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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐาน
แบบโครงงานเป็นฐานเพือ่ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
อรรณพ วุฒ1*ิ พิสิฐ เมธาภัทร2 และ มนต์ชัย เทียนทอง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐาน
แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ผลการพัฒนารูปแบบ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ ั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 12 หัวเรื่อง
ในแต่ละหัวข้อเรื่องประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด สื่อ วิธีการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม
และแบบทดสอบ ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป สรุปผล 4 ด้าน พบว่า (1) การ
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างหัวเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้อง และความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบ
ประเมินผลการฝึกอบรม มีค่าความเหมาะสมในระดับมากมี่สุด (3) การประเมินกระบวนการจากการนําหลักสูตรไปใช้จริง
พบว่า ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านทฤษฎีมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ E1/E2 เท่ากับ 84.07/80.94 และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ด้านปฏิบัติมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งสองด้าน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด (4) การประเมินผลผลิตโดยการติดตามผลการ นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่าง
เหมาะสมส่งผลให้ผู้บริหารในระดับหัวหน้าสาขาและนักศึกษา มีความพอใจในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบการเรียนการสอน วิชาชีพพื้นฐาน
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Development of Training Program for Project Based
Fundamental Vocational Subject to Enhance Creative Thinking
Aunop Vuthi1* Pisit Methapatara2 and Monchai Tiantong3
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop the training program for project based
fundamental vocational subject to enhance creative thinking 2) to find the efficiency of the training
program for project based fundamental vocational subject to enhance creative thinking. The results
can be concluded as follows: 1) The development of training program for project based
fundamental vocational subject to enhance creative thinking revealed that the training model
consisted of 7 stages, i.e. analysis of basic industrial product design, content and teaching plan,
defining teaching objectives, writing lesson plan of the fundamental vocational subject based on 7
steps of LAC Theory, pilot study of the training model, implementation, evaluation, feedback, and
follow-up study. This training model was validated by the experts with very high appropriate and
supporting the hypothesis. 2) The results of the developing training model 12 topics. Each topic
included behavioral objective, content handout, exercise, media, training method, training plan,
and test. 3) The evaluation of the model efficiency was conducted by CIPP Model with the results
in 4 main aspects. (1) The content evaluation showed high congruence between training topics and
training objectives with very high appropriateness of the training model. (2) The input valuation
revealed high congruence between behavioral objectives and the training model components and
content. (3) The process evaluation reported the results of model implementation on high
theoretical achievement at 84.07/80.94 and the practical achievement at 80.74 higher than the set
criteria resulting in high satisfaction of the trainees. (4) The product evaluation was conducted by
the follow-up study appropriately resulting in high satisfaction of the Department Heads and
students. Finally it can be concluded that the development of training program for project based
fundamental vocational subject to enhance creative thinking achieved higher than the set criteria
according to the research hypothesis.
Keywords: Training program, learning and teaching method, fundamental vocational subject,
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1. บทนํา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญถ้าจะพัฒนาประเทศ
ต้ องพั ฒนาการศึ กษาให้ กั บเยาวชน ในชาติ ให้ มี ความ
เข้มแข็ง ทั้งร่างกาย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และจิต
นิสัยที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องมีกลยุทธ์เทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนและสร้างบุคลากร
คุณภาพของชาติให้พร้อม ออกสู่สังคมจริงและอยู่ได้อย่าง
มีสุข [1] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ได้กําหนดแนวการจัดการศึกษาที่สําคัญ การเรียน
การสอนมี จุ ดประสงค์ ให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้
การคิด 2) ด้านเจตคติ 3) ด้านทักษะ [2] ผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะต้องรู้แนวการจัดการศึกษา
เพื่อจะได้วางแผนและเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บรรลุเป้าหมายที่
จะส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 กล่าวว่า
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ ความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนเพราะ
ช่วยให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่
การเรียนรู้ ทักษะ การฝึกฝน หากพัฒนาศักยภาพสมอง
ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพก็จะช่วย
ให้ทุกปัญหามีคําตอบ [3] การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดที่
มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ในเชิงความคิดเป็นทักษะ
อย่างหนึ่งที่ทุกคนเรียนรู้ ฝึกฝน และนําไปใช้ได้เหมือนกับ
ทักษะอื่น จึงสามารถสอนให้นําไปใช้ได้อย่างมีแบบแผน
[4] ผู้สอนจึงมีส่วนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ได้ทุกด้าน กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
ที่กระตุ้นให้สมองคิดและทํางานแบบท้าทาย จะทําให้
ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นากระบวนการคิ ด และเรี ย นรู้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพ [5]
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์จั ด
การศึกษาเน้นการปฏิบัติ นักศึกษาต้อง สร้างชิ้นงานเป็น
โครงงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการบรรยาย
มอบหมายงานปฏิบัติและนําชิ้นมาเสนอ ทําให้เกิดปัญหา
ในการทําโครงงานในวิชาเอก เป็นไปได้แค่เพียงรู้ ตาม
หลักการวิชาโครงงานนอกจากต้องรู้ทฤษฎีอย่างกว้างขวาง
แล้วต้องลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมกัน ทําให้ไม่ประสบ
ผลสําเร็จในการทําโครงงาน (แบบสํารวจอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิ ชาออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม) วิ ชาชี พ
พื้ น ฐานสาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมมี
วิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
โครงงานก่อนปีสุดท้ายของนักศึกษา น่าจะเป็นทางออก
อีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องเวลาในการคิดสร้างสรรค์
งาน โดยพั ฒนาวิ ธี การคิ ดงาน ขั้ นตอนการทํ า นํ ามา
บูรณาการให้ใกล้เคียงกับโครงงานเสมือนเป็นโครงงาน
จริ ง ขนาดเล็ ก ประยุ กต์ วิ ธี การอย่ างมี รู ปแบบ ลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในลั ก ษณะของการศึ ก ษาสํ า รวจ ค้ น คว้ า
ทดลอง ประดิษฐ์ โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา ให้
คําปรึกษา [6]
จากสาเหตุ ดั งกล่ าวผู้ วิ จั ยมี ความคิ ดว่ าการพั ฒนา
รูปแบบการเรียนรู้วิชาโครงงานที่เป็นมาตรฐานในการ
เรียนการสอนและการประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ใช้ทดลองจริงโดยกระบวนการกลุ่มย่อยนําไปขยายผลไป
ยังกลุ่มใหญ่โดยการบูรณาการวิธีการสอน เป็นแนวทาง
แก้ไขปัญหาการทําโครงงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์การ
สร้างสรรค์ผลงาน ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนา ทักษะด้านการ
ปฏิบัติของอาจารย์ด้วยวิธีฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานหลายวิธีโดยใช้เทคโนโลยีช่วยให้ทันกับเวลาที่
ขาดหายไป ใช้กับผู้เรียนด้านค้นคว้า ทดลอง นําเสนอ
ผลงาน ตามความสามารถของแต่ละคน [2] ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ในการเรียนการสอน
วิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นการ นําร่องวิธีการบูรณาการความรู้อย่างมีรูปแบบ
เพื่อขยายผลไปยังสาขาวิชาทีใ่ ช้โครงงานเป็นตัววัดผลการ
สําเร็จการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนที่
พั ฒ นาขึ้ น มี ผ ล การประเมิ น ความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ผู้เรียนที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใช้ฝึกอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ให้วิจัยดําเนินงานในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ (Quantitative
Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งดําเนินงานการวิจัยศึกษารวบรวมข้อมูล
จากส่วนต่างๆ โดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็น
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่ อเพิ่ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผู้ เรี ยน เพื่ อศึ กษาสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบสอบถามศึกษา
ความต้องการจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็ นฐาน เครื่ องมื อที่ ใช้ สํ าหรั บเก็ บรวบรวม
ข้อมูลสภาพความเหมาะสม
4.2 ขั้นตอนการร่างรูปแบบรูปแบบการการเรียน
การสอนฯ
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการจําเป็น สรุปประเด็นในการกําหนดกรอบ นํามา
จัดทําร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบ
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โครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน เป็น
แบบร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วนําไปสร้าง
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของ
ร่ า งรู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ พื้ น ฐานแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
4.3 ขั้ น ตอนการประเมิ น ความเหมาะสมของ
รูปแบบฯ
แบบสอบถามความเหมาะสม ตรวจสอบโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนจะนําไปดําเนินการ Focus Group โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน สรุปผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
และทําการแก้ไขข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม
4.4 ขั้ น ตอนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมฯ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ สอนวิ ช าชี พ
พื้นฐานและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่องที่ฝึกอบรมนํามากําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย ใบ
เนื้ อหา แบบฝึ กหั ด แบบทดสอบ และสื่ อสํ าหรั บการ
ฝึกอบรม นําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องแต่ละด้าน ก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 5 คน และให้ข้อเสนอแนะในด้านความ
เหมาะสม และด้านความเที่ยงตรง (Validity) เมื่อได้ผล
การประเมิ นความสอดคล้ อง สรุ ปผลเสนออาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ แก้ (ฉบั บ ร่ า ง) ก่ อ นนํ า ไป
ทดลองใช้ (Try Out)
4.5 ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ
(Try-Out)
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ด้ า นการสอนให้
ความรู้แก่กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค
พบว่าแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นในภาพรวม α=0.99
ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมฯ ไป
ทดลองใช้ (Try Out) พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในภาคทฤษฎี
81/81.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 80/80 และ
ผลสัมฤทธิ์ในภาคปฏิบัติโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.04
สู งกว่ าเกณฑ์ ที่ กํ าหนดร้ อยละ 75 วิ เคราะห์ และสรุ ป
แปลผลนําเสนออาจารย์ ที่ ปรึ กษาเพื่ อ จะได้หลั กสู ตร
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

ฝึ กอบรมฯ (ฉบั บสมบู รณ์ ) ก่ อนนํ าหลั กสู ตรไปใช้ จริ ง
(Implement)
4.6 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมฯ ไปใช้จริง
(Implement)
ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือในการวิจัยนําหลักสูตรฝึกอบรม
มาดํ าเนิ นการฝึ กอบรมอาจารย์ 10 คนที่ สอนวิ ชาชี พ
พื้นฐาน พบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีประสิทธิภาพ
E1/E2 ในด้านทฤษฎีแบบฝึกหัด 84.07/80.94 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 80/80 และประสิทธิภาพในด้าน
ปฏิบัติคิดเห็นร้อยละ 80.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ร้ อ ยละ 75 ตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว้ ใ นวิ ธี ก าร
ดําเนินการวิจัย
4.7 ขั้นตอนติดตามและประเมินผล
ผู้วิจัยได้กําหนดแผนติดตามหลังการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 1 เดือน ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นําวิธีการที่ผ่าน
การอบรมไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการจั ดการเรี ยนการสอน
วิชาชีพพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
ตามขั้นตอนดังนี้
4.7.1 ติดตามประเมินการปฏิบัติการสอนโดย
หั วหน้ าสาขา ด้ วยแบบสอบถามมาตราส่ วน 5 ระดั บ
(Rating Scale)
4.7.2 ติ ดตามผู้ มี ส่ ว นในการพั ฒนาความคิ ด
สร้ างสรรค์ คื อนั ก ศึ กษาสามารถนํ าไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
วิชาชีพได้อย่างดี มีความสอดคล้องกับวิชาเอก มีความ
คิดแก้ ปัญหาสร้ างสรรค์ งานได้ดี โดยใช้ แบบสอบถาม
ความถึงพอใจแบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale)
และประเมิน Rubric ตามสภาพจริง 5 วิชา
5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการพั ฒนาและประเมิ นความเหมาะสม
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงาน
เป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
5.1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ผู้เรียน เป็นดังรูปที่ 1
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การวิเคราะห์วิชาชีพพื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
รายวิชาชีพพื้นฐานออกแบบผลิตภัณฑ์
โครงการสอนแบบโครงงานพื้นฐาน
โครงการที่ 1
W1-2 คิดหัวข้องาน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

W3-4 ออกแบบงาน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

LAC
1. แยกแยะ
2. วินิจฉัย
3. วางแผน
4. ออกแบบ
5. พัฒนา
6. นําเสนอ
7. ประเมิน

W5-6 สร้างพัฒนาชิ้นงาน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

W7-8 นําเสนอประเมิน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

โครงการที่ 2
W9-10 คิดหัวข้องาน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

W11-12 ออกแบบงาน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

W13-14 สร้างพัฒนางาน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

W15-16 นําเสนอประเมิน

LAC 1 LAC 2 LAC 3 LAC 4 LAC 5 LAC 6 LAC 7

ทดลองปฏิบัติการสอน
การสอนจริง
Feedback

ประเมินการสอน

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐาน
แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ผู้เรียน
จากรูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐาน
แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
7 ขั้นตอน ประกอบด้วยขัน้ ที่ 1) วิเคราะห์วิชาชีพพื้นฐาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2) จัดทําโครงการสอน
3) กําหนดวัตถุประสงค์ 4) จัดทําแผนการสอนแบบ
โครงงานฯ 5) ทดลองปฏิบัติสอน 6) สอนจริง 7) ประเมิน
ผลการสอน โดยในขั้ นตอนการทํ าโครงการสอน และ
เขียนวัตถุประสงค์ การจัดทําแผนการสอน วิธีสอนแบบ
โครงงาน ทําตามทฤษฎีการเรียนรู้โครงงานแบบ LAC 7
ขั้นตอนและในขั้นประเมินผลสําเร็จต้องสํารวจผลสําเร็จ
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ตรวจผลย้อนกลับไปยังแต่ละขั้นตอนการประเมินจึงถือ
ว่ าสมบู ร ณ์ ใ นรู ปแบบให้ อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษาตรวจสอบ
ปรับปรุงและผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
ของผู้เชี่ยวชาญ 10 คน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
5.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชี พ
พื้ น ฐานแบบโครงงานเป็ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ผู้เรียน
5.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมทั้งด้านความรู้ ทฤษฎี
ทักษะ เจตคติ โดยมีเนื้อหาหลักสูตร จํานวน 12 หัวเรื่อง
ดังนี้ 1) การแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 2) การวิเคราะห์
งานและรายการความสามารถ 3) การเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 4) การสร้างใบเนื้อหา 5) การสร้างแบบ
ฝึ กหั ดและแบบทดสอบ 6) การสร้ างใบลํ าดั บขั้ นการ
ปฏิบัติงาน 7) การสร้างใบสั่งงาน 8) การสร้างใบประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน 9) การออกแบบและสร้างสื่อการสอน
10) กระบวนการเรียนรู้วิธีสอน 11) การวางแผนการสอน
12) การนิเทศการสอน
5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมฯ ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจํ า ลองแบบซิ ป
(CIPP MODEL) ของ Danial L. Stufflebeam [7] มาใช้
ในการประเมินซึ่งมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้
1) การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม (Context
Evaluation : C) พบว่าความสอดคล้องระหว่างหัวข้อ
เรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้อง และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน พบว่าในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) การประเมิ นปั จจั ยเบื้ องต้ น (Input
Evaluation : I) พบว่า 1) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่ างหั วข้ อเรื่ องการฝึ กอบรมกั บวั ตถุ ประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรม มีความสอดคล้อง 2) การประเมินความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
พบว่ าผลการประเมิ นมี ความสอดคล้ องในภาพรวมมี
ความสอดคล้องสูง 3) การประเมินความสอดคล้อง
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ระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มี
ความสอดคล้อง 4) ผลการประเมินความสอดคล้องของ
สื่ อ การสอนกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม มี ค วาม
สอดคล้อง 5) ผลการประเมินความสอดคล้องของวิธีสอน
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้อง ส่วนผล
การประเมิ นความเหมาะสมของแบบประเมิ นผลการ
ฝึ ก อบรมรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ใน
ภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผล
การประเมินผลระดับการนําไปใช้ตามความเห็นของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบ
ประเมินด้านปฏิบัติหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียน
การสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
3) การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation : P) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรม
ในขั้นตอนการฝึกอบรมนําหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
เพิ่ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผู้ เรี ยน จากการนํ าไปใช้ จริ ง
จํานวน10 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ E1/E2= 84.07/
80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านปฏิบัติเท่ากับ 80.74 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ ร้อยละ 75
ผลการประเมินความเหมาะสมในการฝึกอบรม
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมรู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ
พื้ น ฐานแบบโครงงานเป็ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ผู้ เรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของผู้ เข้ ารั บการ
อบรมจํานวน 10 คน พบว่า หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation:
P) ผลการประเมินการจัดทําชุดฝึกอบรมรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนได้ ของอาจารย์ผู้เช้ารับ
การฝึกอบรมจํานวน 10 คน ได้คะแนนจากการจัดทําใน
แต่ละหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75 ทุกคน
ผลการประเมินระดับการนําไปใช้ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพพื้นฐาน 5 คน ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการประเมินติดตาม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

ประเมินความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามความ
คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม จํานวน 35 คน พบว่าในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ผลการวั ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ภาคปฏิบัติ คิดไว ตัดสินใจ วางแผน พัฒนา
กระบวนการทํางาน โดยประยุกต์ทฤษฎีสร้างสรรค์ของ
ทอร์แรนซ์ และการประเมินแบบ Rubric Score ติดตาม
เมื่อสิ้นสุดโครงงานที่ 1 จํานวน 5 วิชา ในการนําไปใช้กับ
วิชาชีพพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมแต่ละขั้นตอน การทํา
โครงงานมีระดับคะแนนที่แตกต่างกันในหัวข้อที่มีความ
ยากง่ า ยต่ า งกั น แต่ เ มื่ อ ผ่ า นการประเมิ น ตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง นําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข คะแนนจะ
สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยดู
จากผลงานมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ส่งผลให้
มี คะแนนสู งขึ้ น และเมื่ อนํ าค่ าเฉลี่ ยมาเรี ยงลํ าดั บจะ
พบว่าผู้เรียนมีววิ ัฒนากับวิชาชีพพื้นฐานที่เกีย่ วข้องกันจะ
มี ก ารปรั บ ตั ว ในวิ ช าต่ อ ไปส่ ง ผลให้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ใน
ภาพรวมสูงขึ้นด้วย เป็นการพยากรณ์ได้ว่าเมื่อผู้เรียน
ผ่าน วิชาที่ 1 จะสามารถทําคะแนนในการเรียนวิชาที่ 2
ดีขึ้น หรือเมื่อผ่านวิชาวาดเส้น จะทําให้วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ดีขึ้น หรือเมื่อผ่านวิชาออกแบบจะทําให้ วิชาเขียน
แบบมีคะแนนสูงขึ้นตามลําดับ จึงพออนุมานได้ว่า วิชาที่
ใช้ทักษะการคิดจะส่งผลให้ในขั้นการนําไปประยุกต์ใช้ดี
ขึ้น ด้านความไว ทักษะการคิด แก้ปัญหา และพัฒนาการ
ของการสร้างชิ้นงานที่มีความงามมากยิ่งขึ้น
6. สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะ
รู ป แบบฝึ ก อบรมรู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ
พื้ น ฐานแบบโครงงานเป็ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
6.1.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม 12 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การแปลง
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 2) การวิเคราะห์งานและรายการ
ความสามารถ 3) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4)
การสร้างใบเนื้อหา 5) การสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
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6) การสร้างใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 7) การสร้างใบ
สั่งงาน 8) การสร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 9) การ
ออกแบบและสร้างสื่อการสอน 10) กระบวนการเรียนรู้
และวิธีสอน 11) การวางแผนการสอน 12) การนิเทศการ
สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพพื้นฐานสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สามารถสร้างชุดการสอน นําไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงาน
เป็ นฐานเพื่ อเพิ่ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผู้ เรี ยน โดยการ
ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP MODEL) ดังนี้
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation
: C) เป็นการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ในภาพรวมมี
ความเหมาะสม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และความ
สอดคล้ องระหว่ างหั วข้ อเรื่ องกั บหลั กสู ตรฝึ กอบรมมี
ความสอดคล้อง
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation :
I) แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้อง
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบ
ประเมินการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าความเหมาะสม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3) การประเมินกระบวนการ(Process Evaluation:
P) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม ใน
ขั้ น ตอนการนํ า หลั ก สู ต รไปใช้ จ ริ ง พบว่ า หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม มีค่าผลสัมฤทธิ์คะแนนด้านทฤษฎีในภาพรวม
ทั้ง 12 หัวข้อเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 83.07/80.86 ซึ่งสูง
กว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า หนด E1/E2 ที่ ร้ อ ยละ80/80 และ
ผลสั ม ฤทธิ์ คะแนนด้ า นการปฏิ บั ติ มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ
80.74 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 75
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
โดยการติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม สรุปได้ดังนี้ 1) ผล
การติดตามผลการสร้างชุดการสอนของอาจารย์ที่ผ่าน
การอบรมจํ า นวน 5 คน สาขาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม พบว่า ผลการประเมินการสร้างชุดการสอน
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รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงาน
เป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ของอาจารย์
มีค่าสูงกว่าร้อยละ 80.74 2) ผลการประเมินติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์จํานวน 5 คน โดย
หัวหน้าสาขาวิชา ขั้นนําไปใช้มีความเหมาะสมในภาพรวม
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 3) ผลการประเมินติดตาม
การสอนของอาจารย์ โดยนั กศึ กษาประเมิ นอาจารย์
ผู้ ส อนด้ า นความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงาน
เป็ นฐานเพื่ อเพิ่ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผู้ เรี ยน พบว่ า มี
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 4) ผลการประเมิน ติดตาม
อาจารย์ ผู้ ใช้ หลั กสู ตรฝึ กอบรม ด้ านความพึ งพอใจใน
กระบวนการสอนจํานวนอาจารย์ 5 คน พบว่ามีความ
เหมาะสมในภาพรวมระดับความเหมาะสมมากที่สุด
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 การวิจัยครั้งนี้มี กลุ่มประชากรเพื่อการ
วิ จั ย อาจารย์ ผู้ สอนวิ ชาชี พและวิ ชาชี พพื้ นฐาน สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ทําการทดลองใช้ จํานวน 5 คน ในขั้น
ฝึกอบรม จํานวน 10 คน และได้ประเมินติดตามสอบถาม
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจํานวน35 คน
ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
6.2.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ทฤษฎีโครงงาน LAC 7
ขั้นตอน นํามาประยุกต์วิธีการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับสภาพวิชา
สร้ างทั กษะที่ ผ่ านการเรี ยนการสอนแบบโครงงานใน
วิชาชีพพื้นฐานในการคิด เขียนค้นคว้า แยกแยะ วินิจฉัย
วางแผน ออกแบบ พั ฒนาและวิ ธี การนํ าเสนอหั วข้ อ
โครงงาน ผู้วิจัยคิดว่าการแก้ปัญหาที่จะเกิดในปีสุดท้าย
ของการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี โดยสร้ างและพั ฒนา
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมรู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ
พื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ผู้เรียน เข้าสู่กระบวนการกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10
คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ และเมื่อจบ
ขั้ น ตอนในรู ป แบบต้ อ งตรวจผลย้ อ นกลั บทุ ก ขั้ น ตอน
สอดคล้องกับสภาพวิชาในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
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หมวดวิชาชีพพื้นฐาน ประยุกต์ใช้แบบโครงงาน เขียน
โครงการสอนแบบโครงงานในวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
ทดลองว่ ามี ปั ญหาในขั้ นตอนใด ผลการทดลองโดยใช้
รู ป แบบพบว่ า โครงงานใน 1 เทอม ไม่ ค วรเกิ น 2
โครงงาน จะได้ ผ ลงานที่ ส ามารถแสดงทั ก ษะได้ ดี มี
ประสิทธิภาพ
6.2.3 การพั ฒ นาและประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้วิจัยได้นําหลักสูตรไปทดลองใช้กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมเพื่อหา
ความเชื่อมั่น พบว่าแบบทดสอบทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง มีค่า
ดัชนีความเชื่อมั่นในระดับสูงมาก โดยมีค่าความเชื่อมั่น
ในภาพรวม α = 0.99 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม
พบว่า มีประสิทธิภาพจากการทําแบบฝึกหัดและแบบ
ทดสอบ E1/E2 มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 มี
ค่าเฉลี่ย 84.07/80.86 และคะแนนจากภาคปฏิบัติการ
ทําชุดการสอนในการฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ผู้เรียน ทั้ง 12 หัวข้อเรื่องร้อยละ 80.74 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75 สอดคล้องกับผลการ
วิ จั ยของยุ ทธ [8] ที่ ได้ กล่ าวถึ ง ผลการประเมิ นความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละหน่วยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 3 หน่วยเป็นเพราะเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาที่กําหนด มีการใช้สื่อ กิจกรรมฝึกปฏิบัติช่วงบรรยาย
วิทยากรมีเทคนิคใน การนําเสนอ และใช้รูปแบบซิปป์ใน
การประเมินหลักสูตร เพราะเป็นกระบวนการประเมิน
ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ขั้ น ตอนทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ด
ประกอบการตัดสินใจ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
7.1.1 สถานศึ กษาควรนํ าหลั กสู ตรฝึ กอบรม
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ไปจัดฝึกอบรมให้กับ
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาอื่น ๆ
7.1.2 สถานศึ กษาควรนํ าหลั กสู ตรฝึ กอบรม
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ไปจัดฝึกอบรมให้กับ
อาจารย์ที่สอนวิชาโครงงาน โดยเฉพาะอาจารย์บรรจุใหม่
ที่ยังขาดประสบการณ์ในการสอน
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ในวิชาชีพเฉพาะเพื่อสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง
7.2.2 ควรศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุด
ฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานแบบ
โครงงานเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ได้รับ
ความรู้และนําความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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