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ทางคณะผู้ด าเนินการได้จัดการบริการวิชาการในการสร้างและคืนชีพสื่ออุปกรณ์การทดลองที่ ทาง
โรงเรียนอาจมีอยู่แล้วหรือไม่มีแต่มีความพร้อมในการใช้งาน เพื่อพัฒนาและการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ซึ่งมีความยากต่อการท าความเข้าใจ หาก
ผู้เรียนได้ท าการทดลองหรือได้ลงมือปฏิบัติจะสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ท าให้เกิดความสนุกสนานและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วัสดุและอุปกรณ์

3. การจัดอบรมและการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส)์

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563 บุคคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและการด าเนินการตลอดโครงการ และสุดท้ายขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สนับสนุนในการด าเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ

1. การส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอน
• ด าเนินการส ารวจความต้องการของโรงเรยีนเพื่อเพิ่มศักยภาพของการสอนของคุณครูผู้สอน ศักยภาพการ

เรียนวิทยาศาสตร์และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนผ่านสื่อการสอน โดยการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร)  ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

2. การซ่อมแซมและออกแบบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
• น าอุปกรณ์มาท าการตรวจสอบสภาพการท างาน

• ด าเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนกรณีช ารุดและจัดสร้างอุปกรณ์ใหม ่พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อ
การสอนทั้งแบบรูปเล่ม และสื่อการสอนออนไลน์

3. การจัดอบรมและการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
• อบรมกิจกรรมการประดิษฐ์ป้ายไฟด้วยหลอด LED ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คุณครูผู้สอนจ านวน 2 ท่าน

และนักเรียนตัวแทนจ านวน 5 คน

• อบรมการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าอบรมได้แก่คุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตรร์ะดับ
ประถมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 ท่าน 

1. อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เป็นอุปกรณ์สื่อการสอนของ สพฐ. ชุดทดลองไฟฟ้า G.5118 ออกแบบโดย
สสวท. ผลิตโดยองค์การค้าของคุรุสภา
2. น ้าผลไม้ และ/หรือ ผลไม้
3. วัสดุตัวน าไฟฟ้า ได้แก่ แท่งคาร์บอน (ไส้ดินสอด า) ลวดทองแดง คลิปหนีบกระดาษ กระดาษฟอยล์ และเศษผ้า
4. คลิปวิดีโออธิบายการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนในการเรียน ตามขั้นตอนอย่างละเอียด
5. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนของ สพฐ. ตามสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด ด้านผู้เรียนพบว่ามีความสนใจและความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและการเรียนมากขึ้นจากการ

ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับมากร้อยละ 80 ในส่วนของการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (เรื่อง
วงจรไฟฟ้า) และส่วนของการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนพบว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นใน
ระดับมากและยังสร้างความกระตือรือร้นในเรียนได้ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

ด้านผู้สอนพบว่าจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังการน าสื่ออุปกรณ์ไปใช้ในการเรียนการสอนน้ัน
ชุดการทดลองดงักล่าวมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมากที่สุด และยังได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อการสอน
ดังกล่าว โดยให้เหตผุลว่าการใช้อุปกรณ์สื่อจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติด้วย
ตัวนักเรียนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (learning by doing) นักเรียนจะได้รับ
ความรู้จากการลงมือท ากิจกรรมและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน

ดังนั้นอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์มีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการเรียนการสอนของคุณครูเป็น
กระตุ้นสร้างความสนใจและเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจะสง่ผลให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่คงทนเนื่องจากเป็นประสบการณ์ตรงและเห็นภาพชัดเจน ซึ่งจะส่งผลตอ่การพัฒนาประเทศใน
อนาคต

3.2 สาธิตการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

▪ อธิบายการใช้งานคู่มือการทดลองและสื่อ
มัลติมีเดียและสื่ออุปกรณ์การสอน
วิทยาศาสตร์เรื่อง
▪ การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
▪ การสร้างกระแสไฟฟ้าจากน ้าผลไม้
▪ การรู้จักเต้ารับ-เต้าเสียบ
ไปใช้ในการสอนส าหรับนักเรียนระดับป.4
และ ป.6 ในการเรียนการสอนในชั่วโมง
วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ว.2.3
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3

ภาพที่ 3 การสาธิตการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส)์ ให้กับคุณครู

▪ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอน

▪ พบว่านักเรียนแกนน าสามารถท าหน้าที่เป็นวิทยากรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนักเรียนในการ
ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ป้ายไฟด้วยตนเองจ านวนมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3.1 การจัดอบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือเป็นวิทยากรในการประดิษฐ์ป้ายไฟจากหลอด LED

ภาพที่ 1. (ก) ชุดอุปกรณ์เต้ารับ เต้าเสียบ (ข) ชุดการทดลองกระแสไฟฟ้าจากน ้าผลไม้ (ค) ชุดการทดลองต่อวงจรอย่างง่าย 
(ง) ขุดรอกยกของไฟฟ้า (จ) ชุดมอเตอร์ปั่นไฟ และ (ฉ) ชุดกิจกรรมป้ายไฟจากหลอด LED

ภาพที่ 2 อบรมนักเรียนแกนน าและจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ปา้ยไฟให้นักเรยีน

(ก) (ข) (ค)

(ง) (จ) (ฉ)

▪ โรงเรียนมีความต้องการกระตุ้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ความสนใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานในการเรยีน
วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาฟื้นคืนชีพสื่อการสอน ของ สพฐ. ชุดทดลองไฟฟ้า G.5118

1. การส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอน

2. การซ่อมแซมและออกแบบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส)์
▪ ท าการพัฒนาปรับปรุงชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเรื่องไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นการทดลองทั้งหมด 3 การ

ทดลองและ 1 กิจกรรม ได้แก่ การทดลองการเรียนรู้เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้า การทดลองการหา
กระแสไฟฟ้าจากผักและผลไม้ การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (ภาพที่ 1 (ก)-(ค)) และกิจกรรมการ
ต่อวงจรหลอดไฟ LED เพื่อจัดท าเป็นป้ายไฟบนกระดานฟิวเจอร์บอร์ด ดังแสดงในภาพที่ 1 (ฉ) ส าหรับ
อุปกรณ์บางชิ้นในชุดการสอน G.5118 ที่ช ารุดจึงได้ท าการแก้ไขโดยการหาอุปกรณ์ทดแทนที่สามารถใช้
งานร่วมกันได้ เช่น ซ่อมชุดรอกยกไฟฟ้าและเปลี่ยนสายพานทดแทนเส้นเก่าส าหรับแบบจ าลองมอเตอร์
ในการปั่นไฟ (ภาพที่ 1 (ง)-(จ)) นอกจากนี้ได้ท าการจัดสร้างคู่มือการทดลองชุดอุปกรณ์และถ่ายท า
ขั้นตอนการทดลองเป็นสื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนผู้สนใจได้ศึ กษาด้วย
ตนเอง

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ทางด้านวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน กระแสไฟฟ้าจากผลไม้ และน าไปสู่การใช้งานจริง ได้แก่ การต่อเต้ารับเต้าเสียบ และการท าป้ายไฟจากหลอด
LED อย่างง่าย โดยการอบรมแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนแกนน าเพื่อน าไปใช้สอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่าอุปกรณ์และกิจกรรมสามารถกระตุ้นความสนใจ ความอยากเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และยังมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ การเรียนการสอนโดยการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมความเข้าใจ กระตุ้นการอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสร้างเจตคติที่ดี


