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บทคัดย่อ
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปโดยเฉพำะในรำยวิชำบังคับของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรีเป็นกำรเรียนกำรสอนห้องใหญ่นักศึกษำประมำณ 400-600 คนต่อห้อง และออกแบบให้เป็นกำร
เรี ยนกำรสอนเชิงรุก โดยทีมอำจำรย์ ผู้รั บผิ ดชอบรำยวิช ำประกอบด้ว ยอำจำรย์ที่มีบทบำทเป็ นผู้ สอนและ
อำจำรย์ที่มีบทบำทเป็นอำจำรย์เกื้อหนุน บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลกำรศึกษำบทบำทอำจำรย์
เกื้อหนุนต่อกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก ในรำยวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
(มจธ.) ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ประชำกรที่ศึกษำคือ อำจำรย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์เกื้อหนุนทั้งหมด 37 คน
โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อให้อำจำรย์เกื้อหนุนประเมินระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองใน 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำร
เป็นผู้กระตุ้น (Motivator), ด้ำนกำรเป็นสนับสนุน (Supporter), ด้ำนกำรเป็นผู้ฝึก (Trainer) และด้ำนกำรเป็น
ผู้ประเมิน (Assessor) ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำจำรย์เกื้อหนุนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมควำมมุ่งหมำยของ
รำยวิชำในหลำยด้ำน โดยบทบำทหลักที่สำคัญในกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก ลำดับแรกคือ ด้ำนกำรเป็นผู้กระตุ้น
(Motivator) ให้นักศึกษำทำกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย กำรเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกำรทำกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำแก่นักศึกษำ และกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่วนบทบำท
ลำดับถัดมำคือ ด้ำนกำรเป็นผู้ประเมิน (Assessor) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษำ เพื่อ ให้นักศึกษำทรำบถึง
ข้อบกพร่องและจุดอ่อน ตลอดจนคอยสังเกตและประเมินพฤติกรรมของนักศึกษำ ซึ่งบทบำทข้ำงต้นถือว่ำ มี
ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก และจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยทำให้นักศึกษำสำมำรถ
บรรลุผลกำรเรียนรู้ตำมที่คำดหวัง
คาสาคัญ : กำรเรียนกำรสอนเชิงรุก อำจำรย์เกื้อหนุน
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Abstracts
Learning and teaching in KMUTT General Education Courses, particularly compulsory
courses, have offered in large class the number of students is approximately 400-600
students. By using active learning approaches, there are two groups of teachers responsible
in each course: teachers who give lecture and teachers who function as facilitator. This paper
intends to present the results of the study on roles of facilitators in active learning on
KMUTT General Education Courses in semester 2/2558. There were 37 teachers worked as
facilitators and were the population of the study. Questionnaires were used as a method to
collect data on the level of implementation in 4 roles: Motivator, Supporter, Trainer, and
Assessor. The findings revealed that most of facilitators have been working as expected. The
major role is as a Motivator, several actions were taken such as motivating the students to
do assignments, introducing instruction to learning activities, encouraging students to involve
in learning activities. Another role is as an Assessor, the facilitators also gave a feedback on
errors or weakness of the students’ works and observed and assessed the students’
performance. As a result, both roles of facilitators are significance to active learning and will
be a key mechanism to accelerate students’ learning to achieve expected learning
outcomes.
Keyword : Active Learning, Facilitators
1. บทนา
1.1 ความเป็นมา
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำธนบุรี (มจธ.) มีควำมมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกงและดี มี
ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ โดยมีเปำประสงคที่จะใหบัณฑิต มจธ. เปนผูนำของพลเมืองโลก (Leader Global
Citizen) และไดกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ มจธ. (KMUTT Student Qualification
Framework) ไว้ดังนี้คือ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต มีทักษะด้ำนกำรเรียนรู และนวัตกรรม
ทักษะดำนวิชำชีพ ทักษะดำนชีวิตและกำรทำงำน ทักษะดำนสำรสนเทศ สื่อสำรและเทคโนโลยี และมีควำม
ตระหนักเกี่ยวกับควำมเปนไปของโลก ซึ่งคุณสมบัติที่พึงประสงคดังกลำวสำมำรถดำเนินกำรผ่ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ทั้งในสำขำวิชำชีพ และในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ทั้งนี้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรตำง
ๆ ของ มจธ. จะตองไดผลกำรเรียนรู ตำมกรอบ KMUTT QF และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีไดกำหนดใหนักศึกษำในหลักสูตรตำง ๆ จะตองเรียนรำยวิชำ
ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป จำนวน 31 หนวยกิต โดยมีแนวคิดใหกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำทั่ วไปเป็น

แบบบูรณำกำรระหวำงศำสตรตำง ๆ ทั้ง สังคมศำสตร มนุษยศำสตร และวิทยำศำสตร์ และใหควำมสำคัญตอ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มุงเนนใหเกิดชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นกำรเรียน
กำรสอนแบบบูรณำกำรระหวำงศำสตร์ ซึ่งนอกจำกบูรณำกำรในเชิงเนื้ อหำสำระแล้ว ยังเปนกำรบูรณำกำร
กระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยใหมีคณำจำรยจำกหลำกหลำยสำขำวิชำร่วมเปนทีมอำจำรยผูสอนเพื่อใหเกิด
กำรบูรณำกำรเนื้อหำวิชำ และใชกระบวนกำรเรียนรูที่หลำกหลำยซึง่ เนนผูเรียนเป็นศูนยกลำง
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มีรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยทีมผู้สอนจะออกแบบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำเพื่อให้
บรรลุผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ รูปแบบกำรเรียนรู้ที่นำมำใช้จึงมีควำมหลำกหลำย และมีรูปแบบที่ผสมผสำน
ขึ้นอยู่กับผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำนั้น ๆ โดยมีทั้งกำรให้ควำมรู้ผ่ำนกำรฟังบรรยำย กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรทำกิจกรรม หรือ กำรลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษำมีพัฒนำกำรของกำรเรียนรู้และมี
ทักษะทำงปัญญำสูงขึ้น มำกกว่ำ แค่กำรรับรู้ หรือเข้ำใจ หำกได้รับกำรพัฒนำไปสู่ระดับที่สูงกว่ำ ตำมแนวคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
เมื่อกระบวนกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำถูกออกเป็นแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก บทบำทอำจำรย์ผู้สอนใน
รำยวิชำก็เปลี่ยนแปลงไป จำกเดิมที่มีบทบำทเป็นผู้ให้ควำมรู้หลัก ก็เปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกำร
เรียนรู้ และเนื่องจำกรำยวิชำศึกษำทั่วไปของ มจธ. ได้กำหนดสำระควำมรู้เป็นแบบสหศำสตร์ กำรพัฒนำ
เนื้อหำสำระในรำยวิชำจึงจัดทำขึ้นบนฐำนของกำรให้ ผู้เรียนได้รับควำมรู้จำกหลำกหลำยศำสตร์ ด้วยเหตุผล
ดังกล่ำว มจธ.จึงต้องสร้ำงทีมอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งประกอบด้วย อำจำรย์จำกคณะและภำควิชำต่ำง ๆ ของ มจธ.
มำทำหน้ำที่เป็นผู้ออกแบบรำยวิชำ พัฒนำเนื้อหำสำระ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตลอดจนวิธีกำรวัดและประเมินผล
นอกจำกจะมี ที ม อำจำรย์ ผู้ ส อนประจ ำในรำยวิ ช ำแล้ ว ทำง มจธ.ยั ง ได้ พั ฒ นำที ม อำจำรย์ เ กื้ อ หนุ น
(Facilitator) เพื่อมำทำหน้ำที่เป็น ครู กระบวนกรในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยบทบำทหลั กของอำจำรย์
เกื้อหนุนจะมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ไปในแต่ละรำยวิชำ หำกไม่ว่ำจะเป็นบทบำทใด ล้วนแต่นำไปสู่
เป้ำหมำยเดียวกันคือ เพื่อให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำของนักศึกษำ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำบทบำท
ของอำจำรย์เกื้อหนุ นต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ให้สอดคล้องและตอบเป้ำหมำยของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของ มจธ.ได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำบทบำทของอำจำรย์เกื้อหนุนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกของ มจธ.
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา
2.1 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ.
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ มจธ. มีรำยวิชำบังคับที่จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบรรยำยให้ควำมรู้ในห้องใหญ่
โดยทีมอำจำรย์ผู้สอนหลัก และมีกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องย่อย ที่จัดให้มีอำจำรย์เกื้อหนุนประจำกลุ่ม
ทั้งหมด 5 รำยวิชำ ประกอบด้วย รำยวิชำ GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศำสตร์เพื่อกำรดำเนินชีวิต (Man and
Ethics of Living), รำยวิชำ GEN 121 ทักษะกำรเรียนรู้และกำรแก้ปัญหำ (Learning and Problem Solving
Skills), รำยวิชำ GEN 231 มหัศจรรย์แห่งควำมคิด (Miracle of Thinking), รำยวิชำ GEN 241 ควำมงดงำม
แห่งชีวิต (Beauty of Life) และรำยวิชำ GEN 351 กำรบริหำรจัด กำรยุคใหม่และภำวะผู้นำ (Modern
Management and Leadership) ในแต่ละภำคกำรศึกษำจะมีนักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำบังคับเฉลี่ย 1,0001,500 คนต่อรำยวิชำ แต่ละรำยวิชำจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มใหญ่เฉลี่ย 2-3 กลุ่มใหญ่ (เฉลี่ยนักศึกษำกลุ่มละ

400-500 คน) และจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก 25-38 กลุ่มย่อยต่อรำยวิชำ แสดงว่ำ แต่ละรำยวิชำต้องใช้อำจำรย์
เกื้อหนุนประมำณ 10-13 คน ต่อกลุ่ม ต่อรำยวิชำ
รำยวิชำบังคับแต่ละรำยวิช ำพัฒนำขึ้นเพื่อตอบผลกำรเรียนรู้ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มจธ. โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก ซึ่งทีมอำจำรย์ผู้สอนหลักรำยวิชำจะเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้น ๆ และเป็นผู้ทำหน้ำที่คัดเลือกอำจำรย์เกื้อหนุนเพื่อเป็นอำจำรย์ทำกิจกรรมกำร
เรียนรู้ของรำยวิชำ รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ทีมอำจำรย์เกื้อหนุนของรำยวิชำ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งนี้แต่ละรำยวิชำได้ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีทั้งคล้ำยกันและ
แตกต่ำงกัน และอำจำรย์เกื้อหนุนในแต่ละรำยวิช ำก็อำจมีบทบำทหน้ำที่ในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่
เหมือนหรือแตกต่ำงกัน กำรศึกษำในครั้งนี้ จะทำให้ทรำบว่ำ อำจำรย์เกื้อหนุนของ มจธ. ส่วนใหญ่มีบทบำท
หน้ำที่ใด และมีระดับกำรปฏิบัติมำกน้อยแค่ไหนในกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก
2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
กำรเรียนกำรสอนในอดีตที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเรียนกำรสอนที่มีอำจำรย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลำง เป็นผู้ถ่ำยทอด
ควำมรู้หลักให้แก่ผู้เรียน Ramsden (1992, อ้ำงถึงใน Erik de Graaf, n.d.) ได้นำเสนอบทบำทอำจำรย์ผู้สอน
ประกอบด้วย 3 บทบำทหลักคือ 1) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทำหน้ำที่อธิบำย ตอบคำถำม แลกเปลี่ยนสิ่งที่
ตนเองรู้ ให้ แก่ผู้ เรีย น 2) ผู้ออกแบบ (Designer) ทำหน้ำที่กำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ เลือกวิธีกำรที่จะ
กระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ และ 3) ผู้ประเมิน (Evaluator) ทำหน้ำที่ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และประเมินประสิทธิผลของกำรศึกษำ กำรเรียนรู้แบบเดิมอำจจะเรียกว่ำ กำรเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive
Learning) กำรเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะฟังกำรถ่ำยทอดควำมรู้ โดยอำจจะบันทึกเทปกำรเรียนกำรสอน ในขณะ
ที่อำจำรย์ผู้สอนถ่ำยทอดควำมรู้โดยกำรบรรยำยเป็นหลัก มีควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำที่สอน โดยไม่สนใจวิธีกำร
สอน ปัจจุบันกำรเรียนกำรสอนได้เปลี่ยนรูปแบบจำกเดิมมำเป็นกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
กำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning) จะเปลี่ยนบทบำททั้งผู้เรียนและอำจำรย์ผู้สอน โดยผู้ เรียนจะ
มีบทบำทสำคัญในกระบวนกำรเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน และสำมำรถพัฒนำทักษะกำรหำควำมรู้
สำมำรถสร้ำงควำมรู้ของตนเองจำกกำรเรียนสอนเชิงรุกดังกล่ำว อำจำรย์ผู้สอนก็จะต้องปรับบทบำทตนเอง มำ
เป็นผู้สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ จะต้องรู้เทคนิค วิธีส่งผ่ำนควำมรู้ให้ผู้เรียน
Kudyashova et.al. (2016) ได้ศึกษำบทบำทของอำจำรย์ผู้สอนที่ทำหน้ำที่เอื้ออำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้
แก่ผู้เรียนในกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก โดยพัฒนำกรอบแนวคิดจำก Bloom's Taxonomy ซึ่ง Bloom (อ้ำงถึง
ใน Kudyashova et.al., 2016) แบ่งระดับพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 1) ควำมรู้
(Knowledge) 2) ควำมเข้ำใจ (Comprehension) 3) กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ (Application) 4) กำร
วิเครำะห์ (Analysis) 5) กำรสังเครำะห์ (Synthesis) และ 6) กำรประเมินค่ำ (Evaluation) ขณะที่ตัวแบบ 5E
Instructional Model ซึ่งถูกพัฒนำโดย Biological Science Curriculum Study (BSCS) ในปี ค.ศ.1987
เป็นตัวแบบที่กล่ำวถึงบทบำทของอำจำรย์ผู้สอน 5 ขั้นตอน คือ 1) Engage คือ ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนเข้ำร่วมใน
กระบวนกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์ผู้สอนต้องหำวิธีกำรดึงควำมสนใจของผู้เรียน ให้กระตือรือร้นอยำกเรียนรู้
ผู้สอนจะมีบทบำทเป็น ผู้กระตุ้นการเรียนรู้ (Motivator) ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงควำมรู้ที่เคยเรียนรู้มำก่อน 2)
Explore คือ ขั้นตอนที่อำจำรย์ผู้สอนต้องริเริ่มแสวงหำ ค้นคว้ำสิ่งใหม่ให้ผู้เรียน เช่น สื่อ วัสดุกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ
สำธิ ต แนวคิ ด ใหม่ หรื อ จั ด ท ำค ำสอนแก่ ผู้ เ รี ย น ในขั้ น ตอนนี้ จ ะมี บ ทบำทเป็ น ผู้ ที่ ร อบรู้ (Authority) 3)
Explain คือขั้นตอนที่ผู้เรียนแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอธิบำยสิ่ งที่เรียนรู้ผ่ำนกำรนำเสนอหรือสื่อสำรให้

ผู้อื่นรับรู้ ขั้นตอนนี้อำจำรย์ผู้สอนมีบทบำทเป็นผู้กากับ (Controller) 4) Extend/Elaborate คือ ขั้นตอนที่
ให้ผู้เรียนขยำยผลสิ่งที่เรียนรู้ เชื่อมโยงกับควำมรู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ตำมวิธีของตนเอง ขั้นตอนนี้
อำจำรย์ ผู้ ส อนจะมี บ ทบำทเป็ น ผู้ ฝึ ก (Trainer) ผู้ ด าเนิ น การ (Moderator) และเป็ น ผู้ เ อื้ อ อ านวย
(Facilitator) และ 5) Evaluate เป็นขั้นสูงตำมระดับพัฒนำกำรของ Bloom ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนรู้ของตนเอง และสำมำรถแสดงออกถึงกำรตัดสินใจภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนด และให้
คำอธิบำยต่อปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว และอำจำรย์ผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรม ทักษะของผู้เรียน ตลอดจนประเมิน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
Nola A. (2016) กล่ำวถึงบทบำทอำจำรย์ผู้สอน ดังนี้ 1) Controller คือบทบำทของอำจำรย์ผู้สอนที่ทำ
หน้ำที่ควบคุมสิ่งที่นักศึกษำกระทำในชั้นเรียน 2) Prompter คือ บทบำทกำรเป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนเรียนรู้
หรือให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ และให้ควำมช่วยเหลือผู้เรียนในกระบวนกำรเรียนรู้ 3)
Resource คื อ บทบำทที่ อ ำจำรย์ ผู้ ส อนเปรี ย บเสมื อ นแหล่ ง ควำมรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ที่ ผู้ เ รี ย นสำมำรถสอบถำม
ตลอดจนชี้แนะแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้ผู้เรียน 4) Assessor คือ อำจำรย์ผู้สอนมีบทบำทสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียนว่ำมีผลกำรเรียนรู้อย่ำงไร อำจจะดำเนินกำรโดยวิธีให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) กำรแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 5) Organizer คือ บทบำทที่อำจำรย์ผู้สอนจะมี
บทบำทดำเนินกำร อำนวยกำรให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน สำมำรถทำได้โดยกำรสำธิต กำรให้คำแนะนำเพื่อให้
เป็นไปตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6) Participant คือ บทบำทที่อำจำรย์ผู้สอนมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน แทนที่จะเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ และ 7) Tutor คือ บทบำทที่อำจำรย์สอนทำ
หน้ำที่คล้ำยกับพี่เลี้ยง คอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจในกิจกรรมกำรเรียนรู้
Broomfield (2013) กล่ำวถึงบทบำทผู้สอนที่มีประสิทธิผล 6 ประกำรคือ 1) Facilitator หมำยถึงกำร
ทำห้องเรียนมีบรรยำกำศเอื้อต่อกำรเรีย นรู้ ซึ่งรวมถึงขั้นตอน กระบวนกำรที่ เอื้อให้เกิด กำรเรียนรู้ กำรตั้ง
คำถำมที่ดึงควำมสนใจผู้เรียน 2) Coach เป็นบทบำทที่อำจำรย์ผู้สอนต้องกำรให้ผู้เรียนไปถึงเป้ำหมำยที่
กำหนด โดยพยำยำมดึงจุดแข็งผู้เรียนออกมำและลดจุดอ่อน 3) Guide คือกำรที่ อำจำรย์ผู้สอนต้องชี้แนะ
ผู้เรียนให้ไปในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 4) Encourage เป็นบทบำทที่อำจำรย์ผู้สอนทำคล้ำยๆพ่อแม่คือ
เข้ำใจผู้เรียน สร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู้เรียน 5) Model/Example เป็นบทบำทที่ผู้สอนแสดงตัวอย่ำงให้ดู
เรำต้องกำรให้ผู้เรียนเป็นแบบใด อำจำรย์ผู้สอนควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน และ 6) Engager คือ บทบำท
ที่ครูผู้สอนพยำยำมหำหนทำงให้ผู้เรียนเข้ำมีบทบำทในกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเสนอแนวทำง รูปแบบกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องเหมำะสมกับผู้เรียน
วิจำรณ์ พำนิช (2555) กล่ำวถึงกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ว่ำ ครูจะเปลี่ยนบทบำทจำก “ผู้สอน”
มำเป็น “คุณอานวยการเรียนรู้ (Learning Facilitator)” ในกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจำกในยุค
ปัจจุบัน ควำมรู้มอี ยู่มำกมำยหลำกหลำย ครูจะไม่ใช่แหล่งเรียนรู้หลักอีกต่อไป ผู้เรียนสำมำรถหำควำมรู้ได้จำก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ครูจะเปลี่ยนจำกกำรบอกเนื้อหำสำระ มำเป็นทำหน้ำที่สร้ำงแรงบันดำลใจ สร้ำง
ควำมท้ำทำย ควำมสนุกในกำรเรียนให้แก่ศิษย์ โดยเน้นออกแบบโครงกำรให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมือทำเพื่อ
เรียนรู้ จำกกำรลงมือทำ (Learning by Doing) ครูจะทำหน้ำที่ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขควำมรู้ผิด ๆ ของผู้เรียน
ครูต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลำว่ำ กำรเรียนกำรสอนต้องไม่ใช่เรื่องควำมรู้ของตน แต่เป็นเรื่องกำรคิดและ
ทักษะของศิษย์ จุดเน้นต้องเปลี่ยนจำกกำรสอนของครูไปสู่กำรเรียนรู้ของศิษย์ ครูชวนศิษย์ร่วมกันทบทวน
ไตร่ตรอง (reflection) เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเชื่อมโยง รวมทั้งโยงประสบกำรณ์ตรงเข้ำกับ
ทฤษฎีที่มีคนเผยแพร่ไว้แล้ว ทำให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงทฤษฎีจำกกำรปฏิบัติ ไม่ใช่จำกกำรฟัง
Teachers' community (2558) ได้กล่ำวถึงบทบำทของครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ 8 ลักษณะคือ 1) นัก
ดัดแปลง (The Adaptor) คือ จะต้องสำมำรถดัดแปลงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับควำม

จำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน สำมำรถประยุกต์ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ (learning styles) ให้ครอบคลุม
ลักษณะกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันของผู้ เรียน 2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Visionary) สำมำรถมองเห็นแนวคิด/
แนวทำง ตลอดจนถึงวิธีกำรที่ผู้เรียนจะใช้แนวคิดและแนวทำงเหล่ำนี้ในห้องเรียน ครูเหล่ำนี้ยังมองเห็นกำรบูร
ณำกำรตลอดหลักสูตรและทำให้กำรเชื่อมโยงนั้นเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้คุ้มค่ำในสำขำวิชำ 3) นักร่วมมือ
(The Collaborator) นักร่วมมือที่มีกำรแบ่งปัน ให้กำรช่วยเหลือ มีกำรปรับตัว และประดิษฐ์สร้ำงสรรค์
บทบำทของครูในที่นี้มักจะเกี่ยวกับ ผู้ดำเนินรำยกำร (moderator) ผู้อำนวยควำมสะดวก (facilitator) และ ผู้
ตัดสิน (referee) สำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรสนทนำให้ผู้เรียนมุ่งควำมสนใจไปที่กำรอภิป รำย หรือโดยกำรทำ
เป็นตัวอย่ำง 4) ผู้ที่กล้าเสี่ยง (The Risk Taker) พร้อมรับควำมเสี่ยงให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตัวเอง หรือโดยให้
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรสอนผู้อื่น โดยครูระบุเป้ำหมำยและเอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้ 5) ผู้เรียน (The Learner)
ครู เ ป็ น ผู้ เรี ย นตลอดชี วิต ต้ องมี ควำมต่ อเนื่อ งที่ พั ฒ นำตนเองหำควำมรู้ ประสบกำรณ์ใ ห้ ทั นสมัย ครู ต้อ ง
เปลี่ยนแปลง เรียนรู้ และปรับตัว 6) นักสื่อสาร (The Communicator) ต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือในกำรสื่อสำรและกำรทำงำนร่วมกัน 7) เป็นแบบอย่าง (The Model)
ครูเป็นแบบอย่ำงในพฤติกรรมที่คำดหวังจำกนักเรียน ครูจะต้องเป็นแบบอย่ำงที่มีคุณค่ำสำหรับนักเรียน และ
8) ผู้น า (The Leader) ครู เป็ น ผู้ น ำโดยเป็นแบบอย่ำง มี ภ ำวะผู้ นำ จะมีค วำมชัดเจนในเป้ ำหมำย และ
วัตถุประสงค์
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนำกรอบแนวคิดกำรวิจัย โดยประยุกต์แนวคิดจำกนักวิชำกำรที่กล่ำวถึงข้ำงต้น
โดยผู้วิจัยได้กำหนดบทบำทหลักของอำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปของ มจธ. ออกเป็น 4 บทบำทหลัก
ดังนี้คือ
1) ผู้กระตุ้น (Motivator) เป็นกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดขึ้น
แก่นักศึกษำ เช่น กระตุ้นให้นักศึกษำอยำกเรียนรู้เนื้อหำสำระกิจกรรมในรำยวิชำ กระตุ้นให้นักศึกษำ
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้นักศึกษำทำกิจกรรมที่มอบหมำย กระตุ้นให้นักศึกษำคิด
เชื่อมโยงควำมรู้ที่เรียนในรำยวิชำกับควำมรู้ที่ผ่ำนมำ ตลอดจนแสวงหำควำมรู้ สื่อกำรเรียนรู้ หรือ
แหล่งกำรเรียนรู้ใหม่
2) ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นผู้มีบทบำทสนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ควำมรู้ เพื่อสร้ำงชุดควำมรู้
ของตนเอง จัดทำคู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่นักศึกษำ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำร
เรียนรู้แก่นักศึกษำ ให้คำแนะนำในกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
3) ผู้ฝึก (Trainer) มีบทบำทสำธิตแสดงตัวอย่ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ ร่วมออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษำ จัดสภำพแวดล้อม สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ กำกับกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำให้เป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนด ตลอดจนกำหนดวิธีกำร ขั้นตอนดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไป
ตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้
4) ผู้ประเมิน (Assessor) เป็นผู้ที่มีบทบำทสังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่ำสำมำรถบรรลุผล
กำรเรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด โดยวิธีให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน
ต่ำงๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ ตลอดจนกำรวัดผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
3. วิธีการศึกษา
3.1 ประชากร

ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้คือ อำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป (รำยวิชำบังคับ) จำนวน 37 คน
โดยเก็บข้อมูลจำกประชำกรทั้งหมด และได้รับคืนกลับร้อยละ 100
3.2 ระยะเวลาที่ศึกษา ภำคกำรศึกษำ 2/2558 (มกรำคม-พฤษภำคม 2559)
3.3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม สำหรับ
ข้อมูลทั่วไป นำเสนอโดยควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) สำหรับระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของอำจำรย์เกื้อหนุน พิจำรณำจำก ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยมี
เกณฑ์กำรแปลผลดังนี้
ค่ำเฉลี่ย อยู่ระหว่ำง 0.00-1.80 แสดงว่ำ มีระดับกำรปฏิบัติน้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 1.81-2.60 แสดงว่ำ มีระดับกำรปฏิบัติน้อย
ค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 2.61-3.40 แสดงว่ำ มีระดับกำรปฏิบัติปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 3.41-4.20 แสดงว่ำ มีระดับกำรปฏิบัติมำก
ค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 4.21-5.00 แสดงว่ำ มีระดับกำรปฏิบัติมำกที่สุด
4. ผลและอภิปราย
4.1 ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไป
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 37 คน จำแนกเป็น เพศหญิง จำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.50 ส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 และมีวุฒิ
กำรศึกษำในระดับปริญญำโท จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 โดยมีประสบกำรณ์เป็นอำจำรย์เกื้อหนุน
ในรำยวิชำศึกษำทั่วไป ของ มจธ. อยู่ในช่วง 1 – 2 ปี และส่วนใหญ่อำจำรย์เกื้อหนุนเป็นบุคลำกรภำยนอก
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
1. เพศ
1) ชำย
2) หญิง
2. อายุ
1) 25 – 30 ปี
2) 31 – 35 ปี
3) 36 – 40 ปี
4) 41 – 45 ปี
5) มำกกว่ำ 45 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1) ปริญญำตรี
2) ปริญญำโท
3) ปริญญำเอก
4. ประสบการณ์เป็นอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของ มจธ.
1) น้อยกว่ำ 1 ปี

จานวน
(37 คน)

ร้อยละ

15
22

40.50
59.50

11
12
7
4
3

29.70
32.40
18.90
10.80
8.10

4
26
7

10.80
70.30
18.90

3

8.10

จานวน
(37 คน)
13
11
10

สถานภาพ
2) 1 – 2 ปี
3) 3 – 4 ปี
4) มำกกว่ำ 4 ปี
5. สถานภาพการเป็นอาจารย์เกื้อหนุน
1) อำจำรย์/นักวิจัย มจธ.
2) พนักงำนสำยวิชำชีพของ มจธ.
3) พนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรของ มจธ. (สว.)
4) บุคลำกรภำยนอก

10
1
4
22

ร้อยละ
35.10
29.70
27.00
27.00
2.70
10.80
59.50

2) ระดับการปฏิบัติหน้าที่บทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
จำกกำรเก็บแบบสอบถำมจำกอำจำรย์เกื้อหนุนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในรำยวิชำศึกษำทั่วไปประเมินกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง ผลกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบทบำท
อำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่รับผิดชอบ โดยภำพรวมมีระดับกำรปฏิบั ติหน้ำที่ในบทบำทอำจำรย์
เกื้อหนุนอยู่ในระดับมำก (µ = 3.83) และมีกำรปฏิบัติบทบำทอำจำรย์เกื้อหนุนในด้ำนผู้กระตุ้น (Motivator) มี
ระดับกำรปฏิบัติสูงสุด (µ = 4.15) รองลงมำ คือ ด้ำนผู้ประเมิน (Assessor) มีค่ำเฉลี่ย µ = 3.90 ส่วนบทบำท
ด้ำนผู้สนับสนุน (Supporter) มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด µ = 3.45 ดังแสดงในตำรำงที่ 2
บทบาทด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ (Motivator) มีระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนนี้ มำกที่สุดอยู่ใน
ระดับมำก (µ = 4.15) โดยจำแนกเป็นบทบำทกำรเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำยอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย (µ = 4.62) รองลงมำ คือ บทบำทกำรเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย (µ = 4.43) ส่วนบทบำทด้ำนกำรเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำสร้ำงเนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (µ = 3.89)
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่รับผิดชอบ โดยภาพรวม
บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

µ

σ

ระดับ
การปฏิบัติ

ลาดับ

1

เป็นผู้สร้ำงแรงบันดำลใจให้นักศึกษำ มีควำมใส่ใจอยำกเรียนรู้

4.03

0.87

มำก

3

2

เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำสร้ำงเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ

3.89

0.91

มำก

6

3

เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำมีสว่ นร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้

4.43

0.60

มำกที่สุด

2

4

เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย

4.62

0.49

มำกที่สุด

1

5

เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำคิดเชื่อมโยงควำมรู้ที่เรียนในรำยวิชำกับควำมรู้ที่ผ่ำนมำ

3.97

0.80

มำก

4

6

เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษำแสวงหำแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆนอกเหนือจำกที่กำหนดในรำยวิชำ

3.95

0.74

มำก

5

บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Motivator

4.15

0.73

มำก

(1)

7

เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ควำมรู้ เพื่อสร้ำงชุดควำมรู้ของตนเอง

3.84

0.80

มำก

2

8

เป็นผู้จัดทำคู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่นักศึกษำ

2.70

1.20

ปำนกลำง

3

9

เป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือในกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ

2.62

1.16

ปำนกลำง

4

10

เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำแก่นกั ศึกษำ

4.62

0.55

มำกที่สุด

1

บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Supporter

3.45

0.93

มำก

(4)

11

เป็นผู้สำธิตแสดงตัวอย่ำงเกี่ยวกับกิจกรรมเรียนรู้แก่นักศึกษำ

3.78

0.95

มำก

4

12

เป็นผู้มีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ

3.27

1.17

ปำนกลำง

5

13

เป็นผู้ที่กำกับกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนด

4.27

0.77

มำกที่สุด

1

14

เป็นผู้ที่ดำเนินกำรจัดสภำพแวดล้อม สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน

3.86

0.98

มำก

2

15

เป็นผู้ที่กำหนดวิธีกำร ขั้นตอนดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.84

0.87

มำก

3

บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Trainer

3.81

0.95

มำก

(3)

16

เป็นผู้ที่สังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่ำสำมำรถบรรลุกำรเรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด

4.22

0.85

มำกที่สุด

2

17

เป็นผู้ที่ให้ข้อป้อมกลับ (Feedback) แก่นักศึกษำเพื่อรับทรำบข้อบกพร่องจุดอ่อนต่ำงๆ

4.35

0.54

มำกที่สุด

1

ตลอดจนขึ้นแนะแนวทำงแก้ไข
18

เป็นผู้มีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ

3.32

1.16

ปำนกลำง

4

19

เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมวัดผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำของนักศึกษำ

3.70

1.08

มำก

3

บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Assessor

3.90

0.91

มำก

(2)

รวมค่าเฉลีย่ ระดับการปฏิบัติทุกด้าน

3.83

0.88

มำก

บทบาทด้านผู้สนับสนุน (Supporter) โดยภำพรวมมีระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก
(µ = 3.45) โดยจำแนกเป็น บทบำทกำรเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำแก่
นักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.62) ส่วนบทบำทที่มีระดับกำรปฏิบัติปำนกลำง ค่อนไปทำงน้อยคือ บทบำท
กำรเป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือในกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด (µ = 2.62)
บทบาทด้านผู้ฝึก (Trainer) โดยภำพรวมมีระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบทบำทด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก
(µ = 3.81) โดยจำแนกเป็น บทบำทกำรเป็นผู้ที่กำกับกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำให้เป็นไปตำม
แนวทำงที่กำหนดอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย (µ = 4.27) รองลงมำ คือ บทบำทกำรเป็นผู้ที่ดำเนินกำรจัด
สภำพแวดล้อม สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน (µ = 3.86) ส่วนบทบำทกำรเป็นผู้มีส่วนร่วมออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำมีระดับกำรปฏิบัติปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย (µ = 3.27)
บทบาทด้านผู้ประเมิน (Assessor) โดยภำพรวมมีระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบทบำทด้ำนนี้อยู่ในระดับ
มำก (µ = 3.90) โดยจ ำแนกเป็ น บทบำทกำรเป็ น ผู้ ที่ใ ห้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback) แก่นั ก ศึ กษำเพื่ อ
รับทรำบข้อบกพร่องจุดอ่อนต่ำงๆ ตลอดจนขึ้นแนะแนวทำงแก้ไข มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.35) รองลงมำ คือ
บทบำทกำรเป็นผู้ที่สังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่ำสำมำรถบรรลุกำรเรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด (µ =
4.22) ส่วนบทบำทกำรเป็นผู้มีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ มีค่ำเฉลี่ย
ต่ำสุด (µ = 3.32)
4.2 อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกในรำยวิชำบังคับหมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ มจธ. พบว่ำ กำร
ออกแบบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำบังคับหลักแต่ละวิชำจะมีประธำนรำยวิชำทำหน้ำที่ดูแลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในภำพรวม และมีนักพัฒนำกำรศึกษำซึ่งประจำสำนักงำนวิชำศึกษำทั่วไปทำหน้ำที่ประสำนงำนกับ
ประธำนรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์เกื้อหนุน แต่ละรำยวิชำจะจัดกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่องกัน 3

คำบต่อสัปดำห์ และ มี 3 รำยวิชำจำก 5 รำยวิชำ คือ GEN 111 GEN 231 และ GEN 241 ที่จัดกำรเรียนกำร
สอนโดยบรรยำยในห้องใหญ่ประมำณ 2 คำบ โดยทีมอำจำรย์ผู้สอนหลักรับหน้ำที่บรรยำยให้สำระ ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อประเด็นที่เรียน ในบำงครั้งอำจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยในและภำยนอกมจธ. มำเป็นผู้ให้ควำมรู้
ในกรณีนี้ทีมอำจำรย์ผู้สอนหลักก็จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้หลังจำกฟังบรรยำย นอกจำกนี้กำรเรียน
กำรสอนห้องใหญ่ยังจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องใหญ่ โดยมี ทีมอำจำรย์ผู้สอนหลักเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและ
อำจำรย์เกื้อหนุนประจำกลุ่มย่อยรับผิดชอบดูแลกำรทำกิจกรรมในกลุ่มย่อย ตำมที่ได้ถูกออกแบบและกำหนด
ไว้ล่วงหน้ำ หลังจำกจบกำรเรียนกำรสอนในห้องใหญ่ นักศึกษำจะแยกย้ำยเข้ำห้องย่อยเพื่อทำกิจกร รมกำร
เรียนรู้ในห้องย่ อยอีกประมำณ 1 คำบ โดยมีอำจำรย์เกื้อหนุนประจำกลุ่มรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ให้
คำปรึกษำแนะนำกำรทำกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ำร่วมทำกิจกรรม ตลอดจนตอบปัญหำข้อสงสัย และร่วม
ประเมินผลกำรเรียน (Performance) ของผู้เรียนจำกกิจกรรมในห้องย่อย กำรให้ข้อมูลสะท้อนกำรเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย น นอกจำกนี้ รำยวิช ำยั งออกแบบให้ นั กศึ ก ษำท ำกิ จกรรมกลุ่ ม นอกห้ อ งเรี ย นในรู ป แบบต่ ำ งๆ เช่ น
โครงงำนกิจกรรมจิตอำสำ กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน กำรทำละครเวที เป็นต้น ดังนั้น อำจำรย์เกื้อหนุนก็
จะทำหน้ ำที่ เอื้ออำนวยกำรเรี ย นรู้ และดำเนินกำรต่ำงๆเพื่อให้ นักศึกษำสำมำรถทำกิจ กรรมได้ลุ ล่ ว งตำม
วัตถุประสงค์ของรำยวิชำ
ส่วนรำยวิชำที่เหลือ 2 รำยวิชำคือ GEN 121 และ GEN 351 เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน
ขนำด 120 คน มีอำจำรย์ 3 คนร่วมรับผิดชอบชั้นเรียน ผลัดกันทำหน้ำที่บรรยำยให้สำระ ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อประเด็นที่เรียน และผลัดกันทำดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยไม่แยกห้องย่อย ทั้งนี้อำจำรย์แต่ละคนจะมี
กลุ่มย่อยที่ตนเองรับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรเรียนในรำยวิชำ ใน 2 รำยวิชำนี้ ทีมอำจำรย์ที่รับผิดชอบจะมี
บทบำทเป็นทั้งอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์เกื้อหนุนในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ คือ กำรพัฒนำเนื้อหำสำระ กำร
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรกระตุ้นกำรเรียนรู้และกำรลงมือทำกิจกรรม กำรตอบข้อซักถำมประเด็น
ปัญหำ กำรให้คำแนะนำปรึกษำรวมทั้งกำรให้ ข้อมูลสะท้อนกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน กำรติดตำมประเมินผลกำร
เรียนของผู้เรียน
จำกกำรประเมินตนเองของอำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปของ มจธ. จะเห็นว่ำ อำจำรย์เกื้อหนุน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้ำที่ได้ค่อนข้ำงครอบคลุมตำมที่ ได้ออกแบบและกำหนดไว้ในรำยวิชำ เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำ ควำมรับผิดชอบในบทบำทอำจำรย์เกื้อหนุนในด้ำนผู้กระตุ้น (Motivator) มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (µ =
4.15) รองลงมำ คือ ควำมรับผิดชอบในบทบำทอำจำรย์เกื้อหนุนในด้ำนผู้ประเมิน (Assessor) มีค่ำเฉลี่ย µ =
3.90 ส่วนควำมรับผิดชอบในบทบำทอำจำรย์เกื้อหนุนในด้ำนผู้สนับสนุน (Supporter) มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด µ =
3.45 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Kudyashova et.al. (2016) ที่ศึกษำบทบำทครูสอนภำษำอังกฤษ 20 คน
ในกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกที่ Tomsk Polytechnic University ใน 7 บทบำท คือ Motivator Authority
Controller Trainer Moderator Facilitator และLeader ผลกำรศึกษำพบว่ำ บทบำทหลักที่ ครูสอน
ภำษำอังกฤษปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกมำกที่ สุดคือ กำรเป็นผู้กระตุ้นกำรเรียนรู้ (Motivator) ปฏิบัติ
15 คน ลำดับถัดมำคือ Moderator (14 คน) Leader (13 คน) Facilitator (12 คน) Trainer (11 คน)
Authority (10 คน) และบทบำท Controller ปฏิบัติน้อยที่สุด (ปฏิบัติ 8 คน) โดยให้คำอธิบำยว่ำ กำรที่
ครูผู้สอนแต่ละคนปฏิบัติบทบำทต่ำงกันขึ้นอยู่กับกระบวนกำรเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
ช่วงกำรเรียนรู้ไม่เหมือนกัน
กรณีของ มจธ. บทบำทหลักที่อำจำรย์เกื้อ หนุนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปได้ปฏิบัติในกำรทำหน้ำที่อำจำรย์
เกื้อหนุนในรำยวิชำคือ บทบาทด้านการเป็นผู้กระตุ้น (Motivator) กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ จะเห็นว่ำจำก 4
บทบำทหลักที่กำหนดให้อำจำรย์เกื้อหนุนปฏิบัติ บทบำทด้ำนกำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ของนักศึกษำได้รับกำร
ปฏิบัติมำกที่สุด โดยเฉพำะกำรกระตุ้นให้นักศึกษำทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย (µ = 4.62) เนื่องจำกกำรเรียน

กำรสอนเชิงรุกในรำยวิชำบังคับหมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ มจธ.ออกแบบให้นักศึกษำรับควำมรู้จำกกำรฟัง
บรรยำยในห้องใหญ่และทำกิจกรรมกำรเรียนรู้หลังจำกฟังบรรยำย ซึ่งมีทั้งกำรทำกิจกรรมในห้องใหญ่และห้อง
ย่อยนั้น ดังนั้น อำจำรย์เกื้อหนุนมีบทบำทสำคัญมำกต่อกำรกระตุ้นให้ นักศึกษำร่วมทำกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้
(µ = 4.43) ทั้งนี้ทีมอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบและกำกับกำรทำกิจกรรมของนักศึกษำให้ห้องใหญ่ ส่วน
กำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องย่อยกำหนดให้อำจำรย์เกื้อหนุนเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรกระตุ้นเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น กำรแบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษำได้อภิปรำย สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกห้องใหญ่ ตลอดจนกำรทำงำนที่
มอบหมำยทั้งรำยกลุ่ มและรำยบุ คคล จำกผลกำรประเมินตนเองพบว่ำ เป็นไปตำมเจตจำนงของรำยวิช ำที่
ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำกิ จกรรม และกำหนดให้อำจำรย์เกื้อหนุนมีบทบำททำหน้ำที่นี้ ส่วน
บทบำทที่อำจำรย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่ำปฏิบัติบ้ำงในด้ำนกำรเป็นผู้กระตุ้นกำรเรียนรู้คือ กำรกระตุ้นให้
นักศึกษำสร้ำงเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ (µ = 3.89) ซึ่งถือเป็นระดับกำรเรียนรู้ขั้นสูงสุดตำมแนวคิด
ของ Bloom คือ ระดับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ กำรสร้ำงสิ่งใหม่ (Create) เนื่องจำก อำจำรย์เกื้อหนุนจะเป็น
ผู้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ออกแบบโดยทีมอำจำรย์ผู้สอน ดังนั้น หำกกิจกรรมที่ออกแบบ
ไว้ไม่ได้เน้นเรื่องกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ หรือ กำรสร้ำงสิ่งใหม่จำกควำมรู้ที่ได้รับในรำยวิชำ อำจำรย์เกื้อหนุ นก็
จะไม่ได้ปฏิบัติในส่วนนี้
บทบาทหน้าที่การเป็นผู้ประเมิน (Assessor) อำจำรย์เกื้อหนุนประเมินตนเองในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนนี้
เป็นลำดับสอง โดยปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษำ เพื่อรับทรำบข้อบกพร่อง/จุดอ่อ น
ต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไขให้แก่นักศึกษำ (µ = 4.35) และเป็นผู้สังเกตและประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนว่ำสำมำรถบรรลุผลกำรเรียนรู้มำกน้อยเพียงใด (µ = 4.22) ซึ่งถือว่ำอำจำรย์เกื้อหนุนให้ควำมสำคัญต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนนี้ และถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษำสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำ อย่ำงไรก็ตำม อำจำรย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่ำปฏิบัติหน้ำที่ในระดับต่ำ ( µ = 3.32) ในด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์กำรวัด และกำรประเมินผลรำยวิชำ สืบเนื่องจำกทีมผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกำรเรียนกำร
สอน รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลเพื่อให้เกิดมำตรฐำนและเป็นเกณฑ์เดียวกันในรำยวิชำ ดังนั้น อำจำรย์
เกื้อหนุนจะเป็นผู้ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ทีมอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำวำงไว้ และกรณีมีปัญหำด้ำนกำรวัด
และประเมินผล อำจำรย์เกื้อหนุนจะปรึกษำหำรือทีมอำจำรย์ผู้ สอน และเป็นผู้พิจำรณำหำแนวทำงแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้น
บทบำทลำดับถัดมำคือ บทบาทการเป็นผู้ฝกึ (Trainer) ให้แก่นักศึกษำ โดยเฉพำะบทบำทที่สำคัญด้ำนนี้
ที่อำจำรย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่ำปฏิบัติมำกที่สุดคือ กำรเป็นผู้กำกับกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ถูก ออกแบบในรำยวิชำ (µ = 4.27) เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรทำกิจกรรมนั้น ๆ นอกเหนือจำกกำรให้โจทย์ปัญหำแก่นักศึกษำแล้ว ยังต้องเปิด
โอกำสให้นักศึกษำหำวิธีกำรเรียนรู้แก้ปัญหำตำมแนวทำงของตนเองแล้ว มำนำเสนอ ส่วนกำรปฏิบัติที่อำจำรย์
เกื้อหนุนประเมินตนเองต่ำสุดในด้ำนนี้คือ กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ว่ำในรำยวิชำ (µ = 3.27) เนื่องจำก
ถูกกำหนดไว้แล้วโดยทีมอำจำรย์ผู้สอน อย่ำงไรก็ตำม อำจำรย์เกื้อหนุนสำมำรถปรับรูปแบบกำรทำกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้อง เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียนได้แต่ยังคงวัตถุประสงค์หลักของกำรทำกิจกรรมดังกล่ำวไว้ เมื่อ
สอบถำมเชิ ง ลึ ก กั บ อำจำรย์ เ กื้ อ หนุ น ส่ ว นใหญ่จ ะปฏิ บั ติ ตำมที่ ที ม ผู้ ส อนก ำหนดมำกกว่ ำ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
เนื่องจำกขำดควำมมั่นใจว่ำหำกปรับเปลี่ยนแล้วจะได้ผลตำมที่คำดไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่ตนเองจะต้อง
รับ ดังนั้น จึงเลือกปฏิบัติตำมที่ทีมอำจำรย์ผู้สอนกำหนดจะทำให้มั่นใจในกำรปฏิบัติมำกกว่ำ
ส่วนบทบาทด้านการเป็นผู้สนับสนุน (Supporter) อำจำรย์เกื้อหนุนมีระดับกำรปฏิบัติน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 3 ด้ำนที่กล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประเมินตนเองของอำจำรย์เกื้อหนุนในกำรปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ใ นด้ำ นนี้ พบว่ำ มีบ ำงหน้ ำ ที่อ ำจำรย์ เกื้อ หนุ น ประเมินตนเองสู งสุ ดในด้ำ นนี้คื อ กำรเป็ นพี่เ ลี้ ย งให้

คำแนะนำในกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำได้รับกำรปฏิบัติมำกที่สุด (µ = 4.62) ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
บทบำทกำรเป็นผู้กระตุ้นกำรเรียนรู้ที่ดำเนินกำรควบคู่กับกำรให้คำแนะนำในกำรทำกิจกรรม เนื่องจำกรำยวิชำ
บังคับทุกรำยวิชำได้จั ดทำรำยละเอียด ขั้น ตอน แนวทำงกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมให้แก่
อำจำรย์เกื้อหนุน ตลอดจนจัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้กับอำจำรย์เกื้ อหนุน เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
แนะนำกำรทำกิจกรรมให้แก่นักศึกษำได้ และบทบำทที่อำจำรย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่ำปฏิบัติน้อยที่สุดคือ
กำรเป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือในกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ (µ = 2.62) และเป็นผู้จัดทำคู่มือ
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้ ให้ แก่นั กศึกษำ (µ = 2.70) จำกกำรสัมภำษณ์อำจำรย์เกื้อหนุน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ
เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่นี้เนื่องจำกสำนักงำนวิชำศึกษำทั่วไปเป็นผู้ดำเนินกำรในส่วนกำรจัดเตรียม วัสดุ
อุปกรณ์ ให้แก่รำยวิชำ สำหรับคู่มื อกิจกรรมกำรเรียนรู้ ก็มีประธำนรำยวิชำและทีม อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ
เป็นผู้จัดทำในส่วนนี้ แต่ก็มีอำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิชำบำงท่ำนร่วมทีมจัดทำคู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้และร่วม
ออกแบบกิจกรรมในรำยวิชำด้วย กรณีที่กิจกรรมดังกล่ำวสอดคล้องกับควำมเชี่ยวชำญ ควำมถนัดของอำจำรย์
เกื้อหนุน นอกจำกนี้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปแต่ละรำยวิชำมีจุดเน้นที่แตกต่ำงกัน ทำให้
กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแตกต่ำงกัน ดังนั้น บทบำทของอำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิชำจึงเน้น
กำรปฏิบั ติที่แตกต่ำงกัน ทำให้ อำจำรย์เกื้อหนุนประเมิ นกำรปฏิบัติห น้ำที่ในบำงด้ำนออกมำค่อนข้ำงน้อย
เพรำะไม่ได้ถูกออกแบบไว้ในรำยวิชำ
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำบทบำทอำจำรย์เกื้อหนุนในรำยวิช ำศึกษำทั่วไปของ มจธ. สำมำรถสรุปได้ว่ำ อำจำรย์
เกื้อหนุนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมควำมมุ่งหมำยของรำยวิชำในหลำยด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรเป็นผู้กระตุ้น
ให้นักศึกษำทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย กำรเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำแก่
นักศึกษำ กำรมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเป็นพี่เลี้ยงกำกับให้ทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำร
ปฏิ บั ติห น้ ำที่ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น ให้ ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บ แก่ นั กศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ท รำบถึ งข้ อ บกพร่อ งและจุด อ่ อนของ
นักศึกษำ ซึ่งถือว่ำ มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก และจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วย
ทำให้นักศึกษำสำมำรถบรรลุผลกำรเรียนรู้ตำมที่คำดหวัง
5.2 ข้อเสนอแนะ
ผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกเพื่อบรรลุผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำโดยผ่ำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์เกื้อหนุน โดยทีมอำจำรย์ผู้สอนต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์เกื้อหนุนให้มี
บทบำทด้ำนกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรร่วมกำหนดวิธีกำรวัดและเกณฑ์ประเมินผลในรำยวิชำ และ
กำรจัดทำคู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อให้อำจำรย์เกื้อหนุนได้ปฏิบัติงำนเชิงรุกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถที่จะปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ซึ่งจะนำไปสู่กำรเกิดนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ด้ำนศึกษำทั่วไป นอกจำกนี้ กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพของกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์เกื้อหนุนก็เป็น
สิ่งจำเป็นทั้งในด้ำนควำมรู้ในเนื้อหำสำระวิชำ ทักษะกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์เกื้อ หนุนเช่น สำมำรถประมวล
ควำมคิดสิ่งที่เรียนรู้ในห้องใหญ่ถ่ำยทอดต่อนักศึกษำ เปิดกว้ำงในกำรรับฟังข้อคำถำมของผู้เรียน มีควำมเข้ำใจ
และเห็นอกเห็นใจผู้เรียน เนื่องจำกจะเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียนโดยตรง เป็นต้น
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