
ตอนที่ 1 
รู้จักโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

 
อะไรคือเพาะพันธ์ุปัญญา 

การศึกษาท่ีแท้จริงควรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพพลวัตของโลกปัจจุบัน   
กระบวนการพฒันาศักยภาพต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวตามความเป็นจริงของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนฐานความสนใจของแต่ละบุคคล  แล้วน ามาต้ังค าถามเพื่อแสวงหาค าตอบท่ีใช้อาศัย
องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง และมีกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์ท่ีเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของปรากฏการณ์   โดย
เป้าหมายของค าตอบท่ีเป็นกุศล กล่าวคือ เป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ผู้อื่น และสภาพส่ิงแวดล้อม  

ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดังกล่าวเกิดเมื่อจัดการการเรียนรู้ผ่าน “ประสบการณ์
ปฏิบัติ” และ “การพัฒนาทักษะคิด” โดยสอดแทรกกระบวนการทางจิตใจ และกระบวนการคิดท่ีตระหนักรู้
ต่อส่ิงแวดล้อมตามบริบทท่ีเป็นจริง   ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน (PBL) ท่ีใช้โจทย์จากชีวิต
จริงของผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ  แต่การเข้าถึงความจริง
จากการบูรณาการสาระวิชาจ าเป็นต้องใช้ฐานการคิดแบบวิจัยตามหลัก “ผลเกิดจากเหตุ”  อธิบายผลวิจัยด้วย
กระบวนการคิดขั้นสูง (คิดสังเคราะห์ และ critical thinking)  

โครงการเพาะพันธุ์ปญัญามีรูปแบบการเรียนรู้จากการท าโครงงานฐานวิจัยจากเรื่องราวใกล้ตัว  โดย
ครูเป็นผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือส าคัญ 3 ประการ คือ การต้ังค าถามกับผู้เรียน (ถามคือสอน)  
การชวนผู้เรียนสะท้อนความคิด (สะท้อนคิดคือเรียน)  และ การให้ผู้เรียนเขียนงานวิชาการและความคิด
ความรู้สึกขณะท างาน (เขียนคือคิด)  โดยผู้เรียนจะท างานกลุ่มต้ังแต่ก าหนดเรื่องราวที่สนใจ แล้วออกแบบ
วิธีการหาค าตอบด้วยการท าวิจัย  จึงเรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า RBL (Research-Based Learning) 
 

  



ความแตกต่างจากนวัตกรรมการศึกษาอ่ืน 
จากประสบการณ์ในระยะท่ี 1 โครงการเพาะพันธุป์ัญญามีข้อค้นพบท่ีอธิบายความต่างจากนวัตกรรม

การศึกษาอื่น ดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อปฏิบัติเดิม ข้อปฏิบัติเพาะพันธุ์ปัญญา 
เป้าหมายวิจัย กระบวนสร้างองค์ความรู้  คือเครื่องมือพัฒนา

วิทยฐานะครู 
กระบวนการพัฒนาปัญญา  คือเครื่องมือการศึกษา
ของนักเรียน  

ความเชื่อการท า
วิจัย 

ครูเพ่ิมวิทยฐานะจากวิจัย แล้วเด็กเก่งได้จาก
การ transfer ของคร ู

ผลวิจัยเป็นปัจจัตตัง  เกิดแก่คนท าเท่าน้ัน transfer 
ไม่ได้ 

ผู้ควรท าวิจัยใน
การศึกษา 

คร ู นักเรียน 

วิธีวิจัย ใช้ statistical hypothesis  มีวิธีการตายตัว
เพ่ือความเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ใช้หลัก “ผลเกิดจากเหตุ” (cause-effect)  
สมมุติฐานคือข้อสงสัยในเหตุแห่งผล  ต้องจินตนาการ
เพ่ือหา evidence ของเหตุมาอธิบายผล 

กระบวนทัศน์ ก่อนพุทธกาล  ตามหาความรู้จากผู้อื่น  ที่ผู้อื่น
บอกคือความจริง 

หลังพุทธกาล  ปัญญาเกิดจากการเข้าใจสภาวะธรรม
ของเหตุและผลของปรากฏการณ์   

รูปแบบเครื่องมือ แบบส ารวจ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  
ตามหาความรู้เอามาใส่ SPSS  

เมื่อเห็นผลที่สงสัยก็เอาสาระวิชาท่ีเรียนมาต้ัง
สมมุติฐานของเหตุ  ออกแบบสร้างเหตุแล้ววัดผล  มี
สาระวิชามาบูรณาการ 

การบูรณาการสาระ
วิชา 

วิจัยมีแต่เน้ือหาสถิติ ซึ่งไม่ใช่สาระหลักที่
นักเรียนเรียน 

เมื่อเรื่องราวมาจากบริบท  สาระทุกสาระเข้ามา
บูรณาการได้หมด 

ผลที่เกิดจากท าวิจัย มีแต่ความเกลียด ทัศนคติลบกับวิจัย  กลัวจน
ต้อง (แอบ) จ้างคนอื่นท า  กลับเป็นการขาด
จริยธรรม  ไม่เห็นคุณค่า 

สนุกกับจินตนาการ  การแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสาระ  
ภูมิใจจากการเป็นผู้สร้างความรู้เอง  เห็นคุณค่าการ
เรียน 

กระบวนการทาง
ความคิดที่เกิด 

ไม่เกิดความคิดใดๆ ในบรรยากาศความกลัว  
อาศัย SPSS วิเคราะห์ให้  เขียนผลอย่างไม่
ต้องคิดมากกว่าเท่าที่ตาเห็น 

ใช้จินตนาการ  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ข้อสรุป
ตามหลักฐานและตรรกะ  เขียนอย่างที่สมองเห็น 

สิ่งที่เป็น outcome ได้แค่ output แค่ชิ้นงาน (โครงงาน) โดยไม่
เกิด outcome การเรียนรู้   

เพราะการปฏิบัติ  การดึงความรู้ออกจากตัวมา
อธิบายและการ reflection  เกิดการเปลี่ยนแปลง 
character  ได้ทักษะศตวรรษที่ 21 ชัดเจนมาก  ได้
ทั้ง3 โดเมนของ Bloom ครบทั้ง hand, head, 
heart 

ฐานคิดการท า
โครงงาน 

โครงงานคือสิง่ประดิษฐ์  ยกให้เป็นหน้าท่ีครู
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยคือการตอบปัญหาด้วยการหาสาเหตุ  โจทย์มา
จากชุมชน  ครสูังคม ครูพละ  ครูภาษา ก็สอนได้ 

ความเชื่อมโยงกับ
ห้องเรียน 

ที่เรียนมีแต่รับความรู้เข้าตัว  ไม่มีโอกาสดึง
ความรู้ออกมาใช้  เพราะแยกสิ่งที่ท าออกจาก
ที่เรียนในห้อง   

เพราะความรู้ที่เรียนถูกดึงออกมาใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ ท าให้เห็นคุณค่าการเรียน   

เก่ียวอะไรกับ 
STEM 

ไปสู่ STEM ยากมาก  เพราะระบบคิด
โครงงานที่อิงสถิติเชื่อในความสัมพันธ์ 
(correlation) ซึ่งไม่ใช่กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ 

สร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์  จึงเป็นฐาน
เข้าสู่ STEM ได้ง่ายมาก 

ผลกับคน ไม่ได้ผลอะไร แปลสถิติง่ายๆ ยังไม่ได้ เกิดทัศนคติวิทยาศาสตร์  มีค่านิยมใน “ความเป็น” 



(ตัวอย่าง O-Net 30% จาก 4 ตัวเลือกยังไม่รู้
ว่ารู้จริงเพียง 7 เท่าน้ัน) 

วิทยาศาสตร์ 

ผลทางสงัคม การไม่มีทัศนคติวิทยาศาสตร์ท าให้เป็นสังคม
ไม่สร้างเหตุ  รอเสพผล  กระทบถึงทศันคติ
การเมืองการปกครอง 

ทัศนคติวิทยาศาสตร์ท าให้เป็นสังคมสร้างเหตุเพ่ือผล
ที่ต้องการ  พ่ึงตนเองได้  ไม่ถูกชักจูง  เข้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงง่าย 

 

  



กระบวนการท างานของเพาะพันธ์ุปัญญา 
 ความส าเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเกิดจากปัจจัย 4 ประการ คือ 1) เรามีความเช่ือใหม่ท่ีมา
เป็นหลักการใช้วิจัยเป็นเครื่องมือการศึกษาดังท่ีกล่าวเปรียบเทียบกับนวัตกรรมการศึกษาอื่นมาแล้ว  2) เรามี
ผู้สนับสนุนท่ีดี คือ สกว. และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  ท่ีให้อิสระเรา innovate กระบวนการแสวงหาความรู้
และแนวปฏิบัติเพื่อหาค าตอบการเปล่ียนแปลงการศึกษา  3) เรามีกระบวนการพี่เล้ียงท้ัง 8 มหาวิทยาลัยท่ี
เข้าใจเป้าหมายของงาน  มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้ให้ เป็นกุศล  ท่ีท าให้ต้ังใจท างานนี้ท้ัง ๆ ท่ีไม่ใช่
ภารกิจหลักของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  4) เรามีวิธีพัฒนาด้านจิตวิญาณของครูให้กลายเป็นครูผู้กล้า มี
ความอดทนท างานท่ียากท่ามกลางอุปสรรคของระบบการศึกษาท่ีต้องเผชิญ 
 กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. หลังจากก าหนดพื้นท่ีแล้ว  6 เดือนแรกของการท างานคือการ recruit พี่เล้ียงประมาณ 30 คนจาก 8 
มหาวิทยาลัย   พัฒนาพี่เล้ียงให้เข้าใจว่า วิจัยเป็นกระบวนการของการศึกษา  เรียนรู้ RBL  เข้าใจ
บริบทโรงเรียน 6 เดือน   

2. ทีมพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยท าหน้าท่ี coach ครูตามแนวทาง RBL ท่ีโครงการพัฒนากระบวนการคิดของ
ครูจากการท า workshop  โดยแต่ละทีมดูแล 10 โรงเรียน  มีท้ังหมด 80+ โรงเรียนใน 18 จังหวัด  พี่
เล้ียงมีความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนครูตลอดเวลาท่ีต้องการ  เพราะในสภาพจริงมีระบบการจัดการใน
โรงเรียน ระบบประเมิน  และทัศนคติของผู้เกี่ยวข้อง ท่ีเป็นอุปสรรคการท างานนี้ของครู  จึงต้อง
อาศัยพี่เล้ียงช่วยใน PLC ท้ังด้านจิตใจและการสร้างสังคมการเรียนรู้ RBL ของครู 

3. พัฒนาครูด้วยกระบวนการ Workshop จิตตปัญญาศึกษา 2-3 วันเพื่อฟื้นจิตวิญญาณความเป็นครู
ขึ้นมาใหม ่(จากท่ีหายไปเพราะระบบอ านาจท่ีครอบง าการศึกษาอยู่)  ให้ครูยอมล้มระบบอ านาจท่ี
ตนเองมีในห้องเรียน  ยอมลดตัวลงมาเรียนรู้ RBL ไปพร้อมกับนักเรียนตามการ coach ของพี่เล้ียง  
สร้างทักษะใหม่ให้ครู เช่น การฟังด้วยใจ  สุนทรียสนทนา  เพื่อสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัย  
สร้างบรรยากาศส่งเสริมการคิด  และการกล้าลงมือท าเองของนักเรียน  ส่งเสริมกระบวนการให้เกิด 
growth mindset   จิตตปัญญาศึกษายังเป็นฐานการเกิด PLC อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มครูอีกด้วย 

4. พัฒนาระบบคิดเหตุและผลให้ครูจาก Workshop 2 วันในภาคเรียนท่ี 1  เปล่ียนกระบวนการคิดแบบ 
mind map มาเป็น casual diagram เพื่อให้ครูสามารถเห็นโจทย์วิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญาได้   
สามารถ coach นักเรียนคิดโจทย์ RBL และออกแบบงานวิจัยได้  พัฒนาทักษะ backward thinking 
and forward questioning เพื่อเปล่ียนจากการ “สอนโดยบอก” มาเป็น “สอนโดยถาม” ต้อน
ความคิดให้นักเรียนรู้จากการสังเคราะห์ค าตอบเอง 

5. พัฒนาระบบคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ให้ครูจาก Workshop (1-2 วันในภาคเรียนท่ี 2)  เพื่อให้เห็น
ความหมายข้อมูลมากกว่าท่ีตาเห็น  ให้สามารถ coach นักเรียนแปลความหมายข้อมูลงานของตนเอง
ได้  สร้างความรู้เอง 

6. สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาโครงงานเพาะพันธุ์ปญัญาเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาหรือเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การเรียนวิชาเพาะพันธุ์ปัญญาเน้นการปฏิบัติแล้วเรียนรู้จากปฏิบัติ  นักเรียน 



1 ห้องท า 10 project ใน theme เดียวกัน  แต่แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ วิทย์-คณิต  สังคม-
เศรษฐศาสตร์  มนุษยศาสตร์-ประวัติศาสตร์ (ท้องถิ่น)   มีคาบเรียน 2-3 ชม. ติดกัน  ท่ีครูทุกสาระมา
รวมตัวกันให้นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กันข้ามสาระ (ดูตัวอย่างหลักสูตรได้จากภาคผนวก) 

7. หลัก 3 ประการของเพาะพนัธุ์ปัญญาประกอบด้วย “ถามคือสอน” “สะท้อนคิด (reflection) คือ
เรียน” “เขียนคือคิด”  ถามเป็นหน้าท่ีครู  reflection เป็นหน้าท่ีครูและนักเรียน (ครูท าใน PLC  
นักเรียนท าในตอน share ประสบการณ์)  reflection ของนักเรียนท าให้เกิด transformative 
learning ได้ง่าย   ส่วนการเขียนเป็นงานนักเรียนท่ีต้องหัดเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนากระบวน
คิดแบบวิทยาศาสตร์จากความแม่นย าการใช้ภาษา  ล าดับการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นเอกภาพ  การให้
เหตุผลละตรรกะ เป็นต้น 

 

  



ก้าวต่อไปของเพาะพันธ์ุปัญญา 
 การศึกษาไทยมีแนวคิดย้อนแย้งหลายเรื่องมาก  แต่  2 เรื่องใหญ่ท่ีเพาะพันธุ์ปัญญาสนใจ คือ การ
เรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษา  ในขณะท่ีโรงเรียนถูกขับเคล่ือนให้บรรจุกิจกรรมให้
นักเรียนเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานาน  ปัจจุบันโรงเรียนต้องเรียนรู้เรื่องใหม่คือสะเต็มศึกษา  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนผ่านกิจกรรม (ซึ่งส่วนมากเป็นกิจกรรมเกษตร) ในพื้นท่ีโรงเรียน เช่น แปลง
ผัก เล้าไก่  บ่อปลาดุก  เล้ียงกบ  การท าน้ าหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์จากน้ าหมักชีวภาพ ฯลฯ  สะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาผ่านการอบรมครูด้วยหลักสูตรส าเร็จรูปท่ีมาพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ส่ือการสอน   
ให้นักเรียนทดลองท้ังวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์  ความย้อนแย้งชัดเจนในโรงเรียนชนบทท่ีชีวิตผู้เรียน
ต้องการความรู้ให้อยู่กับทรัพยากรได้อย่างสมดุลยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่สะเต็ม
ศึกษาแทรกเข้ามาให้แนวคิดการพิชิตเอาชนะธรรมชาติจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ  มี
โอกาสเป็นไปได้มากท่ีสะเต็มศึกษาจะเร่งให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาระหว่างเยาวชนส่วนนอ้ยในเมือง
ทีมีเศรษฐานะดีกับเยาวชนส่วนใหญ่ในชนบทท่ีด้อยเศรษฐานะกว่า  ปัญหานี้จึงช้ีทางเดินระยะต่อไปของ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

หลักการเรียนรู้จากโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning, RBL) จากระยะท่ี 1 ได้ถูกพัฒนา
เข้าสู่การหลอมรวมสะเต็มศึกษาเข้ากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่  

1. S (Scientific aspect)  การฝึกให้เกิดทัศนคติและมีความเข้าใจสาระวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้
อธิบายปรากฏการณ์จากประสบการณ์ท าวิจัย  ได้ทักษะวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การตั้งค าถาม 
การสืบค้น การแยกแยะ จนเกิดวัฒนธรรมการคิดแบบวิทยาศาสตร์  

2. E (Economic aspect)  ฝึกให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ในมิติของชีวิตจริง  ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนและ
การชดเชยต่อกัน โดยมีธรรมชาติเป็นทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ  

3. E (Ecological aspect)  ฝึกให้เห็นปรากฏการณ์ทางนิเวศน์ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและด ารงอยู่อย่างเป็น
ระบบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องถึงกัน และอยู่ร่วมกนัเพราะการรักษาสมดุล 

4. E (Engineering aspect)  ฝึกกระบวนการคิดท่ีเข้าใจความเป็นระบบท่ีการพัฒนาและวิวัฒนาการ
ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  โดยต้ังอยู่บนโลกความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ 

5. M (Mathematical aspect)  ฝึกให้สามารถคิดเช่ือมโยงโลกรูปธรรมและนามธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อ
การส่ือสาร  ท าความเข้าใจลึกซึ้งขึ้น  และดัดแปลงเพื่อเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  

จากหลักการ 5 มิติ  เพาะพันธุ์ปัญญาต้องยกระดับ concept การพัฒนาครู ดังนี ้
1. พัฒนากรอบคิดให้เข้าใจว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ   การพัฒนา (development) คือการ

ใช้ความรู้มาดัดแปลงธรรมชาติให้รับใช้มนุษย์  ดังนั้น การพัฒนาจะมาพร้อมกับความเส่ือมโทรมของ
ธรรมชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีบทบาทในการพัฒนา  เพื่อรักษา
ธรรมชาติให้สมดุล  เพื่อเกิดความยั่งยืน   เพื่อให้เข้าใจเรื่องความสมดุล  ครูต้องเข้าใจการมีอยู่ของ
โลก 2 โลก 



2. โลกท่ี 1 คือ โลกอินทรีย์ (organic world)  ส่ิงมีชีวิต (มนุษย์และธรรมชาติ) ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันเกิด
จากระบบวิวัฒนาการ (evolution) ซึ่งเป็นระบบรักษาสมดุล  แต่เมื่อมนุษย์มีปัญญาจากการวิจัย (ท่ี
เป็นการศึกษา) มนุษย์ก้าวเข้าสู่ระบบพัฒนาการ (development)  ได้ใช้ความรู้ดัดแปลงธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองความต้องการมากข้ึน  จนเกิดทัศนคติว่าปัญญามนุษย์สามารถพิชิตธรรมชาติได้  จึง
แยกตัว ไม่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ   หากขาดความเข้าใจความเป็นโลกอินทรีย์  เราจะไม่มี
ฐานเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โลกท่ี 2 คือ โลกกลไก (mechanistic world)  กฎท่ีก ากับความเป็นไปของธรรมชาติกลายมาเป็น
ความรู้ท่ีมนุษย์ค้นคว้าจากการท าวิจัย  เมื่อรู้กฎธรรมชาติมนุษย์ก็รู้กลไกท่ีดัดแปลงธรรมชาติให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (และอ านาจ)  สะเต็มศึกษาสอนให้นักเรียนมองโลกเป็นโลกกลไก  บ่มเพาะ
แนวคิดของเศรษฐกิจวัตถุนิยม ทุนนิยม  โดยไม่รู้ว่าก าลังท าลายความสมดุล (ท่ีเป็นโลกอินทรีย์ของ
เศรษฐกิจพอพียง)  ความยั่งยืนจึงส่ันคลอน   

4. โลกอินทรีย์และโลกกลไกจึงย้อนแย้งกันเอง  การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงย้อนแย้งกับ
สะเต็มศึกษา   แต่พัฒนาการ (development) เป็นส่ิงท่ีเราปฏิเสธไมได้  และมิได้หมายความว่าเรา
ควรแยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกจากการพัฒนา  จึงเป็นความท้าทายใหม่ของเพาะพันธุ์ปัญญา
ท่ีให้ผู้เรียนน าหลักการ RBL มาหลอมรวมสะเต็มศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีเพาะพันธุ์
ปัญญาระยะท่ี 2 เรียก SEEEM   

5. ในระยะท่ี 2 นี้ โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาพฒันาความคิดเชิงระบบ (systems thinking) ให้ครูเข้าใจ
โลกกลไก (STEM) กับโลกอินทรีย์ (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  เพื่อ coach นักเรียนให้เห็นโจทย์ 
RBL เชิงระบบของสองโลก  การท าโครงงานจะเนน้วิเคราะห์เชิงระบบให้เข้าใจการพึ่งพากัน  และการ
พัฒนาท่ีสมดุล 

 


