
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MDS211 

ระบบประสาท และ ANA225  ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
เร่ือง Brainstem (Midbrain, Pons และ Medulla) 

(ภาษาอังกฤษ) Effectiveness of the e-Learning Courseware Media 
of MDS211 (Nervous system) and ANA225 
(Neuroanatomy) : Neuroanatomy of Brainstem 
(Midbrain, Pons and Medulla) 

2. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  ประเภทหลัก  การวิจยัเพ่ือสร้างส่ือการสอนหรือนวตักรรม 
  ประเภทย่อย  ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
3. รายวิชา/สาขาที่ท าวิจัย  ระบบประสาท และประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
 
4. ผู้ด าเนินการวิจัย (หัวหน้าโครงการ) 
  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร. กนกพร ฉายะบรุะกลุ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Kanokporn Chayaburakul 
  คุณวุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตร์บณัฑิต : กายภาพบ าบดั 
     วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต : กายวิภาคศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต: กายวิภาคศาสตร์ 
  สถานที่ท างาน  หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
  โทรศัพท์  1460 
5. ผู้เชียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ  
  ช่ือ (ภาษาไทย)  ศ. นพ. ดร. บญุเสริม วิทยช านาญกลุ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Prof. Dr. Boonsirm Withyachumnarnkul 
  คุณวุฒกิารศึกษา แพทย์ศาสตร์บณัฑิต  
      



วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต : กายวิภาคศาสตร์ 
  สถานที่ท างาน  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 
  โทรศัพท์  0812784497 
 
6. สถานท่ีท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล 
  หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
7. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญันับได้ว่า เป็นวิธีการส าคญัประการหนึ่ งท่ี
สามารถสร้างและพฒันาผู้ เรียน ให้เกิดคณุลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีต้องการในยคุโลกาภิวฒัน์ เน่ืองจาก
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผู้ เรียน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
แนวคดิการ จดัการศกึษานีเ้ป็นแนวคดิท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศกึษาและทฤษฎีการเรียนรู้ตา่ง 
ๆ ท่ีได้พฒันามาอย่างตอ่เน่ืองยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสจูน์ว่าสามารถพฒันาผู้ เรียน
ให้มีคุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล  (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542) ประกอบกับ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบเุก่ียวกับแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 มีใจความว่า การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทกุคน
มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการ
จดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 
24 มีใจความว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีความรอบรู้ในเร่ืองนัน้ๆ ซึง่ กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  

 
การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) นบัเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันามหาวิทยาลยั

ให้มุ่งสู่การเป็น e-University ลกัษณะของ e-Learning ท่ีเปิดช่องทางและโอกาสในการเข้าถึง
เนือ้หา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่ือประสมในการน าเสนอบทเรียน เชน่ 

ทรงวฒุิ ฉิมจินดา  และ ณฐัพล โชติศรีศภุรัตน์ (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ผลสมัฤทธ์ิ
การบูรณาการเทคโนโลยีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนิสิตชัน้ปีหนึ่งระดบัปริญญาตรี โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาประสิทธิภาพการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  มาบรูณาการเข้ากับการสอน



วิชาฟิสิกส์ พืน้ฐาน 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนิสิตชัน้ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพาในวิชาฟิสิกส์พืน้ฐาน 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 526 คน 
ผลการวิจยัพบว่าผลว่ามีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิตท่ีใช้แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญั กล่าวคือ นิสิตกลุ่มท่ีใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการประเมินมากกว่าเกรด  C 
ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ25.8 ในขณะท่ีนิสิตกลุ่มท่ีไม่ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการประเมิน
มากกว่าเกรด C ขึน้ไปร้อยละ14.1 แสดงให้เห็นว่า ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์สามารถพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ 

 กนกพร ฉายะบรุะกุล (2558) ได้ท าการวิจยัเร่ืองผลสมัฤทธ์ิในการใช้บทเรียนทาง
อิเล็คทรอนิกส์เร่ืองกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจและปอด ในการวิจัยนี ใ้ ช้นักศึกษาแพทย์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 45 คน และนกัศกึษาทนัตแพทย์ จ านวน 63 คน รวม 108 คน  ก่อนให้
ชมส่ือ นกัศึกษาจะต้องท าแบบฝึกหดัทดสอบของแต่ละหวัข้อก่อน จากนัน้ให้นกัศึกษาชมส่ือการ
สอนเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองนัน้ หลงัชมส่ือก็จะให้ท าแบบฝึกหดัชุดเดิมก่อนชมส่ืออีกครัง้พบว่า  ผล
คะแนนเฉล่ียก่อนชมส่ือเร่ืองกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจอยู่ท่ี 5.45 หรือ ร้อยละ 36.33 และผล
คะแนนเฉล่ียหลงัชมส่ือการสอนเล็กทรอนิกส์เร่ืองกายวิภาคศาสตร์ของหวัใจอยู่ท่ี  11. 48  หรือ
ร้อยละ 76.53 จากข้อสอบทัง้หมด 15 ข้อ และผลคะแนนเฉล่ียก่อนชมส่ือเร่ืองกายวิภาคศาสตร์
ของปอดอยู่ท่ี 3.13 หรือร้อยละ 31.3 และผลคะแนนเฉล่ียหลังชมส่ือการสอนเล็กทรอนิกส์เร่ือง
กายวิภาคศาสตร์ของปอด อยู่ท่ี  7.26  หรือร้อยละ 72.6 จากข้อสอบ 10 ข้อ เม่ือทดสอบทางสถิต ิ
พบวา่มีคะแนนหลงัชมส่ือสงูกวา่ก่อนชมส่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิัง้เร่ืองกายวิภาคศาสตร์ของ
หวัใจ และกายวิภาคศาสตร์ของปอด ท่ี p<0.001  

หลงัจากเสร็จสิน้การท าแบบทดสอบหลงัชมส่ือก็ให้ท าแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจใน
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีความพึงพอใจในส่วนของเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมาก ความพึง
พอใจในส่วนของรูปภาพ ภาษา สีและเทคนิคอยู่ในระดบัดี  ความพึงพอใจในส่วนของด้านการ
น าเสนออยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 

จากการท าส่ือการสอนเล็กทรอนิกส์เร่ืองกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจและปอด ได้รับการ
ตอบรับท่ีดีมากจากนกัศกึษาแพทย์และทนัตแพทย์ จึงมีความประสงค์จะท าส่ือการเรียนการสอน
ประเภทนีอี้กในรายวิชาท่ีลึกซึง้ และต้องใช้จินตนาการสูงและศพัท์ก็เยอะมาก ท าให้นกัศึกษาทัง้
แพทย์และทนัตแพทย์ท าความเข้าใจได้ยากในเวลาท่ีจ ากดั อีกทัง้ระบบการศกึษาใหม่ พยายามจะ
ลดชัว่โมงการสอนลงเร่ือยๆ จึงจ าเป็นจะต้องเพิ่มส่ือการสอนท่ีให้นกัศกึษาได้มีโอกาส ศกึษาด้วย
ตนเองได้มากขึน้  โดยไม่จ ากดัรอบในการเรียนและไม่จ ากัดสถานท่ีในการเรียนรู้  และธรรมชาติ



ของรายวิชานีต้้องใช้จินตนาการท่ีสงูมาก การให้นกัศกึษาอา่นหนงัสือด้วยตนเองจะใช้เวลาจ านวน
มากๆ 

 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา MDS211 I ระบบประสาท และรายวิชา 
ANA225 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดินของ
ระบบประสาทท่ีเก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนภายหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท และรายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาค
ศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพ่ือประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน ภายหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท และรายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาค
ศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211 I ระบบประสาท และรายวิชา ANA225I 
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดนิเส้นประสาทท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ เรียนท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211 I ระบบประสาท 
และรายวิชา ANA225I ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง 
และทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้องมีผลสมัฤทธ์ิผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ 70% หลงัชมส่ือ 
      3. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจและเจตคตท่ีิดีตอ่ในรายวิชา MDS211 I ระบบประสาท และ
รายวิชา ANA225I ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และ
ทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง 
 4. ผู้ เรียนจะได้สามารถกลบัมาทบทวนบทเรียนและรายละเอียดท่ีเพิ่มขึน้จากในห้องเรียนได้
ซ า้แล้วซ า้อีก เน่ืองจากในหลกัสตูรแพทย์และทนัตะแพทย์ได้มีการลดจ านวนชัว่โมงเรียนในห้องเรียน
ลงมาก ท าให้ไมส่ามารถถ่ายทอดข้อมลูและเนือ้หาได้ครบถ้วน จ าเป็นท่ีนกัศกึษาจะต้องกลบัไป
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยตนเอง แตเ่น่ืองจากเนือ้หารายวิชานีเ้ป็นเนือ้หาท่ีลกึซึง้ซบัซ้อนและยาก
แก่การเข้าใจในการกลบัไปอา่นหนงัสือและท าความเข้าใจด้วยตนเอง จงึจ าเป็นต้องมีแหลง่ความรู้ท่ี



มีการสงัเคราะห์เนือ้หาและอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย ดงันัน้ส่ือการสอนด้วยอิเล็คทรอนิคจงึเป็นอีก
ส่ือท่ีส าคญัในการเป็นแหลง่ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาด้วยตนเอง 
      5. เป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สนใจน าไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง 
 
10. ระเบียบวิธีวิจัย 
 10.1 ระเบียบวิธีวิจัย  งานวิจยันีใ้ช้กระบวนการวิจยัเชิงทดลองเปรียบเทียบ ดงันี ้
1. ท า slide ส่ือการสอนเร่ือง Brainstem  
2. เขียน script ในแตล่ะ slide ของส่ือการสอนเร่ือง brainstem 
3. สง่ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ slide และ script ส่ือการสอนเร่ือง brainstem 
4. สง่พิมพ์ script และตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ก่อนส่งให้ทางศนูย์พฒันาการเรียนการสอน 
5. อดัเสียงการบรรยายในห้องอดัเสียงของศนูย์เทคโนโลยีของ มหาวิทยาลยัรังสิต 
6. ตรวจสอบความถกูต้องของเสียงบรรยาย และท าการตดัตอ่เสียงบรรยาย 
7. สง่ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนสง่ให้ทางศนูย์ E-learning ตรวจสอบและ upload ขึน้ E-
learning ของมหาวิทยาลยัรังสิต 
8. ก่อนการเรียนการสอนรายวิชา MDS211 และ ANA 225 และ ก่อนการชมส่ือการสอน E-learning 
ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัก่อนการชมส่ือ และจากนัน้ให้นกัศกึษาชมส่ือ และให้ท าแบบฝึกหดัซ า้อีก
ครัง้ เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยการวดัและประเมินผลก่อนเรียน และหลงัเรียน 
อีกทัง้ให้นกัศกึษาท าแบบประเมินความพงึพอใจในส่ือการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์เร่ือง 
brainstem นี ้
 
 10.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท  และ
รายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และ
ทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง 
 
 10.3 เคร่ืองมือ 
 1. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท และรายวิชา ANA225/ 
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ / เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดนิเส้นประสาทท่ี
เก่ียวข้อง 



 2.แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท  และรายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาค
ศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง 

3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ 
4. แบบวดัความพงึพอใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 
10.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมลู จากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท าการวิเคราะห์คา่คะแนนโดยใช้สถิติ One 

sample T-Test, Match paired T-Test แล้วแปลผลคา่คะแนนท่ีได้ในลกัษณะคา่คะแนนเฉล่ีย และ
คา่ร้อยละ 

2. ข้อมลูจากแบบวดัความพงึพอใจในการเรียนรู้ ของผู้ เรียน ท าการวิเคราะห์คา่คะแนน แล้ว
แปลผลคา่คะแนนท่ีได้ในลกัษณะคา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ร้อยละ 
 
 
 10.5 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท  และ
รายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาคศาสตร์/ เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และ
ทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง และสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนแบบวดัความพึง
พอใจของผู้ เรียนด้วยตนเอง จากนัน้ด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมลูจากนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง แล้วน า
ผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเพ่ือสรุปเป็นรายงานวิจยัตอ่ไป 
  
11. ขอบเขตของการวิจัย/ สมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้ เรียนท่ีได้เรียนผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท  และ
รายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และ
ทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิหลงัจากชมส่ืออยา่งน้อย 70%  
           2. ผู้ เรียนกลุ่มท่ีได้เรียนจากส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211/ ระบบประสาท  
และรายวิชา ANA225/ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง 
และทางเดินเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้อง มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
 



12. ทบทวนวรรณกรรม 
  
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ 
ดีนส์ เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในประเทศออสเตรเลีย  อังกฤษ แคนนา

ดา และสหรัฐอเมริกา ดีนส์มีความสนใจในทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์  และได้เสนอแนวคิด
ว่า การสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีครูจัดขึน้ให้มากท่ีสุด  ยิ่งกิจกรรม
เพิ่มขึน้เทา่ใดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพิ่มมากขึน้เท่านัน้ และดีนส์เห็นว่าสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่
การสอนคณิตศาสตร์มีหลายองค์ประกอบ (สมทรง  สวุพานิช, 2539) ดงันี ้

 
1) ล าดบัขัน้การสอน เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการสอน  
2) การแสดงความคิด ต้องใช้หลายวิธีและหลายๆ รูปแบบเพ่ือให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบ

ยอด 
3) การท าให้เกิดความคิดได้ จะต้องให้อยูใ่นรูปตอ่ไปนีต้ามล าดบั 
4) ความพร้อมทางวฒุิภาวะสขุภาพ ประสบการณ์เดิม ความสนใจ ความถนดั เวลา 

เหตกุารณ์ สถานท่ี บรรยากาศ และสมาธิ 
5) การได้มีโอกาสฝึกฝนบอ่ย ๆ 
6) การเสริมแรงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ไมว่า่จะเป็นทางวาจาหรือทา่ทาง 
7) การรู้จกัใช้วิธีการและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและคุ้มคา่ 

 
แนวคิดของดีนส์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึง่มีบางสว่นท่ีคล้ายคลึงกบั

ของเพียเจต์ เชน่ การให้ความส าคญักบัการกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีบทบาทและกระตือรือร้นใน
กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ ประกอบด้วยกฎหรือหลกั 4 ข้อ 
(อมัพร ม้าคนอง, 2546: 2) ดงันี ้

1. กฎของภาวะสมดลุ (The dynamic principle) กฎนีก้ลา่วไว้วา่ ความเข้าใจท่ีแท้จริงใน 
มโนทศัน์ใหมน่ัน้เป็นพฒันาการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 3 ขัน้ คือ 

ขัน้ท่ีหนึง่  เป็นขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ เรียนประสมกบัมโนทศัน์ในรูปแบบท่ีไมมี่โครงสร้าง
ใดๆ เชน่ การท่ีเดก็เรียนรู้จากของเลน่ชิน้ใหม่โดยการเลน่ของเลน่นัน้ 

ขัน้ท่ีสอง เป็นขัน้ ท่ีผู้ เ รียนได้พบกับกิจกรรมท่ีมีโครงสร้างมากขึน้   ซึ่งเป็น
โครงสร้างท่ีคล้ายคลงึกบัโครงสร้างของมโนทศัน์ท่ีผู้ เรียนจะได้เรียน 



ขัน้ท่ีสาม  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีจะเห็นได้ถึง
การน ามโนทศัน์เหลา่นัน้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

ขัน้ตอนทัง้สามเป็นกระบวนการท่ีดีนส์เรียกวา่ วฏัจกัรการเรียนรู้ 
(Learning cycle) ซึง่เป็นสิ่งท่ีเดก็จะต้องประสบในการเรียนรู้มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ใหม ่ๆ 

2. กฎความหลากหลายของการรับรู้ (The perceptual variability principle) กฎนี ้
เสนอแนะว่าการเรียนรู้มโนทัศน์จะมีประสิทธิภาพดีเม่ือผู้ เรียนมีโอกาสรับรู้มโนทศัน์เดียวกันใน
หลายๆ รูปแบบผ่านบริบททางกายภาพ นั่นคือ การจัดสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียน
เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างทางมโนทศัน์เดียวกันนัน้จะช่วยในการได้มาซึ่งมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
ของผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี 

3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (The mathematical variability principle) กฎ
ข้อนีก้ลา่ววา่ การอ้างอิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์หรือการน ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้จะมี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ถ้าตวัแปรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัมโนทศัน์นัน้เปล่ียนไปอย่างเป็นระบบในขณะท่ี
คงไว้ซึง่ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัมโนทศัน์นัน้ๆ เชน่ การสอนมโนทศัน์ของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ตวั
แปรท่ีควรเปล่ียนไปคือ ขนาดของมมุ ความยาวของด้าน แตส่ิ่งท่ีควรคงไว้ คือ ลกัษณะส าคญัของ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีต้องมีด้านส่ีด้าน และด้านตรงข้ามขนานกนั 

4. กฎการสร้าง (The constructivist principle) กฎข้อนีใ้ห้ความส าคญักับการสร้าง
ความรู้ซึ่ง ผู้ เรียนควรได้พัฒนามโนทศัน์จากประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพ่ือก่อให้เกิดความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ท่ีส าคัญและมั่นคง และจากพืน้ฐานเหล่านี  ้จะน าไปสู่การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ตอ่ไป กฎข้อนีเ้สนอแนะให้ผู้สอนจดัสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้ เรียน
สร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์จากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมนัน้ และสามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีสร้างนัน้ตอ่ไปได้ 

 
2. การจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือ อีเลิร์นน่ิง  

 
ถนอมพร ตนัพิพฒัน์ (2539) ได้อธิบายความหมายของ e-Learning ออกเป็น 2 ลกัษณะ

ได้แก่ 
1. ความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง การเรียนในลกัษณะใดก็ได้ ซึง่ใช้การถ่ายทอดเนือ้หา

ผา่นทางอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไมว่า่จะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสญัญาณโทรทศัน์ หรือสญัญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึง่เนือ้หา



สารสนเทศ อาจอยูใ่นรูปแบบการเรียนท่ีเราคุ้นเคยกนัมาพอสมควร เชน่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(on-line Learning) การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียมหรืออาจอยูใ่นลกัษณะท่ียงัไมค่อ่ยเป็นท่ี
แพร่หลายนกั เชน่ การเรียนจากวีดิทศัน์ตามอธัยาศยั (Video On-Demand) เป็นต้น 

2. ความหมายเฉพาะเจาะจง หมายถึง การเรียนเนือ้หาหรือสารสนเทศส าหรับการสอน
หรือการอบรมซึง่ใช้การน าเสนอด้วยอกัษรภาพนิ่ง ผสมผสานกบัการใช้ภาพเคล่ือนไหววีดทิศัน์
และเสียง โดยอาศยัเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนือ้หารวมทัง้การใช้
เทคโนโลยีระบบการจดัการคอร์ส (Course Management system) ในการบริหารจดัการงานสอน
ด้านตา่ง ๆ เชน่ การจดัให้มีเคร่ืองมือการส่ือสารตา่งๆ เชน่ e-mail Webboard ส าหรับตัง้ค าถาม
หรือแลกเปล่ียนแนวคิดระหว่างผู้ เรียนด้วยกนั หรือกบัวิทยากร การจดัให้มีแบบทดสอบ หลงัจาก
เรียนจบ เพ่ือวดัผลการเรียนรวมทัง้การจดัให้มีระบบบนัทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
เรียน โดยผู้ เรียนท่ีเรียนจาก e-Learning นี ้ สว่นใหญ่แล้วจะศกึษาเนือ้หาในลกัษณะออนไลน์ ซึง่
หมายถึงจากเคร่ืองท่ีมีการเช่ือมตอ่กบัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์   
 

กิตตศิกัดิ ์ณ สงขลา (2544) ได้กลา่วถึง “องค์ประกอบของอีเลิร์นนิ่ง  ดงันี ้
1. ตัวบุคคล (Human) ผู้สอน/ผู้ชว่ยสอน และผู้ดแูลระบบ คือ ผู้ เรียน 
2. เนือ้หา (Contents) เนือ้หาวิชา ซึง่จะอยูใ่นรูปแบบ Text, Graphy, Media , 

Multimedia and Animation ฯลฯ และกิจกรรมตา่งๆ ในสว่นของเนือ้หานีจ้ะอยู่ในรูปแบบใดก็
แล้วแต ่แตเ่ม่ือน ามาเป็นบทเรียน Online แล้วควรมีรูปแบบหลกัๆ ดงันี ้คือ 

1. การทดสอบก่อนเรียน ท าให้เราทราบถึงพืน้ฐานของผู้ เรียนแตล่ะคนเพ่ือท่ีจะได้
จดัการการเรียนและรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมในแตล่ะคน 

2. มีเนือ้หา สว่นท่ีให้ศกึษาบริบทขององค์ความรู้หลกั ซึง่จะบอกถึงจดุประสงค์การ
เรียน เนือ้หาหลกัท่ีผู้ เรียนจะเรียนรู้แหลง่ความรู้เพิ่มเตมิตา่งๆ 

3. กิจกรรมระหวา่งเรียน การแชท การประชมุกลุม่ Online ผา่นเว็บแคม ทัง้แบบ
ประสานเวลาและไมป่ระสานเวลา 

4. ทดสอบหลงัเรียน การทดสอบภมูิความรู้ของผู้ เรียนในแตล่ะบทเรียนท่ีได้เรียน ซึง่
แสดงผลการเรียนทนัที เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และการพยายามยิ่งขึน้ 



5. ทดสอบปลายภาคเรียน การทดสอบองค์ความรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับจากการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นการทบทวนเนือ้หาการเรียน และเป็นการกระตุ้นผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และการพยายาม
ยิ่งขึน้ การเล่นเกมส์ กระดานถามตอบ  
 

3. ระบบ (System) ระบบท่ีใช้ในท่ีนี ้จดัเป็น 3 สว่น คือ 
1. โปรแกรมท่ีใช้บริหารจดัการ มีความสมบรูณ์ เสถียร รองรับผู้ เข้าใช้ได้มาก รองรับ

เนือ้หาได้หลากหลายรูปแบบ 
2. เครือข่าย (Network)  
3. เคร่ือง Server ท่ีใช้ในการตดิตัง้ด้วยระบบ 

 
13. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 
กิจกรรม 
 
 
 

ระยะเวลา  ปี 2558 – 2559   
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 5
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กุม
ภา

พัน
ธ์ 

59
 

มีน
าค

ม 
59

 

เม
ษา

ยน
 5
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9 
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59

 

สิง
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 5
9 
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ยน
 5
9 

ตุล
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ม 
59

 

พ
ฤ
ศ
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น 
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1. เขียนโครงการวิจยั              
2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั              
3. ด าเนินการวิจยั 
          3.1 pre-test ภายในกลุม่ 

             

          3.2 post-test ภายในกลุม่              
          3.3 เก็บรวบรวมข้อมลู              
4. วิเคราะห์และแปลผล              
5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั              
 
14. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก) 

 
2,000 

 
บาท 

2. ค่าวัสดุ 
     2.1 คา่ Scrip & Storyboard 
     2.2 คา่ Courseware (6 ชม. X 1,500 บาท) 

 
5,000 
9,750 

 
บาท 
บาท 



3. ค่าใช้สอย 
     3.1 คา่พิมพ์และวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ (20 บาท x 120 
คน x 1 ชดุ) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 บาท x 2 เลม่) 
     3.3 คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจา่ย) 

 
2,400 
400 

5,000 
1,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 25,550 บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทา่น 
     4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ 
     4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
     4.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 39,750 บาท 
     

 
ลงนาม__________________ ผู้เสนอโครงการ 

 
14. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสาขาวิชา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

ลงนาม__________________  
 
 
15. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



ลงนาม__________________  
 
 
 
 
หมายเหตุ โปรดแนบประวตันิกัวิจยัมาพร้อมกนัด้วย 

 
ประวัตินักวิจัย 

โครงการวิจัย  การพฒันาสือ่การสอนอิเลก็ทรอนิกส์ในรายวิชา MDS211 I ระบบประสาท และรายวิชา 
ANA225I ประสาทกายวิภาคศาสตร์ I เร่ือง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง และทางเดินเส้นประสาทที่
เก่ียวข้อง 
ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย) ดร. กนกพร ฉายะบรุะกลุ      
  (ภาษาองักฤษ)  Dr. Kanokporn Chayaburakul     
วัน เดือน ปีเกิด  12 สงิหาคม 2513         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.         รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศึกษา  ไมไ่ด้อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ 
สถานะ   ผา่นการทดลองงาน   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวิจัย   หวัหน้าโครงการ     ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวจิยั 
ที่อยู่  (ที่ท างาน)  หมวดวชิากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 52/347 เมืองเอก ต. หลกัหก  

อ. เมือง  จงัหวดั ปทมุธาน ี  รหสัไปรษณีย์ 12000    
 โทรศพัท์ 02-9972222 ตอ่ 1460   โทรสาร  __02-997-2222 ตอ่ 1414_________  
ที่อยู่  (ที่บ้าน) ___27 ม. วฒันานิเวศน์ ซอย 5 ถนน สทุธิสาร ห้วยขวาง ___________________ 
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ประวัติการศึกษา (เรียงจากคณุวฒุิสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
ปริญญาตรี กายภาพบ าบดั แพทย์ศาสตร์ศิริ
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ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานใน

โครงการของ
ท่าน (%) 

1. Genetic diversities of infectious 
hypodermal and hematopoietic 
necrosis virus (IHHNV) isolates from 
different areas comparing to different 
provinces in Thailand 

2. การตรวจเช้ือไวรัส   Infectious 
Hypodermal and 
HematopoieticNecrosis  ในกุง้กุลาด า 
และกุง้ขาว โดยวธีิ  in  situ 
Hybridization   ร่วมกบักลอ้ง
จุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น                                

              (Detection of Infectious Hypodermal 
and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) 
in Penaeus Monodon and Penaeus vannamei 
by in situ Hybridization in Combination with                                                            
Transmission Electron Microscope 

3. ศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลนั 
และก่ึงระยะยาว ในหนูท่ีกิน Xanthone 
ซ่ึงสกดัมาจากเปลือกมงัคุดในประเทศ
ไทย (Acute and subchronic oral 
toxicity (3 months) in rat fed with 
xanthones extracted from pericarp of 

สกว 
 
 
 
 
 
 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ 
(งบประมาณ
แผน่ดิน ผา่นไปทาง 
มศว) 
 
 
 
 
 
ส านกังานวจิยัของ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 

2 ปี 
 
 
 
 
 
 

2 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ปี 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 



Garcinia mangostana Linn.) 
4. การพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิกส์

เร่ืองกายวภิาคศาสตร์ของหวัใจ และ
ปอด 

 
ทุนอุดหนุนการ
วจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียน
การสอน 
มหาวทิยาลยั
รังสิต 

 
 

1 ปี 

 
 

100% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    10 ชัว่โมง 
 

ลงนาม_________________________  


