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คํานํา 

ทักษะแหงอนาคตใหมในศตวรรษท่ี 21 (21ST Century Skills) เปนทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนคนไทย ในฐานะการเปนพลเมืองของโลก ท่ีมีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหงเทคโนโลยี โลก

ของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของสิ่งแวดลอมและพลังงาน ความเปน

สังคมเมือง ความเปนสังคมผูสูงอายุ และความเปนโลกสวนตัวอยูกับตัวเอง ซ่ึงคนไทยยังติดกับดัก และ

วังวนของการเปนผูใช ผูบริโภค และผูซ้ือ ขาดการประมาณตนในการใชใหเหมาะสมพอเพียงตอเนื้องาน 

ตกเปนทาสทางความคิด ไมสามารถเปนผูริเริ่มสรางสรรคพัฒนาตอยอดการใชงาน และกาวไมผานไปสู

การเปนผู คิดนวัตกรรม สรางและผลิตภัณฑ นําไปใชเพ่ือดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพอยาง

เหมาะสม พอเพียงตามลักษณะการใชงาน นําไปสูการแลกเปลี่ยนใหสังคมและประเทศอ่ืนใชงาน เกิด

การสรางกลยุทธการขาย ในลักษณะอาชีพตาง ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีสอดแทรกเขาไปในระบบการทํางาน 

และการดํารงคชีวิต เกิดเปนธุรกิจและการประกอบการ สรางดุลยดานการคาในเวทีการแขงขันท่ีมีการ

สงสาร รับสารในความเปนโลกาภิวัตน สรางเครือขาย พันธมิตรทางการคา และการแลกเปลี่ยนจําหนาย

สินคาท่ีมีการกีดกันของกลุมพันธมิตรกับประเทศท่ีมีผูผลิตท่ีไมคํานึงถึงความสมดุลยของสภาพแวดลอม

และพลังงาน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ทามกลางการเกิดการเปลี่ยนแปลงความเปนสังคม

เมือง แทรกอยูในความเปนชนบท มีการใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก มีการรับ-สงขอมูลขาวสาร 

และสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ แบบเขาถึงทุกท่ี ทุกเวลา อยางกวางขวาง ขอมูลโดยเฉพาะขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคนอายุยืนข้ึนเกิด

เปนสังคมคนแกมีสัดสวนกับคนวัยทํางานเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และภายใตความเปนโลกเทคโนโลยี 

และโลกาภิวัตน คนขาดกาลเทศะการใชเทคโนโลยี ท่ีมีการผลิตและพัฒนาใชงานอยางตอเนื่อง เกิดเปน

สังคมกมหนา สิ่งเหลานี้เปนโจทยท่ีจะจัดการศึกษารองรับความเปนศตวรรษท 21 กันอยางไร เพ่ือทําให

คนไทยมีคุณลักษณะดานการเรียนรู ท่ีสามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทัน มีภาวะความเปนผูนํา 

ดานการทํางาน ท่ีสามารถชี้นําตนเองในการพัฒนาการสรางงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู

ของตนเองไดอยางมีสติ และดานศีลธรรม ท่ีใหความเคารพซ่ึงกันและกัน มีความสื่อสัตย และเปน

พลเมืองท่ีมีคุณคา  

  เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงจัดกระทําข้ึนเพ่ือใชในโครงการ

ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในโครงการทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการ

จัดการเรียนรูของโรงเรียนในลักษณะท่ีแตกตางกัน ภายใตตัวแบบสนับสนุนท่ีจัดทําแนวทางไวใหเปน

กรอบการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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มองอดีตปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในอนาคต 

  พฤติกรรมการบริโภคและดําเนินชีวิตของประชาชนคนไทยท่ีมีการปลูกฝงถายทอดการ

เรียนรูมาตั้งแตอดีตจากยุคเกษตรกรรม มีผลผลิตเปน พืชผัก ผลไม กระบวนการผลิตใชแรงงานคนและ

สัตว การดํารงชีวิตมีความรวมมือชวยเหลือกัน ทักษะท่ีใชและถูกปลูกฝงถายทอดกันมา คือ ทักษะอาชีพ

เปนหลักสําคัญ ตอมาเม่ือเขาสูยุคสังคมอุตสาหกรรม ผลผลิตถึงแมนยังคงเปนพืชผัก ผลไม แตมีการใช

เทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตตามแบบชาวตะวันตก วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป ทักษะ

การเรียนรูถูกปลูกฝงใหคิดตาม ทําตามกระบวนการของการใชเทคโนโลยีท่ีมีผูอ่ืนคิดและพัฒนามาใหใช 

ซ่ึงเปนทักษะในแนวทางของโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นไดชัดวาคนไทยเริ่มขาดความคิดสรางสรรคเปน

อยางมาก ตอมาเขายุคโลกาภิวัตนเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวิตมากข้ึน การคิดผลิต

นวัตกรรมเปนไปแบบแขงขันกันในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว แยงความไดเปรียบในเวทีการแขงขันทาง

เศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศท่ีไมสงเสริมการคิดผลิตนวัตกรรมมีวิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงอยาง

รุนแรง เกิดการไลตามการใชเทคโนโลยีใหม ๆ โดยไมคํานึงถึงความพอเหมาะกับลักษณะของการใชงาน  

ความเปนทาสทางความคิด และสูญเสียความสมดุลทางเศรษฐกิจ จึงเกิดชองวางมากข้ึนกลายเปน

ผูบริโภคซ้ือ และใชตามกระแสของโลกแหงความชวนเชื่อ ทักษะการดําเนินชีวิตจึงเปลี่ยนไปจากเดิม

อยางมาก มีการพ่ึงพาและเดินตามเทคโนโลยี จากผูอ่ืนคิดใหใช ขอนาคิดก็ คือ ทักษะท่ีลดหายไปอยาง

มากก็คือความคิดสรางสรรค และการผลิตนวัตกรรมข้ึนมาใช และนําไปแลกเปลี่ยนกันในเวทีการแขงขัน

ในโลกเศรษฐกิจลดลงอยางเห็นไดชัด สําหรับการเปลี่ยนผานเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนยุคผลผลิตนิยม 

จะเปนยุคแขงขันกันคิดนวัตกรรมท่ีตอบสนองใชในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานทุกกลุมอาชีพ ซ่ึง

ถือเปนเจาความคิดและผูนําการสรางผลผลิต สูเวทีการคาและแขงขันเวทีเศรษฐกิจโลก ถาพลเมืองของ

ประเทศใดเปนเพียงผูบริโภคซ้ือเพียงอยางเดียว ไมเปนผูคิดและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ ผลท่ีเกิดข้ึน

ตามมาจะเปนอยางไร ทาสความคิด และทาสทางเศรษฐกิจ จะเกิดข้ึนกับพลเมืองหรือไม แลวประเด็น

เหลานี้จะถูกนําไปปรับบทบาทของผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษากันอยางไร ท่ีจะสงผลตอพฤติกรรม
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ของคนไทยจากการเปนผูบริโภคนิยมมาเปนผูคิดผลิตนวัตกรรม ในการเขาสูยุคผลผลิตนิยม การสราง

ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ประดิษฐสรางสรรคนวัตกรรมข้ึนใชพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางพอเพียง

เหมาะสมกับลักษณะการใชงานในการเขาสูศตวรรษท่ี 21  

 
ปรากฏการท่ีมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 

(Global Megatrends, 2009; Canton, 2006; ยอรซ ฟรีดแมน, 2011; ;วิจารณ พานิช, 2555) ใน 7 

เรื่อง ซ่ึงทุกคนตองตระหนักท่ีจะนําไปสูเหตุผลและประเด็นการการปรับเปลี่ยนบทบาทครู วิธีการเรียน

ของนักเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู และบทบาทชองชุมชน ทองถ่ิน มีดังนี้ 

1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) ในชีวิตความเปนอยูประจําวัน และ

ชีวิตการทํางาน คนจะใชและพ่ึงพาเทคโนโลยีเปนหลัก โดยเฉพาะเทคโนโลยีขาวสารและการคมนาคม 

(Information and communication technology) ดังนั้นทักษะดานเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญเปน

อยางมากและหลีกเลี่ยงไมไดในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตองพัฒนาทักษะสําหรับเทคโนโลยีกับคน 2 กลุม คือ 

กลุมคนกลุมท่ี 1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน และดําเนินชีวิตประจําวันอยางรูเทาทัน กลุมคนกลุมท่ี 2 

ทํางานใหบริการและคิดพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการใชงานอยาง

เหมาะสมตอคุณภาพชีวิตในสภาพจริง ซ่ึงในกลุมท่ี 2 คนไทยยังตองสรางและพัฒนาทักษะความคิดเชิง

สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมของคนไทยข้ึนใชเอง และนําไปแลกเปลี่ยนการใชงานในเวทีเศรษฐกิจ

โลก 

2.  โลกเศรษฐกิจและการคา (Commercialization & Economy) เปนผลสืบ

เนื่องมาจากความเปนโลกเทคโนโลยีท่ีมีการคิดพัฒนานวัตกรรมข้ึนใชงานในการดําเนินชีวิตประจําวัน

และชีวิตการทํางานของทุกอาชีพ มีการพัฒนาเทคนิคการเรียนรูทักษะการใชงาน เกิดการสรางกลยุทธ

การขาย จนเกิดการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก ในเม่ือผลิตภัณฑท่ีเปนเทคโนโลยีใหม ๆ มีความ

เก่ียวของและจําเปนตอชีวิตความเปนอยู ทุกคนจึงพยายามเรียนรูทักษะการใชงานเพ่ือแขงขันในดาน

ประสิทธิภาพการทํางาน ความเก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเนนการขายเปนหลัก จึงมี

ความจําเปนตองพัฒนาทักษะทางการคาท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ (Entrepreneurial spirit) 

ของการคาในรูปแบบใหม ๆ ท่ีเนนเทคโนโลยี เนนผลผลิตในเชิงนวัตกรรมท่ีตองอาศัยเทคนิคและความ

ชํานาญใหม ๆ มากข้ึน 

6 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x8tbMfKyXLEz-M&tbnid=Zv__DlMG8GE7lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nomsod22.blogspot.com/2012/07/21.html&ei=8S-2U4OKM8y6uASw3oCADw&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNGvxPihWI-UZKQxRr532I2pgAoNZw&ust=1404534922300135


แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3. โลกาภิ วัตน กั บ เครือข าย (Globalization and Network) สืบ เนื่ อ งจาก

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเนนการขายเปนหลัก การสื่อสาร สื่อความหมาย และการเลือกเครือขาย 

วิธีการสื่อสารตองมีความถูกตอง รวดเร็ว ไมจํากัดสถานท่ี ซ่ึงความเปนโลกาภิวัตนจะถูกนํามาเปนตัว

ชวยไดอยางรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลาดึงโลกกวางใหแคบเล็กลงมา ถือเปนอิทธิพลท่ีทําใหคนในศตวรรษท่ี 

21 ตองสรางทักษะการเรียนรูไดมากมายหลายชองทาง โดยเฉพาะเรื่องเครือขายท่ีจับมือในกลุมเดียวกัน 

ท่ีตองสรางความรวมมือกันทํางาน แลกเปลี่ยนความรูในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางาน 

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในโลกศตวรรษท่ี 21 ก็คือ  การพ่ึงพากันในระดับโลกจะมีมากข้ึนในเรื่องการ

ดําเนินชีวิตและแกไขปญหาของโลก การเปนพลเมืองของโลกดิจิทัล และการเปนประชาธิปไตย ความ

ตองการผูประกอบการท่ีมีความคิดสรางสรรคในการทํางานคิดงานใหม  ข้ึนมา และความสัมพันธระหาง

บุคคลแบบออนไลน ซ่ึงในโลกเทคโนโลยีเครือขาย และธุรกิจตองการผูประกอบการท่ีเปนผูสรางสรรค

มากข้ึน 

 

4. ส่ิงแวดลอมและพลังงาน (Environmentalization and Energy) เปนผลจาก

ในศตวรรษท่ีผานมาโลกไดพัฒนาการใชเทคโนโลยีท่ีนําเอาทรัพยากรมาใชโดยไมคํานึงถึงการสูญเสีย

สภาพความสมดุลของสภาพแวดลอม ปญหาจากสภาพแวดลอมจึงเกิดข้ึนมากมายหลายเหตุการณ 

ดังนั้นความใสใจท่ีจะคืนความสมดุลทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอมจึงเกิดข้ึน การเรียนรูและ

แกปญหาจะเปนการชวยเหลือกัน หรือทํางานรวมกันมากข้ึน โดยใชความเปนโลกาภิวัตนกับเครือขาย

กีดกันสําหรับผูท่ีไมใหความรวมมือ และทางตรงขามผลิตภัณฑท่ีชวยรักษาสมดุลทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมก็จะรวมมือกันในเชิงธุรกิจการคา และเชิงการสรางพันธมิตร 

5. ความเปนเมือง (Urbanization) สืบเนื่องจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรูเทา

ทัน สื่อ สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตน ทําใหลดชองวางของสังคมชนบทลง การซ้ือขายสินคา ธุรกิจ

การคา การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดข้ึนเหมือนสังคมเมือง สิ่งท่ีเกิดข้ึนชัดเจนก็คือ เศรษฐกิจ และชีวิ

สมัยใหมท่ียึดโยงอยูกับการคาและบริการท่ีตั้งอยูบนวิถีชีวิตสมัยใหม ท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีแขงกันผลิตนํามาใชใหม ๆ กันมากข้ึน นําไปสูการเปน Global cities มากข้ึนและชัดเจนข้ึน 

7 
 



แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

6. คนจะอายุยืนข้ึน (Ageing & Health) ความกาวหนาการคิดคนผลิตภัณฑทางยา 

การรักษาพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทาง พัฒนาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ประกอบกับคน

เขาถึงองคความรู ความรูเทาทัน สื่อ สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตนทําใหคนดูแลสุขภาพ และ

ปองกัน รักษาโรคเฉพาะทางอยางแมนตรง ทําใหคนอายุยืนมากข้ึน เกิดเปนสังคมของผูสูงอายุ การ

ดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป คนสูงอายุยังมีพลังสมองและทํางานไดอยู คนรุนใหมมีนอยลง จึง

เกิดการสรางสังคมการอยูรวมกันของคนรุนใหมกับคนรุนเกา ท่ีมีคุณภาพชีวิตผสมผสานกันไดอยางลงตัว 

ไมถูกทอดท้ิงเกิดเปนกลุมปญหาใหมจากผูสูงอายุ 

7. อยูกับตัวเอง (Individualization) หรือสังคมกมหนา เปนผลสืบเนื่องมาจาก

ความเจริญทางดานเทคโนโลยี และความเปนโลกาภิวัตน การสนทนาระหวางบุคคล หรือกลุมคนท่ีรูจัก

กันจะใชผานทางเทคโนโลยีมากกวามาพบหนากัน ปฏิสัมพันธซ่ึงหนาลดนอยลง นักเรียนจะเขาชั้นเรียน

นอยลงแตคุยกันผานชองทางเทคโนโลยีกันมากข้ึน 

ขอสรุปจากปรากฏการท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 คือคนไทยจะตองเรียนรูเทคโนโลยี

ใหม เพ่ือการกาวใหทันผลิตภัณฑท่ีถูกวางตลาด ใชหรือไม หรือจะมองกาวขามเทคโนโลยีใหม

เหลานั้นไป แลวพัฒนาตอยอดการสรางผลิตภัณฑใหมข้ึนใชเอง คนไทยจะตองเรียนรูและซ้ือ

นวัตกรรมท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวคิดคนใหใช หรือจะเปนผูคิดพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบท

ของสังคม ถิ่นฐานของเราเองข้ึนใชเอง คนไทยเปนผูรับรูขอมูลสารสนเทศ เพ่ือส่ือสาร รวมมือกับ

ระดับนานาชาติ หรือเปนผูรูเทาทันสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี นําไปใชเปนประเด็นสาระสําคัญสราง

ความรวมมือ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และส่ิงใหมในดานการผลิตและดานเศรษฐกิจการคา คนไทยจะ

เปนผูเรียนรูและพัฒนาตนเองได พรอมรับการเปล่ียนแปลง ตามทันการเปล่ียนแปลงสินคาใหม ๆ 

ไดเรื่อยไป หรือเปนผูรูจักตัวเองและพัฒนาเพ่ือเปนตัวของตัวเอง พรอมกําหนดการเปล่ียนแปลงและ

ออกแบบสินคาใหมสูตลาดไดเสมอ ซ่ึงหมายความวาคนไทยจะเปนผูซ้ือ (Consumer) หรือจะเปน

ผูผลิต (Producer) นั่นเอง 

การจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคมทางบานในปจจุบันปลูกฝงวัฒนธรรม

การรับในตัวเด็กไทย ในสิ่งเหลานี้ใชหรือไม คือ เชื่อตามท่ีไดฟง ขาดความม่ันใจในตัวเอง ไมแสวงหา

ขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือได ขาดความกระตือรือรน ติดรูปแบบเดิม ๆ เปนผูบริโภค ทําอะไรแคพอผาน 

ไมอดทน ไมชอบทํางานหนัก ชอบทํางานคนเดียว ไมนึกถึงสวนรวม เอาตัวรอดเกง ขาดคุณธรรม

จริยธรรม ไมสนใจสันติวิธี และขาดอัตลักษณไทย แลวการจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคม

ทางบานในยุคศตวรรษท่ี 21 จะปลูกฝงวัฒนธรรมการสรางในตัวเด็กไทย ในสิ่งเหลานี้ไดอยางไร คือ 

รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีความม่ันใจในตนเอง แสวงหาความรู รูเทาทันสาระสนเทศใน

การสรางองคความรูดวยตนเอง คิดสรางสรรค เรียนรูเปนผูประกอบการ และผูผลิต มุงความเปนเลิศ 

อดทน ทํางานหนัก ทํางานไดเปนทีม รับผิดชอบตอสวนรวม คํานึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดม่ันในสันติ
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ธรรม และมีความเปนไทย (ไพฑูรย สินลารัตน (2557) ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตองกาวใหพนกับดัก

ของตะวันตก) 

การเรียนรูตองไมใชสถานการณสมมติในหองเรียน แตตองออกแบบการเรียนรูใหได

เรียนในสภาพท่ีใกลเคียงชีวิตจริงท่ีสุด และควรเปนบริบทหรือสภาพแวดลอมในขณะเรียนรู เกิดการสั่ง

สมประสบการณใหม เอามาโตแยงความเชื่อหรือคานิยมเดิม ทําใหละจากความเชื่อเดิมหันมายึดถือ

ความเชื่อ หรือคานิยมใหม ท่ีเรียกวากระบวนทัศนใหม ทําใหเปนคนท่ีมีความคิดเชิงกระบวนทัศนท่ี

ชัดเจน และเกิดการเรียนรูเชิงกระบวนทัศนใหมได ท้ังนี้จําเปนตองมีความสามารถในการรับรูขอมูล

หลักฐานใหม และนํามาสังเคราะหเปนความรูเชิงกระบวนทัศนใหม ขอสําคัญสําหรับคนท่ีจะเรียนรูได

ตองเกิดประเด็นคําถามอยากรูกอนจึงจะอยากเรียน ไมใชครูอยากสอนเพียงฝายเดียวแตนักเรียนยังไมมี

ประเด็นท่ีไมอยากรู ดังนั้นการออกแบบการสถานการณการเรียนรูจึงควรใชบริบทสภาพแวดลอมท่ี

นักเรียนคุนเคยและรูจัก ซ่ึงก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ินของนักเรียนนั่นเอง สิ่งท่ีไดจาก

คําถามอยากรูของนักเรียนจะทําใหครูเห็นความแตกตางของพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานประสบการณ

เดิมของนักเรียนไดเปนรายบุคคล 

กรอบความคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

  กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเปาหมายไปท่ีผูเรียน เกิดคุณลักษณะ

ในศตวรรษท่ี 21 โดยผูเรียนจะใชความรูในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ 

เพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงการจัดการศึกษาจะใชระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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หาระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและ

วิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู   

ทักษะแหงอนาคตใหม 

 

  การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีสําคัญและจําเปนตอ

ตัวนักเรียนอยางแทจริง มุงไปท่ีใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ตองกาวขามสาระวิชาไปสูการ

เรียนรูเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูตองไมสอนหนังสือไมนําสาระท่ีมีในตํารามาบอกบรรยายให

นักเรียนจดจําแลวนําไปสอบวัดความรู ครูตองสอนคนใหเปนมนุษยท่ีเรียนรูการใชทักษะเพ่ือการ

ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู

ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา โดยมีประเด็นคําถามอยากรูเปนตัวกระตุนสรางแรงบันดาล

ใจใหอยากเรียน ท่ีจะนําไปสูการกระตือรือรนท่ีจะสืบคน รวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ มาสนับสนุน

หรือโตแยงขอสมมติฐานคําตอบท่ีคุนเคย พบเจอจากประสบการณเดิมใกลตัว สรางเปนกระบวนทัศน

ใหมแทนของเดิม การเรียนรูแบบนี้เรียกวา Project-Based Learning: PBL 

  ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

1. พ้ืนฐานการเรียนรูสาระวิชาหลัก 

 ทักษะการอาน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการคํานวณ 

(Arithmetic) ถือเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนท่ีจะทําใหรูและเขาใจในสาระเนื้อหาของ 8 กลุม

สาระการเรียนรู ท่ีแสดงความเปนสาระวิชาหลักของทักษะเพ่ือดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ภาษา

แมและภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร  ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และรัฐ

ความเปนพลเมืองดี ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดทําสาระเนื้อหาไดครบคุมท้ัง 8 กลุมสาระการ

เรียนรูแลว  
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2. ความรูเชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษท่ี 21 

 ถึงแมนนักเรียนจะสอบวัดความรู ความสามารถ ไดตามเกณฑการจบหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาดวยระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดแลวก็ตาม 

คงไมเพียงพอในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีการสอดแทรกความรูเชิงบูรณาการเขาไปในสาระเนื้อหา

ของ 8 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานความรูทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

2.1 ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) เปนการสรางความรูความเขาใจ

และกําหนดประเด็นสําคัญตอการสรางความเปนสังคมโลก การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และวิถี

ชีวิตท่ีอยูรวมกันไดอยางเหมาะสมในบริบททางสังคมท่ีตางกันรอบดาน และสรางเขาใจความเปนมนุษย

ดวยกันในดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม การใชวัฒนธรรมทางภาษาท่ีตางกันไดอยางลงตัว 

2.2 ความรูด านการเงิน  เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปน ผูประกอบการ 

(Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) เปนการสรางความรูและ

วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการสรางตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐกิจ มีความเขาใจบทบาทใน

เชิงเศรษฐศาสตรท่ี มีตอสังคม และใชทักษะการเปนผูประกอบการในการยกระดับ และเพ่ิม

ประสิทธิผลดานอาชีพ 

2.3 ความรูดานการเปนพลเมือท่ีดี (Civil Literacy) เปนการสรางประสิทธิภาพ

การมีสวนรวมทางสังคม ผานวิธีสรางองคความรู และความเขาใจในกระบวนการทางการเมืองการ

ปกครองท่ีถูกตอง และนําวิถีแหงความเปนประชาธิปไตยไปสูสังคมในระดับตางๆ ท่ีเขาใจตอวิถีการ

ปฏิบัติทางสังคมแหงความเปนพลเมืองท้ังระดับทองถ่ินและสากล 

2.4 ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) เปนการสรางความรูความเขาใจ

ขอมูลสารสนเทศ ภาวะสุขภาพอนามัย และนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเขาใจวิธีปองกันแกไข 

และเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีมีตอภาวะสุขอนามัย หางไกลจากภาวะความเสี่ยงจากโรคภัยไขเจ็บ ใช

ประโยชนขอมูลสารสนเทศในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานสุขภาพอนามัยไดอยางเหมาะสมกับ

บุคคล เฝาระวังดานสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและครอบครัวใหเกิดความเขมแข็ง รูและเขาใจในประเด็น

สําคัญของการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีระดับชาติและสากล 

2.5 ความรูดานส่ิงแวดลอม (Environmental Literacy) เปนการสรางภูมิรู

และเขาใจการอนุรักษและปองกันสภาพแวดลอม และมีสวนรวมอนุรักษและปองกันสภาพแวดลอม มี

ภูมิรูและเขาใจผลกระทบจากธรรมชาติท่ีสงผลตอสังคม สามารถวิเคราะหประเด็นสําคัญดาน

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และกําหนดวิธีการปองกันแกไข และอนุรักษรักษาสภาพแวดลอม สราง

สังคมโดยรอบใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
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 ทักษะเพ่ือดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

โลกยุคศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไมถึง

ตอการดํารงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว การสราง

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม จะใชกระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเริ่มจากการนํา

บริบท สภาพแวดลอมเปนตัวการสรางแรงกดดันใหนักเรียนต้ังคําถามอยากรู ใหมากตามประสบการณ

พ้ืนฐานความรูท่ีสั่งสมมา และตั้งสมมติฐานคําตอบตามพ้ืนฐานความรูและประสบการณของตนเองท่ีไมมี

คําวาถูกหรือผิด นําไปสูการแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุมเพ่ือน เพ่ือสรุปหาสมติฐานคําตอบท่ี

มีความนาจะเปนไปไดมากท่ีสุด โดยมีการพิสูจนยืนยันสมมติฐานคําตอบจากการไปสืบคน รวบรวม

ความรูจากแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได มาสนับสนุน หรือโตแยงไดเปนคําตอบท่ีเรียกวาองคความรู เรียกวา 

การเรียนแกนวิชา ซ่ึงไมใชเปนการจดจําแบบผิวเผิน แตการรูแกนวิชาหรือทฤษฎีความรูจะสามารถเอา

ไปเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ เกิดแรงบันดาลใจอยากพัฒนางาน สรางผลงานท่ีเก่ียวกับการการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ท่ีเรียกวาความคิดเชิงสรางสรรค นําทฤษฎีความรูมาสรางกระบวนการและวิธีการผลิต

สรางผลงานใหมท่ีเปนประโยชนตอบุคคล และสังคมท่ีเรียกวาพัฒนานวัตกรรม 

3.1 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) เปนการสรางทักษะการคิดในแบบตาง ๆ ดังนี้ 

(1) แบบเปนเหตุเปนผล ท้ังแบบอุปนัย (inductive) และแบบอนุมาน 

(deductive) 

(2) แบบใชการคิดกระบวนการระบบ (systems thinking) โดยวิเคราะห

ปจจัยยอยมีปฏิสัมพันธกันอยางไร จนเกิดผลในภาพรวม 

(3) แบบใชวิจารณญาณและการตัดสินใจ ท่ีสามารถวิเคราะหและประเมิน

ขอมูลหลักฐาน การโตแยง การกลาวอางอิง และความนาเชื่อถือ วิเคราะหเปรียบเทียบและประเมิน

ความเห็นประเด็นหลัก ๆ สังเคราะหและเชื่อมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง แปลความหมายของ

สารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห และตีความและทบทวนอยางจริงจังในดานความรู และ

กระบวนการ 

(4) แบบแกปญหา ในรูปแบบการฝกแกปญหาท่ีไมคุนเคยหลากหลาย ใน

แนวทางท่ียอมรับกันท่ัวไป และแนวทางท่ีแตกตางจากการยอมรับ รูปแบบการตั้งคําถามสําคัญท่ีชวยทํา

ความกระจางในมุมมองตาง ๆ เพ่ือนําไปสูทางออกท่ีดีกวา 

3.2 การส่ือสารและความรวมมือ(Communication and Collaboration) 

ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการสื่อสาร (digital and communication 

technology) ทําใหโลกศตวรรษท่ี 21 ตองการทักษะของการสื่อสารและความรวมมือท่ีกวางขวางและ

ลึกซ้ึง ดังนี้ 
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(1) ทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจน ตั้งแตการเรียบเรียงความคิดและ

มุมมอง (idea) สื่อสารเขาใจงาย ในหลายแบบ ท้ังการพูด เขียน และกิริยาทาทาง การฟงอยางมี

ประสิทธิภาพ นําไปถายทอดสื่อสาร ความหมายและความรู แสดงคุณคา ทัศนคติ และความตั้งใจ การ

สื่อสารเพ่ือการบรรลุเปาหมายการทํางาน การสื่อสารดวยหลากหลายภาษาและสภาพแวดลอมท่ี

หลากหลายอยางไดผล 

(2) ทักษะความรวมมือกับผูอ่ืน ตั้งแตการทํางานใหไดผลราบรื่นท่ีเคารพและ

ใหเกียรติผูรวมงาน มีความยืดหยุนและชวยเหลือประนีประนอมเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน มีความ

รับผิดชอบรวมกับผูรวมงาน และเห็นคุณคาของบทบาทของผูรวมงาน 

 

3.3 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 

 
 

  ทักษะทางดานนี้เปนเรื่องของการนจินตนาการมาสรางข้ันตอนกระบวนการ

โดยอางอิงจากทฤษฎีความรูเพ่ือนําไปสูการคนพบใหมเกิดเปนนวัตกรรมท่ีใชตอบสนองความตองการใน

การดํารงชีวิตท่ีลงตัว และนําไปสูการเปนผูผลิตและผูประกอบการตอไป ทักษะดานนี้ไดแก 

(1) การคิดอยางสรางสรรค ท่ีใชเทคนิคสรางมุมมองอยางหลากหลาย มีการ

สรางมุมมองท่ีแปลกใหมอาจเปนการปรับปรุงพัฒนาเพียงเล็กนอย หรือทําใหมท่ีแหวกแนวโดนสิ้นเชิง ท่ี

เปดกวางในความคิดเห็นท่ีรวมกันสรางความเขาใจ ปรับปรุง วิเคราะห และประเมินมุมมอง เพ่ือพัฒนา

ความเขาใจเก่ียวกับความคิดอยางสรางสรรค 

(2) การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติ และ

สื่อสารมุมมองใหมกับผูอ่ืนอยูเสมอ มีการเปดใจและตอบสนองมุมมองใหม ๆ รับฟงขอคิดเห็น และรวม

ประเมินผลงานจากกลุมคณะทํางาน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา มีการทํางานดวยแนวคิดหรือวิธีการใหม 

ๆ และเขาใจขอจํากัดของโลกในการยอมรับมุมมองใหม และใหมองความลมเหลวเปนโอกาสการเรียนรู 

(3) การประยุกตสูนวัตกรรม ท่ีมีการลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคให

ไดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม   
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4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

การเรียนรูท่ีจะปรับตัวไดอยางดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือมีภัยคุกคามได

อยางชาญฉลาดถือเปนเรื่อสําคัญในการดํารงชีวิตท่ีมีทักษะชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 และการคิดสราง

ผลิตภัณฑใหมเพ่ือตอบสนองการดํารงชีวิตเฉพาะบริบท สภาพแวดลอมท่ีตางกันไป นําไปสูการเผยแพร

เทคนิควิธีการใชและพัฒนาทักษะใช เกิดเปนกลยุทธการขายเกิดผูประกอบการในงานอาชีพตาง ๆ ซ่ึง

เปนทักษะงานอาชีพท่ีตองมีการสงเสริมใหมีเทาทันในยุกตการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

ทักษะชีวิตและทักษะงานอาชีพจึงควรมีการพัฒนาสิ่งตอไปนี้ 

4.1 ความยืดห ยุนและความสามารถในการปรับตัว  (Flexibility and 

Adaptability) เปนทักษะเพ่ือการเรียนรู การทํางานและการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตองทํา

เพ่ือการบรรลุเปาหมายแบบมีหลักการ และไมเลื่อนลอยภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไม

คาดคิด ท้ังมีขอจํากัดดานทรัพยากร เวลา และการมีคูแขง โดยใชวิกฤตใหเปนโอกาส ในดานการปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลง เปนการปรับตัวใหเขากับบทบาทท่ีแตกตางไป งานท่ีมีกําหนดการท่ีเปลี่ยนไป และ

บริบทท่ีเปลี่ยนไป ในดานความยืดหยุน เปนการนําเอาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนมาใชประโยชนอยางไดผล มีการ

จัดการเชิงบวกตอคําชม คําตําหนิ และความผิดพลาด สามาถนําความเห็นและความเชื่อท่ีแตกตาง

หลากหลายท้ังของคณะทํางาน หรือขามวัฒนธรรมคณะทํางาน มาทําความเขาใจ ตอรอง สรางดุลยภาพ 

และทําใหงานลุลวง ดังนั้นความยืดหยุนจึงทําเพ่ือการบบลุผลงานไมใชเพ่ือใหทุกคนสบายใจ 

4.2 การริเริ่มสรางสรรคและกํากับดูแลตนเองได (Initiative and Self-

Direction) เปนทักษะท่ีสําคัญมากในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองมีการกําหนด

เปาหมายโดยมีเกณฑความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม และนามธรรม มีความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้น

ท่ีเปนเชิงยุทธวิธี และเปาหมายระยะยาวท่ีเปนเชิงยุทธศาสตร มีการคํานวณประสิทธิภาพการใชเวลากับ

การจัดการภาระงาน การทํางานตองทํางานสําเร็จไดดวยตนเอง โดยกําหนดตัวงาน ติดตามผลงาน และ

ลําดับความสําคัญของงานไดเอง นอกจากนั้นการทํางานยังตองฝกทักษะการเปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง 

ท่ีมีการมองเห็นโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือขยายความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง มีการริเริ่มการพัฒนา

ทักษะไปสูระดับอาชีพ แสดงความเอาใจใสจริงจังตอการเรียนรู และทบทวนประสบการณในอดีต เพ่ือ

คิดหาทางพัฒนาในอนาคต 

4.3 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural 

Skills) เปนทักษะทําใหคนในศตวรรษท่ี 21 สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมและผูคน

ท่ีมีความแตกตางหลากหลายไดอยางไมแปลกแยก ทําใหงานสําเร็จ การพัฒนาทักษะนี้จะทําให เกิด

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเกิดผลดีในเรื่อกาลเทศะ เกิดการทํางานในทีมท่ีแตกตางหลากหลายอยาง

ไดผลดี ท่ีมีการเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม ตอบสนองความเห็นและคุณคาท่ีแตกตางอยางใจ

กวาง เพ่ือยกระดับความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมสูการสรางแนวความคิด วิธีทํางานใหม สู

คุณภาพของผลงาน  
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4.4 การเปน ผูสรางผลงานหรือผลผลิตและความรับผิดชอบเช่ือถือได 

(Productivity and Accountability) เปนการกําหนดข้ันตอนวิธีการทํางานในการสรางชิ้นงาน 

ผลงาน หรือผลิตภัณฑ อยางมีหลักการตามทฤษฎีความรูท่ีตองมีทักษะความชํานาญการ ซ่ึงเปนเรื่อง

ของการจัดการโครงการ ท่ีมีการกําหนดเปาหมายและวิธีการบรรลุเปาหมายภายใตขอจํากัดท่ีมีอยู โดย

การกําหนดลําดับความสําคัญ วางแผน และการจัดการ ผลิตภัณฑ และผลงาน ท่ีไดจาการผลิตตองมี

คุณภาพเพ่ือแสดงถึงทักษะการทํางานอยางเปนระบบจากผู ท่ีมีความเชี่ยวชาญการผลิต นําไปใช

ประโยชนแกบุคคล ชุมชนไดอยางไมมีผลกระทบทางลบ แตถามีจะตองออกมายอมรับขอบกพรองอยาง

ไมปดบัง อันนําไปสูการปรับแกไข หรือยกเลิก เพ่ือแสดงจริยธรรมท่ีเปนบรรทัดฐานทางสังคม 

4.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) ใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความตองการภาวะผูนําและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท จากการรับผิดชอบ

ตอตนเอง รับผิดชอบการทํางานแบบประสานสอดคลองเปนคณะทํางาน และรับผิดชอบแบบสราง

เครือขายรวมมือแบบพันธมิตรการทํางาน เพ่ือไปสูเปาหมายของผลงานรวมกัน ซ่ึงตองพัฒนาทักษะ

มนุษยสัมพันธ และทักษะการแกปญหาในการชักนําผูอ่ืนใหเห็นเปาหมายรวมกัน และทําใหผูอ่ืนเกิด

พลังในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน เกิดแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนใชศักยภาพหรือความสามารถ

สูงสุด โดยการทําตัวอยางท่ีไมถือผลประโยชนของตนเองเปนท่ีตั้ง และไมใชอํานาจโดยขาดจริยธรรม

และคุณธรรม ถือประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

5. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

การรับรูสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวตอบสนอง รับสิ่งท่ีรับรูมาเปนกระบวนทัศนใหม

ทันที แสดงถึงการขาดทักษะการคิดแบบขาดวิจารณญาณ ผลท่ีเกิดข้ึนก็จะตกอยูภายใตการชวนเชื่อ 

และไมสามารถกําหนดตนเองได การสรางทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการเทา

ทันไมตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวนเชื่อ 

 

5.1 การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) การับรูคําบอกเลาจาก

เพ่ือน ผูอ่ืน รวมถึงครูผูสอน หรือแมนแตสมมติฐานคําตอบท่ีหารือกันในกลุมอภิปราย เปนเพียงความ

คิดเห็นท่ีรอการพิสูจน ยืนยันคําตอบท่ีเปนจริงจากสารสนเทศท่ีไดจากการสืบคน รวมรวมจากแหลง
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อางอิงท่ีเชื่อถือไดมาผานกระบวนการคิดแบบขาดวิจารณญาณ สนับสนุน หรือโตแยงพิสูจนความเปน

จริงสรางเปนความรู และองคความรูท่ีไดจากการเรียนรู ซ่ึงตองใชทักษะในการเขาถึงแหลงความรูได

อยางรวดเร็วและกวางขวาง มีทักษะการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ และทักษะในการ

ใชอยางสรางสรรค 

5.2 การรูเทาทันส่ือ (Media Literacy) การรับสารจากสื่อ และสื่อสารออกไป

ในยุค media คนในศตวรรษท่ี 21 จะตองมีความสามารถใชเครื่องมือผลิตสื่อ และสื่อสารออกไป หรือ

แมแตการรับเขามาในรูป วิดีโอ (video) ออดิโอ (audio) พอดคาสท (podcast) เว็บไซด (website) 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย แตการรับรูจากแหลงสื่อเหลานั้นถาขาดการเทาทัน ขาดการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ก็จะตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวนเชื่อไดเชนกัน จึงตองสรางทักษะการวิเคราะหสื่อใหเทา

ทันวัตถุประสงคของตัวสื่อ และผลิตสื่อนั้นอยางไร มีการตรวจสอบแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได และเทาทัน

ตอการมีอิทธิพลตอความเชื่อและพฤติกรรมอยางไร และมีขอขัดแยงตอจริยธรรมและกฎหมายท่ี

เก่ียวของหรือไม อยางไร ในเรื่องการสรางผลิตภัณฑสื่อ ตองมีความเทาทันตอการเลือกใชเครื่องมือท่ี

พอเพียงพอเหมาะกับวัตถุประสงคการใชงาน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมความแตกตาง 

หลากหลายดานวัฒนธรรม 

5.3 ก า ร รู ทั น เท ค โน โล ยี  ( ICT: Information, Communication and 

Technology Literacy) ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เปนโลกเทคโนโลยีท่ีมีการแขงขันกันผลิต และนํามา

สูการสราง กลยุทธการขายสูกลุมผูบริโภคท่ีตองการความทันสมัยอยูตลอดเวลา ซ่ึงถาขาดความเทาทัน

การใชเทคโนโลยีจะกลายเปนผูซ้ือ แตไมอยากจะเรียนรูการเปนผูผลิต เพ่ือนําไปใชงานท่ีพอเพียง

เหมาะสมกับงาน การถูกชักจูง ชวนเชื่อ ใหเปนผูซ้ือก็จะงายข้ึน ผลการสูญเสียงบประมาณ และการขาด

ดุลทางเศรษฐกิจจะตามมา ดังนั้นทักษะความเทาทันดานเทคโนโลยีจึงเปนทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 

21 ทําใหคนรูจักผลิตใชและนําไปแลกเปลี่ยนใชในเวทีการคา เกิดการสรางงานสรางรายได รวมถึงการ

ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูใหเกิดการสืบคน รวมรวมความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบในการใชทักษะการ

คิดแบบมีวิจารณญาณ มากกวาท่ีจะใชเพ่ือการบันเทิง ในแบบสังคมกมหนา จึงควรใชเทคโนโลยีเพ่ือการ

วิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ ใชสื่อสารเชื่อมโยงเครือขาย และ Social network 

อยางถูกตองเหมาะสม เพ่ือการเขาถึง การจัดการ การผสมผสาน ประเมิน และสรางสารสนเทศ เพ่ือทํา

หนาท่ีในเศรษฐกิจฐานความรู ท้ังนี้ตองคํานึงถึงการปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

เขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 ทักษะพ้ืนฐานจําเปนในการอาน เขียน และคิดคํานวณ เปนตัวการท่ีทําใหคนใน

ศตวรรษท่ี 21 รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการสืบคน รวมรวมความรู 

ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหเกิดการเทาทันสื่อ สารสนเทศท่ีจะพิสูจนยืนยันสิ่งท่ีตน และ

สังคมอยากรูไดอยางชาญฉลาดไมถูกชวนเชื่อ ชักนําอยางงมงาย เกิดเปนแรงบันดาลใจสรางจิตนาการ

อยากพัฒนา อยากผลิต สรางผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมข้ึนใชในการดํารงชีวิตในสังคม และนําไป
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แลกเปลี่ยนกับสังคมอ่ืนเกิดเปนรายได บนเวทีฐานเศรษฐกิจความรู ทีมีความรับผิดชอบตอกฎ กติกา ใน

ข้ันตอนการผลิต และมีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน ถาผลิตภัณฑ ผลผลิต มีคุณภาพไมดี ภาพโดย

สรุปก็คือ ทักษะการดํารงชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะถูกหลอหลอมตกผลึกเปนผูท่ีสามารถนําทาง

ชีวิตตนเองไดอยางมีคุณภาพชีวิต และเกิดเปนคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 สิบคุณลักษณะ คือ 

เปนนักคิดวิเคราะห นักแกปญหา นักสรางสรรค นักประสานความรวมมือ รูจักใชขอมูลและขาวสาร 

เรียนรูดวยตนเอง นักสื่อสาร ตระหนักรับรูสภาวะของโลก เปนพลเมืองทรงคุณคา และมีพ้ืนฐานความรู

เศรษฐกิจและการคลัง ซ่ึงสรุปเปนคุณลักษณะใน 3 ดาน ดังนี้ 

1. คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การการปรับตัว และความเปนผูนํา 

2. คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง  การตรวจสอบการเรียนรูของ

ตนเอง 

3. คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก ความเคารพผูอ่ืน  ความสื่อสัตย  สํานึกพลเมือง 

 

ระบบสนับสนุนการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 

 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีครู

เปนผูอํานวยความสะดวกชวยใหนักเรียนไดสืบคนรวบรวมความรูจากแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได สราง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพ่ือน นําไปสูการไดคําตอบท่ีมีทฤษฎีความรูรองรับ เกิด

จินตนาการสรางกระบวนการพัฒนางานท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของตน และคนในสังคม วาง

แผนการทํางาน สืบคน สรางข้ันตอนและกระบวนการตามการอางอิงของทฤษฎีความรู และพิสูจน
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สมมติฐานคําตอบ สรุปเปนขอคนพบใหมในรูปผลงาน หรือนวัตกรรม เปนกระบวนการท่ีนําไปสูการ

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานการสรางความรู ทักษะการดํารงชีวิต และพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตองมีระบบมาใชสนับสนุนการเรียนรู ดังตอไปนี้ 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 

จุดเนน คือ 

  (1) เนนทักษะ ความรูและความเช่ียวชาญท่ีเกิดกับผูเรียน การออกแบบ

กิจกรรมการเรยีนรู จึงเนนไปท่ีเรียนรูจากการลงมือปฎิบัติในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL ท่ี

ถูกกระตุนใหนักเรียนเกิดคําถามอยากรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เกิดความ

ตองการสืบคนหาคําตอบท่ีถูกอางอิงดวยทฤษฎีความรู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพ่ือน และ

รวมกันลงมือปฏิบัติเพ่ือพิสูจนยืนยันสมมติฐานคําตอบ เกิดจิตนาการพัฒนาผลงาน และนวัตกรรมท่ีทํา

ใหการดํารงชีวิตมีคุณภาพ  

  (2) สรางความรูความเขาใจในการเรียนท่ีมีการบูรณาการความซํ้าซอนสาระ

เนื้อหา รายวิชาใน 8 กลุมสาระการเรียนรูท้ังในรายวิชา และขามรายวิชา รวมท้ังบูรณาการสาระเนื้อหา

ความรูในศตวรรษท่ี 21 เขาไปดวย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจึงตองจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณา

การข้ึน เพ่ือนําตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของรายวิชาท่ีมีสาระเนื้อหาซํ้าซอน หรือเปนเรื่องเดียวกัน นําไป

บูรณาการกับบริบท สภาพแวดลอมของชุมชน ภูมิลําเนาถ่ินฐาน ท่ีเปนสถานการท่ีนักเรียนรูจักและ

คุนเคยทําใหเชื่อมโยงความคิดไปสูความจําไดงายข้ึน โดยเฉพาะการกระตุนคําถามอยากรู  

  (3) มุงเนนการสรางความรูและเขาใจในเชิงลึกมากกวาการสรางความรูแบบ

ผิวเผิน กิจกรรมการเรียนรูจึงตองออกแบบใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพ่ือนในเชิงการอภิปราย

กลุม ต้ังแตคําถามถามอยากรู สมมติฐานคําตอบ เพ่ือชวยกันสืบคนทฤษฎีความรูท่ีมีแหลงอางอิงเชื่อถือ

ไดมาอภิปรายสนับสนุน หรือโตแยงยื่นยันคําตอบท่ีเปนจริง รวมถึงการใชทฤษฎีความรูสราง

กระบวนการทดลอง หรือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน ผลงาน หรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนการฝกทักษะการ

เขาถึงสารสนเทศและพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูและเขาใจในเชิงลึกมากวา

การบอกเลาเรื่องใหนักเรียนจดจํา  

  (4) ยกระดับความสามารถผูเรียนดวยการใหขอมูลท่ีเปนจริง การใชสื่อหรือ

เครื่องมือท่ีมีคุณภาพจากการเรียนรูในสถานศึกษา การทํางานและในการดํารงชีวิตประจําวัน ผูเรียนได

เรียนรูอยางมีความหมายและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได การออกแบบกิจกรรมเนนไปท่ี การให

นักเรียนไดสืบคน เขาถึงทฤษฎีความรูแบบเทาทันสารสนเทศ และสื่อ ท่ีไดจากแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได 

ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีทักษะการเทาทันสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ไมถูกชวนเชื่อ หรือชักจูงแบบไมมี

เหตุผล โดยสืบคนจากหนังสือ หรือใหเทคโนโลยีการสืบคนแบบอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีทักษะการใช

งาน  

  (5) ใชหลักการวัดประเมินผลท่ีมีคุณภาพระดับสูง การออกแบบและเลือกใช

เครื่องมือวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และตัวชี้วัดมาตรฐาน
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รายวิชา ซ่ึงจําแนกเปนการวัดประเมินผลความรู ความสามารถเก่ียวกับทฤษฎีความรู (Knowledge) 

หรือดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) การวัดประเมินผลทักษะการปฎิบัติ (Skill) เปนการวัดระดับ

คุณภาพของทักษะการปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน และวัดระดับคุณภาพของผลงาน ดาน

ทักษะพิสัย (psychomotor domain) และการวัดผลประเมินผลเจตนคติ (Attitude) ดานจิตพิสัย 

(Affective domain)  

2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century 

Skills) จุดเนน คือ 

  (1) สรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบทดสอบ

มาตรฐาน สําหรับการทดสอบยอยและทดสอบรวมใหใชในการประเมินผลในชั้นเรยีน สวนแบบทดสอบ

มาตรฐานนั้น จุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกได 3 ประเภท คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

(Achievement Test)  เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดปริมาตรความรูความสามารถ ทักษะเก่ียวกับดาน

วิชาการท่ีไดเรียนรูมาวารับรูไวไดมากนอยเพียงไร แบบทดสอบความถนัด  (Aptitude Test) เปน

แบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณท่ีไดเรียนรูมาในอดีต สวนมากใชใน

การทํานายสมรรถภาพของบุคคลวาสามารถเรียนไปไดไกลเพียงไร โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือพยากรณ

อนาคตขอเท็จจริงท้ังในปจจุบัน และประสบการณในอดีต ใชนํามาเปนรากฐานการทํานาย ใน 2 

ลักษณะ คือ แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) ใชวัดเพ่ือทํานายวา

เด็กแตละคน จะสามารถเรียนตอไปในแขนงใดจึงจะดีและจะเรียนไปไดมากเพียงใด และ แบบทดสอบ

ความถนัดเฉพาะอยางหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) หมายถึง  แบบทดสอบวัดความ

ถนัดท่ีเก่ียวกับอาชีพหรือความสามารถพิเศษท่ีนอกเหนือ  จากความสามารถดานวิชาการ เชน ความ

ถนัดเชิงกล ความถนัดทางดานดนตรี ศิลปะ การแกะสลัก กีฬา เปนตน ซ่ึงความถนัดประเภทนี้มี

ความสัมพันธกับความถนัดทางการเรียน สวนจุดมุงหมายการใชประโยชนของแบบทดสอบมาตรฐาน 

ประเภทท่ี 3 คือ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personal Social Test) มีหลายประเภท คือ แบบทดสอบ

วัดทัศนคติ (Attitude Test) ใชวัดทัศนคติของบุคคล ท่ีมีตอบุคลสิ่งของ การกระทํา สังคม ประเทศ 

ศาสนา แบบทดสอบวัดความสนใจ อาชีพ และแบบทดสอบวัดการปรับตัว ความม่ันใจ 

  (2) เนนการนําประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผู เรียนมา

ปรับปรุงการแกไขงาน ผลลัพธท่ีเกิดจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ Project-Based 

Learning: PBL จําเปนตองมีการติดตามความกาวหนาของระดับคุณภาพการปฏิบัติตามข้ันตอนในแต

ละกระบวนการ และวัดระดับคุณภาพของผลงาน หรือผลิตภัณฑ เพ่ือตรวจสอบการติดขัด หรือ

ความกาวหนาตามทฤษฎีการรับรู และทฤษฎีการปฏิบัติ ซ่ึงเปนจุดสําคัญของครูในศตวรรษท่ี 21 ตองมี

เครื่องมือวัดผล และจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบ และแยกแยะ จัด

กลุมคุณภาพ นําไปออกแบบการปรับปรุงแกไข หรือสนับสนุนตอยอดความกาวหนาของนักเรียนเปน

กลุม หรือรายบุคคลตอไป    
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  (3) ใช เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตามความกาวหนาของทฤษฎีการรับรู และทฤษฎีการปฏิบัติ รวมถึงความรู

ความสามารถ ในศตวรรษท่ี 21 เนนการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติ และเจตนคติ ในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูมีการออกแบบไว อยางเขาถึงขอมูลพฤติกรรมท่ี

รวดเร็ว และกวางขวางท้ังเรื่องสถานท่ี และเวลา เครื่องมือการวัดผล และเทคโนโลยีเชิงระบบท่ีนํามาใช

สนับสนุนการติดตามความกาวหนา และวิเคราะหผล เก็บรวบรวมผลจึงตองเหมาะสม และใชไดตรง

ลักษณะของการใชงาน ท่ีสามารถใหนักเรียนรายงานผลการรับรูสภาพของปญหา ผลขอสรุปการ

อภิปรายสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู ผลขอสรุปของผังมโนทัศนการไดมาซ่ึงการคนหาคําตอบ 

ผลขอคนพบเชิงคุณภาพของนักเรียนเปนรายกลุม และรายบุคคล มีการบันทึกผลงาน ภาพ เสียง หรือ 

วิดีโอ และอ่ืน ๆ ไดอยางดี เครื่องมือเชิงระบบอีกอยางคือ คลังขอสอบท่ีสามารถจัดเก็บ วิเคราะหผล

ความรู ความสามารถของนักเรียน ตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา สามารถชี้จุดออนของการเรียนรูไดราย

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ท้ังภาพรวมทุกคน และรายบุคคล ท่ีนําไปแกไขกระบวนการเรียนรู ท้ังรูปแบบ

กิจกรรม เครื่องมือท่ีใชในการเรียนรู ขอบกพรองของนักเรียน หรือแมกระท่ังของครู และระดับความ

ยาก งายของขอสอบ และถาเปนระบบท่ีลดงานครูเชิงเอกสารไดแลวครูจะมีเวลาไป เตรียมการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู และติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดมากข้ึน โดยเฉพาะการลดการกรอกใบ ปพ.5  

  (4) สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียนใหเปน

มาตรฐานและมีคุณภาพ ผลจากการใชเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตาม วิเคราะห จัดเก็บ

สารสนเทศเชิงคุณภาพของนักเรียนเปนรายกลุม และรายบุคคล รวมถึงการเก็บผลสัมฤทธิ์ภาพรวมทุก

วิชา และภาพรวมเฉพาะทางความสามารถตามโปรแกรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล เก็บผลการวัด

ความถนัดทางการเรียนของโปรแกรมการเรียน และความถนัดเฉพาะทางดานอาชีพ เก็บผลการวัด

บุคลิกภาพท่ีมีตอการทํางานท่ีถูกออกแบบกิจกรรมการทํางานในหนวยบูรณาการเฉพาะทางสําหรับ

โปรแกรมการเรียน หรือกิจกรรมบริการสาธารณประโยชนในวันสําคัญของชาติ และของทุกศาสนา เก็บ

ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนรายบุคคล ท่ีถูกสรางและพัฒนาเปนระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) มี

การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการวิเคราะห จัดเก็บ และนําเสนอรายงาน ท่ีนําไปสูการมองเห็นภาพ

ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของนักเรียนท้ังตัว อันจะเปนประโยชนของแกการตัดสินใจใน

การวางเสนทางการศึกษาตอ สูการประกอบอาชีพ ของนักเรียน เปนชอมูลประกอบการพิจารณาของ

ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของไดอยางแมนยํา ไมเกิดการหลงทางกับนักเรียน      

3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum 

& Instruction) จุดเนน 

  (1) การสอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ

ของวิชาแกนหลัก โดยการสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมมือกันคนควา หรือศึกษาสิ่งท่ีสนใจ และ

นักเรียนกับครูจะตองรวมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอาจเปนกลุมเล็กๆ หรือศึกษาเปนรายบุคคล

ก็ได เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงหลายรายวิชาเขาดวยกัน ไมใชแตดานเนื้อหาวิชา แตยังรวมถึงวิธีการสอน
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ของครูอีกดวย ถาครูสอนแยกเปนรายวิชาจะทําใหการเรียนการสอนไมตอเนื่อง ลักษณะของหลักสูตร

แบบสหวิทยาการ จะตองจัดตารางเวลาใหมากพอแกการเรียนรู นั่นคือลดเวลาฟงบรรยายแตมาเพ่ิม

กิจกรรมการเรียนรู การศึกษาหาความรูตองเปนไปอยางอิสระภายใตการแนะนําของครู การศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางนั้น ครูตองใชเวลาใหเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางรากฐานความรูใหนักเรียน โดยตองมีความ

ตอบสนองความสนใจของนักเรียนท่ีตางกัน ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ ทําใหครูคนพบความสามารถ และ

ความสนใจของนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะตางๆ ของตนใหกาวหนาตอไป 

หลักสูตรเชิงสหวิทยาการจะรวมเนื้อหาหลายวิชามาอยูในหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ และการทํา

โครงงานจะจัดตารางเรียนในคาบการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเนื้อหาวิชาจะตองจัดใหเอ้ือตอการ

เรียนการสอนท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียนมากยิ่งข้ึน นักเรียนจะใชเวลาเรียนรูทักษะของวิชา

ตางๆ และใชเวลาประยุกตทักษะเหลานั้นไปใชกับกิจกรรมในชีวิตจริง ซ่ึงหลักสูตรเชิงสหวิทยาการจะ

แบงวิธีการสอนเปน 2 แบบ คือ การสอนทางตรง [Direct Teaching] สําหรับทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ของแตละวิชาหลักโดยเฉพาะสาระเนื้อหารท่ียุงยาก ซับซอน จะใชการเรียนรูในหองเรียนปกติ และการ

สอนทางออม [Indirect Teaching] สําหรับบทเรียนท่ีนักเรียนนําทักษะพ้ืนฐานมาใชในการทํากิจกรรม

ท่ีตองใชความรูจากหลาย ๆ วิชา ตารางการเรียนรูจะจัดในหองเรียนรวม หรือลานกิจกรรม และสถานท่ี

ฝกทักษะประสบการณ สวนบทบาทของครูผูสอนควรพยายามใหนักเรียนเขารวมโครงการใหมากท่ีสุด 

นักเรียนตองเรียนรูจากกิจกรรมและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจัดให การเรียนของนักเรียนตองใชวิธีหลากหลาย 

เชน การเรียนอยางอิสระ การเรียนรวมกันเปนกลุมๆ การเรียนรูจากวัสดุอุปกรณ และการเรียนรูจาก

ประสบการณ รวมท้ังการเรียนจากแบบเรียนดวย บทบาทของครูในตารางคาบกิจกรรมตองไมนั่งอยูเฉย 

ๆ ตองเดินไปสังเกตการทํางานของนักเรียน และรวมฟงการอภิปรายของนักเรียนทุกกลุม ครูตองเขาไป

รวมกิจกรรมกลุมตามท่ีนักเรียนรองขอ วิธีการสอนแบบนี้ ครูมีบทบาทเปนผูแนะนํา ผูจัดการ และผู

อํานวยความสะดวกเทานั้น โดยโครงงานอาจตองการใชการสอนหลายรูปแบบ เพ่ือสนองความตองการ 

หรือความสนใจของนักเรียนแตละคน สิ่งสําคัญในการสอนเชิงสหวิทยาการก็คือ เปนการเนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยครูตองสนใจวาเด็กแสดงความเปนตัวของตนเอง และแสดงตอผูอ่ืนอยางไรบาง รวมท้ัง ตอง

สนใจวาเด็กไดเรียนรูอะไรบาง สรางโอกาสท่ีจะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหา และสราง

ระบบการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูใน

เชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเก้ือหนุน การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหา

เปนฐาน (Problem-based) เพ่ือการสรางทักษะข้ันสูงทางการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

  (2) สรางโอกาสท่ีจะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหา และสราง

ระบบการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) การนําทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนของ

แตละวิชาหลัก อันไดแก สาระความรูในศตวรรษท่ี 21 และสาระความรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

กระตุนใหนักเรียนสรางทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนการนําไปสูระบบการเรียนรูท่ีเนน

สมรรถนะเปนฐาน ท่ีเนนความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใตเง่ือนไข (Condition) การ

ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณท่ีระบุไว ใหไดมาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance 
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Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) รวมไปถึงการประเมินผลและการตรวจสอบได ท่ี

สอดคลองกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จะมีการกําหนดเกณฑความสามารถท่ีผูเรียนพึงปฏิบัติได

ตามหลักสูตร ท่ีเรียกวา เกณฑความสามารถ จัดทําข้ึนเพ่ือความแนใจวาผูท่ีจบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ 

จะมีทักษะและความสามารถในดานตางๆ ตามท่ีตองการ เปนหลักสูตรท่ีไมไดมุงเรื่องความรูหรือ

เนื้อหาวิชาท่ีอาจมีความเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา แตจะมุงพัฒนาในดานทักษะ ความสามารถ เจต

คติและคานิยม อันจะมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน และอนาคตของผูเรียนในอนาคต หลักสูตรนี้มี

โครงสรางแสดงใหเห็นถึงเกณฑความสามารถในดานตาง ๆ ท่ีตองการใหผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับ

การศึกษา และในแตละระดับชั้น ทักษะและความสามารถจะถูกกําหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยใช

ทักษะและความสามารถท่ีมีในแตละระดับเปนฐานสําหรับเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในระดับ

ตอไป การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จึงมีกรอบมาตรฐานสมรรถนะ 

เปนตัวกําหนดความรู และ ทักษะ ท่ีคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถปฏิบัติภาระงาน และกิจกรรมตาง ๆ 

ไดเม่ือเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลไดตามเกณฑการปฏิบัติท่ีกําหนด องคประกอบ

ของมาตรฐานสมรรถนะ ประกอบดวย  

  หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence / Competency) เปนขอบขายกวาง 

ๆ ของงาน (Job) ในอาชีพหนึ่ง ๆ ท่ีตองปฏิบัติตามลักษณะของโปรแกรมการเรียน โดยใชความรูและ

ทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ  

  สมรรถนะยอย (Element of Competence) เปนภาระงาน (Task) ยอยท่ี

ประกอบข้ึนภายใตงานในหนวย สมรรถนะนั้น ๆ   

  เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เปนกิจกรรมยอย ๆ (sub-task) 

ภายใตสมรรถนะยอย ซ่ึงเปนผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ท่ีคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ

ปฏิบัติไดเม่ือเรียนจบหลักสูตร  

  เง่ือนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติ

ภายใต เง่ือนไขท่ี กําหนด อาจรวมถึงวัส ดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณตาง ๆ 

(Equipment) ท่ีกําหนดให (หรือไมใหใช) เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นสําเร็จ  

 เม่ือไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะแลว การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การ

กําหนดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน จะสรางข้ึนภายใตกรอบมาตรฐานสมรรถนะท่ีกําหนด 

และจะเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจเรียกวา การทดสอบวัดตามสมรรถนะ (Competency 

Test)  

  (3) สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัว

เกื้อหนุน การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) เพ่ือการ

สรางทักษะข้ันสูงทางการคิด กระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนนไปท่ีการจัดการเรียนรูแบบ 

Project-Based Learning: PBL ท่ีใชพ้ืนฐานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) ท่ีใช

ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะใฝหาความรูเพ่ือแกปญหา โดยเนนผูเรียนเปนผู
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ตัดสินใจในสิ่งท่ีตองการแสวงหาความรู และรูจักการทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียน โดยผูสอน

มีสวนรวมนอยท่ีสุด ซ่ึงการเรียนรูจากปญหาอาจเปนสถานการณจริง มีข้ันตอน ดังนี้ 

   ข้ันทําความเขาใจคําศัพท ขอความท่ีปรากฎอยูในปญหาใหชัดเจน โดยอาศัย

ความรูพ้ืนฐานของสมาชิกในกลุมหรือการศึกษาคนควาจากเอกสารตําราหรือสื่ออ่ืนๆ (Clarifying 

unfamiliar terms)  

   ข้ันระบุปญหาหรือขอมูลสําคัญรวมกัน โดยทุกคนในกลุมเขาใจปญหา 

เหตุการณ หรือปรากฎการณใดท่ีกลาวถึงในปญหา (Problem definition)  

   ข้ันระดมสมองวิเคราะหปญหาตางๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย (Brainstorm) 

โดยอาศัยความรูเดิมของสมาชิกกลุม เปนการชวยกันคิดอยางมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรูและแนวคิด

ของกลุมเก่ียวกับกลไกการเกิดปญหา เพ่ือนําไปสูการสรางสมมติฐานท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือใชแกปญหา  

   ข้ั น วิ เค ร าะ ห ป ญ ห า  (Analyzing the problem) เ พ่ื อ อ ธิ บ า ย แ ล ะ

ตั้งสมมติฐานท่ีเชิ่อมโยงกันกับปญหาตามท่ีไดระดมสมองกัน แลวนําผลการวิเคราะหมาจัดลําดับ

ความสําคัญ โดยใชพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียน การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล  

   ข้ันกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู (Fomulating learning issues) เพ่ือ

คนหาขอมูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะหท่ีตั้งไว ผูเรียนสามารถบอกไดวาความรูสวนใดรูแลว สวนใดตอง

กลับไปทบทวน สวนใดยังไมรูหรือจําเปนตองไปคนควาเพ่ิมเติม  

   ข้ันเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง โดยการคนควารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  

   ข้ันรายงานผล (Reporting) โดยการรายงานขอมูลสารสนเทศใหมท่ีไดเขามา

จากกลุมผูเรียนนํามาอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว แลวนํามาสรุปเปน

หลักการและแนวทางเพ่ือนําไปใชโอกาสตอไป 

 การจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL ท่ีใชพ้ืนฐานการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) ตองมีการบูรณาการ ผสมผสานความรูในสาขาวิชาตาง 

ๆ เขาดวยกัน และผสมผสานกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงาม  

โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางสติปญญา ซ่ึงเปนการบูรณาการความรูของ

วิชาตาง ๆ (บูรณาการหลักสูตร) บูรณาการความรูและกระบวนการเรยีนรู (บูรณาการกระบวนการเรียน

การสอน) บูรณาการพัฒนาการทางความรูและพัฒนาการทางจิตใจ (จิตพิสัย) เนนท้ังความรู และเจตคติ 

คานิยม ความสนใจ สุนทรียภาพ บูรณาการความรูและการกระทํา เนนท้ังความรูและทักษะพิสัย บูรณา

การสิ่งท่ีเรียนในโรงเรียนกับสิ่งท่ีเปนอยูในชีวิตประจําวันของผูเรียน และบูรณาการสิ่งท่ีเรียนในโรงเรียน

ตองมีความหมายและมีคุณคาตอชีวิต สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึน โดยการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจัดได  2 ลักษณะ คือ การบูรณาการภายในวิชา 

(Intradisciplinary) และการบูรณาการระหวางวิชา (Interdisciplinary) ท่ีเนนไปท่ีรูปแบบบูรณาการ

แบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction) ท่ีครูตั้งแต 2 คนข้ึนไปสอนตางวิชากัน มาวางแผน
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เพ่ือสอนรวมกัน  โดยกําหนดวาจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปญหาเดียวกัน ตางคนตางแยกกัน

สอนตามแผนการสอนของตน แตมอบหมายใหผูเรียนทํางานหรือโครงงานรวมกัน ซ่ึงจะชวยเชื่อมโยง

ความรูสาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกันจนสรางชิ้นงานได ครูแตละวิชากําหนดเกณฑเพ่ือประเมินผลชิ้นงาน

ของผูเรียนในสวนวิชาท่ีตนสอน  

 การจัดการประสิทธิภาพในการการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based 

Learning: PBL ในโลกศตวรรษท่ี 21 จะมีการนําเทคโนโลยีเปนตัวเก้ือหนุน การเรียนรูแบบสืบคน 

เพ่ือใหเขาถึงองคความรูอยางรวดเร็ว และกวางขวาง เก้ือหนุนการมอบหมายกิจกรรมการทํางาน และ

ติดตามความกาวหนาของนักเรียนเปนรายกลุม และรายบุคคล เก้ือหนุนการรายงานผลความกาวหนา

ตามข้ันตอน และกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนรายงานผลผลลัพธ หรือผลงานท้ัง

นักเรียน และของครู นอกจากนั้นยังตองนําเทคโนโลยีมาใชเก้ือหนุนระบบการวัด ผลประเมินผลการ

เรียนรูท้ังดานความรู ความสามารถ ดานทักษะกระบวนการ และดานบุคลิกภาพของนักเรียน ซ่ึงนําไป

จัดทําระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียน เพ่ือใชเปนขอมูลการตัดสินใจการศึกษาตอ และ

การวางเสนทางสูการประกอบอาชีพ 

 หลักสําคัญของการจัดการเรียนรู แบบ Project-Based Learning: PBL มุงเนน

เชิงสหวิทยาการ ท่ีนําสาระความรูจากวิชาหลัก มาใชจริงในวิถีการดํารงชีวิตของตัวนักเรียน และสังคม

ถ่ินฐาน ครูจําเปนตองนําบริบท สภาพแวดลอมและ อาชีพในชุมชน ถ่ินฐานท่ีเก่ียวของกับวิถีการ

ดํารงชีวิต มาเปนปจจัยกระตุนในการนําทฤษฎีความรู และวิถีการดํารงชีวิต สรางจินตนาการพัฒนาและ

คิดนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคม ถ่ินฐาน ในการจัดทําผลงาน โครงงาน 

หรือการศึกษาคนควาอิสระ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต สรางคุณลักษณะผูสรางหรือ

ผลิต ควบคูไปกับผูซ้ือหรือผูบริโภค  

  (4) บูรณาการแหลงเรียนรู (Learning Resources) จากชุมชนเขามาใชใน

โรงเรียน นอกเหนือจากแหลงเรียนรูท่ีเปนแหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ท่ี

สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย อยาง

กวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

หั วใจการจัดการเรียนรูแบบ   Project-Based Learning: PBL จะใชแหล งเรียนรู ท่ี เปนบริบท 

สภาพแวดลอม ของชุมชน ถ่ินฐาน เปนสถานท่ีจัดประสบการณใหกับผูเรียน ใชสรางแรงบันดาลใจ

กระตุนคําถามอยากรู เนื่องจากเปนสภาพ และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง และนักเรียนรูจัก คุนเคย 

วิธีการจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ถ่ินฐาน ตองมีการจัดแบงพ้ืนท่ีการเรียนรูใหสอดคลองกับระดับของ

การศึกษา และสอดคลองกับสาระเนื้อหาในระดับการเรียนรู กลาวคือ ระดับประถมศึกษาจะเรียนรูในสิ่ง

ท่ีใกลตัวเก่ียวกับบานและครอบครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะเรียนรูในสิ่งท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพท่ี

มีอิทธิพลมาจากสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน ถ่ินฐาน โดยมัธยมศึกษาปท่ี 1 ความรูจักบริบท และอาชีพ

ในชุมชน ทองถ่ินท่ีสําคัญใหไดมากท่ีสุด สวนมัธยมศึกษาปท่ี 2 จะเรียนรูบริบท และอาชีพท่ีตนสนใจ 2 

หรือ 3 อาชีพ แตมีรายละเอียดลึกมากข้ึน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จะเรียนรูในพ้ืนฐานวิชาของ
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งานอาชีพท่ีรองรับสาขาของสถาบันการศึกษาตอ ท้ังระดับอาชีวะ และสายสามัญ ท่ีจะถูกวัดประเมินผล

ดวยแบบทดสอบวัดความถนัด และวัดบุคลิกภาพ เพ่ือทํานายและเปนขอมูลการเลือกตัดสินใจใน

การศึกษาตอและสูเสนทางการประกอบอาชีพในอนาคต สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายเม่ือนักเรียน

ตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนท่ีเปดพ้ืนฐานวิชารองรับการศึกษาตอในสาขาของสถาบันท่ีเปดรองรับ

การประกอบอาชีพในกลุมอาชีพตาง ๆ ใน 10 กลุมตามหลักสากล การจัดแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

อาชีพของโปรแกรมการเรียนจะมีความหมายตอการเรียนรูในสถานการณจริงเปนอยางมาก และจะทํา

ใหนักเรียนสรางแรงบันดาลใจ มีคําถามอยากรูไปถึงอาชีพตาง ๆ ในแตละกลุมท่ีเปนกลุมอาชีพตามหลัก

สากล ทําใหแหลงเรียนรูจะไมจํากัดไวเพียงทองถ่ิน แตจะเปนแหลงเรียนรูท่ีไกลตัวออกไปเปนระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับความเปนสากล 

 บทบาทของแหลงเรียนรูในการใหการศึกษา ใหความรู ความเขาใจแกผูเรียน ท้ังใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือ แหลงเรียนรูตองสามารถตอบสนองการเรียนรู ท่ี เปน

กระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรูโดยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ท้ังการเรียนรู

ของคนในชุมชนท่ีมีแหลงเรียนรูของตนเองอยูแลว และการเรียนรูของคนอ่ืน ๆ ท้ังในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย เปนแหลงทํากิจกรรม แหลงทัศนศึกษา แหลงฝกงาน และแหลงประกอบอาชีพของ

ผูเรียน เปนแหลงสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนโดยตนเอง เปนหองเรียนทางธรรมชาติ เปนแหลง

ศึกษา คนควา วิจัย และฝกอบรม เปนองคกรเปด ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง 

สามารถเผยแพรขอมูลแกผูเรียนในเชิงรุก เขาสูทุกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง ประหยัดและสะดวก มีการ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีสื่อประเภทตาง ๆ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ  สื่อ

อิเลคทรอนิกส เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ  

4. ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง วิ ช า ชี พ ใน ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  21 (21st Century 

Professional Development) การจัดการเรียนรูมุงเนนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก ไปสู

กระบวนการปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูในศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีความรูในเนื้อหาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง มีความรู

และเชี่ยวชาญในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตรได วางแผนการสอนและแบบเรียนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีการคิดคน ดําเนินการสอนท่ีผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได ใหนักเรียนเรียนรูจากการสืบ

เสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเปด

โอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาเจตนคติ ทักษะตาง ๆ ท่ีชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูท่ียั่งยืน ซ่ึงตองตระหนัก

และเนนทักษะ และพัฒนาครใูนเรื่องตอไปนี้ 

  (1) สรางครูใหเปนผู ท่ีมีทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช

เครื่องมือและกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในชั้นเรียน และสรางใหครูมีความสามารถในการวิเคราะห

และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม 

  (2) สรางความสมบูรณแบบในมิติของการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย  
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  (3) สรางใหครูเปนผูมีทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับการแกปญหา 

การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะดานอ่ืนๆท่ีสําคัญตอวิชาชีพ  

  (4) สรางสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดข้ึนกับครูเพ่ือเปนตัวแบบ (Model) แหง

การเรียนรูของชั้นเรียนท่ีจะนําไปสูการสรางทักษะการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ  

  (5) สรางใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถวิเคราะหผูเรียนไดท้ังรูปแบบการเรียน 

สติปญญา จุดออน จุดแข็ง ในตัวผูเรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

  (6) ชวยใหครูไดเกิดการพัฒนาความสามารถใหสูงข้ึน เพ่ือนําไปใชสําหรับการ

กําหนดกลยุทธทางการสอน และจัดประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู  

  (7) สนับสนุนใหเกิดการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางทักษะและเกิด

การพัฒนาการเรียนรู  

  (8) แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรู โดยใชชองทางหลากหลายใน

การสื่อสารใหเกิดข้ึน 

  (9) สรางใหเกิดตัวแบบท่ีมีการพัฒนาทางวิชาชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

5. ระบบสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 

Learning Environment )  

  (1) สรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ

สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเก้ือหนุน เพ่ือชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผล  

  (2) สนับสนุนทางวิชาชีพแกชุมชนท้ังในดานการใหการศึกษา การมีสวนรวม 

การแบงปนสิ่งปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวางกันรวมท้ังการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูการปฏิบัติ

ในชั้นเรียน  

  (3) สรางผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการ

เรียนแบบโครงงาน  

  (4) สรางโอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพ  

  (5) ออกแบบระบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมท้ังการเรียนเปนกลุมหรือการเรียน

รายบุคคล นําไปสูการพัฒนาและขยายผลสูชุมชนท้ังในรูปแบบการเผชิญหนาหรือระบบออนไลน 
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การนําระบบสนับสนุนและทักษะการเรียนรูในศตวรรษไปสูการปฏิบัต ิ

 การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL ท่ีถูกกระตุน

ใหนักเรียนเกิดคําถามอยากรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เกิดความตองการสืบ

คนหาคําตอบท่ีถูกอางอิงดวยทฤษฎีความรู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพ่ือน และรวมกันลงมือ

ปฏิบัติเพ่ือพิสูจนยืนยันสมมติฐานคําตอบ เกิดจิตนาการพัฒนาผลงาน และนวัตกรรมท่ีทําใหการ

ดํารงชีวิตมีคุณภาพในโลกแหงอนาคตของศตวรรษท่ี 21 ไดนําข้ันตอนของ QSCCS มาทํากรอบลงสูการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 
  กระบวนการใน 5 ข้ันตองของ QSCCS ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 Learn to Question 

ไดแกการเตรียมหลักสูตรและแหลงเรียนรู การเตรียมบทบาทครู การสํารวจชุมชนสรางแรงบันดาลใจ 

และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันท่ี 2 Learn to Search ไดแก การสืบคน วิเคราะห 

จําแนกแยกแยะขอมูลท่ีถูกตอง และการออกแบบการเรียนรูรวมกัน ข้ันท่ี 3  Learn to Construct 

ไดแก การลงมือปฏิบัติ จากการเรียนรู การทดลอง การสรางชิ้นงาน การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและของ

จริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันท่ี 4 Learn to Communicate ไดแก การสรุปขอมูลเพ่ือนําเสนอ 

สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ และข้ันท่ี 5 Learn to Service ไดแก การประยุกต ตอยอดองคความรูเพ่ือ

สังคม ซ่ึงข้ันตอนดังกลาวนําไปจัดทําเปน 5 หนวยการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. หนวยท่ี 1 การรูจักชุมชน ทองถ่ิน ภูมิลําเนา ประกอบดวย 

1.1 การจัดทําคลังทะเบียนแหงเรียนรู และคลังทะเบียนอาชีพ 

1.2 การจัดทําโปรแกรมการเรียนสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

1.3 การจัดทําหนวยจัดประสบการณระดับชั้น 

1.4 การวิเคราะหตัวชี้วัดและเตรียมการจัการเรียนรูบูรณาการ 

1.5 การจัดทําตารางเรียนรายวิชาและตารางเรียนรวม 

2. หนวยท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจใฝอยากรู ประกอบดวย 

2.1 การจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติหองเรียนรวม 

2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎีความรูหองเรียนปกติ 

2.4 การเตรียมแผนการเรียนรูและเอกสารการเรียนรู 

3. หนวยท่ี 3 การเจาะลึกถึงแกนความรู ประกอบดวย 

3.1 การใชบรรณานุกรมนําทางสูการสืบคน 

3.2 การวางแผนการสืบคนวิเคราะหหาขอเท็จจริง 

3.3 การลงมือปฏิบัติพิสูจนความจริง 

3.4 การวางแผนข้ันตอนการผลิตผลงานบริการสังคม 

4. หนวยท่ี 4 การตกตะกอนความรูสูความภาคภูมิใจ ประกอบดวย 

4.1 การสรางแรงบันดาลใจในประโยชนของสังคม 

4.2 การสรางกระบวนงานผลิตผลงานและนวตักรรม 

4.3 การจัดการความรู นําเสนอและสื่อสาร 

5. หนวยท่ี 5 การประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 

5.1 การวัดผลประเมินผลความเจริญงอกงามดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัย 

5.2 ทักษะ และคานิยม จากกิจกรรมตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร 

5.3 การจัดทําแฟมสะสมงานสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 

หนวยปฏิบตัทิี่ 1 การรูจักชุมชน ถิ่นฐาน ภูมิลําเนา 

  หลักสูตรสถานศึกษามุงหวังการนําเอาบริบท สภาพแวดลอม และการประกอบอาชีพ

ของประชาชนในชุมชน ถ่ินฐาน และภูมิลําเนามาเปนสถานการกระตุนใหนักเรียนไดรูจัก เกิดประเด็น

สนใจอยากรู นําไปสูการสืบคนรวบรวมทฤษฎีความรู 8 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร และความรู

เชิงบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 โดยใชทักษะในศตวรรษท่ี 21 สรางกระบวนการคิด การปฏิบัติ และ

แกปญหา ใหเกิดการเรียนรูในทักษะการทํางาน และทักษะชีวิต รวมถึงการรูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ นําไปสูการจุดประกายความสนใจใหอยากรู อยากสรางจินตนาการปฏิบัติในเรื่องท่ีไกลตัว

ออกไปสูความรูตามหลักสากล 

 

1. การจัดคลังทะเบียนแหลงเรียนรู และคลังทะเบียนอาชีพ 

 
สถานศึกษาดําเนินการสํารวจสภาพบริบท สภาพแวดลอม และการประกอบ

อาชีพในชุมชน ถ่ินฐาน และภูมิลําเนาเพ่ือนําขอมูลมาใชวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีเปนความตองการ

และเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรคนในทองถ่ินท่ีสอดคลองกับปจจัยภายในท่ีมีความพรอม หรือเตรียม

ข้ึนมาไดของสถานศึกษา จัดทําเปนโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการจัดทําโปรแกรมการเรียนได
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สอดคลองกับกลุมอาชีพของทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาตอ รวมถึงสอดคลองกับการใชแหลงเรียนรู 

และแหลงจัดประสบการณท้ังของทองถ่ิน ชุมชน และของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษานํามาจัดเก็บในรูป

คลังทะเบียนแหลงเรียนรู 3 ดาน และคลังทะเบียนกลุมอาชีพของทองถ่ินอีกท่ีหนึ่ง 

1.1 คลังทะเบียนแหลงเรียนรู 

แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชน 

(1)  ดานกายภาพ 

 เปนเรื่องเก่ียวกับสิ่งท่ีไมมีชีวิต เปนสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา ซ่ึง

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตรในพ้ืนท่ีชุมชน ถ่ินฐาน และภูมิลําเนา ไดแก 

ปรากฏการณทางดาราศาสตร เกิดฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ขางข้ึนขางแรม น้ําข้ึนน้ําลง จันทรุปราคา 

และสุริยุปราคา เปนผลมาจากปรากฏการณทางดาราศาสตร โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ดวงจันทร

หมุนรอบตัวเอง ขณะเดียวกันก็โคจรรอบโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย ปรากฎการณทางภูมิประเทศ 

เกิดลักษณะของแผนดินมีลักษณะสูง ๆ ตํ่า ๆ เปนภูเขา ท่ีราบ ท่ีราบสูง แมน้ํา หนอง บึง ลักษณะภูมิ

ประเทศแตละแบบ จะมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชากร บริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบริมฝง

แมน้ํ า มักมีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน ทําการประมง และทําการเพาะปลูกเปนอาชีพหลัก 

ปรากฎการณทางภูมิอากาศ เกิดลักษณะอากาศเกิดข้ึนเปนประจําในทองถ่ิน ในระยะเวลาหนึ่งท่ี

ยาวนานพอสมควร เกิดลักษณะอากาศประจําถ่ิน ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ลม และทิศทางลม เปน

ตน ปรากฎการณทางภูมิธรณี เกิดลักษณะของหินและแรธาตุ ซ่ึงพบไดอยูท่ัวไปตามผิวเปลือกโลก แร

สวนมากจะเกิดรวมกับหินชนิดตาง ๆ เม่ือหินผุพังทลาย แรจะถูกกระแสน้ําพัดลงมาสูท่ีต่ําเพ่ือไปรวมกับ

กระแสแร ปรากฎการณทางภูมิปฐมพี เกิดลักษณะของดินชนิดตาง ๆ ดินเกิดจากวัตถุธรรมชาติท่ีทับถม

ปกคลุมผิวโลก เชน เศษดิน ซากพืช ซากสัตว แรธาตุตาง ๆ เปนตน ดินในแตละพ้ืนท่ีจะมีคุณสมบัติ

แตกตางกัน การอุมน้ํา สีของดิน ความอุดมสมบูรณ ปรากฎการณทางภูมิอุทก เกิดแหลงน้ําธรรมชาติ 

แมน้ํา ลําคลอง หวย บึง หนอง ทะเล ทะเลสาบ ปจจัยท่ีควบคุมภูมิอุทก ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ 

ฤดูกาลปริมาณน้ําฝน ปรากฎการณทางภูมิพฤกษ เกิดลักษณะของชนิดและพรรณไมประจําถ่ินท่ีข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ ตามอิทธิพลของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ      

(2)  ดานชีวภาพ 

เปนเรื่องสืบเนื่องมาจากสิ่งท่ีไมมีชีวิตเกิดการรวมกลุม อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชีวภาพมีอยูระหวางสายพันธุ ระหวางชนิดพันธุ และ

ระหวางระบบนิเวศ ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพระหวางสายพันธุ ท่ีเกิดจากความแตกตาง

ระหวางพันธุพืชและสัตวตางๆ ท่ีใชในการเกษตร ความแตกตางหลากหลายระหวางสายพันธุ ทําให

สามารถเลือกทางการเกษตร สายพันธุปศุสัตว และสัตวปก เพ่ือใหเหมาะสมตามความตองการของตลาด  

ความหลากหลายระหวางชนิดพันธุ สามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไปถึงความแตกตางระหวางพืชและสัตวแต

ละชนิด ไมวาจะเปนสัตวท่ีอยูใกลแบบสัตวเลี้ยง หรือสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในปาเขาลําเนาไพร โดยมีพ้ืนท่ี

ธรรมชาติเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตท่ีแตกตางหลากหลาย แตวามนุษยไดนําเอาสิ่งมีชีวิตมาใช
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ประโยชนทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ความหลากหลายระหวางระบบนิเวศเปนความหลากหลาย

ทางชีวภาพซ่ึงซับซอน สามารถเห็นไดจากความแตกตางระหวางระบบนิเวศประเภทปาดงดิบ ทุงหญา 

ปาชายเลน ทะเลสาบ บึง หนอง ชายหาด แนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน ทุง

นา อางเก็บน้ํา หรือแมกระท้ังชุมชนเมืองของเราเอง ในระบบนิเวศเหลานี้ สิ่งมีชีวิตก็ตางชนิดกัน และมี

สภาพการอยูอาศัยแตกตางกัน ความแตกตางหลากหลายระหวางระบบนิเวศ ทําใหโลกมีถ่ินท่ีอยูอาศัย

เหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ระบบนิเวศแตละประเภทใหประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษย

แตกตางกัน หรืออีกนัยหนึ่งใหบริการทางสิ่งแวดลอม' (environmental service) ตางกันดวย อาทิ ปา

ไมทําหนาท่ีดูดซับน้ํา ไมใหเกิดน้ําทวมและการพังทลายของดิน สวนปาชายเลนทําหนาท่ีเก็บตะกอน

ไมใหไปทบถมจนบริเวณปากอาวตื้นเขิน ตลอดจนปองกันการกัดเซาะบริเวณชายฝงจากกระแสลมและ

คลื่นดวย 

(3)  ดานวิถีชุมชน 

เปนเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากมนุษยสรางข้ึน ในดาน

ศิลปวัฒนธรรม อันเปนความงดงามและสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม ทางดานอัครศิลปน วรรณศิลป 

ทัศนศิลป หรือศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เพลงพ้ืนบาน ภาพยนต ดานสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรม เรื่องการกอสราง ปติมากรรมตาง ๆ จิตกรรม ดานการดําเนินชีวิตความเปนอยูเกิดกติกา ของ

ตกลง กฎ ระเบียบรวมกัน เกิดเปนวัฒนธรรม ประเพณี ตามความเชื่อตาง ๆ ท่ีแตกตางกันไปในแตละ

ถ่ินฐานท่ีตั้ง สรุปตามท่ีกลาวมา คือ สถาปตยกรรมการกอสราง วัฒนธรรมรวมสมัย  มรดกทาง

วัฒนธรรม วัฒนธรรมพ้ืนบาน ภูมิปญญามรดกทางปญญา การละเลนในอดีต 

1.2 คลังทะเบียนกลุมอาชีพ   

เปนไปตามการจัดเก็บประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ตามท่ีสํานักงาน

สถิติแหงชาติไดดําเนินการจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในโครงการสํามะโน และสํารวจตาง ๆ 

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในการดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานมาตรฐานสถิติ และคณะทํางานยอย

จัดทํามาตรฐานการจําแนกขอมูลสถิติ (อาชีพ) ข้ึน เพ่ือพิจารณาจัดประเภทอาชีพของประเทศใหเปน

มาตรฐานสากล โดยใชเอกสาร International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) 

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงผูใชขอมูลสถิติอาชีพสามารถ

นําไปเปรียบเทียบกับขอมูลของประเทศอ่ืนท่ีใชมาตรฐานเดียวกันได ดังมีโครงสรางของการจัดประเภท

อาชีพ และรายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอาชีพ ดังนี้ 
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โครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล  

(http://service.nso.go.th/nso/knowledge/standard/page2.htm) 

ดังตารางแสดงประเภทอาชีพ จํานวนหมวด หมูและรหัสอาชีพ 

ประเภทอาชีพ หมวด หมู รหัสอาชีพ 

1.ผูบัญญตัิกฎหมายขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 3 8 33 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ  4 18 55 

3. ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ  4 21 73 

4. เสมียน  2 7 23 

5. พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด  2 9 23 

6. ผูปฏิบัติงานท่ีมฝีมือในดานการเกษตรและการประมง  2 6 17 

7. ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  4 16 70 

8. ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการ

ประกอบ  
3 20 70 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 3 10 25 

0. กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ (สามเหลาทัพ) 1 1 1 

รวม 28 116 390 

 

โครงสรางของรหัสอาชีพ ใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว ซ่ึงแสดงถึง ประเภทอาชีพ หมวด 

หมูและรหัสอาชีพ ไดดังตัวอยางตอไปนี้ 

  ชื่อรหัสอาชีพ เลขรหัส 

ประเภท

อาชีพ 
ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 1 

หมวด ผูบัญญัติกฎหมายและขาราชการระดับอาวุโส  11 

หมู  ผูบัญญัติกฎหมาย 111 

รหัสอาชีพ  ผูบัญญัติกฎหมาย 1110 
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ตัวอยาง รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล 

(http://service.nso. go.th/nso/knowledge/standard/page3.htm) มีดังนี้ 

 

   

 

ประเภทท่ี 1 : ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ 

ประเภทท่ี 2 : ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 

ประเภทท่ี 3 : ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ประเภทท่ี 4 : เสมียน  

ประเภทท่ี 5 : พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด 

ประเภทท่ี 6 : ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 

ประเภทท่ี 7 : ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ประเภทท่ี 8 : ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร 

ประเภทท่ี 9 : อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

หมวด91 : อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 

หมู 911 : ผูปฏิบัติงานดานการจําหนายสินคาขางถนนและผูปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

รหัสอาชีพ 9111 : ผูปฏิบัติงานจําหนายอาหารตามขางถนน 

                             ทําหนาท่ีจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไวเพ่ือการจําหนาย โดยเคลื่อนยายไปตาม       

สถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีลูกคา เชน สวนสาธารณะ สถานีขนสง บานพักอาศัย ฯลฯ ขายอาหารตลอดจนเครื่องดื่ม

ท้ังรอนและเย็น รวมถึงการจําหนายผักสด ผลไม ไอศกรีม ฯลฯ เชน 

          คนเรขายเครื่องดื่ม อาหารตามขางถนน 

          คนเรขายเครื่องดื่ม อาหารวางตามโรงภาพยนตร โรงละคร สถานีขนสง สวนสาธารณะ 

          คนเรขายยาคูลท คนเรขายนมสด 

รหัสอาชีพ 9112 : ผูปฏิบัติงานจําหนายสินคาท่ีไมใชอาหารตามขางถนน 

รหัสอาชีพ 9113 : ผูปฏิบัติงานขายสินคาแบบเคาะประตูเรียกและแบบผานทางโทรศัพท 

หมู 912 : ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดรองเทาและอาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

หมู 913 : ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูชวยปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ผูปฏิบัติ   

               งานดานการทําความสะอาดและซักรีดเสื้อผา  

หมู 914 : ผูปฏิบัติงานดูแลในดานการดูแลรักษาอาคาร สิ่งปลูกสราง ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด       

                หนาตางและผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

หมู 915 : ผูปฏิบัติงานสงขาวสาร ผูปฏิบัติงานขนกระเปาเดินทาง ผูปฏิบัติงานเฝาเปด – ปด         

               ประต ู และผูปฏิบัติงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

หมู 916 : ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะและผูใชแรงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

หมวด92 : ผูใชแรงงานทางดานการเกษตร การประมงและผูใชแรงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

หมวด93 : ผูใชแรงงานในดานการทําเหมืองแร การกอสราง การผลิต และการขนสง 
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ประเภทท่ี 0 : กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ (สามเหลาทัพ) 

 
 

2. การจัดทําโปรแกรมการเรียนสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 
จากการวิเคราะหปจจัยเอ้ือตอโอกาสของบริบท สภาพแวดลอมของชุมชน ถ่ินฐาน 

และภูมิลําเนาท่ีมีตอการประกอบอาชีพในกลุมอาชีพประเภทตาง ๆ ทําใหสถานศึกษามีขอมูลในการ

ตัดสินใจในการเปดโปรแกรมการเรียน บรรจุเขาไปในโครงสรางหลักสูตร อันเปรียบเสมือนเข็มทิศนํา

ทางใหกับนักเรียนไดเรียนรูและรูจักการประกอบอาชีพในชุมชน ถ่ินฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

และปท่ี 2 สามารถตัดสินใจเลือกเขาสูลูกลุมอาชีพตามความถนดัและสนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ทําใหตัดสินใจศึกษาตอในโปรแกรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพสายอาชีวศึกษา และศึกษาตอในสาขาระดับอุดมศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพรองรับการกลับมา

พัฒนาถ่ินฐาน และภูลําเนาตอไป ดังนั้นการเปดวิชาเพ่ิมเติมในโปรแกรมการเรียนจึงมีความหมายท่ี

สําคัญอยางยิ่งในการเลือกสาขาการศึกษาตอสูเสนทางประกอบอาชีพของตัวนักเรียนเปนรายบุคคล 

(Carrier Parts) ซ่ึงจําเปนตองจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานความรู ความสามารถ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะตามหลักสูตรจาก ปพ. 5 และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงผลงานของ

นักเรียนจาการเรียนรู เพ่ือการสงตอจากระดับชั้นหนึ่งไปอีกระดับชั้นหนึ่ง รวมถึงใชเปนขอมูลการ

ตัดสินใจในการรับเขาศึกษาตอในสาขาอาชีพของตางสถาบันตอไป 

3. วิเคราะหสัดสวนเวลาและประเภทของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา 
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หลักการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ คือการนําเอาหนวยการเรียนรูของ

รายวิชาในระดับชั้นเดียวกัน หรือขามระดับชั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสหวิทยาการ หรือ

ออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการ โดยเริ่มจากครูท่ีไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูในรายวิชาและ

ระดับชั้น จะทําการวิเคราะหตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา หรือผลการเรียนรู ในรายวิชาท่ีครูผูสอน

รับผิดชอบ จัดกลุมของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา กําหนดเปนหนวยการเรียนรู โดยท่ีตัวชี้วัดมาตรฐาน

รายวิชาแตละตัวจะตองนํามาวิเคราะหประเภทของการวัดและการเรียนรู วาเปนประเภทความรู 

(Cognitive domain) ประเภททักษะการปฏิบัติ (psychomotor domain) หรือประเภทเจตนคติ 

(affective domain) ซ่ึงความสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูครูตองวิเคราะห และตอบใหไดวา

สัดสวนเวลา และน้ําหนักคะแนน ในการจัดหนวยการเรียนรูจะใหน้ําหนักระหวางภาคทฤษฎีความรู 

หรือ Knowles กับภาคปฎิบัติท่ีเนนทักษะกระบวนการ (Skills) ท่ีใชประเมินสมรรถนะ(psychomotor 

domain) และคุณลักษณะ(affective domain) เปนสัดสวนอยางละเทาไร ท้ังนี้เวลาจะเปนไปตาม

หนวยการเรียน และคาบเวลาของโครงสรางหลักสูตร คือ 1 คาบตอสัปดาห เทากับ 0.5 หนวยการเรียน 

และ 20 คาบตอสัปดาห เทากับ 1 ภาคเรียน โดยตัดคาบแรกท่ีเปนการชี้แจงโครงการสอนของการ

จัดการเรียนรู และตัดคาบการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียนออก 2 สัปดาห ท่ีเหลือจึงจะวิเคราะห

เปนน้ําหนักเวลา และคะแนนของแตละตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา และวิเคราะหน้ําหนักเวลาและคะแนน

ของประเภทของการวัดและการเรียนรูประเภทความรู และประเภททักษะกระบวนการ 

ครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในแตละระดับชั้นจะตองวิเคราะหสาระสําคัญ

รายวิชาของแตละหนวยการเรียนรู เพ่ือวิเคราะหหาความเก่ียวของสัมพันธกันระหวางสาระเนื้อหา 

(Content) กับฐานการจัดประสบการณ โดยเฉพาะกระบวนการในหนวยการเรียนรูบูรณาการ นํามาใช

เปนสถานการกระตุนเขาสูหนวยการเรียนรู และออกแบบการจัดกิกรรมการเรียนรูอีกทีหนึ่ง แสดงวา

หนวยการเรียนรูของรายวิชาใดสามารถนําไปวางไวหนวยเรียนรูบูรณาการเดียวกันไดก็จะทําการจัดทํา

หนวยการเรียนรูบูรณาการได สําหรับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีมีสาระเนื้อหาท่ีมีความซับซอนยุงยาก

แกการทําความเขาใจ ครูยังคงเลือกไมนําไป   บูรณาการ เลือกท่ีจะชี้แนะกระตุนสรางกระบวนการ

เรียนรูในหองเรียนไดเชนกัน 

4. การจัดทําหนวยจัดประสบการณระดับช้ันและหนวยเรียนรูบูรณาการ  

 

35 
 



แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

หลังจากสถานศึกษาจัดทําคลังทะเบียนแหลงเรียนรูท่ีเปนบริบท สภาพแวดลอมของ

ชุมชน ทองถ่ิน และตัดสินใจเปดโปรแกรมการเรียนท่ีเปนเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพของ

นักเรียนในอนาคตแลว สถานศึกษาตองเตรียมแหลงจัดประสบการณเชิงบูรณาการณของระดับชั้นตาง ๆ 

ท่ีจะไดใชเปนสถานการณ หรือสถานท่ีสรางแรงบันดาลใจเกิดคําถามอยากรูในบริบท สภาพแวดลอมท่ี

เปนชุมชน ถ่ินฐาน และภูมิลําเนาของเขา ตามหลักการเรียนรูจากสิ่งไกลตัวไปสูสิ่งท่ีไกลตัวออกไป 

เพ่ือใหครูใชเปนกุศโลบายกระตุนเชื่อมโยงเขาสูตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ของสาระสําคัญรายวิชาตาง ๆ  

สถานศึกษาตองวางแผนการจัดแหลงประสบการณใหนักเรียนแตละระดับชั้นได

เรียนรู โดยเม่ือศึกษาจบประโยคการศึกษาแลวนักเรียนจะไดรูจักบริบท สิ่งแวดลอม และการประกอบ

อาชีพในชุมชน ถ่ินฐาน และภูมิลําเนาของตนไดมากท่ีสุด แหลงจัดประสบการณเปนการ บูรณาการ

แหลงเรียนรูดานกายภาพ ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชนไวในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีตั้งเดียวกัน  ซ่ึงจะเปนท่ี

ซ่ึงครูใชออกแบบกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีภาคสนามสํารวจสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนตั้งเปนคําถามท่ี

อยากรู เม่ือสถานศึกษากําหนดชื่อแหลงจัดประสบการณ และระดับชั้นท่ีใชจัดประสบการณได

ครอบคลุมแลว สถานศึกษาจะตองพัฒนาและจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการในแตละหนวย (ฐานการ

เรียนรูเชิงบูรณาการ) โดยจําลองสถานการณของแหลงเรียนรูแบบตาง ๆ เปนฐานจัดประสบการณยอย 

ๆ แสดงใหเห็นข้ันตอนหรือกระบวนการ ตั้งแตเกิด หรือมีทรพัยากรในแหลงเรียนรู การอนุรักษดูแลหรือ

นําไปใชประโยชนจากแหลงเรียนรู การสรางกระบวนการผลิตในการนําไปสูการแปรรูป การสราง

มูลคาเพ่ิมและกระบวนการของผูประกอบการทางธุรกิจการคา หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเปนการจัด

ประสบการณใหกับนักเรียนอยางหลากหลาย 

 

5. การจัดทําตารางเรียนรายวิชา และตารางเรียนรวม 

 
เม่ือครูและฝายบริหารรูจํานวนคาบเวลาของภาคทักษะกระบวนการ และจํานวน

คาบเวลาภาคทฤษฎีความรูท้ังแบบท่ีไมเลือกบูรณาการ และเลือกนําไปบูรณาการ สถานศึกษาจะตอง

วางแผนการจัดตารางสอนใน 2 แบบ คือ  

1. แบบไมบูรณาการใชกับสาระเนื้อหาภาคทฤษฎีความรูท่ีมีความซับซอนยุงยาก

ตอการทําความเขาใจจะตองจัดตารางสอนใหมีการจัดการเรียนรูในหองเรียนท่ีมีการนําความรูจากการ

สืบคนมาแนะนําทําความเขาใจในหองเรียนท่ีมีครูเปนผูกระตุนแนะนําและมีการใหรายงานการจัด
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ประสบการณและความรูท่ีไดจากการสืบคนและการเรียนเรียนรูเพ่ือผูตรวจสอบความรูรวมถึงการปรับ

ซอมใหเปนไปตามสาระของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

2. แบบบูรณาการใชกับสาระเนื้อหาภาคทฤษฎีความรูท่ีนักเรียนอาน สืบคน ทํา

ความเขาใจเองได และภาคทักษะกระบวนการ หรือภาคปฏิบัติ โดยจัดตารางสอนจัดกระบวนการเรียนรู

ในหองเรียนรวม หรือ Study Room เปนสถานท่ีใชชี้แจงการทํากิจกรรมภาคสนาม หรือภาคปฏิบัต ิ

เพ่ือลงสูการปฏิบัติในการสืบคนรวบรวมความรูและกลับมาบันทึกรายงานการจัดประสบการณ ลงไป

ปฏิบัติการสํารวจในแหลงจัดประสบการณ สรางแรงบันดาลใจตั้งคําถามอยากรู และกลับมาเขียน และ

บันทึกการรายงานประเด็นคําถามอยากรู พรอมหลักฐานอางอิง รวมถึงจัดกิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยน

ประเด็นความรูระหวางนักเรียนดวยกัน จัดกิจกรรมอภิปรายกลุมในประเด็นคําถามท่ีอยากรูกับกระทูท่ี

ครูสรางจากสาระสําคัญรายวิชา จัดกิจกรรมติดตามสรุปผลความกาวหนาการสืบคนรวบรวมความรู การ

ติดตามแกไขขอติดขัดและประเด็นปญหาของนักเรียนรายบุคคลหรือกลุมท่ีมีประเด็นแบบเดียวกัน เปน

ตน 

หนวยที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจใฝอยากรู 

 

 เม่ือครูทุกรายวิชาท่ีไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนจะทําการวิเคราะห

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาถึงน้ําหนักเวลาและคะแนน และประเภทของการเรียนรูดานความรู 

(Knowles) ดานทักษะกระบวนการ (Skills) ท้ังแบบ psychomotor domain และแบบ affective 

domain เพ่ือจัดทําหนวยการเรียนรูของรายวิชา ซ่ึงเวลาท้ังหมดของทุกหนวยการเรียนรูรวมกับเวลา
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สอบกลางภาค และปลายภาค รวมถึงเวลาการชี้แจงโครงการสอนแลว ตองไดเทากับเวลาตามหนวยกิ

ตของโครงสรางรายวิชา จากนั้นใหพิจารณาบริบท สภาพแวดลอม และลักษณะอาชีพของหนวยจัด

ประสบการณท่ีสถานศึกษากําหนดใหแตละระดับชั้นไดเรียนรู ใหครูพิจารณานํากลุมตัวชี้วัดมาตรฐาน

รายวิชาหรือหนวยการเรียนรูไปวางไวท่ีหนวยบูรณาการ ท่ีเปนหนวยยอยของหนวยจัดประสบการณใน

แตละระดับชั้น โดยวิเคราะหตามความสอดคลองของสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา กับ

สภาพบริบท และกระบวนการในแตละหนวยเรียนรูบูรณาการ ซ่ึงในหนวยเรียนรูบูรณาการจะมีกลุมของ

ตัวชี้วัดท่ีมาจากหลายรายวิชา ท่ีจะมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูรวมกับกลุมครูผูสอนไปสูกิจกรรม

การสรางทักษะกระบวนการตอไป สําหรับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีเปนทฤษฎีความรูท่ีซับซอนยุงยาก

ใหกันคาบเวลาไวเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีจะชี้แนะกระตุนสรางกระบวนการเรียนรูในหองเรียน

ตอไป 

1. การจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

 

 หนวยจัดประสบการณเปนอาณาเขตพ้ืนท่ีท่ีรวมแหลงเรียนรูหลาย ๆ สิ่งท่ีถูกผูก

โยงเปนเรื่องราวท่ีเปนลักษณะเดน หรือจุดขายของทองถ่ินท่ี มีการบูรณาการของแหลงเรียนรูดาน

กายภาพ ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชนเขาไวดวยกัน โดยสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดใหแตละระดับชั้น

ไดรูจัก และเรียนรูในบริบท สภาพแวดลอม และอาชีพของชุมชน ทองถ่ินของแตละหนวยจัด

ประสบการณท่ีแตกตางกันไปจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จะเรียนรูในสิ่งใกลตัวท่ีเปนเรื่องความ

เปนอยูในชีวิตประจําวันในบาน ในชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จะเรียนรูในสิ่งท่ีไกลตัวออกไปใน

ระดับทองถ่ิน รวมถึงกลุมอาชีพท่ีทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในทองถ่ินของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 จะเรียนรูในสิ่งท่ีเปนสากลในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงกลุมอาชีพท่ีสรางงานสรางรายไดของ

ทองถ่ินและจังหวัด เพ่ือนําไปสูเสนทางการศึกษาตอ และลูทางการประกอบอาชีพของนักเรียนใน
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อนาคตท้ังดานสายอาชีวะ และสายสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จะเรียนรูในสิ่งท่ีเปนสากลใน

ระดับจังหวัดและภูมิภาคเชนเดียวกับมัธยมศึกษาปท่ี 3 แตจะมีการเชื่อมโยงไปสูความเปนสากลใน

ระดับประเทศ รวมถึงความเปนเฉพาะดานตามโปรแกรมการเรียนของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปสู

สถาบันการศึกษาตอของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จะเรียนรูในสิ่งท่ีเปนสากลเชนเดียวกับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 แตเนนการเชื่อมโยงไปสูการศึกษาเปรียบเทียบในระดับความเปนสากลโลก ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จะเรียนรูในสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ และถนัดตามสิ่งท่ีนักเรียนไดเลือกเรียนในวิชาเลือกให

ไดมากท่ีสุดโดยยึดหลักเกณฑความสอดคลองรองรับสาขาการศึกษาตอในสถาบันท่ีจะนําไปสูการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 หนวยจัดประสบการณระดับชั้นจะใชเปนสถานการณกระตุนในการสรางแรง

บันดาลใจใหนักเรียนเกิดนานาคําถามอยากรูในสิ่งท่ีเกิดข้ึนทุก ๆ เรื่องในชุมชน ทองถ่ินของนักเรียน ซ่ึง

ทีมคณะครูของระดับชั้นจะตองเตรียมใบกิจกรรมการมอบหมายงานการลงสํารวจพ้ืนท่ีในสภาพจริง 

หรือท่ีเรียกวาภาคสนาม เพ่ือใหนักเรียนไปสัมผัส และถูกกระตุนดวยแหลงจัดประสบการณจริงเกิด

สารพัดคําถามอยากรู เพ่ือนําไปสูการจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนความเห็น ตั้งเปนสมมติฐานคําตอบท่ี

เปนไปไดมากท่ีสุด และจัดทําผังมโนทัศนแสดงความเชื่อมโยงเก่ียวของกับสาระสําคัญรายวิชาตาง ๆ 

ตามประเด็นกระทูท่ีคณะครูตั้งข้ึน เพ่ือใหนักเรียนอภิปรายเชื่อมโยงไปสูสาระเนื้อหาท่ีจะเรียนรูใน

รายวิชาตาง ๆ ตอไป 

1. การเตรียมการสํารวจ ทีมคณะครูจะเตรียมใบกิจกรรมมอบหมายงานให

นักเรียนศึกษาความรูเบื้องตนจากคลังทะเบียนแหลงเรียนรู และคลังทะเบียนแหลงอาชีพ เพ่ือให

นักเรียนไดสืบคน และรวบรวมความรูท้ังประสบการณเดิมและความรูจากท่ีสืบคนทําใหรูจักและเขา

ใจความเปนทองถ่ินของตนเองมากข้ึน พรอมกับตั้งประเด็นเบื้องตนในสิ่งท่ีอยากรูและรายงานสิ่งท่ีอยาก

รูใหกับทีมคณะครูเพ่ือใหครูไดวิเคราะหพ้ืนประสบการณเดิมและความรูเดิมของนักเรียนเปนรายบุคคล 

และจําแนกกลุมประเภทท่ีรูจักและสนใจท่ีใกลเคียงกัน 

2. การสํารวจสรางแรงบันดาลใจ ทีมคณะครูมอบหมายกิจกรรมการทํางานตอ

เนื่องมาจากใบกิจกรรมการเตรียมตัวสํารวจเปนการชี้แจงขอปฏิบัติใหนักเรียนลงไปสํารวจพ้ืนท่ี เพ่ือไป

ตรวจสอบสิ่งท่ีนักเรียนอยากรูจากประสบการณเดิมและการสืบคน รวมท้ังการพบสิ่งใหมเกิดคําถาม

อยากรูใหม ซ่ึงในข้ันนี้คําถามอยากรูของนักเรียนไมมีผิด ไมมีถูก ถือเปนขอคิดเห็น และเปนสิ่งท่ีครูจะได

ขอมูลสะทอนกลับถึงประสบการณเดิม และพ้ืนฐานความรูเดิมของนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีสามารถ

นํามาจําแนกเปนกลุมประสบการณของนักเรียนได นอกจากนั้นยังเปนการชี้แจงใหนักเรียนไดทราบ

กําหนดการ การเตรียมตัว อุปกรณ เครื่องมือท่ีจําเปน และเรื่องความปลอดภัยในการลงภาคสนามการ

สรางแรงบันดาลใจ 

3. การายงานคําถามอยากรู ทีมคณะครูยังคงมีการมอบหมายกิจกรรมการ

ทํางานตอเนื่องกันมา โดยเฉพาะการรายงานคําถามท่ีอยากรูท่ีไดจากการเขาไปเห็นและสัมผัสใน

สถานการณจริง  การรายงานสามารถทําไดท้ังรูปแบบรายงานเอกสาร รายงานผานระบบ email 
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รายงานผานระบบ online แบบ Block ชนิดตาง ๆ รวมถึงการแนบขอมูลอางอิงการลงพ้ืนท่ีจัดประสบ

การในรูปแบบ ภาพ เสียง วีดีโอ เปนตน ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ตอไป 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติหองเรียนรวม 

 
 หองเรียนรวม เปนหองหรือพ้ืนท่ีท่ีใชจัดกิจกรรมกลุม มีมิติท่ีสะดวกคลองตัวตอ

การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมแบบหลากหลาย ใชเปนสถานท่ีชี้แจงมอบหมายกิจกรรมการทํางาน 

ใชเตรียมกิจกรรมการทํางานของนักเรียน การสรุปงานกลุม การติดตามชี้ขอเสนอแนะความกาวหนาของ

กิจกรรมการดําเนินงานของนักเรียนเปนกลุม และรายบุคคล ดังนั้นโตะ เกาอ้ีจึงตองเหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมกลุม หรืออาจใชเปนพ้ืนท่ีสะอาดสามารถนั่งกับพ้ืนในการทํากิจกรรมกลุมก็ได อุปกรณเครื่องมือ

ชวยการสืบคน และบันทึกผลการปฏิบัติงานจึงควรมีเทาท่ีจําเปน 

 เม่ือนักเรียนลงปฏิบัติกิจกรรมการสรางแรงบันดาลใจภาคสนามนักเรียนจะเกิด

การรับรูท่ีจะนําไปสูความตระหนักในเรื่องราวของสิ่งแวดลอม สังคมวัฒนธรรมของชุมชน ถ่ินฐาน 

บทบาทของทีมคณะครูจะใชใบกิจกรรมมอบหมายการทํางานกลุมเพ่ือใหนักเรียนนําสารพันคําถามท่ี

อยากรูมาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และจัดกลุมประเด็นคําถามอยากรูตามกลุม ตามเกณฑท่ีเปน

ขอสรุปรวมกัน นําไปสูการนําเสนอผลการอภิปรายกลุม ซ่ึงทีมคณะครูจะทําหนาท่ีเชื่อมโยงกลุมคําถาม

อยากรูท่ีนักเรียนนําเสนอไปสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของรายวิชาของครูประจําวิชาแต

ละคน การนําเสนอความเชื่อมโยงของครูควรใชแผนภาพ หรือ mine map  เพ่ือใหนักเรียนเห็นวาสิ่งท่ี

นักเรียนสงสัยอยากรูคือหัวเรื่องของสาระเนื้อหาของรายวิชาใดตามหลักสูตร และเปนประเด็นคําถามท่ี

จะนําไปใชจัดกิจกรรมการสืบคนรวบรวมความรูกันตอไป ขอสําคัญท่ีครูตองตรวจสอบก็คือคําถามท่ี

นักเรียนอยากรูนั้นครอบคลุมตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบหรือไม ครูควรเติมเต็มและสรุปให

นักเรียนบันทึก หรือจัดทําแผนภาพความเชื่อมโยงเก็บเปนแผนผังการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล 

1. การแลกเปลี่ยนคําถามอยากรูระหวางนักเรียนนั้น ทีมคณะครูจะใชใบ

กิจกรรมการมอบหมายงานใหแลกเปลี่ยนประเด็นคําถามอยากรูของนักเรียนแตละคนพรอมกับใหเพ่ือน

แสดงความคิดเห็นในรูปแบบจัดกลุมอภิปราย หรือรูปแบบผานระบบ online แบบ Block ชนิดตาง ๆ 

ความมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนไดนําประสบการณเดิม และความรูเดิมมาใชแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ๆ ซ่ึงถือ

วานักเรียนจะไดเรียนรูประสบการณใหมจากเพ่ือนอีกทีหนึ่ง และการเรียนรูในข้ันนี้เปนเพียงขอคิดเห็น
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ยังไมใชขอเท็จจริงท่ีถูกยืนยันอางอิงจารสารสนเทศท่ีเชื่อถือได กิจกรรมกลุมตอจากการแลกเปลี่ยน

คําถามอยากรู คือ การใหนักเรียนหารือตั้งเกณฑการจับกลุม หรือพวก ของคําถามอยากรู ในข้ันนี้

นักเรียนจะไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห และสังเคราะหในข้ันพ้ืนฐาน ผลงานกลุมควรใหนักเรียน

นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบขามกลุมอีกทีหนึ่ง 

2. การตั้งกระทูแทนสาระสําคัญรายวิชา เปนบทบาทครูประจําวิชาจะทําการ

วิเคราะหสาระสําคัญรายวิชา ประกอบไปดวยตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาอะไรบาง และเม่ือจัดทําเปน

หนวยการเรียนรูแลวไดก่ีหนวยการเรียนรู เม่ือนําไปจัดทําหนวยบูรณารรวมกับรายวิชาอ่ืนแลวอยูภายใต

ชื่อหนวยบูรณาการอะไร เนื้อหาสาระและกระบวนการของหนวยบูรณาการใหมมีความเก่ียวของและ

สอดแทรกกันไดอยางไร ซ่ึงครูควรลงไปสํารวจพ้ืนท่ี ท่ีใชเปนแหลงจัดประสบการณกอนหนานักเรียน 

เพ่ือนําสิ่งท่ีครูพบเห็นมาเตรียมการจัดทําชุดคําถามกระตุนความสนใจของนักเรียนภายใตสาระสําคัญ

รายวิชา คําถามกระตุนความสนใจก็คือคําถามท่ีครูอยากรูและมีความสัมพันธเก่ียวของกับสาระเนื้อหา

ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของครูผูสอน จากนั้นครูประจําวิชาตองเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมการ

อภิปรายกลุมของนักเรียน โดยใหนักเรียนนํากลุมคําถามอยากรู ท่ีจัดกลุมหรือพวกไวกอนหนานั้น มา

อภิปรายแสดงความสัมพันธเก่ียวของกับสาระสําคัญรายวิชาใดไดบาง โดยครูรายวิชานําสาระสําคัญ

รายวิชามาสรางเปนกระทูท่ีมีประเด็นการอภิปรายเปนประเด็นหัวเรื่องตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

3. การอภิปรายคําถามอยากรูภายใตกระทู ทีมคณะครูชี้แจงกิจกรรมการ

อภิปรายกลุมภายใตกระทูตามกรอบประเด็นของหัวเรื่องท่ีกําหนด โดยใหนักเรียนนํากลุมคําถามท่ีอยาก

รูมาอภิปรายความสัมพันธเก่ียวของกับกระทูใดไดบาง ซ่ึงข้ันตอนนี้จะทําใหครูเห็นพ้ืนฐานความรูเดิม

และประสบการณเดิมของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุมท่ีตองทําการบันทึกขอมูลขอคนพบเก็บไว 

เพ่ือเตรียมการใหขอเสนอแนะ หรือสงเสริมเปนกรณีไป นักเรียนอาจอภิปรายความสัมพันธเก่ียวของของ

คําถามอยากรูกับกระทูไดไมครบทุกกระทู ดังนั้นครูควรใชคําถามกระตุนท่ีไดเตรียมไวเปนตัวชวยให

นักเรียนตั้งคําถามอยากรูใหมเพ่ือการอภิปรายใหเขาประเด็นกระทู หรือบางคําถามอยากรูของนักเรียน

อาจจะไมตรงกับของครูท้ังหมดครูตองบันทึกประเด็นเหลานี้ไวเนื่องจากเปนสิ่งท่ีนักเรียนมีมุมมองจาก

พ้ืนฐานประสบการณท่ีแตกตางจากของครู ซ่ึงคําถามอยากรูของนักเรียนท่ีนําไปวางพรอมอภิปราย

ภายใตกระทูแตละกระทูครูตองวิเคราะหตรวจสอบวาครอบคลุมหัวเรื่อง หรือตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

หรือยัง เพ่ือการเติมเต็มใหกับนักเรียนไดเห็นภาพรวมท้ังหมด และมอบหมายกิจกรรมกลุมหรือ

รายบุคคล ในการเขียนแผนภาพ หรือ mine map ชื่อวิชา กระทู และคําถามท่ีอยากรูท่ีไดขอสรุปเปน

ภาพรวมแลว ซ่ึงจะเปนแผนการสืบคนและรวบรวมความรูของนักเรียน ในการนําสารสนเทศ พรอม

บรรณานุกรมท่ีนาเชื่อถือไดมาอางอิงจากขอสรุปท่ีไดจากการอภิปรายท่ีเปนเพียงระดับความคิดเห็น 

นํามายืนยันการเปนระดับขอเท็จจริงตามทฤษฎีความรู ขอสรุปการอภิปรายท่ีไมมีสารสนเทศมาอางอิง 

หรือมีสารสนเทศท่ีมาโตแยงก็จะถูกปรับตกไป 

4. การติดตาม วิเคราะหสรุปผลความกาวหนาของนักเรียน เปนการติดตาม

ตรวจสอบพ้ืนฐานความรูเดิม และพ้ืนฐานประสบการณเดิมของนักเรียนท่ีเหมือน หรือแตกตางกันไปใน
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แตละบุคคล ซ่ึงครูจะเปนผูบันทึกจํานวนความเหมือน และจํานวนความแตกตาง พรอมกับประเด็นท่ี

นักเรียนมองไดมากกวากรอบกระทู หรือมองไมครอบคลุมกระทู ท่ีครูตองใชคําถามกระตุนหรือเติมเต็ม

ให การบันทึกรายละเอียดของนักเรียนบางบุคคลควรกระทําอยางยิ่งในกรณีท่ีนักเรียนตองเติมเต็มให

เปนอยางมาก หรือนักเรียนท่ีไมตองเติมเต็มแตพบแววท่ีจะสงเสริมตอยอดในลักษณะความสนใจท่ีพิเศษ

และแตกตางจากกรณีท่ัว ๆ ไป นอกจากการติดตามตรวจสอบดังกลาวแลว การตรวจงานแผนผังการ

เรียนรู หรือ mine map ของนักเรียนรายบุคคล จะทําใหครูเห็นแผนผังการเรียนรูของนักเรียน และจะ

ไดชวยสนับสนุนสงเสริมความกางหนาการเรียนรูไดชัดเจนข้ึน นอกจากนี้เครื่องมือวัดคุณภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีนักเรียนแสดงออกตามกระบวนการท่ีหมอบหมายไวตามใบกิจกรรมถือวามีความสําคัญตอ

การเกิดทักษะการปฏิบัติ ท่ีจะนําไปสูการประเมินสมรรถนะ และคุณลักษณะของนักเรียนเปนรายบุคคล 

5. การเฉลยเรื่องท่ีจะเรียน (สาระสําคัญรายวิชา) และหัวเรื่องท่ีจะสืบคน 

(ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา) เปนกระบวนการสรางแผนผังการเรียนรู ตั้งแตชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู และหัว

เรื่องท่ีจะทําการสืบคนรวบรวมสรางองคความรู ซ่ึงครูผูสอนรายวิชาจะชวยเติมเต็มคําถามท่ีนักเรียน

อยากรู ซ่ึงคือการเติมประเด็นใหครอบคลุมตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาตาง ๆ หรืออีกนัยก็คือเปนการบอก

หัวเรื่องท่ีจะทําการสืบคนภายใตสาระสําคัญรายวิชา ซ่ึงครูตองสรุปใหนักเรียนเห็นวาขอสรุปจากการ

อภิปรายประเด็นกระทูกับคําถามอยากรูนั้น เปนเพียงความคิดเห็นยังไมใชขอเท็จจริงหรือทฤษฎีความรู 

หรือแมนแตประเด็นการเติมเต็มของครูผูสอนก็ใหถือวาเปนเพียงความคิดเห็น การจะยืนยันวาเปน

ทฤษฎีความรูตองมีการสืบคนรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากแหลงท่ีเชื่อถือไดมายืนยังและถูกกํากับดวย

แหลงอางอิง หรือบรรณานุกรมกอนจึงจะสรุปวาเปนขอเท็จจริงท่ีใชนําไปสรางกระบวนการวิเคราะห 

สังเคราะหสรางเปนองคความรูตอไป ขอสรุปการอภิปรายท่ีมีการโตแยงจากขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือวา

เปนเพียงขอคิดเห็นเทานั้น กระบวนการข้ันนี้จะทําใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะการรูเทาทัน สื่อ 

สารสนเทศไมตกอยูในโลกของสังคมชวนชื่อ และการท่ีนักเรียนไดลงปฏิบัติไปสํารวจพ้ืนท่ีในชุมชน ถ่ิน

ฐานของนักเรียนก็จะทําใหเห็นภาพท่ีคุนเคยรูจักใกลตัวไดรูจักชุนชน ถ่ินฐาน และกลุมอาชีพเกิดความ

รัก หวงแหน และคุณคาของธรรมชาติ ทรัพยากร สิ่งแวดลอม สังคมวัฒนธรรมของภูมิลําเนาถ่ินฐาน เขา

หลักการการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวท่ีคุนเคยรูจัก เกิดแรงบันดาลใจอยากรู และสืบคนในสิ่งท่ีไกลตัวออกไป

เกิดความรูใหม และไกลตัวออกไปอีกไปสูความเปนสากล เม่ือการเรียนรูมีการเชื่อมโยงไปสูทฤษฎีความรู

ของ 8 กลุมสาระ และความรูในโลกศตวรรษท่ี 21 ก็จะเกิดเจตคติท่ีดีอนุรักษ และพัฒนากระบวนการ 

หรือคุณภาพของผลผลิต มีจินตนาการสรางกระบวนการพัฒนานําไปสูการเปนผูประกอบการ เละเห็น

เสนทางการศึกษาตอและลูทางการประกอบอาชีพอาชีพตอไป  
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3.การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎีความรูหองเรียนปกติ 

 

 
 

 หองเรียน เปนสถานท่ีใชเรียนรูภาคทฤษฎีความรูสํารับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ี

เปน Knowles ซ่ึงมีความจําเปนสําหรับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดท่ีมีความซับซอนยุงยาก ท่ีครูจําเปนตอง

มีกระบวนการกระตุน ชี้แนะใหเรียนรูไปพรอมกับการชี้แนะ แตท้ังนี้ตองหลีกเลี่ยงการบรรยายใหมาก 

ใหใชวิธีการกระตุน สืบคน และใชกระบวนการกลุมสรางขอสรุปรวมกันโดยครูเปนผูสรางเง่ือนไขและ

กระตุนใหเห็นประเด็นการเชื่อมโยง จนไดขอสรุป และคนพบ ตัวชวยท่ีสําคัญคือใบความรูและแหลง

อางอิง รวมถึงบรรณานุกรมท่ีเก่ียวของ รูปแบบใบความรูอาจเปนเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

เชน ใบความรูแบบ สื่อ On-Demand วิดีโอการใหความรูเนื้อหาสาระของแตละตัวชี้วัดท่ีมีการบันทึกไว

กอนลวงหนา นอกจากนั้นยังใชเปนท่ีสรุปงาน และใชวัดผลความรูภาคทฤษฎีความรู 

 

4. การเตรียมแผนการเรียนรูและเอกสารการเรียนรู 

 

 
 

 การเตรียมเอกสารการสอน เปนผลตอเนื่องมาจากกระบวนการจัดทําแผนการ

เรียนรูท่ีอิงกระบวนการเรียนรูแบบ QSCCS ไดแก  
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1. ใบความรูและแหลงอางอิง เปนเอกสารสิ่งพิมพ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ใช

แนะนําสาระเนื้อหาความรูเบื้องตนพอสังเขปท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรู และ

หนวยบูรณาการ สวนรายละเอียดสมบูรณจะถูกแสดงอางอิงในรูปเชิงอรรถ และบรรณานุกรมแบบ

หลากหลาย ท้ังบรรณานุกรมแบบเอกสารสิ่งพิมพ หรือบรรณานุกรมแบบอิเล็กทรอนิกส ถูกกํากับไว

เพ่ือใหนักเรียนนําไปสืบคน รวบรวมความรูแบบละเอียด กอนเขาสูกิจกรรมอภิปรายกลุม หรือกิจกรรม

ออกแบบกระบวนการทํางาน สามารถจําแนกใบความรูเปน 2 ลักษณะ คือ 

1.1 ใบความรูท่ีแสดงสาระเนื้อหาความรูของหนวยจัดประสบการณ ท่ีจะทํา

ใหนักเรียนรูจักแหลงเรียนรูและการประกอบอาชีพของชุมชน ทองถ่ินดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานวิถี

ชุมชน ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปสูแหลงเรียนรูในระดับจังหวัด ประเทศ และของโลก ตลอดจนความรูในโลก

ศตวรรษท่ี 21 ไดตอไป 

1.2 ใบความรูท่ีแสดงเนื้อหาสาระความรูของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของแต

ละหนวยการเรียนรู 

2. ใบมอบหมายกิจกรรมการทํางาน ใชชี้แจงและทําความตกลงกับนักเรียนใน

การเขารวมกิจกรรมการทํางานตั้งแตวิธีการทํากิจกรรม สถานท่ี วัน เวลาการทํากิจกรรม การรายงาน

ผลและประเมินผลการรวมกิจกรรมและนําเสนอผลของชิ้นงาน ผลงาน ตลอดจนเง่ือนไขหรือขอบเขต

การปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตน ใบมอบหมายกิจกรรมการทํางานประกอบดวย 

2.1 ใบมอบหมายกิจกรรมการสํารวจพ้ืนท่ีหนวยจัดประสบการณ  ตอง

ครอบคลุมถึงการมอบหมายการเตรียมศึกษาความรูเบื้องตนของแหลงเรียนรูตาง ๆ ในพ้ืนท่ีหนวยจัด

ประสบการณวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนรูจัก รักและหวงแหนในแหลงเรียนรูตาง ๆ ของชุมชน ถ่ินฐาน 

ท้ังการสืบคนและลงไปสัมผัสหาชื่อแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีจัดประสบการณและกําหนดประเด็น

คําถามอยากรูจากการไดรูจักและรับรูพรอมวางแผนการลงสํารวจแหลงเรียนรูจริง มอบหมายการลง
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พ้ืนท่ีสํารวจแหลงเรียนรูจริง เพ่ือใหสังเกตมองประเด็นท่ีเกิดข้ึนตามประเด็นคําถามอยากรูในแผนการลง

สํารวจแหลงเรียนรูจริงท้ังอดีต ปจจุบัน และในอนาคต รวมถึงคําถามอยากรู ท่ี เกิดข้ึนใหม เพ่ือ

ตั้งสมมติฐานคําตอบจากการศึกษาและไดพบเห็น พรอมสงรายงานคําถามอยากรูและสมมติฐานคําตอบ

แนบภาพ เสียง วีดีโอ หรือแบบอ่ืน ๆ แลวแตกรณีตามเง่ือนไขระยะเวลา 

2.2 ใบมอบหมายกิจกรรมอภิปรายกลุมประเด็นคําถามอยากรู วัตถุประสงค

เพ่ือใหแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักเรียนดวยกัน และแสดงความคิดเห็นในประเด็นการ

ตั้งสมมติฐานคําตอบของเพ่ือนในกลุมพรอมหาขอสรุปคําถามอยากรูและสมมติฐานคําตอบตาง ๆ 

รวมถึงการมอบหมายใหนําเสนอผลขอสรุปของแตละกลุม เพ่ือชวยกับสรุปเปนภาพรวมของคําถาม

อยากรูและสมมติฐานคําตอบ 

2.3 ใบมอบหมายกิจกรรมการทําแผนผังการเรียนรู กําหนดชื่อเรื่อง และหัว

เรื่องในการเรียนรู วัตถุประสงค เพ่ือกําหนดเกณฑการจัดกลุมคําถามอยากรู และอภิปรายสมติฐาน

คําตอบในประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทูท่ีครูผูสอนรายวิชากําหนดข้ึนสําหรับจัดหมวดหมูชื่อเรื่องและหัว

เรื่องภายใตกระทู ซ่ึงเม่ือไดขอสรุปแลวทีมคณะครูจะใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดใหเปนกรอบการ

เรียนรู จากตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาคือหัวเรื่องท่ีแทนดวยคําถามอยากรู และสมมติฐานคําตอบ ซ่ึงจะ

อยูภายใตกระทูท่ีแทนดวยชื่อเรื่องหรือสาระสําคัญรายวิชา ของชื่อวิชาท่ีจะสืบคน ศึกษาเรียนรู โดยจะ

แสดงดวยชื่อครูผูสอนท่ีจะชวยชี้แนะการสรางองคความรูใหกับนักเรียน 

3. ขอสอบ ใชวัดความรู (Knowles) สําหรับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีเปน 

Cognitive domain ตามระดับการวัดของ Bloom’s Taxonomy ดานพุทธิพิสัยจากความจํา ความ

เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ซ่ึงควรใชลักษณะของขอสอบเปน

แบบหลากหลาย โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา เชนแบบปรนัย 

จับคู เติมคํา และอัตนัย เปนตน การจัดทําขอสอบตองคํานึงถึงความเท่ียงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดระหวางความสอดคลองของขอกระทงของคําถามกับสาระเนื้อหาของ

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา การสรางขอสอบทุกครั้งตองถูกระบุดวยตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา เก็บเขาสู

คลังขอสอบ การใชขอสอบวัดความรูเพ่ือใชสอบวัดกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ตองสอดคลอง

กับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของแตละหนวยการเรียนรู และควรมีขอสอบท่ีใชตรวจสอบองคความรูของ

นักเรียนกอนทําการสอบวัดทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวามีนักเรียนคนใดท่ียังทําขอสอบของตัวชี้วัดมาตรฐาน

รายวิชาในตัวชี้วัดใดท่ียังไมผาน จะไดทําการซอมเสริมกอนการสอบวัดจริง การซอมเสริมอาจกระทําได

อีกทางหนึ่งคือนําขอสอบสําหรับตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไมผานใหดูเฉลย แนวการคิดคําตอบ แหลงอางอิง

เพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนั้นการออกขอสอบเพ่ือนําเขาสูคลังขอสอบจึงตองมี เฉลยแสดงการใชทฤษฎี

ความรู และวิธีคิดคําตอบ พรอมแหลงอางอิงทุกครั้งท่ีสรางขอสอบ 

4. แบบวัดการปฏิบัติ ใชวัดผลของการแสดงทักษะ (Skill) และกระบวนการ

เรียนรู  สําหรับตัวชี้ วัด ท่ี เป นแบบ affective domain และแบบ psychomotor domain ของ 

Bloom’s Taxonomy ดานจิตพิสัยจากการรับรู การตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบ และ
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การสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมท่ียึดถือ ดานทักษะพิสัยจากทักษะการเลียนแบบ (Imitation) การ

ปฏิบัติไดโดยลําพัง (Manipulation) การปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา (Precision) การปฏิบัติอยางตอเนื่อง

และผสมผสาน (Articulation) และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization) ท้ังดานจิต

พิสัย และทักษะพิสัยในการออกแบบกิจกรรมการทํางานใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงจะถูกสะสมตกตะกอน

ไปสูการประเมินการเกิดคุณลักษะดานตาง ๆ ใน 8 คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ประเมินการเกิดสรรถนะดานตาง ๆ ใน 5 สมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประเมิน

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 การสรางแบบวัดการปฏิบัติจะทําใน 2 ระดับการเกิด คือ  

4.1 การวัดระดับการเกิดคุณภาพของพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน

จากระดับนอยไปสูมาก ตามข้ันตอนกระบวนการของ QSCCS ท่ีจะนําไปสูการเกิดคุณลักษณะของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 จากการตั้งประเด็นความสนใจ (Learn to Question) การสืบคนและรวบรวม

ความรู (Learn to Search) การลงมือปฏิบัติและยืนยันคําตอบ (learn to Construct) การสรุปขอมูล

และนําเสนอ (Learn to Communicate) และการประยุกตตอยอดความรู เพ่ือสังคม (Learn to 

Service) วัตถุประสงคการวัดก็เพ่ือตรวจวัดการเกิดคุณลักษณะดานจิตพิสัย และการเกิดสมรรถนะดาน

ทักษะพิสัย จากสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคย รูจักในสิ่งแวดลอมใกลตัวท่ีเปนภูมิลําเนาถ่ินฐานของตัวนักเรียนเอง 

เกิดคุณคาความรักและหวงแหนนําทฤษฎีความรูใน 8 กลุมสาระ และความรูในศตวรรษท่ี 21 สราง

กระบวนการพัฒนาสิ่งเหลานั้นใหดํารงอยูได หรือพัฒนาใหดีข้ึนเกิดเปนนวัตกรรมใหมท่ีนํามาพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และคุณภาพงานอาชีพตอไป ถึงแมนการวัดระดับการเกิดคุณภาพ

ของพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนยังไมไดวัดทักษะ และจิตพิสัยตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน

รายวิชาก็ตาม แตเปนการตรวจสอบสรางความม่ันใจการตกผลึกของคุณลักษณะและสมรรถนะท่ีเกิดมา

จากบริบท สภาพแวดลอมใกลตัวท่ีเปนภูมิลําเนาถ่ินฐานของตัวนักเรียนสรางแรงบันดาลใจใหอยากรู 

อยากพัฒนาในสิ่งท่ีไกลตัวออกไปสูในระดับจังหวัด ประเทศ และความเปนสากลตอไป ดังนั้นผลของการ

วัดจึงทําใหครูผูสอนไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอันจะนําผลมาปรับแกซอมเสริม เรงรัดใหนักเรียนทุก

คนเขารวมกิจกรรมตามกระบวนการ QSCCS จนไดระดับคุณภาพการเกิดพฤติกรรมในระดับ 4 หรือดี

มาก และถามีนักเรียนบางคนมีระดับคุณภาพไมถึงระดับ 4 ก็ควรใหมีจํานวนท่ีนอยไมเกินรอยละ 5 หรือ

ถามีมากเปนรอยละ 10 หรือรอยละ 20 ตามลําดับก็ถือเปนการวัดระดับคุณภาพของครูและทีมคณะครู

อีกทีหนึ่ง ขอสําคัญครูและทีมคณะครูตองเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนและตอง

ติดตามชวยเหลือใหนักเรียนมีระดับคุณภาพ 4 หรือ 3 เทานั้นจึงจะมีสิทธิขอรับการวัดและประเมิน

คุณภาพชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาได และใหนําผลระดับ

คุณภาพ 4 หรือ 3 มาเปนสวนประกอบการใหคะแนนของชิ้นงานผลงาน พรอมกับแจงขอตกลงกับ

นักเรียนถือเปนขอปฏิบัติรวมกัน 

ข้ันท่ี 1 การตั้งประเด็นความสนใจ (Learn to Question) 

1. รูจักและแสดงออกถึงความสนใจในประเด็นท่ีมาจากบริบท สภาพแวดลอม

ในชุมชนและทองถ่ิน 
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2. แสดงรองรอยหลักฐานการมีประสบการณการรับรูในบริบท 

สภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ิน 

3. แสดงรองรอยหลักฐานการไปสํารวจรวบรวมประเด็นสนใจในบริบท 

สภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ิน 

4. นําประเด็นบอกเลาใหผูอ่ืนไดรับรู โดยแสดงจากพ้ืนฐานความรูและ

ประสบการณเดิมได 

5. นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในประเดน็สนใจของตนเองและของ

ผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดประเด็นสนใจใหมเพ่ิมข้ึน 

6. นําประเด็นสนใจมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูภายไดกระทูจากการใช

ความรูและประสบการณท่ีมี 

7. นําเสนอประเด็นคําถามตามหัวขอกระทูเพ่ือเตรียมการสืบคนรวมรวม

ความรู 

เกณฑระดับคุณภาพ 

 ระดับ 1 หมายถึง เกิดขอ 1 และขอ 2 

 ระดับ 2 หมายถึง เกิดขอ 3 และขอ 4 

 ระดับ 3 หมายถึง เกิดขอ 5 

 ระดับ 4 หมายถึง เกิดขอ 6 และขอ 7 

 ข้ันท่ี 2 การสืบคน และรวบรวมความรู (Learn to Search) 

1. รวบรวมแหลงอางอิงและบรรณานุกรม ท่ีสอดคลองกับหัวขอประเด็น

คําถาม 

2. กําหนดหัวขอในการสืบคนจากประเด็นคําถาม โดยมีแหลงอางอิงและ

บรรณานุกรมเปนกรอบการสืบคน 

3. วางแผนการสืบคนขอมูลความรูโดยใชแหลงอางอิงและบรรณานุกรมเปน

ตัวกําหนดสถานท่ีและระยะเวลาการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วิเคราะหขอมูลจากการสืบคนเปนขอสรุปความรู แตละแหลงอางอิงและ

บรรณานุกรมท่ีสอดคลองกับหัวขอท่ีสืบคน 

5. วิเคราะหขอสรุปความรูในแตละประเด็นคําถามเพ่ือหาขอสนับสนุนและขอ

โตแยง 

6. สังเคราะหองคความรูจากขอสรุปเชิงสนับสนุนเปนคําตอบของประเด็น

คําถาม 

7. สังเคราะหประเด็นแนวทางการแกปญหาจากขอโตแยงของประเด็นคําถาม 

8. กําหนดหัวขอการปฏิบัติหรือการทดลองเพ่ือการยืนยันคําตอบจากองค

ความรูและแนวทางการแกปญหาท่ีสังเคราะหได 
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9. สื่อสารขอคนพบและรองรอยหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบ ตาม

เง่ือนไข ขอตกลง 

เกณฑระดับคุณภาพ 

 ระดับ 1 หมายถึง เกิดขอ 1 และขอ 2 

ระดับ 2 หมายถึง เกิดขอ 3 

ระดับ 3 หมายถึง เกิดขอ 4 และขอ 5 

ระดับ 4 หมายถึง เกิดขอ 6, 7, 8 และขอ 9 

ข้ันท่ี 3 ลงมือปฏิบัติและยืนยันคําตอบ (learn to Construct) 

1. นําหัวขอการปฏิบัติหรือการทดลองเพ่ือการยืนยันคําตอบมาสราง

สมมติฐาน 

2. ความถูกตองและนาเชื่อถือของสมมติฐาน มีความสอดคลองอยูภายใต

ขอบเขตของขอเท็จจริงท่ีปรากฏและเปนคําตอบท่ีไดรับการยอมรับวา

ถูกตองและนาเชื่อถือ โดยผานกระบวนการพิสูจน ตรวจสอบ หลายๆ 

ครั้ง 

3. นําประเด็นแนวทางการแกปญหามาจัดระบบการควบคุมกระบวนการ

ทดลองหรือปฏิบัติได 

4. ออกแบบกรอบแนวคิดกระบวนการทดลองหรือปฏิบัติ 

5. กําหนดวิธีการและข้ันตอนการทดลองหรือปฏิบัติไดตามกรอบแนวคิด 

6. กําหนดและใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสถานท่ีในการทดลองหรือ

ปฏิบัติตาข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. มีกระบวนการควบคุมและแนวทางการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

8. มีการบันทึกผลในกระบวนการทดลองหรือการปฏิบัติแตละข้ันตอนตาม

เง่ือนไขและขอตกลง 

9. สรุปผลการทดลอง หรือการปฏิบัติ ใหสอดคลองกับสมมติฐาน และมี

ขอเสนอแนะแนวทางปญหาการแกปญหา 

เกณฑระดับคุณภาพ 

 ระดับ 1 หมายถึง เกิดขอ 1 และขอ 2 

ระดับ 2 หมายถึง เกิดขอ 3 และขอ 4 

ระดับ 3 หมายถึง เกิดขอ 5, 6 และขอ 7 

ระดับ 4 หมายถึง เกิดขอ 8 และขอ 9  

ข้ันท่ี 4 สรุปขอมูลและนําเสนอ (Learn to Communicate) 

1. เขียนโครงรางการนําเสนอขอคนพบจากผลการทดลองหรือการปฏิบัติได

ถูกตองตามหลักวิธีการเขียนรายงาน 

48 
 



แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

2. มีการรวบรวม เรียบเรียงสาระความรูท่ีแสดงถึงขอคนพบท่ีเปนชิ้นงาน 

หรือผลงานจากการทดลองหรือปฏิบัติไดอยางเชื่อมโยงกัน และเปนตาม

โครงรางการนําเสนอ 

3. มีแหลงอางอิง และบรรณานุกรม สอดคลองกับประเด็นสาระความรูท่ี

คนพบอยางถูกตอง 

4. มีวิธีการนําเสนอชิ้นงาน หรือผลงานจากการทดลองหรือการปฏิบัติไดอยาง

หลากหลายและสรางสรรค  

5. มีการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ 

เกณฑระดับคุณภาพ 

 ระดับ 1 หมายถึง เกิดขอ 1 

ระดับ 2 หมายถึง เกิดขอ 2 

ระดับ 3 หมายถึง เกิดขอ 3 

ระดับ 4 หมายถึง เกิดขอ 4 และขอ 5  

ข้ันท่ี 5 ประยุกตตอยอดความรูเพ่ือสังคม (Learn to Service) 

1. นําประเด็นท่ีไดจากสิ่งท่ีเรียนรู และขอคนพบนําไปจัดทํากิจกรรม รวมกับ

ผูอ่ืนในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 

2. มีการสรางโครงการบริการสาธารณประโยชนรวมกันกับกลุมท่ีสนใจใน

หลักสูตรและเสริมหลักสูตร 

3. กําหนดขอปฏิบัติของกิจกรรมบริการสาธารณะประโยชนท่ีถูกตองชัดเจน

ตามกฎ ระเบียบขอปฏิบัติของโรงเรียนและสังคม 

4. ปฏิบัติกิจกรรมบริการสาธารณะประโยชน ไดตามโครงการท่ีกําหนดในแต

ละข้ันตอน 

5. มีการประเมินผลและรองรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรม  

6. นําเสนอ เผยแพรประโยชนท่ีไดรับตอชุมชนและสังคม นําไปสูการขยาย

ผลไดอยางกวางขวาง 

เกณฑระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 หมายถึง เกิดขอ 1 

ระดับ 2 หมายถึง เกิดขอ 2 

ระดับ 3 หมายถึง เกิดขอ 3, และขอ 4 

ระดับ 4 หมายถึง เกิดขอ 5 และขอ 6  

 4.2 การวัดระดับการเกิดคุณภาพชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการ

ปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีเปนตัวชี้วัดแบบ affective domain และแบบ psychomotor 
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domain หลังจากท่ีครูผูสอนรายวิชาวิเคราะหตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา จัดกลุมตัวชี้วัดมาตรฐาน

รายวิชาจัดทําหนวยการเรียนรูและพิจารณารูปแบบและกระบวนการในหนวยบูรณาการของหนวยจัด

ประสบการระดับชั้น เพ่ือนําหนวยการเรียนรูไปวางไวในแตละหนวยบูรณาการ ครูผูสอนจะตองหารือกับ

ทีมครูผูสอนท่ีนํากลุมตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามารวมบูรณาการกันกําหนดใหนักเรียนจัดทําชิ้นงาน 

ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ครูตองวิเคราะหความเชื่อมโยงสาร

เนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาในวิชาท่ีสอนกับสถานการณของหนวยบูรณการ เพ่ือสรางแบบวัด

คุณภาพและเกณฑการใหคะแนนของชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐาน

รายวิชา ซ่ึงหมายถึงชิ้นงาน และผลงานในหนวยบูรณาการครูผูสอนแตละคนจะตองนําสาระเนื้อหาของ

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีผูสอนรับผิดชอบออกแบบใหนักเรียนจัดประสบการณและรายงานผลการจัด

ประสบการณตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา โดยพยายามไมเพ่ิมการทําชิ้นงาน หรือผลงานโดยไมจําเปน 

ดังนั้นชิ้นงาน หรือผลงาน 1 ชิ้นจะถูกวัดและประเมินคุณภาพงานเทียบเกณฑการใหคะแนนไดมากกวา 

1 ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา และมากกวา 1 รายวิชา 

 การวัดผลตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานจิตพิสัย หรือตัวชี้วัดแบบ affective 

domain ผูสอนรายวิชาจะกําหนดกิจกรรมมอบหมายงานตามสถานการณของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

เพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีเปนไปตามกระบวนการของหนวยบูรณาการ พรอมกําหนดคาของคะแนนตาม

ระดับข้ันการเกิดพฤติกรรมดานจิตพิสัย และแจงกิจกรรมการการเขียนรายงานผลการจัดประสบการณท่ี

ดานจิตพิสัยดังนี้ 

 ข้ันการรับรู เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนตอปรากฏการณ หรือสิ่งเราอยางใดอยาง

หนึ่ง ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูป

ของความรูสึกท่ีเกิดข้ึน การวัดจะใหนักเรียนบอกสถานการณท่ีไดรับรูหรือพบเห็นในการเขารวมกิจกรรม

หรือสืบคนจากแหลงสืบคนโดยแนบแหลงอางอิงหรือบรรณานุกรมเปนหลักฐาน 

 ข้ันการตอบสนอง เปนการกระทําท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 

ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซ่ึงเปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว การวัดจะใหนักเรียน

บอกการกระทําหรือการแสดงออกในการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับสถานการณตามท่ีไดรับรูหรือพบเห็น 

 ข้ันการสรางคานิยม เปนการเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคม ซ่ึง

จะแสดงออกมาในรูปของการยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จน

กลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น การวัดจะใหนักเรียนบอกหรือแสดงความรูสึกตอ

สถานการณท่ีกระทําหรือแสดงออกวาประทับใจชื่นชอบ หรือขัดแยงไมชื่นชอบอยางไร 

 ข้ันการรวบรวมจัดระบบความคิดและการแสดงออก เปนการสรางแนวคิด

และจัดระบบของคานิยมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะรวบรวมคานิยมเหลานั้น โดยอาศัยความสัมพันธกับสิ่งท่ียึดถือ 

เพ่ือใชเปนหลักในการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ถาเขากันไดก็จะยึดถือตอไป แตถาขัดกันอาจไมยอมรับ

คานิยมใหม หรืออาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยมเกาไปก็ได การวัดจะใหนักเรียนบอก

กิจกรรมการกระทําหรือแสดงออกอยางยั่งยืน หรือยกเลิกในการนําเอาหลักการ หรือทฤษฎีความรูตาม
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สถานการณท่ีมีความรูสึกชื่นชม หรือขัดแยงมาสนับสนุน หรือโตแยง พรอมแนบแหลงอางอิงท่ีนํามา

สนับสนุน 

 ข้ันการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมท่ียึดถือ เปนการนําคานิยมท่ียึดถือนั้น

มาใช เปนตัวควบคุมพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจําตัวของตน การวัดจะใหนักเรียนบอกการกระทํา หรือ

ประพฤติการปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม บอกแนวทางการนําไปใชประโยชน และประโยชนท่ีเกิดข้ึนตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

 การวัดผลตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานทักษะพิสัย หรือตัวชี้วัดแบบ 

psychomotor domain เปนการวัดการเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางกาย  เนนหนักดานการวาง

ทาทางใหถูกตองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแตละชนิด  สามารถระบุพฤติกรรมท่ีแสดงออกไดจาก

การตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเปนพฤติกรรม  ซ่ึงสังเกตไดจากความถูกตองแมนยํา  ความ

วองไว  คลองแคลว  และสมํ่าเสมอ ผูสอนรายวิชาจะกําหนดกิจกรรมมอบหมายงานตามสถานการณ

ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีเปนไปตามกระบวนการของหนวยบูรณาการ พรอม

กําหนดคาของคะแนนตามระดับข้ันการเกิดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และแจงกิจกรรมการการเขียน

รายงานผลการจัดประสบการณดานทักษะพิสัย โดยแบงไว 5 ข้ัน คือ  

 ข้ันการเลียนแบบ (Imitation) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการลอกเลียนแบบ 

หรือการปฏิบัติการตามแบบอยางท่ีมีตนแบบ การวัดจะใหนักเรียนทําตามข้ันตอน หรือแบบท่ีใหเปน

ตัวอยางโดยมีครูและเพ่ือนแนะนําแกไขขอบกพรอง และฝกฝนทําซํ้าจนไดตามแบบตัวอยาง  

 ข้ันการปฏิบัติไดโดยลําพัง (Manipulation) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

การกระทําไดดวยตนเองโดยลําพัง การวัดจะใหนักเรียนแสดงข้ันตอนการกระทําโดยไมตองดูตัวอยาง 

หรือไมตองมีครูและเพ่ือนคอยใหคําชี้แนะ 

 ข้ันการปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา (Precision) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

การปฏิบัติการอยางถูกตองแมนยํา ซ่ึงผานการฝกฝนมาแลว การวัดจะเปนการตรวจสอบคุณภาพความ

ถูกตองและแมนยําของการปฏิบัติโดยลําพังท่ีฝกฝนมาจนเกิดความม่ันใจ ซ่ึงสามารถใหแกตัวไดหลาย

ครั้ง  

 ข้ันการปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน (Articulation) เปนพฤติกรรมท่ี 

ปฏิบัติงานหลาย ๆ ข้ันตอนไดอยางตอเนื่องดวยความถูกตอง การวัดจะเปนการตรวจสอบคุณภาพความ

กลมกลืน ตลอดจนการแกไขปญหาไดตามสถานการณท่ีแปรเปลี่ยนไปไดอยางราบรื่น 

 ข้ันการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ(Naturalization) เปนพฤติกรรมท่ี 

แสดงออกอยางชัดเจนถึงความชํานาญ ความถูกตองและเท่ียงตรง การวัดจะเปนการตรวจสอบคุณภาพ

ของผลของงานท่ีถูกปรับแกไขตามสภาพการณจนไดผลของงานตามขอกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะท่ี

กําหนดไวในทุก ๆ ครั้งท่ีทํา 

5. คําถามกระตุน ใชเปนเง่ือนไขการกระตุนใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยง

สถานการณของแหลงเรียนรูตาง ๆ ของหนวยจัดประสบการณระดับชั้น กับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัด
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มาตรฐานรายวิชา และมองเห็นความเก่ียวของกันระหวางคําถามอยากรูในแหลงจัดประสบการณ

ระดับชั้นกับชื่อเรื่องท่ีเปนสาระสําคัญรายวิชา และหัวเรื่องท่ีเปนตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาในแตละวิชาท่ี

จัดบูรณาการไวในแตละหนวยบูรณาการ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด หรือ Mine map ใน

การเรียนรูและสรางองคความรูในภาพรวม ดังนั้นครูและคณะครูผูสอบในระดับชั้นจึงตองไปสํารวจและ

ลงพ้ืนท่ีจรงินําสถานการณท่ีพบและเก่ียวของกับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามาเขียนเปน

ประเด็นคําถามกระตุนไวกอนลวงหนา แตตองระลึกเสมอวาสิ่งท่ีครูพบเห็นอาจจะไมตรงกับท่ีนักเรียน

พบเห็นหรือสนใจซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานความรู และพ้ืนฐานประสบการณทแตกตางกัน ซ่ึงครูอาจเรียนรูได

จากนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง คําถามกระตุนจะถูกใชกระตุนในกรณีท่ีนักเรียนไมไดนําคําถามอยากรูมา

อภิปรายภายใตกระทู และใหเปนกรอบการตรวจสอบคําถามอยากรูของนักเรียนมีครอบคลุมตัวชี้วัด

มาตรฐานรายวิชาหรือยัง 

6. การเฉลยเรื่องท่ีจะเรียนและหัวขอท่ีจะสืบคน ใชเปนแผนผังมโนทัศนท่ีแสดง

ชื่อเรื่อง หัวเรื่องท่ีจะใหนักเรียนเรียนรู สืบคนสรางองคความรู โดยการใหนักเรียนนําคําถามอยากรูและ

สมมติฐานคําตอบมาจัดมาจัดระบบตามชื่อเรื่อง และหัวเรื่องของแตละวิชาของครูผูสอน ในแตละหนวย

บูรณาการยอย ๆ ดังนั้นครูจึงตองเตรียมผังมโนทัศนของหนวยบูรณาการยอยไวกอนลวงหนาใหชัดเจน

และใชประกอบารจัดกิจกรรมใหนักเรียนทําแผนผังความคิดในการเรียนรู และสืบคนทฤษฎีความรูมา

สนับสนุน หรือโตแยงสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรูเพ่ือยอมรับเปนคําตอบขอเท็จจริงท่ีถูกอางอิง

ดวยแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือไดตอไป    

หนวยที่ 3 การเจาะลึกถึงแกนความรู 
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  เม่ือนักเรียนรูชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละวิชาของหนวยบูรณาการ และรูหัวเรื่องและ

ขอสมมติฐานคําตอบท่ีเปนเพียงขอคิดเห็นท่ีไดจากประเด็นการอภิปรายกลุมนักเรียนจะตองวางแผนการ

สืบคน รวบรวมเนื้อหาความรูจากแหลงสืบคนท้ังจากหองสมุดหนังสือ เอกสาร หรือจากหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ Online หรือ Offline หรือแมนแตผูเชี่ยวชาญเชิงประจักษเฉพาะทาง เพ่ือนํา

ขอสรุปความรูท่ีเปนขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือไดมาอางอิงพรอมแนบบรรณานุกรม นํามายืนยัน

สนับสนุนสมมติฐานคําตอบใหเปนขอเท็จจริง สวนสมมติฐานคําตอบท่ีถูกหักลางจากขอสรุปความรูท่ีมี

สารสนเทศท่ีเชื่อถือมาโตแยงก็จะถูกตัดท้ิงไปหรือเปนเพียงความคิดเห็นยงัไมใชขอเท็จจริงท่ีเปนคําตอบ 

ซ่ึงเปนการนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชหาคําตอบท่ีมีการสนับสนุนดวยขอมูลสารสนเทศท่ี

เชื่อถือได 

  สิ่งท่ีสําคัญในกระบวนการข้ันนี้ก็คือครูตองกระตุนใหนักเรียนมีการวางแผนการสืบคน

รวบรวมเนื้อหาความรู และใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณความรูท่ีสืบคนมาได สรุปเปน

คําตอบของสมมติฐานคําตอบ ครูแตละวิชาตองมีตัวชวยกระตุนหรือชี้แนะแนวทางไปหาแหลงสืบคนมิใช

รีบบอกคําตอบใหกับนักเรียน ซ่ึงถึงแมนจะบอกคําตอบใหกับนักเรียนก็ตาม กระบวนการของหองเรียน

กลับดานก็ยังถือวายังเปนเพียงความเห็น อาจเปนคําตอบท่ีผิดไดนักเรียนตองนําความรูจากขอมูล

สารสนเทศท่ีเชื่อถือได มาสนับสนุนกอนจึงจะเปนท่ียอมรับวาเปนคําตอบท่ีเปนขอเท็จจริง กระบวนการ

ข้ันนี้จะใชใบความรูท่ีแนบดวยบรรณานุกรม ซ่ึงครูควรมีการเตรียมการมากอนหนา ตั้งแตข้ันการจัดทํา

แผนการเรียนรู และใบความรูจะทําใหนักเรียนไดขอมูลเบื้องตนท้ังท่ีเปนบริบทของทองถ่ินดานกายภาพ 

ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชน แตขอมูลโดยละเอียดจะถูกชี้แนะใหไปสืบคน ศึกษาเพ่ิมเติมโดย

บรรณานุกรม ท้ังแบบบรรณานุกรมหนังสือสิ่งพิมพ หรือบรรณานุกรมอิเล็กทรอนิกส และสําหรับเนื้อหา

สาระของแตละตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาก็สามารถทําในรูปใบความรูท่ีแนบบรรณานุกรมเชนกัน โดยครู

จะทําการรวบรวมบรรณานุกรมท่ีเก่ียวของกับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ใชเปน

ตัวกระตุน หรือชี้แนะใหกับนักเรียนไปหาแหลงสืบคน ชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็ปไซดท่ีเก่ียวของไดเปน

อยางดี และถือวาเปนคุณภาพการเตรียมตัวจัดทําแผนการเรียนรูของครู ประโยชนท่ีสําคัญอีกทางหนึ่งก็

คือทําใหหัวหนากลุมสาระสามารถรวบรวมและแจงความตองการใหบรรณารักษหองสมุดสํารวจและ

จัดซ้ือ จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพเขาหองสมุด อีกท้ังฝายบริหารของสถานศึกษายังทราบความตองการใช

ครุภัณฑ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีจะนํามาสนับสนุนใหเกิดการสืบคนไดอยางกวางขวาง 
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หนวยเรียนรูบูรณาการ เปนหนวยยอย ๆ ในหนวยจัดประสบการณระดับชั้น นักเรียน

จะรูไดจากการอภิปรายกลุมของนักเรียน จัดทําแผนผังการเรียนรู ซ่ึงจะแสดงชื่อหนวยบูรณาการ ชื่อ

รหัสวิชา ชื่อผูสอน ชื่อเรื่องท่ีจะเรียน หรือสาระสําคัญรายวิชา ชื่อหัวเรื่อง หรือคําถามอยากรูท่ีจะทํา

การสืบคน สมมติฐานคําตอบท่ีจะพิสูจนคําตอบท่ีเปนจริง ชื่อบรรณานุกรมและการอางอิง และสถานท่ี

แหลงสืบคน นักเรียนจะใชแผนผังการเรียนรูเขาสูกิจกรรมการสืบคน รวบรวมทฤษฎีความรู เพ่ือพิสูจน

สมมติฐานคําตอบโดยนําทฤษฎีความรู จากแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือไดมาสนับสนุนหรือโตแยงสมมติฐาน

คําตอบจากการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุม ซ่ึงครูจะตองจัดทําใบกิจกรรมมอบหมายการอภิปรายกลุม 

เพ่ือใหนักเรียนนําเสนอหลักการ ทฤษฎีความรูท่ีแตละคนสืบคน รวบรวมมาไดจากแหลงอางอิงท่ี

นาเชื่อถือท่ีนักเรียนตองแสดงใหเพ่ือนเห็น พรอมกับใหเหตุผลสนับสนุน หรือโตแยงสมมติฐานคําตอบ 

หรือสนับสนุนโตงแยงเหตุผลของเพ่ือนกอนท่ีจะสรุปสมมติฐานคําตอบใดเปนขอเท็จจริง สมติฐาน

คําตอบใดถูกโตแยงหลักลาง หรือไดขอคนพบคําตอบใหมท่ีมีสารสนเทศอางอิงเชื่อถือไดมาสรุปเปน

คําตอบ การมอบหมายกิจกรรมอภิปรายกลุมควรใหนักเรียนสรุปนําเสนอเปนแผนภาพคําตอบ และมี

คําอธิบายประกอบแผนภาพคําตอบในแตละชื่อเรื่องท่ีเปนสาระสําคัญรายวิชา ตลอดจนใหนักเรียนให

ขอเสนอแนวคิดการนําไปใชประโยชนตอตนเอง ชุมชน หรือภูมิลําเนาถ่ินฐานของนักเรียนเอง ซ่ึง

ประเด็นแนวคิดการนําไปใชประโยชนนี้ ทีมคณะครูผูสอนในหนวยบูรณาการจะนําไปเชื่อมโยงกับใบ

มอบหมายกิจกรรมการทําชิ้นงาน ผลงาน และรายงาน ท่ีครูผูสอนในแตละรายวิชาจะนําสาระเนื้อหา

ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีเปนดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย จัดทํารายละเอียดในใบกิจกรรมการ

มอบหมายการทํางาน โดยนักเรียนจะใชเปนโจทยการบูรณาการเขาไปในชิ้นงาน หรือผลงาน ท่ีจะ

นําเสนอรายงานผลตามท่ีใบมอบหมายงานกําหนดไว  
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การใชบรรณานุกรมนําทางสูการสืบคน 

 
 

  จากใบความรูท่ีนําเสนอสาระเนื้อหาตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของแตละวิชาในหนวย

บูรณาการท่ีถูกแนบตอทายดวยบรรณานุกรมหรือการอางอิงแบบชนิดตาง ๆ ครูจะนําไปเชื่อมโยงกับใบ

กิจกรรมกลุมใชเปนประเด็นกระตุนใหนักเรียนหาขอสรุปจากการวางแผนการสืบคน รวบรวมหา

ขอเท็จจริง มาอภิปรายกลุมจําแนกประเด็นสารสนเทศท่ีเชื่อถือไดในเชิงสนับสนุนท่ีจะนําไปหาขอสรุป

ของสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรูท่ีเปนจริง และประเด็นสารสนเทศท่ีเชื่อถือไดในเชิงโตแยง

สมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู ทําใหสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรูตกไปเปนเพียงขอคิดเห็น 

และเกิดความรูใหมหรือคําตอบอ่ืนเพ่ิมเติมจากเดิมจากการนําเสนอและอภิปรายกลุมท่ีเปนขอเท็จจริง

ของขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือไดมีอะไรบาง ซ่ึงการมอบหมายการทํากิจกรรมจะรวมไปถึงการนําเสนอ

ผลชิ้นงาน ผลงาน และรายงานคําตอบการสืบคนคําตอบท่ีเปนจริงแบบหลากหลาย  

  บรรณานุกรมแบบตาง ๆ จะชี้แนวทางใหนักเรียนเห็นทางเลือกการใชสถานท่ีสืบคน 

รวบรวมขอมูล ตามประเด็นของคําถามอยากรูในการพิสูจนสมมติฐานของคําตอบ และกําหนดชวงเวลา

การอานศึกษาเรียนรู วิเคราะหสรุปประเด็นคําตอบ 

การวางแผนการสืบคนวิเคราะหหาขอเท็จจริง 

 
 

  การวางแผนการสืบคนขอเท็จจริง ในใบมอบหมายกิจกรรมการทํางานจะชี้แจงให

นักเรียนจัดอภิปรายกลุมหารือในประเด็นคําถามอยากรู และชุดสมมติฐานคําตอบมีความเก่ียวของกับ

สาระเนื้อหาของใบความรูใดบาง และมีการอางอิงแหลงสืบคนความรู หรือบรรณานุกรมอะไรบาง เพ่ือ

วิเคราะหแนวทางการกําหนดสถานท่ี และชวงเวลาการไปสืบคนรวบรวมศึกษาความรูตามชนิดของ
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แหลงอางอิง และบรรณานุกรม กอนท่ีจะใหครูผูสอนรายวิชาใหความเห็นและขอเสนอแนะมอบหมายให

ไปทํากิจกรรมการสืบคนรวบรวมความรู 

  ความรูท่ีไดจากการสืบคน รวบรวมมาไดนักเรียนตองวิเคราะหเปนขอสรุปจําแนกเปน

กรณีสนับสนุน หรือโตแยง รวมถึงขอคนพบใหมตามประเด็นของสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู 

และบันทึกเปนแผนภาพคําตอบพรอมประเด็นขอความชี้แจงประกอบท่ีแนบแหลงอางอิงท่ีใช นําไป

เสนอท่ีประชุมกลุมการอภิปรายตามการมอบหมายกิจกรรมการทํางาน เพ่ือหาขอสรุปของคําตอบท่ีมี

สารสนเทศท่ีเชื่อถือไดยืนยัน สรุปเปนแผนภาพคําตอบ และยกรางโครงสรางการนําเสนอรายงานการ

เรียนรูในแตละกระทูท่ีใชแทนชื่อเรื่องท่ีศึกษาเรียนรู 

การลงมือปฎิบัติพิสูจนความจริง 

 
  การนําขอสรุปคําตอบท่ีถูกยืนยันดวยสารสนเทศท่ีเชื่อถือไดจากแหลงอางอิง ครูใน

รายวิชาตาง ๆ ควรชี้แจงในใบหมอบหมายกิจกรรมการรายงานองคความรูในภาคทฤษฎีความรูให

นักเรียนยกรางโครงสรางการนําเสนอรายงานตามชื่อเรื่องของประเด็นกระทู โดยมีหัวเรื่องเปนไปตาม

คําถามอยากรู สาระเนื้อหาเปนไปตามสมมติฐานคําตอบท่ีมีสารสนเทศจากแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได 

บทสรุปของชื่อเรื่องจะเปนความคิดรวบยอดท่ีเปนภาพตัวแทนความรูท่ีไดจากคําตอบทุกคําตอบ และ

ประโยชนท่ีไดจาการเรียนรูจะเปนขอคนพบท่ีจะนําไปใชพัฒนางานและคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว สังคมถ่ินฐานของนักเรียน ตลอดจนอาชีพท่ีเก่ียวของ สุดทายเปนการใชขอมูลหลักฐาน

ประกอบกระบวนการเรียนรู เชนแผนภาพ ภาพถาย วีดีโอ และอ่ืน ๆ กอนท่ีจะยืนยันแหลงอางอิง ดวย

เชิงอรรถ และบรรณานุกรม 

 

การวางแผนข้ันตอนการผลิตผลงานและนวัตกรรม 

 
จากวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) เพ่ือการสรางทักษะข้ัน

สูงทางการคิด ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนนไปท่ีการจัดการเรียนรูแบบ Project-

Based Learning: PBL ท่ีใชพ้ืนฐานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) ดังนั้นการเนน
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การจัดการเรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL จึงนํามาใชกับหนวยเรียนรูบูรณาการ ท่ีได

ขอสรุปรายงานการเรียนรูกระบวนการนําทฤษฎีความรูไปสูกระบวนการตรวจสอบในข้ันปฏิบัติจริงใน 2 

ลักษณะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดมีการวางแผนการทํางานลงสูข้ันการปฏิบัติจริง จากการนํา

ทฤษฎีความรูในบทสรุปภาคทฤษฎีความรูมาใชตรวจสอบยืนยันคําตอบ และพัฒนาไปสูการพิสูจน

จินตนาการในการสรางนวัตกรรม ดังนี้  

1. ทฤษฎีความรูในเรื่องท่ีคนพบและเรียนรู เกิดข้ึนจริงในเชงิปฏิบัติหรือไม หรือเปนไป

ตามกฎเกณฑของธรรมชาติจริงหรือไม หรือมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ซ่ึงถือเปนกระบวนการ

ทดลองข้ันปฏิบัติจริงในการพิสูจนยืนยันทฤษฎีความรู 

2. ทฤษฎีความรูในเรื่องท่ีคนพบในวิชาหลัก และวิชาใน 8 กลุมสาระ เกิดความคิดเชิง

บูรณาการนําไปสรางประโยชนในเรื่องอะไรในถ่ินฐาน และสังคมโลก นําไปสรางกระบวนการและ

ข้ันตอนพิสูจนนําไปสูจินตนาการ สรางนวัตกรรมข้ึนมาใชประโยชนในการดํารงชีวิต หรือพัฒนาตอยอด

พัฒนาอาชีพในการสรางคุณภาพชีวิต โดยนักเรียนตองนําทฤษฎีความรูมาสรางข้ันตอนการทํางานตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู ว 8.1  

หนวยที่ 4 การตกตะกอนความรูคูความภาคภูมิใจ 

 

  การตกตะกอนความรูคูความภาคภูมิใจเปนข้ันตอนท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการตอจาก

กระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีความรู ท่ีเกิดจากการนําทฤษฎีความรูในบทสรุปภาคทฤษฎีความรูมาใช

ตรวจสอบยืนยันคําตอบ ในเรื่องท่ีคนพบและเรียนรูในเชิงปฏิบัติ หรือยืนยันกฎเกณฑของธรรมชาติเปน

จริงหรือไม หรือมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด และนําไปสูการพิสูจนจินตนาการในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และสรางนวัตกรรมท่ีจะเกิดประโยชนในถ่ินฐาน และสังคมโลก โดยนักเรียนตองนําทฤษฎีความรู

มาสรางข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 
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การสรางแรงบันดาลใจในประโยชนของสังคม 

 การตวจสอบยืนยันผลลัพธท่ีมีอยูกอนแลวตามขอคนพบของทฤษฎีความรู เปนการ

ยืนยันทฤษฎีความรูท่ีมีผูพิสูจนหรือตรวจสอบยืนยันหลายครั้งจนเกิดการยอมรับ ซ่ึงในกระบวนการ

วิทยาศาสตรถือเปนข้ันทฤษฎีท่ีมีการพิสูจนมาแลว ในทุกรายวิชายอมมีหลักการ และทฤษฎี โดยเฉพาะ

วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร จะมีทฎษฎีท่ีเปนสาระเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนรู ครูรายวิชาควร

ออกแบบใบกิจกรรมการทํางานใหสืบคน และสรางกระบวนการปฏิบัติ หรือทดลองตามแบบท่ีเคยมีการ

พิสูจนมาแลว เพ่ือใหนักเรียนไดประสบการณจากการลอกเรียนแบบ สิ่งท่ีนักเรียนไดก็คือทักษะการ

ปฏิบัติท่ีนักเรียนจะตองรายงานผลการเรียนรูจากข้ันตอนการปฏิบัติในแตละข้ันตอนวามีการนําทฤษฎี

ความรูอะไรมาใช ขอควรระมัดระวังในการลงมือปฏิบัติตองคําถึงเรื่องอะไร ดวยเหตุผลอะไร และสิ่งท่ีได

อีกอยางคือเจตนคติตอการทํางานท่ีตองสรางความชํานาญจากความคลองแคลวในการทํางานอยาง

ตอเนื่องกัน และเรียนรูการแกปญหาท่ียังคงเกิดความสมบูรณในข้ันการทดลอง และปฏิบัติไดเปนอยางดี 

อันจะมีผลนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการสรางประโยชนตอสังคม ถ่ินฐาน มีการออกแบบการคิด 

และพัฒนาตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีมีประโยชนตอบุคคลและสังคมโลกตอไป 

การสรางกระบวนการผลิตผลงานและนวัตกรรม 

     การพัฒนาตอยอดและพิสูจนจินตนาการในการสรางนวัตกรรม ในกระบวนการข้ันนี้

การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยมักถูกละเลย จะสอนใหรูเพียงทฤษฎีความรูถือเปนการเสร็จสิ้น

การสรางความรูแลว ซ่ึงเทากับการขาดการกระตุนการสรางจินตนาการของผูเรียนท่ีอยากนําทฎษฎี

ความรูมาสรางกระบวนการพัฒนาตอยอด หรือคิดประดิษฐนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนกับบุคคล และ

สังคมโลก  เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี  QSCCS ถูกนําสถานการณบริบท 

สภาพแวดลอมท่ีอยูใกลกับตัวนักเรียน และเคยรูจักไดสัมผัสมากอนหนา แลวนําไปใชกระตุนใหนักเรียน

ตั้งคําถามอยากรูใหมากท่ีสุด เกิดขอแลกเปลี่ยนความรูระดับความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ตั้งเปนสมมติฐาน

คําตอบท่ีมีความเปนไปได ซ่ึงครูไดนําไปสรางกระบวนการใหนักเรียนสืบคน รวบรวมสารสนเทศจาก

แหลงเชื่อถือไดท่ียืนยันดวยบรรณานุกรม มาอภิปรายยืนยันสนับสนุนสมมติฐานกอนหนา เพ่ือพิสูจนหา

คําตอบท่ีเปนจริง และเปนเพียงความเชื่อขอคิดเห็นเทานั้น ตลอดจนไดขอคนพบใหมท่ีมีสารสนเทศท่ี

เชื่อถือไดนํามาโตแยงสมมติฐานคําตอบในบางทฤษฎีความรู นํามาซ่ึงการสืบคนและหาขอสนับสนุนอ่ืน

เพ่ิมเติมสรางขอทฤษฎีความรูใหม ข้ึนมา ในกระบวนการข้ันนี้นักเรียนจะไดความรูตามประเด็น

สารสําคัญรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตการเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนดนั้น 

ยังไมถูกตกผลึก ซ่ึงเปนการเขาใจผิดของครูผูสอนวานักเรียน เรียนรูตามเนื้อหาสาระไดครบแลว แตถา

ครูลองนําสถานการณท่ีเปนบริบท และสภาพแวดลอม ตลอดจนลักษณะกลุมอาชีพในชุมชนถ่ินฐานของ

นักเรียนใชเปนตัวกระตุนตอในการนําทฤษฎีความรูท่ีไดเรียนรูไปวิเคราะหความสัมพันธเก่ียวของกับสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในรอบตัวนักเรียน ครอบครัว และชุมชน นักเรียนมีประเด็นท่ีจะนําไปใชประโยชนอยากเห็น
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คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมถ่ินฐานยกระดับดีข้ึนในประเด็นใดบาง โดยครูออกเปนใบกิจกรรมการ

สรางชิ้นงาน และพัฒนาผลงานของนักเรียนรายบุคคล หรือกลุมนักเรียน เม่ือนักเรียนไดประเด็นหัวเรื่อง 

ก็จะอภิปรายหรือหาทฤษฎีความรูท่ีเก่ียวของจากหลาย ๆ รายวิชามาสนับสนุนตั้งเปนสมมติฐานคําตอบ

ท่ีดีท่ีสุด จากนั้นใหอภิปรายนําทฤษฎีความรูท่ีเก่ียวของดังกลาวมาสรางข้ันตอนและกระบวนการพิสูจน

สมมติฐานคําตอบ ซ่ึงนักเรียนตองระบุทฤษฎีท่ีเก่ียวของกํากับไวทุกข้ันตอน และใหอภิปรายหารือการใช

วัสดุ อุปกรณ สถานท่ี ตลอดจนสิ่งท่ีเก่ียวของในการทํางานและปฏิบัติท่ีตองใช และเขียนแผนภาพ

ข้ันตอนและวิธีการโดยละเอียด เม่ือมีการทดลองปฏิบัติจริงในแตละข้ันตอนแลวใหบันทึกผลท่ีเกิดข้ึนวา

เปนไปตามทฤษฎีหรือไม เพ่ือยืนยันการออกแบบข้ันตอนและทฤษฎีท่ีใชทุกข้ันตอน ผลท่ีไมไดตาม

ทฤษฎีเปนเพราะการผิดพลาดทางทักษะและความชํานาญ หรือเปนผลจากเลือกใชทฤษฎียังไมตรง ซ่ึง

บันทึกในข้ันตอนนี้ใหศึกษาทฤษฎีความรูท่ีนํามาใชท่ีเหมาะสมใหม และทําซํ้าข้ันตอนนั้นใหมจนเสร็จสิ้น

ทุกข้ันตอนไดขอสรุปตามสมมติฐานคําตอบหรือไมอยางไร หรือไดขอเรียนรูท่ีนําไปใชกับสิ่งใหมไดดีกวา

ใหเขียนเปนขอสรุปและขอเสนอแนะ และสุดทายควรใหนักเรียนเขียนความรูสึกท่ีมองเห็นและพัฒนาสิ่ง

ท่ีอยากทํา ความประทับใจ ตลอดจนความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีกระบวนการในข้ันตอนเหลานี้จะทําให

นักเรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตลอดจนเห็นคุณคาตอสภาพแวดลอมถ่ินฐานของตนเอง การ

ออกแบบใบกิจกรรมการสรางชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนใหยึดมาตรฐาน ว 8.1 โดยท่ีหลักสูตร

กําหนดใหบูรณาการใชกับทุกรายวิชาทุกกลุมสาระ 

มาตรฐาน ว 8.1 การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบ

เสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน 

สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู ในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนมีตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดังนี้ 

1. ตั้งคําถามท่ีกําหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีสําคัญในการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษา

คนควาเรื่องท่ีสนใจไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได 

2. สรางสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ 

วิธี 

3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดผลเท่ียงตรง

และปลอดภัยโดยใชวัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

4. รวบรวมขอมูลจัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับขอสรุปท้ังท่ีสนับสนุน

หรือขัดแยงกับสมมติฐานและความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 

6. สรางแบบจําลองหรือรปูแบบท่ีอธิบายผลหรอืแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 
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7.  สรางคําถามท่ีนําไปสูการสํารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเก่ียวของและนําความรูท่ีไดไป

ใชในสถานการณใหมหรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอ่ืน

เขาใจ 

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจตรวจสอบคนควาเพ่ิมเติมจากแหลง

ความรูตาง ๆใหไดขอมูลท่ีเชื่อถือได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูท่ีคนพบเม่ือมีขอมูลและ

ประจักษพยานใหมเพ่ิมข้ึนหรือโตแยงจากเดิม 

9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการและ

ผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

มาตรฐาน ว 8.1 การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบ

เสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน 

สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู ในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ดังนี้ 

1. ตั้งคําถามท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร หรือความ

สนใจหรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาไดอยาง

ครอบคลุมและเชื่อถือได 

2. สรางสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณสิ่งท่ีจะพบ หรือสรางแบบจําลอง

หรือสรางรูปแบบ เพ่ือนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ 

3. คนควารวบรวมขอมูลท่ีตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจจัยท่ีมีผลตอปจจัย

อ่ืนปจจัยท่ีควบคุมไมได และจํานวนครั้งของการสํารวจ ตรวจสอบเพ่ือใหไดผลท่ีมีความเชื่อม่ันอยาง

เพียงพอ 

4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณท่ีใชในการสังเกต การวัดการสํารวจตรวจสอบอยาง

ถูกตองท้ังทางกวางและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. รวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบถูกตอง 

ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสมหรือความ

ผิดพลาดของขอมูล 

6. จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกตองและ

นําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

7. วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุป

หรือสาระสําคัญ เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8. พิจารณาความนาเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชหลักความ

คลาดเคลื่อน ของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 
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9.  นําผลของการสํารวจตรวจสอบท่ีได ท้ังวิธีการและองคความรูท่ีไดไปสรางคําถาม

ใหม นําไปใชกปญหาในสถานการณใหมและในชีวิตจริง 

10. ตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบการอธิบาย การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีนําเสนอตอสาธารณชนดวยความถูกตอง 

11. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผลใชพยานหลักฐานอางอิง

หรือคนควาเพ่ือเติม เพ่ือหาหลักฐานอางอิงท่ีเชื่อถือได และยอมรับวาความรูเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได เม่ือมีขอมูลและประจักษ พยานใหมเพ่ิมเติมหรือโตแยงจากเดิม ซ่ึงทาทายใหมีการตรวจสอบอยาง

ระมัดระวังอันจะนํามาสูการยอมรับเปนความรูใหม 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ และ

ผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

การจัดการความรู นําเสนอส่ือสาร 

 ขอคนพบจาการพิสูจนสมมติฐานความจริง จากคําถามอยากรูท่ีทําใหสรางแรง

บันดาลใจ การใชทษฎีความรูสรางข้ันตอน และกระบวนการทํางาน การปรับปรุงแกไขขอขัดแยง 

ขอคิดเห็นท่ีไดจากการผลิตผลงานท่ีนําไปใชประตอสังคม นํามาจัดการความรู (KM) นําเสนอในรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย บันทึกจัดเก็นแบบสืออิเล็กทรอนิกส และแฟมสะสมงาน เพ่ือใชเผยแพรความรู และเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอของนักเรียน 

หนวยที่ 5 การประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 
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การวดัผลประเมินผลความเจริญงอกงามดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 

 ความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษ ท่ื  21 เปนการตกผลึกการเกิดความรู

ความสามารถ สมรรมถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนด และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง

ความรูความสามารถในดานพุทธิพิสัย จะครอบคลุม ต้ังแตระดับความรูความจํา ความเขาใจ การ

ประยุกตนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประมินคุณคา ในดานจิตพิสัยจะครบคลุมตั้งแต

ระดับการรับรู การตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบ และการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมท่ี

ยึดถือ ในดานทักษะพิสัยครอบคุมระดับทักษะการเลียนแบบ (Imitation) การปฏิบัติไดโดยลําพัง 

(Manipulation) การปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา (Precision) การปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน 

(Articulation) และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization)  

 พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จะเริ่มเกิดในข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณในข้ัน Learn to 

Question แตยังไมใชแกนความรู เปนเพียงขอคิดเห็น หรือท่ีเรียกวาเปลือกความรู จะเกิดแบบเขาแกน

ความรูไดดีในข้ัน Learn to Search ในข้ันการแสดงออกของพฤติกรรมการสืบคน รวบรวมขอมูล เพ่ือ

นํามาโตแยง หรือสนับสนุนสมมติฐานคําตอบ ในการพิสูจนความจริง ในข้ันนี้นักเรียนจะเขาถึงแกน

ทฤษฎีความรู ท่ีสามารถวัดผลประเมินผลความรูความสามารถไดโดยเครื่องมือแบบขอทดสอบ แบบ

อัตนัย ปรนัยแบบเลือกตอบ เติมคํา และจับคูจับคู แตในข้ันนี้ยังไมตกผลึกของความรูความสามารถ

อยางแทจริง จะเกิดอยางแทจริงในข้ัน Learn to Construct ท่ีมีการพิสูจน และยืนยันโดยการทดลอง

ทําและปฏิบัติจริง เพ่ือดูผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามทฤษฎี หรือกระบวนการท่ีถูกกําหนดไว และจะเกิดอยาง

มีคุณคาของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้นนักเรียนสามารถนําไปประยุกตตอยอดนําทฤษฎีความรูมา

สรางข้ันตอนกระบวนการพิสูจนจิตนาการสรางผลงาน หรือนวัตกรรมท่ีเกิดแรงบันดาลใจในการใช

ประโยชนเพ่ือสังคม ในรูปแบบการสรางการสงสาร การสื่อสารในข้ัน Learn to Communicate ใน 2 

ข้ันนี้สามารถตรวจสอบวัดผลประเมินผลได โดยใชขอสอบมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบการคิดแบบมี

วิจารณญาณ เชิงการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตในตางสถานการณ และการประเมินทางเลือกท่ีดี 

ดังนั้นการทดสอบความรูความสามารถจึงตองระมัดระวังวาจะวัดแคเพียงความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น หรือความรูท่ีไดสืบคนพิสูจนขอเท็จจริง หรือข้ันการตกผลึกการดําเนินวิถีชีวิตซ่ึงข้ันสุดทาย

ตองใชขอทดสอบมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบผลการเขาสูสาขาการศึกษาตอดานทฤษฎีความรู 

 พฤติกรรมดานจิตพิสัย เปนพฤติกรรมเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู จะเริ่มเกิดข้ึนจาก

ระดับการรับรู ในข้ัน Learn to Question โดยนักเรียนไดรับรูบริบท สภาพแวดลอมของ ชุมชน ถ่ิน

ฐาน เกิดคําถามอยากรู มีการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูต้ังเปนสมมติฐานคําตอบ และพฤติกรรม

ระดับการตอบสนอง ในข้ัน Learn to Search นักเรียนไดลงมือปฏิบัติสืบคน รวบรวมความรู จากแหลง

อางอิงท่ีเชื่อได ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชิงสนับสนุน โตแยงยืนยันสมมติฐานคําตอบ 

หรือไดขอคนพบใหม การใชเครื่องมือวัดระดับคุณภาพการเกิดทักษะการปฏิบัติจะทําใหอางอิงเชื่อมโยง

ไปสู พฤติกรรมระดับการตอบสนองของดานจิตพิสัย สําหรับพฤติกรรมระดับการสรางคานิยมจะเกิดข้ึน
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ในข้ัน Learn to Construct โดยนักเรียนมีความตองการท่ีจะพิสูจนยืนยันความจริงตามทฤษฏีความรู 

ขอคนพบท่ีนักเรียนไดคําตอบ จะทําใหสรางความม่ันใจในสิ่งท่ีคนพบใหมเกิดกระบวนทัศนใหมท่ียึดเปน

องคความรู และเม่ือนักเรียนมีการจัดระบบองคความรูตาง ๆ จากท่ีคนพบในหลาย ๆ วิชาหลัก มองเห็น

ความเก่ียวของเชื่อมโยงกับวิถีการดํารงชีวิต และเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาตอยอด พัฒนา

กระบวนการทํางาน สรางผลิตภัณฑ หรือพัฒนานวัตกรรม ในข้ัน Learn to Communicate ก็จะ

เชื่อมโยงการเกิดพฤติกรรมระดับการจัดระบบการสรางคานิยม และเม่ือมีการทํางานรวมกับผูอ่ืน ได

คนพบกระบวนการพัฒนา ไดผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมท่ีใชประโยชนตอบุคคลในสังคมเกิดคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน เกิดความรูสึกท่ีดี หรือโตแยงอยางหนึ่งอยางใด ก็จะเทียบเคียงและเชื่อมโยงไปสูการเกิด

พฤติกรรมระดับการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมท่ียึดถือได สํารับข้ัน Learn to Service ซ่ึงการเกิดใน

ข้ันนี้จะถูกนําไปปฎิบัติในวิถีชีวิตของบุคคล โดยไมมีเง่ือนไขการถูกบังคับหรือแลกดวยผลตอบแทนใด ๆ 

ซ่ึงการเกิดระดับของพฤติกรรมดานจิตพิสัยจะถูกนําไปประเมินผลการสั่งสมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงครูท่ีสอนรายวิชาจะตองมีการระบุชนิดของคุณลักษณะไวตั้งแตการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรูบูรณาการ และตองระบุชนิดคุณลักษณะ

เชนเดียวกันกับครูท่ีรับผิดชอบการมอบหมายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยเฉพาะการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และของทุกศาสนา จะตองระบุชนิด

คุณลักษณะใหชัดเจน และตองระมัดระวังวาคุณลักษณะท่ีระบุชนิดไวนั้น จะไมเกิดข้ึนในเง่ือนไขท่ี

นักเรียนแสดงพฤติกรรมระดับการรับรู และระดับการตอบสนอง จะใชแทนดวยคุณภาพ 0 และจะเริ่ม

เกิดคุณลักษณะตามท่ีระบุไวในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยพฤติกรรมในระดับคานิยม จะแทน

ดัวยคุณภาพ 1 ระดับการจัดระบบคานิยม แทนดวยคุณภาพ 2 และระดับการสรางลักษณะนิสัยตาม

คานิยมท่ียึดถือ แทนดวยคุณภาพ 3 สําหรับการวัดผลประเมินการใหผลคะแนนตามประเภทของตัวชี้วัด

มาตรฐานรายวิชาท่ีเปนการวัดดานจิตพิสัย หรือ affective domain ครูจะวัดผลโดยการแทรกใบ

มอบหมายกิจกรรมการทํางานพรอมการใหรายงานผลการทํางานและขอคิดเห็นท่ีเปนประเด็นความรูสึก

ตามสถานการท่ีปรากฎตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา แทรกเขาไปในใบกิจกรรมมอบหมายใหนักเรียน

ทํางานในข้ันตอนของ QSCCS ท่ีมีการมอบหมายงาน 

   พฤติกรรมดานทักษะพิสัย จะเริ่มเกิดพฤติกรรมดานทักษะพิสัยไปพรอมกับพฤติกรรม

การตอบสนองของดานจิตพิสัย โดยนักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนคําถามอยากรู และตั้งสมมติฐาน

คําตอบ ตอจากพฤติกรรมระดับการรับรูของดานจิตพิสัยในข้ัน  Learn to Question และพฤติกรรม

ดานทักษะพิสัยจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในการทํากิจกรรมสืบคน รวบรวม ทฤษฎีความรู เพ่ือสนับสนุน 

โตแยง สมมติฐานคําตอบในการพิสูจนหาคําตอบท่ีเปนจริง ในข้ัน Learn to Search ซ่ึงพฤติกรรมท้ัง

สองข้ันนี้ จัดเปนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ตามตัวแบบของทักษะแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

ทําใหคนเรียนรูเทาทันสารสนเทศจากแหลงท่ีเชื่อถือได ในการสรางกระบวนทัศนใหม ท่ีเปนทฤษฎี

ความรู แตพฤติกรรมทักษะพิสัยท่ีเกิดข้ึนท้ัง 2 ข้ัน ดังกลาวยังไมเกิดชัดเจนตามระดับการเกิดดานทักษะ

พิสัย ตั้งแตระดับทักษะการเลียนแบบ (Imitation) การปฏิบัติไดโดยลําพัง (Manipulation) การปฏิบัติ
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ไดถูกตองแมนยํา (Precision) การปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน (Articulation) และการปฏิบัติ

โดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization) โดยจะเกิดชัดเจนในข้ัน Learn to Construct ซ่ึงในข้ันนี้

กลุมนักเรียนจะรวมกันลงมือทดลองปฏิบัติตามข้ันตอน ของตัวทฤษฎีความรู เพ่ือพิสูจน ยืนยันความ

เปนจริง ซ่ึงนักเรียนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกในดานทักษะพิสัยท่ีแตกตางกันไปในแตละบุคคล เม่ือ

เทียบกับ 5 ระดับของดานทักษะพิสัย ครูควรชี้แนะ ชวยเหลือใหนักเรียนไดเลียบแบบไปกอน และให

ทําซํ้าใหปฏิบัติไดตามลําพัง และทําซํ้าจนปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา เปนอยางนอย แตถามีการฝกฝนทําซํ้า

จนเกิดปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน และไดตามอัตโนมัติเปนธรรมชาติ ถือวานักเรียนมีทักษะพิสัย

ดีมาก แตทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ยังตองการมากกวานี้  คือทักษะการสรางผลงาน 

ผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรม จากการจินตนาการท่ีตอยอดจากการรูและประยุกตใชทฤษฎีความรู อันจะ

นําไปสูคานิยมการเปนผูผลิตใช มากกวาผูใชและผูซ้ือเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะเกิดข้ึนในข้ัน Learn to 

Communicate ครูควรปลูกฝงใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานตัวชี้วัด

รายวิชา ว 8.1 นําทฤษฎีความรูสรางข้ันตอน พิสูจนสมมติฐานของคําถามท่ีตองการคําตอบท่ีจะทําให

เกิดประโยชนใชเพ่ือสังคม นักเรียนรวมกันวางแผนการทํางาน และทดลองปฏิบัติตามข้ันตอน พรอมกับ

ปรับปรุงแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังจากการออกแบบการใชทฤษฎี หรือทักษะความชํานาญการใชอุปกรณ

เครื่องมือ ครูควรใชระดับพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตรตรวจติดตาม

ความกาวหนา และใหขอแนะนํา การทํางานและสรางผลงานของนักเรียน ดังนั้นทักษะการปฏิบติดาน

ทักษะพิสัยจึงเกิดอยางชเดนชัดในข้ัน Learn to Search และข้ัน Learn to Construct ครูควรสราง

เครื่องมือวัดระดับทักษะการทํางานดานทักษะพิสัย เพ่ือวัดระดับพฤติกรรมการแสดงออกในแตระระดับ

ของดานทักษะพิสัย เปนคาของคะแนนการปฏิบัติตามท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาตองการวัดในดาน 

psychomotor domain และการใหคาคะแนนสําหรับการวัดผลประเมินผลตัวผลงาน หรือผลิตภัณฑ 

จะตองมีเครื่องมือวัดระดับคุณภาพท่ีตอบความเปนศตวรรษท่ี 21 ในเรื่ององคประกอบของงาน และ

การบูรณาการใชประโยชนเพ่ือสังคม ซ่ึงจะนําไปเทียบเปนคาของคะแนนจากคะแนนเต็มของผลงาน 

หรือผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. ความคิดเชิงสรางสรรค พัฒนาตอยอด หรือสรางนวัตกรรม ท่ีตอบประโยชนเพ่ือ

สังคม และการใชงานไดจริง 

ระดับ 5 พัฒนาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม และใชงานไดจริงตอประโยชนของ

สังคม 

ระดับ 4 พัฒนาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม แตยังพบขอบกพรองของการใชงานเพ่ือ

ประโยชนตอสังคม 

ระดับ 3 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบท่ีมีอยูแลว แตไดแกขอบกพรองใหดีข้ึน 

ระดับ 2 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบท่ีมีอยูแลว แตยังพบขอบกพรองอยู 

ระดับ 1 ผลงาน ผลิตและพัฒนาไมตอบประโยชนท่ีใชงานไดเพ่ือสังคม 
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2. ข้ันตอนการผลิตใชทฤษฎีความรูตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาไดอยางบูรณาการ 

ระดับ 5 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไดอยางชัดเจน ตั้งแต 5 วิชาข้ึนไป 

ระดับ 4 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน ในบางรายวิชา 

ระดับ 3 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน 

ระดับ 2 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมสอดคลองกับผลงาน 

ระดับ 1 ผลงานไมมีการอางอิงการใชทฤษฎีความรูจากรายวิชา 

3. วัสดุ และวิธีการผลิตเหมาะสมและเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ระดับ 5 ระบุอางอิงท่ีมาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจน 

ระดับ 4 ระบุอางอิงท่ีมาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจนเพียงบางสวน 

ระดับ 3 ระบุอางอิงท่ีมาทฤษฎีความรูสับสนและไมชัดเจน  

ระดับ 2 ไมไดระบุอางอิงท่ีมาของทฤษฎีความรูและยังมองเห็นผลกระทบ 

ระดับ 1 ไมไดระบุอางอิงท่ีมาของทฤษฎีความรูและมองเห็นผลกระทบ  

4. การนําเสนอเผยแพรการใชงานนําไปสูชองทางการสรางงาน และพัฒนาอาชีพ 

ระดับ 5 นําเสนอสื่อสารไดดีอยางหลากหลาย และระบุมองเห็นการสรางงาน 

และอาชีพ 

ระดับ 4 นําเสนอสื่อสารไดดีอยางหลากหลาย แตไมระบุการพัฒนางานและอาชีพ 

ระดับ 3 นําเสนอสื่อสารสับสน ถึงแมนจะระบุการพัฒนางานและอาชีพ 

ระดับ 2 นําเสนอสื่อสารสับสน และมองเห็นการพัฒนางานและอาชีพไมชัด 

ระดับ 1 นําเสนอสื่อสารสับสน และไมระบุการพัฒนางานและอาชีพ 

 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา กําหนดการพัฒนาไว ๒ ลักษณะ 

คือ  

  1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในหองเรียน กําหนดใหเปนหนาท่ีของ

ครูผูสอนแตละรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูดําเนินการพัฒนา ประเมินผล และแกไขปรับปรุงผูเรียน

ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทีมครูผูสอนประจําหนวยบูรณาการณ จะวิเคราะหกระบวนการ

ทํางานจากใบมอบหมายกิจกรรมการทํางาน เพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีจะเกิดข้ึนมีคุณลักษณะใดบาง 

แลวสรางเครื่องมือวัดระดับคุณภาพการแสดงออกของพฤติกรรม 

  2. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคนอกหองเรียน กําหนดใหเปนหนาท่ีของครูท่ี

ปรึกษาชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และครูแนะแนว ตลอดจนคณะครูผูรับผิดชอบโครงการวัน

สําคัญของชาติ และทุกศาสนา โครงการท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึนมาเพ่ือพัฒนาคุณลักษานิสัย รวมกันพัฒนา 

ประเมินผล และปรับปรุงแกไขผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในขณะท่ีรวมกิจกรรม ดําเนินชีวิตประจําวัน ท้ัง

ใน และนอกสถานศึกษ 
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ทักษะ และคานิยม จากกิจกรรมตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร 

 การเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตร ไดแกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และ

เนตรนารี และกิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีสามารถตรวจสอบ ติดตามการตกผลึกของ

ความรู ทักษะกระบวนการ และคานิยมจากสิ่งท่ีนักเรียนไดสั่งสมมาจากการเรียนรูในรายวิชาพ้ืนฐาน 

และวิชาพ่ิมเติมของโปรแกรมการเรียน ซ่ึงครูท่ีปรึกษากิจกรรม และครูแนะแนวจะตองมีเครื่องมือวัด

ระดับคุณภาพการเกิดทักษะ และคานิยม 

 กิจกรรมชุมนุน โรงเรียนควรใหนักเรียนไดเลือกตามความสนใจ และความถนัดจากการ

ไดรับรู และเรียนรูในวิชาเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ท้ังความรู ทักษะการปฏิบัติ และการสรางคานิยม

ใหมจากการเรียนรู โรงเรียนควรเปดอิสระใหนักเรียนรวมกลุมกันตั้งแตมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงปท่ี 6 จัด

กิจกรรมท่ีสะทอนการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพท่ีทํางานกันเปนทีม เชนจัดใน

รูปบริษัทจํากัด ใหมีการจําลอง และจัดกระบวนการเสมือนบริษัทจริง ตั้งแตตั้งบริษัท ทุนประเดิม แผน

และกลยุทธการทําธุรกิจ การทํางานเชิงธุรกิจสรางรายได บัญชีรายรับรายจาย และการรายงานผล

ประกอบการ ซ่ึงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองการใหมีการเรียนรูการเปนผูประกอบการ   

 พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถาเปนไปตามเง่ือนไขการถูกบังคับหรือแลกดวย

ผลตอบแทนระดับการเกิดดานจิตพิสัยจะเกิดไดเพียงข้ันรับรู และข้ันการตอบสนอง ดานทักษะพิสัยจะ

เกิดไดเพียงข้ันการเลียนแบบ และข้ันปฏิบัติไดตามลําพังท่ียังขาดความถูกตองแมนยํา ซ่ึงสวนใหญ

นักเรียนของสถานศึกษาในประเทศไทยสวนใหญทําไดเพียงเทานี้ สถานศึกษาสวนใหญยังไมตระหนัก

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดดานจิตพิสัยในข้ันการสรางคานิยม การจัดระบบ และการสราง

ลักษณะนิสัยตามคานิยม ในดานทักษะพิสัยยังไมเกิดข้ันการปฏิบัติไดถูกตั้งแมนยําตามลําพัง การปฏิบัติ

อยางตอเนื่องผสมผสาน และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ  

 กิจกรรมการปลูกฝงทักษะพิสัย และจิตพิสัย ในระดับสูง ครูผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ตามหลักสูตรควรจัดทําใบกิจกรรมมอบหมายการทํางาน และมอบหมายการใหรายงานการประเมิน

ความรูสึกท่ีตัวนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงจากการไดรับรู และตอบสนองการปฏิบัติ

ตามกิจกรรมมอบหมายงาน กิจกรรมท่ีครูมอบหมายนั้น จะตองระบุชื่อของพฤติกรรมท่ีจะตองการ

ปลูกฝงเพ่ือใชประกอบการประเมินระดับข้ันการเกิดพฤติกรรม โดยตองใหนักเรียนรายงานโดยบอกหรือ

อางอิงจากแหลงอางอิงท่ีนักเรียนยึดถือเปนหลักยึดในใจ และใหบอกพฤติกรรมท่ีมีตอกิจกรรมท่ีนักเรียน

แสดงออกอยางตอเนื่องในการใชหลักยึดดังกลาว โดยครูจะใชเปนรองรอยหลักฐานการประเมิน

คุณลักษณะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

ระดับข้ันการประเมินคุณลักษณะ 

 ระดับท่ี 1 รับรูสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม 

 ระดับท่ี 2 ตอบสนอง ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

  ระดับท่ี 3 เกิดความรูสึก และบอกขอความรูอะไรบางท่ีใชยึดถือตอการแสดงออกท่ีดี 
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ระดับท่ี 4 จัดระบบการแสดงออก จากการบอกพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมใน

ลักษณะท่ีใกลเคียงกับขอความรูท่ีใชยึดถือตอการแสดงออกท่ีดี 

ระดับท่ี 5 นําไปใชในวิถีชีวิตประจําวัน ดวยการบอกพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการทําใน

ลักษณะการทําเปนลักษณะนิสัย 

ระดบัข้ันการประเมินสมรรถนะ 

ระดับท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมตามการมอบหมาย โดยมีการแกไขจากขอหารือของคร ู

ระดับท่ี 2 ปฏบัติกิจกกรมการมอบหมาย ไดราบรื่นและแกไขขอขัดของไดเปาหมาย

งานตามมอบหมาย 

ระดับท่ี 3 ปฏิบัติกิจกรรมไดงานอยางมีคุณภาพ  

ระดับท่ี 4 ปฏิบัติกิจกรรมไดงานอยางมีคุณภาพ และเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน และสิ่งท่ี

เก่ียวของ 

ระดับท่ี 5 ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีคุณภาพ และนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมอ่ืนไดดี 

การจัดทําแฟมสะสมงานสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 จากผลการวัดผลดานความรูความสามารถ หรือพุทธิพิสัย ท่ีเปนคะแนนเก็บตามตังชี้วัด

มาตรฐานรายวิชา และท่ีเปนคะแนนสอบกลางภาค และปลายภาคในการวัดผลตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

ท่ีสําคัญ และคะแนนเก็บท่ีเปนตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย ซ่ึงถูกเก็นไวใน 

ปพ. 5 นั้น ถูกนํามาวิเคราะหจัดเก็บเปนระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน

กลุมวิชาเพ่ิมเติมดานสาขาวิชาท่ีใชศึกษาตอดานอาชีพ นําไปจัดเก็บเขาสูแฟมสะสมงานของนักเรียน

รายบุคคล สวนผลงานตลอดจนผลรางวัลก็จะถูกจัดเก็บไวดวยเชนกัน สําหรับรดบขันพฤติกรรมดาน

คุณลักษณะ และสมรรถนะ ท่ีไดมาจากกาประเมินของครูผูสอนรายวิช และครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนท้ังกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะถูกสงมารวบรวมท่ีครูท่ีปรึกษาหองเรียน

นําผลระดับคุณภาพท่ีถูกประเมินมาดังกลาว นํามาวิเคราะหเปนภาพรวมในแตละชื่อคุณลักษณะ และ

ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร และตามชื่อคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะทําใหรูวานักเรียนแตละ

คนมีปริมาณการเกิดคุณลักษณะ และสรรถนะ แตละอยางมีปริมาณมากนอยแตกตางกันไป ซ่ึงจะ

สามารถนําไปรายงานไวใน ปพ. 8 และเก็นเขาสูแฟมสะสมงานของนักเรียนรายบุคคล นอกจากนั้นยังนํา

ผลการประเมินตามมาตรฐานดานความถนัดรายวิชาของสาขาอาชีพ และความถนัดดานอาชีพ รวมถึง

ผลการวัดดานบุคลิกภาพดานอาชีพ ก็จะถูกจัดเก็บเขาแฟมสะสมงานของนักเรียนรายบุคคลเชนเดียวกัน 
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ภาคผนวก 

ข้ันตอนการจัดทําโครงงาน 
 
จากประสบการณในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน ซ่ึงไดนํามาประยุกตใหเหมาะสม  
กับเนื้อหาวิชา วุฒิภาวะของนักเรียน และสภาพแวดลอมท่ีโรงเรียน จึงสามารถกําหนดข้ันตอนการจัดทํา
โครงงานได 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. เลือกเรื่องท่ีนาสนใจ  
2. เตรียมไปหาแหลงความรู 
3. เขาสูการวางแผนกอน 
4. ทําตามข้ันตอนอยางสนุกสนาน 
5. เขียนรายงานอยางม่ันใจ 
6. นําเสนองานไดเหมาะสม 
 
ข้ันตอนท่ี 1 เลือกเรื่องท่ีนาสนใจ : ข้ันตอนแรกนี้ผูเรียนจะตองเลือกเรื่องท่ีเขาสนใจ โดยครู

จะตองเปนผูกระตุนหรือจัดกิจกรรมเราใหผูเรียนคิดเรื่องท่ีจะทําดวยความพอใจ หัวขอของโครงงานอาจ
ไดมาจากปญหา คําถาม หรือความอยากรู อยากเห็นในเรื่องตาง ๆ ของผูเรียน ซ่ึงเปนผลไดมาจากการ
ไดอานหนังสือ การฟงการบรรยาย การทัศนศึกษาการไดพบเห็นสิ่งตาง ๆในชีวิตประจําวัน หัวขอ
โครงงาน ควรเปนเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงและชัดเจนวาทําอะไร ควรเนนเรื่องท่ีอยูใกลตัว และเกิด
ประโยชน 

ข้ันตอนท่ี 2 เตรียมไปหาแหลงเรียนรู : ในข้ันนี้ผูสอนจะตองจัดเตรียมหรือชี้แนะแหลงความรู
ตาง ๆ ท่ีผูเรียนจะตองใชคนควาหาคําตอบจากเรื่องท่ีเขาสนใจและสงสัย อาจเปนประเภทเอกสาร ผูรู
หรือผูเชี่ยวชาญ สื่อประเภทโสตทัศน วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ผูเรียนจะตองไดรับรูวามีแหลง
ความรูใดบาง ไดมองเห็นชองทางท่ีจะใชแหลงความรูนั้น ๆ อยางไรบาง และสามารถกําหนดแนวทาง
กวาง ๆ ไดวาจะทําอะไร ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร เพ่ืออะไร ฯลฯ 

ข้ันตอนท่ี 3 เขาสูการวางแผนกอน : เม่ือผูเรียนไดกําหนดแนวทางกวาง ๆ แลว จะตองนํา
แนวทางนั้นมาวางแผนในการทํางานวาจะทําอะไรกอนหลง โดยการสรางแผนท่ีความคิด แลวนํามา
จัดทําเคาโครงของโครงงาน กําหนดเปนหัวขอตาง ๆ ไดแก ชื่อโครงงาน ชื่อผูจัดทําโครงงาน ชื่อท่ี
ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เหตุผลท่ีจัดทําโครงานวัตถุประสงคของการจัดทํา ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และแหลงความรูท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ข้ันตอนท่ี 4 ทําตามข้ันตอนอยางสนุกสนาน : ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
วางไว โดยอยูในความดูแลและแนะนําของครูผูสอน โดยผูเรียนจะตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มี
การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวเปนระยะวาทําอะไร ทําอยางไร ไดผลอยางไร เม่ือมีปญหาหรืออุปสรรคได
แกไขอยางไร ผูเรียนควรฝกทักษะจากกิจกรรม และแหลงความรูท่ีหลากหลาย ตามความสนใจ เกิดการ
เรียนรูตามลําดับข้ันโดยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดสนุกเพลิดเพลินกับการทํางาน ไดทํางานอยางมี
ความสุข เกิดความภูมิใจในผลงานท่ีปรากฎ และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดอยางเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 5 เขียนรายงานอยางม่ันใจ : การดําเนินการตามข้ันตอนนี้ เปนการสรุปการรายงาน
ผลจากการปฏิบัติงานท่ีผานมา เพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ และขอเสนอแนะ
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ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับโครงงานการเขียนรายงานควรใชภาษาท่ีเขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ ๆ อาจกําหนดเปนหัวขอตาง ๆ หรือรายบท ไดดังนี้ บทนํา เอกสารท่ีเก่ียวของ การ
ดําเนินการศึกษา ผลการศึกษา สรุป และขอเสนอแนะ รวมท้ังภาคผนวกท่ีตองการนําเสนอใน
รายละเอียดดวย 

ข้ันตอนท่ี 6 นําเสนองานไดอยางเหมาะสม : นับเปนข้ัตอนสุดทายของการจัดทําโครงงาน เปน
การนําผลการดําเนินงานท้ังหมดมาเสนอใหผู อ่ืนไดทราบ โดยเนนความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความ
รับผิดชอบ อาจมีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง ฯลฯ ซ่ึงสามารถนําเสนอในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต การบรรยาย การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การจัดทํา
สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ 
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   การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning : PBL)  
การนําโครงงานมาใชในการจัดการเรียนการสอนถือไดวาไมใชสิ่งใหมในการจัดการศึกษา 

อยางไรก็ตามในทศวรรษท่ีผานมามีการนํามาใชแบบคอยๆ พัฒนาจนไดรับการยอมรับเปนกลวิธีการ
สอนอยางเปนทางการ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานไดเขามามีสวนสําคัญในการเรียน เม่ือมีงานวิจัยมา
สนับสนุนสิ่งท่ีครูไดเชื่อม่ันมายาวนานกอนหนานี้วานักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึนเม่ือมีโอกาสได
คนควาในสิ่งท่ีซับซอน ทาทายหรือในบางครั้งเปนประเด็นปญหายุงยากท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได การ
เรียนรูดวยโครงงานจะเปนไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุน ใหเกิด
การคนควาอยางกระตือรือรนและใชทักษะการคิดข้ันสูง (Thomas, 1998) งานวิจัยเก่ียวกับสมอง ไดให
ความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรูสิ่งใหมๆ ของนักเรียน จะถูก
ยกระดับข้ึนเม่ือไดมีสวนรวมในกิจกรรมการแกปญหาท่ีมีความหมาย และเม่ือนักเรียนไดรับ ความ
ชวยเหลือใหเขาใจวาความรูกับทักษะเหลานั้นสัมพันธกันดวยเหตุใด เม่ือไหรและอยางไร  

1. การเรียนรูดวยโครงงานคืออะไร  
การจัดการเรียนรูท่ีใชโครงงาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญวิธีการ

หนึ่งท่ีจะชวย พัฒนาผูเรียนท้ังดานความรูและทักษะผานการทํางานท่ีมีการคนควาและการใชความรูใน
ชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู การเรียนรูดวยโครงงานจะถูก
ขับเคลื่อนโดยมีคําถามกําหนดกรอบการเรียนรูท่ีเปนตัวเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการเรียนรูกับทักษะ
การคิดข้ันสูงเขาสู สถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  หนวยการเรียนรูบูรณาการ จะใชไดดีกับแบบ
โครงงานจะประกอบไปดวยกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีจะทําใหผูเรียนท้ังหมดเกิดการเรียนรู แมจะมี
วิธีการเรียนรูท่ีตางกันก็ตาม นักเรียนสามารถขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือชุมชนเพ่ือ
คลี่คลาย ปญหาหรือเนื้อหาความรูท่ีลึกซ้ึง สวนการบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการประเมินท่ี
หลากหลายก็จะเปนตัวชวย เสริมใหผลงานของนักเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน  

การจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปนรูปแบบวิธีสอนท่ีจะนํานักเรียนเขาสูการแกปญหาท่ี
ทาทายและสรางชิ้นงานไดสําเร็จดวยตนเอง โครงงานท่ีจะมาชวยสรางสภาวะการเรียนรูภายในชั้นเรียน
จะเกิดไดในหลายกลุมสาระการเรียนรู ในหลายเนื้อหาและในหลายระดับชวงชั้น โครงงานจะเกิดข้ึนบน
ความทาทายจากคําถามท่ีไมสามารถตอบไดจากการทองจํา โครงงานจะสรางบทบาทหลากหลายข้ึนใน
ตัวนักเรียนเปนผูท่ีแกปญหา คนท่ีตัดสินใจ นักคนควา นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองตอวัตถุประสงคท่ี
เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไมใชสิ่งท่ีแปลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาท่ีแทจริง  

 
2. แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

1. โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

2. การใหผู เรียนทําโครงงาน เปนการเปดโอกาสใหผู เรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ 
(process of inquiry) ซ่ึงเปนการใชกระบวนการคิดข้ันสูง  

3. การจัดการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานท่ีเปนรูปธรรมออกมา  
4.การแสดงผลงานตอสาธารณชน สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรู และการทํางานใหแก

ผูเรียนได  
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5. การใหผูเรียนทําโครงงานสามารถชวยดึงศักยภาพตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใช
ประโยชน  

6. ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ  
7. ผูเรียนเรียนรูตามความถนัดและความสามารถของตนเอง  
8. ใชกระบวนการวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเปนระบบ  
9. หาคําตอบภายใตคําแนะนาของครูผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ  
10. สอนไดทุกชั้น เปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได ท้ังในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได  

3. วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู  
1. เพ่ือใหผูเรียนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาขอมูล

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  
2. เพ่ือใหผูเรียนเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น  
3. เพ่ือใหผูเรียนตัดสินใจวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร และเสริมสรางความม่ันใจใหผูเรียนเปน

ผูท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องท่ีเขาตองการคนหาคําตอบ  
4. เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงออกซ่ึงความคิดสรางสรรค 

4. ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยโครงงาน ประกอบดวย  
1. เรื่องหรือประเด็นปญหาท่ีจะจัดเปนโครงงาน เปนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ สงสัย ตองการหา

คําตอบ  
2. วิธีการหาคําตอบ เปนการศึกษาดวยตนเอง ท่ีมีลักษณะ  

2.1 เปนกระบวนการ มีระบบ 
2.2 มีวิธีการศึกษาหลายวิธี ซ่ึงครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 
2.3 มีการศึกษาจากแหลงการเรียนรู / แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
2.4 มีครูเปนท่ีปรึกษาตลอดกระบวนการทํางาน  

3. คนพบองคความรู หรือขอสรุป จากโครงงาน ซ่ึงมีลักษณะท่ี  
3.1 สามารถนาไปใชในชีวิตจริงได 
3.2 กระตุนใหตองการท่ีจะศึกษาหาคําตอบอยางตอเนื่อง 
3.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได  

5. จัดกิจกรรมสนับสนุน กระตุนความคิด โดย  
- จัดกิจกรรมในบทเรียนท่ีทาทาย 
- มอบหมายงานท่ีไมซับซอน  
- คิดหาคําตอบงายๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- จัดนิทรรศการ 
- ศึกษานอกหองเรียน 
 
 

 
 
 

71 
 



แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

6. ข้ันตอนการจัดการเรียนรู  
 
1. เลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. สํารวจความสนใจของตนเอง  
1.1 สังเกต ศึกษาขอมูล  
1.2 ติดตามขาว เหตุการณ  
1.3 เชื่อมโยงเรื่องท่ีเรียน  
1.4 เชื่อมโยงโดยใช web 
     หรือแผนภาพความคิด  

1. จัดกิจกรรมสํารวจความสนใจ  
1.1 สํารวจชมุชน  
1.2 ใชคําถามกระตุนใหสนใจ  
1.3 ใชคําถามเชื่อมโยงเหตุการณ  
1.4 ใชสื่อตาง ๆ  
1.5 ชวยเหลือนักเรียนเลือกเรื่อง/ปญหา เพ่ือ   

ทําเปนโครงงาน  
1.6 รวมกับนักเรียนกําหนดเรื่อง/ปญหา  

 
2. วางแผน  

 กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน 
2.1 กําหนดจุดประสงค  
1. คิดทบทวน ไตรตรองหาเหตุผลประกอบใน

การตัดสินใจ  
2. เขียนสิ่งท่ีตนตองการ  
3. พูดคุยกับเพ่ือน ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ  
 
 

 
1. ใชคําถามใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือ

ประเด็นท่ีตองการศึกษา  
2. วิเคราะหความเปนไปไดของจุดประสงค แสดง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ใหคิดอยาง
รอบคอบ  

3. ใหกําลังใจ  
2.2 ตั้งสมมุติฐาน  
1. พูดคุยกับเพ่ือนเพ่ือกําหนดคําตอบลวงหนา 
2. เลือกคําตอบท่ีเหมาะสม 
3. เขียนสิ่งท่ีคาดเดาไวเพ่ือรอการพิสูจน  
 
 
 
 

 
1. ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคาดเดาคาตอบ

ลวงหนาวานาจะเปนอยางไร นาจะมีผลอยางไร  
2. วิเคราะหความเปนไปได ใหความคิดเห็น  
3. ถามย้ําใหนักเรียนคิดอยางรอบคอบและม่ันใจ

ในคาตอบท่ีคาดคะเน  
 
 

2.3 กําหนดวิธีการศึกษา  
1. รวมกับนักเรียนวางแผนโดย  
- หาวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ  
- เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม  
- กําหนดข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลา แหลง

เรียนรู และวิธีการนําเสนอผลงาน  

2. จัดทําเคาโครงของโครงงาน 

 
1. กระตุน สงเสริม ใหคาปรึกษาเก่ียวกับ  
- คิดวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย  
- เลือกการศึกษาท่ีสามารถทําได  
- เลือกแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม  
- จัดทําเคาโครงของโครงงาน  

- ชวยประสานงานเพ่ืออํานวยความสะดวก 
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3. ลงมือปฏิบัติ 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
2. บันทึกขอมูลทุกข้ันตอน  
3. ปรึกษากับเพ่ือนและครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. รวมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

1. สังเกต จดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  
2. ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาเม่ือตองการ  
3. แนะนําแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม  
4. จัดเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะ  
5. ใหแรงเสรมิ กําลังใจ  
6. อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูเรียน 

 

4. เขียนรายงาน 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานหลาย ๆ   
2. รูปแบบ 
2. เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 
3. เขียนรายงานตามรูปแบบ 
4. จัดทาเอกสารรูปเลม 

1. ใหคําปรึกษาในการเลือกรูปแบบการเขียน 
    รายงาน 
2. แนะนา ติชมการเขียนรายงาน 

5. นําเสนอผลงาน 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. ศึกษาการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
2. เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
3 เตรียมการนําเสนอผลท่ีไดจากการทําโครงงาน 

คือ 
    - กระบวนการศึกษา 
    - ผลท่ีไดจากการศึกษา 

1. ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ 
2. จัดบรรยากาศ/เวทีการนําเสนอ 
3. ประเมินผลการทําโครงงาน 
4. สงผลงานของผูเรียนเขารวมแสดง/ประกวด 
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การเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร  
โครงงานวิทยาศาสตรเปนงานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียนท่ีศึกษาทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอก
เวลาเรียนก็ได เม่ือนักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยอยางใดอยางหนึ่งข้ึนมา นักเรียนนํา ปญหานั้นไป
ทดลองศึกษา แกปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร แลวนําผลงานมาเสนอวิเคราะห เชน 
นักเรียนสงสัยวาชวงใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกรีดยาง เพ่ือใหไดปริมาณน้ํายางสูงสุด นักเรียนไดใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทดลองจนไดรับคําตอบ การศึกษาดังกลาว คือ โครงงาน
วิทยาศาสตร  

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  
1. ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  
2. ประเภททดลอง  
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ  
4. ประเภททฤษฎี  

1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  
การสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางหรือจําแนกเปนหมวดหมูโครงงานประเภทนี้ไมกําหนดตัว

แปร ในการเก็บขอมูลอาจเปนการสํารวจในภาคสนามหรือในธรรมชาติ  หรือนํามาศึกษาใน
หองปฏิบัติการ นอกจากนั้นการสํารวจรวบรวมขอมูลอาจบงชี้ท่ีมาของปญหา เพ่ือนําไปใชศึกษาทดลอง
ตอ ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน  

- การสํารวจพืชพันธุไมในโรงเรียน ในทองถ่ิน  
- การสํารวจพฤติกรรมดานตางๆ ของสัตว  
- การสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  
- การศึกษาลักษณะของอากาศในทองถ่ิน  

2. โครงงานประเภททดลอง  
โครงงานท่ีมีลักษณะการออกแบบทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปร

อ่ืน ๆ โครงงานประเภทนี้ นักเรียนไดแกปญหา ปฏิบัติจริงกับปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียน
ดําเนินการอบรม ทดลองสรุปผล วิเคราะหผลท่ีไดออกมา ซ่ึงจะเปนการใชทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางสมบูรณ เชน  

- ศึกษาการตัดใบขาวโพดท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และผลิตผล  
- การทํายากันยุงจากพืชในทองถ่ิน  
- การปองกันการเปนหนอนของปลาเค็ม โดยใชสารสกัดจากพืชท่ีมีรสขม  
- การใชมูลวัวปองกันวัวกินใบพืช  
- การบังคับผลแตงโมเปนรูปสี่เหลี่ยม  

3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ  
โครงงานประเภทนี้ เปนการประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณเพ่ือใชสอย

ตาง ๆ สิ่งประดิษฐอาจคิดข้ึนมาใหม ปรับปรุงหรือสรางแบบจําลอง โดยประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการกําหนดตัวแปรท่ีจะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ
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ของชิ้นงานดวย หากนักเรียนประดิษฐชิ้นงานข้ึนมา โดยมิไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ถือวาเปน
สิ่งประดิษฐไมใชโครงงานวิทยาศาสตร ตัวอยางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เชน  

- กรงดักแมลงวันและแมลงสาบ  
- เครื่องตีไขสําหรับเด็ก  
- เครื่องโรยปุยยางพารา  
- จักรยานเก็บขยะ  
- เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพดแบบมือหมุน  
 
การไดมาซ่ึงโครงงานวิทยาศาสตร  
โครงงานวิทยาศาสตรไดมาจากปญหาหรือขอสงสัย ซ่ึงควรจะเปนปญหาใกลตัวของนักเรียน 

พยายามอยาใหนักเรียนคิดปญหาท่ีไกลตัวเกินความสามารถของเด็กท่ีจะทําได ตัวอยางการไดมาซ่ึง
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน เชน  

1. ปญหาใกลตัว  
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการกรีดยางพารา เพ่ือใหได

ปริมาณน้ํายางสูงสุด” โครงงานเรื่องนี้มาจากปญหาของตัวนักเรียนเองท่ีตองตื่นนอนในเวลาเชามืด เพ่ือ
กรีดยางพาราในเวลาท่ีไมแนนอน นักเรียนตองการตื่นนอนใหตรงเวลาในการกรีดยาง เพ่ือใหไดน้ํายาง
ปริมาณสูงสุดในการออกแบบการทดลอง สมาชิกแตละคนกรีดยางพรอมกันคนละ 10 ตน ใชเวลาตนละ
ประมาณ 30 วินาที แลวนําน้ํายางมารวบรวมชั่งนาหนักในชวงเวลา 1-5 นาฬิกา ในการทดลองถา
จํานวนตนยางมากกวานี้ เวลาจะคลาดเคลื่อนไปมาก ผลของโครงงานวิทยาศาสตรนี้ทําใหนักเรียนไดคิด
ทดลองตอกับตนยางท่ีมีอายุมากกวา 7 ปข้ึนไป และจะทดลองโดยวัดอุณหภูมิของอากาศดวย  

2. ความสงสัย อยากรูอยากเห็น  
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาการตัดใบขาวโพดท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต

และผลผลิต” จากการท่ีนักเรียนไดเรียนเรื่องยาฆาแมลงในบทเรียนไดรวมกันอภิปรายวาถาเกษตรกรจะ
ไมใชยาฆาแมลงจะไดหรือไมมีการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนคนหนึ่งวา ถาหนอนกัดกินใบพืชเพียง
เล็กนอยจะทําใหผลผลิตตางกันหรือไม ใบพืชถูกทําลายมากแคไหนจึงมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และผลผลิต เม่ือ ทดลองปลูกขาวโพด โดยการตัดปลายใบในกลุมทดลอง 7 กลุมตั้งแต 10 - 70 % กลุม
ควบคุมไมตัดใบ นักเรียนสังเกตเห็นวา ตนขาวโพดท่ีตัดใบทุกระดับจะไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ซ่ึง
ตางกับกลุมควบคุมท่ีไมตัดใบจะถูกทําลายเกือบทุกตน การตัดใบในระดับ 20 % ไมมีผลกระทบตอ
ผลผลิต นักเรียนไดนําผลการทดลองไปใชกับการปลูกขาวโพดท่ีบานสวน ใบท่ีตัดออกเอาไปใหวัวกิน  

3. ปญหาทองถิ่น  
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “เครื่องย่ํายางพารา”ชาวบานในหมูบานของนักเรียนมี

อาชีพทําสวนยางพารามีข้ันตอนหนึ่งของการทํายางแผน ท่ีตองใสน้ําสมยาง (กรดอะเซตกิ ) เพ่ือให
น้ํายางแข็งตัว เม่ือเทจากตะกง (ภาชนะสี่เหลี่ยม) แลวตองใชเทาเหยียบเพ่ือใหแผขยายออกเปนแผน
กอนเขาเครื่องรีดนักเรียนสํารวจพบวาเทาของผูเหยียบย่ํายางทุกคนจะพุพองเปอย เพราะกรดนาสมกัด
เทานักเรียนจึงอยากจะชวยคุณยายใหมีเครื่องมือท่ีชวยกรีดยางพาราแทนการเหยียบดวยเทา ออกแบบ
โดยใชทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สอดเหล็กแกนกลางสา หรับใชจับ บรรจุซีเมนตลงในทอ
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เพ่ือใหมีนาหนัก เม่ือทดสอบประสิทธิภาพแลวรีดไดเร็วกวาใชเทาเหยียบ แตมีปญหาเกิดข้ึนเม่ือรีด
หลายๆ แผน ผูใชจะรูสึกเม่ือยลาเพราะตองกมลงนักเรียนจึงตองแกปญหาตอไป  

4. การสังเกต  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชสารสกัดจากบอระเพ็ดและฟาทลายโจรในการปองกันการเปน

หนอนของปลาเค็ม” การกําจัดแมลงวันมีหลายวิธี นักเรียนคิดท่ีจะปองกันไมใหแมลงวันมาวางไขท่ีปลา
เค็ม จากการสังเกตเห็นแมคาใชสารเคมีกับปลาเค็ม ซ่ึงมีอันตรายมาก จึงคิดท่ีจะใชพืชท่ีมีรสขมแทน
สารเคมี เพราะสังเกตวาพืชท่ีมีรสขมไมคอยมีแมลงรบกวน จากการทดลองใชสารเคมีรสขมมาทาท่ีตัว
ปลา เพ่ือไมใหแมลงวันวางไข พบวาสารสกัดจากบอระเพ็ดในอัตราสวนท่ีนอยท่ีสุด 2 กรัม : น้ํา 300 
ลูกบาศกเซนติเมตร : ปลาสลิด 1 กิโลกรัม ปองกันการเปนหนอนของปลาเค็มได 5 วัน ไมมีรสขม  

5. คําบอกเลา  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การทํายากันยุงจากดอกปาลม”นักเรียนไดทราบจากคุณปาวา ดอก

ปาลมตัวผู นํามาจุดปองกันยุงได จึงอยากนําเรื่องนี้มาศึกษา โดยการทดลองเบื้องตนปรากฏวาเปนจริง 
จึงเกิดแนวคิดวาจะทําเปนธูปโดยผสมกับสารตางๆ ใหจุดไฟติดงายและศึกษาประสิทธิภาพจากการ
ทดลองนําดอกปาลมตัวผูไปผึ่งแดดใหแหง นํามาบดผสมข้ีเลื่อย ผงถาน แปงเปยก ในอัตราสวน 2 : 1 : 
1 :1 นักเรียนหาวิธีการท่ีจะทําเปนกานธูปหลายครั้งท่ีลมเหลว มาประสบผลสาเร็จเม่ือบรรจุสารลงไปใน
หลอดกาแฟ ใสกานมะพราวสอดดึงออกมาเปนกานธูป  

6. การทดลองเลน  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “เครื่องตีไขสําหรับเด็ก” นักเรียนชายชั้นประถมปท่ี 6 นํามอเตอร

ของเด็กเลนท่ีท้ิงแลว มาตอสายไฟเขากับถานไฟฉาย แลวนําฝาเบียรมาตกแตงเปนใบพัด ใสแกนสอด
เขาไปหมุนเลน วันตอมาเม่ือเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องสวนประกอบของไฟฉายจึงเกิด
แนวคิดท่ีจะดัดแปลงของเลนชิ้นนั้น เขากับกระบอกไฟฉาย เปนเครื่องตีไขสําหรับเด็ก ใชแกนท่ีทําดวย
ลวด โดยออกแบบแกนหลายแบบ แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพสามารถตีไขไดสูงสุด 5 ฟอง ในเวลา 
1 นาที ตอมาไดนําใบพัดมาใสท่ีแกนก็จะไดสิ่งประดิษฐ เปนพัดลมมือถือไดอีกอยางหนึ่ง นักเรียนคิด
ตอไปท่ีจะออกแบบใหมีรูปทรงท่ีกะทัดรัด จะใหสุภาพสตรีไวใชแทนพัด  

7. ความสนใจสวนตัว  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชน้ํามันปาลมทดแทนน้ํามันเตา ในการใหความรอนในโรงไฟฟา

พลังความรอน” นักเรียน สนใจเก่ียวกับพลังงานและความรอน มีความคิดท่ีจะหาสิ่งทดแทนพลังงาน 
เม่ือไดศึกษาเอกสารแผนพับของการไฟฟาฝายผลิตเก่ียวกับการใช นามันเตาในโรงงานไฟฟาพลังความ
รอน เกิดแนวคิดวาจะใชน้ํามันปาลมแทนน้ํามันเตาไดหรือไม เพราะ น้ํามันปาลมเราสามารถปลูกไดมาก
เทาท่ีตองการ ไมทําลายชั้นบรรยากาศ ไมมีสารพิษในการเผาไหม ในการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
ปาลมโดยการตมน้ําเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเตา พบวา น้ํามันปาลมใหความรอนท่ีทา ใหน้ําระเหย
ไดเปนไอหมด จึงสามารถใชแทนน้ํามันเตาได ในการทํางานมีปญหาเกิดข้ึนหลายข้ันตอน เชน ตองใช
น้ํามันกาด น้ํามันโซลา ผสมจึงจุดไฟติด นักเรียนไดแกปญหาไปตามข้ันตอนการทดลอง  

8. รวมบทคัดยอ หรือโครงงานอ่ืนท่ีเคยมีผูทํา ไว  
นักเรียนอาจนําโครงงานท่ีผูอ่ืนทําไวแลวมาปรับปรุงเปลี่ยนใหมใหดีข้ึนกวาเดิม หรือขยาย

ขอบเขตการศึกษาคนควาใหกวางขวางข้ึน เชน นักเรียนกลุมหนึ่งศึกษาการคายน้ําของหอยแครง คนอ่ืน
อาจประยุกตวิธีการดังกลาวมาใชกับหอยขม หรือหอยชนิดอ่ืนก็ได  
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9. การตั้งคําถามของคร ู 
คําถามของครูมีสวนอยางมากท่ีจะยั่วยุใหนักเรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตรได ในบทปฏิบัติการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร ในบทเรียนเม่ือนักเรียนเรียนจบไปแลว ครูควรตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอไป
“ถาเปนอยางอ่ืนละ” “ถา .... ละ” เชน การทดลองเรื่อง น้ํายาสับฆาหนอน เม่ือการทดลองในบทเรียน
จบแลว หากครูตั้งคําถามวา“ถาเปนหนอนชนิดอ่ืนละ” “ถาความเขมขนของน้ํายาสับตางกันละ” ผลจะ
เปนอยางไร หรือการทดลองเรื่องเซลไฟฟูาจากมะนาว“ถาเปนผลไมชนิดอ่ืนละ” “ถาเปนน้ําจากใบพืชท่ี
มีรสเปรี้ยวละ” ผลจะเปนอยางไร แตกตางหรือเหมือนกัน นักเรียนท่ีสนใจสงสัยก็ตองทดลองดู  

 
วิธีทําโครงงานวิทยาศาสตร  
ข้ันตอนของการทํา โครงงานวิทยาศาสตร มีดังนี้  

1. ตั้งปญหา สมมติฐานเก่ียวกับปญหาเพ่ือตอบคําถามของปญหานั้น  
2. การกําหนดตัวแปร ตัวแปรตน หรือขอสงสัย ผลท่ีตามมาจากการสงสัย คือตัวแปร

ตาม และจะตองควบคุมตัวแปรใดบาง เพ่ือใหขอมูลนาเชื่อถือ คือตัวแปรควบคุม  
3. ออกแบบทดลอง เปนการบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดใหเปนรูปธรรม

ปฏิบัติไดจริงๆ นาเชื่อถือ จะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใดบาง จะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร 
กลุมควบคุม กลุมทดลอง เปนอยางไร ในบางครั้งตอไปคนควาวามีผูทดลองแลวหรือไม ผลเปนอยางไร 
นักเรียนจะทดลองตออยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม  

4. ทดลอง คือ การปฏิบัติจริง ซ่ึงจะตองทดลองหลาย ๆ ครั้งอยางนอยตอง 3 ครั้ง 
เพ่ือจะไดผลท่ีนาเชื่อถือ แตการทดลองบางครั้ง ผลการทดลองอาจขัดแยงกัน ตองเพ่ิมการทดลองให
มากข้ึน เปน 5 ครั้ง หรือ 10 ครั้ง แลวจึงใชวิธีเฉลี่ยขอมูล หรือเลือกครั้งท่ีเปนไปไดมากเปนผลการ
ทดลอง ขอมูลท่ีไดตองบันทึกและนําเสนอท้ังหมด มิใชเลือกเอาเฉพาะขอมูลท่ีเปนไปตามสมมติฐาน
เทานั้น หากครูท่ีปรึกษาโครงงาน วิทยาศาสตร ใหนักเรียนนําเสนอแตเฉพาะขอมูลดังกลาวแลว จะเปน
การผิดพลาดอยางมาก เพราะอาจสรางเด็กใหเปนคนท่ีไมซ่ือสัตย ขาดเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร  

5. อภิปรายผล นําขอมูลท่ีไดจากการทดลอง นํามาประเมินผลอภิปรายโดยการศึกษา
จากเอกสารหลักฐานมาประกอบวามีขอความแตกตางกันเพราะอะไร นักเรียนจะตองหาเหตุผลหรือ
ขอเสนอแนะใหได  

6. นําเสนอ นักเรียนนําเสนอขอมูล ความรูใหมกระบวนการทํางาน โดยการเขียน
รายงานและจัดบอรด แสดงโครงงานวิทยาศาสตรท่ีไดจัดทํา อาจารยท่ีปรึกษาควรติดตามการทํางาน
ของนักเรียนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ อํานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ ตลอดจน
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

 
ข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร 
1. ครูใหความรูเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร  
2. นักเรียนนําหัวขอเรื่อง/ปญหามาปรึกษาครู  
3. คร-ูนักเรียนวางแผนการทํา โครงงานออกแบบทดลอง  
4. นักเรียนปฏิบัติการทดลอง-ครูติดตามการทํางาน  
5. นักเรียนสรุปผล อภิปรายผล  
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6. ประเมินผล  
7. จัดแสดงนิทรรศการ 
  
ประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน และผูเรียนเลือกปญหาท่ีตนสนใจ  
2. ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการทําโครงงาน ความคาดหวัง วิธีการและ

กระบวนการในการดาเนินการ  
3. ผูเรียนรวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องท่ีจะทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย  
4. ผูเรียนรวมกันวางแผนการจัดทําโครงงาน และเขียนโครงการเสนอผูสอน  
5. ผูเรียนดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด  
6. นําเสนอผลงานของผูเรียนและรวมกันวิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
7. ผูเรียนปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน  
8. นําเสนอผลงานออกแสดงตอสาธารณชน  
9. ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุปผลการเรียนรูท่ีไดจาก

การทาโครงงาน  
10. ผูสอนวัดและประเมินผลท้ังดานผลผลิต เนื้อหาความรู และกระบวนการ  

 
ประโยชนของการเรียนรูดวยโครงงาน  

การเรียนรูดวยโครงงานจะมีประโยชนท่ีหลากหลายท้ังตอครูและนักเรียนในการท่ีจะ
ชวยสรางองคความรู จากการคนความีผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึนท่ีรับรองวาการเรียนรูดวยโครงงานจะทํา
ใหนักเรียนมีสวนรวมลดการขาดเรียน เพ่ิมทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือและชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (George Lucas Educational Foundation, 2001) สําหรับนักเรียนแลว ประโยชนท่ีได
จากการเรียนรูดวยโครงงาน มีดังนี้  

1. เพ่ิมอัตราการเขาเรียน เสริมสรางความเชื่อม่ันในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอการ
เรียนรู (Thomas, 2000)  

2. เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนแลว ผลสัมฤทธิ์มีคาเทากับหรือสูงกวา หาก
ผูเรียนไดมีสวนรับผิดชอบในการทําโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000)  

3. เปดโอกาสใหมีการพัฒนาทักษะท่ีซับซอน เชน ทักษะการคิดข้ันสูง การแกปญหา การทา
งานแบบรวมมือและการสื่อสาร (SRI, 2000)  

4. ใหโอกาสท่ีเปดกวางตอการเรียนรูในชั้นเรียน มีการปรับใชกลวิธีเพ่ือรองรับผูเรียนท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Railsback, 2002)  

การเรียนรูดวยวิธีการแบบนี้จะเปนท่ีนาสนใจสาหรับนักเรียนหลายๆ คนจากการท่ี
ไดรับประสบการณตรง โดยจะไดรับบทบาทและใชพฤติกรรมของผูท่ีสวนเก่ียวของในเรื่องดังกลาวไมวา
จะเปนการทําหนังสารคดีเก่ียวกับอนุรักษสภาพแวดลอมการออกแบบแผนพับท่ีแนะนําแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรของทองถ่ินหรือสรางงานนําเสนอเพ่ือแสดงขอดีขอเสียของการกอสราง
หางสรรพสินคานักเรียนจะไดมีสวนรวมในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกจริงๆ ท่ีมีความสําคัญนอกชั้นเรียน
ประโยชนท่ีไดสําหรับครูท่ีนอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพดานวิชาชีพแลวยังชวยใหเกิดการทํางาน
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แบบรวมมือกับเพ่ือนครูดวยกันรวมท้ังโอกาสท่ีจะไดสรางสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนดวย (Thomas, 2000) 
นอกจากนั้นยังมีครูอีกมากท่ีรูสึกยินดีท่ีไดคนพบรูปแบบวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับความหลากหลายของ
นักเรียนดวยการเปดโอกาสในการเรียนรูในชั้นเรียนยังพบอีกวานักเรียนท่ีจะไดประโยชนจากวิธีเรียน
ดวยโครงงานมักจะเปนนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการแบบเดิมไมคอยไดผลดีนัก (SRI, 2000)  

วิธีสอนนี้เปล่ียนแปลงการสอนในหองเรียนแบบเดิมๆ อยางไรบาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพคร ูIntel® Teach to the Future (2003) ไดกลาวใน

งานนําเสนอเพ่ือชี้แจงโครงการวาหองเรียนท่ีครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน จะมี  
1) คําถามท่ีไมมีคําตอบท่ีถูกตองคําตอบเดียว 
2) มีบรรยากาศท่ีจะยอมรับขอผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง  
3) นักเรียนมีการตัดสินใจโดยมีกรอบแนวคิด  
4) นักเรียนไดออกแบบวิธีการท่ีจะแกไขปญหา  
5) นักเรียนมีโอกาสท่ีจะประเมินกิจกรรมท่ีทํา  
6) มีการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่อง  
7) มีผลผลิตในข้ันสุดทายและสามารถประเมินคุณภาพได 

สําหรับนักเรียนท่ีคุนเคยกับวิธีจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ จะพบวาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานจากทําตามสั่งมาเปนการทํางานท่ีกําหนดเปาหมายดวยตนเอง จากการเนน
ความจําและทํางานซาๆ มาเปนการคนควา การบูรณาการและการนําเสนอ จากการฟงและการตอบ
คําถามมาเปนการสื่อสารและมีความรับผิดชอบ จากความรูเชิงขอเท็จจริงดานเนื้อหามาเปนความเขาใจ
กระบวนการ จากการรูทฤษฎีมาเปนการประยุกตใช จากการตองพ่ึงพาครูผูสอนมาเปนการพ่ึงพาตนเอง 
(Intel, 2003) ครูตองเผชิญหนากับความทาทายอะไรบาง ครูท่ีนําการจัดการเรียนรูดวยโครงงานมาสูชั้น
เรียนจําเปนจะตองนําเอากลวิธีการสอนใหมๆ มาใชเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ นอกจากนี้ นักวิชาการยัง
เห็นดวยวาครูควรปรับบทบาทจากผูสอนหรือถูกสอนมาเพ่ือสอนมาเปนผูชี้แนะหรือผูจัดประสบการณ
ดานการเรียนรูมากกวา การสอนโดยตรงท่ีตองพ่ึงพาตําราเรียน การสอนแบบบรรยายและการสอบ
แบบเดิมๆ อาจไมไดผลตามท่ีคาดหากเทียบกับโลกแหงการเรียนรูดวยโครงงานท่ีเปดกวางและเชื่อมโยง
กันหลายกลุมสาระ และถึงแมวาครูจะทําหนาท่ีเปนโคชใหคําแนะนาแนวทางมากกวาการบอกการสอน 
แตครูเองก็ตองยอมรับขอบกพรองท่ีอาจเกิดขณะท่ีนักเรียนพยายามทําโครงงานใหสาเร็จ (Intel, 2003). 
ในขณะทําโครงงาน ตัวครูเองอาจพบวาตัวเองก็กําลังเรียนรูไปพรอมๆ กับนักเรียนไดเชนเดียวกัน สิ่งทา
ทายท่ีครูตองเผชิญ อาจรวมถึง  

1) การจดจําถึงสถานการณท่ีอาจนํามาทําเปนโครงงานท่ีดี  
2) ปญหาท่ีอาจกอใหเกิดโอกาสในการเรียนรู  
3) การรวมมือกับเพ่ือนครูเพ่ือบูรณาการขามกลุมสาระ 
4) การจดัการกระบวนการเรียนรู 
5) การบูรณาการเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
6) การพัฒนาแนวทางในการประเมินตามสภาพจริง  

ท่ีจริงแลว ตัวครูเองก็อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงในการท่ีจะเอาชนะความทาทาย
ตั้งแตแรก การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารจะชวยทําใหการนําไปใชจริงมีความยืดหยุนมากข้ึน 
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แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

เชน การกําหนดระยะเวลาหรือการวางแผนรวมกัน และชวยใหโอกาสในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพแก
ครู  

1) สมรรถนะของผูเรียนจากการเรียนรูแบบโครงงาน 
2) ความสามารถในการสื่อสาร 
3) ความสามารถในการคิด 
4) ความสามารถในการแกปญหา 
5) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
6) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
7) พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

ขณะทําโครงงานนักเรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหลาย
ทักษะเปนท่ีตองการของผูวาจางในตลาดแรงงาน เชน ความสามารถในการ  

1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
2) ทําการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ  
3) มีความคิดริเริ่ม 
4) แกไขปญหาท่ีซับซอนได 
5) จัดการกับตนเองได  
6) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมทักษะดังตอไปนี้  

1) ความรับผิดชอบ และการปรับตัว – ฝกความรับผิดชอบตอตนเอง และมีความยืดหยุนตอ
บริบทของสถานประกอบการและชุมชน กําหนดมาตรฐานและเปาหมายข้ันสูงท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
และดําเนินการใหบรรลุผลตามมาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนด อดทนตออุปสรรคท้ังปวง  

2) ทักษะการสื่อสาร – เขาใจ จัดการและสรางสรรควิธีการสื่อสารดวยการพูด การเขียนและ
มัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน - พัฒนาไปใชและสื่อสารแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอ่ืน 
เปดกวางรับฟง ตอบสนองตอมุมมองท่ีหลากหลาย  

4) การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ – ฝกการแสดงเหตุผล เพ่ือแสดงความเขาใจ
และสรางทางเลือกท่ีหลากหลาย และเขาใจการเชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ  

5) ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ – วิเคราะห เขาถึง จัดการบูรณาการ ประเมินผลและ
สรางสรรคขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ และสื่อท่ีหลากหลาย  

6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน – แสดงใหเห็นการทํางานเปนทีมและ
ภาวะความเปนผูนําการปรับตัวตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย การทางานอยางมี
คุณภาพรวมกับผูอ่ืน ฝกความเห็นใจและเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  

7) การระบุกําหนด และแกปญหา – สามารถท่ีจะกําหนดขอบเขตของปญหา วิเคราะหและ
แกปญหาได  

8) การกํากับตนเอง – กํากับความตองการในการเรียนและความเขาใจของตนเอง ใชแหลง
เรียนรูท่ีเหมาะสม ถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูสูผูอ่ืนได  
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แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

9) ความรับผิดชอบตอสังคม – แสดงความใสใจและรับผิดชอบตอประโยชนของสังคมสวนใหญ 
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอบุคคล สถานท่ีและบริบทของสังคม 
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หนวยปฏิบัติการท่ี 1 การรูจักชุมชน ถิ่นฐาน ภูมิลําเนา 

ตารางท่ี 1 การจัดทําคลังทะเบียนแหลงเรียนรูและอาชีพ 

 

 

ชื่อแหลงจัดประสบการณ ชื่ออาชีพที่เกี่ยวของ ขอมูลลักษณะงาน พื้นฐานความรู

ตําแหนงและที่ตั้ง ชื่อแหลงเรียนรู ขอมูลแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู ขอมูลแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู ขอมูลแหลงเรียนรู คุณลักษณะสําคัญ

ดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานวิถีชุมชน
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ตารางท่ี 2 การวางแผนจัดโปรแกรมการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม 

ระดับชั้น กลุมอาชีพ สาขาศึกษาตอ สถาบันศึกษาตอ รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต สาระสําคัญ / ผลการเรียนรู
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสัดสวนเวลา คะแนน และประเภทของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

ระดับชั้น / รหัสวิชา / รายวชิา / หนวยกิต / คาบเวลารวม / คาบเวลาคงเหลือหลังหักคาบแจงโครงการสอน คาบการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 

 
 

ชื่อหนวยการเรียนรูและ คาบเวลา ชื่อหนวยบูรณาการ พฤติกรรมคาดหวัง

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา แตละหนวย psychomotor domain affective domain ของตัวชี้วัดที่ไมบูรณาการ

เวลาตัวชี้วัด พฤติกรรมคาดหวังดานความรู คาบเวลา คะแนน พฤติกรรมคาดหวังดานการปฏิบัติ พฤติกรรมคาดหวังดานจิตพิสัย

รวมคาบเวลา/คะแนน รวมคาบเวลาคงเหลือ/คะแนน

Cognitive domain

ดานความรูความสามารถ ดานทักษะกระบวนการ

คะแนนคาบเวลา
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ตารางท่ี 4 การจัดทําหนวยจัดประสบการณระดับชั้นและหนวยเรียนรูบูรณาการ 

 
 

 

 

 

ชื่อหนวยจัดประสบการณ

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู คาบเวลา ระดับชั้น สาระสําคัญ ชื่อคุณลักษณะ ชื่อสมรรถนะ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา คะแนนตัวชี้วัด ผูสอน

ที่มากอนการบูรณาการหนวยเรียนรูบูรณาการ
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ตารางท่ี 5 การวางแผนการจัดตารางสอนคาบเรียนปกติ และคาบเรียนรูบูรณาการ 

 
 

 

 

รหัสวิชา พฤติกรรมคาดหวัง คาบเวลา ระดับชั้น/หอง วัน/คาบที่ ผูสอน ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ คาบเวลา ระดับชั้น/หอง วัน/คาบที่ คณะผูสอน รหัสวิชา พฤติกรรมคาดหวัง

ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

ตารางสอนหองเรียนปกติ ตารางสอนหองเรียนรวม
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หนวยปฏิบัติการท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจใฝอยากรู 

ตารางท่ี 6 การจัดทําใบความรู และเตรียมแหลงสาระความรูใหนักเรียนสืบคน รวบรวมความรู 

ระดับชั้น / รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา 

 
 

ชื่อหนวยจัดประสบการณ บรรณานุกรม แหลงอางอิง ใบความรู-สาระเนื้อหาความรูตาม

ชื่อหนวยการเรียนรู-ผูสอน ใชสืบคน รวบรวมความรู สถานการณ และ พฤติกรรมความหวังของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

และตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

87 
 



ตารางท่ี 7 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎีความรูในหองเรียน (ดานพุทธิพิสัย) 

ชื่อหนวยการเรียนรู / เรื่อง / จํานวนคาบเวลาเรียน 

รหัสวิชา / รายวิชา / ระดับชัน้ / โปรแกรมการเรียน / ผูสอน 

 

 
 

 

 

สาระสําคัญ ระดับขั้นพฤติกรรมดานความรู ระบุวิธีการเรียนรู เนื้อหาสาระ เทคนิควิธีการเรียนรู

ชื่อมาตรฐานการเรียนรู ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา (แบบสืบคนนํามาสรุปในหอง) ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานความรู (ขั้นตอนและกระบวนการ) เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี สื่อ แหลงเรียนรู

(แบบเรียนรูกับครูในหอง) การสอนของครู ใชเรียนรูและสืบคนของนักเรียน

การสนับสนุนการจัดการเรียนรู
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ตารางท่ี 8 แผนการจัดกิจกรรมการเตรียมสํารวจ การสํารวจ และรายงานผลการสํารวจ ในหนวยจัดประสบการณ 

ชือ่หนวยจัดประสบการณ / จํานวนคาบเวลาเรยีน 

ระดับชั้น / รายชื่อคณะครูผูสอน 

 
 

 

ชื่อแหลงเรียนรู ชื่ออาชีพ ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 1 รหัสวิชา คําถามอยากรูของครูผูสอนรายวิชา

ขอมูลสาระสําคัญ ชี้แจงขั้นตอนเตรียมการสํารวจ ขั้นการลงมือสํารวจ ผูสอนรายวิชา ในแตละแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับ

และขั้นรายงานคําถามอยากรู พรอมแนบหลักฐานอางอิง สถานการณของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
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ตารางท่ี  9 แบบรายงานผลการจัดประสบการณ ใบกิจกรรมท่ี 1 การเตรียมสํารวจ และการสํารวจหนวยจัดประสบการณ 

ชื่อหนวยจัดประสบการณ / ระดับชั้น 

นักเรียนกลุมท่ี / รายชื่อนักเรียน 

 

 
 

 

 

ชื่อแหลงเรียนรู ชั้น/หอง เลขที/่ชื่อนักเรียน วิธีการเตรียมความรูกอนไปสํารวจ คําถามอยากรู สมมติฐานคําตอบ หลักฐานอางอิง วิธีการไปสํารวจ

ตั้งเปาหมายสํารวจแหลงเรียนรูอะไร จากการใชประสบการณเดิม ขอคิดที่ไดจากการไปพบเห็น
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ตารางท่ี 10  แผนการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุม เพ่ือตั้งสมมติฐานคําตอบ ในหนวยจัดประสบการณ 

ชือ่หนวยจัดประสบการณ / จํานวนคาบเวลาเรยีน 

ระดับชั้น / รายชื่อคณะครูผูสอน 

 

 
 

 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ รหัสวิชา สาระสําคัญรายวิชา กระทูที่ ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 2

หนวยที่ ชื่อผูสอน ชื่อกระทูที่แทนสาระสําคัญรายวิชา ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายแลกเปลี่ยนคําถามอยากรูและตั้งสมมติฐานคําตอบ

ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายกระทู เพื่อจัดกลุมคําถามอยากรู จัดทําแผนผังการสืบคน และการรายงานผล
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ตารางท่ี 11  แผนผังการเรียนรู เพ่ือการสืบคนทฤษฎีความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบ ในหนวยจัดประสบการณของคณะครู 

ชือ่หนวยจัดประสบการณ / จํานวนคาบเวลาเรยีน 

ระดับชั้น 

 
 

 

 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ รหัสวิชา ชื่อผูสอน ชื่อกระทู คําถามอยากรู สมมติฐานคําตอบ บรรณานุกรมและการอางอิง แหลงสืบคน

หนวยที่ (สาระสําคัญ) (หัวเรื่องตามตัวชี้วัด) ใบความรูที่
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ตารางท่ี  12 แบบรายงานผลการอภิปรายกลุม ใบกิจกรรมท่ี 2 สมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู และแผนผังการเรียนรูของนักเรียน 

ชื่อหนวยจัดประสบการณ / ระดับชั้น 

นักเรียนกลุมท่ี / รายชื่อนักเรียน 

 

 
 

 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ กระทูที่ คําถามอยากรู สมมติฐานคําตอบที่เปนไปได รหัสวิชา

หนวยที่ ชื่อกระทู ที่สอดคลองกับกระทู จากการอภิปรายเหตุผลในกลุม ชื่อผูสอน ชั้น/หอง เลขที/่ชื่อนักเรียน การแบงงานในกลุมและวิธีการทํางาน

ขอคิดที่ไดจากการทํางานกลุม

ขอมูลกลุมนักเรียนประกอบการติดตามความกาวหนาการเรียนรู
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ตารางท่ี 13 แผนการจัดกิจกรรมมอบหมายงานสืบคนทฤษฎีความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบ ในหนวยเรียนรูบูรณาการ 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน 

ระดับชั้น / รายชื่อคณะครูผูสอน 

 
 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ รหัสวิชา ระดับขั้นพฤติกรรม เอกสารประกอบใบกิจกรรม ใบกิจกรรมมอบหมายการทํางานที่ 3

หนวยที่ ชื่อผูสอน ดานพุทธิพิสัย ใบความรูที่ / บรรรานุกรม / สื่อ ชี้แจงการวางแผนสืบคนทฤษฎีความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบ
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ตารางท่ี 14 แบบรายงานการจัดประสบการณการสืบคน รวบรวมความรู ใบกิจกรรมท่ี 3 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / หนวยท่ี 

นักเรียนกลุมท่ี, ชั้น/หอง, รหัสนักเรียน/รายชื่อนักเรียน 

 

 
 

 

รหัสวิชา คําถามอยากรู สมมติฐานคําตอบ บรรณานุกรม สถานที่สืบคน วัน เวลา ใชสืบคน หลักฐานอางอิง และขอคิดเห็น

ชื่อผูสอน (หัวเรื่องตามตัวชี้วัด) ทฤษฎีความรูตามบรรณานุกรม ขอพิสูจนคําตอบของสมมติฐาน นําไปใชประโยชนเรื่องอะไร

ผลการสืบคน
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ตารางท่ี 15 แผนการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลการเรียนรูภาคทฤษฎีความรู 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน 

ชั้น/หอง, รหัสนักเรียน, ชื่อนักเรียน/สกุล 

 
 

ชี้แจงกิจกรรมวัดผลประเมินผลความรู

รหัสนักเรียน / ชื่อ-สกุล / ชั้น/หอง

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดดานพุทธิพิสัย รายงานความรูตามระดับขั้นพฤติกรรมดานความรู วิธีอื่น (ระบ)ุ

(คําถามอยากรู) เต็ม ได ขอพิสูจนสมมติฐานคําตอบ

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูภาคทฤษฎีความรู ดานพุทธิพิสัย (คะแนนเก็บภาคทฤษฎีความรู)

คะแนน
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ตารางท่ี 16 บันทึกผลการวัดผลประเมินผลดานทฤษฎีความรูเปนรายวิชา 

รหัสวิชา / รายวิชา / หนวยกิต / ระดับชั้น / โปรแกรมการเรียน / ผูสอน 

 

 
 

 

รหัสนักเรียน รายชื่อนักเรียน/สกุล ชื่อมาตรฐาน

ชื่อตัวชี้วัด ประเด็นชวยเหลือพัฒนา ผลคุณภาพการพัฒนา

คะแนน

บันทึกวิจัยคุณภาพ
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ตารางท่ี 17 แผนการจัดกิจกรรมการจัดทํา Project-Based Learning: PBL ในหนวยเรียนรูบูรณาการ 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน 

ระดับชั้น 

 
 

ขั้นตอนการทํา Project-Based Learning มอบหมายการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน รหัสวิชา/ชื่อผูสอน ระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และ จิตพิสัย ใบกิจกรรมมอบหมายงานเพิ่มเติมของตัวชี้วัด ชื่อคุณลักษณะ ชื่อสมรรถนะ

ขั้นทําความเขาใจ การเรียนรูแบบโครงงาน

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเรื่องที่นาสนใจ

      ผูเรียนจะตองเลือกเรื่องที่เขาสนใจ

โดยครูจะตองเปนผูกระตุน หรือจัดกิจกรรม

เราใหผูเรียนคิดเรื่องที่จะทําไดมาจากปญหา

คําถาม หรือความอยากรู อยากเห็น หัวขอ

โครงงาน ควรเปนเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและ

ชัดเจนวาทําอะไร ควรเนนเรื่องที่อยูใกลตัว

และเกิดประโยชน

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมไปหาแหลงเรียนรู

      ผูสอนจะตองจัดเตรียมแหลงความรู

ที่จะตองใชคนควาหาคําตอบจากเรื่องที่เขา

สนใจและสงสัย ไดมองเห็นชองทางที่จะใช

แหลงความรูนั้นอยางไรบาง และสามารถ

กําหนดแนวทางกวาง ๆ ไดวาจะทําอะไร 

ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร เพื่ออะไร

ขั้นตอนที่ 3 เขาสูการวางแผนกอน

      ผูเรียนวางแผนในการทํางาน ทําอะไร

กอนหลง โดยการสรางแผนที่ความคิด แลว

นํามาจัดทําเคาโครงของโครงงาน กําหนด

เปนหัวขอตาง ๆ ไดแก ชื่อโครงงาน ชื่อผูจัด

ทําโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ระยะ

เวลาดําเนินงาน เหตุผลที่จัดทําโครงาน

วัตถุประสงคของการจัดทํา ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ และแหลง

ความรูที่ใชในการศึกษาคนควา

ใบกิจกรรมที่ 5 มอบหมายการทํางานระดับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ใบกิจกรรมที่ 4 มอบหมายการทํางานระดับหนวยเรียนรูบูรณาการ
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ตารางท่ี 17 แผนการจัดกิจกรรมการจัดทํา Project-Based Learning: PBL ในหนวยเรียนรูบูรณาการ (ตอ) 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน 

ระดับชั้น 

 
 

 

 

 

ขั้นตอนการทํา Project-Based Learning มอบหมายการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน รหัสวิชา/ชื่อผูสอน ระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และ จิตพิสัย ใบกิจกรรมมอบหมายงานเพิ่มเติมของตัวชี้วัด ชื่อคุณลักษณะ ชื่อสมรรถนะ

ขั้นตอนที่ 4 ทําตามขั้นตอนอยางสนุกสนาน

      ผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว

ครูดูแลและแนะนํา มีการจดบันทึกขอมูล

ตามขั้นตอนเปนระยะวาทําอะไร ทําอยางไร

ไดผลอยางไร เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรค

ไดแกไขอยางไร

ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานอยางมั่นใจ

      ผูเรียนเขียนบทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ

การดําเนินการศึกษา ผลการศึกษา สรุป 

และขอเสนอแนะ รวมทั้งภาคผนวก

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานไดอยางเหมาะสม

      ผูเรียนนําผลการดําเนินงาน เนน

ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความรับผิดชอบ

เปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง 

และนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เชน

การจัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต 

การบรรยาย การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การจัด

ทําสื่อมัลติมีเดีย

ใบกิจกรรมที่ 4 มอบหมายการทํางานระดับหนวยเรียนรูบูรณาการ ใบกิจกรรมที่ 5 มอบหมายการทํางานระดับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 
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ตารางท่ี 18 แบบรายงานการจัดประสบการณของนักเรียนแบบกลุม และรายบุคคล ในการทํา Project-Based 

รหัสนักเรียน/ชื่อ-สกุล, ชั้น/หอง 

 

 
 

ปญหาหรือประเด็นที่พบ รหัสวิชาและทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของ ยกรางการเขียนรายงาน  KM และวิธีการนําเสนอผลงาน

ในหนวยจัดประสบการณ และแหลงอางอิง เคาโครง และขั้นตอน บันทึกผลการเรียนรู และผลตามขั้นตอบ ปญหา อุปสรรค และวิธีแกปญหา ขอคิดจากการทําผลงาน

ชื่อเรื่อง

ที่ปรึกษาโครงงาน

ระยะเวลา

เหตุผลการจัดทําตามชื่อเรื่อง

วัตถุประสงคการจัดทํา

สมมติฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แหลงความรูที่ใชศึกษาคนควา

ขั้นตอนดําเนินงาน ไดแก

เคาโครง และการวางแผนการทํางาน
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ตารางท่ี 19 แบบประเมินระดับข้ันพฤติกรรมดานทักษะพิสัย จิตพิสัย คุณลักษณะ และสมรรถนะ การจัดกิจกรรม Project-Based Learning ในหนวยเรียนรูบูรณาการ 

ของนักเรียน 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ/หนวยท่ี 

รหัสนักเรียน, ชื่อ-สกุล, ชั้น/หอง 

 
 

รหัสวิชา

ชื่อผลงาน ความคิด ใชทฤษฎี การผลิต สรางงาน รวมระดับ ชื่อคุณลักษณะ/ชื่อสมรรถนะ 1 2 3 4 5 เกณฑการประเมิน

สรางสรรค บูรณาการ เปนมิตร อาชีพ คะแนน ชื่อขั้นพฤติกรรม ขอคนพบคําตอบ คะแนน ชื่อขั้นพฤติกรรม ขอคนพบคําตอบ คะแนน

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานการดํารงชีวิตการประเมินผลคุณภาพผลงาน

ระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย ระดับขั้นพฤติกรรมดานจิตพิสัย
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การประเมินผลคุณภาพผลงาน 

1. ความคิดเชิงสรางสรรค พัฒนาตอยอด หรือสรางนวัตกรรม ท่ีตอบประโยชนเพ่ือสังคม และการใชงานไดจริง 

ระดับ 5 พัฒนาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม และใชงานไดจริงตอประโยชนของสังคม 

ระดับ 4 พัฒนาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม แตยังพบขอบกพรองของการใชงานเพ่ือประโยชนตอสังคม 

ระดับ 3 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบท่ีมีอยูแลว แตไดแกขอบกพรองใหดีข้ึน 

ระดับ 2 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบท่ีมีอยูแลว แตยังพบขอบกพรองอยู 

ระดับ 1 ผลงาน ผลิตและพัฒนาไมตอบประโยชนท่ีใชงานไดเพ่ือสังคม 

2. ข้ันตอนการผลิตใชทฤษฎีความรูตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาไดอยางบูรณาการ 

ระดับ 5 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไดอยางชัดเจน ตั้งแต 5 วิชาข้ึนไป 

ระดับ 4 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน ในบางรายวิชา 

ระดับ 3 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน 

ระดับ 2 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมสอดคลองกับผลงาน 

ระดับ 1 ผลงานไมมีการอางอิงการใชทฤษฎีความรูจากรายวิชา 

3. วัสดุ และวิธีการผลิตเหมาะสมและเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ระดับ 5 ระบุอางอิงท่ีมาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจน 

ระดับ 4 ระบุอางอิงท่ีมาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจนเพียงบางสวน 

ระดับ 3 ระบุอางอิงท่ีมาทฤษฎีความรูสับสนและไมชัดเจน 

ระดับ 2 ไมไดระบุอางอิงท่ีมาของทฤษฎีความรูและยังมองเห็นผลกระทบ 

ระดับ 1 ไมไดระบุอางอิงท่ีมาของทฤษฎีความรูและมองเห็นผลกระทบ 
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4. การนําเสนอเผยแพรการใชงานนําไปสูชองทางการสรางงาน และพัฒนาอาชีพ 

ระดับ 5 นําเสนอสื่อสารไดดีอยางหลากหลาย และระบุมองเห็นการสรางงาน และอาชีพ 

ระดับ 4 นําเสนอสื่อสารไดดีอยางหลากหลาย แตไมระบุการพัฒนางานและอาชีพ. 

ระดับ 3 นําเสนอสื่อสารสับสน ถึงแมนจะระบุการพัฒนางานและอาชีพ 

ระดับ 2 นําเสนอสื่อสารสับสน และมองเห็นการพัฒนางานและอาชีพไมชัด 

ระดับ 1 นําเสนอสื่อสารสับสน และไมระบุการพัฒนางานและอาชีพ 

แนวทางการประเมินระดับข้ันพฤติกรรมดานทักษะพิสัยแตละระดับพฤติกรรม ตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

 ระดับ 5 การปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมแสดงออก ไดแก  

ระดับ 4 การปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน (Articulation) พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 

 ระดับ 3 การปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา (Precision)   พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 

ระดับ 2 การปฏิบัติไดโดยลําพัง (Manipulation)   พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 

ระดับ 1 การเลียนแบบ (Imitation)    พฤติกรรมแสดงออก ไดแก  

แนวทางการประเมินระดับข้ันพฤติกรรมดานจิตพิสัยพิสัย ตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

 ระดับ 5 การสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมท่ียึดถือ   พฤติกรรมแสดงออก ไดแก  

 ระดับ 4 การจัดระบบ      พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 

 ระดับ 3 สรางคานิยม      พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 

 ระดบั 2 การตอบสนอง      พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 

ระดับ 1 การรับรู       พฤติกรรมแสดงออก ไดแก 
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ตารางท่ี 20 แบบประเมินระดับข้ันพฤติกรรมดานทักษะพิสัย จิตพิสัย คุณลักษณะ และสมรรถนะ การจัดกิจกรรม Project-Based Learning ในหนวยเรียนรูบูรณาการ 

ของคณะครู 

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ/หนวยท่ี 

 
 

รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล นักเรียน รหัสวิชา ชื่อครูผูสอน

ชื่อระดับขั้นพฤติกรรม ชื่อระดับขั้นพฤติกรรม ชื่อคุณลักษณะ/ชื่อสมรรถนะ 1 2 3 4

เต็ม ได ดานทักษะพิสัย เต็ม ได ดานจิตพิสัย เต็ม ได

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานการดํารงชีวิตคุณภาพผลงาน

คะแนน คะแนน คะแนน

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
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แบบฟอรมการประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 

ตารางท่ี 21 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร 

ชื่อกิจกรรมพัฒนาผูเรียน / จํานวนคาบเวลาเรียน 

ชื่อผูสอน 

 
 

 

ใบกิจกรรมที่ 6 มอบหมายการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน ชื่อคุณลักษณะ ชื่อสมรรถนะ

ขั้นชี้แจง ทําความเขาใจขอตกลงการทํากิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1 เลือกปญหาและกําหนดเรื่องที่สนใจ

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมขอมูลและแหลงเรียนรู

ขั้นตอนที่ 3 เขาสูการวางแผน

ขั้นตอนที่ 4 ทําตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงาน

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานอยางเหมาะสม
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ตารางท่ี 22 แบบประเมินระดับข้ันพฤติกรรมดานคุณลักษณะ และสมรรถนะ 

ชื่อกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

รหัสนักเรียน, ชิ่อ-สกุล, ชั้น/หอง, เวลาเขารวมกิจกรรม 

 

บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม

ชื่อคุณลักษณะ/ชื่อสมรรถนะ 5 4 3 2 1 เกณฑการประเมิน

1. สถานการณของปญหา หรือเรื่องที่ปฏิบัติกิจกรรม

2. ความรูที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม และแหลงอางอิง

3. ขั้นตอนที่ใชปฏิบัติกิจกรรม และผลการปฏิบัติตามขั้นตอน

4. ความรูสึกที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานการดํารงชีวิต
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แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ข้ันตอนการจัดทําโครงงาน 
 
จากประสบการณในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน ซ่ึงไดนํามาประยุกตใหเหมาะสม  
กับเนื้อหาวิชา วุฒิภาวะของนักเรียน และสภาพแวดลอมท่ีโรงเรียน จึงสามารถกําหนดข้ันตอนการจัดทํา
โครงงานได 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. เลือกเรื่องท่ีนาสนใจ  
2. เตรียมไปหาแหลงความรู 
3. เขาสูการวางแผนกอน 
4. ทําตามข้ันตอนอยางสนุกสนาน 
5. เขียนรายงานอยางม่ันใจ 
6. นําเสนองานไดเหมาะสม 
 
ข้ันตอนท่ี 1 เลือกเรื่องท่ีนาสนใจ : ข้ันตอนแรกนี้ผูเรียนจะตองเลือกเรื่องท่ีเขาสนใจ โดยครู

จะตองเปนผูกระตุนหรือจัดกิจกรรมเราใหผูเรียนคิดเรื่องท่ีจะทําดวยความพอใจ หัวขอของโครงงานอาจ
ไดมาจากปญหา คําถาม หรือความอยากรู อยากเห็นในเรื่องตาง ๆ ของผูเรียน ซ่ึงเปนผลไดมาจากการ
ไดอานหนังสือ การฟงการบรรยาย การทัศนศึกษาการไดพบเห็นสิ่งตาง ๆในชีวิตประจําวัน หัวขอ
โครงงาน ควรเปนเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงและชัดเจนวาทําอะไร ควรเนนเรื่องท่ีอยูใกลตัว และเกิด
ประโยชน 

ข้ันตอนท่ี 2 เตรียมไปหาแหลงเรียนรู : ในข้ันนี้ผูสอนจะตองจัดเตรียมหรือชี้แนะแหลงความรู
ตาง ๆ ท่ีผูเรียนจะตองใชคนควาหาคําตอบจากเรื่องท่ีเขาสนใจและสงสัย อาจเปนประเภทเอกสาร ผูรู
หรือผูเชี่ยวชาญ สื่อประเภทโสตทัศน วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ผูเรียนจะตองไดรับรูวามีแหลง
ความรูใดบาง ไดมองเห็นชองทางท่ีจะใชแหลงความรูนั้น ๆ อยางไรบาง และสามารถกําหนดแนวทาง
กวาง ๆ ไดวาจะทําอะไร ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร เพ่ืออะไร ฯลฯ 

ข้ันตอนท่ี 3 เขาสูการวางแผนกอน : เม่ือผูเรียนไดกําหนดแนวทางกวาง ๆ แลว จะตองนํา
แนวทางนั้นมาวางแผนในการทํางานวาจะทําอะไรกอนหลง โดยการสรางแผนท่ีความคิด แลวนํามา
จัดทําเคาโครงของโครงงาน กําหนดเปนหัวขอตาง ๆ ไดแก ชื่อโครงงาน ชื่อผูจัดทําโครงงาน ชื่อท่ี
ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เหตุผลท่ีจัดทําโครงานวัตถุประสงคของการจัดทํา ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และแหลงความรูท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ข้ันตอนท่ี 4 ทําตามข้ันตอนอยางสนุกสนาน : ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
วางไว โดยอยูในความดูแลและแนะนําของครูผูสอน โดยผูเรียนจะตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มี
การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวเปนระยะวาทําอะไร ทําอยางไร ไดผลอยางไร เม่ือมีปญหาหรืออุปสรรคได
แกไขอยางไร ผูเรียนควรฝกทักษะจากกิจกรรม และแหลงความรูท่ีหลากหลาย ตามความสนใจ เกิดการ
เรียนรูตามลําดับข้ันโดยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดสนุกเพลิดเพลินกับการทํางาน ไดทํางานอยางมี
ความสุข เกิดความภูมิใจในผลงานท่ีปรากฎ และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดอยางเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 5 เขียนรายงานอยางม่ันใจ : การดําเนินการตามข้ันตอนนี้ เปนการสรุปการรายงาน
ผลจากการปฏิบัติงานท่ีผานมา เพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ และขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับโครงงานการเขียนรายงานควรใชภาษาท่ีเขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม
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แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ประเด็นสําคัญ ๆ อาจกําหนดเปนหัวขอตาง ๆ หรือรายบท ไดดังนี้ บทนํา เอกสารท่ีเก่ียวของ การ
ดําเนินการศึกษา ผลการศึกษา สรุป และขอเสนอแนะ รวมท้ังภาคผนวกท่ีตองการนําเสนอใน
รายละเอียดดวย 

ข้ันตอนท่ี 6 นําเสนองานไดอยางเหมาะสม : นับเปนข้ัตอนสุดทายของการจัดทําโครงงาน เปน
การนําผลการดําเนินงานท้ังหมดมาเสนอใหผูอ่ืนไดทราบ โดยเนนความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความ
รับผิดชอบ อาจมีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง ฯลฯ ซ่ึงสามารถนําเสนอในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต การบรรยาย การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การจัดทํา
สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ 
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แนวทางจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

   การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning : PBL)  
 

การนําโครงงานมาใชในการจัดการเรียนการสอนถือไดวาไมใชสิ่งใหมในการจัดการศึกษา 
อยางไรก็ตามในทศวรรษท่ีผานมามีการนํามาใชแบบคอยๆ พัฒนาจนไดรับการยอมรับเปนกลวิธีการ
สอนอยางเปนทางการ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานไดเขามามีสวนสําคัญในการเรียน เม่ือมีงานวิจัยมา
สนับสนุนสิ่งท่ีครูไดเชื่อม่ันมายาวนานกอนหนานี้วานักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึนเม่ือมีโอกาสได
คนควาในสิ่งท่ีซับซอน ทาทายหรือในบางครั้งเปนประเด็นปญหายุงยากท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได การ
เรียนรูดวยโครงงานจะเปนไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุน ใหเกิด
การคนควาอยางกระตือรือรนและใชทักษะการคิดข้ันสูง (Thomas, 1998) งานวิจัยเก่ียวกับสมอง ไดให
ความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรูสิ่งใหมๆ ของนักเรียน จะถูก
ยกระดับข้ึนเม่ือไดมีสวนรวมในกิจกรรมการแกปญหาท่ีมีความหมาย และเม่ือนักเรียนไดรับ ความ
ชวยเหลือใหเขาใจวาความรูกับทักษะเหลานั้นสัมพันธกันดวยเหตุใด เม่ือไหรและอยางไร  

1. การเรียนรูดวยโครงงานคืออะไร  
การจัดการเรียนรูท่ีใชโครงงาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญวิธีการ

หนึ่งท่ีจะชวย พัฒนาผูเรียนท้ังดานความรูและทักษะผานการทํางานท่ีมีการคนควาและการใชความรูใน
ชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู การเรียนรูดวยโครงงานจะถูก
ขับเคลื่อนโดยมีคําถามกําหนดกรอบการเรียนรูท่ีเปนตัวเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการเรียนรูกับทักษะ
การคิดข้ันสูงเขาสู สถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  หนวยการเรียนรูบูรณาการ จะใชไดดีกับแบบ
โครงงานจะประกอบไปดวยกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีจะทําใหผูเรียนท้ังหมดเกิดการเรียนรู แมจะมี
วิธีการเรียนรูท่ีตางกันก็ตาม นักเรียนสามารถขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือชุมชนเพ่ือ
คลี่คลาย ปญหาหรือเนื้อหาความรูท่ีลึกซ้ึง สวนการบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการประเมินท่ี
หลากหลายก็จะเปนตัวชวย เสริมใหผลงานของนักเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน  

การจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปนรูปแบบวิธีสอนท่ีจะนํานักเรียนเขาสูการแกปญหาท่ี
ทาทายและสรางชิ้นงานไดสําเร็จดวยตนเอง โครงงานท่ีจะมาชวยสรางสภาวะการเรียนรูภายในชั้นเรียน
จะเกิดไดในหลายกลุมสาระการเรียนรู ในหลายเนื้อหาและในหลายระดับชวงชั้น โครงงานจะเกิดข้ึนบน
ความทาทายจากคําถามท่ีไมสามารถตอบไดจากการทองจํา โครงงานจะสรางบทบาทหลากหลายข้ึนใน
ตัวนักเรียนเปนผูท่ีแกปญหา คนท่ีตัดสินใจ นักคนควา นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองตอวัตถุประสงคท่ี
เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไมใชสิ่งท่ีแปลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาท่ีแทจริง  

 
2. แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

1. โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

2. การใหผู เรียนทําโครงงาน เปนการเปดโอกาสใหผู เรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ 
(process of inquiry) ซ่ึงเปนการใชกระบวนการคิดข้ันสูง  

3. การจัดการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานท่ีเปนรูปธรรมออกมา  
4.การแสดงผลงานตอสาธารณชน สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรู และการทํางานใหแก

ผูเรียนได  
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5. การใหผูเรียนทําโครงงานสามารถชวยดึงศักยภาพตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใช
ประโยชน  

6. ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ  
7. ผูเรียนเรียนรูตามความถนัดและความสามารถของตนเอง  
8. ใชกระบวนการวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเปนระบบ  
9. หาคําตอบภายใตคําแนะนาของครูผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ  
10. สอนไดทุกชั้น เปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได ท้ังในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได  

3. วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู  
1. เพ่ือใหผูเรียนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาขอมูล

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  
2. เพ่ือใหผูเรียนเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น  
3. เพ่ือใหผูเรียนตัดสินใจวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร และเสริมสรางความม่ันใจใหผูเรียนเปน

ผูท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องท่ีเขาตองการคนหาคําตอบ  
4. เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงออกซ่ึงความคิดสรางสรรค 

4. ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยโครงงาน ประกอบดวย  
1. เรื่องหรือประเด็นปญหาท่ีจะจัดเปนโครงงาน เปนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ สงสัย ตองการหา

คําตอบ  
2. วิธีการหาคําตอบ เปนการศึกษาดวยตนเอง ท่ีมีลักษณะ  

2.1 เปนกระบวนการ มีระบบ 
2.2 มีวิธีการศึกษาหลายวิธี ซ่ึงครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 
2.3 มีการศึกษาจากแหลงการเรียนรู / แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
2.4 มีครูเปนท่ีปรึกษาตลอดกระบวนการทํางาน  

3. คนพบองคความรู หรือขอสรุป จากโครงงาน ซ่ึงมีลักษณะท่ี  
3.1 สามารถนาไปใชในชีวิตจริงได 
3.2 กระตุนใหตองการท่ีจะศึกษาหาคําตอบอยางตอเนื่อง 
3.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได  

5. จัดกิจกรรมสนับสนุน กระตุนความคิด โดย  
- จัดกิจกรรมในบทเรียนท่ีทาทาย 
- มอบหมายงานท่ีไมซับซอน  
- คิดหาคําตอบงายๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- จัดนิทรรศการ 
- ศึกษานอกหองเรียน 
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6. ข้ันตอนการจัดการเรียนรู  
 
1. เลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. สํารวจความสนใจของตนเอง  
1.1 สังเกต ศึกษาขอมูล  
1.2 ติดตามขาว เหตุการณ  
1.3 เชื่อมโยงเรื่องท่ีเรียน  
1.4 เชื่อมโยงโดยใช web 
     หรือแผนภาพความคิด  

1. จัดกิจกรรมสํารวจความสนใจ  
1.1 สํารวจชมุชน  
1.2 ใชคําถามกระตุนใหสนใจ  
1.3 ใชคําถามเชื่อมโยงเหตุการณ  
1.4 ใชสื่อตาง ๆ  
1.5 ชวยเหลือนักเรียนเลือกเรื่อง/ปญหา เพ่ือ   

ทําเปนโครงงาน  
1.6 รวมกับนักเรียนกําหนดเรื่อง/ปญหา  

 
2. วางแผน  

 กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน 
2.1 กําหนดจุดประสงค  
1. คิดทบทวน ไตรตรองหาเหตุผลประกอบใน

การตัดสินใจ  
2. เขียนสิ่งท่ีตนตองการ  
3. พูดคุยกับเพ่ือน ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ  
 
 

 
1. ใชคําถามใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือ

ประเด็นท่ีตองการศึกษา  
2. วิเคราะหความเปนไปไดของจุดประสงค แสดง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ใหคิดอยาง
รอบคอบ  

3. ใหกําลังใจ  
2.2 ตั้งสมมุติฐาน  
1. พูดคุยกับเพ่ือนเพ่ือกําหนดคําตอบลวงหนา 
2. เลือกคําตอบท่ีเหมาะสม 
3. เขียนสิ่งท่ีคาดเดาไวเพ่ือรอการพิสูจน  
 
 
 
 

 
1. ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคาดเดาคาตอบ

ลวงหนาวานาจะเปนอยางไร นาจะมีผลอยางไร  
2. วิเคราะหความเปนไปได ใหความคิดเห็น  
3. ถามย้ําใหนักเรียนคิดอยางรอบคอบและม่ันใจ

ในคาตอบท่ีคาดคะเน  
 
 

2.3 กําหนดวิธีการศึกษา  
1. รวมกับนักเรียนวางแผนโดย  
- หาวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ  
- เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม  
- กําหนดข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลา แหลง

เรียนรู และวิธีการนําเสนอผลงาน  

2. จัดทําเคาโครงของโครงงาน 

 
1. กระตุน สงเสริม ใหคาปรึกษาเก่ียวกับ  
- คิดวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย  
- เลือกการศึกษาท่ีสามารถทําได  
- เลือกแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม  
- จัดทําเคาโครงของโครงงาน  

- ชวยประสานงานเพ่ืออํานวยความสะดวก 
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1. ลงมือปฏิบัติ 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
2. บันทึกขอมูลทุกข้ันตอน  
3. ปรึกษากับเพ่ือนและครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. รวมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

1. สังเกต จดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  
2. ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาเม่ือตองการ  
3. แนะนําแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม  
4. จัดเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะ  
5. ใหแรงเสริม กําลังใจ  
6. อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูเรียน 

 

4. เขียนรายงาน 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานหลาย ๆ   
2. รูปแบบ 
2. เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 
3. เขียนรายงานตามรูปแบบ 
4. จัดทาเอกสารรูปเลม 

1. ใหคําปรึกษาในการเลือกรูปแบบการเขียน 
    รายงาน 
2. แนะนา ติชมการเขียนรายงาน 

5. นําเสนอผลงาน 

กิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมสนับสนนุของครูผูสอน 
1. ศึกษาการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
2. เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
3 เตรียมการนําเสนอผลท่ีไดจากการทําโครงงาน 

คือ 
    - กระบวนการศึกษา 
    - ผลท่ีไดจากการศึกษา 

1. ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ 
2. จัดบรรยากาศ/เวทีการนําเสนอ 
3. ประเมินผลการทําโครงงาน 
4. สงผลงานของผูเรียนเขารวมแสดง/ประกวด 
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การเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร  
โครงงานวิทยาศาสตรเปนงานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียนท่ีศึกษาทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอก
เวลาเรียนก็ได เม่ือนักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยอยางใดอยางหนึ่งข้ึนมา นักเรียนนํา ปญหานั้นไป
ทดลองศึกษา แกปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร แลวนําผลงานมาเสนอวิเคราะห เชน 
นักเรียนสงสัยวาชวงใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกรีดยาง เพ่ือใหไดปริมาณน้ํายางสูงสุด นักเรียนไดใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทดลองจนไดรับคําตอบ การศึกษาดังกลาว คือ โครงงาน
วิทยาศาสตร  

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  
1. ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  
2. ประเภททดลอง  
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ  
4. ประเภททฤษฎี  

1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  
การสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางหรือจําแนกเปนหมวดหมูโครงงานประเภทนี้ไมกําหนดตัว

แปร ในการเก็บขอมูลอาจเปนการสํารวจในภาคสนามหรือในธรรมชาติ หรือนํามาศึกษาใน
หองปฏิบัติการ นอกจากนั้นการสํารวจรวบรวมขอมูลอาจบงชี้ท่ีมาของปญหา เพ่ือนําไปใชศึกษาทดลอง
ตอ ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน  

- การสํารวจพืชพันธุไมในโรงเรียน ในทองถ่ิน  
- การสํารวจพฤติกรรมดานตางๆ ของสัตว  
- การสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  
- การศึกษาลักษณะของอากาศในทองถ่ิน  

2. โครงงานประเภททดลอง  
โครงงานท่ีมีลักษณะการออกแบบทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปร

อ่ืน ๆ โครงงานประเภทนี้ นักเรียนไดแกปญหา ปฏิบัติจริงกับปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียนดําเนินการ
อบรม ทดลองสรุปผล วิเคราะหผลท่ีไดออกมา ซ่ึงจะเปนการใชทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางสมบูรณ เชน  

- ศึกษาการตัดใบขาวโพดท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และผลิตผล  
- การทํายากันยุงจากพืชในทองถ่ิน  
- การปองกันการเปนหนอนของปลาเค็ม โดยใชสารสกัดจากพืชท่ีมีรสขม  
- การใชมูลวัวปองกันวัวกินใบพืช  
- การบังคับผลแตงโมเปนรูปสี่เหลี่ยม  

3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ  
โครงงานประเภทนี้ เปนการประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณเพ่ือใชสอย

ตาง ๆ สิ่งประดิษฐอาจคิดข้ึนมาใหม ปรับปรุงหรือสรางแบบจําลอง โดยประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการกําหนดตัวแปรท่ีจะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ
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ของชิ้นงานดวย หากนักเรียนประดิษฐชิ้นงานข้ึนมา โดยมิไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ถือวาเปน
สิ่งประดิษฐไมใชโครงงานวิทยาศาสตร ตัวอยางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เชน  

- กรงดักแมลงวันและแมลงสาบ  
- เครื่องตีไขสําหรับเด็ก  
- เครื่องโรยปุยยางพารา  
- จักรยานเก็บขยะ  
- เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพดแบบมือหมุน  
 
การไดมาซ่ึงโครงงานวิทยาศาสตร  
โครงงานวิทยาศาสตรไดมาจากปญหาหรือขอสงสัย ซ่ึงควรจะเปนปญหาใกลตัวของนักเรียน 

พยายามอยาใหนักเรียนคิดปญหาท่ีไกลตัวเกินความสามารถของเด็กท่ีจะทําได ตัวอยางการไดมาซ่ึง
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน เชน  

1. ปญหาใกลตัว  
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการกรีดยางพารา เพ่ือใหได

ปริมาณน้ํายางสูงสุด” โครงงานเรื่องนี้มาจากปญหาของตัวนักเรียนเองท่ีตองตื่นนอนในเวลาเชามืด เพ่ือ
กรีดยางพาราในเวลาท่ีไมแนนอน นักเรียนตองการตื่นนอนใหตรงเวลาในการกรีดยาง เพ่ือใหไดน้ํายาง
ปริมาณสูงสุดในการออกแบบการทดลอง สมาชิกแตละคนกรีดยางพรอมกันคนละ 10 ตน ใชเวลาตนละ
ประมาณ 30 วินาที แลวนําน้ํายางมารวบรวมชั่งนาหนักในชวงเวลา 1-5 นาฬิกา ในการทดลองถา
จํานวนตนยางมากกวานี้ เวลาจะคลาดเคลื่อนไปมาก ผลของโครงงานวิทยาศาสตรนี้ทําใหนักเรียนไดคิด
ทดลองตอกับตนยางท่ีมีอายุมากกวา 7 ปข้ึนไป และจะทดลองโดยวัดอุณหภูมิของอากาศดวย  

2. ความสงสัย อยากรูอยากเห็น  
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาการตัดใบขาวโพดท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต

และผลผลิต” จากการท่ีนักเรียนไดเรียนเรื่องยาฆาแมลงในบทเรียนไดรวมกันอภิปรายวาถาเกษตรกรจะ
ไมใชยาฆาแมลงจะไดหรือไมมีการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนคนหนึ่งวา ถาหนอนกัดกินใบพืชเพียง
เล็กนอยจะทําใหผลผลิตตางกันหรือไม ใบพืชถูกทําลายมากแคไหนจึงมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และผลผลิต เม่ือ ทดลองปลูกขาวโพด โดยการตัดปลายใบในกลุมทดลอง 7 กลุมตั้งแต 10 - 70 % กลุม
ควบคุมไมตัดใบ นักเรียนสังเกตเห็นวา ตนขาวโพดท่ีตัดใบทุกระดับจะไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ซ่ึง
ตางกับกลุมควบคุมท่ีไมตัดใบจะถูกทําลายเกือบทุกตน การตัดใบในระดับ 20 % ไมมีผลกระทบตอ
ผลผลิต นักเรียนไดนําผลการทดลองไปใชกับการปลูกขาวโพดท่ีบานสวน ใบท่ีตัดออกเอาไปใหวัวกิน  

3. ปญหาทองถิ่น  
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “เครื่องย่ํายางพารา”ชาวบานในหมูบานของนักเรียนมี

อาชีพทําสวนยางพารามีข้ันตอนหนึ่งของการทํายางแผน ท่ีตองใสน้ําสมยาง (กรดอะเซตกิ ) เพ่ือให
น้ํายางแข็งตัว เม่ือเทจากตะกง (ภาชนะสี่เหลี่ยม) แลวตองใชเทาเหยียบเพ่ือใหแผขยายออกเปนแผน
กอนเขาเครื่องรีดนักเรียนสํารวจพบวาเทาของผูเหยียบย่ํายางทุกคนจะพุพองเปอย เพราะกรดนาสมกัด
เทานักเรียนจึงอยากจะชวยคุณยายใหมีเครื่องมือท่ีชวยกรีดยางพาราแทนการเหยียบดวยเทา ออกแบบ
โดยใชทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สอดเหล็กแกนกลางสา หรับใชจับ บรรจุซีเมนตลงในทอ
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เพ่ือใหมีนาหนัก เม่ือทดสอบประสิทธิภาพแลวรีดไดเร็วกวาใชเทาเหยียบ แตมีปญหาเกิดข้ึนเม่ือรีด
หลายๆ แผน ผูใชจะรูสึกเม่ือยลาเพราะตองกมลงนักเรียนจึงตองแกปญหาตอไป  

4. การสังเกต  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชสารสกัดจากบอระเพ็ดและฟาทลายโจรในการปองกันการเปน

หนอนของปลาเค็ม” การกําจัดแมลงวันมีหลายวธิี นักเรียนคิดท่ีจะปองกันไมใหแมลงวันมาวางไขท่ีปลา
เค็ม จากการสังเกตเห็นแมคาใชสารเคมีกับปลาเค็ม ซ่ึงมีอันตรายมาก จึงคิดท่ีจะใชพืชท่ีมีรสขมแทน
สารเคมี เพราะสังเกตวาพืชท่ีมีรสขมไมคอยมีแมลงรบกวน จากการทดลองใชสารเคมีรสขมมาทาท่ีตัว
ปลา เพ่ือไมใหแมลงวันวางไข พบวาสารสกัดจากบอระเพ็ดในอัตราสวนท่ีนอยท่ีสุด 2 กรัม : น้ํา 300 
ลูกบาศกเซนติเมตร : ปลาสลิด 1 กิโลกรัม ปองกันการเปนหนอนของปลาเค็มได 5 วัน ไมมีรสขม  

5. คําบอกเลา  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การทํายากันยุงจากดอกปาลม”นักเรียนไดทราบจากคุณปาวา ดอก

ปาลมตัวผู นํามาจุดปองกันยุงได จึงอยากนําเรื่องนี้มาศึกษา โดยการทดลองเบื้องตนปรากฏวาเปนจริง 
จึงเกิดแนวคิดวาจะทําเปนธูปโดยผสมกับสารตางๆ ใหจุดไฟติดงายและศึกษาประสิทธิภาพจากการ
ทดลองนําดอกปาลมตัวผูไปผึ่งแดดใหแหง นํามาบดผสมข้ีเลื่อย ผงถาน แปงเปยก ในอัตราสวน 2 : 1 : 
1 :1 นักเรียนหาวิธีการท่ีจะทําเปนกานธูปหลายครั้งท่ีลมเหลว มาประสบผลสาเร็จเม่ือบรรจุสารลงไปใน
หลอดกาแฟ ใสกานมะพราวสอดดึงออกมาเปนกานธูป  

6. การทดลองเลน  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “เครื่องตีไขสําหรับเด็ก” นักเรียนชายชั้นประถมปท่ี 6 นํามอเตอร

ของเด็กเลนท่ีท้ิงแลว มาตอสายไฟเขากับถานไฟฉาย แลวนําฝาเบียรมาตกแตงเปนใบพัด ใสแกนสอด
เขาไปหมุนเลน วันตอมาเม่ือเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องสวนประกอบของไฟฉายจึงเกิด
แนวคิดท่ีจะดัดแปลงของเลนชิ้นนั้น เขากับกระบอกไฟฉาย เปนเครื่องตีไขสําหรับเด็ก ใชแกนท่ีทําดวย
ลวด โดยออกแบบแกนหลายแบบ แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพสามารถตีไขไดสูงสุด 5 ฟอง ในเวลา 
1 นาที ตอมาไดนําใบพัดมาใสท่ีแกนก็จะไดสิ่งประดิษฐ เปนพัดลมมือถือไดอีกอยางหนึ่ง นักเรียนคิด
ตอไปท่ีจะออกแบบใหมีรูปทรงท่ีกะทัดรัด จะใหสุภาพสตรีไวใชแทนพัด  

7. ความสนใจสวนตัว  
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชน้ํามันปาลมทดแทนน้ํามันเตา ในการใหความรอนในโรงไฟฟา

พลังความรอน” นักเรียน สนใจเก่ียวกับพลังงานและความรอน มีความคิดท่ีจะหาสิ่งทดแทนพลังงาน 
เม่ือไดศึกษาเอกสารแผนพับของการไฟฟาฝายผลิตเก่ียวกับการใช นามันเตาในโรงงานไฟฟาพลังความ
รอน เกิดแนวคิดวาจะใชน้ํามันปาลมแทนน้ํามันเตาไดหรือไม เพราะ น้ํามันปาลมเราสามารถปลูกไดมาก
เทาท่ีตองการ ไมทําลายชั้นบรรยากาศ ไมมีสารพิษในการเผาไหม ในการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
ปาลมโดยการตมน้ําเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเตา พบวา น้ํามันปาลมใหความรอนท่ีทา ใหน้ําระเหย
ไดเปนไอหมด จึงสามารถใชแทนน้ํามันเตาได ในการทํางานมีปญหาเกิดข้ึนหลายข้ันตอน เชน ตองใช
น้ํามันกาด น้ํามันโซลา ผสมจึงจุดไฟติด นักเรียนไดแกปญหาไปตามข้ันตอนการทดลอง  

8. รวมบทคัดยอ หรือโครงงานอ่ืนท่ีเคยมีผูทํา ไว  
นักเรียนอาจนําโครงงานท่ีผูอ่ืนทําไวแลวมาปรับปรุงเปลี่ยนใหมใหดีข้ึนกวาเดิม หรือขยาย

ขอบเขตการศึกษาคนควาใหกวางขวางข้ึน เชน นักเรียนกลุมหนึ่งศึกษาการคายน้ําของหอยแครง คนอ่ืน
อาจประยุกตวิธีการดังกลาวมาใชกับหอยขม หรือหอยชนิดอ่ืนก็ได  
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9. การตั้งคําถามของคร ู 
คําถามของครูมีสวนอยางมากท่ีจะยั่วยุใหนักเรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตรได ในบทปฏิบัติการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร ในบทเรียนเม่ือนักเรียนเรียนจบไปแลว ครูควรตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอไป
“ถาเปนอยางอ่ืนละ” “ถา .... ละ” เชน การทดลองเรื่อง น้ํายาสับฆาหนอน เม่ือการทดลองในบทเรียน
จบแลว หากครูตั้งคําถามวา“ถาเปนหนอนชนิดอ่ืนละ” “ถาความเขมขนของน้ํายาสับตางกันละ” ผลจะ
เปนอยางไร หรือการทดลองเรื่องเซลไฟฟูาจากมะนาว“ถาเปนผลไมชนิดอ่ืนละ” “ถาเปนน้ําจากใบพืชท่ี
มีรสเปรี้ยวละ” ผลจะเปนอยางไร แตกตางหรือเหมือนกัน นักเรียนท่ีสนใจสงสัยก็ตองทดลองดู  

 
วิธีทําโครงงานวิทยาศาสตร  
ข้ันตอนของการทํา โครงงานวิทยาศาสตร มีดังนี้  

1. ตั้งปญหา สมมติฐานเก่ียวกับปญหาเพ่ือตอบคําถามของปญหานั้น  
2. การกําหนดตัวแปร ตัวแปรตน หรือขอสงสัย ผลท่ีตามมาจากการสงสัย คือตัวแปร

ตาม และจะตองควบคุมตัวแปรใดบาง เพ่ือใหขอมูลนาเชื่อถือ คือตัวแปรควบคุม  
3. ออกแบบทดลอง เปนการบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดใหเปนรูปธรรม

ปฏิบัติไดจริงๆ นาเชื่อถือ จะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใดบาง จะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร 
กลุมควบคุม กลุมทดลอง เปนอยางไร ในบางครั้งตอไปคนควาวามีผูทดลองแลวหรือไม ผลเปนอยางไร 
นักเรียนจะทดลองตออยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม  

4. ทดลอง คือ การปฏิบัติจริง ซ่ึงจะตองทดลองหลาย ๆ ครั้งอยางนอยตอง 3 ครั้ง เพ่ือ
จะไดผลท่ีนาเชื่อถือ แตการทดลองบางครั้ง ผลการทดลองอาจขัดแยงกัน ตองเพ่ิมการทดลองใหมากข้ึน 
เปน 5 ครั้ง หรือ 10 ครั้ง แลวจึงใชวิธีเฉลี่ยขอมูล หรือเลือกครั้งท่ีเปนไปไดมากเปนผลการทดลอง ขอมูล
ท่ีไดตองบันทึกและนําเสนอท้ังหมด มิใชเลือกเอาเฉพาะขอมูลท่ีเปนไปตามสมมติฐานเทานั้น หากครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน วิทยาศาสตร ใหนักเรียนนําเสนอแตเฉพาะขอมูลดังกลาวแลว จะเปนการผิดพลาด
อยางมาก เพราะอาจสรางเด็กใหเปนคนท่ีไมซ่ือสัตย ขาดเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร  

5. อภิปรายผล นําขอมูลท่ีไดจากการทดลอง นํามาประเมินผลอภิปรายโดยการศึกษา
จากเอกสารหลักฐานมาประกอบวามีขอความแตกตางกันเพราะอะไร นักเรียนจะตองหาเหตุผลหรือ
ขอเสนอแนะใหได  

6. นําเสนอ นักเรียนนําเสนอขอมูล ความรูใหมกระบวนการทํางาน โดยการเขียน
รายงานและจัดบอรด แสดงโครงงานวิทยาศาสตรท่ีไดจัดทํา อาจารยท่ีปรึกษาควรติดตามการทํางาน
ของนักเรียนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ อํานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ ตลอดจน
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

 
ข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร 
1. ครูใหความรูเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร  
2. นักเรียนนําหัวขอเรื่อง/ปญหามาปรึกษาครู  
3. คร-ูนักเรียนวางแผนการทํา โครงงานออกแบบทดลอง  
4. นักเรียนปฏิบัติการทดลอง-ครูติดตามการทํางาน  
5. นักเรียนสรุปผล อภิปรายผล  
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6. ประเมินผล  
7. จัดแสดงนิทรรศการ 
  
ประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน และผูเรียนเลือกปญหาท่ีตนสนใจ  
2. ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการทําโครงงาน ความคาดหวัง วิธีการและ

กระบวนการในการดาเนินการ  
3. ผูเรียนรวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องท่ีจะทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย  
4. ผูเรียนรวมกันวางแผนการจัดทําโครงงาน และเขียนโครงการเสนอผูสอน  
5. ผูเรียนดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด  
6. นําเสนอผลงานของผูเรียนและรวมกันวิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
7. ผูเรียนปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน  
8. นําเสนอผลงานออกแสดงตอสาธารณชน  
9. ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุปผลการเรียนรูท่ีไดจาก

การทาโครงงาน  
10. ผูสอนวัดและประเมินผลท้ังดานผลผลิต เนื้อหาความรู และกระบวนการ  

 
ประโยชนของการเรียนรูดวยโครงงาน  

การเรียนรูดวยโครงงานจะมีประโยชนท่ีหลากหลายท้ังตอครูและนักเรียนในการท่ีจะ
ชวยสรางองคความรู จากการคนความีผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึนท่ีรับรองวาการเรียนรูดวยโครงงานจะทํา
ใหนักเรียนมีสวนรวมลดการขาดเรียน เพ่ิมทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือและชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (George Lucas Educational Foundation, 2001) สําหรับนักเรียนแลว ประโยชนท่ีได
จากการเรียนรูดวยโครงงาน มีดังนี้  

1. เพ่ิมอัตราการเขาเรียน เสริมสรางความเชื่อม่ันในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอการ
เรียนรู (Thomas, 2000)  

2. เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนแลว ผลสัมฤทธิ์มีคาเทากับหรือสูงกวา หาก
ผูเรียนไดมีสวนรับผิดชอบในการทําโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000)  

3. เปดโอกาสใหมีการพัฒนาทักษะท่ีซับซอน เชน ทักษะการคิดข้ันสูง การแกปญหา การทา
งานแบบรวมมือและการสื่อสาร (SRI, 2000)  

4. ใหโอกาสท่ีเปดกวางตอการเรียนรูในชั้นเรียน มีการปรับใชกลวิธีเพ่ือรองรับผูเรียนท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Railsback, 2002)  

การเรียนรูดวยวิธีการแบบนี้จะเปนท่ีนาสนใจสาหรับนักเรียนหลายๆ คนจากการท่ี
ไดรับประสบการณตรง โดยจะไดรับบทบาทและใชพฤติกรรมของผูท่ีสวนเก่ียวของในเรื่องดังกลาวไมวา
จะเปนการทําหนังสารคดีเก่ียวกับอนุรักษสภาพแวดลอมการออกแบบแผนพับท่ีแนะนําแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรของทองถ่ินหรือสรางงานนําเสนอเพ่ือแสดงขอดีขอเสียของการกอสราง
หางสรรพสินคานักเรียนจะไดมีสวนรวมในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกจริงๆ ท่ีมีความสําคัญนอกชั้นเรียน
ประโยชนท่ีไดสําหรับครูท่ีนอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพดานวิชาชีพแลวยังชวยใหเกิดการทํางาน
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แบบรวมมือกับเพ่ือนครูดวยกันรวมท้ังโอกาสท่ีจะไดสรางสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนดวย (Thomas, 2000) 
นอกจากนั้นยังมีครูอีกมากท่ีรูสึกยินดีท่ีไดคนพบรูปแบบวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับความหลากหลายของ
นักเรียนดวยการเปดโอกาสในการเรียนรูในชั้นเรียนยังพบอีกวานักเรียนท่ีจะไดประโยชนจากวิธีเรียน
ดวยโครงงานมักจะเปนนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการแบบเดิมไมคอยไดผลดีนัก (SRI, 2000)  

วิธีสอนนี้เปล่ียนแปลงการสอนในหองเรียนแบบเดิมๆ อยางไรบาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู Intel® Teach to the Future (2003) ไดกลาวใน

งานนําเสนอเพ่ือชี้แจงโครงการวาหองเรียนท่ีครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน จะมี  
1) คําถามท่ีไมมีคําตอบท่ีถูกตองคําตอบเดียว 
2) มีบรรยากาศท่ีจะยอมรับขอผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง  
3) นักเรียนมีการตัดสินใจโดยมีกรอบแนวคิด  
4) นักเรียนไดออกแบบวิธีการท่ีจะแกไขปญหา  
5) นักเรียนมีโอกาสท่ีจะประเมินกิจกรรมท่ีทํา  
6) มีการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่อง  
7) มีผลผลิตในข้ันสุดทายและสามารถประเมินคุณภาพได 

สําหรับนักเรียนท่ีคุนเคยกับวิธีจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ จะพบวาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานจากทําตามสั่งมาเปนการทํางานท่ีกําหนดเปาหมายดวยตนเอง จากการเนน
ความจําและทํางานซาๆ มาเปนการคนควา การบูรณาการและการนําเสนอ จากการฟงและการตอบ
คําถามมาเปนการสื่อสารและมีความรับผิดชอบ จากความรูเชิงขอเท็จจริงดานเนื้อหามาเปนความเขาใจ
กระบวนการ จากการรูทฤษฎีมาเปนการประยุกตใช จากการตองพ่ึงพาครูผูสอนมาเปนการพ่ึงพาตนเอง 
(Intel, 2003) ครูตองเผชิญหนากับความทาทายอะไรบาง ครูท่ีนําการจัดการเรยีนรูดวยโครงงานมาสูชั้น
เรียนจําเปนจะตองนําเอากลวิธีการสอนใหมๆ มาใชเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ นอกจากนี้ นักวิชาการยังเห็น
ดวยวาครูควรปรับบทบาทจากผูสอนหรือถูกสอนมาเพ่ือสอนมาเปนผูชี้แนะหรือผูจัดประสบการณดาน
การเรียนรูมากกวา การสอนโดยตรงท่ีตองพ่ึงพาตําราเรียน การสอนแบบบรรยายและการสอบ
แบบเดิมๆ อาจไมไดผลตามท่ีคาดหากเทียบกับโลกแหงการเรียนรูดวยโครงงานท่ีเปดกวางและเชื่อมโยง
กันหลายกลุมสาระ และถึงแมวาครูจะทําหนาท่ีเปนโคชใหคําแนะนาแนวทางมากกวาการบอกการสอน 
แตครูเองก็ตองยอมรับขอบกพรองท่ีอาจเกิดขณะท่ีนักเรียนพยายามทําโครงงานใหสาเร็จ (Intel, 2003). 
ในขณะทําโครงงาน ตัวครูเองอาจพบวาตัวเองก็กําลังเรียนรูไปพรอมๆ กับนักเรียนไดเชนเดียวกัน สิ่งทา
ทายท่ีครูตองเผชิญ อาจรวมถึง  

1) การจดจําถึงสถานการณท่ีอาจนํามาทําเปนโครงงานท่ีดี  
2) ปญหาท่ีอาจกอใหเกิดโอกาสในการเรียนรู  
3) การรวมมือกับเพ่ือนครูเพ่ือบูรณาการขามกลุมสาระ 
4) การจดัการกระบวนการเรียนรู 
5) การบูรณาการเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
6) การพัฒนาแนวทางในการประเมินตามสภาพจริง  

ท่ีจริงแลว ตัวครูเองก็อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงในการท่ีจะเอาชนะความทาทาย
ตั้งแตแรก การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารจะชวยทําใหการนําไปใชจริงมีความยืดหยุนมากข้ึน 
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เชน การกําหนดระยะเวลาหรือการวางแผนรวมกัน และชวยใหโอกาสในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพแก
ครู  

1) สมรรถนะของผูเรียนจากการเรียนรูแบบโครงงาน 
2) ความสามารถในการสื่อสาร 
3) ความสามารถในการคิด 
4) ความสามารถในการแกปญหา 
5) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
6) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
7) พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

ขณะทําโครงงานนักเรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหลาย
ทักษะเปนท่ีตองการของผูวาจางในตลาดแรงงาน เชน ความสามารถในการ  

1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
2) ทําการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ  
3) มีความคิดริเริ่ม 
4) แกไขปญหาท่ีซับซอนได 
5) จัดการกับตนเองได  
6) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมทักษะดังตอไปนี้  

1) ความรับผิดชอบ และการปรับตัว – ฝกความรับผิดชอบตอตนเอง และมีความยืดหยุนตอ
บริบทของสถานประกอบการและชุมชน กําหนดมาตรฐานและเปาหมายข้ันสูงท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
และดําเนินการใหบรรลุผลตามมาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนด อดทนตออุปสรรคท้ังปวง  

2) ทักษะการสื่อสาร – เขาใจ จัดการและสรางสรรควิธีการสื่อสารดวยการพูด การเขียนและ
มัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน - พัฒนาไปใชและสื่อสารแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอ่ืน 
เปดกวางรับฟง ตอบสนองตอมุมมองท่ีหลากหลาย  

4) การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ – ฝกการแสดงเหตุผล เพ่ือแสดงความเขาใจ
และสรางทางเลือกท่ีหลากหลาย และเขาใจการเชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ  

5) ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ – วิเคราะห เขาถึง จัดการบูรณาการ ประเมินผลและ
สรางสรรคขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ และสื่อท่ีหลากหลาย  

6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน – แสดงใหเห็นการทํางานเปนทีมและ
ภาวะความเปนผูนําการปรับตัวตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย การทางานอยางมี
คุณภาพรวมกับผูอ่ืน ฝกความเห็นใจและเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  

7) การระบุกําหนด และแกปญหา – สามารถท่ีจะกําหนดขอบเขตของปญหา วิเคราะหและ
แกปญหาได  

8) การกํากับตนเอง – กํากับความตองการในการเรียนและความเขาใจของตนเอง ใชแหลง
เรียนรูท่ีเหมาะสม ถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูสูผูอ่ืนได  
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9) ความรับผิดชอบตอสังคม – แสดงความใสใจและรับผิดชอบตอประโยชนของสังคมสวนใหญ 
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอบุคคล สถานท่ีและบริบทของสังคม 
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