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ความเปนมาของโครงการเพาะพันธุปญญาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ   

โครงงานของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค 

เดิมเนนจัดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ต อ น ป ล า ย ก ล ุ  ม แ ผ น ก า ร เ ร ี ย น

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร นักเร ียน

สามารถทำโครงงานได ในท ุกสาขาว ิชา   

ในป 2550 ครูที่ปรึกษาโครงงานไดมี

โอกาสสังเกตการณในโครงการ “ยุววิจัย

ยางพารา”  และเขารวมโครงการในป 

2551 ถึงป2555 ตลอดระยะเวลาในการเขา

รวมโครงการ   จำนวนครูท่ีปรึกษาจาก

เดิมมีเพียง 2 คน ในปแรก เพิ่มข้ึนใน

ทุกๆปจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และมี

โอกาสเขารับการอบรม การแลกเปลี่ยน

เรียนรูในกลุมครูที่ปรึกษาดวยกันทั่วประเทศ 

ทุกๆปการอบรมเนนสรางแรงบันดาลใจให

คร ูการบูรณาการทุกศาสตรเพื่อนำมาใชใน

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผานการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียน

ไดแสดงศักยภาพ ผานกระบวนการเรียนรู

จากการปฏิบัต ิจริง นักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงประจักษณ ในการมีทักษะ

กระบวนการแสวงหาความรู ด วยตนเอง  

ทักษะการพูด และฝกการตัดสินใจในการ

แกปญหา ประดิษฐนวัตกรรม หรือสราง

องคความรูใหม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

  ถึงกระนั้นผลการสะทอนจากครูและ

นักเรียน ยังเห็นวา กิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานขาดความสนุกสนาน เครียด 

จึงเปนที ่มาของการเขารวมโครงการเพาะ

พันธุปญญา ซึ่ง ตองขับเคลื่อนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานอยางมี

ความสุขและสนุกสนาน ซ่ึงเปนโจทยท่ียาก 

และทาทาย สำหรับครูที่จัดกิจกรรมการ

เรียนรู โครงการเพาะพันธุปญญาจึงเตรียม

ความพรอมของครูดวยการจัดการอบรมจิต

ปญญา และการคิดเชิงระบบ สำหรับครู

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคถือเปนความโชค

ดีอยางยิ ่งที ่คร ูท ุกคนผานการอบรมจิต

ปญญา และการคิดเชิงระบบ  ทำใหงายใน

การสื ่อสารและสรางความเขาใจตรงกัน   

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเพาะพันธุ

ป ญญาของโรง เร ี ยนจ ึ ง ได  จ ัดนำร  อง 

หองเรียนเพาะพันธุปญญาข้ึน  2 หอง คือ 

นักเรียนชั้น ม. 2/4  และ ม. 2/8  ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556

ปญหาหรือประเด็นศึกษาจากการลงพื้นที่

      กิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ีเก่ียวกับ

การทำเสื่อเตยหนามนอกจากจะสนใจความรูเดิมเกี่ยว

กับการทำเสื่อเตยหนามในทุกขั้นตอน และระบุถึง

ปญหา หรือประเด็นที่สนใจศึกษาโดยใหรุ นนอง

แตละกลุมระบุปญหาหรือประเด็นที่สนใจเลือกศึกษา

ในทุกขั้นตอนของการทำเสื่อเตยหนาม ปญหาหรือ

ประเด็นที่สนใจศึกษามีความหลากหลากหลายบาง

เรื่องซ้ำกัน บางเรื่องแตกตางกัน 

^ กิจกรรมนี ้ยังมุ งสนใจถึงพฤติกรรมหรือ

กระบวนการเรียนรูของนักเรียนโดยการสะทอนจากรุนพ่ี

ท่ีเฝาสังเกตกระบวนการเรียนรูของนอง รุนนองก็จะ 

ต่ืนเตนรอฟงการสะทอนของรุนพ่ีถึงกระบวนการเรียนรู

ของกลุมตัวเอง ในขณะท่ีรุนพ่ีก็วางตัวไดเหมาะสมในการ

เปนพ่ีท่ีตองเฝาดู สังเกต กระบวนการเรียนรูของรุน

นอง สวนรุนนองก็แสดงพฤติกรรมของการเปนนองได

อยางนารัก กิจกรรมเปนไปอยางสนุกสนาน แมอากาศ

จะรอน รุนพ่ี รุนนอง และครู ตางเรียนรูไปพรอมๆ

กัน
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การมีสวนรวมของชุมชน          การเตรียมการในระดับโรงเรียน

                ตลอดเวลาท่ีผานมาของการจัดกระบวนการเรียนรู ชุมชนมีบทบาทสำคัญอยางมาก

ในการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาล

ตำบลขุนหาญ องคการบริหารสวนตำบลขุนหาญ ศูนย OTOP เส่ือเตยหนาม บานโคกระ

เวียง ตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมในการสนับสนุนทางดาน

งบประมาณ แหลงเรียนรู ปราชญชาวบาน วิทยกร ตลอดจนกำลังใจและการรวมแสดงความคิด

เห็นสะทอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือมุงพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และรวมแบงปนความรู

และประสบการณในการพัฒนา OTOP ใหมีคุณภาพ สงเสริมการมีรายไดของคนในชุมชน นำไป

สูการพัฒนาองคความรูแบบย่ังยืน นำไปสูการเปนชุมชนท่ีเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

    เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีเกิดจาก

ความรวมมือระหวางธนาคารกสิกรไทย และ

กองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ (สกว.) 

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนโดย

ใชกระบวนการทำโครงงานบนฐานวิจัยเปน

เคร่ืองมือใหนักเรียนไดเรียนรู โดยทำโครง

งานเปนหองเรียน ไมนอยกวา 10 โครงงาน

ขับเคลื ่ อนใหสอดคลองกันทั ้ งในดาน

ประวัติศาสตร ชุ มชน มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ฯลฯ โดยมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปนพ่ีเล้ียง ซ่ึง

เปนเร่ืองใหมสำหรับโรงเรียน ครู และผู

ปกครอง จึงตองมีการประชุมวางแผน วางตัว

บุคคลและคณะทำงาน คัดเลือกนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 คือ 2/8 และ 2/4 จัด

ครูสอน 2 คน/หอง จัดเปนวิชาสาระเพ่ิม

เติม 1.5 หนวยกิจ  จัดคาบสอนเปนภาค

บาย 3 ช่ัวโมงติดกัน มติของโรงเรียนก็ให

ทดลองใชกับนักเรียน 2 หองกอน เปน

โครงการนำรองแลวคอยพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงาน และเปนฐานขอมูลในการปรับปรุง

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู คณะทีมงาน

หลักในการจัดกระบวนการเรียนรู มี 4 คน

คือ ครูไสว อุนแกว วิชาเอกชีววิทยา สอนคู

กับ ครู นลินรัตน อินตะพันธ วิชาเอก

ศิลปะ ครูธวัชชัย บุญหนัก วิชาเอก ฟสิกส  

สอนคูกับ ครูวิเศษ สินศิริ วิชาเอก 

คณิตศาสตร

  มีทีมงานครูท่ีปรึกษา เปนคณะทำงานรวมท่ี

เคยเปนครูที่ปรึกษาในโครงการยุววิจัยยางพารา 

รวมท้ังหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ 

ร วมเปนคณะกรรมการในการขับเคลื ่ อน

กระบวนการเรียนรู ผูอำนวยการและฝายบริหาร

โรงเรียน เปนทีมท่ีปรึกษาโครงการและไดรับการ

สนับสนุนจากผู ปกครองนักเรียน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาล

ตำบลขุนหาญ และ ศูนย OTOP เส่ือเตยหนาม 

บานโคกระเวียง ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ เปนอยางดี
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การเตรียมตัวของครู  การพูด

  กิจกรรมฝกทักษะการพูด เปนกิจกรรม
ที่ฝกเปนประจำอยางสม่ำเสมอ  ทั้งในทีม

หอง ทีมใหญ และทีมยอย มีทั้งพูดแสดง

ความคิดเห็น พูดหนาชั้นเรียน ฯลฯ 

  การสะทอนการพูดหนาชั้นเรียนมีผลตอ

การพัฒนาการ “การพูด” ของนักเรียนทุก

กลุม เปนกระจกสะทอนจากเพื่อน จากครู 

แบบกัลยาณมิตร ถึงบุคลิก การใชภาษา

พูด ภาษากาย น้ำเสียง ฯลฯ ทำให

นักเรียนไดแกไข ความบกพรอง อยาง

ทันทีทันใด อยางเต็มใจ เรียนรูจากความ

ผิดพลาด

   ชั่วโมงเริ่มตนที่มีการฝกพูด นักเรียน

ยังคงติดโพย หรือกระดาษ เพื่อนำไปอาน

ใหเพื่อนฟงหนาหอง

  หลังจากนั้นเริ่มพัฒนาการ โดยพูดหนา

ชั้นเรียนโดยไมตองมีโพย  

หรือกระดาษ ลดการออกไปอานใหเพื่อนฟง 

แตเปลี ่ยนมาเปนการทองจำใหเพื ่อนฟงแทน 

แลวกพัฒนาการดีขึ ้นเปลี่ยนลักษณะการพูด

จนมีลักษณะคลาย การเลา หรือ เรื ่องเลา 

หรือการสนทนา ทำใหนาสนใจ นาฟงมาก

ขึ้น แต นักเรียนมีคุณลักษณะพิเศษคือ ไม

เกี่ยงในการที่จะตองพูดหนาชั้นเรียน สวน

ใหญแยงลำดับในการพูด อยากพูด หรือนำ

เสนอเป นลำดับแรกๆ ทำใหบรรยากาศ

สนุกสนาน และใช  เวลาในการพ ูดน อย 

รวดเร็ว กระชับ สามารถดึงใหคนฟงอยาก

ฟง ชวนติดตาม มีประโยชนจากการฟง

ครูหองเรียนเพาะพันธุปญญาจึงตอง

ทำความเขาใจในบทบาทของตัวเอง การอบรม

จิตปญญาทำใหครูถูกกระตุน คุณธรรมใน

หนาท่ีของตนเอง และสรางความเขาใจรวมกัน

ในการจัดกระบวนการเรียนรูสำหรับหองเรียน

เพาะพันธุปญญา ใหสอดคลองกับ หนาท่ีของ

ครูในศตวรรษท่ี 21  

   เปนขอตกลงรวมกันวาครูตองลดหรือ

เลิกสั่งสอน แลวเปลี่ยนบทบาทของตนเอง

เปน “ผูเอื้อใหศิษยเกิดการเรียนรูและเติบโต

ท้ังดานนอกและดานใน” เรียนรูท่ีจะเติบโต

ท้ังความคิด และจิตใจ บมเพาะเมล็ดพันธุ

แหงปญญาและดูแลใหเจริญงอกงาม 

  และในขณะเดียวกันก็สรางความตระหนัก

และทำความเขาใจกับนักเรียน ถึง การ

ศึกษาในปจจุบัน ท่ีไมใชแค การรับรู จาก

การฟง  ถอยคำ  อานตำรา แลวตีความ  

แตการเรียนรูนั้นตองเกิดจากประสบการณ

จริงจากการลงมือปฏิบัติ เรียนรูซ้ำๆอยางตอ

เนื่อง  ฝกฝน ฝกฝน ขัดเกลา  บมเพาะ 

จนเกิดเปนทักษะ และความเขาใจ 
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การเตรียมตัวของครู อบรมจิตปญญาศึกษา

ชี่กง เตรียมฐานกายใหพรอมตอการเรียนรู

     ฐานกาย ที่ ี ่มีความแข็งแรง สุขภาพด ีจะทำใหประสิทธิภาพในการเรียนรู

ดีกอนเรียนรู ทุกครั ้งจึงมีการเตรียมฐานกายใหมีความพรอมดวยการฝกรำมวยจีน 

ชี่กง ฝกใหฐานกายแข็งแรง มีความยืดหยุน และเปนการรีแล็กซ ผนวกกับการมี

สติและสมาธิในการตรวจสอบฐานกายของนักเรียนดวยตนเอง
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การเตรียมตัวของครู อบรมการคิดเชิงระบบ

         ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค

ผ านการอบรมการคิดเช ิงระบบทุกคน  

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของครู เพื่อ

นำหลักการในการคิดเชืงระบบประยุกตใช

ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู การคิดเชิง

ระบบชวยใหนักเรียนไดฝกการคิดอยาง

เปนเหตุเปนผล คิดเชื่อมโยง เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูแบบ

โครงงาน 

เรียนรูจากภาพยนตรดีดี

! สรางแรงบันดาลใจจากภาพยนตรเร่ือง “เถาแกนอย” เรียนรูผานภาพยนตร 

นักเรียนแตละกลุมสะทอนถึงคุณธรรมท่ีไดจากการชมภาพยนตร ระบุเหตุการณใน

ภาพยนตรท่ีประทับใจ และความรูสึกจากการชมภาพยนตร คุณธรรมเดนๆท่ีนักเรียน

สะทอน จากการชมภาพยนตร ไดแก ความกตัญู  ความอดทน  ความพยายาม 

การไมติดสินบน ความมุงมั่น และเลาเรื่องราวเกี่ยวกับฉากหรือเหตุการณใน

ภาพยนตรท่ีแสดงถึงคุณธรรมเหลาน้ัน เปนกิจกรรมท่ีไมเครียด สบายๆ นักเรียน

น่ังหรือนอนชมภาพยนตรก็ได ไมมีภาวะการแขงขัน จากการสะทอนของนักเรียน 

นักเรียนชอบ ประทับใจในภาพยนตรเร่ือง “เถาแกนอย” นักเรียนไดฝกสะทอนการ

แสดงความคิดเห็น เลาความประทับใจและความรูสึกจากการชมภาพยนตร ไดท้ังความ

บันเทิงและไดเรียนรูถึงขอสรุปจากการแสดงความคิดเห็นของเพ่ือน และของครู ท่ีรวม

กันสรุปถึงการไปถึงเปาหมาย หรือการประสบความสำเร็จในชีวิต ควรมีคุณธรรมขอ

ใดบาง และถาไมมีคุณธรรมจะเกิดผลเสียตอตนเองและสังคมอยางไร สวนครูไดฝก

การสะทอน ต้ังคำถาม เพ่ือใหนักเรียนสามารถคิดเช่ือมโยงเหตุการณในภาพยนตร 

การแสดงออกของตัวละครท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรม กับการประสบความสำเร็จ และ

การไปถึงเปาหมาย พรอมไดขอตกลงรวมกันวา “ทุกอยางเปนไปได”  และตองเช่ือวา

ตนเองมีศักยภาพและทำได  
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  ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จัดอบรมเตรียม 

  ความพรอมของครูในเขตจังหวัดสุรินทรและ ศรีสะเกษ

     ศูนยพ่ีเล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จัดอบรมเตรียม ความพรอมของครูในเขตจังหวัด

สุรินทรและ ศรีสะเกษ ท้ังการอบรมจิตปญญาโดย บานพินทุ ศูนยการเรียนรูของบราหมา กุมารี 

มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก  และการคิดเชิงระบบโดย รศ . ดร . สุธีระ  ประเสริฐสรรพ   

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สรางแรงบันดาลใจ

  กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจเปน
กิจกรรมที ่สามารถทำไดหลากหลาย 

ทั้งการเลาเรื่อง ชมภาพยนตร ฯลฯ 

เป นก ิ จกรรมท ี ่ ท ำอย  างสม ่ ำ เสมอ   

เปนระยะๆใหนักเรียนมีแรงบันดาลใจ

และ เป ด ใจท ี ่ จ ะ เร ี ยนร ู  และพ ัฒนา

ตนเอง

https://www.facebook.com/baanpinthu?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/baanpinthu?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/baanpinthu?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/baanpinthu?ref=stream&hc_location=timeline
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การจัดการหองเรียน

      เปนเร่ืองใหมและทาทายมากสำหรับครูในการจัดการหองเรียน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน เน่ืองจากการทำโครงงานเปนเร่ืองท่ียาก และตองใชความอดทนสูงในการทำ   โครงงานให

สำเร็จแตโจทยท่ีครูไดคือ“นักเรียนทำโครงงานใหสนุกและมีความสุข”กลุมเปาหมายคือนักเรียน ม.2 โห 

ไมงายเลย งานน้ีตองใชพลังอยางมหาศาล ตองมาน่ังคิดอะไรบางท่ีทำใหนักเรียนไมมีความสุข สำคัญเลย

คือ  ครู และ กิจกรรมการเรียนรู

      ครู ไมรูจะทำไดดีแคไหนก็ตองบอกเลยวาลองดูซักต้ังกอน  ครูตองไมดุ  ไมตะคอก    

ไมตำหนิ ไมเปรียบเทียบนักเรียน พยายามสรางพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยใหนักเรียน 

     การจัดกิจกรรม ก็เนนการเตรียมฐานกายโดยการใช ช่ีกง ฐานใจ ฝกสติ สมาธิ เลานิทาน 

ชมภาพยนตร  ฐานคิด เตรียมสมอง ใหพรอมตอการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการนอน

ผอนคลาย ไมมีการสอบ แตประเมินผลทุกกิจกรรมดวยการสะทอน เนนกระบวนการกลุม การทำงาน

เปนทีม สรางความสามัคคีกลมเกลียวในการขับเคล่ือนกิจกรรม พยายามจัดทุกกิจกรรมใหอยูในภาวะรี

แล็กซ สบายๆ อยูในชวงคล่ืนสมอง เดลตา หรือ อัลฟา ท่ีเหมาะสำหรับการเรียนรู

     การเตรียมนักเรียนใหพรอมสำหรับการเรียนรู ฝกทักษะกระบวนการกลุม ฝกการฟง    

การพูด  การใชเทคโนโลยี ฝกการสะทอน การแสดงความคิดเห็น

       การจัดกิจกรรม 3 ช่ัวโมงตอกัน ดำเนินกิจกรรมโดยครู 2 คน น้ันเปนเร่ืองใหม 

เน่ืองจากในหองเรียนปกติจัดกิจกรรมเพียงคนเดียว ครูจึงตองปรับตัว ปรึกษากันกอน   จัดกิจกรรม

และขณะจัดกิจกรรม ซ่ึงถือวาเปนขอดี ทำใหเหน่ือยนอยลง   ดูแลนักเรียนไดท่ัวถึง 

       การสรางแรงบันดาลใจ มีสอดแทรกทุกคร้ังของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ังจากการชม

ภาพยนตรดีดี คลิปโฆษณาดีดี การเลานิทาน  เร่ืองเลา ฯลฯ นอกจากจะไดแรงบันดาลใจในการเรียน

รูแลว ยังสามารถปลูกฝงสำนึกของการเปนพลเมืองท่ีดี การใชคุณธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน       

     การสะทอนหลังจากส้ินสุดในแตละกิจกรรม เปนการประเมินการเรียนรูและ

พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในทันทีทันใด โดยนักเรียนประเมิน

ตนเอง เพ่ือนประเมิน และครูรวมกันประเมิน ดวยวิธีการสะทอนในทุกกิจกรรม เชนนอน 

ต่ืนนอนก็สะทอนการนอน นำเสนอหนาช้ันเรียนมีการสะทอนท้ังคนพูด คนฟง และเน้ือหา

ท่ีพูด และ เม่ือมีกิจกรรม นำเสนอหนาช้ันเรียนอีกคร้ังก็สะทอนความกาวหนาหรือพัฒนาการ

ของนักเรียน ทำใหมองเห็น การพัฒนา การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการสะทอนอยางชัดเจน

ประเม ินการเร ียนรู ด วยการสะทอน
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การฟง

    ฝกการฟงให ฟงเปน ฟงใหได

ความรู ฟงอยางมีประสิทธิภาพ ฟงอยาง

ใหเกียรติ ซ่ึงสวนใหญนักเรียนจะแยงกัน

พูด พูดสอดแทรกตลอดเวลา คนท่ีได

พูดก็มักจะเปนคนเดิมๆ คนฟงก็มักจะ

เปนคนเดิมๆ เพราะเม่ือแยงกันพูดก็ไมมี

คนฟง หรืออีกฝายหรือคูสนทนพูดตลอด

เวลา จึงทำใหนักเรียนบางคนเงียบ   

ไมพูด แตฟงเพียงอยางเดียว กิจกรรมน้ี

เปดโอกาสใหทุกคนไดพูดอยางเทาเทียม

กัน และใหนักเรียนทุกคนไดฟงอยางรู

เนื้อรูตัว เรียนรูผานประสบการณเมื่อ

ตองเปนผู พูดและเปนผู ฟง ตองทำ

อยางไร ในขณะพูดรูสึกอยางไร ในขณะ

ฟงรูสึกอยางไร และ ฟงเพ่ือใหไดความรู

ตองทำอยางไร

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนและคร ู ในระหวางที ่มี

การเรียนรู จะไมมีการดุดา การตอวา ตะคอก เพื ่อเนนสรางพื ้นที ่ที ่

ปลอดภัยในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู  มีความไววางใจ มีสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางครูและนักเรียน เกิดแรงบันดาลใจตอการเรียนรู มีพลังขับ

เคลื่อนการเรียนรูไปสูเปาหมายได

พื้นที่ปลอดภัย
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ฝกทักษะการฟง

  การฟง เปนอีกกิจกรรมท่ีมีการฝกใน

ช้ันเรียนอยางสม่ำเสมอ ฟงอยางต้ังใจ ฟง

โดยไมตองพิพากษา ไมวิจารณ ไมสอด

แทรก ไมแสดงความคิดเห็น ฟงอยางมีสติ 

ฟงใหไดความรู กิจกรรมนี้กำหนดให

นักเรียนน่ังเปนวงกลม แลวใหนักเรียน

แสดงความกลาหาญ ในการออกจากพ้ืนท่ี

ท่ีคุนชิน หรือท่ีเรียกวา พ้ืนท่ีไขแดง ไปสู

พ้ืนท่ีท่ีไมคุนชิน หรือออกจากพ้ืนท่ีไขแดง

ไปสูพ้ืนท่ีไขขาว 

   ใหนักเรียนแตละคนเดินไปหาเพ่ือนใน

ช้ันเรียนท่ีไมสนิท ไมคุนเคย แลวน่ังลงหัน

หนาเขาหากัน ใหเขาชิดกัน จับมือกันไว 

และใหตกลงกันวาใครเปนหมายเลขหนึ่ง 

และใครเปนหมายเลขสอง จากนั้นให

นักเรียนท่ีเปนหมายเลขสองเลาเร่ืองชีวิตใน 

วัยเด็ก 2 นาที นักเรียนท่ีเปนหมายเลขหน่ึง

ใหฟงอยางต้ังใจ ไมสอดแทรก ไมวิจารณ  

ไมวาจะรูสึกอยางไรใหแขวนไวกอน จากน้ัน

เปล่ียนใหหมายเลขหน่ึงเลาเร่ืองชีวิตในวัยเด็ก 

2 นาที เชนเดียวกัน เม่ือท้ังสองคนเลาจบ

แลว 

  ใหหมายเลขหน่ึงเลาเร่ืองชีวิตในวัยเด็ก

ของหมายเลขสองใหเพื่อนๆในชั้นเรียนฟง 

สวนนักเรียนหมายเลขสองสะทอนวาเพ่ือน

หมายเลขหน่ึง เลาหรือถายทอดเร่ืองของ

ตนเองใหเพ่ือนๆฟงน้ันไดครบถวนหรือไม

ประมาณก่ีเปอเซนต  

  เปล่ียนใหหมายเลขสองเลาเร่ืองชีวิตในวัย

เด็กของหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่ง

สะทอนการฟงของหมายเลขสองผานการเลา

เร่ืองชีวิตในวัยเด็กน้ันไดก่ีเปอรเซนต

   จากการสะทอนไมมีคูไหนท่ีถายทอดการ

ฟงชีวิตในวัยเด็กของเพ่ือนได 100% มากท่ีสุด

ได 80 % และเม่ือไดฟงเร่ืองของเพ่ือนทำให

เขาใจเพ่ือนมากข้ึน สนุก การคุยกับเพ่ือนไม

สนิทไมมีอะไรนากลัวอยางท่ีคิดและไดเพ่ือน

ใหมจากการคุยกัน

ข ับเคลื ่อนดวยกระบวนการกลุ ม

เด็กหลังห้อง 2
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       การสะทอนของครู เปนชวงเวลาท่ี

นักเรียนรอคอยวาครูจะสะทอนอะไรบาง 

ครูตั ้งคำถาม อะไร? ทำให

นักเรียนฟงเร่ืองเลาจากเพ่ือนแลวถายทอด

ไดไมครบ 100% นักเรียนตอบวา ไม

ต้ังใจฟง ไมมีสติ ใจลอย

คร ูต ั ้ งคำถาม ถ าจะฟ งให ม ี

ประสิทธิภาพ ฟงใหไดความรูจากการฟง

ตองทำอยางไร นักเรียนตอบวาต้ังใจฟง 

ไมคุย มีสติ และไมสอดแทรก เพราะจะ

ทำใหผูพูดลืม และเปนการใหเกียรติคน

พูดดวย 

ครูสะทอนใหนักเรียนเห็นวานักเรียน

บางคู กลัวเพ่ือนจะเลาเร่ืองราวของตนเอง

ไดไมดี ไมสมบูรณ ในขณะท่ีเพ่ือนสะทอน

ก็คุยกันใหม แลวถามวา เลาวาอะไรบาง 

เม่ือตะก้ี แบบน้ีถือวาผิดกติกา ทำใหเราไม

ไดเรียนรูวาในความเปนจริงแลว เราฟง

เปนหรือเปลา จับใจความไดแคไหน การ

เรียบเรียง แลวนำมาถายทอดตองปรับปรุง

อยางไร น่ีคือการเรียนรู เปนการสะทอน

การฟงของแตละคน 

  ดังนั ้นทุกกิจกรรมจะมีการสะทอน   

“การฟง” นักเรียนหลายคนก็มีหลุดบาง คุย

กันจอแจบาง เพื ่อนในหองเริ ่มรู ตัวก็จะสง

เสียงเตือนกันและกัน เพื่อใหสูโหมดของการ

ฟงใหไดความรู ใหมีประสิทธิภาพ 

   สวนคร ูไมเตือน ไมปราม ไมหาม เมื่อ

นักเรียนเริ่มคุยจอแจ แตทุกครั้งนักเรียนใน

หองจะเริ่มเตือนกันเองแลวก็เงียบ สักพักมี

เสียงคุยอีกครั้ง เพื่อนๆจึงเตือนอีก สวนครู

อดทน ใจเย็น รอคอย จนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

แลวใหนักเรียนสะทอน ผลของการสะทอน

ทำใหนักเรียนมีพัฒนาการของ ”การฟงดีขึ้น” 

เสียงเตือนจากเพื่อนๆลดลงอยางชัดเจน

การยอนมองดูตน  ขับเคลื่อนดวยกระบวนการกลุม
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นอน
เตรียมสมองใหพรอมสำหรับการเรียนรู

    นอนกอนเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดขึ้นในชวงบายตอน  

ทานขาวเที่ยงอิ่มใหมๆ เมื่อหนังทองตึง หนังตาหยอน จึงใหรางกายและสมอง 

ไดพัก ผอนคลาย เพื่อเตรียมความพรอมใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรู

การผลิต

ประวัติศาสตร  
เกี่ยวกับเสื่อเตยหนาม

การปลูกเตยหนาม

การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว

ผลิตภัณฑ
จากเตยหนาม

การจำหนาย

 การลงมติในการเลือกปญหา หรือประเด็นศึกษาของแตละกลุมนั้น ใชหลักการ

ประชาธิปไตยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและใหเพื่อนๆมีสวนรวมในการเลือกกลุมที่

ม ีความสามารถเหมาะสมหรือถนัดในเรื ่องที ่ เล ือกศึกษา กิจกรรมนี ้ใช เวลาไมนาน 

นักเรียนทุกคนตางรวมแสดงความคิดเห็นอยางเปนกัลยาณมิตร และเปนประโยชนใน

การพัฒนา OTOP เสื่อเตยหนาม

    การเสนอแนวทางการแกปญหา หรือประเด็นที่เลือกศึกษาในทุกขั้นตอนใชวิธีการ

ระดมสมองของทุกกลุมที่ลงพื้นที่ศึกษา และกลุมที่รับผิดชอบในปญหา หรือประเด็น

ศึกษานั้นๆรวมกัน วิเคราะห สรุป และตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการแกปญหา 

เพื่อนำไปสูการพัฒนา OTOP เสื่อเตยหนาม

ประชาธิปไตยในหองเรียน
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ทีมใหญมีสมาชิก 5 คน

ทีมหอง
ทีมยอยมีสมาชิก 3คน

   กระบวนการกลุมเปนกระบวนการท่ี
นักเรียนสนุกและฝกการมีสัมพันธภาพ

กับเพื่อนทั้งกลุมหองที่มีสมาชิกทั้งหอง

กลุมใหญมีสมาชิก 5 คนและกลุมยอยมี

สมาชิก 2-3 คน นักเรียนไดฝกแสดง

ความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็น

ของเพ่ือน ความสามัคคีของกลุม  การ

ปรับตัว  และสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนๆ

  ขับเคลื่อนดวยกระบวนการกลุมสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี

        ในยุคที่การสื่อสารไรพรมแดน  

ประกอบกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมี

ความกาวหนาไปอยางมาก สารสนเทศ 

สื่อและเทคโนโลยีจึงเปนอีกเครื่องมือหนึ่ง

ท ี ่ จ ำ เ ป  นต  อกร ะบวนการ เ ร ี ยนร ู  ใ น    

การแสวงหาความรู ดวยตัวเองตลอดจนใช

ในการสื ่อสาร นักเรียนจึงจำเปนตอง

เรียนรูชองทางในการใชสื่อในการแสวงหา

ความรู รูปแบบการใชสื ่อในการสื่อสาร 

ทั้งการรับสง E-mail Facebook ฯลฯ 

แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม พ ื ้ น ฐ า น ใ น ก า ร ใ ช 

คอมพิวเตอร เชนการพิมพ การนำเสนอ

ในรูปแบบ Powerpoint Multimidai 

Photoshop ฯลฯ ประกอบกับสื ่อและ

เทคโนโลย ี ม ีบทบาทอย  างมากในการ

ดำเนินช ีว ิตประจำว ันในยุคของศตวรรษ 

ที ่ 21 ซึ ่งสื ่อและเทคโนโลยีที ่พ ัฒนา

กาวหนาไปอยางมากก็มีสวนสำคัญทำให

เยาวชน เสียผูเสียคน ติดเกมส หมกมุน

กับอินเตอรเนท ถูกหลอกใน Facebook 

ถานักเร ียนไมสามารถว ิเคราะหแยกแยะ 

เลือกใช เสพ สารสนเทศสื่อเทคโนโลยี่ 

ที ่ปรากฏเห ็นอย ู ท ั ่ วไปในช ีว ิตประจำว ัน 

นักเรียนก็อาจเปนเหยื ่อของการเลือกใช

สื่อและเทคโนโลยี่ที ่ไมเหมาะสม และเปน

ภัยกับชีวิตตัวเองได 

      กิจกรรมนี้ขอใชบริการหอง

คอมพิวเตอร ในช วงว ันหย ุดและขอความ

อ น ุ เ ค ร า ะ ห  ใ ห  ค ร ู ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร        

จ ัดก ิจกรรมให น ักเร ียนได  เร ียนร ู การ

ค  น ค ว  า ห า ค ว า ม ร ู  ใ น อ ิ น เ ต อ ร  เ น ท    

การรับ-สง  E-mail การสนทนา และ

ส  ง ไ ฟ ล  ใ น F a c e b o o k ก า ร ใ ช  

Powerpoint ในการนำเสนอผลงาน และ

การสรางเครือขายเปนชุมแหงการเรียนรู 

ระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง 
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ถอดกระบวนการเรียนรูจาก “วิจัยทองถิ่น” 

! ภาพยนตรส้ัน เรื่อง “ชาง

กินพืชไร” เปนการนำเสนอการทำ

วิจัยของชาวบาน เพื่อแกปญหาชาง

กินพืชไร เมื่อนักเรียนดูภาพยนตร

แลวใหถอดกระบวนการเรียนรูของ

ชาวบานเปนภาพ กิจกรรมนี้ทำเปน 

กลุมยอย 2-3 คน

    จากนั้นนำเสนอหนาชั้นเรียน

ตามลำดับความพรอมของแตละกลุม 

ครูและนักเรียนชวยกันสะทอน การ

ฟง การพูด เนื้อหาในการนำเสนอ 

โดยใชการตั้งคำถาม เชน อะไร

ทำใหชางลงมากินพืชไร กอนทำการ

วิจัยชาวบานมีว ิธ ีแกปญหาอยางไร 

กระบวนการเรียนรู ของชาวบานมี 

ขั้นตอนอยางไร ชาวบานคิดวิธีแก

ปญหาจากอะไร อะไรบางท่ีทำใหชาว

บานสามารถแกปญหาได

ชางกินพืชไร

   จากการสะทอนของนักเรียนและครู

ไดคำตอบเปนขั้นตอน คือ

✤ มีทีมหรือคณะทำงาน

✤ ประชุมวางแผน แสดงความคิดเห็น

✤ สาเหตุของปญหา ต้ังสมมุติฐาน

✤ ลงพ้ืนท่ีสำรวจหาขอมูล

✤ ประชุมวางแผนการแกปญหา

บนฐานของขอมูล

✤ แบงหนาท่ี การทำงาน ลงมือ

ปฏิบัติ

✤ วิเคราะหผล สรุปผล

กระบวนการกลุม

 เปนกิจกรรมท่ีสนุก สรางพลังใหกับ

กลุม แบงกิจกรรมออกเปน 3 ระดับ  

ทีมหองเปนทีมใหญสุด และมีสัญลักษณ 

การแสดงออกเมื่อรวมตัวเปนทีมหองเพื่อ

สรางพลังของกลุม นักเรียนใชเวลาในการ

คิดสัญลักษณทีมหองประมาณ 3 นาที 

วา “2/8ๆๆ เย” ดวยเสียงดังและพรอม

เพรียง ลักษณะคลายการบูมหอง ยืนเปน

วงกลม วงในเปนผูชายวงนอกเปนผูหญิง 

ทีมใหญ มีสมาชิก 5 คน แบงกลุมตาม

ความสมัครใจ แตมีกติกาวาใหมีผูชายอยาง

นอย 1 คน เน่ืองจากผูชายมีนอย มีทีม

ใหญท้ังหมด 8 กลุม ใชเวลาในการแบง

กลุมประมาณ 3 นาที และคิดสัญลักษณ

ประจำกลุ  มเม ื ่ อม ีการรวมกลุ  มใหญ

สัญลักษณแตกตางกันไปอยางหลาก

หลาย แตละกลุ มจะมี วิสัยทัศน     

พันธกิจ และเป าหมายของกลุ  มใน    

การทำงาน ทีมยอยมีสมาชิกประมาณ 

2-3 คน

2-3 คน และแสดงสัญลักษณประจำกลุม

อยางหลากหลาย นักเรียนมีพลังและมี

ความพรอมท่ีจะเรียนรูอยางมาก มีความกระ

ตือรือลน สนุกสนาน ใชเวลาแบงกลุม

อยางรวดเร็วประมาณ 3 นาที  มี

ท้ังหมด 13 กลุม กลุมยอยเล็กลงทำให

นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพตัวเองอยางเต็มท่ี 

เพื่อนๆและครูสามารถมองเห็นพัฒนาการ

ของแตละคนไดชัดเจนในขณะท่ีนักเรียนทำ

กิจกรรมในกลุมยอย ท้ังการพูด การ

แสดงความคิดเห็น ศิลปะในการวาดรูป 

ฯลฯ

Teamwork
กระบวนการกลุมนักเรียนไดเรียนรูอะไร
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การลงพื ้นที ่ เก ็บข อม ูล

            การลงพื้นที่เก็บขอมูลที่ศูนย OTOP เสื่อเตยหนาม บานโคกระเวียง  
ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับความรวมมืออยางดีจาก

ประธานและคณะกรรมการศูนย OTOP ในการเปนวิทยากรถายทอดความรูเกี ่ยวกับ 

การทำเสื่อเตยหนาม จัดเปนแหลงเรียนรูที ่มีความพรอมมากในการจัดกิจกรรมการ

      การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจะมีรุนพ่ีรวมทำ

กิจกรรมดวยโดยรุนพี่หนึ่งกลุมตอรุนนอง

หน่ึงกลุม รุนพ่ีสังเกตพฤติกรรม หรือ

กระบวนการแสวงหาความรูของรุนนองแลว

สะทอนใหรุนนองฟง

      สวนรุนนองเรียนรูทุกข้ันตอนของการทำ

เส่ือเตยหนาม บันทึกในสมุดจดบันทึก แตละ

กลุมรวมกันวิเคราะหระบุปญหาหรือประเด็นที่

เลือกศึกษาในทุกข้ันตอนของการทำเส่ือเตยหนาม

ศักยภาพของมนุษย

เรามีความเชื่อวา มนุษยเกิดมาพรอมศักยภาพเต็มรอย เหมือนเด็กท่ีไมมีขีดจำกัดใน

การเรียนรู แตดวยส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ระบบการศึกษา ทำใหศักยภาพเหลานั้น

โดนเฉือนไป กิจกรรมการเก็บไพเปนกิจกรรมท่ีทำใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของตัวเอง 

เชื่อในความสามารถของความเปนมนุษย โดยครูถือไพหนึ่งสำรับในมือแทนศักยภาพในมนุษย

ทุกคน บรรยายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันในครอบครัว ท่ีทำใหศักยภาพของคน

เราโดนเฉือนไป ทีละอยางๆ เชน “ลูกผูหญิงตองเรียบรอย ทำใหเด็กหญิงไมกลาท่ีจะราเริง 

หรือรวมกิจกรรมท่ีตองแสดงออก” “ลูกผูชายตองเขมแข็งหามรองไห เด็กผูชายจึงไมกลาท่ีจะ

เรียนรูความผิดหวัง กลัวรองไห”  “ลูกคนสุดทองไมตองทำอะไร เด๋ียว พอ-แม-พี่ จะทำให

เอง โตข้ึนมักทำอะไรไมเปน”  “อยาคิดนอกกรอบ ตองทำตามครู”  “เรื่องของผูใหญคุย

กัน อยายุงอยางแสดงความคิดเห็น” หรือแมแตผูใหญเราเอง มีความคิดท่ีวาชีวิตนี้ตองดูดี วา

งมาดเนี๊ยบๆ หามตลก หามขำ  กวาจะโตเปนผูใหญเราจึงเผลอท้ิงไพศักยภาพไปโดยท้ังท่ี

ต้ังใจและไมต้ังใจ 

   การเรียนรูแบบโครงงานอาจเปนงานท่ียากในความคิดของเด็ก  ไมเวนกระท้ังครูเอง 

เราจึงใชกิจกรรมการนี้เพื่อเปลี่ยนทัศนคต ิ จากปญหาและอุปสรรคเปนการฝกเพื่อเก็บไพ

ศักยภาพ ของครูและนักเรียนคืนกลับมาใหไดมากท่ีสุด ทำใหทุกๆกิจกรรมของเราจึงเต็มไป

ดวยพลัง...พลังแหงการเรียนรู 

การเก ็บศักยภาพ
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เพาะเมล็ดพันธุแหงปญญา
เรียนใหไดความรูและทักษะ
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