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บทคัดย่อ 

 โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงาน และเพ่ือศึกษาผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ จ านวน 22 คน ได้มาโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จากสถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และ
วิทยาลัยเทคนิคตาก เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม จ านวน 4 ชุด ได้แก่ 1) แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
และ4) แบบส ารวจผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สรุปผลการนิเทศไดด้ังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน 22 คนพบว่าครูส่วนใหญ่มาจากวิทยาลัยเทคนิคล าปาง และส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย โดยสาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  จ านวน 9  สาขาวิชา พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นครูสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังมากที่สุด ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน  จ านวน 460 คน พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ซึ่งพบว่าเป็นผู้เรียนจากวิทยาลัยเทคนิคล าปางมาก
ที่สุด  โดยส่วนใหญ่เรียนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่มีผู้เรียนมากสุด  
 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของครูผู้สอน พบว่าโดยรวมมี
คุณภาพในระดับดี   = 2.50 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจ โดยรวม ในระดับมาก  = 4.38 ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก   = 4.41 เช่นกัน ผลการประเมินการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานของผู้เรียนพบว่า มีระดับการเรียนรู้โดยรวมในระดับมากที่สุด   = 4.54 ผลงาน
ของผู้เรียนที่เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า มีโครงงาน ทั้งหมด จ านวน 86 โครงงาน ซ่ึงโครงงาน 
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ส่วนใหญ่เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์มากสุด ร้อยละ 37.21  ซึ่งทั้งครูและผู้เรียนต่างมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะกับความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป                       
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการนิเทศติดตามจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning: 
PjBL) ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.ผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
อาจารย์วิทยา ใจวิถี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และ อาจารย์โสภี   
นิลรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
โครงงานเป็นฐานและการจัดท าสรุปรายงานผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ขอขอบคุณครตู้นแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้ง 7 ท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามจนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ
ครูในสถานศึกษาเป้าหมายของภาคเหนือ 6 แห่ง ทั้ง 22 คน คือ ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ยอมสละเวลาเพ่ือพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมพัฒนาความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐานด้วยความเต็มใจ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการเสร็จ
สิ้นด้วยดี ขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ที่สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษาเป้าหมายทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
  คุณประโยชน์อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในครั้งนี้ ขอมอบ
แด่คุณครูผู้มีอุดมการณ์ ทุกท่าน 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ยุคศตวรรษที่ ๒๑  ที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น
มากมายทุกวินาทีท าให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ดังนั้นการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลาส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี  จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
สอดคล้องกับวรางคณา ทองนพคุณ (2558) ระบุว่าครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 
21ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย : ทีดีอาร์ไอ (2560) ระบุว่า 
เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและความรู้อ่ืนที่ส าคัญในศตวรรษที่ 
21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้าน
พลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ (lean 
curriculum) ช่างคิด (thinking curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพ่ือ
สร้างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพ่ื อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสม
อย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ 
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมี
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (Project-
based Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท าโครงการ และจะยิ่งมีส่วนส าคัญเมื่อมีงานวิจัยมาสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ โดยยึดหลักที่ว่า
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ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีโอกาสได้ค้นคว้าในสิ่งที่ซับซ้อน ท้าทาย หรือเป็นประเด็นปัญหา
ยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบหมายให้หน่วย
ศึกษานิเทศก์ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาข้ึน 

เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาสนองตอบนโยบายดังกล่าว หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และสถานศึกษาเป้าหมายได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นเอง ทั้งจากความรู้เดิมหรือ
จากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จึงน าไปสู่การปรับวิธีเรียนวิธีการสอนที่ครูต้องปรับบทบาทเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติเอง และสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้ า รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรี ยนต้องแสวงหา
ความรู้ ใช้กระบวนการคิด และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา รวมทั้งการใช้ใบช่วยสอน และการ
ประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงได้พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) โดยใช้ใบช่วยสอน และการประเมิน
ตามสภาพจริง ในปีการศึกษา 2561 และมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของครูในสถานศึกษาเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของครู
กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ  
 2.  เพ่ือศึกษาผลด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของครูกลุ่มเป้าหมายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ  

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอน จ านวน 22 คน จากสถานศึกษาเป้าหมาย 7 แห่ง ได้มาโดยการสมัครเข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัย
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อาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และ
วิทยาลัยเทคนิคตาก  

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

 ขอบเขตด้านเวลา 
ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 

 

นิยามศัพท ์
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หมายถึง แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่ประกอบด้วย 6 ขั้น ประกอบด้วยขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 การก าหนดและ
เลือกหัวข้อ ขั้นที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน ขั้นที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน ขั้นที่ 5 การน าเสนอ
ผลงาน และขั้นที่ 6 การประเมินผล 
 การนิเทศติดตาม หมายถึง การก ากับดูแล ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษาเป้าหมาย 
 สถานศึกษาเป้าหมาย หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน  (PjBL) 
 ผลการนิเทศติดตาม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากเรียนรู้ ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รวมถึงผลการเรียนรู้และ
ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการสามารถจัดการเรียนรู้แบบ 

โครงงานเป็นฐานได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนที่เรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานมีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย 

ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด 
3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการสามารถผลิตพัฒนา 

ก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based 

Learning: PjBL)  ในครั้งนี้  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามเนื้อหาได้ดังนี้ 
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
2. การนิเทศการเรียนการสอน 
3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning)  

เป็นวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท าโครงการ และจะยิ่งมีส่วนส าคัญเมื่อมีงานวิจัยมาสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ โดยยึดหลักที่ว่า
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีโอกาสได้ค้นคว้าในสิ่งที่ซับซ้อน ท้าทาย หรือเป็นประเด็นปัญหา
ยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  

 การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รูปแบบ
ของการเรียนรู้เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงาน ซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของ
ผู้เรียนและเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ โครงการต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะการ
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนมีปัญหาจึงต้องรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ทดสอบ
เพ่ือแก้ปัญหา ผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็น
กระบวนการค้นพบที่น าไปสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะการ
จัดการซึ่งมีการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
มีเหตุผล ท างานอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์และสรุปอย่างมีกฎเกณฑ ์

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
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ดุษฎี โยเหลาและคณะ, (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ใน
การท ากิจกรรมศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม น ามาสรุปความรู้ใหม่ 
มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม สอดคล้อง
กับวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) อ้างถึงความหมายที่ Lanschow (1996)  ให้ไว้ว่า การเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน หมายถึง การกระท ากิจกรรมร่วมกันซึ่ง ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงเพ่ือการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถ วิเคราะห์
แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ส าหรับ Jaques (1984) ได้ให้ความหมายว่า 
การรวมกลุ่มกันของบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมกันท ากิจกรรมอันจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายบางประการ 
นอกจากนั้นแล้ว โครงการเป็นสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ ท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน และสนับสนุนโครงการกันในการเรียนรู้  

1.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ

ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการท างานที่มีการค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิต
จริง โดยมีตัวผลงานและพฤติกรรมการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงการ
จะถูกขับเคลื่อนโดยมีค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับ
การคิดขั้นสูงเข้าสู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลายรูปแบบน ามา
ผสมผสานกัน เช่น กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนเป็น
ปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ฯลฯ ผู้เรียนสามารถขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหรือชุมชนเพ่ือคลี่คลายปัญหาหรือเนื้อหาความรู้ที่ลึกซึ้ ง ส่วนการบูรณาการเทคโนโลยีและ
กระบวนการประเมินที่หลากหลายก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้ผลงานของผู้เรียนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

โครงการที่ใช้เรียนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจและมีแรงจูงใจ กิจกรรมเหล่านี้
ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบค าถามหรือแก้ปัญหา โดยทั่วไปจะแสดงให้ เห็นถึงชนิดของการเรียนรู้ และ
งานที่ท าในชีวิตประจ าวันภายนอกห้องเรียน 

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะน าผู้เรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้า
ทายและสร้างชิ้นงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงการที่จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน
จะเกิดได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลายเนื้อหาและหลายระดับชั้น โครงการจะเกิดขึ้นบน
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ความท้าท้ายจากค าถาม โครงการจะสร้างบทบาทหลากลายขึ้นในตัวผู้เรียน คือ ผู้แก้ปัญหาผู้ตัดสินใจ 
นักค้นคว้า นักวิจัย โครงการจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา 

สุดสาย ศรีศักดา (2555) ได้สรุปลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน
ของมูลนิธิ Autodesk ว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมในการด าเนินโครงการ เป็น
ศูนย์กลางความเข้าใจของผู้เรียนที่ส าคัญตามแนวความคิดและหลักการของหลักสูตรนั้น ๆ โดยมี
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมและสร้างความสนใจของผู้เรียน 
2.  เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายในบริบทที่แท้จริง 
3.  ผู้เรียนเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง สามารถเข้าถึงปัญหาตามความเป็นจริง 
4.  ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเองได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

เป็นที่ปรึกษา 
5.  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ทักษะที่ส าคัญตามสภาพปัญหาที่แท้จริง 
6.  เชื่อมโยงสรรพวิชาเพ่ือให้เกิดการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์โดยไม่ไดก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า 
7.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองและสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง 
8.  ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานที่เกิดข้ึนเป็นตัวบ่งชี้สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
9.  การแสดงผลงานหรือจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอต่อผู้อื่นเป็นเป้าหมายสุดท้ายของ

การเรียน 

1.3 หลักการการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
การเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน การออกแบบโครงการที่ดีจะ

กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1988) งานวิจัย
เกี่ยวกับสมองได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ของ
ผู้เรียนจะถูกยกระดับขึ้นเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อผู้เรียนได้รับ
ความช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะเหล้านั้นสัมพันธ์กันด้วยเหตุใด เมื่อไรและอย่างไร 
(Bransford, Brown, & Conking, 2000 อ้างใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 2545)  

หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้จึงควรพิจารณาในเรื่องดังนี้ 
 1.  โครงการเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 2.  การให้ผู้เรียนท าโครงการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะ
ซึ่งเป็นกระบวนการคิดชั้นสูง 
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 3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรม
ออกมา 
 4.  การแสดงผลต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงมใจในการเรียนรู้และการท างานแก่
ผู้เรียน 
 5.  การให้ผู้เรียนท าโครงการสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวเองของผู้เรียน
ออกมาใช้ประโยชน์ 

6.  ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
7.  ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
8.  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เป็นระบบ 
9.  หาค าตอบภายใต้ค าแนะน าของผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ 

10. สอนได้ทุกระดับชั้น เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลา
เรียน 

1.4 วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะให้กับ

ผู้เรียนอย่างหาค่ามิได้ เพราะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ แก้ปัญหา การประชุมและจัดกิจกรรม 
การสืบเสาะหาค าตอบซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนในกลุ่มหรือตัวผู้เรียนสามารถแก้ไขหรือน าเสนอความจริง 
และมีความคิด ความรู้ขึ้นมา ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์จากโครงการที่ท ามาประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาและสถานการณ์ชีวิตจริง กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา 
การตัดสินใจและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะท าอะไร กับใครอย่างไร และเสริมสร้างความมั่นใจให้

ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องท่ีเขาต้องการค้นหาค าตอบ 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ 

1.5 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) ได้สรุปประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

เป็นฐานจากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงการที่หลากหลาย
ทั้งต่อครูและผู้เรียน ในการที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้จากการค้นคว้ามีผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น จะท าให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพ่ิมทักษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังนี้ 

1.  เพ่ิมอัตราการเข้าเรียน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิง
บวกต่อการเรียนรู้ 

2.  เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนแล้ว ผลสัมฤทธิ์มีค่าเท่ากับหรือสูง
กว่าหากผู้เรียนได้มีส่วนรับผิดชอบในการท าโครงการ 

3.  เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการคิดชั้นสูง การแก้ปัญหา
การท างานแบบร่วมมือและการสื่อสาร 

4.  ให้โอกาสเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการปรับใช้กลวิธีเพ่ือรองรับผู้เรียน
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5.  สนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นและทักษะการคิดชั้นสูง 
6.  การพ่ึงพาตนเองเพ่ิมข้ึน และทัศนคติที่ปรับไปตามการเรียนรู้ 
7.  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น 
8.  การเข้าถึงการเรียนรู้ 

 ประโยชน์ส าหรับผู้สอน คือ เป็นรูปแบบที่ผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ ได้ท างาน
แบบร่วมมือกับผู้สอนด้วยกัน รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน (Thomas, 2000) เปิด
โอกาสในการค้นพบรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับความหลากหลายของผู้เรียน 

การเรียนการสอนแบบโครงการนี้ได้เปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบเดิม คือ  
1.  ค าถามที่ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
2.  มีบรรยากาศที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้เรียนตัดสินใจโดยมีกรอบแนวคิด 
4.  ผู้เรียนมีโอกาสในการประเมินกิจกรรมที่ท า 
5.  มีการประเมินเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
6.  มีผลผลิตในชั้นสุดท้ายและสามารถประเมินคุณภาพได้ 

2. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร(2547) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการจัดการเรียนการสอนว่า 
เป็นกระบวนการของการท างานกับครูเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือให้มี
ประสิทธิผล ผู้นิเทศต้องใช้ความรู้ของการจัดการองค์กร ภาวะผู้น า การสื่อความหมายและหลักการ
สอน ในขณะที่เขาท างานกับครู ในชั้นเรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน   
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 ต่อมา วีระพันธ์ พูลพัฒน์ (2548) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมกับการบริหาร
การศึกษาในยุคปัจจุบันน่าจะหมายถึง ความพยายามของผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน าครู อาจารย์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ 
สอดคล้องกับ มนูญ อรุณไพโรจน์ (2550) และวัชรา เล่าเรียนดี (2554) ให้ความหมายที่ท านองเดีย
กัน ว่า หมายถึงกระบวนการท างานร่วมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะช่วยปรับปรุง 
ส่งเสริมการสอนให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน 
 สรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษาคือกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับ
ผู้รับการนิเทศ เป็นความพยายามที่จะให้ค าปรึกษา ชี้แจง แนะน า การแสดง การจ าแนก  การฝึกฝน 
การเล่าเรียน และการอบรม การติดตามให้ความช่วยเหลือ  การส่งเสริมสนับสนุน ให้ความร่วมมือ 
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ รวมถึงการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ ให้เกิดเจตคติ
ที่ดี ในปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
อยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ  ในการที่จะเอา
ความสามารถของครูออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง  อันจะส่งผลต่อ ความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน สถานศึกษา และระบบ
การศึกษาโดยรวม 

3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมา ทั้งจากความรู้เดิมหรือ
จากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จึงน าไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่ครูต้องปรับบทบาทเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (Facilitator) ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติเอง และสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น โดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (Project-
based Learning) ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช้ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ใช้กระบวนการคิด  และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นก าลังส าคัญท่ีมีคุณภาพของประเทศ  
 จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบหมายให้หน่วย
ศึกษานิเทศก์ด าเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพไปยังสถานศึกษาที่มี
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ความสนใจดังกล่าว ดังนั้น ทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project-based Learning จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
และผู้สอนเป็นอย่างยิ่งทางครูแกนน า จึงได้เรียนเชิญ ครูผู้สอนที่มีความสนใจในการพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ฯมาร่วมพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้แบบเดิม และพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
เป็นฐาน Project-based Learning เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมี
สถานศึกษาต้นแบบ จ านวน 5 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาต้นแบบ ได้คัดเลือกครูที่มีความสนใจ เพ่ือเป็นตัวแทน
ของวิทยาลัยฯ ไปขยายให้กับ ครูในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยโครงงานเป็นฐาน ร้อยละ 80 ของจ านวนครูในสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการ และวางแผนการ
ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และระดับสถานศึกษาต้นแบบ ทั้งหมด 5 
สถานศึกษา กลุ่มภาคเหนือ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

การด าเนินการประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 
1. ขออนุมัติด าเนินการขยายผลโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) 
2. แต่งตั้งคณะการท างาน (คณะกรรมการ) 
3. ประชุมคณะท างาน (คณะกรรมการ) 
4. ด าเนินการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ใน

สถานศึกษา 
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา 
7. คัดเลือกผลงานของครู และผู้เรียนเพ่ือเป็นตัวแทนน าเสนอในระดับสถานศึกษา 
8. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 133) ให้ความหมายของแผนการ
จัดการเรียนรู้ว่า หมายถึง การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งโดยก าหนดสาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล 
 กรมวิชาการ (2545 : 73) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ คือผลของการ
เตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้ โดยเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2545), มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ (2552), และส าลี  รักสุทธิ 
(2553) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันว่าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่
ครูจัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการ
เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนานาการจัดการเรียนรู้ไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิลมณี  พิทักษ์ (2560) แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ครูเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ     และเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้    
เลือกสรร กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล   รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย   สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ 
 นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2561) ระบุว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นงานส าคัญของ
ครูที่แสดงถึงการท างานอย่างมีระบบในการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 สรุปว่า แผนการจัดการเรียนรู้เป็นงานส าคัญของครูที่แสดงถึงการท างานอย่างมีระบบ เป็น 
สิ่งที่ครูจัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการ
เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบโดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ค าอธิบายรายวิชา และ
กระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้สอนสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดสาระส า คัญ 
จุดประสงค์ เนื้อหา เลือกสรรกระบวนการที่ผู้เรียน สื่อ การวัดผลและการประเมินผล ที่จะให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย   สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้  ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมาย
ของความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนานาการจัดการเรียนรู้ไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2555). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project-based Learning” 
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้มากว่าการ
เรียนแบบเดิม ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานได้เชื่อมโยง ความรู้กับกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่นอกเหนือ
ต ารา เพ่ือความส าเร็จในการท าโครงงานท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะ
ส าคัญในอนาคต ในส่วนของผู้สอนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ ชี้แนะให้ผู้เรียน
ไปสู่จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
การแก้ปัญหาที่ท้าทายในการด าเนินโครงงานร่วมกันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน  
 รังศมิา ชูเทียน และทศพร แสงสว่าง (2559)  วิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 82.93/80.85 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในระดับมาก 

ธิติ ปัญญาอินทร์, ธนพล ตีรชาติ และ ธนิน กรอธิพงศ์ (2560) ได้วิจัยเรื่องการจัดการ
เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพ่ือพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
และเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามแผนการเรียน  จ านวน 
18 คน ผลการวิจัยพบว่า1)กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ที่ประกอบด้วย 
ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน การวางแผนโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน  
การน า เสนอผลงาน การแสดงผลงาน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
สอน แบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนพบว่า 
คะแนนผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่
ในระดับดีมาก  
 ศิริพร ศรีจันทะ (2560) ได้วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
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คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น ฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ เป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลโครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการ เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ประกอบด้วย การ
วางแผนและจัดท าโครงการ การศึกษาแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานผลโครงการ รวมทั้งการน า เสนอผลโครงการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทราบปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ
เรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
   
จากแนวคิดเทฤษฎีและงานวิจัยดังกล่าว สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการนิเทศติดตามดังนี้ 
 กรอบแนวคิดการนิเทศติดตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 

การนิเทศ
ติดตาม 

ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน 

ความพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน 

โครงงานของผู้เรียน 

ประสิทธิผล
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน
เป็นฐาน 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงาน 

 
 ในการด าเนินงานนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งนี้ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ คือครูผู้สอน จ านวน 22 คน ได้มาโดยการสมัครใจเข้าร่วม
โครงการจากสถานศึกษาเป้าหมายจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยสารพัด
ช่างแพร่ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพเวียงป่าเป้า และ วิทยาลัยอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
 2.1 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มี 3 ตอนประกอบด้วยตอน
ที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของรายวิชา และครูผู้สอน ตอนที่ 2 เป็นรายการตรวจประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 32 รายการ ตอนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้นิเทศท่ีประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 3 หมายถึง รายการนั้น ๆ มีความถูกต้องสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมในระดับดี 
 2 หมายถึง รายการนั้น ๆ มีความถูกต้องสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมในระดับพอใช้ 
 1 หมายถึง รายการนั้น ๆ มีความถูกต้องสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมในระดับควร
ปรับปรุง 

 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
มี 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน ตอนที่ 2 เป็นรายการความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 
รายการ ตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูผู้สอน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก 
3  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับน้อย 
1 หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด 
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 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
มี 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ตอนที่ 2 เป็นรายการความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 22 
รายการ ตอนที่ 3 เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูผู้สอน มี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ 
5  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก 
3  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับน้อย 
2 หมายถึง  พึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นผลที่เกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม 
  5  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับน้อย 

1 หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สุด 

 2.4 แบบส ารวจผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีลักษณะเป็นแบบเติมค า 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื่อรายวิชา  ชื่อครูผู้สอน ระดับชั้น วิทยาลัย ชื่อโครงงาน ประเภทของ
โครงงาน ผู้จัดท าโครงงาน 

3. ขั้นตอนและกิจกรรม 
 ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
 กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

กิจกรรมที่ 3  ประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศติดตาม/
สรุปผลและรายงานผลการนิเทศของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ  
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 รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการระหว่างวันที่  11 มิถุนายน  2561  ณ 
โรงแรมอโมร่า   ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ านวน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ านวน 1 
คน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 7 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 20 คน ดังตารางประชุม ดังนี้ 

 
 

 
ผลจากการประชุมได้แผนการนิเทศการจัดการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ดังนี้ 

สถานศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป/ ผู้นิเทศ 

1.วิทยาลัยการ
อาชีพศรีสัชนาลัย 

1 นายเอกชัย  ชูเที่ยง 20  ก.ค. 1.นายพงษ์ศักดิ์  บญุภักดี 
2.นางสาวธิภารัตน์  ส าลีเติมสิร ิ2 นายสงิห์คม  วุฒิชาต ิ

3 นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ 
2.วิทยาลัย
เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์ 

4 นายประชา  กัลปนารถ 19 ก.ค. 1.นายภูมิพัฒน์  วนพิพฒันพ์งศ์ 
2.นายเก้ือกูล  วงษ์เสร ี
3.นายกิติพงษ์  ไชยทงิ 
4.นางสาววิมล  จงโต๊ะ 

5 นายชวลิต  โพธิ์สุข 
6 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ 

3.วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง 

7 นางภัทราวรรณ  สุขพันธุ ์ 23 ก.ค. 1.นายวิทยา  ใจวิถี 
2.นางสุดสาย  ศรีศักดา 
3.นางจารุณี  มณีขัติย ์

8 นางสาวฉนัทนา  หอมขจร 
9 นางสาวอานีสรา  โศภนะศุกร ์

4.วิทยาลัย 
เทคนิคล าปาง 

10 ว่าที่ รต.ไชยรัตน์  สุขสงวน 24 ก.ค. 1.นายวิทยา  ใจวิถี 
2.นางสุดสาย  ศรีศักดา 11 นายทวชิ  สวนโต 

12 นางสร้อยทอง  สุภาเลิศ 

ว/ด/ป 08.30 – 12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น 
10 มิถุนายน 
2561 

- เดินทาง - -รายงานตัวเข้าที่พัก- 

11 มิถุนายน 
2561 

• แนวทางการนิเทศติดตาม
โครงการการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

• ปฏิบัติการจดัท าแผนการ
นิเทศติดตามโครงการการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานประจ าปีงบประมาณ 2561 

สรุปผลการประชุม 
•มอบหมายภารกิจ 
• ปิดการประชุม 
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13 นางปราณี  เสนาสงัข์ 3.นางจารุณี  มณีขัติย ์

5.วิทยาลัย 
เทคนิคเวียงป่าเปา้ 

14 นายแสงทวี  ปญัสมคิด  12 ก.ค. 1.นายวิทยา  ใจวิถี 
2.นางสุดสาย  ศรีศักดา 
3.นางจารุณี  มณีขัติย ์
4.นายประพนัธ์  มอนแก้ว 

15 นางสาวระพพีรรณ  อินทะรน 

16 นายจารึก  ไชยวงค ์

6.วิทยาลัยสารพัด
ช่างแพร ่

17 นายนพพร  สุขทรัพย ์ 18 ก.ค. 1.นายภูมิพัฒน์  วนพิพฒันพ์งศ ์
2.นายเก้ือกูล  วงษ์เสรี 
3.นายกิติพงษ์  ไชยทงิ 
4.นางสาววิมล  จงโต๊ะ 

18 นายยศพนธ์  รักเชื้อ 

19 นายกฤษฎา  อินหอม 

7.วิทยาลัย 
เทคนิคตาก 

20 นายจักรลักษณ์  เวียงนาค 13 ก.ค. 1.นายพงษ์ศักดิ์  บญุภักดี 
2.นางสาวธิภารัตน์  ส าลีเติมสิร ิ21 นางกนกกาญจน์  เวียงนาค 

22 นางอัญชลี  พานทอง 
 

 กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตามแผนและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศติดตาม โดยมีกิจกรรมการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  ดังนี้ 

เวลา 08.30 น.  พบผู้บริหารเพื่อขออนุญาตนิเทศติดตาม 
พบครูกลุ่มเป้าหมายเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

  นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) และเยี่ยมชั้นเรียน 
เวลา 15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผลการนิเทศ/ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
หมายเหตุ สิ่งที่ผู้รับการนิเทศต้องเตรียม คือ 

1. สถานที่/ห้อง ส าหรับรับการนิเทศ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) 
3.ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) (ถ้ามี) 
4.อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อการสอน 

 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศติดตาม/
สรุปผลและรายงานผลการนิเทศของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 
17  สิงหาคม 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ จ านวน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ านวน 1 คน ครูต้นแบบ
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 7 คน 
และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 20 คน ดังตารางประชุม ดังนี้  
 

ตารางประชุมปฏิบัติการ 
สรุปและรายงานผลด าเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ระหว่างวันที่  สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า จ. เชียงใหม่ 
---------------------------------------- 

 
ว/ด/ป 8.30 น. – 10.30 

น. 
10.30 – 12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

13.00 –14.30 น. 14.30–16.30 น. 

14 ส.ค. 2561 ลงทะเบียน 
พิธีเปิด 
และบรรยายพเิศษ 

ผู้นิเทศน าเสนอผลการนเิทศ
ติดตาม 

แนวทางการสรุป
รายงานผลการนเิทศ
ติดตาม 

แนวทางการวิเคราะห์ผลการ
นิเทศติดตาม 

15 ส.ค. 2561 แนวทางการเขียนรายงานผลการนิเทศระดบัภาค ปฏิบัติการวเิคราะห์ข้อมลูการนิเทศติดตาม 

16 ส.ค. 2561 ปฏิบัติการสรุปผลและเขียนรายงานการด าเนินงาน
การนิเทศตดิตามระดับภาค 

ปฏิบัติการสรุปผลและเขียนรายงานการด าเนินงานการ
นิเทศติดตามระดับภาค 

17 ส.ค. 2561 ปฏิบัติการสรุปผลและเขียนรายงานฯ (ต่อ) -สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ   
-พิธีปิดการประชุมปฏิบัติการ 

 
ผู้เข้าประชุมได้ปฏิบัติการการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปเขียนรายงานผลการนิเทศโครงการ 

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของภาคเหนือเพ่ือรายงาน จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และน าเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เครื่องมือแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  แบบสอบถามความพึง
พอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจาก
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมี
เกณฑ์แปลผล ดังนี้ 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   
 2.50 - 3.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพในระดับดี 
 1.50 - 2.49 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพในระดับพอใช้ 
 1.00 - 1.49      หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด      
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก      
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง      
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย      
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด      
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับมาก      
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับปานกลาง      
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับน้อย      
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  เกิดการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สุด 

 ข้อมลูจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศ จากครูผู้สอน และจากผู้เรียน น ามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) น าเสนอเป็นความเรียง 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาเป้าหมาย ในภาคเหนือได้ผลการนิเทศ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน 
1.2  ข้อมูลผู้เรียนและรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ 

 ตอนที่ 2 ผลการนิเทศติดตาม 
2.1  ผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 
2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน 

          2.4 ผลการจัดการจัดการเรียนรู้ 
 
ตอนที่ 1  ผลข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานศึกษา   
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสชันาลัย 3 13.64 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 3 13.64 
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 3 13.64 
4 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 4 18.16 
5 วิทยาลัยเทคนิคเวียงปา่เป้า 3 13.64 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 3 13.64 
7 วิทยาลัยเทคนิคตาก 3 13.64 

รวม 22 100.00 
จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทัว่ไปของครูผู้สอนจ าแนกตามสถานศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่มาจาก

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ร้อยละ18.16 ส่วนสถานศึกษาที่เหลือมีจ านวนเท่ากันคือร้อยละ 13.64  
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ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศ  
หลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 13 59.09 
 หญิง 9 40.91 

รวม 22 100.00 
สาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   

1 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 5 22.73 
2 สาขาวิชาช่างยนต์ 3 13.64 
3 สาขาวิชาการบัญชี 2 9.09 
4 สาขาวิชาการตลาด   1 4.55 
5 สาขาวิชาเลขานุการ 1 4.55 
6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 13.64 
7 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 9.09 
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 4.55 
9 สามัญสัมพันธ์ 4 18.18 

รวม 22 100.00 

จากตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลทั่วไปของครูที่เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศและสาขาวิชาที่สอน 
พบว่า  มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 22 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคือร้อย
ละ 59.09  ส่วนเพศหญิงร้อยละ  49.91  โดยมีสาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  จ านวน 9  
สาขาวิชา พบว่าส่วนใหญ่ เป็นสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.73  รองลงมาเป็น สามัญ
สัมพันธ์ ร้อยละ 18.18 สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.64 
สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร้อยละ 9.09 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 
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 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 

ตารางที่ 4.3  แสดงข้อมูลจ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรและรายวิชา 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลจ านวนผู้เรียน พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร 
(ปวช.) ร้อยละ 51.96 ที่เหลือเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 48.04 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรและสถานศึกษา  

สถานศึกษา 
ผู้เรียน 

รวม (คน) ร้อยละ 
ปวช. ปวส. 

1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 21 23 44 9.57 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ - 89 89 19.35 
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 26 45 71 15.43 
4 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 42 48 90 19.57 
5 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 59 - 59 12.83 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 34 - 34 7.39 
7 วิทยาลัยเทคนิคตาก 57 16 73 15.87 

รวม 239 221 460 100.00 

จากตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรและสถานศึกษา พบว่าผู้เรียน
ในวิทยาลัยเทคนิคล าปางมากที่สุด  ร้อยละ 19.57 รองลงมาสามอันดับได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตรดิตถ์ ร้อยละ 19.35 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร้อยละ 15.87 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ร้อยละ 
15.43 ตามล าดับ 
 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้เรียน (คน) ร้อยละ 
หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ (ระดับ)   
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 239 51.96 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 221 48.04 

รวม 460 100.00 
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ตารางที่ 4.5  แสดงข้อมูลจ านวนผู้เรียนจ าแนกตามรายวิชา 

1. วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 38 8.26 
2. วิชาควบคุมหัวฉีดดีเซล 35 7.60 
3. วิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 24 5.22 
4. วิชางานปรับอากาศรถยนต์ 12 2.60 
5. วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 18 3.99 
6. วิชาเครื่องท าความเย็น 21 4.56 
7. วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 19 4.13 
8. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 3.47 
9. วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล 29 6.28 
10. วิชาระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 10 2.17 
11. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 29 6.30 
12. วิชาการบัญชีต้นทุน 1 13 2.82 
13. วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 18 3.99 
14. วิชาหลักการจัดการ 20 4.34 
15. วิชางานส านักงาน 25 5.43 
16. วิชาการบรรจุภัณฑ์งานคหกรรม 15 3.26 
17. วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 48 10.43 
18. วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 79 17.17 

รวม 460 100.00 

จากตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลจ านวนผู้เรียน พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร 
(ปวช.) ร้อยละ 51.96 ที่เหลือเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 48.04 มีจ านวน
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 18 รายวิชา พบว่า วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่มีผู้เรียนมากสุด 
ร้อยละ 17.17  รองลงมาสามอันดับ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ร้อยละ 
10.43 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ร้อยละ 8.26 และวิชาควบคุมหัวฉีดดีเซล ร้อยละ 7.60 ตามล าดับ 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้เรียน (คน) ร้อยละ 
รายวิชา   
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ตอนที่ 2 ผลการนิเทศติดตาม  
 2.1 ผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  

ตารางที่ 4.6  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ส่วนหัว    

 1.1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา
และสมรรถนะรายวิชา 

2.73 0.65 ดี 

1.2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้สามารถสื่อความหมายในการ 
ปฏิบัติงาน หรือฝึกทักษะ ได้ตาม หลักการของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

2.78 0.63 ดี 

1.3 ก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 
สาระและ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2.63 0.68 ดี 

รวมเฉลี่ยส่วนหัว 2.71 0.65 ดี 
 2. สาระส าคัญ    

2.1 เขียนได้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกหัวข้อในเนื้อหาสาระ 2.57 0.69 ดี 
  2.2 เขียนสาระส าคัญได้แก่นสารตามโครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้และชัดเจนครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกข้อ 

2.57 0.69 ดี 

2.3 เขียนได้สอดคล้องและสัมพนัธ์กับสมรรถนะประจ าหน่วย 2.63 0.68 ดี 
รวมเฉลี่ยส่วนสาระส าคัญ 2.59 0.68 ดี 

3. สมรรถนะประจ าหน่วย    
3.1 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนสมรรถนะ 2.47 0.69 พอใช้ 
3.2 เขียนได้สอดคล้องกับ งาน หรือ ภาระงาน ที่จะ 

เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
2.47 0.69 พอใช้ 

3.3 สมรรถนะประจ าหน่วย เป็นสมรรถนะย่อยของ 
สมรรถนะรายวิชา หรือเป็นสมรรถนะเพ่ิมเติมจากการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

2.68 0.67 ดี 

รวมเฉลี่ยส่วนสมรรถนะประจ าหน่วย 2.54 0.68 ดี 
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ตารางที่ 4.6  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้    
4.1 เขียนทั้งจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิง 

พฤติกรรม โดยจุดประสงค์ทั้งสองมีความสอดคล้องกัน 
2.73 0.65 ดี 

4.2 เขียนได้ครอบคลุมสมรรถนะภาพการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ครบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ 
ด้านจิตพิสัย 

2.47 0.69 พอใช้ 

4.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเขียนถูกต้องตามหลักการ  
และสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

2.63 0.68 ดี 

รวมเฉลี่ยส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.61 0.67 ดี 
5. สาระการเรียนรู้    
5.1 สาระการเรียนรู้สอนคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  

สาระส าคัญ สมรรถนะประจ าหน่วย และ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

2.73 0.65 ดี 

5.2 สาระการเรียนรู้มีความถูกต้อง ทันสมัย เหมาสมกับ 
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.68 0.67 ดี 

5.3 สาระการเรียนรู้ครอบคลุม สมบูรณ์ มีรายละเอียด 
เพียงพอกับการจัดการเรียนรู้และอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง 

2.63 0.68 ดี 

5.4 จัดล าดับเนื้อหา ตามล าดับขั้นตอน และล าดับความ 
ยากง่าย และมีองค์ประกอบ ประกอบที่น่าสนใจมากขึ้น 

2.63 0.68 ดี 

รวมเฉลี่ยส่วนสาระการเรียนรู้ 2.67 0.67 ดี 
6. กิจกรรมการเรียนรู้    
6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานงานเปน็ฐานแบบ 6 

ขั้นตอนตามที่ สอศ.ก าหนด หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
2.21 0.63 พอใช้ 

6.2 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองต่อ การเรียนรู้แบบ 
โครงงานเป็นฐาน  สมรรถนะประจ าหน่วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ครบทุกข้อ 

2.15 0.60 พอใช ้
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ตารางที่ 4.6  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

6.3 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน  
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ สื่อแหล่งเรียนรู้ และ ใบช่วย
สอนท่ีก าหนด  

2.10 0.56 พอใช ้

6.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้วิธี 
สอนแบบโครงงานงานเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ 

2.10 0.56 พอใช ้

6.5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนท า 
โครงงานเป็นรายบุคคล  หรือกลุ่มผู้เรียน ท่ีผู้เรียนสามารถคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  

2.26 0.65 พอใช ้

รวมเฉล่ียส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ 2.16 0.60 พอใช้ 
7. ส่ือและแหล่งเรียนรู้    
7.1 เลือกใชส้ื่อและแหล่งเรียนรู้ ได้เหมะสมกับหน่วยการ 

เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว้ 
2.57 0.69 ดี 

7.2 เลือกใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ียั่วยุให้เกิดการเรียนรู้  
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสามารถกระตุ้นให้เกิดแนวคิดการ
ท าโครงงานได้ดี 

2.63 0.68 ดี 

7.3 เตรียมความพร้อมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้มี 
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามเนื้อหา สามารถท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้เร็วและประหยัด 

2.57 0.69 ดี 

รวมเฉล่ียส่วนส่ือและแหล่งเรียนรู้ 2.59 0.68 ดี 
8. หลักฐานการเรียนรู้    
8.1 เขียนหลักฐานความรู้ ไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ  

จุดประสงค์การเรียนรู้  และความรู้จากการท าโครงงานของ
ผู้เรียน  

2.21 0.63 พอใช ้

8.2 เขียนหลักฐานการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ 
การท าโครงงานของผู้เรียน ผลงานของผู้เรียน และมรรถนะ
ประจ าหน่วย   

2.10 0.56 พอใช ้

8.3 หลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้มา 
จากการวัดผลตามสภาพจริงของกิจกรรมการเรียนรู้นั้น 

2.57 0.90 ดี 

รวมเฉลี่ยส่วนหลักฐานการเรียนรู้ 2.29 0.69 พอใช้ 
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ตารางที่ 4.6  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

9. การวัดและประเมินผล    
9.1 มีความสอดคล้องกับภาระงาน สมรรถนะประจ า 

หน่วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทุกข้อ และการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

2.36 0.89 พอใช้ 

9.2 สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้ 
ตามสภาพจริงทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ได้
ชัดเจน 

2.52 0.90 ดี 

9.3 สามารถวัดการจัดท าโครงงานของผู้เรียนได้ทั้ง 
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน และผลงานจาก
โครงงานของผู้เรียน 

2.52 0.90 ดี 

9.4 มีเครื่องมือการวัดผลที่แสดงถึงวิธีการวัดที่ 
หลากหลาย มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการ
และรวม ที่มีความเที่ยงตรง ชัดเจน 

2.47 0.90 พอใช้ 

9.5 มีการก าหนดให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
กิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการวัดผลด้วย 

2.52 0.69 ดี 

รวมเฉลี่ยส่วนการวัดและประเมินผล 2.48 0.85 พอใช้ 
รวมเฉลี่ย 2.50 0.69 ดี 

        จากตารางที่  4.6  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนมีความสามารถใน
การเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยรวมมีคุณภาพในระดับดี  = 2.50 เมื่อพิจารณา
ตามส่วนประกอบของแผนจัดการเรียนรู้  พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี  ซึ่งในระดับดีได้แก่ 
ส่วนหัว  = 2.78 ส่วนสาระการเรียนรู้   2.67 ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้  = 2.61 ส่วนสาระส าคัญ 
 = 2.59 ส่วนสื่อและแหล่งเรียนรู้  = 2.59 และสมรรถนะประจ าหน่วย  = 2.54 ตามล าดับ คุณภาพ
ในระดับพอใช้ ได้แก่ส่วนการวัดและประเมินผล  = 2.48ส่วนหลักฐานการเรียนรู้  = 2.29 ส่วน
กิจกรรมการเรียนรู้  = 2.16 ตามล าดับ 
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 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนตอ่การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

รายการ   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
1.  การวิเคราะห์หลักสูตรและคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ 4.10 0.85 มาก 
2.  การก าหนดเป้าหมายโครงงานของผู้เรียนเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ 
4.00 0.73 มาก 

3.  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4.10 0.64 มาก 
4.  การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4.10 0.72 มาก 
5.  การเตรียมความพร้อม ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียน 
4.35 0.67 มาก 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดและเลือก
หัวข้อ 

4.40 0.60 มาก 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน 

4.35 0.81 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตาม
โครงงาน 

4.30 1.03 มาก 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานจาก
โครงงาน 

4.20 1.32 มาก 

10. การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงจากโครงงาน
เป็นฐาน 

4.50 1.47 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.24 0.88 มาก 
ด้านผลผลิต    
11. การปรับวิธีสอนของครูเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

4.50 0.73 มากที่สุด 

12. การน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปใช้ใน
ชั้นเรียน 

4.60 0.64 มากที่สุด 

13. ความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติงานโครงงานหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

4.35 0.72 มาก 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 

27 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนตอ่การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (ต่อ) 

รายการ 
  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

14. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (ด้าน พุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย) 

4.70 0.67 มากที่สุด 

15. ผลส าเร็จของโครงงานผู้เรียน 4.40 0.60 มาก 
รวมเฉลี่ยด้านผลผลิต 4.51 0.67 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.38   0.77 มาก 

 จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจ โดยรวม ในระดับมาก  = 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
พบว่าด้านผลผลิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด = 4.51 ส่วนด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก = 4.24  ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าครูผู้สอนมี
ความพึงพอใจในระดับมาที่สุดสามรายการ คือ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (ด้าน 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย) 4.70 การน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปใช้ในชั้น
เรียน 4.60 การปรับวิธีสอนของครูเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4.50 และการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงจากโครงงานเป็นฐาน 4.50 ตามล าดับ 
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 2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   

ตารางที่ 4.8   แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (n=312) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 168 53.80 
 หญิง 144 46.20 

รวม 312 100.00 
ศึกษาในระดับ   
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 172 55.10 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 140 44.90 

รวม 312 100.00 
ประเภทวิชา   
 ช่างอุตสาหกรรม 203 65.06 
 บริหารธุรกิจ 84 26.93 
 คหกรรม 15 4.81 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 3.20 

รวม 312 100.00 

จากตารางที่ 4.8  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่ามีผู้ตอบแบบ จ านวนทั้งสิ้น  

312 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.80  ที่เหลือเป็นเพศหญิงร้อยละ  46.20  โดยส่วนใหญ่ศึกษาใน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 55.10  ที่เหลือเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ร้อยละ  44.90  จ าแนกตามประเภทวิชา พบว่าเป็นผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  มาก

ที่สุด ร้อยละ 65.06  รองลงมาเป็นประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ  26.93  ประเภทวิชาคหกรรม   

ร้อยละ  4.81  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้อยละ  3.20 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

รายการ   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
(PjBL) 6 ขั้นตอน 

   

1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม    
1.1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานโครงงาน 

4.43 0.70 มาก 

1.2 ก าหนดปัญหา ความต้องการ 4.35 0.76 มาก 
1.3 ศึกษาแหล่งการเรียนรู้/ค้นคว้า 4.30 0.77 มาก 
1.4 แบ่งกลุ่มและการท างานร่วมกัน 4.51 0.72 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 4.40 0.64 มาก 
2.ขั้นตอนการก าหนดและเลือกหัวข้อ    
2.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 4.42 0.74 มาก 
2.2 ร่วมกันก าหนดและเลือกหัวข้อโครงงานโดยกระบวนการกลุ่ม 4.41 0.74 มาก 
2.3 น าเสนอหัวข้อโครงงานต่อผู้สอน 4.37 0.79 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านขั้นตอนการก าหนดและเลือกหัวข้อ 4.40 0.75 มาก 
3. ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน    
3.1 ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 4.41 0.77 มาก 
3.2 ร่วมกันเขียนเค้าโครงของโครงงานตามระเบียนวิธี 4.46 0.76 มาก 
3.3 น าเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อครูผู้สอน 4.49 0.76 มาก 
3.4 น าข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนมาปรับปรุง 4.44 0.74 มาก 
3.5 น าเสนอขอความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติโครงงาน 4.41 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 4.44 0.67 มาก 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงงาน    
4.1 ปฏิบัติงานโครงงาน 4.58 0.68 มากที่สุด 
4.2 ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้เรียน 4.52 0.73 มากที่สุด 
4.3 ประชุมปรึกษาหารือกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.42 0.78 มาก 
4.4 รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงงาน 4.42 0.81 มาก 
4.5 วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการด าเนินงาน 4.35 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงงาน 4.46 0.76 มาก 
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ตารางที่ 4.9  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (ต่อ) 

รายการ   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5. ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน    
5.1 เขียนรายงานโครงงาน 4.45 0.74 มาก 
5.2 น าเสนอกระบวนการและผลงานโครงงาน 4.55 0.72 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 4.50 0.73  
6. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
(PjBL) 6 ขั้นตอน 

   

6.1 มีการประเมินโครงงานทุกระยะ (ก่อน  ระหว่าง  และหลังการ
ด าเนินโครงงาน) 

4.33 0.73 มาก 

6.2 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย  4.26 0.77 มาก 
6.3 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงาน 4.43 0.76 มาก 
รวมเฉลี่ยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    
เป็นฐาน (PjBL) 6 ขั้นตอน 

4.34 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.69 มาก 

จากตารางที่ 4.9  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก   = 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านขั้นตอนการน าเสนอผลงาน  = 4.50 ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดจ านวนสี่รายการ 
ได้แก่  ขัน้ปฏิบัติงานโครงงาน  = 4.58 ขั้นน าเสนอกระบวนการและผลงานโครงงาน  = 4.55 ขั้น
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้เรียน  = 4.52 และข้ันแบ่งกลุ่มและการท างานร่วมกัน  = 4.51 
ตามล าดับ 
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       2.4 ผลการจัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ตารางที่ 4.10   ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ของผู้เรียน 

รายการ   S.D. 
ระดับ 

  การเรียนรู้ 
1. การท างานเป็นทมีร่วมกับเพ่ือน 4.66 0.54 มากที่สุด 
2. เกิดการเรียนรู้ที่จะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 4.44 0.71 มาก 
3. ฝึกการแก้ปัญหา 4.54 0.70 มากที่สุด 
4. เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.51 0.71 มากที่สุด 
5. ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 4.48 0.68 มาก 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.54 0.70 มากที่สุด 
7. ผลจากการเรียนรู้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.60 0.69 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.67 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.10  การประเมินการเรียนรู้ที่เกิดจากการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ของผู้เรียนพบว่า มีระดับการเรียนรู้โดยรวมในระดับมากท่ีสุด   = 4.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีระดับการเรียนรู้ในสองระดับคือระดับมาก และระดับมากท่ีสุด โดยระดับมากท่ีสุด จ านวนห้ารายการ 
ได้แก่ ผลจากการเรียนรู้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    = 4.60   การท างานเป็นทีมร่วมกับ
เพ่ือน   = 4.66  ฝึกการแก้ปัญหา   = 4.54 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   = 4.54  เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้   = 4.51 ตามล าดับ ส่วนระดับการเรียนรู้ในระดับมาก จ านวน สองรายการ 
ได้แก่ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   = 4.48 เกิดการเรียนรู้ที่จะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง   = 4.44 
ตามล าดับ 
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 2.4.2 ผลงานของผู้เรียน 
 

ตารางที่ 4.11  แสดงข้อมูลจ านวนโครงงานของผู้เรียนจ าแนกตามประเภทโครงงาน 

ประเภทของโครงงาน จ านวน ร้อยละ 
1. โครงงานประเภทส ารวจ 20 23.26 
2. โครงงานประเภททดลอง 32 37.21 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 34 39.53 
4. โครงงานประเภททฤษฎี - - 

รวม 86 100.00 

จากตารางที่ 4.11  แสดงข้อมูลจ านวนโครงงานของผู้เรียนจ าแนกตามประเภทโครงงาน  พบว่า  
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์มากสุด ร้อยละ 37.21 รองลงมาเป็นโครงงานประเภทโครงงานประเภท
ทดลอง ร้อยละ 37.21 และโครงงานประเภทส ารวจ ร้อยละ 23.26 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 ครูผู้สอน 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเกิดความสัมพันธภาพที่ดี 

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 
 - เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศแห่งความสุข ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็น ได้คิดเองท าเอง 
และเรียนรู้การแก้ปัญหาได้เอง ครผูู้สอนเป็นผู้คอยดูแล ท าให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพออกมาได้มากกว่าใน
หลักสูตรก าหนดไว้  
 - ควรให้ผู้บริหารได้ร่วมรับทราบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพราะจะได้เข้าใจตรงกัน
กับครูผู้สอนและสนับสนุนให้ครูผู้สอนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้ 
 - ผลที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท าให้ครูผู้สอนมีโอกาสปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นกว่าแบบเดิมๆ 

 ผู้เรียน 
 - ชอบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรียนสนุก ไม่เครียด ไม่ง่วงนอน ได้ท างานร่วมกัน
กับเพ่ือนได้ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น 
 - ได้ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ไปใช้ในการท าโครงงานในวิชาโครงการได้ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการในชีวิตจริงได้ 
 - อยากให้คุณครูในรายวิชาอ่ืนๆ สอนแบบโครงงานเป็นฐานด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project–based Learning 
(PjBL) ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ และเพ่ือศึกษาผลการ
ด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนอาชีวศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์ โดยมอบหมายให้ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทั้ง 5 ภาค มีหน้าที่นิเทศติดตามการด าเนินการจัดการเรียนรู้ของ
ครูกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภาค ส าหรับภาคเหนือ มีครูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 22 คน ได้มาโดยการ
สมัครเข้าร่วมโครงการ จากสถานศึกษา 7 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และวิทยาลัยเทคนิคตาก เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม จ านวน 4 ชุด 
ได้แก่ 1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและผลที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน และ4) แบบส ารวจผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สรุปผลได้ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน ทั้งหมด 22 คนพบว่าครูส่วนใหญ่เป็นครูวิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
ร้อยละ18.16 ส่วนสถานศึกษาที่เหลือมีจ านวนเท่ากันคือร้อยละ 13.64 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงคือร้อยละ 59.09  ส่วนเพศหญิงร้อยละ  49.91  โดยมีสาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน  จ านวน 9  สาขาวิชา พบว่าส่วนใหญ่เป็นครูสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 22.73  รองลงมาเป็น สามัญสัมพันธ์ ร้อยละ 18.18 สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.64 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร้อย
ละ 9.09 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละ 4.55 ตามล าดับ ส าหรับข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนที่เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีทั้งหมด 
จ านวน 460 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ร้อยละ 51.96 ที่เหลือ
เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ร้อยละ 48.04 ซึ่งพบว่าเป็นผู้ เรียนจาก
วิทยาลัยเทคนิคล าปางมากที่สุด  ร้อยละ 19.57 รองลงมาสามอันดับได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี
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อุตรดิตถ์ ร้อยละ 19.35 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร้อยละ 15.87 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ร้อยละ 
15.43 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เรียนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นรายวิชาที่มีผู้เรียนมากสุด 
ร้อยละ 17.17  รองลงมาสามอันดับ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ร้อย
ละ 10.43 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ร้อยละ 8.26 และวิชาควบคุมหัวฉีดดีเซล ร้อยละ 7.60 ตามล าดับ จาก
ผลการนิเทศติดตาม สรุปผลการนิเทศได้ ดังนี้ 
 
สรุปผลการนิเทศ 

 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  พบว่าครูผู้สอนมีความสามารถในการเขียนแผน
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยรวมมีคุณภาพในระดับดี  = 2.50 เมื่อพิจารณาตาม
ส่วนประกอบของแผนจัดการเรียนรู้  พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี  ซึ่งในระดับดีได้แก่ 
ส่วนหัว  = 2.78 ส่วนสาระการเรียนรู้   2.67 ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้  = 2.61 ส่วน
สาระส าคัญ  = 2.59 ส่วนสื่อและแหล่งเรียนรู้  = 2.59 และสมรรถนะประจ าหน่วย  = 2.54 
ตามล าดับ คุณภาพในระดับพอใช้ ได้แก่ส่วนการวัดและประเมินผล  = 2.48ส่วนหลักฐานการเรียนรู้ 
 = 2.29 ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้  = 2.16 ตามล าดับ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจ โดยรวม ในระดับมาก  = 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า
ด้านผลผลิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด = 4.51 ส่วนด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก = 4.24  ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมาที่สุดสามรายการ คือ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (ด้าน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย) 4.70 การน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานไปใช้ในชั้นเรียน 4.60 การปรับวิธีสอนของครูเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
4.50 และการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงจากโครงงานเป็นฐาน 4.50 ตามล าดับ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า 
โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก   = 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุดในด้านขั้นตอนการน าเสนอผลงาน  = 4.50 ส่วนด้านอ่ืนๆอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนสี่ รายการ 
ได้แก่  ขั้นปฏิบัติงานโครงงาน  = 4.58 ขั้นน าเสนอกระบวนการและผลงานโครงงาน  = 4.55 ขั้น
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้เรียน  = 4.52 และขั้นแบ่งกลุ่มและการท างานร่วมกัน  = 4.51 
ตามล าดับ 
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ผลการประเมินการเรียนรู้ที่เกิดจากการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของ
ผู้เรียนพบว่า มีระดับการเรียนรู้โดยรวมในระดับมากที่สุด   = 4.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีระดับการเรียนรู้ในสองระดับคือระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยระดับมากที่สุด จ านวนห้า
รายการ ได้แก่ ผลจากการเรียนรู้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    = 4.60   การท างานเป็นทีม
ร่วมกับเพ่ือน   = 4.66  ฝึกการแก้ปัญหา   = 4.54 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   = 4.54  เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้   = 4.51 ตามล าดับ ส่วนระดับการเรียนรู้ในระดับมาก จ านวน 
สองรายการ ได้แก่ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   = 4.48 เกิดการเรียนรู้ที่จะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
  = 4.44 ตามล าดับ 

ผลงานของผู้เรียนที่เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า มีโครงงานที่เกิดขึ้นจากการท า
กิจกรรม ทั้งหมด จ านวน 86 โครงงาน จ าแนกเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์มากสุด ร้อยละ 
37.21 รองลงมาเป็นโครงงานประเภทโครงงานประเภททดลอง ร้อยละ 37.21 และโครงงานประเภท
ส ารวจ ร้อยละ 23.26 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  พบว่าครูผู้สอนมีความสามารถในการเขียนแผน
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยรวมมีคุณภาพในระดับดี แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมี
ความสามารถในการเขียนแผนการสอนได้ดี จึงท านายได้ว่าครูจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ เพราะแผนการสอนเป็นการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2543) ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นงานส าคัญของครูที่แสดงถึงการท างานอย่างมีระบบ  เป็น สิ่งที่ครูจัดท าขึ้น
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่าง
เป็นระบบโดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ค าอธิบายรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้  เชื่อมโยง
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตาม
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  ก าหนดสาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา เลือกสรร
กระบวนการที่ผู้เรียน สื่อ การวัดผลและการประเมินผล ที่จะให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้จาก  แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  ดังนั้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จที่
ผู้สอนคาดหวังไว้ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนานาการจัดการเรียนรู้ไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2545), มนสิช  สิทธิ
สมบูรณ์ (2552), ส าลี   รักสุทธิ (2553), นิลมณี  พิทักษ์ (2560), นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2561) 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจ โดยรวม ในระดับมากเช่นเดียวกันกับผู้เรียน แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งครูผู้สอนและ
ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รังศิมา ชูเทียน และทศพร แสงสว่าง (2559) ที่วิจัยเรื่องการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือหาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในระดับมาก เช่นเดียวกันกับศิริพร ศรีจันทะ 
(2560) ได้วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใน
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น ฐาน
ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  ใน
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 และพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงการเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ดุษฎี โยเหลาและคณะ, (2557) ที่
ระบุว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน า
ความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้ เชี่ยวชาญ  ผ่าน
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม น ามาสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผล
การจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม สอดคล้องกับวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) อ้างถึง
ความหมายที่ Lanschow (1996) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน หมายถึง การกระท า
กิจกรรมร่วมกันซึ่ง ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงเพ่ือการ
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถ วิเคราะห์แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหา
เหล่านั้น เช่นเดียวกันกับ Jaques (1984) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการรวมกลุ่มกันของบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมกันท ากิจกรรมอันจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายบางประการ นอกจากนั้นแล้ว โครงการ
เป็นสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ ท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และสนับสนุน
โครงการกันในการเรียนรู้ ซึ่งสุดสาย ศรีศักดา (2555) ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสร้างความสนใจของ
ผู้เรียน และสามารถเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเองได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือครูผู้สอน
เป็นที่ปรึกษา สอดคล้องกับ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) ระบุว่าเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ ซึ่งในท านองเดียวกันนี้ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการ
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จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ได้ข้อ
ค้นพบที่สอดคล้องว่าการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้มากว่าการเรียนแบบเดิม ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานได้เชื่อมโยง ความรู้กับกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ ที่นอกเหนือต ารา เพ่ือความส าเร็จในการท าโครงงานท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซึ่งเป็นทักษะส าคัญในอนาคต ในส่วนของผู้สอนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้ ชี้แนะให้ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้สอน
และผู้ เรียนได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่ท้าทายในการด าเนินโครงงานร่วมกันเป็นการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555) จากที่กล่าวมา
จึงส่งผลให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมาก 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ 
 ในการด าเนินการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ในครั้งนี้ 
ได้ข้อค้นพบที่เป็นประเด็นในการเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.การด าเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ควรมีผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับรู้ รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย เริ่มตั้งแต่มีการประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารได้
ทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้ด าเนินการใน
สถานศึกษาได้สะดวก และถูกต้องตามหลักการ วิธีการของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รวมถึงในการร่วมนิเทศติดตาม และร่วมการน าเสนอผลงาน   
 2. ควรมีการส่งเสริมครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ในปีก่อนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเป็นฐานที่เกิดขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่ 
เรียนแบบโครงงานเป็นฐานกับผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีอ่ืน 

3. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบ 
โครงงานเป็นฐานของครูผู้สอน 

4. ควรมีการส่งเสริมการถอดบทเรียนจากผลงานของผู้เรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่ 
ได้จากการท าโครงงานและผลงานของผู้เรียน 
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  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลจากการด าเนินการแสดงให้เห็นว่าจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสามารถสร้าง 

บุคลากรให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานได้ 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21จึงควรสนับสนุนงบประมาณในการขยายผลสู่
สถานศึกษาอื่นๆนอกเหนือจากสถานศึกษาต้นแบบ ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

 
1. รายชื่อครูต้นแบบผู้นิเทศ 

1.1 รายชื่อครูต้นแบบผู้นิเทศ 

ที่ สถานศึกษา ชื่อ – สกุล 
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายพงษ์ศักดิ์   บุญภักด ี
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายประพันธ์   มอนแก้ว 
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายภูมิพฒัน์    วนพิพัฒน์พงศ ์
4 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพษิณุโลก นายเก้ือกูล   วงษ์เสร ี
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาววิมล  จงโต๊ะ 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นายกิติพงษ์   ไชยทิง 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย นางสาวธิภารัตน์   ส าสีเติมสิร ิ

 
1.2 จ านวนครูเป้าหมายปีงบประมาณ2561 

ที่ สถานศึกษา ชื่อ – สกุล 

1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายเอกชัย  ชูเที่ยง 
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายสิงห์คม  วุฒิชาติ 
3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ 
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายประชา  กัลปนารถ 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายชวลิต  โพธิ์สุข 
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางธิดารัตน์  พึ่งพิณ 
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นางภัทราวรรณ  สุขพันธุ์ 
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นางสาวฉันทนา  หอมขจร 
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นางสาวอานีสรา  โศภนะศุกร์ 
10 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ว่าที่ รต.ไชยรัตน์  สุขสงวน 
11 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง นายทวิช  สวนโต 
12 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง นางสร้อยทอง  สุภาเลิศ 
13 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง นางปราณี  เสนาสังข์ 
14 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นายแสงทวี  ปัญสมคิด 
15 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน 
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1.2 จ านวนครูเป้าหมายปีงบประมาณ2561 (ต่อ) 

 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ – สกุล 
16 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นายจารึก  ไชยวงค์ 
17 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายนพพร  สุขทรัพย์ 
18 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายยศพนธ์  รักเชื้อ 
19 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายกฤษฎา  อินหอม 
20 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายจักรลักษณ์  เวียงนาค 
21 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางกนกกาญจน์  เวียงนาค 
22 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางอัญชลี  พานทอง 
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ภาคผนวก ข 
 

 
                                      

 
ค าสั่งศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ที่             /  2561 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศติดตามการด าเนินงานโครงการ 

การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน (PjBL) 
------------------------------------ 

   
        ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์ และ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค รับผิดชอบการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(PjBL) เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทัว่ถึง บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้ท าหนา้ที่ดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายวิทยา        ใจวิถี         ผู้อ านวยการ ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวพิมพร ศะริจันทร ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
1.3 นางจารุณ ี มณีขัตยิ ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
1.4 นางสุดสาย ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก ใหค้ าปรึกษา แนะน า สนับสนุน การด าเนินการนเิทศติดตามโครงการการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ของสถานศึกษาในเขตภาคเหนอื ให้การนิเทศติดตามเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบราชการ และบรรลผุลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการวิชาการและนิเทศติดตาม 
2.1 นายวิทยา  ใจวิถี ผู้อ านวยการ ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวพิมพร    ศะริจันทร ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
2.3 นางสายฝน แสนใจพรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่ กรรมการ 
2.4 นายประพันธ ์ มอนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชยีงราย กรรมการ 
2.5 นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักด ี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
2.6 นายภูมิพัฒน์   วนพิพัฒน์พงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
2.7 นางสาว วิมล จงโต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
2.8 นายเกื้อกูล วงษ์เสร ี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการ 
2.9 นายกิติพงษ ์ ไชยทิง วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ ์ กรรมการ 
2.10 นางสาวธิภารตัน์    ส าลีเติมสิร ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการ 
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2.11 นางสุดสาย ศรีศักดา          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ 
2.12 นางจารุณ ี มณีขัตยิ์          ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ สร้างความรูค้วามเข้าใจและนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน (PjBL) ในสถานศึกษาเป้าหมาย รวบรวมข้อมลูการนเิทศ จัดท ารายงานการนเิทศ และน าเสนอขอ้มูลการนเิทศ
ต่อคณะกรรมการอ านวยการต่อไป 

3. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการ 
3.1 นายวิทยา   ใจวิถ ี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวพิมพร ศะริจันทร ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3.3 นางจารุณ ี มณีขัตยิ ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3.4 นายอธิป สิริกุลขจร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3.5 นายวีระพงศ ์ จุณศิร ิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3.6 นายอุกฤษฏ์ วัฒนกีบุตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3.7 นายเกียรติศักดิ ์ โล่หส์ุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3.8 นางสุดสาย ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ 
3.9 นางนฤมล พรหมจักร ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.10      นางสาวณัฐภัสสร  ค าฟู ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ด าเนินการจัดประชุมปฏบิัติการ ดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
จัดซื้อ/ จัดจ้าง จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ การลงทะเบียน เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ ทัศนูปกรณ์ ตลอดจนอ านวยความสะดวก
ประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เรียบร้อยบรรลตุามวตัถุประสงค์ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี   17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
                                                      
 

(นายวิทยา  ใจวิถ)ี 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อโครงงานของผู้เรียน 

 
 
1. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 

ที ่
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชกิ 

1 นายเอกชัย  ชูเที่ยง รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ ส่วนประกอบมลัตมิิเตอร์แบบเข็ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 6 

2 นายเอกชัย  ชูเที่ยง รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ สเกลหน้าปัดมลัตมิิเตอรแ์บบเข็ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 5 

3 นายเอกชัย  ชูเที่ยง รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ ข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 5 

4 นายเอกชัย  ชูเที่ยง รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ การใช้งานมลัติมเิตอร์แบบเข็ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 6 

5 นายสิงห์คม  วุฒิชาติ รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 (3201-2003) 
โครงการ น้้าพริกน้้าย้อย จาจ๊า 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 4 

6 นายสิงห์คม  วุฒิชาติ รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 (3201-2003) 
โครงการ หมอนสม็อก ชนาลัย 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 4 

7 นายสิงห์คม  วุฒิชาติ รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 (3201-2003) 
โครงการ ตะกร้าสาน Beauty Baskets 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 5 

8 นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ รายวิชา ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ (3201-2003) 
โครงการ ระบบฐานข้อมลูหนังสือเข้า 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 2 

9 นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ รายวิชา ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ (3201-2003) 
โครงการ ระบบฐานข้อมลูบันทึกข้อความ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 2 
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10 นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ รายวิชา ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ (3201-2003) 

โครงการ ระบบฐานข้อมลูเก็บสญัญา กยศ. 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 2 

11 นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ รายวิชา ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ (3201-2003) 
โครงการ ระบบฐานข้อมลูการเบิกพัสดุภายในแผนกฯ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 2 

12 นางวรรณทิภา  บุญประเสริฐ รายวิชา ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ (3201-2003) 
โครงการ ระบบฐานข้อมลูการใช้งานคอมพิวเตอร ์
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 2 

 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชิก 

1 นายชวลิต  โพธิ์สุข รายวิชา เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3104-2007) 
โครงการ การใช้และปรับรีโมทเคร่ืองปรับอากาศ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.2 5 

2 นายชวลิต  โพธิ์สุข รายวิชา เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3104-2007) 
โครงการ การซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (คอมเพรสเซอร์) 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.2 6 

3 นายชวลิต  โพธิ์สุข รายวิชา เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3104-2007) 
โครงการ การล้างเคร่ืองปรับอากาศเบื้องต้น 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.2 7 

4 นายชวลิต  โพธิ์สุข รายวิชา เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3104-2007) 
โครงการ การล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.2 6 

5 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 
โครงการ ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์และภาชนะวัดดอยท่าเสา 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 6 

6 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 
โครงการ ระบบฐานข้อมูลชุมชนปลอดเหล้าและบุหร่ี 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 4 
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7 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 

โครงการ ระบบฐานข้อมูลเด็กและผู้สงูอายุ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

8 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 
โครงการ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

9 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 
โครงการ ระบบฐานข้อมูลการรบัเงินผูสู้งอายุ บ้านบึงหลัก 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 4 

10 นางธิดารัตน์  พึง่พิณ รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 
โครงการ ระบบจดัการเงินกองทุนฌาปนกิจศพฯ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

11 นายประชา  
 กัลปนารถ 

รายวิชา เครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ (3101-2002) 
โครงการ งานติดตั้งเคร่ืองท้าความเย็นแบบตู้น้า้เย็นฯ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 4 

12 นายประชา  
 กัลปนารถ 

รายวิชา เครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ (3101-2002) 
โครงการ งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารฯ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 4 

13 นายประชา  
 กัลปนารถ 

รายวิชา เครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ (3101-2002) 
โครงการ งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารฯ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 4 

14 นายประชา  
 กัลปนารถ 

รายวิชา เครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ (3101-2002) 
โครงการ งานติดตั้งเคร่ืองท้าความเย็นประเภทตู้เย็นฯ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 4 

15 นายประชา  
 กัลปนารถ 

รายวิชา เครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ (3101-2002) 
โครงการ งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารฯ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 4 
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.3. วิทยาลัยเทคนิคลา้ปาง 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชิก 

1 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ ล้อปรอทเอียง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 5 

2 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ ศึกษาแรงดันน้้าจากรถจ้าลอง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 5 

3 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ เก้าอี้กระดาษลัง 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

4 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ เคร่ืองบีบขวดพลาสตกิ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

5 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ เคร่ืองดันแรงน้้า 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 3 

6 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ อุปกรณ์ดูดฝุ่นขนาดเล็ก 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

7 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ อุปกรณ์ช่วยเพิ่มแรงดันน้้า 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

8 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ การเปรียบเทียบแรงดงึรอกและแรงดีงคน 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวส.1 5 

9 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ อุปกรณ์สไลด์หอมแดง 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

10 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ อุปกรณ์รับใบกบ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 
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11 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ อุปกรณ์หยิบ-จับสิ่งของบนที่สงู 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

12 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ เก้าอี้จากกระดาษ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

13 นางสร้อยทอง  สุภา
เลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ กระต่ายกระโดด 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 4 

14 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ ขวดแยกไข่ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

15 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ รถพลังงานลม 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 4 

16 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ เคร่ืองดูดฝุ่น 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 4 

17 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ เคร่ืองเปิด-ปิดน้้าอัตโนมัต ิ
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

18 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ รถลูกโป่งพลงังานลม 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 

19 นางสร้อยทอง   
สุภาเลิศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างฯ (3000-1304) 
โครงการ รถพลังงานหนังยาง 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.1 5 
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4. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเปา้ 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชิก 

1 นายแสงทวี  
 ปัญสมคิด 

รายวิชา งานบา้รุงรักษารถยนต ์(2101-2104) 
โครงการ งานล้างท้าความสะอาดสีและการขัดสีรถยนต์ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.1 4 

2 นายแสงทวี  
 ปัญสมคิด 

รายวิชา งานบา้รุงรักษารถยนต ์(2101-2104) 
โครงการ งานล้างท้าความสะอาดสีและการขัดสีรถยนต ์
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.1 4 

3 นายแสงทวี  
 ปัญสมคิด 

รายวิชา งานบา้รุงรักษารถยนต ์(2101-2104) 
โครงการ งานล้างท้าความสะอาดสีและการขัดสีรถยนต์ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.1 4 

4 นายแสงทวี  
 ปัญสมคิด 

รายวิชา งานบา้รุงรักษารถยนต ์(2101-2104) 
โครงการ งานล้างท้าความสะอาดสีและการขัดสีรถยนต์ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.1 4 

5 นายแสงทวี  
 ปัญสมคิด 

รายวิชา งานบา้รุงรักษารถยนต ์(2101-2104) 
โครงการ งานล้างท้าความสะอาดสีและการขัดสีรถยนต์ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.1 2 

6 นางสาวระพพีรรณ  
อินทะรน 

รายวิชา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ (2201-2005) 
โครงการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส้าหรับมนุษย์เงนิเดือน 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 3 

7 นางสาวระพพีรรณ  
อินทะรน 

รายวิชา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ (2201-2005) 
โครงการ เพลงภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 3 

8 นางสาวระพพีรรณ  
อินทะรน 

รายวิชา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ (2201-2005) 
โครงการ พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมเก่ียวกับภาษีเงินได้ฯ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 3 

9 นางสาวระพพีรรณ  
อินทะรน 

รายวิชา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ (2201-2005) 
โครงการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส้าหรับเจา้ของหอพัก 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 3 

10 นางสาวระพพีรรณ  
อินทะรน 

รายวิชา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ (2201-2005) 
โครงการ เด็กยุคใหม่เข้าใจภาษี 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 3 
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11 นางสาวระพพีรรณ  
อินทะรน 

รายวิชา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ (2201-2005) 
โครงการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส้าหรับกิจการเจ้าของฯ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 3 

12 นายจารึก  ไชยวงค ์ รายวิชา เครื่องท้าความเย็น (2104-2007) 
โครงการ การสาธิตการเชื่อมลวดทองแดง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

13 นายจารึก  ไชยวงค ์ รายวิชา เครื่องท้าความเย็น (2104-2007) 
โครงการ การส้ารวจและบา้รุงรักษาเครื่องมืองานช่างฯ
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 5 

14 นายจารึก  ไชยวงค ์ รายวิชา เครื่องท้าความเย็น (2104-2007) 
โครงการ การสาธิตการบานท่อชั้นเดียว 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

15 นายจารึก  ไชยวงค ์ รายวิชา เครื่องท้าความเย็น (2104-2007) 
โครงการ การสาธิตการดัดท่อ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

16 นายจารึก  ไชยวงค ์ รายวิชา เครื่องท้าความเย็น (2104-2007) 
โครงการ การสาธิตการดัดท่อทองแดง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

 

5.  วิทยาลัยสารพัดชา่งแพร ่

ที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชิก 

1 นายยศพนธ์  รักเชื้อ รายวิชา งานปรับอากาศรถยนต ์(2101-2103) 
โครงการ ระบบท้าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

2 นายยศพนธ์  รักเชื้อ รายวิชา งานปรับอากาศรถยนต ์(2101-2103) 
โครงการ คอมเพรสเซอร์ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

3 นายยศพนธ์  รักเชื้อ รายวิชา งานปรับอากาศรถยนต ์(2101-2103) 
โครงการ สารทา้ความเย็นเคร่ืองปรับอากาศ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 
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4 นายกฤษฎา  อิน

หอม 
รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2103) 
โครงการ การสวมเข็มขัดนิรภัยและการปนืเสาไฟฟ้า 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 4 

5 นายกฤษฎา  อิน
หอม 

รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2103) 
โครงการ การผูกลูกถ้วยเบื้องตน้ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 5 

6 นายกฤษฎา  อิน
หอม 

รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2103) 
โครงการ การผูกลูกถ้วยแรงต่้าและการเข้าปลายสายแรงต่้า 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 5 

7 นายกฤษฎา  อิน
หอม 

รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2103) 
โครงการ การพาดสาย-การดึงสาย 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.2 5 

1.  5.6 วิทยาลัยเทคนิคตาก 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชิก 

1 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ ไฟฟ้ากระแสตรง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

2 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ โอห์ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

3 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ แอมป์ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

4 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ แอมป์ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

5 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ โอห์ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 
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6 นายจักรลักษณ์  

เวียงนาค 
รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ แอมป์ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

7 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ ไฟฟ้ากระแสตรง 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

8 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ โอห์ม 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

9 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ แอมป์ 
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

10 นายจักรลักษณ์  
เวียงนาค 

รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 
โครงการ โวลล ์
โครงการประเภท ทดลอง 

ปวช.1 2 

11 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ การส้ารวจระบบนิเวศป่าชุมชนบ้านน้า้ดบิ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 5 

12 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ ระบบนิเวศป่าชุมชนหนองร่ม 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 5 

 

6. วิทยาลัยเทคนิคตาก (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ครูผู้สอน) 

ชื่อรายวิชา / ชื่อโครงการ / 
ประเภทของโครงการ 

ระดับ 
จ านวน 
สมาชิก 

13 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ การศึกษาระบบนิเวศฝ่ายชะลอน้า้ฯ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 5 

14 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ ส้ารวจระบบนิเวศป่าทุ่งกระเซาะ 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 5 
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15 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ ศึกษาระบบนิเวศปา่ชมุชนหนองแขม 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 4 

16 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ ศึกษาสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศปา่ชุมชนหนองบัว 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 4 

17 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ การส้ารวจระบบนิเวศหนองหลวง 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 4 

18 นางกนกกาญจน์ 
เวียงนาค 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) 
โครงการ ศึกษาระบบนิเวศน้า้ตกลานสาง 
โครงการประเภท ส้ารวจ 

ปวช.2 5 

19 นายจิตรลี  พานทอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001) 
โครงการ สุนัขจิ้งจองกับนกกระสา 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 4 

20 นายจิตรลี  พานทอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001) 
โครงการ กระต่ายกับเต่า 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 4 

21 นายจิตรลี  พานทอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001) 
โครงการ ลูกเป็ดขี้เหร่ 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 4 

22 นายจิตรลี  พานทอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001) 
โครงการ หนูเมืองกับหนูชนบท 
โครงการประเภท สิ่งประดิษฐ ์

ปวส.2 4 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ 

   
1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL (ส าหรับผู้นิเทศ) 
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 

59                                                       ผลการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

 

 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ (ส าหรับครูผู้สอน) 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ (ส าหรับผู้เรียน) 
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4. แบบส ารวจผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (ส าหรับครูผู้สอน) 
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การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการนิเทศติดตาม 
การด าเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ภาคเหนือ 

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรม 
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การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ภาคเหนือ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    

 

67 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ภาคเหนือ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 และวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    

 

68 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ภาคเหนือ 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จังหวัดแพร่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    

 

69 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ภาคเหนือ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง จังหวัดล าปาง 

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    

 

70 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ภาคเหนือ 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จังหวัดล าปาง 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    

 

71 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

การประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 14-17 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 

72 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

ภาคผนวก ฉ 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการผู้จัดท าสรุปรายงานผลการนิเทศ 
 
ที่ปรึกษา 
นายวิทยา  ใจวิถ ี   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
นางสาวโสภี  นลิรักษ์  ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 
คณะกรรมการผู้จัดท าสรุปรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุดสาย  ศรีศักดา  ศึกษานิเทศก์ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
ประธานคณะท างาน 
 
  

นางสาวธิภารัตน์  ส าลีเติมสิร ิ  คร ูสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
คณะกรรมการ 

นายพงษ์ศักดิ์   บุญภักด ี ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
รองประธานคณะกรรมการ 

 

นายภูมิพัฒน์  วนพิพัฒน์พงศ์   คร ูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยีสุโขทัย 
เลขาคณะกรรมการ 

 



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 

73 ผลการนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประพัน  มอนแก้ว  ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
คณะกรรมการ 
 

นายเกื้อกูล   วงษ์เสรี   คร ูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
คณะกรรมการ 
 

นายกิติพงษ์   ไชยทิง  ครสูาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
คณะกรรมการ 
 

นางสาววิมล  จงโต๊ะ ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
คณะกรรมการ 
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