การจัดการความรู้ เรื่อง ประสบการณ์ สร้ างสรรค์ โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
เรี ยบเรี ยงโดย ดร. เสรี เพิม่ ชาติ 1
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โครงงาน หมายถึง กิ จ กรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าและลงมื อ ปฏิบัติด้ว ย
ตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน
เป็ นกิจ กรรมที่ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าและปฏิบัติ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
กระบวนการอื่นใดเพื่อใช้ ในการศึกษาหาคําตอบในเรื่ องนั ้นๆ โดยมีผ้ สู อนคอยกระตุ้นแนะนําและให้
คําปรึ กษาแก่ผ้ ูเรี ยนอย่างใกล้ ชิ ด ตัง้ แต่การเลือ กหัวข้ อ ที่จ ะศึกษา การค้ นคว้ า ดําเนินการ การ
วางแผน การกําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินงาน และการสรุปผลการดําเนินงาน ความสําคัญของโครงงาน
ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า อาจเป็ นโครงงานฯ เล็กๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้ อนหรื อเป็ นโครงงานฯ ใหญ่ที่มีความยาก
และซับซ้ อนขึ ้นก็ได้ อาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานฯ และที่
สําคัญของโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า จะช่วยเสริ มสร้ างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลง
มือปฏิบตั จิ ริ ง ส่งผลทําให้ เกิดความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการทําโครงงานใหม่ๆ ที่จะนําไปสูโ่ ลกของงานอาชีพ
และการศึกษา อีกทังโครงงานฯ
้
ที่ตนเองสนใจยังก่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่กว้ างขวาง เป็ นการประสานงานทาง
วิชาการระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ต่างๆ ได้ รวมถึงการสร้ างสรรค์ประโยชน์ให้ กับตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติได้
ประเด็นองค์ความรู้ที่จะนําเสนอนี ้ เป็ นข้ อมูลที่ได้ ประมวลได้ จากประสบการณ์และความคิดเห็น
ของผู้เรี ยนที่เคยเรี ยนในรายวิชา EP 54615 การศึกษาโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า รวมถึงการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ผู้เรี ยนที่เขช้ าร่วมโครงการในครัง้ นี ้ โดยนําเสนอไว้ 3 ประเด็นด้ วยกัน ดังนี ้
1. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการทําโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
2. ปั จจัยที่ทําให้ โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าประสบกับความสําเร็ จ
3. ปั ญหาและอุปสรรคในการทําโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
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1. ประโยชน์ ท่ ีได้ รับจากการทําโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
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 โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าประสบกับความสําเร็จ
2.1 ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรี ยน รวมถึงมีความสนใจหรื อต้ องการคําตอบในเรื่ องนั ้น
2.2 การมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น อาจารย์ให้ คาํ แนะนํา 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 ติ ามขันตอน
้
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
3. ปั ญหาและอุปสรรคในการทําโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
3.1 เวลาของทีมงานที่ไม่ประสานกัน อาจต้ องมีการกํ าหนดแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงการ
แบ่งเวลาร่วมกันเฉพาะให้ กบั การจัดทําโครงงาน
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3.2 สถานที่ทดลองเป็ นอุปสรรคอย่างมาก โดยเฉพาะโครงงานที่ต้ องใช้ การทดลองโดย
เครื่ องมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ห าไม่ ไ ด้ หรื อไม่ มี ดัง นั น้ การประสานงานขอความช่ ว ยเหลื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาและหรื 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 ผู้เรี ยนต้ องศึกษาให้ แตกฉานในเรื่ องที่สนใจ และสร้ างแนวคิดพัฒนาต่อยอด โดยอาจดู
จากข้ อเสนอแนะของโครงงานที่ผ่านมาว่า 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 ูที่เหมาะกับระดับของผู้เรี ยน ผลงานชิ ้นเล็กชิ ้นใหญ่ไม่ใช่เรื่ องสําคัญ โดยเฉพาะถ้ าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ ของโครงงานนันได้
้ ก็เป็ นโครงงานที่มีความหมายแล้ ว ยิ่งถ้ าโครงงานนั ้นมี ประโยชน์ต่อ
กลุม่ เป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อพื ้นที่เป้าหมายอย่างเห็นได้ ชดั เจน โครงงานนันย่
้ อมได้ รับการยกย่อง
สรรเสริ ญว่าเป็ นโครงงานที่ดีและมีประโยชน์ คุ้มค่าต่อเวลาและการลงทุนลงแรง
ที่เขียนมานี ้ เป็ นเกร็ ดความรู้ ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้ การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และข้ อมูลบางส่วนที่ทา่ นผู้ร้ ูได้ เขียนและเผยแพร่ไว้ เพื่อประโยชน์อนั เกิดแก่ผ้ สู นใจทัว่ ไป
ที่ต้องการนําเกร็ ดความรู้ นีไ้ ปใช้ ในการพัฒนางานให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลแก่ผ้ ูเรี ยนต่อไป
ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทําให้ เกิดบทความชิ ้นนี ้ด้ วยความเคารพยิ่ง
อ้ างอิง
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