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

System at Harvard University 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน: อาจารย์นนท์ อัครประเสริฐ และศูนย์จัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ 

3. แนวคิดและความเป็นมา: 

รูปแบบการเรียนการสอน คือโครงสร้างองค์ประกอบการด าเนินการสอน ที่ได้รับการจัดเป็นระบบ

สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฏี หลักการเรียนรู้ หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามี

ประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบ

แผนการด าเนินการสอนมักประกอบด้วย ทฤษฏีหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ และกระบวนการสอนที่มี

ลักษณะเฉพาะอันจะน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะรูปแบบนั้นก าหนด ซึ่งผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นแบบ

แผนหรือแบบอย่างในการจัดและด าเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้ รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่ใช้กันแพร่หลายมจ านวนมาก แต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุด เน้น

ด้วยขั้นตอน วิธีการ องค์ประกอบที่แตกต่างกันไป  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐ

แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อปี 8 กันยายน พ.ศ. 2179 (ค.ศ. 1636) มีอายุครบ 

370 ปีใน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีก โดยในปี พ.ศ. 2552-2558

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยู

เอสนิวส์ และได้รับการจัดอันดับโดยไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับชั้นน าของ

โลกติดต่อกันมายาวนานหลายปี (รูปภาพ 1) 

แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
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ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่า มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกอย่างเช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้มีการจัดการ

เรียนการสอนอย่างไรให้มีคุณภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการ อาจารย์ที่สอนและนักศึกษา และให้เป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวางในทุกวงการ 

 

รูปภาพ 1: มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 10 อันดับแรก 
ที่มา : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-

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

 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาให้พัฒนาขึ้น เช่น ทักษะการน าเสนอผลงาน ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะทางวิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพที่โดดเด่นของนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการให้ได้มีประสบการณ์

การสอนหนังสือ และสามารถพิจารณาทางเลือกอาชีพอาจารย์หลังจากจบการศึกษา              

5. กลุ่มเป้าหมายในการน าแนวปฏิบัติไปใช้ 

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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6. Mind map: ภาพรวมของการเรียนการสอนแบบ Tutorial System at Harvard University 
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7. Mind map: ภาพรวมของการเรียนการสอนแบบ Tutorial System คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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8. วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ Best  Practice 

 

ขั้นเตรียมความพร้อม

• อาจารย์ผู้สอนคัดเลือกติวเตอร์ โดยเลือกจากนักศึกษาในช้ันเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ
• แบ่งกลุ่มนักศึกษาในช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ

• หนึ่งกลุ่มย่อยจะมีติวเตอร์ประจ ากลุม่หนึ่งคน
• การเข้าร่วมกลุ่มอาจจะเกิดจากกิจกรรมในช้ันเรียน หรือนอกช้ันเรียน เช่น ในช้ันเรียนติวเตอร์

ช่วยอธิบายแบบฝึกหัดแก่สมาชิกในกลุ่ม หรือ การที่ติวเตอร์ทบทวนบทเรียนให้สมาชิกในกลุ่ม
นอกช้ันเรียนก่อนสอบ

ขั้นทบทวนความรู้เดิม

• อาจารย์/ติวเตอร์ ทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมต่อการเรยีนรู้เรื่องใหม่
• มีการใช้ค าถามเป็นหลักในช้ันเรียน เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้กระตอืรือล้นและสร้างแรงจูงใจในการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ขั้นแสวงหาความรู้

• เพิ่มเติมข้อมูลความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูลหรือแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ ให้ผู้เรียน
• ใช้สื่อท่ีหลากหลายในการน าเสนอ เช่น social media

• เรียนรู้นอกห้องเรียนจากสื่ออื่น ๆ เช่น ต ารา อินเทอร์เน็ต

ข้ันเช่ือมโยงข้อมูล
• อาจารย์/ติวเตอร์ เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรูใ้หม่เข้าดว้ยกัน

ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้

• ใช้ค าถามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในกลุ่มกับอาจารย์/ติวเตอร์
• ใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรูค้วามเข้าใจ

• แบ่งปันความรู้และความเข้าใจเนื้อหาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ขั้นจัดระเบียบความรู้

• จัดระเบียบความรู้ วิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนช่วยกันสรปุเนื้อหา

ขั้นประเมินและ
ทดสอบ

• การน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณต์่าง ๆ เพื่อเพิ่มความช านาญ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา อาจจะมอบหมายให้แก้ปัญหาโดยใช้กรณีศกึษา หรือโครงงาน

• สร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ ตรวจสอบ โดยใช้วิธีการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และอาจจะ
น าเสนอใหม่ถ้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

• สอบถาม สังเกตุพฤติกรรมในช้ันเรียนรวมถึงคะแนนทดสอบกลางภาค/ปลายภาค
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9. องค์ความรู้/ประสบการณ์ที่เกิดจากการน าแนวปฏิบัติไปใช้ 

1. อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวชได้น าแนวปฏิบัติไปใช้ในการสอนนักศึกษาแผนกวิชาสารสนเทศ รายวิชา 

03512211-Web Programming ในภาคเรียนที่ 1/2558 และพบว่า นักศึกษาที่มีสามารถทาง

วิชาการที่สามารถพัฒนาเป็นติวเตอร์นั้นยังหาได้น้อยในแต่ละห้องเรียน นักศึกษาบางคนมีความรู้ใน

เชิงวิชาการแต่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารออกมาให้เพ่ือนร่วมชั้นเข้าใจได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

อาจารย์ปิยพันธ์ได้สังเกตุว่าแนวปฏิบัติ  BUS Tutorial System สามารถช่วยให้นักศึกษามีความ

เข้าใจในบทเรียนและสามารถเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้นด้วยการชี้แนะของติวเตอร์และครูผู้สอน 

2. นักศึกษาชมรมบัญชีที่น าแนวปฏิบัติ  BUS Tutorial System ไปใช้เพ่ือคัดเลือกติวเตอร์ในโครงการ 

“ติวเตอร์พี่สู่น้อง” พบว่า ในกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากจะต้องมีติวเตอร์จ านวนเหมาะสม

กับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่น ติวเตอร์ 1 คนต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10-15 คนเพ่ือให้ตอบ

ปัญหาหรือชี้แนะได้อย่างทันท่วงที 

10. กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นเลิศ 

1. ตรวจสอบความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการสอบถามใน

ชั้นเรียน หรือคะแนนสอบย่อย 

2. ประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการท างานตามข้ันตอนจากผลงานของนักเรียนโดยใช้การสังเกต 

สอบถาม ตรวจผลงาน 

3. ประเมินผลงานจากการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เช่น ติวเตอร์มอบหมายงานให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มใน

หัวข้อเดียวกัน และมีการแข่งขันท างานที่ได้รับมอบหมายทางโดยใช้เวลาน้อยที่สุด  

11. รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติ 

1. เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจฯ 

2. KM Facebook คณะบริหารธุรกิจฯ 

3. Line คณะบริหารธุรกิจฯ 

12. ผลที่ได้รับ 

 นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาหรือบทเรียนที่ดีขึ้น 
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13. ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ขึ้นอยู่กับเลือกติวเตอร์ของอาจารย์ ดังนั้นอาจารย์ควรมีความระมัดระวังในการเลือกติวเตอร์ 

เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีความสามารถทางวิชาการแต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ 

2. จะต้องมีการสอบทวนความรู้ของนักศึกษาทั้งชั้นเรียนสม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจ

บทเรียนอย่างแท้จริง 

3. นักศึกษาบางคนอาจจะมีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับระบบติวเตอร์ เช่น การคิดว่าอาจารย์ไม่สอนหนังสือ 

ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และหลักการของระบบดังกล่าว 

14. ข้อพึงระวัง 

1. การเชื่อมโยงความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับติวเตอร์ อาจารย์ผู้สอนต้องแน่ใจว่าติวเตอร์นั้นมีความรู้ 

ความเข้าใจเนื้อหานั้นอย่างแท้จริงที่จะน าไปถ่ายทอด 

2. เนื่องจากติวเตอร์มาจากเพ่ือนนักศึกษาร่วมชั้นอาจจะมีปัญหาในระหว่างการสอน เช่น ไม่เชื่อฟังติว

เตอร์เนื่องจากเป็นการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 

3. ระบบติวเตอร์นั้นไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจะต้องใช้การบรรยายจากผู้สอนในชั้นเรียนเป็น

หลัก 

15. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. มีการประชาสัมพันธ์มากข้ึนเพ่ือให้แนวปฏิบัติ  BUS Tutorial System แพร่หลายในคณะ

บริหารธุรกิจ 

2. มีโครงการสนับสนุนแนวปฏิบัติเช่นดังที่สาขาการบัญชีท า (โครงการติวเตอร์พี่สู่น้อง) เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน และสร้างนักศึกษาที่มีความสามารถเชิงวิชาการให้เป็นติว

เตอร์ที่ดีได้ 


