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บทคัดย/อ 

บทความนี ้ได-สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และ flipped classroom ใน

กระบวนวิชา 206207 เรขาคณิตวิเคราะหWทรงตัน ภาคการศึกษาท่ี 1 ป_การศึกษา 2562 ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมใน

ชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเปgนในศตวรรษที่ 21 แกhผู-เรียน และใช-เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชhวยจัดการเรียนการสอน ผลจากการจัดการเรียนการสอนพบวhา ผู-เรียนมีความรู- ทักษะอันพึงประสงคWตามท่ี

ตั้งเปkาหมายไว- และมีความเห็นวhา การจัดการเรียนแบบ active learning และ flipped classroom มีสhวน

ชhวยให-สามารถทำความเข-าใจในเน้ือหาได-เปgนอยhางดี และทำให-การเรียนรู-เปgนไปอยhางมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ:  เรขาคณิตวิเคราะหWทรงตัน, active learning, flipped classroom, การสอนคณิตศาสตรW 

 

1 บทนำ 

จากความหมายที ่อธ ิบายใน [1] เรขาคณิต

วิเคราะหW ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 คือ เรขาคณิตที่ใช-สมการมาควบคุมเซต

ของจุดที ่เร ียงกันเปgนรูปทรงตhางๆ แล-วอนุมาน

ผลลัพธWจากการแก-สมการนั้นๆ พร-อมทั้งการแปล

ความหมายด-วยเรขาคณิต จากความหมายดังกลhาว 

จะเห็นวhา การจัดการเร ียนการสอนในรายวิชา

เรขาคณิตวิเคราะหW ควรทำให-ผู-เรียนได-เห็นมุมมอง

ของการเก ิดร ูปทรง การแก -สมการ และการ

ตีความหมายในทางเรขาคณิต 

โดยปกติ การเรียนการสอนคณิตศาสตรWโดยวิธี

ดั ้งเดิม เปgนลักษณะที่ผู -เรียนศึกษาทฤษฎีบทและ

ตัวอยhางจากผู-สอน โดยผู-สอนบรรยายในชั้นเรียน 

เนื่องจากการศึกษาคณิตศาสตรWในระดับที่สูงขึ้นมี

ความเปgนนามธรรม การทำความเข-าใจเนื้อหาด-วย

ตนเองจึงเปgนไปได-ยากสำหรับนักศึกษา สhงผลให-

ผู -สอนไมhสามารถให-ผู -เรียนเริ ่มศึกษาเนื ้อหาด-วย

ตนเอง และเนื ่องจากผู -สอนต-องอธิบายเนื ้อหา

ท้ังหมดในช้ันเรียน ทำให-เวลาในการเรียนการสอนไมh

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การฝyก

ปฏิบัติของผู-เรียน เชhน การทำแบบฝyกหัด ผู-เรียนต-อง

กลับไปทำด-วยตนเอง  

ในการทดลองจัดการเร ียนการสอนครั ้ง น้ี 

ผู-เขียนได-ดำเนินการปรับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนให - เก ิดการเร ียนการสอนแบบ active 

learning แ ล ะ  flipped classroom ใ น ภ า ค

การศึกษาที่ 1 ป_การศึกษา 2562 โดยในชั ้นเรียน 

ผู -สอนจะทำหน-าที ่เปgนผู -นำทางสำหรับแนะนำให-



 

 

   

 

 

ผ ู - เร ียนศึกษาเนื ้อหาผhานกระบวนการ flipped 

classroom ด-วยสื่อออนไลนW หรือหนังสือที่เกี่ยวข-อง 

แล-วเน-นการทำกิจกรรมกลุhมในชั้นเรียนที่มีการคละ

นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชhวยพัฒนา

ทักษะของผู-เรียนในศตวรรษที่ 21 เชhน การนำเสนอ

ผลงานแบบ infographic การจัดทำช้ินงาน และการ

พัฒนาทักษะ soft skill ผhานกระบวนการทำงาน

กลุhม ตลอดจนมีการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศตhาง ๆ 

ในการเรียนการสอนในช้ันเรียนอีกด-วย 

2 ข9อมูลพ้ืนฐานของการจัดการเรียนการสอน 

ตามเอกสารประมวลรายวิชา กระบวนวิชา 

206207 เรขาคณิตว ิ เคราะห Wทรงต ัน ม ี เน ื ้อหา

ประกอบด-วย เรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอรW 

ระบบพิกัดในสามมิติ ระนาบและเส-นตรงในสามมิติ 

พื้นผิวและเส-นโค-ง ทฤษฎีเมทริกซW และการประยุกตW 

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย โดยกระบวนวิชานี้ไมhได-มีการ

จ ัดการเร ียนการสอนมาอย hางน -อย 12 ป _แล-ว 

(นับต้ังแตhป_การศึกษา 2550) 

จากข-อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาใน

กระบวนว ิ ช า  206207 พบว h า  ม ี น ั กศ ึ กษา ท่ี

ลงทะเบียน เปgนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรW สาขา

คณิตศาสตรW รหัส 57 จำนวน 1 คน, รหัส 58 จำนวน 

1 คน รหัส 59 จำนวน 4 คน, คณะศึกษาศาสตรW 

สาขาการสอนคณิตศาสตรW รหัส 57 จำนวน 2 คน 

รหัส 58 จำนวน 14 คน และคณะเศรษฐศาสตรW 

รหัส 61 จำนวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 23 คน จากความรู-

พื้นหลังของผู-เรียน ทำให-ทราบวhา ผู-เรียนสhวนใหญh

ผ hานการลงทะเบ ียนกระบวนว ิชาแคลค ูล ัส 2 

(กระบวนวิชา 206112), พีชคณิตเชิงเส-น (กระบวน

วิชา 206325) และบางสhวนในกระบวนวิชาแคลคูลัส 

3 (กระบวนวิชา 206211) 

จากการสำรวจความรู-พื้นหลังของนักศึกษา ทำ

ให -สามารถพ ิจารณาจ ัดการเร ียนการสอนให-

เหมาะสมกับกลุhมผู-เรียน ภายใต-ข-อสมมติฐานตhอไปน้ี 

1. เนื่องจากกระบวนวิชานี้ ไมhมีเงื่อนไขวิชาท่ี

ต-องผhานกhอน ทำให-ในการสอน ต-องสอน

โดยปราศจากแคลคูลัส  

2. เพ ื ่อให - เก ิดอรรถรสในการศ ึกษา การ

เชื่อมโยงความรู-ในวิชาคณิตศาสตรWอื่น ๆ 

เชhน พีชคณิตเชิงเส-น จึงมีความจำเปgน 

ภายใต-เง ื ่อนไขการปูพื ้นความรู -เพื ่อให-

สอดคล-องกับสมมติฐานข-อท่ี 1 

3 การปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอน ได-คำนึงถึงรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีกรอบแนวคิดการ

เรียนการสอนในภาพกว-างๆ ดังน้ี 

1. พยายามลดการบรรยายในชั้นเรียน ด-วยการ

จัดทำสื่อการเรียนการสอนให-นักศึกษาศึกษานอกช้ัน

เรียน และให-นักศึกษาฝyกทำแบบฝyกหัด ป�ญหาท่ี

น hาสนใจในชั ้นเร ียน โดยกระบวนการ flipped 

classroom 

2. ใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟทWแวรWเชิง

เรขาคณิต ชhวยในการสร-างภาพให-นักศึกษาในช้ัน

เรียน 

3. พ ัฒนาก ิจกรรมการเร ียนการสอนแบบ 

active learning เพ่ือพัฒนาทักษะผู-เรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 (รายละเอียดปรากฏอยูhในสhวนท่ี 4) 

3.1 การจัดการเร ียนการสอนแบบ flipped 

classroom 

ในการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ flipped 

classroom มีจุดมุhงหมายเพื่อลดระยะเวลาในการ

สอนแบบบรรยายด-วยวิธีดั ้งเดิม โดยให-นักศึกษา



   

 

 

ศ ึกษาเน ื ้อหานอกช ั ้นเร ียน เน ื ่องจากเน ื ้อหา

คณิตศาสตรWมีความเปgนนามธรรมคhอนข-างมาก  

ผู-สอนจึงได-ดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอที่ทำการสอน 

เพื่อให-ผู-เรียนได-ศึกษาเนื้อหากhอนเข-าชั้นเรียน โดยมี

การแบhงสhวนการเรียนการสอนดังน้ี 

ในชั ้นเร ียน เน-นการอภิปรายแนวคิดหลัก 

ภาพรวมของเน้ือหา ปฏิบัติตัวอยhางรhวมกัน 

นอกชั้นเรียน ผู-เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหา 

เชhน รายละเอียดการพิสูจนW ตัวอยhางเบื้องต-นของ

ป�ญหาที่เก่ียวข-องกับเนื ้อหาจากสื่อวีดีโอที่ผู -สอน

จัดทำ โดยในคาบเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติ จะแบhงเวลาในการสอน ดังน้ี 

ขั ้นนำเข-าสู hบทเรียน (ใช-เวลาประมาณ 20 

นาที) สรุปประเด็นและอธิบายเนื้อหาโดยภาพรวมท่ี

นักศึกษาได-ศ ึกษาจากสื ่อว ีด ีโอบันทึกการสอน 

เพ่ือให-เกิดความเข-าใจท่ีตรงกัน 

ขั้นปฏิบัติ (ใช-เวลาประมาณ 40 - 50 นาที) ฝyก

ปฏิบ ัต ิแบบฝyกหัดจากป�ญหาที ่อาจารย Wผ ู -สอน

เลือกสรร โดยผู-สอนจัดทำเปgนลักษณะใบงานที่มีฌ

โจทยWแบบฝyกหัดเพียงพอสำหรับหนึ่งคาบเรียน หรือ

ป�ญหาที ่น hาสนใจที ่ เก ี ่ยวข-องกับเนื ้อหา โดยใช-

ซอฟทWแวรWเชิงเรขาคณิตรhวมด-วย 

ขั ้นสรุป และนำเข-าสู hบทเรียนคาบตhอไป (ใช-

เวลาประมาณ 15 นาที) สรุปสิ่งที ่ได-ศึกษาในคาบ

เรียน และเกริ่นนำเนื้อหาและภาพรวมของเนื้อหา

โดยกว-างที่นักศึกษาจะได-ศึกษาในคาบถัดไป เพื่อท้ิง

ประเด็นให-นักศึกษาเห็นภาพรวมกhอนการไปศึกษา

ด-วยตนเอง 

3.2 การใช9เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

ในกระบวนวิชานี้ มีการใช-เทคโนโลยีในการ

เรียนการสอนอยhางเข-มข-น โดยแบhงออกเปgนสองสhวน  

1. ข-อมูลสารสนเทศของกระบวนวิชา มีการ

ใช - เคร ือข hายส ังคมออนไลนW (facebook group) 

เพื ่อให-เข-าถึงการสื ่อสารกับนักศึกษา และมีการ

รวบรวมข-อมูล เอกสารประกอบการสอน สื่อวีดีโอ 

ในแพลตฟอรWม CMU online  

2. การใช-ซอฟทWแวรWเชิงเรขาคณิตเพื ่อชhวย

เสริมการเรียนการสอน ในครั ้งนี ้ได-ใช-โปรแกรม 

GeoGebra ซ่ึงเปgนซอฟทWแวรWฟรีสำหรับวาดกราฟท้ัง

สองม ิต ิและสามม ิต ิ  โดยสามารถใช - ได - ในทุก

แพลตฟอรWม ทั้งคอมพิวเตอรW PC/Mac รวมถึงเครื่อง

คอมพิวเตอรWแทปเล็ตที ่ใช-ระบบปฏิบัติการ iOS, 

Android  

4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ มีการจัดการ

เร ียนการสอนเพื ่อพัฒนาให-ผ ู - เร ียนมีความรู -ใน

กระบวนวิชาอยhางลึกซึ้ง รวมถึงสอดแทรกทักษะท่ี

จำเป gนในศตวรรษท ี ่  21 ให -แก hผ ู - เ ร ี ยน ผ h าน

กระบวนการ active learning ด-วยกิจกรรมใหญh 

จำนวน 2 กิจกรรม ผhานกระบวนการกลุhม ดังน้ี 

4.1 การใช9กระบวนการกลุ/มในการจัดกิจกรรม  

จากการประเมินพื้นหลังของนักศึกษา ทำให-ได-

ใช-กระบวนการกลุhมเปgนกระบวนหลักในการเรียน

การสอน โดยทำการแบhงนักศึกษาออกเปgนกลุhม กลุhม

ละ 5 คน ภายใต-ข-อกำหนดวhา ในหนึ่งกลุhม จะต-องมี

น ักศ ึกษาคละสาขาว ิชา เพ ื ่อให -ภายในกล ุ hมมี

นักศึกษาที่มีความถนัดที่แตกตhางกันตามสาขาวิชา

ของผู-เรียน 

4.2 การปรับการวัดและการประเมินผล 

เพื่อให-การวัดและการประเมินผลสอดคล-องกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการกำหนด

สัดสhวนการให-คะนนในกระบวนวิชาน้ี ประกอบด-วย 



 

 

   

 

 

1. การสอบกลางภาค คิดเปgน 30% 

2. การสอบปลายภาค คิดเปgน 30% 

การสอบกลางภาคและปลายภาค มีแนวคิดวhา 

เมื่อนักศึกษานำไปใช-ในอนาคต นักศึกษาอาจจะไมh

ต-องจำสูตรหรือคำนวณด-วยมือ แตhหากนักศึกษา

เข-าใจแนวคิด การเลือกใช-เครื่องมือในการแก-ป�ญหา

ที ่ดี ก็เปgนการเพียงพอที ่จะสามารถแก-ป�ญหาได- 

ด ังน ั ้นในการสอบกลางภาคและปลายภาค จึง

อนุญาตให-นักศึกษานำกระดาษบันทึกที่นักศึกษาจด

ด-วยตัวเองเข-าห-องสอบ รวมถึงการสอบปลายภาค 

สามารถใช-เคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตรWได- 

3. การมีสhวนรhวมในชั้นเรียน และการทดสอบ

ยhอย ค ิดเป gน 10% โดยมีการสอบยhอย

เพื ่อให-นักศึกษาตื ่นตัวในการเรียนอยhาง

สม่ำเสมอ และมีคะแนนรายงานจากการฟ�ง

บรรยายพิเศษ 1 คร้ัง (5%) 

4. การบ-าน กิจกรรมเสริม  คิดเปgน 10% 

5. การอภิปรายบทความวิจัย สิ่งประดิษฐW หรือ

นวัตกรรม คิดเปgน 20% 

4.3 กิจกรรมการบรรยายเพื่อสร9างแรงบันดาล

ใจในการเรียนเรขาคณิตวิเคราะหa 

เนื่องจากผู-เขียนเล็งเห็นวhา กลุhมนักศึกษาที่จะ

สำเร็จการศึกษาสhวนใหญhมาจากคณะศึกษาศาสตรW 

รวมถึงนักศึกษาบางสhวนจากคณะวิทยาศาสตรW มี

ความสนใจที่จะเปgนครู-อาจารยWหลังสำเร็จการศึกษา 

การเชิญวิทยากรที่มีความรู-ในด-านพัฒนาการและ

ประวัติศาสตรWทางคณิตศาสตรW โดยเฉพาะด-าน

เรขาคณิตวิเคราะหW จะกhอให-เกิดประโยชนWในการ

สร-างแรงบันดาลใจแกhผู-เรียน และสามารถถhายทอด

แรงบันดาลใจน้ีให-แกhนักเรียนของผู-เรียนในอนาคต 

เพื่อให-นักศึกษาได-ฝyกการจับประเด็น ตั้งป�ญหา

เปgน และสามารถถhายทอดความรู-ที่ศึกษาในรูปแบบ

ทั่วไปได- ผู-เขียนจึงได-จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง 

“คณิตศาสตร)ก+อนวันของเรา : มองเรขาคณิตผ+าน

ประวัติศาสตร)” โดยได-รับเกียรติจาก ผศ.ศุภวิทยW 

ถาวรบุตร อาจารยWประจำภาควิชาประวัติศาสตรW 

คณะศ ิลปศาสตร W  มหาว ิทยาล ัย ธรรมศาสตรW  

ผู-เชี่ยวชาญด-านประวัติศาสตรWเชิงคณิตศาสตรW ผู-แตhง

หนังสือเร ื ่อง [2] มาบรรยายในวันอังคารที ่  27 

สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 – 12.30 น.  

เพื่อให-การบรรยายนี้สัมฤทธิ์ผล ผู-เขียนจึงได-

มอบหมายให-นักศึกษาเตรียมตัวกhอนการเข-าฟ�ง

บรรยาย ด-วยการอhานหนังสือ [2] หรือสารนิพนธW [1] 

ซึ ่งแตhงโดยผู -บรรยาย จากนั ้น หลังจากฟ�งการ

บรรยาย มอบหมายให-นักศึกษาจัดทำรายงานใน

รูปแบบ infographic ในหัวข-อที ่เกี ่ยวข-องกับการ

บรรยาย ขนาด A3 จำนวน 1 หน-า ซึ ่งกำหนดให-

ประกอบไปด-วยข-อมูลตhอไปน้ี 

1. Timeline ของประเด็นทางประวัติศาสตรWท่ี

เกี ่ยวข-องกับคณิตศาสตรW เรขาคณิต เรขาคณิต

วิเคราะหW 

2. ประเด็นคำถามที่กลุhมตั้งคำถามกhอนการเข-า

ฟ�งการอภิปราย พร-อมคำตอบหลังฟ�งการอภิปราย 

3. ประเด็นอื ่น ๆ ที ่น hาสนใจจาการฟ�งการ

บรรยาย, ประเด็นคำถามที่นhาจะศึกษาตhอหลังจาก

การฟ�งบรรยาย 

ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้เปgนการวัดและประเมินผล

ในหมวด “การมีส hวนร hวมในชั ้นเร ียน และการ

ทดสอบยhอย” โดยคิดเปgนคะแนนเก็บ 5% ซึ ่งจะ

แบhงเปgนองคWประกอบตhาง ๆ ประกอบด-วย 

1. การเข-ารhวมฟ�งการบรรยาย 2%  



   

 

 

2. การประเม ินช ิ ้ นงานโดยผ ู - สอน และ

ผู -ทรงคุณวุฒิ ตามกรอบการประเมินที ่กำหนด 

ภายใต-หัวข-อการประเมิน ดังน้ี 

1. ความสมบูรณWของเน้ือหา 

2. การนำเสนอและตhอยอดแนวความคิด 

3. ความสวยงาม 

4. ความตรงตhอเวลา 

โดยการประเมิน infographic ทำโดยอาจารยW

ผ ู -สอน และผู -ทรงคุณวุฒิ (อาจารยWในภาควิชา

คณิตศาสตรWทhานอ่ืน) จำนวน 3 ทhาน คิดเปgน 3% 

4.4 ก ิ จกรรมการอภ ิปรายบทความว ิ จั ย 

ส่ิงประดิษฐa หรือนวัตกรรม 

ปรัชญาหลักของกิจกรรมนี ้ค ือ ต-องการให-

นักศึกษาเห็นความสำคัญและการเชื่อมโยงเนื้อหา

ของการเรียนในกระบวนวิชากับป�ญหาในโลกแหhง

ความเปgนจริงที ่ เปgนงานวิจ ัย ซึ ่งเปgนประเด็นท่ี

ทันสมัย และให-นักศึกษาได-ฝyกทักษะการทำงาน

รhวมกับสมาชิกคนอื่นในกลุhม จึงได-จัดให-กิจกรรม

ดังกลhาว ดังวัตถุประสงคWท่ีกำหนดตhอไปน้ี 

1. เพื ่อฝyกให-นักศึกษาอhานบทความวิจัยทาง

คณิตศาสตรW และเข-าใจคณิตศาสตรWที่เปgนเบื้องหลัง

ของบทความท่ีกำหนดให- 

2. เพื ่อให-นักศึกษาได-สร-างนวัตกรรม หรือ

สิ ่งประดิษฐ Wท ี ่ม ีความเก ี ่ยวข -องกับความรู -ทาง

คณิตศาสตรWที่ศึกษาในกระบวนวิชา และในบทความ

วิจัยท่ีกำหนดให- 

อยhางไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษายังมองไมhเห็น

ภาพการหาบทความทางวิชาการ ผู-เขียนจึงทำหน-าท่ี

ในการเลือกบทความทางวิชาการที ่เหมาะสมกับ

เนื้อหาในชั้นเรียน มีความนhาสนใจ และทันสมัย โดย

ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ ได-เลือกบทความ

วิจัยแบบสั้น จากการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 

“Bridges: Mathematics, Art, Music, 

Architecture, Education, Culture” [3] ซ ึ ่ ง เปgน

งานประชุมที่เชื่อมความรู-ด-านคณิตศาสตรW ศิลปะเข-า

ด-วยกัน และบทความอ่ืนๆ จำนวน 10 เร่ือง 

หล ั งจากม ีบทความท ี ่ เหมาะสมสำหรับ

การศึกษาแล-ว ได-กำหนดให-นักศึกษาเลือกบทความ 

กลุ hมละ 1 เร ื ่อง ท ั ้งน ี ้  ในบทความอาจไม hได - มี

รายละเอียดคณิตศาสตรWมากนัก เนื่องจากบทความ

ดังกลhาวนำมาจากงานประชุมวิชาการ นักศึกษาจึง

ต-องศึกษารายละเอียดเพิ ่มเต ิมที ่ เก ี ่ยวข-องกับ

คณิตศาสตรWในบทความน้ันให-สมบูรณW 

เม ื ่อนักศึกษาทำความเข-าใจบทความแล-ว 

นักศึกษาจะต-องสร-างสิ่งประดิษฐWหรือนวัตกรรมท่ี

เกี่ยวข-องกับบทความทางวิชาการที่ตนเองเลือก โดย

นักศึกษาได-รับเงินสนับสนุนไมhเกินกลุhมละ 2,000 

บาท ทั้งนี้ เพื่อฝyกให-นักศึกษาได-วางแผนการทำงาน 

การได- รับเง ินสนับสนุนจะพิจารณาจากการให-

นักศึกษาเขียนรายละเอียดการขอรับการสนับสนุน

อยhางงhาย (proposal) โดยมีข-อมูลประกอบด-วย 

1. แนวคิดของส่ิงประดิษฐWโดยครhาว ๆ 

2. แนวคิดเบ้ืองหลังคณิตศาสตรWท่ีเก่ียวข-อง 

3. อุปกรณWท่ีใช- พร-อมประมาณการราคา 

จากน ั ้น น ักศ ึกษาจะต -องทำรายงานเพ่ือ

ประกอบสิ่งประดิษฐW ในรูปแบบโปสเตอรWขนาด A1 

โดยในโปสเตอรWมีเน้ือหาประกอบด-วย 

1. แนวคิดของบทความ / รายละเอียดของ

บทความพอสังเขป 

2. แนวคิดทางคณิตศาสตรWที ่เกี ่ยวข-องอยhาง

ละเอียด ที่สอดคล-องกับเนื้อหาที่เรียนในกระบวน

วิชา 206207 



 

 

   

 

 

3. ส่ิงประดิษฐW / นวัตกรรมท่ีจัดทำข้ึน แสดงให-

เห็นวhา สิ่งประดิษฐWนี้มีความเกี่ยวข-องกับแนวคิดใน

บทความ และทางคณิตศาสตร Wท ี ่ เร ียนในว ิชา 

206207 อยhางชัดเจน 

เมื ่อนักศึกษาดำเนินงานเสร็จเรียบร-อยแล-ว 

นักศึกษาได-ทำการนำเสนองานด-วยปากเปลhา ในวัน

จ ันทร Wท ี ่  9 ธ ั นวาคม 2562 โดยการนำ เสนอ

ประกอบด-วยองคWประกอบที่กลhาวมาข-างต-น แตhละ

กลุhมนำเสนอ 20 นาที ซักถาม 10 นาที โดยจัดทำ

สไลดWเพื ่อประกอบการนำเสนอ การประเมิน มีผู-

ประเมิน รวม 4 ทhาน ประกอบด-วย อาจารยWผู-สอน 

และอาจารยWทhานอ่ืน รวมถึงนักศึกษากลุhมอ่ืน ๆ  

กิจกรรมครั ้งนี ้เปgนการวัดและประเมินผลใน

หมวด “การอภิปรายบทความวิจัย สิ่งประดิษฐW และ

นวัตกรรม” โดยคิดเปgนคะแนนเก็บ 20% ซึ ่งจะ

แบhงเปgนองคWประกอบตhาง ๆ ดังน้ี 

1. การประเมินการนำเสนอผลงานแบบปาก

เปลhา และการซักถาม คิดเปgน 7% ทำการประเมิน

โดยคณาจารยW จำนวน 4 ทhาน หัวข-อการประเมิน 

ประกอบด-วย การนำเสนอแนวคิดของบทความโดย

ภาพรวม, การนำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตรWท่ี

เก ี ่ยวข-อง, การตอบคำถาม, การมีส hวนรhวมของ

สมาชิกในกลุhม, ภาพรวมการนำเสนอ 

2. การประเมินชิ้นงานสิ่งประดิษฐWที่จัดทำ คิด

เปgน 5% ประเมินโดยอาจารยW 3 ทhาน และสมาชิก

กลุhมอื่น (ใน 1 กลุhม ได-รับการประเมิน 3 ชุดจาก

กลุhมอื่น ๆ) หัวข-อการประเมิน ประกอบด-วย การ

นำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตรWที่เกี่ยวข-อง, ความ

สวยงาม และความคิดสร-างสรรคW 

3. การประเมินความสมบูรณWของโปสเตอรW คิด

เปgน 5% ประเมินโดยอาจารยW และสมาชิกกลุhมอ่ืน 

(ใน 1 กลุhม ได-รับการประเมิน 3 ชุดจากกลุhมอื่น ๆ) 

หัวข-อการประเมิน ประกอบด-วย ความสมบูรณWของ

เน้ือหา, ความสวยงามและความคิดสร-างสรรคW 

4. การประเมินการมีสhวนรhวม โดยเพื ่อนรhวม

กลุhม คิดเปgน 3% โดยสมาชิกแตhละคนจะได-รับการ

ประเมินจากเพื ่อนในกลุ hมคนอื ่น ๆ หัวข-อการ

ประเมิน ประกอบด-วย การมีสhวนรhวมในการทำงาน, 

ความสามารถในการทำงานเปgนทีม, ความมีวินัยใน

การทำงาน, สัมพันธภาพในการทำงาน, การแบhงป�น

ความรู-แกhเพ่ือนในกลุhม 

5 ผลการจัดการเรียนการสอน 

5.1 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ในภาคการศึกษาที ่ผ hานมา ได-ดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข-อ 

3.1 ได-จัดทำวีดีโอประกอบการสอน จำนวน 5 คร้ัง 

โดยวีดีโอหนึ ่งตอนมีความยาวประมาณหนึ่งคาบ

เรียน โดยในชั้นเรียน มีการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

คือ การทำโจทยWตามเนื้อหาที่ได-รับมอบหมาย และ

การใช-โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนการ

สอน ดังแสดงในรูปท่ี 1 - 3 

 

 
รูปท่ี 1 ภาพการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 



   

 

 

 
 

 
รูปท่ี 2 - 3 ภาพการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 

5.2 สรุปผลการจัดการบรรยายพิเศษ 

จากการบรรยายพิเศษ ได -มอบหมายให-

น ักศ ึกษาจ ัดทำ infographic พบว hา น ักศ ึกษา

สามารถจัดทำได-อยhางสวยงาม และมีองคWประกอบ

ครบถ-วนตามที ่กำหนดไว- โดยคะแนนเฉลี ่ยของ

นักศึกษาทั้งหมดที่ได-คะแนนการทำ infographic 

คือ 2.33 คะแนน จาก 3 คะแนน 

 

รูปท่ี 4 ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ 

 
 

 
รูปท่ี 5 - 6 ตัวอยhาง infographic ท่ีนักศึกษาจัดทำ 

 

5.3 สรุปผลกิจกรรมการอภิปรายบทความวิจัย 

ส่ิงประดิษฐa หรือนวัตกรรม 

จากการจัดกิจกรรม พบวhา นักศึกษาสามารถ

ทำความเข-าใจบทความที่มอบหมายให-ไปศึกษาได-

เปgนอยhางดี สามารถขยายความ รวมถึงสามารถสร-าง

สิ่งประดิษฐWที่มีความเกี่ยวข-องกับเนื้อหาที่ศึกษาใน

กระบวนวิชาได- นอกจากนี้ นักศึกษายังมีทักษะการ

นำเสนอผลงานที่ดี แสดงให-เห็นถึงการมีสhวนรhวมใน

การทำงานรhวมกัน ดังภาพท่ี 7 - 8 และตัวอยhาง

ช้ินงานและโปสเตอรWในภาพท่ี 9 - 11 

จากผลการประเมิน พบวhา นักศึกษามีคะแนน

การอhานบทความวิจัยเฉลี่ย 18.62% จาก 20% โดย

การประเมินสhวนยhอย สhวนที ่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 

6.62% จาก 7%, สhวนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.57% 



 

 

   

 

 

จาก 5%, สhวนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4.47$ จาก 5% 

และสhวนท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ีย 2.95% จาก 3% 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 7 - 10 ภาพกิจกรรมการอhานบทความฯ 

 
รูปท่ี 11 ตัวอยhางโปสเตอรWท่ีนักศึกษาจัดทำ 

 

5.4 สรุปการวัดและการประเมินผล 

ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนจนจบ

ภาคการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาคงเหลือ 20 คน 

และถอนกระบวนวิชาจำนวน 3 คน มีนักศึกษาท่ี

ได-ผลการเรียนดังลำดับข้ันในตารางตhอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ลำดับขั ้นและจำนวนนักศึกษาท่ี

ได-รับเกรดตามลำดับขั้น โดยคะแนนเฉลี่ยคือ 78.27 

คะแนน จาก 100 คะแนน 

ลำดับขั้น ช+วงคะแนน จำนวน 

A 79.50 - 100.00 10 

B+ 72.00 - 79.49 6 

B 65.50 - 71.99 2 

C+ 59.55 - 65.49 1 

C 49.50 - 59.49 1 

D+ 45.50 - 49.49 0 

D 40.00 - 45.49 0 

F 0.00 - 39.99 0 



   

 

 

 ทั้งนี้ ผู -เรียนมีคะแนนสอบกลางภาคเฉล่ีย 

20.275 คะแนน จาก 30 คะแนน และคะแนนสอบ

ปลายภาคเฉล่ีย 18.40625 คะแนน จาก 30 คะแนน 

5.5 สรุปผลการประเมินจากผู9เรียน 

การประเมินผลการเรียนการสอน ได-ใช-การ

ประเมินผhานระบบ CMU MIS โดยมีนักศึกษาเข-า

ประเมินอาจารยW และประเมินกระบวนวิชา ดังตาราง 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินผู -สอนผhานระบบ 

CMU MIS โดยมีผู-ประเมินจำนวน 17 คน จาก 20 

คน คะแนนเฉล่ียรวม 4.46 

ลำดับ รายการประเมิน 
ค+าเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

1 
อธ ิบายให Bน ักศ ึกษาทราบเก ี ่ ยวกับ

วัตถุประสงค,ของหัวขBอที่สอน 
4.71 

2 
สอนเนื้อหาครบถBวนตามวัตถุประสงค,

และใชBเวลาอย9างเหมาะสม 
4.06 

3 
จัดลำดับเนื้อหาเปnนไปอย9างมีระบบและ

ขั้นตอนชัดเจน  
4.24 

4 
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่

มีสาระประโยชน,ในระหว9างการบรรยาย  
4.24 

5 

ม ี ก า ร ใ ช B เ ท ค น ิ ค ว ิ ธ ี ส อ น แ ล ะ สื่ อ

ประกอบการสอนต9าง ๆ เพื่อใหBผูBเรียน

เกิดความสนใจและเขBาใจบทเรียน  

4.59 

6 

มีวิธีการสอนที่กระตุBนใหBนักศึกษาไดBฝtก

การคิด วิเคราะห, และแกBปuญหาอย9างมี

วิจารณญาณในเนื้อหาที่สอน 

4.59 

7 
เปwดโอกาสรับฟuงและตอบขBอซักถามของ

ผูBเรียนในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน  
4.76 

8 
แนะนำแหล9งคBนควBา เอกสาร หรือตำรา

สำหรับใหBนักศึกษาใชBอ9านประกอบ  
4.53 

ทั้งนี ้ นักศึกษาได-ให-ข-อเสนอแนะเพิ่มเติมวhา 

อาจารยWสอนดีมาก ให-คำปรึกษาได-เปgนอยhางดี รู-สึก

วhาการเข-าไปปรึกษาอาจารยWแล-วรู -ส ึกปลอดภัย

สามารถสอบถามได-ในทุกเร ื ่อง ไมhร ู -ส ึกกดดัน, 

อาจารยWสอนไปเร็วมาก หากมีชีทให-นhาจะทำให-

สะดวกข้ึน 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินกระบวนวิชาผhาน

ระบบ CMU MIS โดยมีผู -ประเมินจำนวน 18 คน 

จาก 20 คน คะแนนเฉล่ียรวม 4.19 

ลำดับ รายการประเมิน 
ค+าเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

1 

ในวันเปwดสอนกระบวนวิชา ไดBมีการ

แจ B ง ให Bน ักศ ึกษาทราบและเข Bา ใจ

เกี่ยวกับกระบวนวิชา งานที่มอบหมาย 

ตารางสอน วิธีการประเมินผลการเรียน 

เกณฑ,การใหBคะแนน และเอกสารอ9าน

ประกอบ 

4.72 

2 
เน ื ้ อหา ในการสอนสอดคล Bองกับ

วัตถุประสงค,ของกระบวนวิชา 
4.44 

3 
เนื้อหาแต9ละเรื่องเหมาะสมกับเวลาที่ใชB

ในการสอน  
3.50 

4 

กระบวนวิชานี้ส9งเสริมใหBผูBเรียนคิดและ

คBนควBาดBวยตนเอง และรูBจักวิเคราะห, 

วิจารณ, 

4.39 

5 
วิธีการวัดผล สอดคลBองกับวัตถุประสงค,

ของการเรียนและเนื้อหาวิชา 
4.56 

6 

ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่กำหนดใหB

ทำนอกเหนือจากเวลาเร ียนมีความ

เหมาะสม 

3.61 

7 
ความเหมาะสมของสื ่อการสอนหรือ

เอกสารประกอบการสอน 
4.11 

นักศึกษาได-ให-ข-อเสนอแนะเพิ่มเติมวhา เนื้อหาท่ี

เรียนคhอนข-างเยอะ และลึกเกินไป, ในชhวงหลังไมhมี

เอกสารอhานประกอบ, เวลาในการทำชิ้นงานกระช้ัน

ชิดกับชhวงสอบมาก ทำให-ไมhมีเวลาทำงานอยhางเต็มท่ี 

นอกเหนือจากการประเมินในระบบ CMU-MIS 

แล-ว ผู-สอนยังได-สอบถามความคิดเห็นในประเด็น

ตhาง ๆ ผ hานระบบ google form มีน ักศ ึกษาทำ



 

 

   

 

 

แบบสอบถามจำนวน 7 คน สรุปโดยภาพรวมได-วhา 

การจัดการเรียนการสอน แบบ active learning มี

ผลการเรียนรู-ดีขึ้นกวhาการสอนตามปกติ, การเรียน

แบบแบhงกลุhมชhวยสhงเสริมการเรียนรู-, การบรรยาย

พิเศษชhวยเสริมสร-างความเข-าใจและแรงบันดาลใจ, 

การมอบหมายชิ้นงาน ชhวยเสริมทักษะการเรียนรู- 

และเสริมความรู -ของเนื ้อหาในห-องเรียน โดยการ

เรียนการสอนวิชานี้ นับเปgนขั้นสุดท-ายของ Bloom 

คือการสร-างสรรคWที่ท-าทายตัวเอง โดยภาพรวมจาก

แบบประเมิน ผู-เรียนมีความประทับใจในการเรียน 

6 สรุปผลการดำเนินงาน 

6.1 ปhญหาในการดำเนินงานและข9อเสนอแนะ 

เนื่องจากกระบวนวิชานี้เป�ดเรียนครั้งแรกใน

รอบ 12 ป_ ทำให-ต-องมีการเรียบเรียงเนื้อหาใหมhให-

สมบูรณW สhงผลให-กิจกรรมบางสhวนที่วางแผนไว- เชhน 

การอัดวีดีโอในชhวงหลัง การบรรยายครั้งที่สอง ไมhได-

ดำเน ินการตามแผน และทำให -การมอบหมาย

กิจกรรมการอhานบทความฯ ลhาช-าไปจนถึงชhวงใกล-

สอบปลายภาค สhงผลให-นักศึกษามีภาระงานมาก

ในชhวงการสอบ อยhางไรก็ตาม การจัดการเรียนการ

สอนเชhนน้ีในครั้งตhอไปนhาจะราบรื่นขึ้น เนื่องจากมี

การจัดเรียงเนื ้อหาที ่สมบูรณWขึ ้น และมีรูปแบบ

กิจกรรมท่ีได-วางแผนไว-แล-ว 

นอกจากน้ี การจัดทำวีดีโอ ควรจัดทำวีดีโอตhอ

เรื ่องให-สั ้นลง เพื่อให-ผู -เรียนไมhเหนื่อยมากเกินไป 

และสามารถทำความเข-าใจได-ดีย่ิงข้ึนด-วย 

6.2 ข9อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

จากการจัดการเรียนการสอน พบวhา นักศึกษา

ยุคป�จจุบันมีความมุhงมั ่นตั ้งใจในการเรียน และมี

ท ักษะในการทำงานได - เป gนอย hางด ี  หากม ีการ

เสริมแรงทางบวกที่เหมาะสม และปรับการเรียนการ

สอนให-นักศึกษามีสhวนรhวม จึงสามารถกลhาวได-วhา 

การจัดการเรียนแบบ active learning และ flipped 

classroom สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของ

ผู-เรียนได-อยhางเต็มที่ และควรนำไปใช-ในการเรียน

การสอนวิชาอ่ืน ๆ ตhอไป 

7 กิตติกรรมประกาศ 

 ผู-เขียนขอขอบคุณศูนยW TLIC ที่สนับสนุน

งบประมาณสำหรับดำเนินการ, ภาควิชาคณิตศาสตรW

สำหรับการอำนวยความสะดวกในด-านตhาง ๆ, ผศ.

ศุภวิทยW ถาวรบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรW ท่ีให-

เกียรติเปgนวิทยากรบรรยายพิเศษ, ผศ.ดร.สมลักษณW 

อุตุดี, อ.ดร.ป�ยฉัตร ศรีประทักษW, อ.ดร.เบน วงศWสาย

ใจ, ดร.วันเฉลิม สุขภิการนนทW ที่เปgนคณะกรรมการ

รhวมประเมินผลงาน และ อ.ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ 

ท่ีอำนวยความสะดวกในการจัดการบรรยายพิเศษ 

8 เอกสารอ9างอิง 

[1]  ศุภวิทยW ถาวรบุตร (2547), เรขาคณิตวิเคราะห) : กุญแจเผยวิถีแห+งฟากฟBา (จากโคเปอร)นิคัส ถึงนิวตัน) 

ค.ศ. 1543 - 1687. สารนิพนธWสาขาประวัติศาสตรW คณะศิลปศาสตรW มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรW 

[2] ศุภวิทยW ถาวรบุตร (2561), กุญแจแห+งฟากฟBา : เรขาคณิตวิเคราะห) จากกรีกโบราณถึงนิวตัน, 

ILLUMINATIONS EDITIONS, กรุงเทพมหานคร 

[3]   Bridges: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture”,  [ร ะบบออน ไ ลนW ], 

แหลhงท่ีมา (http://bridgesmathart.org/past-conferences/ 


