
การอบรมเชิงปฏิบติัการ “การออกแบบการสอนโครงงานฐานวิจยั”
วนัที ่ 28 มถุินายน 2557 ณ หอ้งประชุมมงคลสขุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มอ

ก่อนการอบรม ไดร้บัแจง้จากโรงเรยีนอยา่ง
ไมเ่ป็นทางการ วา่มี 7 โรงเรยีนทีจ่ะสง่นกัศกึษาครู
มารว่มอบรม รวมทัง้หมด 49 คน และต่อมาได้
รบัทราบวา่ นกัศกึษาครโูรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ์
โรงเรยีนธรรมโฆสติ และโรงเรยีนพทัลุง ไมส่ะดวก

ในวนัอบรมจริง มนีกัศกึษาครทูีม่าอบรม คอื
จากโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี 2 โรงเรยีนหาดใหญ่
วทิยาลยั 2 และโรงเรยีนสทิง้พระวทิยา รวม 25
คน ซึง่จ านวนพอเหมาะพอดแีละจดัได้ 5 กลุม่

เน้ือหาการอบรม
เริม่จากการแนะน าวา่ สิง่ตอ้งเพิม่ในการสอน

คอื การฝึกทกัษะการเรยีนรู้ ซึง่ไดจ้ากการฝึก
ไมใ่ชส่อนในหอ้งเรยีน



โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา
เป็นโครงการทีพ่ฒันามาจากโครงการยวุวจิยัยางพารา และโครงการครวุจิยั ได้

พฒันาการสอนบแบบโครงงาน (ฐานวจิยั) เพือ่ฝึกทกัษะพืน้ฐานดา้นต่าง ๆ เชน่ ฟัง
(จบัประเดน็) อ่าน(จบัค าส าคญั) เขยีน พดู/ถาม/น าเสนอ การท างานเป็นทมี การ
สือ่สาร การแกปั้ญหา และการคดิแบบต่าง ๆ

โครงการน้ีเน้นการวางรากฐานการคดิแบบเป็นเหตุเป็นผล และการมองเหน็
ระบบรวมของปัญหา โดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่ ผงัเหตุ-ผล

หลกัจากนัน้ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิ ดว้ยค าถาม “นกัศกึษาคดิวา่จะสอน
โครงงาน (ฐานวจิยั) อยา่งไร จากประสบการณ์เดมิทีเ่คยท ามาในตอนเรยีนปี 4 โดย
มุง่แกไ้ขสิง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนจากทีเ่รยีนมา” และมอบหมายใหน้กัศกึษาตวัแทนสรปุรวบ
ยอดสิง่ทีทุ่กคนเลา่

พบวา่ มสีองแนวทาง คอื การสอนหลกัการและทฤษฎกี่อนการปฏบิตัิ (สอน
ทฤษฎสีูป่ฏบิตั)ิ และการไปเผชญิกบัปัญหาก่อน แลว้น าปัญหาไปตาขัน้ตอนของ
โครงงาน (สอนปฏบิตัสิูท่ฤษฎี จากนัน้ใหน้กัศกึษาวเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้ดอ้ยของ
แต่ละวธิี นกัศกึษาอธบิายวา่ ถา้ครมูคีวามรูไ้มแ่น่นพอควรเลอืกใชว้ธิกีารสอนจาก
ปฏบิตัสิูท่ฤษฎี โดยครเูรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัเดก็ บนพืน้ทีท่ีม่อีสิระในการเรยีนรู้ ไมม่ี
ใครผกูขาดหรอืเป็นเจา้ของความรู้



จากนัน้นกัศกึษาเขยีนสิง่ทีต่วัเองคาดหวงัจากการมาอบรมครัง้น้ี
พบวา่ นกัศกึษาสนใจเทคนิคการสอนโครงงาน ซึง่คดิวา่ตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนรู้

ประมาณหนึ่งปี เน่ืองจากไมส่ามารถถ่ายทอดใหไ้ด้ ในเวลาลัน้ ๆ
การสอนโครงงานฐานวิจยั
คอื การสรา้งความรูใ้หมโ่ดยใชก้ระบวนการวจิยั ซึง่มหีกขัน้ตอน

ขัน้คดิ : การสรา้งโจทย์ การออกแบบท าโครงงาน การเขยีนขอ้เสนอโครงงาน
ขัน้ปฏบิตั ิ: การเกบ็ขอ้มลู  การวเิคราะห/์สงัเคราะห/์สรุป   การเชยีนรายงาน

และน าเสนอ
การสอนในแต่ละครัง้ (180 นาท)ี ใหม้บีรรยากาศปลอดภยั และใช้ 4 ขัน้ คอื

การเตรยีมความพรอ้มก่อนเรยีน (กายบรหิาร ร ามวย การนอนสมาธ)ิ 15
นาท,ี

K : การใหค้วามรู้ (15 นาท)ี,
P : การปฏบิติงิานตามขัน้ตอนของโครงงานและน าเสนอ (120 นาท)ี
A : การสะทอ้นคดิ/การเรยีนรู/้รูส้กึดี ๆ (30 นาท)ี



การฟังอย่างลึกซ้ึง ( Deep Listening )
การฟังอยา่งลกึซึง้ การฟังจบัประเดน็ และการสนุทรยีสนทนา (Dialogue) เป็นอกีหวัขอ้

ของการอบรมครัง้น้ี นกัศกึษาชอบเพราะเป็นทกัษะงา่ย ๆ ทีส่ามารถน าไปใชใ้นครอบครวั
น าไปสอนเดก็ได้ และท าใหผู้ฝึ้กไดพ้ฒันานิสยัดา้นดขีองตวัเอง

อยา่งไรกต็าม จากการฝึกดคูลปิและจบัประเดน็ พบวา่ ผูเ้รยีนยงัไมม่ทีกัษะน้ี ตอ้งอาศยั
การฝึกฝนอกีหลายครัง้ โดยผูเ้รยีนตอ้งทกัษะพืน้ฐานอื่น เชน่ การคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
การตัง้ค าถาม ก่อนมาเรยีนวชิาจบัประเดน็

การคิดแบบเหต-ุผล
การฝึกคดิหตุ-ผล ใชก้ารวเิคราะหข์อ้เสนอโครงงานเรือ่ง การศึกษาผลกระทบจากการ

ปลกูยางพาราต่อการปลกูล าใยและล้ินจีใ่นจงัหวดัเชียนราย ซึง่มวีตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คอื
เพือ่ศกึษาแรงจงูใจ ผลตอบแทน และสภาพแวดลอ้มในสวน ในการตอบโจทยผ์ลกระทบจาก
การปลกูยางพารา การฝึกเริม่จากฝึกเขยีนผงัเหตุ-ผล ของหวัขอ้ทีม่าและความส าคญั โดยดงึ
ค าส าคญัในเรือ่งมาเขยีนและจตินาการในสิง่ทีไ่มส่มบรูณ์

พบว่ การวเิคราะหเ์รือ่งราวดว้ยผงัเหตุ-ผล นกัศกึษาครสูามารถอธบิายไดล้กึขึน้และรูจ้กัใช้
สนบัสนุนแนวคดิในการแกปั้ญหาของเรือ่งนี้ แตส่ิง่ทีน่กัศกึษาเหลา่น้ีตอ้งฝึกเพิม่ คอื การ
ตคีวามปรากฏการณ์ เชน่ มปีรากฏการณ์ขยายพืน้ทีป่ลกูยางพาราแสดงวา่พืน้ทีเ่หมาะสมใน
การปลกู จงึไมต่อ้งถามอกีวา่พืน้ทีป่ลกูยางพาราเหมาะสมหรอืไม่ เป็นตน้ ทกัษะเหลา่น้ีไมม่ี
สอนในหอ้งเรยีนแตฝึ่กเองไดห้ากรูว้ธิกีาร



ผลการประเมิน
จากผูเ้ขา้อบรม ( N=20 ) พบวา่

• ความพงึพอใจจากการมาอบรมครัง้น้ี 8.3 คะแนน (จาก
10 คะแนน)

• หวัขอ้ทีผู่เ้ขา้อบรมทีช่อบมาก คอื การฟังอยา่งลกึซึง้
และสนุทรยีสนทนา (75%) การคดิแบบเหตุผล (25%)

• สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมไมไ่ดจ้รบัากการอบรมนี้ คอื ความเขา้ใจ
การคดิแบบเหตุ-ผล (35%) เทคนิคการสอนและการ
ออกแบบ (25%) การเชือ่มโยงขอ้มลู (20%)

• หวัขอ้ทีส่นใจจะรบัการอบรมอกี คอื การฝึกคดิแบบ
เหตุผล (30%) ทกัษะการแกปั้ญหา (25%) เทคการ
สอนและการจดัการหอ้งเรยีน (20%) การวเิคราะห์
ปัญหา การสรา้งโจทยว์จิยั และการฝึกความรูส้กึตวั
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• นกัศกึษากลุม่หนึ่งจากโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี 2 สนใจ
จะไปภาวนาทีว่ดัป่าสุคะโต จ.ชยัภมูิ ถา้ผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนอนุญาต

ผลการสะท้อนความรู้สึกหลงัอบรม
นกัศกึษาสว่นใหญ่บอกวา่ รูส้กึประทบัใจ ไดค้วามรู้

มากมาย ไดค้วามรูเ้พิม่ แมม้นึกบัการคดิแบบเหตุ-ผล ได้
ฝึกแกปั้ญหาเลก็ ๆ ทีส่ามารถน าไปใชส้อนในหอ้งเรยีนได้

ไดรู้ว้ธิจีดัการกบัตวัเองและนกัเรยีน นอกจากน้ีไดรู้ว้า่
ความคดิของตวัเองไมไ่ดถู้กตอ้งเสมอไป ท าใหร้บัฟัง
ความคดิของผูอ้ืน่มากขึน้ซึง่เป็นแนวทางท าใหเ้ขา้ใจผูเ้รยีน
ไดรู้ถ้งึความแตกต่างระหวา่งบุคคลจากคลปิอาจารยไ์มร้ม่

ไดเ้รยีนรูก้ารเชือ่มโยงดว้ยความเป็นเหตุเป็นผล

สรปุ

การฝึกทกัษะพืน้ฐานเหลา่น้ี จ าเป็นส าหรบัครยูุคใหม่
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