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1. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  : เรื่องการเรียนการสอนแบบ  Bus. Tutorial System: ดัดแปลงจาก Tutorial 

System at Harvard University 

2. ช่ือเจาของผลงาน: อาจารยนนท อัครประเสริฐ และหนวยงานจัดการความรูคณะบริหารธุรกิจ 

3. แนวคิดและความเปนมา: 

รูปแบบการเรียนการสอน คือโครงสรางองคประกอบการดําเนินการสอน ท่ีไดรับการจัดเปนระบบ

สัมพันธสอดคลองกับทฤษฏี หลักการเรียนรู หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและไดรับการพิสูจน ทดสอบวามี

ประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยท่ัวไปแบบ

แผนการดําเนินการสอนมักประกอบดวย ทฤษฏีหลักการท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และกระบวนการสอนท่ีมี

ลักษณะเฉพาะอันจะนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายเฉพาะรูปแบบนั้นกําหนด ซ่ึงผูสอนสามารถนาไปใชเปนแบบ

แผนหรือแบบอยางในการจัดและดําเนินการสอนอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดมุงหมายเฉพาะเชนเดียวกันได รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีใชกันแพรหลายมจํานวนมาก แตละรูปแบบมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามจุด เนน

ดวยข้ันตอน วิธีการ องคประกอบท่ีแตกตางกันไป  

มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) เปนมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ รัฐ

แมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกาไดข้ึนชื่อวาเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงของโลกแหงหนึ่ง และเปนหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเกาแกท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา โดยกอตั้งเม่ือป 8 กันยายน พ.ศ. 2179 (ค.ศ. 1636) มีอายุครบ 

370 ปใน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยฮารวารดเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุมไอวีลีก โดยในป พ.ศ. 2552-2558

มหาวิทยาลัยฮารวารดยังคงไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยู

เอสนิวส และไดรับการจัดอันดับโดยไทมสไฮเออรเอดูเคชันซัปพลีเมนต ใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับชั้นนําของ

โลกติดตอกันมายาวนานหลายป (รูปภาพ 1) 

ดังนั้นจึงเปนท่ีนาสนใจวา มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกอยางเชน มหาวิทยาลัยฮารวารดไดมีการจัดการ

เรียนการสอนอยางไรใหมีคุณภาพสูงท้ังทางดานวิชาการ อาจารยท่ีสอนและนักศึกษา และใหเปนท่ียอมรับ

อยางกวางขวางในทุกวงการ 

แบบฟอรมแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
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รูปภาพ 1: มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 10 อันดับแรก 
ที่มา : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-

ranking?gclid=CM6U7aazusgCFUkmjgodBt4A0A#!/page/0/length/25 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ใหสูงข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของนักศึกษาใหพัฒนาข้ึน เชน ทักษะการนําเสนอผลงาน ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะทางวิชาการ 
3. เพ่ือสงเสริมศักยภาพท่ีโดดเดนของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางวิชาการใหไดมีประสบการณ

การสอนหนังสือ และสามารถพิจารณาทางเลือกอาชีพอาจารยหลังจากจบการศึกษา              

5. กลุมเปาหมายในการนําแนวปฏิบัติไปใช 

อาจารยและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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6. Mind map: ภาพรวมของการเรียนการสอนแบบ Tutorial System at Harvard University 

 

 

 

 



แนวปฏบิัติที่ดีเร่ือง การเรียนการสอนแบบ  Tutorial System คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หนา 4 

 

7. Mind map: ภาพรวมของการเรียนการสอนแบบ Tutorial System คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 



แนวปฏบิัติที่ดีเร่ือง การเรียนการสอนแบบ  Tutorial System คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หนา 5 

 

8. วิธีการปฏิบัติสูความเปนเลิศ Best  Practice 

 

ข้ันเตรียมความพรอม 

• อาจารยผูสอนคัดเลือกติวเตอร โดยเลือกจากนักศึกษาในช้ันเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการ 
• แบงกลุมนักศึกษาในช้ันเรียนออกเปนกลุมยอยๆ 
• หน่ึงกลุมยอยจะมีติวเตอรประจํากลุมหน่ึงคน 
• การเขารวมกลุมอาจจะเกิดจากกิจกรรมในช้ันเรียน หรือนอกช้ันเรียน เชน ในช้ันเรียนติวเตอร

ชวยอธิบายแบบฝกหัดแกสมาชิกในกลุม หรือ การท่ีติวเตอรทบทวนบทเรียนใหสมาชิกในกลุม
นอกช้ันเรียนกอนสอบ 

ข้ันทบทวนความรูเดิม 

• อาจารย/ติวเตอร ทบทวนความรูเดิมท่ีเก่ียวของเพ่ือใหพรอมตอการเรยีนรูเรื่องใหม 
• มีการใชคําถามเปนหลักในช้ันเรียน เพ่ือกระตุนผูเรียนใหกระตอืรือลนและสรางแรงจูงใจในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

ข้ันแสวงหาความรู 

•  เพ่ิมเติมขอมูลความรูใหมจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ ใหผูเรียน 
•  ใชสื่อท่ีหลากหลายในการนําเสนอ เชน social media 
•  เรียนรูนอกหองเรียนจากสื่ออ่ืน ๆ เชน ตํารา อินเทอรเน็ต 

ข้ันเช่ือมโยงขอมูล 

• อาจารย/ติวเตอร เช่ือมโยงความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน 

ข้ันแลกเปลี่ยนความรู 

• ใชคําถามเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกในกลุมกับอาจารย/ติวเตอร 
• ใชกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจ 
• แบงปนความรูและความเขาใจเน้ือหาระหวางสมาชิกในกลุม 

ข้ันจัดระเบียบความรู 

• จัดระเบียบความรู วิเคราะห กระบวนการเรียนรู โดยผูเรียนชวยกันสรปุเน้ือหา 

ข้ันประเมินและ
ทดสอบ 

• การนําาความรูความเขาใจไปใชในสถานการณตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความสามารถในการ
แกปญหา อาจจะมอบหมายใหแกปญหาโดยใชกรณีศกึษา หรือโครงงาน 

• สรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู ตรวจสอบ โดยใชวิธีการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน และอาจจะ
นําเสนอใหมถายังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 

• สอบถาม สังเกตุพฤติกรรมในช้ันเรียนรวมถึงคะแนนทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
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9. องคความรู/ประสบการณท่ีเกิดจากการนําแนวปฏิบัติไปใช 

- 

10. กระบวนการทบทวน กล่ันกรอง ตรวจสอบ แนวปฏิบัตเิพ่ือใหเกิดผลเปนเลิศ 

1. ตรวจสอบความรูทางวิชาการของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากการสอบถามใน

ชั้นเรียน  

2. ประเมินความรู ทักษะกระบวนการทํางานตามข้ันตอนจากผลงานของนักเรียนโดยใชการสังเกต 

สอบถาม ตรวจผลงาน 

3. ประเมินผลงานจากการแขงขันระหวางกลุม เชน ติวเตอรมอบหมายงานใหนักศึกษาในแตละกลุมใน

หัวขอเดียวกัน และมีการแขงขันทํางานท่ีไดรับมอบหมายทางโดยใชเวลานอยท่ีสุด  

11. รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธเผยแพรแนวปฏิบัติ 

1. เว็บไซตการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจฯ 

2. KM Facebook คณะบริหารธุรกิจฯ 

3. Line คณะบริหารธุรกิจฯ 

12. ผลท่ีไดรับ 

- 

13. ปจจัยความสําเร็จ 

- 

14. ขอพึงระวัง 

- 

15. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- 

 


