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ประชุมเชิงปฏบิัติการ “แผนการสอนโครงงานและการเขียนขอเสนอโครงการ” 
โครงการเพาะพันธุปญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วันเสารที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรมบีพ ีแกรนด ทาวเวอร อ.หาดใหญ  
 
ความเปนมา 
 โครงการเพาะพันธุปญญา เปนโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based 
Learning, RBL) สําหรับโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา  ทั้งนี้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย และ บมจ.กสิกรไทย เปน
ผูสนับสนุนทุนใหโรงเรียนละ 80,000 บาทตอป เพ่ือพัฒนาการสอนตอเน่ืองอยางนอย 3-5 ป    
 การจัดการเรียนรูครั้งนี้ เนนการฝกทักษะพ้ืนฐานที่จําเปน อาทิ การสังเกต  การจับประเด็น การเชื่อมโยง  การ
สรุป การคิด กอนนักเรียนลงมือทําโครงงานดวยตัวเอง โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัย 6 ข้ันตอน คือ การสรางโจทย  การ
ออกแบบ การเขียนขอเสนอโครงการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห/สังเคราะห/สรุป  และการนําเสนอผลงาน  ดังในรูปที่ 1   
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รูปที่ 1 ข้ันตอนของโครงงานฐานวิจัย 

 
 โรงเรียนกลุมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ในโครงการเพาะพันธุปญญา ไดเลือกทดลองสอนอยางนอย 1 
หองเรียน ดังในตารางที่ 1   
 โครงการนี้ ไดอบรมครแูกนนําโรงเรียนละ 4-5 คน ไปแลวใน 3 เรื่อง คือ จิตวิญญาณครผููสอนคุณธรรม โดยครู
ปอม กับหมอแยม วิทยกรจากบานพินธุ บราหมา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก  การคิดอยางเปนเหตุเปนผล โดย 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.  และการสอนโครงงานฐานวิจัย  ซ่ึงทําใหครูแกนนํามีทักษะ
พ้ืนฐานพรอมสําหรับจัดกระบวนการสอนโครงงานฐานวิจัย   

ผลของการจัดการเรียนการสอนคร้ังนี้ คาดวา นักเรียนจะมีทักษะในการเรียนรู  ทักษะในการคิดการแกปญหา  
และทักษะอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21   
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ตารางที่ 1  โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และห้องที่เลือกทดลองสอน 
ที่ โรงเรียน ระดับชั้น ห้องเรียนที่เลือกทดลองสอน จํานวน 
1 โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง ม. 2 2/8 ห้องวิทย์ 49 

2 โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา  ม. 4  4/1 ห้องวิทย์ 35-40 
3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อ.เทพา จ.สงขลา ม. 4 4/1 ห้องวิทย์ 12 
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล ม. 4  4/2 ห้องวิทย์ 24 
5 โรงเรียนระโนดวทิยา อ.ระโนด จ.สงขลา  ม. 5  5/1-5/5 (ห้องวิทย์) และปวช. 150 
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา ม. 4  ยังไม่ตดัสินใจ 45 
7 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ ่ ม. 4 - 5 4/9-4/10 , 5/6-5/10 (ห้องวิทย์) 160 
8 โรงเรียนธรรมโฆษิต จ.สงขลา ม. 2 2/4 24 
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา ม. 2 2/13 45 
10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จ.สงขลา ม. 4 4/2  ห้องวิทย์ 50 
11 โรงเรียนควนเนียงวิทยา จ.สงขลา   

12 โรงเรียนชะแล้นิมิตวทิยา จ.สงขลา ม. 4 ทั่วไป 20 
13 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง ม. 2 2/1  30 

  
การจัดประชุมครั้งนี้ จะจัดขึ้นเพ่ือแลกเปล่ียนแผนการสอน และฝกเขียนขอเสนอโครงการ ที่ผูสนใจอื่นสามารถเขา

รวมไดเพียงแตตองรับผดิชอบคาอาหาร 320 บาทตอคน  
 

กําหนดการประชุม 
08.30-09.00 น.   เปดประชุม  
09.30-10.30 น. นําเสนอแผนการสอนเทอม 1/2556 โดยครแูกนนํา 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 น. การสรางโจทยวิจัย และการจัดกิจกรรมสอน 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การเขียนขอเสนอโครงการ และการจัดกิจกรรมสอน 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45-16.00 น. ถอดบทเรียน 
16.00 น.  ปดประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม  ครูแกนนําและครูที่สนใจ ในโครงการเพาะพันธุปญญา (เตรียมแผนการสอนมานําเสนอ)  และครูที่สนใจ 
(มีที่น่ังจํากัด) 
 

ติดตอ คุณเกตุกนก  )ผึ้ง(  081-5402587 , 074-446523   Email : kruyaivijai@gmail.com,      


