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2. ระยะปฏิบัติการสอน 
 2.1 ส่งเอกสารการสอน สไลด์ ไฟล์ข้อมูล และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสอนให้นิสิต
ก่อนการสอนอย่างน้อย 3 วันเพื่อให้นิสิตศึกษาเอกสารด้วยตนเอง และมีการซักถามก่อนการสอน 
 2.2 ในวันปฐมนิเทศรายวิชา อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดงานมอบหมาย รวมถึงวิธีในการ
วัดผลสัมฤทธิ์และเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนแปลงการวัดผลสัมฤทธ์ถ้าสามารถท า
ได ้
 2.3 ตั้งกฎกติกาในการเรียน โดยไม่อนุญาตให้นิสิตเดินเข้าออกห้องเรียนในระหว่างการเรียนการ
สอนเพ่ือไม่ให้รบกวนสมาธินิสิตคนอ่ืนๆ ให้ฝ่ายวิชาการช่วยจับเวลาให้อาจารย์สอนไม่เกิน 40 นาที แล้ว
ให้นิสิตได้มีพักการผ่อนคลาย 10 นาที แล้วเริ่มตันเรียนใหม่ และใช้ระยะเวลาการสอนไม่นานเกินไป สลับ
กับให้นิสิตเข้ากลุ่มท าโจทย์แล้วมาน าเสนอให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน 
 2.4 เรียนโดยใช้การบรรยาย สลับกับการสอนโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป กรณีการ
สอนในหัวข้อการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรต่อเนื่องให้นิสิตแบ่งกลุ่มท าโจทย์และมาน าเสนอให้
เพ่ือนฟัง ส่วนในหัวข้อที่ต้องใช้ทักษะทางสถิติ เข้าใจยากจะสอนโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสลับกับการ
ค านวณมือ และใช้วิธีการอ่าน print out จากโปรแกรมส าเร็จรูป  สอนหัวข้อยากสลับกับหัวข้อง่าย ไม่
ซับซ้อน เช่น การสร้างแฟ้มข้อมูล การสร้างรหัสข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป สลับกับหัวข้อที่ต้องใช้ ศัพท์
สถิติและเทคนิคเฉพาะทางสถิติ เช่นความน่าจะเป็น การใช้ตารางการแจกแจงทางสถิตแิบบต่างๆ  
 2.5 สร้างแรงจูงใจให้นิสิตมีใจรักการเรียนวิชานี้ โดยมีนิสิตบางคนที่สนใจวิชานี้อยู่แล้ว ซึ่งในชั้น
เรียนนี้มีประมาณ 4-5 คนเป็นทีมน าในการติวเพ่ือน ช่วยเพ่ือนที่อ่อนและไม่เข้าใจซึ่งวิธีการนี้ได้ผลดี 
เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในกลุ่มเพ่ือนช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และมีแบบฝึกหัดให้นิสิตท าร่วมกันใน
ชั่วโมง self-study  
 2.6 จัดให้มีการสอบย่อย เช่น สอบปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 1 ครั้ง เชิงอนุมาณ 1 
ครั้ง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยก่อนการจัดการสอบได้ให้นิสิตลงความเห็นกันในชั้นปีก่อนว่าพร้อมจะ
สอบหรือไม่ มีการสอบกลางภาค และสอบปลายภาคเพ่ือเป็นการวัดผลรายบุคคล นอกเหนือจากการ
วัดผลจากการท ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม 
 2.7 ขณะสอนให้นิสิตซักถามได้ตลอดเวลา มีการเรียกชื่อถามนิสิตเป็นช่วงๆ และให้นิสิตยกมือ
บอกอาจารย์กรณีที่ตามไม่ทัน ไม่เข้าใจ อาจารย์สอนเร็ว อาจารย์จะอธิบายซ้ าในส่วนนั้นทันที อย่างน้อย 
1-2 รอบหรือจนกว่านิสิตจะเข้าใจ 
 2.8 กล่าวชมเชยและชื่นชมให้ก าลังใจและให้รางวัลนิสิตทั้งนิสิตที่ช่วยเหลือเพ่ือนและนิสิตที่เคยมี
ปัญหาจาการเรียนวิชาอ่ืนแล้วสอบผ่านในรายวิชานี้ ใช้วิธีการเดินเข้าไปหานิสิตทุกคนขณะสอน เพ่ือดู
พฤติกรรมและให้โอกาสซักถามอย่างใกล้ชิด 
 2.9 ในชั่วโมง self-study และนอกเวลาเรียนนิสิตสามารถสอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้
ทางไลน์ และ google meet 
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 2.10 เมื่อการสอบวัดผลจบลงทุกครั้งมีการกล่าวชมเชยนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุด และรางวัลเป็น
ขวัญและก าลังใจ รวมถึงนิสิตที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพ่ือนและอาจารย์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
3. ระยะประเมินผล 
 3.1 แจ้งก าหนดการในการอบวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ระบบที่ใช้ในการสอบ การเตรียมความ
พร้อม การให้ท าข้อสอบเสมือนจริง การสอบกลางภาคเป็นการสอบแบบ open book ได้กระตุ้นให้นิสิต
หมั่นทบทวนท าความเข้าใจเนื่องจากวิชานี้จะสอบผ่านได้ต้องใช้ทักษะความเข้าใจ ไม่ได้ใช้การท่องจ า 
 3.2 ให้นิสิตในชั้นปีร่วมกันลงมติในวิธีการสอบย่อยเก็บคะแนน ซึ่งนิสิตเกือบทั้งชั้นปีลงความเห็น
ว่าควรมีการสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพราะเป็นรูปแบบที่เรียนแล้วสนุกเข้าใจง่าย 
และได้มีการระดมสมองร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น 
 3.3 ติดตามประเมินผลนิสิตเป็นระยะๆ โดยเฉพาะนิสิตที่อ่อน ให้มาพบและให้เพ่ือนที่เก่งให้การ
ช่วยเหลือ  

การเรียนการสอนวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย เป็นวิชาที่ยากในความคิดเห็นของนิสิตและคนส่วนใหญ่ 
ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการเรียนที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา อาจารย์ประจ าวิชาได้จัดเตรียมสภาพแลดล้อม และวางแผนการจัดการ
เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. ก าหนดระเบียบและท าข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการสอนกับนิสิต แก้ไขปรับตามความ
ต้องการของนิสิตถ้าสามรถท าได้ 

2. ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงานการเรียน ก าหนดการส่งงานอย่าง
ชัดเจน 

3. ใช้ค าถามน าเข้าเรื่องที่ก าลังจะเรียน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมการแนะน าและ
ช่วยเหลือผู้เรียน (การให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน, การส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน) 
 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน 

1.สนับสนุนผู้เรียนในการพัฒนาการวางแผนการเรียนรายบุคคล การก าหนด เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์ทางการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ติดตามกับนิสิตที่ไม่ติดตามการเรียนอย่างต่อเนื่องให้ผลป้อนกลับที่ละเอียดชัดเจนให้ผล
ป้อนกลับทันท ี

3. แจ้งคะแนนหรือผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือช่วยผู้เรียนประเมินและก ากับตนเองใน
การเรียนสร้าง แก้ไข ข้อค าถาม และมีการตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการบรรยาย 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีในระหว่างการเรียนในชั้นเรียนเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อ
ผู้เรียนเผชิญปัญหาต่าง ๆ สนับสนุนให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น สร้างความม่ันใจในการเรียนการสอน 



 4 
       การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์   
                                                                                                     ปีการศึกษา 1/2564 

5. กระตุ้นหรือสนับสนุนผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย โดยการช่วยให้ผู้เรียนสังเกต และควบคุมการท า
ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเอง 

6. ติดตามและทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน เพ่ือให้การสนับสนุนที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนที่
ก้าวหน้าเร็วและผู้เรียนที่เริ่มได้ช้า ให้ผู้ที่มีความก้าวหน้าช่วยสอนเพ่ือนเป็นกลุ่มย่อย และเมื่อผู้น าทีมมี
ปัญหาสมารถติดต่อซักถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา โดยมีการติดตามการเรียนทั้งภาพรวมคือยอดคนเรียน
ครบหัวข้อและรายบุคคล  
 
5. การวัดและประเมินผล (ประสิทธิภาพการสอน, การมีส่วนร่วมของนักศึกษา) 
 1. ประเมินผลจากชิ้นงาน ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ประเมินพฤติกรรมการเรียนในห้อง และใน
ชั่วโมง self-study 
 2. การทดสอบเก็บคะแนนหลังการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นสอบปฏิบัติการย่อย การสาธิต
ย้อนกลับ และการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
 3. ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถาม  
 
6. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน และแนวทางแก้ไข 
 1. จากการสอบวัดผลครั้งที่ 1 ยังมีนิสิตทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ได้มีการน า
นิสิตกลุ่มดังกล่าวมาเรียนท าความเข้าใจกลุ่มย่อย พร้อมกับการให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมและให้นิสิตที่เป็นทีม
น าเป็นพี่เลี้ยงรายคน โดยสอบถามความคิดเห็นของนิสิตก่อน 
 2. ปัญหาความร่วมมือในการท างานกลุ่ม มีนิสิตจ านวน 2 คนที่มีปัญหาในการท างานกลุ่มร่วมกับ
เพ่ือนนิสิตในกลุ่ม อาจารย์ประจ าวิชาได้เรียกพบและปรับทัศนคติ ซักถามปัญหา ให้นิสิตกลับไปคิด
ทบทวน และสุดท้ายนิสิตทั้งสองคนสามารถกลับเข้ามาท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนได้ อาจารย์ประจ าวิชา
ติดตามประเมินผลต่อเนื่อง 
 
7. ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการสอน 
 1. ทัศนคติของผู้สอนเนื่องจากผู้สอนได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ผู้สอนท าให้รักในวิชานี้และมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจจะสอนวิชาที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดย หากลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วย และในส่วนผู้เรียนต่อ
การเรียนการสอนร่วมกันที่มีการเปิดใจ ยอมรับและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนผู้เรียน การเรียนควบคู่กับการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบ ร่วมกับเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง 
 3. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนล่วงหน้า 
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 4. ความน่าสนใจของสื่อ การกระตุ้นถามตอบข้อสงสัยโดยตรง เพ่ือกระตุ้นการคิดและให้นักศึกษา
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 5. การมีผู้น าทีมของนิสิตเอง เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือนสอนเพ่ือน เป็นกลุ่มย่อย และอาจารย์เป็น
ผู้ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยเป็น coaching ให้นิสิตได้เรียนรู้กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
 6. ความใส่ใจของทั้งอาจารย์และนิสิตในการติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย 
 
การประเมินผลจากนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย (ST3001) 
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