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บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบบริหารงาน

วิชาการด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพ

การศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  2) ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั       

การพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครู    

สู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  3) ดาํเนินการ

ทดลองใช้รูปแบบการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  และ 4) ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแกไ้ขการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการ

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา            

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ครู จาํนวน         

22  คน และนกัเรียน จาํนวน 216 คน  ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินทกัษะ  แบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อรูปแบบบริหาร    

งานวชิาการดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพ

การศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบที  แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์

เน้ือหา 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

  1. การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้น

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา        

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ครูมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เน้นทกัษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลกัการสอนเพื่อให้นกัเรียน           

สร้างนวตักรรม สอนใหน้กัเรียนรู้แบบโครงงาน หรือการสร้างช้ินงาน โดยในโครงงานหรือช้ินงาน

นั้น นักเรียนต้องตอบได้ว่ามีคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวข้องอย่างไร          



 

ในอดีตการสร้างช้ินงานของนกัเรียน เราไม่เคยนาํวิชา STEM  เขา้มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้

ใหแ้ก่นกัเรียน 

  2. การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือเป็นรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือวา่  "PACE Model"  

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  P : Planning = การวางแผน  A : Action = การปฏิบติั                          

C :  Constructivist  Learning = การสร้างความรู้ และ E : Evaluation  = การประเมินผล ในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  5  ขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานวิชาการดา้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ นําไปดําเนินการตามขั้ นตอนโดยการจัดประชุม              

เชิงปฏิบติัการ ผลการประเมินความเหมาะสม ปรากฏวา่ รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้

  3. การทดลองใช้รูปแบบการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ไดมี้การนาํรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการนิเทศภายในไปใชใ้น

การดาํเนินงานใหแ้ก่ครูและนกัเรียน ผลการทดลองใชอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.56, S.D. = 0.62)  

ผลการเปรียบเทียบการทดลองก่อน-หลังการประชุมเชิงปฏิบติัการ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

   4. การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบริหารงานวิชาการดา้น   

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา        

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการประเมินความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของครูและนักเรียน  ปรากฏว่าครูและนักเรียนมีความ      

พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.53, S.D. = 0.45)  
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Abstract 
 

 The purposes of the research were 1) to study the basic on the 
development of academic administration model on organizing project-
based learning activity for developing from teacher to students’ quality of 
education at Anuban municipal School, Roi-Et province.  2) to design and 
develop research tools on the development of academic administration 
model on organizing project-based learning activity for developing 
teacher to students’ quality of education at Anuban municipal school, 
Roi-Et province.  3) to make a trial on the development of academic 
administration model on organizing project-based learning activity for 
developing teacher to students’ quality of education at Anuban municipal 
school, Roi-Et province and 4) to evaluate the satisfaction and improve 
the development of academic administration model on organizing project 
–based learning activity for developing teacher to students’ quality of 
education at Anuban municipal school, Roi-Et province.  The sampler 
group comprised 22 teachers and 216 students, selected by simple 
random sampling method. The research tools were interview, skills 
evaluation, satisfaction form towards academic administration model on 
organizing project-based learning activity for developing teacher to 
students’ quality of education at Anuban municipal school, Roi-Et 
province and focus group.  Data were analyzed by percentage, mean and 
standard deviation.  The statistic used dependent t-test and content 
analysis.         
  
 The results of the research were as follows: 
  1. According to the study the basic data on the development 
of academic administration model on organizing project-based learning 
activity for developing teacher to students’ quality of education at 
Anuban municipal school, Roi-Et province, found that teachers required 
developing among themselves in organizing project-based learning 
activity, emphasis on principle of thinking analysis for students to create 
innovation, students had been tough to know forms of project work, to 



 

create project work.  The students needed to answer how mathematics, 
science or technology involved with their project work.  In the past, 
students’ project work, teachers never introduced STEM subject to 
integrate learning activity for students.      
  2. From the design and the development research tools called 
“PACE Model”, consisted of 4 steps as follow: P: Planning, A: Action, C: 
Constructivist Learning and E: Evaluation, organizing 5 steps, developed 
effectiveness towards academic administration model on organizing 
project-based learning activity, which developed teachers by operating 
workshop meeting. The result of the meeting was appropriate and 
possible. 
  3. The trial model on the development of academic 
administration model on organizing project-based learning activity for 
developing teacher to students’ quality of education at Anuban municipal 
school, Roi-Et province found that the workshop meeting model and 
internal supervision were used in the operation of teachers and students.  
The result of the trial was at high level (X= 4.56, S.D.= 0.62). The pre 
and post-workshop meeting results yielded its significant different 
outcomes at .01. 
  4. The assessment of the satisfaction and improvement of 
academic administration model on organizing project-based learning 
activity for developing teacher to students’ quality of education at 
Anuban municipal school, Roi-Et province, evaluated the satisfaction of 
teachers and students towards organizing project-based learning activity 
appeared that teachers and students were satisfied in overall at high level 
(X= 4.53, S.D.= 0.45). 
   
 
 
 
  
 
 
       
 
   
 
   


