
แผนการฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม  
เพ่ือเสริมสร�างความรู�การจัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ  

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ช่ือหลักสูตร : ชุดฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพ่ือเสริมสร�างความรู�การจัดการ 
โครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เวลาในการฝ�กอบรม : 5880 นาที  

วิทยากร : นางสาวรัฐิกา เพ็ชรมุณี   
             นักวิชาการฝ1ายงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

คําอธิบายหลักสูตร :  
การดําเนินงานตามโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ มีความสําคัญอย6างยิ่งในการจัดกิจกรรมต6าง ๆ 

ซ่ึงประกอบด�วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ/ประเมินผล และนําผลประเมินมาวิเคราะห: 
การปรับปรุงดําเนินการให�เหมาะสมตามผลการประเมิน และการรายงานผลและเทคนิคการนําเสนอผลงาน
โครงการ ซ่ึงผู�ดําเนินงานกิจกรรมต6าง ๆ ควรใช�หลัก PDCA มาเป?นหลักในการดําเนินงานเพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดไว� 

วัตถุประสงค2การฝ�กอบรม : ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะสามารถ 
1. มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ การดําเนินโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ 
2. สามารถวางแผนโครงการโดยเขียนโครงการตามลําดับข้ันตอนตามวงจรควบคุมคุณภาพ ได�อย6าง

ถูกต�อง 
3. ดําเนินงานตามแผนท่ีวางแผนไว�ได�อย6างถูกต�อง 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการได�อย6างถูกต�อง 

 5. นําเสนอผลงานของโครงการและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการดําเนินงานในครั้งต6อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางวิเคราะห2และสังเคราะห2 

ข้ันตอนการจัดฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม ISMART 

ประเด็นการวิเคราะห2เพ่ือออกแบบชุดฝ�กอบรมแบบผสมผสาน 
ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม 

ข้ันตอนการจัด
ฝ�กอบรมแบบ

ผสมผสานตามแนว
คอนสตรัคชันนิซึม 

ISMART 

หลักการเรียนรู�ตาม 
แนวคอนสตรัคชนันิซึม 

(Constructionism) 
(อุทิศ บํารุงชีพ, 2551 หน�า 110) 

หลักการจัดการเรียนรู�แบบ
ผสมผสาน 

(Blended Learning) 

หลักการของชุดฝ�กอบรม 
(Training Package) 

- มีการรับทราบเปMาหมาย
วิธีการเรียนรู� และรวมกลุ6ม
ในหัวข�อท่ีมีความสนใจ
ลักษณะเดียวกัน แบ6งงาน
กันทํา 

- มีการค�นคว�าสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ และรวมกลุ6มในหัวข�อ
ท่ีมีความสนใจลักษณะ
เดียวกันแล�วแบ6งกันทํางาน 

- มีการระดมสมอง 1. Introduction  
2. Select Topic 
and Solution 
Problem  

- สภาพแวดล�อมการเรียนรู�
ท่ีหลากหลายและเป?นมิตร
เป?นกันเอง สามารถจูงใจให�
ผู�เรียนเรียนอย6างมีความสุข 

- การศึกษาจากแหล6งเรียนรู� 
ให�อิสรเสรี ค�นหาความรู�
ด�วยตนเอง  
- มีการสื่อสารกันระหว6าง
กลุ6มและวิทยากร
ตลอดเวลา 

- บรรยากาศในการเรียนรู� 
ให�อิสรเสรี ค�นหาความรู�
ด�วยตนเอง 

3. Management 
Practices  
 

- ผู�เรียนเกิดความรู�ใหม6ด�วย
การมีปฏิสัมพันธ: จากสภาพ
สังคม ชุมชน 

- มีการศึกษาจากแหล6ง
เรียนรู� วิทยากร สื่อท่ี
หลากหลาย 

- สภาพแวดล�อมการเรียนรู�
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายและเป?นมิตร
เป?นกันเอง สามารถจูงใจให�
เรียนอย6างมีความสุข 
- ประเมินผลท้ังตนเอง และ
โดยผู�สอน 

- ประเมินผลท้ังตนเอง และ
โดยผู�สอน 

- ประเมินผลท้ังตนเอง และ
โดยผู�สอน 

4. After Action 
Review (AAR)  
5. Reflection 
Experience 
6. Testing 
Training  

- ความรู�ออกมาเป?นรูปธรรม
ในลักษณะการสร�างสรรค:
ผลงานด�วยการนําเสนอ
โครงงานหรือชิ้นงาน 

- มีการดําเนินงานโครงการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ท่ี
ได�มาตรฐาน และมีการ
เผยแพร6ผลงาน 

- มีการดําเนินงานโครงการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ท่ี
ได�มาตรฐาน และมีการ
นําเสนอผลงาน 

 



 
 

ข้ันตอนการจัดการฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม ISMART 
 

 
1. Introduction : ข้ันการแนะนําและปฐมนิเทศสร�างความคุ�นเคยกิจกรรมการฝ�กอบรมแบบ

ผสมผสาน (Face-to-Face) เพ่ือทราบเปMาหมายของการทํากิจกรรมการฝ�กอบรม ขอบข6ายเนื้อหาการ
ฝ�กอบรม 

2. Select Topic and Solution Problem : เลือกหัวข�อในการทําโครงการ 
3. Management Practices : ปฏิบัติจัดการโครงการ โดยให�ผู�เข�าร6วมโครงการมีเวลาในการ

แสวงหาความรู�จากการจัดโครงการด�วยตนเอง โดยมีการรายงานผล และรายงานสภาพปjญหาผ6าน Edmodo 
และสื่อสังคมออนไลน:เป?นระยะ ๆ  

4. After Action Review (AAR) : เปkดใจเรียนรู�หลังทํากิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการทํางาน เป?น
เครื่องมือวิเคราะห:หลังปฏิบัติ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน การทบทวนหลังทํากิจกรรม เป?นต�น การทํา AAR 
นั้นสามารถดําเนินการได�ไม6ว6าการปฏิบัตินั้น ๆ จะประสบผลสําเร็จหรือล�มเหลว เพราะการทํา AAR มี
เปMาหมายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัตินั้น ๆ เพ่ือให�สามารถทําได�ดีข้ึนในครั้งต6อไปการทํา AAR จะอยู6
ในส6วนหนึ่งของวงจรแห6งการวางแผนการเตรียมความพร�อม การปฏิบัติ และการทบทวน จะเห็นได�ว6ามีส6วน
คล�ายกับวงจรท่ีหลาย ๆ คนคุ�นเคย นั่นก็คือ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) นั่นเอง โดย AAR จะเป?น
การทบทวนวิธีการทํางานท้ังด�านความสําเร็จและปjญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังนี้ไม6ใช6เพ่ือค�นหาคนท่ีทําผิดพลาดไม6ใช6การ
กล6าวโทษใครท้ังสิ้นแต6เป?นการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ:การทํางานเพ่ือแก�ปjญหาท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือ
ไม6ให�เกิดปjญหานี้ข้ึนอีกในขณะเดียวกันก็คงไว�ซ่ึงวิธีการท่ีดีอยู6แล�ว โดยท่ีผู�ทบทวนจะต�องทราบถึงเปMาหมาย
หรือสิ่งท่ีตั้งเปMาไว�แล�วนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีบรรลุเป?นการทบทวนการทํางานการปฏิบัติงานของตนเองโดย
ยังไม6ต�องไปทบทวนหรือวิพากษ:วิจารณ:การทํางานของเพ่ือนร6วมงานคนอ่ืน ๆ 

5. Reflection Experience : พิจารณาผลสะท�อนกลับ คือ การนําผลการทบทวนจากเปkดใจเรียนรู�
ในข้ันตอนท่ี 4 นั้นมาพิจารณาไตร6ตรองอย6างเป?นระบบ เก่ียวกับความรู�หรือประสบการณ:ใหม6 ๆ ในขณะทํา
โครงการ (Reflection-in-action) และหลังจากทําโครงการผ6านไปแล�ว (Reflection-on-action) 

6. Testing Training : การทดสอบการฝ�กอบรม คือ การประเมินผลการฝ�กอบรม ซ่ึงประกอบด�วย
การทดสอบ 3 ด�าน (3Ps) ได�แก6 

6.1 Progress Testing : ทดสอบความรู� ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม ด�วยแบบทดสอบ
ความก�าวหน�า 

6.2  Performance Testing : ทดสอบพฤติกรรมผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  
6.2  Project Testing : ทดสอบการนําเสนอโครงการของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมด�วยการ

แสดงนิทรรศการผลความสําเร็จของโครงการ  
  
 
 
 



 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เวลา การ

ประเมินผล 
สถานท่ี
ฝ�กอบรม เผชิญหน�า Edmodo 

ขั้นก`อนการ
ดําเนินการ
ฝ�กอบรม 

 

- ลงทะเบียน 10 นาที   

มรภ.รําไพ
พรรณ ี

- ดําเนินการฝ�กอบรม เริ่มต�นการกล6าวท่ีมาและ
ความสําคัญของชุดฝ�กอบรม, แนะนําการใช�
โปรแกรม edmodo 

20 นาที 
 

 
 

- จัดให�มีการทดสอบก6อนการฝ�กอบรม  30 นาที แบบทดสอบ 

ขั้นระหว̀าง
การ

ดําเนินการ
ฝ�กอบรม 

 

- ดําเนินการฝ�กอบรมทักษะ หน6วยฝ�กอบรมท่ี 1 
รู�จักกับวงจร PDCA 

  
 

 

มรภ.รําไพ
พรรณ ี

   1.1 วงจร PDCA คืออะไร  30 นาที  
   1.2 โครงสร�างของวงจร PDCA  30 นาที  
   1.3 วงจร PDCA เชิงปฏิบัต ิ  30 นาที  
- จัดให�มีการทดสอบหลังการฝ�กอบรม หน6วย
ฝ�กอบรมท่ี 1 

 20 นาที 
 

แบบทดสอบ 
 

- ดําเนินการฝ�กอบรมทักษะ หน6วยฝ�กอบรมท่ี 2 
PDCA กับการแก�ปjญหาและปรับปรุงงาน 

  
 

   2.1 ตัวอย6างการใช�วงจรคุณภาพ PDCA กับ
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

 60 นาที 
 

 

   2.2 ตัวอย6างการใช�วงจรคุณภาพ PDCA กับการ
ใช�ในชีวิตประจําวัน 

 60 นาที 
 

 

   2.3 แบบฟอร:มการเขียนโครงการ  30 นาที  
- ดําเนินการเขียนโครงการ  90 นาที  
- จัดให�มีการทดสอบหลังการฝ�กอบรม หน6วย
ฝ�กอบรมท่ี 2 

 20 นาที 
 

แบบทดสอบ 
 

- มีการปรึกษา/พูดคุยกันเก่ียวกับการจัดการ
โครงการ 

 32 ชม. 
 ทุกสถานท่ี 

- ดําเนินการฝ�กทักษะ ด�านการใช�วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการจัดการโครงการ 

56 ชม. 
 

 
 

ลงพ้ืนท่ีจัด
โครงการ 

- นําเสนอผลงานการดําเนินการโครงการ พร�อม
ร6วมกันประเมินความสําเร็จของโครงการ ในงาน 
ISMART SHOW PROJECT 

2 ชม.  
 

ผลงาน 
มรภ.รําไพ

พรรณ ี

ขั้นหลังการ
ดําเนินการ
ฝ�กอบรม 

- จัดให�มีการทดสอบหลังการฝ�กอบรม  30 นาที แบบทดสอบ 
มรภ.รําไพ

พรรณ ี
- ทําแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต6อชุดฝ�กอบรม 20 นาที  แบบประเมิน 

เวลา  3530 นาที 2350 นาที รวม = 5880 นาที  
 60.03% 39.97%  



 


