะแนนไมส่มบรูณ์ 1 
 

  Mean 73.69 

นกัศึกษาทีเ่พกิถอน 0 
   

Class 

GPA 3.20 

นกัศึกษาเขา้สอบจรงิ 175 
 

  

 

ระดบัคะแนนทีม่หาวิทยาลยั

เสนอ 
สัญลกัษณ ์

ระดบัคะแนนทีค่ณะกรรมการ

แกไ้ข 

ช่วง

คะแนน 

จ านวน

คน 
รอ้ยละ   

ช่วง

คะแนน 

จ านวน

คน 
รอ้ยละ 

80 - 

100 
60 34.29 A  

 

-     

75 - 79 43 24.57 B+ 
 

-     

70 - 74 27 15.43 B  
 

-     
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65 - 69 20 11.43 C+ 
 

-     

60 - 64 14 8.00 C  
 

-     

55 - 59 6 3.43 D+ 
 

- 

 

  

50 - 54 2 1.14 D  
 

6.28  4.57   

0 - 49 3 1.71 F * 
  

  

เมือ่สอบ

ชดเชย

ได ้A 2 

คนและ 

C 1คน  

รวม 175 100.00   รวม     

* สอบชดเชยเหตุสุดวิสัย   เนื่องจากอุบัติเหตุ 2 คน ได้เกรด A  

                                        เนื่องจากป่วย       1 คนได้เกรด  C 
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 เมื่อประมวลผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการนี้แล้ว 

ความสัมฤทธิ์ผลในผลการเรียน ของนักศึกษาอยู่ในระดับ สูง  และนศ.มี

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนสอนในระดับมากท่ีสุด  ดังนั้นจึงไม่มี 

นักศึกษาท่ีเข้าเรียนได้เกรด F  เนื่องจากเป็นการเรียนแบบกลุ่ม เพ่ือน

ช่วยเพ่ือน เรียนรู้และแสวงหาค าตอบ ด้วยกัน และมีการพัฒนา ทักษะ 

เนื่องได้มีการใช้กรณี ศึกษาเป็นเครื่องมือในจ านวนท่ีเหมาะสม และ

ผู้สอนได้แก้ปัญหา โดยระบบการเข้าคลินิคปรึกษา ซึ่งท าให้เกิดความ

ใก้ลชิด และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และพัฒนาการสอน

ของอาจารย์เช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน  ในการน าวิธีการสอนนี้มาใช้ จะต้องมี

การวางแผนและ เตรียมการเป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอน  จะต้องมีทักษะ

ในการเป็นผู้สอนประจ ากลุ่มนักศึกษา จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของตนเองและให้ความร่วมมือในการเรียนร่วมกัน     ห้องเรียน

ควร ท่ีเปิดกว้าง และ มีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด การสืบค้นทาง

อินเตอร์เนต ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาได้อย่างอิสระ  
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สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

รายวชิา  ภาษาฝรัง่เศส 2 

 

โดย อาจารย์ รุ่งรัตน์  วัชรพฤกษ์ 

อาจารย์ประจ าสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ศรีปทุม 

  

 น าเสนอ วิชา FRN 332 ภาษาฝรั่งเศส 2  ปีการศึกษา 2/2555 โดย

ท่ีการเรียนการสอนในวิชานี้   เป็นรายวิชาในกลุ่มทักษะภาษาเสริม

วิชาชีพ ท่ีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว และสาขาธุรกิจการบิน ต้องเลือกเรียน 1 ภาษา จากท้ังหมด 5 

ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี  โดยมีค่า 3 หน่วย

กิต แบ่งเป็นทฤษฎี 2 ชั่วโมงและปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  วิชาบังคับก่อนคือ 

FRN 331 ภาษาฝรั่งเศส 1  

  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่น่าจะเป็นวิธี

สอนหรือแนวทางในการสอน แต่น่าจะเป็นแนวคิดหรือหลักในการสอน

มากกว่า  การน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัตินั้น ครู อาจารย์จ าเป็นต้องหา

แนวทาง หรือวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ ดังนั้นในการจัดการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญน่าจะหมายถึงการจัดสภาพหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียน

มีบทบาทส าคัญและเป็นผู้ที่ใช้เวลาของการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ มีส่วน

ร่วมอย่างต่ืนตัว(active participation) มากกว่าครู ดังนั้นในการจัดการ

เรียนการสอนอาจมีรูปแบบการสอน วิธีสอนท่ีแตกต่างกันไปอย่าง

หลากหลาย แต่ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้

และเป็นผู้ใช้เวลาเรียนเป็นส่วนใหญ่ ก็ถือได้ว่าการสอนเหล่านั้นเป็น

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนค้นพบความรู้

ด้วยตนเองซึ่งจะท าให้ผู้เรียนจดจ าองค์ความรู้นั้นๆ ได้นานและไม่ลืมได้

ง่าย โดยให้ท างานเดี่ยวหรือกลุ่ม แล้วแต่เนื้อหาวิชาและความสนใจของ

ผู้เรียน การท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกการเป็นผู้น า การเป็นผู้ตาม กสร

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังฝึกความรับผิดชอบไปพร้อมกัน ซึ่ง
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คนใทย ยังขาดทักษะเรื่องนี้อยู่มากเม่ือเทียบกับต่างชาติ นอกจากนี้

ผู้สอนยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือมัลติมีเดียมาช่วยในการ

เนรยนการสอนได้ด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม

ความสามารถโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้บทเรียนมีชีวิตชีวา 

ท้าทายและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 ในรายวิชา FRN 332 ภาษาฝรั่งเศส 2 นี้ จึงใช้วิธีการการบรรยาย 

อธิบาย ยกตัวอย่างกฎไวยากรณ์ต่างๆ ในช่วงโมงทฤษฎี ประกอบกับ 

Power Point ใน E-learning   ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าทบทวนเนื้อหา

เองได้ นอกจากนี้ ได้ให้ website แก่นักศึกษาไว้ใช้ในการค้นคว้า

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหาไวยากรณ์ที่เรียนไปแล้ว จ านวน 2 websites คือ 

WWW.frenchglencoe.com  และ  www.laits.utexas.edu/fr/ เว็ป

ไซต์แรกเป็นเว็ปไซต์ของหนังสือเรียนท่ีใช้อยู่ คือ Bon Voyage 1 

ในเว็ปไซต์นี้ นอกจากผู้เรียน จะได้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนแล้ว ยังมี

กิจกรรม และแบบฝึกหัดท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงให้ผู้เรียนท่ีต้องการท า

กิจกรรมเองเพ่ิมนอกเวลาเรียนได้ รวมท้ังผู้สอน ได้มอบหมายให้ผู้เรียน

แต่ละคนท าแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียนส่งมาทาง e-mail ให้ผู้สอน 

แบบฝึกหัดดังกล่าวนี้ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้เองทันทีท่ีท า

เสร็จ และมีค าแนะน าว่าข้อผิดนั้น ผู้เรียนลองไปทบทวนดูอีกครั้งใน

หัวข้อไวยากรณ์เรื่องอะไร หน้าท่ีเท่าไหร่ ในหนังสือ Bon Voyage 1 

รวมท้ังผู้สอนถือเป็นคะแนน Assignment  5 คะแนน  ส าหรับทุกคน

ด้วย   

 ส่วนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา ผู้เรียนจะได้ฟัง

บทเรียนจาก ซีดี และฝึกพูดทบทวนหรือแสดงบทบาทสมมุติตามท่ีเห็น

และได้ยิน และมีการสอบ Listening ทุกครั้งหลังจบบทเรียนของ

ภาคปฏิบัติ   ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถกล่าวได้ว่าผู้สอนพยายามใช้

วิธีการสอนหลายอย่าง กล่าวคือ การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบ

สืบเสาะ Inquiry การเรียนจากประสบการณ์ Experimental Learning 

และการเรียน 
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 แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  Self-Study  เนื่องจากผู้เรียนมีท้ัง

ท่ีเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนจากช้ันม.ปลาย หรือ ปวส. ผู้เรียนท่ีเคย

เรียนมากก่อนและไม่เคยเรียนมาก่อนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้วย

ตนเองจนกว่าจะเข้าใจ 

 จาการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น สามารถช่วยให้ผู้เรียนท่ีไม่

เคยเรียนมาก่อนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เท่าเทียมกับคนท่ีเคยเรียนมา

ก่อน หากต้ังใจเรียนและหมั่นศึกษาทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง เพราะ

ภาษาเป็นเรื่องของการฝึกและน าไปใช้จริง จึงจะสามารถพูดได้ โดยมี

ผลการเรียนรายวิชา FRN 332  เปรียบเทียบใน ภาค 2/ 2554 และ 2 

/2555 ดังนี้ 

 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2554 

จ านวนนักศึกษา 38 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2555 

จ านวนนักศึกษา

 28 

คะแนน คะแนน 

Max 85 Max 91 

Min 29 Min 39 

SD 14.04 SD 14.38 

Mean  55.08 Mean  65.89 

Class GPA 1.41 Class GPA 2.32 
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สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

รายวชิา  ภาษาจนี 2 

 

โดย อาจารย์ Li Jun 

อาจารย์ประจ า สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

 

วิชา CHN 332 ภาษาจีน 2 เป็นวิชาท่ีเรียนต่อจากวิชา CHN 

331 ภาษาจีน 1 

โดยเน้นการใช้ภาษาจีนใน ชีวิตประจ าวันเป็นหลัก ซึ่งเป็นวิชาท่ีช่วย

ฝึกทักษะให้นักศึกษามีความสามารถทักษะในการฟัง การพูด บท

สนทนา และความสามารถโต้ตอบกันโดยใช้ภาษาจีนในหลากหลาย

สถานการณ์ นอกจากนี้เพ่ิมขอบเขตการอ่านการเขียนของนักศึกษาให้

ก้าวไปอีกขั้น ช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนและ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีและมีประสิทธิผล ซึ่งการสอนจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสอนโดยบรรยายเนื้อหาโดยภาพรวม

ขอบการใช้ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ส่วนท่ีสอง จะเป็นการ

ท างานกลุ่มการน าเสนอและการฝึกการใช้ค าศัพท์และรูปประโยค 

 การสอนโดยบรรยายเนื้อหาจะเป็นการสอนโดยแนะน าให้นักศึกษา

รู้จักค าศัพท์และรูปประโยคต่างๆโดยยกตัวอย่างระบบทางวิธีการใช้ค า

กับการใช้ชีวิตเพ่ือท่ีให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจง่ายขึ้น 

 การท างานกลุ่ม จะให้นักศึกษาจับกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ 3 คน เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถเลือกสมาชิกในกลุ่มได้ตามสมัครใจ และมีจ านวน

สมาชิกเพียงพอ ในการจัดท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมต่อ

สมาชิกทุกคน  โดยหัวข้องานกลุ่มและขอบเขตงานอาจารย์ผู้สอนจะเป็น

ผู้ก าหนดให้ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อท่ีไม่เหมือนกัน แต่ละกลุ่มมี

ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดท า โดยการจัดท าเริ่มต้ังแต่การ

แต่งประโยคและสนทนาด้วยค าศัพท์และตัวอย่างรูปประโยคท่ีได้จาก

การบรรยาย หลังจากนั้นผู้สอนจะก าหนดหัวข้อการน าเสนอโดยใช้

รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการบรรยายแบ่งให้แต่ละกลุ่ม ซึ่งให้

นักศึกษาแต่ละกลุ่มท่ีได้จากรุปภาพไปแต่งเรื่องราวหนึ่งเรื่องด้วย

ภาษาจีน และน าเรื่องราวท่ีแต่งขึ้นมาน าเสนอในห้องเรียน ทุกขั้นตอน
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นักศึกษาทุกกลุ่มต้องมีการตอบค าถามและการน าเสนอผลงานอย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอ่ืน 

 จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข้างต้น ท าให้นักศึกษามี

ความเข้าใจการใช้ค าศัพท์และรูปประโยคได้ดีขึ้น และนักศึกษาทุกคน

ได้มีโอกาศฝึกฝนการใช้ภาษาจีน ซึ่งมี Class GPA สูงขึ้นจาก 1.58 

เป็น 1.92 และมีจ านวนนัหศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านลดน้อยลงจากร้อยละ

31.58 เป็นร้อยละ 23.53 

 

ตารางผลสอบ GPA ของ วิชาภาษาจีน 

ภาคการศึกษาที่ 1 /2555 ภาคการศึกษาที่ 2 /2555 

จ านวน

นักศึกษา 

38 จ านวน

นักศึกษา 

51 

MAX 84.00 MAX 87.00 

MIN 12.00 MIN 32.00 

SD 16.64 SD 14.78 

MEAN 55.50 MEAN 61.33 

CLASS GPA 1.67 CLASS GPA 2.00 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวชิา คอมพวิเตอร์ส าหรบัวศิวกร 

 

รายงาน 

แนวปฏบิัตเิทคนคิการสอนแบบเนน้ผูเ้รยีนเปน็สาคญั 

ส าหรบัวิชา  EGR205 คอมพิวเตอร์ส าหรบัวศิวกร 

โดย ดร.ภรชัย ภรชัย จูอนุวัฒนกุล 

 

ในแนวทางของการสอนของนักศึ กษาในวิชา  EGR205 

คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาทุกคน

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องลงทะเบียนเรียน หลักการสอนวิชานี้ 

เป็นการสอนท่ีเน้นท้ังผู้เรียนเป็นส าคัญและการทดสอบ โดยจะมีการ

ติดตามและสังเกตพฤติกรรมสม่ าเสมอ เพ่ือท่ีอาจารย์ผู้สอนสามารถให้

ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษา การสอนจะเป็นการสอนให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ จนนักศึกษาสามารถน าไปใช้ฝึกฝนเพ่ือให้เกิด

ทักษะในกระบวนการคิด จนสามารถเขียนโปรแกรมได้  

1. กระบวนการสอน  

เนื่องจากวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรเป็นวิชา 2-3 ดังนั้นการ

จัดการเรียนการสอนในวิชานี้ จะใช้เวลาการสอนในส่วนของ

ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และปฎิบัติ 3 ชั่วโมง โดยกระบวนการสอนใน

ส่วนของทฤษฎีจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจจนสามารถน าไปใช้ได้ ในส่วนของปฎิบัติจะเน้นการ

ทดสอบ เพ่ือวัดผลว่าหลังจากนักศึกษาลงปฎิบัติแล้ว นักศึก

สามารถเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ โดยระหว่างการสอนของท้ัง

สองส่วน อาจารย์ผู้สอนจะต้องคอยสังเกตุพฤติกรรม และติดตาม

ผลอย่างสม่ าเสมอ 
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2. สื่อที่ใช้ในการสอน และการประเมินผล  

 สื่อในการสอนและการประเมินผล สื่อท่ีใช้ในการสอนจะใช้

ระบบ e-Learning ช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษา

สามารถ Download เอกสารประกอบการสอน ท าแบบทดสอบ

ออนไลน์ ดูงานท่ีอาจารย์มอบหมาย และทบทวนบทเรียนจากการ

บันทึกการสอนด้วย Camtasia relay  ส่วนวิธีการประเมินผล 

อาจารย์สามารถใช้วิธีประเมินผลจากการถามตอบ ประเมินผลจาก

งานท่ีมอบหมาย และผลจากการทดสอบออนไลน์ของนักศึกษา 

หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะต้องติดตามผลของนักศึกษาท่ีต่ ากว่า

เกณฑ์ โดยสังเกตพฤติกรรม เพ่ือท่ีอาจารย์จะได้เข้าไปสอบถาม 

ให้ค าแนะน า รวมถึงน าผลทดสอบออนไลน์และสอบกลางภาค มา

จัดกลุ่มนักศึกษาในการท างานแบบกลุ่มในสามสัปดาห์สุดท้าย 

      �        
�           

e-Learning
   

         

                  

      

               

          

            

             

              

            

 

 

การมอบหมายงานแบบกลุ่มในสามสัปดาห์สุดท้าย อาจารย์ผู้สอน

จะก าหนดโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาช่วยกันเขียนโปรแกรมให้ได้
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ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอหน้าชั้น

เรียน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงาน  

 

นอกจากนี้การใช้ระบบ e-Learning ยังสามารถช่วยให้อาจารย์

ผู้สอนมีความสะดวกในการติดตามผลคะแนน รวมถึงความถ่ี 

ระยะเวลาในการเข้าถึงบทเรียนของนักศึกษา และนักศึกษา

สามารถทบทวนเนื้อหาท้ังหมด จากระบบบันทึกการสอนด้วย 

Camtasia relay 

e-Learning
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ในการทดสอบออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดวันเวลา 

และจ านวนครั้งให้นักศึกษาท าการทดสอบกี่รอบก็ได้ โดยจะเก็บ

ผลคะแนนท่ีดีท่ีสุด นักศึกษาท่ีได้คะแนนมากกว่าครึ่งส าหรับ การ

ทดสอบท่ี1 มีถึง 96.7% และการทดสอบท่ี 2 มีถึง 94.6% ผลจาก

การที่ให้โอกาสนักศึกษาท าแบบทดสอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งโดย

น าคะแนนสูงสุด จะสามารถช่วยให้นักศึกษาที่มีคะแนนไม่ถึงครึ่ง

ไม่เกิน 5%  
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Quiz1 Quiz2

จ านวนนักศึกษาทั งหมด 
N=93 คน

จ านวน % ของนักศึกษาท่ีมีคะแนนมากกว าคร่ึง

Quiz 1 Quiz 2

ครั งท่ี      %     %

ครั งท่ีคะแนนดีท่ีส ด 96.7% 94.6%

 

3. สรุปผล 

จากการจัดการเรียนการสอนในวิชานี้ โดยใช้กระบวนการสอน ท่ี

มีการติดตามผล และสังเกตพฤติกรรม เพ่ือให้ค าแนะน า และการ

ดูแลนักศึกษา จะสามารถช่วยลดการ drop out ของนักศึกษาได้ 

และจากการตัดเกรดวิชานี้ จ านวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านมีจ านวนไม่

ถึง 5%  
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หัวข้อ การเชื่อมโยงการเรยีนการสอนในห้องเรยีนสูก่ารทางานใน

อาชีพ (การออกแบบกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่การออกแบบชีวิต) 

 

โดย อ. ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พค 2556 
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ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

หัวข้อ การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

 

อ้างอิง 

วิสาลักษณ์  สิทธิ์ขุนทด และ ดร. สิรินธร สินจินดาวงศ์. 2556.  การ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม.  

สืบค้นจาก: http://www.spu.ac.th/tlc/files/2013/05/km-

activelearning-.pdf เม่ือ 31 พค. 2556  

 

บทน า 

 ยุคศตวรรษท่ี 21เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้

พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกท่ีทุกเวลา ผลกระทบ

จากยุคโลกาภิวัฒน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้

เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการ

สอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผู้เรียนให้

น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี  ดังนั้น อาจารย์จึง

จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก

ผู้สอนคือผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหา

ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้

ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2545; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ

ทัศนีย์ บุญเติม, 2545; ทิศนา แขมมณ,ี 2548; บัณฑิต ทิพากร, 2550)  
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 Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยง

องค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การน าเอาวิธีการ

สอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและ

กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  Active Learning จึงถือ

เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี

คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังช่วย

ส่งเสริม student  engagement , enhance relevance, and improve 

motivation ของผู้เรียน  

 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. เพ่ือรวบรวมความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ Active 

Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วธิีการด าเนนิการ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี้  

ขั้นท่ี 1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการสอน แบบ Active 

Learning ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือน าข้อมูลจาก

การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา มา

สรุปผลเบื้องต้นและจัดท าเอกสารคู่มือการสอนแบบ Active Learning 

ส าหรับการจัด Knowledge management  ในขั้นต่อไป  การ

ด าเนินงานในขั้นนี้ เริ่มจากการสร้างกรอบแนวคิดการจัดการสอนแบบ 

Active Learning  และสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและแบบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยผลท่ีได้ 
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สามารถจัดกลุ่มการสอนแบบ Active Learning ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) การสอน

แบบโครงงาน (Project Based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (Problem Based Learning) และ การสอนท่ีเน้นทักษะ

กระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

ขั้นท่ี 2 จัด Knowledge management  เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning  ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุ 

โดยใช้ Knowledge management  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ของอาจารย์แต่ละท่านที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นเวทีการ

เผยแพร่การจัดการสอนแบบ Active Learning ให้แก่อาจารย์ท่ีสนใจ 

พร้อมกับจัดการคัดเลือก Good Teaching ในแต่ละกลุ่ม  โดยเชิญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน มาร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เสนอความคิดเห็น และด าเนินการคัดเลือก Good Teaching ใน

แต่ละกลุ่ม   ซึ่งในกระบวนการคัดเลือก Good Teaching ผู้วิจัยได้สร้าง

แบบประเมิน การสอนดีเด่น และจัดกิจกรรม popular vote    

ขั้นท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning โดย

ด าเนินการสังเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลในขั้นท่ี 1 และ 2 รวมกับเพ่ือให้

ได้รูปแบบและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

 

สรปุผล 

 หลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ 

การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ  ผู้สอนมีบทบาท

อ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้
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ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful 

Learning)   

รูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มี ท้ังการจัดการเรียนการสอนด้วย Active 

Learning ในบางหน่วยการเรียนรู้หรือเฉพาะบท และ จัดการเรียนการ

สอนด้วย Active Learning ท้ังรายวิชา ซึ่งการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning จะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน 

โดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับ

ธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึง

ออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลัก เทคนิครองในการสอนแต่ละครั้ง การ

ประเมินผลผู้ เรียนผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 

(Formative) และประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน นอกจากนี้การ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีลักษณะเด่นร่วมกันคือ การใช้ Social Media 

หรือ New Media มาเป็นสื่อการสอน ช่องการการติดต่อสื่อการกับ

นักศึกษา และช่วยเสริมในเนื้อหาท่ีผู้เรียนยังขาดความเข้าใจอาทิ การ

ใช้ Facebook  Web Blong และ e – Learning  เป็นต้น   โดยสามารถ

อธิบายเป็นแผนภาพรูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

นอกจากนี้ สามารถจัดเป็นกลุ่มวิธีการสอนท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย

ศรีปทุมใช้  ออกเป็น 4 กลุ่ ม  ได้ แก่  การจัดการเรียนรู้ แบบเน้น

ประสบการณ์ (Experiential Learning)  การสอนแบบโครงงาน 

(Project Based Learning)  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning) และการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking 

Based Learning) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)  

Active Learning 

ใชว้ธีิการสอน
หลากหลาย  

ออกแบบการสอนท่ียดืหย  น  
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม เนน้การประเมินผล

แบบ Formative  

เนน้การมีปฏิสมัพนัธ์ทั ง
ระหว างผูเ้รียน และผูส้อน
กบัผูเ้รียน 

ใช ้New Media / Social 

Media เป็นส่ือการสอน  
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 เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ี

เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม  เหมาะกับ

รายวิชาท่ีเน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ  สามารถใช้จัดการเรียนการ

สอนได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผน

จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการเรียนรู้  กระตุ้นให้

ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งท่ีได้รับจากสถานการณ์  ตัวอย่าง

เทคนิคการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ 

เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้ 

 เทคนิคการแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบ

กิจกรรมการเรียรู้ โดยแบ่งสัดส่วนเวลาส าหรับการบรรยายเนื้อและการ

สาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการท่ีจะลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดย

ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบ่ง

หน้าท่ีและมีการสนับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นด าเนินการบรรยาย

เนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอบ

แนะน าเทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ และผู้สอน

ประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับให้ค าแนะน า ในจุดท่ีบกพร่อง

เป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจรรม ผู้สอนและ

ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติ 

ผลสะท้อนจากผู้เรียน (Reflection) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบัติของอาจารย์ท าให้เข้าใจได้ง่ายเพราะเห็นเป็นรูปธรรม และขณะ

นักศึกษาลงมือปฏิบั ติงานอาจารย์คอยให้ค าแนะน า เ พ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดหรือแนะน าวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนประทับใจในความเป็น

กันเองและให้ค าแนะน าทั่วถึงทุกคน 

เทคนิคกาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ  ผู้สอนวางแผนและออกแบบ

กิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัด

กิจกรรมท่ีตระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ าๆ อาจเป็นในลักษณะใช้

โปรแกรมช่วยสอน ส าหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า 

อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ผลสะท้อนจากผู้เรียน (Reflection) ผู้เรียนชื่อชอบกิจกรรมและ

โปรแกรมช่วยสอนท่ีอาจารย์ผู้สอนใช้ การได้ฝึกปฎิบัติและเรียนรู้จาก
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โปรแกรมตามอัธยาศัยท าให้ผู้เรียนรู้สึกอิสระไม่มีความเครียด กดดันใน

การเรียน ส่งผลให้ชอบที่จะฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  

   

การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)  

 การสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรม

เดี่ยวก็ได้ ให้พิจารณาจากความยาก – ง่าย และความเหมาะสมของ

โจทย์งาน  และคุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา วางแผนและก าหนดเกณฑ์

อย่างกว้างๆ แล้วให้นักศึกษาวางแผนด าเนินการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จากนั้นให้นักศึกษา

น าเสนอแนวคิด การออกแบบชิ้นงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจาการ

ค้นคว้า ให้ผู้สอนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้น

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติท าชื้นงาน และส่งความคืบหน้าตามก าหนด การ

ประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้

ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือท าโครงการและมีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล 

ผลสะท้อนจากผู้เรียน (Reflection) นักศึกษารู้สึกว่าได้ลงมือ

ปฏิบัติและจัดท าโครงงานมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

การเอาใจใส่และให้ค าปรึกษาและประสบการณ์ของอาจารย์ช่วยเติม

เต็มในส่วนท่ีนักศึกษาบกพร่อง การท าโครงงานช่วยพัฒนาและท าให้รู้

หลักการคิดอย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น 

 

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  

 เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนด ด้วยการศึกษาปัญาหาท่ีสมมุติขึ้นจากความจริง แล้วผู้สอนกับ

ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐานคือการเลือกปัญหาท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์  วางแผนก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา 

สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

สรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งท่ีได้จากการลงมือ

แก้ปัญหา 
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 ผลสะท้อนจากผู้เรียน (Reflection) ปัญหาท่ีผู้สอนยกมาคือปัญา

จริงที่เกิดขึ้นในการท างาน ท าให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความส าคัญและต้ังใจลง

มือแก้ปัญหาและเม่ือแกป้ัญหาได้รู้สึกภูมิใจ  

 

การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)  

 เป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิด

เป็นล าดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณา

แยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีมี จน

สามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหา

อย่างมีหลักการ โดยการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดของอาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แบ่งออกเป็นการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด

ค านวนและการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอน

ดังนี้ 

การสอนที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ เริ่มจากผู้สอนทบทวน

เนื้อหาเดิม โดยแสดงวิธีการคิดค านวณเป็นล าดับขั้น จากนั้นก าหนด

โจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ เป็นล าดับขั้น เน้นการฝึกค านวณซ้ ากับ

โจทย์ใหม่ และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการคิด การ

ประเมินผลการเรียนรู้ประเมินจากขั้นตอนกระบวนการคิดเป็นล าดับขั้นท่ี

นักศึกษาแสดงไว้ในการแก้โจทย์ค านวณ 

ผลสะท้อนจากผู้เรียน (Reflection) การได้ฝึกคิดเป็นล าดับขั้นและ

ลงมือปฏิบัติท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนแบบฟังบรรยาย 

และรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้สอนท่ีคอยให้ค าแนะน าพร้อมกับ

ติดตามผู้เรียนนอกเวลาเรียน  

 

การสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปราย

และแสดงความคิดเห็น เป็นหัวใจค าคัญของการสอนท่ีเน้นกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิดค าถามหรือ

ต้ังค าถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนขยาย

ความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากนั้นเปิดโอกาศให้ผู้เรียนร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยชี้แนะ
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และสรุปความคิดตามหลักการ สุดท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงาน หรือท า

แบบฝึกหัด เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลสะท้อนจากผู้เรียน (Reflection) ผู้เรียนชอบกิจกรรมการสอนท่ี

กระตุ้นความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ 

หลักจากการเรียนรู้สึกว่าตนเองมีมุมมองและความคิดแตกต่างไปจาก

เดิม และนักศึกษารับรู้ว่าอาจารย์ต้ังใจเตรียมการสอนมาอย่างดี 

วิธีการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 วิธีการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม 

เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

การจัดการเรียน

การสอนแบบเน้น

ประสบการณ์  

Experiential 

Learning 

จั ด ส ถ า น ก า รณ์ ที่

จ าเป็นเพื่อให้ผู้เรียน

ได้รับประสบการณ์ที่

เป็นรูปธรรม  

ให้ค าแนะน า ติดตาม

และประเมินผล 

การบรรยาย

เนื้อหา 
- จัดสถานการณ์ ที่จ าเป็น

ต่อการเรียนรู้  

- ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้

โดยการสร้างความคิดรวบ

ยอดจากสถานการณ์น้ัน  

- ผู้เรียนลงปฏิบัติจริง ฝึก

ทักษะการแก้ปัญหาและ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

- ผู้สอนเปิดให้ผู้เรียน

ซั ก ถ า ม  แ ล ะ ส ะ ท้ อ น

ความคิด  อภิปรายสิ่ งที่

ได้รับจากสถานการณ์ 

-ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ไ ป

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น

ประ เมินโดยการ

สั ง เ ก ต   ข ณ ะ

ผู้ เรียนปฏิบัติตาม

สถานการณ์  และ

ประเมินผลงาน 

Trip :   

ข ณ ะ นั ก ศึ ก ษ า

ปฏิบัติ งานผู้ สอน

ประเมินผลโดยการ

สั ง เ ก ต  แ ล ะ ใ ห้

ค า แ น ะ น า  เ พื่ อ

แก้ไขจุดบกพร่อง

ได้ทันท ี

- อุปกรณ์ ส าหรับ

จัดสถานการณ์  

- ตัวอย่างผลงาน 

- Social 

Network 

-Presentation 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร

บรรยาย 
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เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

สถานการณ์ใหม่ 

Trip :   

- การจัดสถานการณ์ อาจ

เ ป็ น ก า ร ใ ห้ เ ผ ชิ ญ

สถานการณ์ จ าลอง การ

สาธิตแล้วให้ผู้เรียนลงมือ

ปฏิบัติตาม 

PBL อ านวยความสะดวก

ในจัดการเรียนรู้ ให้

ค าแนะน า ค าปรึกษา 

ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผล 

การบรรยาย

เ น้ื อ ห า จ า ก

ผู้ ส อ น แ ล ะ

วิทยากร 

- ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ใ ห้

นั ก ศึ ก ษ า ส ร้ า ง ส ร ร ค์

โครงการด้วยตนเอง  

- ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเพื่อ

น ามาสร้างชิ้นงาน 

 - น าเสนอแนวคิด การ

ออกแบบชิ้นงาน พร้อมให้

เหตุผลประกอบจากการ

ค้นคว้า 

- ลงมือปฏิบัติท าชื้นงาน 

และส่งความคืบหน้าตาม

ก าหนด 

-  ส่ ง ชิ้ น ง านที่ ส า เ ร็ จ

ประเมินตามสภาพ

จริง โดยมี เกณฑ์

ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ก าหนดไว้ล่วงหน้า

และแจ้งให้ผู้เรียน

ทราบ  และมีการ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมประเมินผล 

Trip :   

- หากเป็นชิ้นงาน

ก ลุ่ ม  ส า ม า ร ถ

ประเมินทักษะการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น 

- key note 

- Case Study 

- Social 

Network 

- Presentation 

ประกอบการ

บรรยาย 

 

Trip :  

การเลือก Case 
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เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

เรียบร้อย 

Trip :   

- อ าจ ใช้ ก า รปร ะกวด

แ ข่ ง ขั น ที่ ห น่ ว ย ง า น

ภายนอกจั ดขึ้ น  น ามา

ก า ห น ด เ ป็ น โ จ ท ย์

โครงการโดยให้นักศึกษา

ส่งชิ้นงานเข้าประกวด  

ห รื อ ใ ช้ ก า ร จ า ล อ ง

สถานการณ์การท างาน

จริง  

- ใช้การเสริมแรงการจาก

ให้รางวัล มีการประกวด

แข่งขันเพื่อจูงใจ 

- การจัดท าโครงการอาจ

ก าหนดให้ท าเป็นทีม หรือ

เป็นรายบุคคลก็ได้ 

แ ล ะ ก า ร มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่ม 

Study อาจเลือก

จ า ก  ผ ล ง า น

คุณภาพ ผลงาน

จ า ก มื อ อ า ชี พ  

ห รื อ  ก ร ณี

ตัวอย่างที่ล้มเหลว 

Problem Based 

Learning 

ให้ ค า แน ะน า แ ล ะ

ด าเนินการสอนตาม

หลักการ 

การบรรยาย

เ น้ื อ ห า 

ห ลั ก ก า ร

- การก าหนดปัญหาจาก

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาที่เรียน 

ป ร ะ เ มิ น จ า ก

ก ร ะ บ ว น ก า ร

แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ

- case study 

- โปรแกรม ต่างๆ  

- Social 
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เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

อ านวยความสะดวก

ในการเรียนรู้ 

ประกอบกอบ

กั บ ใ ช้

สถานการณ์

ปัญหา 

- ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น

วิเคราะห์/วางแผนก าหนด

วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

- ผู้ เ รี ย น ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ

แ ก้ปัญหาตามวิธีการที่

เลือก 

- ผู้ สอนคอยสัง เกต ให้

ค าแนะน าแก่ผู้เรียนขณะ

ลงมือแก้ปัญหา 

- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

สรุปผลการแก้ปัญหา และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่

ได้จากการลงมือแก้ปัญหา 

Trip :   

- อ าจใช้ ปัญหาพบใน

ชีวิตประจ าวัน หรือและ 

กรณีศึกษาจากปัญหาจริง

ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา มา

เ ป็ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห้

นักศึกษาลองฝึกแก้ปัญหา 

ผ ล ง า น ข อ ง

นักศึกษา ในแต่ละ

ครั้ง 

Network 
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เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

Thinking 

Based 

Learning 

 

อ านวยความสะดวก

และจัดสถานการณ์

เพื่อผู้เรียนเกิดค าถาม 

และกระตุ้นการคิด

แสวงกาค าตอบ 

- บ ร ร ย า ย

เนื้อหา น าเข้า

สู่บทเรียนเพื่อ

เ ชื่ อ ม โ ย ง

ความรู้เดิมกับ

ความรู้ใหม่  

- ยกตัวอย่าง

วิธีการคิด 

การหรื อ ใช้

กรณีศึกษา 

 

Trip :   

- อ า จ ใ ห้

วิ ธี ก า ร

บ ร ร ย า ย ถึ ง

ความส าคัญ

ข อ ง เ รื่ อ ง ที่

สอนก่อนเพื่อ

ส ร้ า ง

แรงจูงใจใน

เน้นการคิดค านวณ 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาเดิม 

โดยแสดงวิธีการคิดเป็น

ล าดับขั้น 

- ก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียน

คิด วิเคราะห์ เป็นล าดับ

ขั้น เน้นการฝึกซ้ า  

- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

สรุปขั้นตอนการคิด  

Trip :   

- การกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึก

คิด อาจเริ่มจากฝึกคิดเป็น

กลุ่ม  จากน้ันฝึกคิดเป็น

รายบุคคล และให้ตัวแทน

น า เสนอวิ ธี คิดห น้าชั้ น

เรียน 

 

เน้นการคิดวิเคราะห์/คิด

อย่างมีวิจารณญาณ 

- ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิด

ป ร ะ เ มิ น ผ ลจ า ก

กระบวนการการ

คิ ด แ ล ะ ผ ล ง า น

นักศึกษา 

 

Trip :   

- อ า จ ใ ช้ ก า ร

ประ เมินโดยการ

สั ง เกตผู้ เ รียนใน

ชั้น เรียน เพื่ อให้

ผู้ ส อนได้ อธิ บาย

เพิ่มเติมในส่วนที่

ผู้เรียนยังขาดความ

เข้าใจ 

Presentation 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร

บรรยายในหัวข้อ

ต่าง ๆ   

เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอน 

แบบฝึกหัด  

Case Study 

Social Network 

Web Blong 

Trip :   

- อ า จ ใช้  Case 

Study ที่มีความ

ทั น ส มั ย /  สื่ อ 

Presentation 

แบบเคลื่อนไหว

กระตุ้นให้ผู้เรียน 

สนใจ 
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เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

การเรียนรู้ ค าถาม  

- โ น้ ม น้ า ว แ ล ะ ส ร้ า ง

บร รยากาศให้ ผู้ เ รี ยน

ขยายความคิด เชื่อมโยง

องค์ความรู้  

- ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง

ความคิดเห็น อภิปรายใน

ชั้นเรียน  

- ผู้ ส อนคอยช่ ว ย ส รุ ป

ความคิดตามหลักการ 

- ให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงาน 

หรือท าแบบฝึกหัด  

Trip :   

- การใช้ค าถามปลายเปิด

และการสร้างบรรยากาศ

แบบเป็นกันเองกับผู้เรียน

จะช่วยเร้าให้ผู้เรียนแสดง

ความคิดเห็นและอภิปราย

ในชั้นเรียน 

- การยกตัวอย่างที่ เป็น

- แ บ บ ฝี ก หั ด

ส า ม า ร ถ ใ ช้

แบบฝึกหัดในชั้น

เ รี ย น ห รื อ e-

Learning 
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เทคนิค บทบาทผู้สอน เนือ้หา กิจกรรม/กระบวนการ การประเมินผล สื่อการสอน 

รูปธรรม เพื่ อ เชื่ อมโยง

ค ว า ม รู้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ

นามธรรม ช่วยสร้างความ

เข้าใจให้ผู้เรียนได้ดี 
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