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บทนํา 
 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องมีการปรับรูปแบบหรือเทคนิคการสอน
ให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนหรือที่เรียกว่า Child Center ซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลาย
ในปัจจุบันเพราะถ้าผู้สอนทําการวิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียนและเลือกใช้เทคนิคการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียนแล้ว  จะสามารถพัฒนากระบวนการเรียน
รู้ (learning process)  ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี  ผู้สอนเองก็จําเป็น
จะต้องมีการพัฒนาเทคนิคหรือรูปแบบการสอนของตนเองอย่างต่อเน่ือง  ค้นหาวิธีการ
สอนในรูปแบบใหม่ๆ  และทําการผนวกกับการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับภารกิจ
ต่างๆ  เช่น  บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการ  หรือ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี  ผู้สอนอาจใช้กระบวนการจัดการความรู้พัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (Knowledge Management : KM)  ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน ซึ่งจากคู่มือการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ของสํานักงาน ก.พ.ร.  และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  ได้ให้ความหมายของการ
จัดการความรู้ในองค์กร   หมายถึง   การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด   โดยที่ความรู้มี  
2 ประเภท คือ 
       1)  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ   เป็น
ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น 
ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 
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       2)  ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ 
และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
 ทั้งน้ี  จากคู่มือดังกล่าวยังได้จัดลําดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process)  ไว้มีราละเอียด  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

ที่มา  :  สํานักงาน ก.พ.ร.  และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  (2548) 
 
 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันทาํให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ทาํให้องค์กรดขีึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะทาํให้เข้าใจง่ายและสมบรูณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็น

กระบวนการแบบหน่ึงที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ดังน้ี 

1)  การบ่งช้ีความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ใน
รูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้
จากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 

5)  การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก  เ ช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( IT), Web board ,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6)  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดทําเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น 
Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7)  การเรียนรู้ – ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการ
เรียนรู้จาก  สร้างองค์ความรู้>นําความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
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การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21  ผู้สอนจะต้องวางแผนการสอนโดย
คํานึงถึงทักษะของผู้เรียนให้มีความคิด  ความรู้  จิตสํานึก  และการทํางานเป็นทีม  ซึ่ง
หัวใจสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่  21  คือ  ทําอย่างไรจะสอนให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์เป็นกระบวนการ  โดยศาสตราจารย์  นพ.วิจารณ์  พานิช  ได้เสนอแนวคิด
ผู้สอนควรทําและไม่ทําอะไรในการเป็นผู้สอนศตวรรษท่ี  21  แนวคิดดังกล่าว  
ประกอบด้วย 

1)  ไม่สอนแบบถ่ายทอดความรู้  ต้องให้ศิษย์เรียนแบบ  PBL  ผู้สอนทํา 
หน้าที่เป็น  “โค้ช”  และชวนคิดไตรตรอง 

2) เน้นการต้ังคําถามและการตอบคําถาม 
3) ไม่ต้องอายที่จะบอกว่า  “ครูไม่รู้”  ลองไปค้นที่.....ดูสิ 
4) สร้างแรงบันดาลใจ 
5) ให้คําแนะนําป้อนกลับ  (feedback)  แก่ศิษย์ 
6) เป็นนักเรียนร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียน  - PLC (Professional  

Learning Community) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 
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ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  21 
 

1)  ความรับผิดชอบ และการปรับตัว  การฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 
มีความยืดหยุ่นต่อบริบทของ สถานประกอบการและชุมชน กําหนดมาตรฐานและ
เป้าหมายขั้นสูงทั้งของตนเองและผู้อ่ืน และดา เนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานและ
เป้าหมายที่กําหนด อดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง  

2) ทักษะการสื่อสาร ทําความเข้าใจ การจัดการและสร้างสรรค์วิธีการสื่อสาร 
ด้วยการพูด การเขียนและมัลติมี เ ดีย ในรูปแบบและบริบทต่าง ๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) ความคิดสร้างสรรค์และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน การพัฒนาไปใช้และสื่อสาร 
แนวคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้อ่ืน เปิดกว้าง รับฟัง ตอบสนองต่อมุมมองที่หลากหลาย  

4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ การฝึกการแสดงเหตุผล เพ่ือ 
แสดงความเข้าใจและสร้าง ทางเลือกที่หลากหลาย และเข้าใจการเช่ือมโยงระหว่างกัน
อย่างเป็นระบบ  

5) ทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อ การวิเคราะห์เข้าถึง จัดการแบบ 
บูรณาการ  การประเมินผลและสร้างสรรค์ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบการสื่อที่
หลากหลาย 

6) ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานร่วมกัน การแสดงให้เห็นการทํา 
งานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นํา การปรับตัวตามบทบาทและความรับผิดชอบที่
หลากหลาย การทํางานอย่างมีคุณภาพร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกความเห็นใจและเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  

7) การระบุและกําหนดการแก้ปัญหาสามารถที่จะกําหนดขอบเขตของปัญหา  
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  

8) การกํากับตนเอง  และการกํากับความต้องการในการเรียนและความเข้าใจ 
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ของตนเอง ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้สู่ผู้อ่ืนได้  
9) ความรับผิดชอบต่อสังคม   การแสดงความใส่ใจและรับผิดชอบต่อ 

ประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อบุคคล สถานที่
และบริบทของสังคม 

การพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที ่ 21  
ขณะทําโครงงานนักเรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นของศตวรรษที่ 21 

ซึ่งหลายทักษะเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างในตลาดแรงงาน เช่น ความสามารถในการ 
 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
 ทําการตัดสนิใจได้อย่างรอบคอบ  
 มีความคิดริเริ่ม  
 แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้  
 จัดการกับตนเองได้  
 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อะไรคือ ?  Problem – Based Learning 

  
 

PBL หรือ Problem-Based Learning คือ วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา 
(Key Problem) เป็นแรงขับเคล่ือนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ (Cognitive 
Process) ปัญหาต่างๆ  จะเป็นจุดต้ังต้นและเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือกําหนดกลยุทธ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
กรณีศึกษา สถานการณ์จําลอง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือจากบริบทอ่ืนๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทฤษฎีผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมกับพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills)  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิค  PBL หรือ Problem-Based Learning น้ี  ผู้สอนจะทําหน้าที่เป็นเพียง 
Facilitator คือ เป็นที่ปรึกษา จะไม่บอกคําตอบหรือสอนทฤษฎีโดยตรงให้ทันที แต่มี
บทบาทกระตุ้นการคิดของผู้เรียนผ่าน Guiding Question เช่น คําถามปลายเปิด หรือ
คําถามช้ีนําเพ่ือแนะให้แก่ผู้เรียน รวมถึงสังเกตการณ์ ซักถามหรือต้ังประเด็นต่างๆ และ
สรุปบทเรียนในตอนท้ายเพ่ือแตกประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  ซึ่งการเรียนรู้โดยอาศัย  “ปัญหา”  เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนที่เอา
ปัญหาเป็นที่ต้ังเพ่ือให้ผู้เรียนช่วยกันหาทางออก  Monica  Sevilla  กล่าวว่าเป็นวิธีการ
สอนที่ใช้เหตุผลและตรรกะในการสร้างความท้าทายด้วย  “คําถาม”  หรือ  “กรณี
ปัญหา”  เพ่ือให้ผู้เรียนได้หาหนทางแก้ไขด้วยตัวเอง  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการค้นคว้าหา
ความรู้การวิจัย  หรือการร่วมมือกันหาคําตอบ  เน้นไปที่การช่วยกันทํางานเป็นกลุ่ม  
เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะด้านการวิพากษ์ของผู้เรียน   
 กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธี  Problem-Based Learning  มีอยู่  6  ขั้นตอน  
ได้แก่  1)  เริ่มจากการระบุปัญหา  2)  ต้ังสมมติฐานการแก้ปัญหาจากสิ่งที่รู้อยู่เดิม  3)  
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ  4)  ทําการวิเคราะห์ข้อมูล  5)  ประเมินทางเลือกสุดท้าย  
และ คือ  6)  การสรุปทางเลือก 
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 Monica  ยังได้แนะนําเทคนิคการจัดการกระบวนการสอน  ดังน้ี 
 1.  ปัญหาและคําถาม  ควรเก่ียวข้องโดยตรงกับเน้ือหาการเรียน 
 2.  ให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย  เพ่ือได้ถกประเด็นแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 3.  อนุญาตให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือสื่อสารในการค้นคว้าหาคําตอบ 
 4.  ต้องให้มีการทําผลงานเพ่ือนําเสนอข้อสรุปในรูปแบบใดก็ได้  เช่น  เขียน
รายงาน  ทําเป็น   e-book  ทําเป็นหนังสือการ์ตูนนําเสนอด้วย  Multimedia  หรือทํา
เป็นภาพยนตร์ 
 5.  ควรเก็บผลงานตัวอย่างเอาไว้ให้ผู้เรียนอ่ืนได้ดู  หรือเผยแพร่ 
 ด้งน้ัน  แนวคิดที่ได้จาก  Problem-Based  Learning  คือ  การใช้ปัญหาเป็น
จุดเริ่มต้นการเรียนรู้  ฝึกกระบวนการคิดหาหนทางแก้ปัญหา  ใช้กระบวนการกลุ่ม
ช่วยกันหาทางออก  การใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเคร่ืองมือการเรียน  และต้องมีผลงาน
เชิงประจักษ์ 
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ลักษณะเดนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 
 

1. ใช้ปัญหาแท้จริงเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นในการ
แสวงหาความรู้ 

2. ยืดถือนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
3. เน้นทักษะการคิด 
4. เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
5. มีบูรณาการของเน้ือหาความรู้ 
6. การเรียนโดยการกํากับตนเอง (Self – directed learning) 

 

ทักษะการเรียนรู้โดยการกํากับตนเอง 
1. ประเมินตนเองและบ่งช้ีความต้องการได้ 
2. จัดระบบประเด็นการเรียนรู้ได้อย่างเที่ยงตรง 
3. รู้จักเลือกและใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
4. เลือกกิจกรรมการศึกษาที่ตรงประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บ่งช้ีข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องได้ และคัดทิ้งได้อย่างรวดเร็ว 
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เชิงวิเคราะห์ได้ 
7. รู้จักขั้นตอนการประเมิน 
 

ลักษณะท่ัวไปของ การเรยีนรู้แบบ PBL : Problem-Based  Learning 
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ  PBL  พอจะ

กล่าวได้  ดังน้ี 
1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (student- 

centered learning) 
           2.  จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็ก (ประมาณ 3– 5  คน)  
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           3. ครูทํ าหน้าที่  เ ป็นผู้ อํ านวยความสะดวก  ( facilitator) หรือผู้ ให้
คําแนะนํา  (guide) 
           4.  ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้ 
           5. ลักษณะของปัญหาที่นํามาใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างหลากหลายอาจมีคําตอบได้หลายคําตอบ 
            6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-
directed learning)  
            7.การประเมินผลใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง(authentic 
assessment)  ดูจากความสามารถในการปฏิบัติ ของผู้เรียน 
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การเรียนรู้โดยอาศัย  “โครงงาน”  เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  เป็นวิธีการท่ี
ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการได้หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่งคําตอบ  สิ่งหน่ึงที่ใช้กระตุ้นได้
ดี  คือ  การเลือกสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโลกหรือในสังคม  เอามาเป็นโจทย์ให้ทํา
โครงงานเพ่ือหาคําตอบ  ซึ่งบางคําตอบอาจเป็นประโยชน์กับชุมชน  หรือสังคมอีกด้วย 

ด้านความหมายของ  PBL  มีนักวิชาการหลายท่านทั้งนักวิชาการต่างประเทศ
และของไทยที่ได้ให้ความหมายไว้มากมาย  ดังน้ี   

William  N. Bender  (2012)  กล่าวถึงการเรียนด้วยวิธีน้ีว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ที่
เลือกปัญหาที่ต้องการหาคําตอบ  ซึ่งเป็นปัญหาที่เลือกปัญหาที่ต้องการหาคําตอบ  ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและมีความสําคัญ  จากน้ันทําการพัฒนาโครงงานขึ้นมาเพ่ือหา
คําตอบในการแก้ปัญหาเหล่าน้ัน  เพ่ือสื่อสารให้คนอ่ืนรับรู้ 
 สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า  (2552)  กล่าวถึงวิธีน้ีว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ที่เลือก
ปัญหาที่ต้องการหาคําตอบให้ปัญหา  หรือการศึกษาหาความรู้ได้หลากหลาย  เช่น  
การศึกษาหาความรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างลึกซึ้งการศึกษาเชิงสํารวจ  การสร้างสรรค์
หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  การทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และการสร้าง
ทฤษฎีขึ้นมาใหม่จากการทดลองหรือค้นคว้าด้วยตนเอง  แนวคิดที่ได้จาก  Project-
Based Learning  คือ  ความหลากหลายในการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า  “โครงงาน”  
เป็นการ บูรณาการความรู้  และลงมือทําหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง 

สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวถึงความหมายของ การเรียนรู้โดยใช้โครงการ
ว่าหมายถึง การจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
ลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น 
แนะนํา และให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

อะไรคือ ?  Project-Based Learning 
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วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบโครงการว่าโครงการ
เป็นเสมือนสะพานเช่ือมระหว่างห้องเรียน กับโลกภายนอก ซึ่งเป็นชีวิตจริงของผู้เรียน 
ทั้งน้ีเพราะว่า 

 - ผู้เรียนต้องนําเอาความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนมาบูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมที่จะกระทําเพ่ือนําไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ด้วยกาสร้างความหมาย การแก้ปัญหา 
และการค้นพบตัวเอง 

 - ผู้เรียนต้องสร้างและกําหนดความรู้ จากความคิดและแนวคิดที่มีอยู่
กับความคิดและแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การเรียนแบบ PBL ผู้เรียนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับตัวช่วงแรกเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ในลักษณะน้ี แต่
การปรับตัวก็จะใช้เวลาไม่นาน เมื่อผู้เรียนมีความคุ้นชินก็จะเริ่มสนุกไปกับการเรียนรู้
รูปแบบ PBL 
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วัตถุประสงค์ของการสอนแบบโครงงาน 
 Katz and Chard (1994) อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545) กล่าวถึง
การสอนแบบโครงการว่า วิธีการสอนน้ีมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและจิตใจ 
(mind) ซึ่งแคทซ์และชาร์ด ได้เสนอว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ
โครงการควรมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ  คือ 
 1. เป้าหมายทางสติปัญญาและเป้าหมายทางจิตใจของเด็ก (intellectual 
goals and the life of the mind) คือ การจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความ
พร้อม มุ่งให้เด็กมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย และการมีปฎิสัมพันธ์กับ
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กควรจะได้เข้าใจประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างลึกซึ้ง   
ด้ังน้ัน  เป้าหมายหลักของการเรียนระดับน้ี  จึงเป็นการมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเขา และปลูกฝังคุณลักษณะการอยากรู้อยากเรียนให้เด็ก 
 2. ความสมดุลของกิจกรรม (balance of activities) การสอนแบบโครงการ
จะทําให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 
 3. สถานศึกษาคือส่วนหน่ึงของชีวิต (school as life) การเรียนการสอนใน
โรงเรียนต้องเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเด็ก ไม่ใช่แยกออกจากชีวิตประจําวันโดยทั่วไป 
กิจกรรมในโรงเรียนจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตปกติ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบๆตัวเด็ก 
 4. ห้องเรียนเป็นชุมชนหน่ึงของเด็กๆ เด็กทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว การสอน
แบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะ ความรู้ ความเข้า
ใจความเช่ือของเขา ในการสอนแบบนี้จึงเกิดการแลกเปล่ียน การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ลึกซึ้ง เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของตนกับเพ่ือนๆ 
 5. การสอนเป็นสิ่งที่ท้าทายครู (teaching as a challenge) ในการสอนแบบ
โครงการ ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก โครงการบางโครงการครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กับเด็กคิดหาวิธีแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน 
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การเตรียมตัวของอาจารยผูสอน  Project-Based Learning 
 
 บลูเมนเฟล (Blumenfeld, 1994 อ้างถึงใน ศุภกร เกษกล้า, 2543) ได้สรุป
บทบาทของครูผู้สอนในช้ันเรยีนที่มีการสอนแบบโครงการไว้ ดังน้ี 
 1. ครูต้องเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยการสนับสนุน แนะนํา
หรือตระเตรียมสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมลูต่างๆ ที่จําเป็นได้ 
 2. ครูควรสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจัดโครงสร้างการเรียน สรา้ง
แบบและแนะนําการทํางานให้แก่นักเรียน 
 3. กระตุ้นนักเรียนในการเรียนรู้ และใช้กระบวนการรู้คิดของตนเอง 
(Metacognitive) 
 4. ครูควรประเมินผลความก้าวหน้า วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึน้และให้ผลย้อนกลับ
แก่นักเรียนรวมถึงการประเมินผลงานรวมท้ังหมดของนักเรียนด้วย 
 
การจัดสิ่งแวดล้อมและอํานวยความสะดวกจากครู 
 การจัดสิ่งแวดล้อมและอํานวยความสะดวกจากครู การเรียนแบบโครงการของ 
Katz and Chard (1994) อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2545 กล่าวถึงรูปแบบ
การเรียนแบบโครงการว่าเป็นการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วย
ตนเอง ภายใต้การจัดสิ่งแวดล้อมและอํานวยความสะดวกจากครู โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
        1. การเลือกหัวข้อของโครงการ หัวข้อโครงการต้องมาจากความสนใจ
และความต้องการของเด็ก ครูมีเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อโครงการ ดังน้ี 
  1.1 เป็นหัวข้อที่เด็กทุกคนหรอืเด็กส่วนใหญข่องกลุ่มสนใจ 
  1.2 มีแหล่งทรพัยากรในท้องถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวข้อ
โครงการได้ 
  1.3 เป็นหัวขอ้ที่เด็กพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว 
  1.4 เป็นหัวข้อที่เด็กสามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการค้นหาข้อมูล
ข้อเท็จจริงได้ 
  1.5 เป็นเรื่องที่เป็นจริง สามารถให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องน้ัน
ได้ 
  1.6 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกันทํางาน 
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  1.7 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติ สร้างสิ่งของหรือเล่น
สมมุติ 
  1.8 เป็นหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
  1.9 เด็กมีโอกาสใช้ทักษะต่างๆในการเรียนรู ้
  1.10 ผู้ปกครองมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 2. กิจกรรมหลกัๆในการสอนแบบโครงการ ในโครงการใดโครงการหน่ึง 
กิจกรรมที่เป็นหลักในโครงการน้ันประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า (investigation activities) 
  2.2 กิจกรรมการสร้าง (construction activities) 
  2.3 การเล่นสมมุติ (dramatic play) 
 3. โอกาสแห่งการเรียนรู้ การสอนแบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมของโครงการ เช่น การแสดงออกทางภาษา การเล่าเรื่อง 
การอ่าน การเขียน ทางคณิตศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบ ความคิดรวบยอดทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การสร้างหรือการเล่นอ่ืนๆ สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาใน
การสอนแบบโครงการ คือ 
  3.1 ความรู้ (knowledge) 
  3.2 ทักษะ (skills) 
  3.3 คุณลักษณะการอยากรู้อยากเรียน (disposition) 
  3.4 ความรู้สึก (feeling) 
 4. เด็กเป็นผู้เลือก ในการสอนแบบโครงการ เด็กมีโอกาสในการเลือกในหลายๆ
ทางสิ่งที่เด็กเลือกก่อให้ เกิดผลทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย คือ ก่อให้เกิดพัฒนาการ
เรียนรู้ทางสติปัญญา  (cognitive) พัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์  (aesthetic) 
พัฒนาการทางสังคม (social) พัฒนาการทางอารมณ์ (emotional) และพัฒนาการทาง
จริยธรรม (moral) ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบางประการเกิดขึ้นในกระบวนการแก้ปัญหา
ของเด็ก บางประการเกิดจากผลการทํางานตามกระบวนการแก้ปัญหา ที่ได้พบกับทั้ง
ความสําเร็จและความล้มเหลว เด็กมีโอกาสท่ีจะเลือกในหลายๆทางคือ 
  4.1 โอกาสในการเลือกงานท่ีจะทํา 
  4.2 โอกาสในการเลือกเวลาที่จะทํา 
  4.3 โอกาสในการเลือกสถานที่ที่จะทํา 
  4.4 โอกาสเลือกเพ่ือนที่จะทํางานด้วย 
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 5. บทบาทคร ูครูเป็นผู้เฝ้าติดตามความสนใจของเด็ก จัดเตรียมกิจกรรมตาม
ความต้องการของเด็กและเป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของเด็ก กระตุ้น
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 6. การจัดนิทรรศการในห้องเรียน ห้องเรียนในการสอนแบบน้ีจัดตกแต่งโดย
ผลงานของเด็กแสดงกระบวนการทํางานของเด็ก นอกจากจะให้ผู้อ่ืนเห็นถึงทิศทางการ
ดําเนินงานของโครงการของเด็กแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กระลึกถึงสิ่งทีต่นเองทําอยู่ทํา
ให้เด็กสามารถศึกษาได้อย่างลุ่มลึก 
 7. ระยะต่างๆของโครงการ 
  7.1 ระยะที่ 1 วางแผน/เริ่มต้นโครงการ (Planning and getting 
started) 
  7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ (progress) 
  7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป (reflection and conclusions) 
 
 

องคประกอบท่ัวไปของโครงการ 
 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2530 กล่าวว่าโครงการโดยท่ัวไปมักมีองค์ประกอบที่
สําคัญ 7 ประการ ได้แก่ 
     1. หลักการและเหตุผล หรือ ความสําคัญของโครงการหลักและเหตุผล จะ
เป็นการแจกแจงให้ทราบถึงที่มาของโครงการ ความเก่ียวพันความสําคัญของโครงการที่
มีต่อแผนงาน หรือ นโยบายหรือปัญหาต่างๆ ที่จําเป็นต้องคิดริเริ่มทําโครงการขึ้นมา 
เพ่ือแก้ปัญหา/เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่จัดทําขึ้น 
     2. วัตถุประสงค์การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ถือเป็นหัวใจสําคัญ
ในการวางแผนกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการต่อไป วัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเขียนไว้อย่างเฉพาะเจาะจงมากๆ หรืออาจจะระบุไว้อย่างกว้างๆ ขึ้นอยู่
กับขอบเขตของโครงการ ซึ่งโครงการอาจจะระบุวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์
เฉพาะ 
     3. วิธีดําเนินงานโครงการทุกโครงการ ต้องมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
และมักมีการกําหนดกลวิธีในการดําเนินงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งวิธีการดําเนินงานน้ี 
หมายความถึง การกําหนดวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีต้องจัดกระทํา เพ่ือให้บรรลุผล
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ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ของโครงการ โครงการท่ีสมบรูณ์ควรระบุกิจกรรมเป็นขั้นตอน
ตามช่วงเวลาต่างๆ อย่างชัดเจน 
     4. เป้าหมายในทุกโครงการจะต้องมีเป้าหมายในการดําเนินงานในช่วง
ระยะเวลาต่างๆแน่นอนเป้าหมายอาจจะระบุในรูปของจํานวนกิจกรรม จํานวน
ผู้รับบริการ หรือ จํานวนของผลผลิตก็ได้เป้าหมายเป็นส่งสําคัญ เน่ืองจากเป็นตัวแทน 
ที่ค่อนข้างวัดได้ สังเกตได้ของวัตถุประสงค์น่ันเองการติดตามประเมินผลโครงการ จึงมัก
ใช้เป้าหมายน้ีเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ 
     5. งบประมาณการดําเนินการตามโครงการต้องมีงบประมาณกําหนดไว้
แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการ และควรมีการแจกแจงให้
ชัดเจนว่างบประมาณน้ันแยกเป็นประเภทใดบ้าง ประเภทละเท่าไหร่ 
     6. ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการที่สมบรูณ์ควรมีการกําหนดชัดเจนว่า เมื่อ
โครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วผลท่ีได้รับคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการ
พิจารณาคุณค่า และประโยชน์ของโครงการ โดยจะแจกแจงให้เห็นชัดเจนว่า ประชาชน
กลุ่มใดได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในด้านใดบ้าง สังคมโดยทั่วไปได้รับผลประโยชน์
แค่ไหนอย่างไร เพ่ือความสะดวกในการประเมินคุณค่าของโครงการน่ันเอง อันจะส่งผล
ต่อการอนุมัติโครงการ 
     7. การประเมินผล การประเมินผลโครงการ เป็นกิจกรรมสําคัญที่ช่วย
ช้ีให้เห็นสภาพการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่า เป็นไปโดยเรียบร้อยสอดคล้อง ตรง
ตามเป้าหมาย หรืออวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด มีอุปสรรค หรือปัญหา
อะไรบ้างสมควรแก้ไขด้วยวิธีการใด โครงการทุกโครงการควรจะระบุให้ชัดเจนว่า จะมี
การประเมินผลเมื่อไร เป็นระยะๆ หรือประเมินผลรวบยอดเพียงคร้ังเดียว 
 

กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้แบบโครงการ 
 วราภรณ์ ตระกูลสฤด์ิ (2545) กล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบการเรียนรู้
แบบโครงการ (critical factor in foup project design) การออกแบบและวาง
แผนการเรียนรู้โดยใช้โครงการ มีกรอบแนวคิด ดังน้ี 
     1. ความเหมาะสมและความพอดี การออกแบบการเรียนรู้จะต้องมี
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ 
รวมท้ังการพิจารณาถึงสัดส่วนในการประเมินผลโครงการ (weighting evaluation) 
เฉพาะส่วนสําคัญคือ วัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกัน เช่น หากว่า
วัตถุประสงค์ของการมอบหมายหมายการทําโครงการ คือ ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
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ด้านการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งโดยมีสัดส่วนของน้ําหนักคะแนนที่ให้ต้องเหมาะสมและ
พอดีกัน (Jaques,1984 อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤด์ิ, 2545)  
     2. ขอบเขตของการประเมิน (breadth of evaluation) ครูผู้สอนต้อง
กําหนดผลงานหรือความรู้ที่ผู้ เรียนและ/หรือกลุ่มควรได้รับ ควรกําหนดเพ่ือ
กระบวนการกลุ่มจะได้ดําเนินกิจกรรม ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพตรงตามท่ีผู้สอน
ต้องการ รวมทั้งจะนําไปสู่กระบวนการประเมินโดยครูต้องเตรียมการในเร่ือง  ดังต่อไปน้ี 
  1)  การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) 

 2)  การกําหนดคุณภาพ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การมีความรู้ที่ดีและพิเศษ 
ว่า มีลักษณะใดบ้างเพ่ือผู้เรียนจะได้เข้าใจและมีแนวทางในการเรียนได้อย่างถูกต้อง 

3)  แนะนําการสร้างทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดย 
กําหนดเกณฑ์และช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบแนวทางการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมิน 
(Bloom,Hastings,& Madaus, 1971 อ้างถึงใน วารภรณ์ ตระกูลสฤด์ิ, 2545) 
  4) การประเมนิผลการเรียนรู้ 
 3. เน้ือหาสิ่งที่จะสอน (instructional issue) เน้ือหาสิ่งทีค่รูต้องการสอนให้แก่
ผู้เรียนเพ่ือหวังจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จะเป็นตัวกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะ
นําไปสู่จุดประสงค์ ของการมอบหมายให้ทําโครงการ (Davis, 1993 อ้างถึงใน วราภรณ์ 
ตระกูลสฤด์ิ, 2545) บทบาทครูที่สําคญัในขัน้ตอนน้ีคือ 
  - กําหนดงาน (task) หรือสิ่งทีต้่องการให้ผู้เรียนกระทําอย่างชัดเจน 
  - ออกแบบกิจกรรมให้ดี เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้อย่างเต็มที ่

 - การมอบหมาย หรือการช้ีแจงต้องทําให้ผู้เรียนทุกคนรับรู ้เข้าใจ  
และปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- กิจกรรมการเรยีนการสอนต้องเอ้ือให้กิจกรรมกลุ่มโครงการ 
ประสบความสําเร็จ 

- ช้ีแจงให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเกณฑ์การประเมินและผู้ 
ประเมิน 

- สอนให้ผู้เรียนได้รู้ถึงกระบวนการกลุ่ม (group process) ภาวะ 
ผู้นํา การสื่อสารภายในกลุ่ม บทบาทสมาชิกกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและขอ้ขัดแย้งภายใน
กลุ่ม 
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ขอจํากัดของการเรียนรูแบบโครงการ 

 
 
 การเรียนรู้แบบโครงการ (Project-based learning) น้ีช่วยผู้เรียนสามารถจะ
นําความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มาปรับใช้ในการทําโครงการทํา
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาในหลายด้านด้วยกัน (วราภรณ์  ตระกูล
สฤด์ิ, 2551) ดังน้ี 
     1. ผู้เรียนต้องนําความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือทําเพ่ือนําไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้า หาความหมาย การ
แก้ปัญหา และการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 
     2. ผู้เรียนต้องสร้าง กําหนดความรู้จากความคิดหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้ว กับ
ความคิด หรือแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
     3. การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงการ ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดกับข้อเท็จจริงซึ่ งจะถูกเ ช่ือโยงเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน ในลักษณะของ
ความสัมพันธ์ และการเช่ือมโยงอันจะสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ 
     4. การเรียนรู้จากโครงการ ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันภายในกลุ่ม เพราะทุก
คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้า หาคําตอบ ความหมาย ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหา มีการร่วมคิดร่วมทํางานส่งผลให้เกิดกระบวนการค้นพบกระบวนการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนพ้ืนฐานความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaboration Learning) 
      5. ความรู้และความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน จะกระตุ้น
ให้ได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม เช่นเดียวกับ ทักษะต่างๆท่ีจําเป็น
สําหรับชีวิต เช่น ทักษะการทํางาน ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการจัดการ ฯลฯ ก็จะ
นําเอามาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพ ในขณะที่ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทํา
โครงการ 
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     6. การเรียนรู้แบบโครงการยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ทั้งหมดก็จะถูกปลูกฝังและสั่งสมในตัวผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความอดทน เสียสละ รู้จักให้อภัยในความผิดพลาด
ของผู้อ่ืน 
  1.  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
  2.  มีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม 
  3.  เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ 
  4.  รู้สึกรักการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน เพราะได้เรียน ได้ทําใน
สิ่งที่ตนชอบและพอใจ 
  5.  เรียนรู้ได้โดยตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  6.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
  7.  มีทักษะที่จาํเป็นสําหรับการดํารงชีวิต และทักษะทางอาชีพ 
  8.  รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
  9.  ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ถึงแม้การสอนแบบ Project-based learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
มีประโยชน์ต่อผู้ เรียนมาก อย่างไรก็ดีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะการสอนแบบดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน โดยระยะเวลาของ
โครงการข้ึนกับความก้าวหน้าของโครงการ ปกติใช้เวลาหลายสัปดาห์ และในบาง
โครงการใช้เวลาเป็นเดือน 
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ประเภทของโครงงาน 
 
 

ประเภทของโครงงาน  แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้  4  ประเภท  คือ 
1.  โครงงานประเภทสํารวจ  (Survey  Research  Project) 
2.  โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  Research  Project) 
3.  โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์  (Development Research  Project) 
4.  โครงงานประเภททฤษฎี  (Theoretical  Research  Project) 

 
รายละเอียดของโครงงานแต่ละประเภท 

1. โครงงานประเภทสํารวจ 
 โครงงานประเภทน้ีผู้เรียนเพียงแต่ต้องการสํารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วนํา
ข้อมูลเหล่าน้ันมาจําแนกเป็นหมวดหมู่  และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็น
ลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเร่ืองที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  ตัวอย่างโครงงาน
ประเภทน้ี  เช่น 
    -  การสํารวจประชากรและชนิดของผีเสื้อในบริเวณป่าเขามหาชัย 
    -  การสํารวจพฤติกรรมของปลาตีนบริเวณป่าชายเลนของชายหาด
อําเภอสิชล 
    -  การสํารวจคุณภาพนํ้าในคลองหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
    -  การสํารวจมลพิษของอากาศบริเวณสะพานลอยสี่แยกท่าวัง  
ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ 
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2. โครงงานประเภทการทดลอง 
 โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของ   
ตัวแปรหน่ึงที่มีผลต่อตัวแปรอีกตัวหน่ึงที่ต้องการศึกษา  โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจ
มีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ 
 ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงงานประเภทน้ีจะประกอบด้วยการกําหนดปัญหา  
การกําหนดจุดประสงค์  การต้ังสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การดําเนินการ
ทดลอง  การรวบรวมข้อมูล  การตีความหมายข้อมูลและการสรุป  ตัวอย่างโครงงาน
ประเภทน้ี  เช่น 
    -  การเปรียบเทียบผลของสารเคมีที่มีผลต่อการพัฒนาการทางกาย
และการเจริญเติบโตของหนูขาว 
    -  การศึกษาผลของความเข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่อพฤติกรรมของ
ลูกนํ้า 
    -  ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย
หางกระรอก 
    -  ผลของความเข้มข้นของสารละลายควันบุหรี่  (smoke  solution)  
ที่มีต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด 
    -  ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กที่มี ต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายหางกระรอก ฯลฯ 

 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานเก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี  หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตร์หรือด้านอ่ืน ๆ มาประดิษฐ์ของเล่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์  เพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้  อาจจะเป็นด้านสังคม  หรือด้าน
วิทยาศาสตร์  หรือการสร้างแบบจําลองเพ่ืออธิบายแนวคิดต่าง ๆ ด้วย  ตัวอย่าง
โครงงานประเภทน้ี ได้แก่ 
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 -  โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตูบ้าน 

    -  โครงงานประดิษฐ์กระด่ิงไฟฟ้าไล่กระรอกในสวนเงาะ 
    -  โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย 
    -  โครงงานประดิษฐ์ป่ินโตอิเล็กทรอนิกส์ 
    -  แบบจําลองการใช้พลังงานความร้อนในโรงเพาะเห็ด 
    -   แบบจํ าลองการวางผั ง บ่อ นํ้ า พุ ในมหาวิทยา ลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ฯลฯ 

 
4. โครงงานประเภททฤษฎี 

โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานนําเสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของสูตรสมการ  หรือคําอธิบายก็ได้  โดยผู้เสนอได้ต้ังกติกาหรือข้อตกลง
ขึ้นมาเอง  แล้วนําเสนอทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิด  หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา
หรือข้อตกลงนั้น  หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายก็ได้  ผลการอธิบายอาจจะ
ใหม่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน  หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม  หรืออาจจะเป็นการขยาย
ทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้  ซึ่งผู้ที่ทําโครงงานประเภทน้ีต้องมีพ้ืนฐานความรู้  ในเร่ืองน้ัน ๆ 
อย่างดี  โครงงานประเภทน้ี  ได้แก่  โครงงานทฤษฎีของเซต  โครงงานทฤษฎีดาวเคราะห์น้อย  
โครงงานทฤษฎีการเกิดโลก  โครงงานทฤษฎีการเกิดคลื่นความร้อนในมหาสมุทร  เป็นต้น 
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ประเภทโครงงานแบ่งตามระดับการให้คําปรึกษาของผู้สอน  หรือระดับ 

ความคิดเห็นของผู้เรียนได้  3  ประเภท คือ 
1. โครงงานประเภท  Guided  project 

    
                                      ครูกําหนดปัญหาให ้
 
 

ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล 
                                 กําหนดวิธีทํากิจกรรม 
 
 
                                นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
                                  ตามวิธีที่กําหนด 
 
         
       ทักษะการสังเกต                ทักษะการวัด             ทักษะการบันทึกผล 
 
                                                      

        ทักษะการ 
                                 ตีความหมายข้อมูล 
 

                                              
                                  ทักษะการสรุปผล 
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2. โครงงานประเภท  Less – guided  project 
 

 
                                   ครูและนักเรียนร่วมกันระบุปัญหา 
 
 
                                  ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบ 
                                  การรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาคําตอบ 
 
 
                                        นักเรียนใช้เครื่องมือใน 
                                        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
         
              ทักษะการสังเกต        ทักษะการวัด        ทักษะการบันทึกผล 
 
                                                ทักษะการตี 
                                             ความหมายข้อมูล 
 
                                              
                                              ทักษะการสรุปผล 
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3. โครงงานประเภท  Unguided  project 
 
 
                                   นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ 
 
 
                                      นักเรียนออกแบบการรวบรวม 
                                       ข้อมูลเพ่ือหาคําตอบด้วยตนเอง 
 
 
                                        นักเรียนใช้เครื่องมือใน 
                                        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
         
           ทักษะการสังเกต               ทักษะการวัด                   ทักษะการบันทึกผล 
 
                                                 ทักษะการ 
                                            ตีความหมายข้อมูล 
 
                                              
                                            ทักษะการสรุปผล 
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ขั้นตอนการทําโครงงาน 
 การทําโครงงานเป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองและมีการดําเนินงานหลายขั้นตอน  
ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย  อาจสรุปลําดับได้ดังน้ี 
 1  การคิดและเลือกหัวเรื่อง 
 2  การวางแผน 
 3  การดําเนินงาน 
 4  การเขียนรายงาน 
 5  การนําเสนอผลงาน 

 
การคิดและเลือกหัวเรื่อง 
 ผู้เรียนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศึกษา
อะไร  ทําไมจึงอยากศึกษา  หัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา  คําถาม  หรือ
ความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียนเอง  หัวเรื่องของโครงงานควร
เฉพาะเจาะจงและชัดเจน  เมื่อใครได้อ่านช่ือเรื่องแล้ว  ควรเข้าใจและรู้เรื่องว่า  
โครงงานน้ีทําอะไร  การกําหนดหัวเรื่องของโครงงานน้ัน  มีแหล่งที่จะช่วยกระตุ้นให้
เกิดความคิดและสนใจ  จากหลายแหล่งด้วยกัน  เช่น  จากการอ่านหนังสือ  เอกสาร  
บทความ  การไปเย่ียมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวิชาการ การเข้าชม
นิทรรศการ  หรืองานประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์  การสนทนากับบุคลต่าง ๆ 
หรือจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เป็นต้น  นอกจากน้ีควรคํานึงถงึในเรื่อง
ต่อไปน้ี 

 ความเหมาะสมของระดับความรู้  ความสามารถ 
ของผู้เรียน 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
 งบประมาณ 
 ระยะเวลา 
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 ความปลอดภัย 
 แหล่งความรู้ 

การวางแผน 
 การวางแผนการทําโครงงาน  จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  ซึ่ง
ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ  
ไม่สับสน  แล้วนําเสนอต่อผู้สอน  หรือครูที่ปรึกษา  เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน
ดําเนินการขั้นต่อไป 
  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  โดยทั่วไปเขียนเพ่ือแสดงแนวคิด  
แผนงานและขั้นตอนการทําโครงงาน  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด  ดังน้ี 

1) ช่ือโครงงาน  ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด  ชัดเจน   
สื่อความหมายได้ตรง 

2)  ช่ือผู้ทําโครงงาน/ช้ัน/ปีการศึกษา 
3) ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน  เป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึง 

เลือกทํา โครงงานเร่ืองน้ี  มีความสําคัญอย่างไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เก่ียวข้อง  
เรื่องที่ทําเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อ่ืนได้ศึกษา  ค้นคว้าเร่ืองน้ีไว้บ้างแล้ว  ถ้ามีได้ผลเป็น
อย่างไร  เรื่องที่ทําได้ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อ่ืนทําไว้อย่างไร  หรือเป็นการ
ทําซ้ําเพ่ือตรวจสอบผล 
  5)  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์  ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถ
วัดได้  เป็นการบอกขอบเขตของงานที่จะทําได้ชัดเจนขึ้น 
  6)  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  (ถ้ามี)  สมมติฐานเป็นคําตอบ  
หรือคําอธิบายท่ีคาดไว้ล่วงหน้า  ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้  การเขียนสมมติฐานควรมี
เหตุมีผล มีทฤษฎี  หรือหลักการรองรับ  และที่สําคัญคือเป็นข้อความท่ีมองเห็นแนวทาง
ในการดําเนินการทดสอบได้  นอกจากน้ีควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามด้วย 
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  7)  วิธีดําเนินงาน/ขั้นตอนการดําเนินงาน  จะต้องอธิบายว่าจะ
ออกแบบการทดลองอะไร  อย่างไร  จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง  รวมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง 
  8)  แผนปฏิบัติงาน  อธิบายเก่ียวกับกําหนดเวลาต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
สิ้นการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
  9)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10)  เอกสารอ้างอิง 
 

การดําเนินงาน  
 เมื่อที่ปรึกษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว  ต่อไปก็เป็น  
ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้  ผู้เรียนต้องพยายามทําตามแผนงานที่วางไว้  
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีให้พร้อม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  
คํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัยในการทํางาน  ตลอดจนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่า
ได้ทําอะไรไปบ้าง  ได้ผลอย่างไร  มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร  พยายามบันทึกให้
เป็นระเบียบและครบถ้วน 
 

การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน  เป็นวิธีสื่อความหมายวิธีหน่ึงที่จะให้ผู้อ่ืน
ได้เข้าใจถึงแนวคิด  วิธีการดําเนินงาน  ผลที่ได้  ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ เก่ียวกับโครงงานนั้น  การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย  ชัดเจน
และครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ทั้งหมดของโครงงาน 
 

การนําเสนอผลงาน 
 การนําเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําโครงงาน  เป็นวิธีการที่จะทํา
ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานน้ัน  การนําเสนอผลงานอาจทําได้หลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับประเภทของโครงงาน  เน้ือหา  เวลา  ระดับของผู้เรียน  
เช่น  การแสดงบทบาทสมมติ  การเล่าเรื่อง  การเขียนรายงาน  สถานการณ์จําลอง  
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การสาธิต  การจัดนิทรรศการ     ซึ่งอาจจะมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคําพูด  
หรือการรายงานปากเปล่า  การบรรยาย  การใช้  CAI  (Computer Assisted 
Instruction)  การใช้ Multimedia Computer/  Homepage  แต่สิ่งที่สําคัญคือ  ผลงาน
ที่จัดแสดงต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชม  มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย  และมีความ
ถูกต้องของเน้ือหา 
 

การประเมินผลโครงงาน  
 การประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน  ที่สะท้อนสภาพความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรม
ที่ทําไปน้ันบรรลุตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่  อย่างไร  ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
คืออะไรบ้าง  ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร  ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทําโครงงานน้ี 
 

ผู้ประเมินโครงงาน 
  อาจดําเนินการด้วยบุคคล  ต่อไปน้ี   
  1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง 
  2)  เพ่ือนช่วยประเมิน 
  3)  ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 
  4)  ผู้ปกครองประเมิน 
  5)  บุคคลอ่ืน ๆ ที่สนใจและมีส่วนเก่ียวข้อง 
 

  1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกให้เห็นว่า  ผู้เรียนเจ้าของ
โครงงาน  ซึ่งอาจเป็นรายบุคคล  หรือกลุ่มทํางาน  มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่ได้กําหนด  หรือร่วมกันกําหนดขึ้นเองเพียงใด  มีหัวข้อกิจกรรม
ใดที่ยังขาดตกบกพร่อง  จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนใดบ้าง  ความละเอียด  รัดกุม  ในแต่ละ
ขั้นเป็นอย่างไร         
                     2)  ผู้ประเมินซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชั้น  อาจให้ข้อคิดเห็นสะท้อนภาพ
เพ่ิมเติม  เช่น  ในระดับช้ันประถมศึกษา  เพ่ือนอาจให้ความเห็นไปในเร่ืองของการเรียน  
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การใช้ตัวสะกด  การันต์  วรรคตอน  ซึ่งเน้นไปในด้านภาษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
การประเมินโครงงาน  อาจเร่ิมขยายขอบเขตจากด้านการใช้ภาษา  ออกไปถึงการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการต้ังช่ือโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงาน  และตามความ
เข้าใจของผู้ประเมิน  เสนอแนะวิธีการศึกษาของผู้ประเมินเพ่ือการพิจารณาการจัด
รูปเล่มเพ่ือการนําเสนอโครงงาน  ฯลฯ 
  3)  ผู้ประเมินซ่ึงเป็นผู้สอน  หรือครูที่ปรึกษา  อาจให้คําแนะนํา
เพ่ิมเติมได้ในเรื่องวิธีการอ่ืนที่ใช้ในการศึกษาหาคําตอบ  ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัว
เรื่องที่ศึกษากับวิชาอ่ืน  ข้อค้นพบที่ผู้ เรียนได้จากโครงงาน  การนําคําตอบของ
การศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์  การนํา    ข้อค้นพบท่ีต่างไปจากเป้าหมายของการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่  ฯลฯ   
  4)  ผู้ประเมินที่ เป็นพ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  จะได้รับทราบถึง
ความสามารถ  ความถนัดทางการเรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง  ความรู้สึก  
ความต้องการของเด็กผู้ทําโครงงาน  ทําให้สามารถปรับตัวปรับใจเพ่ือการสนับสนุนทั้ง
ด้านการเงิน  กําลังใจ  ให้โอกาส  ให้เวลาร่วมกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก  ช้ีแนะ
อุปสรรค  ปัญหาเบ้ืองต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมขั้นต่าง ๆ ของ
โครงงาน  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําโครงงานคร้ังต่อไป 
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  มีความมุงม่ันแลวตองออกเดิน 
 ทุกส่ิงทุกอยางลวนเกิดข้ึนได ดวยกาวแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา 

“ยิงปนนัดเดียวไดนกหลายตัว” 

“Think Big, Act Small, Begin Now.” 

Rockefeller 
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สรุปองค์ความรู้ “เทคนคิการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   
กรณี  : การผสมผสานการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน  

(Problem-based Learning ; PBL)  
กับ การเรียนรูด้้วยโครงงาน (Project-based Learning ; PBL)  

โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร”   
:  ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปีการศึกษา 2557 
 

หน่วยงานท่ีถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
นายวัลลภ  ทองอ่อน  และ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง  

 

1.ชื่อผลงาน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

 

2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน (พอสังเขป) 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทําขึ้น

และเปิดการเรียนการสอนคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ และมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้นจิตสํานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ ทั้งน้ีในรายวิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาแกน
น้ันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ วิชาด้านภูมิศาสตร์ วิชาด้านภูมิสารสนเทศ 
และวิชาด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยกลุ่มวิชาด้าน
ภูมิศาสตร์ที่สําคัญ ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย และแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ ส่วนในกลุ่มภูมิ
สารสนเทศน้ันมีรายวิชาที่สําคัญ ได้แก่ แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ ระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ การสํารวจระยะไกล การแปลความหมายจากภาพถ่ายทาง
อากาศ ระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง และการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯลฯ และวิชาที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้
ความรู้ทั้งสองส่วน ประกอบด้วย วิจัยและสัมมนาทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า
รายวิชาในสาขาวิชาน้ี มีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฏีและองค์ความรู้ที่ต้องเข้าใจ และส่วนที่เป็น
ทักษะ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ซึ่งต้องทําได้ทําเป็น อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่มี
ลักษณะของการบูรณาการสูง แต่ในปัจจุบันในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไม่ได้
นําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งสองส่วนอย่างแท้จริง การขาดการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาทําให้นักศึกษาไม่สามารถเช่ือมองค์ความรู้ได้อย่างรอบด้าน การพัฒนาหรือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่
จะผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถที่จะดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ จึงเป็นที่มาของการวิจัยน้ีที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ตอบโจทย์ของสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้
หลากหลายรายวิชา ผ่านการจัดทําโครงการที่ท้าทายความสามารถของนักศึกษาและ
เกิดช้ินงานระหว่างการเรียนรู้ บนฐานของการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เน้นการทําน้อยได้มาก และการเรียนรู้แบบเป็นขั้นบันได โดยใช้ช่ือของรูปแบบ
ดังกล่าวว่า “รูปแบบการเรียนการสอนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว” พร้อมทั้ง
ประเมินกระบวนการวิธีดังกล่าวเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อย อันจะนําไปสู่การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และนํารูปแบบการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน  

1) เกิดนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เผยแพร ่
 2) เป็นตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกับ
แนวปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือกนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี งานวิจัยเช่ือมโยงกับ
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
 3) ในด้านการเรียนรู้นักศึกษาเกิดทักษะความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ที่เก่ียวข้องทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เพ่ือจัดทําเป็นช้ินงาน และเน่ืองจาก
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ช้ินงานตอบโจทย์มากกว่า 1 รายวิชา ดังน้ันจึงลดจํานวนช้ินงานในแต่ละภาคการศึกษา 
ได้ช้ินงานที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนําไปใช้ได้จริง 

โดยที่การเรียนการสอนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว หมายถึง ลักษณะ
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการจัดโครงการที่ช้ินงานเดียวสามารถตอบโจทย์
หรือมีการบูรณาการระหว่างรายวิชาอย่างน้อยสองรายวิชา 

 
4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

เพ่ือจัดและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “ยิงปืนนัดเดียวได้นก
หลายตัว” ในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ  

1) วางแผนงานวิจัยด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
2) ประชุมเพ่ือแจกแจงรายวิชาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา 

  3) วิเคราะห์คุณลักษณะของแต่รายวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  4) กําหนดมาตรฐานด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
ที่นักศึกษาต้องทําได้ ทําเป็นในแต่ละรายวิชา 

 5) กําหนดกรอบของโครงงานที่ตอบโจทย์ของแต่ละรายวิชา โดยเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามหลักการเรียนรู้แบบขั้นบันได โดยเริ่มจากการเข้าใจ
ทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ 
  6) บูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนมาใช้เป็นกรอบวิธีคิดของการจัดทํา
โครงงาน โดยต้ังอยู่บนฐานของการจัดโครงการ (project based) ฐานปัญหา 
(problem based) และฐานชุมชน (community based) โดยที่ 
  - รูปแบบการเรียนการสอนบนฐานของการจัดโครงการ มุ่งเน้นในด้าน
การฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ เสนอ และจัดโครงการ โดยผลผลิตที่ได้ต้องเป็นช้ินงานที่
สอดคล้องกับเน้ือหาของรายวิชา และมีการบูรณาการองค์ความรู้มากกว่าหน่ึงชุดเพ่ือ
จัดทําโครงการดังกล่าว หน่ึงช้ินงานที่เกิดขึ้นต้องตอบโจทย์รายวิชาอย่างน้อย 2 
รายวิชา โดยรายละเอียดการเช่ือมโยงรายวิชา 
   - รูปแบบการเรียนการสอนบนฐานปัญหา มุ่งเน้นการผลิตช้ินงานที่
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงพ้ืนที่ และการบริหาร
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 
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   - รูปแบบการเรียนการสอนบนฐานชุมชน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาของชุมชน เพ่ือสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในชุมชนได้ และสามารถเข้าถึง
พ้ืนที่ได้ง่าย 
  (7) เช่ือมโยงรายวิชาในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกําหนดโครงงาน 
(project) ที่นําไปสู่การเรียนรู้บูรณาการของรายวิชาที่เช่ือมร้อย เพ่ือลดจํานวนงานท่ี
นักศึกษาต้องทํา โดยเรียกวิธีการน้ีว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว” 

(8) จัดทําแบบฟอร์มการจัดทําโครงการ 
(9) ประสานงานเพ่ือให้เกิดการจัดทําโครงการ 
(10) นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
(11) นําเสนอผลงานหรือช้ินงานของแต่ละโครงการ 
(12) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน/นวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

 
การจัดโครงการท่ีสอดคล้องกับ Deming Cycle (PCDA)  

การจัดทําแผนการจัดการความรู้ของโครงการผสมผสานรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตามหลักการ PCDA มีขั้นตอน  ดังน้ี 

 
การจัดโครงการท่ีสอดคล้องกับกระบวนการ PCDA 

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. Plan 1. จัดประชุมของสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
และรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. กําหนดผู้รับผิดชอบงาน กรอบงาน รายละเอียด
งาน สถานที่ ระยะเวลาการทํางาน วัสดุ/อุปกรณ์/
ทรัพยากร รวมทั้งกําหนดวธิีการ/ 
 

- ดําเนินการก่อน
ดําเนินโครงการ 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 

 ขั้นตอน/กระบวนการที่เหมาะสม และงบประมาณ
ในการจัดโครงการการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานดังกล่าว 
3. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการ
ดําเนินงานที่ต้องการบรรลุผลสําเร็จที่ชัดเจน ทัง้ใน
ระยะส้ันและระยะยาว โดยเน้นหลัก SMARTER 
กล่าวคือ 
S: Specific - เฉพาะเจาะจง มคีวามชัดเจน 
M: Measurable - สามารถวัดและประเมินผลได้ 
A: Acceptable - เป็นที่ยอมรบัได้ของผู้ปฏิบัติ 
R: Realistic - ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 
T: Time Frame - มีกรอบเวลากําหนด 
E: Extending - ท้าทาย และเพิม่ศักยภาพของผู้
ปฏิบัติ 
R: Rewarding - คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

 

2. Do 1. ประกาศเพื่อชี้แจงนโยบายในการจัดการเรยีน
การสอนของสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับ
อาจารย์และนักศึกษาทราบ เพือ่นําไปสู่การ
ดําเนินการ 
2. ดําเนินการจดัโครงการภายใต้ชื่อ “บรูณาการ
เทคนิคการเรียนรู้เพื่อพัฒนารปูแบบการสอนแบบ
ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตวัในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร” โดยมีแนวคิดหลักที่เน้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรยีนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รูปแบบการเรียนการ 

ดําเนินการในชว่ง
ภาคเรียนที่ 
1/2557 และ 
2/2557 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 

 สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (รายละเอยีดของ
ขั้นตอนการดําเนินงานแสดงไดด้ังหัวข้อที่ 8) 
3. รวบรวมผลการดําเนินการและช้ินงานที่เกดิขึ้น 
4. ให้คะแนนวิพากย์ชิ้นงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนําไปสู่การปรับปรงุงาน 
5. ให้นักศึกษานําเสนอและแสดงช้ินงานสู่สาธารณะ

ดําเนินการ
ภายหลังการจัด
โครงการทันท ี

3. Check 1. กําหนดรูปแบบการประเมินผลโครงการสําหรับ
ขั้นตอนของการตรวจสอบ 
2. สร้างแบบฟอร์มความเพือ่ประเมินพึงพอใจใน
การจดัโครงการรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน และแบบสังเกตและตรวจผลงานหลัง
การจดัโครงการ 
3. ดําเนินการให้นักศึกษาและอาจารยร์่วมประเมิน
โครงการ พิจารณาผลความพึงพอใจในแต่ละดา้น
จากค่าสถิติและข้อเสนอแนะ พจิารณาผลลัพธจ์าก
การเปลี่ยนแปลงความรู้และความสามารถผ่าน
กระบวนการทํากิจกรรม/ผลการดําเนินงานแตล่ะ
ขั้นตอน และชิ้นงานสุดท้าย จากอาจารย์ที่ปรกึษา
โครงการ โดยมีประเด็นพิจารณาในขั้นตอน
ตรวจสอบ ดงันี ้
     (1) มีการกาํหนดวิธ/ีรูปแบบการประเมินที่
เหมาะสม 
     (2) รูปแบบของการประเมินมีความเหมาะสม 
     (3) ผลของการดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 

      (4) มีการวิเคราะห์ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการ
ดําเนินการ 
     (5) มีการวิเคราะห์ข้อด/ีจุดแข็งของการ
ดําเนินการ 

 

4. Act 1. วางแผนการสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานให้
เหมาะสม 
2. จดัประชุมอาจารย์และนักศึกษาเพื่อพิจารณาผล
ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางการ
ดําเนินงานครัง้ต่อไป 
3. แสวงหาแนวทางเพื่อนําไปสู่ Best Practice หรือ
มาตรฐานของการจัดโครงการรูปแบบดังกล่าว 
4. พจิารณาผลโครงการทัง้หมดตั้งแต่กจิกรรมแรก
จนถึงกิจกรรมสุดท้าย เพื่อประเมินภาพรวม
ความสําเร็จของโครงการ อันจะนําไปสู่การเลือกที่
จะพัฒนารูปแบบการดําเนินการ ดําเนินการตาม
ลักษณะเดิม มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ 
ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความ
ช่วยเหลือจากผู้รู้ เปล่ียนเป้าหมายใหม่ หรือปฏิเสธ
การดําเนินการดังกล่าว

ดําเนินการ
ภายหลังการจัด
โครงการ 
1-2 เดือน 
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6. ผลการนาํไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเปา้หมาย  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ“ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว” ใน
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บนฐานของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบการจัดโครงการ พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
ดังกล่าวมีลักษณะของการบูรณาการแบบข้ามวิชา (Transdisciplinary) โดยมีการ
เช่ือมโยงรายวิชาจํานวน 7 รายวิชา ได้แก่ การจัดทําแผนที่และแผนที่ ดิจิตอล 
ธรณีวิทยา รีโมทเซนซิง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การ
ประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติ โดยมีคําอธิบายของแต่ละรายวิชาโดยมีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 5 
โครงการ ได้แก่ การจัดทําแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดกําแพงเพชรและพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย การจัดทําฐานข้อมูลและแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพืช การจัดทําแผนที่รายละเอียด
สูงย่านการค้าตลาดนครชุม ตําบลนครชุม และ การเขียนโครงร่างและวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยงภัยธรรมชาติ โครงการทั้งหมดถูกเช่ือมโยงกับงานวิจัย 2 เรื่อง ของอาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกําแพงเพชร และ การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และ
ความเส่ียงต่อการจุดไฟ เพ่ือสร้างแนวทางการติดตามเฝ้าระวัง และบริหารจัดการการ
เกิดไฟในพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบนฐานของปัญหาและเน้นการ
สํารวจ รวบรวมข้อมูล และศึกษาในพ้ืนที่ ชุมชน ใกล้เคียง มีรายละเอียดของโครงการ
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การเชื่อมโยงรายวิชาเพื่อผลิตชิน้งานและผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

การเชื่อมโยงรายวิชา ชิ้นงาน/โครงการ การเชื่อมโยงงานวิจัย ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม รายวิชาท่ี 1 รายวิชาท่ี 2 

การจัดทําแผน
ท่ีและแผนท่ี
ดิจิตอล 

ธรณีวิทยา การจัดทําแผนท่ี
ทางด้าน
ธรณีวิทยาใน
จังหวัด
กําแพงเพชรและ
พ้ืนท่ีภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

- นักศึกษาชั้นปี
ท่ี 2 โปรแกรม
วิชา
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

รีโมทเซนซิง การจัดทํา
แผนท่ีและ
แผนท่ีดิจิตอล

การจัดทํา
ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
แผนท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด
กําแพงเพชร 

นักศึกษาชั้นปี
ท่ี 2 โปรแกรม
วิชา
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การวางแผน
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
และสิ่งปกคลุม
ดิน 

การ
ประยุกต์ใช้
รีโมทเซนซิง 

การวิเคราะห์พ้ืนท่ี
เหมาะสมในการ
ปลูกพืช 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด
กําแพงเพชร 

นักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 โปรแกรม
วิชา
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การวางแผน
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
และสิ่งปกคลุม
ดิน 

การ
ประยุกต์ใช้
รีโมทเซนซิง 

การจัดทําแผนท่ี
รายละเอียดสูง
ย่านการค้าตลาด
นครชุม ตําบลนคร
ชุม  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด
กําแพงเพชร 

นักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 โปรแกรม
วิชา
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การจัดการ
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

การเขียนโครงร่าง
และวิเคราะห์พ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยธรรมชาติ 

การศึกษารูปแบบ การ
กระจายตัว และความเสี่ยง
ต่อการจุดไฟ เพ่ือสร้างแนว
ทางการติดตามเฝ้าระวัง 
และบริหารจัดการการเกิด
ไฟในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดย
ใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณี
ศึกษาอ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

นักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 โปรแกรม
วิชา
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
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7. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช ้

ทั้งน้ีเมื่อศึกษาถึงผลการศึกษาตามแนวทางของโครงการ ใน 4 ด้านหลัก คือ 
การจัดโครงการ ช้ินงาน การเรียนรู้ และการประเมินผลนวัตกรรม พบว่า 
 1. ในด้านโครงการ พบว่า นักศึกษาสามารถจัดทําช้ินงานได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยใช้องค์ความรู้ทั้งหมดในกระบวนการเรียนการสอนต้ังแต่คาบแรก 
จนถึงคาบสุดท้าย เพ่ือประมวลองค์ความรู้ที่ได้ในการจัดทํา มีการสํารวจภาคสนาม 
(ground survey) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งประยุกต์ใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ 
(Geomatics) ได้แก่ แผนที่ (map) ภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photograph) ภาพ
ดาวเทียม (satellite image) รีโมทเซนซิง (Remote Sensing: RS) ระบบกําหนด
ตําแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และโจทย์ที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ีจึง
กําหนดให้มีการวางแผนจัดงานเพ่ือนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ระหว่างกลุ่มและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและผู้ที่สนใจในปีการศึกษาที่ 2/2557  
 2. ในด้านช้ินงาน พบว่า นักศึกษาสามารถจัดทําช้ินงานได้ โดยช้ินงานหลัก 
ประกอบด้วย (1) รูปเล่มรายงานตามแบบการจัดทําโครงการ (2) ข้อมูลจากการสํารวจ 
(3) ฐานข้อมูล GIS และ (4) แผนที่ รายละเอียดของแต่ละช้ินงานจะแตกต่างกันไป
ตามแต่หัวข้อหรือประเด็นที่ทํา โดยตัวอย่างช้ินงานแสดงได้ดังภาพ 1-5 
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ภาพ 1 ตัวอย่างชิ้นงาน (1) 
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ภาพ 2 ตัวอย่างชิ้นงาน (2) 
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ภาพ 3 ตัวอย่างชิ้นงาน (3)  
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ภาพ 4 ตัวอย่างชิ้นงาน (4) 
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ภาพ 5 ตัวอย่างชิ้นงาน (5) 
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ภาพ 6 ตัวอย่างชิ้นงาน (6) 
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3. ในด้านการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีการนําเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ในการจัดทําช้ินงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะ ความสามารถ องค์ความรู้เชิง
วิชาการ มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจากการเรียนรู้ภายในชุมชน การได้เกิดแนวคิดในการใช้
ข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบจากการจัดโครงงานไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน ผลของการ
เรียนรู้ประจักษ์ได้โดยช้ินงาน และกระบวนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน และคะแนนที่นักศึกษาได้รับจากการประเมินครอบคลุมทั้งกระบวนการจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผลการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีทักษะ 
ความสามารถ องค์ความรู้เชิงวิชาการ เพ่ิมมากขึ้น สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้จากแต่
ละรายวิชามาใช้ร่วมกันได้ ตอบโจทย์รูปแบบการสอนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว 
ซึ่งทําให้นักศึกษาได้งานช้ินใหญ่มากขึ้น เรียนรู้ที่จะบูรณาการในแต่ละรายวิชาได้ อีกทั้ง
ยังมีส่วนที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยของผู้สอนอีกด้วย โดยตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้แสดง
ได้ดังภาพ 7-11 

4. การประเมินนวัตกรรมหรือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ“ยิงปืนนัดเดียว
ได้นกหลายตัว” ประเมินโดยอ้างอิงหลักการการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้
ของกรมวิชาการ (2545) คุรุสภา (2550) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2550) เป็นพ้ืนฐาน โดยให้ผู้ใช้นวัตกรรม ในที่น้ีคือนักศึกษาที่จัดทําโครงการ 
ประเมินผลความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการข้ามรายวิชาโดยใช้
โครงการ แบ่งเป็นจํานวน 5 โครงการ โดยมีประเด็นในการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ 
ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ความประหยัด คุณลักษณะที่ดี คุณค่าทาง
วิ ช าการ  ประ โยช น์ของน วัตกรรม  การมี ส่ วนร่ วม  ความ เ ป็นน วัตกรรม 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ภาพรวมความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านทุก
โครงการมีภาพรวมความพึงพอใจในนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด 
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ภาพ 7 ตัวอย่างกระบวนการเรียนรู ้(1) 
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ภาพ 8 ตัวอย่างกระบวนการเรียนรู ้(2) 
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ภาพ 9 ตัวอย่างกระบวนการเรียนรู ้ (3) 
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ภาพ 10 ตัวอย่างกระบวนการเรยีนรู ้(4) 
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ภาพ 11 ตัวอย่างกระบวนการเรยีนรู ้ (5) 
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ภาพ 12 ตัวอย่างกระบวนการเรยีนรู ้ (6)  
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8. ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จ 
  โปรแกรมวิชามีนโยบายและให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนบนฐานของการบูรณาการข้ามรายวิชา และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ 
ปัญหา และชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีการประกาศให้อาจารย์และนักศึกษาทราบอย่างเป็น
ทางการ 
 
9. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ใช้วิธีการน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาต่อไป และจะ
มีการปรับปรุงวิธีการในการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 
10. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงาน  

ข้อจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “ยิงปืนนัดเดียวได้นก
หลายตัว” ในการจัดโครงการ พบว่า มีปัญหาที่สําคัญคือนักศึกษามีความพร้อมน้อย
และไม่มีความคุ้นชินกับวิธีการเรียนการสอนด้วยวิธีการดังกล่าว ที่ต้องประมวลเอา
ความรู้ทั้งหมดมาใช้เพ่ือสร้างผลงาน จึงทําให้ใช้ระยะเวลามาก อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ติดตามทุกขั้นตอน และบางช้ินงานคุณภาพของช้ินงานไม่อยู่ในระดับที่พึงพอใจ อีกทั้ง
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบน้ี ยังต้องอาศัยทักษะอย่างอ่ืนร่วมด้วย เช่น การ
เขียนและจัดทํารายงาน การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น การสํารวจและสัมภาษณ์ และการ
นําเสนอผลงาน การท่ีนักศึกษาบางส่วนมีข้อจํากัดทําให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ จึงมี
การแก้ปัญหาและปรับแก้กระบวนการเรียนรู้ โดยเพ่ิมทักษะด้านอ่ืนแทรกใน
กระบวนการเรียนรู้ และประกาศให้การเรียนรู้บนฐานของการจัดโครงการเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้หลักของสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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“ลองวิชา” 
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ประเด็น Problem-based Learning : PBL 
“การเรียนรูแ้บบคู่ขนาน” 

วิชาทฤษฎีองค์การและบริหาร  และวิชาการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย 
 

ผู้สอน  : อาจารย์ชาลสิา  ศริิธรรมเกตุ 
    อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ ์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 
สาเหตุการของใช้กระบวน PBL 
 การบูรณาการแบบขนาน (Parallel)  ผู้สอนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างสอน
วิชาของตนเองแต่จะมาวางแผน ร่วมกันว่าจะจัดแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมุ่งสอนในหัวเร่ือง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) และปัญหา 
(Problem) เดียวกันในส่วนหน่ึงเน่ืองจากวิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร และวิชา
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  เน้ือหาของรายวิชาจะเป็นทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่  
ปัญหาจากการสอนในรายวิชาน้ี  นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงเน้ือหาของทฤษฎีจริง ๆ ได้  
เมื่อมีการจัดสอบนักศึกษาสามารถทําข้อสอบได้  แต่ไม่สามารถอธิบายเชิงลึกว่าทฤษฎี
น้ีคืออะไร  นําไปใช้จริง ๆ ได้หรือไม่  และถ้ามีการใช้องค์การใช้อย่างไร  เป็นจึงที่มา
ของการใช้กระบวน PBL โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทฤษฎีได้จากการลงพื้นที่จริง 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดกระบวนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎีก่อนการลงที่  

เช่นการต้ังคําถาม 
จากตัวทฤษฎี  และหลังการลงพ้ืนที่สังเคราะห์การใช้ทฤษฎีองค์การเป็นรูปใดจาก
ทฤษฎี 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนการเกิดปฏิสัมพันธ์และการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา  
เน่ืองจากเป็น 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1   
4. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
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ขั้นตอนกระบวนการ PBL  
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. Plan     จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพือ่ร่วมออกแบบ

แผนการเรยีนการสอนร่วมกัน  (มคอ.3) 
- ดําเนินการก่อน
ดําเนินโครงการ 

2. Do 1.  กําหนดใบงานทั้ง  2  รายวชิาที่มีความสอดคล้อง
กัน  โดยกําหนดรายละเอียดของผลงานให้สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา 
2.  กําหนดรูปแบบการวดัและประเมินผลชิ้นงาน 
3.  กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของนกัศึกษา 

- ดําเนินการ
ระหว่างการเรียน
การสอน 

3. Check  1.  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง  โดยกําหนดจาก
ปัญหาตามที่อธิบายข้างต้น 
 1.1  ให้นักศึกษาแต่ละห้องทําการแบ่งกลุ่ม  
กลุ่มละ 5-7 คน  ตามสัดส่วนของจํานวนนักศึกษาใน
แต่ละห้อง  โดยให้แบ่งกลุ่มตั้งแต่สัปดาห์แรก 

1.2  ให้นักศึกษาทําการคัดเลือกองค์การ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่นักศึกษาสนใจจะศึกษามา 
1 องค์การ  โดยให้ส่งหัวข้อในสัปดาห์ที่ 2  เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนกล่ันกรองข้อมูลองค์การ   

1.3   ให้นั ก ศึกษาทํ าการ ศึกษาข้อมู ล
เบื้องต้นขององค์การ 

1.4  กําหนดให้นักศึกษาลงพื้นที่องค์การ
เพื่อทําการศึกษาหัวข้อที่กําหนดในใบงาน  ใน
สัปดาห์ที่ 11  หลังจากสอบกลางภาค  เพื่อให้
นักศึกษาไดศึ้กษาทฤษฎีในห้องเรียนก่อนการลงพื้นที่  
ศึกษาองค์การที่นักศึกษาคัดเลือก 
2.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  ให้นักศึกษาศึกษาทฤษฎีในหัวข้อที่
กํ า หนด ในห้ อ ง เ รี ยน สัปดาห์ ที่  2- 9  ก่ อน ใ ห้
ทําการศึกษาจากลงพื้นที่  เพื่อให้ได้เข้าใจและ
สามารถเปรียบเทียบถึงเนื้อหาของทฤษฎีก่อนการลง
พื้นที่และหลังการลงพื้นที่ 

- ดําเนินการ
ระหวา่งการเรียน
การสอน 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 
 2.2  ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นขององค์การ

ก่อนการลงที่  เช่น  ประวัติองค์การ  โครงสร้างการ
บริหารงาน  เพื่อให้นักศึกษาทราบความเป็นมาของ
องค์การก่อนการลงพ้ืนที่  และเข้าในถึงสภาพปัญหา
ของการลงพื้นที่ 

3. การเขียนเค้าโครงของโครงการ (สร้างแผน 
ความคิด)  อาจารย์จะเป็นผู้กําหนดเค้าโครงของใน
รูปของใบงาน  ดังนี้ 

คําส่ังและคําชี้แจง 

 ให้นัก ศึกษาแบ่งก ลุ่ม   จัดทํ ารายงาน
เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐ  โดยคัดเลือกองค์กร
ภาครัฐที่ท่านสนใจมา  1  องค์กร  โดยมีประเด็น
ที่ต้องทําการศึกษาดังนี้ 

1.  ประวัติความเป็นมาขององค์กร 
2.  โครงสร้างองค์กร 
3.  ขนาดองค์กร 
4.  ภาวะผู้นําขององค์การ 

 5.  การจดัการคนในองค์กร  เช่น  การจงู
ใจ  สวัสดิการ  การสร้างขวัญกาํลังใจในการทํางาน 

6.  ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานของ
องค์กร 
7.  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการลง
พื้นที ่

 รายงานกลุ่ม   
 รายละเอียดของรายงาน 

ปก,  คํานํา , สารบัญ, เนื้อหา 
-  ประวัติความเป็นมาขององค์กร 
-  โครงสร้างองค์กร 
-  ขนาดองค์กร 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 
 4.  ภาวะผู้นําขององค์การการจัดการคนในองค์กร  

เช่น  การจูงใจ  สวัสดิการ  การสร้างขวัญกําลังใจใน
การทํางาน 

4.6  ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานของ 
องค์กร 

4.7  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการลงพ้ืนที ่
1. บรรณานกุรม  (เขียนอ้างองิใหถู้กตอ้ง 

ตามหลักการเขยีนบรรณานุกรม) 
2. ภาคผนวก   

6.1  รูปภาพ  (สถานที่ตัง้ขององค์กร
และสภาพพ้ืนที่ขององค์กร ,  การลงพ้ืนที่ของ
นักศึกษา) 

6.2  เอกสารต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 ระยะเวลาการจดัทํารายงาน   
 การนําเสนอรายงาน 
 รูปแบบการนําเสนอ 
 วิธีการนําเสนอจับสลากเลือกตวัแทนกลุ่ม

ออกมานําเสนองานหน้าชั้น  
 4. การปฏิบัติโครงการ  มขีั้นตอนดังนี ้

 4.1  ก่อนการคัดเลือกองค์การนักศึกษา
จะต้องทําการประสานกับหน่วยงานเบ้ืองต้นถึง
รายละเอียดการลงพื้นที่  ระยะเวลาการลงพื้นที่ 
 4.2  เมื่อทางองค์การตอบรับเป็นวาจา (ไม่
เป็นทางการ)  นักศึกษาต้องประสานกับอาจารย์ผู้สอน
ในการจัดทําจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการลง
พื้นที่  และให้องค์การทําหนังสือตอบรับกลับมา 
 4.3  ก่อนการลงพื้นที่ ให้นักศึกษาเตรียม
ประเด็นจากทฤษฎีในใบงานที่กําหนด  ตั้งเป็นข้อ
คําถามเพื่อสอบถามองค์การในการลงพื้นที่ 
 4.4  ลงพื้นที่จรงิตามวันและเวลาที่กําหนด 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 
 5.  ให้นักศึกษานําข้อมูลที่ไดร้บัจากองค์การ 

 1.  นั ก ศึ กษ านํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์มาถอดเทปและทําการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหาจากการลงพื้นที่  ว่าเนื้อหาที่ได้เป็น
ทฤษฎีใด 
 2.  นําเอกสารได้จากการลงพื้นที่  มาทํา
การจัดพิมพ์และวิเคราะห์  สังเคราะห์ (เหมือนข้อที่ 
1) 
 3.  เมื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลง
พื้นที่เรียบร้อยแล้วให้เริ่มจัดทํารายงาน  พร้อมทั้งให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทุกคนจากการลงพื้นที่  
ว่าคุณได้อะไรบ้าง  เมื่อจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
นักศึกษาทําการส่งข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ  
นักศึกษากลุ่มใดที่ทําข้อมูลผิดต้องลงพื้นที่องค์การ
เดิมเพื่อศึกษาข้อมูลอีกครั้ง  หรือกลับไปสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้อีกครั้ง 
 4.  เมื่อเนื้อหาของรายงานถูกต้องและ
ครบถ้วนให้นักศึกษาจัดทําการสรุปประเด็นสําคัญลง
ในแผ่นพับ  เพื่อแจกให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม  เพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาแต่
ละกลุ่ม  พร้อมจัดทําส่ือนําเสนอในรูป Power Point  
และส่ือวิดีโอ (ถ้ามี) 
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(ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ช่วงเวลา 
4. Act การแสดงผลรายงาน 

 ในสัปดาห์ที่ 14 – 15  นักศึกษานําเสนอ
ข้อมูลตามประเด็นที่กําหนดหน้าชั้นเรียนทุกคน  โดย
อาจารย์ผู้สอนตัง้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 6.1  รูปเล่ม  แผ่นพับ  และส่ือ  และการ
ถาม-ตอบรายบุคคล  10  คะแนน  (ใหร้วมกลุ่ม) 

6.2  การนําโดยการสุ่มตัวแทนออกมา
นําเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 4 คน  5  คะแนน   
ผลที่เกิด 
 1.  นักศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจเนื้อหา
ของทฤษฎีมากขึ้น  โดยการวัดการยกตัวอย่างจาก
การตอบข้อสอบปลายภาค 
 2.  วัดความเข้าใจจากเล่มรายงาน  การ
นําเสนอ  และการตอบข้อคําถาม 
 3.  วัดผลคะแนนจากการนําเสนอ 

- ดําเนินการหลัง
การเรียนการ
สอน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร  

และรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ช้ันปีที่ 1  ในรายวิชาทฤษฎีองค์การ
และการบริหาร  ทั้งหมด  3  หมู่เรียน  ได้แก่ หมู่เรียน  5718201  , หมู่เรียน  5718202 
, หมู่เรียน  5718203 และรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  ทั้งหมด  3   หมู่
เรียน  ได้แก่ หมู่เรียน  5718201  , หมู่เรียน  5718202 , หมู่เรียน  5718203 โดยมีผล
การประเมินจากการใช้กระบวน PBL ในการแก้ปัญหาทั้ง  2  รายวิชาดังกล่าวข้างต้น  
สามารถแสดงออกมาในรูปแบบผลคะแนนจากการทดสอบกลางภาค  60  คะแนน  
ปลายภาค  40  คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน เป็นการทดสอบจากการวัดองค์ 
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ความรู้จากทฤษฎีหลังจากการลงพ้ืนที่  มีผลสัมฤทธ์ิ  โดยแสดงผลคะแนนเป็น
ค่าร้อยละได้  ดังน้ี 

ตารางแสดงผลการทดสอบจากการวัดองค์ความรู้จากทฤษฎีหลังจากการลงพื้นที่ 
ระดับ
คะแนน 

 

 
 

รายวิชา 

หมู่เรียน 
5718201 
จํานวน   
50  คน 

หมู่เรียน 
5718202 
จํานวน   
47  คน 

หมู่เรียน 
5718203 
จํานวน   
47  คน 

 
ผล 
รวม 

ร้อยละ 
80-100 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

24 18 25 67 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

2 11 8 15 

ร้อยละ 
  75-79 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

7 5 5 17 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

14 5 9 19 

ร้อยละ 
70-74 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

5 7 4 16 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

11 7 9 19 

ร้อยละ 
65-69 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

4 4 3 11 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

7 4 6 12 

ร้อยละ 
60-64 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

7 6 3 16 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

8 7 7 15 
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(ต่อ) 
ระดับ
คะแนน 

 

 
 

รายวิชา 

หมู่เรียน 
5718201 
จํานวน   
50  คน 

หมู่เรียน 
5718202 
จํานวน   
47  คน 

หมู่เรียน 
5718203 
จํานวน   
47  คน 

 
ผล 
รวม 

ร้อยละ 
55-59 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

0 2 0 2 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

2 6 2 7 

ร้อยละ 
50-54 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

1 4 4 9 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

2 4 2 6 

ร้อยละ 
49 

ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

2 1 3 6 

การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

1 1 1 2 

จากตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบ  100  คะแนน  ซึ่งวัดองค์ความรู้
จากทฤษฎีหลังจากการลงพ้ืนที่  โดยใช้กระบวนการ PBL  ในการแก้ปัญหา  พบว่า  
ประสบความสําเร็จ  เพราะผลคะแนนจากการทดสอบทฤษฎีหลังจากการลงพ้ืนที่ศึกษา
องค์การภาครัฐของนักศึกษา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับร้อยละ  80  
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับร้อยละอ่ืนๆ  แสดงถึงการใช้กระบวนการ  PBL  ใน
การแก้ปัญหาประสบความสําเร็จ 
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ประเด็น Problem-based Learning :PBL 
“สามรายวชิากับรายงานวิชาการหนึ่งฉบบั” 

วิชาประดิษฐการทางภาษา  วิชาภาษากับวัฒนธรรม  และวชิาแง่คิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 

 
 

ผู้สอน  : คณาจารยโ์ปรแกรมวิชาภาษาไทย 
     

 
สาเหตุการของใช้กระบวน PBL 
 นักศึกษามีภาระงานจากรายวิชาต่างๆ  ในภาคการศึกษามาก  ด้วยเหตุน้ี
ผู้สอนจึงได้ประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถทํา
รายงานวิชาการหน่ึงฉบับโดยการบูรณาการระหว่างรายวิชาในหลักสูตร  ซึ่งในภาค
การศึกษานี้  ได้นํารายวิชาจํานวน  3  รายวิชา  ได้แก่  วิชาประดิษฐการทางภาษา  
วิชาภาษากับวัฒนธรรม  และวิชาแง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ทั้งน้ีนักศึกษา
จะต้องดําเนินงานบนพ้ืนฐานของกระบวนการวิจัยในการศึกษาค้นคว้า ให้คุณภาพงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนที่แต่ละรายวิชาได้กําหนดไว้ตามข้ันตอนของ  PBL 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนํากระบวนการเรียนการสอนทั้ง  3  รายวิชา  ใน 
สัปดาห์ที่  1 

2. อาจารย์ผู้สอนทั้ง  3  รายวิชา  ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
ออกแบบไว้ในแผนการสอน  (มคอ.3)  ในสัปดาห์ที่  2-7 

3. อาจารย์ผู้สอนทั้ง  3  รายวิชา  มอบหมายหัวข้อรายงานให้กับนักศึกษา 
โดยมีขอบเขตเชิงเน้ือหา  ดังน้ี 
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 ให้นักศึกษาอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมมา  1 เรื่อง  ตามท่ีตนสนใจ   
เพ่ือนํามาใช้บูรณาการภาระงานใน  3  รายวิชา  โดยวิเคราะห์  3  ประเด็นหลัก  คือ  
วิชาประดิษฐการทางภาษา  วิชาภาษากับวัฒนธรรม  และวิชาแง่คิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม  โดยจัดทําผลงานออกมาในรูปแบบรายงานวิชาการ  ในสัปดาห์ที่  9-15 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบูรณาการรายวิชาประดิษฐการทางภาษา  วิชาภาษากับวัฒนธรรม  และ
วิชาแง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ผู้สอนคาดว่าผลที่เกิดขึ้น  ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ทั้ง  3  ประเด็นหลัก  คือ วิชาประดิษฐการทางภาษา  วิชาภาษากับวัฒนธรรม  
และวิชาแง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมได้และรายงานวิชาการของผู้เรียนมีคุณภาพ
ที่ดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิชาประดิษฐการทางภาษา   

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับประดิษฐการทางภาษาไทย  ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ประดิษฐ
การทางภาษาในงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกอง  และอิทธิพลที่มีต่อสังคม 

 วิชาภาษากับวัฒนธรรม   
รายวิชาน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา

กับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมการใช้ภาษา  ภาษาที่สะท้อนวิถีชีวิต  ค่านิยม  และความเช่ือ
ของคนในสังคม  ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม 

 วิชาแง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
รายวิชาน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ

ทั่วไปและวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคม  
ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวคิดของวรรณคดีทั้งทางด้านปรัชญา  จิตวิทยา  
และสังคมวิทยา 
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แบบสรปุองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการจัดการความรู ้ : “เทคนิคการจัดการเรียน

การสอนระดับอุดมศึกษา 
กรณี การผสมผสานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

(Problem-based Learning ; PBL)  
กับ การเรยีนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning ; PBL)  

โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร”   
ประจําปีการศึกษา 2557  

 
ส่วนราชการ  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                    มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
องค์ความรู้ที่จําเปน็  :  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม 

         มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง  (KPI) :  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม 

        พันธกิจ  กลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
        (ตัวบ่งช้ี 2557 ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5) 
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1. การจัดการความรู ้
   ด้านการจัดการเรียนการสอน    ด้านการวิจัย 
2.  สรุปผลการดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ 
 

ลําดบั กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต หลักฐาน 
1 การบ่งช้ี

ความรู้ 
 
 
 
 

1. คณะดาํเนินการจดัประชุมคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพื่อ
ทบทวนแผนการจัดการความรู้ปกีารศึกษา 
2556  และระบปุระเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู ้ ในการ
ประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 2 / 2557  เมื่อวันพุธ
ท่ี  2  กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ท้ังดา้นการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย  อย่างน้อยดา้นละ 1 ประเด็น 
ท่ีประชุมอาจารย์ ได้มคีวามเห็นชอบ
กําหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายของ
การจัดการความรู ้ ในดา้นการจดัการเรียน
การสอน  ได้แก ่“เทคนิคการจดัการเรียน
การสอนระดับอดุมศึกษา  กรณี การ
ผสมผสานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
(Problem-based Learning ; PBL) กับ 
การเรียนรูด้้วยโครงงาน (Project-based 
Learning ; PBL) โดยการบูรณาการ
รายวิชาในหลักสูตร”   

2. หลังจากนั้น  คณะฯ ได้ดําเนินการ
แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรูด้้าน
การผลิตบัณฑิต เพื่อจัดทําแผนและ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  
ตามคําสั่งคณะฯ ท่ี  030 / 2557  สั่ง ณ 
วันท่ี  4  สิงหาคม พ.ศ.2557  โดยมีการ  

1.ประเด็นการจัดการ
ความรูด้้านการผลติ
บัณฑิต  

2. คําสั่งฯ 
3. แผนการจัดการ

ความรูด้้านการผลติ
บัณฑิต 

 
 

1. รายงานการประชุม
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 2 
/ 2557 

2. คําสั่งคณะฯ ท่ี 003 / 
2557 

3. แผนการจดัการ
ความรูด้้านการผลติ
บัณฑิต 

4. สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อ
วันท่ี 17 สงิหาคม 
พ.ศ.2557 
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 (ต่อ) 
ลําดบั กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต หลักฐาน 

1 
(ต่อ) 

การบ่งช้ี
ความรู้ 
 
 

ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธท่ี  17  
สิงหาคม พ.ศ.2557  ซ่ึงในการประชุมครั้งน้ี  
พบว่า  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมศิาสตร์
ได้จัดการเรียนการสอนดว้ยวิธีดงักล่าว 
3. ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองประธาน
และทีมงานทําการทบทวนแนวคิดท่ีเป็น
องค์ความรู้เกี่ยวกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning ; 
PBL) กับ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
(Project-based Learning ; PBL)  จาก
เอกสารตาํรา  เพือ่นําไปสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู ้รวมถึงมอบหมายให้โปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์สรุปแนวทางการ
ดําเนินงานการจดัการเรียนการสอน เพื่อ
ดําเนินการในขั้นท่ี 2 ต่อไป 

  

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู้ 
 
 

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ที่
เก่ียวข้องมาประชุมเพ่ือทําการสังเคราะห์องค์
ความรู้  เม่ือวันอังคารท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ.
2557  เพ่ือวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็น
ระบบ โดยองค์ความรู้   
ประกอบด้วยความรู้สองส่วนคือ  

- ความรู้จากเอกสาร / ตํารา (Explicit 
Knowledge)   

- ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน   (Tacit 
Knowledge) 

 

1. โครงสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
Learning ; PBL) กับ 
การเรียนรูด้้วย
โครงงาน (Project-
based Learning ; 
PBL) 

2. แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน
โปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ท่ีมีการ 

1.  รายงานการประชุม 
เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 
พ.ศ.2557   
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(ต่อ) 
ลําดบั กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต หลักฐาน 

2 
(ต่อ) 

 

การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู้ 
 

 ประยุกต์ใช้ PBL โดย
การบรูณาการรายวิชา
ในหลักสตูร”  และ
สามารถนํามาเป็น
ต้นแบบได ้

 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ  
  

คณะทํางานรวบรวมเอกสารองค์ความรู้   
โดยในเอกสารมีองค์ความรู้ 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนท่ี 1  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา  : การเรียนรู้โดยใช้  
ปัญหาเป็นฐาน (Problem- based 
Learning ; PBL)  
กับ การเรียนรูด้้วยโครงงาน (Project-
based Learning ; PBL) 
ส่วนท่ี 2 แนวปฏิบัติการการบูรณาการ
รายวิชาในหลักสูตร โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PBL : กรณศึีกษาจากหลักสูตร
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

1. มีเอกสารเผยแพรอ่งค์
ความรู้เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา  
กรณี การผสมผสาน
การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
Learning ; PBL) กับ 
การเรียนรูด้้วย
โครงงาน (Project-
based Learning ; 
PBL) โดยการบูรณา
การรายวิชาใน
หลักสูตร” และ 

2. กรณีศึกษาจาก
โปรแกรมวิชา GISมี
การเผยแพร่องค์
ความรูไ้ปยังโปรแกรม
วิชาต่างๆ ภายใน
คณะ 

1. เอกสารเผยแพร่องค์
ความรู ้

2. บันทึกข้อความ
เผยแพร่องค์ความรู้ฯ 
ฉบับวันท่ี 15  
กันยายน  พ.ศ.2557 
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(ต่อ) 
ลําดบั กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต หลักฐาน 

4 
 

ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู้ 
และการ
จัดการ
ความรู้ให้
เป็นระบบ 
 

      จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ คร้ังท่ี  
1  โดยการเผยแพร่องค์ความรู้จากหลักสูตร 
GIS (เป็นสาขาหลักกลุ่มสังคมศาสตร์) ไปยัง
ตัวแทนของสาขาวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 
ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  นาฏศิลป์และ
การละคร และดนตรี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติของศาสตร์
ทางด้านมนุษยศาสตร์  เมื่อวันท่ี  1 ตุลาคม 
พ.ศ.2557   

1. สรุปแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
Learning ; PBL) กับ 
การเรียนรูด้้วย
โครงงาน (Project-
based Learning ; 
PBL)  ของโปรแกรม
วิชาในกลุ่ม
มนุษยศาสตร ์

1. บันทึกเชิญประชุม 
2. สรปุมติท่ีประชุม 

5 การเข้าถึง
ความรู้ 
การทําให้
ผู้ใช้
ความรู้น้ัน
เข้าถึง
ความรู้ท่ี
ต้องการได้
ง่ายและ
สะดวก 
 

คณะทํางานได้จัดทําเอกสารเผยแพร่
องค์ความรู้ โดยเพิม่เติม เน้ือหาแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning ; PBL) 
กับ การเรียนรูด้้วยโครงงาน (Project-
based Learning ; PBL)  ของโปรแกรม
วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร ์
 

1. เอกสารการเผยแพร
องค์ความรู้เพิ่มเตมิ
ส่วนท่ี 3 องค์ความรู้
จากสาขา
มนุษยศาสตร ์

 

1. บันทึกข้อความ
เผยแพร่องค์ความรู้ฯ 
ฉบับวันท่ี 10  
พฤศจิกายน  พ.ศ.
2557 

2. เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 
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(ต่อ) 
ลําดบั กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต หลักฐาน 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู้ 
 
 

จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังท่ี  
2  โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ท้ังในรูป
ของเอกสาร ประสบการณ์ของ GIS รวมถึง
การค้นหาผู้ท่ีนําองค์ความรู้ไปใช้ เพือ่ใหม้ี
การแลกเปลี่ยนความรู้  ในลักษณะการ 
story telling  โดยกําหนดจัดในวันท่ี  4  
มิถุนายน พ.ศ.2558   

1. มีกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. แนวทางการนํา
ความรูไ้ปประยุกตใ์ช้
และผลท่ีได้รับ 
3. เอกสารการเผยแพร
องค์ความรู้เพิ่มเตมิส่วน
ท่ี 3 องค์ความรู้จาก
สาขามนุษยศาสตร์  
เพิ่มเติมส่วนท่ี 4 
ประสบการณจ์ากการ
นําความรู้ไปใช้ 

1. บันทึกเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม 
1. แบบสาํรวจ

โปรแกรมวิชาท่ีไดม้ี
การนําความรู้ไปใช้ 

2. บทสรุปแนวทาง
การนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และผล
ท่ีได้รับ 

7 การเรียนรู้ 
 

- เกิดระบบการเรยีนรู้จาก  การสร้างองค์
ความรู ้นําความรูไ้ปใช้ และหมุนเวยีน
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
- ติดตามการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน 

มี ห ลั ก สู ต ร ท่ี
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น แ น ว
ทา งก ารกา รจั ดก า ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ระดับอุดมศึกษา  โดย
การ บูรณาการรายวิชา
ในหลักสูตร   

ท้ังนี้   จากการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู้  เ มื่ อ วั น ท่ี   4 
มิถุนายน พ.ศ.2558  มี
การอภิปรายถึงวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีอาจมี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย
มากกว่า  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
Learning ; PBL) และ  

1. แบบติดตามแนว
ทางการจดัการเรยีนการ
สอนระดับอดุมศึกษา  
กรณี การผสมผสานการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
Learning ; PBL) กับ 
การเรียนรูด้้วยโครงงาน 
(Project-based 
Learning ; PBL) โดย
การบรูณาการรายวิชา
ในหลักสตูร 

2. มคอ.3 ภาคการ
เรียนศึกษาท่ี 1 / 2558 



 
 

80 
 

(ต่อ) 
ลําดบั กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต หลักฐาน 

       การจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน (Project-
based Learning ; 
PBL) โ ด ย ใ ห้ ผู้ ส อ น
คํา นึง ถึง  การจัดการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ  Active 
Learning เ ช่ น  ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
การศึกษาด้วยตนเอง 
( Self Study) ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
บทบาทสมมติ   เป็นต้น 

 

 
3.  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้   
 3.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  กรณี การผสมผสาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning ; PBL) กับ การเรียนรู้
ด้วยโครงงาน (Project-based Learning ; PBL) โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร  
กรณีศึกษาจาก โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  ที่เรียกว่า  “การจัดการเรียนการ
สอนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว” (รายละเอียดตามเอกสารสรุปองค์ความรู้)   

ทั้งนี้  จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ.2558  
มีการอภิปรายถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่อาจมีความหลากหลายมากกว่า  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning ; PBL) และ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning ; PBL) โดยให้ผู้สอนคํานึงถึง การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง 
(Self Study) การจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ   เป็นต้น 
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สรุปหลักการสําคัญของรูปแบบการสอนแบบยิงปนืนัดเดียวได้นกหลายตัว 

 รูปแบบการสอนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว หมายถึง รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานที่ช้ินงานเดียวสามารถตอบโจทย์หรือมีการ บูรณา
การองค์ความรู้อย่างน้อยสองรายวิชา 

ทําไมต้องยิงปนืนัดเดียวได้นกหลายตัว ????  
 ประหยัดกระสุน (แรงงาน, เวลา, การดําเนินการ, งบประมาณ,....

ทรัพยากร) 
 ได้ช้ินงานที่ตอบโจทย์, บูรณาการ, ใช้ทั้งความรู้และทกัษะ (นกตัว

ใหญ)่ 
 เกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างรายวิชา (ได้นกหลายตัว) 

ทําอย่างไรให้ ได้นกหลายตัว และ ตัวใหญ?่???  
 คิดให้มาก, ระดมสมอง+แชรท์รัพยากร, รวมกันทํางานเป็นกลุ่ม,  

รู้เขารู้เรา  
ขั้นตอนการปฏิบัติ  

(1) วางแผนงานวิจัยด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
(2) ประชุมเพ่ือแจกแจงรายวิชาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา 
(3) วิเคราะห์คุณลักษณะของแต่รายวิชาที่ ต้องเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 
(4) กําหนดมาตรฐานด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความ

เช่ียวชาญ ที่นักศึกษาต้องทําได้ ทําเป็นในแต่ละรายวิชา 
(5) กําหนดกรอบของโครงงานท่ีตอบโจทย์ของแต่ละรายวิชา โดยเน้นการ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามหลักการเรียนรู้แบบขั้นบันได โดยเริ่มจากการเข้าใจ
ทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ 
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(6) บูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนมาใช้เป็นกรอบวิธีคิดของการ
จัดทําโครงงาน โดยต้ังอยู่บนฐานของการจัดโครงการ (project based) ฐานปัญหา 
(problem based) และฐานชุมชน (community based) โดยที่ 

- รูปแบบการเรียนการสอนบนฐานของการจัดโครงการ มุ่งเน้นใน
ด้านการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ เสนอ และจัดโครงการ โดยผลผลิตที่ได้ต้องเป็นช้ินงานที่
สอดคล้องกับเน้ือหาของรายวิชา และมีการบูรณาการองค์ความรู้มากกว่าหน่ึงชุดเพ่ือ
จัดทําโครงการดังกล่าว หน่ึงช้ินงานที่เกิดขึ้นต้องตอบโจทย์รายวิชาอย่างน้อย 2 
รายวิชา โดยรายละเอียดการเช่ือมโยงรายวิชา 

- รูปแบบการเรียนการสอนบนฐานปัญหา มุ่งเน้นการผลิตช้ินงานที่
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงพ้ืนที่ และการบริหาร
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 

- รูปแบบการเรียนการสอนบนฐานชุมชน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาของชุมชน เพ่ือสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในชุมชนได้ และสามารถเข้าถึง
พ้ืนที่ได้ง่าย 

(7) เช่ือมโยงรายวิชาในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกําหนด
โครงงาน (project) ที่นําไปสู่การเรียนรู้ บูรณาการของรายวิชาที่เช่ือมร้อย เพ่ือลด
จํานวนงานที่นักศึกษาต้องทํา โดยเรียกวิธีการน้ีว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว” 

(8) จัดทําแบบฟอร์มการจัดทําโครงการ 
(9) ประสานงานเพ่ือให้เกิดการจัดทําโครงการ 
(10) นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนแต่ละ

รายวิชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
(11) นําเสนอผลงานหรือช้ินงานของแต่ละโครงการ 
(12) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน/นวัตกรรมที่สร้าง

ขึ้น 
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 3.2  แนวคิดทีไ่ด้จากการใช้เทคนิค “การจัดการเรียนการสอนแบบยิงปืนนัด
เดียวได้นกหลายตัว”  ที่สําคญัคือ 
  1)  ผู้สอนในหลักสูตรจะต้องเปิดใจและสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
  2)  กิจกรรมและช้ินงานที่มอบหมายให้นักศกึษาจะต้องไม่ทําให้
นักศึกษาขาดแนวคิดเชิงหลักการตามคําอธิบายรายวิชา 
  3)  ผู้สอนจะต้องติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4)  ผู้สอนจะต้องใช้กระบวนการ PDCA ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

5)  ประโยชน์ที่ได้จะเกิดกับนักศึกษาโดยตรง  ทําให้นักศกึษามีทักษะ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 3.3  แนวคิดทีไ่ด้จากกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
  1) ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อกิจกรรมการจัดการความรู้  โดย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเปิดใจและมีแนวคิดเชิงบวกต่อกิจกรรมการจัดการความรู้  ใน
ขณะเดียวกันผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับฟังแนวคิด  โดยเป้าหมาย
สุดท้ายจะต้องสร้างจุดร่วมเพื่อให้ทุกหลักสูตร หรือผู้สอนทุกคนที่มีความหลากหลายใน
ศาสตร์  สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้   
  2)  จุดริเริ่มของการจัดการความรู้จะต้อง เกิดจากการเห็นชอบร่วมกัน
ในการกําหนดประเด็นความรู้   
  3)  ผู้รับผิดชอบบริหารแผนจัดการความรู้จะต้องติดตามการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  และเห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
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4.  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดําเนนิการจัดการความรู ้  

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. ระยะเวลาระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ ภาค

เรียนที่ 2 มีระยะเวลาสั้น  ทําให้กระบวนการนํา
ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 1 / 2557  ของ ต้นแบบองค์ความรู้ (GIS) 
ที่ จ ะถ่ า ยทอด ไป ให้ บุ คคล อ่ืนสํ าหรั บกา ร
เตรียมการนําความรู้ไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 /2557 
มีระยะเวลาจํากัด 

1. ดําเนินการจัดการความรู้ประเด็น
น้ีต่อเน่ืองในปีการศึกษา  2558 

 

2.  เน่ืองจากเทคนิคน้ีเป็นเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาใน
หลักสูตร  ซึ่งรายวิชาที่จะบูรณาการกันน้ีจะต้อง
อยู่ในภาคเรียนเดียวกัน และผู้สอนเป็นคนละคน  
แต่บางหลักสูตร  เมื่อพิจารณารายวิชาที่จะ
สามารถมาบูรณาการได้ อยู่คนละภาคการศึกษา  
จึงเกิดข้อจํากัดในการดําเนินงาน 

2. ให้ทุกหลักสูตรพิจารณาปรับ
แผนการเรียนในปีการศึกษา 2558 

 

 
    
                              ผู้สรุปรายงาน........................................................ 
       (อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)  
   ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 
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2. อาจารย์ตรรกพร   สุขเกษม  รองประธาน 
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9. อาจารย์ธวชินี   ลาลิน  กรรมการ 
10. อาจารย์จันทิมา   ก้อนจันทร์เทศ กรรมการ 
11. อาจารย์วนัสนันท์   นุชนารถ  กรรมการ 
12. อาจารย์นันทิวัน   อินหาดกรวด กรรมการ 
13. อาจารย์ปนัดดา   พาณิชยพันธ์ุ กรรมการ 
14. อาจารย์ศศิธร   ศิริรัตน์  กรรมการ 
15. อาจารย์สุวภัทร์   พิรณฤทธ์ิ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 




