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เพ่ือใหน้กัศึกษาสนใจในชัน้เรียน
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อาจารย์
1. บุคลกิภาพและพฤตกิรรมการสอนของอาจารย์
2. เทคนิคการปกครองนกัศกึษาในชัน้เรียน 
3. การใช้เทคนิควธีิการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมและต้องการจะเรียนรู้
4. อาจารย์ต้องเข้าใจนกัศกึษา อาจารย์ต้องท าตวัให้เป็นทัง้ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา และ

เป็นที่พึง่ของเดก็ได้ 
5. อาจารย์ต้องจดจ าช่ือนักศึกษาให้ได้
6. อาจารย์ติดธรุะ ติดประชมุ ป่วย ควรแจ้งนกัศกึษาไม่ต้องมาเรียนลว่งหน้า 
7. อาจารย์ต้องเตรียมตัวมาสอน เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และมี Sheet 

ประกอบ 
8. บางครัง้นกัศกึษาพดูคยุกนัดงั อาจารย์ไม่ควรเร่งเคร่ืองขยายเสียง หรือตะโกนแข่ง 
9. เทคนิคการช่วยเรียนของนักศึกษาหรือมีปัญหา (ด้วยค าพูด Positive 

Thinking)
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อาจารย์
10. เปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก Talk Only (พูดเยอะๆ) กลายเป็นให้นักศึกษา
อภปิรายให้มากขึน้ 
11. อาจารย์ควรหาหนงัสือมาอา่นเพ่ือเข้าใจธรรมชาติของวยัรุ่น
12. ขอแนะน าเวบ็ไซท์ http://www.gotoknow.org แหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้
อาจารย์น าเอาแนวความคดิของหลายๆ ท่านไปใช้งาน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของวชิาที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึน้

สื่อการสอน
1. ส่งเสริมให้มีการจัดหาและใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
2. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 
3. (ตัวอย่าง) แนวทางการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 

(สื่อการสอน  e-Learning) 
4. ควรใช้ Powerpoint ไฟล์วดิีทศัน์ ประกอบการสอน 
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การสร้างบรรยากาศในการเรียน
1. การสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ด ี
2. ใช้วิธีการเสริมแรง (ค าชมเชย รางวลั)ตามความเหมาะสม และตาม

ความจ าเป็น
3. กระตุ้นนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง (สุ่มเรียกชื่อท ากิจกรรม ถาม

ตอบ แสดงบทบาท)
4. เปิดเพลงให้กบันกัศกึษา ขณะท าแลป ลดความเครียด
5. อาจารย์ควรมีกจิกรรมเสริม หรือพกัเบรกบ้างแก้เครียด
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การทศันศึกษานอกสถานที่ หรือใช้ปัจจัยภายนอกมาสอน
1. การพานักศึกษาออกไปทศันศึกษา ดงูานตลอดเชญิวทิยากร

ภายนอก
2. การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัศกึษา 
3. เชญิผู้เช่ียวชาญจากภายนอก มาเป็นคณะกรรมการสอบวชิา

เตรียมโครงงานวทิยานิพนธ์ และวชิาโครงงานวทิยานิพนธ์
4. ควรเชิญรุ่นพี่ หรืออาจารย์ควรยกตวัอย่างการน าไปใช้ในงานจริง 
5. ยกตวัอย่างเหตุการณ์ที่เกดิขึน้จริงในปัจจุบัน 
6. อนญุาต/ผลกัดนัให้นกัศกึษาจดันิทรรศการ
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กระตุ้น/ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน
1. อาจารย์บางท่านเสนอให้นักศึกษาเกรดต ่าน่ังเรียนด้านหน้า 

หรือให้นักศึกษาที่เกรดสูงๆ มาน่ังประกบกับนักศึกษาเกรดต ่า 
2. เสนอให้ใช้การจบัคูบ่ดัดี ้(Buddy Learning)
3. อาจารย์บางท่านเสนอให้จัดกลุ่มตวิ

การมอบหมายกจิกรรมหรืองาน
1. การมอบหมายกจิกรรมหรืองานให้นักศึกษารับผดิชอบหรือ

ปฏบิัต ิและตดิตามผลจนนักศึกษาท างานนัน้เสร็จ
2. การใช้เว็บไซท์ http://www.turnitin.com 
3. แบ่งกลุ่มย่อยวพิากย์เนือ้หา 
4. อย่าให้งานนักศึกษาท านานเกนิไป (6 ชั่วโมงต่อชิน้) 
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การกระตุ้นนักศึกษาให้ตรงต่อเวลา
1. ใช้การทดสอบก่อน-หลังเรียน 
2. ให้ทราบผลการทดสอบอย่างทนัท่วงที การให้นกัศกึษาทราบผลการ

ทดสอบอย่างทนัท่วงทีว่าสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้ไปนัน้มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้เพียงใด มีสิ่งใดที่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

3. การใช้ข้อสอบออนไลน์

กระตุ้น/ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน
1. อาจารย์บางท่านเสนอให้นักศึกษาเกรดต ่าน่ังเรียนด้านหน้า 

หรือให้นักศึกษาที่เกรดสูงๆ มาน่ังประกบกับนักศึกษาเกรดต ่า 
2. ใช้การจบัคูบ่ดัดี ้(Buddy Learning)
3. จัดกลุ่มตวิ 
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อาจารย์
1. บุคลกิภาพและพฤตกิรรมการสอนของอาจารย์ อาจารย์ที่มีบุคลกิภาพที่ดี
เชน่ การแตง่กายเรียบร้อย (ไม่ใชผ่มยุง่ แตง่ตวัสกปรก ไม่เรียบร้อย ฯลฯ) การยืน 
การเดิน ทา่ทางที่เป็นมิตร น า้เสียงที่แจม่ใสเป็นแบบโทนเสียงเดียว (ห้ามพดูแบบ
อา่นสไลด์ตลอด) การใช้ค าพดู Negative (โง่ ไม่ฉลาด ไม่ได้เร่ือง) การแสดงออก
ทางสีหน้าไม่ยิม้แย้มแจม่ใส (ท าหน้ายกัษ์) ห้ามเหว่ียงใสน่กัศกึษา และลองคดิว่า
เรามา Talk Show บ้างไม๊? จะชว่ยสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี ตลอดจน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์มีบทบาทในการสร้างความรู้สกึที่ดีให้แก่
นักศึกษา เชน่เดียวกบับคุลิกภาพของอาจารย์ ในการสอนอาจารย์จะต้องใช้เทคนิค
และทกัษะในการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกบันกัศกึษาและบทเรียนเพ่ือให้
นกัศกึษาเกิดความรู้และทกัษะตามที่หลกัสตูรก าหนด
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2. เทคนิคการปกครองนักศึกษาในชัน้เรียน อาจารย์ควรสง่เสริมในการสร้าง
บรรยากาศทางจิตวิทยา คือ การสร้างความเป็นกลางหรือความยุตธิรรม ยึด
หลักประชาธิปไตย ใช้กฎระเบยีบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับได้ นักศึกษากจ็ะ
เรียนได้อย่างเป็นสุข (บอกกฎเกณฑ์ก่อนในครัง้แรกของการเข้าชัน้เรียน 
และท าตามนัน้ ถ้าเป็นไปได้ต้องชีแ้จงกฎเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะหน่วยให้
นกัศกึษาทราบก่อน เหมือนกบัเวลาเราไปตดัสินรางวลั ต้องมีกฎเกณฑ์ และท าตาม
กฎเหลา่นัน้) อาจารย์ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง เพราะจะท าให้เกิดปัญหากบั
นกัศกึษาในห้องนัน้ได้ (โดยเฉพาะนกัศกึษาหญิงจะคิดมากกว่านกัศกึษาชาย)
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3. ท าให้นกัศกึษามีความพร้อมและต้องการจะเรียนรู้ การวางเง่ือนไขและ
สร้างสถานการณ์ของการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ การใช้เทคนิควิธีการ
สอนที่ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมและต้องการจะเรียนรู้เป็น
ความสามารถของอาจารย์ การใช้จังหวะ เวลา สถานการณ์ 
เหตุการณ์ที่เป็นอยู่เป็นแรงกระตุ้นและสร้างความต้องการเรียนรู้
จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมาก
4. อาจารย์ต้องเข้าใจนักศึกษา อาจารย์ต้องท าตวัให้เป็นทัง้ผู้สอน
เป็นที่ปรึกษา และเป็นที่พึ่งของเดก็ได้ เม่ือใดที่เดก็ไมเ่ข้าหาอาจารย์ 
เดก็จะห่างเหินจากอาจารย์เป็นสาเหตทุ าให้ขาดเรียน หรือไมส่นใจในการ
เรียน (*อย่าให้รุ่นพี่มาเป็นที่ปรึกษาแทนอาจารย์ เพราะบางอย่างรุ่นพี่ไม่
สามารถทราบข้อมลู/กฎระเบียบของสถาบนัที่เปลี่ยนแปลงได้ทนั)
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5. อาจารย์ต้องจดจ าช่ือนักศึกษาให้ได้ เน่ืองจากถ้าจดจ าช่ือไมไ่ด้ ก็
เหมือนเหินห่างกบันกัศกึษามากขึน้อีก วิธีการจดจ า ใช้การเรียกช่ือบอ่ยๆ 
จากใบเช็คช่ือ หรือตอนตอบค าถาม จะได้ช่วยในการจดจ าให้ได้ (ไมค่วร
จดจ านกัศกึษาท่ีหลอ่ เก่ง หรือสวยเท่านัน้ ควรจดจ านกัศกึษาท่ีมีสมบตัิ
ตรงกนัข้ามด้วย ตามหลกัความเท่าเทียมกนั)
6. อาจารย์ตดิธุระ ตดิประชุม ป่วย ควรแจ้งนักศึกษาไม่ต้องมาเรียน
ล่วงหน้า ถ้าไมแ่จ้งก่อน นกัศกึษาบางคนอารมณ์เสีย อาจประจาน
อาจารย์ในสงัคมออนไลน์ ดงันัน้อาจารย์ควรมีหมายเลขโทรศัพท์
ตดิต่อหวัหน้าห้อง และรองหวัหน้าห้อง หรือนกัศกึษาหลายๆ คนในห้อง  
(*เพราะนกัศกึษาสว่นมากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์บอ่ย เน่ืองจากต้องการ
โปรโมชัน่ที่ดีที่สดุ) หรืออาจารย์ควรตัง้แฟนเพจในเฟซบุ๊กส าหรับกลุม่
นัน้ๆ เช่น “วิชา Fiber Science 57145TCE” แล้วให้นกัศกึษากลุม่
57145TCE มาแอดเป็นเพื่อน เป็นต้น เพื่อประหยดัเวลา และคา่โทรศพัท์12



7. อาจารย์ต้องเตรียมตวัมาสอน เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และมี
Sheet ประกอบ บางท่านบอกว่าแจกไปเลย นักศึกษาจะได้มาจด
ไม่ต้องเสียเวลา แตบ่างท่านบอกว่าอาจจะแจกหลงัเรียน เพราะถ้าแจก
ก่อน เดก็ก็ไมส่นใจเรียน (*ขึน้กบัอาจารย์ใช้วิจารณญาณตดัสินเอง)
8. บางครัง้นักศึกษาพดูคุยกันดงั อาจารย์ไม่ควรเร่งเคร่ืองขยาย
เสียง (ถ้ามี) หรือตะโกนแข่ง เพื่อท าให้เสียงอาจารย์ดงักลบเสียง
นกัศกึษา อาจารย์ควรลองลดเสียงแล้วพดูให้เบาลง ถ้านกัศกึษาจะคยุจะ
ได้ไมค่ยุ เพราะถ้าจะตะเบง็เสียงแขง่ อาจารย์อาจจะเจ็บคอไปอีกนาน 
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9. เทคนิคการช่วยเรียนของนักศึกษาหรือมีปัญหา 
อาจารย์ควรให้นกัศกึษามีการออกเสียง (เหมือนตอนเดก็ๆ ท่องสตูรคณู) 
พยายามสอนให้สนกุสนาน สอนเป็นรูปธรรมให้มากขึน้ หดัชมนกัศึกษา
เม่ือท าได้ดี ให้ก าลงัใจเม่ือยงัท าไมถ่กู โดยใช้ค าพดูท่ีเชิงบวก (Positive
Thinking) หากอาจารย์มีอารมณ์โมโห ไม่ควรพดูตอนนัน้ ควรสงบ
สตอิารมณ์ก่อน เพราะหากพดูตอ่ว่าตอนนัน้อาจจะท าให้ขาดความ
น่าเช่ือถือ และนกัศกึษาจะไมฟั่งอาจารย์ท่านนีอ้ีกเลย
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10. เปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก Talk Only (พดูเยอะๆ) กลายเป็น
ให้นักศึกษาอภปิรายให้มากขึน้ (วธีิการสอนที่ยดึผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง) เช่น การน าเอาการสอนแบบอภปิรายมาช่วยเหลือ
อาจารย์ การน าเอาการสอนแบบจ าลองสถานการณ์  การน าเอา
การสอนแบบใช้สถานการณ์สมมุต ิการน าเอาการสอนแบบ CDIO 
หรือแบบ STEM มาใช้แทนการสอนแบบเก่าๆ หรือการน าเอา 
Animation หรือ ชิน้งานจริงมาช่วยสร้างความเข้าใจมากขึน้ เป็นต้น
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11. อาจารย์ควรหาหนังสือมาอ่านเพื่อเข้าใจธรรมชาตขิองวัยรุ่นให้
มากขึน้กว่าเดิม เปิดมมุมองใหม่ๆ  เพื่อท าให้เยาวชนเหลา่นี ้
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12. ขอแนะน าเวบ็ไซท์ แหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์
น าเอาแนวความคิดของหลายๆ ทา่นไปใช้งาน เพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอนของวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ดีย่ิงขึน้

http://www.gotoknow.org
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ค้นหาค าว่า “drapichart”
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http://www.gotoknow.org/posts/587825
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สื่อการสอน
1. ส่งเสริมให้มีการจัดหาและใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศกึษาท่ีได้รับการออกแบบและ
มีการบริหารจดัการในการใช้อย่างดีจะสามารถกระตุ้นความสนใจและ
สร้างแรงจงูใจใฝ่เรียนรู้ได้ นอกจากนัน้สื่อท่ีสามารถสร้างแรงจงูใจให้
นกัศกึษาได้ดีนัน้ต้องสามารถท าให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ ได้เห็น
ความแตกตา่งท าให้เกิดการเปรียบเทียบความคิด
2. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ของส านกั-
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธญับรีุ 
http://www.moodle.rmutt.ac.th/ ต้องขออนุญาตเปิดรายวชิาออนไลน์
ก่อนท่ี http://www.moodle.rmutt.ac.th/mod/resource/view.php?id=23
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3. (ตวัอย่าง) แนวทางการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอน (สื่อการสอน  e-Learning) สามารถดไูด้ท่ีน่ี
https://drive.google.com/file/d/0B3rz8QhEiJPMM1RrNE9QazRGUl
k/view?usp=sharing
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4. ควรใช้ Powerpoint ไฟล์วดิทีศัน์ประกอบการสอน ถ้าจะท าให้
น่าสนใจ ควรมีภาพน่ิง หรือวีดิทศัน์จาก youtube.com* (ไมค่วรยาวมาก) 
อธิบายการท างานด้วย Simulator หรือน าของจริงมาแสดงให้เห็นและ
สมัผสัจะกระตุ้นความจ าได้ดีขึน้ หรือควรหาเนือ้หาหรือ ลิงค์เช่ือมตอ่ไป
ภายนอก เพื่อให้นกัศกึษาไปศกึษาด้วยตนเองหลงัเรียนตอ่ไป
(หมายเหตุ *บางท่านเสนอว่าควรเปิดวีดิทศัน์ให้ชมก่อน แล้วค่อยตัง้
ค าถาม เพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียน)
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การสร้างบรรยากาศในการเรียน
1. การสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ด ีเป็นการ
สร้างบรรยากาศทางกายภาพในห้องเรียน เช่น เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่ง 
ๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ห้องเรียนมีอากาศเยน็สบาย มีกลิ่น
หอม (สุคนธบ าบัด) สะอาดและแสงสว่างเหมาะสมกับการเรียน ซึง่
จะท าให้นักศึกษามีความสุขที่ได้อยู่ในชัน้เรียน
2. ใช้วธีิการเสริมแรงตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็น
เพ่ือให้นกัศกึษามีพฤติกรรมในการเรียนที่ดี เช่น การเพิ่มคะแนน การ
ให้ค าชมเชย การยิม้ การให้ความเอาใจใส่ นบัเป็นตวัเสริมแรงท่ีมี
อิทธิพลตอ่นกัศกึษาอย่างมาก 
(หมายเหตุ ไมค่วรตดัคะแนน เพราะจะท าให้
นกัศกึษาไมก่ล้าตอบค าถาม)
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3. กระตุ้นนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เช่น เรียกช่ือให้ตอบค าถาม โดยการ
สุม่จากโปรแกรมซปูเปอร์ซุม่ http://software.thaiware.com/download.php?id=9951

หรือหยิบจากสลากรายช่ือออกมา การให้รางวลั การยกย่องชมเชย แต่คง
ต้องให้ในเวลาท่ีเหมาะสม (*ต้นเดือนไมค่วรให้ เพราะยงัมีเงิน สกัวนัที่ 
18-30 ของแตล่ะเดือน น่าจะเหมาะสม เพราะนกัศกึษาเร่ิมใช้เงินหมด –
ข้อมลูสอบถามจากนกัศกึษาท่ีสนิท)
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4. อาจารย์บางท่านเสนอให้จดัหาล าโพงขนาดเลก็ หรือเคร่ืองเล่น 
CD หรือ DVD (ถ้ามี usb หรือ สามารถเช่ือมต่อด้วยระบบบูลทธู
ของสมาร์ทโฟนได้ ยิ่งดี) เพื่อเปิดเพลงให้กับนักศึกษา ในขณะท่ี
นกัศกึษาท าแลป หรือท างานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ โดยให้
นกัศกึษาเป็นคนเลือกเพลงเอง แตมี่กติกาว่าต้องเปิดเสียงไม่ให้ดงัรบกวน 
อาจารย์ท่านอื่น หรือห้องเรียนข้างๆ หรือใช้ล าโพงไมใ่หญ่ จะได้ไมร่บกวน
คนอื่น
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5. หากนกัศกึษาเร่ิมไมส่นใจ อาจารย์ควรมีกจิกรรมเสริม เช่น เลน่
เกมส์ หรือ อนญุาตให้พกัเบรกบ้าง (ระวงัปลอ่ยแล้วหายตวันาน) เป็นต้น

ที่มา http://health.kapook.com/view84223.html
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การทศันศึกษานอกสถานที่ หรือใช้ปัจจัยภายนอกมาสอน
1. การพานักศึกษาออกไปทศันศึกษา ดงูานตลอดเชญิวทิยากร
ภายนอก (โดยเฉพาะในชัน้ปีแรกๆ แล้วท าอย่างต่อเน่ืองเร่ือยๆ) 
เพ่ือเสริมแรงกระตุ้นความสนใจของนกัศกึษาได้เป็นอย่างดี ถ้าเป็นไปได้
ควรเชิญผู้จดัการโรงงาน หรือผู้จดัการฝ่ายบคุคล ชีแ้จงเก่ียวกบัระเบียบ
ปฏิบตัิจริงในโรงงาน หรือองค์กรตา่งๆ เป็นอย่างไร นกัศกึษาควรทราบ
ข้อมลูก่อน
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2. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา สอนให้รู้ว่าความส าคญั
ของพวกเขากระทบอย่างไรกบัประเทศชาติ หรือเชญิผู้จัดการโรงงาน 
หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล มาพดูสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัศกึษาเนินๆ 
ไมใ่ช่พดูตอนฝึกสหกิจศกึษาซึง่นกัศกึษาไมส่ามารถจะ U-Turn กลบัได้
ทนัแล้ว
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3. เชญิผู้เช่ียวชาญจากภายนอก มาเป็นคณะกรรมการสอบวชิา
เตรียมโครงงานวทิยานิพนธ์ และวชิาโครงงานวทิยานิพนธ์ เพือ่ให้
ช่วยเหลือเร่ืองสารเคมี อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองทดสอบ เคร่ืองจกัรใน
การผลิต อีกทัง้เป็นการสร้างวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาให้มีคณุคา่ และ
คณุภาพเพิ่มมากขึน้

การสอบวชิา Project นกัศึกษาวศิวกรรมเคมีสิง่ทอ – เคมีสิง่ทอ ชัน้ปีท่ี 4ครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ณ ห้องเรียน 
EN5-2202 ภาควชิาวศิวกรรมสิง่ทอ มทร.ธญับรีุ เชิญอาจารย์ รุ่นพ่ี และผู้ทรงคณุวฒุจิากบริษัทมาร่วมสอบ
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4. ควรเชญิรุ่นพี่ หรืออาจารย์ควรยกตวัอย่างการน าไปใช้ในงาน
จริง เช่น ยกตวัอย่างงานที่รุ่นพี่ท า จบไปแล้วต้องเจออะไร แก้ปัญหา
อย่างไรบ้าง หรือให้รุ่นพี่มาพดูว่าควรสนใจอะไรบ้าง ในโรงงานมีปัญหา
อย่างไร แล้วจะหาวิธีแก้ไขหรือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร (จาก
ประสบการณ์) เป็นต้น
5. ยกตวัอย่างเหตุการณ์ที่เกดิขึน้จริงในปัจจุบัน เพือ่เช่ือมโยงเข้ากบั
บทเรียน หรือตัง้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ ก่อนอธิบายเหตุและผล 
หรือเช่ือมโยงทฤษฏีของวิชานัน้ๆ
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6. อนุญาต/ผลักดนัให้นักศึกษาจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงาน/
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หารายวิชาที่สอน หรือเป็นการบรูณาการกบั
วิชาอื่นๆ (แตอ่าจารย์ต้องมีทนุทรัพย์ และทรัพยากรเยอะหน่อย เช่น 
บอร์ด แผ่นป้ายไวนิล ป้ายตา่งๆ ผ้า อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังาน และการ
ตกแตง่ การเคลื่อนย้ายวสัดอุปุกรณ์จากภาควิชามาสถานที่จดังาน เป็น
ต้น

โครงการอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรมผา้หมอ้หอ้ม 29-30 พ.ค. 57 จดัโดย ฝ่ายพฒันานกัศึกษา ร่วมกบันกัศึกษาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอ – เคมีส่ิงทอ 
ชัน้ปีที่ 3 และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบติั ณ บริเวณหอ้งโถง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธญับบรีุ
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กระตุ้น/ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน
1. อาจารย์บางท่านเสนอให้นักศึกษาเกรดต ่าน่ังเรียนด้านหน้า 
หรือให้นักศึกษาที่เกรดสูงๆ มาน่ังประกบกับนักศึกษาเกรดต ่า 
(ระวงันกัศกึษาเกรดต ่าจะชวนให้นกัศกึษาที่เกรดสงูคยุระหว่างเรียน???)
2. ผศ.ดร.อภชิาต ิเสนอให้ใช้การจับคู่บัดดี ้(Buddy Learning) เพื่อ
ช่วยกนัท างาน และเรียน พร้อมทัง้เสนอการให้รางวลั เม่ือนกัศกึษามีผล
การเรียนที่ดีขึน้ทัง้คู ่ดขู้อมลูตา่งๆ ได้ท่ี...
https://www.gotoknow.org/posts/423920
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3. อาจารย์บางท่านเสนอให้จัดกลุ่มตวิ โดยอาจารย์ช่วยจองห้อง
ส าหรับติว และอาจจดัหาอาหารว่างมาให้นกัศกึษารับประทานระหว่าง
การติว เพื่อเป็นการผลกัดนัให้นกัศกึษาช่วยเหลือกนัเอง
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การมอบหมายกจิกรรมหรืองาน
1. การมอบหมายกจิกรรมหรืองานให้นักศึกษารับผดิชอบหรือ
ปฏบิัต ิและตดิตามผลจนนักศึกษาท างานนัน้เสร็จ นบัว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัส าหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ เพราะเป็นแรงกระตุ้นให้
นกัศกึษาสนใจเพื่อจะท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิน้ เช่น อ.อภิชาติ 
สอนวิชา Advanced Textile Printing Processing จะสัง่งานกลุม่ให้พิมพ์
ผ้าผืนใหญ่ 8 สี ความยาว 20 เมตร โดยต้องท างานร่วมกนั (ฝึกท างาน
กลุม่) เป็นต้น
2. การใช้เวบ็ไซท์ http://www.turnitin.com เพื่อใช้สง่การบ้าน ป้องกนั
การคดัลอกวรรณกรรม สร้างเสริมคณุธรรมจริยธรรม และการตรงตอ่เวลา
สนใจสมคัร Account ติดตอ่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.ธญับรีุ เพื่อขอ Account จากนัน้ติดตอ่ ผศ.ดร.อภิชาติ จะเป็นผู้สอน
วิธีการใช้ให้ ประมาณ 2-3 ชัว่โมง 35



ส าหรับท่านท่ีมี Account แล้ว สามารถใช้ไฟล์นีแ้จกให้นักศึกษาเอา
ไปศึกษาวธีิการส่งการบ้านเข้าเวบ็ไซท์ Turnitin.com 
https://drive.google.com/file/d/0B3rz8QhEiJPMc19nZTVMYmhE
OFU/view?usp=sharing
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3. แบ่งกลุ่มย่อยวพิากย์เนือ้หา โดยให้นกัศกึษาเลือกประธานกลุม่ 
เลขากลุม่ และจดัการประชมุเอง เพื่อสง่เสริมประชาธิปไตย และการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น อีกทัง้เพิ่มทกัษะการสื่อสาร (ด้านการพดู อา่น เขียน 
ฟัง) และมารยาทการประชมุให้กบันกัศกึษา 
4. มีอาจารย์บางท่าน ให้งานนักศึกษาท านานเกนิไป (6 ชั่วโมงต่อ
ชิน้) ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะว่าท่านอาจจะท าชิน้งานให้เสร็จประมาณ
ร้อยละ 50 (3 ชัว่โมงตอ่ชิน้แทน) ท่ีเหลือให้นกัศกึษาทดลองท าตอ่ ท่าน
อาจจะไมจ่ าเป็นให้ท าตัง้แตเ่ป็นท่อนเหลก็ หรือแผ่นวงจรเปลา่ แต่
อาจจะไส หรือเช่ือมอปุกรณ์ไว้บ้าง เพื่อไมใ่ห้หนกัเกินไป หรือแบง่ใบงาน
เป็น 2 สปัดาห์แทน
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การกระตุ้นนักศึกษาให้ตรงต่อเวลา
1. ใช้การทดสอบก่อน-หลังเรียน การทดสอบจะเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้
นกัศกึษาเอาใจใสต่อ่บทเรียนและมีความตื่นตวัในการเรียนอยู่ตลอดเวลา 
อีกทัง้เป็นการเช็คช่ือก่อน (คนมาสาย) และหลงัเรียน (มาเรียนครบ
หรือไม)่ และได้ประโยชน์ว่านกัศกึษาได้เรียนรู้เพิ่มขึน้หรือไม ่ ถ้าเข้าใจผิด
จะแก้ไขได้ทนัท่วงที
2. ให้ทราบผลการทดสอบอย่างทนัท่วงท ีการให้นักศึกษาทราบผล
การทดสอบอย่างทนัท่วงทว่ีาสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ไปนัน้มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เพยีงใด มีสิ่งใดที่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ซึง่จะท าให้
นกัศกึษาต้องเอาใจใสต่ิดตามเนือ้หาวิชาอยู่ตลอดเวลา
3. การใช้ข้อสอบออนไลน์ ด้วยกระบวนการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย 
Google Docs ด้วยวธีิตามเวบ็ไซท์ 
http://www.ku.ac.th/icted2012/documents/Google%20docs.pdf38
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ตวัอย่าง ข้อสอบออนไลน์ และการค านวณคะแนนสอบออนไลน์ โดยใช้
Google Docs ของ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบตัิ วิชา Fiber Science
- ข้อสอบ 30 ข้อ
- คะแนนสอบท่ีมีผู้ท ากรอกเข้ามา
หมายเหตุ ยงัไมส่มบรูณ์ เพียงแตท่ าให้ท่านได้เห็นรูปแบบ และวิธีการ
ค านวณคะแนนเท่านัน้
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กระตุ้น/ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน
1. อาจารย์บางท่านเสนอให้นักศึกษาเกรดต ่าน่ังเรียนด้านหน้า 
หรือให้นักศึกษาที่เกรดสูงๆ มาน่ังประกบกับนักศึกษาเกรดต ่า 
(ระวงันกัศกึษาเกรดต ่าจะชวนให้นกัศกึษาที่เกรดสงูคยุระหว่างเรียน???)
2. ผศ.ดร.อภชิาต ิเสนอให้ใช้การจับคู่บัดดี ้(Buddy Learning) เพื่อ
ช่วยกนัท างาน และเรียน พร้อมทัง้เสนอการให้รางวลั เม่ือนกัศกึษามีผล
การเรียนที่ดีขึน้ทัง้คู ่ดขู้อมลูตา่งๆ ได้ท่ี...
https://www.gotoknow.org/posts/423920
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3. อาจารย์บางท่านเสนอให้จัดกลุ่มตวิ โดยอาจารย์ช่วยจองห้อง
ส าหรับติว และอาจจดัหาอาหารว่างมาให้นกัศกึษารับประทานระหว่าง
การติว เพื่อเป็นการผลกัดนัให้นกัศกึษาช่วยเหลือกนัเอง
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หวงัวา่ทา่นอาจารย์ทกุทา่นจะ
ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
เพื่อพฒันาคณุภาพการเรียน

การสอนตอ่ไปครับ
ขอบคุณครับ.
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