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บทสรุป 

อำจำรย์ผู้สอนกลุ่มวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ไดจ้ัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนฟิสิกส์ขึ้น 
เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยประยุกต์ใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์หรืออีเลิร์น 
นิงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 หรือทักษะแบบ 3R x 7C  ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์รำยวิชำฟิสิกส์ โดยกลุ่มอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำได้ศึกษำ
ปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับผู้สอนและผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันในพ้ืนฐำนกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์ทั้งจำกสำยมัธยมศึกษำและจำกสำยประกำศนียบัตรวิชำชีพ โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์
และวิจัยเพ่ือท ำกำรออกแบบหน่วยเรียนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะ ให้เหมำะสมกับเนื้อหำตำม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันตำมแต่กรณี จำกผลกำรส ำรวจผู้ใช้ระบบกำรเรียนรู้พบว่ำ 
ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำมำรถเพ่ิมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงดี และ
วิชำฟิสิกส์ 2 ส ำหรับวิศวกร เป็นรำยวิชำที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกที่สุดถึง 17,813 ครั้งในเดือน
มีนำคม 2557 และผู้สอนได้รับรำงวัลอำจำรย์ผู้มีผลงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรสอนดีเด่นด้ำนสื่อกำร



สอนดีเด่นประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 และได้น ำแนวปฏิบัติที่ดีถ่ำยทอดให้กับอำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เพื่อใช้เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติต่อไป 
 

Summary 
A community of practice in teaching physics was established from the lecturers in 
physics group, department of science, faculty of science and technology, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, to increase the first year 
student efficiency of the 21st century learning skills, 3R x 7C, by using the learning 
management system (LMS) or e-learning system. All of the background problems 
and obstacles occurring from the different types of study plans, i.e. the 
secondary school and the vocational education, were deeply studied to design 
the rescue methods that must built-in in the learning activities. From our learning 
innovations that treat the lack of fundamental useful knowledge and the 21st 
century student learning skills in physics, it showed that LMS can highly increase 
these skills more effectively.  There were 17,813 views learning from our e-
learning website for the physics 2 for engineers in March 2014. Consequently, the 
president of RMUTP offered us the outstanding prize for the best development of 
teaching modules in physics by using e-learning. Nowadays, we have also 
transferred our best practices to help many lecturers and teachers to construct 
his e-learning website and the learning activities to develop and improve the 
student learning skills as well.      

ค าส าคัญ ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ชุมชนนักปฏิบัติ KM  Moodle  E-learning 

บทน า 
จำกประสบกำรณ์กำรสอนรำยวิชำฟิสิกส์มำอย่ำงยำวนำนหลำยปี พบว่ำ นักศึกษำส่วน

ใหญป่ระมำณ 70% จบมำจำกสำยช่ำง ปวช. ไม่เคยเรียนรำยวิชำฟิสิกส์พื้นฐำนมำก่อนเลย จึง
ขำดควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนฟิสิกส์และกำรบูรณำกำรเข้ำกับวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ซึ่งถือว่ำเป็น
เครื่องมือทีส่ ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำควำมเข้ำใจเนื้อหำกำรศึกษำรำยวิชำนี้ กำร
แก้ปัญหำเบื้องต้นจึงเกิดโครงกำรอบรมกำรสอนปรับพื้นฐำนทำงด้ำนคณิตศำสตร์พ้ืนฐำนที่จ ำเป็น
ก่อนเรียนตำมแผนกำรเรียน  แต่เนื่องจำกมีระยะเวลำกำรอบรมที่สั้นมำกจึงท ำให้นักศึกษำขำด
ทักษะกำรประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์กับรำยวิชำฟิสิกส์ และในที่สุดนักศึกษำก็ไม่สำมำรถเรียน
รำยวิชำฟิสิกส์ให้ผ่ำนได้ เกิดควำมท้อแท้เบื่อหน่ำย ทั้งที่แก่นของวิชำฟิสิกส์ก็ไม่มีควำมยุ่งยำกต่อ
กำรเรียน กำรเข้ำใจเลย และปัจจุบันมีหนังสือ ต ำรำและอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนอยู่
มำก ดังนั้น หำกนักศึกษำได้พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรเรียนวิชำฟิสิกส์ก็จะ



ประสบผลส ำเร็จได้โดยง่ำย ภำยใต้กำรมีอำจำรย์เป็นโค้ชให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ตลอดจนกำร
ออกแบบบทเรียนเพ่ือให้ลูกศิษย์แสวงหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำ  

อำจำรย์กลุ่มวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ได้
จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติกำรสอนรำยวิชำฟิสิกส์ เพ่ือออกแบบบทเรียนและแก้ปัญหำกำรเรียนฟิสิกส์
ให้แก่นักศึกษำ เพ่ือช่วยให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำและสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆของ
ฟิสิกส์ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรำยวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้ศึกษำบริบทกำร
เข้ำถึงเทคโนโลยีกำรสื่อสำร สื่อกำรเรียนกำรสอน บริบททำงสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยภำยนอกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ หรือ 
ระบบ E-learning โดยใช้โปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีศักยภำพครอบคลุมกำรบริหำร
จัดกำรกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด จุดประสงค์ของชุมชนเพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษำให้ได้ศึกษำทบทวนกำรเรียนรู้วิชำฟิสิกส์และคณิตศำสตร์ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ และสำมำรถ
เข้ำถึงระบบได้จำกทุกแพลตฟอร์ม เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เนต ผ่ำนสมำร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค 
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมำร์ททีวี เป็นต้น  

วิธีการด าเนินงาน 

ชุมชนนักปฏิบัติไดป้ระชุมกันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรใช้เฟซบุค ไลน์ และอีเมล์ กระดำน
เสวนำในระบบ E-learning จนได้ข้อสรุป คือ กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือวงจรคุณภำพ PDCA เพ่ือ
กำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้ันตอน 
ดังนี้ 
ขั้นการวางแผน  

อำจำรย์ในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติประชุมกันเพ่ือออกแบบแบบทดสอบส ำหรับนักศึกษำ 
และต้องจัดให้มีกำรทดสอบวัดควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นต้องใช้ในวิชำฟิสิกส์ เช่น วิชำคณิตศำสตร์ 
และภำษำอังกฤษมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือวิเครำะห์หำทักษะที่มีอยู่แล้วและทักษะที่ขำด
หำยไป ซึ่งชุมชนผู้สอนต้องหำวิธีแก้ไขให้นักศึกษำต่อไป 

อำจำรย์ประชุมกันเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรออกแบบบทเรียนที่มุ่งเน้นทักษะ 
3R x 7C ให้เกิดข้ึนในตัวนักศึกษำ โดยเน้นกำรออกแบบให้นักศึกษำมีทักษะ 3R  เพ่ือมุ่งเน้น
ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ คือ อ่ำนออก (R1) เขียนได้ (R2) และทักษะกำรค ำนวณตัวเลข (R3) 
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ดังนี้  

1. ภำยใต้ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของ มทร.พระนคร ให้สร้ำงเว็บไซต์ E-
Learning รำยวิชำฟิสิกส์ขึ้น และให้นักศึกษำสมัครเข้ำเป็นสมำชิกเว็บไซต์รำยวิชำนี้ 

2. ให้น ำบทเรียนรำยวิชำฟิสิกส์ที่เป็นต ำรำ textbook ภำษำอังกฤษ ที่ได้มำตรฐำนและ
ใช้แพร่หลำยทั่วโลก จ ำนวน 3 เล่ม คือ  

- Fundamental of Physics แต่งโดย Halliday & Resnick และ Jearl Walker  
- Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics แต่งโดย Serway &  



  Jewett  
- University Physics with Modern Physics แต่งโดย Sear, Zemansky, Young 

and  
  Freedman  
3. ฝัง link โปรแกรมกำรแปลภำษำอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ โปรแกรมกำรอ่ำนออก

เสียงประโยคภำษำอังกฤษ ไว้ในหน้ำเว็บไซต์ E-learning รำยวิชำฟิสิกส์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้นักศึกษำที่มีปัญหำทักษะภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรฝึกฝน 

4. ให้น ำไฟล์เอกสำรหรือหนังสือเรียนหรือต ำรำเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษแขวนไว้ใน
เว็บไซต์ E-Learning เพ่ือให้นักศึกษำได้ศึกษำหรือทบทวน 

5. ให้น ำไฟล์สื่อกำรสอนประเภทเอกสำรประกอบกำรสอน หนังสือเรียน ต ำรำเรียน 
สไลด์ วิดีโอกำรสอนฟิสิกส์ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ มำแขวนไว้ที่เว็บไซต์ E-
Learning เพ่ือให้นักศึกษำดำวน์โหลดออกไปใช้ประกอบกำรเรียน  

6. จัดเตรียมห้องสนับสนุนกำรสอนเสริมให้แก่นักศึกษำที่มีปัญหำกำรเรียนวิชำนี้ 
7. จัดตั้งเฟซบุครำยวิชำฟิสิกส์โดยให้อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำทุกคนเป็นสมำชิก เพ่ือ

กำรติดต่อสื่อสำรกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 การเตรียมซอฟท์แวร์เพื่อส่งเสริมการเรียนที่เน้นทักษะ 7C x 3R  
1. กำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โดยกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลงโปรแกรมไว้บริกำรนักศึกษำ เท่ำท่ีจ ำเป็น ดังนี้  
- โปรแกรมท่ีผลิตเอกสำรทำงด้ำนกำรน ำเสนอข้อมูล ได้แก่ Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Latex, Adobe InDesign , Adobe Acrobat 
Professional, Foxit PhantomPdf เป็นต้น 

- โปรแกรมท่ีเน้นกำรผลิตผลงำนด้ำนกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และกำรสร้ำงรูปภำพ 
ได้แก่ MatLab, Mathematica, Maple, Comsol Multiphysics และ Microsoft Excel เป็น
ต้น 

- โปรแกรมท่ีเน้นกำรผลิตผลงำนทำงด้ำนกรำฟิก ได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Maya 3D Animation เป็นต้น 

- โปรแกรมกำรผลิตวิดีโอและกำรตัดต่อ ได้แก่ Adobe Premiere Pro, Adobe After 
Effects, Adobe Sound Booth, Adobe Flash Professional, Sony Vegas เป็นต้น 

- โปรแกรมอ่ืนๆ เช่น ดิกชันนำรี อังกฤษ-ไทย, โปรแกรมกำรแปลประโยคภำษำอังกฤษ
เป็นประโยคภำษำไทย เป็นต้น 



2. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนห้องเรียนห้องสอนที่ทันสมัย เช่น ห้อง Smart 
Classroom, E-Classroom เป็นต้น รวมทั้ง ระบบเสียง ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi ระบบ
เครื่องปรับอำกำศ  

3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเอกสำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำฟิสิกส์ ทั้งภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ โดยกำรอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษำน ำไปใช้ต่อไป ตลอดจนกำร
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งกำรให้ควำมหมำยอภิธำนค ำ
ศัพท์เทคนิคทำงวิชำกำรทำงฟิสิกส์ หรือ คณิตศำสตร์ แบบอังกฤษ-ไทย ไว้ในระบบ E-learning 
ด้วยเพื่อป้องกันมิให้นักศึกษำเข้ำใจศัพท์เทคนิคภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงอ่ืน 

4. กำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรลงแอพต่ำงๆไว้ในเครื่องสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค
ของนักศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Youtube, Dictionary, Calculator, 
Facebook, Line, Adobe Acrobat, Microsoft Office, VDO Player เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ชุมชนนักปฏิบัติยังได้วำงเป้ำหมำยกำรวำงแผนออกแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเตรียม
กิจกรรมกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะ 7C ตำมแนวทำงของ วิจำรณ์ พำนิช (2555: 31-58) ดังนี้ 
1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (C1) 
    เป้ำหมำย: สำมำรถใช้เหตุผลได้อย่ำงถูกต้องและลึกซึ้ง 
                 สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ 
                 สำมำรถใช้วิจำรณญำณและตัดสินใจ 
                 สำมำรถแก้ปัญหำได้ 
2. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (C2) 
   เป้ำหมำย: สำมำรถคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
                สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
                สำมำรถประยุกต์ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์สู่นวัตกรรม 
3. ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (C3) 
   เป้ำหมำย : มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่ำงเกิดผลดี 
                 ท ำงำนในทีมที่แตกต่ำงหลำกหลำยอย่ำงได้ผลดี 
4. ทักษะความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (C4) 
   เป้ำหมำย: ท ำงำนเป็นทีม 
                ชี้แนะและเป็นผู้น ำแก่ผู้อ่ืน 
                มีควำมรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
5. ทักษะด้านสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (C5) 
  เป้ำหมำย : เข้ำถึงและประเมินสำรสนเทศ 
                ใช้และจัดกำรสำรสนเทศ 
                สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิผล 



6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (C6) 
   เป้ำหมำย : สร้ำงผลิตภัณฑ์สื่อได้ 
7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (C7) 
   เป้ำหมำย : ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                 มีควำมยืดหยุ่น 
                 จัดกำรเป้ำหมำยและเวลำ 
                 ท ำงำนได้ด้วยตนเอง 
                 เป็นผู้เรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 
จำกนั้นอำจำรย์ผู้สอนก็ได้ช่วยกันออกแบบบทเรียนโดยยึดลักษณะรำยวิชำ จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
กำรจ ำแนกทักษะกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. และเป้ำหมำยของทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 หลอมรวมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้ได้เนื้อหำและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ โดย
มีรำยละเอียดขั้นตอนและกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังรูปที่ 1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะรายวิชาฟิสิกส์ และ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทักษะความรับผิดชอบตาม 
Curriculum Mapping 5 
ด้าน  
(ตำมกรอบ TQF ของ สกอ.) 
1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 
2. ด้ำนควำมรู ้
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์   
    ระหว่ำงบคุคลและควำม
รับผิดชอบ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะหเ์ชิง 
    ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยี  

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R x 7C) 

การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ตามเนื้อหาบทเรียน 

น าบทเรียนมาทดลอง - 
ปรับปรุง ใช้จริงในห้องเรียน 
(ปรับให้เข้ำกับควำมเหมำะสมตำม
วัยวุฒิ – พื้นฐำนกำรศึกษำ , IQ , EQ , 
CQ , MQ , PQ , AQ และ SQ) 

น าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

E-learning RMUTP รายวิชาฟิสิกส์ 



 
รูปที่ 1: แผนผังแสดงขั้นตอนกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำฟิสิกส์ เพ่ือเพ่ิม 
          ประสิทธิภำพทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
การเตรียมความพร้อมระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. กำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โดยกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือลงโปรแกรมที่จ ำเป็นในห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำ ดังนี้  
- โปรแกรมท่ีผลิตเอกสำรทำงด้ำนกำรน ำเสนอข้อมูล ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point, Latex, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional, 
Foxit PhantomPdf เป็นต้น 
- โปรแกรมท่ีเน้นกำรผลิตผลงำนด้ำนกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และกำรสร้ำงรูปภำพ ได้แก่ 
MatLab, Mathematica, Maple, Comsol Multiphysics และ Microsoft Excel เป็นต้น 
- โปรแกรมท่ีเน้นกำรผลิตผลงำนทำงด้ำนกรำฟิก ได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Maya 3D Animation เป็นต้น 
- โปรแกรมกำรผลิตวิดีโอและกำรตัดต่อ ได้แก่ Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 
Adobe Sound Booth, Adobe Flash Professional, Sony Vegas เป็นต้น 
- โปรแกรมอ่ืนๆ เช่น ดิกชันนำรี อังกฤษ-ไทย, โปรแกรมกำรแปลประโยคภำษำอังกฤษเป็น
ประโยคภำษำไทย เป็นต้น 
2. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนห้องเรียนห้องสอนที่ทันสมัย เช่น ห้อง Smart Classroom, E-
Classroom เป็นต้น รวมทั้ง ระบบเสียง ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi ระบบเครื่องปรับอำกำศ  
3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเอกสำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำฟิสิกส์ ทั้งภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ โดยกำรอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษำน ำไปใช้ต่อไป ตลอดจนกำรเชื่อมโยงไป
ยังแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งกำรให้ควำมหมำยอภิธำนค ำศัพท์เทคนิค
ทำงวิชำกำรทำงฟิสิกส์ หรือ คณิตศำสตร์ แบบอังกฤษ-ไทย ไว้ในระบบ E-learning ด้วยเพื่อ
ป้องกันมิให้นักศึกษำเข้ำใจศัพท์เทคนิคภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงอ่ืน 
4. กำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรลงแอพต่ำงๆไว้ในเครื่องสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊คของ
นักศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Youtube, Dictionary, Calculator, Facebook, 
Line, Adobe Acrobat, Microsoft Office, Sound Recorder, VDO Player เป็นต้น 
5. กำรแบ่งกลุ่มนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม เพ่ือท ำกิจกรรมกลุ่มตำมที่ระบุไว้ในบทเรียน 

การปฏิบัติตามแผน 
ชุมชนได้ระดมพลังสมองสร้ำงบทเรียนที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
ยึดหลักนักศึกษำสำมำรถศึกษำด้วยตัวเองได ้ ทั้งในรูปแบบเอกสำรประกอบกำรสอน หนังสือ



เรียน ต ำรำเรียน สไลด์ หรือ วิดีโอประกอบกำรสอน และได้น ำบทเรียนต่ำงๆที่ออกแบบไว้ตำม
แผนกำรสอนไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษำทั้งรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมปกติในห้องเรียนและ
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ E-learning เพ่ือหำข้อดีและข้อบกพร่องที่ต้องน ำไปแก้ไขต่อไป  

การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
เมื่อชุมชนนักปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนฟิสิกส์ ได้สร้ำงทำงเลือกคุณภำพ สร้ำงระบบฐำนข้อมูล
เตรียมควำมพร้อมทำงเนื้อหำและกิจกรรมกำรเรียนและกำรฝึกทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยน ำไฟล์เอกสำร หรือ วิดีโอกำรสอน ไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ E-learning มทร.พระนคร และ
กำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ไว้เรียบร้อย
แล้ว จึงต้องมกีำรวิเครำะห์หำข้อบกพร่อง ควำมเหมำะสม กำรวัดและประเมินผลคุณภำพของสื่อ 
รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนที่เสริมทักษะ 3R x 7C ทีไ่ด้ออกแบบไว้ จำกผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภำพ
ของกำรเรียนรู้และเสียงสะท้อนจำกนักศึกษำที่เกิดขึ้นจริง จำกกำรสังเกต กำรซักถำม กำร
สัมภำษณ์ กำรทดลอง กำรท ำรำยงำน เพ่ือกำรน ำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

การปรับปรุงแก้ไขแผน 
กำรออกแบบบทเรียนเพ่ือพัฒนำทักษะ 3R เมื่อน ำไปทดลองใช้ให้ผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้ำงต่ ำมำก 
และต้องมีกำรพัฒนำรูปแบบไปอีกยำวไกล จะต้องจัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ภำษำอังกฤษอย่ำงมำก อีกท้ังปัญหำกำรเรียนอ่อนในวิชำคณิตศำสตร์ที่สะสมมำก่อนเข้ำเรียน
ระดับปริญญำตรี 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ชุมชนนักปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำฟิสิกส์ ได้ผลิตบทเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกหน่วยเรียนของวิชำฟิสิกส์ โดยให้นักศึกษำท ำกิจกรรมกำร
เรียนผ่ำนระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครบทุกรูปแบบทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติกำร กิจกรรม
หลักๆที่ใช้ ได้แก่ กำรแชทออนไลน์ กระดำนสนทนำ กำรสร้ำงฐำนข้อมูล โพลล์ ห้องปฏิบัติกำร 
อภิธำนศัพท์กำรบ้ำน เครื่องมือภำยนอก สกอร์ม กำรส ำรวจ wiki แหล่งข้อมูล IMS content 
package URL กำรดำวน์โหลด อัพโหลดไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เอกสำรต่ำง กำรสร้ำง
บทเรียน กำรส่งรำยงำนในรูปไฟล์เอกสำร ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ กำรท ำแบบทดสอบ กำร
ประเมินผล  เป็นต้น ชุมชนนักปฏิบัติก็ได้ท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ
ประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนและเครื่องมือ คือ ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ จำกกำรท ำแบบ
ประเมินของนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงแยกตำมคณะต่ำงๆที่เรียนรำยวิชำฟิสิกส์จ ำนวนคณะละ 60 
คน  ผลสัมฤทธิ์กำรแสดงออกตำมทักษะต่ำงๆ ต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ทีร่ะดับคะแนน 0-5 แยกตำมทักษะ 3R x 7C ได้ผลดังกรำฟ ดังนี้ 



 
ก) 

 
ข) 

รูปที่ 2: ผลสัมฤทธิ์กำรเพ่ิมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ E-learning ที่ได้จำกกำรประเมินของ ก)  นักศึกษำ และ ข) อำจำรย์ผู้สอน  
 
จำกรูปที่ 2 จะพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์กำรเพิ่มประสิทธิภำพทักษะ 3R x 7C ที่นักศึกษำประเมิน ได้
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 3.54 ด้วยค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.14 และจำกกำรประเมินของอำจำรย์ ได้
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 3.25 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.13 ตำมล ำดับ   

สืบเนื่องจำกกำรจัดอันดับของระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ปรำกฏว่ำ วิชำฟิสิกส์ 2 
ส ำหรับวิศวกร มีนักศึกษำเข้ำท ำกิจกรรมกำรเรียนสูงมำกท่ีสุด คือ 17,813 ครั้งในเดือนมีนำคม 
2557 และวิชำ ฟิสิกส์ 1 ส ำหรับวิศวกร มำกที่สุด คือ 20,930 ครั้งในเดือนพฤศจิกำยน 2558 
และมีอำจำรย์จำกสำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ และกลุ่มวิชำเคมี มำปรึกษำชุมชนนักปฏิบัติ
เพ่ือช่วยสร้ำงและออกแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ได้แก่ รำยวิชำสถิติเบื้องต้น  วิชำกำร
วิเครำะห์ธุรกิจเชิงสถิติ หลักเคมี เพ่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงประสบผลส ำเร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ไดเ้ป็นวิทยำกรกำรถ่ำยทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
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ผลสัมฤทธิ์การเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษา 
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ผลสัมฤทธิ์การเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย ์
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ฟิสิกส์ 1,2 และปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1,2 ด้วยระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ แก่อำจำรย์และ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ณ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ซึ่งเผยแพร่
ทำงเว็บไซต์ยูทูบ อีกด้วย  

ผลจำกควำมส ำเร็จในกำรใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนท ำให้ชุมชนนักปฏิบัติได้รับรำงวัล
ผลงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรสอนดีเด่น ด้วยสื่อ E-learning ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 จำก
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

 

 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ที่ทันสมัย 
2. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยได้จัดหำโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ สำมำรถเชื่อมโยงแบบออนไลน์กับระบบกำรเรียนกำรสอน 
   ออนไลน์ได้ 
3. นักศึกษำให้ควำมร่วมมืออย่ำงดี 
4. ควำมร่วมมือ ควำมเสียสละเวลำ ก ำลังสมอง ควำมทุ่มเทของอำจำรย์ผู้สอนในชุมชนนักปฏิบัติ 
5. ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิคต่ำงๆจำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

1. สมำชิกมีเวลำว่ำงไม่ตรงกัน กำรแก้ไขโดยใช้ เฟซบุค  ไลน์ และ อีเมล์ ในกำรสื่อสำรกัน 
2. ควำมไม่เสถียรของระบบไฟฟ้ำก ำลังในฤดูฝน แก้ไขโดย มีระบบส ำรองไฟฟ้ำก ำลัง 
3. กำรทุจริตในกำรสอบ เพรำะกำรเรียนแบบออนไลน์เป็นแบบเปิดในกำรสอบผ่ำนระบบ แก้ไข 
    โดย กำรจัดสอบในห้องระบบปิด เช่น ห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
4. ควำมยำกจนของนักศึกษำบำงคนไม่มีสมำร์ทโฟนใช้ แก้ไขโดย ให้นักศึกษำใช้คอมพิวเตอร์ของ 
    มหำวิทยำลัย หรือยืมโน๊ตบุคเพ่ือนใช้ 
5. นักศึกษำบำงคนขำดทักษะกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก้ไขโดย อบรมกำรใช้โปรแกรม 
    คอมพิวเตอร์ให้ 

สรุป 
กำรจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำฟิสิกส์ เพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้เพ่ิมประสิทธิภำพทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษำเพ่ือสร้ำงทำงเลือก
คุณภำพ สร้ำงฐำนข้อมูล สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำผ่ำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ เมื่อประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ปรำกฏว่ำ ท ำให้เกิดกำรกระตุ้น



กำรเพ่ิมประสิทธิภำพทักษะกำรเรียนของนักศึกษำได้อย่ำงดี เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนในยุค
สังคมโลกำภิวัฒน์ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงยิ่ง 
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