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คร้ังหน่ึงในอเมริกากับโครงการ Project-Based Learning (PBL) 
“Once in A Lifetime”1 

 
จิตราภรณ์ สอนเขียว2 

 

 ถ้าจะพูดถึงการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันน้ี เรียกได้ว่าเป็นยุค Education 4.0 หรือยุคแห่ง
เทคโนโลยีและนวตักรรมกล่าวคือ เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหเ้ด็กสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีมีอยูทุ่กหน
ทุกแห่งบนโลกน้ี มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค ์เพื่อพฒันานวตักรรมต่างๆ มาตอบสนองความตอ้งการของ
สังคม ซ่ึงเนน้ให้เด็กของเรากลา้คิดกลา้ทาํ มีความคิดสร้างสรรค ์และเป็นท่ียอมรับของสังคม แลว้จะทาํ
อย่างไรให้เด็กของเรามีความกลา้คิด กลา้ทาํ พร้อมทั้งบูรณาการความรู้สู่ชุมชนได ้นัน่คือประเด็นสาํคญั
ในการเดินทางขา้มนํ้ าขา้มทะเลสู่ประเทศแห่งเสรีภาพเพื่อหาคาํตอบและแนวทางใหม่ๆในการจดัการเรียน
การสอนของผูเ้ขียน และเร่ืองราวของคาํว่า “Once in a Lifetime” ก็ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในการเดินทางคร้ังสาํคญั
น้ี มีผู ้ร่วมเดินทางอีก  7 ท่าน ซ่ึงเป็นคณาจารย์ต่างคณะ ประกอบไปด้วยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะวิทยาการจดัการก่อนอ่ืนผูเ้ขียนขอเกร่ินนาํเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐานหรือProject-Based Learning (PBL) เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจความเป็นมาในเบ้ืองตน้ ซ่ึงผูเ้ขียนหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่บทความน้ีจะมีประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจไม่มากกน็อ้ย 
 

Project-Based Learning (PBL) คืออะไร? 
 Project-based Learning หรือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สําคัญ  เป็นการให้ผู ้เ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การศึกษา สํารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดยครูเป็นผู ้
กระตุ้นเพื่อนําความสนใจท่ีเกิดจากตวันักเรียนมาใช้ในการทาํ
กิจกรรมคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง บทบาทของครูจึงไม่ใช่แค่เป็นผูใ้ห้ความรู้ (teacher) แต่จะ
เปล่ียนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใ้ห้คาํแนะนาํ (Guide) เพื่อให้โครงการสําเร็จลุล่วง 

                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2 อาจารย ์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม ท่ีจะนาํมาสู่การสรุปความรู้ใหม่มีการเขียน
กระบวนการจดัทาํโครงงานและไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม 
 

ลักษณะทัว่ไปของการเรียนรู้แบบ PBL 
 การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจมากในปัจจุบนั McDonell 
(2007) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหน่ึงของ Child-centered Approach ท่ีเปิดโอกาส
ให้นักเรียนไดท้าํงานตามระดบัทกัษะท่ีตนเองมีอยู่ เป็นเร่ืองท่ีสนใจและรู้สึกสบายใจท่ีจะทาํ นักเรียน
ไดรั้บสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคาํถามอะไร และตอ้งการผลผลิตอะไรจากการทาํงานช้ินน้ี โดยครูทาํหนา้ท่ี
เป็นผูส้นบัสนุนอุปกรณ์และจดัประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียน สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา และสร้างแรงจูงใจ
ใหแ้ก่นกัเรียน โดยลกัษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดงัน้ี 
   นกัเรียนกาํหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
   เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง ส่ิงแวดลอ้มจริง 
   มีฐานจากการวิจยั หรือ องคค์วามรู้ท่ีเคยมี 
   ใชแ้หล่งขอ้มูล หลายแหล่ง 
   ฝังตรึงดว้ยความรู้และทกัษะบางอยา่ง (embedded with knowledge and skills) 
   ใชเ้วลามากพอในการสร้างผลงาน 
   มีผลผลิต 
 

คุณลักษณะสําคญัของ PBL 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากคาํกล่าวทั้งหมดน้ี เพ่ือให้ผูอ่้านเห็นภาพกวา้งๆ ว่า การเรียนการสอนแบบ PBL ตอ้งทาํอะไร  
ทาํอย่างไร เพราะก่อนท่ีจะดาํเนินการตามแนวทางของ PBL ควรท่ีจะรู้ คุณลกัษณะท่ีสําคญัทั้ง 7 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี 

“ผูส้อนบอกแต่นอ้ย ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ใหม้าก Teach less. Learn more"   
"ผูส้อนออกแบบกิจกรรมการสอน Teaching design"   
"ออกแบบการเรียน Learning design"   
"อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียนคน้พบและซึมซบัเอาความรู้ดว้ยตนเอง Facilitate"  
"ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัโดยการลงมือทาํ Learning by Doing"   
"อาศยัหลกัการทางานร่วมกนัของ ผูส้อน ผูเ้รียน เพื่อนและแหล่งความรู้ Collaborative" 
"อาศยัโลกแห่งความเป็นจริง Real World การส่ือสารทางไกล โลกาภิวฒัน์ 
Communication Globalization"  
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 1. 21st Century Skill คือ ตอ้งรู้จกั "ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21" ซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้
เน่ืองจากการ หลัง่ไหลของข่าวสารขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ท่ีทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เราจะเรียกกนัว่า “นวตักรรม 3R และ 4C” ดงัน้ี 3R ไดแ้ก่ Reading การอ่าน, 
Writing การ เ ขียน , และ  Arithmetic คณิตศาสตร์  4C ได้แ ก่  Critical Thinking การ คิดวิ เคราะห์ , 
Communication การส่ือสาร, Collaboration ความร่วมมือ, และ Creatively ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ทกัษะชีวิตและอาชีพ สารสนเทศส่ือและเทคโนโลย ี
 2. Need to Know หมายความว่า ส่ิงท่ีจะนาํมาให้เรียนนั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีทุกคนอยากจะรู้ร่วมกนั 
ทั้งผูส้อน ผูเ้รียน และสังคมภายนอก สําหรับผูส้อนตอ้งระดมความคิดในการสร้างแรงจูงใจ Incentive, 
ตวักระตุ้น Motivation, ส่ิงเร้า Stimulus, การให้กาํลงัใจ Encouragement, และรางวลั Reward, นํามาใช ้
เพื่อโน้มน้าวนักเรียนเขา้สู่บทเรียนให้ได้ แต่ตอ้งเห็นร่วมกัน Agreed เพื่อไม่ให้หนีจากประเด็นของ
หลกัการ Need to Know มากนกั  
 3. Student’s Voice and Choice เร่ืองสาํคญัท่ีผูส้อนมกัจะถูกมองว่าเป็น “คนกรอกความรู้เขา้ไป
ในหวัสมองเลก็ๆ ของเด็กจนมนัลน้รับอะไรไม่ไดอี้ก จบออกไปแบบไม่มีคุณภาพ” มาถึงยคุศตวรรษท่ี 21 
ควรจะ  “Student’s Voice and Choice” หรือการรับฟังความคิดของผู ้เ รียน  ให้ผู ้เ รียนได้เลือกในส่ิง 
ท่ีตอ้งการ ส่วนผูส้อนตอ้งจัดให้อย่างเต็มท่ี เพราะมนัเป็นการสอนและฝึกฝน ให้กล้าแสดงออกและ
ยอมรับฟังคนอ่ืนดว้ยเหตุผล เป็นการเสริมกาํลงัใจและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
 4. Dr iving Question or  Challenge ใช้คาํถามเป็นตวัขบัเคล่ือนทา้ทาย หรือเป็นตวักระตุน้ให ้
เกิดการแสวงหาความรู้ วิธีการเรียนของ PBL น้ี ผูเ้รียนใช้กระบวนการแบบสืบสวนสอบสวน Inquiry 
method เป็นวิธีการหาความรู้ โดยการสืบสาวราวเร่ือง สอบถาม ทั้งจากสถานท่ี วตัถุ บุคคล หนังสือ 
หลกัฐาน และโลกไซเบอร์ เพื่อตอบคาํถามท่ีซบัซอ้น หรือหาคาํตอบต่อส่ิงทา้ทายต่างๆ ดงันั้นการเรียนรู้
จะเกิดข้ึนได้ จากการแสวงหาคาํตอบต่อปัญหา หรือคาํถามท่ีได้ร่วมมือกนัเลือกสรรอย่างรอบครอบ
มาแลว้ จากทั้งผูส้อนและผูเ้รียน คาํถามจะตอ้งเป็นประเภทปลายเปิด Open-end Question คือ สามารถท่ีจะ
มีคาํตอบท่ีหลากหลาย ซ่ึงลว้นแต่สนองความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน ตวัอย่างเช่น “มีวิธีการใดบา้ง 
ท่ีจะทาํใหม้หาวิทยาลยัของเราน่าอยู.่.?”  
 5. Inquiry and Innovation หมายความว่า ผูเ้รียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  
การสืบสาวราวเร่ือง การสอบถามจากแหล่งวิชาต่างๆ การคน้ควา้ คน้หาขอ้เท็จจริงด้วยวิธีการต่างๆ  
จากอุปกรณ์การส่ือสาร จากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ไอที ฯลฯ น้ีรวม เรียกว่า Inquiry และโดยวิธีน้ี 
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ผูส้อนอาจตอ้งใหค้วามรู้พื้นฐานพอท่ีจะนาํทางไปต่อยอด แสวงหาความรู้ และความเขา้ใจมนัอยา่งถ่องแท ้
จนสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆข้ึนมาในตวัของผูเ้รียน 
 6. Publicly Presented Product เม่ือผูเ้รียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแบบของ PBL แล้ว 
ผูเ้รียนทุกคนตอ้งแสดงออกซ่ึงผลแห่งการเรียนรู้นั้นๆ ออกมาเป็นท่ีประจกัษต่์อผูอ่ื้น เพื่อเป็นส่ิงยืนยนัว่า 
พวกเขาได้ผ่านการเรียนรู้นั้นมาจริง อาจเป็นการแสดงผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ หรือการอภิปราย เราเรียก 
การนาํเสนอน้ีวา่ Presented Product  
 7. Feedback and Revision การรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้นเป็นส่ิงดีมาก ผูแ้สวงหาความกา้วหนา้
แก่ตนเอง ย่อมเห็นคุณค่าของขอ้วิจารณ์หรือ Feedback จากผูอ่ื้นและสังคมภายนอก เพื่อนาํไปปรับปรุง
แกไ้ขให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งๆ ข้ึนไปและตรงทางท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดมุ่งหมายอนัสําคญัขอ้หน่ึง
ของการเรียนการสอนแบบ PBL ท่ีผูเ้รียนทั้งหลายจะตอ้งผา่นกระบวนการน้ี ในสังคมท่ีแตกต่างกนั อาจมี
จุดประสงคใ์นการวิจารณ์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ แต่ผูเ้รียนและผูส้อน ก็มีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเอาแต่ส่ิงดีๆ 
มาสานต่อ และไม่สนองตอบต่อส่ิงท่ีไร้ค่าเรียกว่า มีความรู้ เร่ืองการคิดวิเคราะห์ หรือ Critical Thinking 
เป็นอยา่งดี 
 

จุดเร่ิมต้นและการเตรียมความพร้อมสู่โครงการ “Active Learning” 
 ก่อนอ่ืนผูเ้ขียนขอสรุปสั้ นๆ เก่ียวกับโครงการน้ีคือ เป็นโครงการท่ีทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ได้มีการสนับสนุนอาจารยใ์ห้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใตห้ัวขอ้ Active Learning แลว้นํา
ความรู้ท่ีได้กลบัมาประยุกต์ใช้กบันักศึกษาของตนเอง ผูเ้ขียนได้ทราบมาบา้งว่าได้มีการจดัโครงการ
ลกัษณะน้ีมาแลว้หลายรุ่น หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ และในปี 2560 น้ี 
ก็ได้มีการจัดโครงการน้ีข้ึนอีกคร้ัง ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับโอกาสอันดีจาก 
นายแพทย์สมพงษ์ และคุณสุวรรณี ไกรกิจ ทั้ งสองท่านน้ีเป็นชาวนครสวรรค์ แต่ไปใช้ชีวิตท่ีเมือง 
Florence เป็นบุคคลท่ีสร้างคุณประโยชน์ และเป็นท่ียอมรับของ Francis Marion University ท่านทั้งสอง
เล็งเห็นถึงความสําคญัของการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมีความประสงคท่ี์จะมอบทุนน้ี เพื่อสนบัสนุนและ
พฒันาศกัยภาพของอาจารย ์เพื่อจะไดน้าํองคค์วามรู้ท่ีไดม้าเผยแพร่และพฒันานกัศึกษาต่อไป นบัไดว้่า
เป็นจุดเร่ิมตน้ของความร่วมมือใหมี้โครงการน้ีเกิดข้ึน 
 ก่อนท่ีจะได้ทุนน้ีมาก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายแบบปอกกล้วยเขา้ปากซะทีเดียว เรายงัต้องผ่านสนาม
ประลองวิชากนัก่อน ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัก็ไดเ้ปิดโอกาสใหอ้าจารยแ์ต่ละคณะลงสมคัรสอบแข่งขนั ซ่ึงตวั
ผูเ้ขียนเองก็ไม่ลงัเลท่ีจะเขา้มาลองสนามดูสักตั้ง ก่อนท่ีจะเขา้สู่โครงการน้ี ผูท่ี้สนใจจะตอ้งเตรียมความ



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal 

 

ฉบับประจําปี พ.ศ. 2560 

5 

พร้อมในเร่ืองภาษาองักฤษมาก่อน ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “เตรียมตวัดีมีชยัไปกว่าคร่ึง” เพราะจะตอ้งมีการสอบ
วดัระดบัภาษาองักฤษ ซ่ึงจะมีทั้งการสอบฟัง สอบขอ้เขียน และสอบสมัภาษณ์ 
 เม่ือประกาศผลว่าผูเ้ขียนนั้นสอบผ่านการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษทั้งหมดแลว้ ขั้นตอนต่อไป
คือ การอบรมภายใตห้ัวขอ้ Active Learning เป็นระยะเวลา 5 วนัจากผูบ้รรยายท่ีมีประสบการณ์ความรู้ 
ไดแ้ก่ Mrs.Suneeta  Cuamon, Ms.Meggyn Hay จากศูนยภ์าษาฯ และ อาจารยสุ์ธินี  แจ่มอุทยั จากสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระหว่างการบรรยายก็จะมีกิจกรรม ซ่ึงทาํให้
ผูเ้ขียนและทีมได้ทาํความรู้จกักนั หัวขอ้หลกัๆ จะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL รวมไปถึงการเรียนรู้วฒันธรรมและการปฏิบติัตนในการใชชี้วิตท่ี
อเมริกา จุดประสงคห์ลกัคือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้อาจารยไ์ดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ PBL 
 

Welcome to Florence 
 การเดินทางคร้ังน้ีนบัเป็นการเดินทางท่ียาวนานท่ีสุดของผูเ้ขียน ความรู้สึกในตอนนั้น คือมีทั้ง
ความเหน่ือยลา้และความต่ืนเตน้ เม่ือกา้วแรกเหยียบถึงจุดหมายปลายทางแห่งเมือง Florence ผูเ้ขียนรู้สึก
โล่งใจอยา่งบอกไม่ถูก เมืองน้ีเป็นเมืองเลก็ๆ แห่งรัฐ South 
Carolina ตั้ งอยู่ท างตะวันออก เ ฉียงใต้ของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีประชากรไม่มากนัก ผูค้นอธัยาศยัดี
และมีความเป็นมิตร ทาํให้ผูเ้ขียนรู้สึกประทบัใจเป็นอยา่ง
มาก จากนั้นพวกเราทั้ง 8 คนก็ได้รับการตอ้นรับท่ีแสน
อบอุ่นจาก Mr. Darryl Bridges รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิ เศษของ  Francis Marion University และครอบครัว 
ยนืชูป้าย พร้อมเขียนวา่ “Welcome to Florence” 
 Mr. Darryl พาเราทั้ง 8 คน มาถึงหอพกันักศึกษาซ่ึงห่างจากตวัอาคาร
เรียนพอสมควร หอพกัแห่งน้ีมีช่ือว่า “Forest Villa Apartment” สมกบัช่ือ Forest 
จริงๆ เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศเยน็สบาย ภายในห้องประกอบไป
ด้วยห้องครัว  ห้องนั่ง เ ล่น  และแบ่งเป็น
ห้องนอนอีก 4 ห้อง เรียกได้ว่ามีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกครบครันเลยทีเดียว 
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 Our  1st Day... @School of Education 
  At Cauthen Café 
  เชา้วนัแรกกบัการตอ้นรับท่ีอบอุ่นเหมือนเคย พร้อมดว้ยม้ือเชา้เลก็ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยัเตรียม
ไวต้อ้นรับ เราทั้ง 8 คนไดมี้โอกาสพบกบั 2 ผูบ้ริหาร
ใหญ่แห่งคณะศึกษาศาสตร์  นั่นก็คือ  Dr. Shirley 
Bausmith และ Dr.Tracy Meetze-Holcombe ท่านทั้ง
สองทกัทายพวกเราอย่างเป็นกนัเอง ทาํให้พวกเรา
รู้สึกผ่อนคลายและอุ่นใจอย่างมากทีเดียว ทั้งสอง
ท่ านได้พ า เ ร า ไปย ังห้ อ ง  CEMC 225 ซ่ึ ง เ ป็น
ห้องเรียนประจําโปรแกรม PBL ซ่ึงเราจะต้องใช้
หอ้งน้ีในการทาํกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 สปัดาห์ 
  Welcome and Or ientation 
  เ ม่ือถึงห้องเรียน  เราก็ได้พบกับ  Dr. Polly Haselden อาจารย์ประจํา  School of Education 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโปรแกรม PBL รอตอ้นรับ พร้อมทั้งแนะนาํโครงการแลกเปล่ียนของทางมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครสวรรคก์บั Francis Marion University อาจารยไ์ดมี้การอธิบายแผนการเรียนและกิจกรรมท่ีเรา
ตอ้งฝึกปฏิบติัในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซ่ึงเรียกไดว้่าค่อนขา้งเหน่ือยทีเดียว เพราะไม่ใช่แค่การเรียนในหอ้ง
เพียงอยา่งเดียว แต่เราตอ้งกลบัไปอ่านเพิ่มเติมในเวป็ไซตข์องอาจารยอี์กดว้ย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการคิด
โครงงานของเรา เอาล่ะมาถึงจุดน้ีกต็อ้งสู้!! 
  Campus tour  by Mr . Darryl Br idges 

 ในส่วนน้ี ผูเ้ขียนขอพาผูอ่้านไปทาํความรู้จักกับ
พื้นท่ีแต่ละส่วนของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงผู ้ท่ีจะพาเรา 
ไปออนทัวร์ก็ คือ  คุณ  Darryl นั่นเอง  เ ร่ิมต้นด้วย 
การแนะนําอาคารเรียนต่างๆ ห้องสมุดส่วนกลาง 
สนามกีฬาและศูนยอ์อกกาํลงักาย รวมไปถึงการพาเรา
ไปติดต่อทาํบตัรนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ 
การเขา้ใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลยั 
ทาํให้ผูเ้ขียนได้เห็นถึงบรรยากาศใหม่ๆ และความ
หลากหลายของมหาวิทยาลยัมากข้ึน 
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ห้องเรียน PBL ของเรา ณ Francis Mar ion University 
 จากท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวในตอนตน้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (PBL) ว่าเป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นการให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา 
สาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐคิ์ดคน้ สาํหรับหลกัสูตรน้ีก็เช่นกนั รหสัรายวิชาและช่ือเตม็ของหลกัสูตร
ก็ คื อ  EDUC 560: Project Based Learning Initiative: Nakhon Sawan Rajabhat University Delegation  
เน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันารูปแบบ
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ผูเ้รียน
สามารถ เ ลื อกหัวข้อ ท่ีสนใจ  แ ต่ต้อ ง
เช่ือมโยงกบัวิชาท่ีจะใชส้อนดว้ย โดยศึกษา
จากตวัอย่างท่ีอาจารยน์ํามาให้ดูในแต่ละ
สาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
ชีววิทยา เกษตรกรรม เป็นตน้ Dr. Polly ได้
แนะนาํเว็ปไซต์ท่ีเป็นประโยชน์ในการหา
ข้อ มู ล  คื อ  www.bie.org (Buck Institute 
Education) ผูท่ี้สนใจสามารถสมคัรเขา้ใชง้านและคน้ควา้ขอ้มูลหรือหาตวัอย่างของโครงงานตามหัวขอ้ 
ท่ีสนใจได ้ 
 ในส่วนของผูเ้ขียนนั้น ตนเองเป็นอาจารยท่ี์สอนวิชาภาษาองักฤษ หัวขอ้โครงงานคงหนีไม่พน้
ทกัษะภาษาองักฤษทั้ง 4 ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ลือกวิชาสัทศาสตร์ภาษาองักฤษ (English 
Phonetics) ท่ีจะมีโอกาสไดส้อนในภาคการศึกษาท่ี 1/60 วิชาน้ีจะเนน้ในเร่ืองการออกเสียงภาษาองักฤษ
เป็นหลกั โดยตั้งคาํถาม Driving Question ไวว้่า จะทาํอยา่งไรใหเ้ด็กในชุมชนของเรามีความมัน่ใจในการ
พูดภาษาองักฤษ ระดบัชั้นจะเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 2 ระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ 
ขั้นตอนในการจดัทาํ ไดแ้ก่ 
  1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
  2. นกัศึกษาจะตอ้งช่วยกนัวิเคราะห์วา่ จะมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะช่วยใหเ้ด็กๆในโรงเรียนกลา้พูด
ภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจ 
  3. จากนั้น นักศึกษาจะตอ้งนาํความรู้ทางดา้นสัทศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบส่ือ 
การเรียนการสอนวิชาสัทศาสตร์ดา้นการออกเสียงท่ีเหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของเด็ก 
ในแต่ละชุมชน 
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  4. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานท่ีสาํเร็จแลว้ 
 โดยสรุปคือ โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาสัทศาสตร์ภาษาองักฤษ จุดประสงคห์ลกั คือ
เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้าํความรู้ทางดา้นสทัศาสตร์ หรือการออกเสียงภาษาองักฤษมาประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรียน 
โดยการออกแบบส่ือการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัทศาสตร์ เช่น ส่ือ
มลัติมีเดีย หนังสือนิทาน การ์ตูน บัตรคาํ เป็นต้น แล้วนําผลงานไป
เผยแพร่สู่โรงเรียนในแต่ละชุมชน 
 นอกจากการเรียนในหอ้งเรียนหลกัของเราแลว้ Dr. Polly ยงัได้
เปิดโอกาสใหเ้ราไดไ้ปดูแนวทางการสอนของอาจารยท่์านอ่ืนๆ อีกดว้ย 
โดยให้ไป sit in ในห้องเรียนนั้นๆ อย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ สังคม 
ชีววิทยา เป็นตน้ ผูเ้ขียนเลยไดมี้โอกาสเขา้ไปดูวิธีการสอน ขอ้ดี ขอ้เสีย
ของอาจารยแ์ต่ละท่าน รวมไปถึงการจดัห้องเรียนลกัษณะของผูเ้รียน 
เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 และท่ีน่าต่ืนเตน้ไปกวา่นั้นคือ การนาํ เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นหอ้งเรียนนัน่เอง เทคโนโลยท่ีีวา่นั้น
ก็คือ Augmented Reality หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง เข้ามาใช้กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ผูบ้รรยายคือ คุณ Debbie Jarrett ซ่ึงโดยส่วนตวัผูเ้ขียนจะชอบนาํเทคโนโลยีเขา้มาสอดแทรกกบับทเรียน
อยูเ่สมอ ทาํใหผู้เ้ขียนมีความรู้สึกว่าจุดเด่นของการเรียนการสอนท่ีน่ี ข้ึนอยูก่บักลวิธีการสอนท่ีกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีแนวคิดใหม่ๆ และสามารถลงมือปฏิบติัเองไดจ้ริง 
 

แนวคดิของการเรียนแบบ PBL 
 สําหรับห้องเรียน PBL ของ Dr. Polly ได้มีการนํากลวิธีท่ีเรียกว่า Gallery walk เข้ามาใช้ใน 
ชั้นเรียน ผูเ้ขียนจะขออธิบายถึงแนวคิดและวิธีการของ Gallery Walk ดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิด กลวิธี Gallery Walk เป็นกลวิธีท่ีให้ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานของกลุ่มในการศึกษาเร่ือง
เดียวกนั ภายหลงัจบบทเรียน ให้กลุ่มอ่ืนมาชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน แสดงความคิดเห็น อภิปราย
ภายในกลุ่ม โดยเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีมีความเห็นเหมือนกนั และเขียนความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั ถา้ไม่แน่ใจในประเด็นท่ีเพื่อนนาํเสนอให้ใส่เคร่ืองหมายคาํถามไว ้กลวิธีน้ีใชเ้ม่ือตอ้งการให้นกัเรียน
นาํเสนอผลงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วม กลวิธีน้ีช่วยฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งคาํถาม การตอบคาํถาม 
การส่ือสารและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ในชั้นเรียนของเรานั้นจะมีการแปะกระดาษ Post it 
แผ่นเล็กๆ ติดไวเ้ม่ือตอ้งการแสดงความคิดเห็น จากนั้นเม่ือหมดเวลาแสดงความคิดเห็นตามท่ีผูส้อน
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กาํหนด เจา้ของผลงานจะนาํผลงานของตนเองมาดูว่ามีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง แลว้นาํกลบัไปปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ข้ึน เม่ือเรียบร้อยแลว้จึงนาํผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ข้ึนแสดงในคร้ังต่อไป 
 วธีิการ 
 1. แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 –4 คน 
 2. ผูเ้รียนร่วมกันทาํกิจกรรม อภิปราย และสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม เขียนลงในกระดาษ
โปสเตอร์แลว้นาํไปติดไวท่ี้ผนงั ระยะห่างกนัพอสมควร 
 3. แจกปากกาสีใหแ้ต่ละกลุ่มอธิบายวิธีการเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของกลุ่มอ่ืน 
 4. ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มยนืตรงโปสเตอร์ของตนเอง 
 5. ให้สัญญาณให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยดุท่ีโปสเตอร์ของกลุ่มถดัไป ศึกษาผลงาน อภิปราย 
และสรุปความคิดเห็น ถา้เห็นดว้ยในประเด็นใดให้เขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ประเด็นนั้น ถา้ไม่เห็นดว้ยใน
ประเดน็ใดใหเ้ขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป ถา้ไม่แน่ใจในประเดน็ใดใหเ้ขียนเคร่ืองหมายคาํถาม 
 6. ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร์ หรือ 2 – 3 โปสเตอร์ตามเวลาท่ีกาํหนด 
 7. นาํอภิปรายทั้งชั้น โดยผูส้อน เพื่อสรุปความคิดเห็นของหอ้ง 

 
 

Field tr ip stor ies! กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 การออกทศันศึกษานอกห้องเรียน ถือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ PBL เพราะเป็นการ 
เปิดโลกทศัน์และมุมมองใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี และเม่ือช่วงเวลาแห่งการผจญภยันอกห้องเรียนมาถึง 
ผูเ้ขียนและสมาชิกอีก 7 คนกจ็ะรู้สึกอารมณ์ดีอยา่งบอกไม่ถูก ไดอ้อกไปเปิดหูเปิดตานอกมหาวิทยาลยับา้ง
ก็จะต่ืนเตน้เป็นธรรมดา เพราะกิจกรรมนอกห้องเรียนของเราค่อนขา้งหลากหลาย เขา้คอนเซปต์ 3ช  
“ชิม ชม ชอ้ป” กนัเลยทีเดียว ผูเ้ขียนขอยกสถานท่ีท่ีน่าสนใจมาเพียงบางส่วนดงัต่อไปน้ี ส่วนแรกท่ีผูเ้ขียน
จะบรรยายต่อไปน้ี เป็นสถานท่ีท่ีเรียกได้ว่า ทาํให้เราได้รู้ถึงตน้กาํเนิดของดินแดนแห่งมลรัฐ South 
calorina เลยกว็า่ได ้
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 1. Florence County Museum สถานท่ีแห่งน้ีมีช่ือวา่ พิพิธภณัฑ์
ฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่ในตวัเมือง Florence ห่างจากมหาวิทยาลยัประมาณ 17 
กิโลเมตร พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีบอกเล่าเร่ืองราว ประวติัความเป็นมา และ
สภาพความเป็นอยู่ของชาวเมือง ซ่ึงเร่ิมจากการทาํเกษตรกรรม ไร่ฝ้าย
และยาสูบ ความประทบัใจของผูเ้ขียนอยูท่ี่ผูบ้รรยายท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
พิพิธภณัฑ์ เพราะบรรยายได้สนุก ชัดเจนและมีความน่าสนใจ ทาํให้
มองเห็นภาพวิถีชีวิตของผูค้นอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน 
 2. Florence County Library สถานท่ีแห่ง น้ี  คือ  ห้องสมุด
ประชาชนของเมือง Florence ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ มีแหล่งการเรียนรู้
มากมายและค่อนขา้งจดัหมวดหมู่ ประเภทของหนงัสืออยา่งเป็นระเบียบ 
หอ้งสมุดแห่งน้ีมีความหลากหลาย ทั้งโซนผูใ้หญ่และมุมของเด็กเล็ก แต่
น่าเสียดายท่ีผูเ้ขียนมีโอกาสไดเ้ดินสาํรวจแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
 3. Columbia Statehouse ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเดินทางไปยงัเมือง

หลวงแห่งมลรัฐ South Carolina ซ่ึงอยูห่่าง
จากเมือง Florence ประมาณ 100 ไมล์ หรือราวๆ 2 ชั่วโมง พวกเราได้เขา้
เยี่ยมชม Columbia Statehouse ซ่ึงเป็นศาลาว่าการเมือง Columbia ความ
น่าสนใจของสถานท่ีแห่งน้ีคือ การได้มีโอกาสดูวีดีทศัน์ พร้อมทั้งเขา้ชม
สถานท่ีท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่แต่สวยงามน่าหลงใหลอยา่งมากทีเดียว 
 4 . Char leston, South Carolina เ มือง น้ี มีก ล่ินไอแห่งความเ ป็น
ประวติัศาสตร์อยู่มากทีเดียว เพราะถือเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัของชาวอเมริกนั
ดว้ย เมือง Charleston น้ีเรียกไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เพราะจะมี

นักท่องเท่ียวเขา้มาแวะเวียนเยี่ยมชมเสมอ ผูเ้ขียนเองก็เช่นกนั รู้สึกประทบัใจสถานท่ีแห่งน้ีมากท่ีสุด 
เพราะเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและมีเสน่ห์ 
 5. Myr tle Beach มลรัฐ South Carolina เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง
ติดกบัมหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัการพกัผ่อนช่วงฤดูร้อนก็คือ หาดไมร์เทิล 
นัน่เอง เพราะนอกจากจะมีชายหาดท่ีงดงามแลว้ ยงัสามารถทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ได ้เช่น กีฬาทางนํ้า สวนสนุก 
ก่อปราสาททราย เป็นตน้ 
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 6. Dar lington Raceway ถา้ใครท่ีชอบความเร็ว ความทา้ทาย ตอ้งไดม้าเยือนท่ีแห่งน้ี เพราะท่ีน่ี
คือ สนามแข่งรถท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเป็นสนามท่ีใชส้าํหรับแข่งรถ NASCAR ของชาวอเมริกนั และกิจกรรม
ของผูเ้ขียนก็น่าต่ืนเตน้เหลือเกิน เพราะได้มีโอกาสข้ึนไปทดสอบสนามแข่งแห่งน้ีมาแล้ว ซ่ึงรถจาก
สนามแข่งจะวิ่งดว้ยความเร็วไม่ตํ่ากว่า 120 ไมลต่์อชัว่โมง นบัเป็นประสบการณ์อนัน่าหวาดเสียวและทา้
ทายอีกประสบการณ์หน่ึง 
 7 . การเข้ าชมการแข่งขัน  Baseball Game Francis Marion University เ ป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงในดา้นกีฬาเบสบอลมาก และคนท่ีน่ีก็นิยมดูกีฬาเบสบอลดว้ยเช่นกนั สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ี
หลกัของการแข่งขนั มีช่ือว่า Sparrow stadium อาจารย ์นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้มาชมโดย
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่อหน่ึงการแข่งขนั เรียกไดว้่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผูเ้ขียนมาก เพราะยงัไม่เคย
ดูการแข่งขนักีฬาเบสบอลมาก่อน 
 8. ร้านอาหารเด่น  ๆของเมือง Florence และท่ีขาดไม่ไดใ้นการท่องเท่ียวนอกร้ัวมหาวิทยาลยั 
ในแต่ละคร้ัง ก็คือการไดไ้ปชิมร้านอาหารอร่อยๆ สไตลอ์เมริกนั ซ่ึงมีหลากหลายเมนูใหเ้ลือกสรร เพราะ
เราตอ้งสั่งตั้งแต่ Appetizer ไปจนถึง Main Course แน่นอนหรือท่ีสมาชิกของเราจะพลาดเมนูพิเศษ แต่ท่ี
น่าประทบัใจท่ีสุดท่ีสมาชิกทั้ง 8 คน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่าอร่อยและคุม้ค่าท่ีสุด นัน่คือ ร้าน Shuler’s 
เป็นร้านอาหารในดวงใจเลยทีเดียว เพราะเป็นบุฟเฟ่ตส์ามารถเลือกทานไดห้ลากหลาย 
 

บทส่งท้าย 
 สุดทา้ยน้ี ผูเ้ขียนตอ้งขอขอบคุณนายแพทยส์มพงษ ์และคุณสุวรรณี ไกรกิจ เป็นอยา่งสูง ท่ีมอบ
ทุนการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น PBL ในการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพอาจารย ์ให้พวกเราไดมี้โอกาส 
มาแลกเปล่ียนความรู้ วิสัยทศัน์ รวมไปถึงภาษาและวฒันธรรม ณ Francis Marion University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ขอบคุณท่าน ผศ.ดร. บญัญติั ชาํนาญกิจ อธิการบดี, ดร.ประจกัร รอดอาวุธ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีสนบัสนุนเร่ืองของค่าใชจ่้ายตลอดการเดินทาง 
ขอบคุณ Mr. Darryl Bridges และครอบครัวท่ีให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
ขอบคุณ Dr. Polly Haselden ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านท่ีช่วยผลกัดนั ห่วงใยและให้กาํลงัใจในการเรียน 
จนทาํให้ผูเ้ขียนรู้สึกว่าระยะเวลา 3 สัปดาห์นั้นผ่านไปเร็วเหลือเกิน สุดทา้ยผูเ้ขียนขอขอบคุณคณาจารย ์
ทั้ง 7 ท่านท่ีมาเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนั ซ่ึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดรั้บนอกจากความรู้ในเร่ืองการเรียน 
การสอนแบบ PBL แลว้ ส่ิงท่ีมีค่ายิง่กว่านั้นคือ ประสบการณ์ท่ีหาไดย้ากในการใชชี้วิตในต่างแดน มุมมอง
ใหม่ๆ และมิตรภาพท่ีดี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจดัโครงการท่ีดีแบบน้ีข้ึนอีก เพื่อโอกาสท่ีดี 
ในการพฒันาการศึกษาใหก้า้วหนา้ต่อไป 
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การจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
Project-Based Learning (PBL)1 

 
จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล2 

 

บทนํา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์คือ การสร้างโอกาสในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และการพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานสากล จากประเด็น
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวพบว่า ครูผูส้อนคือปัจจยัสาํคญัในการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพสูง เป็นไป
ตามการพฒันาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีความมุ่งหวงัสาํคญั คือ การสร้างครูใหเ้ป็นผูมี้ทกัษะความรู้ ใน
เชิงบูรณาการ  และสร้างให้ครูมีความสามารถในการวิ เคราะห์  และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้เหมาะสมด้วยวิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย ตลอดจนช่วยให้ครูได้เกิดการพฒันาความสามารถ 
ให้สูงข้ึน ช่วยกาํหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบทของ
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล การจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัของการพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สูงสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนรู้ในระดบัทกัษะการคิดชั้นสูง (Higher Order Learning Level) จึง
ได้จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” ณ Francis Marion 
University (FMU) รัฐเซาท ์แคร์โลไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเตรียมคณาจารยใ์ห้พร้อมใน
การพฒันาวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างแบบอยา่งในการพฒันาทางวิชาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาคณาจารยใ์ห้มีความรู้ ความสามารถในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นวิชาการ และ
สามารถประยกุตช์าความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ในการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือให้คณาจารยไ์ด้มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) จาก
การศึกษาดูงานและร่วมสมัมนาวิชาการกบัคณาจารยใ์นต่างประเทศ 
  

                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2 อาจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ทฤษฎแีละการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นไปตามระบบการเรียนรู้จาก FMU โดยมี ดร. พอลล่ี เฮสเซลเดน (Dr. Polly G. Haselden) 
เป็นผูใ้ห้ความรู้ และแลกเปล่ียนในการอบรม เป็นหลกั มีหลกัสูตรในการอบรมช่ือ “EDUC 560 Project 
Based Learning Initiative” โดยเน้ือหาประกอบไปดว้ยระบบการเรียนแบบโตต้อบ (Interactive) ผูอ้บรม
สามารถเรียนรู้เทคนิคการพฒันาการเรียนการสอนไดจ้าก “Standards-Focused Project Based Learning 
Model” ระหว่างการอบรม คณาจารยส์ามารถทาํงานโดยมีเป้าหมายเลือกจากวิชาท่ีตวัเองรับผิดชอบ เพื่อ
จะออกแบบการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning: PBL) โดยจะมีการอภิปรายตามหัวขอ้ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกบัรายวิชาท่ีเลือก สุดทา้ยส่ิงท่ีคาดว่านกัศึกษาจะไดรั้บ
จาก PBL คือสามารถพฒันาจากการเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เป็นประโยชน์สูงสุดใน
การเรียนรู้ และสามารถนาํเสนอผลงานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ 
 หัวข้อในการฝึกอบรม PBL  
 1. การละลายพฤติกรรมและการฝึกพื้นฐานความรู้
เ บ้ืองต้นด้านภาษาอังกฤษ  โดยมีหัวข้อคือ  เ ร่ืองราวของ
คณาจารยแ์ต่ละคน เช่น ครอบครัว งานอดิเรก การท่องเท่ียว 
งาน ฯลฯ โดยใหเ้ลือกเขียนมา 3 หวัขอ้ ใหเ้ขียนใส่กระดาษและ
นําเสนอผลงาน ดังภาพท่ี 1 โดยดร. พอลล่ี เฮสเซลเดน ให้
เกียรติในการถือผลงาน 
 2. การ เ รียน รู้  PBL จากสํานักยูโธ เ ปีย  (Eutopia’s 
Project Based Learning) ซ่ึงเป็นสถาบนัในการดูแลเร่ือง PBL ท่ี
แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เด็กชั้นอนุบาลจนถึงระดับ
ปริญญาตรี เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพเคล่ือนไหวของการทาํ PBL 
ตั้งแต่การตั้งคาํถาม การตั้งขอ้สังเกต การเลือกหัวขอ้ในการทาํ 
PBL และการดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆใหก้บัผูเ้รียน 
 3. เร่ิมกระบวนการเลือกรายวิชาท่ีจะทาํ PBL คน้หา
และตั้งคาํถามเพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการ (Driving Questions) 
โดยมีมาตรฐานหลกั หรือใจความสําคญัในการดาํเนินงาน 
(ในท่ีน้ีผูเ้ขียนได้เลือกวิชาท่ีจะทาํโครงการน้ี คือวิชาเทคโนโลยีการอบแห้ง เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก 
ท่ีสอนในสาขาวิศวกรรมพลงังาน) ดงัต่อไปน้ี   

ภาพท่ี 1  การนาํเสนอผลงานเร่ืองท่ีประทบัใจ 3 เร่ือง 

ภาพท่ี 2  การเร่ิมตั้งหวัขอ้ในการทาํ PBL 
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Essential Elements Poster  
 Key Knowledge, Understanding & Success Skills 

 Observing and understanding the urban raw materials will decide to process. 
 If we choose this raw material, is it worth? 
 How much is produce for each raw material? 
 Knowledgement of design method in-terms of their potential to effectively: 

    Review each raw materials property from papers, proceedings, and thesis and text books. 
    Temperature, relative humidity, moisture ratio etc. will concern. 
    Energy equations for determine the solutions. 
 Challenging Problem or  Question 
 How can we design drying chamber to be more sustainable, practical and collaborated with 
their rural areas? 

Sustained Inquiry 
  Students will be able to discuss properties of raw materials through research and education. 
  Students will learn the methodology of drying. 
  Students will be able to choose entry method of drying into their notebooks. 
  Students will be able to correctly determine the solutions and equations. 
  Students will be able to design the drying chambers into “Solid Work” program. 

Authenticity 
  Students will learn the relationships in their rural area and make them learn of each other’s 
and support their future careers. 
  Students will conduct a presentation in class and their communities to share the advantages 
and disadvantages of their projects and make public products. 

Student Voice & Choice 
  Raw materials 
  Text Book/ Internet access 
  Calculators 
  Computers 
  3 weeks operates, 1-2 person/group 
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 Reflection 
  Students will explain why they decided to choose their raw materials. 
  Discuss the method of drying and how it works. 
  Students will explain how they choose their selected equations 
 Public Product 
  Smart presentations 
  Q & A 
 

 ในรายวิชาเทคโนโลยีการอบแห้งนั้น ผูเ้ขียนได้ตั้ งโจทยค์าํถาม เพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการ 
(Driving Questions) ว่า “How can we design drying chambers to be more sustainable, practical, and 
collaborated with their rural areas?”  
 4. การประเมินผล (Assessing Projects) ของ PBL จะข้ึนกบัระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 
ใน 1 ภาคการศึกษา เช่น ในวิชาเทคโนโลยกีารอบแหง้ มี 15 สัปดาห์การสอน ตดัการเรียนทางทฤษฎี ตาม
ตาราง การเรียนใน มคอ. 3 แลว้ ผูส้อนสามารถออกแบบโครงการไดต้ามตอ้งการ ตามระยะเวลา และตอ้ง
สอดคล้องกับการประเมิน  ในท่ี น้ี
ผูเ้ขียนได้ออกแบบโครงงานเร่ืองน้ี 
5 สัปดาห์  ตั้ งแต่เ ร่ิมเก็บข้อมูลของ
วตัถุดิบ (Raw Materials) จนถึงขั้นตอน
สุดท้าย  ท่ี เ รี ยกว่ าการออกแบบเตา
อบแหง้ เบ้ืองตน้ (Draft Designs) 
 5. การสรุปภาพโดยรวมของ
โ ค ร ง ง า น อ บ ร ม  (Project Design: 
Overview) PBL ในรายวิชาเทคโนโลยี
การอบแหง้ ดงัภาพท่ี 3 
 6. การรับประกาศณียบตัรโดย 
Drs. Sompong and Suwanee Kraikit และ 
Dr.Tracey Meetze-Holcombe, Dean FMU School of Education 

 
 

ภาพท่ี 3  การนาํเสนอผลงานโดยรวม การสรุปโครงงานของคณาจารยแ์ต่ละท่าน 
               ในส่วนการรับผิดชอบตามหวัขอ้วิชาท่ีเลือก 

ภาพท่ี 4  พิธีรับมอบประกาศนียบตัร 
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พรหมลิขติ PBL in Amer ica 1 
 

โชติกา ลิลา2 
 

องก์ที ่1 ไม่คิดไม่ฝัน วา่จะพบกนัได ้
 จากการประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในบ่ายวนัหน่ึงของปลายเดือนมีนาคม 2560 
อากาศภายนอกห้องประชุมแสนอบอา้วตดักบัอากาศเยน็เฉียบภายในห้องประชุมอาคาร 1 ในวาระท่ี 6 
เร่ืองอ่ืนๆ ประธานหลกัสูตรฯ (อาจารย ์ดร.วรวิทย ์พฒันาอิทธิกุล) ท่ีทาํหนา้ท่ีหวัหนา้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ควบคู่ไปด้วย ได้เช้ือเชิญผลักดันให้อาจารยใ์นสาขาฯ เขา้ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจัด 
การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยขยายความว่า น่ีคือโครงการท่ีหวัหนา้ฯ ไดเ้ขา้ร่วมเม่ือปีท่ีผา่นมา 
และรู้สึกคุม้ค่ามากอยากให้อาจารยใ์นสาขาฯ ไดมี้โอกาสดว้ย และท่ีพุ่งตรงเขา้กลางใจผูเ้ขียนท่ีสุด คือ
โครงการดงักล่าวบงัเกิดข้ึน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Francis Marion University มลรัฐ South Carolina 
ดินแดนท่ีใฝ่หาและไม่เคยคิดว่าจะไดไ้ปเยือนเน่ืองดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินฐานะ ในเง่ือนไขการสมคัรคือ 
ตอ้งไปลงช่ือท่ีคณะฯ, เป็นบุคคลผูเ้คยทาํวิจยั Active Learning และไม่เคยเขา้ร่วมอบรม Active Learning 
ต่างประเทศมาก่อน ฟังจากเกณฑท์ั้งสอง ผูเ้ขียนพบวา่ตนเองเขา้ทุกคุณสมบติั ความฝันกลางอากาศเร่ิมก่อ
เกิด และผลกัดนัให้กา้วเทา้เดินไปลงช่ือท่ีสาํนกังานคณะวิทยาการจดัการ อาคาร 10 เส้นทางการไปลงช่ือ
แม้จะฝ่าเปลวแดดท่ีร้อนแรงสักเพียงใด แต่ผูเ้ขียนกลับรู้สึกเหมือนเย็นสบาย และกระหยิ่มใจยิ่งนัก 
จนกระทัง่เม่ือไดไ้ปยนืหนา้ป้ายประกาศในสาํนกังานคณะฯ คุณสมบติั เป็นไปตามท่ีไดรั้บแจง้ทุกประการ 
แต่ตอ้งมีการทดสอบภาษาองักฤษ ท่ีจดัโดยศูนยภ์าษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และผูท่ี้ผ่านการ
ทดสอบจะมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ คณะละ 2 คน พออ่านจบ ความฝันท่ีดูใกลแ้ละเหมือนภาพจริงจึงกลบั
กลายเป็นภาพวาดสีนํ้ าเลือนลางดงัเดิม “จริงสินะ ตอ้งมีการสอบภาษาองักฤษ” การจรดปลายปากกา 
เป็นผูส้มคัรคนแรกในหน้ากระดาษจึงหยุดชะงกั เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการในคณะฯ เห็นภาพตั้งแต่ผูเ้ขียน 
เดินผลกัประตูเขา้มาอย่างร่าเริงประดุจราชสีห์ จนถึงการยืนลงัเลท่ีจะลงช่ือสมคัรประดุจดงัแมวเช่ืองๆ 
จากภาพดงักล่าว อาจทาํใหเ้กิดความรู้สึกอึดอดัแก่ผูพ้บเห็น จึงส่งเสียงมาสนบัสนุนใหล้งช่ือสมคัรเถิดอยา่
กลวัเลย ไม่มีอะไรจะเสีย ช่ือโชติกา ลิลา จึงปรากฏในแฟ้มสมคัรดงักล่าว ถดัจากนั้นมาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
ผูเ้ขียนจึงไดถู้กนดัหมายให้ไปทดสอบภาษาองักฤษ ณ วนันั้นเอง จึงไดท้ราบว่าผูร่้วมอุดมการณ์การสอบ

                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
2 อาจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ด้วยกันอีกคนหน่ึง ของคณะวิทยาการจัดการคือ  อาจารย์ลฎาภา  แผนสุวรรณ์ รุ่นน้องท่ีอยู่สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผูมี้ความคุน้เคยกนัพอสมควร เพราะคร้ังหน่ึงเคยไปใชชี้วิตดว้ยกนั 1 สัปดาห์ในการ
อบรมภาษาองักฤษในการส่ือสาร ณ จงัหวดัเชียงใหม่ความอุ่นใจจึงบงัเกิด 
 เม่ือไปถึงสถานท่ีทดสอบ จึงพบว่าเป็นการทดสอบภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรม Oxford Online 
Placement Test และจาํนวนผูท่ี้เขา้รับการทดสอบดว้ยกนั มีจาํนวนท่ีเกินความคาดหมาย จึงไดแ้ต่ปลอบใจ
กบั อาจารยล์ฎาภา แผนสุวรรณ์ ว่ามาทดสอบเพื่อทราบระดบัของตนเองก็คุม้แลว้ การทดสอบดงักล่าว 
เป็นการทดสอบแบบ Online ทีขอ้สอบประมาณ 90 ขอ้ แบ่งเป็นด้านต่างๆ การอ่าน การฟัง การเขียน 
ซ่ึงจาํกดัเวลา เม่ือทาํการทดสอบ Online เสร็จ จะตอ้งยา้ยไปอีกห้องเพ่ือทาํขอ้สอบแบบเขียน ยงัจาํไดถึ้ง
หวัขอ้การเขียนในวนันั้นว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบั Thailand 4.0 และเร่ืองบทบาทการเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั 
ความมัน่ในในการทาํขอ้สอบทั้ง 2 แบบ มีเพียง 50:50 และถา้ผ่านการทดสอบส่วนแรก จะได้รับสิทธิ 
ใหม้าสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่าย ผลคะแนนการทดสอบแบบ Online ผูเ้ขียนอยูใ่นระดบั A2 ซ่ึงสร้างความ
ดีใจอยา่งมาก เพราะเห็นตวั A ปรากฏในผลสอบ แต่การดีใจตอ้งสลดลง เพราะเจา้หนา้ท่ีอาํนวยการสอบ
ช้ีแจงว่า สูงสุดคือ C2 ซ่ึงแปลว่า คะแนนผูเ้ขียนอยู่ในระดบัถดัจากอนัดบัตํ่าสุดมาเพียง 1 ระดบัเท่านั้น 
และเม่ือรับประทานอาหารกลางวนัแบบไม่รับรู้รสชาติ เพราะความต่ืนเต้นเสร็จส้ิน จึงได้ลองชวน
อาจารย์ลฎาภา  แผนสุวรรณ์  ข้ึนมาดูประกาศรายช่ือผู ้มี สิทธิสัมภาษณ์  เ ม่ือเห็นช่ือตนเองและ 
ช่ือ อาจารยล์ฎาภา แผนสุวรรณ์ จึงผ่านลมหายใจออกมาได ้ว่าเราทั้งสองคนมีสิทธิเขา้รับการสัมภาษณ์ 
การสมัภาษณ์เป็นไปดว้ยความต่ืนเตน้ ผูเ้ขียนไม่เคยตอ้งสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างประเทศเกิน 1 คน 
แต่ในคร้ังน้ีมีอาจารยช์าวต่างชาติ เป็นกรรมการสัมภาษณ์ถึง 3 ท่าน และปกติในบรรดาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ดา้นท่ีบกพร่องท่ีสุดของผูเ้ขียนคือการฟัง แต่ดว้ยไดรั้บความกรุณาจากอาจารยท์ั้ง 3 ท่าน 
ท่ีมีท่าทีเป็นมิตร และพยายามท่ีจะฟังคาํตอบของผูเ้ขียน ท่ีตอ้งตอบคาํถามเก่ียวกบัการนาํ Active Learning 
มาใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ย่างไร ความต่ืนเตน้จึงคลายลง เม่ือสอบสัมภาษณ์เสร็จเดินทางกลบับา้น
ดว้ยความรู้สึกท่ีว่าแมจ้ะไม่ไดรั้บคดัเลือก แต่เร่ืองการไดรั้บการทดสอบทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์ก็เป็น
ความประทบัใจ และเป็นแรงฮึดใหผู้เ้ขียนอยากจะกลบัมาพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน
กวา่เดิม 
 หลงัจากการทดสอบ เวลาผา่นไปเกือบ 1 เดือน เป็นระยะเวลาท่ีนานพอสมควรและดว้ยภารกิจต่างๆ 
ท่ีทาํใหเ้กือบจะลืมเร่ืองน้ี ผูเ้ขียนเขา้ใจเองไปแลว้ว่าคงไม่ผ่านการทดสอบ แต่แลว้มีบนัทึกเชิญประชุมมายงั
ผูเ้ขียน พร้อมแนบผลการทดสอบว่า “ผ่าน” และไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ รวมถึง อาจารยล์ฎาภา แผนสุวรรณ์  
ก็ได้ไปด้วยกนั ก็ยิ่งสร้างความปิติให้กบัผูเ้ขียนมากยิ่งข้ึน ว่ามีรุ่นน้องท่ีคุน้เคยจะได้ร่วมเดินทางไกล 
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เป็นตวัแทนคณะวิทยาการจดัการไปดว้ยกนั โดยท่ีในตอนนั้นยงัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองการทาํ Project Based 
Learning แมแ้ต่นอ้ย เขา้ใจวา่เป็นเหมือนการทาํ Active Learning 
 

องก์ที ่2 การเตรียมตวักลบัไปเป็นนกัเรียน (นอก) 
 หลงัจากท่ีทราบข่าวดีเร่ืองผลการไดรั้บเขา้ร่วมโครงการไม่นาน ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัขณะนั้น
และแม่งานในคร้ังน้ีคือสํานกัส่งเสริมวิชาการฯ ไดเ้รียกประชุมและกล่าวถึงท่ีมาของโครงการว่า เพราะ
ความกรุณาของผูใ้หทุ้นไดแ้ก่ นายแพทยส์มพงษ ์และภรรยา แพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ ซ่ึงคุณหมอสมพงษ ์
เป็นคนนครสวรรคโ์ดยกาํเนิด ไดไ้ปใชชี้วิตอยูป่ระเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าส่ีสิบปี มีความคิดท่ีอยากให้
โอกาสในการพฒันาการศึกษาให้กบับา้นเกิด ด้วยการให้ทุนการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาดว้ยการ
อบรมวิธีการเรียนแบบ Project Based Learning ณ Francis Marion University ซ่ึงสําหรับมหาวิทยาลยั 
ราชภฏันครสวรรค ์โครงการน้ีจดัข้ึนเป็นปีท่ี 2 แลว้ จากนั้นมีการนดัหมายเร่ืองการอบรมภาษาองักฤษ 
เตรียมความพร้อมทักษะการใช้ภาษา การเรียนรู้วฒันธรรมพ้ืนฐาน การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เป็นเวลา 5 วนั:ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อการไปเรียนท่ีโน่นอย่างสูง จากนั้นมีการนัด
หมายเพ่ือยืน่ขอวีซ่าแบบออนไลน์ การตกลงเลือกเส้นทางการบิน การจดัการซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน การเบิกจ่าย
ตามระเบียบราชการ การนดัหมายและเตรียมตวัทาํวีซ่าเขา้ประเทศ ทุกกระบวนการท่ีกล่าวมานั้น ใชเ้วลา
ไม่ถึง 1 เดือน ไม่น่าเช่ือวา่จะผา่นทุกขั้นตอนมาไดอ้ยา่งทนัท่วงที และปัจจยัท่ีทาํใหคิ้ดไม่น่าจะทนัคือเวลา
ท่ีมีไม่ถึง 1 เดือน ก็เพราะเราตอ้งรอหนงัสือตอบรับการอบรมจาก Francis Marion University  เพื่อนาํไป
กรอกขอ้มูลในการขอวีซ่าแบบ online เม่ือไดรั้บการตอบรับ จากนั้นตอ้งโทรไปขอนดัวนัทาํวีซ่า ซ่ึงทั้ง
กลุ่มตอ้งทาํวนัเดียวกนั เพ่ือความสะดวกในการเดินทางท่ีทางสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น
ฝ่ายท่ีอาํนวยความสะดวกใหท้ั้งหมด มีเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้ขียนชอบใจมากเป็นพิเศษคือการถ่ายภาพเพื่อทาํวีซ่า 
ในจังหวดันครสวรรค์ ได้รับการร่ําลือว่าตอ้งไปถ่ายท่ีร้านแมวทองสาขาท่ีอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค ์โดยช่างภาพตอ้งเป็นอาม่าท่ีร้านเท่านั้น ฟังแลว้ไม่น่าเช่ือ เพราะค่าท่ีวา่น่ีคือการถ่ายรูป เพื่อยืน่
ขอวีซ่าไปประเทศมหาอาํนาจของโลก กลบัไม่ตอ้งไปถ่ายกบัสตูดิโอท่ีทนัสมยัครบวงจร แต่กลบัเป็น
ช่างภาพอายรุุ่นยายท่ีสัง่ใหท้าํหนา้น่ิงๆ เอานํ้าลูบผมและเอาผมทดัหูแลว้จะจึงจะผา่น ก็เป็นจริงทุกประการ 
เพราะมีอาจารยร่์วมเดินทางอีกท่านหน่ึง ไปถ่ายรูปท่ีอีกร้านหน่ึงแลว้มีผมมาปรกใบหู ปรากฏว่าไม่ผ่าน 
ตอ้งกลบัมาถ่ายกบัอาม่าท่ีร้านแมวทองจึงจะผ่าน เม่ือดาํเนินการดา้นเอกสารเรียบร้อย เหลือแต่เพียงการ
เดินทางไปเป็นนกัเรียนนอกดูสักคร้ังในชีวิต ลาํดบัต่อไปขอแนะนาํผูร่้วมเดินทางในคร้ังน้ี ซ่ึงมาจากต่าง
สาขาทั้งหมด 8 คนดงัต่อไปน้ี 
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2 อ.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพฒัน ์ สาขาวิชาชีววิทยา 
3 อ.ลฎาภา  แผนสุวรรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4 อ.ปรัชพร  พนัหลง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
5 อ.ปฐมพงค ์ จิโน สาขาวิชาวิศวกรรม 
6 อ.ปริญญารัตน ์ จินโต สาขาวิชาชีววิทยา 
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 ผูร่้วมเดินทางทั้ง 8 มีความสนิทสนมกนัอยา่งรวดเร็ว อาจเพราะผา่นช่วงเวลาท่ีตอ้งวิเคราะห์ และ
ร่วมกนัแกปั้ญหาในก ารเดินทางดว้ยกนั อีกทั้งไดมี้การเปิดใจพดูกนัตั้งแต่ตน้วา่ใครจะทาํอะไร เพื่อใหก้าร
เดินทางและการเรียนดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยสมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรคร่์วมกนันัน่เอง 
 การเดินทางไป Francis Marion University มลรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการ
เดินทางร่วม 26 ชัว่โมง เราตอ้งไปเยอืนถึง 5 สนามบิน ไดแ้ก่ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย, Abu Dhabi สหรัฐ
อาหรับ เอ มิ เรตส์ ,  John F. Kenedy International Airport New York, Charlotte Douglas International 
Airport North Carolina และ จุดหมายปลายทางคือ Florence Regional  Airport South Carolina เป็นการ
เดินทางท่ียาวนานท่ีสุดเท่าท่ีผูเ้ขียนไดเ้ดินทางมา และเป็นการบินแบบรวดเดียว มีบางสนามบินท่ีเราตอ้ง
วิ่ง วิ่ง วิ่ง บางสนามบินเรามีเวลาพกัผ่อน แต่ในการเดินทางกลบั เราไดห้ยุดพกัทศันศึกษาท่ี New York 
City เป็นเวลา 2 วนัก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย 
 

องก์ที ่3 ความรักบงัเกิด ณ Francis Marion University 
 คณะเดินทางได้ไปถึง Francis Marion University วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 เวลาราวๆ 21.00 น. 
(ตามเวลาทอ้งถ่ิน) ไดรั้บการตอ้นรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจาก Mr.Darryl Bridges และครอบครัว ซ่ึง
เป็นผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษของ Francis Marion University (FMU) และนับจากน้ี Mr.Darryl 
Bridges จะเป็นผูใ้ห้ความกรุณาดูแลคณะเดินทางจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จนถึงวนัเดินทาง
กลบั จากนั้นพวกเราไดพ้กัผอ่นอยา่งสุขกายสบายใจ ณ Forest Villa apartments FMU. ซ่ึงเป็นห้องพกัท่ีมี
เคร่ืองอาํนวยความสะดวกครบครัน ใน 1 ห้อง จะแบ่งเป็น 4 หอ้งนอน มี 2 ห้องนํ้ า และมีพื้นท่ีส่วนกลาง
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เป็นหอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว ซ่ึงมีความสะดวกสบายมากพอสมควร มีเคร่ืองปรับอากาศทั้งร้อนและเยน็ เคร่ือง
ทาํนํ้ าอุ่น ระบบ internet wifi ท่ีทนัสมยัแต่อยูท่่ามกลางธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ เรียกไดว้่าเหมาะสมกบัการ
มาเรียนรู้อยา่งไร้ขีดจาํกดั 
 ในส่วนของการเรียนนั้ น ตารางเรียนคือเรียนวัน
จนัทร์-พฤหัสบดี เวลาประมาณ 09.00-14.00 น. ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
กิจกรรมการเรียนท่ี Asso.Prof. Dr.Polly Haselden ผูรั้บผดิชอบ
การอบรมในคร้ังน้ี ในบางวนัไดไ้ปนัง่เรียนแบบสังเกตการณ์
ในชั้นเรียนอ่ืนๆ ทาํให้เห็นว่าวฒันธรรมการเรียนการสอน 
เป็นไปแบบ Active และเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ผูส้อนจะ
กระตุน้ดว้ยคาํถาม ดว้ยส่ือการสอน การพบผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ
ดา้นนั้นๆ จึงทาํให้การเรียนไม่น่าเบ่ือ บางวนัได้เดินทางไป
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ได้เห็นประวัติศาสตร์  การได้ชม
คอนเสิร์ต การได้ไปชมกีฬาเบสบอล ได้รับประทานอาหาร
สไตลอ์เมริกนั วิถีการเรียนการอบรมจึงมีความไม่น่าเบ่ือ มีชีวิตชีวาและไดส้มัผสัอเมริกาอยา่งแทจ้ริง 
 

องก์ที ่4 มนตรั์ก PBL 
 ในการไปอบรมคร้ังน้ี คือการอบรมการเรียนการสอนแบบ 
Project Based Learning ตั้งแต่วนัท่ี 2-27 มิถุนายน 2560 เป็น
การอบรมเทคนิคเรียนการสอนแบบเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นสําคญั 
ได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยท่ีผู ้เ รียนมองเห็นจุดหมายปลายทาง สามารถรู้ว่าจะ
สามารถได้คะแนนจากจุดไหน  และขับเคล่ือนด้วยการ 
ตั้งคาํถามท่ีเรียกว่า Driving Question ผูส้อนมีบทบาทเสมือน
ไกดใ์หผู้เ้รียนไดป้รึกษา ช้ีนาํใหเ้ห็นปัญหาในชุมชนท่ีผูเ้รียน
จะสามารถใชอ้งคค์วามรู้ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไม่หลงทิศ
หลงทาง โดยมี PBL Modules เป็นเสมือนแผนท่ีให้ผูส้อน
นําพาผูเ้รียนไปถึงจุดหมายปลายทางและเม่ือโปรเจคจบ
ผูเ้รียนจะรับรสชาติของคุณค่าในการเป็นผูส้ร้างสรรคส่ิ์งท่ี
เป็นประโยชนก์บัชุมชน ดงัภาพท่ี 3  

ภาพที ่1  ภาพหอพกัและบรรยากาศ 
              โดยรอบ 

ภาพที ่2  บรรยากาศการเรียนการสอน 
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ภาพที ่3  PBL Modules และตวัอยา่งการทาํ PBL Assessment 
ท่ีมา: https://www.bie.org/blog/pbl_in_the_mirror_planning_for_student_reflection 

 

 ในส่วนของผูเ้ขียน เลือกหวัขอ้ท่ีจะกลบัมาทาํร่วมกบันกัศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

การเรียนการสอนแบบ Project Base Learning: PBL 
 

ช่ือวชิาทีใ่ช้ในการเรียนการสอนแบบ PBL: The Basic Acting and Directing. 
ช้ันปีทีล่งเรียน: ปีที ่4 สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
Topic: The Myth of Return. 
 อตัลกัษณ์ (Identity) คือการบ่งบอกท่ีรากเหงา้ท่ีมาของบุคคล มายาคติหรือเร่ืองเล่าคาํสอน
ต่างๆ ในชุมชน เปรียบเสมือนเคร่ืองประกอบสร้างอตัลกัษณ์ การใหน้กัศึกษาผูเ้ป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ไดก้ลบัไปเสาะหามายาคติหรือคาํสอนต่างๆในชุมชนจากคนรุ่นอาวุโส จึงเป็นการร้ือฟ้ืนเร่ืองราว
ต่างๆ ให้กลบัมา นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่มคน 2 รุ่น ซ่ึงสุดทา้ย
นักศึกษาจะต้องนําเสนอมายาคติเร่ืองเล่าต่างๆ ผ่านละครเวทีท่ีนักศึกษาเป็นผู ้สร้างสรรค์ข้ึน 
ในทุกกระบวนการ  

โครงการน้ีเนน้ความสามารถดา้นการส่ือสาร ทกัษะการแสดงและกระบวนการละคร โดยเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ ผูเ้รียนจะไดรั้บการสะทอ้นและถอดบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญการละคร, ชุมชน และ
กลุ่มนักศึกษาร่วมชั้ น  เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ใช้องค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกนั 
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 จากโครงร่างดงักล่าว ปรากฏเป็น Poster ท่ีนาํเสนอเร่ืองราวใหเ้ห็นท่ีไปท่ีมาอยา่งสมบูรณ์ ดงัน้ี 

 

ภาพที ่4  การร่างโครงงานท่ีผูเ้ขียนออกแบบและไดรั้บการเสนอแนะจากอาจารยผ์ูส้อน 
                              และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เรียกวิธีการน้ีวา่ Gallery Walk 

 

 

ภาพที ่5  ผูเ้ขียนและคณะผูอ้บรมฯ ไดรั้บเกียรติใหไ้ปนาํเสนอโครงงานท่ี สโมสร Rotary แห่งเมือง Latta 
                    และไดรั้บใบประกาศณียบตัรจาก Dr.Tracy Holcombe และไดรั้บเกียรติถ่ายภาพร่วมกบัผูใ้หทุ้น 
                    การศึกษานายแพทยส์มพงษ ์ไกรกิจและภรรยา 
 

ไม่มีงานเลีย้งใดไม่มีวนัเลิกรา 
 ตลอดระยะเวลาร่วมเดือนท่ีผูเ้ขียนได้ไปใช้ชีวิตและอบรม Project Based Learning ณ Francis 
Marion University ในประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่าในการได้พบปะเรียนรู้กับคน
ใหม่ๆ ในสถานท่ีอนัแสนพิเศษ ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการสอนแบบ Project Based Learning 
ท่ีจะนาํไปพฒันการเรียนการสอนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ผูเ้ขียนไดเ้ปิดโลกการเรียนรู้  
การไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิตอเมริกนัชน ทั้งวฒันธรรม อาหาร ศิลปะวิทยาการ กีฬา และเหนือส่ิงอ่ืนใด ผูเ้ขียน
ได้รู้จักตนเอง เม่ือตอ้งอยู่ต่างแดนห่างไกลบา้นและครอบครัว ท่ีสําคญัคือการได้พบกับมิตรภาพท่ีดี 
จากอาจารยท์ั้ง 8 ท่านไดไ้ดก้รุณาร่วมทุกขร่์วมสุข การไดพ้บเจอกบั “ครู” ท่ีแสนประเสริฐอยา่ง Dr.Polly 
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การไดรู้้จกัผูใ้หญ่ท่ีมีความเมตตาอยา่งคุณหมอสมพงษแ์ละภรรยา, Mr.Darryl Bridges และครอบครัว และ
บุคลากรทุกท่านท่ี Francis Marion University ทั้งหมดทั้งมวลท่ีวา่มาน้ี ถา้ไม่ใช่พรหมลิขิต จะเรียกวา่อะไรได ้
ขอใหเ้ราไดพ้บกนัใหม่ปี 2561  
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การจดัการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐานกับการพฒันาชุมชนท้องถิน่ 
Project base learning: PBL and local community development 1 

 
ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์2 

 

บทนํา 
  จากพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์ประกอบดว้ย การเรียนการสอน การวิจยั และ 
การบริการวิชาการนั้น การบริการวิชาการเป็นพนัธกิจหน่ึง ท่ีทางมหาวิทยาลยัจะใชเ้ป็นส่วนช่วยในการ
พฒันาทอ้งถ่ินได้ ดงันั้น หากผูส้อนสามารถนําการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ท่ีจะช่วยพฒันาการเรียน 
การสอนให้เกิดประสิทธิผล ร่วมไปกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการนาํเอาองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการ
เรียนการสอนนั้ นไปจัดทําเป็นกิจกรรมบริการวิชาการ  ก็จะถือว่าการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนนั้ น 
มีประโยชนแ์ละมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อนกัศึกษา สถาบนั และชุมชนในทอ้งถ่ิน 
 การจดัการเรียนรู้โดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) เป็นหน่ึงในวิธีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในต่างประเทศ ตั้งแต่นกัเรียนในระดบัอนุบาล ไปจนถึง
ในระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้นกัเรียน/นกัศึกษามีการฝึกทกัษะการเรียนรู้ รวมไปถึงให้รู้จกัการนาํความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่1  การจดัการเรียนรู้โดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
ทีม่า: (ก) Frensley (2015), (ข) Larmer (2013) 

                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2 อาจารย ์ดร, สาขาชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(ก)                                                                      (ข) 
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การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project base learning: PBL)  
 เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะสําคญัคือ มุ่งเน้นให้นักเรียน/นักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง 
และมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาไดใ้ช้ทกัษะในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา
คน้ควา้ การคิดวิเคราะห์ การอภิปราย และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยมีปัญหา หรือการตั้งคาํถาม 
หรือความต้องการท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นตัวกระตุ้นให้มีการทาํโครงงาน เพื่อแก้ปัญหา หรือตอบสนอง 
ความตอ้งการนั้น โดยมีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูค้วบคุม และใหค้าํแนะนาํ การจดัการเรียนการสอนโดยการใช้
โครงงานเป็นฐาน (project base learning) จะเร่ิมจากการตั้งคาํถาม จากนั้นจะมีการวางแผน และกาํหนด
ระยะเวลา โดยมีอาจารยค์วบคุมดูแล และการตรวจสอบติดตามเพื่อประเมินผล องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ
การจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) มี 8 องคป์ระกอบ แสดงดงั
ภาพท่ี 2 ไดแ้ก่ 

 

ภาพที ่2  องคป์ระกอบของจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
ทีม่า: Mergendoller (2015) 

 

1. Key knowlegde, Understanding และ Success skills 
 องค์ความรู้หลัก ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีจะทาํให้เกิดความสําเร็จนั้น เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสําคญั โดยนักเรียน/นักศึกษาจะตอ้งได้รับความรู้ และมีความเขา้ใจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ท่ีกําหนด คือกรอบแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แสดงดังภาพท่ี 3 เพื่อใช้ความรู้ 
ความเขา้ใจ ประกอบกับทกัษะต่างๆ ท่ีมีอยู่ในการตั้ งคาํถามเก่ียวกับปัญหา หรือความตอ้งการ และ
ดาํเนินการในการออกแบบโครงงานในขั้นต่อไป 
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ภาพที ่3 กรอบแนวคิดของทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทีม่า: Booke (ม.ป.ป.) 

 

2. Challenging problems หรือ Question 
 เม่ือทราบปัญหา หรือความตอ้งการแลว้ นกัเรียน/นกัศึกษา จะตอ้งใชท้กัษะกระบวนการในการ
ตั้งคาํถาม เพื่อนาํไปสู่กระบวนการหาคาํตอบ โดยคาํถามนั้น ควรจะเป็นคาํถามท่ีเปิดกวา้ง ไม่มีคาํตอบท่ี
ชดัเจนเพียงคาํตอบเดียว เพื่อใหน้กัเรียน/นกัศึกษาไดค้น้ควา้หาคาํตอบในหลายๆ ดา้น 
3. Sustained inquiry 
 เป็นกระบวนการขอ้มูลเพื่อท่ีจะตอบคาํถามในการทาํโครงงาน ซ่ึงการหาขอ้มูลนั้น มิไดเ้พียง
หมายถึงการหาขอ้มูลจากหนงัสือ/ตาํรา หรือทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัผูรู้้ และผูท่ี้มีความชาํนาญอีกดว้ย 
4. Authenticity 
 โครงงานท่ีทาํควรมีความเป็นจริง โดยเร่ิมมาจากความตอ้งการของกลุ่มชุมชนท่ีแทจ้ริง จากนั้น
นกัศึกษาตอ้งมีการหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อสร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
5. Student voice and choice 
 โครงงานท่ีจะทาํนั้น จะตอ้งเป็นความคิดท่ีมาจากนกัเรียน/นกัศึกษา หรือมาจากความตอ้งการ
ของนกัเรียน/นกัศึกษา โดยในการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐานนั้น นกัเรียน/นกัศึกษา 
จะเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งคาํถาม การหาขอ้มูล รวมไปถึงการออกแบบวิธีและ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ  
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6. Reflection 
 เป็นการสะท้อนผลของการเรียนรู้ จากการออกแบบโครงงานร่วมกันระหว่างอาจารย  ์และ
นกัศึกษา ซ่ึงนอกจากการสะทอ้นจากขอ้สอบ การถาม-ตอบ หรือการเขียนรายงานแลว้ อาจจะใชกิ้จกรรม 
gallery walk โดยให้เพ่ือนนักศึกษา และอาจารย์เดินศึกษาผลงาน แล้วร่วมกันให้ค ําแนะนํา หรือ
ขอ้เสนอแนะไดอี้กดว้ย 
7. Critique และ Revision 
 เป็นขั้นตอนของการวิพากษโ์ครงงาน โดยผูเ้รียนจะไดมี้การใหข้อ้คิดเห็นว่าโครงงานของตนนั้น
มีปัญหา อุปสรรค หรือมีประเด็นใดบา้งท่ีน่าสนใจ รวมไปถึงผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้เสนอแนะ เพื่อทาํการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมี หรือนาํไปปรับปรุงโครงงานต่อไป 
8. Public product 
 เป็นการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่สาธารณะ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะต้องตอบคาํถามของโครงงาน 
ท่ีตั้งข้ึนไวใ้นตอนแรก โดยอาจจะอยูใ่นรูปของช้ินงาน เคร่ืองมือ โปสเตอร์ แผน่พบั ฯลฯ และถูกนาํเสนอ
ต่อสาธาณะ ไม่วา่จะเป็น เพื่อนร่วมชั้นเรียน ไปจนถึงบุคคลภายนอกท่ีสนใจ 
 

รูปแบบของผลิตภณัฑ์ของการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
 รูปแบบของผลิตภณัฑ์ของการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base 
learning) มีหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
  1. รูปแบบงานเขียน เช่น รายงานวิจยั (Research report)  บล็อก (Blog)  รายงานการทดลอง 
(Experimental report)  สคริป (Script)  จดหมาย (Letter)  โบรชวัร์ (Brochure) 
  2. รูปแบบท่ีเป็นช้ินงาน เช่น โมเดล (Model)  ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค (Consumer product) 
ยานพาหนะ  (Vehicle)  การแสดงในพิพิธภัณฑ์ (Museum exhibition)  เคร่ืองมือ  (Machine/Device) 
การจดัแสดงสวน (Garden exhibition) 
  3. รูปแบบการนาํเสนอ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ (Speech)  ช้ินส่วนของเคร่ืองดนตรี (Musical 
piece)  การโต้วาที (Debate)  การจัดกิจกรรมสาธารณะ (Public event)  การแพร่ภาพออกอากาศ (Live 
newscast)  
  4. รูปแบบส่ือ  เช่น  การบันทึกเทป  (Audio recording) การนําเสนอภาพน่ิง  (Slide show)  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer program)  เวป็ไซต ์(Website)  สมุดภาพถ่าย (Scrapbook)  การวาดภาพ 
(Drawing/Painting) 
  5. รูปแบบการวางแผนโครงงาน เช่น โครงร่างงานวิจยั  แผนธุรกิจ  เส้นเวลา 
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ตัวอย่างแผนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project base learning) ในการจัดการเรียนการสอน 
กับการพฒันาชุมชนท้องถิน่ 
 วชิาด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
 อาจารยติ์ยะภรณ์ เหลืองพิพฒัน ์ไดอ้อกแบบการนาํการจดัการเรียนการสอน โดยการใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (project base learning) ในรายวิชาดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีคาํถามนาํร่องของโครงงานว่า 
“เทคโนโลยีชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนท้องถ่ินของคุณได้อย่างไร” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
นกัศึกษานาํองคค์วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพมาออกแบบ และวางแผนการทดลอง เพื่อให้ไดเ้ป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชน หรือตรงต่อความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินของนกัศึกษา 
แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที ่4  ตวัอยา่งแผนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
                        ในรายวิชาดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 วชิาด้านภาษาต่างประเทศ 
 อาจารยจิ์ตราภรณ์ สอนเขียว ไดอ้อกแบบการนาํการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (project base learning) ในรายวิชาทางดา้นภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามนาํร่องของโครงงานวา่ “การ
เรียนการสอนสัทศาสตร์สามารถช่วยเพิ่มความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนไดอ้ย่างไร” 
โดยตอ้งการให้นกัศึกษานาํทกัษะมาร่วมประยุกตใ์ชก้บัความรู้ และความเขา้ใจในรายวิชา เพื่อสร้างส่ือ
การสอนทางดา้นสัทศาสตร์ภาษาองักฤษ และนาํไปใชใ้นชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง และมีความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษมากข้ึน แสดงดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5  ตวัอยา่งแผนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
                                ในรายวิชาดา้นภาษาองักฤษ 
 

 วชิาด้านศิลปะการส่ือสาร 
 อาจารยโ์ชติกา ลิลา ไดอ้อกแบบการนาํการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(project base learning) ในรายวิชาดา้นศิลปะการส่ือสาร โดยมีคาํถามนาํร่องของโครงงานว่า “เราสามารถ
ออกแบบบทบาทการแสดงจากพื้นฐานความเช่ือในชุมชนไดอ้ย่างไร” โดยมีความตอ้งการให้นกัศึกษา
เลือกตาํนานความเช่ือในชุมชนแลว้นาํมาออกแบบบทบาทการแสดง และทาํเป็นละครออกมา เพื่อนาํไป
แสดงใหก้บัคนในชุมชน หรือคนท่ีสนใจ แสดงดงัภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  ตวัอยา่งแผนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
                                ในรายวิชาดา้นศิลปะการส่ือสาร 
 

 วชิาด้านวศิวกรรมศาสตร์ 
 อาจารยจุ์ติพรรษ ์อนิวรรตกูล ไดอ้อกแบบการนาํการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (project base learning) มาใชใ้นรายวิชาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคาํถามนาํร่องของโครงงาน 
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วา่ “เราสามารถออกแบบ drying chamber ใหเ้หมาะสมกบัชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร” โดยมีจุดประสงคใ์ห้
นักศึกษาใช้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีได้จากรายวิชา ร่วมกับทกัษะมาใช้ในการออกแบบ drying chamber  
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ และ/หรือเกิดประโยชนต่์อชุมชน แสดงดงัภาพท่ี 7 

 

ภาพที ่7  ตวัอยา่งแผนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning)  
                                 ในรายวิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 วชิาด้านคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
 อาจารยล์ฎาภา แผนสุวรรณ์ ไดอ้อกแบบการนาํการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงาน 
เป็นฐาน (project base learning) ในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีคาํถามนาํร่องของ
โครงงานว่า “เราจะออกแบบ mobile application ในการจดัการในสวนไดอ้ย่างไร” โดยมีจุดประสงคใ์ห้
นกัศึกษาสร้าง mobile application ท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงในการทาํสวน เช่น การควบคุมระบบการรดนํ้า เป็นตน้ 
แสดงดงัภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8  ตวัอยา่งการจดัการเรียนการสอนโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
                        ในรายวิชาทางดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
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สรุป 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
นอกจากจะเป็นวิธีการพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาแลว้ 
ยงัสามารถนําความรู้ ความเขา้ใจในรายวิชาต่างๆ ไปใช้ร่วมกับการพฒันาชุมชนท้องถ่ินได้อีกด้วย 
โดยชุมชนทอ้งถ่ินนั้น อาจเร่ิมตั้งแต่กลุ่มชุมชนเล็กๆ เช่น ชั้นเรียน ครอบครัว ไปจนถึงชุมชนระดบัใหญ่ 
เช่น มหาวิทยาลยั หมู่บา้น เป็นตน้ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อาจารยจุ์ติพรรษ ์อนิวรรตกูล อาจารยโ์ชติกา ลิลา อาจารยล์ฎาภา แผนสุวรรณ์ และ 
อาจารยจิ์ตราภรณ์ สอนเขียว สาํหรับตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนการสอน โดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(project base learning) รวมไปถึง อาจารยป์รัชพร พนัหลง, อาจารยป์ริญญารัตน์ จินโต, และอาจารย ์
ปฐมพงศ์ จิโน ซ่ึงทั้งหมดไดร่้วมเดินทางขา้มนํ้ าขา้มทะเล ร่วมทุกขร่์วมสุขร่วมกนัไปเรียนรู้ เร่ืองของ
แผนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานเป็นฐาน (project base learning) ณ Francis Marion 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา มา ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนการเรียนรู้ รวมไปถึงการต้อนรับ และการดูแลอย่างอบอุ่น 
ของคณาจารย ์และเจา้หน้าท่ีทุกคนท่ี Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ีขาดมิได ้
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคส์าํหรับทุนสนบัสนุน และการใหโ้อกาศท่ีดี มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ประสบการณ์การอบรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Project Base Learning (PBL) 1 

 
ปฐมพงค์ จิโน2 

 

แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้่า เป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีผูเ้รียน 
ไดล้งมือปฏิบติัจริง เพื่อทาการศึกษา คน้ควา้ สํารวจ ตลอดจนทาํการทดลอง เพื่อหาคาํตอบของปัญหา 
โดยมีผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้และใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดอ้ธิบายไวว้่าเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือ
คน้ควา้หาคาํตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้ หรือสงสยัดว้ยวิธีการต่างๆ ทาํใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกศึกษาตามความสนใจ 
ของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตดัสินใจร่วมกนั จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
 แม็คเอ็ดดูเคชัน่ (2558) อธิบายไวว้่า เป็นการจดัการเรียนการสอน ท่ีเน้นประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานให้แก่ผูเ้รียนผ่านประสบการณ์ตรง ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 
รู้จกัการวางแผนการทาํงานดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร และทาํงานร่วมกนักบัผูอ่ื้น 

Buck Institute for Education (BIE) และ Edutopia ได้ให้คาํจาํกัดความท่ีคล้ายกันไวว้่า เป็นวิธี 
การสอนท่ีผูเ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะจากการทาํงาน โดยใชเ้วลาในการเสาะหาและหาคาํตอบในการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและท้าทาย ซ่ึงมักเป็นปัญหาในสถานการณ์จริง โดยต้องอาศัยความรู้ท่ีลึกซ้ึง 
นอกจากน้ี Coffey, H. (2016) ไดร้ะบุเพิ่มเติมว่า โครงงานประกอบดว้ยคาํถามนาํเขา้สู่ปัญหา และผูเ้รียน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อหาคาํตอบมาแกไ้ขปัญหา 

พุทธพร ไสว (2559)ได้ให้คาํจํากัดความว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คือ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์และประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา 
โดยผูส้อนอาจเป็นผูเ้ลือกปัญหาในสถานการณ์จริงข้ึนมา หรือใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ลือกปัญหาท่ีจะนาํมาแกไ้ข
ตามความสนใจ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา การส่ือสาร และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

จากคาํจาํกดัความขา้งตน้ การเรียนการสอนลกัษณะน้ีมกัจะถูกนาํไปใชใ้นทกัษะสาขาวิชาชีพ 
ท่ีผูเ้รียนจําเป็นต้องใช้ในการทาํงานในอนาคต ซ่ึงผูส้อนจะกําหนดปัญหาหรือจําลองสถานการณ์ 
                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2 อาจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ท่ีตอ้งเจอในการทาํงานจริง การเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยกาํกบั 
ให้ผูเ้รียนเป็นไปตามแนวคิดท่ีต้องการให้เกิดกับผูเ้รียน เพราะการเรียนด้วยวิธีน้ีผูเ้รียนจะต้องคิด 
สร้างโครงงาน สืบคน้ขอ้มูล แกปั้ญหาดว้ยตนเองหรือภายในกลุ่ม ผูส้อนจาํเป็นตอ้งคอยกาํกบัดา้นความ
ถูกตอ้งของความรู้ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนสืบคน้หรือนาํเสนอวิธีการสร้างโครงงานข้ึนมา 

พุทธพร ไสว (2559) ไดใ้ห้คาํแนะนาํแนวทางการจดัการเรียนการสอนไว ้3 ประเด็น ประกอบดว้ย 
1.องคป์ระกอบท่ีสําคญัในการออกแบบโครงงาน  2.แนวปฏิบติัของการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
และ 3. การออกแบบโครงงาน ดงัน้ี 

 

ภาพที ่1  องคป์ระกอบสาํคญัในการออกแบบโครงงาน 
 

 1 .  องค์ประกอบท่ีสําคัญในการออกแบบโครงงาน  (Essential Project Design Elements)  
มีรายละเอียด ดงัน้ี  
  1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแห่งความสําเร็จ (Key Knowledge, Understanding, and 
Success Skills) โครงงานควรเน้นไปท่ีวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของผูเ้รียน โครงงานควรประกอบด้วย 
เน้ือหา ความรู้ท่ีจาํเป็น และทกัษะต่างๆ เช่น การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การทาํงานร่วมกนั 
และการจดัการตนเอง 
  2) ความทา้ทายของปัญหาหรือคาํถาม (Challenging Problem or Question) โครงงานควรวาง
กรอบดว้ยปัญหาท่ีน่าสนใจ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความทา้ทาย และตอ้งการหาคาํตอบหรือแกปั้ญหา ซ่ึงควร 
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
  3) สนับสนุนการแสวงหาข้อมูล  (Sustained Inquiry) ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ตั้งคาํถาม การหาแหล่งขอ้มูล และการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศ 
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  4) สภาพจริง (Authenticity) โครงงานควรสะทอ้นสภาพความเป็นจริง อาจเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
ประเดน็ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจ หรือส่ิงท่ีควรพฒันาใหดี้ข้ึน 
  5) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและทางเลือก (Student Voice & Choice) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
บางส่วนของโครงงาน เช่น กระบวนการทาํงานหรือผลงานของโครงงาน 
  6) ผลสะทอ้น (Reflection) ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสะทอ้นผลการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ เช่น 
ประสิทธิภาพในการหาขอ้มูล กิจกรรมของโครงงาน คุณภาพของผลงาน อุปสรรคท่ีพบ และวิธีการ 
แกไ้ขปัญหา 
  7) วิจารณ์และปรับปรุง (Critique & Revision) ผูเ้รียนร่วมกนัวิจารณ์ รับฝังคาํวิจารณ์แลว้นาํ 
คาํวิจารณ์ท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการทาํงานและผลงาน 
  8) นาํเสนอผลงานสู่สาธารณะ (Public Product) ผูเ้รียนนาํเสนอผลของโครงงานสู่สาธารณะ 
ดว้ยวิธีการบรรยาย การแสดงผลงาน หรือการนาํเสนอผลงานต่อบุคคลภายนอกหอ้งเรียน 

 

ภาพที ่2  แนวทางปฏิบติัการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
 

 2 .  แนวปฏิบัติของการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project Based TeachingPractices) 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1) ออกแบบและวางแผน (Design & Plan) ผูส้อนออกแบบโครงงานให้มีความเหมาะสม 
กบัรายวิชาและผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนอาจเป็นผูก้าํหนดเอง หรืออาจใหผู้เ้รียนร่วมในการออกแบบโครงงาน 
  2) สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน (Align to Standards) ผู ้สอนใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
วางแผนโครงงาน เพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โครงงาน มีความครอบคลุมในเน้ือหาวิชา และความรู้ท่ีผูเ้รียน
ควรทราบ 
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  3) สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ (Build the Culture) ผู ้สอนส่งเสริมผูเ้รียนทั้ งทางตรง และ
ทางอ้อม เพ่ือเปิดอิสระทางความคิด ฝึกให้มีการสอบถามแบบปลายเปิด มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
เป็นกลุ่ม และใส่ใจในคุณภาพของงาน 
  4) บริหารกิจกรรมการเรียนรู้  (Manage Activities) ผู ้สอนทํางานร่วมกับผู ้เ รียนในการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัทาํกาํหนดการของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนกาํหนดส่งงาน นอกจากน้ียงัทาํงาน
ร่วมกับผู ้เรียนในการค้นหาและใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานและนําเสนอผลงาน 
สู่สาธารณะ 
  5) การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Scaffold Student Learning) ผูส้อนอาจนาํบทเรียน เคร่ืองมือ หรือ
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของโครงงานท่ีตั้งไว ้
  6) ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Assess Student Learning) ผูส้อนใช้การประเมินระหว่าง
เรียนหรือการประเมินยอ่ย (Formative Assessment) และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ (Summative Assessment) 
เพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะของผูเ้รียน นอกจากน้ีอาจใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง หรือประเมิน
เพื่อนร่วมกลุ่มได ้
  7) มีส่วนร่วมและใหค้าํแนะนาํ (Engage & Coach) ผูส้อนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการทาํ
โครงงานไปพร้อมกบัผูเ้รียน ให้คาํแนะนาํเม่ือผูเ้รียนมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการความช่วยเหลือ กระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ นาํทางผูเ้รียนในดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้และเสริมสร้างทกัษะใหผู้เ้รียนในส่วนท่ี
ผูเ้รียนขาด 
 3. การออกแบบโครงงาน 
  ในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผูส้อนสามารถออกแบบการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน จึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูส้อนเป็นคนท่ีกลัน่กรองความคิดต่าง ๆ แลว้จึงทาํ
การออกแบบโครงงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทหรือประสบการณ์ของผูเ้รียน วตัถุประสงคข์องการ
ออกแบบโครงงานคือตอ้งการใหผู้เ้รียนไม่เพียงไดรั้บความรู้แต่ยงัสามารถนาความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ใน
หน่ึงโครงงานอาจประกอบดว้ยบทเรียน กิจกรรม งาน แบบทดสอบ ซ่ึงตอ้งอาศยัแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
Larmer et al. (2015) ไดร้ะบุขั้นตอนในการออกแบบโครงงานไวด้งัน้ี  
  ขั้นที่ 1: การพิจารณาบริบทของโครงงานท่ีจะทา (Considering Your Context) ขั้นตอนแรก 
ในการออกแบบโครงงานคือ การพิจารณาถึงภาพรวมของโครงงานท่ีจะทาํ ซ่ึงผูส้อนสามารถทาํการ
พิจารณาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ผูเ้รียนคือใคร (Which Students Will Be Involved?) 
   2) ควรทาํโครงงานเม่ือใด (When Will I Conduct the Project?) 
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   3) โครงงานควรมีความยากง่ายเพียงใด (How Simple or Complex Will My Project Be?) 
   4) โครงงานควรใชร้ะยะเวลานานเท่าใด (How Long Will My Project Be?) 
   5) โครงงานควรประกอบดว้ยก่ีรายวิชา (How Many Subject Areas Will Be Included?) 
  ขั้นที ่2: การรวบรวมความคิดสาหรับการออกแบบโครงงาน (Generating an idea for a project) 
การรวบรวมความคิดในการออกแบบโครงงาน อาจทาํได ้2 วิธีคือ 
   1) ประยกุตห์รือดดัแปลงจากโครงงานของผูอ่ื้น (Customizing Someone Else’s Project) วิธี
น้ีเหมาะสมสาหรับผูส้อนท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้ เน่ืองจากในการออกแบบโครงงานตอ้งอาศยัประสบการณ์ และใช้
ระยะเวลาค่อนขา้งมาก ผูส้อนอาจทาํการศึกษาขอ้มูล หรือตวัอย่างโครงงานท่ีมีการเผยแพร่จากเวบ็ไซต์
ดา้นการศึกษา เช่น Buck Institute for Education: BIE (www.bie.org) หรือจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน Realpbl (www.realpbl.org) เป็นตน้ 
   2) ออกแบบโครงงานดว้ยตนเอง (Generating Your Own Idea) ผูส้อนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทาํ
การออกแบบโครงงานดว้ยตนเอง เพราะสามารถเลือกออกแบบในหัวขอ้ท่ีตนสนใจ หรืออาจใชเ้อกสาร
ประกอบการสอนท่ีมีอยู่มาปรับเปล่ียนเพื่อพฒันาให้เป็นโครงงานได ้ผูส้อนบางท่านอาจหยิบยกหัวขอ้ 
ท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจของสังคมมากใหผู้เ้รียนศึกษา และร่วมแกไ้ขปัญหาได ้ตวัอยา่งเช่น ปัญหาในโรงเรียน
หรือชุมชน (Issues in School or Community) สถานการณ์ในปัจจุบนั (Current Events) ปัญหาในชีวิตจริง 
(Real-world problems) หรืออาจเลือกปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ (Students’ interests) เป็นตน้ 
  ขั้นที่ 3: การสร้างกรอบแนวคิด (Building the Framework) ในการสร้างกรอบแนวคิดผูส้อน 
จะนาํแนวคิดท่ีรวบรวมไวม้าเขียนให้เป็นโครงร่างท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยผูส้อนอาจระบุรายละเอียดของ
โครงงานตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  (Setting Learning Goals) ของแต่ละโครงงานนั้ น 
ควรประกอบดว้ยความรู้และความเขา้ใจ (Key Knowledge and Understanding) และทกัษะสู่ความสําเร็จ 
(Key Success Skills)  
   2) เลือกผลงานหลกัของโครงงาน (Selecting Major Products) วตัถุประสงคข์องการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานคือ การผลิตผลงานหรือช้ินงาน เพื่อใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัแทนการเรียน
และการท่องจาํ ผลงานของโครงงานคือ การแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ คิดคน้ ทดลอง และ 
ลงมือปฏิบติั ผูส้อนจึงตอ้งตดัสินใจเลือกผลงานท่ีเหมาะสม เพื่อนาํมาใชเ้ป็นผลงานหลกัของโครงงาน 
ผลงานของโครงงานอาจเป็นการนาํเสนอ (Presentations) การเขียน (Written Products) ส่ือหรือเทคโนโลย ี
(Media and Technology) ส่ิงประดิษฐ ์(Constructed Products) หรืออาจเป็นการออกแบบ หรือการวางแผน 
(Planning Products) 
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   3) กาํหนดว่าจะนาํเสนอผลงานสู่สาธารณะอยา่งไร (Deciding How Products will be made 
public) การนาํเสนอผลงานสู่สาธารณจะช่วยพฒันาทกัษะดา้นการนาํเสนอและการส่ือสารให้กบัผูเ้รียน 
ผูส้อนสามารถทาํการนําเสนอสู่สาธารณะได้หลากหลายวิธี เช่น จัดนิทรรศการ (Conduct an Event) 
การนําเสนอต่อสาธารณะ (Give Presentations to an audience) หรือจัดแสดงผลงานในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
(Display it in a public space) เป็นตน้ 
   4) เขียนคาํถามนาํทางหรือคาํถามนาํเขา้สู่โครงงาน (Writing a driving question) คือขอ้ความ
ท่ีระบุถึงปัญหาหรือคาํถามหลกัของโครงงาน เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเตือนตนเองว่า ทาํไมจึงตอ้งทาํโครงงาน 
ใหส้าํเร็จ คาํถามนาํทางจึงควรใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ และควรเป็นคาํถามท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถ
ของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนตั้งใจทาํโครงงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

ปัจจัยทีส่่งต่อคุณภาพการเรียนการสอน 
 1. ความสาํคญัของเน้ือหา ตอ้งเลือกเน้ือหาท่ีเป็นแกนหรือหลกัการและสอดคลอ้งกบัการนาํไปใช้
งานในสถานการณ์จริง 
 2. คุณภาพของโจทยข์องโครงงานท่ีพบบ่อยในสถานการณ์จริงและสร้างโครงงานใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงงานท่ีดีตอ้งน่าสนใจและกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถอภิปรายและเรียบ
เรียงลงไปในระดบัแนวคิดของปัญหาในโครงงานมากกว่าการท่องจาํสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของ
ผูเ้รียนกบัขอ้มูลใหม่ 
 3. กระบวนการกลุ่มทั้งผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจกระบวนการ บทบาทของแต่ละคน ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเรียนของผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน 
 4. ผูส้อนจาํเป็นตอ้งพฒันาความรู้ความชาํนาญของวิชาท่ีสอนให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียนเขา้ใจแนวคิดการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 
 5. ตอ้งมีการเตรียมทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เพียงพอกบัการ
เรียนรู้ 
 6. ตอ้งมีการประสารความร่วมมือภายในองคข์องผูส้อนเพื่อการวางแผนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

กระบวนการสร้างแผนการเรียนการสอนทีไ่ด้จาก Francis Mar ion University 
 ในส่วนน้ีไดน้าํเสนอความรู้ และแผนการสอนท่ีไดจ้ากการอบรมท่ี Francis Marion University  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงงานท่ีไดอ้อกแบบมีแนวคิดเกิดการทกัษะอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมพลงังาน จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถ ในการเขียนรายงานอนุรักษ์พลงังานท่ีโรงงาน 
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และอาคารควบคุม ต้องส่งรายงานแก่กระทรวงพลังงานทุกปี จึงได้ออกแบบโครงงานโดยเร่ิมจาก 
ความต้องการให้นักศึกษาเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถประเมินผลการใช้พลังงาน 
หาความสัมพนัธ์ของลักษณะการใช้พลังงานได้ โดยใช้เคร่ืองมือ linear regression ท่ีมีอยู่ excel โดย 
วางแนวของโครงงานใหน้กัศึกษาเลือกอาคาร เพื่อออกสาํรวจ เก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานภายในอาคารของ
มหาวิทยาลยัฯ แลว้นาํกลบัมาเขียนรายงานการใชพ้ลงังาน และประเมินการใชพ้ลงังาน ซ่ึงมีขั้นตอนต่างๆ 
ของโครงงานตามตารางท่ี 1, ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3  ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่1  องคป์ระกอบการออกแบบโครงงาน 
Task 1 Essential Elements Poster  

Capture key idea from the group presentation on the Essential Project Design Elements. These 
may include the definition, examples of the element in action, or why this element is import. 

Key Knowledge, Understanding & Success Skills 
Key Knowledge, Understanding 
 Understanding of linear regression function in MS Office. 
 Basic knowledge of energy measurement. 
 Content knowledge. 
Success Skills Success Skills 
 Collaboration. 
 Communication. 
 Critical thinking. 

Challenging Problem or  Question 
How can we create energy plan to use linear 
regression more efficiently in our building? 

Sustained Inquiry 
 Introduce driving question. 
 Sketch grant chart. 
 Quiz. 
 Energy saving planning. 
 Draft of report and poster. 
 Check: of proposed design for each approved project. 

Authenticity 
 Skills for writing reports. 
 Skills for measurement for energy. 
 Saving energy is practical. 

Student Voice & Choice 
 Students choose building in university. 
 Students choose energy method: poster, 
maintaining or repair parts. 

Reflection 
 Survey. 
 Journal / Learning log. 
 Collect data and analysis. 
 Process individually to continue project knowledge. 
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Public Product 
 Poster energy saving plan. 
 Presentation. 
 Report. 

 

 

ตารางที ่2  แสดงการสืบคน้ตวัอยา่งโครงงานอ่ืน ท่ีมีการนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง 
Task 2 Project Search (optional) 

Find two projects that might be of interest to you. Record notes below and be prepared to 
explain the projects to others. 

PROJECT #1  
Project Name& Source The Maritime Project 
Project Idea Students will study history and influence of 

Maritime culture, Research keep a Captain’s log 
their journey. 

General Humanities, Math, Science 
Driving Question(if given) - 
Major Products  History journey. 

 2D, AutoCAD Marin blueprint. 
 

PROJECT #2  
Project Name& Source Projectile Motian 
Project Idea The student design and construct a repeatable  and 

quantifiable demonstration of projectile motion. 
General Physics. 
Driving Question(if given) - 
Major Products  Design Proposal. 

 Computed Ballstic device. 
 Initail Testing Report. 
 Angle of Elevation Data Analysis. 
 Presentation. 
 Reflection. 
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Project Assessment Map 

 

ภาพที ่3  แผนผงัผลการเรียนรู้ของโครงงานท่ีออกแบบ 
 

ตารางที ่3  สรุปรายละเอียดของโครงงานท่ีออกแบบทั้งหมด 
Project design: Overview 
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ตารางที ่3  สรุปรายละเอียดของโครงงานท่ีออกแบบทั้งหมด (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  แผนผงัแนวคิดการออกแบบโครงงานทั้งหมด 
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การส่งเสริมการศึกษาด้วยการจดัการเรียนรู้ โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน 
Enhancing Students’ Language Learning Using Project Based Learning1 

 
ปรัชพร พันหลง2 

 

การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษา เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยืน  
  การส่งเสริมการศึกษาในยุคปัจจุบนั มีนโยบายมุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นแบบการศึกษาไทย 4.0  
ในบริบทการจัดการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การเตรียมการศึกษาจะตอ้งมีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้ งปรับปรุงตาํราให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในความเป็นจริงตอ้งยอมรับว่ามีการเปล่ียนหลกัสูตรบา้งแลว้ แต่ไม่ไดเ้ปล่ียนตาํรา
ตามไปดว้ย อีกทั้งยงัมีครูผูส้อนเพียง 2% เท่านั้น ท่ีมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรว่าเป็นอย่างไร 
ดงันั้นส่ิงท่ีเราควรจะตอ้งดาํเนินการคือ การปรับปรุงตาํราเรียนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร นอกจากน้ีตอ้ง
เปล่ียนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็นวิเคราะห์เป็นตามทกัษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) 
  แนวทางสร้างนวตักรรมดา้นการศึกษาท่ีจะต่อยอดไปสู่การนาํไปใชน้ั้น ในระดบัมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงเป็นแหล่งรวมคนเก่ง จึงสามารถสร้างนวตักรรมไดไ้ม่ยากนกั ส่วนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะทาํให้เด็กสร้างนวตักรรมได ้คือ การใชรู้ปแบบนาํเสนอโครงงานท่ีใชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน เช่น การจดัการเรียนการสอนท่ีทาํให้เด็กสนุกกบัการ 
หาคาํตอบ ชอบท่ีจะเรียน ชอบท่ีจะไดป้ฏิบติั ส่งเสริมการประกวดผลงาน สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
นาํไปผลิตใชจ้ริงในชุมชน ซ่ึงจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัเดก็ในการเรียนรู้ 
 จากตวัอย่างพฒันาการการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงได้เร่ิมการปฏิรูปการศึกษา เม่ือปี 
ค.ศ.1959 โดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ไดก้าํหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทกัษะ
ดา้นวิชาชีพเพ่ือเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีการพฒันาความสามารถดา้นการศึกษา และจดัให้มี 
Thinking School โดยหลักการสําคัญด้านการศึกษาของสิงคโปร์ คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
ของการศึกษา การใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ การใชค้ณิตศาสตร์เพื่อพฒันาความสามารถ 
ทางสติปัญญา/ดา้นการคิด การใชเ้หตุผล และหลกัสูตรวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ 
                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2 อาจารย ์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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การศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
 สภาวการณ์ของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 ส่งผลต่อระบบการศึกษา
ในการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัภาวะความเป็นจริง ดงัตวัอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกาแนวความคิดเร่ือง 
“ทกัษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ไดถู้กพฒันาข้ึน โดยภาคส่วนท่ีเกิดจากวงการนอก
การศึกษา  ประกอบด้วยบริษัทเอกชนชั้ นนําขนาดใหญ่ เช่น Apple Computer Company, Microsoft 
Corporation, The Walt Disney Company รวมถึงองค์กรวิชาชีพระดับประเทศ  และสํานักงานด้าน
การศึกษาของรัฐ ก่อตั้งเป็นเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดพ้ฒันา
วิสัยทศัน์ และกรอบความคิด เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปทกัษะสําคญัท่ีเยาวชนควรมี 
ไดว้า่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม หรือ 3R และ 4C ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 3 R ไดแ้ก่ Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์) 
 4 C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์), Communication (การส่ือสาร), Collaboration 
(การร่วมมือ), Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะดา้นสารสนเทศ  
ส่ือและเทคโนโลย ีและการบริหารจดัการดา้นการศึกษาแบบใหม่ 
 

 นอกจากน้ี ควรมีการผลักดันเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิด 
การจดัการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
เข้ากับบริบทของโลกท่ีได้เปล่ียนแปลง (เซอร์เคน โรบินสัน) กรอบแนวความคิดข้างต้นเองก็เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตใหม่ของประเทศไทย ในเร่ือง วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพื่อศิษยใ์น
ศตวรรษท่ี 21 โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ผูส้นบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นการ
จดัการเรียนการสอนแบบเนน้พฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตใ์ชท้กัษะและเช่ือมโยง
องคค์วามรู้นาํไปปฏิบติัเพื่อการแกไ้ขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลกัการจดัการเรียนการสอนน้ี 
เป็นการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียน
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน Active Learning 
จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริม student engagement, enhance relevance, and improve 
motivation ของผูเ้รียน 
 หลกัสําคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ดว้ยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผูส้อน
มีบทบาทอาํนวยความสะดวกและจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้กบัผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง จนเกิดเป็น
การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning)  
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 วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีวิธีการจดัการเรียนรู้หลายวิธี ดงัน้ี 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experimental Learning) 
 2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) 
 3.  การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
 4.  การสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
 จากประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้น้ี มีการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ซ่ึงส่งผลดีต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 ความรู้ท่ีผูเ้ขียนไดจ้ากการอบรมในคร้ังน้ี สรุปใจความเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานไดว้่า 
“ Project Based Learning is a teaching method in which students gain knowledge and skills by working 
for an extended period of time to investigate and respond to an authentic, engaging and complex question, 
problem, or challenge. In Gold Standard PBL, projects are focused on student learning goals and include 
Essential Project Design Elements”  
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นกลวิธีการสอนหน่ึง ซ่ึงนกัศึกษาจะไดรั้บความรู้และทกัษะการ
เรียนรู้ ด้วยการทาํงานคน้ควา้ ทดลองเรียนรู้กบัสถานการณ์จริงเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยเป้าหมาย
เป็นไปเพ่ือการหาคาํตอบให้กบัคาํถาม คน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหา หรือเพื่อสร้างส่ิงประดิษฐ์ คน้ควา้ 
นวตักรรมใหม่ องคป์ระกอบของ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน มีดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการออกแบบโครงงาน 
ทีม่า: Buck Institute for education: BIE (2017) 
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 1 .  Key Knowledge, Understanding, and Success Skills - The project is focused on student 
learning goals, including standards-based content and skills such as critical thinking/problem solving, 
communication, collaboration, and self-management. 
  ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแห่งความสําเร็จ โครงงานน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงเน้ือหาและทกัษะพ้ืนฐานท่ีสําคญั เช่น การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การ
ส่ือสาร การทาํงานร่วมกนัและการจดัการตนเอง 
 2. Challenging Problem or  Question - The project is framed by a meaningful problem to solve 
or a question to answer, at the appropriate level of challenge. 
  ความท้าทายของปัญหาหรือคําถาม โครงงานน้ีจะถูกวางกรอบดว้ยความสําคญัของปัญหา 
เพื่อท่ีจะทาํการแกไ้ข หรือ หาคาํตอบของคาํถาม ซ่ึงควรจะเลือกให้เหมาะสมกบัระดบัความทา้ทายและ
ความสามารถของผูเ้รียนดว้ย 
 3 .  Sustained Inquiry - Students engage in a rigorous, extended process of asking questions, 
finding resources, and applying information. 
  การสนับสนุนการแสวงหาข้อมูล  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งคาํถาม การคน้ควา้หา
แหล่งขอ้มูล และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 4 .  Authenticity - The project features real-world context, tasks and tools, quality standards, or 
impact or speaks to students’ personal concerns, interests, and issues in their lives. 
  สภาพจริง โครงงานน้ีมีลกัษณะช้ีให้เห็นสภาวะโลกแห่งความเป็นจริง งานและเคร่ืองมือ
คุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน หรือผลกระทบต่างๆ หรือความตอ้งการส่วนตวัของผูเ้รียน ความสนใจ และปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 5 .  Student Voice & Choice - Students make some decisions about the project, including how 
they work and what they create. 
  ผู้เรียนมีส่วนร่วมและทางเลือก ผูเ้รียนสามารถทาํการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงงาน รวมถึงวิธีการ
ดาํเนินการและสามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง 
 6 .  Reflection - Students and teachers reflect on learning, the effectiveness of their inquiry and 
project activities, the quality of student work, obstacles and how to overcome them. 
  ผลสะท้อน ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกันสะทอ้นผลการเรียนรู้ ประสิทธิผลของกิจกรรมของ
โครงงาน คุณภาพของการทาํงาน ผลงานของผูเ้รียน ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแกไ้ข 
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 7. Cr itique & Revision - Students give, receive, and use feedback to improve their process and 
products. 
  วิจารณ์และการปรับปรุง ผูเ้รียนเป็นผูว้ิจารณ์ร่วมกนัพร้อมทั้งรับคาํวิจารณ์ และนาํคาํวิจารณ์
เหล่านั้นมาปรับปรุง พฒันาในการทาํงานต่อไป 
 8 .  Public Product-Students make their project work public by explaining, displaying and/or 
presenting it to people beyond the classroom. 
  นําเสนอผลงานออกสู่สาธารณะ ผูเ้รียนนาํเสนอผลของโครงงานสู่สาธารณะ ดว้ยการบรรยาย 
การแสดงผลงงาน หรือการนาํเสนอผลงานกบั บุคคลภายนอกหอ้งเรียน 
 

เส้นทางของการเดนิทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Thai–USA: New York, Florence) 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดท้าํความร่วมมือกบั Francis Marion University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการส่งเสริมการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้กับอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์เพื่อพฒันาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learningโดยมี
นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ เป็นผูอุ้ปถมัภแ์ละริเร่ิมโครงการน้ี 
 ดิฉนั นางสาวปรัชพร พนัหลง อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบในงานสอน
ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ไดเ้ป็นตวัแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ
เดินทางไปอบรมในโครงการน้ี ซ่ึงเป็นรุ่นท่ี 2 (ก่อนไดเ้ป็นแทนคณะ ตอ้งสอบผ่านกระบวนการของ
มหาวิทยาลยัฯ ท่ีแสนยากค่ะ เพราะในปีท่ีผ่านมาดิฉันก็ไดท้าํการทดสอบแต่ คณะมีงบประมาณให้กบั
อาจารยเ์พียง 2 ท่าน ดิฉันสอบไดท่ี้ 3 จึงไม่ไดรั้บสิทธ์ิ แต่ดว้ยความพยายามดิฉันก็ไดส้มคัรสอบอีกคร้ัง
และได้สิทธ์ิน้ี) ดิฉันและคณาจารยท่ี์เป็นตวัแทนของแต่ละคณะ รวมทั้งหมด 8 คน ได้รับทุน จาํนวน 
75,000 บาทต่อคน ช่วยกนัจดัเตรียดหาซ้ือตัว๋เคร่ืองบินท่ี ราคาถูกมากประมาณ 51,000 บาท และทาํการ
สอบขอวีซ่า เพื่ออนุญาตเดินทางเขา้สู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีขั้นตอนท่ีแสนยากมากค่ะ และคณาจารย์
ทุกคนตอ้งอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Mrs.Suneeta 
Cuamon, Ms.Meggyn Hay และอาจารยสุ์ธินี แจ่มอุทยั เป็นวิทยากร ก่อนออกเดินทางในวนัท่ี 2 มิถุนายน 
และกลบัถึงไทยวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 
 

Francis Mar ion University 
ตั้งอยู่ท่ีเมือง Florence รัฐ South Carolina เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท และมีช่ือเสียงมากในเมืองน้ี ท่ีสําคญัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีนายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิง
สุวนีย ์ไกรกิจ ใหก้ารสนบัสนุนมอบทุนการศึกษาอบรมใหก้บัคณาจารย ์ซ่ึงเป็นรุ่นท่ี 2 
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 ส่วนบรรยากาศภายใน Francis Marion University นั้น เร่ิมต้นกันท่ีอาคารท่ีพกั Forrest villas 
อาคาร R ท่ีหรูหราและสะดวกสบาย ภายในห้องพกัมีห้องจาํนวน 4 ห้อง ดิฉันไดรั้บหน้าท่ีเป็นแม่ครัว 
ท่ีตอ้งต่ืน 6 โมงเชา้ของทุกวนั เพื่อปรุงอาหารใหก้บัสมาชิกทุกคน 
บรรยากาศนอกอาคารท่ีพกั มองไปรอบๆ ไม่วา่ทางจะพบแต่ตน้ไม ้
ป่าไม ้พื้นหญา้สีเขียวชอุ่ม ทอ้งฟ้าแจ่มใสมาก ท่ีสาํคญัผูค้นท่ีเมืองน้ี 
nice มาก เจอหนา้กนัยิม้ทกัทายตลอด และท่ีแตกต่างจากประเทศ
ไทยของเรามากท่ีสุดคือ ท่ีเมืองน้ีไม่มีร้ัวเลย (ดิฉนัแอบสงสัยเร่ือง
โจรและขโมย เจา้หนา้ท่ีแจง้วา่ ท่ีน่ีมีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจขบัรถดูแลตลอดเวลา) 
ใน Francis Marion University แห่งน้ี มีอาคารมากมาย แต่ละอาคารมีความ
หรูหราและทนัสมยัมาก นอกจากอาคารเรียนแล้ว พื้นท่ีจะกล่าวถึง คือ 
อาหารท่ีเป็นท่ีขายของคลา้ยๆ กบัสหกรณ์ของมหาวิทยาลยั ท่ีนัน่มีหอ้งฟิต
เนต และห้องกีฬามากมายค่ะ ราคาของในร้านสหกรณ์ไม่แพงมาก ต่อดว้ยห้องสมุด ท่ีบรรจุหนงัสือไว้
มากมาย และสามารถสืบคน้หาขอ้มูลทางออนไลน์ไดม้ากมายเช่นกนั ท่ีสาํคญั คือคณาจารยทุ์กคน ไดท้าํบตัร
ประจําตวันักศึกษาท่ีน่ีด้วย ในบัตรมีเงินจาํนวน 100 ดอลลาร์ ซ่ึงเป็นค่าอาหารกลางวนัและค่าหนังสือ 
คณาจารยทุ์กคนจะไปทานอาหารกลางวนัท่ี cottage ซ่ึงทุกคนช่ืนชอบกบัรสชาติของอาหารมาก ราคาถูกมาก
เพียงแค่ 6 ดอลลาร์เท่านั้น 
 

บรรยากาศในห้องเรียน 
 Dr. Polly G. Haselden อาจารยป์ระจาํ School of Education อาจารยเ์ป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลยีการศึกษาและได้รับรางวลัมากมาย ทาํหน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกับ Project Based Learning 
คลา้ยกนักบั รุ่นท่ี 1  
 คร้ังแรกเม่ือพบอาจารย์ ดิฉันเกิดความรู้สึกในใจว่า  
จะเรียนไหวมั้ย เพราะมีปัญหาการฟัง และยงัไม่ชินกบัสําเนียง
ของอาจารย ์และอาจารยดู์จะระเบียบและจริงจงักบัการเรียนมาก 
แต่เวลาผ่านไป ก็ไม่มีปัญหา ปรับตวัไดอ้ย่างสบาย เพราะท่ีจริง
แลว้ อาจารยเ์ป็นคนใจดีมาก กิจกรรมในห้องเรียน จะเน้นไปท่ี 
การทาํกิจกรรมกลุ่ม (collaboration) การกระตุน้ให้คิด (critical 
thinking) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (creativity) และการส่ือสาร (communication) โดยท่ีอาจารยจ์ะวาง
เน้ือหา บทเรียนไวใ้น Backboard (ช่องการเรียนรู้ของท่ีนั้น คลา้ยๆกบั Google Classroom) จะมีเน้ือหา
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หลาย modules ซ่ึงดิฉันต้องอ่านไปก่อนทุกคร้ัง  ในการเรียนแต่ละคร้ัง อาจารย์จะเปิด video clip 
ท่ีเก่ียวข้องกับ PBL เช่น www.bie.org เพื่อนําเข้าสู่บทเรียน หรือแนะนํา
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้ PBL เพื่อท่ีคณาจารยทุ์กคน จะได้

แนวความคิดในการวางแผนและออกแบบ
โครงงานของตัว เอง  หลังจากได้โครง ร่ าง
โครงงานแลว้ อาจารยจ์ะให้ทุกคน Gallery walk 
กิจกรรมน้ี คือเราจะนาํเสนอผลงาน และเพื่อนๆ 
รวมทั้งอาจารยจ์ะให้ feedback เพื่อท่ีจะปรับปรุง
ผลงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด ภายในห้องเรียน
อาจารยจ์ะเปิดเพลงเบาๆ เพื่อทาํให้บรรยากาศ
ผ่อนคลายในการคิดและทาํงาน นอกจากน้ีดิฉัน

และ คณาจารย์ยงัได้รับความรู้การใช้เทคโนโลยีกับคุณ John Petrush, Campus technology และ คุณ 
Debbie Jarrett จาก SCETV ให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี และGoogle dive และไดรั้บโอกาสไป
สงัเกตการสอนในรายวิชาต่างๆ 
 

การนําเสนอผลงานสู่สาธารณชน 
ในวนัองัคารท่ี 20 มิถุนายน 2560 

ดิฉันและคณาจารย์ทุกคนมีโอกาสได้
เดินทางไปนาํเสนอผลงานโครงงาน PBL 
ณ Rotary Club in Latta สโมสรน้ีมีสมาชิก
ส่วนมากเป็นผูมี้ประสบการณ์ด้านต่างๆ 
และจะเดินทางมาพบกนัเพียงเดือนละคร้ัง 
ดิฉัน รู้ สึกดีใจมากท่ีมีโอกาสนํา เสนอ
ผลงานในช่ือเร่ือง  Amazing Community 
คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก 
 

การนําเสนอผลงานกับบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย 
ในวนัพุธท่ี 21 มิถุนายน 2560 ดิฉนัและคณาจารยทุ์กคนไดท้าํการนาํเสนอผลงานให้กบับุคลากร

ภายในมหาวิทยาลยั ดิฉันนาํเสนอในเร่ืองมหัศจรรยชุ์มชน (Amazing Community) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ
หาวิธีช่วยให้ชุมชนเป็นจุดหมายปลายทางระดบัสากลและสถานท่ีอาํนวยสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว
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ต่างชาติ ซ่ึงไดรั้บความสนใจ และไดรั้บขอ้เสนอะแนะจาก Mr. Darryl Bridges ใหเ้พิ่มการนาํเสนอผลงาน
ผา่น web page หรือ website เพื่อเป็นการสนบัสนุนการท่องเท่ียว  

 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Project Based Learning 
Course: English for learning    Grade Level: 2 nd year university students 
รายวชิา: ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้   ระดบั นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
Instructor : Ms. Patchaporn Phanlong  Duration: 4 weeks 
ผู้สอน: นางสาวปรัชพร พนัหลง   ระยะเวลา: 4 สปัดาห์ 
Title: Amazing Community   ช่ือเร่ือง: มหศัจรรยชุ์มชน 
Dr iving Question 
  How can we help our community to be an international destination and convenient place for 
travelers? 
คาํถาม/ ปัญหา 
  เราจะช่วยให้ชุมชนของพวกเราเป็นจุดหมายปลายทางระดบัสากลและสถานท่ีอาํนวยความ
สะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไร 
Entry Event 
  The teacher shows video clips, which is related to the travelers who lost ways or they do the 
impolite manner when they come to Thailand, to students. Then ask students to find the wayห  to solve 
the problems. 
เหตุการณ์นําเข้าสู่โครงงาน 
  ผูส้อนเปิดคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยแลว้หลงทาง 
หรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับกาลเทศะให้กับนักศึกษาได้ดู จากนั้นให้นักศึกษาช่วยกันคิดหาวิธีการ
แกปั้ญหา 
Key Knowledge, Understanding & Success Skills 
  Information Using (Signs & Notices) Technological Using (Research, Presentation) Critical 
Thinking, Creativity, Collaboration, Communication 
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ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะแห่งความสําเร็จ 
  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั สัญลกัษณ์และป้ายขอ้ความความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การใช้
เทคโนโลยี เพื่อทาํการวิจยัและคน้หาขอ้มูลและการนาํเสนอผลงานการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์
การร่วมมือกนัทาํงานและการส่ือสาร 
Sustained Inquiry: 
  Students will learn and understand about signs & notices. 
  Students will be divided into group (3 - 4 students / group). 
  Students will choose their communities (research). 
  Students will create signs and notices. 
  Students will make brochures and presentation. 
  The teacher will evaluate student’ PBL projects. 
สนับสนุนการแสวงหาข้อมูล 
  นกัศึกษาเรียนรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ญัลกัษณ์และป้ายขอ้ความ 
  นกัศึกษาถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆละประมาณ 3-4 คน 
  นกัศึกษาเลือกชุมชนท่ีตอ้งการเพ่ือไปสาํรวจขอ้มูลทาํวิจยั 
  นกัศึกษาสร้างสัญลกัษณ์ ป้ายขอ้ความ เพื่อใชใ้นการพฒันาชุมชนให้เป็นสากลและอาํนวย
ความสะดวก 
  นกัศึกษาสร้างแผน่พบัเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวและทาํการนาํเสนอผลงานโครงการ 
  ผูส้อนประเมินผลโครงการแต่ละกลุ่ม 
 

Student Voice & Choice: 
  Students can choose their communities to do PBL projects. 
  Students can create and design materials for improving travel and supporting their communities. 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและทางเลือก 
  นกัศึกษามีโอกาสในการเลือกชุมชนท่ีตอ้งการเพ่ือทาํโครงการ 
  นกัศึกษาสามารถออกแบบและสร้างวตัถุ ส่ือต่างๆ เพื่อพฒันา ปรับปรุงและส่งเสริมสนบัสนุน
ชุมชนของของพวกเขา 
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Authenticity: 
  Students will learn more knowledge and information of their communities 
  Students have the opportunity to communicate with people in their communities and apply 
knowledge to help their communities to be an international destination and convenient place for travelers. 
สภาพจริง 
  นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชนของพวกเขา 
  นักศึกษามีโอกาสได้ติดต่อส่ือสารกับชาวบ้านในชุมชนของพวกเขา และยงัสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อช่วยให้ชุมชนเป็นจุดหมาย
ปลายทางสากลและสถานท่ีอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัเดินทางท่องเท่ียว 
Reflection: 
  Whole class discussion 
  Comment or feedback from people in community, travelers and teacher.  
 (To design and improve the quality for the next project)  
ผลสะท้อน 
  การอภิปรายผลในชั้นเรียน 
  ผลตอบกลบัและขอ้เสนอแนะจากชุมชน นักท่องเท่ียวและผูส้อน เพื่อท่ีช่วยออกแบบและ
ปรับปรุงคุณภาพของโครงการต่อไป 
Resource: 
  Computer, City map, Head of village, Visitor, Paper, etc. 
แหล่งข้อมูล 
  คอมพิวเตอร์ แผนท่ีชุมชน ผูใ้หญ่บา้น/ ผูน้าํชุมชน ผูช้ม/ นกัท่องเท่ียว กระดาษ อ่ืนๆ 
Public Products: 
  Brochure tourism 
  Creation for signs and notices 
  Presentation 
นําเสนอผลงานสู่สาธารณะ 
  แผนพบัส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ป้ายสญัลกัษณ์และป้ายขอ้ความ 
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  การนาํเสนอผลงาน 
Summary 
 In this project, students will choose the communities that they are interested in and observe and 
research the signs and notices that are useful and can help their communities to be an international 
destination and convenient place for travelers. After that, Students will create and make signs and notices 
for their communities. Finally, Students will make brochures and a presentation for their communities. 
 

การสรุปโครงการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Project Based Learning 
 นกัศึกษาเลือกชุมชนท่ีสมาชิกในกลุ่มสนใจเพื่อท่ีจะโครงการ จากนั้นทาํการสํารวจ วิจยั ป้าย
สัญลกัษณ์และป้ายขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถช่วยชุมชนให้เป็นจุดหมายปลายทางสากล และ
สถานท่ีอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากนั้นนกัศึกษา สร้างป้ายสญัลกัษณ์ และป้าย
ขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัชุมชน ทา้ยสุด นกัศึกษาสร้างแผ่นพบัส่งเสริมการท่องเท่ียว และทาํการ
นาํเสนอผลงาน 
 

สรุปการเข้าร่วมโครงการ 
 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based 
Learning คือ การสนบัสนุนใหผู้ส้อนประยกุตใ์ชค้วามรู้ และวางรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา ท่ีมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ร่วมทํากิจกรรมโครงงาน กระตุ้นทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ 
( Critical Thinking )  ทั ก ษ ะ ก า ร
แกปั้ญหา (Problem Solving) ทกัษะการ
ทาํงานร่วมกัน (Collaboration) ทักษะ
ก า ร ส่ื อส า ร  (Communication) และ
ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 
โดยท่ีผูส้อนจัดให้ผูเ้รียนทาํโครงงาน 
เพื่ อแก้ปัญหา  (Driving Question) ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตจริงในโลกปัจจุบนั และ
ผูเ้รียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น 
หรือเลือกวิถีทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นเพียงผูแ้นะนาํ (Coach) และอาํนวย
ความสะดวก (Facilitator) หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดจ้ดัทาํโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จส้ินแลว้ ผูเ้รียนตอ้ง
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นาํเสนอผลงานโครงงาน PBL ของตนเองในห้องเรียน โดยมีผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมประเมิน 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโครงงานในคร้ังต่อไปและนาํเสนอผลงานออกสู่สาธารณะ 
 

บุคคลสําคญั 
 ขอขอบคุณ นายแพทย์สมพงษ์ และแพทย์หญิงสุวนีย์ ไกรกิจ ผูอุ้ปถัมภ์และริเร่ิมโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาครู ผูส้อนหนงัสือให้มีทกัษะการจดัการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกบัการศึกษาในยคุ
ปัจจุบนัในวนัพฤหสับดีท่ี 22 มิถุนายน 2560 เป็นพิธีมอบเกียรติบตัรและงานเล้ียงแสดงความยนิดีกบัการ
สํ า เ ร็ จ 
การอบรมโครงการฯ คร้ังแรกท่ีดิฉนัไดพ้บคุณหมอทั้ง 2 ท่าน ดิฉนัสมัผสัถึงความเป็นผูท่ี้มีจิตใจดีงามมาก 
คุณหมอกล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ของโครงการน้ีฟังแลว้รู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง ท่ีตวัดิฉันเองไดรั้บโอกาสท่ีดี
และมีคุณค่าอยา่งมากมายมหาศาลในคร้ังน้ี เพราะเป็นคร้ังแรกของดิฉนัท่ีมีโอกาสไดเ้ดินทางไปประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นความฝันในตอนเด็ก อยากไปศึกษาเล่าเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาและมีโอกาส 
ไดไ้ปเรียนรู้วฒันธรรมและทศันศึกษาเยีย่มชม ในสถานท่ีสาํคญัต่างๆ มากมาย  
 ขอขอบคุณ Darryl Bridges & Family บุคคลท่ีมีส่วนร่วมทาํให้โครงการสําเร็จได้ คือ Darryl 
Bridges มีภรรยานามว่า คริส มีลูกสาวช่ือ ฮาน่า และลูกชายช่ือ เบน ซ่ึงจะคอยอาํนวยความสะดวก ในการ
เดินทาง และการทาํกิจกรรม ตลอดจนคอยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปดว้ยดี ท่ีสําคญัเป็นครอบครัวท่ี 
มีความรักความอบอุ่นและมีจิตใจดีเป็นอยา่งมาก 
 ขอขอบคุณ Dr.Polly Haselden & Family อาจารยเ์ป็นผูใ้ห้ความรู้ และความเข้าใจในการจัด 
การเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน คอยอธิบายและให้คาํช้ีแนะต่างๆ อีกทั้งยงัคอยสนบัสนุนและ
ให้กาํลงัใจในการอบรมคร้ังน้ี ท่ีสําคญัอาจารยแ์ละสมาชิกในครอบครัวคุณสก๊อต และลูกสาวทั้ง 2 คน 
ลอล่าร์กบัโซฟี ยงัคอยช่วยดูแลและสอนวฒันธรรมในดา้นต่างๆ 
 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จงดี ศรีนพรัตน์วฒัน ในขณะท่ีท่านดาํรงตาํแหน่ง รักษาการ
อธิการบดี ท่ีคอยช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนอาํนวยความสะดวกใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. บญัญติั ชาํนาญกิจ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค ์ท่านผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล ซ่ึงท่านไดจ้ดัใหมี้โครงการ Active Learning แบบน้ี มาโดยตลอด 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของอาจารยแ์ละนกัศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนไป 
 ขอขอบคุณ อาจารยป์ราณี เนรมิต ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือ แนะนาํ ตลอดจน อาํนวยความสะดวกใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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 ขอขอบคุณ อาจารย ์สุธินี แจ่มอุทยั รุ่นพี่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และตวัแทนจากผูเ้ขา้อบรม
โครงการ PBL รุ่นท่ี 1  
 ขอขอบคุณ คณาจารย  ์และทีมงานเจ้าหน้าท่ีทุกคนทั้ ง FMU และ NSRU ท่ีมีส่วนร่วมทาํให้
โครงการน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 สุดท้ายน้ี ดิฉันตั้ งปณิธานในใจว่าจะนําความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับในการอบรมคร้ังน้ี 
มาประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา การจดัเรียนการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษ
ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดเท่าท่ีตวัดิฉนัจะทาํได ้ใหคุ้ม้ค่ากบัท่ีไดรั้บเกียรติในการเขา้ร่วมโครงการน้ี 
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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
Problem Base Learning and Project Base Learning 1 

 
ปริญญารัตน์ จินโต2 

 

 ปัจจุบนับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงการนัง่ฟังครู อาจารยส์อนแบบบรรยาย
ตลอดคาบเรียนเหมือนดงัในอดีต (Traditional learning) โลกในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
กล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจะเกิดการกลบัทาง (The Flipped Classroom) โดยจะ
มุ่งเนน้การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง ตามทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสติปัญญา ตาม
ความสามารถทางการเรียน ของแต่ละคน จากประสบการณ์เรียนรู้ท่ีครูจดัให้ ผ่านส่ือเทคโนโลยี ICT 
หลากหลายประเภทในปัจจุบนั และเป็นลกัษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระ ทั้ง
ด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมท่ีครู  อาจารย์จะเป็นผู ้ป้อนความรู้
ประสบการณ์ให้ผูเ้รียน ในลักษณะของครูเป็นศูนย์กลาง 
(Teacher Center) ดังนั้น การสอนแบบกลับทางจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของครูอย่างส้ินเชิง กล่าวคือครูไม่ใช่ผู ้
ถ่ายทอดความรู้แต่จะเป็น  ผู ้จุดประกายและสร้างความ
สนุกสนานในการเรียน รวมทั้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใน
การเรียน (Facilitators) ในชั้นเรียนนั้นๆ 
 นอกจากความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้นั้น เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันประเทศ
สหรัฐอเมริกามีแนวคิดเร่ือง "ทกัษะแห่งอนาคตใหม่: การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21" ได้ถูกพฒันาข้ึนโดยภาคส่วนจาก
นอกวงการการศึกษา ประกอบดว้ย บริษทัเอกชนชั้นนาํขนาด
ใหญ่ เช่น บริษทัแอปเป้ิล บริษทัไมโครซอฟ บริษทัวอลดิ์สนีย ์องคก์รวิชาชีพระดบัประเทศ และสาํนกังาน
ดา้นการศึกษาของรัฐ รวมตวัและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองคก์รความร่วมมือ เพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอ่ๆ ว่า เครือข่าย P21 หน่วยงานเหล่าน้ีมีความกงัวล
                                                            
1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
2 อาจารย ์สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลย ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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และเห็นความจาํเป็นท่ีเยาวชนจะตอ้งมีทกัษะสําหรับการออกไปดาํรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 จึงไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์และกรอบความคิด เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ข้ึน สามารถสรุปทกัษะสาํคญัอยา่งยอ่ๆ ท่ีเดก็และเยาวชนควรมีไดว้่า ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
หรือ 3R และ 4C ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 3R ได้แก่  Reading (การอ่าน) การเขียน 
(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic)  
 4C ไดแ้ก่ Critical Thinking (การคิดวิพากษ ์
หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) Communication 
(การ ส่ือสาร )  Collaboration (การ ร่วมมือ )  และ 
Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์ รวมถึงทกัษะชีวิต
และอาชีพ และทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลย ีและการบริหารจดัการดา้นการศึกษาแบบใหม่ 
 ดงันั้นการเรียนการสอนในปัจจุบนันอกจากเปล่ียนจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิมแลว้ยงัตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียน เพื่อรองรับโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ จดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง กระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือท่ีเรียกว่าการสอนแบบ Active Learning 
และให้เกิดทกัษะท่ีสามารถออกไปดาํรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได ้ซ่ึงจากประสบการณ์ผูเ้ขียน
ในช่วงปีการศึกษา 2559 ไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ในเร่ือง Problem Base Learning (PBL) จากโครงการ
จดัการความรู้ภายในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ 
Project Base Learning (PBL) จากโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้” (Active 
Learning) ณ Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Assoc. Prof. Dr. Polly G. Haseldon 
โดยในบทความน้ีจะกล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนแบบ PBL ทั้ง 2 แบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
คลา้ยคลึงและความแตกต่างของ PBL ทั้ง 2 แบบ 
 

Problem Base Learning 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน เกิดข้ึนในช่วงปลาย ค.ศ. 1969 ท่ีคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ของ McMaster University ประเทศแคนนาดา และขยายไปสู่สาขาต่างๆ ในปี ค.ศ. 1980 เช่น 
วิทยาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
 วตัถุประสงค์หลักของ Problem Base Learning  
  1. ฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ  
  2. พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง 
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  3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
  4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
  5. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
 ลักษณะสําคญัของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 1. ปัญหาท่ีนาํมาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบเห็นในชีวิตได ้
ในชีวิตจริงของผูเ้รียน  

 2. มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเร่ิมต้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ 

 3. เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 4. มีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 5. มีการบูรณาการความรู้และบูรณาการทกัษะกระบวนการต่างๆ 

  6. มีการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
 ลักษณปัญหาทีเ่หมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 
  1. เป็นปัญหาท่ีส่งเสริมความรู้ดา้นเน้ือหา ทกัษะ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา 

2. เป็นปัญหาท่ีมีความยาก ง่าย เหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน 
  3. ปัญหาอาจมีคาํตอบหรือแนวทางในการแสวงหาคาํตอบไดห้ลายทาง 
  4. เป็นปัญหาท่ีมีการยอมรับวา่จริง ถูกตอ้ง แต่ผูเ้รียนไม่เช่ือวา่จริง 
  5. เป็นปัญหาท่ียงัไม่มีคาํตอบท่ีชัดเจน ตายตวั เป็นปัญหาท่ีมีความ
ซบัซอ้น คลุมเครือ หรือผูเ้รียนเกิดความสงสยั 
  6. เป็นปัญหาท่ีพบบ่อย  มีความสําคัญ  มีข้อมูลประกอบเพียงพอ 
สาํหรับการคน้ควา้ 
 บทบาทของครูผู้สอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

1. สาํรวจความรู้เดิมของผูเ้รียน 
2. ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
3. เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
4. ใหอิ้สระในการตดัสินใจของผูเ้รียน 
5. ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน 
6. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนถามคาํถามท่ีใหคิ้ด 



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal 

 

ฉบับประจําปี พ.ศ. 2560 

62 

7. ใหเ้วลากบัการรอคาํตอบจากการตั้งคาํถาม 
8. ใหเ้วลาเพียงพอสาํหรับผูเ้รียนในการสะทอ้นและวิเคราะห์ขอ้มูล 
9. ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามความจริง 

การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์(Scientific Inquiry) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู ้เ รียนต้องใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการท่ีหลากหลายท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาส่ิงต่างๆ ทางกายภาพ 
ในธรรมชาติ และเสนอคาํอธิบายส่ิงเหล่านั้น ดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํงานทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ยงัหมายถึง กิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้พฒันาความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
และเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษาส่ิงต่างๆ บนโลกน้ีได้อย่างไร (National Research Council, 1996) 
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน จึงหมายถึง การท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย คลา้ยกบัท่ีนักวิทยาศาสตร์ไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่างๆ เพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ทางกายภาพในธรรมชาติ โดยเร่ิมตน้การสืบเสาะหาความรู้ จากคาํถามท่ีเกิดจาก
การสังเกตเห็นส่ิงท่ีไม่ปกติ หรือส่ิงท่ีตอ้งการรู้ แลว้นาํประเด็นคาํถามนั้นมาพิจารณาอยา่งรอบคอบ และ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาอธิบายส่ิงท่ีตอ้งการรู้ (กศุลิน มุสิกลุ, 2550) 

 

แผนผงั 5 ลกัษณะสาํคญัในการสืบเสาะหาความรู้ 
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Project Base Learning 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) คือ หลักสูตรท่ียึด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย (standards-based) และเป็นกรอบทิศทางในการกาํหนดโครงสร้าง 
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้
ความสามารถบรรลุมาตรฐานท่ีกาํหนด โดยมีการถามคาํถาม หรือการกาํหนดปัญหาท่ีผูเ้รียนทุกคน
สามารถตอบได้ และมีความเป็นรูปธรรม คือเน้นการปฏิบัติจริง (hands-on) ร่วมอยู่ด้วยในระหว่าง 
การจดัการเรียนการสอนท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน และผูเ้รียนสามารถตรวจสอบหาความจริงจากประเด็น
ปัญหา และหวัขอ้ท่ีเป็นปัญหาในชีวิตจริงของยคุปัจจุบนัน้ี โดย PBL สนบัสนุนใหค้วามรู้ท่ีเป็นนามธรรม 
และภูมิปัญญาต่างๆ นาํไปสู่การเสาะแสวงหาหัวขอ้ประเด็นท่ีซบัซ้อนได ้การจดัการเรียนการสอนท่ีใช้
โครงงานเป็นฐาน นั้นประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 
 Question ใหเ้ร่ิมตน้จากคาํถามท่ีสาํคญั โดยเป็นหวัขอ้ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การคน้ควา้ หรือวิจยัอยา่งละเอียดได ้และท่ีสาํคญัตอ้งเป็นคาํถามท่ีตรงประเดน็ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนดว้ย 
 Plan การวางแผน การเลือกใชข้อ้มูล หรือเน้ือหาท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถนาํมาใช้ในการ 
หาคาํตอบ โดยการวางแผนน้ีผูเ้รียนจะมีส่วนร่วม ในการตั้งคาํถาม และวางแผนขั้นตอนกระบวนการ 
ทาํโครงงาน ว่าควรเป็นอยา่งไร จึงจะเหมาะสม สุดทา้ยครูและผูเ้รียนร่วมกนัคิดทาํอยา่งไรใหก้ารสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ในโครงงานน้ีประสบผลสาํเร็จ 
 Schedule ครูและผู ้เรียนออกแบบ  ตารางเวลาสําหรับติดตามแต่ละขั้นตอนของโครงงาน 
กาํหนดใหมี้การเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน โดยพยายามจดัตารางเวลาใหง่้าย และเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียน 
 Monitor ผูค้อยดูแล ติดตาม มีหนา้ท่ีคอยส่งเสริม อาํนวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา และการนาํ
ขอ้ควรปฏิบติัไปใช ้ในระหวา่งกระบวนการทาํโครงงาน 
 Assess การประเมิน เลือกใชก้ารประเมินท่ีน่าเช่ือถือได ้โดยในระหว่างทาํโครงงานนั้น อาจารย์
ตอ้งมีความพากเพียรในการประเมิน เพ่ือติดตามกระบวนการทาํโครงงานอยา่งสมํ่าเสมอ และควรมีความ
หลากหลายในการประเมิน 
 Evaluate การประเมินผล ควรให้เวลาในการสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้รียนทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบเด่ียว ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียน 
การสอนท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน ร่วมกนัอภิปรายขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้ควรปรับปรุง เพื่อนาํไปสู่การเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ และโครงงานใหม่ 
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 กฏทองของ PBL (Gold standard PBL) นั้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 1. เป้าหมายการเรียนรู้
ของผู ้เ รียน  (Student Learning Goals)  2 .  องค์ประกอบพื้นฐานท่ีจําเป็นในการออกแบบโครงงาน 
(Essential Project Design Elements) และ 3. การฝึกปฏิบติัการสอนโดยมีโครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Teaching Practices) โดยผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงเพียงส่วนท่ี 1 และ 2 เท่านั้น 
 1. เป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Student Learning Goals) เป็นศูนยก์ลางกฏทองของ PBL มีดงัน้ี 
  1.1 Key Knowledge and Understanding ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การประยุกตใ์ชค้วามรู้ เพื่อนาํไปใช้
ในชีวิตจริง สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา สามารถตอบคาํถามท่ีมีความซับซ้อนได้ และสามารถ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงได ้
  1.2 Key Success Skills ผูเ้รียนตอ้งสามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ (Collaboration) มีการคิด 
เชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ในการแก้ปัญหาได้ และมีการจัดการตวัเอง 
(Self-Management) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการควบคุมตนเองในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยใช ้
การเปล่ียนแปลงทางปัญญา 
 2. องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการออกแบบโครงงาน (Essential Project Design Elements) มีดงัน้ี 
  2.1 Challenging Problem or Question หัวใจของโครงงาน คือ คาํถาม หรือปัญหาท่ีท้าทาย 
(Driving question) ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้ หรืออยากหาคาํตอบในส่ิง ๆ นั้นอยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียนจะไม่
เพียงแค่ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนแต่ผูเ้รียนกาํลงัเรียนรู้จากคาํถามนั้นได ้โดยท่ีคาํถามหรือปัญหาไม่ควรยากเกิน
ระดบัของผูเ้รียน 
  2.2 Sustained Inquiry ผู ้เ รียนจะต้องได้รับการ
ติดตามให้อยู่ในกระบวนการและขั้ นตอนของการทํา
โครงงาน โดยผูส้อนอาจมีการเชคเป็นระยะ ๆ ในระหว่าง
ขั้นตอนการทาํโครงงาน และช่วยในการหาคาํตอบ การ
คน้ควา้ขอ้มูล และการประยกุตใ์ชข้อ้มูล 
  2.3 Authenticity ในทางการศึกษามีแนวคิดวา่ ทาํ
อย่างไรให้เกิดการเรียนรู้กบัสถานการณ์จริง ความจริงแท ้
หรือความน่าเช่ือถือน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีเพิ่มแรงกระตุน้และการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นโครงงานท่ีทาํนั้นจะตอ้งอยูใ่นบริบท
ท่ีแทจ้ริงในสังคม สถานการณ์จริง ท่ีผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ ทดลอง หาขอ้มูล และโครงงานนั้นอาจส่งผล
กระทบจริงกบัผูอ่ื้น หรือบุคคลในชุมชนได ้
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  2.4 Student Voice & Choice ผู ้เ รียนมีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงงานนั้นดว้ยตวัเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการดาํเนินงาน ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการช่วยหา
คาํตอบ บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม และเลือกรูปแบบผลงานท่ีตอ้งการ ในระดบัท่ีสูงข้ึน
ผูเ้รียนจะสามารถตดัสินใจเลือกหวัขอ้โครงงานดว้ยตนเอง 
  2.5 Reflection เป็นการสะทอ้นผลท่ีได้
จากการเรียนรู้ร่วมกนั ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
ควรมีการสะท้อนถึง อะไรคือส่ิงท่ีผูเ้รียนกําลัง
เรียนรู้ เรียนรู้อย่างไร และทาํไม ปัญหา อุปสรรค 
โดยการสะท้อนผลการเรียนรู้น้ีอาจทําในช่วง
อภิปรายร่วมกนัในหอ้งเรียน หรือเป็นการนาํเสนอ
ต่อท่ีสาธารณะ ซ่ึงขอ้มูลจากการสะทอ้นผลการเรียนรู้จะมีประโยชนเ์พื่อการปรับปรุงโครงงานต่อไป และ
เพื่อใหผู้ส้อนนาํไปปรับวิธีการจดัการเรียนการสอนดว้ย 
  2.6 Critique & Revision ผู ้เ รียนต้องรับฟังผลสะท้อนกลับ และนําไปใช้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทาํงานและผลงานของตน 
  2.7 Public Product ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ต่ อ ท่ี
สาธารณะ เป็นแรงกระตุน้อีกอยา่งหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนทาํงานท่ี
มีคุณภาพสูง เพ่ือสามารถนาํเสนอออกสู่สาธารณะชนได ้โดย
การนาํเสนอผลงานสู่สาธารณะ เป็นโอกาสท่ีผูเ้รียนจะไดส่ื้อสาร
กบัผูป้กครอง คนในชุมชน และบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเพื่อนๆ 
ในหอ้งเรียน 
 

ตารางที ่1 สรุปความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่ง Problem Based Learning และ Project Based Learning  
Problem Based Learning และ Project Based Learning 
ความคล้ายคลึง  
      PBL ทั้ง 2 แบบ มุ่งเนน้ไปท่ีคาํถามปลายเปิด  
      ผูเ้รียนสามารถนาํเน้ือหาและทกัษะไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  
      เสริมสร้างทกัษะในการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  
      เนน้ใหผู้เ้รียนมีอิสระและมีการสืบเสาะแสวงหาความรู้  
      ใชร้ะยะเวลานาน และมีหลากหลายแง่มุมมากกว่าการเรียนรู้แบบในห้องเรียนอย่างดั้ งเดิม หรือการ
มอบหมายงานใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

ความแตกต่าง 
Problem Based Learning Project Based Learning 
ส่วนใหญ่เน้ือหาจะใชเ้พียงหัวขอ้เดียว แต่สามารถ
ใชห้ลายหวัขอ้ได ้

มกัมีหลายหวัขอ้ 

ระยะเวลาสั้นกวา่ ระยะเวลาท่ีทาํค่อนขา้งยาว เป็นสัปดาห์ถึงเป็นเดือน 
ดาํเนินตามขั้นตอนท่ีมีการบญัญติัไวเ้ป็นแบบแผน ดาํเนินตามขั้นตอนทัว่ไป โดยมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้อาจเป็นแบบท่ีสามารถจับต้องได้ 
หรือเป็นเพียงการเขียนรายงานนาํเสนอผลท่ีได ้ 

มีการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือมีการประเมินผลงาน เช่น
ประเมินวา่ทาํอะไรสาํเร็จบา้ง ตามแผนงานท่ีวางไว ้

มกัใชก้รณีศึกษา หรือเหตุการณ์สมมติ ในการกาํหนด
ปัญหา จดัเป็นปัญหาท่ีไม่มีรูปแบบการแกไ้ขท่ีชดัเจน
แน่นอน ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคม์าแกไ้ข โดยมาก
มกัจะเป็นปัญหาในเชิงนามธรรม (An ill-structured 
problem) 

อาจมีการใช้เหตุการณ์ ในการกําหนดปัญหาแต่ต้อง
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในชีวติจริง เนน้การปฏิบติัจริง 

 

ประสบการณ์เรียนรู้จาก Francis Mar ion University 
 การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ตอ้งมีการออกแบบเลือกหวัขอ้ท่ีจะใชใ้นการ
สอน(Subject or topic) และตั้งช่ือโครงงานใหน่้าสนใจ (Name of project) พร้อมทั้งระบุความรู้ และทกัษะ
ท่ีนักศึกษาจะได้หลังจากทาํโครงงานน้ีสําเร็จลุล่วง และส่ิง
สําคญัคือ คาํถามท่ีเป็นตวักระตุน้ให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้ 
และแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง  (Driving question) สรุป
สาระสําคัญของโครงงาน  (Summary project) กิจกรรมท่ีใช้
นําเข้าสู่บทเรียน  (Entry event) โดยสุดท้ายแล้วโครงงานท่ี
นกัศึกษาลงมือปฏิบติัจะไดผ้ลิตภณัฑ ์เป็นอะไร (Products) การ
ออกแบบโครงงานต้องคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีจะใช้ในการทํา
โครงงานด้วย (Resources Needed) ส่ิงสุดท้ายท่ีขาดไม่ได้คือ 
วิธีการสะทอ้น (Reflection method) ถึงกิจกรรมน้ี เพื่อนาํขอ้มูล
ท่ีได้ไปปรับปรุงในกิจกรรม หรือโครงงานต่อไป ผูเ้ขียนได้เลือกวิชาพนัธุศาสตร์ หัวขอ้การถ่ายทอด
ลกัษณะของเมนเดล นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยสรุปเขียนเป็นตาราง Project design: 
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overview โดยในวนัสุดทา้ยของการเรียน ทุกคนจะตอ้งนาํเสนอ การจดัการเรียนการสอนท่ีใชโ้ครงงาน
เป็นฐานท่ีออกแบบต่ออาจารยแ์ละผูเ้รียนท่านอ่ืน 

ตารางที ่2  ตาราง Project design: overview 
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ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้” (Active Learning) ณ 
Francis Mar ion University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากความรู้ท่ีได้รับยงัมีโอกาสได้รับประสบการณ์การท่องเท่ียว พิพิธภณัฑ์ วฒันธรรม 
อาหาร สถานท่ีต่างๆ เช่น Florence County Museum, Francis Marion University Performing Arts Center, 
South Carolina State House เ มือง  Columbia, เ มือง  Charleston เ ป็นเมืองท่ี เ ก่าแก่ ท่ีสุดของรัฐ  South 
Carolina, Myrtle beach เมืองท่อเงท่ียวชายทะเล สนามแข่งรถ สนามเบสบอล เป็นตน้ และสุดทา้ยคือ
ทกัษะภาษาองักฤษท่ีไดพ้ฒันาข้ึนดว้ย 
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 “Let’s Go to Amer ica” แค่ก้าวข้าม...คาํว่ากลัว 1 

ลฎาภา แผนสุวรรณ์2 

ระยะเวลามากกว่าสามสัปดาห์ท่ีขา้พเจ้าได้เดินทางขา้มนํ้ าขา้มทะเล จากบา้นเกิดเมืองนอน  
จากครอบครัว เพ่ือเดินทางไปหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ยงัดินแดนท่ีขา้พเจ้าไม่เคยคิดฝันว่า 
ในชีวิตน้ีจะไดมี้โอกาสไป “อเมริกา” แค่คุณไดย้นิคาํน้ีคุณก็รู้สึกไดถึ้งความไกล เอาจริงๆ อาจจะใชค้าํว่า
ไกลเกินเอ้ือมสําหรับขา้พเจา้เลยดว้ยซํ้ า ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไร? คุณเคยไดย้ินเก่ียวกบัโรคน้ี
ไหม “โรคกลวัฝร่ัง” คุณอ่านไม่ผิดหรอกค่ะ ขา้พเจา้เป็นโรคน้ี ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้เจอคนต่างชาติหรือท่ีคน
ไทยมกัจะเรียกว่า “ฝร่ัง” ขา้พเจา้จะมีอาการใจเตน้แรง ต่ืนกลวั และพยายามวิ่งหนี น่ีแหละค่ะเป็นสาเหตุท่ี
ขา้พเจา้ไม่เคยคิดท่ีจะเดินทางไปประเทศท่ีมีฝร่ังเยอะ ๆ เลย แต่แลว้โชคชะตาก็เหมือนจะพยายามทาํอะไร
บางอยา่งท่ีใหข้า้พเจา้หายจากการเป็นโรคน้ี 

จุดเร่ิมต้นของ...ความกลัว 
หลงัจากท่ีโครงการน้ีไดป้ระสบความสําเร็จไปอย่างสวยงามในปีท่ีแลว้ ก็มาถึงเวลาท่ีในปีน้ี

โครงการน้ีจะถือกาํเนิดข้ึนมาอีกคร้ัง โดยทางมหาวิทยาลยัมีการเปิดคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้ร่วมโครงการน้ีใน
รุ่นท่ี 2 ซ่ึงแน่นอนแหละว่าขา้พเจา้ก็ไม่ไดส้นใจอะไร เพราะก็รู้ตวัเองดีวา่พ้ืนฐานภาษาองักฤษกอ่็อน แถม
เร่ืองท่ีจะไปสนทนากบัชาวต่างชาตินะหรอใช้คาํว่า “ฝันไปได้เลย” แต่แลว้ก็เหมือนมีเหตุอะไรดลใจ
บางอยา่งบวกกบัคาํเชิญชวน ชกัจูก จากคนรอบขา้ง ทาํให้ขา้พเจา้ตดัสินใจลงช่ือเพื่อไปสอบคดัเลือก เอา
จริง ๆ ณ ตอนนั้นคิดว่ายงัไงก็คงไม่ผ่านหรอก แต่ก็ลองไปสอบเพื่อวดัความรู้ ความสามารถของของ
ตวัเองเพราะยงัไงแลว้เราคงหนีภาษาองักฤษไปไม่พน้  

ทุกคนคงทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าภาษาองักฤษนั้นสําคญัมากขนาดไหน ภาษาองักฤษได้เขา้มามี
บทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทัว่โลกไปแลว้ ทุกวนัน้ีส่ือสารกนัดว้ยภาษาองักฤษ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารกนัโดยตรง การใชอิ้นเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หนงัสือคู่มือทางดา้นวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบนั ถา้มีความรู้
ภาษาองักฤษทั้งพดูและเขียนเสริมเขา้ไปดว้ยอีก โอกาสท่ีจะหางานก็จะไม่จาํกดัแค่ในประเทศไทย เท่านั้น 
ถา้ท่านสามารถพูดภาษาองักฤษได ้ท่านคงจะไม่ปฏิเสธไดถึ้งสิทธิพิเศษท่ีท่านมีเหนือคนอ่ืนท่ีไม่สามารถ

1  บทความเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  โดยการสนบัสนุนจาก  นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
2 อาจารย ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ส่ือสารภาษาองักฤษได ้และดว้ยเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทาํใหโ้ลกของเราแคบลงไป
ถนดัตา ทุกวนัน้ีท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร หรือติดต่อกบัเพื่อนต่างชาติไดภ้ายในเส้ียววินาที ท่านจะไม่
เขา้ถึงสิทธิพิเศษเหล่าน้ีเลย ถา้ท่านไม่รู้ภาษาองักฤษ  

หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดล้งช่ือเพื่อไปสอบคดัเลือกแลว้นั้น ส่ิงท่ีเรียกว่า “ความกลวั” ก็ไดถื้อกาํเนิด
ข้ึนในใจของขา้พเจา้ จนขา้พเจา้พยายามทาํทุกวิถีทางเพ่ือลบลา้งความกลวัน้ี แต่อนัท่ีจริงแลว้ความกลวั
ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากใครนอกจากใจของขา้พเจา้เอง ทุกคนลว้นมีความกลวัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนในใจได้
เสมอ จะว่าไปแลว้ ความกลวัถือเป็นส่ิงปกติในชีวิตเหมือนการหายใจ แต่ปัญหาอยูท่ี่ว่า คนส่วนใหญ่มกั
ยึดติดกบัส่ิงท่ีกลวั จนไม่รู้วิธีจดัการกบัมนั ซ่ึงทาํให้บางคร้ังไม่อาจเดินหนา้ต่อไปได ้การเอาชนะความ
กลวั ตอ้งอาศยัการปรับเปล่ียนทศันคติ เวลา และการฝึกฝน แต่ 12 ทางลดัต่อไปน้ี อาจจะช่วยให้ทุกท่าน
เร่ิมตน้ขจดัความกลวัออกจากใจได ้ 

12 ทางลัด ขจัดความกลัวจากใจ 
1. รู้ส่ิงท่ีกลวั
ก่อนเร่ิมตน้เอาชนะความกลวั คุณตอ้งยอมรับเสียก่อนว่า คุณรู้สึกกลวัในส่ิงนั้นจริงๆ และบาง

ทีส่ิงท่ีกลวันั้น อาจเกิดข้ึนเป็นประจาํในชีวิต เช่น กลวัตอ้งพูดในท่ีประชุมการทาํงาน กลวัตอ้งพูดบนเวที 
หรือกลวัความมืด ซ่ึงไม่ง่ายนกัท่ีคุณจะเอาชนะความกลวัไดท้ั้งหมด ...การเขียนเร่ืองต่างๆ  ท่ีคุณกลวัลงบน
กระดาษ นับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญ ท่ีคุณจะหยิบความกลัวท่ีเป็นนามธรรม ออกมาใ ห้เห็นเป็นรูปธรรม
อย่างเด่นชัด เพ่ือการวิเคราะห์ใคร่ครวญ… 

2. สาํรวจความกลวั
นาํความกลวัท่ีเขียนไว  ้มาสํารวจ วิเคราะห์ใคร่ครวญ ด้วยการถามตวัเองว่า ความคิดใดท่ี

ก่อใหเ้กิดความกลวั จุดไหนเป็นจุดเร่ิมตน้ และคุณมีปฏิกิริยาต่อความกลวัอยา่งไร เช่น ตวัสั่น ใจสั่น เหง่ือ
แตก มือเทา้เยน็ เป็นตน้ รวมถึงมีปฏิกิริยาโตต้อบความกลวันั้นเช่นไร …คาํตอบท่ีได้ จะช่วยให้คุณเข้าใจ
ถึงกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความกลวั และหาวิธีหยุดย้ังไม่ใ ห้เกิดขึน้ รวมท้ังสามารถลดปฏิกิริยาความกลัว
ลง ด้วยวิธีโ ต้ตอบท่ีคุณเคยใช้อย่างได้ผล… 

3. ยอมผดิพลาดบา้ง
คราวใดท่ีทาํผิดพลาด หากคุณเต็มใจยอมรับมนั แมลึ้กๆ ในใจจะรู้สึกเจ็บปวดก็ตามที แต่ผล

พลอยไดคื้อ มนัจะช่วยขจดัความกลวัในจิตใจออกไปไดม้ากกว่าท่ีคุณคิด เพราะการทาํผดิพลาด จะช่วยให้
คุณเรียนรู้ท่ีจะไม่ทาํผิดซํ้ าอีกในอนาคต และพฒันาตวัเองต่อไป ดงัวลีท่ีว่า “ผิดเป็นครู”  ท่ีสําคญัคนท่ี
ประสบความสาํเร็จ ทาํส่ิงท่ียิง่ใหญ่ ลว้นเคยผดิพลาด ลม้เหลว มามากกวา่ 1 คร้ัง ทั้งส้ิน 
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4. หาท่ีพึ่งทางใจ
แมจ้ะเก่งกลา้สักเพียงใด บางคร้ังหรือในบางสถานการณ์ คนเราก็ตอ้งการใครสักคนเป็นท่ีพึ่ง

ทางใจ ดงันั้น ควรมองหาใครสักคนท่ีคุณรู้สึกเคารพรัก มีเวลาใหคุ้ณ มีความจริงใจ ใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง
และเป็นท่ีพึ่งใหคุ้ณรู้สึกดีไดใ้นยามท่ีหวาดกลวั 

5. รําลึกถึงคนกลา้
เก็บภาพและเร่ืองราวของบุคคลตน้แบบท่ีคุณช่ืนชมในความกล้าหาญ ไวใ้นความทรงจาํ

เพราะเม่ือความกลวัมาเยอืน การไดนึ้กถึงคนกลา้เหล่านั้น จะช่วยสร้างพลงัและแรงบนัดาลใจให้คุณต่อสู้
กบัความกลวัไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ 

6. แบ่งปันประสบการณ์
ก่ีหนแลว้ท่ีเราชอบเกบ็เร่ืองร้ายๆไวก้บัตวัเอง เพราะกลวัวา่คนอ่ืนจะรู้และทาํใหคุ้ณอบัอาย แต่

รู้มั้ยว่า การไดแ้ชร์ประสบการณ์กบัคนอ่ืนเป็นส่ิงท่ีดี เพราะจะทาํให้คุณตระหนกัดีว่า มีคนอีกหลายคนท่ี
คิดเหมือนคุณ และอยากพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคุณเช่นเดียวกนั …ถ้าคุณเป็นคนท่ีกลัวความ
ล้มเหลว การได้แชร์ความคิดเห็นกับคนอ่ืน อาจช่วยให้คุณได้สาํรวจตัวเองว่า จริงๆแล้วคุณต้องการอะไร
ในชีวิตและความกลวัน้ันๆ  เกิดจากอะไร… 

7. ตอ้งต่อสู้ด้ินรน
โดยสัญชาตญาณแลว้ คนส่วนใหญ่ไม่ชอบต่อสู้ด้ินรน เพราะดูเหมือนว่า กาํลงัลม้เหลวและ

นั่นเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความกลัว แต่คาํพูดท่ีว่า “no pain, no gain” ซ่ึงแปลว่า “ไม่เจ็บ ก็ไม่จํา” หรือ 
“ขาดทุนคือกาํไร” เป็นวลีอมตะท่ีเป็นความจริงเสมอ ฉะนั้น การจะพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ใหดี้ข้ึนได ้ตอ้ง
อาศยัการด้ินรนขวนขวาย พยายามท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และเม่ือนั้นความกลวักจ็ะค่อยๆ จางหายไป 

8. อ่านหนงัสือ
การอ่านหนงัสือประเภทท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ หรือมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีคุณกลวั อาจช่วย

เปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ใหคุ้ณเห็นหนทางท่ีจะขจดัความกลวัท่ีมีอยูอ่อกไปได ้เช่น เม่ือคุณกลวัผ ีก็หาหนงัสือ
ทางพทุธศาสนามาอ่านดู แลว้คุณจะรู้วา่ ผมีีตวัตนจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่มโนภาพท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง  
…ใ ห้หาหนังสือไว้ใกล้ตัว ยามใดท่ีคุณรู้สึกกลวั กห็ยิบมาอ่าน เพ่ือจะได้สยบความกลวัให้อยู่หมัด… 

9. มองโลกในแง่ดี
การปรับเปล่ียนมุมมองด้านร้ายให้กลายเป็นดีนั้น เป็นอาวุธสําคญัท่ีจะเอาชนะความกลวั

เพราะการดาํเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมาย ตอ้งไม่มีความกลวัเกาะติดในหัวใจ …ขณะท่ีคุณหยุดอยู่กับท่ี 
เพราะกลวับางส่ิงบางอย่างน้ัน โลกกยั็งคงหมุนต่อไปโดยปราศจากคุณ!!... 
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10. เร่ืองร้ายอาจช่วยได้
  ยามท่ีคุณตกอยูใ่นความกลวับางส่ิงบางอยา่ง ลองนึกถึงเหตุการณ์ ร้ายๆ ในอดีต ซ่ึงคุณเคยคิด
ว่า รุนแรงท่ีสุดในชีวิต แต่คุณก็ยงักา้วผ่านมาได ้ฉะนั้น เร่ืองท่ีคุณกลวัอยู่ขณะน้ี ก็คงไม่แย่ไปกว่าเดิม
เท่าใดนกั …พึงระลึกเสมอว่า ทุกสถานการณ์ย่อมมีทางออกเสมอ… 

11. ทาํสมาธิ
  หาเวลาสัก 10-20 นาทีในแต่ละวนั เพื่อนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ หลุดออกจากความกลวัและ
ความฟุ้งซ่านทั้งหลาย การทาํใจให้สงบเหมือนเป็นการออกกาํลงัจิตให้เขม้แข็ง ให้ใจมีพลงั พร้อมท่ีจะ
ต่อสู้กบัส่ิงต่างๆ อยา่งกลา้หาญ 

12. ท่องคาถา “เกิดขึน้ ตั้งอยู่ ดบัไป”
  หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีว่า สรรพส่ิงลว้นเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป เป็นสัจธรรมท่ีได้
พิสูจน์มาแลว้ เพราะฉะนั้น เม่ือความกลวัเกิดข้ึน มนัก็ตั้งอยูไ่ม่นาน ตอ้งดบัสลายไปในท่ีสุดและส่ิงท่ีคุณ
กาํลงักลวัอยู่ในขณะน้ี ก็ย่อมมีท่ีส้ินสุดเช่นกนั ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีเกิดความกลวั ลองท่องคาถาน้ี  “เกิดข้ึน 
ตั้งอยู ่ดบัไป” มนัจะช่วยคุณไดจ้ริงๆ 

“ไม่มีหนทางไหนท่ีจะเอาชนะความกลวั 
ได้เร็วไปกว่าการลงมือทาํในส่ิงท่ีกลวั 

และทาํอย่างต่อเน่ือง 
แม้ส่ิงน้ันจะเป็นส่ิงท่ีคุณกลวัท่ีสุดกต็าม” 

-Dale Carnegie- 
เร่ิมต้นก้าวข้าม...ความกลัว 

หลังจาก ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ดาํเนินการคดัเลือกอาจารยจ์ากทุกคณะเพื่อเขา้รับการอบรม 
โดยมีกระบวนการคัด เ ลือกโดยการสอบวัดความ รู้
ภาษาอังกฤษ  ทั้ งข้อเขียนและสัมภาษณ์  จนได้ตัวแทน
อาจารยจ์าก 4 คณะ จาํนวน 8 ท่านดว้ยกนั ประกอบไปดว้ย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 2 ท่าน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาํนวน 
2 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวน 2 ท่าน และ
คณะวิทยาการจดัการ จาํนวน 2 ท่าน จากนั้นไดมี้การอบรม
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เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นภาษาองักฤษและปูพื้นฐาน เก่ียวกบั Project Based Learning (PBL) หรือการ
จดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน เป็นระยะเวลา 5 วนั และแน่นอนวา่หน่ึงในผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกก็
คือขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ตอ้งขอขอบคุณผูม้อบโอกาสทุกๆ ท่าน ท่ีซ่ึงมีส่วนในการผลกัและดนัใหโ้ครงการ
น้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ณ ตอนนั้นขา้พเจา้คิดเพียงอย่างเดียวว่า ขา้พเจา้จะทาํทุกอย่างให้ดีท่ีสุดสมกบั
โอกาสท่ีได้รับ ขา้พเจ้าพยายามกา้วขา้มความกลวั ทีละขั้น เร่ิมอ่านหนังสือภาษาองักฤษ ดูภาพยนตร์
ภาษาองักฤษ และพยายามทาํทุกอยา่งเพื่อเสริมความรู้ใหต้วัเอง  

พร้อมเดนิทางสู่ Francis Mar ion University 
หลงัจากประกาศผลการสอบคดัเลือก นอกจากการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ

และปูพื้นฐานเก่ียวกบั Project Based Learning (PBL) ยงัมีขั้นตอนอ่ืนอีกมากมายท่ีเราตอ้งเตรียมตวัก่อนท่ี
จะออกเดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 2-27 มิถุนายน 2560 ขั้นแรกกบั
ดาํเนินการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้ งหนังสือรับรองการทาํงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคแ์ละเอกสารรับรองการเป็นนกัศึกษาครอส Project base Learning เพื่อเขา้
เรียนในภาคฤดูร้อน ของทางมหาวิทยาลยั Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา การ
กรอกขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงถือไดว้่ากว่าจะผ่านกนัมาไดก้็ทาํให้พวกเราทั้ง 8 คน สนิทกนัมาก
ข้ึนเลยทีเดียว  

และแล้วก็ถึงเวลาท่ีพวกเราทั้ ง  8 คน  ต้องออกเดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนรู้  ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา พวกเราออกเดินทางกนัในวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 ดว้ยการต่อเคร่ืองบินทั้งหมด 4 ต่อ และใช้
เวลาในการเดินทางยาวนานหลายวนั เพื่อจะถึงจุดหมายมหาวิทยาลยั Francis Marion University (FMU) 
Francis Marion University (FMU) ตั้ งอยู่ท่ีเมือง Florence รัฐ South Carolina ก่อตั้ งข้ึนในปี ค.ศ. 1970 
ปัจจุบนัจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
การพยาบาลและในระดบัปริญญาโท สาขาการสอนศิลปศาสตร์ (Master of Arts in Teaching) บริหารธุรกิจ 
ศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากเขตต่าง ๆ ในรัฐ South Carolina ปัจจุบนัมีจาํนวน
นกัศึกษาประมาณ 4,100 คน มีอาจารยจ์าํนวน 262 คน จาํนวนนกัศึกษาเฉล่ียต่อหอ้งอยูท่ี่ 21 คน 
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มหาวิทยาลยัแห่งน้ีอยู่ในเขตชานเมือง ผูค้นไม่พลุกพล่าน จึงมีบริเวณกวา้งขวาง ในบริเวณ
มหาวิทยาลยัเต็มไปดว้ยตน้ไมข้นาดใหญ่เช่นตน้โอ๊ก ตน้สน ซ่ึงมีอายุราว 50 ปี ตน้ไมเ้หล่าน้ีไดรั้บการ
ดูแลเป็นอยา่งดี จึงทาํใหบ้รรยากาศร่มร่ืน คงความเป็นธรรมชาติ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชก้ารวิธีการเดินจาก
ตึกหน่ึงมาอีกตึกหน่ึง ซ่ึงแต่ละตึกก็ตั้งอยูห่่าง กนัพอสมควร แต่ดว้ยความร่มร่ืนเยน็สบาย ผูค้นท่ีน่ีจึงนิยม
เดินกันเพราะไม่เหน่ือยมากนักและ
ถึงแมว้่ามหาวิทยาลยัจะไม่ไดอ้ยู่ในเขต
ตัวเมือง แต่ภายในมหาวิทยาลัยก็มีส่ิง
อาํนวยความสะดวก สําหรับนักศึกษา
และบุคลากรอยา่งครบครัน และแน่นอน
และว่าระยะเวลา 3 สัปดาห์ของพวกเรา
ไดมี้การบริหารขากนัอยา่งเตม็ท่ี พวกเราไปทุกๆ ท่ีภายในมหาวิทยาลยัแห่งน้ีดว้ยขาทั้งสองขา้งของพวก
เรา ไม่วา่จะไกลแค่ไหนพวกเรากเ็ดินค่ะ  

อยากเปล่ียนเป็นคนใหม่...ต้องมั่นใจตวัเอง 
เช้าวนัท่ี 5 มิถุนายน 2560  เช้าวนัแรกของการเรียน วนัน้ีขา้พเจ้ารู้สึกต่ืนเตน้เป็นท่ีสุดเพราะ

จะตอ้งเขา้สู่กระบวนการเรียนอยา่งเป็นจริงเป็นจงั ความกงัวลบวกกบัความกลวัก็ยงัอยูภ่ายในใจอยูเ่สมอ 
โดยในเชา้วนัน้ีเป็นการ ในกาํหนดการของวนัน้ีในตอนเชา้พวกเราจะเร่ิมตน้ดว้ย อาหาร ม้ือเชา้เล็ก ๆ ท่ี
ทางมหาวิทยาลยั FMU จดัไวต้อ้นรับเรา!! จากนั้นก็มีการพาพวกเราไปยงัห้องเรียน CEMC 225 ท่ีเรา
จะตอ้งมาเรียนกนัอยูท่ี่หอ้งน้ี เป็น เวลากวา่ 3 สปัดาห์ต่อจากน้ี  

พวกเราได้รับการตอ้นรับอย่างอบอุ่นเม่ือมาถึง
ห้องเรียนโดยทางผูบ้ริหารไดก้ล่าวตอ้นรับพวกเราพร้อม
กบัเตรียมคอมพิวเตอร์ เอกสารการเรียนและอุปกรณ์การ
เ รียนต่าง  ๆ  ท่ีพวกเรามีความจํา เ ป็นต้องใช้ภายใน
ระยะเวลา  3 สัปดาห์  และคนสําคญัท่ีขาดไม่ได้สําหรับ
การเรียนในคร้ังน้ี น้ี  คือ  Dr.Polly G.Haselden อาจารย์
ผูส้อนและยงัเป็นผูท่ี้คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดี พวกเรา
ถูกแบ่งกลุ่มเพื่อท่ีจะทาํการแนะนาํตวั ทุกกลุ่มจะไดก้ระดาษโปรเตอร์พร้อมทั้งสี เพื่อมาเขียน ช่ือ นามสกลุ 
สาขาวิชาท่ีสอน ระยะเวลาในการสอนและสุดทา้ยคือ 3 ส่ิงท่ีเป็นตวัเรา พร้อมทั้งออกไปพูดแนะนาํตวัเอง
หน้าห้อง!! คงไม่ตอ้งบอกนะค่ะว่าแนะนาํเป็นภาษาอะไร แน่นอนค่ะภาษาองักฤษ หัวใจของขา้พเจ้า 
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เตน้แรงอีกคร้ัง ขนาดว่าเตรียมตวัเตรียมใจมาแลว้นะเนีย “เอาไงดี” คาํน้ีเกิดข้ึนในใจ ทุกคนคงเขา้ใจคาํว่า 
“คุยกบัตวัเอง” ใช่ค่ะตอนน้ีฉันเป็นแบบนั้นเลย ฉันถามคาํถามกบัตวัเองว่า เรามาท่ีน่ีทาํไม? เรามาท่ีน่ี 
เพื่ออะไร? เรามาท่ีน่ีเพื่อใคร? เรามาท่ีน่ีเพื่อเปล่ียนตวัเองเป็นคนใหม่ คนท่ีไม่กลวัภาษาองักฤษ เรามาท่ีน่ี
เพื่อตวัเราเอง เราตอ้งเช่ือมัน่ตวัเองว่าเราทาํไดค่้ะ และแลว้ทุกอย่างผ่านไปดว้ยดีค่ะ ขา้พเจา้แนะนาํตวั 
เป็นคนสุดทา้ย พร้อมคาํจาํกัดความว่า “Love pet! Technology gir l! and Like sing a song!” และด้วย 
ขอ้สุดทา้ยน่ีแหละค่ะ ทาํใหทุ้กคนจดจาํขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ไดร้้องเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี 
พร้อมทั้งชวนอาจารย ์ผูบ้ริหารทุกท่าน รวมทั้งพวกเราเตน้ เด่นไปเลยค่ะงานน้ี 

จากเหตุการณ์ในวนันั้นทาํใหข้า้พเจา้ไดรู้้ว่า แค่เรามัน่ใจในตวัเองเราก็สามารถท่ีจะเปล่ียนตวัเอง
เป็นคนใหม่ได ้พลงัของความเช่ือมัน่ในตวัเอง ต่อให้คุณตอ้งตกอยูใ่นสภาพท่ีอยากลาํบาก มนัจะช่วยให้

คุณสามารถลุกข้ึนมาได ้ส่วนความยิง่ใหญ่ของความเช่ือมัน่
ในตวัเองนั้นก็คือ ต่อให้คุณพบเจอกบัอุปสรรค มนัจะช่วย
ปลุกความกล้าหาญในตัวคุณให้กลับมาอีกคร้ัง  ความ
เช่ือมัน่ในตวัเองเปรียบเหมือนไฟท่ีลุกโชติช่วงอยู่ภายใน
จิตใจ  ท่ีไม่มีว ันมอดดับไป  ความเช่ือมั่นในตัวเองคือ 
จุดเร่ิมตน้ของความสําเร็จ เป็นเสมือนเสาหลกัท่ีใช้ค ํ้ ายนั
ชีวิตของคนเรา 

10 วธีิสร้างความมั่นใจให้ตวัเอง 
 1.เร่ิมจาก ขจดัทศันคติท่ีไม่ดีเก่ียวกบัตวัเองออกไปซะก่อน เช่น โอ๊ย...ทาํไมชั้นถึงอว้นแบบน้ีเน่ีย 
หรือ ทาํไมเราไม่เก่งเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน สามารถแกไ้ขไดโ้ดย ลองหาเหตุผลท่ีทาํใหค้วามคิดเหล่านั้นดูไม่
น่าเช่ือถือ หรือดูไม่เป็นความจริง 

2.จงอยา่เอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองงาน เร่ืองเรียน หรือทกัษะ
ต่าง ๆ เพราะขาดหน้าตาคนเรายงัเกิดมาไม่เหมือนกนัเลย ทกัษะ ความคิด สติปัญญา ก็คงจะยากท่ีจะ
เหมือนกนั ทาํส่ิงท่ีคิดวา่ทาํแลว้ดีท่ีสุดกจ็งทาํเลย อยา่ลงัเล 

3. ลองพูดคุยถึงเร่ืองเพื่อนๆหรือเร่ืองความรักให้คนอ่ืนฟัง ฝึกฝนไปเร่ือย ๆ ทุก ๆ วนั แบบค่อย
เป็นค่อยไปไม่ตอ้งกลวัว่าไม่มีคนสนใจจะฟังเร่ืองของเรา แค่คิดว่า เราเพียงตอ้งการแกไ้ขปัญหาจากราก
คือความไม่กลา้แสดงออก จงหดัท่ีจะแสดงออกออกมาบา้ง ไม่ชา้มนักจ็ะค่อยๆ ดีข้ึนเอง แลว้ประสบการณ์
จะสอนใหเ้รารู้วา่ เวลาไหนควรพดูเร่ืองอะไร 
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4. จาํไวว้่าไม่มีใครเหมาะสมหรือดีพร้อมไปซะทุกอย่าง แมแ้ต่คนท่ีมัน่ใจมากท่ีสุดเช่ือเถอะว่า
ตอ้งมีบางสถานการณ์ในชีวิตท่ีรู้สึกลงัเล แต่จาํไวอ้ย่างหน่ึงว่า คนท่ีเคยมีความมัน่ใจเต็มเป่ียมก็สามารถ
ขาดความมัน่ใจเอาได้ง่าย ๆ คนท่ีไม่มีความมัน่ใจก็สามารถกลบัมาเป้นคนท่ีมีความมัน่ใจได้อีกคร้ัง
เหมือนกนั 

5. ระบุความสามารถของเรา ในดา้นท่ีคิดว่าเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ หรือลองพยายามท่ีจะคน้พบ ส่ิงท่ี
คุณเป็นหน่ึงในดา้นใดดา้นหน่ึง หรืออาจเนน้ท่ีพรสวรรคท่ี์เรามีอยูแ่ลว้ จงเรียนรู้ท่ี จะนาํความภาคภูมิใจ
ในตวัเองออกมา ให้เครดิตตวัเองเพื่อความสําเร็จ คุมสติอารมณ์ ทาํในส่ิงท่ีเราสนใจ ศิลปะ ดนตรีหรือ
เขียนเพ่ือ แสดงออกถึงความเป็นตวัเอง คนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกบัความสามารถเฉพาะท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เราสามารถคน้หาความสามารถเหล่านัน่ไปพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

6. ขอบคุณส่ิงท่ีเรามีอยูแ่ลว้ แมว้า่บางคร้ังมนัอาจจะไม่มัน่คงและความไม่แน่นอนในตนเอง หรือ
มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ลองคิดทบทวนความตอ้งการทางอารมณ์ โชคหรือเงิน โดยท่ียอมรับ ส่ิงท่ีคุณมี
อยู่สามารถตอ้งต่อสู้กบัความรู้สึกของตวัเองได ้เช่น ความไม่เพอร์เฟกและไม่สบอารมณ์หรือไม่พอใจ 
ตอ้งมีจิตใจสงบมากกว่าทรัพยสิ์นทางโลก เพียงแค่เราสามารถควบคุมตวัเองได ้นัน่ก็หมายความว่าคุณจะ
เหนือกวา่คนอ่ืนหน่ึงกา้วแลว้ 

7. หดัมองโลกในแง่บอกเขา้ไว ้แมว้า่บางคร้ังเราอาจจะขดัใจหรือเขา้ใจผดิกบัคนอ่ืนแต่ใหเ้ห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้นอยูเ่สมอ รักคนอ่ืนเหมือนรักตวัเองและพูดในแง่บวกเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในอนาคตของเรา
และเม่ือทาํเช่นน้ีสภาพ จิตใจของเราจะสามารถมองแง่บวกไดไ้ม่ยาก  

8. การยอมรับการคอมเมน้ของคนอ่ืนก็เป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วยให้เราปรับปรุงตวัเองให้ดีข้ึน
ลองใชห้วัใจและสมองของเราคิดใหดี้ ๆ วา่ส่ิงท่ีเคา้คอมเมน้เรานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกหรือไม่ เพราะบางทีเรากไ็ม่
รู้ตวั อยา่ลืมกล่าวคาํ"ขอบคุณ"คนท่ีวิจารณ์เราและยิม้อยา่งภาคภูมิใจวา่ อยา่งนอ้ยเรากเ็ป็นคนท่ีมีคนสนใจ 

9. มองผ่านในกระจกและยิ้มให้กบัตวัเองดูเพราะว่าตามทฤษฎีแลว้หนา้ของเราเป็นส่ิงแรกท่ีจะ
แสดงอกว่าเรามีความมัน่ใจในตวัเองแค่ไหน ทุก ๆ คร้ังท่ีสีหนา้เราแสดงออกมนัเป็นเหมือนขอ้ความท่ีส่ง
มาจากสมองและหากเราฝึกยิม้อยา่งมัน่ใจบ่อยๆอาจช่วยใหค้วามมัน่ใจในหวัสมองเราเพิ่มมากข้ึน กระจก
สามารถช่วยเพิ่มทกัษะในการส่ือสารของเราได ้ลองทาํดูซิ 

10. แกลง้ทาํเป็นว่าเรามัน่ใจในตวัเองบ่อย ๆ ทาํให้คนอ่ืนท่ีมองมารู้สึกว่า คุณเป็นคนมัน่ใจ แลว้
ตวัเราเองกจ็ะเช่ือมัน่ในตวัเองได ้

บอกไดเ้ลยว่าการแนะนาํตวัในวนันั้นมนัเป็นแค่จุดเร่ิมตน้ ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ขา้พเจา้ไดมี้
การนาํเสนอผลงานของตวัเองอีกหลายรอบและหลายสถานท่ี 
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“A great pleasure in life is doing 

what people say you cannot do.” 

ความภูมิใจสูงสุดในชีวติ คอื การประสบความสําเร็จ 

ในส่ิงทีค่นรอบข้างเช่ือว่าคณุไม่มีวนัทาํได้ 

-WALTER GAGEHOT- 
 

Star t to…Project Based Learning 
เม่ือดูจากรูปคาํศพัท ์ Problem–based Learning คาํว่า Problem แปลว่า ปัญหา  based แปลว่า ฐาน  

พื้นฐาน  Learning แปลว่า การเรียนรู้ Problem–based Learning หรือ PBL ก็คือ วิธีการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีมี
รูปแบบการเรียนรู้ โดยการนาํปัญหามาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
PBL หรือ Problem-based Learning คือ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานหรือการเรียนรู้ท่ีใชล้กัษณะการตั้ง
ปัญหาเป็นประเด็นนาํ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะคน้ควา้หาความรู้มาเพื่อขบคิด
แก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาอาจเป็นสถานการณ์จริง ได้ถูกนํามาใช้อย่างได้ผลในหลายระดับ
การศึกษา เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและรู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็น
ทีมของผูเ้รียน โดยผูส้อนมีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ทา้ทายผูส้อนมากท่ีสุด ผูส้อนมีบทบาทโดยตรงต่อการ
จดัการเรียนรู้ ดงันั้นลกัษณะของผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรีนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
(สมรัชนีกร อ่องเอิบและคณะ) 

1) ผูส้อนตอ้งมุ่งมัน่ตั้งใจสูง รู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
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2) ผูส้อนตอ้งรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเขา้ใจศกัยภาพของนกัเรียนเพื่อสามารถให้คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือนกัเรียนไดทุ้กเม่ือทุกเวลา 

3) ผูส้อนตอ้งเขา้ใจขั้นตอนของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานอย่างถ่องแท้
ชดัเจนทุกขั้นตอน  เพื่อจะไดแ้นะนาํใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนไดถู้กตอ้ง 

4) ผูส้อนตอ้งมีทกัษะและศกัยภาพสูงในสงัคมยงัไม่มีขอ้ยติุ
5) ผูส้อนต้องเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกด้วยการจัดหา สนับสนุนส่ือ อุปกรณ์การเรียนรู้ให้

เหมาะสมเพียงพอ จดัเตรียม หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
6) ผูส้อนตอ้งมีจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจแก่นกัเรียน เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการต่ืนตวัในการ

เรียนรู้ตลอดเวลา 
7) ผูส้อนตอ้งช้ีแจงและปรับทศันะคติของนกัเรียนใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้แบบน้ี
8) ผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ด้านการวดัและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ให้

ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 
จากการศึกษาผลงานวิจยัดา้นพฒันาการเรียนสอนท่ีใช ้PBL ทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดบัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีอาศยัลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู้แบบ PBL 
เป็นกรอบในการออกแบบขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ พบว่ามีการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กนัตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ิมจากรูปแบบพื้นฐานท่ีมี 7 ขั้นตอนหลกั แลว้มีการปรับขยาย
หรือเพิ่มขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้จนมีถึง 11 ขั้นตอน ในบทความน้ีขอเสนอ 2 รูปแบบคือ แบบ 7 และ 9 
ขั้นตอน เพื่อใหศึ้กษาความแตกต่างของแต่ละรูปแบบ จะไดเ้ลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียนและ
ลกัษณะเฉพาะของเน้ือหาวิชาท่ีจะจดัการเรียนรู้ดว้ย PBL 

รูปแบบที่ 1 แบบ 7 ขั้นตอน ลกัษณะสําคญัของ
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน มีดงัน้ี 

1) Clar ifying unfamiliar  terms กลุ่มผู ้เรียน
ทาความเขา้ใจคาํศพัท์ ขอ้ความท่ีปรากฏอยู่ในปัญหาให้
ชดัเจน โดยอาศยัความรู้พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือ
การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารตาราหรือส่ืออ่ืน ๆ 

2) Problem definition กลุ่มผูเ้รียนระบุปัญหา
หรือขอ้มูลสําคญัร่วมกนั โดยทุกคนในกลุ่มเขา้ใจปัญหา 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ใดท่ีกล่าวถึงในปัญหานั้น 



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal 

 

ฉบับประจําปี พ.ศ. 2560 

79 

  3) Brainstorm กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย โดย
อาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของ
กลุ่มเก่ียวกบักลไกการเกิดปัญหา เพื่อนาไปสู่การสร้างสมมติฐานท่ีสมเหตุสมผลเพื่อใชแ้กปั้ญหานั้น 
  4) Analyzing the problem กลุ่มผูเ้รียนอธิบายและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาตามท่ี
ไดร้ะดมสมองกนั แลว้นาผลการวิเคราะห์มาจดัลาดบัความสําคญั โดยใชพ้ื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน 
การแสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
  5) Formulating learning issues กลุ่มผูเ้รียนกาหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูล
ท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้่าความรู้ส่วนใดรู้แลว้ ส่วนใดตอ้งกลบัไป
ทบทวน ส่วนใดยงัไม่รู้หรือจาเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติม 
  6) Self-study ผูเ้รียนคน้ควา้รวบรวมสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed learning) 
  7) Repor ting จากรายงานขอ้มูลสารสนเทศใหม่ท่ีไดเ้ขา้มา กลุ่มผูเ้รียนนามาอภิปราย วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้แลว้นามาสรุปเป็นหลกัการและแนวทางเพ่ือนาไปใชโ้อกาสต่อไป 
 รูปแบบที ่2 แบบ 9 ขั้นตอน ลกัษณะสาํคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
  1) อ่านสถานการณ์โดยละเอียดทาํความเข้าใจกับคาํถามและความหมายของคาํถามใน
สถานการณ์ โดยอาศยัความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือเอกสาร ตารา 
  2) นิยามปัญหาหรือระบุสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอยา่งมีเหตุผล
และวิจารณญาณ 
  3) วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอย่างมีเหตุผล
และวิจารณญาณ 
  4) ตั้งสมมติฐาน โดยพยายามตั้งสมมติฐานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
  5) จดัลาํดบัความสาํคญัของสมมติฐาน พิจารณาขอ้ยติุสาหรับสมมติฐานท่ีปฏิเสธได ้
  6) กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้จากสมมติฐาน ท่ีไดเ้ลือกไวพ้ิจารณาว่าตอ้งหาความรู้
เร่ืองอะไรบา้ง 
  7) ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ตาํรา ผูเ้ช่ียวชาญ 
  8) สงัเคราะห์คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ตาํรา ผูเ้ช่ียวชาญ 
  9) สรุปการเรียนรู้หลกัการและแนวคิดจากการแกปั้ญหาโดยนาความรู้มาเสนอต่อสมาชิก 
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ผู้เรียนได้พฒันาอะไรบ้างจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 เม่ือพิจารณาจากแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบ จะเห็นว่าผูเ้รียนได้มี
โอกาสพฒันาทั้งความรู้ในเน้ือหาวิชาและทกัษะต่างๆ ท่ีเป็นเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา 
ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
  1) ไดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถนาํไปใชไ้ด ้
  2) พฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากย ์(Critical Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  (Rational Thinking) การคิดสัง เคราะห์  (Synthetic Thinking) การคิด
สร้างสรรค ์(Creative Thinking) และนาไปสู่การคิดแกปั้ญหา (Problem Solving Thinking) ท่ีมีประสิทธิผล 
  3) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองอย่างต่อเน่ือง นาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
learning) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 
  4) ผูเ้รียนสามารถทาํงานและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  6) ความคงอยู ่(Retention) ของความรู้จะนานข้ึน 
 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Adult Learning) 
ซ่ึงผูเ้รียนจะกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เม่ือส่ิงนั้นมีความหมาย หรือนาํไปใช้ได ้
(เน่ืองจากโจทยปั์ญหาจะถูกใชเ้ป็นบริบทของการเรียนรู้) เรียนรู้ในส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับใชแ้กปั้ญหามากกว่า
จะเรียนเพ่ือท่องจาํ เรียนรู้ตามความถนดัและศกัยภาพของตนเอง และสามารถประเมินตนเองเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้และส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด Constructivism โดยให้ผูเ้รียน
วิเคราะห์หรือตั้งคาํถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนการคิดและสะทอ้นกลบั เนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนในกลุ่ม เนน้ Active Learning และ Collaborative Learning นาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้าง
ความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีมาก่อนหนา้น้ี 
 นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัเป็นการสร้างเง่ือนไขสําคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ (1) Activation of Prior Knowledge การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะไดผ้ลดีข้ึน ถา้ไดมี้การเช่ือมโยงหรือกระตุน้
ความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่  (2) Encoding Specificity การเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกล้เคียงสถานการณ์จริงหรือมี
ประสบการณ์ตรง (จากโจทยปั์ญหา) จะทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึน และ (3) Elaboration of Knowledge 
เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มยอ่ย การไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปรายถกเถียงกนัจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้นไดดี้ข้ึน 
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จุดเด่นท่ีสาํคญัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานคือ ผูเ้รียนจะมีทกัษะในการตั้งสมมติฐานและการให้
เหตุผลดีข้ึน สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํงานเป็นกลุ่มและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึนและมี
ประสิทธิภาพ ความคงอยู่ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย นอกจากนั้นบรรยากาศการเรียนรู้มี
ชีวิตชีวา จูงใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้มากข้ึน และยงัส่งเสริมความร่วมมือและการทางานร่วมกนัระหว่าง
ภาควิชาหรือหน่วยงาน 
 ขอ้จาํกดัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงยงัเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกนั ไดแ้ก่ ครูมีความ
กงัวลว่าผูเ้รียนจะมีความรู้น้อยลง ความรู้ท่ีไดรั้บจะไม่เป็นระบบ ความถูกตอ้งของเน้ือหาหรือขอ้มูลท่ี
ผูเ้รียนไปคน้ควา้ศึกษามา ตลอดจนครูตอ้งมีทกัษะท่ีหลากหลายมากกว่าการสอนแบบบรรยาย ในส่วน
ของผูเ้รียน จะกงัวลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของเน้ือหา ไม่มัน่ใจว่าส่ิงท่ีตนเองไปเรียนรู้มาถูกตอ้งหรือไม่ 
ขอบเขตของการเรียนรู้ ตอ้งเรียนรู้มากนอ้ยเพียงไร รวมถึงความแตกต่างกนัของครูหรือผูส้อนประจากลุ่ม 
นอกจากน้ีอาจยงัมีขอ้จากดัเก่ียวกบังบประมาณหรือส่ิงสนบัสนุนท่ีใช ้จาํนวนครู การบริหารจดัการ ซ่ึง
ตอ้งมีการประสานงานและร่วมมือกนัอยา่งดีระหวา่งสาขาวิชาและเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 

PBL …. At Francis Mar ion University 
จากหัวขอ้ก่อนหน้าน้ีขา้พเจ้าได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: 
PBL) ไปแลว้ ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะเล่าถึงประสบการณ์ท่ีไดไ้ปเรียนรู้ Project-based Learning ท่ีมหาวิทยาลยั 
Francis Marion University (FMU) รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา รายวิชาท่ีพวกเราได้เรียน 
ในคร้ังน้ีคือ EDUC 560: Project Based Learning Initiative: Nakhon Sawan Rajabhat University Delegation 
โดย Dr.Polly G.Haselden ผูรั้บผิดชอบและดาํเนินการสอน โดยการเรียนการสอนในคร้ังน้ี พวกเราจะมีทั้ง
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การเรียนการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Blackboard ตามระบบของทาง
มหาวิทยาลยั ท่ีนกัเรียนท่ีไดล้งทะเบียนในรายวิชา จะตอ้งมีรหัสในการเขา้ใชง้านของตนเอง เพื่อทาการ 
Login ซ่ึงในการเรียนในคร้ังน้ี Dr.Polly G.Haselden ไดจ้ดัเตรียมเอกสารการสอนต่าง ๆ ไวใ้ห้นักเรียน
สามารถคน้ควา้หาขอ้มูลและดาวโหลดไดจ้ากเขา้เรียนออนไลน ์ 
 ในการเรียนคร้ังน้ีพวกเราตอ้งคิดหัวขอ้รวมถึงรายวิชาท่ีจะใช ้PBL ในการจดัการเรียนการสอน 
ซ่ึงเป็นส่ิงดีของพวกเรากลุ่มท่ี 2 ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากรุ่น 1 ท่ีให้คิดหัวขอ้และรายวิชามาจากเมืองไทย 
โดยหวัขอ้และรายวิชาท่ีพวกเราใชท้าํ Project-based Learning: PBL คือ  
  1) อาจารยจุ์ติพรรษ ์อนิวรรตกลู หวัขอ้ “Drying Chamber” รายวิชา เทคโนโลยกีารอบแหง้  
  2) อาจารยป์ฐมพงค ์จิโน หวัขอ้ “Energy-Saving Building” รายวิชา การจดัการพลงังานในอาคาร  
  3) อาจารยป์ริญญารัตน ์จินโต หวัขอ้ “The Ancestry Treasure” รายวิชา พนัธุศาสตร์ 
  4) อาจารยติ์ยะภรณ์ เหลืองพิพฒัน ์หวัขอ้ “Biotech Stations” รายวิชา เทคโนโลยชีีวภาพ 
  5) อาจารยป์รัชพร พนัหลง หวัขอ้ “Amazing Community” รายวิชา ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ 
  6) อาจารยจิ์ตราภรณ์ สอนเขียว หวัขอ้ “Phonics Alive in School” รายวิชา สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 
  7) อาจารยโ์ชติกา ลิลา หวัขอ้ “The Myth of Return” รายวิชา การแสดงและการกาํกบัการแสดง 
  8) อาจารยล์ฎาภา แผนสุวรรณ์ หัวขอ้ “The Modern Garden” รายวิชา การพฒันาโปรแกรม
ประยกุตส์าํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
 โดยในหัวข้อของข้าพเจ้านั้ น คือ  “The Modern 

Garden” ข้าพเลือกใช้หัวข้อน้ีเพราะคิดว่าเทคโนโลยีการ
ส่ือสารไร้ สายผ่านเคร่ืองมือส่ือสารแบบพกพา (Wireless 
communication through portable devices) ไดแ้ก่ สมาร์ทโฟน
และสมาร์ทแทบ็เล็ต มีพฒันาการอยา่งรวดเร็วและไดรั้บความ
นิยมมาก เพราะเป็นการส่ือสารแบบจอสัมผสั (Touch-screen 
media) ทําให้พกพาสะดวก  ใช้งานง่าย  ผู ้ใช้ไม่ต้องแบก
นํ้ าหนักของเคร่ืองมือส่ือสารเหมือนเดิม เม่ือมีเทคโนโลยี
ส่ือสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งทําให้ผู ้ใช้สามารถ
ส่ือสารได้ทุกท่ีทุกเวลาและในหลาย ๆ โอกาสมากยิ่งข้ึน 
หวัขอ้ท่ีขา้พเจา้เลือกทาํน้ี เนน้ความสามารถทางดา้นการเขียน Essential Elements Poster
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โปรแกรมของนกัศึกษา เพื่อนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบเป็นโมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่ออาํนวยความ
สะดวกสบายในการใชชี้วิตของมนุษย ์โดยเร่ิมตน้จากส่ิงต่างๆ รอบตวัของนกัศึกษาเอง 
 อนัดบัแรกในการจะสร้างโครงงาน (Project) แต่ละโครงงานไดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมตน้จากขั้นตอน
ของการหาคาํถามนาํถาม (Driving Questions) คือขอ้ความท่ีระบุถึงปัญหาหรือคาํถามหลกัของโครงงาน 
เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเตือนตนเองว่าทาํไมจึงตอ้งทาํโครงงานใหส้าํเร็จ คาํถามนาํทางจึงควรใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการ
เขา้ใจและควรเป็นคาํถามท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนตั้งใจทาํโครงงานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว  ้ในการทาํ PBL นอกจากหัวขอ้ Driving Questions ยงัมีหัวขอ้อ่ืนๆ อีก ดงัน้ี  
Success Skills Key Knowledge and Understanding, Project Summary, Entry Events, Final Products, 
Reflection เป็นตน้  
 ในการเรียนในคร้ังน้ี ไดมี้การนาํเทคนิคการเรียนแบบ Gallery Walk มาใชใ้นชั้นเรียนของพวก
เรา วิธีการเรียนแบบเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือ Gallery Walk เป็นกลวิธีท่ีใหผู้เ้รียนนาํเสนอผลงานของ
กลุ่มในการศึกษาเร่ืองเดียวกนัภายหลงัจบบทเรียน โดยการติดไวต้ามผนงัรอบ ๆ หอ้งเรียน เหมือนกบัการ
จดัแสดงผลงานศิลปะในแกลอร่ี ใหก้ลุ่มอ่ืนมาชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน แสดงความคิดเห็น ประเดน็ขอ้
สงสัย อยากจะซักถาม ให้คาํชมเชย หรือขอ้เสนอแนะต่างๆ อภิปรายภายในกลุ่ม โดยการแผ่นกระดาษ
แผ่นเล็กๆ เขียนขอ้ความแสดงความคิดเห็นของตนติดไวท่ี้ในผลงานของเพื่อนๆ จากนั้นพอหมดเวลา
แสดงความคิดเห็นตามท่ีผูส้อนไดก้าหนดให ้เจา้ของผลงานกจ็ะมานาํผลงานของตนท่ีไดรั้บคาํชมเชยหรือ
ไดรั้บขอ้เสนอแนะ กลบัไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํเพื่อให้ผลงานของตนเองนั้นดีข้ึน ถูกตอ้งข้ึน 
สวยงามข้ึน พร้อมท่ีจะนามาแสดงในคร้ังต่อไป เพื่อรอรับคาํติชมในคร้ังใหม่นัน่เองกลวิธีน้ีใชเ้ม่ือตอ้งการ
ให้นักเรียนนาํเสนอผลงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วม กลวิธีน้ีช่วยฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งคาํถาม 
การตอบคาํถาม การส่ือสารและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 
 
 

 
 
 
 
 

บรรยากาศภายในหอ้งเรียน กบัการออกแบบโครงงาน 
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ผลงานการออกแบบโครงงาน เร่ือง “The Modern Garden ” 
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แผนผงัการออกแบบโครงงาน เร่ือง “The Modern Garden ” 
 

บทสรุป 
 สําหรับโอกาสท่ีขา้พเจ้าได้มาอบรมศึกษา ณ มหาวิทยาลยั Francis Marion University (FMU) 
ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้คิดว่ามนัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุดท่ีไดรั้บ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไม่ใช่มีแค่ประสบการณ์
ในการเรียน แต่ยงัรวมถึงประสบการณ์การใชชี้วิต การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น ท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจาก
เมืองไทย ข้าพเจ้าได้เห็นชีวิตนักศึกษาในอเมริกาแตกต่างจากชีวิตนักศึกษาในไทยมากพอสมควร 
บรรยากาศในห้องเรียนของท่ีน่ีโดยรวม ค่อนขา้งผ่อนคลายและไม่เป็นทางการมากนัก ท่ีสําคญัคือ
มหาวิทยาลยัในอเมริกา ยินดีตอ้นรับนกัศึกษาต่างชาติอยา่งอบอุ่น และมีการวางระบบให้ความช่วยเหลือ
แก่นกัศึกษาต่างชาติเป็นพิเศษดว้ย 
 บรรยากาศในห้องเรียนท่ีน่ี ห้องเรียนมีหลายขนาดตั้งแต่ ห้องเลคเชอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีนกัศึกษา
หลายร้อยคนเขา้เรียนไป จนถึงห้องเรียนขนาดเล็กและห้องสัมมนา (ห้องประชุม) ท่ีมีนกัศึกษาเพียงแค่
สองสามคนเท่านั้น บรรยากาศการศึกษาในห้องเรียนของชาวอเมริกนันั้น นักศึกษาจะตอ้งมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็น โตเ้ถียงเพ่ือแสดงจุดยืนของตนเอง มีส่วนร่วมในการสนทนา และนาํเสนองาน
ของตน ซ่ึงนกัศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนใจท่ีสุดของระบบการศึกษาในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา อาจารยผ์ูส้อนจะมอบหมายให้นกัศึกษาทาํรายงาน และอ่านหนงัสือทุกอาทิตย ์นกัศึกษา
จะตอ้งทาํการบา้น อ่านหนงัสืออยู่ตลอด เพื่อท่ีจะสามารถทาํความเขา้ใจกบัคาํบรรยาย และมีส่วนร่วม 
ในการสนทนาในชั้นเรียนได้ และในบางคร้ังนักศึกษาตอ้งเขา้ใช้ห้องแลปในการศึกษาของบางวิชา 
ในหลกัสูตรอีกดว้ย 
 ความอบอุ่นความสุภาพของคนท่ีน่ีไม่ได้มีแค่ภายในมหาวิทยาลยั แต่ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ร้านคา้ ร้านอาหาร คนท่ีน่ีใจดีและสุภาพมากๆ และดว้ยสาํเนียงภาษาองักฤษท่ีไม่ชดัของขา้พเจา้ บวกกบั
ความกลวัท่ีมีอยูเ่ลก็นอ้ย เวลาท่ีขา้พเจา้ไปซ้ือของหรือสั่งอาหาร สาํเนียงขา้พเจา้จะดูไทยๆ (ขา้พเจา้คิดว่า
สาํเนียงท่ีขา้พเจา้พูดคง ไม่ต่างอะไรกบัเวลาท่ีชาวต่างชาติพูดภาษาไทย) แต่พนกังานท่ีน่ีพยายามฟังและ
พยายามเขา้ใจขา้พเจา้พร้อมกบัรอยยิม้ท่ีเป็นมิตร จนทาํให้ขา้พเจา้หายกลวั และทาํให้ขา้พเจา้กลา้ท่ีจะพูด
ภาษาองักฤษมากข้ึน 
 การทักทายของคนท่ีน่ีเป็นแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตองมากนัก ยิ้มทักทายและบอกช่ือจริง  
(First name) ในการพบเจอกนัคร้ังแรก และถา้เป็นการพบกนัหลายคน ก็อยา่ลืมแนะนาํเพ่ือนในวงสนทนา
ให้รู้จกักนัอย่างทัว่ถึงด้วย การจบัมือและพูดทกัทายง่ายๆ ด้วยคาํว่า “Hello” มกัถูกใช้บ่อยคร้ังในการ
เร่ิมตน้บทสนทนา คนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะพูดจาตรงไปตรงมาไม่ออ้มคอ้ม ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นการหยาบคายหรือ
เสียมารยาท พวกเขาแค่ตอ้งการพูดอะไรให้ตรงจุด เขา้ใจชดัเจนในคร้ังเดียว ไม่ตอ้งเสียเวลาอธิบายความ
ใหย้ดืยาว 
 สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบพระคุณ นายแพทยส์มพงษ ์และแพทยห์ญิงสุวีย ์ไกรกิจ ผูใ้หก้ารสนบัสนุน
ในการไปใชชี้วิตในฐานะนกัเรียนแลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลยั Francis Marion University (FMU) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และความเมตตา ความอบอุ่น ท่ีไดใ้ห้การดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
เล่าเรียน ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ีไดใ้ห้โอกาสในการเขา้ร่วมโครงการการจดัการ
เรียนแบบใฝ่รู้ (Active learning) พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดของคณะผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
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