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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการ
จัดท�ำโครงการส�ำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local
Wisdom) ประจ�ำภาคการศึกษาต้น ปี 2556 จ�ำนวน 114 คน แบ่งออกเป็น 17 กลุ่มๆ ละ
6-7 คน ตามคณะสาขาวิชา และความสนใจของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมมีวิธีการด�ำเนิน
งานรูปแบบเดียวกันทุกกลุ่ม และคละเพศให้กระจายในแต่ละกลุ่ม ท�ำการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพจากการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม การสนทนากลุม่ ย่อย การเก็บข้อมูลจากเว็บบอร์ด บันทึก
การเรียนรู้ในการจัดท�ำโครงงาน บันทึกการเรียนรู้ในกิจกรรม ทัศนคติ และอื่นๆ โดยประเมิน
ผลการด�ำเนินงานและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด
7 ช่วง พบผลการเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา 000 153
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารของส�ำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง และในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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Abstract
The objective of this study was to find ways to improve the learning
behavior generosity and to develop teaching Course 000 153 (Local Wisdom).
We have a project for 114 students enrolled into the course in the first semester
of the academic year 2013 were divided into 17 groups of 6-7 students using
segmentation on interests of students in the same pattern in all groups, and phased
manner in the factors of gender in each group by the Board of General Education.
Data were analyzed using descriptive statistics and analysis of qualitative data by
evaluating the performance of participant observation, focus group discussion,
retention of board to learn to do the project, attitudes to learning activities and
others from collecting all seven phases. The study found the learning outcomes.
These can arise from activities in the classroom and conduct a community-based
learning. The conclusion of a study was to develop an approach to learning
in the course to develop effective behavioral teaching, and information to a
proposal to University-based decisions to improve the management of the Bureau
of General Education.
Keywords: Local wisdom, General education, Learning outcome, Learning
management, Community-based learning
บทน�ำ

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นภายในปี พ.ศ. 2546-2549 และพัฒนา
จนมีสำ� นักนวัตกรรมการเรียนการสอน และส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปในปัจจุบนั (คณะอนุกรรมการ
ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม, 2549; ไพเราะ ทิพยทัศน์, 2547ก) มีการประยุกต์
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน เพือ่ สามารถผลิตบัณฑิตอันมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทีจ่ ะผลิตบัณฑิตตามอุดมคติไทย (จรัส สุวรรณ
เวลา, 2545; ทิศนา แขมมณี, 2546; สุภาพ ณ นคร, 2547) และเนื่องจากรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553-2557 (ซึง่ ส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปรับผิดชอบการจัดการ
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน 2559
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เรียนการสอน) เป็นกระบวนวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนโดยเฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป ให้สามารถมีการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการปรับตัวเข้าสูช่ มุ ชน การปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาวะโลก และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น
5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Communication and Selflearning) หมวด 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ (Analytical and Critical Thinking)
หมวด 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม (Morals, Ethics, Values of Life in
Society) หมวด 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (Cultures and Intellects) หมวด 5 ความรอบรู้
และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ (Well-rounded and Adaptation to Globalization) และ
มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาบุคคลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ความจริงจากการด�ำเนินชีวิต
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้เดิมจากรายวิชาแต่ละสาขา
มาผสมผสานให้เกิดความรู้แบบองค์รวม น�ำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ศักดา ไชกิจภิญโญ, จินตนา กนกปราน; 2547ก; 2547ข)
ดังนั้นระบบจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดท�ำโครงงาน
ในรายวิชาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง (Sheila, 1990;
Larry & Loxterkamp, 2009) รวมทั้งผู้เรียนทุกคนควรได้ทราบความเป็นไปในการด�ำเนินงาน
ของการเรียนนตลอดกระบวนการ (ไพเราะ ทิพยทัศน์, 2547ข) และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ส�ำหรับผู้เรียนมากขึ้น และน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน และเกิดการ
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และผู้เรียนควบคู่กันไป (ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ,
2557; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2547; Allan & Tarin, 1993)
จากรูปแบบการสอนของ รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผ่านมาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน พบปัญหาในรายวิชานี้ที่ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดท�ำโครงงานเพื่อศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ทั้งในประเด็นวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของชีวิต
รวมถึง “ท�ำอย่างไรนักศึกษาจึงจะสามารถท�ำงานเป็นทีมด้วยความเอื้ออาทร” โดยให้เกิด
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เน้นความ
ร่วมมือทั้งระหว่างผู้เรียน และคณาจารย์ผู้สอนเป็นส�ำคัญ และเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ต้องดูแลกันเองภายในกลุ่ม ให้มีความรับผิดชอบควบคู่กันไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และทัว่ ถึง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีจ่ ะมุง่ เน้นการพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป และ
เพือ่ สามารถผลิตบัณฑิตอันมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตตามอุดมคติไทย จากความส�ำคัญของหลักการดังที่
กล่าวมา รวมถึงปัญหาที่รายวิชาศึกษาทั่วไป 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ก�ำลังประสบอยู่ (ณัฐพงษ์ เพชรดีทน, 2554) ดังนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำไปสู่การผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นความส�ำคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นอย่างเหมาะสม และการศึกษาในเชิงวิจัยและพัฒนารูปแบบ และบันทึกการสะท้อนคิดจาก
นักศึกษาต่อการจัดการการเข้าเรียน เหตุปัจจัย ผลกระทบ วิธีการ และผลการจัดการที่ได้รับ
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเวลาในการเข้า
เรียนหรือร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 000 153 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างเหมาะสม
วิธีการด�ำเนินงาน
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยในชั้นเรียนแบบกึ่งทดลอง ด�ำเนินวิธีวิจัยแบบ Action research / Participatory action research กลุม่ เป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ประจ�ำภาคการศึกษา
ต้น ปี 2556 ด�ำเนินงานเก็บข้อมูลและทดลองรายสัปดาห์ โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบประเมินระหว่างและหลังการเรียน ใบงาน หรือบันทึกผลการเรียนรู้ (Learning log)
ใบลงชื่อเข้าเรียน ใบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม เวบ e-learning / facebook เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 7 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงสร้างความคุ้นเคยกับนักศึกษา
ทั้งในชั้นเรียนและช่วงท�ำกิจกรรม 2) ช่วงจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มวิชา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในรายวิชา 000 153 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (Local Wisdom) ทีส่ ำ� นักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมีการแนะน�ำปราชญ์ชุมชนให้นักศึกษารู้จัก และนัดหมายการไปดูงานในพื้นที่
โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ตามกลุ่มกิจกรรมที่จัดให้ 3) ช่วงที่ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุม่ เขียนแผนการท�ำงานโดยเทคนิค Participatory action research และสรุปงานกลุม่ บนเวบ
e-learning 4) ช่วงที่นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล ช่วงนี้ใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์โดยตรง (direct
interview) โดยเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยกับปราชญ์ก่อน และเริ่มพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
จนรู้สึกว่าไว้วางใจ ไม่เกร็ง และพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วจึงเริ่มพูดคุยซักถามประเด็น
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ ตามกลุ่มกิจกรรม และน�ำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน 2559
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนช่วงที่หนึ่ง และลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วงที่สอง พร้อมถอดบทเรียน
กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของชีวิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสรุปงานกลุ่มบนเวบ e-learning 5) ช่วงที่นักศึกษาจัดท�ำรายงาน และเตรียมการน�ำเสนอ
ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ตามกลุ่ม
กิจกรรม 6) ช่วงที่นักศึกษาน�ำเสนอผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนในชั้นเรียน โดยใช้
วิธีการประเมินผลท้ายชั่วโมง และ 7) ช่วงสรุปบทเรียน การประเมินผล และส่งรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน
และแต่ละกลุ่ม
2. ถอดเทปการสัมภาษณ์ การให้นกั ศึกษาประเมินตนเอง และคิดเป็นจ�ำนวน และร้อย
ละของสถานการณ์การเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากใบลงชื่อเข้าเรียนและใบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
3. วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผล โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind mapping)
4. วิเคราะห์และประเมิน ความเอื้ออาทรที่เกิดจากความตระหนักในคุณค่าของบุคคล
เข้าใจชีวิตมนุษย์ ก่อให้เกิดความปรารถนาดีต่อกัน มีการแสดงออกของความเอื้ออาทร ได้แก่
ความอ่อนโยน แสดงออกถึงความเป็นผู้มีศีลธรรมและปฏิบัติต่อกันด้วยคุณธรรม เกิดจาก
ความตระหนักในคุณค่าของบุคคล เข้าใจชีวติ มนุษย์ ก่อให้เกิดความปรารถนาดีตอ่ กัน แสดงออก
ของความเอื้ออาทร คือ ความอ่อนโยน ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความห่วงใย ปัจจัย
ที่มีผลต่อการท�ำงานกลุ่ม และความรับผิดชอบ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ�ำภาคการศึกษาต้น ปี 2556
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นแผ่นภาพสรุปข้อมูล การประเมินภาพรวมโดยนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ�ำภาคการศึกษาต้น ปี 2556
6. ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
แบบแจกแจงข้อมูล (ร้อยละ) การวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมาย การวิเคราะห์
ใช้เกณฑ์คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับดีทสี่ ดุ คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับดี คะแนน
2.50-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับต�่ำ คะแนน 1.00-1.50
หมายถึง ระดับต�่ำที่สุด สําหรับ S.D. ใช้เกณฑ์ไม่เกิน 1.00 ซึ่งคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ของระดับ
คะแนนที่มากที่สุด = 5 คะแนน ถือเป็นค่า S.D. ที่ยอมรับได้
KKUIJ 6 (1) : January - April 2016

การพัฒนารายวิชาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากผลการเรียนรูแ้ ละการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
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ผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการจัดท�ำโครงการส�ำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 000 153 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (Local Wisdom) ประจ�ำภาคการศึกษาต้น ปี 2556 จ�ำนวน
114 คน แบ่งออกเป็น 17 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน โดยใช้การแบ่งกลุ่มตามคณะสาขาวิชา และความ
พึงพอใจของนักศึกษา เพือ่ ลดปัญหาทีเ่ คยเกิดขึน้ ในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมาในการประสานงานจาก
ความหลากหลายของสาขาวิชา และเวลาในการนัดท�ำงานกลุ่มนอกเวลา โดยการจัดกิจกรรม
มีวิธีการด�ำเนินงานรูปแบบเดียวกันทุกกลุ่ม และคละเพศให้กระจายในแต่ละกลุ่ม โดยประเมิน
ผลการด�ำเนินงานจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลจากเว็บ
บอร์ด บันทึกการเรียนรู้ในการจัดท�ำโครงงาน บันทึกการเรียนรู้ในกิจกรรม ทัศนคติ และอื่นๆ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละช่วง ดังตารางที่ 1
5
ตารางที
ปผลการด�
ำเนิดนการเรี
งานการจั
ดการเรี
ยนการสอนรายวิ
000
153กษาต
ภูมนิปัญญา
ตารางที่ ่ 1
1 สรุปสรุ
ผลการดํ
าเนินงานการจั
ยนการสอนรายวิ
ชา 000
153 ภูมิปญญาทองถิช่น าประจํ
าภาคการศึ
ท้
อ
งถิ
น
่
ประจ�
ำ
ภาคการศึ
ก
ษาต้
น
ปี
2556
ป 2556
วัตถุประสงค/ขั้นตอน

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. ประเมินปญหาที่เกิดขึ้น

 สรางแบบสอบถามในชั้นเรียนเพื่อประเมินปญหาที่เกิดทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณ
 แบบสังเกตการณผูเรียนในชั้นเรียน

เกิดความคุนเคยกับนักศึกษา ทั้งในชั้นเรียนและชวง
ทํากิจกรรม
เริ่มพูดคุยอยางเปนกันเอง จนรูสึกวาไววางใจ ไมเกร็ง
และพูดคุยกันอยางเปนธรรมชาติ
ไดประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงค ตามกลุมกิจกรรม

2. เลือกวิธกี ารสอนเพื่อให
เกิดความรวมมือในกลุม
มากขึ้น
โดยเลือกวิธีการ

 ประเมินผลจากแบบสอบถาม/ ขอคิดเห็นจาก elearning/
facebook
 ขอคิดเห็นจาก แบบสอบถาม/ elearning/ facebook

 สนทนากลุมระดมความคิดกับนักศึกษา (focus group)
ตามกลุมกิจกรรม
 สุมสัมภาษณโดยตรง (direct interview)
แกปญหาจาก
 เทคนิคการสอนแบบโครงงานที่ดําเนินการมาแลว
 มีการแนะนําปราชญชุมชนใหนักศึกษารูจัก และนัดหมาย
การไปดูงานในพื้นที่
3. สังเกตการณอยางมีสวน  ทดลองสอน
รวม
 การทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4. วิเคราะหและประเมินผล เก็บขอมูลจากการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา/
การจัดกิจกรรม
5. สรุปผลและนําเสนอ
นําเสนอผลงานวิจัยเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู
จัดทํารายงาน และเตรียมการนําเสนอผลการศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นจากชุมชน

ไดขอคิดเห็นจากทุกฝาย และสรุปงานกลุมบนเวบ
elearning
นักศึกษาไดเรียนรูวิธกี ารสรางความคุนเคยกับปราชญ
กอน
แตละกลุมเขียนแผนการทํางานโดยเทคนิค
Participatory action research
นักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูล
นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นจาก
ชุมชนในชั้นเรียนโดยใชวิธกี ารประเมินผลทายชั่วโมง
นําเสนอรายงานความกาวหนาในการเก็บขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนชวงที่หนึ่ง และลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลชวงที่สอง พรอมถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของชีวิต
จากภูมิปญญาทองถิ่น และสรุปงานกลุม บนเวบ
elearning

วารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลันยดขอนแก่
น สาขามนุ
ษยศาสตร์แดละกระบวนการเรี
สงั คมศาสตร์ ย6นรู(1) และขั
: มกราคม
- เมษายน
2559 พบวาการจัดทํา
จากการประเมิ
วยแบบประเมิ
นในการการจั
้นตอนการจั
ดทําโครงงาน
โครงงานซึ่งเกี่ยวของกับ ความรู ความเขาใจ และการนําไปใช รวมถึงสวนทักษะการนําเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน
รวมถึงความเขาใจในการทํางานกลุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การบริหารเวลา และมนุษยสัมพันธ การทํางาน
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จากการประเมินด้วยแบบประเมินในการการจัดกระบวนการเรียนรู้ และขั้นตอนการ
จัดท�ำโครงงาน พบว่าการจัดท�ำโครงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความรู้ ความเข้าใจ และการน�ำไปใช้
รวมถึงส่วนทักษะการน�ำเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน รวมถึงความเข้าใจในการท�ำงาน
กลุ่มเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ การบริหารเวลา และมนุษย์สัมพันธ์ การท�ำงาน
กลุ่มในภาพรวม ดังน�ำเสนอในตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (นักศึกษาประเมินผ่าน6
แบบสอบถาม) จากจ�ำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน 114 คน จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (นักศึกษาประเมินผานแบบสอบถาม) จากจํานวน
จ�ำยนวน
คน คิตอบแบบสอบถามจํ
ดเป็นร้อยละ า80.70
นักศึกษาที่ลงทะเบี
น 11492
คน จากผู
นวน 92 คน คิดเปนรอยละ 80.70
ผลการประเมิน

แปลความ

1. การใหคําปรึกษา และการใหบริการของผูประสานรายวิชา

ประเด็นคําถาม

3.83

ดี

2. หองเรียน และอุปกรณโสตทัศนูปกรณเหมาะสมกับการเรียนวิชานี้

4.19

ดี

3. ความเหมาะสมของจํานวนชัว่ โมงในการเรียนแตละครั้ง

3.69

ดี

4. การไดรับการสนับสนุนใหใชงานระบบ eLearning

3.61

ดี

5. การสงเสริมคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม

4.25

ดี

6. การสงเสริมคุณลักษณะดานความรู

4.13

ดี

7. การสงเสริมคุณลักษณะดานทักษะทางปญญา

4.13

ดี

8. การสงเสริมคุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ

4.44

ดี

9. การสงเสริมคุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. การอธิบายเกีย่ วกับวัตถุประสงคของรายวิชาและเกณฑการตัดเกรดที่ไดรับแจงในประมวล
รายวิชา
11. เริ่มสอนและเลิกสอนตรงเวลา

4.00

ดี

4.19

ดี

4.25

ดี

12. ความสมบูรณของสาระความรูหลักที่ใหกับนักศึกษา กอนทํากิจกรรม หรือหลังจากใหนักศึกษา
ทํากิจกรรม
13. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาสาระความรูหลักใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ

3.81

ดี

3.88

ดี

14. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของรายวิชาและเปนกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ

3.75

ดี

15. ใหคําชี้แจงในการทํากิจกรรมอยางชัดเจน นักศึกษาสามารถปฏิบัติกจิ กรรมได

3.89

ดี

16. ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน สภาพหองเรียน และพื้นฐานของนักศึกษา
สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสที่เหมาะสมในการใชเทคโนโลยี และการเรียนรูจากเพื่อนนักศึกษา
ในชั้นเรียน
17. กํากับ ควบคุม ติดตาม ใหนักศึกษาประพฤติตนเปนผูมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
18. แสดงออกถึงความเปนมิตรและปรารถนาดีตอนักศึกษาในชั้นเรียน นักศึกษามีอิสระในการขอ
คําปรึกษาและขอเสนอแนะจากอาจารย และนักศึกษาสามารถแสดงความเห็นในชั้นเรียนได
19. อาจารยเปนตนแบบที่ดีแกนักศึกษาในดานการแตงกาย บุคลิกภาพ และคุณธรรม จริยธรรม

4.08

ดี

4.44

ดี

4.13

ดี

4.44

ดี

20. นักศึกษาสามารถนําความรู ความเขาใจ และประสบการณจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได

3.88

ดี

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม

4.05 (2.21)

ดี

คิดเปนรอยละ

81.07

ดี

และจากการประเมินดวยแบบประเมินทางอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู สรุปผลการประเมิน ดังนําเสนอใน
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การพัฒนารายวิชาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากผลการเรียนรูแ้ ละการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน

และจากการประเมินด้วยแบบประเมินทางอินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน ดังน�ำเสนอในตารางที่ 3 ต่อไปนี้
7
ตารางที่ 3 สรุปการประเมินทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาจากการจัดการเรียน
การสอน
จากจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 114 คน นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ประเมิน 105 คน
ตารางที่ 3 สรุปการประเมินทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอน จากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
คิ114
ดเป็คนนร้นัอกยละ
ศึกษาเข92.11
าเว็บไซตประเมิน 105 คน คิดเปนรอยละ 92.11
ประเด็นคําถาม

ผลการประเมิน

แปลความ

1. นักศึกษาไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของรายวิชา

4.14

ดี

2. นักศึกษาไดรับการชี้แจงหรือมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ
การประเมินผล
3. นักศึกษาไดรับการชี้แจงแนวทางการนําความรูของรายวิชาไปใชในสภาพจริง

3.98

ดี

4.02

ดี

4. ผูสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน

4.18

ดี

5. นักศึกษามีกจิ กรรมปฏิบัติจริงหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการเรียนรายวิชานี้

4.16

ดี

6. นักศึกษามีกจิ กรรมแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน

4.30

ดี

7. นักศึกษาไดรับการเรียนรูจากสื่อของผูสอนที่เขาใจไดงาย

3.85

ดี

8. นักศึกษาไดเรียนรูผานระบบ eLearning หรือใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู

3.72

ดี

9. นักศึกษามีโอกาสไดซักถามและไดรับคําแนะนําจากอาจารยผูสอน

4.15

ดี

10. นักศึกษาไดรับการสะทอนผลการเรียนรูของตนเองในระหวางเรียน

4.03

ดี

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม

4.05 (2.1)

ดี

คิดเปนรอยละ

81.07

ดี

จากการใหนักศึกษาประเมินตนเอง ถอดเทปการสัมภาษณ จากการสนทนากลุมยอย บันทึกการเรียนรูในการฝก

จากการให้นักศึกษาประเมินตนเอง ถอดเทปการสัมภาษณ์ จากการสนทนากลุ่มย่อย
ปฏิบัติการ การบันทึกการเรียนรูในกิจกรรม ทัศนคติ และขอคิดเห็นอื่นๆ ในขั้นตอนการจัดทําโครงงานของนักศึกษา และ
บัวินเคราะห
ทึกการเรี
ยนรู้ในการฝึกยนกระบวนการเรี
ปฏิบัติการ การบั
นทึกศึกกการเรี
ยนรูและแต
้ในกิจลกรรม
ทัศนคติ
และข้กรรม
อคิด
ขอมูลจากการถอดบทเรี
ยนรูของนั
ษาแตละคน
ะกลุม สามารถจํ
าแนกพฤติ
เห็เอืน้ออาทรของนั
อื่นๆ ในขัก้นศึกตอนการจั
ดท�ำดัโครงงานของนั
เคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียน
ษาได 5 ลักษณะ
งนําเสนอในตารางทีก่ ศึ4 กตอษา
ไปนีและวิ
้
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน และแต่ละกลุ่ม สามารถจ�ำแนกพฤติกรรมเอื้ออาทร
ของนักศึกษาได้ 5 ลักษณะ ดังน�ำเสนอในตารางที่ 4 ต่อไปนี้

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน 2559

40

KKU International Journal of Humanities and Social Sciences

ตารางที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 000 153
ภูมิปัญยญาท้
องถิกศึ่นกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น
ตารางที่ 4 ผลการเรี
นรูของนั
ผลการเรียนรู

ตอตนเอง

ตอเพื่อนสมาชิกใน ปราชญและคนใน
กลุม
ชุมชน หรือสถานที่
ที่เขาไปศึกษา

1. การสงเสริมคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบใน
หนาที่
ฝกตนเองใหตรง
ตอเวลา

มีน้ําใจ/ ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละ
การรูจักใหอภัยเพื่อน
ในกลุม ไมโทษวาใคร
ผิด เมื่อเกิดปญหาและ
ขอโทษเมื่อตัวเองทําผิด
เกิดความสามัคคี
ไดฝกความอดทน

การตระหนักถึงการ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
มีความภูมิใจในภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ตนเอง
ไดฝกมารยาทในการ
เขาหาพูดคุยกับผูใหญ
การใหความรวมมือ
ของชุมชนและปราชญ

2. การสงเสริมคุณลักษณะดาน
ความรู

การพัฒนาทักษะ
วิชาการ การทํา
รายงานที่ถูกตอง
การใชสื่อที่
หลากหลาย การทํา
สื่อวีดีทัศนที่ไมมีใน
รายวิชาอื่นๆ
ไดความรูอยางมาก
เพราะไดลงมือ
ปฏิบัติ เปนวิธีการ
เรียนที่ไดความรูมาก

ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากเพื่อนๆ

การเรียนรูไม
จําเปนตองศึกษาใน
หองเรียน
เรียนรูวิถีชีวิตของคน
ในชนบท
ไดทราบวาภูมิปญญา
ทองถิ่นมีความสําคัญ
อยางมากตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทย

อาจารยผูสอน

เริ่มสอนและเลิกสอน
ตรงเวลา
กํากับ ควบคุม
ติดตาม ใหนักศึกษา
ประพฤติตนเปนผูมี
วินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม ตาม
เปาหมายของ
มหาวิทยาลัยอยาง
สม่ําเสมอ
แสดงออกถึงความ
เปนมิตรและปรารถนา
ดีตอนักศึกษาในชั้น
เรียน นักศึกษามีอิสระ
ในการขอคําปรึกษา
และขอเสนอแนะจาก
อาจารย และนักศึกษา
สามารถแสดง
ความเห็นในชั้นเรียนได
อาจารยเปนตนแบบที่
ดีแกนักศึกษาในดาน
การแตงกายบุคลิกภาพ
และคุณธรรม จริยธรรม
ความสมบูรณของ
สาระความรูหลักที่
ใหกับนักศึกษา
กอนทํากิจกรรม หรือ
หลังจากใหนักศึกษา
ทํากิจกรรม
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ตารางที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 000 9153
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)
ผลการเรียนรู
3. การสงเสริมคุณลักษณะดาน
ทักษะทางปญญา

ตอตนเอง

ฝกวิธีคิดและ
ทักษะในการ
แกปญหา/ การคิด
และรูจักการวาง
แผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ/ ได
ฝกคนหาขอมูล
ใหมๆและติดตอ
ประสานงานอยาง
เปนระบบ
สามารถนําความรู
ความเขาใจ และ
ประสบการณจาก
การเรียนไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
4. การสงเสริมคุณลักษณะดาน
ไดพัฒนาทักษะ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
การเขาชุมชน
บุคคล และความรับผิดชอบ
ฝกการสัมภาษณ
เชิงลึก
การพัฒนาทักษะ
การพูดตอหนาชุมชน
ฝกการตอบคําถาม
ที่หลากหลาย
ความกลาที่จะ
แสดงออก กลาที่จะ
เปนผูนําในการที่จะ
เขาหาผูที่อาวุโสกวา
5. การสงเสริมคุณลักษณะดาน
ไดรูจักกระบวนการ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ทํางานเปนลําดับ
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ขั้นตอน หลักการ
สารสนเทศ
สัมมนาเพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะห
สังเคราะหและสรุป

ตอเพื่อนสมาชิกใน
กลุม

ปราชญและคนใน
ชุมชน หรือ
สถานที่
ที่เขาไปศึกษา

การเปนผูฟงและผู
ซักถามที่ดี

ไดแงคิดดีๆแนวทาง
เสนอแนะจากปราชญ

ความสามารถในการ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ความรูหลักให
นักศึกษาเกิดความ
เขาใจ

มีการจัดสรรงาน
และเวลา
เรียนรูระบบของการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
กลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นออกไป และ
พรอมยอมรับขอเสนอ
ของเพื่อนเมื่อเห็นวาดี
และถูกตอง
ไดทักษะในการ
ทํางานเปนกลุม

ไดประสบการณใน
การลงพื้นที่/ ฝกการ
ลงพื้นที่
ไดเพิ่มพูน
ประสบการณการ
เรียนรูนอกหองเรียน
ไดลงมือปฏิบัติและ
เขารวมกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมตางๆ
ไดรูจักกับปราชญ
ชาวบาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของ
รายวิชาและเปน
กิจกรรมที่นักศึกษา
สนใจ
ใหคําชี้แจงในการทํา
กิจกรรมอยางชัดเจน
นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได

มีโอกาสในการใช
เทคโนโลยี และการ
เรียนรูจากเพื่อน
นักศึกษาในชั้นเรียน

ไดศึกษาขอมูลพื้นฐาน
และขอมูลเชิงลึก

ใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน
สภาพหองเรียน และ
พื้นฐานของนักศึกษา
สนับสนุนใหนักศึกษา
มีโอกาสที่เหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยี และ
การเรียนรูจากเพือ่ น
นักศึกษาในชั้นเรียน

อาจารยผูสอน

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน 2559
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
โครงการได้ศึกษาผลการเรียนรู้ในรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และที่นักศึกษาด�ำเนินการลงพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โดยได้นำ� ข้อมูลมาจ�ำแนก วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผล โดยใช้แผนทีค่ วามคิด (Mind mapping)
เพือ่ หาแนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ อาทร และเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 6 ประเด็น ดังนี้
1. การบริหารจัดการเรียนการสอน
1. เตรียมความพร้อมในทุกด้านแก่นกั ศึกษา ทัง้ เตรียมความพร้อมของตนเองและกลุม่
ในการท�ำตามหน้าที่ของตน เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�ำให้นักศึกษาเข้าถึงวิชาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น และเป็นอีกวิชาหนึ่งที่นักศึกษาได้รับคุณค่ามากมาย หลากหลายด้าน อาทิ
การส่งเสริมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมคุณลักษณะด้านความรู้ การส่งเสริม
คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา การส่งเสริมคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ การส่งเสริมคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. มีเวทีแนะน�ำรายวิชาโดยนักศึกษารุน่ ก่อนๆ ต่อคนรุน่ หลัง ในการซึมซับและสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสืบทอดในการเรียนการสอน เป็นการอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ทางอ้อมเพื่อ
ไม่ให้สูญหายไป สร้างความเข้าใจการได้เรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยให้เกิดคุณค่าตระหนัก
ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
3. การจัดเวลาและตารางการเรียนการสอน เวลาในการน�ำเสนอ การจัดเวลาทีเ่ หมาะสมใน
การรายงาน ควรจัดเวลาให้มีความเหมาะสมกัน เพิ่มเวลาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลให้
มากขึ้น/ ควรมีระยะเวลาในการด�ำเนินโครงงาน ลดการเรียนรู้ในห้องเรียนและให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากปราชญ์ และมีเวลาในการลงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
ครบถ้วนถูกต้อง/ ควรก�ำหนดเวลาในการออกไปสัมภาษณ์ให้นานขึ้น/ ให้เวลาในการน�ำเสนอ
โครงงานมากขึน้ / ควรให้นกั ศึกษาหาหัวข้อเรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษาให้เร็วขึน้ / มีวนั เวลาทีน่ กั ศึกษา
มีโอกาสได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยครั้งขึ้น
4. การจัดรูปแบบการเผยแพร่ เช่น จัดท�ำเป็นนิทรรศการในการน�ำเสนอภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงภาพรวมและแก่นแท้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น/ ให้มี
การจัดแสดงผลงานโครงงานทั้งหมดและมีการประกวดโดยการน�ำเสนอผ่านสื่อ/ ควรมีการคัด
เลือกโครงการดีเด่นมาจัดแสดงในรายวิชา/ มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน และนักเรียนนักศึกษา
ทีส่ นใจ/ มีการประกวดหรือร่วมกันโหวตในกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยกันว่ากลุม่ โครงงานด้านใด เรือ่ งไหน
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มีความน่าสนใจและให้ความรูห้ รือชอบมากทีส่ ดุ เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
ต่อไปหรือเพื่อปรับปรุงชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น
5. ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปน่าจะจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัย
และเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้หรือสัมมนา/ ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมเสวนา
ในการท�ำโครงงานภูมิปัญญาในแต่ละด้าน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลาย/ ต้องการ
ให้น�ำปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมในการน�ำเสนอผลงาน
6. มีกิจกรรมระหว่างกลุ่ม/ ให้นักศึกษาได้เข้ารับฟังการน�ำเสนอของทุก section/
ในการน�ำเสนองานอยากให้ทุก section ที่ท�ำโครงงานน�ำเสนอทุกกลุ่มและเข้าร่วมรับฟัง
ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างทั่วถึง/ ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าฟังการน�ำเสนอ
ของการเรียนการสอนห้องอื่นๆด้วย/ ให้นักศึกษาทุกคนได้ฟังทุกกลุ่มรายงาน เพื่อความเข้าใจ
และเห็นภาพชัดเจน/ ในการน�ำเสนอโครงงานควรน�ำเสนอรวมกันอาจจะใช้เวลามากแต่ท�ำให้
นักศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน
7. การเตรียมผู้ประสานงานวิชาและผู้ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพ
8. การเตรียมอุปกรณ์ สื่อ เครื่องเสียง และวัสดุต่างๆ ที่ใช้
9. การจัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาลงพืน้ ที่ ส่งเสริมการออกชุมชนท�ำให้นกั ศึกษา
ได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ คนในชุมชน เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ใกล้ชดิ ชุมชนยิง่ ขึน้ มีการส่งเสริมการท�ำโครงงาน
ของนักศึกษาให้มีความต่อเนื่อง
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนระบบออนไลน์ มีเนื้อหาวิชาในระบบ E-Learning
และมีใบความรู้ในการเรียนแต่ละคาบ เป็นการสรุปเนื้อหาความรู้ที่อาจารย์สอน หรือการ
น�ำเนื้อหา บทคัดย่อขึ้นบน Facebook
2. ให้มีใบความรู้สรุปการท�ำโครงงานเป็นแผ่นพับความรู้ในแต่ละกลุ่ม
3. ควรมีชอ่ งทางในการติดต่อกับอาจารย์ทปี่ รึกษามากขึน้ นักศึกษาได้เข้าร่วมปรึกษา
กับอาจารย์ผู้ดูแลโครงงาน/ ควรมีการจัดประชุมระหว่างตัวนักศึกษากับอาจารย์ประจ�ำกลุ่ม
มากกว่านี้ เพือ่ ทิศทางในการน�ำเสนอทีด่ ขี นึ้ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นองค์ความรูก้ นั เองในแต่ละกลุม่ /
ควรปรึกษาอาจารย์ประจ�ำกลุม่ ให้บอ่ ยๆโดยเฉพาะเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง/ อยากให้
มีการเสนอแนะโครงงานบ่อยๆเพือ่ ให้โครงงานออกมาดี/ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ทปี่ รึกษา
โครงงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของโครงงาน
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4. การจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้พบสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการท�ำกิจกรรม
ในห้องเรียน ช่วยสมาชิกในกลุ่มหาข้อมูล แลกเปลี่ยนความคืบหน้าและข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
มีโอกาสในการร่วมกันปรึกษาหารือระหว่างผู้เรียน เปิดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
คุยกันในประเด็นต่างๆ ใช้เวลาในห้องเรียนในการท�ำงาน มีการระดมสมองก่อนลงพื้นที่
5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาในแต่ละคณะในระหว่าง
การท�ำกิจกรรม/ อยากให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาในแต่ละคณะ
ในระหว่างการท�ำกิจกรรม
6. เวลาในการจัดกิจกรรมนั้นควรเน้นไปที่การให้ท�ำความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
เบื้องต้นก่อน
3. การแบ่งกลุ่มการเรียน
1. มีการแบ่งหน้าทีใ่ ห้ได้ตามความสามารถและสมานฉันท์ ช่วยเหลือเพือ่ นในหน้าทีอ่ นื่ ๆ
แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ เป็นผู้ช่วยประธานในการท�ำงาน ออกแบบ
งานให้สมาชิกในกลุม่ มองภาพรวมของการท�ำงาน วางแผน ก�ำหนดรูปแบบ เช่น หน้าที่วชิ าการ
คือต้องส�ำรวจข้อมูลหรือเตรียมบทสัมภาษณ์ ศึกษาเส้นทางในการเดินทางล่วงหน้า/ วางแผน
การเดินทาง/ หาพาหนะในการไปลงพื้นที่/ ขอความรู้ต่างๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน/ วางแผนการ
ท�ำงานแบ่งงานกับเพื่อน/ เตรียมบทสัมภาษณ์/ ติดต่อประสานงานกับผู้รู้ ชุมชน หรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง/ เตรียมอุปกรณ์ในการจัดท�ำ/ เก็บภาพ การลงพื้นที่ เก็บข้อมูล/ บันทึกเสียงถ่าย
วิดีทัศน์/ ท�ำเกี่ยวกับสื่อต่างๆ/ จัดท�ำสื่อในการน�ำเสนอ/ เรียบเรียงข้อมูล/ ช่วยเพื่อนสอบถาม
สัมภาษณ์/ เก็บรวบรวมข้อมูลหลังสัมภาษณ์/ สรุปข้อมูลที่ได้รับและสรุปผลน�ำเสนอ/
เตรียมพร้อมในเรื่องสื่อที่จะจัดท�ำ เครื่องบันทึกเสียง วิดีโอ
2. ในการแบ่งกลุ่มการเรียนจะต้องค�ำนึงถึงรูปแบบของกิจกรรม เช่น หากต้องการ
ความสะดวกของกิจกรรมนอกห้องเรียน อาจเป็นนักศึกษาสาขาเดียวกัน อาจคิดเป็นหนึ่ง
กลุ่มการเรียน
3. ในกรณีจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ไม่ควรให้นักศึกษาในห้องมีมากเกินไป
เพือ่ ให้อาจารย์ดแู ลได้ทวั่ ถึง ควรให้นกั ศึกษาจับกลุม่ แบบหลากหลายสาขา เพือ่ สร้างสรรค์สมั พันธ์
กับเพื่อนสาขาอื่นๆ และสมาชิกในแต่ละกลุ่มควรมีการคละเพศ คละความสามารถ เป็นต้น
4. ถ้าเป็นไปได้ควรจัดการเรียนการสอน ให้แต่ละกลุม่ มีโอกาสมาเรียนร่วมกันบ้าง หรือ
มีการสื่อสารบนระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกกลุ่มการเรียน
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4. การเตรียมนักศึกษาในการจัดท�ำโครงงาน
1. มีการแนะแนวทางการเรียน แนะน�ำแนวทางในการท�ำการศึกษาในชุมชนให้แก่
นักศึกษาโดยมุง่ เน้นให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ทจี่ ะได้รบั มีการเน้นให้นกั ศึกษาทุกกลุม่ ทีท่ ำ� การ
ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในชุมชนมีการลงมือปฏิบตั จิ ริงในสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษา มีการผลักดันให้นกั ศึกษา
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการร่วมกันท�ำงานในชุมชน และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. มีการชี้แจงค�ำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้าใจตรงกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร/
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ ตีความให้ถึงแก่นแท้ของภูมิปัญญาในแต่ละด้าน
3. การก�ำหนดขอบเขตของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้ชดั เจนเพือ่ ให้นกั ศึกษาท�ำความเข้าใจง่าย
4. ควรฝึกให้นักศึกษาได้วางแผนงานให้เป็นชิ้นเป็นอันตั้งแต่ต้นเทอมเพื่อจะได้
เก็บข้อมูลได้ทันเวลา
5. ในบางหัวข้ออาจจะยากไปส�ำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ด้านสถาปัตยกรรม
จึงอยากให้มีการอธิบายรายละเอียด หรือยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้น
6. ควรจะมีตัวอย่างการศึกษา การน�ำเสนอ รายงาน สื่อการเรียนเช่น วีซีดี/วีดีโอ
ให้ศึกษาล่วงหน้า มีเนื้อหา ความรู้ที่แต่ละกลุ่มจะศึกษา รวบรวมเพื่อผู้ที่สนใจศึกษา
7. เพิม่ ตัวอย่างรายงานของรุน่ พีห่ รือกลุม่ ทีท่ ำ� ถูกต้องให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสศึกษามากขึน้
หรือมีตวั อย่างโครงงานของนักศึกษารุน่ ก่อนมาเป็นตัวอย่างให้ดเู พือ่ เป็นแนวทางในการท�ำโครงงาน
8. มีการจัดอบรมการพูด ก่อนลงพื้นที่ให้กับนักศึกษา จัดอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์
การลงพื้นที่ชุมชน สอนวิธีการท�ำสื่อวีดีทัศน์ การเขียนบทคัดย่อ
9. มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญมาเล่าประสบการณ์ หรือมาบรรยายถึง
แนวทางและความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
10. จัดรูปแบบในการลงพื้นที่ให้แก่นักศึกษา ควรมีการแนะน�ำการเลือกสถานที่ศึกษา
จะได้มีความรู้ที่หลากหลาย ช่วยแนะน�ำสถานที่ที่สามารถศึกษาในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ให้นักศึกษาไปท�ำการศึกษา แนะน�ำการเดินทางลงพื้นที่
5. การเตรียมนักศึกษาในการเข้าสู่ชุมชน
1. ควรให้นักศึกษามีโอกาสช่วยกันคิด ช่วยกันเลือกประเภทด้านของภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทีจ่ ะศึกษาในเบือ้ งต้นในภาพรวมก่อนแบ่งกลุม่ ให้ได้ในสิง่ ทีส่ นใจจะศึกษาจริงๆ โดยค�ำนึง
ถึงความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย และเป็นไปได้ อาจเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
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2. ควรให้นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ตามความสนใจ ไม่ควรใช้วธิ กี ารจับฉลาก หลังการแบ่งกลุม่
ควรให้เลือกหัวข้อภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการศึกษาด้วยตัวเอง เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้แสดงศักยภาพ
มากขึ้น
3. แนะน�ำหัวข้อส�ำหรับการสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง มีหัวข้อภูมิปัญญาที่ชัดเจน จัดให้
มีหัวข้อในการศึกษาให้มีความหลากหลาย เป็นรูปธรรมและให้เลือกหัวข้อที่สนใจ มีการระบุ
หัวข้อเรื่องที่จะให้นักศึกษาศึกษา ควรมีโจทย์ให้นักเรียนคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยน�ำเอาองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาหลาย ๆ ด้าน ไม่ให้เรื่องซ�้ำหรือใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดความหลากหลาย ได้แก่
ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและสิ่ง
แวดล้อม ด้านคหกรรม ด้านหัตถกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านจิตรกรรม
และสถาปัตยกรรม เป็นต้น
4. ควรมีการก�ำหนดหัวข้อและจัดตารางเวลาในการน�ำเสนอที่ชัดเจน เพื่อรูปแบบ
การน�ำเสนอที่ดี
5. จัดให้มีการเรียนรู้และเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้นจริงๆ
ส�ำรวจชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล จัดประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชุมชน และ
เตรียมนักศึกษา นักศึกษาลงปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ท�ำกิจกรรมเรียนรูพ้ นื้ ทีใ่ นชุมชน และแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
6. มีอาจารย์คอยแนะน�ำถึงสถานที่ลงชุมชน ภายใต้ขอบเขตในการศึกษา ค�ำนึงถึง
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นโครงงานที่น่าสนใจ
แต่ก็ควรจ�ำกัดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา ควรแนะน�ำสถานที่ที่ไม่ไกลมาก ไม่ควรให้นักศึกษา
เดินทางไปไกลเกินไป เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเก็บข้อมูลอาจก�ำหนดให้ลงพืน้ ทีเ่ ฉพาะในจังหวัดขอนแก่น
เพื่อสะดวกแก่นักศึกษาในการเดินทาง
7. ควรมีอาจารย์พานักศึกษาลงพื้นที่ไปศึกษานอกสถานที่นอกจากในห้องเรียน หรือ
การพานักศึกษาลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ ศึกษางานด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากปราชญ์
ชาวบ้านโดยตรง
8. มีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกกลุม่ /
มีกจิ กรรมร่วมกับปราชญ์/ หาข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน/ การท�ำความรูจ้ กั กับคนในชุมชนและ
บุคคลากรที่จะศึกษา/ การขอบคุณปราชญ์ที่ให้ความรู้ มอบของขวัญให้ก�ำลังใจแก่ผู้มีความรู้
9. สัมภาษณ์ปราชญ์ในชุมชน/ การพูดคุยกับชาวบ้าน/ สัมภาษณ์ปราชญ์ผู้รู้เกี่ยวกับ
เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ / มีการสัมภาษณ์และบันทึกภาพจากปราชญ์ชาวบ้านโดยตรง/ หาตัวอย่าง
ในชุมชน หาผู้ที่เคยท�ำจริง
KKUIJ 6 (1) : January - April 2016
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6. การประเมินผลการเรียนรู้
1. ควรมีรูปแบบการประเมินที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ท�ำการ
เช็คเวลาของสมาชิกในกลุ่มและจัดตารางการท�ำงาน สรุปข้อมูล สรุปการลงพื้นที่ สรุปการเรียน
รู้ที่ได้/ การสรุปบันทึกผลในการสัมภาษณ์/ การสรุปวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. ปรับปรุงใบงานให้อ่านและเข้าใจง่าย มีจ�ำนวนที่เหมาะสม
3. มีเวลาในการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา หรือในการน�ำเสนอ เพื่อประเมินและจัดสรร
เวลาในการปรับปรุงแก้ไขงานให้สมบูรณ์มากขึ้น
4. มีการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ การน�ำเอาข้อมูลที่ได้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านมาสรุปหรือน�ำเสนอรายงานการลงพื้นที่ เพื่อที่จะได้รับค�ำปรึกษาจากอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
5. ปรับปรุงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย
การเช็คชื่อเข้าเรียนให้เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ
จากความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
โดยพิจารณาในภาพรวม ซึ่งจุดแข็งคือ อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในด้านการแต่งกาย
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม อีกทัง้ คอยดูแลก�ำกับควบคุมติดตามให้นกั ศึกษาประพฤติตน
เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่ำเสมอและยุติธรรม
และรายวิชามีกิจกรรมให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเรียน
อย่างไรก็ตามการด�ำเนินโครงการยังมีข้อจ�ำกัด และมีข้อเสนอแนะต่อการน�ำผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์และขยายผลอย่างกว้างขวาง ควรมีนโยบายหรือแนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
อาจารย์ผสู้ อนโดยการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ การจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และการน�ำ
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี มาชื่นชม ยกย่อง ให้ก�ำลังใจ และเปิดโอกาส
ในการถ่ายทอดแก่คณาจารย์ผู้สอนอื่นๆ ต่อไป
โครงการได้ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักศึกษา สาระส�ำคัญของโครงการ ประกอบด้วย ที่มาของปัญหา วิธีการด�ำเนินงาน
และผลการด�ำเนินงาน โดยได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ที่ส่งเสริมส่งเสริมให้มีการท�ำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดแนวทางการจัดการเรียนรู้
สามารถน�ำไปแก้ไขปัญหาการท�ำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดแนวทางการจัดการเรียนรู้ และได้รปู แบบ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม สามารถน�ำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 000 153 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ปีการศึกษา 2557-2558 และยังได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
เพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้ประสานงานรายวิชา และผู้บริหารส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารงานของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะที่จะมีการปรับหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปใน ปีการศึกษา 2559 หลังเริ่มใช้ปฏิทิน
อาเซียน นอกจากนี้ยังจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานส�ำหรับส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถน�ำไปใช้ขยายผลในหัวข้อ และรายวิชาอื่นๆ
ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในอนาคตได้
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั นี้ เป็นโครงการซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และขอขอบคุณส�ำหรับทุกก�ำลังใจ จากนักศึกษาทุกคนซึ่งมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้แทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรในการศึกษา
จากชุมชน รวมถึงคุณฤทัยรัตน์ ศรีธรรมวงษ์ ผู้ประสานงานรายวิชา และทีมคณาจารย์ผู้ร่วม
สอน ได้แก่ รศ.สุภาพ ณ นคร รศ.งามนิจ นนทโส รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด อ.พัชราภรณ์ จันทหาร
โดยเฉพาะรศ.สุภาพ ณ นคร ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผู้ชี้แนะ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการประเมินผล จนงานวิจัย
ครั้งนี้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
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