
ความรู้ที่สามารถสังเคราะห์ได้ 
ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลกแบบ Active Learning 
 

Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้
ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้เรียน
กับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน  

หลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนมีบทบาท
อ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Meaningful Learning) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดยุทธศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนการสอนกล่าวคือ 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนในรูปแบบActive Learning มีความ
เหมาะสมต่อการสอนในรายวิชา  

จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
สามารถสรุปประเด็นวิธีการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดังนี้ 

1. การสร้างแรงจูงใจโดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานก่อน แล้วสอนทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงหลักการ 
2. ฝึกให้มีการน าเสนอ และการยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 
3. การให้ลงมือปฏิบัติงานจริง 
4. การแบ่งกลุ่มท างาน หรือการท างานเป็นทีม 
5. การสอนโดยเน้นมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในสายอาชีพ 
6. การสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดโจทย์ท่ีน่าสนใจ 
7. การท างานเป็นทีม 
8. การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจากระบบจ าลองซึ่งเทียบเท่าระบบจริง 
9. การสร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างงานท่ีน่าสนใจ 
10. การใช้หลักการ PRE-PRO-POST เป็นแนวทาง ในการสอน 
ท้ังนี้จากการประชุมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  เทคนิคการสอนแบบการสาธิต  
ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งสัดส่วนเวลาส าหรับการบรรยายเนื้อ

และการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการท่ีจะลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมี
การวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าท่ีและมีการสลับหมุนเวียนกัน ทุกครั้ง จากนั้นด าเนินการ
บรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอบแนะน าเทคนิคปลีกย่อย จากนั้น
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับให้ค าแนะน า ในจุดท่ีบกพร่องเป็น
รายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติกิจรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติ 



 
2. เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ  

เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ า ๆ อาจเป็นในลักษณะ
ใช้โปรแกรมช่วยสอน ส าหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 
3. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)  

โดยการสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเด่ียวก็ได้ ให้พิจารณาจากความ
ยาก – ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน และคุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา วางแผนและก าหนดเกณฑ์
อย่างกว้างๆ แล้วให้นักศึกษาวางแผนด าเนินการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิด การออกแบบช้ินงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจาการค้นคว้า ให้
ผู้สอนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในช้ันเรียน จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติท าช้ืนงาน และส่งความคืบหน้าตาม
ก าหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินกาหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบก่อนลงมือท าโครงการและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล 
4. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning)  

เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนระบุปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ ผู้เรียนจะคิด วิเคราะห์ปัญหา 
ต้ังสมมุติฐาน อันเป็นที่มาของปัญหา และหาทางทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ผู้เรียน จะต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีจะ
เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ มาก่อน เพื่อจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดย กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักได้ หากพื้น
ความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ จะต้องค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเองในการด าเนินการสอน ผู้สอน
จะต้องน าปัญหาท่ีเป็นความจริงมาเขียนเป็นกรณี ศึกษาหรือสถานการณ์ในผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้  

(1) ท าความเข้าใจกับศัพท์บางค าหรือแนวคิดบางอย่างในสถานการณ์นั้นๆ  
(2) ระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์  
(3) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา  
(4) ต้ังสมมุติฐานเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ  
(5) ทดสอบสมมุติฐาน และจัดล าดับความสาํ คัญ  
(6) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(7) รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง  
(8) สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ท่ีได้พร้อมท้ังทดสอบ  
(9) สรุปผลการเรียนรู้และหลักการท่ีได้จากการศึกษาปัญหา  
 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีลักษณะท่ีส าคัญ คือผู้เรียนจะได้เรียนด้วยกันเป็นกลุ่มๆ 

ประมาณ 6–8 คน มีการอภิปรายและค้นคว้าหาความรู้ด้วยกัน มีการเรียนรู้ด้วย ตนเองเนื้อหาสาระท่ี
ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้น จะเป็นเนื้อหาท่ีเกิดจากการบูรณาการเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาท่ีก าหนดนั้นอย่างชัดเจน  
5.  การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Cooperative Learning)   

เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องท่ีเรียนลักษณะของการ จัดการเรียนการสอน  

(1) จัดช้ันเรียนโดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 3-6 คนโดยจัด คละกันตาม
ความสามารถทางการเรียนมีท้ังเก่งปานกลางและอ่อน  



(2)  ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และรับผิดชอบการเรียนรู้ของ เพื่อนๆ ภาย ใน
กลุ่มของตนเองด้วย  

(3)  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการท างานอย่างเต็มความสามารถโดยสนับสนุนยอมรับ 
และไว้วางใจซึ่งกันและกนัเพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ท้ัง 5 รูปแบบมีเทคนิคในการวางแผนกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
- รายวิชาปฏิบัติการ  

- วางแผนและเตรียมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากกว่า 1 รูปแบบขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ 

- สังเกตกระบวนการคิดของนักศึกษา ถ้านักศึกษาคิดไม่ได้ จะให้ข้อแนะน า  
- ถ้านักศึกษาพิมพ์งานช้าจะแนะน าให้นักศึกษาลองฝึกพิมพ์ในโปรแกรมพิมพ์ดีด 
- มีกรณีศึกษาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยนักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างอิสระ ถ้ากรณีนักศึกษาท่ี

นักศึกษาปฏิบัติผิด อาจารย์จะคอยช้ีแนะให้ 
- รายวิชาทฤษฎี  

- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายวิชา  
- เนื้อหาในรายวิชาเน้นปฏิบัติมากขึ้น เช่น ให้นักศึกษาฝึกสัมภาษณ์จริง โดยก่อนนักศึกษาได้

สัมภาษณ์จะยกตัวอย่างใน Youtube และเมื่อนักศึกษาออกไปสัมภาษณ์จริงจะให้นักศึกษาอัด
คลิป ขึ้น Youtube พร้อมท้ังอธิบายให้เพื่อนในช้ันเรียนช่วยกันวิจารณ์และให้แนวทางการแก้ไข 

- แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษาเก่งจับคู่กับนักศึกษาไม่เก่ง  
- ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 

- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่ิงท่ีนักศึกษาจะได้รับจากรายวิชา  
- น้ าหนักคะแนนจะเนน้ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
- น ารุ่นพี่เข้ามาติวและสอนรุ่นน้อง 
- พานักศึกษาไปดูงานสถานท่ีจริง 
- เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- ทดสอบก่อนเรียนและหลังจากเรียน บางครั้งให้นักศึกษาในช้ันเรียนออกแบบทดสอบและให้

เพื่อนในช้ันเรียนท า พร้อมเฉลย ประเมินเพื่อน อภิปราย จดประเด็นส าคัญ และประเมินอีกครั้ง 
- ให้นักศึกษาไปค้นคว้าบทความ สรุปความคิดเห็นและน าเสนอ หรือหาจาก youtube ให้เพื่อนใน

ห้องเขียนสรุป ท าให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างต่างสาขา  
- เน้นการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเอาเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอนอับโหลดในgoogle class 

โดยจัดเตรียมเนื้อหาในรายวิชา แบบฝึกหัด และ Lab ให้พร้อม 
- วิธีการสอนแบบฟิดชาร์ด(ย้อนกลับ) ให้กับนักศึกษา มีการแชร์ข้อมูลและวิเคราะห์งานแต่ละกลุ่ม

และปรับเพื่อไปหัวข้อต่อไป ซึ่งเป็นวิธีท่ีปรับปีท่ีแล้ว โดยนักศึกษามีน้อยไม่ไปเป็นเชิงกลุ่ม ปีนี้
ท างานกลุ่มมากขึ้นเพราะนักศึกษาเยอะ และมีการติดต่อกับกลุ่มจบท าใหท้ราบว่านักศึกษา
ท างานได้จริง 

- ปัญหาที่พบ 
- การจัดการเรียนการสอนมีวิชาติดกันมาก ท าให้เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนไม่ทัน 

 
 



- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าช้ันเรียน มีแนวทางดังนี้ 
1. ส ารวจสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

-  สาเหตุจากตัวนักศึกษา 
1. เจ็บป่วยเรื้อรังจนกระทบการมาเรียน 
2. ทัศนคติต่อการเรียนไม่ชัดเจน ขาดเป้าหมายในชีวิต 
3. ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องการจัดเวลาเรียน(เกียจคร้าน / ต่ืนสาย / ตามเพื่อน) 
4. ไม่มีความสุขต่อกระบวนวิชาท่ีเรียน / ไม่ชอบเนื้อหาวิชาท่ีเรียน / ไม่มีเพื่อนเรียนด้วย 
5. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ า / สนใจกิจกรรมอื่นมากกว่าการเรียนในห้อง 
6. ไม่ถนัดวิชาท่ีเรียน / เรียนไม่ตรงสาขาวิชาท่ีชอบ 
7. ขาดรายได้ / ไม่มีเงินลงทะเบียนเรียน / ลางานท่ีท างานไม่ได้ 
8. เป็นนักเรียน Pre-Degree เวลาเรียนตรงกับท่ีเรียนในโรงเรียน 
9. ต้องท างานเล้ียงตนเองไม่มีเวลา / ฐานะไม่เอื้ออ านวยในการมาเรียนทุกครั้ง 
10. ติดเกมส์/เพื่อน 

-  สาเหตุจากสภาพแวดล้อม 
1. สถานท่ีเรียนแออัดในกระบวนวิชาพื้นฐาน / วชิาเอก 
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม 
3. สภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น เสียงดัง อากาศร้อน กล่ิน ขี้นก 
4. การเดินทางด้วยรถโดยสารไม่เพียงพอ 
6. การคมนาคมไม่สะดวก / อาศัยอยู่ต่างจังหวัด 
7. กิจกรรมในมหาวิทยาลัยเยอะ 
8. ส่ิงอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เช่น ห้องน้ า 

-  สาเหตุจากกระบวนวิชา 
1. เช่ือว่าวิชาพื้นฐานไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียน 
2. เช่ือว่าค้นหาเนื้อหาจาก google/youtube (สามารถเรียนได้เองโดยไม่ต้องมาเรียน) 
3. เช่ือว่าวิชาเอกอ่านหนังสือเองได้ (โดยไม่ต้องมาเรียน) 
4. มีการสอบซ่อมจึงไม่จ าเป็นต้องมาเรียน / มาสอบก็ได้ 
5. การสอบตกวิชาไม่มีผลใดๆ จึงไม่จ าเป็นต้องต้ังใจเรียน 
6. ไม่มีระบบการตรวจสอบช่ือเมื่อเข้าช้ันเรียน 

-  สาเหตุจากตัวอาจารย์ 
1. อาจารย์สอนไม่เข้าใจ ขาดสอน มาสอนไม่ตรงเวลา 
2. ขาดเอกสาร ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
3. มุ่งสอนมากกว่ามุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนกัศึกษา 
4. ขาดเทคนิคการสอนท่ีดี / มุ่งเน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
5. นักศึกษาไม่สามารถติดต่อ หรือขอค าแนะน าได้เมื่อมีปัญหา 

2. น าเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าช้ันเรียนโดยภาพรวม 
1. หลักสูตรควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวทางการศึกษาผ่านส่ือสังคมต่างๆ ของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลการเรียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่าง ๆ ท่ีหลักสูตรฯ เปิดสอน 



ท้ังยังเป็นการน าเสนอและเผยแพร่ภาพบรรยากาศการสอนในห้องเรียนให้นักศึกษาท่ีไม่ได้มาเข้าช้ันเรียนได้
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนในห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจใหน้ักศึกษากลับมาเข้าช้ันเรียนอีกครั้ง 

2. หลักสูตรต้องแจ้งช่องทางการติดต่อส่ือสารของคณาจารย์ในภาคให้นักศึกษาทราบเพื่อให้นักศึกษา
สอบถามข้อมูลการเรียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่าง ๆ ท่ีคณาจารย์ในภาคแต่ละท่าน
รับผิดชอบสอน 

3. หลักสูตรต้องจัดท าป้ายวันเวลาในการติดต่อสอบถามหน้าห้องท างานของคณาจารย์ในภาคแต่ละ
ท่าน พร้อมท้ังเผยแพร่ในช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับทราบและสามารถมาติดสอบถามข้อมูล
การเรียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่าง ๆ ท่ีคณาจารย์ในหลักสูตรแต่ละท่านรับผิดชอบ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนที่มีคนมาก 
1. หลักสูตรทีมีวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาพื้นฐานต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วนคณะนั้น 

วิชาดังกล่าวจะมีการบันทึกภาพการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองย้อนหลังได้ ดังนั้น
นักศึกษาบางส่วนจึงไม่เข้าช้ันเรียน 

2. หลักสูตรต้องสามารถน าเสนอตัวอย่างประกอบการสอนโดยน าสถานการณ์ท่ีก าลังเป็นประเด็นหรือ
อยู่ในกระแสนิยมเช่ือมโยงกับเนื้อหาความรู้วิชาดังกล่าวได้ เพื่อดึงดูดความสนใจจากท้ังนักศึกษาในห้องและท่ี
ไม่ได้เข้าช้ันเรียน ก่อให้เกิดกระแสการบอกต่อปากต่อปากในการเรียนการสอน 

3. หลักสูตรต้องต้ังค าถามเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด และน ากลับไปค้นคว้าหาค าตอบก่อนเฉลยในคาบ
เรียนถัดไป เพื่อจูงใจให้นักศึกษาต้องการรู้ค าตอบและกลับมาเรียนในครั้งถัดไป 

- แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนที่มีคนน้อย 
1. ให้แบบฝึกหัด หรือยกตัวอย่างนอกเหนือจากในหนังสือเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกท า 
2. ก าหนดงานให้นักศึกษาท าในการเรียนแต่ละครั้ง และให้ส่งในครั้งหน้า 
3. ให้คะแนนความรับผิดชอบ เช่น คะแนนการเข้าช้ันเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ในกรณีภาคปฏิบัติ มอบหมายให้ประธานกลุ่มรับผิดชอบถ้าสมาชิกมาครบทุกคนจะได้คะแนน

พิเศษ 
 5. จัดให้มีทดสอบย่อยหลังเรียนจบในแต่ละคาบ 
  6. วันแรกที่เข้าสอน อาจารย์ต้องก าหนดเกณฑ์การเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา 
  7. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน มีแรงจูงใจในการซักถาม เช่น ให้คะแนนพิเศษเพิ่มเติม 
  8. สร้างไลน์กลุ่มในรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าวิชาร่วมอยู่ด้วย เพื่อช้ีแจง ติดตามหรือให้ค าปรึกษา

ต่องานของนักศึกษา 
9. เน้นกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน 
10. สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพท่ีดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งให้ก าลังใจนักศึกษาใน

การมาเรียน 
11. ให้รางวัลกับนักศึกษาท่ีท าคะแนนได้สูง เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาคน

อื่น 
12. น าการจัดการเรียนรู้แบบ STEM มาประยุกต์ใช้ 
13. การนัดพบนักศึกษาในช่วงเวลาท่ีนักศึกษาสะดวกและไม่กระทบกับภารกิจของผู้สอนอย่างน้อยสัก

ครั้งในแต่ละเทอม เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยรามค าแหง การลงทะเบียนเรียน 
การอ่านหนังสือ การค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยนักศึกษาจะได้รู้ว่าอาจารย์ยังเป็นห่วง 



14. การหาจัดกลุ่มการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อดึงให้
นักศึกษารวมกลุ่มกัน อย่างน้อยพอได้รู้จักกันความรู้สึกโดดเด่ียวก็จะหายไป 

15. การจัดกิจกรรมติวเข้มสรุปแนวข้อสอบในช่วงปลายภาคเรียน เพื่อเชิญชวนนักศึกษามาร่วมชั้น
เรียนและได้ติวสรุปร่วมกับเพื่อนร่วมเรียนคนอืน่ๆ 

16. การจัดกิจกรรมเทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อความคล่องตัวในการ
17.  จัดกิจกรรมโดยอาจจะบันทึกเป็นวิดีโอออนไลน์เพื่อเตรียมไว้ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าช้ันเรียน  

การได้เห็นบรรยากาศอย่างเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา อาจช่วยดึงดูดให้นักศึกษา 
กลับมาเข้าช้ันเรียนได้ในอนาคต 

18. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจับคู่ระหว่างนักศึกษาท่ีมาเข้าช้ันเรียนกับ
นักศึกษาท่ีไม่มีเวลามาเข้าเรียน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนสุดท้ายเพื่อนด้วยกันจะชวนกันมา
เข้าช้ันเรียนในท่ีสุด 

19. การจัดเตรียมช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาท่ีไม่ได้มาเข้าช้ันเรียน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา อย่างน้อยในกระบวน
วิชาหน้านักศึกษาอาจจะกลับมาเข้าช้ันเรียนได้ 

 


