แนวปฏิบัติท่ ดี ี (Best Practice)
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ความเป็ นมาของโครงการ
โครงงาน หมายถึง กิ จ กรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าและลงมื อ ปฏิบัติด้ว ย
ตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โครงงานวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก็
เช่ น เดี ย วกั น เป็ นกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ผ้ ูเ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และปฏิ บัติ โดยอาศัย กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อ กระบวนการอื่ นใดเพื่อ ใช้ ในการศึกษาหาคําตอบในเรื่ อ งนัน้ ๆ โดยมีผ้ ูสอนคอย
กระตุ้นแนะนําและให้ คําปรึ กษาแก่ผ้ เู รี ยนอย่างใกล้ ชิด ตั ้งแต่การเลือกหัวข้ อที่จะศึกษา การค้ นคว้ า
ดําเนินการ การวางแผน การกําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินงาน และการสรุปผลการดําเนินงาน
โดยทัว่ ไปแล้ ว การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถทําได้ ทุกระดับการศึกษา อาจ
ทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ก็ ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานฯ อาจเป็ นโครงงานฯ เล็กๆ ที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้ อนหรื อเป็ นโครงงานฯ ใหญ่ ที่มี ความยากและซับซ้ อนขึน้ ก็ ได้ ความสําคัญของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะช่วยเสริ มสร้ างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง ส่งผลทําให้ เกิ ดความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ในการทําโครงงานใหม่ๆ ที่จะนําไปสู่โลกของงานอาชี พและ
การศึกษา อี กทังโครงงานฯ
้
ที่ตนเองสนใจยังก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ที่กว้ างขวาง เป็ นการประสานงานทาง
วิชาการระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ต่างๆ ได้ รวมถึงการสร้ างสรรค์ประโยชน์ให้ กับตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติได้
1
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อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2
ประกอบกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ มีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาโครงการพิเศษ
ด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึง่ ต้ องใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการอธิ บายสิ่งที่เกิดขึ ้นให้
เป็ นที่ประจักษ์ ทงั ้ ในเชิ งทฤษฎีและเชิ งปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งถื อ เป็ นเคล็ดลับวิช าสุดยอดที่ผ้ ูเรี ย น
จะต้ องนําหลักวิชาการที่ได้ เล่าเรี ยนตลอดหลักสูตรมาบูรณาการเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้ องทํางานหนักขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เพื่อคิดค้ น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้ อ งการและอํ านวยความสะดวกให้ กับ บุคคลทั่วไปได้
นอกจากนันอาจารย์
้
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นําโดย อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแก้ ว ซึ่งได้ รับเชิญ
ให้ ไปบรรยายเกี่ยวกับโครงงานวิทย์ ฯ ให้ กับนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลายจังหวัด
เช่ น กาญจนบุ รี สุพ รรณบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เป็ นต้ น การบรรยายให้ กับ ค่ายนัก เรี ย น
อัจ ฉริ ย ภาพอยู่ห ลายครั ง้ การเข้ า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการตัด สิน การประกวดโครงงาน รวมถึ ง
ประสบการณ์ ที่สอนในรายวิชาโครงงานในระดับปริ ญญาตรี เราพบว่า ผู้เรี ยนส่ วนใหญ่ มักจะไม่
เข้ าใจในกระบวนการจั ด ทํา โครงงานวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรื อเข้ าใจไม่ ถู กต้ อ ง
โดยเฉพาะในตอนเริ่ มต้ นของการทําโครงงาน เมื่อเริ่ มต้ นไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ชัดเจน นั่ นก็
หมายถึงกระบวนการ หรือผลสรุปที่ได้ ย่ อมไม่ ถูกต้ องและไม่ ชัดเจนไปด้ วย

การให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมครัง้ นี ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคาดว่าโครงการค่ายสร้ างสรรค์
โครงงานวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นี ้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้เรี ยนในการจัดทําโครงงานวิทย์ ฯ ที่
ถูกต้ องชัดเจน โดยมุ่งหวังให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ และประสบการณ์ในการจัดทําโครงงาน
วิทย์ฯ รวมถึงสามารถใช้ กระบวนการจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมในครัง้ นี ้มาใช้ ในการพัฒนา/
บูรณาการกับการเรี ยนการสอนในรายวิชา โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ้า รหัสวิช า EP54616
โดยให้ นกั ศึกษาเข้ าไปเป็ นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งจะเป็ นการช่วยพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ให้ มีความรู้ความชํานาญในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ ้น และพัฒนา
เป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตอ่ ไป
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กระบวนการดําเนินงานที่เป็ นแนวปฏิบัติท่ ดี ี
เมื่อทีมงานเข้ าใจหลักการของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตรงกัน จึงร่ วมกัน
วางแผนที่จะคืนกําไรให้ สังคม โดยหมายมั่นปั น้ มือที่จะพัฒนานักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
พื ้นที่อําเภอจอมบึง สวนผึ ้ง บ้ านคา ให้ มีความรู้ความเข้ าใจในโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสร้ างสรรค์ ผลงานการคิดค้ นด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อใช้ ประโยชน์ ในชุมชนของตน และ
หรื อเผยแพร่ ผลงานที่คิดค้ นได้ สสู่ ายตาประชาชนได้ ในระดับจังหวัดหรื อระดับประเทศ
หลังจากที่ทีมงานได้ ร่วมมือกันพัฒนาแนวทางและวิธีการมาสักระยะหนึง่ (หลายปี ) เราพบว่า
หลักการที่ผ้ เู รี ยนจะทําโครงงานได้ ดีและประสบความสําเร็ จนั ้น สิ่งแรกคือ ต้ องสร้ างการคิดให้ เกิด
แก่ผ้ ูเรี ยน ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ยากและมี ความจํ าเป็ นต่อ การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพราะการคิดจะทําให้ ผ้ เู รี ยนมองและเข้ าใจโครงงานของตนเองได้ อย่างถ่องแท้ ทะลุปรุ โปร่ ง ทั ้งใน
การสร้ างสรรค์และวิธีการแก้ ปัญหา เกิดความชัดเจน รอบคอบ ครบถ้ วนในโครงการวิทย์ฯ แต่ในทาง
ปฏิบตั ิมกั จะไม่คอ่ ยให้ เวลาในการคิด ซึง่ จะต้ องมีการคิดและหาข้ อมูลที่ชัดเจนก่อนเริ่ มเขียนข้ อเสนอ
โครงการ ผู้ที่คิดจะต้ องมองภาพรวมให้ ออก (Holistic View) เมื่อเป็ นเช่นนั ้นสาขาวิชาก็ตั ้งใจว่า ใน
เมื่อเราสามารถพัฒนานักเรี ยนที่อื่นๆ ได้ ทําไมเราไม่พัฒนาช้ างเผือกในพืน้ ที่ของเราบ้ าง เพื่อคืน
กําไรให้ กับสั งคม ซึ่งเราพบว่า เรามี สิ่ง ดีดีในพื ้นที่จัง หวัดราชบุรีอี กมาก นัก เรี ยนในโรงเรี ยนมี
ศักยภาพมาก แต่เพียงเขาขาดโอกาสบางอย่างไป สาขาวิชาจึงรี บติดต่อประสานงานไปยังโรงเรี ยนใน
เขตพื ้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ ซึ่งก็ได้ รับการตอบรับในเวลาที่
กําหนด จํานวน 5 โรงเรี ยน แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เราจึงเลือกไว้ จํานวน 3 โรงเรี ยนคือ
โรงเรี ยนด่านทับตะโกราษฎร์ อุปถัมภ์ อําเภอจอมบึง โรงเรี ยนสวนผึ ้งวิทยา อําเภอสวนผึ ้ง และโรงเรี ยนบ้ านคา
วิทยา อําเภอบ้ านคา และเริ่ มดําเนินงานโดยทันที

การดําเนินงานนัน้ เราใช้ เวลาในการจัดค่ายประมาณ 6 เดือน โดยจัดกํ าหนดการไว้ ให้
สอดคล้ องกับโรงเรี ยนตามความต้ องการ กล่าวคือ ในเดือนแรก 4 สัปดาห์ จะเป็ นการจุดประกาย
ความคิดโครงงานวิทย์ฯ เราจะไปกันสัปดาห์ละ 1 โรงเรี ยนๆ ละ 3-4 ชั่วโมง และพักเตรี ยมการสอน
ตามวิถีชี วิตในสัปดาห์ที่ 4 เพื่อ พัฒนานักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยี ในเดือนที่ 2 เหมือนเช่นเคย สัปดาห์ละ 1 โรงเรี ยนๆ ละ 3-4 ชัว่ โมง และพักเตรี ยมการสอน
ตามวิถีชีวิตในสัปดาห์ที่ 4 โดยเน้ นไปที่การสร้ างสรรค์ ผลงานการคิดค้ นด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในเดือนที่ 3 เช่นเคยโดยเน้ นไปที่การพัฒนาโครงงานวิทย์ฯ และในเดือนที่ 4 เช่นเคยเน้ นไปที่การปรับปรุ ง
แก้ ไขโครงงานวิทย์ฯ ในช่วงนี ้จะให้ เวลานักเรี ยนหน่อยในการดัดแปลง แก้ ไข ปรับปรุ ง รวมถึงการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นช่วงของการปิ ดภาคเรี ยนพอดี ขณะเดียวกันเป็ นสิ่งที่
โชคดีของทีมงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 เพื่อให้
มีการนําเสนองานวิจยั พวกเราจึงใช้ โอกาสนี ้ในการนํานักเรี ยนเข้ าร่วมฟั งเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์
จริ งในการทําโครงงานด้ วย และในเดือนที่ 6 สาขาวิชาได้ เชิญครูอาจารย์และนักเรี ยนของทั ้ง 3 โรงเรี ยนที่เข้ า
ร่ วมโครงการราวๆ 98 คน มาร่ วมนําเสนองานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อประเมินความก้ าวหน้ าของโครงงานในการนําไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่ และถอดองค์ความรู้ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะนําเสนอใน
หัวข้ อถัดไป
ในการให้ บริ การทางวิชาการครั ง้ นี ้ มี โครงงานเกิ ดขึน้ ประมาณ 21 โครงการ โดยมี นัก เรี ยนที่
สามารถดําเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.6 โดย
เฉลีย่ สําหรับผู้ที่สามารถดําเนินโครงการได้ มีสดั ส่วนในการดําเนินงาน คิดเป็ นร้ อยละ 74.1 และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายโครงงาน พบว่า มีผ้ ทู ี่สามารถทําโครงงานได้ ร้อยละ 99 จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 2.4 ที่ส ามารถทํา โครงงานได้ ร้ อยละ 90 จํ า นวน 9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.8 ที่ สามารถทํ า
โครงงานได้ ร้อยละ 80 จํ านวน 11 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 13.3 ที่สามารถทําโครงงานได้ ร้อยละ 70
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.6 ที่สามารถทําโครงงานได้ ร้อยละ 60 จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ
1.2 ที่สามารถทําโครงงานได้ ร้อยละ 50 จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 ที่สามารถทําโครงงานได้
ร้ อยละ 40 จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 และมีผ้ ทู ี่ยงั ไม่สามารถดําเนินโครงงานได้ จํานวน 41
คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.4 ในจํานวนโครงงานที่เกิดขึ ้นนี ้ นักเรี ยนสามารถนําไปใช้ เพื่อใช้ ประโยชน์ ใน
ชุมชนได้ มีจํ านวน 2 โครงการที่ได้ นําเผยแพร่ ผลงานโดยการส่งเข้ าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในจังหวัดราชบุรี คือ โครงงานก๊ าซชีวมวลจากเปลือกสับปะรด และนํ ้ายาล้ างห้ องนํ ้าจาก
เปลือกสับปะรด มี 1 ผลงานที่ได้ รับรางวัลที่ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
คือ โครงงานก๊ าซชีวมวลจากเปลือกสับปะรด ผลงานดังกล่าวยังได้ นําเผยแพร่ สสู่ ายตาสาธารณชนได้ ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ปี 2556 ที่ศนู ย์แสดงสินค้ าไบเทค บางนา กรุ งเทพมหานคร ในระหว่าง
วันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 อีกด้ วย
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นอกจากนัน้ แล้ ว การดํ า เนิ น งานการบริ ก ารวิ ช าการครั ง้ นี ้ ทํ า ให้ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอาจารย์ประจําสาขา เกิดแนวคิดในการทําโครงงานด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมถึงงานวิจยั ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป อาทิเช่น การออกแบบและสร้ างถังขยะ
ใต้ ดินรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เครื่ อ งคัน้ นํา้ ส้ มกึ่งอัตโนมัติ ชุดควบคุมแสงสว่างในอาคารโดยใช้ เซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคลือ่ นไหว เครื่ องอบมอเตอร์ เครื่ องทํานํ ้าพริ กเผากึ่งอัตโนมัติ เครื่ องหยอดฝอยทอง
เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าการปฏิบตั ิการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นับเป็ นกระบวนการดําเนินงานที่
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี ที่ผ้ เู ขียนอยากจะเล่าสูก่ ันฟั งและเก็บไว้ เป็ นแนวปฏิบตั ิและนําเข้ าสูก่ ารชิงรางวัล
Best Practice ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไป
องค์ ความรู้ท่ ีได้ จากโครงการ
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมครัง้ นี ้เป็ นการร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนในเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัด
ราชบุรี ได้ แก่ โรงเรี ยนด่านทับตะโกราษฎร์ อุปถัมภ์ อําเภอจอมบึง โรงเรี ยนสวนผึ ้งวิทยา อําเภอสวนผึ ้ง และ
โรงเรี ยนบ้ านคาวิทยา อําเภอบ้ านคา กับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใช้ ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ในการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (งานบริ การ
วิชาการ) ปี งบประมาณ 2556 รหัส 2001302/10 โครงการบริ การวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 10 สร้ างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
องค์ความรู้ ที่ได้ และนําเสนอนี ้ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากความคิดเห็นของนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน จากวิทยากรและนักเรี ยน โดยนําเสนอไว้ 3
ประเด็นด้ วยกัน ดังนี ้
1. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ปั จจัยที่ทําให้ โครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประสบกับความสําเร็ จ
3. ปั ญหาและอุปสรรคในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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1. ประโยชน์ ท่ ีได้ รับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.1 ทําให้ ได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการทํางาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ พร้ อม
ทังมี
้ การวางแผนการทํางาน
1.2 ทําให้ กล้ าคิด ล้ าแสดงออกต่อที่ประชุมมากขึ ้น
1.3 ทําให้ ร้ ูจกั หน้ าที่และมีความรับผิดชอบมากขึ ้น
1.4 ทําให้ ร้ ูจกั การทํางานร่วมกันเป็ นหมู่คณะ
1.5 ทําให้ ร้ ูจกั การเป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี
1.6 ทําให้ เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
1.7 ทําให้ ร้ ูจกั การแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
1.8 ทําให้ ร้ ูจกั การแก้ ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
1.9 ได้ ทํางานตามความถนัด และความสนใจของตนเอง
1.10 ได้ ร้ ูจกั วิธีแสวงหาความรู้ ข้ อมูล การเรี ยนรู้
1.11 ได้ พฒ
ั นาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
2. ปั จจัยที่ทาํ ให้ โครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประสบกับความสําเร็จ
2.1 ความอยากรู้อยากเห็นของนักเรี ยน รวมถึงมีความสนใจหรื อต้ องการคําตอบในเรื่ องนั ้น
2.2 การมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น อาจารย์ให้ คําแนะนํา และให้ ความช่วยเหลือแกม
บังคับ จัดเป็ นรายวิชาเรี ยน ผู้ปกครองให้ การสนับสนุน เป็ นต้ น
2.3 ความตังใจอย่
้
างสูงในการทําโครงงาน
2.4 เนื ้อหาการทําโครงงานควรมีแหล่งศึกษา หาได้ งา่ ย ในชุมชนและท้ องถิ่นของตน
2.5 ต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนและปฏิบตั ิตามขันตอน
้
2.6 การได้ แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ กับ ผู้อื่ น ทัง้ ชาวบ้ าน ครู อ าจารย์ ผู้ร้ ู ทัง้ หลาย หรื อ
นักเรี ยนด้ วยกัน รวมถึงการได้ มีโอกาสเห็นและศึกษาโครงงานที่ประสบความสําเร็ จแล้ ว
2.7 ควรมีการประเมินผลและติดตามความก้ าวหน้ าของงานโดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
เกิดการพัฒนางานต่อไป
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3. ปั ญหาและอุปสรรคในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.1 เวลาของทีมงานที่ไม่ประสานกัน อาจต้ องมีการกํ าหนดแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงการ
แบ่งเวลาร่วมกันเฉพาะให้ กบั การจัดทําโครงงาน
3.2 สถานที่ทดลองเป็ นอุปสรรคอย่างมาก โดยเฉพาะโครงงานที่ต้ องใช้ การทดลองโดย
เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรี ยนไม่มี ดังนั ้นการประสานงานขอความช่วยเหลือกับสถาบันอุดมศึกษา
และหรื อหน่วยงานในจังหวัด จะมีสว่ นช่วยในการทดลองโครงงานได้ มาก
2.3 การเลือกหัวข้ อโครงงานต้ องมีความเหมาะสมกับช่วงเวลา ซึ่งเป็ นปั ญหาทางเทคนิคที่
บางครัง้ เราไม่สามารถควบคุมได้ ในธรรมชาติ เพราะว่าโครงงานบางประเภทต้ องขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพ
ดินฟ้าอากาศ ที่เหมาะสมจึงจะสามารถดําเนินการได้ เช่น ผักหวาน ที่ต้องการแสงแดดและฝนตก แต่
อากาศร้ อนแห้ งแล้ ง ก็ไม่สามารถดําเนินการได้
2.4 หัวข้ อโครงงานที่ซํ ้าซ้ อนกับผู้อื่นที่ทํามาแล้ ว ทําให้ หมดกําลังใจในการทําโครงงาน
วิธีการแก้ ไขคือ นักเรี ยนต้ องศึกษาให้ แตกฉานในเรื่ องที่สนใจ และสร้ างแนวคิดพัฒนาต่อยอด โดยอาจ
ดูจากข้ อเสนอแนะของโครงงานที่ผา่ นมาว่า งานของเขายังมีความไม่สมบูรณ์ ที่สว่ นใด และเราจะนํามา
พัฒนา ปรับปรุ ง ได้ อย่างไรบ้ าง ขณะเดียวกันการศึกษาค้ นคว้ าผ่านเว็บไซต์ อาจไม่เพียงพอต่อการ
ค้ น หาปั ญหาหรื อ หัว ข้ อ โครงงาน การได้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ กั บปราชญ์ ช าวบ้ าน ผู้ มาก
ประสบการณ์ ในพื ้นที่ รวมถึงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นในชุมชน จะมีหัวข้ อที่เหมาะสม
มากมายไม่ซํ ้าซ้ อนกับผู้อื่น
2.5 ความรู้ ของผู้จัดทํ าโครงงานในเรื่ อ งที่ สนใจที่ ยังไม่ ลึกซึง้ เพี ยงพอ โครงงานที่ ดี ไ ม่
จําเป็ นต้ องดีเลิศแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าสามารถอธิบายได้ ในระดับของผู้เรี ยนที่กําลังศึกษาอยู่ แสดง
ถึงภูมิร้ ูที่เหมาะกับระดับของนักเรี ยน ผลงานชิ ้นเล็กชิ ้นใหญ่ไม่ใช่เรื่ องสําคัญ โดยเฉพาะถ้ าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ ของโครงงานนันได้
้ ก็เป็ นโครงงานที่มีความหมายแล้ ว ยิ่งถ้ าโครงงานนั ้นมี ประโยชน์ต่อ
กลุม่ เป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อพื ้นที่เป้าหมายอย่างเห็นได้ ชดั เจน โครงงานนั ้นย่อมได้ รับการยกย่อง
สรรเสริ ญว่าเป็ นโครงงานที่ดีและมีประโยชน์ คุ้มค่าต่อเวลาและการลงทุนลงแรง
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ที่เขียนมาทังหมดนี
้
้ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นในโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ที่ ได้ การสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย และได้ รับความร่วมมือจากโรงเรี ยนกลุม่ เป้าหมายทั ้ง 3 โรงเรี ยน รวมถึงผู้
ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย และข้ อมูลบางส่วนที่ท่านผู้ร้ ู ได้ เขียนและเผยแพร่ ไว้ เพื่อประโยชน์ อันเกิ ดแก่
ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการนําเกร็ ดความรู้ นี ้ไปใช้ ในการพัฒนางานให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลแก่
ผู้เรี ยนต่อไป ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทําให้ เกิดบทความชิ ้นี ้ด้ วยความเคารพยิ่ง
อ้ างอิง
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