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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง กระบวนการพัฒนาครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง
และจิตตปัญญาศึกษา ดังนั้นนักวิจัยได้กําหนดการเพื่อดําเนินการวิจัยและวาง แผนดําเนินการวิจัย
โครงการกระบวนการพัฒนาครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญา
ศึกษา ดังนี้
หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
การดําเนินกิจกรรม
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อ นักวิจัยทุกระดับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดบทบาทหน้าที่
ของทีมวิจัย และแผนการดําเนินงานในภาพรวม
ธันวาคม ๒๕๖๐
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักวิจัยทุกระดับ
และวางแผนการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
การประชุมชี้แจงโครงการ และทําความเข้าใจกับ นักวิจัย / ผู้บริหาร
พื้นที่และผู้ประสานงาน นักวิจัยร่วมในพื้นที่ของ
สถานศึกษา /
โครงการ
ผู้แทนครู
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้เครื่องมือ และปรับปรุง
นักวิจัยทุกระดับ /
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑
จัดอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ นักวิจัยทุกระดับ
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิต
ประชากร กลุ่ม
ปัญญาศึกษา
ตัวอย่าง
นิเทศติดตามผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการ RCC
เมษายน ๒๕๖๑
วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล ข้อมูลและจัดทํา
นักวิจัยทุกระดับ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดเวทีวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย และถอด
นักวิจัย/ผู้บริหาร
มิถุนายน ๒๕๖๑
บทเรียนร่วมกัน จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ สถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญา
ศึกษา
ขั้นที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัย และแผนการดําเนินงานวิจัย โดยมีนักวิจัยในโครงการเข้าร่วมดังนี้
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อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์บัญชา นวนสาย สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ นางนุสรา
ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นายวีระพงษ์ เทียม
วงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพที่ 4.1 การประชุมเตรียมความพร้อมนักวิจัยทุกระดับ
จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มี
ปัญหาด้านการพัฒนาครูผู้สอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา ด้านการ
สอนให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์ และความคิดสัมพันธ์
เชิงเหตุผล และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสอนแบบ Active
Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียน และพบปัญหาว่าครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก และสอนหลายวิชา หลาย
ระดับชั้น ไม่สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้เสนอให้บุคลากรของ
สํานักงานเข้าร่วมดําเนินการวิจัย เพื่อร่วมพัฒนา ออกแบบ และติดตามประเมินผลการวิจัยในครั้งนี้
ด้วย โดยเสนอชื่อผู้ร่วมวิจัยดังนี้
1.นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2.นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3
3. นายธีระ คนชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาครู และเป็นผู้บังคับบัญชาของครู กลุ่มประชากรใน
การวิจัยในครั้งนี้
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ในการนี้ส่งผลให้นักวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพื่อร่วมผลิตและพัฒนาครู โดยมี
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันพี่เลี้ยง
ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากกิจกรรมการ
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินการ
พัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ควรใช้กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน และ
สอดแทรกเนื้อหา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ที่ควรเกิดกับนักเรียน ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์เป็นตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์สาระของแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลําดับขั้น

การวิจัยเป็นฐาน R

ขั้นที่๑
เปิดใจ
เรียนรู้

เรียนรู้กระบวนการวิจัย/
โครงงาน

ขั้นที่ ๒
สู่โจทย์
วิจัย/
โครงงาน

แบ่งกลุ่มระดมความคิด
ค้นหาเรื่องราวรอบตัว
เลือกและตัดสินใจ
-หัวข้อเรื่อง
(กําหนดปัญหา)

ขั้นที่ ๓
ไข
ข้อความรู้

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
รวมกันระดมความคิด
ความคาดหวังจาก
ผลการวิจัย(ตั้งสมมุติฐาน)
ขั้นที่ ๔
ระดมความคิด
บูรณาการ
กําหนดชื่อโครงการ

จิตตปัญญาศึกษา C(1)

ระบบพี่เลี้ยง
C(2)
-ปฏิบัติสมาธิก่อนเรียน สงบ ตั้งมั่น ผู้สอนคอยกระตุ้น
สุนทรียสนทนา
ด้วยคําถาม
เปิดใจกว้าง
เสริมแรงและให้คํา
คิดใคร่ครวญ
ชี้แนะ
ความรักความเมตตา
อย่างเหมาะสม
ไม่อคติ
เปิดใจกว้าง
สุนทรียสนทนา
ความรักความเมตตา
กัลยาณมิตร
เข้าใจผู้อื่น
คิดใคร่ครวญ
สุนทรียสนทนา
ความรักความเมตตา
กัลยาณมิตร
คิดใคร่ครวญ
เปิดใจกว้าง
ความรักความเมตตา
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ลําดับขั้น

การวิจัยเป็นฐาน R

โครงงาน

เขียนความเป็นมา
วัตถุประสงค์
สมมุติฐาน
วิธีการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ออกแบบการทดลอง
สร้างเครื่องมือ)
ขั้นที่ ๕ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
สร้างสรรค์ (ทําการทดลอง)ปฏิบัติตาม
ชิ้นงาน แผนขั้นตอน ระเบียบวิธี
วิจัย

ขั้นที่ ๖
(วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ขั้นส่งผ่าน ความถูกต้องของโครงงาน
ความรู้
สรุปผลการทดลอง)
เขียนรายงาน
ขั้นที่ ๗
(นําเสนอ)
นําสู่ชุมชน
เตรียมเอกสารและ
กิจกรรมและการนําเสนอ
ผลการปฏิบัติที่ดี
สาธิต หรือจัดแสดงผลงาน
นําเสนอด้วยวิธีการ
หลากหลาย

จิตตปัญญาศึกษา C(1)

ระบบพี่เลี้ยง
C(2)

กัลยาณมิตร
คิดใคร่ครวญ
ความต่อเนื่อง มุ่งมั่น

สุนทรียสนทนา
ความรักความเมตตา
กัลยาณมิตร
เชื่อมโยงสัมพันธ์
เผชิญหน้า
คิดใคร่ครวญ
ความต่อเนื่อง มุ่งมั่น
ความสําเร็จ
สุนทรียสนทนา
คิดใคร่ครวญ
เปิดใจกว้าง
สุนทรียสนทนา
กัลยาณมิตร คิดใคร่ครวญ
การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ขั้นที่ 3 การประชุมชี้แจงโครงการ และทําความเข้าใจกับพื้นที่และผู้ประสานงาน นักวิจัย
ร่วมในพื้นที่ของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรองและตัวแทน
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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จากการศึกษาคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้
สรุปแนวทางและกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา นักวิจัยและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้วางแผนการดําเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และกําหนดปฏิทินการดําเนินกิจกรรม
กระบวนการพัฒนาครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษาร่วมกัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กําหนดการ กระบวนการพัฒนาครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC
วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง
๓ มี.ค. ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าอบรม พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(ลงทะเบียน)
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. พิธีเปิด (โดยผู้อํานวยการโรงเรียนนางรอง)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้แนวคิด จิตปัญญา และระบบพี่เลี้ยง
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สร้างความเข้าใจ วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. สํารวจ วิเคราะห์ บริบท ทรัพยากรของโรงเรียน เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สร้าง Mind Map)
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอ
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๔ มี.ค. ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าอบรม พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(ลงทะเบียน)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC (รายคาบ – สร้างเครื่องมือ-ตรวจสอบกิจกรรม- แนวคิด – ผล
กิจกรรม)
นําเสนอ แนวคิด และ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงาน
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สะท้อนแนวคิด แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับ
ผู้เรียน / ครู
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สรุป และตอบข้อซักถาม ประเมินผลหลังการอบรมฯ นัดหมายเพื่อติดตาม
การจัดการเรียนรู้
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. พิธีปิดโครงการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมเดินทางกลับ

ภาพที่ 4.2 การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการดําเนินงาน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นที่ 4 สร้างเครื่องมือ และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ วิจัยใช้ กระบวนการวิจัยและพั ฒ นา (Research and Development) เพื่ อสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยศึกษาแนวคิดเพื่อสร้างเครื่องมือ และปรับปรุงคุณภาพของ
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เครื่องมือวิจัย จากการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการประชุม
สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มประกอบด้ ว ย ผู้ อํ านวยการกลุ่ ม นิ เทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล
นางรองและตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
แนวคิดของโครงงานฐานวิจัยบนฐานทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชนมาเป็นตัวกําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานบนพื้นฐานของวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ประชุมสนทนากลุ่ม ยังได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และแนวทางการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการและแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญา
ศึกษา
ผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จํานวน 6 คน ประกอบด้วย
1) อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานฐานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ พรหมเด่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3) อาจารย์บัญชา นวนสาย ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาแบบ
Active Learning ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและระบบพี่เลี้ยงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย
4) นายธีระ คนชุม ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
5) นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3
6) นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3
ขั้นที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ แนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา
นําเครื่องมือวิจัยและกิจกรรมที่สร้างขึ้นฝึกใช้อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบการ
จัด การเรียนรู้ ที่ บูรณาการแนวคิ ด โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่ เลี้ ยงและจิต ปั ญ ญาศึ ก ษา วัน ที่ 3-4
มี น าคม 2561 ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลนางรอง ให้ แ ก่ ค รู ก ลุ่ ม เป้ า หมายในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา จํานวน 40 คน โดยมีสาระสําคัญของการอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการฐานการเรียนรู้แนวคิด จิตปัญญา และระบบพี่เลี้ยง มีดังนี้
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1. แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้แนวคิด จิตปัญญา และระบบ
พี่เลี้ยง
2. สร้างความเข้าใจ วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญ ญาศึกษา ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงการ
ปฏิ บั ติ ก ารแบบ Active learning ร่ ว มสะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งครู นั ก วิ จั ย และ
ศึกษานิเทศก์
3. สํารวจ วิเคราะห์ บริบท ทรัพ ยากร ทุ น เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรและชุมชน เพื่อสร้าง Mind Map อธิบายและนําเสนอแนวทางการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่ เลี้ยงและจิ ตปั ญ ญาศึ กษา RCC และร่วมกั น
ตรวจสอบแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้
4. นําเสนอ แนวคิด และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐาน
วิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC
5. ครูร่วมสะท้ อ นแนวคิด แผนการจั ด การเรียนรู้ ผลจากการจัด การเรียนรู้ที่ เกิ ด กั บ
ผู้เรียนและครู
6. สรุป และตอบข้อ ซัก ถาม ประเมินผลหลังการอบรมฯ นั ดหมายครูเพื่ อนิเทศก์ติดตาม
ประเมินผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และนํารูปแบบไปใช้

ภาพที่ 4.3 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 โดยหัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์
กล่าวเปิ ดกิ จกรรมการอบรมเชิ งปฏิ บัติ เรื่อ ง การออกแบบการจั ดการเรียนรู้ที่ บูรณาการแนวคิ ด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา
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ภาพที่ 4.4 วิทยากรให้ความรู้และอบรมแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาล
นางรอง

ภาพที่ 4.5 การปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active learning เรื่อง หอคอยสามัคคี
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ภาพที่ 4.6 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมการบูรณาการโครงงาน
ฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา

ภาพที่ 4.7 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมระดมสมอง และนําเสนอการนําการคิดเชิงเหตุ-ผล ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญา
ศึกษา
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่
เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ผลการประเมินสมรรถนะการสอนของครูในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง สามารถสรุปเป็นราย
ด้านได้ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญา
ศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านการกําหนดจุดประสงค์
1. ท่านสามารถกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2. ท่านสามารถกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร
2. ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
3. ท่านสามารถจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนแบบใดแบบหนึ่งใน
ลักษณะ Active Learning เช่น กิจกรรมจิตตปัญญา กิจกรรม PBL กิจกรรม
เกมการศึกษา กิจกรรมใช้คําถามกระตุ้นคิด เป็นต้น
4. ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
5. ท่านสามารถใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ท่านสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการ สะท้อนคิด
(Reflection)
7. ท่านสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
8. ท่านสามารถใช้คําถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ
9. ท่านสามารถจัดกิจกรรมการสื่อสารและนําเสนออย่างสร้างสรรค์
10. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียนรู้

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.13

0.94

4.07

0.78

4.00
4.13
4.10

0.87
0.97
0.71

4.17

0.75

3.77
4.37
4.70
4.77

0.73
0.81
0.53
0.50
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ประเด็นการประเมิน
3. ด้านการวัดและประเมิน
11.ท่านสามารถประเมินแบบมีส่วนร่วม (เช่น ให้นักเรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน และประเมินโดยผู้สอน)
12. ท่านสามารถประเมินกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (เช่น มีการประเมิน
กระบวนการและขั้นตอนการทํางานของนักเรียน ทั้งขั้นเตรียมการ
ดําเนินการ และสรุป)
13. ท่านสามารถประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ( เช่น การถามคาถามโต้ตอบระหว่างเรียน การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน การให้นักเรียนสรุปสาระสําคัญหลังเรียน
การให้นักเรียนสะท้อนความคิด/ความรู้สึกหลังเรียน )
14. ท่านสามารถประเมินผลผลิต/ชิ้นงานที่เป็นผลจากการเรียนรู้ (เช่น
ประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นตามผลลัพธ์การเรียนรู้หรือจุดประสงค์ของรายวิชา
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และมีการระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินอย่าง
ชัดเจน)
15. ส่งเสริมนักเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเอง (เช่น ให้นักเรียนประเมินตนเอง
และบอกข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง หรือสะท้อนความคิดหลังการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงตนเอง)
4. ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้
16. ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้การสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับครูผู้สอน
17. ใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน
18. ใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.37

0.85

4.03

0.89

3.60

0.89

3.70

0.84

3.60

0.86

3.77

0.90

3.70

0.95

3.60

0.81

3.63

0.81

4.30

0.88

19. มีการใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง
20. ใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
มีการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สรุป ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง โดย
การประเมินตนเอง พบว่า
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1. ด้านการกําหนดจุดประสงค์ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการกําหนดจุดประสงค์อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ คือมีการกําหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน
ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร คือมีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับ
4.13 และครูมีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ใน
ระดับ 4.07
2. ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือ
มีการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คือมีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับ 4.55 ส่วนสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรายข้อในระดับ 3.65 และ
3.95 ตามลําดับ
3. ด้านการวัดและประเมิน ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินอยู่ในระดับมากมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายข้อในระดับ 4.70 และ 4.77
ตามลําดับ ส่วนด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะ Active Learning
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้านการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการ สะท้อนคิด (Reflection) ด้านการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการใช้คําถาม
กระตุ้นการคิดของผู้เรียน มีสมรรถนะด้านการวัดและประเมิน อยู่ในระดับมากทุกข้อ
4. ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการ
ใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน ด้านการใช้สื่อ/สนับสนุน
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน การใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมความรู้ด้วยตนเองและด้านการใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 4.30 3.77 3.70 3.63 และ 3.60 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.8 กิจกรรมสุนทรียสนทนา เปิดใจ ฟังอย่างใคร่ครวญ

ภาพที่ 4.9 ผู้อบรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด และสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีด้วยความกระตือรือร้น
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ภาพที่ 4.10 ผู้อบรมตรวจสอบข้อมูล ออกแบบการนําเสนอข้อมูล

ภาพที่ 4.11 ฝึกทักษะการให้คําปรึกษา เสริมแรง และชี้แนะอย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 4.12 เปิดใจกว้าง ฝึกปฏิบัติออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง

ภาพที่ 4.13 การนําเสนอผลสําเร็จของกิจกรรมกลุ่ม จากความร่วมมือร่วมใจของคนในทีม
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รายงานผลของการนิเทศติดตามประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่
เลี้ยง
ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการโครงงานฐาน
วิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง โดยการนิเทศติดตามประเมินผลจากคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการติดตามการทําโครงงานฐานวิจัยของผู้เรียนเป็นรายกรณี โดย
นําเสนอผลงานของนักเรียนที่เรียนรู้การทําโครงงานฐานวิจัย บนฐานทรัพยากรชุมชน ดังนี้
กรณีศึกษา เรื่อง ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย เรื่อง ระบบนิเวศ
ท้องถิ่น
กรณีศึกษา เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศท้องถิ่นด้วยกิจกรรมโครงงานฐานวิจัย
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีและโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ภาพถ่าย ภาระงาน และชิ้นงานของนักเรียนหลังจากทํากิจกรรมที่เรียนรู้จากครูที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยการนิเทศติดตามประเมินผลการสอนของครูจํานวน 5 ครั้ง เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
สิ่งที่ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ ได้แก่ กระบวนการทําโครงานฐานวิจัยจากการตรวจสมุดเล่มเล็ก
ใบบันทึกกิจกรรม และชิ้นงาน (โปสเตอร์) ดังนี้
1. สมุดเล่มเล็ก นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูจะมีสมุดเล่มเล็กเป็นของตนเอง ใช้ในการบันทึก
การฝึกเขียนผังเหตุ-ผล ในคาบแรกและใช้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับในการทําวิจัย

ภาพที่ 4.14 สมุดเล่มเล็กที่ใช้ในการบันทึกการฝึกเขียนผังเหตุ-ผล และบันทึกโครงงานฐานวิจัย

73

ภาพที่ 4.15 ผลงานนักเรียน การเขียนผังความคิดเชิงเหตุ-ผล ก่อนทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงานฐานวิจัย

ภาพที่ 4.16 ผลงานการจดบันทึกข้อมูลโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน
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จากการวิเคราะห์การจดบันทึกสมุดเล่มเล็ก ในส่วนของการบันทึกผังเหตุ-ผล ครูสะท้อนผล
ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าวิธีการเขียนผังแสดงความสัมพันธ์ของเหตุ-ผล ซึ่งสังเกตได้จากการที่
นักเรียนออกไปนําเสนอการเขียนผังความสัมพันธ์ของเหตุ-ผล และการตอบคําถามครูผู้สอน ก็แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงเหตุผลค่อนข้างดี
ตัวอย่างสถานการณ์
ครู : นักเรียนคิดว่าล้อรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ได้ เพราะล้อหน้าหรือล้อหลังหมุน
นักเรียน : คําถามมีหลากหลาย (ล้อหน้า,ล้อหลัง)
ครู : (ถามถึงสาเหตุที่ทาให้ล้อหมุน ถามสาเหตุย้อนกลับไปเรื่อย ๆ)
2. ใบบันทึกกิจกรรม เป็นใบกิจกรรมที่นักเรียนทุกกลุ่มได้รับเพื่อนําไปบันทึกประเด็นวิจัย
ของแต่ละกลุ่ม งานภาคสนาม งานสํารวจโรงเรียน งานบันทึกการเก็บข้อมูลการวิจัย วิธีการหรือ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในระหว่างการการทําวิจัย
ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม โครงงานฐานวิจัย กลุ่มที่ 1
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของแตงกวา
ปัญหาของการวิจัย ทําไมจึงมีดอกก่อนมีผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบถึงการปฏิสนธิของพืชและวัฏจักรของพืช
วิธีการดําเนินการวิจัย
ค้นหาข้อมูลวัฏจักรและข้อมูลแตงกวา มีรากแก้วแตกแขนงเป็นจํานวนมาก ราก
สามารถแผ่ทางด้านกว้างและหยั่งลึกได้มากถึง 1 เมตร ลําต้นเป็นเถามีขนขึ้นเส้นเล็ก ๆ แหลม ขึ้น
กระจายบนลําต้น มีข้อยาวถึง 10 -20 เซนติเมตร มีหนวดเกาะบริเวณข้อโดยส่วนปลายของหนวดไม่มี
การแตกแขนง ใบมีก้านใบยาว 5-15 เซนติเมตร ใบหยาบมีขนใบ มีมุมใบ 3-5 มุม ปลายแหลม ใบ
ใหญ่มีเส้นใบ 5-7 เส้น ดอกเพศเมียเป็นดอกเดียว กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ
ดอกตัวผู้เป็นดอกเดียว ผลแตงกวามีลักษณะเรียวยาวทรงกระบอก
ผลการวิจัย
เมื่อออวุลเปลี่ยนเป็นเมล็ด รังไข่ (ซึ่งจะมีเหลือหลายออวุล) จะพัฒนาไปเป็นผลโดย
หลังจากการเกิดการปฏิสนธิแล้วกลีบดอกจะร่วงไป เกิดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนภายในโดยรังไข่จะ
เจริญเติบโตขึ้น โดยมีการขยายขนาดและผนังหนาขึ้นจนกลายเป็นผลหรือฝักที่สมบูรณ์
อภิปรายผลการวิจัย
จากกการทดลองพบว่า ผลเกิดจากการที่ออวุลและรังไข่ปฏิสนธิกันให้เกิดผลออกมา
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ภาพที่ 4.17 ใบบันทึกการทําโครงงานฐานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของแตงกวา

ภาพที่ 4.18 ผลงานการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงานฐานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของแตงกวา
ผลงานโปสเตอร์และการนําเสนอโครงงานฐานวิจัย เป็นชิ้นงานที่ทุกกลุ่มต้องสรุปการวิจัยเพื่อ
ทําการเผยแพร่งานโครงงานฐานวิจัย
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ภาพที่ 4.19 ผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของแตงกวา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน กลุ่มที่ 1
การสะท้อนการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโครงงานฐานวิจัย
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ครูได้สะท้อนผลงานวิจัยกลุ่มที่ 1 จากกระบวนการให้
คําปรึกษา (Coaching and Mentoring) เกี่ยวกับการตั้งชื่อโครงงานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของ
แตงกวา ครูให้ความเห็นว่า “การตั้งชื่อวิจัยของนักเรียนกว้างกว่าปัญหาของงานวิจัยที่ว่า “ทําไมจึงมี
ดอกก่อนมีผล” ในการตั้งปัญหาการวิจัยนักเรียนยังขาดทักษะในการตั้งคําถามที่ดี และขาดทักษะใน
การเขียนสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการวิจัย “เพื่อทราบถึงการปฏิสนธิพืชและวัฏจักรของพืช” การตั้ง
ปัญหาและวัตถุประสงค์ของนักเรียนยังไม่สอดคล้องกับวิธีการศึกษาวิจัยที่นักเรียนบันทึกข้อมูลในสมุด
เล่มเล็ก ครูสะท้อนว่าวิธีการอธิบายข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมา บางส่วนอาจจะไม่ได้สะท้อนวิธีการ
ดําเนินวิจัยตามความเป็นจริงมากนัก ซึ่งครูมองเห็นว่า (และครูเข้าใจว่า) นักเรียนขาดทักษะในการ
เขียนอธิบายขั้นตอนจากการทํางานจริง โดยวิธีการดําเนินการวิจัยของนักเรียน คือ ขั้นแรกนักเรียน
ทําการศึกษาสํารวจระบบนิเวศบริเวณที่กําหนดให้ ตั้งคําถามเกี่ยวกับปัญหาที่สนใจ ศึกษาหาข้อมูล
ก่อนการลงมือทา เก็บตัวอย่างมาทําการศึกษา คือ ผลและดอกแตงกวา จากนั้นนักเรียนทําการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง และบันทึกผลจากการศึกษาค้นคว้า ผลการวิจัย นักเรียนสรุปผลได้ไม่ชัดเจน
ข้อมูลยังคลุมเครือ สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับผลอย่างเดียวโดยไม่ได้พูดถึงดอก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การอภิปรายผลข้อมูล นักเรียนอภิปรายไม่ครบตามปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นักเรียนสรุปเฉพาะการเกิดผล แต่ไม่ได้สรุปเกี่ยวกับการเกิดดอก และที่สําคัญข้อมูลที่อภิปรายไม่
เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องโครงงานฐานวิจัย
ครูสะท้อนว่า ผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของแตงกวา
ของกลุ่มที่ 1 มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบคล้ายกับผังความคิด และเนื้อหาที่ใส่ลงในโปสเตอร์ยัง
มีรายละเอียดไม่เพียงพอ นักเรียนกลุ่มที่ 1 ยังขาดทักษะการเขียนโปสเตอร์ ในส่วนของการนําเสนอ
นักเรียนมีความเตรียมพร้อมในการนําเสนอ มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่คนนําเสนอเป็นขั้นตอน
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เวลานําเสนอนักเรียนอธิบายเนื้อหายังไม่ค่อยเข้าใจ ส่วนใหญ่จะเป็นการนําเสนอในรูปแบบการอ่าน
จากโปสเตอร์ การใช้ภาษาใช้ได้เหมาะสม มีน้ําเสียงที่ดังฟังชัด มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพียง
เล็กน้อย ขาดการสรุปเนื้อหาหลังจากการนําเสนอ ใช้เวลาเหมาะสมในการนําเสนอ
ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม โครงงานฐานวิจัย กลุ่มที่ 2
ชื่อเรื่อง การศึกษาโครงสร้างมะเขือเปราะ
ปัญหาของการวิจัย อยากรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของมะเขือเปราะ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของมะเขือเปราะ
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. กําหนดสิ่งที่สนใจ
2. สํารวจเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ
3. นําเสนอโครงสร้างของมะเขือเปราะ
4. ตั้งสมมติฐาน
5. ศึกษาส่วนประกอบของมะเขือเปราะ
5.1 นําส่วนประกอบของมะเขือเปราะมาผ่าครึ่งเพื่อศึกษาโครงสร้างด้านใน
5.2 ใช้เลนส์กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 20 เท่า ส่องดูส่วนประกอบและ
โครงสร้างของมะเขือเปราะ
5.3 จดบันทึกผล และวาดภาพที่สังเกตจากเลนส์กล้องจุลทรรศน์
กําลังขยาย 20 เท่า
5.4 สรุปผลการศึกษาลงในสมุด
ผลการวิจัย
โครงสร้างของส่วนประกอบของมะเขือเปราะ ศึกษาผลมะเขือเปราะ ผลมะเขือ
เปราะเป็นผลเดี่ยว ก้านมะเขือเปราะมีสีเขียว ใบมะเขือเปราะเป็นใบเลี้ยงคู่ ลาต้นมีสีเขียว รากมีราก
แก้วและรากฝอย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่า มะเขือเปราะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แต่ผลเป็นผลเดี่ยว มีเมล็ดข้าง
ในจํานวนมาก เนื้อในมีสีขาวเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ใบมีลักษณะเป็นหยักและ
รากมีลักษณะเป็นเส้น ๆ ขนาดเล็ก
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ภาพที่ 4.20 ใบบันทึกการทําโครงงานฐานวิจัย เรื่อง ศึกษาโครงสร้างมะเขือเปราะ

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงานฐานวิจัย เรื่อง ศึกษาโครงสร้างมะเขือเปราะ
ผลงานโปสเตอร์และการนําเสนอโครงงานฐานวิจัย เป็นชิ้นงานที่ทุกกลุ่มต้องสรุปการวิจัยเพื่อ
ทําการเผยแพร่งานโครงงานฐานวิจัย
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ภาพที่ 4.22 ผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง ศึกษาโครงสร้างมะเขือเปราะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน กลุ่มที่ 2
การสะท้อนการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโครงงานฐานวิจัย
ครูสะท้อนว่าชื่อวิจัยของนักเรียน “ศึกษาโครงสร้างมะเขือเปราะ” ในส่วนของปัญหาการวิจัย
นักเรียนเขียนมาในรูปของประโยคบอกเล่าไม่ใช่คําถามเช่น “อยากรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของมะเขือ
เปราะ” นักเรียนยังขาดทักษะในการตั้งปัญหาวิจัยที่ดี วัตถุประสงค์ของการวิจัย นักเรียนตั้งว่า เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของมะเขือเปราะ ซึ่งครั้งแรกไม่ค่อยสอดคล้องกับชื่อวิจัยและปัญหาของ
การวิจัย เพราะชื่อและปัญหาของการวิจัยเป็นการศึกษาโครงสร้างของมะเขือเปราะ ในการดําเนินการ
วิจัย ในขั้นตอนแรกนักเรียนศึกษาสํารวจพืชในบริเวณที่กําหนดให้ ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัย วาง
แผนการเก็บข้อมูล แล้วสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันไปเก็บตัวอย่างโครงสร้างของมะเขือเปราะมา
โครงสร้างที่นักเรียนนามาศึกษามีดังนี้ ใบ ลาต้น ผล ก้านและรากของมะเขือเปราะ จากนั้นก็นําแต่ละ
ส่วนมาทําการศึกษาโครงสร้างภายในโดยใช้เลนส์กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 20 เท่า ผ่านกล้อง
โทรศัพท์ บันทึกภาพและบันทึกผลการศึกษาโดยนําโครงสร้างแต่ละส่วนมาติดลงบนกระดาษและชี้
ระบุส่วนต่าง ๆ นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ และทําการ
สรุปผลการศึกษา ผลการวิจัย นักเรียนสรุปผลการวิจัยที่มีเนื้อหาค่อนข้างกว้างและนักเรียนไม่ได้ลง
รายละเอียดของข้อมูลของโครงสร้างแต่ละส่วน อภิปรายผล นักเรียนอภิปรายผลยังไม่ครอบคลุมกับ
หัวข้อการวิจัยและข้อมูลค่อนข้างกว้าง มีบางช่วงบางตอนที่นักเรียนอภิปรายผลนอกเหนือจากเรื่องที่
ศึกษานักเรียนยังขาดทักษะในการเขียนและการสื่อสาร เช่น “ผลมีลักษณะเล็ก ๆ ด้านในมากมายมีสี
ขาวเมื่ออยู่เป็นเวลานานจะมีสีน้ําตาล”ซึ่งไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการศึกษาเพื่อหาคําตอบในโครงงาน
ฐานวิจัยหรือหัวข้อที่นักเรียนจะศึกษา
ครูสะท้อนว่าผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง ศึกษาโครงสร้างมะเขือเปราะ ของกลุ่ม
ที่ 2 มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบคล้ายกับผังความคิด โปสเตอร์เขียนค่อนข้างสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เนื้อหาการวิจัยค่อนข้างครบถ้วน ในส่วนของการนําเสนอนักเรียนมีการเตรียม
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ความพร้อมก่อนการนําเสนอ เวลานําเสนอนักเรียนอธิบายเนื้อหาค่อนข้างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่
นักเรียนจะนําเสนอในรูปแบบการอ่านจากโปสเตอร์เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจผู้ฟัง การใช้ภาษา
ใช้ได้เหมาะสม มีน้ําเสียงที่ดังฟังชัด ขาดการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและไม่มีการสรุปเนื้อหา
หลังจากการนําเสนอ ใช้เวลาที่เหมาะสมในการนําเสนอ
ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม โครงงานฐานวิจยั กลุ่มที่ 3
ชื่อวิจัย รงควัตถุของใบพืช
ปัญหาของการวิจัย สีของใบแตกต่างกัน มีรงควัตถุแตกต่างกันหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. เก็บใบพืชที่ต้องการมา โดยมีสีเป็นเกณฑ์
2. ทําการค้นหาข้อมูลรงควัตถุในอินเทอร์เน็ต
3. แยกสีของใบ
ผลการวิจัย
สีของพืชมีรงควัตถุแตกต่างกันจริง
อภิปรายผลการวิจัย
ได้เรียนรู้ว่ารงควัตถุของสีและได้ศึกษาเกี่ยวกับแสงที่มีอิทธิพลต่อใบพืช

ภาพที่ 4.23 ใบบันทึกการทําโครงงานฐานวิจัย
เรื่อง รงควัตถุของใบพืช

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
เรื่อง รงควัตถุของใบพืช
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ผลงานโปสเตอร์และการนําเสนอโครงงานฐานวิจัย เป็นชิ้นงานที่ทุกกลุ่มต้องสรุปการวิจัยเพื่อ
ทําการเผยแพร่งานโครงงานฐานวิจัย

ภาพที่ 4.25 ผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง รงควัตถุของใบพืช
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน กลุ่มที่ 3
การสะท้อนการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโครงงานฐานวิจัย
ครูสะท้อนผลการสอนว่า การตั้งชื่อโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนว่ายังต้องปรับปรุงวิธีการ
เขียน เช่น “รงควัตถุของใบพืช” ปรับแก้เป็น “การศึกษารงควัตถุในการสังเคราะห์แสงของพืชสี
เขียว”แต่ชื่อเรื่องมีความสอดคล้องกับปัญหาของงานวิจัยที่ว่า “สีของใบที่แตกต่างกัน มีรงควัตถุ
แตกต่างกันหรือไม่”ส่วนการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตั้งได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ในส่วน
ของการดําเนินการวิจัย นักเรียนมีการสํารวจและตั้งคําถามเกี่ยวกับการสังเกต เช่น “เพราะเหตุใดใบ
โกสนจึงมีหลายสี” จากนั้นนักเรียนได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัย ทําการสํารวจใบพืชและเก็บ
ตัวอย่างมาศึกษา เช่น ใบโกสน ใบราชพฤกษ์ ใบชบา ใบเทียนทอง และใบของว่านกาบหอย ซึ่งมีสี
ของใบที่แตกต่างกัน นักเรียนทําการศึกษาโดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต บันทึกผลโดยการ
นาใบพืชแต่ละชนิดมาติดที่กระดาษและชี้ระบุส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุชนิดของรงควัตถุของใบพืชแต่
ละชนิด ในระหว่างการดําเนินการวิจัยนักเรียนมีการบันทึกผลที่ถูกต้องมีการสรุปผลเป็นตาราง แต่เมื่อ
เขียนรายงายการวิจัยนักเรียนยังไม่เข้าใจแนวทางการเขียนที่ถูกต้อง และขาดทักษะในการนําเสนอ
ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ถูกต้อง หัวข้อผลการวิจัยนักเรียนเขียนว่า “สีของพืชมีรงควัตถุ
ที่แตกต่างกันจริง” ซึ่งข้อความดังกล่าวควรเขียนไว้ในส่วนของการอภิปรายผล และการอภิปรายผล
นักเรียนเขียนคล้ายกับประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ไม่ได้อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา
ครูสะท้อนว่าผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง รงควัตถุของใบพืช ของกลุ่มที่ 3 มี
รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบคล้ายกับผังความคิด เนื้อหาที่ใส่ในโปสเตอร์ค่อนข้างสมบูรณ์
โปสเตอร์ค่อนข้างสวยงามเรียบร้อย ในส่วนของการนําเสนอนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
นําเสนอแบ่งหน้าที่คนนําเสนอชัดเจน อธิบายเนื้อหาค่อนข้างชัดเจน เนื้อหามีความถูกต้อง แต่ส่วน
ใหญ่นักเรียนจะนําเสนอในรูปแบบการอ่านจากโปสเตอร์เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจผู้ฟัง การใช้ภาษา
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ใช้ได้เหมาะสม มีน้าเสียงที่ดังฟังชัด ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มีการสรุปเนื้อหาหลังจาก
การนําเสนอเมื่อครูถามยังไม่สามารถตอบคําถามได้ ใช้เวลาเหมาะสมในการนําเสนอ
ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม โครงงานฐานวิจัย กลุ่มที่ 4
ชื่อวิจัย การหาคุณภาพของน้ําจากสัตว์
ปัญหาของการวิจัย คุณภาพของน้ําจากสัตว์ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ําว่าน้ํานั้นมีคุณภาพหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อหาคุณภาพของน้ําจากสัตว์ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ําว่าน้ํานั้นมี
คุณภาพหรือไม่
วิธีการดําเนินการวิจัย
เมื่อไปถึงบ่อน้ําที่สํารวจ อันดับแรกใช้ตะแกรงในการจับสัตว์ สัตว์ที่เราพบเจออันดับแรกคือ
กุ้ง ปลา แมลง หอย และสัตว์อีกหลายชนิดที่ยังไม่พบชื่อ แล้วพวกเราก็ได้สํารวจแหล่งน้ํา และจับสัตว์
ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ําจนเสร็จ และก็กลับมาวิจัยสัตว์ที่จับมาที่ห้องและทําการวิจัย
ผลการวิจัย
สัตว์ที่พบเจอมีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ ปลาสลิด หอย กุ้ง แมงระกา แมลงพุ่งน้ํา หรือจิงโจ้น้ํา
ปลาช่อน ปลาหมอและปลาซิว
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสํารวจระบบนิเวศน้ํา สัตว์ที่พบมีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ ปลาสลิด หอย กุ้ง แมงระกา
แมลงพุ่งน้ําหรือจิงโจ้น้ํา ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาซิว

ภาพที่ 4.26 ใบบันทึกการทําวิจัย เรื่อง การหาคุณภาพของน้ําจากสัตว์
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ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การหาคุณภาพของน้ําจากสัตว์
ผลงานโปสเตอร์และการนําเสนอโครงงานฐานวิจัย เป็นชิ้นงานที่ทุกกลุ่มต้องสรุปการวิจัยเพื่อ
ทําการเผยแพร่งานโครงงานฐานวิจัย

ภาพที่ 4.28 ผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง การหาคุณภาพของน้ําจากสัตว์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน กลุ่มที่ 4
การสะท้อนการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโครงงานฐานวิจัย
นักเรียนตั้งชื่อวิจัยว่า “การหาคุณภาพน้ําจากสัตว์” นักเรียนไม่ได้เขียนปัญหาของการวิจัย
เขียนวัตถุประสงค์คือ “เพื่อหาคุณภาพน้ําจากสัตว์ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ําว่าน้ํานั้นมีคุณภาพหรือไม่” ซึ่ง
นักเรียนยังไม่เข้าใจการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะจากที่นักเรียนเขียนควรอยู่ในหัวข้อปัญหา
ของการวิจัย ในการเขียนวิธีดําเนินการวิจัย นักเรียนเขียนจากการดําเนินการวิจัยจริง โดยนักเรียนได้
ใช้ตะแกรงตักสัตว์น้ําและ เก็บเป็นตัวอย่างในการศึกษา จากนั้นก็นํามาวิเคราะห์โดยการสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต สืบค้นชื่อสัตว์ที่พบและบันทึกผลการวิจัย ในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัยไม่
สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย เนื่องจากในการสํารวจนักเรียนไม่ได้นับจํานวนสัตว์แต่ละชนิดที่พบว่ามี
จํานวนเท่าไร นักเรียนจึงบันทึกผลว่าเป็นการสํารวจระบบนิเวศสัตว์น้ํา
ครูสะท้อนว่าผลงานโปสเตอร์โครงงานฐานวิจัย เรื่อง การหาคุณภาพของน้ําจากสัตว์ ของ
กลุ่มที่ 4 มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบคล้ายกับผังความคิด เนื้อที่ใส่ในโปสเตอร์ค่อนข้างน้อย
และตัวหนังสือมองไม่ชัดเจน ในส่วนของการนําเสนอนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
นําเสนอ เวลานําเสนอนักเรียนอธิบายเนื้อหายังไม่ชัดเจนและเนื้อหามีส่วนที่ผิดบ้าง ส่วนใหญ่นักเรียน
จะนําเสนอในรูปแบบการอ่านจากโปสเตอร์เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจผู้ฟัง การใช้ภาษาใช้ได้
เหมาะสม มีน้ําเสียงที่ดังฟังชัด ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มีการสรุปเนื้อหาหลังจากการ
นําเสนอ ใช้เวลาเหมาะสมในการนําเสนอ
ผลการสะท้อนการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโครงงานฐานวิจัย กรณีศึกษา เรื่อง กิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย เรื่อง ระบบนิเวศท้องถิ่น
1. นักเรียนทุกคนสามารถเขียนผังเหตุ-ผลได้ ส่วนการจดบันทึกในสมุดเล่มเล็ก ผลนักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถจดบันทึกข้อมูลในการวิจัยได้ค่อนข้างมาก จะมีนักเรียนส่วนน้อยที่ไม่ค่อยจดบันทึก
การเรียนรู้
2. นักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลการศึกษาโครงงานฐานวิจัยได้ค่อนข้างดีมาก และมีความ
ตั้งใจในการจดบันทึกผล แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการเขียนสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจ การตั้ง
หัวข้อวิจัยหลายกลุ่มสามารถตั้งสอดคล้องกับปัญหาที่สงสัย มีบางกลุ่มที่ตั้งหัวข้อวิจัยกว้างไม่
สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้ง การตั้งปัญหาและตั้งสมมติฐานนักเรียนทุกกลุ่มสามารถตั้งได้แต่ทุกกลุ่มยัง
ขาดทักษะการตั้งปัญหาและสมมติฐานที่ดี มีนักเรียนบางกลุ่ม (กลุ่มที่ 4) ไม่ได้ตั้งปัญหาในการวิจัย
(ครูช่วยตั้งให้) ในการตั้งวัตถุประสงค์นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการตั้งวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มที่
1 และ 2 ตั้งวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ส่วนกลุ่มที่ 4 ตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะเชิง
คําถาม มีเพียงกลุ่มที่ 3 ที่สามารถตั้งวัตถุประสงค์ได้สอดคล้องกับปัญหาและหัวข้อการวิจัยการ การ
เขียนวิธีดําเนินการ นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการเขียน ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาพูดในการเขียน
และบางกลุ่มนาข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาเขียนในวิธีดําเนินการ มีเพียงกลุ่มที่ 2 ที่สามารถเขียน
วิธีดําเนินการได้ค่อนข้างสมบูรณ์ การสรุปและอภิปรายผล นักเรียนทุกกลุ่มยังขาดทักษะในการเขียน
เขียนสรุปได้ยังไม่ชดั เจน ไม่ตรงประเด็นการวิจัย และสรุปเป็นเนื้อหาที่กว้าง
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3. ในการเขียนโปสเตอร์รายงานการวิจัย นักเรียนทุกกลุ่มเขียนโดยมีการจัดวางองค์ประกอบ
คล้ายกับผังความคิด เนื้อหาที่ใส่ในโปสเตอร์ยังเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ และการนําเสนอทุกกลุ่ม
จะนําเสนอโดยใช้วิธีการอ่านโปสเตอร์อย่างเดียว ไม่สนใจผู้ฟัง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง และไม่มีการ
สรุปเนื้อหาหลังจากนําเสนอ
ภาพกิจกรรมโครงงานฐานวิจัยกรณีศึกษา เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย
เรื่อง ระบบนิเวศท้องถิ่น

ภาพที่ 4.29 ผู้เรียนตั้งมั่น เปิดใจ ใฝ่รู้จากกิจกรรมโครงงานฐานวิจัย
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ภาพที่ 4.30 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเก็บรวมรวมข้อมูลโครงงานภาคสนาม

ภาพที่ 4.31 ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูล ออกแบบการนําเสนอข้อมูล
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ภาพที่ 4.32 การให้คําปรึกษา เสริมแรง และชี้แนะอย่างเหมาะสมจากครูทั้งงานภาคสนามและงาน
วิเคราะห์ผลการวิจัย

ภาพที่ 4.33 ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และการใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วย
จัดระบบข้อมูลโครงงานฐานวิจัย
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ภาพที่ 4.34 นําเสนอผลการกิจกรรมโครงงานบานวิจัย ผลสําเร็จของงาน จากความร่วมมือร่วมใจ

