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การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคในการสอนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 

ฟิสิกส์  การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการน าสถานการณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงไปสู่บทเรียน 
(ผศ.จรัส บุญธรรมา) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จะเริ่มจากครูผู้สอนกับ

เด็กจะต้องมีการ Tune-up ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้จากการเรียนวิชานี้ การก าหนดข้อตกลง
เบื้องต้นในการเรียน ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการน าเหตุการณ์ปัจจุบันมาปรับให้เข้าเข้า
บทเรียน เช่น ข่าวที่ก าลังดังอยู่ในขณะนี้คือเมย์รัชนก เป็นแชมป์โลกแบดมินตัน ก็น าเหตุการณ์นี้ไปเชื่อมโยง
คือ ระหว่างฟิสิกส์กับแบดมินตัน และน าเข้า facebook   line ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนครูต้อง
ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ในขณะเดียวกันเมื่อมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ยังสามารถให้นักศึกษาท าแบทดสอบ online ในขณะนั้น เป็นแบบ real-time  ใน
ปัจจุบัน ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลมีเด็กใช้บริการ 3000 คน ได้มีการน าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องต่าง ๆ มา
แยกเป็นฟิสิกส์แต่ละประเภท แต่รากฐานของการท าคือครูผู้สอนต้องท าจากความสนุก การเรียนการสอนแบบ
ผ่าน IT ท าให้รู้สึกอิสระ ปัจจุบันการเรียนการสอนฟิสิกส์ได้ออกนอกห้องเรียนไปแล้ว  ครูผู้สอนจะต้องมีคลัง
ของข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ซึ่งอาจเขียนเอง หรือน ามาจากแหล่งอื่น ๆ ต้องเก็บ source ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ แต่
การเรียนการสอนในห้องเรียนก็ต้องมีอยู่แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน  แต่สิ่งที่ที่ส าคัญส าหรับ
การเรียนการสอนฟิสิกส์คือ  เด็กท่ีเข้ามาเรียนฟิสิกส์ความรู้สึกแรกคือ ยาก และกลัวยิ่งเมื่อต้องเรียนกับ ดร. 
หรือ ผศ.ดร  ผู้สอนต้องสร้างความคุ้นเคยให้เด็กยอมรับและเห็นประโยชน์ว่าเรียนไปท าอะไร การ Tune-up มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง   
  

เคมี การสร้างการเรียนการสอนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนกับนักศึกษาแต่ละกลุ่มต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเด็กแต่ละกลุ่ม รวมถึงการวัดผลและการประเมินผล และจะท าอย่างไร
ให้เด็กเรียนสนุกควบคู่ไปด้วยกับการได้ความรู้ 

 (ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ) การจัดการเรียนการสอนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเด็กแต่ละกลุ่ม เด็กท่ีรับผิดชอบส่วนใหญ่คือเด็กคณะ
เกษตร ปัญหาคือเด็กต้องเดินทาง และมีกิจกรรมค่อนข้างมาก  ซ่ึงแต่เดิมรับผิดชอบสอนเด็กคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาขาวิชาชีววทิยาในรายวิชาเคมีอินทรีย์  ซึ่งเป็นเป็นวิชาที่เด็กไม่อยากเรียน ซึ่งแตเ่ดิมสอนโดย
ฉายวิดีโอน าภาษาอังกฤษให้ดู ให้เด็กท าเกมจะประสบความส าเร็จ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้จะ
ประสบผลส าเร็จกับกลุ่มเด็กสาขาวิชาชีววิทยา แต่ในเทอมนี้รับผิดชอบสอนรายวิชาเดิมกับนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร   ซึ่งเด็กไม่สนใจเรียน ดูวีดีโอไม่รู้เรื่อง ให้เด็กแบ่งกลุ่มมาน าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน แต่
ปัญหาคือเด็กมองว่าเป็นวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและยาก ครูผู้สอนจึงต้องมีการ Tune-up  
3 สัปดาห์หลังจากนั้นก็ด าเนินการสอน ให้ท าแบบฝึกหัด ให้แข่งขันเกมกัน และมอบหมายงานให้ท า การ
จัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับกลุ่มเด็ก ท าอะไรก็ได้ให้ดึงเด็กมาให้สนุกกับเราและได้ความรู้  ซึ่งโดยส่วนตัว
สนใจเกี่ยวกับการสอนแบบ STEM และได้ไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ซ่ึง
ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM ได้แนะน าว่าการท า STEM ให้สมบูรณ์ต้องใส่ story เข้าไปเพ่ิมเติมให้เป็นเรื่องเป็นราว
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และจัดกิจกรรม ใช้เพียงแค่เกมไม่ได้ ต้องจัดกิจกรรมเพ่ิมให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ก าหนดให้มี
การแข่งขัน เช่น ก าหนดสถานการณ์ว่าในการเกิดภูเขาไฟระเบิดจะต้องสร้างบ้าน 1 หลังให้ทนทานกับแรง
ระเบิดของภูเขาไป โดยมี อุปกรณ์ท่ีก าหนดให้ เช่น ดินน้ ามัน หลอดกาแฟ หรือเด็กอาจจะหาอุปกรณ์เพ่ิมติมก็
ได้แตจ่ะต้องให้เด็กมองในทุกมิติว่าท าอย่างไรให้บ้านที่สร้างขึ้นแข็งแรง และราคาถูก ท าในเวลาที่จ ากัด โดยน า
ความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และฟิสิกส์เข้ามาบูรณาการร่วมกัน  

(อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง) การจัดการเรียนการสอนครั้งทีผ่่านมากมีการน าวิธีการสอนแต่ละท่านไปสอน 
พบว่ากิจกรรมสามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่การประเมินผลนั้นมีปัญหา คือผลการเรียนยังไม่ดีขึ้น เด็กสนุกจาก
การท ากิจกรรมแต่เด็กยังไม่ได้ content เท่าท่ีควรพอเรียนเรื่องใหม่ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ ซึ่งก าลังหาวิธีการ
ในการแก้ปญัหานี้อยู่ 

 

คณิตศาสตร ์การ Tune-up ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การ
ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน มีความส าคัญมาก ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาชีพและรายวิชาศึกษาทั่วไปมีรูปแบบการด าเนินการที่แตกต่างกัน รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาชีพจะเน้นไปท่ีมีการสอนและให้งานท าเป็น  project ที่บูรณาการเนื้อหาทั้งรายวิชามาเป็น
ชิ้นงาน  พยายามเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบันกับเนื้อหา  การใช้คลินิกคณิตศาสตร์เป็นเวทีให้เด็กเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา ในขณะทีร่ายวิชาศึกษาทั่วไป มีการเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะในการให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดโดยมีการแบ่งระดับของโจทย์เป็นหลาย ๆ level ตลอดจนให้นักศึกษาเข้ารับค าปรึกษาจาก
คลินิกคณิตศาสตร ์

 การจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันในรายวิชาชีพและรายวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนของวิชาชีพ 
วิชาที่รับผิดชอบออกไปในเชิงประยุกต์คือวิชา numerical analysis มีการหาเกมตลาดหุ้นที่มี online อยู่ให้
เด็กได้ลองเข้าไปเล่นหุ้น เล่นไปได้ 1 เดือนก็มา re-check ว่าเด็กแต่ละคนได้ก าไร ขาดทุน กี่บาทและให้เด็กได้
คุยกับเพ่ือนที่ประสบความส าเร็จได้ก าไรมาก ๆ ว่ามีเทคนิคอย่างไรให้มา share กัน  ซ่ึงประโยชน์ที่ได้รับคือ
นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์กับการพยากรณ์ การดูแนวโน้ม  การเล่นหุ้นเปรียบเสมือนเป็นการเก็บข้อมูล 
big data เพ่ือน าไปใช้พยากรณ์ ดูปัจจัยอื่น ๆ สร้างตัวแบบในการพยากรณ์ต่าง ๆ การประมาณค่าด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด นอกจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  มีการจูงใจโดยการ assign งาน
และ 2 สัปดาห์น าผลเกี่ยวกับการซื้อหุ้นมาให้ดู บางคนมีการเคลื่อนไหวตลอด บางคนซื้อตัวเดียว แต่เด็กเริ่ม
มองเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน และคณะมีโครงการประกวดโครงงานวิจัย ซึ่งใน
รายวิชามีการท าโครงงานอยู่แล้วประกอบกับปีที่แรง มีรางวัลจูงใจค่อนข้างสูงท าให้เด็กมีความสนใจและ
กระตือรือร้นที่จะท างานวิจัย งานในปีที่ผ่านมา เช่น 1) การใช้ทฤษฏีกราฟในการจัดสรรสถานที่จอดรถ ซึ่งผล
การด าเนินการพบว่าจากที่สถานที่จอดรถไม่พอแต่เมื่อใช้ทฤษฏีกราฟมาบริหารจัดการดี ๆ จะเหลือที่จอดรถถึง 
5 ที่  2) มีนักศึกษาทีท่ าธุรกิจหมี่โคราชต้องการหาวิธีที่จะกระจายสินค้า  3) การจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดที่
อยุธยา ท าอย่างไรให้ประหยัดเวลา  เมื่อมีการมอบหมายงานท าให้ต้องมีการนัดเวลาเพิ่มเนื่องจากต้องสอน 
content ให้ครบ เมื่อท าเสร็จก็น าเสนอกับอาจารย์และให้เพ่ือน ช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ คะแนนจะมีคะแนน
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การท ากิจกรรม งาน คะแนนสอบ mid final ยังมีอยู่  คะแนนงานจะมีอาจารย์ในสาขามาช่วยตัดสิน นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการ balance คะแนนด้วย กลุ่มที่สอนมีนักศึกษา 30 -40 คน แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน  
ส าหรับวิชาศึกษาท่ัวไป เช่น calculus ท าอย่างไรให้เด็กอยากเรียน เบื้องต้นต้องตกลง concept เบื้องต้น ว่า
เรียนไปท าไม เรียนไปเพ่ืออะไร Tune-up กันก่อน ทั้งการป้อนและให้เด็กไขว่คว้าด้วยตัวเอง  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สอนเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง ลิมิต ครูอาจจะยกตัวอย่างหรือน าเข้าสู่
บทเรียนด้วยตัวอย่างที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น วันนี้ทองราคาเท่านี้ อีก 5 ปีทองราคาเท่าไร ซึ่งก็คือ 
limit เมื่อ n เข้าใกล้ 5 คือให้เด็กคุ้นชินกับคณิตศาสตร์มากขึ้น และก็ค่อย ๆ ยกระดับโจทย์ขึ้นไปเรื่อย ๆ การ
ให้โจทย์จะให้โจทย์ไม่ซ้ าข้อเดิม เพราะไม่ได้มาจากความเข้าใจแต่มาจากความคุ้นชิน โจทย์แต่ละโจทย์ต้องมี
พัฒนาการ ปัญหาคือ ตีโจทย์ไม่แตก แต่แท้ที่จริงสูตรมีสูตรเดียวแต่เค้าต้องหาอะไรเพิ่ม  มีโจทย์อยู่ 5 ระดับ
เค้าอยู่ระดับไหน  และในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปคือ การรวมกลุ่มนักศึกษาที่มาจากคนละศาสตร์ เช่น สอน
แคลคูลัสในกลุ่มทีช่ีววิทยารวมกับคอมพิวเตอร์  ครูผู้สอนต้องพยายามให้ทั้งสองกลุ่มเข้าใจทั้งคู่ ต้องพูด 2 
step  ให้ทั้งคอมพิวเตอร์และชีววิทยาเข้าใจแต่ตอนเป็นโจทย์ก็จะเป็นสไตส์เดียวกันและปรับ level ความ
ยกข้ึน และพยายามให้ใกล้กับชีวิตประจ าวัน  (อ.อลงกต สุวรรณมณี) 
 (ดร.วรรณา  ศรีปราชญ์) วิชาที่ได้รับมอบหมายจะเป็นทฤษฏีและพิสูจน์ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงเด็กจะเป็นวิชาที่นักศึกษาเบื่อมาก การสร้างแรงจูงใจในการเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือรายวิชาชีพ จะมี
คลินิกคณิตศาสตร์ โดยจะแบ่งนักศึกษาที่สอนให้ไปประจ าที่คลินิกให้น าความรู้ไปสอนเด็กวิชาชีพอ่ืน ซึ่งการ
สอนจะท าให้เด็กได้เตรียมตัว ซึ่งความรู้ที่เด็กได้รับจากสอนผู้อื่นจะมีความหมายมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนทั่ว ๆ ไป  รายวิชาวิชาศึกษาท่ัวไป เด็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับการท าแบบฝึกหัด จะมีโจทย์แบบฝึก
ให้เพ่ิมเติมให้เด็กได้ฝึกทักษะมากขึ้นและก็จะให้เด็กมาเข้าคลินิกคณิตศาสตร์โดยมีนักศึกษาคณิตศาสตร์ที่
ประจ าอยู่ที่คลินิกเป็นผู้สอน เด็กท่ีสอนก็จะได้เตรียมตัว ท าให้เข้าใจ และสอนคนอ่ืนได้  คนที่สนใจก็จะ
ประโยชน์คือได้ฝึกท าแบบฝึกหัด ในส่วนของเด็กท่ีไม่สนใจก็จะมารอให้พ่ีเฉลยแบบฝึกหัด คนที่ตั้งใจก็จะได้
ประโยชน์ ส่วนคนที่ได้ประโยชน์จริง ๆ คือคนติวหลัก  
 (ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ) เกณฑ์การวัดผลสามารถใช้แตกต่างกันได้ไหมในรายวิชาเดียวกันแต่มีอาจา 
ทั้งท่ีวิธีการสอนก็แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มเด็กท่ีสอนแตกต่างกัน และมาตรฐานอยู่ตรงไหน 
จากการหารือสรุปว่า เนื่องจากเรามี มคอ. ก าหนดอยู่ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาควรตกลงร่วมกัน วิธีการ
สอนอาจต่างแต่สุดท้ายก็ต้องด าเนินการต าครรลองที่มีอยู่เพ่ือให้เด็กได้รับผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งต้องบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบ  และหลักการวัดผล คือ เด็กที่เรียนวิชาเดียวกันไม่ว่าจะเรียน
แบบไหน ควรจะได้รับความรู้ที่เหมือน ๆ กัน ในแต่ละวิชา จะเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง แต่วิธีการจะเป็นอย่างไรไม่
สนใจ เช่นต้องการให้เด็กอ่านชื่อได้ เมื่อวัดผลออกมาเด็กต้องอ่านชื่อได้ เครื่องมือในการวัดผลอาจารย์ผู้สอน
จะต้องมีการตกลงกัน หากใช้ข้อสอบคนละชุดแต่ต้องเป็นข้อสอบที่คู่ขนานกัน ทีมผู้สอนต้องดูร่วมกันว่า
เทียบเคียงกันได้  ดังนั้นข้อสอบมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นการท าคลังข้อสอบมาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาเรื่องการวัดผล  และการปรับเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของกิจกรรมเพ่ิมข้ึนต้องหารือกันในกลุ่ม
ผู้สอน เมื่อมีคะแนนกิจกรรมก็เป็นตัวจูงใจให้เด็กท ากิจกรรม ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับได้เรื่อย ๆ 
อยู่แล้วตามความเหมาะสม   
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 (ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล) การสอบสมรรถนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ช่วยการันตีว่านักศึกษามีคุณภาพ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นปฏิบัติตามแต่ละสาขาก าหนด ซึ่งก็เป็นตัวที่  ยกระดับมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชาได้  

 

สถิติ การ Tune-up ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้จากการเรียนวิชานั้น ๆ  การก าหนดข้อตกลง
เบื้องต้นในการเรียน มีความส าคัญมาก การจัดหาสื่อใหม่ ๆ ท่ีเป็นที่สนใจของเด็กในสมัยนี้ เช่น การอัด
คลิปข้ึน Youtoub 

 (อ.กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนเรียนของนักศึกษาด าเนินการโดย ก่อนที่จะ
เริ่มสอนการพูดคุยหรือการเปิดใจระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเป็นสิ่งที่ส าคัญ พอเด็กเห็น ดร. หรือ ผศ.ดร. มาสอน 
นักศึกษาเริ่มกลัว ดังนั้นควรมีการ Tune-up กับเด็กเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน คือเรียนไปท าไม เรียนแล้วได้อะไร 
การสอนเริ่มจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ก่อนที่จะจะพูดถึงตัวสถิติ เช่น พูดถึงการค านวณเกรดเฉลี่ย
ของนักศึกษาก่อนที่จะโยงเข้าสู่เรื่องค่าเฉลี่ย เป็นต้น พยายามพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วเชื่อมโยงมาสู่
รายวิชาที่เรียน หลังจากนั้นก็เริ่มสอนทฤษฎี  ในขณะเดียวกันได้การเปลี่ยนจากการสอนให้เป็นสื่อ คืออาจารย์
ไปสอนคนเดียวและก็อัดคลิปขึ้น Youtoub ให้เด็กได้เข้าไปดูไปทบทวน มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เด็กสนใจ
น าเข้ามาใช้ให้มากขึ้น อะไรที่เด็กสนใจ อะไรที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย โดยด าเนินการผ่านการจัดท าสื่อการสอน 
นอกจากมีทฤษฏีมีตัวอย่างมีสื่อการสอนแล้ว  แล้วก็มีอุปกรณ์การใช้งานจริงมาให้เด็กได้ดู ได้สัมผัส  เช่น สอน
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ก็ให้เด็กได้เป็นของจริง ได้จับต้องอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเด็กก็มีความสนใจมาข้ึน  ซ่ึง
หลังจากมีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้แต่คิดว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือ คะแนนผลการ
เรียนของนักศึกษาดีขึ้น  ซึ่งแนวทางท่ีก าลังด าเนินการอยู่ตอนนี้คือการจัดหาสื่อใหม่ ๆ ที่เป็นที่สนใจของเด็กใน
สมัยนี้ 

(อ.อิศราภรณ์ เทียมศร)  ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  มีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ ปัญหาที่เจอคือ
เด็กไม่ท าการบ้าน เด็กไม่อ่านหนังสือ ผู้สอนด าเนินการแก้ไขโดยจะเข้าสอนตรงเวลาหรือก่อนเวลา หลังจาก
สอนสอนไปประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เวลาที่เหลือก็ให้เด็กฝึกท าโจทย์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่สอนไปในห้อง ให้
เพ่ือน ๆ ในห้องสอนกันเอง โดยครูไม่มีการบอก สุดท้ายให้เด็กมาส่ง  แต่ก็ยังมีเด็กบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยที่ไม่
สนใจแต่โดยรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยของเด็กจะเพ่ิมข้ึน  ส าหรับรายวิชาชีพได้รับผิดชอบสอน รายวิชาการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จะให้ mini project โดยให้เด็กท าวิจัยซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทุกอย่างใน
คอร์สนี้มาท างานวิจัย โดยเป็นงานกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน  เด็กจะรู้ว่าสถิติที่เรียนไปเอาไปใช้ท าอะไรได้ และ
เด็กจะไมเ่ครียดกับการสอบ  

 (ดร.อัญชลี ทองก าเหนิด) พยายามหาโจทย์หรือเชื่อโยงเนื้อหา ให้สอดคล้องกับแต่ละศาสตร์ของ
นักศึกษาแต่ละสาขา  และในแต่ละเรื่องจะมีโจทย์หลาย level ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่าย 
หลักจากนั้นก็ปรับระดับความยากข้ึน เมื่อนักศึกษาเริ่มท าได้ก็จะเริ่มสนุกกับการคิดค านวณ และตั้งใจเรียน
มากขึ้น 

ชีววิทยา การ Tune-up ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะได้จากการเรียนวิทยาศาสตร์ การก าหนด
ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน มีความส าคัญมาก ควรค านึงถึงความแตกต่างของเด็กในแต่ละสาขา 
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ครูผู้สอนต้องหากิจกรรมใหม่ ๆ ให้นักศึกษาได้ท าอยู่เสมอเพื่อดึงความสนใจจากเด็กให้มาอยู่ที่การเรียน
การสอนให้มากที่สุด เนื่องจากเด็กบางกลุ่มมีปัญหา สมาธิสั้น 

 วิชาชีพจะไม่ปัญหาเพราะเด็กเค้ารู้ว่าเค้าจะตั้งใจ รู้ว่าต้องท าอะไร ถ้าเป็นวิชาศึกษาทั่วไป เช่นรายวิช
ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมีนักศึกษาคณะ ศิลปกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มาเรียน ซ่ึง
นักศึกษาจะค่อนข้างสมาธิจะสั้นมากพอถึงเนื้อหาสาระที่จะเรียนเด็กจะไม่สนใจ ในเบื้องต้นจะต้องมีการ 
Tune-up กันก่อนเนื่องจากนักศึกษาจะมีทัศนคติท่ีไม่ดีกับวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าขึ้นสไลด์ power point ที่เป็น
สาระเด็กจะก้มหน้า ครูผู้สอนจะต้อง update ข้อมูลสถานการณ์ ต้องมีการเบรคแต่ละช่วงเวลาด้วยการท า
กิจกรรมกลุ่มให้เด็กออกมาเล่า แต่ที่ใช้แล้วได้ผล คือสอนเด็กเทคโนโลยีการเกษตร ให้เด็กจับกลุ่มท า model 
และออกมาน าเสนอ ออกมาน าเสนอ 10 คนให้แบ่งกันพูดห้ามอ่านโพย ให้งานท าให้เค้าได้ฝึกท า เรียนรู้ หา
ค าตอบด้วยตนเอง  เด็กจะเกิดความภูมิใจว่าตนเองท า ได้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก็จะมีความหมายยิ่งขึ้นส าหรับ
เด็ก 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ต้องเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของแต่ละบุคคล ธรรมชาติของนักศึกษา
ในแต่ละศาสตร์แตกต่างกัน การจัดกิจกรรม การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เป็นสิ่งท่ีส าคัญในการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนส าหรับเด็ก 

 (ประภาส ทองรัก) วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่แตกต่างจากวิชาอ่ืน คือ เด็กไม่ได้มีความรู้สึกว่าวิชา
คอมพิวเตอร์ยากตัวเค้าเองรู้จักคอมพิวเตอร์ดีอยู่แล้วเลยท าให้เด็กไม่สนใจเรียน  ธรรมชาติของเด็กแต่ละจะ
แตกต่างกันการสอนเด็กกลุ่มวิทยาศาสตร์จะไม่มีปัญหาอะไร  ถ้าสอนเด็กศิลปกรรม  จะต้องอธิบายมาก 
รูปแบบการสอนจะเน้นการจัดกิจกรรม ส่งเด็กไปศึกษานอกสถานที ่เช่น สอนเรื่อง สเปคคอม ก็ให้เด็กไปหา
ข้อมูลและก็มาท ารายงานเพ่ือน าเสนอ มีการใช้สื่อออนไลน์เช่น โปรแกรม cross view ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับ 
moodle  และในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ก็จะไม่ให้เด็กนั่งโต๊ะคอมเนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรม ก็จะ
ให้เด็กลงไปนั่งท ากิจกรรมกลุ่มที่พ้ืน มีการจัดแข่งขัน เด็กจะมีความสูขกับการท ากิจกรรม มากกว่าการเรียน
จาก สไลด์ power point ปรับเนื้อหารายวิชาให้มีประโยชน์กับเด็ก เช่น เด็กสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในรายวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด ในการสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร
ต่าง ๆ ได้  ในส่วนของรายวิชาชีพ จะเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่ม ในแต่ละอาทิตย์จะให้แต่ละคนผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นหัวหน้ากลุ่ม ฝึก skill การเป็นผู้น าและผู้ตาม ให้เด็กแต่ละกลุ่มเขียน report รายงานพฤติกรรมเพ่ือนใน
กลุ่มส่งอาจารย์อาจารย์ทาง mail การประเมินผลจะมีคะแนนประเมินจากเพ่ือนแต่ละคนในกลุ่ม และการ
ประเมินผลจากอาจารย์ 
 (อ.ปองพล นิลพฤกษ์) วิธีที่จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจเรียนคือ เด็กในยุคปัจจุบันจะไม่สนใจเรียน
และ copy งานเพ่ือมาส่ง จะแก้ปัญหาเพ่ือให้เด็กสนใจเรียนเพื่อจะได้พยายามท างานด้วยตนเองมาส่ง 
เนื่องจากวิชาที่สอนจะเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม โดยอาจารย์ผู้สอนจะก าหนดให้เด็กส่งงานตามเวลา 
ทางระบบ moddle  โดยงานที่ให้ส่งจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเค้าในการเขียนโปรแกรม ท าให้เค้าไม่สามารถ
ไป copy งานของเพ่ือมาส่ง และให้เด็กส่งงานในลักษณะท าคลิปวีดีโอระหว่างที่ตัวเองท างาน และก็ให้ 
upload ผ่านเว็บเพื่อให้เห็นขั้นตอนวิธีการท าของแต่ละคนตั้งแต่แรก ก็จะแก้ปัญหาเด็กไม่สนใจเรียนและชอบ 
copy งานเพ่ือนมาส่งได้ 
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อาจารยก์ลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่ม KM กลุ่มการเรียนการสอนได้ร่วมการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ โดย
ได้มีการเสนอประเด็นการจัดการความรู้จ านวน จ านวน  ประเด็นได้แก่ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 

2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. เทคนิคในการสอนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร   

ผลสรุปเกี่ยวกับการก าหนดประเด็นความรู้ 

ประเด็นความรู้ จ านวนคนที่เลือก คิดเป็นร้อยละ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ  
STEM 

4 16.00 

-การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 12.00 
- เทคนิคในการสอนด้านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  18 72.00 

รวม 25 100.00 

จากผลการโหวต  KM กลุ่มการเรียนการสอนจึงก าหนดประเด็นการจัดการความรู้เป็น   เทคนิคในการสอน

ด้านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  (เน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน) 
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สรุปองค์ความรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายรูปแบบแต่ที่นิยมใช้กัน ได้แก่  

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น บ น อิ น เ ท อ ร เ น็ ต แ ล ะ เ วิ ล ด ไ ว ด เ ว็ บ 
บทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ   บันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วยซีดีและดีวีดี 
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย  ห้องเรียนเสมือนจริง 

   การท าแบบทดสอบออนไลน์แบบง่าย ๆ  
 ขั้นตอน 

1. สมัครสมาชิก Gmail ที่ www.google.go.th 
2. เข้าบริการของ google เลือก  google Form 
3. สร้างฟอร มแบบสอบถามตามรูปแบบที่ต้องการ 
4. เผยแพร่ฟอร มที่สร้างเสร็จแล้วโดยสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทางเช่น 

- ส่ง URL ไปโดยตรง 
- ส่ง E-mail 
- น า Code ไปติดในเว็บไซต  

เมื่อมีการตอบสามารถเข้าไปในเว็บ www.google.co.th เพ่ือที่จะดูข้อมูลสรุปได้ 
ตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 

 

http://www.google.go.th/
http://www.google.co.th/
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การประชุมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2558 เพื่อ ก าหนดประเด็นความรู้ 

                    
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sci.rmutt.ac.th/14745
http://www.sci.rmutt.ac.th/14745
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ผศ.จรัส บุญธรรมา ได้อบรมเกี่ยวกับการจัดท าแบบทดสอบออนไลน และห้องเรียนเสมือนจริงให้กับ

อาจารย กลุ่มเป้าหมาย จนท าให้มีรายวิชาที่น าไปประยุกต ใช้ได้แก่   ฟิสิกส์ 1   เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  ทฤษฏี

กราฟ เคมีอินทรีย์   อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน  สถิติทั่วไป 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที ่2 ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
องค ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 306 
และห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค 
ความรู้ ดังนี้ – กลุ่มการจัดการองค ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  - กลุ่มการจัดการองค ความรู้ด้านการพัฒนางานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
เชิงพาณิชย  

              

               

 

 

http://www.sci.rmutt.ac.th/14745
http://www.sci.rmutt.ac.th/14745
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที ่3 ประจ าปี
การศึกษา 2558 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เรื่อง การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการองค ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2558  โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค ความรู้ ดังนี้ –  กลุ่มการจัดการองค ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง 
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  - กลุ่มการจัดการองค ความรู้ด้านการพัฒนา
งานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย  วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 และห้อง
ประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

                

 

               

 

 

http://www.sci.rmutt.ac.th/14830
http://www.sci.rmutt.ac.th/14830


19 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจ าปีการศึกษา 2558 
ครั้งที ่4 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็น
ประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เรื่อง การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้ง
ที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาเป็นวทิยากรบรรยาย ใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

           

 

 

          

http://www.sci.rmutt.ac.th/15157
http://www.sci.rmutt.ac.th/15157


21 
 

 

          

 

           

 

 

 

 

 


	KMปีการศึกษา2558 (1)การเรียนการสอน
	KMการเรียนการสอนขึ้น web

