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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา 

การชิ้นงานรายวิชาคู่ฃนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) เพ่ือ 
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงาน 
รายวิชาคู1ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 36 คน เป็น 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมซั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและ 
รายวิชาหลักการออกแบบกราพิเก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชา 
หลักการออกแบบกราพิเก ที่จ ัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการรายวิชา 
คู่ขนาน จำนวน 1 แผน (2) แบบประเมินชิ้นงานแบบคะแนนคะแนนรูบริค โดยพิจารณาในด้านทักษะ 
การปฏิบัติ (3) แบบ-วัดผลสัมฤทธ'ทางการเรียน (4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เพ ื่อบ ูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ส่งผลให้ผ ู้เรียนมีความเข้าใจ 
กระบวนการผลิตชิ้นงานโมเดล 3 มิติและการใส่พื้นผิวชิ้นงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้า 
ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังทราบถึงปีญหาและอุปสรรค 
ในการจัดการเรียนการสอบ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขป้ญหา (2) ผลประเมินการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ฃนาบ พบว่า นักศึกษาได้ทำโครงงาน 
ตามความสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ มีการบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับการ 
ผลิตชิ้นงาน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มชิ้นจากการค้นคว้า 
ข้อมูลจากแหล่งสืบค้นต่าง  ๆ รวมทั้งมีการอภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและนำเสนอผลงาน ผลผลิต 
ชิ้นงานมีระดับคะแนนพัฒนาการเพิ่มชิ้น และผลสัมฤทธึ๋การเรียนรู้รายวิชาประติมากรรม 3 มิติ มี 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.11 คะแนน นักศึกษาร้อยละ 52.78 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยและ 
รายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.47 นักศึกษาร้อยละ 63.89 มี 
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย (3) ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

คำสำคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน บูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study project based learning for integration 

parallel subject course work in bachelor’s degree students, 2) to  evaluate project based 
learning for integration parallel subject course work in bachelor’s degree students, and 3) to 
study the students’ satisfaction by project based learning for integration parallel subject 
course work in bachelor’s degree students. The target group included 36 students with 
purposive sampling in 3D Sculpting Subject, 1st Semester 2560 Academic Year, Major 
Animation and Multimedia, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The tools in this research were: 1) lesson plans in 3D Sculpting Subject 
and Graphic Design Principle Subject, 2) Rubric Score evaluate form in practical skills, 
3) learning achievement score form, 4) Satisfaction Assessment Form. The Statistic use in 
this research are percentage and mean. The research findings found that: 1) the result of 
project based learning for integration parallel subject course work include 7 steps which 
make students have an understanding the process of producing 3D modelling and texturing. 
Students can learn how to research and analyze information to Create self-knowledge. They 
also know the problems and obstacles in learning process and give solutions to problems. 
2) The evaluation result of project based learning found that students have done their 
projects according to their interests that can encourage learners to become interested in 
learning. Integration of courses corresponding work make student have self-learning ability, 
gaining more experience and knowledge from researching, as well as groups discussing and 
presenting works, also the score are increased. The average results of the 3D Sculpture 
subject learning achievement score were 65.11 points, 52.78% have higher score than 
average score and Graphic Design Principles subject, the average score was 68.47 points,
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63.89% had a higher score than the average score. 3) The satisfaction rating was at a high 
level.
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ความสำคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวบการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ 

ถ่ายทอดความรู้ การผีเกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง 
วิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ 
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กำหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวบการจัดการ 
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ต้อง 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังชองชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตนาที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ 
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (Ministry o f Education, 2008) การจัดการเรียนรู้ คำนึงถืงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม แต่ 
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ 
เป็นผู้เรียนที่สอดคล้องเหมาะสมกับโลกแห่งอนาคต จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะและศักยภาพในตัวเองที่ 
หลากหลายมากกว่าในอดีต เพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมยุคใหม่ การพัฒนานักศึกษาจำเป็นต้องใช้ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่มีการนำเนื้อหาจากหลากหลายรายวิชามาสนับสนุน และต้อง 
ใช้แหล่งเรียบรู้ที่หลากหลายมาสนับสบุน ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักคิดและแนวคิดในการพัฒนานักศึกษา 
เพื่อทำให้เกิดความเช้าใจ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจน 
ร่วมมือกันในการแสวงหาแนวทางร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาด้วยการสร้างความรู้ใหม่  ๆ นวัตกรรมใหม่  ๆ
หรือแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้ก่อเกิดพลังในการปลูกผีเงนักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มุ่งหวัง 
สาขาวิชาแอนิเมซั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา ได้คำนึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่มุ่งหวัง จึงได้ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมี 
ทักษะด้านการคิด ผีเกปฏิบัติ ที่มีการบูรณาการรายวิชาคู่ฃนานหรือรายวิชาเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา 
และชิ้นงานปฏิบัติร่วมกัน เป็นลักษณะการบูรณาการรายวิชาให้ผู้เรียนได้มีการผีเกกระบวนการทาง 
ปัญหาจากการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ ประสมความรู้แนวคิด เทคนิคการพัฒนางานทางด้านแอนึ 
เมซั่นและดิจิทัลมีเดีย ท่ีมีคุณธรมมและ'จรรยาบรรณ'ของนักแอ'นิเม'ช่ัน

จากการศึกษาเนื้อหาข้อมูลและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ จำนวน 
หน่วยกิต (2-2-5) และรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก จำนวนหน่วยกิต (2-2-5) ชองสาชาวิชาแอนิเมซั่น


