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บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) สรางบริการเชิงรุกของหองสมุดผานทางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย

ปญญาที่ใชสื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน 2) พัฒนาทักษะการคนควาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  3) พัฒนาสื่อการ
เรียนรูที่ชวยในการจัดการสอน และการเรียนรูในลักษณะออนไลน และ 4) สรางเวทีแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารย  
นักศึกษา และบรรณารักษ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ ความรู และความเขาใจในดานการคนควายิ่งขึ้น กลุมตัวอยางคือนักศึกษา
ระดับปริญญาโท  รหัส  52   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรม Moodle  
แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกต และแบบสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําไปพัฒนา
บริการที่ชวยสนับสนุนการทําวิจัยทางสาขาวิศวกรรมศาสตรตอไป วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ และการวิเคราะห
เนื้อหา   

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ผลของการเขาไปมีบทบาทในการจัดการสอน และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนพบวา เปน
การสรางบทบาทเชิงรุกของหองสมุดในการใหบริการสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทําใหเขาถึงปญหา 
และความตองการของนักศึกษาแบบเชิงลึก 2) ผลการสังเคราะหปญหา และความตองการของนักศึกษา ทําใหมีการสราง
บริการเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาอยางแทจริง โดยการสาธิตตัวอยางบริการออนไลนชวยการคนควาวิจัยบน
เว็บไซตของหองสมุด http://library.eng.cmu.ac.th/lib2009 3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการออนไลน
ชวยการคนควาวิจัยของหองสมุด พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวาบริการออนไลนบนเว็บไซตหองสมุด ชวยพัฒนาทักษะ
การคนควาวิจัยของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) promote the library’s proactive services through 

Constructionism activities, using digital and online media 2) develop the research skills of 
postgraduate students 3) develop an e-learning system 4) establish an opinion exchange channel for 
students, instructors and librarians in order to enhance students’ research understanding and research 
skills. 

 The sample group was 12 postgraduate students who registered for the Research 
Methodology course during the first semester of the academic year 2009 at the Department of 
Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University. The data-collecting 
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instruments consisted of Moodle software, a questionnaire, a test, an observation and an interview.   
The collected data were calculated to find the percentage values and the contents were analysed.  The 
results gained from this research will be used to develop research support services for the faculty.   

The results showed that 1) participating in classroom teaching and learning activities helped 
enhance the library’s proactive role in supporting postgraduate student research.  The library can make 
in-depth analyses of the problems and the students’ needs. 2) synthesising problems and students’ 
needs resulted in effective services which can truly serve their needs.  The demonstrated online 
services for research support can be found at http://library.eng.cum.ac.th/lib2009. 3) Most students 
were satisfied with the online services provided on the library’s website.  It helped develop students’ 
research skills, while the overall evaluation scored the highest. 
 

1. บทนํา 
การคนควาวิจัยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษา

โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่ผูศึกษาจะตองรูจักวิธีวิจัยและ
การคนควาวิจัย เพราะการทําวิทยานิพนธหรือการคนควา
แบบอิสระ ถือเปนผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการ
คนควา คิด และเขียนเพ่ือสรางองคความรูของนักศึกษาได
เปนอยางดี อีกทั้งยังเปนเครื่องมือช้ีระดับมาตรฐานที่เปน
สากลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงอีกดวย [1] จากการศึกษาของ ไพฑูรย สินลารัตน [2] 
พบวาผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังมีคุณภาพ
ที่ไมนาพอใจเนื่องจากขาดทักษะในกระบวนการแสวงหา
ความรู ขาดทักษะในการคนควาวิจัยเพื่อแสวงหาความรู
ใหม หองสมุดในฐานะเปนแหลงสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการคนควาวิจัย จึงตองพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการเพื่อสอดคลองกับพันธกิจดังกลาว 
 จากปญหาข างตน  ผู วิ จั ยในฐานะบรรณารักษ
หองสมุดตระหนักถึงความจําเปนของการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการของหองสมุดโดยใชประโยชนจากสื่อ
ออนไลนที่เขามามีบทบาทอยางมากในปจจุบัน 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดเขาไปมีบทบาทในการจัดการสอน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับอาจารยผูสอนในชั้นเรียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัย (CPE 703 Research 

Methodology) ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เนื่องจาก
เปนวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับการสอนวิธีทําวิจัย  และมีการ
ใชโปรแกรม Mood le ในชั้นเรียน ทําใหผูวิจัยสามารถ
สรางบทบาทเชิงรุกของหองสมุด  ดวยการใหบริการ

ออนไลน และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในชั้นเรียน  
ขณะเดียวกัน  Moodle ยังชวยใหผูวิจัยเขาถึงปญหา และ
ความตองการของกลุมตัวอยางแบบเชิงลึก เพราะการเขาถึง
ความตองการอยางแทจริงนั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก ดังนั้น
การเขาไปมีสวนรวมในชั้นเรียน และการใช Moodle เพื่อ
ศึกษาปญหาและความตองการของนักศึกษา ทําใหผลสรุป
ของปญหา และความตองการของนักศึกษาที่ไดตรงกับ
ความเปนจริงมาก    

ผลการสังเคราะหปญหา และความตองการของกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัยในฐานะบรรณารักษ
หองสมุด ไดนํามาเปนแนวทางในการสรางบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาอยางแทจริง ดวยการ
สาธิตตัวอยางการพัฒนาเว็บไซตบริการออนไลนชวยการ
ค นคว า วิ จั ย ขอ งห อ งสมุ ดคณะวิ ศ วกรรมศ าสตร 
http://library.eng.cmu.ac.th/lib2009  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. สรางบริการเชิงรุกของหองสมุดผานทางกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาที่ใชสื่อดิจิทัล และสื่อ
ออนไลน 

2. พัฒนาทักษะการคนควาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ
หรือการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. พัฒนาสื่อการเรียนรูที่ชวยในการจัดการสอน 
และการเรียนรูเพื่อทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบ
อิสระในลักษณะออนไลน 

4. สรางเวทีแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับ
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บรรณารักษ  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ  ความรู และความ
เขาใจในดานการคนควายิ่งขึ้น 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะหถึงปญหา และ

ความตองของนักศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางพัฒนาการ
ใหบริการที่ชวยตอบสนองความตองการของนักศึกษาได
อยางแทจริง 
3. 1  การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 52  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 13 คน   

กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 52   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร     
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย (CPE 703 
Research Methodology) ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2552 จํานวน  12  คน  เนื่องจากเปนวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย และเปนกระบวนวิชาที่อาจารยตองการใหหองสมุด
เขามาชวยสนับสนุนการวิจัยในวิชานี้ 
3.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้  
1) ทักษะการคนควาวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา   
2) บทบาทหองสมุด และบรรณารักษในการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา   
3) การใชโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle)   
4) ทฤษฎี Constructionism  (Constructionism  คือ
การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  หรือการสรางสิ่งตางๆ ขึ้นมา  [3]) 
3.3  การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล
ความตองการของนักศึกษา   
ผูวิจัยไดศึกษา และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
1) โปรแกรม Moodle เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูในวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัย 
2) แบบสอบถามจํานวน 7 ชุด เพื่อใหไดขอสรุปที่               

คลอบคลุมในเรื่ องที่ตองการศึกษา ผลสรุปที่ ไดจาก
แบบสอบถาม  ชวยใหผู วิจัยทราบถึงปญหา และความ
ตองการของนักศึกษา 
3) แบบทดสอบเพื่อวัดความรู ความเขาใจของนักศึกษา 
กอน และหลังการเขารวมในวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
4) แบบบันทึกการสังเกต โดยบันทึกรายละเอียด หรือ 
ขอสังเกตตางๆ ที่เกิดขึ้นทําใหทราบถึงปญหา และความ
ตองการของนักศึกษา เพื่อนําไปสรางกิจกรรม และพัฒนา
รูปแบบบริการใหนักศึกษาตอไป  
5)  แบบบันทึกการสัมภาษณรายบุคคล และสัมภาษณ 
กลุม เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด  
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการออนไลนและ
การพัฒนา Subject Guide ทางสาขาวิศวกรรมศาสตร 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล   

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย (261703)  ต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน - 15 กันยายน 
พ.ศ. 2552   
3.5  การออกแบบบริการออนไลน   

การออกแบบบริการออนไลนของหองสมุดอยูบน
พ้ืนฐานปญหา และความตองการของนักศึกษาที่ผูวิจัยได
สังเคราะหขึ้นมาจากเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  โดยเปน
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการของการสรางวิธีการ
ใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนาบริการออนไลนที่ชวยตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษาไดอยางแทจริง  ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต 
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3.6  การวิเคราะห และสรุปผล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ และใช
วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร าะห เนื้ อห า เพื่ อบรรย ายผลสรุ ปที่ ไ ด 
ประกอบการวิเคราะห และนําเสนอในลักษณะของตาราง
และแผนภาพ 

 

4. ผลการวิจัยและการสังเคราะหขอมูล 
ผู วิจัยไดเนนถึงกระบวนการในการสรางบริการ

ออนไลน  เพื่อ เปนตนแบบในการพัฒนาบริการของ
หองสมุดที่ชวยตอบสนองความตองการของผูใชบริการได
อยางแทจริง  มีรายละเอียดผลการวิจัยดังนี้ 
4.1 ผลการสราง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร     

ผู วิจัยในฐานะบรรณารักษหองสมุดได เขาไปมี    
สวนรวมในการสอนการใชหองสมุด และสนับสนุนการทํา
วิจัยของนักศึกษา โดยเขาไปมีสวนรวมกับอาจารยผูสอน
วิชาระเบียบวิธีวิจัย ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2552 มีการวางแผนขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงขอบเขตเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู 
 

 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู ดวยโปรแกรม  Moodle 
(http://www.e-cpe.org/moodle) ชวยในการจัดการ
สอน และการเรียนรูเพื่อทําวิจัยในลักษณะออนไลน ดังรูป
ที่ 3 
 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงหนาเว็บแรกของสื่อการเรียนรู 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในวิชาระเบียบวิธีวิจัย  
เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงแหลงแสวงหาทรัพยากรสารนิเทศ
ที่มีใหบริการในหองสมุด  และบริการตางๆ ของหองสมุด  
โดยจัดกิจกรรมสง เสริมการเรียนรู  เรื่ อง  สารนิ เทศ
หองสมุด เรื่อง Endnote Web (โปรแกรมจัดการทาง
บรรณานุกรมซึ่งทํางานบนเว็บ) และการเขียนโครงรางการ
วิจัย              
4.2 การวิเคราะหปญหา และความตองการของกลุม
ตัวอยาง เพื่อพัฒนาเว็บไซตบริการออนไลนชวยการ
คนควาวิจัยของหองสมุด 

หลังจากเขาไปมีสวนรวมในชั้นเรียน และจากการ
วิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือวิจัย  พบวาปญหาที่พบในการ
ทําวิจัย คือ ขาดทักษะในการทําวิจัย ไมทราบแหลง หรือ
วิธีการหาหัวขอวิจัยของนักศึกษา ขาดความรูหรือทักษะ
เกี่ยวกับการคนควาสารสนเทศเพื่อนํามาประกอบการทํา
วิจัย และขาดความรูเรื่องการอางอิงในการเขียนรายงาน
วิจัย ดงัแสดงในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4 การวิเคราะหปญหาของกลุมตัวอยาง 

ดานความตองการของนักศึกษา พบวา ตองการให
หองสมุดสรางบริการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะบริการแนะแหลงสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชา  
(Subject Guides) บริการการสอนการใชหองสมุดแบบ
ออนไลน บริการสนับสนุนการวิจัย บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควาแบบออนไลน และบริการรวบรวมรายชื่อ
ผูเช่ียวชาญทางสาขา รวมทั้งแหลงสารสนเทศออนไลนที่มี
ประโยชนสําหรับการวิจัยทางสาขาวิศวกรรมศาสตร       
ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 

รูปท่ี 5  การวิเคราะหความตองการของกลุมตัวอยาง 

4.3  ผลการสังเคราะหขอมูล 
เมื่อทราบถึงปญหา และความตองการของนักศึกษา  

ผูวิจัยตองการจัดบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
นักศึกษาอยางแทจริง โดยการนําผลการวิเคราะหปญหา 

และความตองการของกลุมตัวอยางขางตน มาสังเคราะห
ขอมูล  ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปท่ี 6  แสดงตัวอยางการสังเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
บริการของหองสมุด 

 
ผูวิจัยไดนําผลการสังเคราะหขางตน มาสาธิตตัวอยาง

การพัฒนาเว็บไซตบริการออนไลนชวยการคนควาวิจัยของ
หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร บนเครือขายอินเทอรเน็ต
(http://library.eng.cmu.ac.th/lib2009) ดังแสดงใน
รูปที่ 7 

 

 
 

รูปท่ี 7  แสดงหนาเว็บบริการออนไลนชวยการคนควาวิจัย 
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อ.สีหพิทักษเกียรติ ท.สลัดยะนันท และ ว.โปธิมอย 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ

ใหกาวหนาและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงในสังคมทําให
บรรณารักษจํ า เปนตองปรับ เปลี่ ยนบทบาทความรู 
ความสามารถใหทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
บทบาทและศักยภาพทางดานการใหบริการ และเผยแพร
งานวิจัย  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนภารกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

 

5.1 ผลการสราง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัย   
 จากผลการทดสอบเพื่อวัดความรู ความเขาใจของ
นักศึกษากอน และหลังการเขารวมในวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
พบวา ผลการทดสอบหลังการเรียน นักศึกษามีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ บริการตางๆ 
ของหองสมุด วิธีการคนควาขอมูลเพื่อประกอบการทําวิจัย 
และวิธีการอางอิงในการเขียนรายงานวิจัยอยูในระดับมาก  
แสดงวาการสราง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยมีสวนชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะการคนควาวิจัยเพิ่มขึ้น 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน พบวา
นักศึกษาสวนใหญพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมอยู
ระดับมากที่สุด ทุกกิจกรรม แสดงใหเห็นวา กิจกรรม และ
บริการที่หองสมุดจัดขึ้นมาชวยสนับสนุนการทําวิจัยของ
นักศึกษา ถือเปนรูปแบบของการสรางบริการเชิงรุกของ
หองสมุดผานทางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย
ปญญาที่ใชสื่อดิจิทัล และสื่อออนไลนที่ชวยตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา 

จากการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนรูในชั้นเรียนโดย
ใชโปรแกรม Moodle พบวา ผูวิจัยไดพัฒนาตัวอยางการ
สรางสื่อการเรียนรูแบบดิจิทัลที่นักศึกษาสามารถเขามา
แลกเปลี่ยน หรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางนี้ แสดง
ให เห็นวาสื่อการเรียนรูที่ พัฒนาขึ้นมาชวยสรางเวที

แลกเปลี่ยนความรูเรื่องการคนควาวิจัย ระหวางอาจารย 
นักศึกษาและบรรณารักษ 

จากการเขาไปมีสวนรวมในชั้นเรียนรวมกับอาจารย
ผูสอน พบวา ผูวิจัยไดทราบถึงปญหา หรือ ความตองการ
ของนักศึกษาอยางแทจริง และทําใหนักศึกษาทราบถึง
ทรัพยากรสารนิเทศที่มีใหบริการในหองสมุด แสดงใหเห็น
วาบรรณารักษไดพัฒนาบทบาทเปนผูใหบริการสนับสนุน
การทําวิจัยในชั้นเรียน โดยเนนการใหบริการแบบเชิงรุก 
ทําใหนักศึกษารูจักหองสมุด รูจักบริการที่มีและมีการใช
ทรัพยากรสานิเทศอยางคุมคา 
5.2 สรุปผลการวิเคราะหปญหา และความตองการของกลุม 
ตัวอยาง  เพื่อพัฒนาเว็บไซตบริการออนไลนชวยการ
คนควาวิจัยของหองสมุด 

จากการวิเคราะหปญหา และความตองการของกลุม
ตัวอยาง พบวา บริการที่มีในปจจุบันของหองสมุดยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดอยาง
เต็มที่ แสดงใหเห็นวานักศึกษาตองการใหหองสมุดเพิ่ม
บริการเฉพาะสําหรับบัณฑิตศึกษา และเนนการใหบริการ
รูปแบบออนไลนที่ชวยสนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษา 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาบริการ
ออนไลน ช ว ยก ารค นคว า วิ จั ยของห อ งส มุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การพัฒนาเว็บไซตบริการออนไลนชวยการคนควาวิจัยของ
หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ดานการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อชวยแกปญหาในการทําวิจัยของนักศึกษา ดานเนื้อหา 
และการใชงานเว็บไซต และดานการใชบริการออนไลน
ของหองสมุด พบวา นักศึกษาสวนใหญพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดในทุกดาน แสดงใหเห็นวาบริการออนไลนที่
พัฒนาขึ้นมาชวยตอบสนองความตองการของนักศึกษาได
อยางแทจริง นอกจากนี้บริการออนไลนที่พัฒนาขึ้นมา     
ยังชวยพัฒนาทักษะการคนควาวิจัยของนักศึกษาอีกดวย 

 
      
 

46



 

����������	
����ก��������� 

�������������������� 

Copyright©by 
Faculty of Engineering 
Chiang Mai University 

All Rights Reserved 

☺☯   

เอกสารอางอิง 
[1] วินัย  วีระวัฒนานนท.  (2543).  หลักเกณฑและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงคในระดับบัณฑิตศึกษา : 

รายงานการวิจัยเอกสาร.  กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 
[2] ไพฑูรย สินลารัตน.  (2539).  เพื่อความเขาใจในสาระและกระบวนการของการอุดมศึกษา :  รวมบทความและบท

บรรยาย.  กรุงเทพฯ: โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
[3] Papert, S.  (1999).  What  is  Constructionism?.  Retrieved May 14, 2009, from  

http://lynx.dac.neu.edu/-k/krudwall/constructionism.htm    

47 


