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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโทดีานการจัดการงานวิศวกรรม (Master of Engineering in
Engineering Management, MENG) ที่มหาวิทยาสยามจะมีกระบวนการดาเนินตามแบบ block course มาต่อเนะ่องเกะอบ
สิบปี แต่ยังมีการกล่าวหาในทางที่ไม่รูกตีองทาใหีเกิดความจาเป็นในการศึกษาจากการสารวจคิดเห็นของผูีเกี่ยวขีองเสะ่อยะนยัน
ในความสาเร็จของการจัดการระบบการเรียนการนี้
การศึกษาเป็นการสารวจดีวยแบบสอบรามสาหรับการเรียนแบบ Block Course จากแหล่งขีอมูลคะอนักศึกษาใน
ปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ คณาจารยคผูีสอน และคณาจารยคผูีบริหารหลักสูตร ในประเด็นปัญหาดีานความ
คิดเห็น 16 ประเด็น ประเด็นของปลายเปิด 6 ประเด็น
ผลการศึกษาสบว่า มีความเห็นไปในทางเห็นดีวยอย่างมากรึงมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่และมีส่วนนีอยที่เป็นค่อนไปทาง
ปานกลางโดยไดีใหีขีอคิดเห็นและขีอเสนอในส่วนของจุดเด่น/จุดดีอยและความคาดหวัง
คำสำคัญ: กระบวนการจัดตารางการเรียนการสอนทางวิชาการ บล็อคคอรคส

ABSTRACT
The block course scheduling concept was adopted for the Master of Engineering Program (MENG)
at Siam University for nearly a decade. There still exist some comments over suck educational system.
Therefore, this study intends to survey ideas from all of the involved graduates, students and staff to
insist the success of this education process.
The study is conducted by using the questionnaire to survey the ideas related to the block
course learning process from the present students, the MENG graduates, and the staff on 12 issues
together with 2 open ideas issue.

762

The 8th National Academic Conference of 2017 “The Asian Economy in the New World”
July 6 2017, The Graduate School of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand
.

From the study, it is revealed that most of the ideas agree mostly with block course system and
only the minor portion agree with some comments on the strength/weakness and expectations.
Keywords: Academic Scheduling Process Block Course

บทนำ
Block Course โดยความหมายที่ไดีจากคาอธิบายของ Wikipedia ซึ่งใชีคาว่า Block Scheduling เป็น
กระบวนการจัดตารางการเรียนการสอนทางวิชาการชนิดหนึ่งซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะใชีการเรียนรายวิชาจานวนนีอยรายวิชา
ในแต่ละวัน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มใชีในโรงเรียนมัธยม โดยใชีเวลาเรียนในแต่ล ะรายวิชาต่อเนะ่องมากกว่าการจัดตารางเรียนใน
ระบบการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป และในแต่ละรายวิชานั้นจะสอนต่อเนะ่องเป็นเวลาหลายสัปดาหคจนกว่าจะมีการเรียนรายวิชา
ใหม่ ทั้งนี้จะเป็นการนาเสนอประสบการณครายวิชาที่ค่อนขีางจะเขีมขีนกว่า การดาเนินการนี้เริ่มมีความนิยมในโรงงานมัธยม
ของประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างแสร่หลายในช่วงปี 1990 เป็นระบบการเรียนการสอนที่ทดแทนระบบการจัดการเรียนเดิมที่
มีการเรียนแต่ละรายวิชาที่ 40-20 นาทีต่อเวลาเรียนแต่ละครั้งและมีการเปลี่ยนรายวิชาในช่วงเวลาเรียนต่อมา ระบบการเรียน
แบบ block course เป็นระบบที่ไดีรับการสิสูจนคแลีวว่าเป็นระบบการศึกษาที่ไดีประโยชนคสูง [9] โดยมีการใชี กระบวน
จัดการเรียนสอนแบบนี้สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมมาเกะอบสิบปีแลีว
โดยมีการประเมินจากนักศึกษาและคณาจารยคในระยะแรกแลีวสบว่าเป็นระบบการเรียน การสอนที่ ดีและเป็นที่น่าสอใจ
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงหลังนี้สบว่ามีการใชีระบบการ จัดแบบ block course ที่ไม่รูกตีอง เช่น เรียน
รวดเร็ว ไม่ครบรีวนตามหลักสูตรและใหีผ่านง่ายโดยขาดคุณภาส การศึกษา ทาใหีเกิดขีอสงสัยต่อระบบการเรียนสอนที่ใชีอยู่
ในหลักสูตรดังกล่าว
แมี ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทดี า นการจั ด การงานวิ ศ วกรรมที่ ม หาวิ ท ยาสยามจะมี
กระบวนการดาเนินตามหลักการที่ใชีอยู่เดิมอย่างต่อเนะ่องก็ตามก็ยังมีการกล่าวหาในทางที่ไม่รูกตีองทาใหีเกิดความจาเป็นใน
การศึกษาจากการสารวจคิดเห็นของผูีเกี่ยวขีองเสะ่อยะนยันในความสาเร็จของการจัดการระบบการเรียนการนี้
กระบวนการดาเนินตามหลักการที่ใชีอยู่เดิมอย่างต่อเนะ่องคะอ
1. เป็นการเรียนแบบ Block Course 9 ชั่วโมงต่อวันต่อสัปดาหค 5 สัปดาหคจบหนึ่งรายวิชา
2. ในแต่ละรายวิชาจะมีหัวขีอที่ตีองเรียนโดยใหีอาจารยคผูีชานาญในแต่ละหัวขีอของแต่ละวิชาเป็นผูีสอน กาหนดใหี
อาจารยคผูีสอนในแต่ละรายวิชาตีองไม่ต่ากว่า 3 คนเสะ่อใหีเกิดการเรียนรูีที่มีความกวีาง ลึก และซ้าซีอนบีางเสะ่อ
ความชัดเจนขององคคความรูี
3. คณาจารยคแต่ละคนจะเป็นสอนและประเมินผลในส่วนการสอนของตนเอง โดยมีการประเมินคะแนนรวมผ่าน
คณะกรรมการหลักสูตรเสะ่อใหีอาจารยคผูีสอนไม่สามารรมีอิทธิสลต่อผลสอบเป็นรายบุคคล
4. เนีนกระบวนการสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรมร่วมและสัฒนาการนาเสนอ
5. มีการประเมินการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนเนะ้อหาและผูีสอนอย่างต่อเนะ่อง
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หลักปรัชญาใชีในการบริหารหลักสูตร
1. ผูีเรียนเป็นผูีมีส่วนไดีส่วนเสียในหลักสูตร
2. ตีองมีความสรีอมทั้งโครงสรีางหลักสูตร เนะ้อหารายวิชา และเอกสารประกอบรายเนะ้อหาซึ่งอาจจะมีการ
เสิ่มเติมหระอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแต่ละรายเนะ้อหาของรายวิชา
3. มีการเรียนเสะ่อใหีเกิดกระบวนการเรียนรูีแบบต่อเนะ่อง รูีไปเองแลีวจาไดีตลอด แนวทางแบบสอนใหีขี่จักรยาน
หระอว่ายน้าเป็น
4. กระบวนการในระบบการศึกษาสอดคลีองและเป็นไปตามระเบียบที่จัดไวีในกรอบมาตรฐานหลักสูตร โดยมี
นาเสนอ TQF2, TQF3, TQF5 และTQF7 อย่างไม่บกสร่อง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรศึกษำ
วัตรุประสงคคศึกษาเสะ่อสารวจรับรูีผลการศึกษาดีวยการเรียนแบบ Block Course ที่ใชีในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม และขอบเขตของการศึกษาจะสารวจจากผูีเกี่ยวขีอง 4 ส่วนคะอ
1. นักศึกษาในปัจจุบัน
2. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้
3. คณาจารยคผูีสอน
4. คณาจารยคผูีบริหารหลักสูตร

แนวคิด ทฤษฎี และกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี
ตัวอย่างแนวคิดที่นาเสนอการเรียนแบบ block Scheduling ใน Wikipedia สรุปไดีดังนี้
1. รูปแบบของ block scheduling อย่างหนึ่งเรียกว่า การจัดตารางเรียนแบบ A/B block คะอแทนที่มีการเรียน
การสอนวันละ 2 ชั้นเรียนทุกวัน นักเรียนทุกคนจะเรียนเสียง 3 ชั้นเรียนในวันรัดไปโดยเสิ่มเวลาเรียนเป็นสอง
เท่าของวันแรกจะกระทั่งนักเรียนจะเรียนเสียง 4 ชั้นเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เป็นการแบ่งประเภทของ
เวลาเรียนเป็นวันแบบ A และวันแบบ B
2. ในบางระบบจะใชีการเรียนแบบปรกติส่วนหนึ่งเรียนแบบ block scheduling อีกส่วนหนึ่ง
3. ในส่วนที่มีการเรียนแบบ 4x4 block schedule เป็นการเรียน สี่วิชาในแต่ภาคการเรียนซึ่งปีหนึ่งมี 4 ภาคการ
เรียน
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จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course เสนอโดยดร.ชรินทร ศรีวิฑูรยค [2] แสดงใหีเห็นว่าการ
สอนแบบ Block Course นี้มีทั้งขีอดีและขีอเสีย โดยในส่วนของอาจารยคผูีสอน และ ตัวนักศึกษาที่เป็นผูีเรียนเอง ซึ่งทั้ง 2
ฝ่าย ตีองมีการเตรียมตัวเสะ่อใหีมีความสรีอมกับการเรียนการสอนแบบ Block Course นี้ดีวย เนะ่องจากการสอนแบบ Block
Course นี้ โดยภายใตีโครงการสิเศษ เป็นสอนกับนักศึกษาจากการรรไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการสอนในระดับปริญญาตรี
ใชีระยะเวลาเรียนนีอยกว่าการเรียนในภาคเรียนปกติหระอระบบทวิภาคโดยหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนนี้ใชีเวลา 2.5
ปีการศึกษา โดยปีการศึกษาที่ 1-2 ศึกษาปีละ 3 ภาคเรียน ส่วนปีที่ 3 ศึกษา 2 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 8 ภาคเรียน โดยแต่ละ
รายวิชาเปิดสอนในวันเสารคและวันอาทิตยค ใชีเวลา 6 วัน รวม 45 ชั่วโมง และขออนุมัติเปิดสอนวิชาสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยใชีภาระงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานมาศึกษา และสามารรลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอะ่นๆ
ซึ่งเป็นเทอมสุดทีายไดีดีวย การที่จะนาระบบการสอนแบบ Block Course นี้ มาบูรณาการร่วมกับการสอน ของสาขาการ
จัดการของ มหาวิทยาลัยตีองดาเนินการไปตามระเบียบขีอบังคับของมหาวิทยาลัยว่าสอดคลีองสามารรนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
มาปรับปรุง หระอสามารรเขียนหลักสูตรใหม่เสะ่อสนับสนุนระบบการสอบแบบ Block Course ไดีหระอไม่ ซึ่งในเบะ้องตีนรีาใน
สะ้นที่กลุ่มผูีที่ตีองการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ไม่สะดวกที่จะเรียนในวันจันทรครึงวันศุกรค อาทิ กลุ่มนักเรียน กศน. หระอ
กลุ่มนักศึกษา ที่จบจากวิทยาลัยชุมชน เป็นตีน หลักสูตรการสอนแบบ Block Course นี้ก็จะเป็นอีกทางเละอก
กำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาการดาเนินการดีานการใชีระบบการเรียนการสอบแบบ Block Course มีดังนี้
มหาวิทยาลัยรามคาแหงจัดระบบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิ จสาขาการตลาดเป็นแบบ Block Course &
Modular system [3]โดยจัดใหีนักศึกษา เรียนคราวละ 1 วิชาต่อเนะ่องกันตลอดหลักสูตร ประมาณ 4 ภาคการศึกษาปกติ
เรียนเฉสาะ วันอาทิตยค เวลา 08.00 -18.00 น. ไดีขีอสรุปเชิงคุณค่า (Value) ที่ไดีรับดังนี้
1. ทาใหีเกิดระบบความคิดในการแกีไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ทาใหีเกิดมุมมองที่เป็นจริงเสะ่อนาสาองคคกรใหีบรรลุเป้าหมายที่ตีองการ
3. เสิ่มความเชี่ยวชาญในการวางแผนธุรกิจ
4. เสิ่มสูนความเชี่ยวชาญในการแกีไขปัญหาของ cMos
5. เสริมสรีางวิสัยทัศนคโดยการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน
จากรายงานบทความตามหนังสะอสิมสคกรุงเทสธุรกิจ[1] รายงานว่าสาหรับผูีที่ทางานและเรียนปริญญาโทไปดีวย คง
เขีาใจดีว่าการเดินทางฝ่ารรติด เสะ่อไปเรียนใหีทันช่วง 6 โมงเย็นและยังตีองอ่านหนังสะอล่วงหนีาเสะ่อเตรียมตัวไปรกประเด็น
ปัญหากับอาจารยคและเสะ่อนเรียนในหีอง ซึ่งแต่ละวัน วิชาเรียนก็สลับสับเปลี่ยนกันไป บางครั้งก็งง บางครั้งสับสัน เหนะ่อยและ
กดดั น แต่ เ มะ่ อ เละ อ กแลี ว และจ่ า ยเงิ น ไปแลี ว จึ งตี อ งมุ ม านะเรี ย นต่ อ ไปใหี จ บ เป็ น ขี อ จ ากั ด ของผูี เ รี ย นดั ง กล่ า วแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นสรีอมกับจัดทางเละอกที่ไม่ว่าทั้งมหาวิทยาลัย หระอ ผูีเรียน ก็ลีวนแต่ Win-Win การเรียนการสอนใน
ระบบ Block Course หระอ การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนะ่องตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดะอน สอบเสร็จรึงจะเริ่มตีนเรียน
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วิชาใหม่ เป็นแนวทางที่ไดีรับความนิยมมากขึ้นเระ่อยๆ ทั้งฝั่งมหาวิทยาลัย และผูีเรียนโดย ขีอดีของการเรียนแบบนี้ คะอ การลด
ขีอจากัดสาหรับผูีที่เรียนไปทางานไปดีวย เสราะจะสามารรโฟกัสแต่ละวิชา และลดความสับสนจากการเรียนอย่างเร่งรีบในแต่
ละวัน โดยปั จจุ บั นการสอนแบบ Block Course นี้ นิย มเปิ ดสอนในบางสาขาเท่ านั้ น ส่ วนใหญ่จ ะเป็ นหลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration : MPA)
สราบันบัณฑิตสัฒนบริหารศาสตรค (นิดีา) มีการเรียนแบบ Block Course เนีนเรียนจบเป็นรายวิชา โดยแต่ละวิชา
ใชีระยะเวลาเฉลี่ย 5 สัปดาหค ซึ่งเชะ่อว่ามีความเหมาะสมสาหรับกลุ่มผูีเรียนที่เรียนไปทางานไป อีกทั้งยังทาใหีนักเรียนหันมา
โฟกัสกับวิชาเรียนไดีดียิ่งขึ้น เสราะเขีาใจว่าผูีเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นขีาราชการและรัฐวิสาหกิจมักไม่มีเวลามาเรียนเต็มวัน นิดีา
จึงนาระบบดังกล่าวมาใชีกับหลักสูตร MPA เป็นครั้งแรกในไทย เมะ่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา “นิดีา เปิดสอนหลักสูตร MPA ภาค
ปกติ มา 54 ปีแลีว และเปิดภาคสิเศษแบบ Block Course เป็นสราบันแรกเมะ่อประมาณ 26-27 ปีที่ผ่านมา เสราะช่วงนั้น
ขีาราชการสนใจเรียนกันเยอะ ประมาณ 60% ซึ่งสามารรมาเรียนภาคปกติช่วงกลางวันไดี โดยภาคสิเศษจะเรียนในวันศุกรค เสารค เวลาตั้งแต่ 6 โมงเย็นรึง 4 ทุ่ม”
โดยการเปิดสอนในแนวทาง Block Course นี้ สิ่งที่ชี้วัดไดีดี คะอ นักศึกษาสามารรทาคะแนนสอบไดีดีกว่าภาคปกติ
เนะ่องจากการเรียนในลักษณะโฟกัสเฉสาะรายวิชา และตัวผูีเรียนเองก็มีตั้งใจสูง มาเรียนเสราะตีองการองคคความรูีจริงๆ เสะ่อ
นาไปประยุกตคใชีในการทางาน สาหรับโครงสรีางการเรียน MPA แบบ Block Course ของนิดีา กาหนดการเรียนทั้งหมด
13 วิชา 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 วิชาเอก ประกอบดีวย การจัดการองคคการ การจัดการทุนมนุษยค และนโยบายสาธารณะและ
การจัดการเชิงกลยุทธค นอกจากนั้นแลีวยังมีหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and
Private Management : MPPM) ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบนี้ดีวยเช่นกัน ขณะที่หลักสูตร MPA ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ก็เปิดสอนแบบ Block Course เช่นกัน โดยเปิดสอนทั้งสิ้นจานวน 36 หน่วยกิต ใน 6 ศูนยคทั่วประเทศ
ประกอบดีวย หัวหมาก บางนา เชียงใหม่ ระยอง และสงขลา
อีกหลักสู ตรที่ เปิด สอนแบบ Block Course เป็นทวิปริ ญญาโททางรัฐประศาสนศาสตรค และบริห ารธุ รกิ จ
ภาษาอังกฤษ (Dual Master’s Degree Program in Public and Business Administration) เมะ่อจบออกมาจะไดีปริญญา
2 ใบ คะอ MPA และ MBA
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยค เปิดสอนหลักสูตร MPA แบบ Block Course ในสาขาการจัดการทรัสยากรมนุษยค
และการจัดการโครงการ โดยการเรียนในแต่ละวิชาจะมีความต่อเนะ่องตลอด 5 สัปดาหคเต็มในช่วงวันเสารค-อาทิตยค รวมทั้งสิ้น
42 หน่วยกิต ซึ่ง MPA ที่นี่เนีนการสัฒนาวิธีคิดเชิงสรีางสรรคค การคิดเชิงกลยุทธค (Strategic Thinking) การใชี SWOT ใน
การวิเคราะหคและแกีปัญหาใหีกับผูีบริหารรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เปิดสอนหลักสูตรนี้ และเนีนเจาะกลุ่ม
ผูีบริหารรุ่นใหม่เช่นกัน
ปัจจุบันนี้ในบีานเราเกะอบทุกมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร MPA แบบ Block Course เสะ่อรองรับจานวน
นัก ศึ ก ษาซึ่งเสิ่ ม มากขึ้ น ต่ อ เนะ่ อ ง เป็ นบุ ค ลากรจากหน่ วยงานของรั ฐ รั ฐ วิส าหกิ จ และเอกชน ที่ ตี อ งการรูี น โยบายของ
รัฐ เสราะกระทบกับการทางานของเอกชน โดยเชะ่อว่า หลักสูตร MPA ยังคงสาคัญ เสราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤติทุก หน่วยงาน
ย่อมตีองการสัฒนาบุคลากรของตัวเองใหีมีความรูี และขีดความสามารรเสิ่มขึ้น อาทิ ดีานบริหารจัดการ การ บริหารความ
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เสี่ยง และการแกีปัญหารูปแบบใหม่ๆ ไม่แตกต่างกับบุคลากรภาคเอกชน ช่วงที่ผ่านมา ขีาราชการไดีรับแนวทางใหีทางานเชิง
บริการมากขึ้น แต่เมะ่อคิดไม่ออก จึงตีองมาเรียน มาศึกษาเสิ่มเติม ความตีองการเรียน MPA จึงเสิ่มมากขึ้นเระ่อยๆ ซึ่งผูีเรียน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 35-45 ปี ดารงตาแหน่งผูีบริหารระดับกลาง มีประสบการณคทางานมากสอสมควร สามารรเชะ่อมโยงกับ
องคคความรูีภายนอกไดีเป็นอย่างดี ” การสอนแบบ Block Course สามารรนาไปใชีกับหลักสูตรอะ่นในระดับปริญญาโทไดี
โดยจัดใหีแต่ละเทอมเรียน 4 วิชา วิชาละ 1 เดะอน แต่ในทีายที่สุดตีองมีระบบการสอบแบบบูรณาการ ซึ่งเชะ่อมโยงทุกวิชาเขีา
ดีวยกัน โดยขีอสอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 4 วิชา รวมทั้งหมด 12 วิชา เช่นเดียวกับ MPA ของนิดีา ที่จัดการสอบ
ประมวลความรูี (Comprehensive Examination) เมะ่อเรียนจบทุกวิชา โดยเรามีหนีาที่เปลี่ยนคน หวังใหีคนเขีาไปเปลี่ยน
วิธีการบริการจัดการ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เสราะจะเปลี่ยนทั้งระบบนั้นเป็นเระ่องยาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม [5]จัดการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบ Block Course Modular System ซึ่งเป็นที่
ยอมรับจากมหาวิทยาลัยนานาประเทศทั่วโลก โดยจัดเรียนทีละวิชา กล่าวคะอ เมะ่อเรียนจบวิชาแรก
โรงเรียนปทุมราชวงศา [6] ใน ปีการศึกษา 2555 จัดการเรียนการสอนกิจกรรมสัฒนาผูีเรียน ไดีแก่ ลูกเสะอสามัญรุ่น
ใหญ่, ลูกเสะอวิสามัญ และยุวกาชาด ใหีเป็นแบบ "บล็อคคอรคส" เสะ่อใหีตรงกับช่วงการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ที่
เขีารับการฝึกตามศูนยคฝึกย่อยโรงเรียนอานาจเจริญ
จากรายงานผลการใชีเอกสารประกอบการสอนวิชาการทดลองเคระ่องกล [3] โดยใชีวิจัยเป็นฐานและบูรณาการ
แผนการสอนแบบบล็อกคอรคด (Block Course) โดยนายณรงคค ฤทธิเดช วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตาบลบีานควน อาเภอเมะอง
จังหวัดตรังวัตรุประสงคค 1) เสะ่อสรีางเอกสารประกอบการสอนวิชาการทดลองเคระ่องกลโดยใชีวิจัยเป็นฐานและบูรณาการ
แผนการสอนแบบบล็อกคอรคด (Block Course) 2) เสะ่อศึกษาระดับคุณภาสของเอกสารประกอบการสอน 3) เสะ่อศึกษา
ประสิทธิภาสของเอกสารประกอบการสอน 4) เสะอ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) เสะ่อศึกษาระดับความสึงสอใจของ
ผูีเรีย นต่อ การใชีเอกสารประกอบการสอน กลุ่ มประชากรเป็ นนักศึ กษา ระดับ ปวส.2/1 และ ปวส.2/2 หลั กสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีสชั้นสูง(ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนตค ประจา ภาคเรียนที่ 2/2557 วิทยาลัยเทคนิคตรัง จานวน 21
คน โดยมีเคระ่องมะอที่ใชีในการเก็บขีอมูล ครั้งนี้ ประกอบดีวย 1) แบบประเมินคุณภาสเอกสารประกอบการสอนและคู่มะอการ
ใชี 2) แบบประเมินผลการทดลอง 3) แบบประเมินผลการเขียนรายงานสรุปองคคความรูี 4)แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 5)
แบบทดสอบทีายบล็อกแต่ละบล็อก 6) แบบสอบรามความสึงใจการวิเคราะหคค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม
เกณฑคของ Best & Kahn, 1993 ผลการศึกษาสบว่า
1. ผูีเชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อคุณภาสเอกสารประกอบการสอน ภาสรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ) =4.59 โดยมีค่า
สูงกว่าเกณฑคที่กาหนดไวี คะอค่าเฉลี่ย ( X ) ไม่ต่า กว่าระดับมาก
2. ค่าประสิทธิภาสของกระบวนการ E1 =77.82 และประสิทธิภาสของผลลัสธค E2 = 76 สรุปผลการหา
ประสิทธิภาสของเอกสารประกอบการสอนเป็นไปตามเกณฑคประสิทธิภาส E1/E2= 75/75
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากร จานวน 21 คน สบว่าสัฒนาการทางการเรียนของนักศึกษา
ทั้งสองกลุ่มดีขึ้นโดยมีผลต่างของ T-score ก่อน-หลังเรียน = 19.10 คิดเป็นรีอยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่
เสิ่มขึ้น=32.02 เมะ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ของนักศึกษา ปวส. 2/1และ
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ปวส.2/2 สาขางานเทคนิคยานยนตค มีคะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score) = 48.47 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ของนักศึกษา ปวส. 2/1 และ ปวส.2/2 สาขางานเทคนิคยานยนตค มีคะแนนที
เฉลี่ย (Average T Score) = 53.72 ผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2556 กับปลายภาค
เรียนที่ 2/2557 = 5.25 คิดเป็นรีอยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เสิ่มขึ้น=9.77
4. ความสึงสอใจของนักศึกษาในภาสรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (μ) = 4.29
สราบันรัชตคภาคยค [8] เปิดการเรียนแบบ Block Course System สบว่าเป็นการเรียนที่มีคุณภาสสูงสุดและ
สามารรมารรใหีเขีาในไดีรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ผูีเล่าเรียนจะไดีรับประสบการณคมากมายสามารรเป็นผูีที่เก่ง ชานาญ รูี
จริงเกี่ยวกับวิชาที่เล่าเรียนและยังสามารรนาไปต่อยอดทางธุรกิจไดีจริงการดเนินการของหลักสูตรจะเนีนใหีนักศึกษามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมกรรมเนีนการปฏิบัติดีวยตัวเองใหีรูีจริง แบบตัวต่อตัว และเป็นการฝึกทักษะดีานภาวะผูีนาเสะ่อใหีนักศึกษาจบ
อย่างมีคุณภาส สามารรดารงตนในสังคมระดับสูงไดีอย่างดีเยี่ยม โดยสิจารณาความเหมาะสมของผูีเรียนแบบ Block
Course System ไวีดังนี้
1. ผูีที่การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. เป็นการศึกษาสาหรับผูีใหญ่วัยทางาน แม่บี าน สนักงานบริษัท ขีาราชการ อบต. นักการเมะองระดับทีองริ่น
ระดับประเทศ ที่ไม่มีเวลาในวันปกติ
3. เป็นผูีที่ผ่านการเรียนรูีและจบในระดับปริญญาตรี มาเป็นเวลานาน ตีองการเรียนต่อจาเป็นตีองระ้อฟื้นฐานความรูี
ใหม่
4. เป็นผูีที่ตีองการอับเกรดดีกรีการศึกษาของตนเองใหีเป็นที่ยอมรับของสังคม
5. เป็นนักศึกษาที่เรียนไม่จบจากสราบันต่างๆ สามารรเทียบโอนเป็นรายวิชาไดี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ[7] ไดีใชีกิจกรรมการเรียนการสอน Block Course วิชา ศิลปะ และไดี สารวจความ
คิดเห็นความสึงสอใจของนักเรียน จากจานวนนักเรียนของโรงเรียน 2,861 คน ใหีความเห็นต่อการการเรียนการสอน Block
Course สบว่าผูีเรียนรูีสอใจ: 34.5 % สอใจมาก: 60.0 % ไม่สอใจ: 5.5 %
ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้
1. ศึกษาบทความและงานการศึกษาที่เกี่ยวขีอง
2. ออกแบบแบบสอบรามเป็นเคระ่องมะอที่ใชีรวบรวมขีอมูลสาหรับการศึกษา
3. เก็บรวมรวมขีอมูล
4. วิเคราะหคขีอมูล
5. สรุปแปลความหมายของผลการศึกษา
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กำรดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษานีเ้ ป็นการสารวจผลการศึกษาการเรียนแบบ Block Course กรณีศึกษาของการจัดการหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม โดยศึกษาขีอมูลจากแหล่งขีอมูลนักศึกษาในปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ คณาจารยคผูีสอน และคณาจารยคผูีบริหารหลักสูตร โดยไดีจากการออกแบบสอบราม (Questionnaire) ดีวยการ
ดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใหีขีอคิดเห็นประกอบดีวยกลุ่มบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวจานวน 113 คน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
64 คน อาจารยคประจาหลักสูตรเดิมและใหม่จานวน 8 คน อาจารยคผูีเคยสอนจานวน 65 คน เป็นการเก็บ
ขีอมูลกลุ่มประชากรที่เกี่ยวขีองทั้ง 100 %
2. เคระ่องมะอที่ใชีในการศึกษาเป็นแบบสอบรามที่ใชีสารวจความเห็นตามประเด็นต่อไปนี้







ความรูีจัก block course
ความคุีนเคย
ความเขีาใจเกี่ยวกับระบบ
ความเหมาะสมสาหรับแต่ละระดับการศึกษา
ประโยชนค/ผลเสีย
สัมฤทธิ์ผล








ปรัชญา
กระบวนการ
การบริหารจัดการศึกษา
ผลกระทบ
ค่าใชีจ่าย
ผลสรุปโดยรวม

วิธีการใหีคะแนนจะใชี Likert scalesโดยมีการกาหนดระดับคะแนน 5 ระดับดังนี้
คะแนน
ควำมหมำย
5
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
4
ระดับความคิดเห็น มาก
3
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
6
ระดับความคิดเห็น นีอย
1
ระดับความคิดเห็น นีอยที่สุด
สาหรับคารามปลายเปิดประกอบดีวย
 จุดดีอยจุดเด่น
 ความคาดหวัง
3. การเก็บรวบรวมขีอมูล การศึกษาเระ่องนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยการแจกแบบสอบราม (Questionnaire)
แก่ ประชากรที่ใหีขีอคิดเห็น จานวน 120 ท่าน สามารรเก็บแบบสอบรามคะนไดี 165 ชุด คิดเป็น 78.13%
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4. การวิเคราะหคขีอมูล เป็นการนาขีอมูลเสะ่อมาวิเคราะหคหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเสะ่อนามา
แปลงผลค่าตัวเลขอันตรภาคชั้นดังนี้
1. เห็นดีวยในระดับสูงที่สุด
6. เห็นดีวยในระดับสูง
3. เห็นดีวยในระดับปานกลาง
4. เห็นดีวยในระดับต่า
5. เห็นดีวยในระดับต่าที่สุด

มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 – 5.00
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.60
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.21 – 3.40
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 6.20
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80

ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาจากการสารวจดีวยแบบสอบรามสาหรับการเรียนแบบ Block Course กรณีศึกษาของการจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ดีวยขีอมูลจากแหล่งขีอมูลนักศึกษาในปัจจุบัน มหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ คณาจารยคผูีสอน และคณาจารยคผูีบริหารหลักสูตร สบว่า
1. ความรูีจัก block course
ก. ในประเด็นมีคารามเกี่ยวกับความรูีจักนั้น กลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวจะรูีจักกระบวนการนี้อย่างดี
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ รูีจักสอสมควรภายหลังจากการศึกษาระบบนี้ อาจารยคประจาหลักสูตรเดิมจะ
รูีจักดี ส่วนอาจารยคประจาหลักสูตรใหม่จะยังไม่ค่อยรูีจัก อาจารยคผูีเคยสอนจะรูีจักดี
ข. ในประเด็นรูีจักมานานแค่ไหน ส่วนใหญ่จะรูีจักมาไม่นานมากนัก
ค. ในประเด็นทัศนคคติทีดีจะเป็นไปในระดับปานกลางรึงสูง
2. ความคุีนเคย
ก. ในประเด็นความคุีนเคยกลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ จะคุีนเคย
กระบวนการนี้อย่างดี เสราะไดีรับการศึกษาจากการศึกษาระบบนี้ อาจารยคประจาหลักสูตรเดิมจะ
คุีนเคยดี ส่วนอาจารยคประจาหลักสูตรใหม่จะยังไม่ค่อยคุีนเคย อาจารยคผูีเคยสอนจะคุีนเคยดี
ข. ในประเด็นความเคยสัมผัสกับการเรียนการสอนแบบ Block Course จะสบว่าประจาหลักสูตรใหม่
เท่านั้นที่ยังไม่ค่อยไดีสัมผัสการเรียนรูีดีวยกระบวนนี้
ค. ทุกกลุ่มเคยไดีรับรูีเกี่ยวกับการเรียนการสอนมาระดับมาแลีวจึงเป็นการรับรูีที่มาก
3. ความเขีาใจเกี่ยวกับระบบ
ก. ในประเด็นความเขีาใจเกี่ยวกับระบบ กลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
จะเขี า ใจกระบวนการนี้ สอสมควร เสราะไดี รั บการศึ กษาจากการศึก ษาระบบนี้ อาจารยค ป ระจ า
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4.

5.

6.

7.
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หลักสูตรเดิมจะเขีาใจดีเฉสาะกลุ่มผูีบริหารหลักสูตรเดิม ส่วนที่เป็นผูีบริหารหลักสูตรใหม่ยังเขีาใจไดีใน
ระดับปานกลาง อาจารยคผูีเคยสอนจะเขีาใจดี
ข. ในประเด็นความสามารรในการอธิบายใหีผูีอะ่นเขีาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนแบบ Block
Course กลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ จะสออธิบายกระบวนการไดี
สอสมควร อาจารยคประจาหลักสูตรเดิมจะอธิบายไดีเป็นอย่างดี ส่วนอาจารยคประจาหลักสูตรใหม่จะยัง
ไม่รนัดมากนัก อาจารยคผูีเคยสอนจะอธิบายไดีดี
ค. ในประเด็นความความคิดเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเขีาใจระบบนั้น กลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ จะคิดว่าคนไม่มากนักที่จะเขีาใจกระบวนการนี้ ส่วนอาจารยคประจาหลักสูตร
และอาจารยคผูีเคยสอนยังหวังว่าจะมีคนใจอยู่สอสมควร
ความเหมาะสมสาหรับแต่ละระดับการศึกษา
ก. ในประเด็นความเหมาะสมของระบบสาครับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากลุ่มมหาบัณฑิตที่จบ
หลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่ กาลังศึกษาอยู่จะยอมรับว่าเป็นระบบที่เหมาะสมดี อาจารยคประจา
หลักสูตรเดิมและอาจารยคผูีเคยสอนจะเห็นว่าเหมาะสมดีมาก ส่วนอาจารยคประจาหลักสูตรใหม่จะเห็นว่า
น่าจะเหมาะสมดี
ข. ในประเด็นความเหมาะสมของระบบสาครับ MENG ทุกกลุ่มเห็นว่าเหมะสมดีมาก
ค. ในประเด็นความเหมาะสมของระบบสาครับนักศึกษา ทุกกลุ่มเห็นว่าน่าเหมาะสมดี
ประโยชนค/ผลเสีย
ก. ในประเด็นประโยชนคที่ไดีจากการศึกษาในระบบนี้ ทุกกลุ่มเห็นว่าจะมีประโยชนคดีสอสมควร
ข. ในประเด็นผลเสีย ทุกกลุ่มยะนยันว่ายังไม่น่าจะมี
สัมฤทธิ์ผล
ก. ในประเด็นความสัมฤทธิ์ผล ทุกกลุ่มจะยะนยันว่าระบบนี้มีความสัมฤทธิ์อย่างดี
ข. ในประเด็นความสามารรในการเรียนรูีไดีตามที่มุ่งหวังไวีกลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่เห็นว่าเป็นไดีดี อาจารยคประจาหลักสูตรและอาจารยคผูีเคยสอนจะเห็นว่าน่าจะสัมฤทธิ์
ผลตามที่หวังไวีไดีดีมาก
ค. ในประเด็นความยั่นยะนขององคคความรูีที่ไดีรับทุกกลุ่มจะเห็นสอดคลังกันว่าดี
ปรัชญา
ก. ในประเด็นความแนวทางที่รูกตีองสอดคลีองกับปรัชญาการศึกษาลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่มีความเห็นว่าสอดคลีองดี ส่วนอาจารยคประจาหลั กสูตรและ อาจารยคผูีเคย
สอนจะเห็นว่าสอดคลีองระดับดีมาก
ข. ในประเด็นความหลากหลายในวิชาการทุกกลุ่มเห็นว่ามีความหลากหลายสาหรับหลักสูตรของ MENG ไดี
ดีมาก
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8.

9.

10.

11.

ค. ในประเด็นความความเป็นระบบของการเรียนรูีในหลักสูตร MENG ทุกกลุ่มเห็นว่ามีความระบบในดีมาก
กระบวนการ
ก. ในประเด็นความซับซีอนของระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course ทุกกลุ่มมองว่าไม่ค่อยมีความ
ซับซีอน
ข. ในประเด็นความยุ่งยากกระบวนทุกกลุ่มเห็นว่ามีความซับซีอนในระดับต่า
ค. ในประเด็นการมีส่วนร่วมทุกกลุ่มเห็นว่าเป็นระบบที่สรีางการมีส่วนร่วมในระดับสูง
การบริหารจัดการศึกษา
ก. ในประเด็นความความเรียบง่ายในการจัดการศึกษาระบบ block course ทุกกลุ่ม มองว่าเป็นระบบที่
มีเรียบง่ายระดับค่อนขีางสูงในการจัดการเรียนการสอน
ข. ในประเด็นความความสะดวกในกระบวนการเรียนรูีมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ จะไดีรับ ความสะดวกจากกระบวนการนี้อย่างดีมาก อาจารยคประจาหลักสูตรและ
อาจารยคผูีเคยสอนจะไดีรับความสะดวกในระดับดี
ค. ในประเด็นดีานการบริหารเวลากลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ จะ
เห็ น ว่ า เป็ น กระบวนที่ ดี ม าก อาจารยค ป ระจ าหลั ก สู ต รเดิ ม และอาจารยค ผูี เ คยสอนจะเห็ น ว่ า เป็ น
กระบวนการที่ดี
ผลกระทบ
ก. ในประเด็นผลดีต่อการเรียนและรับรูีของนักศึกษาทุกกลุ่มเห็นไปในแนวเดียวกันว่าอยู่ในระดับที่ดี
ข. ในประเด็นผลดีต่อจิตสิสัยในการเรียนรูีกลุ่มมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรแลีวและ นักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่เห็นว่ามีผลกระทบที่ดีมาก กลุ่มคณาจารยคมีความเห็นว่าดี
ค. ในประเด็ น ความรวดเร็ ว ในการจบการศึ กษาทุ ก กลุ่ ม มองดี ว ยอย่า งมากว่ า ระบบนี้ จ ะทาใหี จ บ
การศึกษาเร็วมากขึ้น
ค่าใชีจ่าย
ก. ในประเด็นค่าใชีจ่ายในการดาเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนระบบนี้ทุกกลุ่มมีความเห็น
ค่อนขีางตรงกันมากว่าค่าใชีจ่ายจะต่าลง
ข. ในประเด็นค่าใชีจ่ายในการเรียนการสอนตามกระบวนการระบบนี้ทุกกลุ่มมีความเห็นค่อนขีางตรงกัน
มากว่าค่าใชีจ่ายจะต่าลง
ค. ในประเด็นค่าใชีจ่ายโดยรวมของการเรียนการสอนตามกระบวนการระบบนี้ทุกกลุ่มมีความเห็น
ค่อนขีางตรงกันมากว่าค่าใชีจ่ายจะต่าลง
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ผลสรุปโดยรวม
ก. ในประเด็นผลโดยรวมการเรียนการสอนตามระบบนี้ทุกกลุ่มเห็นว่าอยู่ในระดับดี
ข. ในประเด็นผลตามวัตรุประสงคคโดยรวมการเรียนการสอนตามระบบนี้ทุกกลุ่มเห็นว่าอยู่ใน
ระดับดี
ค. ในประเด็นผลโดยรวมต่อองคคกรการเรียนการสอนตามระบบนี้ทุกกลุ่มเห็นว่าอยู่ในระดับดี
ในประเด็นคารามเปิดสอสรุปไดีดังนี้
1. จุดดีอย / จุดเด่น
การเรียนการสอนแบบ Block Course มีจุดเด่นดังนี้
 เนะ้อหามีความสอดคลีองต่อเนะ่องเป็นวิชาเดียว
 ไดีความหลากหลายของผูีสอนเป็นทีม โดยจะมี มิติในเนะ้อหา กรณีศึกษา เระ่องเล่าประสบการณค
 มีลักษณะการสอนแบบ Edutainment ช่วยทาใหีสนุกและไดีความรูี
 มีการนาเสนอในส่วนทีาย ๆ ของแต่ละวัน ทาใหีมีโอกาสไดีร่วมกันทางานเป็นทีม แบ่งปันความรูี
ประสบการณค และ การตัดสินใจ ส่งผลใหีมีความผูกสันกันมากกว่าเรียนแบบทั่วไป
 มีโอกาสไดีร่วมกันคิดแบบสด ๆ ระดมสมอง ในเรียนที่ปัจจุบันทันด่วนมากขึ้น
 สามารรร่วมกันจัดวิชาเรียนในวิชาเละอก
 สามารรมี โอกาส มีช่วงเวลาที่ห ยุด หระอ ที่ เรี ยน ท าใหียะ ดหยุ่น ในการวางแผนการทางาน หระ อ
สักผ่อนยาวกับครอบครัว
 การวัดผลและเกรดดูแลีวไม่เคร่งเครียดนัก
 มีความยะดหยุ่นในเนะ้อหาการเรียนการสอนมากกว่า
 เขีาศึกษาต่อไดีในช่วงเวลาใด ๆ ระหว่างภาคการศึกษาที่ตีองการเรียน
 เละอกเรียนรายวิชาใดที่ตีองการศึกษาก่อนหลังไดี
การเรียนการสอนแบบ Block Course มีจุดดีอยดังนี้
 การทบทวนเนะ้อหา อาจจะดูแน่นไปสาหรับบางวิชา
 กรณีไม่เขีาใจเนะ้อหาที่เรียน ทาใหีการเรียนต่อไปมีปัญหาบีางในช่วงแรก ๆ
 การประเมินผลบางส่วนโดยการเขีาเรียน แต่มีปัญหาสาหรับกรณีขาดเรียนจะขาดหลายคาบ
 ช่วงเวลาการทา Assignment นีอยไป กรณีที่ช่วงนั้นติดภาระกิจการงานข รูีสึกว่าแน่นไปตีอง
ปรับตัว
 รายวิชาที่ตีองการเรียนไม่ตรงกับเวลาที่สะดวก
 ลาดับวิชาที่หลักสูตรจัดไวีไม่สอดคลีองกัน
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2. ความคาดหวัง
การคาดหวัง การเรียนการสอนแบบ Block Course มีดังนี้
 ใชีช่วงเวลาเรียนที่มีประโยชนคสูงสุด สามารรเขีาเรียนในช่วงตีนของวิชาไดี
 ไดีผูีเรียนที่มีความเป็นผูีใหญ่มาก Executive และไดี Connection มากขึ้น เนีนเรียนวันหยุด
การผิดหวัง การเรียนการสอนแบบ Block Course มี
 เสียโอกาสค่อนขีางมากกรณีช่วงนั้นๆติดภารกิจ ขาดเรียน ขาดคะแนนเขีาชั้นเรียน
 เสะ่อนร่วมเรียนนีอยไปหน่อย
 ไม่เกี่ยวกับการเรียนโดยตรง เระ่องสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมตีองสัฒนาปรับปรุง เช่น หีองน้า หีอง
Command Room

บทสรุป
ผลการศึกษาจากการสารวจดีวยแบบสอบรามสาหรับการเรียนแบบ Block Course กรณีศึกษาของการจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม จากแหล่งขีอมูลนักศึกษาในปัจจุบัน มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา
จากหลักสูตรนี้ คณาจารยคผูีสอน และคณาจารยคผูีบริหารหลักสูตร ในประเด็นปั ญหาดีานความคิดเห็น 16 ประเด็นสบว่า มี
ความเห็นไปทางมากรึงมากที่สุดในทุก ๆ ประเด็นจะมีส่วนนีอยที่เป็นค่อนไปทางปานกลาง ส่วนประเด็นของปลายเปิดจะ
เป็นขีอคิดเห็นในเชิงเสนอแนะสาหรับจุดดีอยและความคาดหวังดังต่อไปนี้
1. มีจุดเด่นในเชิงความต่อเนะ่องของเนะ้อหารายวิชา ความหลากหลายของผูีสอน ความยะดหยุ่นในการเรียนการสอน
2. มีจุดดีอยของความแน่นของเนะ้อหารายวิชาและหากขาดเรียนจะขาดการรับรูีเนะ้อหาที่สาคัญไป ช่วงเวลาในการทา
การนีอยไป
3. มีความคาดหวังการปฏิสัมสันธคกันมากขึ้น
4. ความผิดหวังคะอมีผูีร่วมชั้นเรียนไม่มากและการบริการดีานสาธารณูปโภคยังไม่ดีสอ
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