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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน

รู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research)  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  และ

ศิลปศึกษา ตามหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 

53 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทำาโครงการศึกษาด้าน

หลักสูตร การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงาน 

และการเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทั้งการนำาเสนอผลการศึกษา 

ดูงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำา

1  อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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หลกัสตูรสถานศกึษาพรอ้มทัง้แนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว รวมทัง้ทราบแนวทางใน

การนำาหลกัสตูรไปใช ้และการประเมนิหลกัสตูร  2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

ทีเ่รยีนโดยใชโ้ครงการเปน็ฐานมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 24.72  คดิเปน็รอ้ยละ 82.40  ซึง่สงูกวา่

เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 80  และมีจำานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ จำานวน  

41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 75  และ 3) นักศึกษา

มคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเปน็ฐาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
       
Abstract
 The objectives of this research were:  1) to study the process 

of learning management by Project Based Learning in Curriculum 

Development Course of Five Year Program Undergraduate Students,  

2) to develop the learning achievement by project based learning so 

that 75% of students could have learning achievement 80% and up, 

and 3) to study the students’ satisfaction on learning management 

by project based learning. This research was an Action Research.  

The target group included 53 Fourth Year Students in Teaching  

Japanese Language, and Art Education, Five Year Program Undergraduate 

Students, Faculty of Education, Khon Kaen University. The research  

findings found that: 1) For learning management process by project based 

learning in Curriculum Development Course, consisted of the planning and 

establishment of curriculum study project, study tour at the educational 

institute, data collection of field trip study, and report writing of field 

trip study as well as present1ation of the findings of study tour.  For the  

learning process management, it caused the students obtained knowledge and 

comprehension in the process of school curriculum development, knew the  

problem and obstacle in establishing the school curriculum as 

well as guidelines for solving those problems, and applying and 

evaluating the curriculum. 2) For learning achievement of students  

studying by using project based learning, its mean value was 24.72, or 
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82.40%, which was higher than 80% specified criterion.  There were 41 

students, or 77.36%, passing criterion, which was higher than specified 

criterion.  3)  For students’ overall satisfaction on learning management 

by project based learning, it was in “high” level.
         

คำาสำาคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน การพัฒนาหลักสูตร นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

Keywords : Project based learning, Curriculum development, Bachelor’s 

degree students 

บทนำา 
 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข และได้กำาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การ

จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้

และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 24 ระบุว่าการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำานึง

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  

จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ  ฝกึการปฏบิตัใิหท้ำาได ้ คดิเปน็ ทำาเปน็
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) ได้กำาหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ โดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้  
ที่หลากหลาย รวมทั้งแหล่งเรียนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงจำาเป็นต้องปรับ 
วธิกีารและเทคนคิการสอนใหเ้หมาะสมและหลากหลายรปูแบบ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based  
Learning) จงึเปน็แนวทางเลอืกหนึง่ทีน่กัการศกึษาหลายทา่นยอมรบัวา่จำาเปน็อยา่งยิง่ที ่
ครผููส้อนทกุระดบัการศกึษาทัง้ระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษาและอดุมศกึษา ควรนำาไปใช ้

เปน็กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาความสามารถของผูเ้รยีน โดยการคน้หาความรู้

ด้วยตนเองด้วยการทำาโครงการ ดังนั้น นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้อง

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงการในการ

พัฒนาผู้เรียน เพราะกิจกรรมโครงการถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนองต่อกระบวนการเรียนรู ้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้เป็นอย่างดี และยังเป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถประยุกต์

ใช้ได้กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โครงการเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็ก 

ยุคใหม่ที่อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัย ที่ต้องมีความ

สามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไป

ถึงความสามารถที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี และ

กิจกรรมโครงการยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long 

Education) (ลัดดา ศิลาน้อย, & อังคณา ตุงคะสมิต, 2553)

 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเปน็ฐาน  เปน็การเรยีนรูท้ีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน

เลือกสิ่งที่ศึกษา  กำาหนดเรื่องที่จะศึกษาหรือโครงการที่สนใจจะทำา  เป็นการศึกษาด้วย

ตนเองในสิง่ทีม่คีลา้ยคลงึเกีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิหรอืสภาพปญัหาทีเ่ปน็จรงิในชวีติประจำา

วัน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ง เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้

ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ได้ใช้ทักษะที่มีในการทำางานตามความ

ต้องการและความสนใจ ทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง 

และความรอบคอบในการปฏิบัติงาน (สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง

ชาติ, 2541) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและ 

หลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต ้

หลกัการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั  และสอดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิในทอ้งถิน่
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กล่าวคือ 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็น หรือปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วย

ตนเอง 2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง  

3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์  

ความรู ้ และสิง่แวดลอ้มรอบตวัตามสภาพจรงิ  5) ผูเ้รยีนเปน็ผูส้รปุและสรา้งองคค์วามรู้ 

ด้วยตนเอง 6) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 7) ผู้เรียนได้นำาความรู้ไปใช้จริง 

(สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543)     

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนที่เริ่มจากให้

ผู้เรียนเลือกหรือกำาหนดชื่อโครงการที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ การจัดทำา

โครงการ  การวางแผนการดำาเนินงาน  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การดำาเนินงานของโครงการตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงการ และนำาเสนอผลของโครงการ      

 รายวิชา 230401 การพัฒนาหลักสูตร เป็นรายวิชาบังคับซึ่งอยู่ในหมวด

วิชาชีพครู ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547) ที่นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชาต้องเรียน เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายและ

ความสำาคัญของหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน องค์ประกอบ

ของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรสถาน

ศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปัจจุบัน การนำาหลักสูตรไปใช้ และ

การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนรู้โดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น 

ได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้ 

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ   

สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข  

 จากเหตผุลทีก่ลา่วมา ผูว้จิยัตระหนกัในความสำาคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใช้โครงการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เพือ่ใหส้ามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผูว้จิยัจงึ

สนใจทีจ่ะศกึษากระบวนการและผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเปน็ฐาน (Project 
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Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และนำาผลการวิจัยที่ได้ไป

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project 

Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี    

 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการ

เป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย

  กลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้เปน็นกัศกึษาทีศ่กึษารายวชิา 230 401 

การพฒันาหลกัสตูร ระดบัชัน้ปทีี ่4 สาขาวชิาการสอนภาษาญีปุ่น่และศลิปศกึษา หลกัสตูร 

5 ป ี คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2552 จำานวน  

53 คน

 2. รูปแบบการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย

ดำาเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis & Mc Taggart, 1982  

อ้างถึงใน ยาใจ, 2537) 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan)  ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้น

สงัเกตการณ ์(Observe) และขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect)  ในแตล่ะขัน้ดำาเนนิงาน

โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง  (Deming Cycle)  ซึ่งประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan : P)  การปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจ

สอบผลการปฏิบัติ (Check : C) และการปรับปรุงแก้ไข (Action : A) การดำาเนินการ

วิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

  ขั้นที่ 1 วางแผนการดำาเนินงาน (Plan : P) เป็นขั้นการวางแผนและ

จดัทำาโครงการศกึษาดา้นหลกัสตูร รวมทัง้การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดำาเนนิการ 

ดังนี้

   1.1 ใหค้วามรูน้กัศกึษาเกีย่วกบัการเขยีนโครงการ การจดัทำาโครงการ

ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่จะทำา

โครงการ วางแผนการจัดทำาโครงการ รวมทั้งกำาหนดกรอบการบันทึก การสังเกตและ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงการ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 

(Plan : P)

   1.2 จัดทำาโครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร จัดทำาแบบบันทึก แบบ

สงัเกต แบบบนัทกึการสมัภาษณ ์แบบประเมนิโครงการ และแบบประเมนิความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Do : D)

   1.3 นำาเสนอโครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนำาแบบบันทึก แบบสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบ

ประเมนิโครงการ และแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรู้

โดยใชโ้ครงการเปน็ฐานทีส่รา้งขึน้สะทอ้นผลรว่มกบัผูร้ว่มวจิยั  เพือ่ตรวจสอบขอ้บกพรอ่ง

ที่ควรปรับปรุงแก้ไข (Check : C)

   1.4 ลงมือปรับปรุงแก้ไขโครงการศึกษาดูงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย วิจัยตามการสะท้อนผล แบบประเมินโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อให้มีความชัดเจนและ

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Action : A) 

  ขัน้ที ่2 ปฏบิตักิาร (Act : A) เปน็ขัน้ตอนการไปศกึษาดงูานดา้นหลกัสตูร

ที่สถานศึกษาตามทีว่างแผนไว้  ตามวัน เวลาที่กำาหนด  ดำาเนินการดังนี้

   2.1 ประชุมวางแผนการไปศึกษาดูงาน  ตลอดจนประสานงานและ

นัดหมายกับสถานศึกษาที่จะไปศึกษาดูงาน (Plan : P)      

   2.2  ไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตรที่สถานศึกษาตามที่วางแผนไว้ ตาม

วัน เวลาที่กำาหนด (Do : D)

   2.3 จากการไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ผู้จัดทำาโครงการนำาผลการ

ไปศึกษาดูงานมาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Check : C)
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   2.4 ปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

(Action : A)

  ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe : O)  เป็นขั้นตอนการดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรที่สถานศึกษา  ดำาเนินการดังนี้

   3.1 ศกึษาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโครงการศกึษาดงูาน

ด้านหลักสูตร (Plan : P)

   3.2 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรตาม

แผนที่วางไว้ (Do : D)

   3.3 นำาผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาดูงานด้าน

หลักสูตรมาวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อสะท้อนผลจากการไปศึกษาดูงาน (Check : C)

   3.4 สรุปผลจากการสะท้อนผลด้วยการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ได้จาก

การสะท้อนผล  เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (Action : A)

  ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect : R)  เป็นขั้นตอนการเขียน

รายงานผลโครงการศกึษาดงูานดา้นหลกัสตูร  การนำาเสนอผลการศกึษาดงูานตอ่ชัน้เรยีน  

ตลอดจนการสะท้อนผลการศึกษาดูงานและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงการ  ดำาเนินการดังนี้

   4.1 วางแผนด้วยการนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานในขั้นปฏิบัติ 

การและขั้นสะท้อนผลมารวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานผลการศึกษาดูงาน 

(Plan : P)

    4.2 เขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร รวมทั้งนำา

เสนอผลการศึกษาดูงานต่อชั้นเรียน (Do : D)

   4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนำาเสนอโครงการศึกษาดูงานด้าน

หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Check : C)

   4.4  ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร เพื่อให้

เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Action : A)

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

            1)   แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 230401 การพัฒนาหลักสูตร

            2) แบบบันทึกของผู้เรียน
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

             3)   แบบบันทึกของคณะผู้วิจัย

             4)  แบบสังเกต

             5)  แบบสัมภาษณ์

              6) แบบประเมนิผลโครงการศกึษาดา้นหลกัสตูร เพือ่ใชใ้นการประเมนิผล

สัมฤทธิ์จากการทำาโครงการศึกษาด้านหลักสูตรของนักศึกษา 

  7) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โครงการเป็นฐาน 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

     ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัดว้ยตนเอง โดยนำาเครือ่งมอื

ที่ใช้ในการวิจัยไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการสอนภาษา

ญี่ปุ่น และ ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2552

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

  1) ขอ้มลูเชงิคณุภาพ  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการรวบรวม เรยีบเรยีง จากแบบ

บันทึกของผู้เรียน แบบบันทึกของคณะผู้วิจัย แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ และทำาการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

             2) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น  

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ  

(Percentage)

สรุปและอภิปรายผล
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based 

Learning) 

  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการ

พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทำาโครงการศึกษาด้านหลักสูตร  

การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงาน และ 

การเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทั้งการนำาเสนอผลการศึกษาดูงาน 

การจดักระบวนการเรยีนรูด้งักลา่ว สง่ผลใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ
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พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามากขึ้น ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำา

หลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ทราบแนวทางใน

การนำาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำาไป

ใช้ในการประกอบอาชีพครูในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกและพัฒนาทักษะ

หลายด้าน อาทิ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าสารสนเทศ ทักษะกระบวนการ

กลุ่ม การทำางานอย่างเป็นระบบ ทักษะในการจัดการ ทักษะทางสังคม ทักษะการ 

ร่วมมือระหว่างบุคคล ทักษะในการเรียน ฝึกทักษะการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี ทำาให้

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเองและนับถือ

ตนเองมากขึ้น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ สอดคล้องกับ 

วิมลรัตน์ (2545) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นการเรียนรู้ที่ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง ประเด็น หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง  

สามารถเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จักการ

แลกเปลีย่นการเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่ รูจ้กับรูณาการทกัษะ ประสบการณ ์ความรูท้ีอ่ยูใ่นสภาพ

แวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำาคำาตอบหรือองค์ความรู้ที่ได้

ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง และสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2547) ที่กล่าวว่า 

การเรียนรู้โดยใช้โครงการ ผู้เรียนต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาคำาตอบ

ของปัญหาด้วยตนเอง ผลการทำาโครงการ ผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ใหม่และ/หรือ 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวกและให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

ซึง่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการ มขีัน้ตอนการดำาเนนิงานโดยเริม่จากการคดิและเลอืก

หัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทำาโครงการ การลงมือทำาโครงการ 

การเขียนรายงานโครงการ และการแสดงผลงานโครงการ (สมชัย เงาะปก, 2551, 

อ้างถึงใน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545)  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ ส่งผลให้

ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม

กระบวนการคดิ ไดแ้สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์ลงมอืปฏบิตัจิรงิ สามารถสรา้งผลงาน 

และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถทำางานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้ พร้อมกับฝึกภาวะความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดีได้ และเป็นการบูรณาการความรู้

ความคิดกับชีวิตประจำาวัน ทำาให้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ (สุพิน ดิษฐสกุล, 

2545; ชาตรี เกิดธรรม, 2547)  
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน 

ซึ่งประเมินโดยใช้แบบประเมินผลโครงการศึกษาด้านหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 80 และมี

จำานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ จำานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36  

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 75 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้

โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาได้เลือกเรื่องที่ศึกษา

ด้วยตนเองตามความสนใจของตนเอง ทำาให้สามารถดำาเนินโครงการได้อย่างเป็น

ระบบ ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำาให้นักศึกษา

สามารถวางแผนการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาหรือเลือกหัวข้อที่จะศึกษา การเขียนโครงการศึกษา การนำาเสนอโครงการ

ศึกษาดูงาน การได้รับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ทำาให้สามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มกีารนำาเสนอความกา้วหนา้ของโครงการ  ซึง่เปน็การตดิตามการดำาเนนิงานเปน็ระยะๆ 

ทำาให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะไปศึกษาดูงาน และไปศึกษาดูงานตามแผนที่วางไว้  

รวมทั้งการศึกษาดูงานที่สถานศึกษา นักศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย  

อันได้แก่ การศึกษาเอกสารหลักสูตร การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งมีการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ทำาให้นักศึกษาสามารถนำาข้อมูลดังกล่าว  

มาเรียบเรียงเขียนรานงานผลการศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการที่กำาหนดไว้ การนำาเสนอผลการศึกษาดูงาน นักศึกษา

มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาเสนอ ทำาให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การนำาเสนอผลการศึกษาดูงาน จากผลการดำาเนินงานที่เป็นระบบ และทุกคนมี

ส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 

ร้อยละ 80 และมีจำานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 

75 ของจำานวนนกัศกึษาทัง้หมด สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อรญัญา โชคสวสัดิ ์(2550);  

มะลวิรรณ ทองคำา (2551); สธุนิ ีรตันศร ี(2551);  วไิลพร พรมศร ี(2551);  สมชยั เงาะปก 

(2551); พิริยา พันธ์สมบัติ (2551) และพรทิพา ศรีวงษ์ (2552)  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงการและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และมี

จำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
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 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)

  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 

(Project Based Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.13, S.D. = 0.65)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ นักศึกษา

ได้ไปศึกษาดูงาน ทำาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี (x= 4.73, S.D. = 0.61)

รองลงมาคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (x= 4.65, 

S.D. = 0.59) และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

(x= 4.59, S.D. = 0.76) ตามลำาดับ นอกจากนี้ นักศึกษามีความเห็นว่า การเรียนรู้

โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการ

จัดทำาโครงการศึกษาด้านหลักสูตร นักศึกษาได้ทำางานร่วมกันกับเพื่อนๆ มีการ

วางแผนการทำางานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและทำางานร่วม

กัน มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาคำาตอบ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

ได้ฝึกทักษะทางสังคม การตรงต่อเวลา นอกจากนี้นักศึกษายังมีความเห็นว่า “การ

เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ทำาให้นักศึกษาได้เรียน

รู้ด้านหลักสูตรจากสถานศึกษาจริงๆ ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน 

ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน” และ

นักศึกษาอยากให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ ด้วย

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากนักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ได้ทำาโครงการศึกษาด้านหลักสูตรตามประเด็นหรือหัวข้อที่

นักศึกษาสนใจ ทำาให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจที่จะแสวงหาคำาตอบและสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง โครงการศึกษาดูงานทำาให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้และมีการวางแผนการทำางานที่เป็นระบบ สอดคล้องกับ Guzdial  

(1998) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนทำาโครงการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่

กระบวนการสืบสวน (Process of Inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแต่ต้องใช้

การคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้น จึงเป็นช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทาง

สติปัญญาของผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้โครงการ นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา

ทักษะกระบวนในการสืบสวน และการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพ



วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

13
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

ต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย จากการเรียนรู้โดยใช้โครงการ 

ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ได้รับการฝึกและพัฒนา

ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทำางานอย่างเป็นระบบ 

ทักษะทางสังคม ทำาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จาก

ประเด็นที่ต้องการรู้และได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และมีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

วิไลพร พรมศรี (2551); สุธินี รัตนศรี (2551) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ 

เมื่อสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียน

บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวแ้ลว้ นกัเรยีนจะมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรูอ้ยูใ่น

ระดับมากและมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

  1) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเปน็ฐาน อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมคีวามรู้

ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นอย่างดี  และก่อนให้นักศึกษาทำาโครงการควร

ใหค้วามรูแ้กน่กัศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารเขยีนโครงการ องคป์ระกอบของโครงการกอ่น เพือ่

ให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2) การวเิคราะหข์อ้มลูและการเขยีนรายงานโครงการ อาจารยผ์ูส้อนตอ้ง

ให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

และการเขียนรายงานผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเขียนรายงานผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน

รายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นการปฏิบัติ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

  2) ควรมีการศึกษาในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี  

โดยใช้นวัตกรรมอื่นๆ  เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ  ว่าได้ผลที่

เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร  เพื่อเป็นข้อมูลในการนำาไปใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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  3) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบักระบวนการคดิของนกัศกึษา ซึง่อาจเปน็การ

คดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หรอืความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่

ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูเ้นือ้หาสาระตามหลกัสตูรและไดพ้ฒันากระบวนการคดิควบคูไ่ปดว้ย

กิตติกรรมประกาศ 
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ขอนแก่น  ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณสำาหรับการสนับสนุนให้โครงการสำาเร็จผลด้วยดี

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2547).  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต. 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ชาตรี  เกิดธรรม. (2547).  เทคนิคการสอนแบบโครงงาน.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

พมิพนัธ ์เดชะคปุต.์ (2547). การพฒันาการคดิดว้ยการทำาโครงงาน การพฒันาผูเ้รยีน 

: ความท้าทาย โอกาส และบูรณาการ. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ครบรอบ 36 ปี. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.

พรทพิา  ศรวีงษ.์ (2552). ผลการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน. 

วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พิริยา พันธ์สวัสดิ์. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โครงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.



วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

15
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2551). กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการ

ผลติบณัฑติมหาวทิยาลยัขอนแกน่. ขอนแกน่: ฝา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

มะลิวรรณ ทองคำา. (2551). การศึกษาความรู้เรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย

ใช้กิจกรรมโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนหัน 

วทิยายน. วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม

ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.    

ยาใจ พงษบ์รบิรูณ.์ (2537). การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research). วารสารศกึษา

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17(2),  11-15.

ลัดดา ศิลาน้อย, & อังคณา ตุงคะสมิต. (2553). เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง 

การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์.  (2545). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 

3. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วิไลพร พรมศรี. (2551). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เรื่อง การดำารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำาหรับนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปทีี ่5 โดยใชก้ารสอนแบบโครงงาน. วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.

สมชัย เงาะปก. (2551). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและ

สารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 

วิทยาศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุธินี  รัตนศรี. (2551). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้โครงงาน. 

วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.



KKU Res J 1 (1) : April-June

16 KKU Research Journal

สพุนิ  ดษิฐสกลุ. (2545). การเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัชนันสิตด์ว้ยการทำาโครงงาน

ที่เน้นการร่วมมือ ร่วมพลัง. ในสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ไทย. (ม.ป.ท.)

สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  (2541). การเรียนรู้...สู่ทักษะชีวิต 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

_______.  (2543). โครงงาน : การเรียนรู้ที่ลุ่มลึก.  เอกสารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  

ลำาดับที่ 16.   คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  สำานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ.

อรญัญา โชคสวสัดิ.์  (2550). การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยอา้งองิกจิกรรมโครงงาน

เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าน ระดับช่วงชั้น

ที่ 2.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

Guzdial, M. (1998). Technological support for project-based learning. ASCD 

yearbook: Learning with technology, 14:  47-71.


