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ข้อมูลกระบวนวิชา  

☒ บรรยาย  ☒ ปฏิบัติ  ☐ อื่น ๆ 

จำนวนนักศึกษา 43 คน 

ระดับ ☒ ปริญญาตรี ☐ บัณฑิตศึกษา 

บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครั้งนี้ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชา ระหว่าง

กระบวนวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน และกระบวนวิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 โดยเน้นการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Workshop ร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
จากสองกลุ่มวิชาได้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ผลจากการจัดการเรียนการสอน ทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่
สามารถเช่ือมโยงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
คำสำคัญ:  เรขาคณิตวิเคราะห์, สมการทางเรขาคณิต, สถาปัตยกรรมร่วมสมัย, การออกแบบเชิงบูรณาการ 
 

1 บทนำ 
ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนให้แก่
เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองโลก มีความสำคัญ
เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มีแนวคิดต่าง ๆ จำนวนมาก
ที่กระตุ้นให้ผู้สอนมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
ทักษะการทำงานร่วมกันกับผู ้อื ่น (soft skill) การ
ทำงานข้ามศาสตร์ รวมถึงการมุ ่งให้ผู ้ เร ียนเห็น
ความสำคัญของการเรียนในศาสตร์ที่ตนเองศึกษา
และสนใจ การจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียน
แบบเด ิมจ ึงม ีความท ้าทายมากข ึ ้นภายใต ้การ
เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่นี้  



 

 

   
 

 

กระบวนว ิชา  206207 เป ็นกระบวนว ิชา
บรรยาย ปัจจุบัน (ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร ์ ปี 2565) เป็นรายวิชาเล ือก
สำหรับนักศึกษาในแขนงครูคณิตศาสตร์ รวมถึงเป็น
รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ใน
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ กระบวน
วิชานี้เคยได้รับการสนับสนุนจากทุน Type B เมื่อปี
การศึกษา 2562 และได้รับรางวัล Best Practice 
Award โดยการเร ียนการสอนตั ้งแต่ปีการศึกษา 
2562 – 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับการเรียนการ
สอนโดยมีการบรรยาย การให้นักศึกษาศึกษาวิดีโอ
ล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการคำนวณเป็น
กลุ่มในช้ันเรียน แทนที่จะมีการบรรยายหน้าช้ันเรียน
เพียงอย่างเดียว โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยี เช่น 
ซอฟท์แวร์เชิงคณิตศาสตร์ ช่วยในการทำความเข้าใจ
เนื ้อหาทางคณิตศาสตร์ และมีการมอบหมายให้
จัดทำช้ินงานที่ใช้องค์ความรู้ด้านเรขาคณิตวิเคราะห์
ทรงตัน พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษา ซึ่งพบว่า ผล
จากการจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาที ่พบจากการจัดการ
เรียนการสอนหลัก ๆ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน เป็นนักศึกษาที่มาจากสาขาคณิตศาสตร์ ของ
คณะวิทยาศาสตร ์  และคณะศึกษาศาสตร ์  ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้ว ยังไม่มีความรู้สึกด้านศิลปะ หรือการ
คิดเชิงการออกแบบ (design thinking) ทำให้ที่ผ่าน
มา เมื่อมีการมอบหมายช้ินงาน ผู้เรียนจัดทำช้ินงาน
ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดและต่อ
ยอดออกมาเป็นชิ ้นงานที ่สมบูรณ์แบบได้ตามที่
คาดหวัง ซึ ่งนับเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยผู้สอนเอง รวมถึง การที่ผู้เรียนจะพัฒนาช้ินงาน

นั้น จำเป็นต้องศึกษาเนื้อหาในรายละเอียดให้ครบ
ทุกบท จึงจะมีความรู้ที่เพียงพอสำหรับการพัฒนา
ชิ ้นงาน ซึ ่งขัดแย้งกับเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนช่วงปลายภาคการศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามี
เวลาไม่เพียงพอในการพัฒนาช้ินงาน 

สำหรับกระบวนวิชา 801311 เป็นกระบวน
วิชาที่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องลง
เรียน ด้วยจุดประสงค์รายวิชาที่มุ่งทำให้นักศึกษา
สามารถออกแบบอาคารสาธารณะร่วมอาศัยได้ เป็น
การเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติปฏิบัติการ รวม 5 
หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะสร้างบทเรียนเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเริ่มต้นกระบวนการสร้างโครงการ
ไปสู่การออกแบบขั้นต้น ที่นำความรู้ในการทำงาน
กับชุมชนเมืองเชียงใหม่ มาสร้างกิจกรรมฟังก์ชันใน
โครงการ พัฒนาการออกแบบรูปทรงอาคาร จนไปสู่
การเป็นอาคารที่มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของผู้เรียนที่
เป็นกลุ ่มผู ้เร ียนด้านศิลป์ ทำให้แนวคิดด้านการ
ออกแบบยังมีข้อจำกัดในหลายประเด็น 

เพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อจำกัดของกระบวนวิชา 
206207 ดังที ่กล่าวมาข้างต้น และยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 801311 ทาง
ผู้สอนทั้งกระบวนวิชา 206207 และ 801311 จึงมี
แนวคิดที่ตรงกัน และวางแผนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบบูรณาการผ่านโปรเจคทางสถาปัตยกรรมใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนำความรู้
เร ื ่องร ูปทรงทางคณิตศาสตร ์มายกระด ับงาน
ออกแบบให้สมจริงมากขึ ้น และเพิ ่มเติมความคิด
สร ้างสรรค์ เพ ื ่อให้นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ได้นำความรู ้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับการ
ออกแบบจริงได้ และนักศึกษาด้านวิชาคณิตศาสตร์



   
 

 

ได้เห็นความเช่ือมโยงของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้กับ
ปัญหาจริงผ่านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ประเภท Workshop เพ ื ่อพ ัฒนาโครงงานการ
ออกแบบร่วมกัน โดยยังคงรักษาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เคยดำเนินการได้ดีในการจัดการ
เรียนการสอนครั้งที่ผ่าน ๆ มา 

2 ข้อมูลพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอน 
จากข้อมูลของการลงทะเบียนในภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในกระบวนวิชา 206207 มี
น ักศึกษาลงทะเบียนทั ้งสิ ้น 34 คน มาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน และ
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 30 คน ทั ้งนี ้ จากการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวาจา พบว่า นักศึกษา
จากคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ลงทะเบียนเนื่องจากเป็น
รายวิชาเลือกของหลักสูตรในคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง
น ักศึกษามีความรู ้พื ้นหลังด้านคณิตศาสตร์จาก
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 

สำหรับในกระบวนวิชา 801311 กลุ่มนักศึกษา
เป็นนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 
3 ซึ ่งมีการเลือกเข้ากลุ ่มปฏิบัติการออกแบบใน
สตูดิโอ 3 จำนวน 9 คน ซึ ่งรายวิชานี ้จะเป็นการ
ออกแบบ อาคารสาธารณะด้วยแนวคิดการออกแบบ
ผสมผสาน (Mixed-use design) ซึ่งเป็นการนำเอา
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาเชื ่อมโยงการ
สร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นด้วยระบบ Vectors มา
สนับสนุนการสร้างรูปทรง 3 มิติจากสมการทาง
เรขาคณิต 

เมื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักศึกษาแล้ว 
ทางผู้สอนทั้งสองได้ประชุมหารือกัน และวางกรอบ

การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่จะบูรณาการกัน ดังนี้ 

 (1) การบูรณาการข้อมูลภาคสนามของทาง
สถาปัตยกรรมคือ การวิเคราะห์พื้นที่ (site analysis) 
ไปสู ่การกำหนดขนาดการใช้งาน (tabulation) ซึ่ง
การเรียนร ่วมก ับความร ู ้ เร ื ่องการสร ้างร ูปร ่าง
เรขาคณิตจะช่วยเพิ่มเติมทักษะการออกแบบพื้นที่ที่
เป็นไปได้มากขึ้น  

 (2) การบูรณาการแนวคิดการออกแบบแบบ
อาคาร (Conceptual design) ไปสู ่ขนาดพื้นที ่ใช้
สอย (Area requirement) โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูก
นำไปใช้คำนวณและออกแบบทั้งการคำนวณรูปร่าง
ของการใช้พื้นที่ นำไปสู่การสร้างพื้นที่ใช้สอยเฉพาะ 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์จะทำให้สามารถขึ้นรูปทรง
ของอาคารที่สมจริงและสมเหตุสมผลมากขึ้น 

 (3) ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร แ บ บ ร ่ า ง อ า ค า ร 
(Schematic design) ไปสู่การกำหนดองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม (Architectural elements) ใน
ขั้นตอนการพัฒนาอาคารขั้นสุดท้าย นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบไปสู ่การเป ็นอาคารจร ิง ซ ึ ่งท ี ่ผ ่านมา 
นักศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงขนาดอาคารไปตรงกับ
หลักการทางวิศวกรรมที่มีทักษะคณิตศาสตร์มาช่วย
ได้เท่าที่ควร การเรียบเรียงแบบร่างไปสู่แบบอาคาร
จริงควรได้รับการบูรณาการร่วมจะทำให้จังหวะของ
อาคารที ่เป็นองค์ประกอบสำคัญทั ้งทางความงาม
ของอาคาร โครงสร้างและองค์ประกอบอาคาร จะ
ถูกศึกษาร่วมกับการจัดรูปทรงทางคณิตศาสตร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกระบวนวิชา 
 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้ง

นี้ ได้วางแผนในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ 



 

 

   
 

 

workshop และแยกกันในบางช่วงเวลา โดยมีการ
กำหนดธีมร่วมของกระบวนวิชาทั้งสองกระบวนวิชา 
โดยผู้สอนทั้งสอง จะย่อยเนื้อหาในแต่ละกระบวน
วิชาเป็นภาพรวมที ่ทำให้ผู ้ เร ียนทั ้งกระบวนว ิชา 
206207 และ 801311 เข้าใจตรงกัน โดยมีเนื ้อหา
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาพรวมของบท และ แนวคิดด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการ
เรียนการสอนในบทนั้น ๆ  ผ่านการบรรยายและการ
ทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยแต่
ละกระบวนวิชาจะมีการแยกกันสอน เพื ่อลงใน
รายละเอียดของเนื้อหาของแต่ละกระบวนวิชา ดังนี้ 

3.1 การเรียนการสอนในกระบวนวิชา 206207 
ในกระบวนว ิชา 206207 ได้ม ีการปรับ

รูปแบบการเรียนการสอน จากการใช้เนื้อหาเป็นแกน
หลัก เป็นการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์ จากนั้นค่อย ๆ ลงรายละเอียดใน
แต่ละประเด็น ให้มีประเด็นเนื้อหาที่เพียงพอต่อการ
ทำกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน และครบถ้วนตามโครง
ร่างกระบวนวิชา โดยใช้เครื่องมือการเรียนการสอน
ในรูปแบบที่เคยดำเนินการใน [1] เข้าร่วมด้วย โดย
อาศัยเทคนิคต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. การใช ้กระบวนการกล ุ ่มในการจัด
กิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอนครั ้งน ี ้  ได้
คำนึงถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียน จึงมีการจัด
กลุ่มเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยให้ในกลุ่มมีการคละผู้เรียน
ท ี ่มาจากสาขาว ิชาคณ ิตศาสตร ์ก ับสาขาว ิชา
เศรษฐศาสตร์ และชั ้นปีท ี ่แตกต่างก ัน เพ ื ่อให้
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนสูงกว่า ได้
ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนภายในกลุ่มเอง 

2. การปรับเนื้อหาการเรียนการสอน และ
การใช้กระบวนการ flipped classroom ด้วย

ปัญหาความแตกต่างของกลุ ่มผู ้ เร ียน ซึ ่งมีความ
แตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ผ่าน ๆ 
มา ทำให้มีการวางแผนเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียน เช่น การลดทอนรายละเอียดเนื้อหา 
โดยให้ผู้เรียนที่สนใจศึกษารายละเอียดจากวิดีโอที่
ผู ้สอนจัดจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ก่อน ผ่านทาง YouTube โดยมีการจัดทำดรรชนี
ของวิดีโอ เพื่อให้การดูวิดีโอตรงประเด็นที่นักศึกษา
ต้องการศึกษา ทั้งนี้ ในช้ันเรียนได้ออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ ซอฟท์แวร์ทาง
คณิตศาสตร์ GeoGebra  

3. การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล 
(การสอบ) เนื่องจากได้มีการปรับเนื ้อหาการเรียน
การสอน จึงมีการปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล 
โดยอาศัยข้อดีจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา 
อาทิ การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ 
โดยอนุญาตให้ใช้โปรแกรม GeoGebra และการ
คำนวณเมทริกซ์ matrixcalc.org ประกอบการคิด
คำนวณ โดยได้มีปรับคำถามในการสอบเพื่อสอดรับ
กับกระบวนการเรียนการสอนที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2 การเรียนการสอนในกระบวนวิชา 801311 
ในกระบวนวิชา 801311 เป็นการเรียนการ

สอนที่วางแผนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและการออกแบบ

พื้นที่สาธารณะในเมืองเชียงใหม่ น.ศ.ได้ลงพื้นที่
เมืองจริงเพื่อศึกษาเมืองบนตรอกซอย 3 ชุมชนเมือง
เก่า ช้างม่อย-ล่ามช้าง-ควรค่าม้า เพื่อสร้างประเด็น
พื ้นที ่สาธารณะของตัวเอง ผ่านการทำสตรีทฟิล์ม 
จากนั้นจะนำความสัมพันธ์เชิงพื้นที่มาออกแบบบน



   
 

 

ที่ตั้งของโครงการ โดยกำหนดเป็นที่ตั้ง 2 ที่ตั้งได้แก่ 
ที่ตั้งบนถนนพระปกเกล้าซอย 13 และที่ตั้งบนถนน
สิทธิวงศ์ซอย 3 ซึงนักศึกษาจะต้องนำประเด็นทาง
สถาปัตยกรรมมาสร้างความสัมพันธ์บนบริบทขอที่ง
ตั้งให้ได้   

ข ั ้นตอนท ี ่   2 การข ึ ้นแบบร ่างทาง
สถาปัตยกรรม ในขั้นตอนนี้จากความสัมพันธ์ของ
ที ่ต ั ้งและบริบท ทำให้เก ิดแนวคิดการออกแบบ
อาคารแล้ว น.ศ.จะต้องขึ้นรูปทรงของอาคาร โดยมี
เงื ่อนไขคือการสร้างรูปทรงที ่สอดคล้องกับบริบท
แวดล้อม ชุมชน และย่านเศรษฐกิจ โดยในการขึ้น
รูปทรงอาคารนี้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยใน
อาคารทั้งหมด โซนนิ่งของอาคาร รูปแบบกิจกรรม
และกฎหมายอาคาร  

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาหุ่นจำลองและ
แบบทางสถาปัตยกรรม ในขั้นตอนนี้แต่ละโครงการ
ของนักศึกษาจะต้องพัฒนาไปสู่อาคารจริงที่มีแบบ
ทางสถาปัตยกรรมครบถ้วนได้แก่ ผังบริเวณ ผัง
อาคารทุกช้ัน รูปตัดอาคาร รูปด้านอาคาร หุ่นจำลอง 
และทัศนียภาพอาคาร 

4 การพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ workshop 
จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนในคาบเรียนปกติของทั้งสองกระบวนวชิา 
มีความแตกต่างกัน ในการจัดการเรียนการสอนคร้ังน้ี จึง
ได้มีการตกลงกันที่จะจัดการเรียนการสอนในวันพุธ ช่วง
บ่าย จำนวน 3 ชั่วโมง สำหรับสัปดาห์ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน โดยได้มีการตกลงกับผู้เรียนทั้ง
สองกลุ ่มเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกระบวนวิชา 
206207 ได้มีการงดการเรียนการสอนคาบเรียนปกตใิน

สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อไม่ให้
เกิดการเพิ่มภาระในการเรียนแก่ผู้เรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ workshop 
นี้ ในแต่ละครั้งมีธีม (theme) รูปแบบการสอน และมี
ความต่อเนื ่องกัน ซ ึ ่งในการจัดกลุ ่ม ได้กำหนดให้
นักศึกษาในกลุ่มวิชา 206207 ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษา
ในกล ุ ่ มว ิ ชา  801311 โดยแบ ่ งออกเป ็ น  9 กลุ่ ม 
กำหนดให้แต่ละกลุ่มมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมอยู่
ในกลุ่มด้วย  

การเรียนการสอนรูปในแบบ workshop จะ
ประกอบด้วย การบรรยายสรุปโดยอาจารย์ผู้สอนจากทั้ง
สองกระบวนวิชา จากน้ันมีการมอบหมายกิจกรรม โดย
ให้ผู้เรียนทั้งสองกระบวนวิชาดำเนินกิจกรรมร่วมกันตาม
ใบงานที่กำหนด ทั้งน้ี มีการกำหนดภาระงานที่นักศึกษา
ต้องส่งมอบเมื ่อเสร็จสิ้นจากคาบเรียน เพื ่อระบุการ
ทำงานให้มีความชัดเจน และทำให้นักศึกษากระบวน
วิชา 801311 ได้นำไปพัฒนาต่อยอดได้ และมีเคร่ืองมือ
สำหรับใช้ในการประเมินผล ซึ ่งการจัดการสอนแบบ 
workshop ทั้งสามคร้ัง ประกอบด้วยการทำงานดังน้ี 

Workshop ครั ้งที ่ 1 เรื ่อง การลงพิกัดบน
ที ่ตั ้งโครงการ (จำนวน 2 สัปดาห์ต่อกัน ครั ้งละ 3 
ชั่วโมง) เมื่อมีการสำรวจที ่ตั้ง และความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมการใช้พื้นที่ใน 801311 แล้ว จำเป็นต้องมีการ
วางแผนและออกแบบเพื่อหาความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
และพื้นที่ สำหรับการนำไปใช้ในการออกแบบขั้นตอน
ต่อไป ทั ้งนี ้  การพิจารณาความสัมพันธ์ของพื ้นที่  
กิจกรรม แบบร่างอาคารพื้นฐาน สามารถใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใน 206207 แสดงได้โดยอาศัยการกำหนด
ตัวแทน (จุดพิกัด) การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมรวมถึงพื้นที่ อาจจะแสดงได้โดยการใช้เวกเตอร์
พื้นฐานที่ก่อให้เกิดระบบพิกัดใหม่ขึ้นมาได้ กิจกรรมใน  
workshop ที่ 1 ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 : การลงข้อมูลที่ตั้งในระบบพิกัด
โดยโปรแกรม GeoGebra 



 

 

   
 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การแสดงตัวแทนในระบบพิกัด
สามมิติ 

ขั ้นตอนที ่  3 : การอภิปรายกลุ ่ม เพ ื ่อต้ัง
ประเด็นคำถามจากชิ้นงาน 

Workshop ครั้งท่ี 2 เรื่อง การขึ้นฟอร์มทาง
สถาปัตยกรรม (จำนวน 2 สัปดาห์ต่อกัน ครั้งละ 3 
ชั่วโมง) จากการลงพิกัดใน Workshop คร้ังที่ 1 จึงจะมี
การพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงาม
มากยิ่งขึ้น รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีการพัฒนาแบบ
จาก Workshop ครั้งที่ 1 มักอยู่ในรูปแบบของเส้นโค้ง 
และพื้นผิวในสามมิติ ซึ่งสมการทางคณิตศาสตร์ของเส้น
โค้งและพื้นผิว จะช่วยยืนยันความสมเหตุสมผล รวมถึง
ศึกษาผลของตัวแปรเสริม (parameter) ต่าง ๆ ต่อการ
ปรับรูปทรงและสมการ เพื่อให้แบบมีความสมเหตุสมผล 
หรือมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น กิจกรรมใน  workshop 
ที่ 2 ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 : เล่นกับเส้นโค้งและพื้นผิวในสาม
มิติ โดยโปรแกรม GeoGebra 

ขั้นตอนที่ 2 : อภิปรายกลุ่มอิสระ เพื่อเลือก
เส้นโค้งและพื้นผิวสู่งานออกแบบ 

ข ั ้ นตอนท ี ่  3  :  สร ุปแนวค ิดและพ ัฒนา
แบบจำลองเพื่อเตรียมนำเสนอผลงาน 

Workshop ครั ้งที ่  3 เร ื ่อง การแปลงทาง
เรขาคณิตเพื่อทัศนียภาพอาคาร (จำนวน 2 สัปดาห์
ต่อกัน ครั้งละ 3 ชั่วโมง)  เมื่อมีการออกแบบอาคารใน 
Workshop ครั้งที่ 2 การออกแบบจึงควรออกแบบให้
สอดคล้องกับมุมมองทัศนียภาพอาคารที ่ดีข ึ ้น และ
เพื ่อให้เข้ากับบริบทของเมือง  วัตถุทางเรขาคณิตที่
ออกแบบใน Workshop 2 จำเป็นต้องมีการปรับแบบ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดรับกับมุมมองที่ โดยนักศึกษาจะใช้
ข้อมูลจาก Workshop ครั้งที่ 2 ในการแปลงพื้นผ ิวที่
นักศึกษาเลือกมาแล้ว ในการปรับแบบให้เข้ากับงาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถึงเตรียมข้อมูลเพื่อ

สรุปและจัดทำเป็นรายงานสรุปในการทำ workshop 
ทั้งสามครั ้ง กิจกรรมใน  workshop ที่ 3 ได้กำหนด
กรอบการดำเนินการคร่าว ๆ โดยให้แต่ละกลุ่มได้สรุป
ประเด็นการทำงาน และมีการปรับแก้งานให้มีความ
สอดคล้องกัน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
สรุปผลงาน และมีการนำเสนอการดำเนินงาน 

  

  
รูปท่ี 1 - 3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการร่วมกันของรายวิชา 

เม ื ่อดำเน ินก ิจกรรมเสร ็จส ิ ้น กำหนดให้
นักศึกษาร่วมกันจัดทำโปสเตอร์เพื ่อสรุปแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ซึ่งในกระบวนวิชา 
801311 ได้ดำเนินการเป็นปกติในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นให้นักศึกษาที ่มาจากสองกลุ่มสาขาที่มี
ความแตกต่างกัน ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ทั้งนี ้ ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น
กระทันหัน และแผนการสอนที่เปลี่ยนแปลง จึงปรับการ
เรียนการสอน โดยลดชั่วโมง workshop ครั้งที่ 2 และ 
3 จาก workshop ละ 2 สัปดาห์ เหลือ 1 สัปดาห์ แต่
ยังคงสาระและกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ 



   
 

 

5 ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อที่ 3 และ 4  
โดยแบ่งผลการดำเนินการ ดังน้ี 
5.1 ผลการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 

การเรียนการสอนในกระบวนวิชา 206207 ได้
ดำเนินการเร ียนการสอนแบบ flipped classroom 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน และ
เทคนิคกิจกรรมกลุ่ม ดังรูปที่ 4 – 7  

  
 

  
รูปท่ี 4 - 7 การจัดการเรียนการสอน 206207 โดยเน้น
กิจกรรมกลุ่ม flipped classroom การใช้เทคโนโลยี  

และการจัดการสอบวัดผล 206207 แบบใหม ่
 

จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษา
มีพัฒนาการในการใช้ซอฟท์แวร์ทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อช่วยในการอธิบายสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์
ได้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งส้ินสุดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษา รวมถึงสามารถทำงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับกระบวนวิชา 801311 ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและพัฒนาแบบ
ทางสถาปัตยกรรม โดยมีกิจกรรมในรายวิชาเป็นการ
ตรวจแบบความคืบหน้างานสถาปัตยกรรม (weekly 
design development) และมีการตรวจผลงานและ
ประเมินงานขั ้นระหว่างภาคการศึกษา (midterm 

pin-up) และสุดท้ายคือการนำเสนอผลงานการ
ออกแบบอาคารสาธารณะในขั้นตอนสุดท้าย (final 
presentation) ร ่ ว ม ก ั บ ค ณ า จ า ร ย ์ ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังรูปที่ 8-12 

  
 

  
รูปที่ 8 การตรวจแบบความคืบหน้าระหว่างสัปดาห์  
การตรวจผลงานและการประเมินงานขั้นระหว่าง

ภาคการศึกษา และการนำเสนอผลงานการออกแบบ
อาคารสาธารณะขั้นสุดท้าย 

 

5.2 ผลการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ  
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินการ

จัดกิจกรรมบูรณาการ workshop จำนวน 3 ครั้ง 
ทั้งนี้ พบว่า นักศึกษาสามารถส่ือสารและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ระหว่างคณะ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงนักศึกษาทั้งสองกลุ่มยังสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมองเห็นภาพของ
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการออกแบบได้เป็น
อย่างดี และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
ดังภาพที่ 9-12 และได้พัฒนาชิ้นงานและโปสเตอร์ 
ในภาพที่ 13-16 ทั้งนี้ ผลจากการจัดการเรียนการ
สอนในครั ้งนี ้ ได้ร ับการคัดเลือกให้ได้นำเสนอใน
เทศกาลการออกแบบเช ียง ใหม ่  (Chiang Mai 
Design Week) ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 3 – 
10 ธันวาคม 2565  



 

 

   
 

 

  

รูปที่ 9 - 10 ภาพกิจกรรม workshop ครั้งที่ 1 

  
รูปที่ 11 - 12 ภาพกิจกรรม workshop ครั้งที่ 2 

  
รูปที่ 13 - 14 ภาพกิจกรรม workshop ครั้งที่ 3  

 

  
 

  

รูปที่ 13-16 ตัวอย่างโครงร่างชิ้นงาน และโปสเตอร์
ที่นักศึกษาทั้งสองกระบวนวิชาร่วมกันจัดทำ 

5.3 ผลการวัดและประเมินผล 
กระบวนว ิชา 206207 เม ื ่ อส ิ ้ นส ุ ดภาค

การศึกษา มีนักศึกษาจำนวน 32 คน ถอนกระบวน
วิชา 2 คน โดยการวัดผล ประกอบด้วย การสอบ
กลางภาค-ปลายภาค 50% คะแนน workshop 
25% คะแนนโปสเตอร์สรุป 15% และกิจกรรมในช้ัน
เรียน 10% ซึ่งมีผลการเรียนสรุปดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับขั้น ช่วงคะแนน จำนวน 
A 80.00 - 100.00 5 
B+ 72.00 - 79.99 7 
B 65.50 - 71.99 8 

C+ 60.00 - 65.49 7 
C 55.50 - 59.99 5 

ผลการประเมินเรียนการสอน ได้ใช้การประเมิน
ผ่านระบบ CMU MIS โดยมีผู้ประเมินจำนวน 23 คน 
จาก 35 คน คะแนนเฉล่ียรวม 4.57 

ลำดับ รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

1 
อธิบายให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหัวข้อที่สอน 

4.65 

2 
สอนเนื้อหาครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และใช้
เวลาอย่างเหมาะสม 

4.30 

3 
จ ัดลำด ับเนื ้อหาเป็นไปอย ่างม ีระบบและ
ขั้นตอนชัดเจน  

4.26 

4 
สอดแทรกเรื ่องคุณธรรมและจริยธรรมท ี ่ มี
สาระประโยชน์ในระหว่างการบรรยาย  

4.52 

5 
มีการใช้เทคนิควิธ ีสอนและสื่อประกอบการ
สอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
เข้าใจบทเรียน  

4.52 

6 
มีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกการคิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน
เน้ือหาที่สอน 

4.65 

7 
เปิดโอกาสรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เรียน
ในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน  

4.83 



   
 

 

ลำดับ รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

8 
แนะนำแหล่งค้นคว้า เอกสาร หรือตำราสำหรับ
ให้นักศึกษาใช้อ่านประกอบ  

4.78 

สำหรับกระบวนวิชา 801311 จากการ
ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและผลตอบรับจากการ
ทำงานร่วมกันระหว่าง 2 คณะ นักศึกษาได้รับความรู้
ทางคณิตศาสตร์ และได้แลกเปลี ่ยนความร ู ้สห
วิทยาการระหว่างกัน  โดยสรุปผลการเรียน ดังนี้ 

ลำดับขั้น ช่วงคะแนน จำนวน 
A 80.00 - 100.00 2 
B+ 72.00 - 79.99 2 
B 65.50 - 71.99 2 

C+ 60.00 - 65.49 1 
C 55.50 - 59.99 2 

ผลการประเมินการสอนทั้งวิชา ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.86 โดยมีคะแนนการ
ประเมินการเรียนการสอนตามรายการดังนี้ 

ลำดับ รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

1 อธิบายให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหัวข้อที่สอน 

4.86 

2 สอนเน้ือหาครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และใช้
เวลาอย่างเหมาะสม 

4.71 

3 จัดลำดับเน้ือหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอน
ชัดเจน 

4.86 

4 สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมที่มี
สาระประโยชน์ในระหว่างการบรรยาย 

4.57 

5 มีการใช้เทคนิควิธีสอนและส่ือประกอบการสอน
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจ
บทเรียน 

4.86 

6 มีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกการคิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน
เน้ือหาที่สอน 

4.71 

7 เปิดโอกาสรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เรียน
ในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 

4.57 

8 แนะนำแหล่งค้นคว้า เอกสาร หรือตำราสำหรับ
ให้นักศึกษาใช้อ่านประกอบ 

4.57 

ลำดับ รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

9 มีเทคนิค วิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการทำปฏิบัติการตลอดเวลา 

4.86 

10 ให้คำแนะนำและเอาใจใส่การทำปฏิบัติการของ
นักศึกษา 

4.86 

6 สรุปผลการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปการจัดการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนครั ้งนี ้ พบว่า 
นักศึกษากลุ่มคณิตศาสตร์ สามารถใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ที ่เหมาะสมช่วยในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และประยุกต์กับการแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้  
รวมถึงมีแนวคิดเชิงการออกแบบเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถ
เช่ือมโยงบริบทเมืองสู่งานออกแบบโดยนำเอาความรู้
ทางคณ ิตศาสตร์  ทำให ้ ร ูปทรงของอาคารที่
ความสัมพันธ์กับบริบท โดยภาพรวมของการทำงาน
ร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์นั้น พบว่ามีผลงานที่ดี 
นักศึกษาสามารถขึ ้นรูปร่างอาคารอย่างมีตรรกะ 
ทดลองสร้างอาคารที่ต่อเนื่องกับชุมชน มีการนำเอา
พื้นที่ของกิจกรรมมาพิจารณาร่วมกับปริมาตรและ
บรรจุลงไปในอาคารที่มีความสมเหตุสมผลกับบริบท
เมือง การทดลองสร้างรูปทรงแบบนี้ทำให้นักศึกษา
สถาปัตยกรรมมองเม ืองและอาคารเป็นสิ ่งท ี ่มี
ความสัมพันธ์กัน  

 

6.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนครั้ง

นี้ ยังพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังนี้ 
ในรายวิชา 206207 เนื่องจากผู้เรียนส่วน

ใหญ่มาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ย ังไม ่ค ุ ้นเคยกับ
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ และแนวคิดพื้นฐานทาง



 

 

   
 

 

คณิตศาสตร์ จึงทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
เรียนช่วงแรก ทำให้การเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จึงแก้ปัญหาด้วยการปรับเนื้อหาและแผนการสอนให้
เข้ากับกลุ่มผู้เรียน 

ในรายวิชา 801311 มีข้อสังเกตเกี ่ยวกับ
การทำงานกลุ่ม ของนักศึกษามุ่งฝึกฝนการอธิบาย
ผลงานตัวเองให้เพื่อนร่วมกลุ่มเข้าใจ มิเช่นนั้นการ
ทำงานจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้คิดและออกแบบมา
กว่าเกิดการทำงานร่วมมือกัน 

สำหรับกิจกรรมบูรณาการ  เนื่องจากเวลา
ของการทำงานร่วมกันมีน้อย ทำให้การปรับความ
เข้าใจโจทย์อาคารร่วมสมัยของนักศึกษา 206207 มี
เวลาน้อยในการทำความเข้าใจโจทย์การออกแบบ
อาคารแต่ละอาคาร ทำให้นักศึกษาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ยังเป็นผู้นำในการทำงาน แต่ในหลายๆกลุ่ม 
การส่ือสารที่ดีทำให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และสามารถช่วยเหลือกันได้ในการทำกิจกรรม ทั้งนี้ 
ด้วยเวลาที่จำกัด ทำให้การปรับตัวในแต่ละกลุ่มยังไม่
ทันเวลา ส่งผลให้มีความเร่งรีบในการทำงาน หากได้
ขยายเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น คาดว่า
ในการทำงานจะทำให้การทำงานลงตัวและผลงาน
พัฒนาได้ดีมากขึ้น 

ทั้งนี้ จากการดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนในครั ้งนี้  ทำให้ได้ร ูปแบบการดำเนินการจัด
กิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่างสองกระบวนวชิา 
ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด และใช้เป็นตัวแบบในการ
จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปได้อย่างดี  

ผู้สอนทั้งสองต่างเห็นพ้องกันว่า กิจกรรม
ประเภท workshop ได้มีส่วนช่วยทำให้ผู ้เรียนทั้ง
สองกลุ ่มที ่มีธรรมชาติที ่แตกต่างกัน ได้มีโอกาส
ทำงานร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที ่ดี ซึ่งจะนำมาสู่
ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และใช้
ความแตกต่างนี ้ช ่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
โดยเฉพาะทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นแก่
ตนเองได้อย่างกลมกลืน 

7 กิตติกรรมประกาศ 
ทางคณะผู ้สอน ขอขอบพระคุณ ภาคว ิชา

คณ ิตศาสตร ์  คณะว ิทยาศาสตร ์  และ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 
รวมถ ึ ง  TLIC ท ี ่ สน ับสน ุนงบประมาณสำหรับ
ดำเนินการในครั้งนี้ และ TCDC ที่ได้คัดเลือกให้นำ
ผลงานการจัดการเรียนการสอนไปนำเสนอในเทศ
การ Chiang Mai Design Week ประจำปี 2565 
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