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ดานงานวิจัย

การนําเทคนิคการสอนผูเรยีนยุคใหมไปสูการทําวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



• การวิจยัพฒันาการเรียน รู้ ในการจดัการเรียนรู้เพือให้ผู้ เรียนเป็นมนษุย์ทสีมบรูณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม  มี

จริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อืนได้อย่างมีความสขุนนั ผู้สอนจะต้องคํานึงถงึมาตรฐานการจดั

การศกึษา ทีกําหนดในการจดัการเรียนรู้ทมีุง่พฒันาผู้ เรียนเป็นสําคญั คือผู้ เรียนจะต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามเปา้หมายการ

เรียนรู้ ซงึจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างต่อเนือง ดงันนั การทําวิจยัเพอืพฒันาการเรียนรู้จึงมี

บทบาสําคญัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ผู้สอนจําเป็นจะต้องบรูณาการภารกิจของ การวิจยัพฒันาการเรียน มาใช้เป็นเครืองมือใน

การพฒันาการเรียนรู้ ดงันี

1. ในการจดักระบวนการเรียนการสอน ควรใช้กระบวนการวิจยัมาเป็นส่วนหนงึของการเรียนรู้

2. ทําวิจยัเพือจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผู้ เรียน

3. นําผลการวิจยัมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

การนาํเทคนิคการสอนผูเ้รียนยคุใหม่ไปสู่การทาํวิจยั

เพือพฒันากระบวนการเรียนรู้



(Direct Instruction Model)

(Practice ) 

( Simulation )

(Case Method)

(Cooperative Learning)



จากเทคนิคการสอนทีใชก้บัรายวชิาทฤษฎีและปฏิบติั

ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

• 1. รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (DIRECT INSTRUCTION MODEL)

• 2. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบตัิ (PRACTICE ) 

• 3. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง ( SIMULATION )

• 4. วิธีสอนโดยใช้กรณีตวัอย่าง  (CASE METHOD)

• 5. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (COOPERATIVE LEARNING)



การนาํเทคนิคการสอนผูเ้รียนยคุใหม่ไปสู่การทาํวิจยัเพอืพฒันากระบวนการเรียนรู้

•ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจดุประสงค์เพือพฒันาอาจารย์ให้มีการทํา

วิจยัมากขนึ และจากการที คณะได้จดักิจกรรม KM มาอย่างตอ่เนืองจงึทําให้ทราบถึง การ

นํากระบวนการเรียนการสอน และใช้กระบวนการวิจยัมาเป็นส่วนหนงึของการเรียนรู้ คณะฯ

จงึได้พยายามทีจะพฒันาการเรียนการสอนและการทําวิจยัเพือพฒันาองค์ความรู้ทมีีอยู่ และ

ทําการสอดแทรกทฤษฎีการสอนแบบใหม่จากการทํา KM เพือนํามาผนวกกบัการสอนทีมี

อยู่แล้ว และนําไปใช้กบังานวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากขนึ



การวิจยัเพือพฒันาเพือพฒันากระบวนเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการสอน

ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และ การเพมิองค์ความรู้ใหม่ 

 ส่ือการสอน (INSTRUCTIONAL MEDIA)

 เทคนิคการสอนโดยเพื่อนชวยสอน (PEER TUTORING)

 การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน

 การวิจัยเชงิทดลอง (EXPERIMENTAL RESEARCH)

 การสอนแบบสาธิตเสมือนจริง

 วิธีสอนแบบสาธิต (DEMONSTRATION METHOD)



การวิจยัเพือพฒันาเพือพฒันากระบวนเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการสอน

ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และ การเพมิองค์ความรู้ใหม่ 

 การศึกษาเจตคติ

 การสอนแบบเปรียบเทียบ

 การศึกษาความสัมพนัธ

การใชชุดฝกสาธิต





1. ชือเรือง : การสร้างการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา  สมัมนางานเทคโนโลยีเครืองกล

   ชือผู้ เสนองานวจิยั อาจารย์โชติวฒิุ  ประสพสขุ    แขนงวชิาเทคโนโลยีเครืองกล

2. ชือเรือง :   การศกึษาและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชา  คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครืองกล

ชือผู้ เสนองานวจิยั อาจารย์ภาณวุฒัน์  หุน่พงษ์ แขนงวชิาเทคโนโลยีเครืองกล

3. ชือเรือง :   การเสริมทกัษะการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัศกึษาสาขาวชิาอตุสาหกรรมศกึษา  แขนงวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า ด้วย

การสร้างสอืการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  กรณีศกึษารายวชิาระบบแมคาทรอนิกส์

 ชือผู้ เสนองานวจิยั อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร แขนงวชิาวิศวกรรมไฟฟา้

อาจารยน์าํองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชผ้่านระบบการวจิยัเพือพฒันากระบวนการเรียนรู้
ทงัหมด 24 เรือง



4. ชือเรือง  การพฒันาทกัษะการนําเสนองานด้วยการสร้าง INFOGRAPHIC ด้วย POWERPOINT โดยใช้วิธีการสอนโดยการสาธิต  ใน

รายวิชา  การนําเสนอผลงานออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์อิษฎ์  รานอก    แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

5. ชือเรือง  การศกึษาการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ 

 ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์ธาดา  คําแดง  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6. ชือเรือง  การศกึษาการเรียนวิชาเครืองมือวดัไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ในหวัข้อค่าความคลาดเคลือนด้วยหลกัการของมาตรวิทยาในเครืองมือวดั

ทางไฟฟา้

 ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์สถิตพร  เกตสุกลุ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม

7. ชือเรือง  การศกึษาการเรียนเรืองการเกิดสภาวะกระแสลดัวงจรของการต่อโหลดแบบเดลต้าแบบสมดลุในระบบสามเฟส  โดยโปรแกรม 

SIMULINK/MATLAB

 ชือผู้ เสนองานวิจยั  ผศ.ดร.ปพณ  สะอาดยวง แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม



8. ชือเรือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้  เรือง  ความน่าจะเป็นและสถิติทีจําเป็นสําหรับวิศวกร  รายวิชาสถิติเพือการจดัการอตุสาหกรรม

  ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์ ดร.ลลิลธร  มะระกานนท์ แขนงวิชาการจดัการอตุสาหกรรม

9. ชือเรือง  การพฒันาการเรียนการสอนของนกัศกึษารายวิชาการวดัและเครืองมือวดั  โดยการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะทางวิชาการวดัและเครืองมือ

วดั

  ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์วดีนาถ  วรรณสวสัดิกลุ  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

10. ชือเรือง  การใช้ชดุสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกสว่นช่วยสอนในรายวิชา  การทําความเย็นและปรับอากาศ  เรืองการตรวจและการ

บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

 ชือผู้ เสนองานวิจยั อาจารย์ ดร.สิริสวสัด ิ จงึเจริญนิรชร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครืองกล

11. ชือเรือง  การออกแบบฐานข้อมลู  โดยใช้กรณีศกึษา  ในรายวิชา ฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพือการสือสาร

 ชือผู้ เสนองานวิจยั อาจารย์ปิยะพงษ์  แดงขํา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร



12. ชือเรือง  การศกึษาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชา                    วศ ๕๐๑๑๑๑๒  คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒  โดยใช้วิธีสอนแบบ

เพือนสอนเพือน  ของนกัศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

 ชือผู้ เสนองานวิจยั ผศ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ     สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

13. ชือเรือง  การพฒันาโปรแกรมส่วนตอ่ประสานกราฟฟิคกบัผู้ใช้ด้วยโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร์เพือการวิเคราะห์ลกัษณะของสญัญาณเลข

ชีกําลงัเชิงซ้อน  ในรายวิชา วศ ๕๐๑๑๒๑๔  สญัญาณและระบบ  THE  DEVELOPMENT OF GRAPHIC USER INTERFACE  

BY MATHEMATICAL  MODEL PROGRAMMING FOR COMPLEX EXPONENTIAL SIGNAL ANALYSIS 

ON EN ๕๐๑๑๒๑๔ SIGNAL AND SYSTEM

 ชือผู้ เสนองานวิจยั ผศ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ     สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

14. ชือเรือง  การกระตุ้นความกระตอืรืนร้นและการมีสว่นร่วมในชนัเรียน                 โดยอาศยัการตอบคําถามและเกมเป็นกิจกรรมร่วมระหวา่ง

เรียนในรายวิชาระบบปฏิบติัการ

  ชือผู้ เสนองานวิจยั อาจารย์สมมาตร  สบุรรณพงษ์ แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



16. ชือเรือง  การเพิมผลสมัฤทธิในการเรียนการสอนโดยใช้เครืองกลงึอตัโนมตัิช่วยสอน

  ชือผู้ เสนองานวิจยั ผศ.ดร.วิทรูย์  ชิงถ้วยทอง  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครืองกล

17. ชือเรือง  การเพิมผลสมัฤทธิในการเรียนการสอนแบบสาธิตเสมือนจริง เรือง การนําความร้อนใน  1  มิติ  ในสภาวะคงตวั   

               ชือผู้ เสนองานวิจยั ผศ.ดร.วิทรูย์  ชิงถ้วยทอง  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครืองกล

18. ชือเรือง  การพฒันาการเรียนรู้สิงแวดล้อมของนกัศกึษาเทคโนโลยีเครืองกล  โดยใช้โครงการเน้นแก้ปัญหา

   ชือผู้ เสนองานวิจยั อาจารย์โชติวฒิุ  ประสพสขุ   แขนงวิชาเทคโนโลยีเครืองกล

19. ชือเรือง การศกึพฤติกรรมการเรียนวิชา  การวิจยัเพอืงานอตุสาหกรรม

 ชือผู้ เสนองานวิจยั ผศ.สกล  นนัทศรีวิวฒัน์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครืองกล

20. ชือเรือง  การใช้ชดุสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกสว่นช่วยสอนในรายวิชา  การอนรัุกษ์พลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม  เรืองการตรวจวดั

ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

  ชือผู้ เสนองานวิจยั อาจารย์ดร.สิริสวสัด ิ จงึเจริญนิรชร  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครืองกล



21. ชือเรือง  เจตคติทีมีตอ่วินยัในตนเองด้านวินยัในห้องเรียน  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิทางการเรียน  ของนกัศกึษาสาขาอตุสาหกรรมศกึษา

  ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์ธาดา  คําแดง  สาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์

22. ชือเรือง  การพฒันาการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า  ด้วยชดุสือการสอนเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา้บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์สถิตพร  เกตสุกลุ  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม

23. ชือเรือง  การพฒันาการเรียนการสอน  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพอืนในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์

  ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์สมมาตร สบุรรณพงษ์ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

24. ชือเรือง  การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการสืบคืนข้อมลูเกียวกบับทเรียนทางอินเตอร์เน็ตและผลสมัฤทธิทางการเรียนในรายคอมพิวเตอร์

สําหรับเขียนแบบวิศวกรรม

 ชือผู้ เสนองานวิจยั  อาจารย์วดีนาถ วรรณสวสัดิกลุ   สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสอืสาร





ผลการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ผ่านระบบการวจิัยเพือพัฒนากระบวนการเรียนรู้

•สรุปไดวา

•นักศกึษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดขีึ้น

• มเีจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน

• มคีวามกระตือรือรนในการเรยีนเพ่ิมข้ึน

• มคีวามเขาใจจุดประสงคของการศึกษาในรายวิชาที่ตนเองเลือก

เรียนอยางดี



•คณะกรรมการ KM ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

•บุคลากรด้านการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


