
6. วันแรกที่เข้าสอน อาจารย์ต้องกําหนดเกณฑ์การเข้าเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

7. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน มีแรงจูงใจใน

การซักถาม เช่น ให้คะแนนพิเศษเพิ่มเติม 

8. สร้างไลน์กลุ่มในรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําวิชาร่วมอยู่

ด้วย เพื่อชี้แจง ติดตามหรือให้คําปรึกษาต่องานของ

นักศึกษา 

9. เน้นกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน 

10. สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหวา่งอาจารย์และ

นักศึกษา รวมทั้งให้กําลังใจนักศึกษาในการมาเรียน 

11.  ให้รางวัลกับนักศึกษาที่ทําคะแนนได้สูง เพื่อเป็นตัวอย่าง

ที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาคนอื่น 

12. นําการจัดการเรียนรู้แบบ STEM มาประยุกต์ใช้ 

13. การนัดพบนักศึกษาในช่วงเวลาที่นักศึกษาสะดวกและไม่

กระทบกับภารกิจของผู้สอนอย่างน้อยสักครั้งในแต่ละ

เทอม เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนใน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง การลงทะเบียนเรียน การอ่าน

หนังสือ การค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยนักศึกษาจะได้รู้

ว่าอาจารย์ยังเป็นห่วง 

14. การหาจัดกลุ่มการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาโดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อดึงให้นักศึกษารวมกลุ่ม

กัน อย่างน้อยพอได้รู้จักกันความรู้สึกโดดเดี่ยวก็จะหายไป 

15. การจัดกิจกรรมติวเข้มสรุปแนวข้อสอบในช่วงปลายภาค

เรียน เพื่อเชิญชวนนักศึกษามาร่วมชั้นเรียนและได้ติวสรุป

ร่วมกับเพื่อนร่วมเรียนคนอื่นๆ  

16. การจัดกิจกรรมเทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย โดย

จัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อความคล่องตัวในการจัดกิจกรรม 

โดยอาจจะบันทึกเป็นวิดีโอออนไลน์เพื่อเตรียมไว้สําหรับ

นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน การได้เห็นบรรยากาศอย่าง

เป็นกันเองระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา อาจช่วย

ดึงดูดให้นักศึกษากลับมาเข้าชั้นเรียนได้ในอนาคต 

17. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจับคู่

ระหว่างนักศึกษาที่มาเข้าชั้นเรียนกับนักศึกษาที่ไม่มีเวลา

มาเข้าเรียน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน 

สุดท้ายเพื่อนด้วยกันจะชวนกันมาเข้าชั้นเรียนในที่สุด 

18. การจัดเตรียมช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับ

นักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าชั้นเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์

ผู้สอนกับนักศึกษา อย่างน้อยในกระบวนวิชาหน้า

นักศึกษาอาจจะกลับมาเข้าชั้นเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้ชั้นเรียน 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2559 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดการเรียน

การสอนแบบตลาดวิชาคือการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบชั้น

เรียนบรรยายกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนในรูปแบบ

ต่างๆ ตัวนักศึกษาเองก็มีความหลากหลายสูงมาก เช่น นักเรียนที่

เพิ่งสําเร็จชั้นมัธยมปลาย หรือแม้แต่ผู้ใหญ่วัยกลางคนที่ประกอบ

อาชีพแล้ว แต่การสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตสายวิชาชีพครูนั้น 

จําเป็นต้องมีการฝึกฝนและปฏิบัติการภายใต้การกํากับของอาจารย์

ผู้สอนในชั้นเรียนบรรยาย ดังนั้นการรณรงค์ให้นักศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนของกระบวนวิชาต่างๆ 

จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเชิญชวน

และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดําเนินการ

รวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

คณาจารย์ที่จะได้นําองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่แนวทางปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับประเด็นต่างๆ ที่สําคัญในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในหัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษาเข้าชั้นเรียน มีแนวทางดังนี้   

             1) สํารวจสาเหตุของปัญหาดังกล่าว   

             2) นําเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ข้อมูลเหล่านีเ้ป็นเพียงบางสว่นเทา่นัน้ที่

รวบรวมจากเพื่อนอาจารยข์องภาควิชาตา่งๆ 

 

แล้วท่านอาจารย์ละมคีวามคดิเห็นอยา่งไร 

 

ท่านอาจารยล์องช่วยนําเสนอหน่อยดีไหม 

ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลูกศิษย์ของเราทุกคน 



การสํารวจสาเหตุของปัญหา  

สาเหตุจากตัวนักศึกษา 

1. เจ็บป่วยเรื้อรังจนกระทบการมาเรียน 

2. ทัศนคติต่อการเรียนไม่ชัดเจน ขาดเป้าหมายในชีวิต 

3. ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องการจัดเวลาเรียน   

(เกียจคร้าน / ตื่นสาย / ตามเพื่อน) 

4. ไม่มีความสุขต่อกระบวนวิชาที่เรียน / ไม่ชอบเนื้อหาวิชาที่  

    เรียน / ไม่มีเพื่อนเรียนด้วย 

5. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา / สนใจกิจกรรมอื่นมากกว่าการ 

    เรียนในห้อง  

6. ไม่ถนัดวิชาที่เรียน / เรียนไม่ตรงสาขาวิชาที่ชอบ   

7. ขาดรายได้ / ไม่มีเงินลงทะเบียนเรียน / ลางานที่ทํางานไม่ได้ 

8. เป็นนักเรียน Pre-Degree เวลาเรียนตรงกับที่เรียนในโรงเรียน 

9. ต้องทํางานเลี้ยงตนเองไม่มีเวลา / ฐานะไม่เอื้ออํานวยในการ 

    มาเรียนทุกครั้ง 

 

สาเหตุจากสภาพแวดล้อม 

1. สถานที่เรียนแออัดในกระบวนวิชาพื้นฐาน / วิชาเอก 

2. อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม 

3. สภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น เสียงดัง อากาศร้อน มีควัน กลิ่น 

4. การเดินทางด้วยรถโดยสารไม่เพียงพอ 

6. การคมนาคมไม่สะดวก / อาศัยอยู่ต่างจังหวัด 

 

สาเหตุจากกระบวนวิชา 

1. เชื่อว่าวิชาพื้นฐานไม่จําเป็นต้องเข้าเรียน 

2. เชื่อว่าซื้อ Sheet มาอ่านเองได้ 

3. เชื่อว่าวิชาเอกอ่านหนังสือเองได้ (โดยไม่ต้องมาเรียน) 

4. มีการสอบซ่อมจึงไม่จําเป็นต้องมาเรียน / มาสอบก็ได้ 

5. การสอบตกวิชาไม่มีผลใดๆ จึงไม่จําเป็นต้องตั้งใจเรียน 

6.  ไม่มีระบบการตรวจสอบชื่อเมื่อเข้าชั้นเรียน 

 

สาเหตุจากตัวอาจารย์ 

1. อาจารย์สอนไม่เข้าใจ ขาดสอน มาสอนไม่ตรงเวลา 

2. ขาดเอกสาร ตํารา เอกสารประกอบการสอน 

3. มุ่งสอนมากกว่ามุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

4. ขาดเทคนิคการสอนที่ดี / มุ่งเน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

5. นักศึกษาไม่สามารถติดต่อ หรือขอคําแนะนําได้เมื่อมีปัญหา 

 

การนําเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 

แนวทางการส่งเสริมให้นกัศึกษาเข้าชั้นเรียนโดยภาพรวม 

 1. ภาควิชาควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวทางการศึกษาผา่นสื่อ

สังคมต่างๆ ของภาควิชาเพื่อให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร ข้อมูลการ

เรียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่

ภาควิชาฯ เปิดสอน ทั้งยังเป็นการนําเสนอและเผยแพร่ภาพ

บรรยากาศการสอนในห้องเรียนให้นักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าชั้นเรียนได้

รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนในห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจให้

นักศึกษากลับมาเข้าชั้นเรียนอกีครั้ง 

 2. ภาควิชาต้องแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารของ

คณาจารย์ในภาคให้นักศึกษาทราบเพื่อให้นักศึกษาสอบถามข้อมูล

การเรียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่

คณาจารย์ในภาคแต่ละท่านรับผิดชอบสอน 

 3. ภาควิชาต้องจัดทําป้ายวันเวลาในการติดต่อสอบถาม

หน้าห้องทํางานของคณาจารย์ในภาคแต่ละท่าน พร้อมทั้งเผยแพร่ใน

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับทราบและสามารถมา

ติดสอบถามข้อมูลการเรียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่คณาจารย์ในภาคแต่ละท่านรับผิดชอบสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนวิชาใหญ่ 

1. ภาควิชาทีมีวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชา

พื้นฐานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนคณะนั้น วิชาดังกล่าวจะมีการ

บันทึกภาพการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ย้อนหลังได้ ดังนั้นนักศึกษาบางสว่นจึงไม่เข้าชั้นเรียน  

2. ภาควิชาต้องสามารถนําเสนอตัวอย่างประกอบการสอน

โดยนําสถานการณ์ที่กําลังเป็นประเดน็หรืออยู่ในกระแสนิยม

เชื่อมโยงกับเนื้อหาความรู้วิชาดังกล่าวได้ เพื่อดึงดูดความสนใจจาก

ทั้งนักศึกษาในห้องและที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน ก่อให้เกิดกระแสการบอก

ต่อปากต่อปากในการเรียนการสอน 

 3. ภาควิชาต้องตั้งคําถามเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด และนํา

กลับไปค้นคว้าหาคําตอบก่อนเฉลยในคาบเรียนถัดไป เพื่อจูงใจให้

นักศึกษาต้องการรู้คําตอบและกลับมาเรียนในครั้งถัดไป 

 

แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนวิชาเล็ก 

1. ให้แบบฝึกหัด หรือยกตัวอย่างนอกเหนือจากในหนังสือ

เรียนให้นักศึกษาได้ฝึกทํา 

2. กําหนดงานให้นักศึกษาทําในการเรียนแต่ละครั้ง และให้ส่ง

ในครั้งหน้า 

3. ให้คะแนนความรับผิดชอบ เช่น คะแนนการเข้าชั้นเรียน 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ในกรณีภาคปฏิบัติ มอบหมายให้ประธานกลุ่มรับผิดชอบ 

ถ้าสมาชิกมาครบทุกคนจะได้คะแนนพิเศษ 

5. จัดให้มีทดสอบย่อยหลังเรียนจบในแต่ละคาบ 


