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คํานํา 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยแนวคิดท่ียึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้นจึงจัดใหมีคณะทํางานท่ีเปน คณะกรรมการการ

การจัดการความรูดานการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยผูแทนจากทุกคณะวิชา เพ่ือเปนเวทีและ

ชองทางเชื่อมตอขอมูลระหวางกันจากทุกคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย ท่ีถูกรวบรวมท้ัง

จากแหลงความรูตางๆเปนลายลักษณอักษรและรวมถึงความรูจากผูมีประสบการณตรง (Tacit knowledge) 

และนํามาพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาคัญข้ึนอยางเปนรูปธรรม และ

นํามาประมวลผลเปน Explicit Knowledge เผยแพรตออาจารยผูสนใจท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม 

การดําเนินการการจัดการความรูดานดานการเรียนการสอนในปการศึกษานี้ เปนการพัฒนาตอ

ยอดจากกระบวนการการจัดการความรูในปการศึกษาท่ีผานมา โดยท่ีคณาจารยจากคณะตางๆไดนําคูมือ 

“แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนผูเรียนเปนสาคัญ” ท่ีไดพัฒนาข้ึนในป

การศึกษา 2555 ไปศึกษาและทดลองใชในรายวิชาตางๆ กอใหเกิดประสบการณองคความรูข้ึนภายในคณะ

ของตนเอง รวมถึงการรวมดําเนินงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณาจารยจากคณะวิชาตางๆ ใน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย เชน ศูนยสนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอน และ สํานักการจัดการศึกษาออนไลน  ท่ีไดนําประสบการณเหลานี้มาแลกเปลี่ยน 

เรียนรูระหวางกันตลอดปการศึกษาท่ีผานมาและตอเนื่องมาในปการศึกษาปจจุบัน โดยการดําเนินงานของ

คณะกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน กอใหเกิดการบูรณาการแนวปฏิบัติท่ีดี ระหวางกัน

อยางกวางขวาง และนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงคูมือแนวปฏิบัติท่ีดีฉบับปการศึกษา 2556 นี้ข้ึน 

ประสบการณการเรียนการสอนท่ีคณาจารยจากคณะตางๆไดนําไปปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคการ

เรียนการสอนท่ีแนะนําในคูมือของปการศึกษาท่ีผานมา พบวาไดมีการทดลองนํา ไปใชในรายวิชาท่ีมีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึนท้ังในวิชาปฏิบัติการ และ วิชาทางทฤษฎี ซ่ึงแตกตางจากในปการศึกษา 2555 ซ่ึงสวน

ใหญเปนรายวิชาในเชิงปฏิบัติการ ทําใหไดขอมูลแนวปฏิบัติท่ีดีครอบคลุมการเรียนการสอนในหลายลักษณะ

มากยิ่งข้ึน รวมถึงไดมีกรณีตัวอยางการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ถึงประสิทธิผลในการใชเครื่องมือทางระบบ

สารสนเทศในลักษณะของ social media หรือ blog ผนวกเขากับระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

ใหผลลัพทเชิงประเมินซ่ึงจะสามารถนาใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน  

ในปการศึกษานี้ คณะกรรมการการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ไดรับเกียรติจาก ศูนย

สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และ สํานักการจัดการศึกษาออนไลน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซ่ึงเปน

หนวยงานท่ีไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยลัยใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง ผานกิจกรรมโครงการตางๆ มาแบงปนความรู ประสบการณรวมถึงแนว

ปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงก็ไดผนวกรวมเขาใวในรายงานฉบับนี้สําหรับการอางอิงไดตอไป    
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คณะกรรมการการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ประจาปการ 2556 หวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือแนวทางปฏิบัติท่ีดีฉบับนี้ จะเปนประโยชนตออาจารยผูสอนและผูสนใจ ท่ีจะสามารถนําไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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คูมือ แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการความรู 2556 
การจัดการเรยีนการสอน โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  

 
 

บทท่ี 1 

กรอบการดาํเนินงานการจัดการความรู 

ดานการเรียนการสอน 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดแตงตั้ง คณะกรรมการการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน ซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนจากคณะวิชาตางๆ รวมถึงผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินการการจัดการความรู ท่ีเชื่อมโยงระหวางคณะวิชาตางๆของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินงาน การจัดการ
ความรูในดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2556 ตามแนวทางดังนี้ 
 
1.1) การดําเนินงานตามกรอบแนวทางของการประกันคุณภาพ 5 ข้ันตอน 

สามารถอธิบายสรุปไดดังนี้ 
 

ขอ 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

การดําเนินงาน 

คณะกรรมการกําหนดประเด็นการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต ประจําปการศึกษา 

2556 สําหรับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ตอเนื่องจากการดําเนินการในปการศึกษาท่ีผานมา หัวขอ  

“การจัดการการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” 

 

ขอ 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

การดําเนินงาน 

การจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ในหัวขอ การจัดการการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ประจําปการศึกษา 2556 นี้ไดกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ คือ 

บุคลากรอาจารย ของมหาวิทยาลัย  

 

ขอ 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

การดําเนินงาน 

1 
 



คูมือ แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการความรู 2556 
การจัดการเรยีนการสอน โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  

 
 

 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ผาน การ

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ท่ีไดมีการนําเสนอประสบการณการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวทางท่ีแนะนําในคูมือแนวปฏิบัติท่ีดีของปท่ีผานมา รวมถึง

การปรับปรุงประยุกตใชของอาจารยผูสอนจากทุกคณะวิชา (เอกสารรายงานการประชุม) รวมถึง

กิจกรรม โครงการของหนวยงานสนับสนุนการพัฒนาดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ

คณะวิชาตางๆ 

- กิจกรรมโครงการของ ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

(https://www.facebook.com/tlc.spu?fref=ts) 

- กิจกรรมโครงการของ สํานักการจัดการศึกษาออนไลน 

(https://www.facebook.com/SPU.eLearning?fref=ts) 

- การประชุม สัมนา กิจกรรม ภายในของคณะวิชาตางๆ 

 

ขอ 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (Explicit Knowledge) 

การดําเนินงาน 

การรวบรวมความรูท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยรูปแบบตางๆท่ีมีการ

เผยแพรอยางเปนระบบ เปนเอกสาร คูมือแนวทางปฏิบัติท่ีดี การจัดการการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เผยแพรในระบบออนไลดของหองสมุดมหาวิทยาลัย 

http://library.spu.ac.th:81/web/spu-km  

และรวมถึง เอกสารคูมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- รายงานสรุปการดําเนินงานโครงการของ ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

http://www.spu.ac.th/tlc/about/ 

- คูมือแนวทางปฏิบัติของ สํานักการจัดการศึกษาออนไลน และ ระบบ e-Learning    

http://www.spu.ac.th/ooe/ และ http://elearning.spu.ac.th/ 

  

ขอ 5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลาย

ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

การดําเนินงาน 

2 
 



คูมือ แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการความรู 2556 
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 มีการนําคูมือแนวทางปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2555 รวมถึงองคความรู

ท่ีเปน tacit and explicit knowledge จากการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนดานการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยไปใชปฏิบัติจริง ตามท่ีไดรายงานไวในคูมือแนวปฏิบัติท่ีดีฉบับนี้และใน

ระบบของ ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และ สํานักการจัดการศึกษาออนไลน ของ

มหาวิทยาลัย 

 

1.2) แผนดําเนินงานคณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2556 
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คูมือ แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการความรู 2556 
การจัดการเรยีนการสอน โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  

 
 

บทท่ี 2 

ถอดประสบการณ แนวปฏิบัติการสอน 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีดานเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาคัญ ท่ีได

ดําเนินการมาอยางตอเนื่องในชวงหลายปผานมา ชวยใหอาจารยในสาขาวิชาตางๆมีความเขาใจมากข้ึน และ

กอใหเกิดความม่ันใจในการนําเทคนิคการสอนเหลานั้นไปประยุกตใชดวยตนเอง ซ่ึงเนื่องจากการท่ีธรรมชาติ

ของวิชาแตกตางกัน รวมถึงความแตกตางของพ้ืนฐานความรูและความสนใจของนักศึกษา โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชน เชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สงผลใหอาจารยผูสอนตองพลิกแพลง

ประยุกตใชเทคนิคตางๆผสมผสานกันในการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือแนวปฏิบัติท่ีดี

ในปการศึกษาท่ีผานมา  ดวยเง่ือนไขดังกลาว การจัดการเรียนการสอนจึงจําตองพิจารณาวิธีการท่ีหลากหลาย 

ทําใหอาจารยแตละทานมีเทคนิค วิธีการสอนแตกตางกันไปดวย ตามดุลยพินิจของแตละทาน  บางทานอาจใช

หลายวิธีประกอบกันในการสอนแตละสวนของเนื้อหาวิชา ถึงแมจะเปนในรายวิชาเดียวกัน 

การดําเนินการดานการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ในหัวขอ “การจัดการเรียนการสอน โดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ในปการศึกษา 2556 เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยผูสอนในแตละ

คณะวิชา ไดนําเอาแนวทางท่ีไดรายงานสรุปไวใน คูมือแนวทางปฏิบัติท่ีดีไปทดลองประยุกตใชในการเรียนการ

สอนและดําเนินการการจัดการความรูในระดับคณะวิชา ไดนําประสบการณ องคความรูท่ีเกิดข้ึน (tacit 

knowledge) มาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันผานกิจกรรมการจัดการความรูในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2556 นี้ และรวมถึงการแบงปน

ประสบการณจากการดําเนินกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่องของหนวยงานในมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน

พัฒนาดานการเรียนการสอน เชน ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และ สํานักศึกษาออนไลด เพ่ือ

เปนการรวบรวม ประมาลผลการประยุกตใชเทคนิคตางๆเพ่ือสรุปเปนแนวปฏิบัติท่ีดีดานการเรียนการสอน 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีรายละเอียดกรณีศึกษาท่ีไดดําเนินงานรวบรวมอธิบายไวในภาคผนวก โดย

สามารถสรุปประมาลผลไดดังนี้ 

ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงเปนกลไกหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยท่ีได

ดําเนินการดานการจัดการความรูในดานการเรียนการสอน รวมถึงการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ของอาจารย

จากคณะวิชาตางๆ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีเปน การรวบรวมแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูสอนท่ีมีแนว

ปฏิบัติท่ีดีและไดสรุปนําเสนอเปนตัวอยางเผยแพรสู สาธารณะ และ สื่อสารตอคณาจารยของมหาวิทยาลัยใน

โอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนแกผูสอนในการรับรูและจะสามารถนํามาปรับปรุงการเรียนการ

สอนของ แตละคณะวิชา  รวมถึงการดําเนินการจัดประกวดภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางแรงบันดาลใจแก
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ผูสอน และเสนออาจารยผูแทนเขาประกวดภายนอกจนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยในปการศึกษา

นี้ ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เสนอประชาสัมพันธโครงการ Assessment Strategies for 

Learning Project เพ่ือเปนเวทีท่ีนําเสนอเทคนิค กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู และเวที Thaipod 

Network เครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (คอวท.) ซ่ึงเปนอีก

หนึ่งเวที ท่ีชวยเผยแพรเทคนิคดานการเรียนการสอน 

ดร.สิรินธร ผูอํานวยการศูนยสนบัสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และทีมงาน จะไดถอด

ประสบการณจากการดําเนินกิจกรรมในชวง 2 ปท่ีผานมาสังเคราะห และ วิเคราะหจัดทําเปนรายงานถึงแนว

ปฏิบัติท่ีดีในดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดังท่ีไดอธิบายไวในรายงานโครงการ Teaching & Learning 

Forum โดยสรุปการนําเทคนิคกิจกรรมการสอนตางๆจากประสบการณตรงของผูสอนท่ีประสบความสําเร็จ ท่ี

สามารถการเสริมทักษะการเรียนรูจากการสรางแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมกลุม 

กรณีศึกษา การใชแบบฝกหัดหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร การผนวกการใชงาน Social Media สนันสนุนในการ

สื่อสารระหวางผูสอนและนักศึกษา หรือแมแตเทคนิค Post It ท่ีใหนักศึกษาสรุปความรูสั้นๆ ซ่ึงสามารถ

ประสบความสําเร็จในการทําความเขาใจไดงาย และนํามา post เพ่ือรายงานหรือแบงปนแกเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

ดร.สิรินธร เสริมวากิจกรรมตางๆเหลานี้เปนสวนสําคัญในการสราง “แรงจูงใจ” ในการเรียนของ

นักศึกษา ทําใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน เชนการสงงาน การรายงาน การแสดงความคิดเห็น 

ฯลฯ  ท่ีจะสงผลใหนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีจะรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองไดมากข้ึน มีการพัฒนาทักษะท่ี

ดีข้ึน และสงผลในการพัฒนาผลการเรียนท่ีมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยไดย้ําวาสิ่งท่ีพบไดเหมือนกันในทุกๆรายวิชา

ท่ีประสบความสําเร็จในการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษา เริ่มมาจากตัวผูสอนเปนผูท่ีมีความใสใจ

ดูแล และประเมินผลนักศึกษาอยางตอเนื่องและมีการเตรียมตัวและวางแผนในการเรียนการสอนมาเปนอยางดี 

โดยใชเครื่องมือเทคนิคท่ีผสมผสานท่ีหลากหลาย 

อาจารยดารา พงษสมบูรณ คณะบริหารธุรกิจ ไดแบงปนประสบการณสอน โดยวิธีการใชกรณีศึกษาท่ี

เกิดข้ึนจริงในภาคธุรกิจ โดยกําหนดเปนโจทยคําถามและใหนักศึกษาวิเคราะห โดยประเด็นสําคัญคือเปนโจทย

ประเด็นท่ีนักศึกษาตองคนควาเพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีจํากัดภายในหองเรียนจากการใชการสืบคนผาน internet 

และสรุปประเด็นขอมูลเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางกันภายในหองเรียน ซ่ึงการกําหนดเวลาท่ีจํากัด กอปร

กับการเครื่องมือสืบคนท่ีนักศึกษาคุนเคย (Internet) ทําใหนักศึกษาถูกกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในการคิด

วิเคราะหและเกิดเรียนรูระหวางกันเอง นอกจากนั้นงานท่ีมอบหมายจะตองถูกจดบันทึกไวในสมุดโนตในแตละ

คาบเรียน ซ่ึงนักศึกษาจะตองสงแกผูสอนเพ่ือประทับตรายืนยันการจดบันทึก เปนการบังคับใหนักศึกษามีการ

กลั่นกรองกระบวนการความคิดอีกข้ันหนึ่งท่ีสามารถบันทึกอธิบายดวยการเขียนซ่ึงจะชวยในการสรางความ

เขาใจและการจดจําไดเปนอยางดี 

อาจารยปรียาภรณ เฮอรริงตัน คณะศิลปศาสตร ไดอธิบายเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีสวน

รวมในการเรียนรูดวยตนเอง ในรายวิชามัคคุเทศ โดยใชเทคนิค Jigsaw เปนการมอบหมายโจทยจากการ
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ปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ ใหเปนภาพรวมโครงการหลักของท้ังชั้นเรียน และแบงงานยอยๆออกเปนสวนๆท่ี

มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมรับผิดชอบ โดยทุกกลุมตองเรียนรูศึกษาในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี

ใหผลออกมาดี เพ่ือนํามาประกอบกันแลวจะสงผลใหโครงการรวมประสบความสําเร็จ  จากงานท่ีมอบหมาย

เปนโจทยงานในวิชาชีพจริงเปนสวนสําคัญพ้ืนฐานท่ีกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการทํางาน รวมถึง

กระบวนการดําเนินการนั้นกําหนดใหนักศึกษาตองนําเสนอความกาวหนาดวยปากเปลา ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปน

ในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศ โดยอาจารยผูสอนมีความสําคัญในการสรางบรรยากาศการเรียนรูและให

คําแนะนํา (Feedback) เพ่ือปรับปรุงแกไขในทันที โดยการฝกการนําเสนอนี้ไดกําหนดใหเกิดข้ึนหลายครั้งจน

กระท้ังดําเนินการโครงการแลวเสร็จ ทําใหนักศึกษามีโอกาสฝกฝนตนเองซํ้าๆและปรับปรุงพัฒนาตนเองจน

เปนผล ทําใหนักศึกษามีความพยายามยิ่งข้ึนท่ีจะเรียนรูดวยตนเองเม่ือตระหนักรูวาตนประสบความสําเร็จใน

การเรียนรูมากข้ึน     

สําหรับการเรียนการสอนในวิชาเชิงปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตรไดยกตัวการดําเนินการในวิชา การ

ถายภาพดิจิตัล โดย อ.ธีระพันธ ชนาพรรณ  เปนผูสอน ซ่ึงเปาหมายของวิชานี้นอกจากจะมุงเนนใหนักศึกษา

สามารถถายภาพไดดีแลว ยังตองสามารถมีความเขาใจท่ีจะสื่อสารทางภาพไดดีอีกดวย ดังนั้นการพัฒนาทักษะ

ดังกลาวตองอาศัยการฝกฝนลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการสอนในวิชามัคคุเทศของอาจารยปรียา

กร ขางตน โดย อาจารยธีรพันธ จะกําหนดใหมีการนักศึกษาการสื่อสารทางภาพโดยการอธิบาย บรรยาย

ความหมายแนวคิดของภาพถาย ท่ีกลั่นกรองผานการเขียน ผานการมอบหมายงานในแตละสัปดาหรวมถึงการ

ทดสอบยอยในทุกครั้ง ทําใหนักศึกษามีโอกาสฝกฝนซํ้าๆหลายๆครั้งโดยมีอาจารยเปนผูใหคําแนะนําเพ่ือ

ปรับปรุงแกไข นอกจากนั้นผูสอนยังใช การสงผลงานเขาแขงขันในเวทีภายนอกตางๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจและ

กระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือลนในการศึกษาพัฒนาทักษะดวยตนเอง 

การทํารายงานกลุมและนําเสนอผลการศึกษา ใหแกเพ่ือนรวมชั้นเรียน และการตั้งคําถามจาก

นักศึกษาดวยกันเอง ใหเกิดการอภิปรายรวมกันระหวางนักศึกษาและผูสอน เปนอีกวิธีหนึ่งท่ี อาจารยสุภาวดี 

ฮะมะณี  จากคณะเศรษฐศษสตรไดใชเพ่ือใหเกิดการกระตุนใหมีสวนรวมหรือ engagement ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของนักศึกษา ฝกทักษะใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหติดตามเนื้อหา และสรุป

ประเด็นความคิดในเวลาท่ีจํากัด  นอกจากนี้ผูสอนยังใชสื่อสารสนเทศในการสื่อสารกับนักศึกษา รวมถึง

แบบฝกหัดออนไลด ท่ีไมมีเฉลยแตใหนักศึกษาฝกทําคนหาคําตอบท่ีนาจะถูกตองท่ีสุดดวยตนเอง โดย

เปรียบเทียบกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน ซ่ึงสอดคลองกับความเปนไปในวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรท่ีตองศึกษา

วิเคราะหเพ่ือประมวลผลหาคําตอบท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด 

การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จากสถาบันภาษาฯ ไดถูกแบงปนโดย อาจารยรุง

รัตน วัชรพฤกษ ไดอธิบายถึงอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน วาปญหาหลักๆแลวเนื่องมาจากพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ

ท่ีแตกตางกันมากของนักศึกษาในชั้นเรียนเดียวกัน โดยมีจํานวนนักศึกษาคอนขางมากในแตละชั้นเรียน ซ่ึงเปน
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อุปสรรคอยางมากในการฝกฝนทักษะทางดานการเขียนท่ีตองอาศัยการวิเคราะห แนะนําอยางละเอียดและ

ตอเนื่องจากอาจารยผูสอน 

สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาเขตชลบุรี ไดรวมแบงปนประสบการณโดยอาจารยธีรุตย กนกธร คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาเขตชลบุรี ไดใชเทคนิคแบบ Project Based Learning จากการมอบหมาย

ผลิตภัณฑสินคาในทองตลาดใหนักศึกษาวิเคราะห Brand ของสินคาท่ีรับผิดชอบและนํามาอภิปรายในเชิง 

Debate กับเพ่ือนรวมชั้นเรียน ทําใหนักศึกษาตองศึกษา คนควาขอมูลจริงทางการตลาด เพ่ือนํามาวิเคราะห

ตอยอดจากพ้ืนฐานตามทฤษฎีเนื้อหาท่ีผูสอนอธิบายในเบื้องตน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือ

นักศึกษา ทําใหไดรับรู เรียนรูในมุมมองตางๆทางการตลาดของสินคาและผลิตภัณฑไดแหลมคมยิ่งข้ึน โดยท่ี

ผูสอนไมไดเปนผูถายทอดแตเพียงอยางเดียว 

อาจารยอุราภรณ รักมิตร จากคณะบัญชี วิทยาเขตชลบุรี ไดเสริมถึงประเด็นการเรียนการสอนแบบ

ฝกปฏิบัติจริงผานการมอบหมายโครงการหลักของชั้นเรียน ในวิชาสัมนาบัญชี โดยมอบหมายใหนักศึกษาในชั้น

เรียนดําเนินการจัดงานสัมนาทางวิชาการการบัญชีในรูปแบบอยางเปนทางการ ซ่ึงนักศึกษาตองมีการแบงกลุม 

มอบหมายงาน มีการทํางานเปนทีมท่ีตองมีความรับผิดชอบในสวนงานท่ีแตกตางกันและมีความรับผิดชอบ

รวมกันตอความสําเร็จของโครงการ นักศึกษาตองศึกษาเนื้อหาประเด็นทางวิชาชีพการบัญชีท่ีเหมาะสมในการ

สัมนา การสรางความสัมพันธติดตอนักวิชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ และดําเนินงานจนประสบ

ความสําเร็จ การสอนโดยวิธีนี้ชวยใหนักศึกษาไดฝกฝนเตรียมความพรอมในการทํางานจริงในภาคธุรกิจ ท่ีตอง

อาศัยทักษะมากกวาเนื้อหารายวิชาทางทฤษฎี และกระตุนความสนใจใหนักศึกษาในวิชาชีพไดมากข้ึน 

การเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป โดยอาจารยโรเบริดท จากวิทยาเขตชลบุรี ไดอธิบายวาเทคนิค

การสอนของอาจารยท่ีกอใหเกิดความนาสนใจแกนักศึกษาเปนสวนสําคัญ โดยเฉพาะในรายวิชา เทคนิคการ

นําเสนอ ท่ีอาจารยเปนผูสอน โดยแนะนําวาชวงการเริ่มตนของการเรียนการสอนจะสําคัญท่ีสุดท่ีจะสรางการ

รับรูของนักศึกษา ใหเกิดความนาสนใจของเนื้อหาและตัวผูสอนเองวามีลักษณะหรือ Brand เปนอยางไร โดย

อธิบายเพ่ิมเติมวาการท่ีอาจารยมีบุคลิกท่ีเปนมิตร นาสนใจ จะทําใหนักศึกษารับรูถึงการเปนพวกเดียวกัน และ

ชวยสงเสริมใหการเรียนรูไดงายข้ึน  ในสวนของกระบวนการเรียนการสอน อาจารยมอบหมายใหนักศึกษา

เรียนรูการนําเสนอโดยใชตัวอยางกรณีศึกษาจากโฆษณาท่ีเผยแพรทางโทรทัศน ซ่ึงถือไดวาเปนกระบวนการ

การนําเสนอท่ีถูกกลั่นกรองใหกระชับและมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยใหนักศึกษานําเสนอเรียนแบบวิเคราะหและ

อาจารยเปนผูใหคําแนะนํา ชม แลว วิจารณ 

อาจารยสุทธิดา จากคณะนิเทศศาสตร วิทยาเขตชลบุรี ไดเสริมวาการเรียนการสอนท่ีสงเสริมเพ่ือให

เกิดการมีสวนรวมของนักศึกษาในชั้นเรียนชวยในการเรียนรูของนักศึกษาไดเปนอยางมาก  โดยอาจารยไดใชวิธี

ท่ีอาจเรียกวาเปน Project-Based Learning ชวยจุดประกาย หรือ Inspire ใหนักศึกษาเกิดตวามสนใจท่ีจะ

ศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง และ

ตอยอดความรูตอไปไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

7 
 



คูมือ แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการความรู 2556 
การจัดการเรยีนการสอน โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  

 
 

อาจารยมูฮํามัด ทรงชาติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร ไดนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน วชิาเขียนแบบ

วิศวกรรม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงเดิมประสบปญหาในดานความใสใจการการเรียนในชั้น การสงงาน 

ของนักศึกษา ท้ังๆท่ีวิชานี้เปนวิชาพ้ืนฐานบังคับทางวิศวกรรมและมีความจําเปนในเรียนในหลักสูตรและตอ

การประกอบวิชาชีพเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงตระหนักวาหากสามารถสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาสามารถสนใจใน

วิชานี้ได จะสามารถเปน สวนสําคัญท่ีจะสรางแรงบันดาลใจใหศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไดเปนอยางดี ดังนั้น

จึงไดใชเทคนิคการสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยการจัดใหมีการประกวดแขงขันผลงานโครงงานท่ีอาจารย

มอบหมายจากโจทยท่ีเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรม โดยผูชนะจะไดรับการสนับสนุนใหเขาแขงขันในระดับชาติ

ตอไป  โดยกระบวนการนั้น นักศึกษาจะตองนําเสนอความกาวหนาทุกๆสัปดาห กอนการนําเสนอ Final 

Project เม่ือสิ้นภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนไดวิจารณ แนะนํา แกนักศึกษาในแตละครั้งของการนําเสนอ

เพ่ือนําไปปรับปรงุ นอกเหนือจาการสอบตามกระบวนการเรียนการสอนปกต ิซ่ึงพบวานักศึกษามีความใสใจ 

และพัฒนาการการเรียนรูท่ีดีข้ึนเปนสวนใหญ อันเนื่องมากจากการกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ใน

บรรยากาศของการแขงขัน การไดรับขอแนะนํา และแหลงความรูท่ีนักศึกษาสามารถคนควาดวยตนเอง เพ่ือ

การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

คณะนิติศาสตร โดยอาจารยสุภัสสร  ภูเจริญศิลป อธิบายการเรียนการสอน ท่ีสามารถสรางการมีสวน

รวมของนักศึกษา โดยการใชวิธีการ Role Play โดยใหนักศึกษาแตละกลุมจัดการนําเสนอในลักษณะของการ

เรียนแบบเหตุการณสมมุติ จากกรณีศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึนจริงในการโตเถียง วิเคราะห ทางแงมุมกฎหมาย ซ่ึงทํา

ใหเกิดความสนุกสนาน ความนาสนใจระหวางการนําเสนอของแตละกลุม โดยแตละกลุมก็จะไดเรียนรูวิเคราะห 

กรณีศึกษาไดอยางละเอียด ข้ึน อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้อาจมีความเหมาะสม

สําหรับบางวิชาสําหรับนักศึกษา ชั้นปสุดทายท่ีมีความรูทางขอกฏหมายพอสมควรท่ีจะสามารถนํามาประยุกต

วิเคราะหได โดยหากนําไปใชในหลายๆวิชาอาจเกิดปญหาท่ีไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาไดครบถวน ดังนั้น

จึงใหขอพิจารณาถึงการนําเทคนิคการเรียนการสอนตางไปใชนั้น ตองมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา และชั้น

ปของนักศึกษาท่ีสอนดวย 

อาจารย สิรภพ รุจรัตนพล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงปนประสบการณถึงการใชการสอบเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพทาง ICT, MOS Excel Certificate เพ่ือเปนแรงผลักดันใหนักศึกษามีความพยายามมุงม่ันใน

การเรียนในหลักสูตร โดยผูสอนทําหนาท่ีเปนติวเตอร หรือ Coach มีการจัดคายฝกปฏิบัติในการเตรียมความ

พรอมสําหรับการแขงขัน โดยใชกรณีศึกษาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พรอมท้ังขอสอบใหนักศึกษาไดฝกฝน 

พบวานักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการสอบเพ่ือใหไดประกาศณียบัตรทางวิชาชีพเปนอยางยิ่ง และมี

ความทุมเทมุงม่ันในการศึกษาฝกฝนดวนตนเอง ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาหากสามารถกําหนดเปาหมายท่ี

ชัดเจนและสอดคลองกับความสนใจ และอธิบายใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญเปาหมายนั้นตอวิชาชีพ

แลวจะเปนแรงผลักดันสําคัญใหเกิดความมุงม่ันไดมาก 
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กรณีศึกษาทางธุรกิจท่ีเปนสินคา บริการ เชน ธุรกิจโรงแรม รานคาปลีก หรือแมแตการคาน้ํามัน ได

ถูกนํามาใชเปนเปาหมายใหนักศึกษาคณะบัญชี ในการเรียนการสอนวิชา สัมนาบัญชีการเงิน โดยมี อาจารย

สุวรรณี รุงจตุรงค เปนผูสอน จัดใหมีกระบวนการการแบงกลุมนักศึกษาใหรับผิดชอบในการวิเคราะหศึกษา

ตัวอยางรายงานทางบัญชีของแตละธุรกิจ ซ่ึงนักศึกษาจะตองนํามาเสนอ วิจารณ ระหวางอาจารยและเพ่ือใน

ชั้นเรียน ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู คนควาดวยตนอง พรอมท้ังได Feedback จากอาจารยผูสอนสําหรับ

การนําไปพัฒนาปรบัปรุงไดอยางตอเนื่องได  

 การเรียนการสอน ในวิชาอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวและสิ่งปฏิสัมพันธ ของคณะดิจิตัลมีเดีย โดย

อาจารยนภนต คุณะนิติสาร ไดอธิบายวาไดมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วมากไดดวยตนเองเปนสวนใหญ แทนการบอกกลาวจากอาจารยผูสอน แตใหนักศึกษาไดเสาะหา 

Technology ตางๆท่ีเกิดข้ึนและนํามาเสนอตอเพ่ือนและอาจารย โดยกําหนดใหนักศึกษาวิเคราะหตอยอดถึง

การนําเทคโนโลยีนั้นๆมาใชในวิชาชีพใหเกิดประโยชนได เปนการทาทายนักศึกษาใหเกิดความคิดสรางสรรค

แบบปลายเปด จากคําถามตางๆของอาจารยผูสอน ภายในกรอบของประโยชนใชสอย โดยรวมถึงการให

นักศึกษามีโอกาสท่ีจะไดเรียนรูถึงประสบการณใหมๆจากผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษาดู

งาน ท่ีจะทําใหนักศึกษานําความรูท่ีไดเปนของมูลมาประยุกตใชในงานสรางสรรคได 

การกระตุนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใหเกิดความคิดสรางสรรค (หรือการกระตุนพัฒนาการใชสมองซีก

ขวา) ซ่ึงสามารถประยุกตใชกับการเรียนในรายวิชาตางๆและจะสามารถพัฒนาไปสูการทํางานในวิชาชีพเปนสิ่ง

สําคัญ ไมนอยไปกวาการเรียนรูในเนื้อหาของแตละวิชา (หรือการใชสมองซีกซาย)  ผูชวยศาสตราจารยกิตติภูมิ 

มีประดิษฐ ในนํา Mind Map มาใชในการเรียนการสอนในรายวิชาท่ัวไป ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ซ่ึงพบวา

หากฝกฝนการใชอยางคลองแคลวแลว นอกจากจะชวยใหฝกฝนพัฒนาการคิดสรางสรรคในการวิเคราะห

แกปญหาในการเรียนของนักศึกษาแลว ยังเปนเครื่องมือท่ีชวยในการจดจําสรุปเนื้อหาวิชาไดเปนอยางดีอีกดวย 

อยางไรก็ตามการนําเทคนิคการเรียนการสอนตางๆมาประยุกตใชนั้น ผศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ จากคณะ

วิศวกรรมศาสตรแนะนําวาหากสามารถมีการประเมินหรือ “การวัด” อยางเปนระบบในเชิงปริมาณถึง

ประสิทธิผลในการดําเนินการ ก็จะสามารถนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบุวา

อุปสรรคของอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพซ่ึงมีประสบการณหรือความ

ชํานาญ ในดานการพัฒนาการศึกษาอาจไมมากนัก โดยเฉพาะการออกแบบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ในปจจุบันท่ีมีความแตกตางจากสภาพสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากอยางรวดเร็ว ซ่ึง

สงผลตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาไปมาก  ดร.ปรีชา ไดแนะนําใหใชกระบวนการวิจัย หรือการทําวิจัย

ในชั้นเรียน ท่ีสนับสนุนโดย ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนพ่ีเลี้ยง

ในการดําเนินการ  

กระบวนการวจิัยของ ดร.ปรีชา ชี้ใหเห็นถึงแนวทางการออกแบบ เปรียบเทียบ ผลการเรียนรูของ

นักศึกษา จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทค เขามาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษา โดย
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การผนวกเครื่องมือตางๆมาเสริมตอยอดการใช Blog ท่ีไดดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2549 ซ่ึงมีขอดอยใน

การปฏิสัมพันธ การตอบสนองตอการเรียนรูของนักศึกษา หรือท่ีเรียกวา interactive เครื่องมือท่ีนํามาใชนั้นมี

ท้ัง การบันทึกการสอนลงในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย การจัดทําคลังขอสอบซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญ

อยางยิ่งในการติดตาม วัดผล และกระตุนการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา การจัดทํา clip VDO อธิบาย

เนื้อหาการใชเครื่องมืออุปกรณทางวิศวกรรม ท่ีทําใหเกิดความนาสนใจในการเรียนรู รวมถึงการใชสื่อสังคม

ออนไลด (Facebook หรือ Youtube) ท่ีสามารถชวยในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธกับนักศึกษาไดเปนอยางมาก  

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา จากการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้ สงผลพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษาไดเปนอยางดี อันเนื่องมากจากผูสอนสามารถกระตุนการติดตามเนื้อหารายวิชาของนักศึกษาไดอยาง

ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ดร.ปรีชา พบวาการพัฒนาการเรียนรูนั้นมีประสิทธิผลดีในสวนเนื้อหาวิชาพ้ืนฐาน

เทานั้น แตสําหรับสวนเนื้อหาท่ีลึกลงไปมีโจทยทางวิชาชีพพลึกแพลงมากข้ึน ท่ีตองอาศัย การฝกฝนและทุม

อยางจริงจังนั้น ยังเห็นผลไมมากเทาท่ีควรจะเปน ซ่ึงนอกเหนือจากเหตุผลจกพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันของ

นักศึกษาแลว เห็นวาการสรางแรงบันดาลใจ ความตระหนักในการเรียนรูการพัฒนาดวยตนเอง ดวยวิธีการเทค

นิกอ่ืนๆมีความจําเปนท่ีจะตองนํามาใชดวยเชนกัน 

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผูอํานวยการสํานักการจัดการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดนําเสนอ

อธิบายถึงประโยชนและทิศทางของการใชเครื่องมือทาง ICT มาใชในการเรียนการสอนในปจจุบันท่ีกําลัง

เกิดข้ึนในวงการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในประเทศผูนําการศึกษาของโลก เชน เกาหลี ญี่ปุน สิงค

โปร และ ฮองกง เปนตน โดยไดอธิบายวา ในปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมไดมีระบบพ้ืนฐานของระบบ ICT 

สําหรับการศึกษาถือไดวาเปนผูนําสถาบันหนึ่งของประเทศ คณาจารยไดมีการใชระบบตางๆกันอยางกวางขวาง

ในการเรียนการสอน ท้ังการบันทึกการสอน การจัดทําคลังขอสอบ ประเมินผล การจัดทํา e-book ท่ีนักศึกษา

สามารถอานไดจากอุปกรณ mobile ตางๆ เปนตน   

ระบบ ICT หลานี้ จะถูกพัฒนาเติบโตอยางตอเนื่อง จะไมเปนเพียงเครื่องมือ (Tools) แตจะกลายเปน

สภาพแวดลอม (Environment) ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสําหรับคนหมูมากท่ีไมมี

จํากัดตําแหนงพ้ืนท่ี อายุ หรือพ้ืนฐานการศึกษา เหมือนกับระบบการศึกษาเดิมท่ีพวกเราคุนเคย หากแตจะ

สามารถสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องสําหรับผูคนทุก เพศ ทุกวัย หรือ Life Long Learning อยางแทจริง ซ่ึง

ทิศทางกระบวนการศึกษาในลักษณะนี้ถูกเรียกวา MOOC หรือ Massive Open Online Course  

สถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกหลายแหง ไดกําลังดําเนินการพัฒนา MOOC อยางตอเนื่องและกําลัง

เปนท่ีนิยมยิ่งๆข้ึนเรื่อย ปจจัยท่ีสงผลให MOOC จะมีความสําคัญข้ึนในการศึกษาสําหรับศตวรรษ ท่ี 21 นั้น

เนื่องมาจาก จะชวยลบลางขอจํากัดในการศึกษา เรียนรู ของประชากรในการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการ

ประกอบวิชาชีพ สิ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต ไดอยางอิสระ เปน Educational Globalization อยาง

แทจริง ดังนั้นในฐานะสถาบันการศึกษาและอาจารยผูสอน จึงมีความจําเปนในการท่ีจะตองเตรียมความพรอม

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถรองรับ MOOC ได ในสวนของผูสอนจําตองเรียนรูทักษะใน
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การดําเนินการจัดการเรียนการสอน online โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบูรณาการอยางหลีกเลี่ยงไมพน 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสํานักการจัดการศึกษาออนไลด จะไดใหการสนับสนุนในดานนี้อยางเต็มท่ี  

เปนท่ีทราบกันวา สิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนรูของ

นักศึกษาเปนอยางยิ่ง การดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

โดย อาจารยสาลักษณ สิทธิ์ขุน จึงไดสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบหองเรียน หรือ Classroom 

Design ท่ีอาจารยผูแทนในแตละคณะวิชามีความเห็นวาควรจะเปนเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน และการ

เรียนรูของนักศึกษา โดยผลการสํารวจ อาจารยสาลักษณ ไดอธิบายวา มี 4 องคประกอบหลักท่ีสําคัญตอ

สภาพแวดลอมของหองเรียนท่ีดี คือ 

- Inflastructure : การภาพของหองเรียนท่ีเหมาะสมตอผูเรียน โตะเกาอ้ีท่ีเพียงพอ มีลักษณะ

การนั้งเรียนไดสะดวกสบาย จัดวางตําแหนงเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีอุปกรณสื่อ

การสอนท่ีเหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

- สภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ : มีอุณหภูมิ และการระบายอากาศท่ีเหมาะสม แสงสวางท่ี

เพียงพอ การตกแตงสีผนังหองเรียนท่ีสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  

- Learning Activity : ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางนาสนใจ สงเสริม กระตุน การ

เรียนรู การมีสวนรวมของนักศึกษา  

- Technologies : มีเทคโนโลยี สามารถถูกนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับกิจกรรม เนื้อหา ในการ

เรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน สนับสนุนในการกระตุน อํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูของนักศึกษา (เชน e-Learning, Test-Bank, Social Network หรือ On-Line 

Communication) 

 

สุดทายนี้ จากขอมูลการแลกเปลีย่นเรียนรู ประสบการณการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยจาก

ทุกๆสาขาวิชา ท่ีมีความแตกตางท้ังลักษณะของศาสตร กลุมบุคลิกผูเรียน และผูสอน รวมถึงประสบการณ

ความรูจากผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวขอกับการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น เห็นไดวา 

เทคนิคตางๆควรถูกนํามาใช ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาวิชา ลักษณะวัยวุฒิประสบการณของ

นักศึกษา โดยมีองคประกอบสําคัญคือ ตัวอาจารย สภาพแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐานของหองเรียน 

เทคโนโลยี ท่ีสามารถก็ใหเกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยจะเห็นไดวา

แนวทางท่ีไดถูกถอดและนําเสนอในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้นั้น ลวนมีจุดประสงคเพ่ือกอใหเกิด 

“แรงบันดาลใจ” แกนักศึกษาในการเรียนรู 
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บทท่ี 3 

บทสรุป แนวปฏิบัติท่ีดีและขอเสนอแนะ 

 
การจัดการความรูในประเด็นดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆในปการศึกษา 

2556 นี้ไดดําเนินการตอเนื่องจากปท่ีผานมาในหัวขอดานการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือให

เกิดการเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูมีประสบการณตรง 

จากการไดนําเทคนิคตางๆท่ีไดแนะนําในคูมือแนวปฏิบัติท่ีดีของปท่ีผานมาไปใช รวมถึงประสบการณความรู

ใหมท่ีเกิดข้ึน ท้ังจากอาจารนยผูสอนและผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมโครงการการพัฒนา

สนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ผานเวทีคณะกกรมการการจัดการความรู ดังท่ีไดอธิบายไวในบท

ท่ี 2 ซ่ึงเอกสารรายละเอียดถอดประสบการณจากผูถายทอดแตละทานไดถูกรวบรวมไวในสวนภาคผนวกของ

รายงานคูมือแนวปฏิบัติท่ีดีฉบับนี้  

ขอมูลประสบการณท่ีไดถูกนําเสนอในกระบวนการจัดการความรูในครั้งนี้ สามารถสรุปไดเปนประเด็น

หัวขอแนวปฏิบัติในการสงเสริมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามรายการดังนี้ 

 

สรุปประเด็นแนวปฏิบัติท่ีดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ (Tacit Knowledge) 

- สรางแรงจูงใจ หรือ Inspiration ใหนักศึกษาสนใจอยากเรียนรูดวยตนเอง 

- การตระหนักถึง เปาหมาย ภาพ ความสําคัญ ของการเรียนตอการประกอบวิชาชีพ 

- ใชกรณีศึกษาจริง (Real Application, Case Study) 

- การมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา (Engagement) 

- ความรับผิดชอบรวมกัน ระหวางเพ่ือนรวมชั้น (Peer Responsibility) 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนรวมชั้น (Peer Review and Collaboration) 

- การฝกฝนซํ้าๆ (Continuing Practice) 

- การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ (Learning by doing) 

- การไดรับ Feedback จากผูสอน เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- การตั้งคําถาม เพ่ือผลักดันใหเกิดความคิดตอยอด 

- สราง Small Achievement เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประสบความสําเร็จในแตละข้ันโดยไมยากเกินไปนัก 

- จัดหาแนะนําแหลงขอมูล สืบคน เรียนรู ดวยตนเอง (ICT, หนังสือ, บุคคล, ดูงาน ฯลฯ) 

- การถายทอดความรูดวยการเขียน (Writing) 

- การประยุกตใชเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และวุฒิภาวะของนักศึกษา 

- ใชเทคโนโลยีเขามาผนวกในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
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การประมวลขอมูลท่ีไดรับจากผูมีประสบการณตรง ตามข้ันตอนการจัดการความรูดังท่ีสรุปไวขางตน

สามารถชี้เห็นไดวา กระบวนการเทคนิคแนวปฏิบัติตางๆท่ีผูสอนไดนําใชนั้น มีจุดประสงคเพ่ือใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียน กระตุนสรางความตองการในการศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง หรือ เปนการสราง “แรง

บันดาลใจ” ในการศึกษาใฝรูของนักศึกษานั่นเอง 

แรงบันดาลใจในการใครเรียนรูดวยตนเอง เปนสิ่งสําคัญหลักพ้ืนฐานในการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนได

อยางมีประสิทธิภาพ ท่ีนักศึกษาจะสามารถเก็บรวมรวมความรูจากผูสอนหรือคนควาจากแหลงความรูตางๆได

ครบถวน แรงบันดาลใจจะทําใหเกิดมีความกระตือรือลน มุงม่ันในการวิเคราะหตีความ มีความกลาในการ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตอยอดความรู และ แรงบันดาลใจจะสงผลใหผูเรียนสามารถสื่อสารความรู

ออกมาไดถูกตองเหมาะสม เชน อภิปรายนําเสนอ การเขียนรายงาน หรือการทดสอบตางๆ 

อยางไรก็ตาม การสราง “แรงบันดาลใจ (Inspiration)” แกนักศึกษาใหเกิดข้ึนนั้น นักศึกษา

จําเปนตองถูกนําไปอยูภายใต “บริบทของการเรยีนรู (Learning Context)” ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีชักนําให

นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเลาเรียนโดยเล็งเห็นเปาหมาย (Purpose) ในผลสําเร็จของการเรียน 

ซ่ึงจากขอมูลท่ีไดรวบรวมในกระบวนการจัดการความรูในครั้งนี้ ประมวลไดวาเทคนิคแนวปฏิบัติท่ีผูสอนแตละ

ทานท่ีไดนํามาใช สามารถจัดเปนกลุมองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ในการจุดประกายแรงบันดาลใจในการ

เรียนรูแกผูเรียน  

1) ผูกํากับและตนแบบในการเรียนรู (Director and Role Model) 

2) การประสบความสําเร็จท่ีละเล็กนอยอยางตอเนื่อง (Continuing Practice & Small 

Achievements) 

3) สภาพแวดลอมสนับสนุนการเรียนรู (Learning Environment) 
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1) ผูกํากับและตนแบบในการเรียนรู (Director and Role Model)  

ในท่ีนี้ อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีเปนผูกํากับหลักในการนํานักศึกษาเขาสูบริบทแหงการเรียนรู โดย

จะตองมีการออกแบบรูปแบบหรือบรรยากาศของบริบทวาจะใหมีลักษณะเปนเชนไร ซ่ึงประสิทธิผลจะข้ึนอยู

กับความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการบูรณาการกลยุทธตางๆท่ีประกอบดวย เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือ 

เครื่องมือตางๆมาออกแบบการจัดการเรียนการสอน ใหไดอยางเหมาะสมสําหรับเนื้อหาวิชาและผูเรียน 

นอกจากนั้น การสรางแรงบันดาลใจแกผูเรียน ยังสามารถสรางไดโดยใช Role Model ซ่ึงอาจเปนตัว

ผูสอนเองท่ีนักศึกษาเห็นภาพของผูความเชี่ยวชาญท่ีนักศึกษาตองการเปน หากแตโดยสวนมากแลวผูท่ีสามารถ

เปนตนแบบท่ีสรางแรงบันดาลใจไดมีประสิทธิภาพกวามักจะเปนผูท่ีมีสถานะใกลเคียงกับนักศึกษา เชน เพ่ือน

รวมชั้นเรียนของนักศึกษาเองท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาวิชา ผูท่ีสามารถชวยเหลือสอนติวเพ่ือนใน

ชั้นเรียน หรือผูท่ีเปนกําลังสําคัญในการทํางานกลุม นอกจากนั้นตนแบบอาจเปนรุนพ่ีท่ีมีผลงานท่ีเปนตัวอยาง

ท่ีประสบความสําเร็จ การใช role model เหลานี้จะกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเลียนแบบ การชวยเหลือ

ระหวางกัน เกิดการเรียนรูดวยตัวเอง ทํางานเปนทีมเพ่ือใหเกิดการยอมรับของเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 

2) การประสบความสําเร็จท่ีละเล็กนอยอยางตอเนื่อง (Continuing Practice & Small Achievements)  

 การใหนักศึกษาไดมีโอกาสในฝกปฏิบัติซํ้าๆและมีการประเมินทดสอบอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจาก

เปาหมายการเรียนรูจากงายไปยากอยางคอยเปนคอยไป เพ่ือใหนักศึกษาไดรับรูถึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนทีละ

ข้ันตอนไดโดยไมยากเกินไปนัก ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากผลการทดสอบ เชนการสอบยอยหรือการสอบ

ท่ีเปนทางการ แตอาจรวมถึงการตอบคําถามในชั้นเรียน การนําเสนอผลงานท่ีเปนตัวอยางท่ีดีหรือเปนท่ีพ่ึงแก

เพ่ือนๆได ผลการทําโจทยแบบฝกหัดท่ีประสบความสําเร็จ หรือการไดรับคําชมจากอาจารยผูสอน สิ่งตางๆ

เหลานี้จะสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนใครอยากท่ีจะเรียนรูพัฒนาในข้ันตอไปท่ียากมากข้ึน โดยแตละ

ข้ันในการทดสอบของการเรียนรูนั้นนักศึกษาตองไดรับขอแนะนําหรือ feedback หรือแมแตคําถามท่ีทาทาย

เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะชวยใหนักศึกษาสามารถจะเรียนรูตอยอดข้ึนไปไดงายข้ึน เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

เชน คลังขอสอบท่ีใหผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ จะสามารถเขามาชวยสนับสนุนในสวนี้ไดเปนอยางดี  

 

3) สภาพแวดลอมสนับสนุนการเรียนรู (Learning Environment) 

การสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนสิ่งท่ีขาดไมไดท่ีจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจใน

การเรียนรูของนักศึกษา จากขอมูลของการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูสอนสวนใหญชี้ใหเห็นวา พ้ืนฐานท่ี

กอใหเกิดสภาพแวดลอมของการเรียนรูนั้นเกิดจาก การท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ซ่ึงผูสอน

สามารถใชเทคนิดหรือแนวปฏิบัติท่ีดีอยางเหมาะสม โดยสามารถนํามาผสมผสานสอดคลองกับบริบทของการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิดตางๆท่ีมีอยูนั้นไมสามารถระบุไดตายตัววาเหมาะสมกับ

ศาสตรแขนงใด วิชากระเภทใด หรือ นักศึกษากลุมใดอยางเฉพาะเจาะจง หากแตตะตองพิจารณาบูรณาการให
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เหมาะสมกับ เนื้องหาวิชาในแตละชวง พ้ืนฐานและความสนใจของนักศึกษา และท่ีสําคัญควรสอดคลองกับ

บุคลิกความเชี่ยวชาญของผูสอนเองอีกดวย 

 เทคโนโลยท่ีีมีเหมาะสม สามารถสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมของการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพไดดี

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชนั้น ควรสอดคลองกับการรับรูและการดําเนินชีวิต (life 

style) ของผูเรียน มีการใชเครื่องมืออุปกรณในฐานะสื่อการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการระบบ 

ICT ในกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสมท่ีสงเสริมสภาพแวดลอมของการเรียนรูโดยมีอาจารยผูสอนเปนผู

กํากับและสอดคลองภายใตเทคนิดการจัดการเรีบนการสอนท่ีนํามาใช 

นอกจากนั้นสิ่งแวดลอมทางกายภาพสําหรับการเรียนรู (physical environment) มีความสําคัญใน

การจัดการเรียนการสอนไมยิ่งหยอนไปกวากัน เชน การออกแบบหองเรียน (Classroom Design) ใหมี

สภาพแวดลอมท่ีสะดวกสบายตอการเลาเรียน สนับสนุนกระบวนการเทคนิคตางๆท่ีสอดคลองกับบริบทของ

การเรียนการสอน ตามท่ีผูสอนไดออกแบบไว 

 

ขอเสนอแนะ 

นอกจากบทสรุปเพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติในการการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูของนักศึกษาดัง

อธิบายขางตน การดําเนินงานการจัดการความรูในครั้งนี้ยังชั้ใหเห็นวา การประสานความรวมระหวาง

หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จะสามารถชวยใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนร็และการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ัน หนวยหลักในการจัดการความรูดานการเรียน

การสอนประกอบดวย อาจารยผูสอนในคณะวิชา ศูนยพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอน ซ่ึงมีองคความรู 

ความเชี่ยวชาญในการนําเทคนิคแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับบริบทแหงการเรียนรู และรวมถึง สํานักการจัดการศึกษา

ออนโลน ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมใหบริบทแหงการเรียนรูไดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย มีกระบวนการจัดการความรู เปนศูนยการในการแลกเปลี่ยน สะสม ประมวลผล

เชื่อมโยงแนวปฏิบัติท่ีดีไดระหวางกัน 

กระบวนการวัดผลการเรยีนรูท่ีถูกนํามาใชไดอยางเหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอน เปน

ปจจัยอยางหนึ่งในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากประสบการณของผูสอนแต

ละแขนงวิชามักเปนผูชํานาญการในวิชาชีพ ซ่ึงอาจยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการการประเมินผล

การศึกษาท่ีเหมาะสม จึงเห็นวาหากการจัดการความรูในรอบปการศึกษาตอไป สามารถผนวกการประเมินผล

การเรียนรู (Learning Assessment) หรือ มีการเผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียน ใหมากยิ่งข้ึนจะสามารถชวย

ใหผูสอนเกิดความเขาใจในประเด็นนี้ไดดีข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในการสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมในการเรียนรูใน

การจเัการเรียนการสอน กระบวนการประเมินผล รวมถึงการกาวไปสูการจัดการเรียนการสอนแบบ online 

เต็มรูปแบบของรายวิชาในหลักสูตร หรือ สําหรับทักษะเฉพาะดาน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณจาก
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ผูเชี่ยวชาญในประเด็นตางๆเหลานี้จะชวยใหอาจารยจากคณะวิชาตางๆสามารถตอยอดการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางรวดร็วตลอดเวลา นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการเรีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 

เอกสารสรุปประสบการณ์และแนวปฏิบตัิท่ีดี ของอาจารย์และผู้มปีระสบการณ์ (Tacit Knowledge) จากการ

จดัการความรู้ถกูจดัเก็บไว้ในระบบออนไลด์ ตาม Link ด้านลา่ง 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5WWXNFcd1xZUTIyV2FJd19lNUE&usp=sharing 

 
ลาํดับ คณะ / รายวิชา / หัวข้อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ Link 

1 ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน 

SPU-Teaching and Learning Forum 

ดร.สริินธร สนิจินดาวงศ์ Link 01 

2 คณะบริหารธุรกิจ 

BUS400 จริยธรรมทางธุรกิจ   

อาจารย์ดารา พงษ์สมบรูณ์ Link 02 

3 คณะบริหารธุรกิจ (ชลบรีุ) 

MKT210 วิชาหลกัการตลาด 

อาจารย์ ธีรุตย์ กนกธร Link 03 

4 คณะนิเทศน์ศาสตร์  

CMM248 & CMM256 การถา่ยภาพดิจิทลั

เพ่ือการสือ่สาร   

อาจารย์ธีระพนัธ์  ชนาพรรณ 

 

Link 04 

5 คณะดิจิทลัมเีดีย 

DGA409 เทคโนโลยีภาพเคลือ่นไหวและสือ่

ปฏิสมัพนัธ์ 

อาจารย์นภนต์ คณุะนิติสาร Link 05 

6 คณะบญัชี  

ACT451 สมัมนาบญัชีการเงิน 

แบบคดิสร้างสรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราวนั เพชรเจริญ  

และ อาจารย์อรุาภรณ์  รักมิตร 

Link 06 

7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

BCS486 หวัข้อพิเศษ1 เร่ือง MOS EXCEL & 

Advanced Excel 

อาจารย์สริภพ รุจรัตนพล   

อาจารย์อจัจิมา  มณฑาพนัธุ์ 

Link 07a 
Link 07b 

8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชลบรีุ)  

ICT486 การออกแบบระบบเครือขา่ย การ

ติดตัง้และกรณีศกึษา 1 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชลบรีุ) Link 08 

9 คณะเศรษฐศาสตร์ 

ECO113 หลกัเศรษฐศาสตร์ 

อาจารย์สภุาวดี  ฮะมะณี Link 09 

10 คณะศิลปศาสตร์ 

HTM414 สมัมนาอตุสาหกรรมการโรงแรม

อาจารย์สจิุนต์ สขุะพงษ์ Link 10a 
Link 10b 
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https://drive.google.com/folderview?id=0B5WWXNFcd1xZUTIyV2FJd19lNUE&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xieE9YcUhaZWE5a1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiOHlFVVZ1MDNkaDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xieTN6d0xtMmUtZWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xid2tCMnJydkpHTmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiQjNld1lIMVBrdmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HOWE3T3hETmZuUmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HOHJ6UmM2N2ZjbWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiRGNiWHFmZ2ZOMzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiYzEwSGp1MjBLdWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xicjVLdUpVOVRweE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiN2t0R2tBN3pXX0E/edit?usp=sharing
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และการทอ่งเท่ียว 

11 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีนสือ่สาร

ธุรกิจ(ชลบรีุ) 

CHN211 การฟังและการพดูภาษาจีน 1 

อาจารย์วกิานดา  แสงกล้า Link 11 

12 วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการสือ่สารธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ 

IBC274 Office Automation 

อาจารย์บญุยโชติ สธีุรวฒันานนท์ Link 12 

13 สาํนกัวชิาศกึษาทัว่ไป     

Mind Map เทคนิคการคดิอยา่งสร้างสรรค์ 

:การเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภมูิ  มีประดิษฐ์ Link 13a 
Link 13b 

14 สถาบนัภาษา  

FRN332 ภาษาฝร่ังเศส 2    

อาจารย์รุ่งรัตน์ วชัรพฤกษ์ Link 14 

15 คณะศิลปศาสตร์  

เทคนิคการสอนภาษาองักฤษอยา่งไรให้ชนะ

อปุสรรค 

ดร.ถาวร ทิศทองคาํ Link 15a 
Link 15b 

16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอนวิชาคาํนวณ แบบเป็นลาํดบัขัน้ 

วิชา 211 วงจรไฟฟ้า 1 

อาจารย์ปรากิต เหลยีงประดิษฐ์ Link 16 

17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลวิจยัในชัน้เรียน - การสง่เสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเองโดยการแขง่ขนัโครงงาน 

อาจารย์ มฮํูามดั ทรงชาต ิ Link 17 

18  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลวิจยัในชัน้เรียน – การใช้ระบบ e-

Learning  และ ICT บรูณาการกบัการเรียน

การสอน 

ผศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ Link 18 

19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การพฒันาการสอน และ รางวลั

ผลงานด้านการจดัการสอน 

รศ.ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี Link 19 

20 ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการ
สอน 

ดร.สริินธร สนิจินดาวงศ์ 

อาจารย์วิสาลกัษณ์ สทิธ์ิขนุทด 

Link 20a 
Link 20b 
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https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiUHVBc01feVI2Wms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiYUZvQlVMZW54UWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiSWMwNFJMWFhFRTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HbWpMM242Qk1HS2c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiM3BSZWczcFI2NFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xidDZyb09XaExaNTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xicW5NN3p4ZXhRUDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HTWJGWUV2dkxTR2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HWFQ4Y0l6cjZ4d0U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HZV9XbWNtNnEzWlk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HcnI2SnRBSE5rV3M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HTmpfZ2k5dTNuOFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79ovf0AxT-HOUZUMUw1V3RvQVk/edit?usp=sharing
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Classroom Design 
21 สาํนกัการจดัการศกึษาออนไลด์ 

การบรูณาการระบบ ICT ในการจดัการเรียน

การสอน 

ดร.วรสรวง ดวงจินดา Link 21 

22 คณะศิลปศาสตร์ (ชลบรีุ) 

TRM323 การตลาดเชิงกลยทุธ์สาํหรับธุรกิจ

การทอ่งเท่ียว 

อาจารย์ฐมจารี  ปาลอภิไตร Link 22a 
Link 22b 

23 คณะบญัชี  (ชลบรีุ) 

ACT451 สมัมนาบญัชีการเงิน 

แบบคดิสร้างสรรค์ 

 
และ อาจารย์อรุาภรณ์  รักมิตร 

Link 23 

24 สาํนกัวชิาศกึษาทัว่ไป     

THI116 ช่ือวิชา ภาษาไทยกบัการนําเสนอ 

อาจารย์สมภพ  มีบญุ    Link 24 

 
 

เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดี ดานการเรียนการสอนจากหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

• ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน http://www.spu.ac.th/tlc/about/ 

• คูมือแนวทางปฏิบัติของ สํานักการจัดการศึกษาออนไลน และ ระบบ e-Learning 

http://www.spu.ac.th/ooe/ และ http://elearning.spu.ac.th/ 
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https://docs.google.com/document/d/1DaJtoVuiI5qIPBPVDCWLieR5m0HmvgrqmDaq2O81Xs4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiNHpyeFN1dmpVSnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiNHpyeFN1dmpVSnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xiNHpyeFN1dmpVSnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xidDVaQ0pQWlRHRVk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0MIYB62C5xieTBuS1lROEJac2s/edit?usp=sharing
http://www.spu.ac.th/tlc/about/
http://www.spu.ac.th/ooe/
http://elearning.spu.ac.th/
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ภาคผนวก ข คําส่ังแตงตั้งกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน 
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