
บทเรียนแรกของการ Facilitate โครงงานในช้ันเรียน 

(ค ำแนะน ำส ำหรับ Facilitator รุ่นใหม่ หรือ Facilitator Trainee) 

บทบำท Facilitator ในโครงงำนนั้น มีควำมแตกต่ำงกบักำรจดักำรชั้นเรียนในกำรเรียนกำรสอนแบบดั้งเดิมอยูม่ำก เน่ืองจำก

หอ้งเรียนมีควำมแตกต่ำงมำก นกัเรียนมีกำรเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลำ มีกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย และนกัเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มี

รูปแบบกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกนั กำร Facilitate นกัเรียนของครู มีควำมส ำคญัมำกๆ ทั้งในกำรท ำใหน้กัเรียนสำมำรถท ำโครงงำนได้

กำ้วหนำ้ มีพฒันำกำรดำ้นกำรจดักำรโครงงำนดว้ยตวัเองไดม้ำกข้ึน หรือแมแ้ต่กำรท ำใหผู้เ้รียนรู้สึกเควง้ควำ้ง ไม่สนุกกบักำรท ำ

โครงงำน เครียด กลวั ไม่อยำกท ำ หรือเบ่ือหน่ำย บทควำมน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจบทบำท กิจกรรมท่ีครูจะท ำหรือไม่ท ำ เพ่ือ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในโครงงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน และท ำใหน้กัเรียนมีพฒันำกำรดำ้นกำรจดักำรกำรเรียนรู้ของตนเองไดดี้ข้ึนไป
ตำมล ำดบั  

บทควำมน้ีครูตุก๊ตำเขียนและเรียบเรียงข้ึนจำกบทควำม Facilitator Introduction ของ Prof.Paulo Blikstein ท่ีเป็นคู่มือของ

โครงกำร Summit/Everest Intercession – SESU เขียนข้ึนเพ่ือแนะน ำทีมงำน Facilitator จิตอำสำท่ีมำช่วยดูแลโครงงำน ซ่ึงน่ำจะเป็น

ประโยชน์ต่อ Facilitator มือใหม่ ท่ีเร่ิมปรับปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนในหอ้งเรียน  บทควำมน้ีใหต้วัอยำ่งบทสนทนำ ค ำถำม ประโยคท่ีเรำ
ใช ้ท่ีจะช่วยท ำใหผู้เ้รียน คลำยขอ้สงสยั กระตุน้ใหเ้กิดกำรเรียนรู้ หรือมีก ำลงัใจในกำรท ำช้ินงำนไดม้ำกข้ึน  

 

7 เทคนิคเบ้ืองต้นในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการท าโครงงาน 

1. Continuous Group Mentorship: เป็นพีเ่ลีย้งให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างต่อเน่ือง   

ตำมปกติในหอ้งเรียนจะมีครูหลำยคนท่ีช่วยกนัดูแลกำรท ำกิจกรรมของนกัเรียนหลำยๆ กลุ่ม เรำอำจจะติดตำมกำร

ท ำงำนของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือหลำยกลุ่มอยำ่งสม ่ำเสมอ และเขำ้ไปในกลุ่มเดิม อยำ่งต่อเน่ืองกนั ไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมำ 

เพ่ือใหเ้รำมีโฟกสั และเห็นควำมเปล่ียนแปลง ควำมกำ้วหนำ้ของงำนนกัเรียนอยำ่งต่อเน่ือง  

2. Frequently Check-ins : ตดิตามความคืบหน้าของงานอยู่เร่ือยๆ   

กำรติดตำมงำนอยำ่งเป็นมิตรเป็นกนัเอง จะช่วยใหผู้เ้รียนมีสมำธิในกำรท ำโครงงำนดีข้ึนและมีควำมคืบหนำ้ในกำร

ท ำงำน นอกจำกติดตำม พดูคุย เรำอำจจะบอกนกัเรียนดว้ยวำ่เรำจะมำติดตำมถำมดูเร่ือยๆ  นะ ลองถำมนกัเรียนวำ่ก ำลงัท ำ

อะไรอยู ่และในอีก 20 นำทีขำ้งหนำ้เขำจะท ำอะไร และใหเ้รำกลบัมำติดตำม ท ำเป็นรอบๆ อยำ่งน้ี อำจจะทุกๆ 20-30 นำที (ถำ้

นกัเรียนเลก็ๆ อำจจะ 10-20 นำที) เรำจะเห็นวำ่นกัเรียนบำงคนจะท ำงำนต่อเน่ืองไดดี้ข้ึนเม่ือเรำติดตำมใกลชิ้ด และบำงคนก็
สำมำรถท ำงำนไดด้ว้ยตนเอง เรำสำมำรถปรับเวลำไปไดต้ำมสถำนกำรณ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนและกิจกรรม 

 



3. Achievable Goals : ตั้งเป้าหมายทีส่ามารถท าได้จริง  

ควรมีกำรท ำตำรำงกำรท ำงำนแตล่ะวนั ควรจะมีเป้ำหมำยท่ีท ำไดจ้ริงและ

ก ำหนดเป้ำหมำยไวอ้ยำ่งชดัเจน อำจจะเป็นกำร กำรวำงแผน 5 ส่ิงท่ีจะท ำใหเ้สร็จ 

หรือ ท ำรำยกำรส่ิงของท่ีตอ้งกำรใชใ้หเ้สร็จ หรือท ำตน้แบบใหเ้คล่ือนไหวได ้หรือ

ติดตั้งโกโกบอร์ดกบัช้ินงำนและทดสอบกำรท ำงำนฯ  ใหต้ั้งเป้ำหมำยร่วมกนัและ

เรำอำจจะช่วยช้ีน ำใหน้กัเรียนเห็นวำ่ เป้ำหมำยเลก็ๆ ท่ีเรำท ำส ำเร็จแต่ละขั้นจะ

น ำไปสู่เป้ำหมำยท่ีใหญ่กวำ่ไดอ้ยำ่งไร  เพ่ือช่วยกระตุน้แรงจูงใจในกำรสร้ำง
ช้ินงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

ถ้านักเรียนตัง้เป้าหมายง่ายเกนิไป หรือยากเกนิไป จะท าอย่างไรด?ี  หำกแผนงำนง่ำยเกินไป จะท ำใหมี้เวลำเหลือ 

Facilitator สำมำรถใหเ้ป้ำหมำยเพ่ิมเติมได ้เพ่ือใหท้ ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง แต่ถำ้เป้ำหมำยนั้นยำกเกินไปหรือมำกเกินกวำ่เวลำ

ท่ีมี อำจจะท ำใหผู้เ้รียนเครียดได ้เรำก็สำมำรถแนะน ำปรับ ลด ยอ่ใหเ้ป้ำหมำยเลก็ลง ใหส้อดคลอ้งกบัเวลำ แลว้ค่อยมำท ำต่อ

ในขั้นต่อไป เม่ือเรำท ำแบบน้ีบ่อยๆ เรำจะมีควำมเช่ียวชำญมำกข้ึน วำ่จะยอ่เป้ำหมำยลงหรือเพ่ิมควำมยำกของเป้ำหมำยให้
นกัเรียนไดอ้ยำ่งไร 

การให้ความช่วยเหลอืผู้เรียนได้ด ีเป็นผลมาจากการท าการบ้านของครู กำรท ำควำมรู้จกันกัเรียนและโครงงำนของ

นกัเรียนใหม้ำกจะยิง่ท ำใหเ้รำท ำหนำ้ท่ีไดดี้ข้ึน งำนน้ีใชท้กัษะกำรเจรจำ ควำมสำมำรถในกำรวำงเป้ำหมำยร่วมกนักบัผูเ้รียน

เป็นส ำคญั กำรรักษำควำมเป็นเจำ้ของช้ินงำนของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำก และกำรเรียนแบบโปรเจค็น้ีมีเป้ำหมำยส ำคญัคือ

กำรท ำใหน้กัเรียนสำมำรถคิดและลงมือท ำส่ิงต่ำงๆ ไดด้ว้ยตวัเองไดม้ำกข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงนกัเรียนแตล่ะคนก็จะใชเ้วลำในกำร
พฒันำท่ีแตกต่ำงกนั เน่ืองจำกนกัเรียนมีท่ีมำแตกต่ำงกนัไป  

4. Facilitate ให้ค าแนะน าแต่ให้นักเรียนท าเอง 

หลำยๆ คร้ังนกัเรียนอำจจะรู้สึกวำ่งำนยำกมำกๆ และมีควำมทอ้แท ้อยำก

ใหเ้รำช่วยท ำให ้ขอใหเ้รำระลึกไวเ้สมอวำ่เรำคือ “ผูช่้วย” เท่ำนั้น ไม่ใช่ผู ้“ท ำให”้ 

บำงคร้ังถำ้ผูเ้รียนทอ้มำกๆ เรำอำจจะใชว้ธีิหยดุพกักำรท ำงำน และชวนคุยถึงส่ิงท่ี

ก ำลงัเผชิญอยู ่ช่วยกนัวเิครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึนวำ่เกิดจำกอะไร เรำจะลองหำ

วธีิแกไ้ขปัญหำอยำ่งไรไดบ้ำ้ง อยำ่งไรก็ดี กำรแกไ้ขปัญหำนั้น ก็ตอ้งใหน้กัเรียนเป็น

คนท ำเอง ไม่ใช่เรำไปท ำให ้เรำจะพยำยำมใหน้กัเรียนท ำเองใหม้ำกท่ีสุดเสมอ มี

ขอ้ยกเวน้ ในบำงกรณีจริงๆ เท่ำนั้นท่ีผูเ้รียนไม่สำมำรถลงมือเองไดจ้ริงๆ เท่ำนั้น  

 

กำรรับมือกบัสถำนกำรณ์แบบน้ีก็ไม่ใช่เร่ืองง่ำย เพรำะหลำยคร้ังนกัเรียนจะทอ้แทส้ิ้นหวงัมำกๆ แบบกอบกู้

ควำมรู้สึกไดย้ำก เรำอำจมีขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีเช่น ส่ิงท่ีจะช่วยท ำนั้นมนัไม่ใช่งำนหลกั หรือเป้ำหมำยหลกัของงำนนกัเรียน 

ยกตวัอยำ่งเช่น กำร install software ท่ีจะใชใ้นงำนนั้น อำจจะพบปัญหำวำ่ software หมดอำย ุหรือมี bug ในซอฟทแ์วร์นั้น ซ่ึง

บำงทีก็ยำกท่ีจะอธิบำยใหผู้เ้รียนเขำ้ใจไดว้ำ่เกิดอะไรข้ึน หรือกำรช่วยบดักรีตะกัว่ท่ีมีปริมำณเยอะมำกๆ ในกรณีเหล่ำน้ีเรำ



อำจจะช่วยท ำได ้เรำจะค่อยๆ เรียนรู้ไปได ้วำ่อะไรท่ีช่วยไดแ้ละไม่ควรท ำให ้แต่กติกำหลกัเลยคือกำรใหผู้เ้รียนตอ้งลงมือท ำ
ดว้ยตวัเองใหม้ำกท่ีสุด (เพื่อรักษำควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของช้ินงำนเอำไว)้  

เม่ือเรำพบส่ิงท่ีเรำควรจะช่วยท ำให ้เรำควรท ำอยำ่งไร? ส่ิงท่ีใหเ้รำท ำ

เสมอก่อนท่ีจะลงมือช่วยคือ กำรอธิบำยดว้ยวำจำใหผู้เ้รียนฟังวำ่ เรำจะช่วยท ำ

อะไร และเพรำะอะไร เช่นบำงกรณี เรำอำจจะตอ้ง install driver ของ Software 

ซ่ึงผูเ้รียนอำจจะไม่เขำ้ใจไดง่้ำยนกั เรำสำมำรถบอกไดว้ำ่ เรำจะ install software 

ใหม่ใหถู้กตอ้งเพ่ือใหม้นัใชง้ำนไดต้ำมปกติเท่ำนั้นเอง ไม่ไดท้ ำอะไรเพ่ิมเติม อีก

กรณีท่ีเกิดข้ึนไดบ่้อยๆ เช่นกำรแกไ้ขงำนบดักรี ซ่ึงอำจใชเ้วลำนำนมำกส ำหรับ

นกัเรียนในกำรแกไ้ขและดูดเอำตะกัว่บดักรีออกดว้ยตวัเอง เรำอำจจะลงมือท ำ 

และอธิบำยนกัเรียนวำ่ “เด๋ียวครูจะท ำใหดู้ก่อนนะ วำ่กำรใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกตอ้งท ำอยำ่งไร เด๋ียวจะไดท้ ำเองเป็น”  โดยเรำมีหลกั

คิดสองประกำรคือ 1) เรำจะท ำตวัอยำ่งใหน้กัเรียนเห็นวำ่เม่ือเกิดปัญหำคร้ังต่อไป เขำจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งไรบำ้ง 

และ 2) เรำพยำยำมจะลดปัญหำท่ีซบัซอ้นเกินไป เพ่ือไม่ใหน้กัเรียนเกิดควำมทอ้แทม้ำกเกินไปโดยไม่จ ำเป็น เพรำะงำนนั้นมนั
ไม่ใช่เป้ำหมำยหลกัในกำรเรียนรู้ส่ิงนั้น  

5. วธีิการเกบ็ข้อมูลจากการสังเกตการณ์  

ถำ้เป็นไปได ้ใหเ้รำพกพำเคร่ืองมือท่ีเรำใชใ้นกำรสงัเกตกำรณ์ตลอดเวลำ อำจจะเป็นเคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งหรือกระดำษ

ปำกกำส ำหรับกำรจดบนัทึก กำรบนัทึกควรมีรูปแบบดงัน้ี  

10 มกรำคม 2562  เวลำ 10:45 น.  วรีะสงัเกตเห็นกำรท ำงำนของเซ็นเซอร์กบัโกโกบอร์ด และเรียนรู้เก่ียวกบักำรใช้

ค  ำสัง่ ‘or’ ในกำรเขียนโปรแกรม เพื่อใหเ้ลือกขอ้มูลจำกเซ็นเซอร์ 2 ตวั (มีขอ้ควำมอ่ืนๆ ดว้ยท่ีน่ำสนใจในกำรถอด

ขอ้ควำมจำกเคร่ืองบนัทึกเสียง  บนัทึกโดยกลงัตวัท่ี 5 บทสนทนำนำทีท่ี 7:45  

6. การรับมือเม่ือนกัเรียนคุยออกนอกเร่ือง   

บำงคร้ังนกัเรียนก็ชวนกนัคุยหรือชวนเรำคุยออกนอกเร่ือง ส่ิงท่ีเรำควรจะท ำคือ 

“ฟังก่อนวำ่เขำคุยอะไรกนั” เรำจะไม่ตดับทสนทนำใหก้ลบัเขำ้มำในทนัที เรำจะ

ฟังก่อน เพรำะบำงคร้ัง เขำก็คุยกนัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนท่ีท ำ หรือบำงคร้ัง

นกัเรียนก็เหน่ือยลำ้จำกกำรท ำงำนมำนำน ก็จะมีคุยเล่นกนับำ้ง และในท่ีสุดเขำก็

จะกลบัมำท ำงำนของเขำไดด้ว้ยตวัเอง แต่ถำ้บทสนทนำเร่ิมยำวต่อเน่ืองออกไป 

เรำก็จะสำมำรถค่อยๆ พดูตะล่อมพำกลบัเขำ้มำโดยไม่ตดับทด้ือๆ  หรือดว้ย

ค ำสัง่ กำรค่อยๆ ตะล่อมพำกลบัเขำ้มำสนใจงำน เป็นศิลปะในกำรส่ือสำรท่ีจะไม่ท ำใหผู้เ้รียนรู้สึกอึดอดัหรือก่อใหเ้กิดควำม

ไม่พอใจ เรำไม่ตอ้งท ำตวัเป็น “ครู” ท่ีใชค้  ำสัง่ เรำเพียงแตค่่อยๆ ท ำใหเ้ขำจ ำไดว้ำ่เป้ำหมำยท่ีเขำตอ้งกำรท ำคืออะไรอยำ่งมี

ศิลปะ  

 

 

 



7. การจดัการห้องเรียน  

บำงคร้ังนกัเรียนก็ไม่ค่อยชินกบักำรเรียนท่ีเป็นกิจกรรมปลำยเปิด ไม่คุน้เคยท่ีจะตอ้งก ำกบัตนเองใหท้ ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

บำงคร้ังเม่ือกำรควบคุมตนเองลดลง นกัเรียนอำจจะแสดงอำกำรท่ีรบกวนหอ้งเรียนข้ึนมำ ก็เป็นสญัญำณใหเ้รำรู้วำ่ นกัเรียน

อำจจะตอ้งกำรค ำแนะน ำจำกเรำมำกข้ึน วำ่จะท ำอะไรต่อไปในช้ินงำนของเขำ  

ในสถำนกำรณ์น้ี กำร “เช็คอิน” กบันกัเรียน ใหน้กัเรียนพดูคุยถึงสถำนะของงำนของเขำก็ช่วยได ้บำงคร้ังนกัเรียนก็

ตอ้งกำรค ำแนะน ำถึงวธีิกำรท ำงำน  แต่ถำ้ลองแลว้ นกัเรียนยงัคงรบกวนเพ่ือนหรือชั้นเรียน หรือนัง่เล่นโทรศพัท ์ก็อำจจะตอ้ง

เขำ้สู่กระบวนกำรปรับพฤติกรรมของหอ้งเรียน (กำรตกัเตือนท่ีชดัเจนข้ึน เป็นกำรส่วนตวั กำรวำงเง่ือนไขต่ำงๆ เพ่ือปรับ

พฤติกรรมฯ เป็นตน้)  

ตวัอย่าง กระบวนการปรับพฤตกิรรมของนักเรียน  

 ขั้นตอนแรก  ช้ีแจงกบันกัเรียนวำ่เกิดอะไรข้ึน นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อหอ้งเรียนอยำ่งไรและ

ตกัเตือนโดยวำจำท่ีสุภำพ และขอควำมร่วมมือใหน้กัเรียนหยดุพฤติกรรมนั้น และกลบัมำสู่กิจกรรมตำมปกติ 

 ขั้นตอนทีส่อง หำกนกัเรียนยงัคงท ำพฤติกรรมเดิม ใหเ้รำเร่ิมแยกผูเ้รียนคนนั้นออกจำกกลุ่ม ชัว่ครำว 

(เพ่ือใหรู้้ตวัชดัเจนข้ึน) และตกัเตือนเป็นกำรส่วนตวั วำ่ถำ้ท ำอีกเป็นคร้ังท่ีสำม จะตอ้งเขียนรำยงำนพฤติกรรม หำก

เป็นกำรเล่นโทรศพัท ์ขั้นตอนน้ีเรำจะสำมำรถขอยดึโทรศพัทเ์อำไวไ้ด ้จนกวำ่จะหมดเวลำเรียน  

 ขั้นตอนทีส่าม หำกนกัเรียนยงัคงท ำพฤติกรรมเดิมอีก ใหแ้ยกนกัเรียนออกมำ ใหจ้ดบนัทึก Reflection 

sheet ส่ิงท่ีตนเองท ำลงไป และเขียนวำ่จะปรับปรุงแกไ้ขตนเองอยำ่งไร  

 

______________________________________ 


