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1. วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ  : Bus. Tutorial System (ฉบับปรับปรุง) 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน: ศูนย์จัดการความรูค้ณะบริหารธรุกิจ 

3. แนวคิดและความเป็นมา: 

 สืบเน่ืองในปีที่ผ่านหน่วยงานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “The Tutorial System at Harvard University” โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์นนท์ อัครประเสริฐกุล อาจารย์ผู้ช่วยสอนและ Ph.D. Candidate จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในโอกาส
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณก์ารวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทําให้
เกิดแนวปฏิบัติ “Bus Tutorial System” ขึ้นมานั้น ได้มีการทดลองใช้จริงในวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
และพบว่าเกิดปัญหาบางประการ เช่น นักศึกษาที่เป็นติวเตอร์จะต้องมีความรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่คาบเก่ียวกับ
รายวิชาหลักด้วย อีกทั้งแนวปฏิบัติดังกล่าวยังไม่สามารถให้นักศึกษาติวเตอร์สอนเพียงคนเดียวได้ จะต้องอยู่ใน
ความควบคุมของอาจารย์ผู้สอน ดังน้ันจึงได้มีการปรับปรุงรายละเอียดแนวปฏิบัติ “Bus Tutorial System”
เพ่ิมขึ้นมาจากปีที่ผ่านมา 
4. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ใหสู้งขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาให้พัฒนาขึ้น เช่น ทักษะการนําเสนอผลงาน ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะทางวิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพที่โดดเด่นของนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการให้ได้มีประสบการณ์

การสอนหนังสือ และสามารถพิจารณาทางเลือกอาชีพอาจารย์หลังจากจบการศึกษา              

5. กลุ่มเปา้หมายในการนาํแนวปฏิบัติไปใช้ 

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 (ฉบับปรบัปรุง) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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8. วิธีการปฏิบัติสู่ความเปน็เลิศ Best  Practice 

 

ข้ันเตรียมความพร้อม

• อาจารย์ผู้สอนคัดเลือกติวเตอร์ โดยเลือกจากนักศึกษาในชั้นเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการ
• นักศึกษาติวเตอร์ควรมีความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องด้วย
• แบ่งกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
• หนึ่งกลุ่มย่อยจะมีติวเตอร์ประจํากลุ่มหนึ่งคน
• การเข้าร่วมกลุ่มอาจจะเกิดจากกิจกรรมในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน เช่น ในชั้นเรียนติวเตอร์ช่วย

อธิบายแบบฝึกหัดแก่สมาชิกในกลุ่ม หรือ การท่ีติวเตอร์ทบทวนบทเรียนให้สมาชิกในกลุ่มนอกชั้น
เรียนก่อนสอบ

ข้ันทบทวนความรู้
เดิม

• อาจารย์/ติวเตอร์ ทบทวนความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมต่อการเรียนรู้เร่ืองใหม่
• มีการใช้คําถามเป็นหลักในชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้กระตือรือล้นและสร้างแรงจูงใจในการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ข้ันแสวงหาความรู้

•  เพ่ิมเติมข้อมูลความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
•  ใช้สื่อท่ีหลากหลายในการนําเสนอ เช่น social media
•  เรียนรู้นอกห้องเรียนจากสื่ออ่ืน ๆ เช่น ตํารา อินเทอร์เน็ต

ข้ันเชื่อมโยงข้อมูล
• อาจารย์/ติวเตอร์ เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน

ข้ันแลกเปลี่ยนความรู้

• ใช้คําถามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในกลุ่มกับอาจารย์/ติวเตอร์
• ใช้กลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
• แบ่งปันความรู้และความเข้าใจเนื้อหาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ข้ันจัดระเบียบความรู้
• จัดระเบียบความรู้ วิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

ข้ันประเมินและ
ทดสอบ

• การนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา อาจจะมอบหมายให้แก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา หรือโครงงาน

• สร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ ตรวจสอบ โดยใช้วิธีการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และอาจจะ
นําเสนอใหม่ถ้ายังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน

• สอบถาม สังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมถึงคะแนนทดสอบกลางภาค/ปลายภาค
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9. องค์ความรู้/ประสบการณ์ที่เกิดจากการนาํแนวปฏิบัติไปใช ้

หน่วยงานจัดการความรู้ จึงนําแนวปฏิบัติใหม่ดังกล่าวเข้ามาใช้ในโครงการ “เพื่อนติวเพื่อน” โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสาขาระบบสารสนเทศ (ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ) เพ่ือคัดเลือกติวเตอร์ (นักศึกษาระบบ
สารสนเทศช้ันปีที่ 4) ที่เสร็จสิ้นการฝึกงานกับสถานประกอบการและมีความรู้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
แอนดรอยด์ เข้ามาถ่ายทอดให้นักศึกษารุ่นน้องฟัง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
คัดเลือกนักศึกษาติวเตอร์ 

10. กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ แนวปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดผลเปน็เลิศ 

1. ตรวจสอบความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการสอบถามใน
ช้ันเรียน หรือคะแนนสอบย่อย 

2. ประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการทํางานตามข้ันตอนจากผลงานของนักเรียนโดยใช้การสังเกต 
สอบถาม ตรวจผลงาน 

3. ประเมนิผลงานจากการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เช่น ติวเตอร์มอบหมายงานให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มใน
หัวข้อเดียวกัน และมีการแข่งขันทํางานที่ได้รับมอบหมายทางโดยใช้เวลาน้อยที่สุด  

11. รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่แนวปฏิบัติ 

1. เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจฯ 
2. KM Facebook คณะบริหารธุรกิจฯ 
3. Line คณะบรหิารธุรกิจฯ 

12. ผลที่ได้รับ 

 นักศึกษามีความเข้าใจในเน้ือหาหรือบทเรียนที่ดีขึ้น 

13. ปัจจัยความสําเร็จ 

1. ติวเตอร์จะต้องมีความรู้ที่เก่ียวข้องที่คาบเก่ียวกับเน้ือหาที่จะสอน 
2. ขึ้นอยู่กับเลือกติวเตอร์ของอาจารย์ ดังน้ันอาจารย์ควรมีความระมัดระวังในการเลือกติวเตอร์ 

เน่ืองจากนักศึกษาบางคนมีความสามารถทางวิชาการแต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ 
3. จะต้องมีการสอบทวนความรู้ของนักศึกษาทั้งช้ันเรียนสม่ําเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจ

บทเรียนอย่างแท้จริง 
4. นักศึกษาบางคนอาจจะมีทัศนคติในแง่ลบเก่ียวกับระบบติวเตอร์ เช่น การคิดว่าอาจารย์ไม่สอนหนังสอื 

ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนควรอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และหลกัการของระบบดังกล่าว 
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14. ข้อพึงระวัง 

1. การเช่ือมโยงความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับติวเตอร์ อาจารย์ผู้สอนต้องแน่ใจว่าติวเตอร์น้ันมีความรู้ 
ความเข้าใจเน้ือหาน้ันอย่างแท้จริงที่จะนําไปถ่ายทอด 

2. เน่ืองจากติวเตอร์มาจากเพ่ือนนักศึกษาร่วมช้ันอาจจะมีปัญหาในระหว่างการสอน เช่น ไม่เช่ือฟังติว
เตอร์เน่ืองจากเป็นการสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน 

3. ระบบติวเตอร์น้ันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ดังน้ันจะต้องใช้การบรรยายจากผู้สอนในช้ันเรียนเป็น
หลัก 

15. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเพ่ือให้แนวปฏิบัติ  BUS Tutorial System แพร่หลายในคณะ

บริหารธุรกิจ 
2. มีโครงการสนับสนุนแนวปฏิบัติเช่นดังที่สาขาการบัญชีทํา (โครงการติวเตอร์พ่ีสู่น้อง) เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน และสร้างนักศกึษาที่มีความสามารถเชิงวิชาการให้เป็นติว
เตอร์ที่ดีได้ 


