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บทคัดยอ 
ทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูและเปนองคกรที่

สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหกับสังคมและประเทศ การสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจําตองเร่ิมจากการ
สรางบุคคลใหมีความสามารถในการเรียนรู มคีุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคญัมีเปาหมายในการสรางบุคคลใหมีคุณสมบัติดังกลาว แตเน่ืองจากการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมรูีปแบบหลากหลาย การนําการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจําตองมีการ
ปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาและเน้ือหาวิชาตางๆ การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ประเมินความเห็นตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยประยุกตหลักการของ Problem-based learning 
และ Task-based learning รวมถึงวิธีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน การเก็บขอมูลทําโดยการออกแบบการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับวิชาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ประกอบดวย 
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี ๑ (Technology CNC I) และวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) ใน
กระบวนการเรียนการสอนไดใชโปรแกรมชวยในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาดังกลาว ซ่ึงเรียกวา
โปรแกรม D4LP โดยโปรแกรมชวยใหนักศึกษาสงงานผานทางระบบออนไลนและสามารถประเมินงานและความรวมมือใน
กลุมผานทางออนไลน นอกจากน้ีไดมีการเพิ่มกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนเรียกวา กิจกรรม ๕ นาทีที่มีคา 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาไดตอบแบบสอบถาม พบวานักศึกษาเห็นดวยวารูปแบบการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี
ประโยชนตอการศึกษาทั้งในดานการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง และ การทํางานเปนกลุม แตนักศึกษาที่เห็นวามีความสุข
ในการเรียนมีจํานวนที่นอย เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในหัวขอการใชโปรแกรม D4LP พบวานักศึกษาพึงพอใจตอการ
ใชโปรแกรมในบางวิชาเทาน้ัน เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกิจกรรม ๕ นาทีที่มีคา พบวานักศึกษาเห็นดวยวากิจกรรม 
๕ นาทีที่มีคา มีประโยชนแกนักศึกษาและเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
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Abstract 
Human resource is important and necessary in developing our country. The university has a primary task to 

produce quality human resources to society and country. Creating quality human resources must begin by 
creating a person ability to learn and have high moral and ethics. Student-Centered Learning is one of the 
methods to achieve that goal. However implementation of Student-Centered Learning needs to be examined and 
adjusted to suit the nature of Thai students. This study is a comparative study of assessment feedback to 
management of courses focused on the importance of learning by applying principles of Problem-based learning 



  

and Task-based learning methods. Moreover it also includes the assessment feedback to an activity for 
promoting moral and ethics in the classroom.   

Two courses in the Industrial Engineering department were arranged based on Student-Centered learning 
methodology in year 2009. The courses were CNC Technology I and Computer programming. D4LP program 
was used. The program allowed students to submit their works via internet and assessing and giving points to 
their friend works. In addition, an activity for promoting moral and ethics was arranged in both classes. The result 
showed that students agreed that Student-Centered learning is important and useful for learning, improving self-
study ability and team working ability. However, not all students satisfied with D4lP program. For an activity for 
promoting moral and ethics in the classroom, students agreed that it is beneficial to students to aware of moral 
and ethics. 
 
Keywords: Student-Centered Learning, Moral and Ethics, Problem-based learning  
 
๑. บทนํา 
๑.๑ ทฤษฏีการเรียนรู (Learning Theory) 
 ทฤษฏีการเรียนรูสําหรับการเรียนในข้ันสูง (Higher 
education) มีอยูหลายทฤษฏีโดยรวมมุงเนนใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชงาน โดยการศึกษาข้ันสูง
น้ันหมายถึงผูเรียนมีความสามารถในการทําความเขาใจ, มี
ความสามารถในการคิด, และมีพื้นฐานสําหรับการเรียน
สาขาวิชาน้ันๆ โดยทฤษฏีการเรียนรูตางๆเชน Student-
centered, Constructivism Problem-based learning เปน
ตน 
๑.๒ ประโยชนของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 ประโยชนที่จะไดรับในการใชการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนและการสอนคือ ผู เรียนมี
ความสามา รถในการเ รียนรู  สาม ารถนําความ รู ไป
ประยุกตใชงานได เน่ืองจากในปจจุบันผูเรียนสามารถ
เขาถึงแหลงความรูไดงายข้ึน ดังน้ันการเรียนที่เนนผูเรียน
เป นสํ า คัญจ ะสามารถสร า ง นิสั ยในกา ร เ รี ยนรู แ ละ
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยจากเดิมผูสอนจะทํา
หนาที่ถายถอดความรูโดยการสอนหนาชั้นเรียน (Lecture) 
ผูสอนจะเปล่ียนบทบาทเปนผูดําเนินงานการเรียนของ
ผูเรียน สําหรับสถานการณในปจจุบันซ่ึงประเทศตองการ
บุคคลากรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ
โดยการสรางสรรค สิ่งประดิษฐ องคความรูและงานวิจัย
ใหมๆ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนหนาที่หน่ึงของคณาจารยและนิสิตที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญจะเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ในการสรางนิสิตที่มี

ความสามารถในการเรียนและสามารถนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใช 
๑.๓ T5 Design 4 Learning Model (T5D4 Model) 
 เปนรูปแบบการสอนที่ประสบความสํ า เร็จของ 
University of Waterloo ประเทศ Canada โดยวิธีการสอน
ประกอบดวย การใหงาน (Task) กอนที่จะมีการเร่ิมเรียน 
เปนการเรียนแบบ Problem-based และมีการนําเอา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอน องคประกอบ
ของ T5D4 คือ 

๑. งาน (Task) 
๒. ตัวอยาง (Tutorial) 
๓. หัวขอ (Topic) 
๔. งานกลุม (Teamwork) 
๕. เคร่ืองมือ (Tool) 

 โดยสรุปการใช T5D4 จะตองมีการกําหนดเปาหมาย
ของสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับ (Competency) จากน้ัน
จะเปนการใหงาน (Task) โดยใหผูเรียนแตละคนทํางานน้ัน 
และสงงานเดี่ยว จากน้ันผูเรียนจะนํางานมาปรึกษากันใน
กลุมและทําการสรุปเพื่อสงงานเปนงานกลุมกอนชั่วโมง
เรียน นอกจากงานผูเรียนจะตองสงงานเปนรายบุคคลและ
กลุม ผูเรียนยังตองประเมินความพยายาม (Effort) ของ
สมาชิกในกลุม ในชั่งโมงเรียนผูสอนจะทําการอภิปรายถึง
งานที่ผูเรียนสงมา (Feedback) กับผูเรียนเพื่อทําการแกไข
หรือเพิ่มเติมเน้ือหาเพื่อใหผูเรียนมีความรูตาม competency 
ที่ต้ังไว คะแนนของผูเรียนแตละคนจะประเมินจากผลงาน
ของกลุมและความพยายามของสมาชิกในกลุม โดย
กระบวนการตางๆจะใช โปรแกรมเข ามาชวยในการ
ดําเนินการ 



  

๒.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ผูเขียนไดทําการออกแบบการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญสําหรับวิชาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ประกอบดวย วิชาซีเอ็นซี
เทคโนโลยี ๑ (CNC Technology I) และ วิชาคอมพิวเตอร
โปรแกรม  (Computer Programming) ทั้งสองวิชาเปนวิชา
สําหรับนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ป ๓ และ ป ๒ ตามลําดับ 
โดยวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ มีนิสิตลงทะเบียน ๑๔๖ คน 
และ วิชาคอมพิวเตอรโปรแกรม มีนิสิตลงทะเบียน ๑๘๐ คน  
การออกแบบการเรียนการสอนไดใช โปรแกรมชวยในการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเรียกวา โปรแกรม 
D4LP (ดังแสดงในรูปที่ 1) ผูสอนไดประยุกตหลักการของ 
T5D4 Model มาใช โดยผูสอนทําการระบุ competency 
ของวิชาโดยรวมและเน้ือหาในแตละสัปดาห โดยไดมีการ
กําหนดไวในแผนการสอน (Course outline) และไดทําการ
ระบุอีกคร้ังในแตละชั่วโมงเรียน กอนที่จะถึงชั่วโมงเรียน
ผูสอนไดทําการกําหนดงานใหผูเรียนแตละคนทํางานสง
เรียกวา “การบานกอนเร่ิมเรียน” โดยผูสอนระบุเน้ือหาที่
ตองศึกษาและแหลงขอมูลใหกับ ผู เ รียน รูปแบบของ
การบานกอนเร่ิมเรียนจะเปนคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะ
ศึกษาในชั่วโมงเ รียนเพื่ อให ผู เ รียนได รับความรู จาก
การศึกษาดวยตนเอง ผูเรียนจะตองสงการบานกอนเร่ิม
เรียนกอนถึงชั่วโมงเรียนเพื่อใหผูสอนไดทําการตรวจและ
เตรียม feedback ใหกับผูเรียน การสงงานผูเรียนจะตองสง
งานทางโปรแกรม D4LP โดยสามารถเขาระบบผานทาง 
Internet เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ผูสอนจะทําการสรุปผลงานของ
ผูเรียนและเพิ่มเติมแกไขเน้ือหาเพื่อใหผูเรียนไดรับความรู
เพิ่มเติมและถูกตอง ผูสอนจะทําการอภิปรายตอบคําถาม
ขอสงสัยของผูเรียน จากน้ันผูสอนจะใหผูเรียนทํางานเปน
กลุมโดยผูสอนจะมีคําถามใหผูเรียนคลายกับการบานกอน
เร่ิมเรียนแตจะเนนการประยุกตใชงาน ผูเรียนจะตองสงงาน
เปนกลุมภายในชั่วโมงเรียนหรือภายในวันเรียน จากน้ัน
ผูสอนจะทําการ Lecture เน้ือหาโดยสรุปเพื่อใหผูเรียนมี
ความเขาใจในเน้ือหาอีกคร้ัง  
คะแนนของผูเรียนแตละคนประเมินจากงานเดี่ยวและงาน
กลุมอยางละ ๕๐% ถาผูเรียนไมสงงานอยางใดอยางหน่ึงจะ
ถือวาไมมีคะแนน คะแนนโดยรวมจากการบานกอนเร่ิม
เรียนและงานกลุมคิดเปน ๓๕%ของคะแนนทั้งหมดที่ใชใน
การประเมินเกรด นอกจากน้ีผูเรียนสามารถสงงานเกาที่
ไมไดสงหรือตองการแกไขใหถูกตองมากข้ึนไดจนสิ้นเทอม

โดยผูสอนจะนํางานที่แกไขสงใหมมาพิจารณาเปนคะแนน
ความพยายาม  
 

 
 

รูปท่ี ๑ แสดงหนา website ของโปรแกรม D4LP 
 
๓. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 
 รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้น
เรียนเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิด
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมโดยใหนักศึกษาแบงกลุมเพื่อมา
นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาสื่อสารกับ
เพื่อนๆดวยวิธีใดก็ไดโดยใชเวลา ๕ นาทีกอนเร่ิมเรียนใน
การนําเสนอและจะตองสรุปวากลุมตองการนําเสนอ
คุณธรรมจริยธรรมเร่ืองใด โดยเรียกกิจกรรมน้ีวา กิจกรรม 
๕ นาทีที่มีคา กิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนในทั้งสองวิชาใน
รูปแบบเดียวกัน  
 
๔. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ผูเรียนของทั้งสองวิชาถูกขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามในชั่วโมงสุดทายของการเรียนการสอนโดย
แบบสอบถามมีทั้งหมด ๔ ตอน โดยในตอนที่ ๑ คําถามมี
ทั้งสิ้น ๑๐ ขอเพื่อการประเมินรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ในแตละขอผูเรียนสามารถตอบคําถามโดยการ
ทําเคร่ืองหมายในชองที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด โดยมีตัวเลือก 
“เห็นดวย”, “ไมเห็นดวย”, “เฉยๆ”, และ “อื่นๆ โปรดระบุ” 
คําถามที่ ใช ในการประเมินถูกพัฒนาโดยผู เ ขียนซ่ึง
ประกอบดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด (โดย



  

ตัวเลือกสุดทายเปนปลายเปด) คําถามทั้ง ๑๐ ขอ แสดงใน
ตารางขางลางซ่ึงคําถาม 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงขอคําถามในแบบประเมินการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ขอที ่ คําถาม 
๑ การเ รี ยนแบบผู เ รี ยนเป นสํ าคัญทํา ให

นักศึกษาเขาใจในเน้ือหาด ี
๒ นักศึกษาเรียนรูการทํางานเปนกลุม 
๓ นักศึกษาสามารถศึกษาเน้ือหาไดดวยตนเอง

จากแหลงขอมูลอื่นๆ 
๔ นักศึกษาเขาใจเน้ือหาดีข้ึนจากการทํางาน

เปนกลุม 
๕ การบานกอนเร่ิมเรียนชวยใหนักศึกษาเขาใจ

เน้ือหางายข้ึน 
๖ นักศึกษาตองการ lecture และ การสอบ

เพียงอยางเดียวโดยไมตองมีการบานกอน
เร่ิมเรียนและงานกลุม 

๗ นักศึกษาไดรับความรูจากการเรียนวิชาน้ี 

๘ นักศึกษาคิดวาการเรียนแบบผูเรียนเปน
สําคัญชวยใหนักศึกษาทําคะแนนดีข้ึน 

๙ นักศกึษามีความสุขในการเรียน 
๑๐ นักศึกษาอยากเรียนวิชาอื่นโดยมีการเรียน

แบบผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ผูเรียนวิชากรรมวิธีการผลิต
และ วิชาการจําลองแบบถูกขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพิ่มในหัวขอการใชโปรแกรม D4LPและ ใน
แบบประเมินกิจกรรม ๕ นาทีที่มีคา ในชั่วโมงสุดทายของ
การเรียนการสอนโดยแบบสอบถามมีทั้งหมด ๕ ขอในแตละ
แบบสอบถาม และ สวนขอเสนอแนะ ในแตละขอผูเรียน
สามารถตอบคําถามโดยการทําเคร่ืองหมายในชองที่เห็นวา
เหมาะสมที่สุด โดยมีตัวเลือก “เห็นดวย”, “ไมเห็นดวย”, 
“เฉยๆ”, และ “อื่นๆ โปรดระบุ”  โดยคําถามแสดงในตาราง
ที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ 
 
 
 
 

ตารางท่ี  ๒ แสดงขอคํ าถามในแบบประเมินการใช
โปรแกรม D4LP 
 
ขอ คําถาม 
๑ นักศึกษาเขาใจวิธีการใชโปรแกรม D4LP 
๒ นักศึกษาคิดวาโปรแกรม D4LP ใชงานงาย 
๓ นักศึกษาคิดวาโปรแกรม D4LP ทําใหนักศึกษาเรียน

ไดดีข้ึน 
๔ นักศึกษาพอใจในการใชโปรแกรม D4LP 
๕ นักศึกษาอยากใชโปรแกรม D4LP ในวิชาอื่น 
 
 ในวิชาการจําลองแบบนักศึกษาไดชม DVD บันทึก
กิจกรรม ๕ นาทีที่มีคาของนักศึกษาวิชากรรมวิธีการผลิต
ดังน้ันขอคําถามขอที่ ๔ ที่ถามนักศึกษาที่เรียนวิชากรรมวิธี
การผลิตจึงเปน “นักศึกษาพอใจในกระบวนการจัด กิจกรรม 
๕ นาทีที่มีคา” และ คําถามขอที่ ๔ ที่ถามนักศึกษาที่เรียน
วิชากรรมวิธีการผลิตจึงเปน “นักศึกตองการเตรียมกิจกรรม 
๕ นาทีที่มีคามากกวาการรับฟง” 
 
ตารางท่ี ๓ แสดงขอคําถามในแบบประเมินกิจกรรม ๕ 
นาทีที่มีคา 
 

ขอ คําถาม 
๑ นักศึกษาเห็นวา  กิจกรรม ๕ นาทีที่มีคา มี

ประโยชนแกนักศึกษา 
๒ กิจกรรม ๕ นาทีที่มีคา สงเสริมนักศึกษาในดาน

จริยธรรม คุณธรรม 
๓ นักศึกษาพอใจในกระบวนการจัด กิจกรรม ๕ 

นาทีที่มีคา 
๔ นักศึกษาเห็นดวยใหมี กิจกรรม ๕ นาทีที่มีคา 

ในวิชาอื่น 
 
 และในแบบสอบถามตอนที่  ๔ ใหระบุ คุณธรรม 
จริยธรรมที่นักศึกษาทราบใหมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 



  

๕.    การวิเคราะหขอมูล 
 การเปรียบเทียบผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ 
แสดงในรูปที่ ๒ 

 
รูปท่ี ๒ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตผลการ
ประเมินแบบสอบถามตอนที่ ๑ การเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรของวิชา
ซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
 พบวานักศึกษามีความเห็นวาวิธีการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญมีประโยชนและทําใหสามารถทํางาน
เปนกลุมไดแตนักศึกษาที่มีความสุขในการเรียนมีจํานวนที่
นอยการเปรียบเทียบผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรม
แสดงในรูปที่ ๓ 
 

 
รูปท่ี ๓ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตผลการ
ประเมินแบบสอบถามตอนที่ ๑ การเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรของวิชา
คอมพิวเตอรโปรแกรม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
 พบวานักศึกษามีความเห็นวาวิธีการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญมีประโยชนและทําใหสามารถทํางาน
เปนกลุมไดแตนักศึกษาที่มีความสุขในการเรียนมีจํานวนที่
นอยการเปรียบเทียบผลการประเมินการใชโปรแกรม D4LP 

โดยผูเรียนวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ และ วิชาคอมพิวเตอร
โปรแกรม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ แสดงดังรูปภาพที่ ๔ และ 
๕ ตามลําดับ พบวาทั้งสองวิชานักศึกษามีระดับความพึง
พอใจในการใชโปรแกรม D4LP ในเกณฑที่ตํ่า 

 
รูปท่ี ๔ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตผลการ
ประเมินแบบสอบถามตอนที่ ๒ การใชโปรแกรม D4LP 
โดยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรของวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ 
ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

 
รูปท่ี ๕ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตผลการ
ประเมินแบบสอบถามตอนที่ ๒ การใชโปรแกรม D4LP 
โดยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรของวิชาคอมพิวเตอร
โปรแกรม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
 การเปรียบเทียบผลการประเมินกิจกรรม ๕ นาทีที่มี
คาโดยผูเรียนวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ และ วิชา
คอมพิวเตอรโปรแกรม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ แสดงดังรูป 
ภาพที่ ๖ และ ๗ พบวาทั้งสองวิชานักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจกิจกรรม ๕ นาทีที่มีคาและเห็นวามีประโยชนตอ
ผูเรียน  



  

 
รูปท่ี ๖ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตผลการ
ประเมินแบบสอบถามตอนที่ ๓ กิจกรรม ๕ นาที โดย
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรของวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ ใน
ปการศึกษา ๒๕๕๒  
 

 
รูปท่ี ๗ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตผลการ
ประเมินแบบสอบถามตอนที่ ๓ กิจกรรม ๕ นาที โดย
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรของวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรม 
ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
 แบบสอบถามตอนที่ ๔ ใหระบุ คุณธรรม จริยธรรมที่
นักศึกษาทราบใหมากที่สุดโดยผลจํานวนหัวขอคุณธรรม 
จริยธรรมที่นักศึกษาระบุของวิชาซีเอ็นซีเทคโนโลยี ๑ และ 
วิชาคอมพิวเตอรโปรแกรม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ แสดงดัง
รูปภาพที่ ๘ และ ๙ ตามลําดับ พบวานักศึกษาวิชาซีเอ็นซี
เทคโนโลยี ๑ สามารถระบุหัวขอคุณธรรม จริยธรรมได
มากกวา นักศึกษา วิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมซ่ึงเปน
นักศึกษาชั้นปที่ ๒   
 

 
 
รูปท่ี ๘ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบคาเปอรเซ็นต
จํานวนขอที่ตอบของแบบสอบถามตอนที่ ๔ วิชาซีเอ็นซี
เทคโนโลยี ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๒  
 

 
 
รูปท่ี ๙ แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบคาเปอรเซ็นต
จํ า นวนข อที่ ตอบของแบบสอบถามตอนที่  ๔  วิช า
คอมพิวเตอรโปรแกรม ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
๖. สรุปผล 
      เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโดยนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรในหัวขอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ พบวานักศึกษาเห็นดวยวารูปแบบการเรียนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงใชหลักการ Task-Based และ 
Problem-Based ในกา รเ รียนการสอนมีประ โยชนต อ
การศึกษาทั้งในดานการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง และ 
การทํางานเปนกลุม แตนักศึกษาตองการการ lecture จาก
ผูสอน เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในหัวขอการใช
โปรแกรม D4LP พบวาวิชาการจําลองแบบซ่ึงมีจํานวน
นักศึกษานอย พึงพอใจตอการใชโปรแกรมแตผูเรียนในวิชา
กรรมวิธีการผลิตซ่ึงมีจํานวนผูเรียนมาก ไมพึงพอใจตอการ
ใชโปรแกรม เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกิจกรรม ๕ 
นาทีที่มีคา พบวานักศึกษาเห็นดวยวากิจกรรมดังกลาวเปน



  

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยพบอีกวารูปแบบของ
กิจกรรมสามารถจัดไดโดยใหนักศึกษาเปนผูนําเสนอหรือ
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