รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ บันทึกการเรียนรู้ท้ายบทเรียน
รายวิชา สก 351 การพัฒนาชุ มชน
ประจําภาคการศึกษา 2/2554
1. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาโดยใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยน
2. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
3. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
วิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน เป็ นรายวิชาเอกบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตร เนื้ อ หารายวิ ช าประกอบไปด้ ว ย ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การพัฒ นา ชุ ม ชน และการพัฒ นาชนชน รวมทั้ง วิ ธี ก ารและ
กระบวนการพัฒนาชุมน ตลอดจนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนา ผูน้ าํ ชุมชน การพัฒนาแบบยัง่ ยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมื องที่ เกี่ ยวข้องการพัฒนาชุ มชน ดังนั้น การเรี ยนรู ้ โดยการฟั งบรรยายในห้องจึ งเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมที่ สุด
นอกจากนี้ นกั ศึกษายังจําเป็ นต้องใช้เวลาในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามในบางครั้งนักศึกษาไม่
สามารถจดจําและเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาที่ได้ฟังบรรยายในห้องได้ท้ งั หมด ซึ่ งอาจเป็ นเพราะนักศึกษาไม่ได้ใช้หลักในการเรี ยนรู ้ที่ดี หรื อ
สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน และบรรยากาศในชั้นเรี ยนไม่เอื้ออํานวยต่อการจดจําของนักศึกษา ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาดังกล่าว
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
ตามหลักของการเรี ยนรู้ที่ดีน้ นั นักศึกษาควรฟั ง คิ ด ถามและเขียนสรุ ปความเข้าใจ เพื่อทบทวนความรู ้ต่างๆ ในเนื้ อหาที่ได้เรี ยน
มาแล้ว แต่ในความเป็ นจริ งนักศึกษามักจดบันทึกเนื้อหาที่อาจารย์บรรยายหน้าชั้นลงในสมุดบันทึกของตนเองโดยมิได้นาํ กลับไปทบทวนและทํา
ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญของเนื้ อหาและไม่สามารถเชื่ อมโยงความรู ้กบั เนื้ อหาบทอื่นๆ ได้ เป็ นผลให้นกั ศึกษาไม่
สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลได้
การบันทึกการเรี ยนรู้ทา้ ยบทเรี ยนเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่สามารถเขียนบันทึก
การเรี ยนรู ้ได้น้ นั จําเป็ นจะต้องทําความเข้าใจเนื้ อหาสาระสําคัญที่ได้เรี ยนในแต่ละครั้งผ่านกระบวนการฟั ง การคิดวิเคราะห์ และการถามแล้ว
สรุ ปเป็ นเนื้อหาย่อๆ สั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจํา โดยมีอาจารย์ผสู ้ อนคอยสังเกตและตรวจสอบการบันทึกการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาแต่ละคนใน
ชั้นเรี ยน ซึ่ งจะช่วยให้คาํ ชี้แนะเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรี ยนได้อย่างถูกต้อง
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งเป้ าไปที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาโดยใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยน ของนักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ ม
และพัฒนาการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน ปี การศึกษา 2/2554 โดยใช้การบันทึกการเรี ยนรู้ทา้ ยบทเรี ยนในแต่ละบท
ของหนังสื อที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยผูว้ ิจยั คาดหวังว่าการบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจและสรุ ป
ประเด็นสําคัญของเนื้อหาได้ดี และส่ งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เป็ นที่น่าพอใจมากขึ้น
4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 งานวิจยั นี้ มี นักศึ กษาสาขาวิชาส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช า สก 351 การพัฒนาชุ ม ชน ในภาค
การศึกษาที่ 2/2554 จํานวน 99 คนเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
5.2 ใช้การบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนในหนังสื อ “การพัฒนาชุมชน” ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนของรายวิชาเป็ นเครื่ องมือใน
การสังเกตและประเมินบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. สมมติฐานการวิจัย
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจโดยใช้การบันทึกการเรี ยนรู้ทา้ ยบทเรี ยนในหนังสื อ “การพัฒนาชุน”
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7. นิยามศัพท์ เฉพาะ(ถ้ ามี)
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
8.1 นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจสาระสําคัญของวิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน มากขึ้น ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นที่น่า
พอใจ
8.2 เพิ่มพูนทักษะการเขียนบรรยายความของนักศึกษา
8.3 สร้างความเข้าใจระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา ทําให้เรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. สรุปสาระสํ าคัญจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บันทึกการเรี ยนรู ้ คือวิธีการให้ผเู ้ รี ยนรายงานตนเองโดยการเขียน Journals มีลกั ษณะการเขียนเป็ นการพรรณา (Descriptive) มีความ
ยาวและลักษณะการเขียนมากกว่า Logs (พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช,2546) บันทึกการเรี ยนรู ้ (Journal Writing) ในการเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ถือเป็ น
เครื่ องมือในการประเมินผลคุณค่า ช่ วยให้ผสู ้ อนสามารถประเมินและทบทวนเทคนิ คการสอนของตนเองได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้ผสู ้ อนเข้าใจ
นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็ นแนวทางให้ผสู ้ อนได้คิดค้นวิธีการสอนใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับนักศึกษาของตนเอง กล่าวคือ เมื่อผูส้ อนได้เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้เขียนบันทึก นักศึกษาได้แสดงถึงความสามารถในการสื่ อสารให้เห็นถึงผลการเรี ยนรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระสําคัญ
รวมทั้งปั ญหาที่นกั ศึกษายังไม่เข้าใจ ต้องการคําอธิ บายและความคิดเห็นที่เป็ นอิสระเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน นักศึกษาสามารถเขียนบรรยาย
วาดรู ปภาพ แผนภูมิประกอบความคิดเห็น ซึ่ งการเขียนบันทึกการเรี ยนรู้น้ ีอาจถือเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่นกั ศึกษาทําเป็ นการบ้านประจําทุกวัน
หลังจากที่เรี ยนไปแล้วในวันนั้น (พร้อมพรรณ อุดมสิ น, 2544)
9.1 ลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรู้
1) เป็ นการเขียนที่ให้นกั เรี ยนได้ถ่ายทอดความรู ้สึกต่อการเรี ยนการสอนอย่างอิสระ
2) เป็ นการเขียนที่ครู ไม่ควรให้คะแนนการเขียนหรื อให้ความสําคัญกับการสะกดคํา การใช้ภาษาที่ถูกต้อง หรื อรู ปแบบการ
เขียน มากกว่าประเด็นที่นกั เรี ยนต้องการสื่ อสาร
3) เป็ นการเขียนที่ใช้เป็ นสื่ อในการสนทนาระหว่างครู กบั นักเรี ยน
4) ในการประเมินการเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ครู จะทําการแก้ไขหรื อเขียนคําติชมลงไปในงานเขียนของนักเรี ยน
แต่ไม่ควรติอย่างตรงไปตรงมา ไม่เขี ยนสิ่ งที่ทาํ ให้นกั เรี ยนรู ้สึกผิด ท้อแท้ ควรชมเชยในสิ่ งที่นกั เรี ยนเขียนถูกต้อง และ
ชมเชยความคิดของนักเรี ยน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็ นการกระตุน้ และเสริ มกําลังใจให้นกั เรี ยนอยากเขียน
9.2 ประโยชน์ ของการเขียนบันทึกการเรียนรู้
9.2.1 ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง เมื่อได้เขียนบันทึกการเรี ยนรู ้
1) ให้เห็นคุณค่าในการปรับปรุ งแก้ไขโดยนักศึกษาสามารถแสดงความรู ้สึกและเจตคติเกี่ยวกับเนื้อหาได้ท้ งั แง่บวกและลบ
2) เป็ นการเพิ่มการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาโดยที่นกั ศึกษาใช้ภาษาของตนเองในการเขียน อธิ บายความเข้าใจในมโนมติหรื อมโน
ทัศน์ (Concept) และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
3) นักศึกษาได้ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้และทักษะการแก้ปัญหา จากการที่นกั ศึกษาได้เขียนวิธีการแก้ปัญหาที่นกั ศึกษาใช้หรื อ
วิธีการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาเรื่ องใดจึงทําให้นกั ศึกษาได้ทบทวน ใคร่ ครวญในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไป
4) นักศึกษาได้ประเมินตนเองผ่านการเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ ทั้งทางด้านความรู ้และเจตคติของตนเอง
9.2.2 ประโยชน์ต่อผูส้ อน เมื่อผูส้ อนได้อ่านบันทึก
1) ผูส้ อนได้ทราบถึงปัญหาหรื อสิ่ งที่เป็ นปั ญหาของนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน ซึ่ งผูส้ อนสามารถจัดการซ่ อมเสริ มเป็ น
รายบุคคลได้ทนั ท่วงที
2) งานเขียนของนักศึกษาได้สะท้อนสิ่ งที่ผสู ้ อนสอน ทั้งทางด้านเนื้ อหา วิธีการและการสอนซึ่ งผูส้ อนสามารถนําข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุ งการสอนของผูส้ อนเองได้
3) การอ่านบันทึกของนักศึกษาทําให้ผสู ้ อนได้ตระหนักถึงสิ่ งที่นกั ศึกษาเข้าใจผิด หรื อสิ่ งที่เป็ นปัญหาสําหรับนักศึกษา
9.2.3 เป็ นประโยชน์เหมือนได้สนทนาส่ วนตัวระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
1) เป็ นการพัฒนาการสอนแบบตัวต่อตัวที่ถือว่านักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกัน มีปัญหาความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดยการที่
ผูส้ อนได้อ่านบันทึก ก็สามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังนักศึกษาแต่ละบุคคลได้
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2) เป็ นการสร้างบรรยากาศแห่ งการมีไมตรี จิต ทําให้นกั ศึกษามีความนับถือผูส้ อนและวางใจผูส้ อนให้ผสู ้ อนสามารถช่วย
พัฒนา ให้นกั ศึกษาเจริ ญงอกงามต่อไป
9.3 เกณฑ์ การให้ คะแนนบันทึกการเรียนรู้ของจอห์ นสั นแอนด์ จอห์ นสั น
เกณฑ์
1. จํานวนประเด็นทีเ่ ขียน
ไม่ระบุประเด็นชัดเจน
ระบุเพียง 2-3 ประเด็น
ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม
2. ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้
น้อยกว่าครึ่ งหน้ากระดาษ
ประมาณ 1 หน้ากระดาษ
หลายหน้ากระดาษ
3. ความลึกซึ้งในการแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นผิวเผิน
แสดงความคิดเห็นเป็ นบางส่ วน
แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและชัดเจน
4. ความสมบูรณ์ ของความคิด
แสดงการตอบสนองเพียงเล็กน้อย
แสดงการตอบสนองและยกตัวอย่าง
แสดงการตอบสนอง ยกตัวอย่างและไตร่ ตรอง
5. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
เขียนอย่างตรงไปตรงมา
แสดงการเปรี ยบเทียบและจินตภาพ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง

คะแนน
1-2
2-4
4-5
1-2
2-4
4-5
1-2
2-4
4-5
1-2
2-4
4-5
1-2
2-4
4-5

เกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพบันทึกการเรี ยนรู้
A = 22-25 คะแนน
B = 18-21 คะแนน
C = 13-17 คะแนน
D = 8- 12 คะแนน
10. แผนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินการวิจัย
10.1 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน จํานวน 99 คน
10.2 เครื่ องมือคือหนังสื อ “การพัฒนาชุมชน” ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยท้ายบทแต่ละบท จะมีกระดาษว่าง 1 หน้าสําหรับ
ให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยน หลังจากได้ฟังการบรรยายจบในแต่ละบท รวม 10 บท
10.3 ขั้นตอนการดําเนินการ
1) อาจารย์ประจําวิชาบรรยายเนื้อหาในแต่ละบทจนเสร็จสิ้ นในแต่ละบท
2) ให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนทันที่ที่อาจารย์บรรยายเสร็ จสิ้ นในแต่ละบท โดยมีเงื่อนไขคือ ไม่อนุ ญาต
ให้นกั ศึกษาเปิ ดอ่านหรื อจดตามเนื้ อหาในหนังสื อ นักศึกษาจําเป็ นต้องเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนทันที โดยไม่
จําเป็ นต้องเรี ยงลําดับเนื้อหาตามหนังสื อ
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3) อาจารย์ผสู ้ อนอ่านและตรวจบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนของนักศึกษาตามเกณฑ์ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และให้
คําแนะนํากับนักศึกษาเป็ นรายบุคคล หรื ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในชั้นเรี ยน
4) สอบประเมินวัดผลการเรี ยนรู ้ จากการสุ่ มสัมภาษณ์หรื อการสอบย่อยหรื อการสอบประจําภาค
5) สรุ ปผล
10.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ ีการสุ่ มเรี ยกตรวจการจดบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนในแต่ละบท
10.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ ีสอบประเมินความรู ้โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน แล้วคํานวณเป็ นร้อยละ
ของนักศึกษาที่ได้คะแนนระดับต่างๆ กัน
11. สถานทีท่ าํ การวิจัยและเก็บข้ อมูล
ภาควิชาส่ งเสริ มการเกษตร (เดิม) อาคารประเสริ ฐ ณ นคร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการดําเนินการวิจยั
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
13. บรรณานุกรม
คงศัก ดิ์ ธาตุ ท อง และงามนิ ต ย์ ธาตุ ท อง. 2544. การทํ า วิ จั ย ในชั้ นเรี ย น. เอกสารการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร. คณะศึ ก ษาศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 80 หน้า
พร้อมพรรณ อุดมสิ น. 2544. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช. 2546. บันทึกการเรี ยนรู้:เครื่ องมือนําไปสู การประเมินสู่ สภาพจริ ง. แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครู เพือ่ รองรับเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู . สุ วฒั นา เอี่ยมอรพรรณ บรรณาธิการ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
14. ผลการวิจัย
วิจยั ในชั้นเรี ยนนี้ ได้ใช้วิธี การเขี ย นบันทึ กการเรี ยนรู ้ ทา้ ยบทเรี ย นจากหนังสื อ “การพัฒนาชุ มชน” รวมทั้งหมด 10 บท โดยให้
นักศึกษาเขียนบันทึกการเรี ยนรู้ทา้ ยบทเรี ยนลงในท้ายบทแต่ละบท รวม 10 บท นักศึกษาสามารถเขียนบรรยายความเนื้ อหาที่ได้เรี ยนรู ้ในแต่ละ
บทและกิจกรรม ทั้งนี้ กาํ หนดกิจกรรมบันทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนนี้เป็ นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมและการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษา สามารถสรุ ปประเด็นหลัก ได้ดงั นี้
14.1 ความสามารถในการเขียนบรรยายความ
จากผลการสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค พบว่า นักศึกษาที่เขี ยนบันทึกการเรี ยนรู ้ ทา้ ยบทเรี ยนในหนังสื อ “การพัฒนา
ชุมชน” เป็ นประจําหลังจากกิจกรรมการเรี ยนทั้งในห้องเรี ยนแล้ว นักศึกษามีความสามารถในการเขียนบรรยายความได้ดี สื่ อความหมายประเด็น
สําคัญได้ถูกต้องมากขึ้น สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะนักศึกษาได้ฝึกเขียนบรรยายความและสรุ ปรวบยอด
ความคิด โดยผูส้ อนได้ให้คาํ แนะนํากับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนบันทึกการเรี ยนรู้วา่ ให้เขียนบันทึกการเรี ยนรู ้เหมือนกับการเขียน
เล่าเรื่ องราวให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรี ยนหรื อเพื่อนที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสามารถเข้าใจได้ว่าเนื้ อหาสาระที่ได้เรี ยนในวันนั้นมีประเด็นอะไรบ้าง
และมีใจความสําคัญอะไรบ้าง
14.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เนื่องจากการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ท้งั หมดเป็ นภาคบรรยาย และมีการยกตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมให้นกั ศึกษาเข้าใจมากยิง่ ขึ้น จาก
การตอบคําถามในชั้นเรี ยน การเขียนคําตอบในข้อสอบพบว่า นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และเขียนคําตอบได้ตรงตามประเด็นที่ถามเป็ นส่ วน
ใหญ่และสามารถยกตัวอย่างประกอบการตอบคําถามได้ดี
14.3 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลังจากการบรรยายครบทั้ง 10 บท และนักศึกษาได้เขียนบันทึกการเรี ยนรู้ทา้ ยบทเรี ยนครบทั้ง 10 บท สอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาคเสร็จสิ้ น การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน พบว่า นักศึกษามากกว่าสอง
ในสาม (75 คน) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก กล่าวคือตั้งแต่เกรด C+ ถึง A มีนกั ศึกษาเพียง 24 คนเท่านั้นที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ค่อนข้างไม่ดี กล่าวคือ มีนกั ศึกษาที่ได้เกรด D และ D+ อย่างละ 1 คนเท่านั้น ที่เหลือได้เกรด C (18 คน) จากข้อมูลที่กล่าวมา
ข้างต้นสามารถกล่าวได้วา่ การใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยน ถือเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ทาํ ให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการคิด การจดจําได้ดีมากขึ้น
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ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน นอกจากนี้ การใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ทา้ ยบทเรี ยนยังสมารถนําไปประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่นๆ ที่เป็ นวิชาบรรยาย หรื อ
วิชาที่มีท้ งั บรรยาย และภาคปฏิบตั ิได้อีกด้วย ซึ่ งจะต้องมีการค้นคว้าและวิจยั กันต่อไปในอนาคต
14.4 ปัญหาทีพ่ บและการแก้ ไข
อย่างไรก็ตามมีนกั ศึกษาบางส่ วนที่ไม่เขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจากการสอบถามพบว่า นักศึกษาบางคนมีขอ้ จํากัดเรื่ องการเขียนและ
ทักษะการสรุ ปใจความของเนื้ อหาต่างๆ จึงแนะนําให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกลงในสมุดตลอดช่วงการบรรยายของอาจารย์ผสู ้ อน และนํามาให้
ผูส้ อนตรวจภายหลัง หรื อคัดลอกเนื้อหาจากหนังสื อมาใส่ ในบันทึกการเรี ยนรู้โดยตรง
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ภาคผนวก
ตัวอย่ างการเขียนบันทึกการเรียนรู้ท้ายบทเรียนของนักศึกษา
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