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ประเด็นความรู้เรื่อง Project based learning 
บันทึกโดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ 
 
 ช่วงเช้าเวลา o๘.๓o-๑๒.oo น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ได้ดําเนินการให้มีการเสวนาในประเด็น Project based 
learning ในช่วงแรกได้เชิญให้ อาจารย์ ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร นําเสนอแนวคิดความรู้เรื่อง Project 
based learning โดยเกริ่นนําถึงแนวคิด ลักษณะ รูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ Project based learning โดยอาจารย์ ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร อธิบายว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รูปแบบของการเรียนรู้นี้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่าน
โครงงานซ่ึงจะกระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียนและเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และใช้คําถามสําคัญเป็นตัว
ขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้แบบ Project based learning ประกอบด้วย ๘ 
องค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ ๑) Significant Content ๒) 21st century Skills ๓) In- Depth Inquiry ๔) 
Driving Question ๕) Need to Know ๖) Voice & Choice ๗) Revision & Reflection และ ๘) Public 
Audience และช้ีประเด็นความแตกต่างระหว่าง Project กับ Project based learning ดังน้ี การทํา Project 
ครูมีส่วนร่วมน้อย การทํางานของครูเร่ิมขึ้นหลังจากการทําโครงการส้ินสุดลง ผู้เรียนขาดโอกาสเลือกหัวข้อท่ี
ตนเองสนใจในการทําโครงการ และโครงการท่ีทําส่วนมากจะคล้ายคลึงกัน และคล้ายคลึงกับปีก่อนๆ จากนั้น
นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project based learning ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค ถอด
บทเรียนจากการเรียนการสอน ในรายวิชา พยคร ๒๘o ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงแนว
ทางการพัฒนาต่อยอดไปสู่รายวิชาอ่ืนๆ ก่อนจบการนําเสนอ อาจารย์ ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร ได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า “ความรู้ในโลกน้ีมีมากมายคุณครูสอนเท่าไรก็สอนไม่หมด แต่ถ้าคนเป็นครูสอนให้นักเรียนรู้จัก
วิธีการแสวงหาความรู้ไปตลอดก็จะทําให้นักเรียนมีความรู้ได้มากเท่าท่ีเขาต้องการรู้” จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
แลกเปลี่ยนในประเด็น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลในครอบครัวและชุมชน (พยคร 
๓๘๔) เป็น Project based learning หรือไม่ 
 
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เสนอข้อคิดเห็น และมีข้อสรุป ดังน้ี 
 ๑. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลในครอบครัวและชุมชน (พยคร ๓๘๔) มี
รูปแบบการเรียนการสอนใกล้เคียงกับ Project based learning เพราะมีแนวทางเข้าได้กับองค์ประกอบของ 
Project based learning ตามที่อาจารย์ ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร ได้นําเสนอมา 
 ๒. ส่วนของการสะท้อนคิด (Refection) ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เสนอว่าควรจะมีแนวคําถามสะท้อนคิดใน
แนวทางเดียวกันเพ่ือให้อาจารย์ท่ีสอนแต่ละกลุ่มมีการสะท้อนคิดที่ใกล้เคียงกัน 
 ๓. การเรียนการสอนแบบ Project based learning สามารถนําไปพัฒนาได้ในรายวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (พยคร ๒๑๒) 
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ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓o-๑๕.oo น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ได้ดําเนินการให้มีการเสวนาในช่วงบ่ายโดยเรียนเชิญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา จิติมา นําเสนอแนวคิดความรู้และการจัดการเรียนการสอนเรื่อง Team based 
learning ในรายวิชามารดาทารก ๒ ซ่ึงเป็นวิชาทฤษฎี ๔๕ ช่ัวโมง ใช้รูปแบบการสอนแบบ Team based 
learning ในหัวข้อสูติศาสตร์หัตถการ จํานวน ๑๑ ช่ัวโมง ได้เกร่ินถึงการนําแนวคิด Team based learning 
มาใช้ เนื่องจาก ๑) ใช้ครูสอนน้อย ๒) เป็นการเรียนแบบ Active learning ๓) นักศึกษาเรียนเป็นทีมใช้กลุ่ม
เป็นตัวช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ มีอาจารย์ทําหน้าท่ีเป็น Expert Contents การสอนแบบ Team based 
learning มีข้อดีคือ ใช้สอนแทนการบรรยาย กระตุ้นให้นักศึกษามีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในห้องเรียน และ Active ในการเรียน รวมทั้งส่งเสริมการทํางานเป็นทีม การเตรียม
กระบวนการเรียนแบบ Team Based Learning อาจารย์ต้องกําหนดหัวข้อและ Scope เนื้อหาที่ชัดเจน 
รวมถึงการเตรียมนักศึกษาให้เข้าใจรูปแบบการเรียนแบบ Team based learning เริ่มจากให้นักศึกษาทํา
แบบทดสอบรายบุคคล Individual Readiness Assurance Test (iRAT) เม่ือนักศึกษาทํา iRAT เสร็จแล้วให้
เข้ากลุ่ม โดยอาจารย์จะแจกข้อสอบชุดเดิม และให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันหาคําตอบและตอบคําถามท่ีเป็น
ความคิดเห็นรวมของทีม เรียกว่า Group Readiness Assurance Test (gRAT) โดยท่ีนักศึกษาสามารถทราบ
คําตอบแบบทันที (Immediate Feedback Technique) เวลาที่ใช้ในการทําข้อสอบส่วนตัวจะน้อยกว่าการ
ทําข้อสอบแบบกลุ่ม และในระหว่างที่ทําข้อสอบแบบกลุ่มอาจารย์ต้องบริหารจัดการให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม
ซ่ึงขึ้นกับเทคนิคของอาจารย์แต่ละท่าน ในช่วงสุดท้ายหลังจากได้ทําแบบฝึกหัดแบบกลุ่มแล้ว นักศึกษาจะได้
ฝึกวิเคราะห์ทําโจทย์สถานการณ์เป็นกลุ่ม ลักษณะคําถามเป็นแบบ Application โดยให้นักศึกษาใช้ความรู้ 
หนังสือ จากการค้นหาจากระบบสารสนเทศ และจากการอภิปราย  เพ่ือตอบโจทย์ หลังจากนั้นให้กลุ่ม
อภิปรายคําตอบและเหตุผล โดยอาจารย์จะทํากระบวนการกลุ่มการอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน จากนั้นให้
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามข้อสงสัย โดยผู้เข้าร่วมเรียนรู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการได้รับ
ความรู้ท่ีเท่ากันของนักศึกษาในการเรียนแบบ Team based learning ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา จิติมา 
ช้ีแจงว่า การจัดการเรียนแบบ Team based learning เป็นการเน้นกระบวนการเรียนแบบกลุ่มมากกว่าการ
เน้นท่ีผลลัพธ์ 

 
ก่อนจบการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหัวหน้าวิชาฯ แต่

ละท่านควรนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งน้ี ไปพิจารณาปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น นอกจากน้ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียณ เสนอว่าควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
Community based learning ซ่ึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นหัวข้อท่ีอาจารย์ได้เรียนรู้มา จึงมอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียณ เป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Community based 
learning ซ่ึงวัน เวลา สถานท่ีจัด จะแจ้งให้อาจารย์ทราบต่อไป 

 
 

 ผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  รัตนธัญญา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน  สุวรรณรูป         
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรดา  ไกรนุวัตร  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  วัฒายุ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียณ 
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๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  จ๋ิวพัฒนกุล 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช  เพ็ชรร่วง 
๘. อาจารย์ ดร.สุพินดา   เรืองจิรัษเฐียร                             
๙. อาจารย์ เพ็ญจันทร์   สิทธิปรีชาชาญ  
๑o. ผู้ช่วยอาจารย์สุรัสวดี   ไวว่อง 
     
 

ผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
 
  


