
 

 

การจัดการความรู้  
การเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2 

 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มการสอน 2 การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช 

สมาชิกชุมชน  ดร.ดลนภา  หงษ์ทอง และ อาจารย์ในกลุ่มการสอน 2  
 
1. การบ่งชี้ความรู้  
  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ปรัชญาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
เชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  โดยผ่านการศึกษาแบบบูรณาการ  การจัดการศึกษาต้องอาศัย
ความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เพ่ือให้เป็นคนที่มี
ความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นคนดีของสังคม โดยมีพันธกิจของวิทยาลัย 4 ประการคือ 1) ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและมีศักยภาพใน
ระดับสากล 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัยได้มาตรฐานผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบ  สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  3) ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่
รวดเร็วเข้าถึงง่าย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม และ 4)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างผสมผสานกับวิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ขององค์และสังคม ทั้งนี้วิทยาลัยมีนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษา ที่ส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ การพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา และ สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) (2545 :3) กล่าวว่า การสอนแบบโครงการ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สามารถค้นคว้าและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้น การเรียนแบบโครงการ (Project Based Learning, 
PBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับนโยบายการจัดการศึกษาของสถาบัน จึงถูกน ามาจัด
สอนในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2  เนื่องจากเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งจัดประสบการณ์ใน
การปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน เหมือนกับการท างานในชีวิตจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง และ ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รู้จัก
หาวิธีการต่างๆมาแก้ปัญหา มาท างานอย่างมีระบบ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความส าคัญ
กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยที่ผู้เรียนหรือผู้สอนร่วมกันก าหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วด าเนินการแสวงหาความรู้ด้วย



 

 

กระบวนการแก้ปัญหา โดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่ง
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงศตวรรษท่ี 19-20 เป็นความคิด
ริเริ่มของ William Heard Kilpatrick นักการศึกษาอเมริกัน ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ John Dewey ที่
สนับสนุนให้สร้างประสบการณ์ทางการศึกษาเพ่ือช่วยให้เด็กเกิดความตระหนักในชุมชน น ามาประยุกต์ สอนเด็กถึง
วิธีการใช้โครงงานที่เก่ียวกับประสบการณ์จริงให้เป็นรากฐานส าคัญของการศึกษามากกว่าการเตรียมเด็กเพ่ือ
อนาคต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 Lucy Sprague Mitchell นักการศึกษาจาก The Bank Street College Of 
Education นครนิวยอร์ก ออกศึกษาสิ่งแวดล้อมและสอนครูให้รู้จักวิธีการใช้โครงงาน ซ่ึงเป็นวิธีสอนที่พัฒนาโดย
วิทยาลัยการศึกษาแบงก์สตรีทมีส่วนคล้ายคลึงอย่างมากกับการสอนแบบโครงงาน ผลการทดลองใช้พบว่า เด็ก
เรียนรู้ได้ดีจากการวางแผนท างานร่วมกัน ได้ตัดสินใจและเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการเรียน ผลการเรียนรู้ส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กทุกด้าน ต่อมาในปี ค.ศ.1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน Villa Cella ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่
ห่างจากตัวเมือง Reggio Emilia 2-3 ไมล์ แม่บ้านกลุ่มหนึ่งร่วมมือกับ Malaguzzi นักการศึกษา และกลุ่ม
ผู้ปกครองจัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กท่ีมีชีวิตอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนปรักหักพังเพราะผลจากสงครามโลก และ
ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี บทความ งานวิจัย ข้อคิดเห็นจากศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทดลอง
ปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์ สะท้อนผลการปฏิบัติ ท าการปรับปรุงจนได้แนวคิดและการปฏิบัติในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และประสบผลส าเร็จจนเป็นที่รู้จักในกลุ่มยุโรปอเมริกาเหนือ และอเมริกา ส าหรับ
ประเทศไทยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางการศึกษาได้จัดหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชา นวัตกรรมการศึกษา โดยให้
นักศึกษาเรียนและทดลองจัดการสอนแบบโครงงานให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ต้องฝึกปฏิบัติ ตลอดจน
ศึกษาวิจัยในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนสถานศึกษาระดับปฐม วัยทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจ
น านวัตกรรมการสอนแบบโครงงานไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

การสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ ความคิดพ้ืนฐานเชื่อว่า การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมาจากการกระท า ผู้เรียนเป็นผู้ที่ต้องพัฒนา มีความคิด มีความมุ่งหมาย ความต้องการที่จะ
เรียนรู้ท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของตนเองต้องพ่ึงตนเอง การสอนแบบโครงงานมุ่งพัฒนาทางร่างกายและ
จิตใจของผู้เรียนไปพร้อมกัน  

วิธีจัดการเรียนการสอนมี 4 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงงาน ผู้เรียนจะร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ  
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงงาน เป็นช่วงเวลาที่ก าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้อะไร  

ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา  
ระยะที่ 3 ด าเนินโครงงานตามที่ก าหนดไว้ ที่เน้นระบวนการแก้ปัญหา จัดเป็นหัวใจของการสอน 

แบบโครงงาน เพราะผู้เรียนจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเพราะผู้เรียนได้
สนทนา พูดคุยกับบุคคล และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ ขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถค้นความรู้จากแหล่งข้อมูลรอง 
(Secondary Sources) เช่น การดูวีดีทัศน์ การอ่านหนังสือ เป็นต้น  

ระยะที ่ 4 สรุปโครงงาน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมวางแผนสรุปโครงงาน เป็นขั้นตอนการประเมินโครงงาน
ทบทวนการปฏิบัติ และวางแผนโครงงานใหม่ วิธีการสรุปโครงงานอาจจะให้ผู้เรียนน าผลงานที่ได้รับมอบหมายมา
แสดงต่อผู้สอนแล้วอภิปรายประเด็นปัญหา หรือให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน ในรูปของการจัดแสดง จัดเป็น
นิทรรศการ หรือสาธิตผลงาน  มีกิจกรรมหลักในโครงการ 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น



 

 

ในชั้นเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสืบค้น และกิจกรรมน าเสนอผลงาน กิจกรรมสืบค้นมีหลากหลายได้แก่ 
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การปฏิบัติทดลอง การรวบรวมเอกสาร การรายงาน การจัด
แสดงผลงานที่ได้จากโครงงาน เป็นต้น  

ทั้งนีใ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2  ได้มอบหมายให้นักศึกษา
ประเมินสภาวะอนามัยชุมชนในสถานการณ์ชุมชนจริงในชุมชน โดยจัดให้นักศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการวินิจฉัยชุมชน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามคุ้มในชุมชนอยู่ 10 คุ้ม มีการน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูล น าเสนอ และแปรผลข้อมูล ด าเนินการการระบุปัญหาอนามัยชุมชน การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพอนามัย  แล้วน าข้อมูลสถานการณ์จริงที่วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพอนามัย
ดังกล่าว มาใช้ในการวางแผนงานโครงงาน และ จัดท าเป็นโครงงานพัฒนาสภาวะอนามัยชุมชน   
 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน 
ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการ
สอนแบบร่วมกันคิด เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ ความรู้
ความจ า (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) 
การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation) 
 คุณลักษณะของการเรียนรู้โดยผ่านโครงงาน มีดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรบนประเด็นของปัญหาหรือโครงงาน 
2. เน้นสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
3. ผู้เรียนเข้ามีส่วนร่วมในฐานะเป็น เจ้าของโครงงาน 
4. ผู้เรียนเข้ามีส่วนในการค้นคว้าแก้ปัญหาและปฏิบัติภาระงานที่มีความหมายต่างๆ  เกี่ยวพัน

กับประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
5. เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตนอกห้องเรียน 
6. เกิดรูปแบบการเรียนที่พัฒนาทักษะที่ใช้ในสังคมโลกหลายทักษะเป็นทักษะที่นายจ้างใน 

ปัจจุบันต้องการ เช่น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และ  สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

7. ความรู้ที่หลากหลาย 
8. สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกระดับ 

 
ประเภทของโครงงาน 
 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  1.1 โครงงานประเภทส ารวจ 
  1.2 โครงงานประเภททดลอง 
  1.3 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 



 

 

  1.4 โครงงานประเภทสร้างทฤษฎี  
 2. โครงงานทั่วไป 
  2.1 โครงงานตามความสนใจ 
  2.2 โครงงานตามสาระการเรียนรู้ 
 ทั้งนี้ ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนโครงงานตามสาระการเรียนรู้ ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัว
ชุมชน 2  
 
 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 
 จากผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ผู้สอนจึงได้จัดท าเป็น แนวทางปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการความรู้เรื่องการเรียนแบบโครงงาน (Project based learning) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัว
ชุมชน 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
4.1 กระบวนการสอน 
 ในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning) ในรายวิชาการ
พยาบาลครอบครัวชุมชน 2 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ประเมิน
สภาวะอนามัยชุมชนในสถานการณ์ชุมชนจริงในชุมชน  โดยนักศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
วินิจฉัยชุมชน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามคุ้มในชุมชนอยู่ 10 คุ้ม มีการน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข้อมูล น าเสนอ และแปรผลข้อมูล ด าเนินการการระบุปัญหาอนามัยชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพอนามัย  แล้วน าข้อมูลสถานการณ์จริงที่วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพอนามัยดังกล่าว มาใช้
ในการวางแผนงานโครงการ และ จัดท าเป็นโครงงานพัฒนาสภาวะอนามัยชุมชน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

ขั้นตอน กิจกรรมผู้เรียน กิจกรรมผู้สอน ผลที่ได้รับ 
1. เลือกเรื่อง/
ปัญหาที่จะ
ศึกษา 

1. ส ารวจความสนใจของ
ตนเอง 
   1.1 สังเกต ศึกษาข้อมูล 
   1.2 ติดตามข่าว  เหตุการณ์ 
   1.3 เชื่อมโยงเรื่องที่เรียน 
   1.4 เชื่อมโยงโดยใช้ web  
หรือแผนภาพความคิด 

1. จัดกิจกรรมส ารวจความสนใจ 
   1.1 ส ารวจชุมชน 
   1.2 ใช้ค าถามกระตุ้นให้สนใจ 
   1.3 ใช้ค าถามเชื่อมโยงเหตุการณ์ 
   1.4 ใช้สื่อต่าง ๆ  
   1.5 ช่วยเหลือนักศึกษาเลือก
เรื่อง/ปัญหา เพ่ือท าเป็นโครงงาน 
   1.6 ร่วมกับนักศึกษาก าหนด
เรื่อง/ปัญหา ท า web  ท า mind  
map 
 

นักศึกษาได้รับเรื่อง/
ปัญหาที่จะท าโครงงาน 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรมผู้เรียน กิจกรรมผู้สอน ผลที่ได้รับ 
2. การวางแผน 
2.1 ก าหนด
จุดประสงค์ 

1. คิดทบทวน  ไตร่ตรองหา
เหตุผลประกอบในการ
ตัดสินใจ 
2.  เขียนสิ่งที่ตนต้องการ 
3.  พูดคุยกับเพ่ือน ๆ เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจ 

1. ใช้ค าถามให้นักศึกษาคิดถึง
ความต้องการหรือประเด็นที่
ต้องการศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
จุดประสงค์  แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ให้คิดอย่างรอบคอบ 
3. ให้ก าลังใจ 

จุดประสงค์ของโครงงาน 

2. การวางแผน 
2.2 การตั้ง
สมมุติฐาน 

1. พูดคุยกับเพ่ือนเพื่อก าหนด
ค าตอบล่วงหน้า 
2. เลือกค าตอบที่เหมาะสม 
3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพ่ือรอ
การพิสูจน์ 

1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักศึกษา
คาดเดาค าตอบล่วงหน้าว่าน่าจะ
เป็นอย่างไร  น่าจะมีผลอย่างไร 
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้  ให้ 
ความคิดเห็น 
3. ถามย้ าให้นักเรียนคิดอย่าง
รอบคอบและมั่นใจในค าตอบที่ 
คาดคะเน 

สมมุติฐาน 

2. การวางแผน 
2.3 ก าหนด
วิธีการศึกษา 

1. ร่วมกับนักศึกษาวางแผน
โดย 
  -หาวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ 
  - เลือกวิธีการที่เหมาะสม 
  - ก าหนดขั้นตอน  วิธีการ 
ระยะเวลา  แหล่งเรียนรู้ และ
วิธีการน าเสนอผลงาน 
2. จัดท าเค้าโครงของโครงงาน 

1. กระตุ้น  ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับ 
   - คิดวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย 
   - เลือกการศึกษาท่ีสามารถท าได้ 
   - เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 
   - จัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
   - ช่วยประสานงานเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการศึกษา 

เค้าโครงโครงงาน 

3. การลงมือ
ปฏิบัติ 

1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ก าหนด 
2. บันทึกข้อมูลทุกข้ันตอน 
3. ปรึกษากับเพ่ือนและครู
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติ
ตามโครงงาน 

1. สังเกต  จดบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2. ให้ความช่วยเหลือ  ช่วย
แก้ปัญหาเมื่อต้องการ 
3. แนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
4. จัดเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นระยะ 
5. ให้แรงเสริม  ก าลังใจ  
6. อ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่
ผู้เรียน 
 

กระบวนการ และ
ผลงานที่ได้จาก
การศึกษาแต่ละขั้นตอน 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรมผูเ้รียน กิจกรรมผู้สอน ผลที่ได้รับ 
4. การเขียน
รายงาน 

1. ศึกษารูปแบบการเขียน
รายงานหลาย ๆ รูปแบบ 
2. เลือกรูปแบบที่เหมาะสม 
3. เขียนรายงานตามรูปแบบ 
4. จัดท าเอกสารรูปเล่ม 
 

1. ให้ค าปรึกษาในการเลือกรูปแบบ
การเขียนรายงาน 
2. แนะน า  ติชมการเขียนรายงาน 

เอกสารรายงานที่เป็น
รูปเล่ม 

5. การน าเสนอ
ผลงาน 

1. ศึกษาการน าเสนอที่
หลากหลาย 
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม 
3. เตรียมการน าเสนอผลที่ได้
จากการท าโครงงาน  คือ 
    - กระบวนการศึกษา 
    - ผลที่ได้จากการศึกษา 

1. ให้ค าปรึกษาในการเลือกวิธีการ
น าเสนอ 
2. จัดบรรยากาศ/เวทีการน าเสนอ 
3. ประเมินผลการท าโครงงาน 
4. ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วม
แสดง/ประกวด 

การน าเสนอผลงาน 

 
 
4.2 สื่อที่ใชในการสอน และการประเมินผล 
 สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning) ใน 
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2 ประกอบด้วย  

1. สถานการณ์จริง คือ ชุมชน 
2. วิดิทัศน์ 

ส าหรับการประเมินผลจะประกอบด้วย การประเมินผลด้วยการสอบวัดความรู้ 50% และ การประเมิน 
ชิ้นงานโครงงาน 50% ทั้งนี้แบบประเมินจะประกอบไปด้วย 1) การประเมินตนเองของผู้เรียน 2) การประเมินโดย
เพ่ือนเนื่องจากเป็นลักษณะการท างานเป็นทีม 3) การประเมินการน าเสนอโครงงาน โดยผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประชาชนในชุมชน และ 4) การประเมินรูปเล่มรายงานโดยครูผู้สอน 
 
4.3  สรุปผล 
 

นักศึกษามีการประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงานพัฒนาสภาวะอนามัยชุมชน ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้โครงงาน (Project based learning) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 พบว่า ใน
ภาพรวมประเมินตนเองในระดับสูง (เฉลี่ย 4.52)  โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ การท างานที่กลุ่มมอบหมายให้
ท าจนเสร็จทันเวลา ( เฉลี่ย 4.66)  รองลงมา คือ มีความพึงพอใจกับผลงานของกลุ่มตนเอง (เฉลี่ย 4.62)  ตาม
ตารางที่ 1 นอกจากนั้นนักศึกษายังได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงาน 
(Project based learning) เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
ผลงานในการเรียนของตนให้แก่ชุมชน ได้มีโอกาสท างานกลุ่ม และ ประสบความส าเร็จ มีความภาคภูมิใจที่ชุมชนมี



 

 

ส่วนร่วมในการรับรู้ผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ให้ชุมชน  ซึ่งผลการประเมินของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังชุมชนยังมีโอกาสรับรู้และชื่นชมกับผลงานของนักศึกษาจากการน าเสนอผลงาน
ให้กับชุมชน และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
 
5. การเข้าถึงความรู้ 
 
 ผู้สอนได้วางแผนการน าความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ให้สามารถใช้งานให้ได้ง่าย 
โดยน าไปเผยแพร่ในรูปแบบการบูรณาการกับกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้าน
ร่องห้าป่าสัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า” และ ผ่านทางเวปไซด์ของวิทยาลัย 

 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

ผู้สอนได้ด าเนินการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยการน าเสนอในที่ประชุมการจัดการความรู้ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  และ มีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาซึ่งได้บูรณาการกับกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการเรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านร่องห้าป่าสัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า” ผ่านทางเวบไซด์ของวิทยาลัย 

 
7. การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
 

ความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานว่าได้ก่อเกิดประโยชน์กับองค์กร คือ พัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิต ทั้งนีผู้้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นผู้เรียนตัดสินใจว่าจะท าอะไร  กับใคร  อย่างไรและเสริมสร้างความมั่นใจให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ อีกท้ัง ได้แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ และ ผู้เรียนยัง มีความภาคภูมิใจที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ให้ชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตพยาบาล ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษานั้นบรรลุตามผลลัพธ์ที่ต้องการ   
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