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    โครงการเพาะพนัธุป์ญัญา คอื โครงการพฒันาการสอน

โครงงานฐานวจิยั ( Research-Based Project) ใหแ้ก่โรงเรยีน
ทัว่ประเทศกว่า 80 โรง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) บจม.ธนาคารกสกิร
ไทย และมหาวทิยาลยัในพืน้ทีซ่ึง่ถูกเรยีกว่า ศนูยพ่ี์เล้ียง 
 ศนูยพ์ีเ่ลีย้งมทีัง้หมด 8 แห่งในสีภ่าคของประเทศ ภาค
ละสองศูนย์ คอื ในภาคใต้มศีูนย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
และศูนย์มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี ในภาคกลางมศีูนย์
มหาวทิยาลยัมหิดลและมหาวิทยาลยัศิลปากร ในภาคเหนือม ี
ศนูยม์หาวทิยาลยัพะเยาและมหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง และใน
ภาคอีส านมีศู นย์มหาวิทยาลัย อุ บลราชธานี แ ละศูนย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  

ศนูยพ์ีเ่ลีย้ง ท าหน้าทีถ่่ายทอดประสบการณ์และวธิกีาร
สอนโครงงานฐานวจิยัใหแ้ก่ครแูกนน า รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอื
อื่นๆ เช่น การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นต้น เพื่อการท า
โครงงาน 10 เรื่องต่อหนึ่งหอ้งเรยีนต่อหนึ่งโรงเรยีน 
    โครงการเพาะพนัธุป์ญัญาน้ี มงีบประมาณใหโ้รงเรยีน
ละ 80,000 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท า
โครงงาน และจดัประชุมเผยแพร่ผลงาน 
  
   
 

 
 

 ศนูยพ์ีเ่ลีย้ง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รบัผดิชอบ
ดูแลการสอนโครงงานฐานวิจัย ให้แก่ โ รง เรียนระดับ
มธัยมศกึษาจ านวน 10 โรง ในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา สตูล และ
พทัลุง  ในปีแรก 2556 มโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการ 17 โรง แต่
ท าส าเรจ็เพยีง 7 โรง (รอ้ยละ 41) เนื่องจากเป็นช่วงแรกของ
การเรยีนรู ้
 โครงการนี้  เน้นที่การฝึกทักษะการคิดและการ
แก้ปญัหาดว้ยตวัเอง ท าใหต้้องใช้เวลาเรยีนค่อนขา้งมาก ใช้
การสอนติดต่อกนั 3 ชัว่โมงต่อครัง้ สอนสปัดาห์ละครัง้ เรา
พบว่า การสอนตดิต่อกนั 2 ชัว่โมงต่อครัง้ฝึกทกัษะได้ชา้กว่า
สอน 3 ชัว่โมง อกีทัง้ยงัสง่ผลใหท้ าโครงงานเสรจ็ชา้กว่า 

ในการฝึกแกป้ญัหา เราใชโ้จทยป์ญัหาในชุมชนหรอื
ในครอบครวั เพราะครอบครวักเ็ป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ครู
สอนฝึกคดิวเิคราะห์ ฝึกหาสาเหตุดว้ยผงัเหตุ-ผล จนนักเรยีน
คดิออก และประเมนิไดด้ว้ยตวัเองว่าสิง่ทีค่ดิ/ท าถูกตอ้ง 
  ในจดหมายข่าวฉบบันี้ ได้น าเสนอการถอดบทเรยีน
การสอนโครงงานฐานวจิยั ในงานประชุม “ทกัษะแห่งอนาคต 
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21”  ของคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฎสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ถือเป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์สอนครัง้แรก   
 ครปูรยีา วรรณโร โรงเรยีนธรรมโฆสติ, ครนูิรนัดร ์ วิ
จะสกิะ โรงเรยีนรตัภูมิ, นายอุดม ชูลวีรรณ ผู้อ านวยการ
โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ์ และนางสาวพชัราภรณ์ แนมน้อย 
นกัศกึษามหาวทิยาลยัทกัษนิ ซึง่ฝึกสอนทีโ่รงเรยีนธรรมโฆสติ 
ไดร้่วมกนัเป็นวทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 2 ชัว่โมง ได้
เล่าเกีย่วกบั วธิกีารสอน การจดัการ และการเรยีนรูข้องเดก็  

นอกจากนี้ กย็งัมเีรื่องเล่าของคร ู นกัเรยีน และ
นกัศกึษาฝึกสอนจากงานประชมุ ”นำเสนอแนวคดิการท าโครง 
งาน” ในจดหมายฉบบันี้ 

รศ.ไพโรจน์  ครีรีตัน์ 
4 ตุลาคม 2557  

เพาะพนัธ์ุปัญญา 
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การสอนโครงงานฐานวิจัย 
 

 

  
 โครงงานฐานวจิยั (Research-Based Project) 
คอืการสอนแบบโครงงานทีใ่ชก้ระบวนการวจิยั ซึง่ฝึกให้
นกัเรยีนวเิคราะหป์ญัหาและสรา้งความรูด้ว้ยตวัเอง   
 ขัน้ตอนของการสอนดดัแปลงมาจากขัน้ตอนการ
วจิยั ดงัในรปูที ่ 1 ซึง่ม ี 7 ขัน้ การสอนประกอบดว้ย (1) 
การเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน (2) การสรา้งโจทย ์ (3) การ
ออกแบบเกบ็ขอ้มลู (4) การเขยีนขอ้เสนอโครงงาน (5) 

การเกบ็ขอ้มลู (6) การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู (7) 

การเขยีนรายงานและน าเสนอ ดงัในรปูที ่1   
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รปู ่ี 1 ขัน้ตอนของการสอนโครงงานฐานวจิยั 

 

 กระบวนวิจยั เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทกัษะ
ต่างๆ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การมองเชิงระบบ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนเชิงวิชาการ การ
น าเสนอผลงาน การท างานเป็นทมี การสบืคน้ความรู ้และ
การสือ่สาร เป็นตน้ ซึง่เป็นทกัษะทีเ่ดก็ต้องมกี่อนจงึจะท า
โครงงานไดด้ว้ยตวัเองได ้ 

 โครงงานฐานวิจัย จึงเป็นวิชาที่ใช้ฝึกทักษะ
ศตวรรษที ่21 ใหแ้ก่นกัเรยีน 

 แต่จะเปิดสอนวชิานี้ได ้โรงเรยีนต้องจดัการใหม้ี
องค์ประกอบที่เหมาะสมก่อน คอื มคีรูแกนน าที่สามารถ
ออกแบบกจิกรรมสอน  ครูปรกึษาทีม่คีวามรู ้สามารถพา
เด็กไปแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนได้ โรงเรียนมีอุปกรณ์
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีห้องสอนวิชานี้ต่างหาก และที่
ส าคญัผูอ้ านวยการตอ้งเขา้ใจกระบวนการสอนนี้  

ค า   าเรจ็ในปีแรก 2556 

ปีแรก เป็นปีแห่งการเรยีนรู้ปญัหาของการสอน
โครงงานฐานวจิยั พบว่า ส าเรจ็มเีพยีง 7 โรง คอื  

1. โรงเรยีนพทัลุง จ.พทัลุง  หอ้ง ม.2 

2. โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั จ.สตูล หอ้ง 
ม.4 

3. โรงเรยีนระโนดวทิยา จ.สงขลา หอ้ง ม.4 

4. โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 จ.สงขลา หอ้ง 
ม.4 

5. โรงเรยีนธรรมโฆสติ จ.สงขลา หอ้ง ม. 2 

6. โรงเรยีนสทงิพระวทิยา จ.สงขลา หอ้ง ม.4  
7. โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ ์จ.สงขลา หอ้ง ม.4 
 

ได้ผลงาน 63 เรื่องจาก 7 ชุดโครงงาน คอื ชุด
โครงงานการเพิม่ก าไรจากการปลูกขา้วของโรงเรยีน 10 

เรื่อง , ชุดโครงงานชุมชนหมู่บ้านพิจิตร ของโรงเรียน
ธรรมโฆสติ 10 เรื่อง,  ชุดโครงงานรกัษ์คลองระโนด ของ
โรงเรยีนระโนดวทิยา 10 เรื่อง, ชุดโครงงานการอนุรกัษ์
คลองอู่ตะเภา ของโรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 จ านวน 5 

เรื่อง, ชุดโครงงานหมู่บา้นประจ่า ของโรงเรยีนจะนะชนูป
ถมัภ์ 10 เรื่อง, ชุดโครงงานการเพิม่รายไดจ้ากตาลโตนด 
ของโรงเรียนสทิงพระวิทยา 10 เรื่อง และชุดโครงงาน
ขา้วโพดหวาน ของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 8 

เรื่อง    

สรุปบทเรียนได้ว่า ทักษะในการออกแบบ
กจิกรรมการสอนในชัน้เรยีนเป็นปจัจยัส าคญั ซึง่แตกต่าง
จากการสอนแบบปกต ิคอื ฝึกทกัษะไม่ใช่บอกความรู ้
  

การขบัเคล่ื นการ  นในปี 2557 
 โรงเรยีนทีร่ว่มโครงการในปีนี้มทีัง้หมด 10 โรง 

ซ ่ เป็นโรงเรยีนเดมิ 5 โรง และโรงเรยีนใหม่ 5 โรง ดงันี้ 

1.โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั2 จ.สงขลา   
2.โรงเรยีนระโนดวทิยา จ.สงขลา   
3.โรงเรยีนระโนด จ.สงขลา  (ใหม)่ 
4.โรงเรยีนสทงิพระวทิยา จ.สงขลา   
5.โรงเรยีนทบัชา้งวทิยาคม จ.สงขลา (ใหม)่ 
6.โรงเรยีนธรรมโฆสติ จ.สงขลา   
7.โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ์  
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8.โรงเรยีนรตัภูมวิทิยา (ใหม)่ 
9.โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา (ใหม)่  
10.โรงเรยีนบางกล ่าวทิยา รชัมงัคลาภเิษก 

(ใหม)่ 
 
 

ราย ่ื ครแูกนน าปี 2557 
 

โรงเรียน า ใ ญ  ิ ยาลยั 2   
นายสมคัร  อ่อนด,ี นางสาวรตันา  เสง้สุข, นาง

รุจิรา วุฒิศักดานนท์, นางสาวรุ่งรัตน์  สุขศรี, นาย
สมบูรณ์  ไชยมาลีอุปถัมภ์, นางโสภา  ไชยรตัน์, นาง
พชิามญชุ ์ ช่วยหนู และนางมนชยา  ข าอ่อน 

 
โรงเรียนระโน  ิ ยา  
 นางสาวบุญพา  ชชูื่น, นางทพิยา  ณ พทัลุง, 
นางกญัญาภรณ์  ใหม่อ่อน และนางทพิยรตัน์  ธรรมเสน่ห ์
 

โรงเรียนระโน    
 นางรตันันต์  สมพงศ์, นายวชัระ  ดีเอียด,นาง
ฉลวย คงแป้น, นางสาวผกาทพิย์ ยนัตะสริิ, นางสาวสา
รณีิ คงนุ่ม, นางสาวปราณี ทองรมย์, นางจรสัลกัษณ์  คง
กลัย ์
 

โรงเรียน  ิงพระ ิ ยา  
 นางสาวกาญจนา  ชุมทอง, นางสาวอาร์ซีซ๊ะ  
ดนิอะ, นางสาวตรเีนตร  พรหมศลิา, นางสดุารตัน์  มุสกิะ 
และนายทว ี มุสกิะ 
 

โรงเรียน บั  าง ิ ยาค   
 นางนิพพา สุขปาล, นางสุมาล  ไชยรตัน์, นาง
จุฑารตัน์ บวัใหม่ และนางศริประภา  ขวญัทอง 
 
โรงเรียนธรร โฆ ิ   
 นายอรุณ  วงษ์พานชิ, นางปรยีา  วรรณโร 
นางสาวสาวติร ี ไพบลูย,์ นางสาวพรพมิล พงศป์ระยรู 
นางรตันา เชือ้แกว้ และวา่ทีร่อ้ยตรหีญงิเพญ็พกัษ์ ไชย
สวุรรณ 
 

 
 
 

โรงเรียนจะนะ นูปถ ัภ ์ 
 นายมงคล  จนัทรท์อง, นางสาวภฤศพร  ผลไกร
เพชร, นางสาวมารน่ีา  ตาเดอนิ, นางสาวมลธริา  พยูน
การ, นางสาวสไุหวย๊ะ  ไบย ีและนายอบัดุลยาเดช  สเิดะ 
 

โรงเรียนร ัภ ิู ิ ยา  
 นายฮาหรุน  เหมมาน, นางกชมน ส าก าปงั, 
นางทัศนภร สมพงศ์, นายนิรันดร์ วิจะสิกะ, นางวิมล  
พรมพนัธ์, นางสาวเสาวนิตย์  อินทรแก้ว และนางสาว
ปรดีา  ปลอ้งอ่อน 
 

โรงเรียน ธัย  ิริ ณั รี 2  งขลา  
  นางสาวพาฝนั  บูรณธรรม,นางณวลน้อย บวั
เงนิ, นายทศพร ชติมณี, นางสุรพีร ชติมณี, นางจนิตนา 
สขุอน้ และนางสาวมหูนะ หลา้หล ี
 

โรงเรียนบางกล า่ ิ ยา ร ั งัคลาภิเษก  
 นายสาคร  ศรทีวปี, นางจติรดา ไชยดษิฐ์, นาย
มานพ  บุญฤทธิ,์ นายเรงิพร  พงศพ์ทิกัษ์ และนายสุชาต ิ
วไิลรตัน์ 
 

การเ รีย ค า พร   ข งคร ู
 
 ในปี 2557 ศนูยพ์ีเ่ลีย้ง มอ. ไดจ้ดัอบรม คอื  (1) 
“พลงักลุ  และการ ิเคราะ  ์ุ  น” โดยวทิยากร คุณ
สมพงษ์ หลีเคราะห์ และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้ข ับเคลื่อน
งานวจิยัทอ้งถิน่ของสกว. และ (2) “การคิ เ ิงเ  ุผล” 
โดยรศ.ดร.สุธรีะประเสรฐิสรรพ์  ทัง้สองการอบรมนี้ เป็น
ความรู้พื้นฐานส าหรบัใช้การออกแบบกจิกรรมฝึกทกัษะ
ต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการท าโครงงาน  
 

 
ครฝึูกวเิคราะหช์ุมชนเพือ่สรา้งโจทยว์จิยั 
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ประ บการณ์ ่ีเ ื นข งการ  น ปี 2557 
  

 เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2557 ทีผ่่านมา ศูนยพ์ี่
เลี้ยง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหวัข้อ “แน คิ ในการ  า
โครงงาน” หลังจากสอนมา 4 เดือน ตัง้แต่เดือน
พฤษภาคม 2557  

ในการงานประชุมนี้  ได้จัดกิจกรรมฝึกเขียน 
“เรื่ งเล าจากการเรียนรู โครงงานฐาน ิจยั” ใหแ้ก่คร ู
นกัเรยีน และนักศกึษาฝึกสอน ทีไ่ปร่วมงานประชุมในวนั
นัน้ โดยมรีางวลัเป็นหนังสอืแปล “เศรษฐสีอนลูก” ซึง่ขาย
ดมีากในประเทศญี่ปุ่น หนังสอืเล่มน้ีสอนศาสตรท์ุกแขนง 
ตัง้แต่การเลอืกอาชพี การเป็นผูน้ า การกูย้มืเงนิ คุณงาม
ความด ีเป็นตน้ หนงัสอืเล่มนี้เหมาะส าหรบัเป็นคู่มอืชวีติ  

 
 

 

เวทนี าเสนอ                       ”  
 
 

เร่ื งเล าข งครแูกนน า 
 
เรื่องเล่าประสบการณ์สอนที่ผ่านมาสีเ่ดอืนของ

ครูแกนน า 11 คน  ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็การจดักจิกรรมสอน
ผลที่เกดิขึน้กบันักเรยีน และการเปลี่ยนแปลงที่ตวัตวัครู
อย่างน่าสนใจ 
   
1. ครเูรียนรู การ  างานกลุ   
 หอ้งเพาะพนัธุป์ญัญาทีเ่ลอืกสอนในปีน้ี เป็นชัน้
ม.4  หนึ่งห้อง ซึ่งเป็นห้องเรยีนแผนวทิย์–คณิต ที่เลอืก
เพราะนักเรยีนมคีวามสนใจ และมคีวามพร้อมในการจดั
คาบเรยีน 
 การสอนครัง้นี้ได้ฝึกหลกัการคดิอย่างมีเหตุผล
โดยการใหน้กัเรยีนอ่านบทความแลว้ฝึกหาสาเหตุทีท่ าให้

เกดิผล ใหน้กัเรยีนดวูดีโีอ และฝึกใหน้กัเรยีนใชเ้หตุผลกบั
เรื่องราวในวดีโีอทีด่ ู
 ความรู้สกึจากการสอนโครงงานฐานวจิยัในครัง้
นี้  คือ (1) เป็นสิ่งที่ท้าทาย ในการฝึกให้เด็กคิดเป็น
แก้ปญัหาเป็น (2) เป็นสิ่งที่ยาก คือจะท าอย่างไรให้
นกัเรยีนกลา้พดู กลา้แสดงเหตุผล และตอบค าถามอย่างมี
เหตุผล 
 ผลการการเปลี่ยนแปลงที่ส ัง เกตได้ พบว่า
นกัเรยีนคดิและพดูอย่างมเีหตุผลรองรบั 
 รู้สึกว่า นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านการคิด 
และการพดูมากขึน้ รูจ้กัล าดบัขัน้ตอนในการท างาน หาก
ได้น าวิธีการสอนน้ีไปบูรณาการกบัการสอนในกลุ่ม
สาระได ้นักเรียนคงจะมีการพฒันาการเรียนรู้ได้มาก
ขึ้น เพราะว่านกัเรยีนคดิเป็นและแกป้ญัหาเป็น 

สิง่ทีค่รไูดเ้รยีนรูจ้ากการสอนทีผ่่านมา คอื ครูได้
เรยีนรู้วธิกีารท างานกลุ่มของนักเรียน ได้ฝึกการท างาน
เป็นทมี โดยเรยีนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กบันกัเรยีน 

การเปลีย่นแปลงของคร ูคอื (1) ครูมคีวามมัน่ใจ
ในการสอนมากขึ้น แม้โดยส่วนตัวครูมีความรู้ในเรื่อง
โครงงานน้อยมาก และ (2) ท าใหค้รตูอ้งคน้ควา้หาความรู้
เพิม่ขึน้อยู่เรื่อยๆ เพื่อเตรยีมมาตอบค าถามนกัเรยีน 
 

ครวูชัระ  ดเีอยีด 
โรงเรยีนระโนด 

30 สหิาคม 2557 
 
 
2. ครกูล า ่ีจะเปล่ียนแปลง 
  นกัเรยีนทีเ่รยีนโครงงานฐานวจิยั คอื นร.ชัน้ ม.
4/1 ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนสายวิทย์ ที่เลือกห้องนี้
เพราะคดิว่าเป็นเรื่องง่ายในการสอน นักเรยีนเปิดใจรบัสิง่
ใหม่ๆ และมีทักษะเบื้องต้น  ผู้สอนรู้จกันักเรียนห้องนี้
มาแลว้ตอนเขาอยู่ ม.3  นักเรยีน ม.4/1 มาจากต่างห้อง
กนั ทัง้หอ้งเก่งและหอ้งปานกลาง แต่เขามคีวามสามารถ
จงึไดม้าอยู่สายวทิย ์จงึถอืไดว้่ามศีกัยภาพในการท างาน
ใหส้ าเรจ็ 
 การสอนที่ผ่านมา คือ (1) สอนหลกัการคิดหา
เหตุผล โดยพยายามโยงจากคลปิที่เปิดให้นักเรยีนดู (2) 
สอนให้กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยให้เขาเปลี่ยนกนัมา
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น าเสนอหน้าชัน้ (3) สอนการวเิคราะห์ปญัหาในชุมชนที่
เกดิขึน้จรงิ 
 จากการสอนโครงงานฐานวจิยัครรููส้กึไดว้่า    (1) 
ชอบเพราะฝึกใหเ้ดก็ไดเ้กดิทกัษะจรงิๆ  (2) เป็น
ประสบการณ์ใหมท่ีเ่รากอ็ยากรูด้ว้ย (3) อยากใหม้ต่ีอๆ 
ไป เพราะไดค้วามรูใ้หมแ่ละเดก็ไดท้กัษะจรงิ ๆ 
 เดก็เปลีย่นแปลง กลา้แสดงออก มทีกัษะในการ
คดิมากขึน้ และมกีารคดิหาเหตุผล  
 สิง่ทีค่รไูดเ้รยีนรู ้คอื ไดค้วามรูใ้หม่ และไดฝึ้กให้
ครกูลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงในบางเรื่องทีไ่ม่เคยกลา้มาก่อน 

 

ครรูตันนัต ์ สมพงศ ์
โรงเรยีนระโนด 

30 สงิหาคม 2557 
 

3. ครใู  นักเรียนฝ กคิ  ิเคราะ  ์
 โครงงานฐานวจิยันี้มปีระโยชน์กบันักเรยีนมาก 
จากการฝึกใหน้ักเรยีนไดรู้จ้กัคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง ฝึก
การตัง้ค าถามอย่างมีเหตุผล รู้จกัหาค าตอบด้วยตนเอง 
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และรูจ้ ักน าเสนอสิง่ทีไ่ดค้ดิด้วย
ตนเอง ท าใหก้ลา้แสดงออกมากขึ้น 
 การสอนในครัง้นี้ ได้ฝึกการตัง้ค าถามโดยให้
นักเรยีนวเิคราะห์ปญัหาจากชุมชนของตนเอง หาสาเหตุ
ของปญัหา และผลที่เกิดขึ้น พร้อมด้วยหาแนวทาง
แก้ปญัหาหลายๆ วิธี แล้วให้นักเรียนเลือกวิธีแก้ด้วย
ตนเอง 
 รูส้กึว่านกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารใชก้ระบวนการวจิยั 
ซึง่มปีระโยชน์กบันกัเรยีนมาก นกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะหลาย 
ๆ ดา้น ท าให้รูจ้กัคดิวเิคราะหแ์กป้ญัหา สุดทา้ยนักเรยีน
ไดน้ ากระบวนการน้ีไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจ าวนัได ้
 การเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการสอนครัง้นี้ 
พบว่า ท าให้เด็กรู้และเข้าใจในการตัง้โจทย์ปญัหา การ
ถาม และการมเีหตุผล  

ครูได้น ากระบวนการวิจัย  มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงการสอน ดว้ยการฝึก
ให้เดก็คดิวเิคราะหม์ากขึน้ ตัง้ค าถามจากสิง่ที่อยู่ใกล้ตวั 
และแกป้ญัหาดว้ยตนเองโดยเน้นการท ากจิกรรมกลุ่ม 

 

ครสูารณีิ   คงนุ่ม 
โรงเรยีนระโนด 

30 สงิหาคม 2557 

4.การ  น ่ีฝ กใ  นักเรียนคิ เป็น 
 ห้องเรียนที่เลือก เป็นนักเรียนที่มีความสนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นโปรแกรมวิทยาศาสตร ์
และเป็นกลุ่มนักเรียนที่มคีวามรบัผดิชอบ  อกีอย่างเป็น
ชัน้ ม.4 ซึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์มากพอส าหรบัการ
พฒันาต่อยอดความรู้และประยุกต์ใช้ อาจได้ประโยชน์
มากกว่า 
 การสอนทีผ่่านมา ประกอบด้วย  (1)   นใ  
นักเรียนรกั ่ีจะเรียนรู   โดยให้นักเรยีนแต่ละคนคดิถึง
ประโยชน์ของการเรยีนและผลเสยีจากการไม่เรยีน  แล้ว
ร่วมอภิปรายกลุ่ม (2)   น ิธีการ ืบเ าะ โดยครูตัง้
ค าถามให้นักเรียนคิดเชิงเหตุผล ครูช่วยกระตุ้น ให้
ค าปรกึษา และใหก้ าลงัใจนักเรยีน ฝึกใหน้ักเรยีนคดิเป็น
ระบบ และ ( )   นใ  นักเรียนน าเ น  และน าสิง่ทีรู่ม้า
เขยีนเป็นระบบ 

ความรูส้กึของครูจากการสอนโครงงานฐานวจิยั
ในครัง้นี้ (1) เป็นการสอนที่มีฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ท า
เป็น และแกป้ญัหาเป็น (2) เป็นการฝึกให้นักเรยีนคดิใน
บริบทของตัว เอง มองปญัหาชุมชนเป็นตัวตั ้ง  คิด
ช่วยเหลือชุมชน และ (3) ชอบการสอนแบบนี้ เพราะ
นกัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัเรยีนโรงเรยีนอื่น ๆ 

 
ครไูชยา รชันีย ์

 โรงเรยีนสทงิพระวทิยา 
30 สงิหาคม 2557 

 
5.ครเูป็น  ักระ ุ น เ ริ แรง และเ ริ ค า คิ  
 นักเรียนห้องนี้ ได้รับการเลือกเข้าโครงการ
เพาะพนัธุป์ญัญา ดว้ยเหตุผลเพราะเป็นนักเรยีนทีส่อนอยู่
ประจ า  จึงมีโอกาสพูดคุยแนะน า และรู้จ ักนักเรียน
มากกว่าห้องเรยีนอื่นๆ  นอกจากนี้การเรยีนโครงงานจะ
ไดส้มัพนัธก์บัเนื้อหาทีเ่รยีน 

สิง่ที่ได้สอน คือ  ทักษะการสงัเกต ทักษะการ
ส ารวจ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล ทักษะการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ระหว่างวิธคีิดกบัปญัหา ทกัษะการน าภูมิ
ปญัญามาพฒันาต่อยอด ทกัษะการน าวสัดุในท้องถิ่นมา
พฒันาต่อยอด 
 แมค้วามเป็นจรงิ เรามเีวลาจ ากดัและมกีจิกรรม
ในโรงเรียนมาก แต่ครูและนักเรียนก็ช่วยกันสละเวลา
ใหก้บัการท าโครงงานในครัง้นี้  



 

-6- 
 

 ผลของการสอนโครงงานฐานวจิยั ท าใหน้ักเรยีน
กล้าคิด กล้าแสดงออก มีเหตุมีผล กล้าน าเสนอ รู้จ ัก
เสยีสละเวลา และวางแผนการท างาน  ครรููส้กึภูมใิจลกึๆ 

ครู ไ ด้ เ รียนรู้ ว่ า ตัว เอ งต้ องท าห น้ าที่ เ ป็ น
ตัวกระตุ้น เป็นตัวเสริมแรง เสริมความคิด เพื่อมิให้
นักเรียนเดินหลงทาง ค่อยๆ ปลุกจิตวิญญาณแห่งการ
เรยีนรูใ้หก้บัเดก็ 
 

ครสูดุารตัน์  มุสกิะ 
โรงเรยีนสทงิพระวทิยา 

30 สงิหาคม 2557 
 
 
6. คร ีูค า ผกูพนัและร   รบัผิ   บ 
 การเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปญัญาครัง้ น้ี
เพราะ เห็นว่ า เ ป็น วิ ธีสอนที ่แปลกกว่ า วิ ธีสอน
แบบเดิมๆ การสอนแบบน้ีเน้นการฝึกทักษะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างเป็นกระบวนการทีช่ัดเจน 
สรา้งมิติใหม่ในการจดัการเรียนการสอน 

การสอนทีผ่่านมา คอื การฝึกสมาธ ิการปลกูฝงั
คุณธรรมโดยดลูะครคุณธรรม การฝึกทกัษะการฟงั การ
ฝึกทกัษะการคดิอย่างมเีหตุผล การฝึกใหน้กัเรยีนเรยีนรู้
จากการสบืคน้ขอ้มลูในชมุชนบนสถานการณ์จรงิ 

ช่วงแรกรูส้กึสบัสนและกงัวล เพราะไม่เขา้ใจการ
สอนโครงงานฐานวจิยั ไม่มัน่ใจว่าจะน านักเรยีนเรยีนรู้ได ้
แต่ตอนนี้เริ่มมีความมัน่ใจแล้ว ว่านักเรียนสามารถท า
โครงงานไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในขณะนี้ 
คือ (1) นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  (2) 
นักเรียนรู้จกัรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น (3) นักเรยีน
เริ่มคิดอย่างเป็นเหตุผล (4) นักเรียนเริ่มมีสมาธิในการ
ท างานมากขึน้ 
 ความรูส้กึของคร ูครภููมใิจทีเ่หน็นักเรยีนมคีวาม
เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 

ค รู ไ ด้ เ รี ย น รู้ วิ ธี ท า โ ค ร ง ง า น ฐ า น วิ จั ย 
กระบวนการวิจัย การคิดอย่างมีเหตุผล รู้สึกว่าตัวเอง
เปลี่ยนแปลง คือ มีความผูกพนัและร่วมรบัผิดชอบกับ
นักเรยีนกลุ่มเพาะพนัธุ์ปญัญา มคีวามคดิที่เป็นเหตุเป็น
ผล และมคีวามอยากทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

 

ครนูิรนัดร ์ วจิะสกิะ 
โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 

30 สงิหาคม 2557 
 
 

7. ครภู ิูใจกบัการเปล่ียนแปลงข งนักเรียน 
 เลอืกหอ้งนี้เพราะเป็นนกัเรยีนทีเ่ขา้มาเรยีนใหม่
ชัน้ ม.4/1 ม.4/2 เป็นนักเรยีนที่ยงัไม่ได้รบังานพิเศษใด 
พอมเีวลาว่างส าหรบัฝึกท าโครงงานฐานวจิยั 

การสอนที่ผ่านมา ได้ฝึกทักษะการส ารวจใน
ชุมชนที่นักเรยีนอาศยัอยู่ ฝึกการตัง้ค าถาม  ให้นักเรยีน 
ดตูวัอย่างการคดิแบบมเีหตุผล  
 ครูรู้สกึสนุกกบัโจทย์ปญัหา ที่ใหน้ักเรยีนคดิหา
เหตุผล หรอื การฝึกตัง้ค าถาม แต่บางครัง้ครูรู้สกึเบื่อใน
การใชค้ าถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ  

การเปลี่ยนแปลงที่เห็น คือ นักเรียนกล้าพูด 
กล้าแสดงความคิดเห็น นักเรียนรู้จ ักการยอมรับความ
คิดเห็นจากเพื่อนๆ นักเรียนกล้าที่จะพูดและซักถาม
ครผููส้อน 

ความรู้สึกของครู คือ ภูมิใจที่นักเรียนมีการ
พฒันา และเปลีย่นแปลงในหลายดา้น 
 ครูได้เรยีนรู้และรู้สกึว่าตัวครูกเ็ปลี่ยนแปลงใน
การมองโจทย์ปญัหา การซกัถาม หรอืการตัง้ค าถามกบั
นกัเรยีน 
 

ครวูมิล พรมโพธิ ์
                         โรงเรยีนรตัภูมวิทิยา 

30 สงิหาคม 2557 
 
8.คร ู  งศ กษาเพ่ิ  
 การตดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการเพาะพนัธุ์ปญัญา
เพราะอยากให้นักเรียนท าโครงงานเป็น และรู้จ ักคิด
เพื่อให้เกดิปญัญาแตกฉาน พึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือ
ผูอ้ื่น และสงัคม 

ครไูดส้อนการคดิอย่างมรีะบบ/มเีหตุ/ผล การฟงั
อย่างลกึซึง้ ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 ความรู้สึกของผู้สอน คือ  นักเรียนไม่ค่อย
แสดงออกในการคดิ นกัเรยีนยงักลา้ๆ กลวั ๆ ในช่วงแรก/
ขาดความมัน่ ใจ  นัก เรียนบางก ลุ่ม เฉยๆ ไม่ค่ อย
กระตอืรอืรน้ 
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 สิง่ทีค่รสูมัผสัได ้ คอื (1) เมื่อน านกัเรยีนมางาน
ประชุมการน าเสนอทีโ่รงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 พบ
เหน็ว่า นกัเรยีนอยากรูม้ากขึน้ (2) นกัเรยีนไดเ้หน็ภาพ
และขัน้ตอนการท าโครงงานกระจ่างขึน้ (3) นกัเรยีนเริม่
ใหค้วามสนใจมากขึน้ 
 ค รู ไ ด้ เ รี ย น รู้ ว่ า     ง เ  รี ย  บ เ รี ย น
กระบ นการ  น การ ัง้ค าถา  ครูต้องศกึษาเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการท าโครงงานใหม้ากขึน้ 

 

ครสูาคร ศรทีวปี 
โรงเรยีนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาพเิษก 

30 สงิหาคม 2557 
 
9. คร ีูจิ ใจเปิ ก  างข น้ 
 นักเรยีนระดบัชัน้ ม.4 ของโรงเรยีนมทีัง้สิน้ 40 
คน ซึง่แบ่งออกเป็นแผนวทิย ์ศลิป์ภาษา ไทยสงัคม  ดว้ย
ขอ้จ ากดัด้านบุคลากรและจ านวนนักเรยีน เลยต้องเลอืก
นกัเรยีนชัน้ ม. 4 ทัง้หมด 
 โรงเรยีนไดส้อนหลกัการคดิเชื่อมโยงหาเหตุผล 
หลกัการท างานกลุ่ม และทกัษะทางดา้นแสดงออก 
  การสอนโครงงานฐานวิจยัครัง้นี้เป็นการสอน
ครัง้แรก กย็งังง มองรปูแบบไม่ออก ว่าจะท าอย่างไร แนว
ไหน ขนาดคดิชื่อโครงงาน ยงัยากมาก แต่พอไดล้องท า 
ได้ค าแนะน าจากอาจารย์ กเ็ริม่มองเหน็แนวทางมากขึน้ 
ว่าเราต้องมองปญัหาใกลต้วั เรื่องใกลต้วั คอื “ชุมชนของ
เราเอง” นักเรียนจะได้รู้จ ักชุมชนมากขึ้น รู้จกัปญัหา
ชุมชน รูจ้กัวธิคีดิ แกป้ญัหา ศกึษาดว้ยการลงมอืท า 
 สิง่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก คือ ทกัษะ
การคิดที่รู้จ ักการเชื่อมโยงเข้าด้วยกนั มีเหตุ มีผล การ
ท างานร่วมกันโดยที่ครู ไม่ต้องบอก แต่ครูคอยให้
ค าแนะน าและปรกึษา 
 ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติในการท า
โครงงาน จากที่คิดแบบเดิมๆ เมื่อมาเป็นโครงงานฐาน
วจิยั คร ู  ง ี  ัใจ ่ีเปิ ก  างข ้น ไดเ้รยีนรู้ว่า การท า
สิง่ทีค่นอื่นยงัไม่ท า ยงัไม่ม ีมนัน่าสนใจมาก 

 

ครไูชยา สวุรรณโณ 
โรงเรยีนทบัชา้งวทิยาคม 

30 สงิหาคม 2557  
 
 

10. ครเู น็การเปล่ียนแปลง ่ีเ ก็ 
 การสอนโครงงานฐานวิจยัระดบัชัน้ ม. 2 เป็น
หอ้งที่สนใจการเรยีนน้อย แต่หลงัจากสอนโครงงานฐาน
วจิยันกัเรยีนชอบ เพราะไม่ต้องเขยีนมาก ดงันัน้การสอน
โดยเน้นทักษะกระบวนการ คือ การฝึกฝนการคิด จึง
เหมาะสมส าหรบัระดบัชัน้ ม.2 ซึง่อยากรูเ้รื่องทีท่า้ทาย 

สิง่ที่ได้สอนไปแล้ว คือ กระบวนการกลุ่ม การ
คดิเชิงบวก ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัในการท างานกลุ่ม  ทกัษะ
การคดิ และการเขยีนผงัเหตุผล 
 ครเูหน็การเปลีย่นแปลงทีต่วันักเรยีน คอื ทกัษะ 
การคดิ การถาม การเชื่อมโยงความเป็นเหตุผล และกลา้
พดูขึน้ (บางคน) 

ครปูรยีา  วรรณโร 
โรงเรยีนธรรมโฆสติ 

30 สงิหาคม 2557 
 
 

11.ครเูปล่ียนแปลงไปใน าง ีเ  ผุล 
 โครงงานฐานวิจัยเป็นโครงการที่ดี ที่ท าให้
นักเรยีนมทีกัษะกระบวนการคดิ วเิคราะห์ คดิอย่างเป็น
ระบบ มหีลกัการท างานเป็นทมี จงึไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
เพาะพนัธุป์ญัญา 
 ครไูดส้อนหลกัการใชเ้หตุผล และการตัง้ค าถาม 

จากการสอนโครงงานนี้ที่ผ่านมา รู้สกึดี แต่ครู
ตอ้งเสยีสละอย่างมาก 
 นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงดา้นการคิด มเีหตุ มี
ผล มกีารท างานเป็นทมี กล้าพูดกล้าแสดงออก มคีวาม
เชื่อมัน่ในตนเองมากขึน้ 
 ครกูเ็ปลีย่นแปลง ไปในทางทีม่เีหตุมผีลมากขึน้ 
และมคีวามคดิเชงิบวกเพิม่ขึน้ 
 

ครอูมรา  อมัราทร 
โรงเรยีนธรรมโฆสติ 

30 สงิหาคม 2557 
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เร่ื งเล าข งนักเรียน 
 

 นักเรยีน 14 คน จาก 6 โรงเรยีน (โรงเรยีน
มธัยมสริวิณัวร ี2 โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ์ โรงเรยีนรตัภูมิ
วทิยา โรงเรยีนบางกล ่าวทิยา รชัมงัคลาภิเษก โรงเรยีน
สทงิพระวทิยา และ โรงเรยีนทบัชา้งวทิยาคม) ไดส้ะทอ้น
ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมาย ที่ได้รบัจากการเรียน
โครงงานฐานวจิยัสีเ่ดอืน ดงันี้ 
 
1. ฝ กคิ เป็นระบบ 

การเรียนโครงงานฐานวิจัยครัง้นี้ ได้พัฒนา
ความคดิอย่างเป็นระบบ ในตอนแรกผมไม่อยากเขา้ร่วม
โครงการนี้เลย เพราะเป็นโครงการที่ยากมากและอาจ
สง่ผลกระทบต่อการเรยีน แต่เมื่อไดเ้ขา้ร่วมโครงการกเ็กดิ
ความชอบเพราะไดฝึ้กกระบวนการคดิ 

ผมได้เรยีนรู้ (1) การฝึกคดิอย่างเป็นระบบ (2) 
การน าความรู้รอบตวัมาใช้ในการท าโครงงาน (3) การมี
ความมุ่งมัน่และการใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ (4) การ
พฒันาความคิดไปสู่สิง่ใหม่ สิง่ที่ได้เรียนรู้จากโครงงาน
ฐานวจิยั มนัมคีวามหมายซึ่งจะน าไปใชใ้นการเรยีนและ
การด าเนินชวีติในอนาคตและปจัจุบนั 

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วม
โครงการเพาะพนัธุป์ญัญา พวกเราฝึกซอ้มกนัมานานและ
ทุ่มเทกบัการท าโครงงานชิน้น้ี รูส้กึตื่นเตน้กบัการน าเสนอ
ผลงานทีค่ดิเอง 
 เนื่องจากพวกเราเป็นนักเรียนชัน้ม.2 ซึ่งไม่มี
ประสบการณ์ จงึเกดิความทา้ทายมาก 
 ผมรู้สึกเป็นพิเศษ อันเกิดจากการได้เข้าร่วม
กจิกรรมกบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเก่ง ซึง่เป็นอกีความรูส้กึ 
คอื รูส้กึกดดนัเพราะทุกโรงเรยีนคดิเก่ง และท าโครงการ
ไดเ้ยีย่ม 
 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวกระผม คือ (1) การ
พฒันาความคดิ ในอดตีเป็นบุคคลทีค่ดิท าหรอืสรา้งสรรค์
สิง่ใหม่ๆ ได้ยาก แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้ท าให้เป็น
คนที่ชอบคิด ชอบท าสิง่ใหม่ที่ท้าทายมากกว่าเดิม (2) 
เป็นคนมุ่งมัน่ในการท างานต่างๆ ตัง้แต่เขา้ร่วมโครงการน้ี 
รู้ จ ักแบ่ ง เ วลาและมุ่ งมัน่ ในการท า งานให้ประสบ
ความส าเรจ็ 

เดก็ชายปรเมศวร ์ เกดิละเอยีด ชัน้ ม.2/2  
 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา 

ครอูรนุช บุญสนิทและครพูาฝนั  บรูณธรรม ครทูีป่รกึษา 

2.ไ  การคิ  
 โครงงานฐานวิจยัที่มาเรียนเพราะมนัน่าสนใจ  
และยงัสามารถท าให้เรามคีวามคดิสามารถวางแผนการ
ท างานเป็นระบบครูได้สอนวิธีการคิด การท าโครงงาน 
หลกัการท าโครงงาน จนรูซ้ึง้ว่ามขี ัน้ตอนเป็นอย่างไร 

ผมคดิว่ามปีระโยชน์ต่อฉันมาก เพราะสามารถ
น ามาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

ผมสนใจการน าเสนอแนวคิดการท าโครงงาน 
ตัง้แต่โครงงานแรก จนถงึโครงงานสุดทา้ย และยงัไดร้บัรู้
ถงึความส าคญัของแต่ละอ าเภอ 

ได้มคีวามคดิที่มากขึน้ เช่น การระดมความคดิ
จากทุก ๆคนหลาย ๆ คนทีม่ารวมกนัเป็นเรื่องส าคญั 

 

เดก็ชายณฐัชนน ทองขวญั ชัน้ ม.2/2  
โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา  

ครอูรนุช บุญสนิท  , ครสูรุพิร ชติมณี ครทูีป่รกึษา  
 
 
3.  ี  าธิในการเรียน 

การมาเรยีนโครงงานฐานวจิยัเพราะไดเ้หน็รุ่นพี่
ท าโครงงานน้ี และพี่ไดม้าเล่าประสบการณ์ใหฟ้งั  ผมได้
เห็นว่าโครงงานนี้น่าสนใจและช่วยเพิ่มพูนความรู้ใหม่ 
และน่าจะสง่ผลดต่ีอการเรยีนเป็นอย่างมาก 

คุณครไูดส้อนใหเ้รามสีมาธ ิอยู่กบัปจัจุบนั ใหค้ดิ
แกป้ญัหา และฝึกการท างานเป็นทมี ซึ่งการฝึกส่วนใหญ่
ของพวกเรากค็อื การท างานเป็นทมี 
 โครงงานนี้มคีวามหมายกบัผมมาก ซึ่งช่วยให้
ผมมสีมาธใินการเรียนมากขึน้และฝึกให้เป็นมนุษย์ชอบ
คดิ กลา้พดู กลา้ตดัสนิใจมากขึน้ ผมกเ็ลยคดิว่าโครงงาน
ฐานวจิยันี้มปีระโยชน์มากมาย 

การเรยีนโครงงาน บางครัง้กร็ูส้กึทอ้ รูส้กึเหนื่อย 
และคดิมากว่าท าไมเราต้องมาท าของอย่างนี้ด้วย แต่พอ
เราได้รบัประโยชน์จากโครงงาน ผมกเ็ลยคดิว่าผมคดิไม่
ผดิทีไ่ดม้าเรยีนโครงงานนี้ 
 การเปลีย่นแปลง ทีเ่กดิขึน้ในตวัผม เช่น มสีมาธิ
ในการเรียนมากขึน้ ยอมรบัความคดิเห็นคนอื่นมากขึ้น 
และชอบคน้หาความรูใ้หม่มากกว่าเดมิ 
 

นายเฝาซ ี ล่าเต๊ะ ชัน้ ม.4/1  
โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ ์

ครมูารน่ีา ตาเดอนิ ครทูีป่รกึษา 
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4.รู จกัคิ  า าเ  ขุ งปัญ า 
ครูสอนวิธีการคิด โดยน าหวัข้อมาให้นักเรียน

วเิคราะหป์ญัหาและแกป้ญัหา 
มันดีและมีประโยชน์ต่อฉันมาก เพราะท าให้

ไดร้บัความรูจ้ากการท าโครงงานและการกลา้แสดงออก 
 ฉันได้รู้เกี่ยวกับปญัหาในแต่ละชุมชน จาก
โรงเรียนต่างๆ ที่มาน าเสนอ และได้เรียนรู้วิธีการ
แกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุ่มอื่น ๆ  
 การเขา้ร่วมโครงการเพาะพนัธุ์ปญัญา ฉันได้รู้
วิธีการท าโครงงาน การคิดหาสาเหตุของปญัหา การ
แก้ปญัหาจากการแก้ที่สาเหตุ  การต่อยอดความรู้ทีม่อียู่ 
และไดเ้รยีนรูว้ธิกีารท าโครงงานไดด้ขีึน้ 
 

นางสาวจุฑารตัน์ ดอเสาะ ชัน้ ม.4/1  
โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ ์

ครสูนิุนาญ แกว้เรยีง ครทูีป่รกึษา 
 
 
5. ยากใ   ีโครงการน้ี   ไป 

การเป็นตัวแทนของกลุ่มมาร่วมงานน าเสนอ
แนวคิด  จึงได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ชาว
เพาะพนัธุป์ญัญาค่ะ 
 ครูได้สอนการคิดเป็นเหตุเป็นผล การระดม
ความคิด และหาแนวทางแก้ไขปญัหาต่างๆ จากหวัข้อ
โครงงานทีเ่ราศกึษา 
 ฉนัรูส้กึมปีระโยชน์ เพราะการทีไ่ดม้าเวที
น าเสนอโครงร่างในครัง้นี้ ท าใหไ้ดเ้พิม่พนูความรูใ้หม่ๆ  

ฉนัรูส้กึตื่นเตน้มาก และรูส้กึปลาบปลืม้ ทีไ่ด้
เรยีนโครงงานฐานวจิยั อยากใหม้โีครงการน้ีต่อไป 

ฉันได้ฝึกคดิแก้ปญัหาต่างๆ  ฝึกการมเีหตุมผีล 
ฝึกการท าโครงงานที่ท าให้เกดิความรู้ใหม่ๆ และมสีมาธิ
ในการคดิ 

 
นางสาวเมษา อ่อนประเสรฐิ   ชัน้ ม.4/1  

โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ ์
ครภูฤศพร ผลไกลเพชร  

 และครมูลธริา พะยนูการ ครทูีป่รกึษา  
 
 
 

6.กล ายก  ื  บค าถา  
โรงเรยีนสอนโครงงานฐานวจิยัในวนัองัคาร ซึ่ง

เป็นวนัที่ผมมคีาบว่าง เนื่องจากไม่ไดไ้ปเรยีนวชิาทหาร 
จงึไดโ้อกาสเขา้ร่วมกจิกรรมในครัง้นี้  

หลงัจากทีเ่ขา้มาเรยีนโดยไม่รูอ้ะไรเลย ครูกไ็ด้
สอนจรยิธรรมและคุณธรรมใหน้กัเรยีน ซึง่เป็นการปลูกผงั
ความกตญัญ ูความเมตตา และความรกัชาต ิโดยการเปิด
วดิโีอต่างๆ ใหน้กัเรยีนด ูแลว้ออกมาแสดงความรูส้กึ และ
ความคิดเห็นต่างๆ หน้าห้อง มนัท าให้ผมเปลี่ยนแปลง 
จากที่เป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยดี ได้เข้าถึงคุณธรรมและ
จรยิธรรม ผมรูส้กึซาบซึง้กบักจิกรรมครัง้นี้มาก  

ครูได้สอนแนวการคิดเกี่ยวกบัการท าโครงงาน 
การคดิอย่างมเีหตุผล โดยคดิว่าเหตุนี้ ผลเป็นอย่างไร ท า
สิง่นี้แลว้ ผลจะเป็นอย่างไร  

ผมได้เรยีนรู้จากการท าโครงงาน ตัง้แต่การตัง้
ชื่อ จนมาถึงวธิกีารด าเนินงานโดยครูสอนตวัต่อตวั แบบ
เป็นกนัเอง ท าใหผ้มเขา้ใจการท าโครงงานนี้มากขึน้ 
 เมื่อผมได้เข้ามาเรยีนโครงงานฐานวจิยั มนัท า
ใหผ้มไดเ้รยีนรูอ้ะไรหลายๆ อย่าง มนัมคีวามหมายต่อผม
มาก เพราะท าใหผ้มมกีระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล  
 แรกๆ ก็รู้สึกกลัวๆ ไม่กล้าแสดงออก แต่พอ
เรยีนไปเรื่อยๆ กเ็ริ่มรู้สกึอยากจะเรียน เพราะเริม่สนใจ
และรูส้กึว่าตวัเองมกีระบวนการคดิมากขึน้ จากการเรยีน
โครงงานนี้ 

ตัง้แต่เรยีนโครงงานฐานวจิยัมา ท าให้ผมรูส้กึว่า 
ตวัเองกลา้แสดงออกมากขึน้ เช่น กลา้ยกมอืตอบค าถาม 
กลา้ออกไปอภปิราย เป็นต้น รู   ก  า นเ งเขียนคล  ง
ข ้นเพราะครูฝ กใ  เขียน ยู เ    ตัวอย่างเช่น เวลา
สรุปผลอะไรกส็ามารถเขยีนสรุปได้ตามความคดิอย่างไม่
ติดขดัเลย และรู้สกึว่าตนเองมกีารคดิอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลมากขึน้ มคีวามรอบคอบในการท างานมากขึน้ 
 

นายรฐัธรรมนูญ  เพชรขาว ชัน้ ม.4/1  
โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 

ครกูชมน  ส าก าปงั  ครทูีป่รกึษา   
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7.รู   ก ีค า  ุขและเ ียใจ าก าไ  เรียน 
 เนื่องจากเป็นคนทีไ่ม่ค่อยกลา้แสดงออกและคดิ
แบบเป็นกระบวนการไม่เป็น  มีเพื่อนบอกว่าการท า
โครงงานจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนคิดแบบมีเหตุและผล เรา
สามารถคดิแบบเป็นขัน้ตอนได ้เพราะว่าการท าโครงงาน
นี้ตอ้งผ่านการคดิวเิคราะหแ์บบเป็นขัน้ตอน ดฉิันจงึอยาก
มาเรยีนรู ้ 

ทุกครัง้ก่อนเข้าเรียน ครูจะให้พวกเราดูวีดีโอ 
คุณธรรม 1 เรื่อง แล้วให้พวกเราออกมาบอกข้อคิดและ
ความรู้ที่ได้จากการดูวดีีโอ เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก
และการจบัใจความส าคญัของเรื่อง ฝึกวเิคราะหห์าเหตุผล
หลงัจากนัน้ก็เริ่มฝึกการท าโครงงาน การคิดหาเหตุผล 
การตัง้ค าถาม คิดตั ้งวัตถุประสงค์ ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน เราช่วยกนัแก้ไขปญัหาในกลุ่มและน าเสนอ
คุณคร ู
 การเรียนโครงงานนี้มีความหมายที่ดีต่อดิฉัน
มาก ดฉิันได้รบัประโยชน์มากมาย ได้เรยีนรู้การท างาน
แบบมขีัน้ตอน การก าหนดเป้าหมายในชวีติ นอกจากน้ียงั
ได้มิตรภาพและความอบอุ่นที่ได้จากเพื่อนและคุณครู
ตลอดระยะเวลาทีไ่ดเ้รยีนรูโ้ครงงานฐานวจิยั 
  ดฉินัรูส้กึดแีละคุม้ค่ามากที่ไดม้าเรยีนโครงงาน
ฐานวิจัย ในช่วงแรกๆ อาจจะตืน่เต้นและกลัวความ
ผิดพลาดในการท างาน  กลัวทีจ่ะเข้ากับเพือ่นในกลุ่ม
ไม่ได้ แต่เมือ่ได้เขา้มาเรยีนรู้แล้วกลบัไม่เป็นอย่างทีค่ิด 
คุณครูและเพื่อนๆ สอนและอธบิายในสิง่ที่ดฉิันไม่เขา้ใจ
และท าไม่เป็น ครูดูแลพวกเราดีทุกคน ครูให้ค าปรึกษา
และช่วยชีแ้นะทุกอย่าง ดฉินับอกไดเ้ลยว่า รูส้กึมคีวามสขุ
และคงจะเสยีใจหากไม่ไดเ้รยีนโครงงานฐานวจิยันี้ 
 ฉนัรูส้กึว่าตวัเองไดเ้ปลีย่นแปลง  
 - การกลา้แสดงออก กลา้ทีจ่ะออกความคดิเหน็ 
และอภปิราย 
 - การคดิแบบใชเ้หตุและผล การหาเหตุทีน่ ามา
ซึง่ผลทีต่ามมา 
 - การท างานเป็นกลุ่ม สามารถเขา้กบัเพื่อนใน
กลุ่มไดด้ ีช่วยแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 - การใชภ้าษาทัง้เขยีนและพดู  รูจ้กัการใชภ้าษา
ต่างๆ ตามเหตุการณ์ทีเ่หมาะสม 
 - การท างาน การท างานที่เป็นระเบียบ เป็น
ขัน้ตอน มกีารวางแผนก่อนท างาน 
 

นางสาววไิลลกัษณ์ นนัท ิชัน้ ม.4/1  

โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
ครกูชมน  ส าก าปงั ครทูีป่รกึษา 

 
 

8.รู จกัคิ และแก ปัญ า 
ฉันสนใจเขา้ร่วมโครงการงานฐานวจิยั โดยคิด

ว่า อาจให้อะไรกบัตวัเราไดห้ลายอย่าง เช่น การฝึกการ
คดิวจิยัต่างๆ  ฝึกแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัโรงเรยีนอื่นๆ 

ฉันไดเ้รยีนรู้การท าโครงงาน การส ารวจปญัหา
จากในชุมชน การสรา้งหวัขอ้โครงงาน แลว้ฝึกคดิวจิยัหา
สาเหตุและวธิแีกป้ญัหา  
 จากการท าโครงงานฐานวจิยัในครัง้นี้ ท าใหฉ้ันมี
ความคดิ มกีารวางแผน รูจ้กัแกป้ญัหา และไดแ้ลกเปลีย่น
ความคดิกบัโรงเรยีนอื่นๆ และปญัหาของพืน้ทีอ่ื่น ๆ เช่น 
บางโรงเรยีนน าพชืสมุนไพรมาใช้รกัษาโรค เรากส็ามารถ
น ามาปรบัใชไ้ด ้ 

ฉันมีความรู้สึกดีใจ  ที่ได้ เข้าร่วมโครงการ
เพาะพนัธุป์ญัญาในครัง้น้ี เพราะหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ร่วม ท า
ให้เราเป็นคนที่รู้จกัคิดและรู้จกัแก้ปญัหามากขึ้น ฉันได้
ประสบการณ์อะไรหลายอย่าง เช่น การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การศึกษานอกสถานที่  และท าให้เราเป็นคนที่มี
ความกลา้แสดงออก 

 
นางสาวสริวิรัรณ  แกว้รตันา ชัน้ ม.4/1  
โรงเรยีนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาภเิษก 

ครสูาคร ศรทีวปี ,ครจูติรดา ไชยดษิฐ ์ครทูีป่รกึษา   
 
 
 
 

 
ฝึกสนทนา 
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9. ีเ   ีุผลจากการเรียนโครงงาน 
ฉันได้มาร่ วม เวทีน า เสนอแนวคิดการท า

โครงงานเพราะคุณครูอยากให้นักเรยีนได้มาแลกเปลี่ยน
ความรูก้บัโรงเรยีนอื่น  
 ฉันได้เรียนรู้การน าปญัหาที่สนใจและพบใน
ชุมชนมาวิเคราะห์หาเหตุและผล ก่อนที่จะแก้ไขปญัหา
นัน้ๆ 
 รูส้กึว่าการเรยีนครัง้นี้ ฝึกใหเ้รามเีหตุและผลใน
การแก้ปญัหา  ท าให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิด จาก
การหาสาเหตุเพื่อแก้ปญัหา และรู้จ ักคิดแตกต่างจาก
คุณคร ู 

 
นางสาวสมใจ ศรทีวปี ชัน้ ม.4/1 

โรงเรยีนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
ครสูาคร ศรทีวปี ,ครจูติรดา ไชยดษิฐ ์ครทูีป่รกึษา   

 
 
10.รู   กไ  ผิ   งั 
 จากการมาเรยีนโครงงานฐานวจิยั ฉนัไดเ้รยีนรู้
สิง่ใหม่ๆ ครสูอนใหรู้จ้กัคดิ หาเหตุ หาผล  รูถ้งึปญัหาที่
เกดิ และหาวธิแีกไ้ข 

โครงงานฐานวจิยักม็ปีระโยชน์มากกบัตวัเรา ท า
ใหรู้จ้กัคดิ หาเหตุ หาผล และยงัไดแ้นวคดิใหม่ๆ  

ฉันรู้สึกไม่ผิดหวังที่เข้ามาร่วมท าโครงงานใน
ครัง้นี้ เพราะรูว้ธิคีดิใหม่ๆ  และรูจ้กัแกป้ญัหา  

 
นางสาวนิภากาญจน์ สขุบรูณ์ ชัน้ ม.6/1 
โรงเรยีนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาภเิษก 

ครสูาคร ศรทีวปี , ครจูติรดา ไชยดษิฐ ์ครทูีป่รกึษา 
 
 

11.ใ  ค า คิ  ากก  าก าลงั 
 จากการท างานในการเรยีนโครงงานฐานวจิยั ท า
ใหเ้ราตอ้งมคีวามสามคัค ีใชค้วามคดิมากกว่าก าลงั เราจงึ
จะสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างมเีหตุผล 

ตอนตัง้แต่ชัว่โมงแรกๆ ฉันรู้สึกถูกกดดัน ไม่
กล้าเสนอความคดิ ไม่อยากน าเสนอหน้าห้องเรยีน วนันี้
ฉันเปลีย่นแปลงไปแล้ว ฉันคิดแตกต่างจากเพือ่นๆ ใน
กลุ่ม  ฉันกล้าเสนอความคิดต่อเพื่อนๆ  ฉันก็ไม่รู้สึก

กดดนั  และฉันกล้าแสดงออกกว่าเมื่อก่อน ฉันกล้าอาสา
เป็นผูช้่วยในการน าเสนอโครงงาน 

 
นางสาวสรุรีตัน์  นกแกว้ ชัน้ ม.5/1 

โรงเรยีนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
ครสูาคร ศรทีวปี ครทูีป่รกึษา 

  
 
12.  นใ    างาน ย าง ีระบบ 
 ฉนัรูส้กึดใีนการเรยีนโครงงานฐานวจิยั ซึง่ท าให้
ฉันได้ฝึกการท างานอย่างมีระบบ ฝึกวางแผน มีการใช้
เหตุผลในการแก้ไขปญัหา ครัง้แรกที่เรยีน รู้สกึมีความ
กดดนั ไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ แต่ปจัจุบนัฉนัเปลีย่นไป 
ฉันกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการท าโครงงาน และ
กลา้ทีจ่ะน าเสนอผลงาน เช่น การออกไปน าเสนอผลหน้า
หอ้งเรยีน 
 

นางสาวธญัญาเรศ  กาญจนวงศ ์ชัน้ ม.6/1 
โรงเรยีนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาภเิษก 

ครสูาคร ศรทีวปี, ครจูติรดา ไชยดษิฐ ์ครทูีป่รกึษา 
 
 

13. ปุ รรคไ  ใ  เรื ่ง ่ีใ  ย  แพ  
คุณครูให้นักเรยีนชัน้ ม.4 ท าโครงงานฐานวจิยั 

ดฉิันดใีจมากที่ท าโครงงานในครัง้นี้ และนี่คอืเหตุผลทีท่ า
ใหด้ฉินัมาเรยีนโครงงานฐานวจิยั  
 คุณครูสอนที่มาและความส าคญั วตัถุประสงค ์
สมมติฐาน วธิกีารศกึษา และผลทีค่าดว่าจะได้รบั คุณครู
ยงับอกอกีว่า ทีม่าและความส าคญัใชบ้อกเหตุผลว่าท าไม
เราตอ้งท าโครงงานเรื่องนี้  

วตัถุประสงค์ คอื สิง่ทีเ่ราต้องรูว้่าเราจะท าอะไร 
เพื่ออะไร  

สมมติฐาน คือ สิง่ที่เราตัง้ไว้และคิดว่ามนัเป็น
จรงิ  

วธิกีารศกึษา คอื สิง่ที่เราต้องรู้วธิกีารท า ว่าท า
อย่างไร  

และสุดท้ายผลที่คาดว่าจะได้รบั คอื สิง่ที่เราได้
จากการท าโครงงาน  
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นี่ คือ  สิ่งที่ดิฉันได้ เ รียนรู้  และรู้ว่ าการท า
โครงงานต้องท าเป็นระบบ เป็นขัน้เป็นตอน จึงจะท าให้
โครงงานออกมาดแีละประสบผลส าเรจ็ 
 โครงงานฐานวจิยัมีความหมายต่อดฉิัน มผีลดี
และมปีระโยชน์ต่อดฉินัมาก เพราะท าใหด้ฉินัเขา้ใจไดรู้ส้ ิง่
ทีด่ฉินัไม่รู ้

ดฉินัรูส้กึดใีจและตื่นเตน้ ตัง้แต่ชัว่โมงแรกจนถงึ
วันนี้แม้มีอุปสรรคมากมาย จนท าให้บางครัง้ดิฉันรู้สึก
เหนื่อยและทอ้แท ้ แต่ดฉินัไม่เคยยอมแพต่้ออุปสรรค ทุก
สิง่ทุกอย่างลว้นมอีุปสรรคมากมาย เราต้องผ่านมนัไปให้
ได ้
 สิง่ทีด่ฉิันเปลีย่นแปลง คอื กระบวนการคดิ และ
การท างานอย่างเป็นขัน้ตอน ได้รู้การท างานแบบ
กระบวนการกลุ่ม การท างานอย่างเป็นระเบียบ โดยที่
ดิฉันสามารถวางแผนในการท างานต่างๆ เพื่อให้งาน
ออกมาถูกตอ้ง 
 

นางสาวปวณีนุช  เซ่งเถี้ยน ชัน้ ม.4/1  
โรงเรยีนสทงิพระวทิยา 

ครไูชยา รชันีย ์ ครทูีป่รกึษา 
 
 

14.โครงงานฐาน ิจยั  นใ  เราคิ เป็น ลกั 
การเรยีนโครงงานฐานวจิยัไดฝึ้กการเรยีนรู ้การ

คดิ และเพิม่ประสบการณ์ในหลายๆ ดา้น เช่น ความกลา้
แสดงออกความคิดของตนเอง การพฒันาการวิเคราะห ์
และการน าเสนอ 
 ครูได้สอนให้เรารู้จ ักคิดวิเคราะห์ คิดที่จะกล้า 
คดิทีจ่ะท า และกลา้แสดงออก  ครใูหน้กัเรยีนชัน้ ม.4 เล่น
เกมส ์เพื่อเพิม่ทกัษะกระบวนการคดิและสมาธ ิ
 โครงงานฐานวิจยันี้ต่างจากการเรยีนโครงงาน
แบบเดมิเป็นอย่างมาก เพราะมนัท าใหเ้ราใชค้วามคดิเป็น
หลกั 
 ฉันรูส้กึตื่นเต้นเมื่ออยู่ในงานน าเสนอแนวคดิใน
การท าโครงงาน เพราะโครงการแรกนัน้น าเสนอด้วย
เน้ือหาสาระค่อนขา้งมาก และเป็นแนวคดิใหม่ ๆ   

 
นางสาวสธุดิา ซุ่นสวุรรณ ชัน้ ม.4/3  

โรงเรยีนทบัชา้งวทิยาคม 
คุณครไูชยา สวุรรณโณ ครทูีป่รกึษา 

เร่ื งเล าจากนักศ กษาฝ ก  น 
 

 ในการประชมุแลกเปลีย่นประสบการณ์ครัง้นี้ มี
เพยีงนกัศกึษาครฝึูกสอนของโรงเรยีนธรรมโฆสติเ ทีม่า
ร่วมงาน พวกเขาไดช้่วยกนัถ่ายทอดประสบการณ์จรงิ
จากหอ้งเรยีนออกมา ทีช่่วยใหผู้อ้่านเขา้ใจมากขึน้  
 
1.เปล่ียนแปลง ิธีคิ แ  ยงั  นไ  ไ   

เหตุผลทีด่ฉินัไดม้าสอนโครงงานฐานวจิยัในครัง้
นี้เพราะเป็นค าสัง่ของโรงเรียน แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมใน
โครงการเพาะพันธุ์ปญัญา ดิฉันคิดว่า “นี่เป็นโอกาสที่
ดฉิันจะได้เรยีนรู้วธิกีารสอนแบบใหม่” ซึ่งเหมาะกบัการ
เป็นครทูีด่ใีนวนัขา้งหน้า 
 การสอนโดยการใชค้ าถามกระตุ้นใหน้ักเรยีนคดิ
และค าตอบที่ได้สามารถน าไปใช้ประเมินความรู้ของ
นกัเรยีนได ้ว่าสิง่ทีน่กัเรยีนรูน้ัน้ถูกหรอืผดิ 
 ดิฉันรู้สกึดีและคิดว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ มี
ประโยชน์มาก สามารถน าไปปรบัใช้กบัการจดัการเรยีน
การสอนในหอ้งเรยีนได ้

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ธรรมโฆสติครัง้นี้  สอนนักเรยีนหลายหอ้ง คละกนั ท าให้
ได้ผลค่อนขา้งน้อยเพราะมีเดก็บางกลุ่มไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ ส่วนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือก็สามารถคิด
เชื่อมโยงจากเหตุไปหาผลได ้เริม่เกดิทกัษะกระบวนการ
คดิ และเริม่เขา้ใจการท าโครงงานฐานวจิยั ดฉิันรูส้กึดใีจ
ต่อการเปลีย่นแปลงของนกัเรยีน 

ดิฉันได้เรียนรู้วิธีคิดแบบใหม่ๆ วิธีการสอนที่
สอนใหน้ักเรยีนคดิเป็น คดิเอง  ระยะเวลาในการเขา้ร่วม
โครงงานฐานวิจัยของดิฉันอาจจะน้อย มันท าให้ดิฉัน
เปลี่ยนแปลงได้เพียงวิธีคิด ยังไม่สามารถน าไปปฏิบัติ
หรอืสอนในหอ้งเรยีนทีร่บัผดิชอบได ้
 

นางสาวขวญัชนก  เรอืงเพง็ 
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรยีนธรรมโฆสติ  

ภาควชิาชวีวทิยา คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
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2. ไ  เรียนรู เ ก็  
 ค าสัง่แต่งตัง้คณะครูในโครงงานฐานวจิยั ท าให้
ดฉินัไดเ้ป็นครูหนึ่งคนในค าสัง่นัน้  นโยบายของโรงเรยีน
ธรรมโฆสติ จะให้ครูรุ่นใหม่มทีกัษะในการสอนโครงงาน
ฐานวจิยัและสามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนไดด้ว้ย 

ในการสอนวันแรกนั ้น ครูได้ให้นักเรียนท า
กิจกรรม/เล่นเกมส์ เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของ
นักเรียน จดัการให้นักเรียนเข้ากลุ่มโดยคละชาย -หญิง 
แล้วร่วมกันเล่นเกมส์แบ่งเค้ก 2 ชิ้น ต่อมาได้สอนให้
นักเรยีนคดิเป็นเหตุเป็นผลโดยยกตวัอย่าง จากนัน้ฝึกให้
นกัเรยีนเสนองานและกลา้แสดงออก 
 ในการสอนโครงงานฐานวจิยัครัง้นี้ ตอนแรกเริม่
นัน้รู้สกึไม่ค่อยดีเพราะตนเองมีพื้นฐานเกี่ยวกบัการท า
โครงงานน้อย แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรมที่โครงการ
เพาะพนัธุ์ปญัญาจดัขึน้ส าหรบัครูฝึกสอน/ครูในโครงงาน
ฐานวิจัย ตนเองรู้สึกมีความมัน่ใจในการสอน และ
ถ่ายทอดความรูจ้ากการอบรมใหก้บันกัเรยีนมากยิง่ขึน้ 
 ดฉินัคดิว่าการสอนโครงงานฐานวจิยัมปีระโยชน์
มาก ทัง้ต่อตวัเอง เนื่องจากไดฝึ้กการคดิเป็นเหตุเป็นผล
และได้กล้าแสดงความคดิเหน็มากขึน้  ส่วนนักเรยีนกไ็ด้
ฝึกการแสดงออก การช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกัน
แก้ปญัหาต่างๆ ในโครงงานของตัวเอง  ท าให้เด็ก
เปลี่ยนแปลง คอื การแสดงออกด้านความคดิเหน็ มกีาร
ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือกนั กล้าพูด มากขึ้น ดิฉันความรู้สึก
ภูมใิจทีส่ามารถท าใหเ้ดก็มคีวามกลา้ขึน้ มคีวามมัน่ใจใน
ตวัเอง ซึง่สง่ผลพฒันาการของเดก็ไปในเชงิบวกทีด่ขี ึน้ 

ส าหรับตัวเอง ดิฉันได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของ
พฤตกิรรมบางอย่างของเดก็ ว่าท าไมเดก็ถงึมพีฤติกรรม
แบบนัน้  พบว่า เดก็สามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมนัน้ 
ๆ ได้ จากที่ฉันพยายามให้เดก็คดิวเิคราะห์ ด้วยการตัง้
ค าถาม ครูเองก็พยายามตัง้ค าถามให้นักเรียนคิด และ
ตอบใหไ้ด ้

ส าหรบัการเรยีนรูน้ัน้ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
เช่น การพยายามหาวธิกีารสอนต่างๆ เพื่อมาดงึดูดความ
สนใจของเดก็ ท าใหค้รใูจเยน็ลงมากขึน้ เป็นตน้ 
 

นางสาวศรินิยา  บุตรวงศ ์
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรยีนธรรมโฆสติ 

ภาควชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

3. รู   กเ ีย าย ากไ  ไ  เข าร    
ครูแกนน าโรงเรียนธรรมโฆสติ ได้เสนอชื่อเข้า

ร่วมรบัผดิชอบสอนโครงงานฐานวิจยั เพราะเลง็เห็นว่า
โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อนิสิตฝึกสอน ทาง
โรงเรยีนจงึไดม้คี าสัง่ใหเ้ขา้ร่วมในโครงการ 

สิง่ที่ได้สอนและฝึกนักเรยีนในการท าโครงงาน
ฐานวจิยั กค็อื สอนในสิง่ที่ได้รบัการอบรมมาจากศูนย์พี่
เลีย้งโครงการเพาะพนัธป์ญัญา มอ.   
 รูส้กึว่าโครงงานฐานวจิยันี้มปีระโยชน์อย่างมาก
ทัง้ต่อตวันักเรยีน และต่อตวัครูผู้สอน ในระยะแรกที่เข้า
ร่วมโครงการกร็ูส้กึทอ้ เพราะไม่ค่อยมคีวามรูใ้นดา้นนี้ แต่
เมื่อเข้าร่วมหลายๆ ครัง้ พบว่าไม่ใช่โครงการที่ยากต่อ
การท าความเขา้ใจ และจะรูส้กึเสยีดายหากโรงเรยีนไม่ได้
เขา้ร่วมโครงการน้ี เพราะจะพลาดโอกาสไดค้วามรูใ้หม่ ๆ 
 ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัของนกัเรยีน กค็อื 
ความตัง้ใจในการท าโครงงาน การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ท าให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราสอนไปนัน้ มันท าให้เด็กสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดขี ึน้ สามารถเปลี่ยน
ความคดิของเดก็ได ้เดก็ไม่มอีคตต่ิอการท าโครงงาน 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนครัง้นี้  คือ วิธีคิด 
กระบวนการท าโครงงาน การเรยีนรู้เพื่อเปลีย่นแปลงทัง้
วธิคีดิและวธิสีอน ทัง้การสอนโครงงานฐานวจิยั และการ
สอนในรายวชิาอื่น ๆ 

 
นางสาวพชัราภรณ์ แนมน้อย 

 นกัศกึษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรยีนธรรมโฆสติ 
ภาควชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 

 
นกัศกึษาฝึกสอน 
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การเ  นาถ  บ เรียนโครงงานฐาน ิจยั 
เ ่ื  นั ่ี 25 กนัยายน 2557 

ณ โรงแร พา ิลเล่ียน    งขลา 
 
 ในงานอบรมเชงิปฏบิตักิาร “ทกัษะแหง่อนาคต 
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 เพื่อพฒันานวตักรรมการ
สอน” ทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลานัน้ เป็นการ
เสวนาสองชัว่โมงในหวัขอ้ ”การถอดบทเรยีนการสอน
โครงงานฐานวจิยั” ซึง่มอีาจารยเ์ขา้ฟงัร่วม 80 คน  
       การเสวนาครัง้นี้  เ ป็นการถ่ายทอดประสบ 
การณ์ตรงของวิทยากร คอื ครูปรียา วรรณโร โรงเรียน
ธรรมโฆสติ, ครูนิรนัดร์ วิจะสกิะ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา , 
นายอุดม ชลูวีรรณ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนจะนะชนูปถมัป์, 
นางสาวพชัราภรณ์ แนมน้อย นักศกึษาฝึกสอนโรงเรยีน
ธรรมโฆสติ จากภาควชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และรศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ พี่เลี้ยง
โครงการเพาะพนัธุป์ญัญา มอ.  
  

 
วทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ 

 
     การถ่ายทอดประสบการณ์สอน ในเชงิการถอด
บทเรยีนครัง้นี้ หมายถงึ การน าความรูท้ีม่อียูม่าท าใหช้ดั
ขึน้ โดยผ่านกระบวนการ “การเล่า การฟงัอย่างลกึซึง้ 
และการซกัถาม” จากมุมมองต่างๆ ของคนในหอ้งประชุม 
ทีท่ าใหเ้ราสามารถกรองและเชื่อมโยงความรูท้ีเ่ขา้ดว้ยกนั
ได ้

พีเ่ลีย้งศนูยม์อ. เริม่เล่าประสบการณ์เป็นคนแรก
ดว้ยการแนะน าขัน้ตอนของการสอนโครงงานฐานวจิยั ซึง่
ประกอบดว้ย 7 ขัน้ คอื การเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน 
การสรา้งโจทยจ์ากชมุชน การออกแบบการท า การเขยีน
ขอ้เสนอโครงงาน การปฏบิตักิารเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์และสรุป  และการน าเสนอผลงาน เพื่อเป็นการ
ปพูืน้ฐานแห่งกระบวนการ และเน้นการฝึกนกัเรยีนสาม
อย่างอนัเป็นรากฐานของการเรยีนรู ้คื  (1) การ ร าง  ิ
 ร ืค า รู   ก  ั (2) การฝ กคิ และ ัง้ค าถา  และ 
(3) การลง ื ปฏิบ ิัเพื่ เข าใจ 
 การถ่ายทอดประสบการณ์ จากการปฏบิตัใิน
ครัง้นี้ เริม่จากนกัศกึษาฝึกสอนเน่ืองจากมอีายุน้อยทีส่ดุ 
ตามดว้ยครผููส้อน และผูอ้ านวยการโรงเรยีน เรื่องราวที่
น ามาเสนอนี้ ไดถู้กย่อเหลอืเฉพาะเน้ือความทีส่ าคญั 
 
นักศ กษาฝ ก  น :  หนูฝึกสอนอยู่ทีโ่รงเรยีนธรรมโฆสติ 
หลงัจากไดร้บัการอบรมวธิกีารสอนโครงงานฐานวจิยัจาก
ศนูยพ์ีเ่ลีย้ง มอ. กล็งไปชว่ยสอนเดก็ชัน้ ม.2 สามหอ้ง 
โดยน ามาเรยีนรวมกนั พบว่า เดก็บางสว่นสนใจ บางสว่น
เล่น บางสว่นเฉยๆ   
 การสอนคดิหวัขอ้โครงงาน จะใหน้กัเรยีนฝึกคดิ
ดว้ยตวัเอง บางกลุม่เมื่อหวัขอ้ไม่ผ่านเขากจ็ะเขา้มาถาม
คร ู  บางกลุ่มหวัขอ้ไม่ผ่านกก็ลบัไปคดิใหม่ แต่บางกลุม่
หวัขอ้ไม่ผ่านกไ็ม่สนใจกลบัไปเล่นต่อ   

เราท าแบบนี้มาสามอาทติย ์  แลว้จงึเลอืกหวัขอ้
ไปร่วมน าเสนอร่วมกบัโรงเรยีนอื่น ปรากฏว่า มนีกัเรยีน 
3 กลุ่ม ทีน่ าเสนอหวัขอ้โครงงานและผ่านจรงิๆ  แมม้ไีม่กี่
กลุ่มทีผ่่าน แต่พวกเขากด็ใีจเป็นอย่างมาก...(ผูเ้ล่าปีตมิาก 
ไม่สามารถเล่าต่อได)้ 
 
ครปูรียา :  โรงเรยีนธรรมโฆสติเขา้ร่วมโครงการเป็นปีที่
สอง  มี 2  ปี  ปีแรกเราเลือก เด็ก ม.2  ห้องเรียนด ี  
นกัเรยีนมคีวามสุขมาก เพราะเราสอนใหน้ักเรยีนคดิบวก 
คือ เจอปญัหาอะไร ให้คิดบวกไว้ก่อน จากเราก็ใช้
กระบวนการจิตตปญัญาศึกษาที่จากการอบรม ในการ
ปรับเปลี่ยนมุมมอง ด้วยการเขียน การดูหนังแล้ว
วเิคราะห์ตัวละคร พบว่า ประสบความส าเร็จมาก เด็กที่
ผ่านกระบวนการมคีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจ เราใชค้รูแกนน า 
5 คน ในการสอนเดก็หนึ่งหอ้ง 

การสอนในปีนี้มขีอ้จ ากดั จงึเตรยีมความพรอ้ม
เด็กไม่ดีพอ มีเด็กบางไม่กล้าถือไมค์พูดหน้าห้อง เขา
ถงึกบัยนืรอ้งไห.้.. ต่อมาเราฝึกการฟงัอย่างมสีต ินักเรยีน
กค็่อยๆ เปลีย่น โดยตวันักเรยีนเองกไ็ม่รูว้่าเปลีย่นแปลง
อะไร ครูกเ็รยีนรู้ไปพร้อมๆ กบัเดก็ ครูไปรบัอบรมอะไร
มา กเ็อาไปสอนเดก็ สอนดว้ยกจิกรรมต่างๆ 
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พอถึงเวลาท าจรงิกเ็ครยีดกบัการหาโจทย์วจิยั 
ถ้าเราไม่ได้ฝึกการมสีติไว้ คงถอยหลงัลงคูลงคลอง  ถ้า
เราไม่สูเ้รากไ็ม่ขา้มผ่าน นี่คอืบทเรยีนทีส่ าคญั  

การคิดอย่างมเีหตุผล ที่ อ.สุธรีะ สอน ครูตอน
ไปอบรมครัง้แรกกไ็ม่เขา้ใจ ค่ะ อาย ท าไมแดดออก ทท า
ไมฝนตก มกีอ้นเมฆ ครกูย็งัเชื่อมโยงไม่ไดเ้พราะไม่ไดจ้บ
มาทางวทิยาศาสตร ์ แต่ว่าพอไปครัง้ทีส่อง อ๋อ รูแ้ลว้ พีรู่้
แล้วแต่พี่อธิบายน้องไม่ได้ ทนีี้เรากค็่อยๆ พฒันาขึ้นมา 
อนันัน้ คอื ประสบการณ์ทีค่่อยๆ ดขีึน้  

ทีโ่รงเรยีนเกรดออกก่อนโครงงานเสรจ็ ครูมกัจะ
ได้ยินนักเรียนทัว่ไปพูดว่า “เกรดออกแล้วหนูจะท าไป
ท าไม ?” เออ... กลุ่มนี้เขายงัไม่คดิบวก แต่กลุ่มนักเรยีนที่
เรยีนโครงงานฐานวจิยั เขามคีวามรบัผดิชอบ เขาไม่ทิง้ครู
อนัน้ี คอื เป็นความส าเรจ็ของกระบวนการ  

เวลาลงพื้นที่เด็กได้ฝึกทกัษะการสื่อสารเมื่อไป
เจอชาวบ้าน โครงงานที่เขาท า เรื่องการศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชนของคนในหมู่บ้านพิจติร  ซึ่งมี 10 เรื่อง การสอน
แบบนี้ท าใหเ้ดก็เปลีย่น แต่มนักม็ปีญัหา คอื ตอ้งใชเ้วลา  

การสอนในปีที่สอง  เริม่ได้ช้า  ในวนันัน้เขา้ไป
ในห้องเด็ก 70 คน ครูเราไม่อยู่ และไม่ได้ฝึกการคิด
เหมอืนรุ่นแรก ปรากฏว่า มนีักเรยีนกลุ่มหนึ่ง เค้ายนืนิ่ง 
ๆ ท ายังไงก็ไม่พูด พอเข้ามาปุ๊บรู้ว่าเด็กไม่พูด ก็ถาม 
“เป็นยงัไงลกู ท าเรื่องอะไร” เป็นการสมัภาษณ์ ปรากฏว่า 
ก็ยงัไม่พูด  ก็บอกให้เอาไมค์ลง แล้วพูดกบัครู  เพราะ
กติกา คือ ทุกคนต้องพูด เพราะเพื่อนๆ รอที่จะฟงัอยู่  
ปรากฏว่าข้างหลงัมคีรูฝึกสอนก าลงัเชด็น ้าตาตัวเองอยู่ 
แบบนี้ล่ะค่ะ ถือว่าเป็นครูฝึกสอนทีด่เีพราะมหีวัใจรกัเดก็ 
อะไรแบบนี้ มนัถึงจะเขา้สู่หวัใจของนักเรยีนได้ ไม่ใช่ว่า
เหน็แลว้เรากร็ูส้กึเฉยๆ  คนไม่ใช่ เครื่องจกัรกล... 
 
ผ .   ุ  :  ในประสบการณ์แรก ตอบตกลงร่วมโครงการ
เพาะพนัธุ์ปญัญาทนัท ีโดยไม่ต้องคดิมากและไม่ถามครู
ก่อน เพราะทีโ่รงเรยีนจะนะชนูปถมัภ์ กม็วีชิา IS ทีเ่ราจดั
สอน ทีจ่ะพฒันาสูม่าตรฐานสากล ซึง่สพฐ. จะพฒันา 500 
โรง เพื่อแขง่ขนักบันานาชาต ิ 
 วชิา IS ม ี3 ระยะ (1)  ก าหนดประเดน็/เลอืก
ปญัหา (2)  สบืคน้ความรู ้แลว้เขยีนสื่อสาร เขยีนรายงาน 
(3)  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 
นกัเรยีนท าเป็นโครงงาน  

การได้รับการติด ต่อกับทีม งานจากคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มอ. นบัเป็นโอกาสด ีเพราะปกตเิราต้อง
เดินไปหา  ถ้าเราไม่ร่วมโครงการแสดงว่าเราแล้งน ้าใจ
หรอืบุญยงัไม่ม ีหรอืไม่มคีวามเป็นคร ู 

ปีที่แล้วผมเลือกครูมาท าโครงการนี้  5-6 คน 
โรงเรยีนเราเริม่ท าหลงัโรงเรยีนอื่นหนึ่งภาคเรยีน คุณครู
เลอืก ม.4 เพราะคดิว่า ม.4 จะพรอ้มเรื่องวุฒภิาวะ น่าจะ
มอีงคค์วามรูอ้ยู่บา้งแลว้ในตวั 

 การเรยีนเริม่ตน้ดว้ยใหน้กัเรยีนคดิโจทย ์พบว่า 
หวัขอ้ที่เดก็เสนอมคี าตอบอยู่แล้วซึ่งไม่ได้  เดก็ก็ค่อยๆ 
คดิต่อ  สิง่ส าคญัของการสอน คอื การใชค้ าถาม  

พี่เลี้ยงเข้ามาโค้ชที่ห้องเรียน ตรงนี้ส าคญัมาก 
เพราะการโค้ชไม่ใช่โคช้ครูอย่างเดยีว เดก็ต้องไดร้บัการ
โค้ชด้วย  วธิกีารโค้ช ใช้ค าถามว่า ท าไมจงึคดิอย่างนัน้ 
วธิกีารฝึกคดิ คอื ใหฟ้งั โดยท ากจิกรรมจบักลุ่มเลอืกเรื่อง
ที่ สน ใจมาคุ ยกัน   น า เ สนอ เรื่ อ งที่คุ ย  วิ เ คร า ะห์
ความสมัพนัธ์ของเรื่องที่น าเสนอ ตัง้ค าถามว่าท าไมคิด
อย่างนี้   มันเป็นเหตุเป็นผล และมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่
เราจะท าอย่างไร และค าถามทีส่ าคญั คอื ถามว่า “แลว้มนั
ได้ความรูใ้หม่หรอืไม่” ตรงนี้ส าคญั อนันี้เป็นสมการวจิยั 
ความรูใ้หม่ไม่ไดห้มายถงึมนัใหม่ทีเ่ราแต่มนัเก่าทีอ่ื่น อนั
นี้ไม่ผ่าน ความใหม่ได้จากการต่อยอดความรู้เดิม หรือ
เปลีย่นเป็นใชว้ธิกีารอื่น กไ็ด ้  

สิง่ที่เดก็ตื่นเต้น คอื การไดล้งชุมชน  เขาเลอืก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านประจ่าเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
หวัขอ้ทีเ่ลอืกท าโครงงาน เช่นเรื่อง เลีย้งปลาดุก เลีย้งดว้ง 
เขาเริม่ตัง้ขอ้สงสยัว่า การเลี้ยงปลาดุกในธรรมชาติ กบั
การเลี้ยงในท่อซีเมนต์ แตกต่างกันอย่างไร  ผลผลิต
ต่างกนัไหม? เขาท าโครงงานจนได้ค าตอบว่า น ้าหนัก
ดกีว่า ปลามคีวามสมบูรณ์มากกว่า พอนักเรยีนไดต้รงนี้ 
เขาเริ่มคิดเป็น พอมาปีนี้ครูก็เลือก ม.4  เด็กก็รู้สึก
เหมอืนเดมิ คอื สนุก 

ก่อนมาวนันี้ ผมไดถ้อดบทเรยีนจากครู 4-5 คน 
และนักเรยีน ดว้ยการถามว่า ได้อะไรบา้งจากโครงงานนี้  
ครบูอกว่า “นกัเรยีนไดฝึ้กคดิ ไดฝึ้กน าเสนอ ไดท้กัษะการ
คดิเป็นระบบ เด็กสื่อสารเป็น เขยีนรายงานเป็น รู้จกั
เปลี่ยนภาษาพูดมาเป็นภาษาเขยีน”  ทีนี้ถามนักเรียน 
นกัเรยีนบอกว่า “หนูคดิเป็น ท างานได ้นิ่งขึน้ รูจ้กัคดิมาก
ขึน้ และทีส่ าคญัเขาไดก้ารคดิทีห่ลากหลาย”  
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ผมรูส้กึว่า นกัเรยีนชอบท าโครงงาน แต่เมื่อถาม
ว่า “ถ้า ผอ. จดัใหท้ าใน ม.5 จะเอาไหม?” เดก็บอก “ไม่
เอา มนัดแีต่หนูจะเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั”   

โครงงานฐานวจิยั เป็นกจิกรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
ว่า มนัเป็นกิจกรรมที่ดีและปลูกฝงั/ติดอาวุธทางปญัญา 
ท าใหเ้ดก็มวีธิคีดิ 

ผมบอกครูว่าให้น าไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
ปกติได้ไหม? เช่น การใช้ค าถาม เพราะฉะนัน้ตรงนี้ถือ
เป็นวธิกีารหนึ่งทีเ่ราจะฝึกเดก็ใหส้ามารถคดิได ้โดยใหอ้ยู่
บนฐานของโครงงานฐานวจิยั  

 
ครูนิรนั ร ์ : ผมคงพูดในสิง่ที่อยากจะพูด  ผมมคีวาม
ยินดีที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเพาะพนัธุ์ปญัญา ท่าน
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (ผอ.ถนอมทรพัย ์นูนน้อย) กส็นใจ
โครงการน้ีมาก 

โรงเรยีนเราทีม่าวนันี้ เราท ากจิกรรมมาเกอืบ 1 
ภาคเรยีน วนัน้ีถามว่ามัน่ใจทีจ่ะท าโครงงานนี้ไดไ้หม ผม
กย็งัตอบไม่เต็มปาก แต่วนันี้ภูมใิจทีเ่หน็นักเรยีนของเรา
สนใจท าโครงงาน พวกเขากลา้แสดงออกมาขึน้  

เราเลือกห้อง ม . 4 /1  และ ม.4/2    มีเด็ก
หลากหลาย ทัง้ก ลุ่มที่สนใจและกลุ่มที่ไม่อยากเข้า
หอ้งเรยีน สามสปัดาห์แรก กว่าเดก็จะเขา้ห้องเรยีนครบ 
ผมต้องเข้าไปรอเด็กทุกครัง้ เราค่อยๆ ดึงเด็กมาเรียน
โครงงานได้ แล้วพอตอนเรียนท าไง ครูอย่างผมก็ต้อง
เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ผมมีประสบการณ์ในการสอน
โครงงานอาชพี นักเรยีนสนุกกบัการประกอบอาชพี และ
ท ารายได ้ซึง่มนัต่างอย่างสิน้เชงิกบัโครงงานฐานวจิยั ซึง่
ต้องการให้คดิสร้างความรู้ใหม่ๆ แต่ของเราท าโครงงาน
เพื่อสรา้งรายไดแ้ละอาชพี 

หลัก ๆ คือ สอนให้เด็กเข้าห้องเรียน มีให้นัง่
สมาธบิา้ง ใหด้ลูะครคุณธรรม พอดลูะครเสรจ็ กต็ัง้ค าถาม
ว่า “หนูคิดยังไงกับเรื่องที่ดู ”  หลังจากนั ้นก็ให้ เด็ก
หมุนเวียนกนัออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชัน้ ฝึกให้
กล้าแสดงออก จากนัน้ก็ให้เนื้อหาสัน้ๆ ฝึกการคิดเป็น
เหตุเป็นผล ฝึกการฟงั การพูด แล้วหลงัจากนัน้ก็มีการ
แบ่งกลุ่ม  กจิกรรมทีท่ าทุกครัง้จะให้ตวัแทนกลุ่มออกมา
เสนอ แต่เรายังอยู่ในขัน้ตอนของการฟงั การฝึกสมาธ ิ
และการพดู  

ผมภูมิใจเด็ก เขาเริ่มสนใจท าโครงงาน เริ่มมี
สมาธ ิและเริม่คดิเป็นเหตุเป็นผลขึน้จากเดมิ เมื่อตัง้ถาม 

เดก็จะตอบทนัท ีแต่ตอนนี้มคีวามรู้สกึว่าพอถาม เขาจะ
คดิก่อนตอบ  

ค าถามว่า “การสอนใหน้กัเรยีนคดิหวัขอ้วจิยั ท า
อย่างไร ใชเ้วลานานแค่ไหน?”  ผมขอตอบจากตวัอย่าง
ของโรงเรยีนรตัภูมวิทิยา หวัขอ้ใหญ่หรอืประเดน็หลกัของ
โครงงาน คอื เศรษฐกจิชุมชนนิคมสรา้งตนเองรตัภูม ิทีอ่ยู่
รอบๆ โรงเรยีน เรา  นการ ิเคราะ  ์ุ  น  ซึง่ผมได้
เข้าร่วมอบรมพลงักลุ่มที่ศูนย์พี่เลี้ยงจดัให้  โดยถามว่า 
“แล้วหนูอยากรูอ้ะไร” “อะไรทีห่นูมองไม่เหน็แลว้อยากรู้”  
น าสิง่ทีอ่ยากรู้มาเขยีนเป็นหวัขอ้โครงงาน  เดก็กลุ่มหนึ่ง
อยากท าเรื่อง ปาลม์ น ้ามนัและยางพารา  เพราะมปีญัหา
มากในช่วงนี้...   

 
ผ . ุ   : ผมขอตอบค าถามนี้  ทีโ่รงเรยีนใชว้ธิกีาร คอื 
ให้นักเรียนดูสื่อกบนอกกะลา รายการนี้ท าให้มองเป็น
กระบวนการ เด็กเห็นตัง้แต่เริ่มต้นที่วตัถุดิบ การสร้าง
โจทย์กค็ล้ายกนั  ใช้การเชื่อมโยงกบัชุมชนละแวกพื้นที่
ใกลโ้รงเรยีน ตัง้ค าถามว่า เรามอีะไรด ีเราอยากจะศกึษา
อะไรเพิม่เตมิ เรามอีะไรทีจ่ะอยากท า ค าถามเหล่าน้ีฝึกให้
เดก็ไดค้ดิเป็นระบบ  

สิง่ทีท่า้ทายเดก็ คอื การตอบค าถามครู  ครูต้อง
ไม่บอกค าตอบ กระบวนการทีส่ าคญั คอื การฝึกความใจ
เยน็ของคร ูฝึกทีจ่ะไม่ตอบ เมื่อไหร่ครไูม่ตอบ นักเรยีนจะ
เปลีย่นแปลงเรว็  

   ครูอาจถามว่า ลูกได้เรื่องอะไร  ลูกคดิว่าเกดิ
องค์ความรู้ใหม่ไหม  ความรู้ใหม่ที่ว่ามีอะไรบ้าง มันรู้
ค าตอบแลว้หรอืยงั ถามจนเดก็เขา้ใจเรื่องทีจ่ะท า เมื่อได้
ชื่อเรื่อง ครูก็ถามต่อว่า ค าตอบที่จะไปหามีวิธีการ
อะไรบา้ง ถงึตรงนี้กจ็ะไดว้ธิกีาร 

 
ครปูรียา : ทีโ่รงเรยีนกเ็จอปญัหาเหมอืนกนั เราเริม่จาก
เรื่องใกลต้วั  พบว่า เดก็ ม.2 ถา้เปลีย่น เขาจะเปลีย่นเรว็  

เราใช้วิธีการลงสู่ชุมชน ไปถามชุมชน ไปหา
ปญัหาจากชุมชน  ปรากฏว่า ชาวบ้านให้ปญัหาจ านวน
มาก  เราเลอืกปญัหามาตัง้ค าถาม ว่าเราจะแก้ปญัหานี้
ยงัไง  ฝึกใหน้ักเรยีนหาวธิกีารแกป้ญัหา หรอืลงพื้นทีไ่ป
ถามว่าปญัหาคอือะไร โดยอยู่บนพืน้ฐานของหวัเรื่องใหญ่ 
คอื “การพึ่งพาตนเองในครอบครวัเพื่อลดค่าใช้จ่ายตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  



 

-17- 
 

ผู ฟัง : อยากทราบว่า ในรายวิชาอื่นๆ ได้สอนโดย
โครงงานฐานวิจยับ้างไหม ? ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีน  เราจะตอ้งมกีารวางแผนอย่างไรบา้ง 
 
ครูนิรนั ร ์: เราไม่มคีาบว่าง ในการท าโครงงาน เราก็
เอาจากกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมาท าโครงงาน เน่ืองจากเรา
เข้าร่วมโครงการหลงัจากโรงเรียนได้จัดตารางสอนไป
เรยีบรอ้ยแลว้  

โครงการเพาะพนัธุป์ญัญาได้จดัอบรมการเรยีน
การสอนแบบโครงงานฐานวจิยัใหก้บัครูแกนน า  ส่วนใคร
จะน าไปปฏิบัติแค่ไหนนัน้ ต้องรอดูไปก่อน ส่วนครูที่
รบัผดิชอบสอนกไ็ดด้ าเนินการไปแลว้ ถ้าเกดิว่าไดผ้ลจรงิ 
กจ็ะแทรกซมึไปในเหล่าครูที่เหลอื  ส่วนการปฏบิตัิตาม
แนวการสอนและการวดัผลนัน้ยงัไปไม่ถงึ 

 
ผ .  ุ   : เนื่องจากโครงงานฐานวจิยัไม่อยู่ในรายวชิา 
เราจดัต่างหาก 3 ชม.เป็นกิจกรรม และถือเป็นเวลาว่าง
ของนักเรยีน  เมื่อเราจดัเป็นกจิกรรม นักเรยีนกไ็ดโ้บนัส 
ต้องไม่เลือกกจิกรรมอื่นอีกแล้ว ให้ท ากิจกรรมนี้ไปเลย
เพื่อเป็นโมเดลของการเรยีนรู ้ 

ส่วนของการขยายผล โรงเรยีนจะนะชนูปถมัภ์
ได้ขยายผลให้ครูทุกคน ไปสู่การเรยีนการสอน ซึ่งใช้ได้
ทุกรายวชิา แต่ว่าไม่จ าเป็นต้องว่าทุก ชม. หรอื ทุกครัง้
ต้องเป็นโครงงาน  หยิบประเด็นย่อยๆ ให้นักเรียนรู้จกั
ปญัหา รู้จกัวิธีการหาค าตอบ ออกแบบ การทดลองได ้
อธบิายวธิปีฎบิตัไิดอ้ย่างมขี ัน้ตอนและผลทีไ่ด ้คอื  เราให้
ครภูาษาไทยมาร่วมโครงการน้ีดว้ยเพราะจะไดดู้เรื่องของ
ภาษา เพราะฉะนัน้โครงงานฐานวจิยันี้ มนัเป็นบูรณาการ
ทัง้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และภาษา 
สามารถทีจ่ะเชื่อมโยงกนัไดห้มดเลย  

ทุกวชิาสามารถจดัการเรยีนรู้ได ้แต่ประเด็นอยู่
ทีว่่า เราไม่บงัคบัคร ู มาตรฐานตวัชีว้ดั มนัมอียู่แลว้  

เรามวีธิกีารสอนต่าง ๆ ที่ไม่ไดบ้อกค าตอบเลย 
สอนใหน้กัเรยีนไดค้ดิ อนัน้ี คอื สิง่ทีเ่ราตอ้งการ  

การสอนแบบบอกความรู้ นักเรียนก็จดอย่าง
เดยีว พอมโีจทย์ยาวครึ่งหน้าเด็กไม่อ่าน เขาไม่มสีมาธิ
พอที่จะอ่านให้จบ ตรงนี้เป็นค าถามว่า จะท ายงัไงให้ครู
และนกัเรยีนตดิใจในกระบวนการของเรา  

การสอนโครงงานฐานวิจัย ผมต้องเอาครูที่มี
ความช านาญพเิศษมา มภีาวะผูน้ า มกีารคดิรอบคอบ จงึ

จะเดนิกระบวนการได้และสามารถพาทัง้ครูและนักเรยีน
ไปสูก่ระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองไดส้ าเรจ็  

จุดเด่นของโครงการนี้  คือ PLC เมื่อเราม ี
เรื่องราวส าเรจ็ (success story) ของนักเรยีน  แต่ละกลุ่ม
ก็ออกมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน เพราะ  
ความส าเรจ็ของแต่ละกลุ่ม ก็เป็นความส าเรจ็ที่นักเรยีน
ภาคภูมใิจร่วมกนั เพราะกว่าจะได้เรื่องดีๆ  สกัหนึ่งเรื่อง 
พวกเขาคดิกนัหลายรอบ ผมยงัชื่นชมและเอาวธิกีารนี้ไป
ใช้  บอกครูให้ช่วยปรบัปรุงงานของเดก็ใหไ้ด้ คดิมาครัง้
หนึ่งไม่ใช่จะสมบูรณ์เลย แต่ไม่ไดบ้อกว่าใหเ้ธอไปท ามา
ใหม่ แต่ถามว่า หนูจะท าอย่างไรได้บ้างให้ดีขึ้น ท าไม
ลกูคดิวธินีี้  มวีธิอีะไรทีท่ าใหด้ขีึน้กว่านี้ไหม  

ครทูีจ่ะน าไปสูก่ารเรยีนรูต้รงนี้ได ้ตอ้งเป็นครูทีม่ ี
active learning  ไม่ใช่บอกความรู้ ถ้าครูทีเ่รยีนมาสอน
โดยกระบวนการบอกความรู้  เด็กก็จะซึมซับไปโดย
อตัโนมตัิ การเรยีนรู้เราเพยีงบอกขัน้ตอนอยู่ในกระดาน
ด า  แลว้น าไปสู่การปฏบิตั ิ เดก็กจ็ะเรยีนรูไ้ดจ้ากการท า
และเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ  
 
ผู ฟัง : รูส้กึว่าไดเ้ตมิเตม็ ไดเ้รยีนรู้ ไดเ้หน็ความหวงัของ
การศกึษา ทีจ่ะมคีนทีม่คีุณภาพในอนาคต  
 ขอถามค าถามแรกว่า โดยปกติแรงจูงใจในการ
เรยีนรูข้องเดก็เกดิจากการใหค้ะแนนจากรายวชิา อาจารย์
สร้างแรงบนัดาลใจให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และอยากท าผลงาน
เหล่านัน้ใหส้ าเรจ็ไดย้งัไง โดยไม่ไดม้คีะแนนเป็นเครื่องจูง
ใจ 

ค าถามทีส่อง เดก็มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล แล้ว
จะเอาข้อมูลไปเปลี่ยนเป็นความรู้ใหม่ จะต้องผ่านการ
วิเคราะห์ ในระดับเด็กเล็กๆ เขามีวิธีการวิเคราะห์
สงัเคราะหย์งัไง เมื่อตอ้งใชส้ถติ ิ 

 
ครปูรียา :  ทีโ่รงเรยีน เดก็ ม.2 ปีทีแ่ลว้ลงไปเกบ็ขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม ทีส่รา้งขึน้จากการสมัภาษณ์เบือ้งตน้  
เดก็กม็านัง่นบัเป็นรอ้ยละ เขามพีืน้ฐานรอ้ยละอยู่แลว้ เมื่อ
เด็กจะวิเคราะห์ว่า ชุมชนเข้มแข็ง ครูก็สอนวิธีการ
วเิคราะหข์อ้มลู เดก็กส็ามารถเชื่อมโยงขอ้มูล สุดทา้ยเดก็
กว็เิคราะหว์่า อ๋อ ครขูาทีเ่ขม้แขง็เพราะเชื่อมัน่ในประธาน 
นัน่ คือ การอภิปรายผล โดยเค้าไม่รู้ว่านัน่ คือกระบวน 
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ 
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ผ .  ุ  :  เดก็มคีวามคดิเป็นระบบ จากขอ้มูลที่ผมถอด
บทเรยีนมา และสว่นหนึ่งกจ็ากไปคลุกคลใีนหอ้งเรยีน  

ในการท าโครงงานฐานวจิยั เดก็วเิคราะหป์ญัหา
ก่อน ว่าในประเด็นที่วิจยัมีประเด็นย่อยอะไร อะไรที่จะ
ศกึษา ไดค้วามรูใ้หม่อะไร ปญัหาน้ีมคี าตอบแลว้ยงั ถ้ามี
ค าตอบแล้วไม่ท า เมื่อเขาสนใจเรื่องนี้ เขากล็งชุมชน ลง
ไปหาขอ้มูลเพิม่ พอขัน้ต่อไปเขากอ็อกแบบสองแบบ คอื 
แบบส ารวจ และแบบทดลอง  

ถามว่าเขารู้จ ักตัวแปรต้นไหม? ตัวแปรตาม
ไหม? เขารูจ้กั เราไม่บอกว่าเป็นกระบวนการวจิยั แต่ให้
เขารูว้่า นี่คอื กระบวนการวทิยาศาสตร ์ 

พอเขาได้ข้อมูลมา ก็น ามาสร้างเป็นกราฟ น า
กราฟมาเปรียบเทียบและแปรผล  แม้ไม่มีตัวเกณฑ์มา
เทียบ แต่ว่าเขารู้ว่า  ถ้าค่ามากมีแนวโน้มว่าดี แปลผล
ตามความจริงของขอ้มูล ทนีี้ถามต่อว่า เมื่อลูกลงชุมชน 
ไม่ได้ขอ้มูลมาแต่ตัวเลข แล้วลูกจะวิเคราะห์ยงัไง? เด็ก
ตอบ ออ๋ ผอ. บางทขีอ้มลูเป็นภาษาพดู แต่ว่าพอน ามาท า
รายงานมนัตอ้งมาเขยีนใหม่ใหเ้ป็นภาษาเขยีน  

วิจัยคุณภาพ เขาเอาข้อความ ข้อมูลที่ได้มา
สัง เคราะห์  สรุปว่ าอะไรที่ดี  รวมกลุ่มกันตัดสินใจ 
ส่วนข้อมูลที่เป็นเชงิปริมาณ เขาใช้การเปรยีบเทยีบ ถ้า
ตวัเลขมนัดกีว่าเขากเ็อาวตัถุประสงคม์าตัง้ในการสรุปผล  

สว่นในการจงูใจ ในวชิานี้เราจะมคีะแนนอยู่ดว้ย
วชิา IS หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งภาคเรยีน  วชิา IS 1 เรยีน 2 
ชม.ต่อสปัดาห ์ ทนีี้มนักม็าสอดรบักบัโครงการเพาะพนัธุ์
ปญัญา  เรามาลงวิชานี้ เป็น ม. 4 เป็นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เดก็ 
ม. ปลาย ตอ้งเรยีน 3 ปี 60 ชม. แต่ผมไม่ไดท้ าเฉพาะ ม.
4 อย่างเดียว ผมท าทุกชัน้  วันนี้ครูที่ปรึกษาต้องพา
นกัเรยีนท าโครงงานหอ้งละ 1 โครงงาน พาออกสูชุ่มชน   

การท าโครงงาน  นักเรียนคิดเองได้ไม่หมด 
แรกๆ ครูกค็ดิใหร้อ้ยละ 70  เดก็คดิเองรอ้ยละ30 ครูต้อง
คดิมาก่อน ครูต้องออกแบบมาก่อน แล้วพานักเรยีนท า  
การเรยีนรู้ร่วมกนัของครูกบัเดก็ สิง่ทีไ่ด้ คอื เดก็คดิเป็น 
การคิดของเขาจะพฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี
ข ัน้ตอน ทีส่ าคญัเดก็บอกผมว่า เขานิ่งขึน้มาก  

ผมสมัผสัทัง้สามมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา 
ทมีีแบบเบ้าเดียวกนั คือ เป็น telling หมดเลย บอก
ความรู ้มนัไม่ตอบสนองการเรยีนรูข้องชาตทิีต่้องการ ขอ

ฝากสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สร้างสรรค์สงัคมไทย และเกิดผล
การศกึษาทีด่ ี

 
ผู ฟัง :  อยากรู้ว่า มปีญัหาที่ท าแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ
หรอืไม่ และ จุดเน้นทีส่ าคญัของโครงการน้ีอยู่ตรงไหน 
 
 .ไพโรจน์ :  การจะบอกว่าส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ ผมขอ
ตอบว่า ถา้ลงมอืท ากส็ าเรจ็หมดเลย เพราะว่าทุกครัง้ทีท่ า
คอืการเรยีนรู ้  ถา้คดิว่าความส าเรจ็ คอื ชิน้งาน ผมคดิว่า
มันไม่ ใ ช่ โ ค รงการนี้  เพรา ะ โครงการนี้ เ ร าสนใ จ
กระบวนการ เราสนใจการฝึกใหเ้ดก็คดิเป็น คดิออก ดว้ย
การไม่บอก แต่เราตัง้ค าถามชกัน าการคดิ เช่น เมื่อเด็ก
คดิหวัขอ้โครงงานได ้เรากฝึ็กใหเ้ขาถามตวัเองว่า ความรู้
ใหม่จากการท าครัง้นี้คอือะไร  เมื่อได้ค าตอบ  กถ็ามต่อ
เพื่อออกแบบการเก็บข้อมูล ออกแบบตาราง ออกแบบ
กราฟความสมัพนัธ์  ถามเป็นชุดจนจบกระบวนการ เรา
เชื่อว่าถา้เดก็ท าแบบนี้ได ้เดก็ตอ้งไดผ้ลงานหรอืชิน้งานที่
ด ี 

ครูผู้สอนต้องเรยีนรู้ใหม่หมด ฝึกเป็นคนใจเยน็ 
ฝึกไม่บอกค าตอบ มแีต่คอยตัง้ค าถามชกัน าใหเ้ดก็คดิได ้ 
แม้ว่าเด็กท าโครงงานไม่ได้ส าเร็จ แต่เขาก็สามารถ
น าเสนอความรูจ้ากความไม่ส าเรจ็ไดเ้ช่นกนั  นัน่กแ็สดง
ว่า ทกัษะการเรยีนรู้ได้เกดิขึน้กบัตวัเดก็แลว้ เดก็คดิเป็น
แลว้ รูจ้กัใชเ้หตุผลอธบิาย   

ดงันัน้สิง่ที่เราสนใจ กค็อื ทกัษะที่เกดิขึน้ในตัว
เดก็จากกระบวนการ ไม่ใช่ผลงานหรอืชิน้งาน 

 
 ผู ฟังถา  :  ผมขอชื่นชม ถือว่าเป็นโครงการเพาะพนัธุ์
ปญัญาเป็นโครงการที่ดี ผมมองว่าได้เพาะแล้วเป็นตัว
เมลด็พนัธุ์ อยากทราบว่า มกีลไกในการติดตามเดก็มัย้ 
ผมเชื่อว่าถ้าเราปลูกแลว้ปล่อยตามยถากรรม สกัวนัหนึ่ง
เมลด็พนัธุเ์หล่าน้ีอาจไม่ไดใ้ช ้และอาจจะตายไปในทีส่ดุ  

 
 .ไพโรจน์ :  เราสนใจกลไกการติดตามเพื่ออะไร เรา
ตดิตามนกัเรยีนทีจ่บไปแลว้เพื่ออะไร  ถา้สิง่ส าคญัของเรา
คือกระบวนการฝึกทักษะที่ห้องเรียน  เราสนใจว่า 
โรงเรยีนจะพฒันาระบบการสอนแบบนี้ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ได้อย่างไร ไม่ใช่การติดตามตวัเดก็ ผมเจอว่าโรงเรยีนที่
เขา้ใจการสอนลกัษณะน้ี จะขยายการสอนแบบนี้ออกไปสู่
หอ้งเรยีนทีเ่หลอื    
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 กระบวนการสอนนี้เป็นเพยีงจุดเริม่ต้น ที่ท าให้
นักเรยีนมีทกัษะการคดิและแก้ปญัหา หลงัจากนัน้เดก็ก็
ยังใช้อยู่และฝึกใช้ไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการฝึกถีบ
จกัรยาน ถา้ถบีเป็นแลว้ การจะฝึกถบีแบบโลดโผนกไ็ม่ใช่
เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ภาระหน้าที่ของเราคือ ฝึกให้ถีบ
จกัรยานเป็น หลงัจากนัน้เขาจะพฒันาการถบีใหเ้ก่งเอง  

 
ผ .  ุ    :  ผมว่ากระบวนการนี้ เมื่อเขาคดิเป็นแล้ว 
แล้ว ท าไมเราต้องไปควบคุมด้วย เมื่อมนัเกิดขึ้นกบัตัว
เดก็แลว้  เดก็ไดเ้ล่าใหผ้มฟงัว่า “ผมคดิเป็นแลว้ครบั ผอ.  
ผมคิดเป็นระบบเป็นขัน้ตอนแล้ว และผมก็ได้งานที่มี
คุณภาพ”  

ทกัษะการคดิ มนัได้ติดอยู่ในตวัเขาแล้ว คล้าย
กับฝ งัชิปลงไปในจิตส านึ ก เขาแล้ว  ท า ให้ เขาได้
กระบวนการเรยีนรู้ ที่ส าคญัเขาบอกผมว่า “ขอ้หนึ่งทีผ่ม
ไดค้รบั ผอ.  ผมแบ่งเวลาในการท างานเป็น เพราะมภีาระ
งานเยอะ”  ตอบว่าเราไม่ติดตามนักเรยีนต่อ กเ็พราะว่า
เราส าเร็จแล้ว เมื่อส าเร็จแล้วเด็กก็สามารถ improve 
ตวัเองได้  ดงันัน้พอขึน้ไปเรยีน ม.5 มภีาระงานมาก แต่
เมื่อรู้แล้วว่าอะไรดีก็จะน าไปใช้ อะไรที่ต้องปรับปรุงก็
ฝึกฝนต่อ  ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ ใช้กับนักเรียน ม.5 
เพราะว่าเขาเรียนหนักมาก เป้าหมายของเขา คือ การ
สอบเรยีนต่อ  

เราไดส้รา้งคนแลว้ตรงนี้ ตรงม.4 ไม่จ าเป็นต้อง
ไปตอกย ้ามาก เพราะเราไดฝ้งัชปิแลว้  

 
ผู ฟังถา  :  เมื่อเสรจ็โครงงานย่อยๆ อยากทราบว่าองค์
รวมของเรื่องนัน้ๆ ไดต่้อยอดอย่างไร  
 
ผ .  ุ   :  ประเด็นรวมที่เด็กสนใจ คือ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  มีหัวข้อย่อย เป็นอาชีพ 
รายไดเ้สรมิ เช่น การเลีย้งปลาดุก เป็นตน้ บา้ง เขาศกึษา
สดัสว่นของสตูรอาหาร วสัดุทีใ่ชเ้ลีย้ง ว่ามผีลต่อคุณภาพ
ปลาดุกอย่างไร เด็กสรุปผลเชื่อมโยงสู่หลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง ในแต่ละกจิจกรมกจ็ะน าไปสู่เรื่องราวรอบตวัของ
ทีเ่ราเป็นอยู่  ไดอ้งคค์วามรู ้คอื ไม่ควรเลีย้งปลาดุกในท่อ
ซเีมนต ์ควรเลีย้งตามธรรมชาต ิโดยใชก้ระชงั อย่างนี้เขา
กน็ าไปใชห้รอืปฏบิตัต่ิอไป  

 

ครูปรียา :  การเชื่อมโยง คือ ต้องเปิดเวที และเชิญ
ชาวบ้านมาฟงัเดก็น าเสนอโครงงาน  ซึ่งตรงนัน้ถือเป็น
การเชื่อมโยงองคร์วม  
 
ผู ฟังถา  :  อาจารยไ์ดล้งสอนในระดบัไหนบา้ง  มรีะดบั
อนุบาล หรือประถมศึกษา บ้างหรือไม่  เพราะเห็นแต่
ระดับมัธยมศึกษาทัง้หมด ดิฉันเห็นว่า เราน่าจะท าใน
ระดบัปฐมวยัด้วย  การสอนแบบนี้มผีลต่อการเรยีนไหม 
หรอืต่อการสอบ Onet    

มเีทคนิคอย่างไร ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ดก็คดิเป็น ท า
เป็นกระบวนการ ที่เราพูดกันในวันนี้  มันท าได้ในทุก
ระดบัชัน้  บางอย่างเป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประยุกต์
ไดใ้นในทุกสาระ สรุปสิง่ทีถ่าม คอื เรื่องวยัของเดก็ในการ
สอน และจะใหเ้กดิกระบวนการตดิตามและประเมนิผลได้
อย่างไร 
 
 . ไพโรจน์ :  อยากเหน็การพฒันาการสอนแบบนี้ในเชงิ
พื้นที่  เช่น ท าทัง้อ าเภอ ออกแบบการสอนฝึกทกัษะให้
เชื่อมโยงกนัตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนถึงมธัยมศกึษา
ปลา ย  ผม เ ชื่ อ ว่ า เ ด็ ก ใ นอ า เ ภอนี้ จ ะ ต้ อ ง เ ก่ ง ใ น
ระดบัประเทศแน่นอน 
 
จุรพีร  เพช็รกาล 
ผูถ้อดเทป 
2 ตุลาคม 2557 
 
 
 รปุ 
  

 การสอนโครงงานฐานวิจัย ท าให้นักเรียนเกิด
ทกัษะการคิดและแก้ปญัหาได้จริง โดยฝึกพื้นฐานสาม
ประการ คอื การฝึกสต ิการฝึกคดิและตัง้ค าถาม และการ
ลงมอืปฏบิตัจิรงิ นี่คอืกระบวนการพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้
 ค าถาม คอื เราจะน าวธิกีารนี้ไปขยายผล
โรงเรยีนอื่นอย่างไร เป็นหน้าทีข่องใคร  จะใชท้รพัยากร
จากทีไ่หนและอย่างไร   
 
 
 
 
 


