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ทักษะแหงอนาคตใหมในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) เปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนคนไทย ในฐานะการเปนพลเมืองของโลก ที่มีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหงเทคโนโลยี โลก
ของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของสิ่งแวดลอมและพลังงาน ความเปน
สังคมเมือง ความเปนสังคมผูสูงอายุ และความเปนโลกสวนตัวอยูกับตัวเอง ซึ่งคนไทยยังติดกับดัก และ
วังวนของการเปนผูใช ผูบริโภค และผูซื้อ ขาดการประมาณตนในการใชใหเหมาะสมพอเพียงตอเนื้องาน
ตกเปนทาสทางความคิด ไมสามารถเปนผูริเริ่มสรางสรรคพัฒนาตอยอดการใชงาน และกาวไมผานไปสู
การเป น ผู คิ ด นวั ต กรรม สร า งและผลิ ต ภั ณ ฑ นํ า ไปใช เพื่ อ ดํ ารงชี วิ ต ในสั งคมอย า งมี คุ ณ ภาพอย า ง
เหมาะสม พอเพียงตามลักษณะการใชงาน นําไปสูการแลกเปลี่ยนใหสังคมและประเทศอื่นใชงาน เกิด
การสรางกลยุทธการขาย ในลักษณะอาชีพตาง ๆ ที่มีเทคโนโลยีสอดแทรกเขาไปในระบบการทํางาน
และการดํารงคชีวิต เกิดเปนธุรกิจและการประกอบการ สรางดุลยดานการคาในเวทีการแขงขันที่มีการ
สงสาร รับสารในความเปนโลกาภิวัตน สรางเครือขาย พันธมิตรทางการคา และการแลกเปลี่ยนจําหนาย
สินคาที่มีการกีดกันของกลุมพันธมิตรกับประเทศที่มีผูผลิตที่ไมคํานึงถึงความสมดุลยของสภาพแวดลอม
และพลังงาน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ทามกลางการเกิดการเปลี่ยนแปลงความเปนสังคม
เมือง แทรกอยูในความเปนชนบท มีการใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก มีการรับ-สงขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศในรูปแบบต าง ๆ แบบเขาถึงทุกที่ ทุกเวลา อยางกวางขวาง ข อมูลโดยเฉพาะข อมู ล
ขาวสารดานสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคนอายุยืนขึ้นเกิด
เปนสังคมคนแกมีสัดสวนกับคนวัยทํางานเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และภายใตความเปนโลกเทคโนโลยี
และโลกาภิวัตน คนขาดกาลเทศะการใชเทคโนโลยี ที่มีการผลิตและพัฒนาใชงานอยางตอเนื่อง เกิดเปน
สังคมกมหนา สิ่งเหลานี้เปนโจทยที่จะจัดการศึกษารองรับความเปนศตวรรษท 21 กันอยางไร เพื่อทําให
คนไทยมีคุณลักษณะดานการเรียนรู ที่สามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทัน มีภาวะความเปนผูนํา
ดานการทํางาน ที่สามารถชี้นําตนเองในการพัฒนาการสรางงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู
ของตนเองได อย างมี ส ติ และด า นศี ล ธรรม ที่ใหความเคารพซึ่งกัน และกัน มีความสื่อสัตย และเป น
พลเมืองที่มีคุณคา
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงจัดกระทําขึ้นเพื่อใชในโครงการ
ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในโครงการทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียนในลักษณะที่แตกตางกัน ภายใตตัวแบบสนับสนุนที่จัดทําแนวทางไวใหเปน
กรอบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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มองอดีตปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในอนาคต
พฤติกรรมการบริโภคและดําเนินชีวิตของประชาชนคนไทยที่มีการปลูกฝงถายทอดการ
เรียนรูมาตั้งแตอดีตจากยุคเกษตรกรรม มีผลผลิตเปน พืชผัก ผลไม กระบวนการผลิตใชแรงงานคนและ
สัตว การดํารงชีวิตมีความรวมมือชวยเหลือกัน ทักษะที่ใชและถูกปลูกฝงถายทอดกันมา คือ ทักษะอาชีพ
เปนหลักสําคัญ ตอมาเมื่อเขาสูยุคสังคมอุตสาหกรรม ผลผลิตถึงแมนยังคงเปนพืชผัก ผลไม แตมีการใช
เทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตตามแบบชาวตะวันตก วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป ทักษะ
การเรียนรูถูกปลูกฝงใหคิดตาม ทําตามกระบวนการของการใชเทคโนโลยีที่มีผูอื่นคิดและพัฒนามาใหใช
ซึ่งเปนทักษะในแนวทางของโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นไดชัดวาคนไทยเริ่มขาดความคิดสรางสรรคเปน
อยางมาก ตอมาเขายุคโลกาภิวัตนเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวิตมากขึ้น การคิดผลิต
นวัตกรรมเปนไปแบบแขงขันกันในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว แยงความไดเปรียบในเวทีการแขงขันทาง
เศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศที่ไมสงเสริมการคิดผลิตนวัตกรรมมีวิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงอยาง
รุนแรง เกิดการไลตามการใชเทคโนโลยีใหม ๆ โดยไมคํานึงถึงความพอเหมาะกับลักษณะของการใชงาน
ความเป น ทาสทางความคิ ด และสู ญ เสีย ความสมดุ ล ทางเศรษฐกิจ จึงเกิด ช องว างมากขึ้ น กลายเป น
ผูบริโภคซื้อ และใชตามกระแสของโลกแหงความชวนเชื่อ ทักษะการดําเนินชีวิตจึงเปลี่ยนไปจากเดิม
อยางมาก มีการพึ่งพาและเดินตามเทคโนโลยี จากผูอื่นคิดใหใช ขอนาคิดก็ คือ ทักษะที่ลดหายไปอยาง
มากก็คือความคิดสรางสรรค และการผลิตนวัตกรรมขึ้นมาใช และนําไปแลกเปลี่ยนกันในเวทีการแขงขัน
ในโลกเศรษฐกิจลดลงอยางเห็นไดชัด สําหรับการเปลี่ยนผานเขาสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคผลผลิตนิยม
จะเปนยุคแขงขันกันคิดนวัตกรรมที่ตอบสนองใชในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานทุกกลุมอาชีพ ซึ่ง
ถือเปนเจาความคิดและผูนําการสรางผลผลิต สูเวทีการคาและแขงขันเวทีเศรษฐกิจโลก ถาพลเมืองของ
ประเทศใดเปนเพี ยงผูบ ริโภคซื้อเพี ยงอยางเดีย ว ไมเปน ผูคิดและสรางผลิ ตภั ณฑ ใหม ๆ ผลที่ เกิดขึ้ น
ตามมาจะเปนอยางไร ทาสความคิด และทาสทางเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นกับพลเมืองหรือไม แลวประเด็น
เหลานี้จะถูกนําไปปรับบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษากันอยางไร ที่จะสงผลตอพฤติกรรม
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ของคนไทยจากการเปนผูบริโภคนิยมมาเปนผูคิดผลิตนวัตกรรม ในการเขาสูยุคผลผลิตนิยม การสราง
ทั กษะการคิ ดเชิ งสร างสรรค ประดิ ษ ฐส รางสรรคน วัตกรรมขึ้ น ใช พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตอย างพอเพี ย ง
เหมาะสมกับลักษณะการใชงานในการเขาสูศตวรรษที่ 21

ปรากฏการที่มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21
(Global Megatrends, 2009; Canton, 2006; ยอรซ ฟรีดแมน, 2011; ;วิจารณ พานิ ช, 2555) ใน 7
เรื่อง ซึ่งทุกคนตองตระหนักที่จะนําไปสูเหตุผลและประเด็นการการปรับเปลี่ยนบทบาทครู วิธีการเรียน
ของนักเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู และบทบาทชองชุมชน ทองถิ่น มีดังนี้
1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) ในชีวิตความเป น อยูป ระจําวัน และ
ชีวิตการทํางาน คนจะใชและพึ่งพาเทคโนโลยีเปนหลัก โดยเฉพาะเทคโนโลยีขาวสารและการคมนาคม
(Information and communication technology) ดังนั้นทักษะดานเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญเปน
อยางมากและหลีกเลี่ยงไมไดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองพัฒนาทักษะสําหรับเทคโนโลยีกับคน 2 กลุม คือ
กลุมคนกลุมที่ 1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน และดําเนินชีวิตประจําวันอยางรูเทาทัน กลุมคนกลุมที่ 2
ทํางานใหบริการและคิดพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการใชงานอยาง
เหมาะสมตอคุณภาพชีวิตในสภาพจริง ซึ่งในกลุมที่ 2 คนไทยยังตองสรางและพัฒนาทักษะความคิดเชิง
สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมของคนไทยขึ้นใชเอง และนําไปแลกเปลี่ยนการใชงานในเวทีเศรษฐกิจ
โลก
2. โลกเศรษฐกิ จ และการค า (Commercialization & Economy) เป น ผลสื บ
เนื่องมาจากความเปนโลกเทคโนโลยีที่มีการคิดพัฒนานวัตกรรมขึ้นใชงานในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และชีวิตการทํางานของทุกอาชีพ มีการพัฒนาเทคนิคการเรียนรูทักษะการใชงาน เกิดการสรางกลยุทธ
การขาย จนเกิด การแข งขั น ในเวที เศรษฐกิ จ โลก ในเมื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ท่ี เป น เทคโนโลยี ใหม ๆ มี ค วาม
เกี่ยวของและจําเปนตอชีวิตความเปนอยู ทุกคนจึงพยายามเรียนรูทักษะการใชงานเพื่อแขงขันในดาน
ประสิทธิภาพการทํางาน ความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เนนการขายเปนหลัก จึงมี
ความจําเปนตองพัฒนาทักษะทางการคาที่มีจิตวิญญาณของผูประกอบการ (Entrepreneurial spirit)
ของการคาในรูปแบบใหม ๆ ที่เนนเทคโนโลยี เนนผลผลิตในเชิงนวัตกรรมที่ตองอาศัยเทคนิคและความ
ชํานาญใหม ๆ มากขึ้น
6

แนวทางจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
3. โลกาภิ วั ต น กั บ เครื อ ข า ย (Globalization and Network) สื บ เนื่ อ งจาก
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เนนการขายเปนหลัก การสื่อสาร สื่อความหมาย และการเลือกเครือขาย
วิธีการสื่อสารตองมีความถูกตอง รวดเร็ว ไมจํากัดสถานที่ ซึ่งความเปนโลกาภิวัตนจะถูกนํามาเปนตัว
ชวยไดอยางรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลาดึงโลกกวางใหแคบเล็กลงมา ถือเปนอิทธิพลที่ทําใหคนในศตวรรษที่
21 ตองสรางทักษะการเรียนรูไดมากมายหลายชองทาง โดยเฉพาะเรื่องเครือขายที่จับมือในกลุมเดียวกัน
ที่ ต อ งสร า งความร ว มมื อ กั น ทํ า งาน แลกเปลี่ ย นความรูในเชิ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และการทํ างาน
ปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นในโลกศตวรรษที่ 21 ก็คือ การพึ่งพากัน ในระดับ โลกจะมีมากขึ้นในเรื่องการ
ดําเนินชีวิตและแกไขปญหาของโลก การเปนพลเมืองของโลกดิจิทัล และการเปนประชาธิปไตย ความ
ตองการผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรคในการทํางานคิดงานใหม ขึ้นมา และความสัมพันธระหาง
บุคคลแบบออนไลน ซึ่งในโลกเทคโนโลยีเครือขาย และธุรกิจตองการผูประกอบการที่เปนผูสรางสรรค
มากขึ้น

4. สิ่งแวดลอมและพลังงาน (Environmentalization and Energy) เปนผลจาก
ในศตวรรษที่ผานมาโลกไดพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่นําเอาทรัพยากรมาใชโดยไมคํานึงถึงการสูญเสีย
สภาพความสมดุ ลของสภาพแวดล อม ปญหาจากสภาพแวดล อมจึงเกิ ดขึ้ นมากมายหลายเหตุการณ
ดั งนั้ น ความใส ใจที่ จ ะคื น ความสมดุ ล ทางธรรมชาติ และสภาพแวดล อ มจึ งเกิ ด ขึ้ น การเรีย นรู และ
แกปญหาจะเปนการชวยเหลือกัน หรือทํางานรวมกันมากขึ้น โดยใชความเปนโลกาภิวัตนกับเครือขาย
กีดกัน สําหรับผู ที่ไม ใหความรวมมือ และทางตรงขามผลิ ตภัณ ฑ ที่ช วยรักษาสมดุ ลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมก็จะรวมมือกันในเชิงธุรกิจการคา และเชิงการสรางพันธมิตร
5. ความเปนเมือง (Urbanization) สืบเนื่องจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรูเทา
ทัน สื่อ สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตน ทําใหลดชองวางของสังคมชนบทลง การซื้อขายสินคา ธุรกิจ
การคา การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดขึ้นเหมือนสังคมเมือง สิ่งที่เกิดขึ้น ชัดเจนก็คือ เศรษฐกิจ และชีวิ
สมั ย ใหม ที่ ยึ ด โยงอยู กั บ การค าและบริ ก ารที่ ตั้ งอยู บ นวิ ถี ชี วิ ต สมั ย ใหม ที่ ต อ งอาศั ย เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมที่แขงกันผลิตนํามาใชใหม ๆ กันมากขึ้น นําไปสูการเปน Global cities มากขึ้นและชัดเจนขึ้น
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6. คนจะอายุยืนขึ้น (Ageing & Health) ความกาวหนาการคิดคนผลิตภัณฑทางยา
การรักษาพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทาง พัฒนาอยางไมมีที่สิ้นสุด ประกอบกับคน
เขาถึงองค ความรู ความรูเท าทัน สื่ อ สารสนเทศในความเปน โลกาภิวัตนทําใหคนดูแลสุขภาพ และ
ปองกัน รักษาโรคเฉพาะทางอยางแมนตรง ทําใหคนอายุยืน มากขึ้น เกิดเปนสังคมของผูสูงอายุ การ
ดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป คนสูงอายุยังมีพลังสมองและทํางานไดอยู คนรุนใหมมีนอยลง จึง
เกิดการสรางสังคมการอยูรวมกันของคนรุนใหมกับคนรุนเกา ที่มีคุณภาพชีวิตผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ไมถูกทอดทิ้งเกิดเปนกลุมปญหาใหมจากผูสูงอายุ
7. อยู กั บ ตั ว เอง (Individualization) หรือ สั งคมก ม หน า เป น ผลสืบ เนื่ อ งมาจาก
ความเจริญทางดานเทคโนโลยี และความเปนโลกาภิวัตน การสนทนาระหวางบุคคล หรือกลุมคนที่รูจัก
กันจะใชผานทางเทคโนโลยีมากกวามาพบหนากัน ปฏิสัมพันธซึ่งหนาลดนอยลง นักเรียนจะเขาชั้นเรียน
นอยลงแตคุยกันผานชองทางเทคโนโลยีกันมากขึ้น
ขอสรุปจากปรากฏการที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 คือคนไทยจะตองเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม เพื่ อการกาวใหทัน ผลิต ภั ณ ฑ ที่ ถูกวางตลาด ใชหรือไม หรือจะมองกาวขามเทคโนโลยีใหม
เหล า นั้ น ไป แล วพั ฒ นาต อ ยอดการสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม ขึ้ น ใช เอง คนไทยจะต องเรี ย นรู แ ละซื้ อ
นวัตกรรมที่ประเทศที่พัฒนาแลวคิดคนใหใช หรือจะเปนผูคิดพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบท
ของสังคม ถิ่นฐานของเราเองขึ้นใชเอง คนไทยเปนผูรับรูขอมูลสารสนเทศ เพื่อสื่อสาร รวมมือกับ
ระดับนานาชาติ หรือเปนผูรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี นําไปใชเปนประเด็นสาระสําคัญสราง
ความรวมมือ เพื่อพัฒนานวัตกรรม และสิ่งใหมในดานการผลิตและดานเศรษฐกิจการคา คนไทยจะ
เปนผูเรียนรูและพัฒนาตนเองได พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ตามทันการเปลี่ยนแปลงสินคาใหม ๆ
ไดเรื่อยไป หรือเปนผูรูจักตัวเองและพัฒนาเพื่อเปนตัวของตัวเอง พรอมกําหนดการเปลี่ยนแปลงและ
ออกแบบสินคาใหมสูตลาดไดเสมอ ซึ่งหมายความวาคนไทยจะเปนผูซื้อ (Consumer) หรือจะเปน
ผูผลิต (Producer) นั่นเอง
การจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคมทางบานในปจจุบันปลูกฝงวัฒนธรรม
การรับในตัวเด็กไทย ในสิ่งเหลานี้ใชหรือไม คือ เชื่อตามที่ไดฟง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไมแสวงหา
ขอมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได ขาดความกระตือรือรน ติดรูปแบบเดิม ๆ เปนผูบริโภค ทําอะไรแคพอผาน
ไม อดทน ไม ช อบทํ า งานหนั ก ชอบทํ างานคนเดีย ว ไม นึ กถึงส วนรวม เอาตั ว รอดเกง ขาดคุณ ธรรม
จริยธรรม ไมสนใจสันติวิธี และขาดอัตลักษณไทย แลวการจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคม
ทางบานในยุคศตวรรษที่ 21 จะปลูกฝงวัฒนธรรมการสรางในตัวเด็กไทย ในสิ่งเหลานี้ไดอยางไร คือ
รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู รูเทาทันสาระสนเทศใน
การสรางองคความรูดวยตนเอง คิดสรางสรรค เรียนรูเปนผูประกอบการ และผูผลิต มุงความเปนเลิศ
อดทน ทํางานหนัก ทํางานไดเปนทีม รับผิดชอบตอสวนรวม คํานึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติ
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ธรรม และมีความเปนไทย (ไพฑูรย สินลารัตน (2557) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตองกาวใหพนกับดัก
ของตะวันตก)
การเรียนรูตองไมใชสถานการณ สมมติในหองเรียน แตตองออกแบบการเรียนรูใหได
เรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเปนบริบทหรือสภาพแวดลอมในขณะเรียนรู เกิดการสั่ง
สมประสบการณใหม เอามาโตแยงความเชื่อหรือคานิยมเดิม ทํ าใหละจากความเชื่อเดิมหันมายึดถือ
ความเชื่อ หรือคานิ ยมใหม ที่เรียกวากระบวนทัศน ใหม ทํ าใหเปนคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศนที่
ชัดเจน และเกิดการเรียนรูเชิงกระบวนทัศนใหมได ทั้งนี้จําเปนตองมีความสามารถในการรับรูขอมูล
หลักฐานใหม และนํามาสังเคราะหเปนความรูเชิงกระบวนทัศนใหม ขอสําคัญสําหรับคนที่จะเรียนรูได
ตองเกิดประเด็นคําถามอยากรูกอนจึงจะอยากเรียน ไมใชครูอยากสอนเพียงฝายเดียวแตนักเรียนยังไมมี
ประเด็ นที่ ไมอยากรู ดังนั้น การออกแบบการสถานการณการเรียนรูจึ งควรใชบ ริบ ทสภาพแวดลอมที่
นักเรียนคุนเคยและรูจัก ซึ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นของนักเรียนนั่นเอง สิ่งที่ไดจาก
คําถามอยากรูของนักเรียนจะทําใหครูเห็นความแตกตางของพื้นฐานความรูและพื้นฐานประสบการณ
เดิมของนักเรียนไดเปนรายบุคคล

กรอบความคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเปาหมายไปที่ผูเรียน เกิดคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยผูเรียนจะใชความรูในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ
เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาจะใชระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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หาระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและ
วิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู

ทักษะแหงอนาคตใหม

การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่สําคัญและจําเปนตอ
ตัวนักเรียนอยางแทจริง มุงไปที่ใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ตองกาวขามสาระวิชาไปสูการ
เรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูตองไมสอนหนังสือไมนําสาระที่มีในตํารามาบอกบรรยายให
นั ก เรี ย นจดจํ า แล ว นํ าไปสอบวั ด ความรู ครูตอ งสอนคนให เป น มนุ ษ ยที่ เรีย นรูการใชทั ก ษะเพื่ อการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู
ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา โดยมีประเด็นคําถามอยากรูเปนตัวกระตุนสรางแรงบันดาล
ใจใหอยากเรียน ที่จะนําไปสูการกระตือรือรนที่จะสืบคน รวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ มาสนับสนุน
หรือโตแยงขอสมมติฐานคําตอบที่คุนเคย พบเจอจากประสบการณเดิมใกลตัว สรางเปนกระบวนทัศน
ใหมแทนของเดิม การเรียนรูแบบนี้เรียกวา Project-Based Learning: PBL

ทักษะการรูสาระเนื้อหา
1. พื้นฐานการเรียนรูสาระวิชาหลัก
ทั ก ษะการอ า น (Reading) ทั ก ษะการเขี ย น (Writing) และทั ก ษะการคํ า นวณ
(Arithmetic) ถือเป นทักษะพื้นฐานที่มีความจําเปน ที่จะทําให รูและเขาใจในสาระเนื้อหาของ 8 กลุ ม
สาระการเรียนรู ที่แสดงความเปนสาระวิชาหลักของทักษะเพื่อดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก ภาษา
แมและภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และรัฐ
ความเปนพลเมืองดี ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําสาระเนื้อหาไดครบคุมทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรูแลว
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2. ความรูเชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21
ถึงแม น นั กเรี ยนจะสอบวัดความรู ความสามารถ ไดตามเกณฑการจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแลวก็ตาม
คงไมเพียงพอในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองมีการสอดแทรกความรูเชิงบูรณาการเขาไปในสาระเนื้อหา
ของ 8 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใชเปนพื้นฐานความรูทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
2.1 ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) เปนการสรางความรูความเขาใจ
และกําหนดประเด็นสําคัญตอการสรางความเปนสังคมโลก การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และวิถี
ชีวิตที่อยูรวมกันไดอยางเหมาะสมในบริบททางสังคมที่ตางกันรอบดาน และสรางเขาใจความเปนมนุษย
ดวยกันในดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม การใชวัฒนธรรมทางภาษาที่ตางกันไดอยางลงตัว
2.2 ความรู ด า นการเงิ น เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และการเป น ผู ป ระกอบการ
(Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) เป นการสรางความรูและ
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการสรางตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐกิจ มีความเขาใจบทบาทใน
เชิ ง เศรษฐศาสตร ที่ มี ต อ สั ง คม และใช ทั ก ษะการเป น ผู ป ระกอบการในการยกระดั บ และเพิ่ ม
ประสิทธิผลดานอาชีพ
2.3 ความรูดานการเปนพลเมือที่ดี (Civil Literacy) เปนการสรางประสิทธิภาพ
การมีสวนรวมทางสังคม ผานวิธีสรางองคความรู และความเขาใจในกระบวนการทางการเมืองการ
ปกครองที่ถูกตอง และนําวิถีแหงความเปนประชาธิปไตยไปสูสังคมในระดับตางๆ ที่เขาใจตอวิถีการ
ปฏิบัติทางสังคมแหงความเปนพลเมืองทั้งระดับทองถิ่นและสากล
2.4 ความรูดานสุ ขภาพ (Health Literacy) เป น การสรางความรูความเขาใจ
ขอมูลสารสนเทศ ภาวะสุขภาพอนามัย และนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเขาใจวิธีปองกันแกไข
และเสริม สร างภู มิ คุมกั น ที่ มี ตอภาวะสุ ขอนามั ย หางไกลจากภาวะความเสี่ย งจากโรคภั ย ไขเจ็ บ ใช
ประโยชนขอมูลสารสนเทศในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานสุขภาพอนามัยไดอยางเหมาะสมกับ
บุคคล เฝาระวังดานสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและครอบครัวใหเกิดความเขมแข็ง รูและเขาใจในประเด็น
สําคัญของการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีระดับชาติและสากล
2.5 ความรู ด านสิ่ งแวดล อม (Environmental Literacy) เป น การสรางภู มิ รู
และเขาใจการอนุรักษและปองกันสภาพแวดลอม และมีสวนรวมอนุรักษและปองกันสภาพแวดลอม มี
ภู มิ รู แ ละเข า ใจผลกระทบจากธรรมชาติ ที่ ส งผลต อ สั งคม สามารถวิ เคราะห ป ระเด็ น สํ า คั ญ ด า น
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และกําหนดวิธีการปองกันแกไข และอนุรักษรักษาสภาพแวดลอม สราง
สังคมโดยรอบใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดลอม
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ทักษะเพื่อดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไมถึง
ตอการดํารงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว การสราง
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม จะใชกระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเริ่มจากการนํา
บริบท สภาพแวดลอมเปนตัวการสรางแรงกดดันใหนักเรียนตั้งคําถามอยากรู ใหมากตามประสบการณ
พื้นฐานความรูที่สั่งสมมา และตั้งสมมติฐานคําตอบตามพื้นฐานความรูและประสบการณของตนเองที่ไมมี
คําวาถูกหรือผิด นําไปสูการแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุมเพื่อน เพื่อสรุปหาสมติฐานคําตอบที่
มีความนาจะเปน ไปไดมากที่ สุด โดยมีการพิสูจน ยืนยัน สมมติ ฐานคํ าตอบจากการไปสืบ คน รวบรวม
ความรูจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได มาสนับสนุน หรือโตแยงไดเปนคําตอบที่เรียกวาองคความรู เรียกวา
การเรียนแกนวิชา ซึ่งไมใชเปนการจดจําแบบผิวเผิน แตการรูแกนวิชาหรือทฤษฎีความรูจะสามารถเอา
ไปเชื่ อมโยงกั บ วิ ช าอื่ น ๆ เกิ ดแรงบั น ดาลใจอยากพั ฒ นางาน สรางผลงานที่ เกี่ ยวกับ การการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ที่เรียกวาความคิดเชิงสรางสรรค นําทฤษฎีความรูมาสรางกระบวนการและวิธีการผลิต
สรางผลงานใหมที่เปนประโยชนตอบุคคล และสังคมที่เรียกวาพัฒนานวัตกรรม
3.1 การคิ ดอย างมีวิจารณญาณและการแกปญ หา (Critical Thinking and
Problem Solving) เปนการสรางทักษะการคิดในแบบตาง ๆ ดังนี้
(1) แบบเป น เหตุ เ ป น ผล ทั้ ง แบบอุ ป นั ย (inductive) และแบบอนุ ม าน
(deductive)
(2) แบบใช ก ารคิด กระบวนการระบบ (systems thinking) โดยวิเคราะห
ปจจัยยอยมีปฏิสัมพันธกันอยางไร จนเกิดผลในภาพรวม
(3) แบบใชวิจารณญาณและการตัดสินใจ ที่สามารถวิเคราะหและประเมิน
ขอมูลหลักฐาน การโตแยง การกลาวอางอิง และความนาเชื่อถือ วิเคราะหเปรียบเทียบและประเมิน
ความเห็นประเด็นหลัก ๆ สังเคราะหและเชื่อมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง แปลความหมายของ
สารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห และตีความและทบทวนอยางจริงจังในดานความรู และ
กระบวนการ
(4) แบบแกปญ หา ในรูปแบบการฝกแกป ญหาที่ ไมคุน เคยหลากหลาย ใน
แนวทางที่ยอมรับกันทั่วไป และแนวทางที่แตกตางจากการยอมรับ รูปแบบการตั้งคําถามสําคัญที่ชวยทํา
ความกระจางในมุมมองตาง ๆ เพื่อนําไปสูทางออกที่ดีกวา
3.2 การสื่ อ สารและความร วมมื อ (Communication and Collaboration)
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการสื่อสาร (digital and communication
technology) ทําใหโลกศตวรรษที่ 21 ตองการทักษะของการสื่อสารและความรวมมือที่กวางขวางและ
ลึกซึ้ง ดังนี้
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(1) ทั ก ษะในการสื่ อ สารอย า งชั ด เจน ตั้ งแต ก ารเรี ย บเรี ย งความคิ ด และ
มุ ม มอง (idea) สื่ อ สารเข า ใจง า ย ในหลายแบบ ทั้ งการพู ด เขี ย น และกิ ริย าทาทาง การฟ งอย างมี
ประสิทธิภาพ นําไปถายทอดสื่อสาร ความหมายและความรู แสดงคุณคา ทัศนคติ และความตั้งใจ การ
สื่ อสารเพื่ อการบรรลุ เป า หมายการทํ างาน การสื่ อสารดว ยหลากหลายภาษาและสภาพแวดล อมที่
หลากหลายอยางไดผล
(2) ทักษะความรวมมือกับผูอื่น ตั้งแตการทํางานใหไดผลราบรื่นที่เคารพและ
ใหเกียรติผูรวมงาน มีความยืดหยุนและชวยเหลือประนีประนอมเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกับผูรวมงาน และเห็นคุณคาของบทบาทของผูรวมงาน
3.3 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

ทักษะทางดานนี้เปนเรื่องของการนจินตนาการมาสรางขั้นตอนกระบวนการ
โดยอางอิงจากทฤษฎีความรูเพื่อนําไปสูการคนพบใหมเกิดเปนนวัตกรรมที่ใชตอบสนองความตองการใน
การดํารงชีวิตที่ลงตัว และนําไปสูการเปนผูผลิตและผูประกอบการตอไป ทักษะดานนี้ไดแก
(1) การคิดอยางสรางสรรค ที่ใชเทคนิคสรางมุมมองอยางหลากหลาย มีการ
สรางมุมมองที่แปลกใหมอาจเปนการปรับปรุงพัฒนาเพียงเล็กนอย หรือทําใหมที่แหวกแนวโดนสิ้นเชิง ที่
เปดกวางในความคิดเห็นที่รวมกันสรางความเขาใจ ปรับปรุง วิเคราะห และประเมินมุมมอง เพื่อพัฒนา
ความเขาใจเกี่ยวกับความคิดอยางสรางสรรค
(2) การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติ และ
สื่อสารมุมมองใหมกับผูอื่นอยูเสมอ มีการเปดใจและตอบสนองมุมมองใหม ๆ รับฟงขอคิดเห็น และรวม
ประเมินผลงานจากกลุมคณะทํางาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา มีการทํางานดวยแนวคิดหรือวิธีการใหม
ๆ และเขาใจขอจํากัดของโลกในการยอมรับมุมมองใหม และใหมองความลมเหลวเปนโอกาสการเรียนรู
(3) การประยุกตสูนวัตกรรม ที่มีการลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคให
ไดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม
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4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ
การเรียนรูที่จะปรับตัวไดอยางดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือมีภัยคุกคามได
อยางชาญฉลาดถือเปนเรื่อสําคัญในการดํารงชีวิตที่มีทักษะชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และการคิดสราง
ผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตเฉพาะบริบท สภาพแวดลอมที่ตางกันไป นําไปสูการเผยแพร
เทคนิควิธีการใชและพัฒนาทักษะใช เกิดเปนกลยุทธการขายเกิดผูประกอบการในงานอาชีพตาง ๆ ซึ่ง
เป น ทั กษะงานอาชี พ ที่ ตองมี การส งเสริมใหมี เทาทั น ในยุกตการเปลี่ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
ทักษะชีวิตและทักษะงานอาชีพจึงควรมีการพัฒนาสิ่งตอไปนี้
4.1 ความยื ด หยุ น และความสามารถในการปรั บ ตั ว (Flexibility and
Adaptability) เปนทักษะเพื่อการเรียนรู การทํางานและการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองทํา
เพื่อการบรรลุเปาหมายแบบมีหลักการ และไมเลื่อนลอยภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไม
คาดคิด ทั้งมีขอจํากัดดานทรัพยากร เวลา และการมีคูแขง โดยใชวิกฤตใหเปนโอกาส ในดานการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง เปนการปรับตัวใหเขากับบทบาทที่แตกตางไป งานที่มีกําหนดการที่เปลี่ยนไป และ
บริบทที่เปลี่ยนไป ในดานความยืดหยุน เปนการนําเอาผลลัพธที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนอยางไดผล มีการ
จัดการเชิ งบวกตอคํ าชม คําตําหนิ และความผิ ดพลาด สามาถนําความเห็ น และความเชื่ อที่ แตกต าง
หลากหลายทั้งของคณะทํางาน หรือขามวัฒนธรรมคณะทํางาน มาทําความเขาใจ ตอรอง สรางดุลยภาพ
และทําใหงานลุลวง ดังนั้นความยืดหยุนจึงทําเพื่อการบบลุผลงานไมใชเพื่อใหทุกคนสบายใจ
4.2 การริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละกํ า กั บ ดู แ ลตนเองได (Initiative and SelfDirection) เปนทักษะที่สําคัญมากในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีการกําหนด
เปาหมายโดยมีเกณฑความสําเร็จที่เปนรูปธรรม และนามธรรม มีความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้น
ที่เปนเชิงยุทธวิธี และเปาหมายระยะยาวที่เปนเชิงยุทธศาสตร มีการคํานวณประสิทธิภาพการใชเวลากับ
การจัดการภาระงาน การทํางานตองทํางานสําเร็จไดดวยตนเอง โดยกําหนดตัวงาน ติดตามผลงาน และ
ลําดับความสําคัญของงานไดเอง นอกจากนั้นการทํางานยังตองฝกทักษะการเปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง
ที่มีการมองเห็นโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อขยายความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง มีการริเริ่มการพัฒนา
ทักษะไปสูระดับอาชีพ แสดงความเอาใจใสจริงจังตอการเรียนรู และทบทวนประสบการณในอดีต เพื่อ
คิดหาทางพัฒนาในอนาคต
4.3 ทั ก ษะสั ง คมและสั ง คมข า มวั ฒ นธรรม (Social and Cross-Cultural
Skills) เปนทักษะทําใหคนในศตวรรษที่ 21 สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมและผูคน
ที่มีความแตกตางหลากหลายไดอยางไมแปลกแยก ทําใหงานสําเร็จ การพั ฒนาทักษะนี้จะทําให เกิด
ปฏิ สั มพั น ธ กับ ผูอื่น อย างเกิ ดผลดี ในเรื่อกาลเทศะ เกิ ดการทํ างานในที มที่แตกต างหลากหลายอยาง
ไดผลดี ที่มีการเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม ตอบสนองความเห็นและคุณคาที่แตกตางอยางใจ
กวาง เพื่อยกระดับความแตกตางทางสังคมและวัฒ นธรรมสูการสรางแนวความคิ ด วิธีทํางานใหม สู
คุณภาพของผลงาน
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4.4 การเป น ผู ส ร า งผลงานหรื อ ผลผลิ ต และความรั บ ผิ ด ชอบเชื่ อ ถื อ ได
(Productivity and Accountability) เป น การกํ า หนดขั้ น ตอนวิ ธี ก ารทํ า งานในการสรางชิ้ น งาน
ผลงาน หรือผลิตภัณฑ อยางมีหลักการตามทฤษฎีความรูที่ตองมีทักษะความชํานาญการ ซึ่งเปนเรื่อง
ของการจัดการโครงการ ที่มีการกําหนดเปาหมายและวิธีการบรรลุเปาหมายภายใตขอจํากัดที่มีอยู โดย
การกําหนดลําดับความสําคัญ วางแผน และการจัดการ ผลิตภัณฑ และผลงาน ที่ไดจาการผลิตตองมี
คุ ณ ภาพเพื่ อ แสดงถึ งทั ก ษะการทํ า งานอย างเป น ระบบจากผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญการผลิ ต นํ า ไปใช
ประโยชนแกบุคคล ชุมชนไดอยางไมมีผลกระทบทางลบ แตถามีจะตองออกมายอมรับขอบกพรองอยาง
ไมปดบัง อันนําไปสูการปรับแกไข หรือยกเลิก เพื่อแสดงจริยธรรมที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม
4.5 ภาวะผูนํ าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความตองการภาวะผูนําและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท จากการรับผิดชอบ
ตอตนเอง รับผิดชอบการทํางานแบบประสานสอดคลองเปนคณะทํางาน และรับผิดชอบแบบสราง
เครือขายรวมมือแบบพันธมิตรการทํางาน เพื่อไปสูเปาหมายของผลงานรวมกัน ซึ่งตองพัฒนาทักษะ
มนุษยสัมพันธ และทักษะการแกปญหาในการชักนําผูอื่นใหเห็นเปาหมายรวมกัน และทําใหผูอื่นเกิด
พลังในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน เกิดแรงบันดาลใจใหผูอื่นใชศักยภาพหรือความสามารถ
สูงสุด โดยการทําตัวอยางที่ไมถือผลประโยชนของตนเองเปนที่ตั้ง และไมใชอํานาจโดยขาดจริยธรรม
และคุณธรรม ถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
5. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
การรับรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลวตอบสนอง รับสิ่งที่รับรูมาเปนกระบวนทัศนใหม
ทันที แสดงถึงการขาดทักษะการคิดแบบขาดวิจารณญาณ ผลที่เกิดขึ้นก็จะตกอยูภายใตการชวนเชื่อ
และไมสามารถกําหนดตนเองได การสรางทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการเทา
ทันไมตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวนเชื่อ

5.1 การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) การับรูคําบอกเลาจาก
เพื่อน ผูอื่น รวมถึงครูผูสอน หรือแมนแตสมมติฐานคําตอบที่หารือกันในกลุมอภิปราย เปนเพียงความ
คิดเห็นที่รอการพิสูจน ยืนยันคําตอบที่เปนจริงจากสารสนเทศที่ไดจากการสืบคน รวมรวมจากแหลง
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อางอิงที่เชื่อถือไดมาผานกระบวนการคิดแบบขาดวิจารณญาณ สนับสนุน หรือโตแยงพิสูจนความเปน
จริงสรางเปนความรู และองคความรูที่ไดจากการเรียนรู ซึ่งตองใชทักษะในการเขาถึงแหลงความรูได
อยางรวดเร็วและกวางขวาง มีทักษะการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ และทักษะในการ
ใชอยางสรางสรรค
5.2 การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) การรับสารจากสื่อ และสื่อสารออกไป
ในยุค media คนในศตวรรษที่ 21 จะตองมีความสามารถใชเครื่องมือผลิตสื่อ และสื่อสารออกไป หรือ
แม แต การรับ เขามาในรูป วิดี โอ (video) ออดิ โอ (audio) พอดคาส ท (podcast) เว็บ ไซด (website)
และอื่ น ๆ อี ก มากมาย แต ก ารรั บ รู จ ากแหล งสื่ อ เหล า นั้ น ถ า ขาดการเท า ทั น ขาดการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ ก็จะตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวนเชื่อไดเชนกัน จึงตองสรางทักษะการวิเคราะหสื่อใหเทา
ทันวัตถุประสงคของตัวสื่อ และผลิตสื่อนั้นอยางไร มีการตรวจสอบแหลงอางอิงที่เชื่อถือได และเทาทัน
ต อ การมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมอย างไร และมี ข อขั ด แย งต อ จริ ย ธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวของหรือไม อยางไร ในเรื่องการสรางผลิตภัณฑสื่อ ตองมีความเทาทันตอการเลือกใชเครื่องมือที่
พอเพี ย งพอเหมาะกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช ง าน และเหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มความแตกต า ง
หลากหลายดานวัฒนธรรม
5.3 ก า ร รู ทั น เท ค โน โล ยี (ICT: Information, Communication and
Technology Literacy) ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เปนโลกเทคโนโลยีที่มีการแขงขันกันผลิต และนํามา
สูการสราง กลยุทธการขายสูกลุมผูบริโภคที่ตองการความทันสมัยอยูตลอดเวลา ซึ่งถาขาดความเทาทัน
การใชเทคโนโลยี จ ะกลายเป น ผู ซื้อ แต ไมอยากจะเรีย นรูก ารเป น ผู ผ ลิ ต เพื่ อนําไปใช งานที่ พอเพี ย ง
เหมาะสมกับงาน การถูกชักจูง ชวนเชื่อ ใหเปนผูซื้อก็จะงายขึ้น ผลการสูญเสียงบประมาณ และการขาด
ดุลทางเศรษฐกิจจะตามมา ดังนั้นทักษะความเทาทันดานเทคโนโลยีจึงเปนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 ทําใหคนรูจักผลิตใชและนําไปแลกเปลี่ยนใชในเวทีการคา เกิดการสรางงานสรางรายได รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใหเกิดการสืบคน รวมรวมความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบในการใชทักษะการ
คิดแบบมีวิจารณญาณ มากกวาที่จะใชเพื่อการบันเทิง ในแบบสังคมกมหนา จึงควรใชเทคโนโลยีเพื่อการ
วิจัย จัด ระบบ ประเมิ น และสื่ อสารสารสนเทศ ใชสื่ อสารเชื่อมโยงเครือข าย และ Social network
อยางถูกตองเหมาะสม เพื่อการเขาถึง การจัดการ การผสมผสาน ประเมิน และสรางสารสนเทศ เพื่อทํา
หนาที่ในเศรษฐกิจฐานความรู ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
เขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
ทั ก ษะพื้ น ฐานจํ าเป น ในการอ าน เขี ย น และคิ ด คํ านวณ เป น ตั ว การที่ ทํ าให ค นใน
ศตวรรษที่ 21 รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการสืบคน รวมรวมความรู
ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหเกิดการเทาทันสื่อ สารสนเทศที่จะพิสูจนยืนยันสิ่งที่ตน และ
สังคมอยากรูไดอยางชาญฉลาดไมถูกชวนเชื่อ ชักนําอยางงมงาย เกิดเปนแรงบันดาลใจสรางจิตนาการ
อยากพั ฒ นา อยากผลิ ต สรา งผลิ ต ภั ณ ฑ หรือ นวัตกรรมขึ้น ใช ในการดํ ารงชีวิต ในสั งคม และนํ าไป
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แลกเปลี่ยนกับสังคมอื่นเกิดเปนรายได บนเวทีฐานเศรษฐกิจความรู ทีมีความรับผิดชอบตอกฎ กติกา ใน
ขั้นตอนการผลิต และมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น ถาผลิตภัณฑ ผลผลิต มีคุณภาพไมดี ภาพโดย
สรุปก็คือ ทักษะการดํารงชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะถูกหลอหลอมตกผลึกเปนผูที่สามารถนําทาง
ชีวิตตนเองไดอยางมีคุณภาพชีวิต และเกิดเปนคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 สิบคุณลักษณะ คือ
เปนนักคิดวิเคราะห นักแกปญหา นักสรางสรรค นักประสานความรวมมือ รูจักใชขอมูลและขาวสาร
เรียนรูดวยตนเอง นักสื่อสาร ตระหนักรับรูสภาวะของโลก เปนพลเมืองทรงคุณคา และมีพื้นฐานความรู
เศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งสรุปเปนคุณลักษณะใน 3 ดาน ดังนี้
1. คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การการปรับตัว และความเปนผูนํา
2. คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของ
ตนเอง
3. คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก ความเคารพผูอื่น ความสื่อสัตย สํานึกพลเมือง

ระบบสนับสนุนการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีครู
เปน ผูอํานวยความสะดวกชวยให นักเรียนไดสืบ คนรวบรวมความรูจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได สราง
กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูกั บ กลุ ม เพื่ อ น นํ าไปสู ก ารได คํ าตอบที่ มี ท ฤษฎี ค วามรู ร องรั บ เกิ ด
จินตนาการสรางกระบวนการพัฒนางานที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของตน และคนในสังคม วาง
แผนการทํางาน สืบ คน สรางขั้ น ตอนและกระบวนการตามการอางอิงของทฤษฎีความรู และพิ สูจ น
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สมมติฐานคําตอบ สรุปเปนขอคนพบใหมในรูปผลงาน หรือนวัตกรรม เปนกระบวนการที่นําไปสูการ
พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานการสรา งความรู ทั ก ษะการดํารงชีวิต และพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื องใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองมีระบบมาใชสนับสนุนการเรียนรู ดังตอไปนี้
1. ระบบมาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)
จุดเนน คือ
(1) เน น ทั ก ษะ ความรู แ ละความเชี่ ยวชาญที่ เกิ ด กับ ผู เรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู จึงเนนไปที่เรียนรูจากการลงมือปฎิบัติในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL ที่
ถูกกระตุนใหนักเรียนเกิดคําถามอยากรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เกิดความ
ตองการสืบคนหาคําตอบที่ถูกอางอิงดวยทฤษฎีความรู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพื่อน และ
รวมกันลงมือปฏิบัติเพื่อพิสูจนยืนยันสมมติฐานคําตอบ เกิดจิตนาการพัฒนาผลงาน และนวัตกรรมที่ทํา
ใหการดํารงชีวิตมีคุณภาพ
(2) สรางความรูความเขาใจในการเรียนที่มีการบูรณาการความซ้ําซอนสาระ
เนื้อหา รายวิชาใน 8 กลุมสาระการเรียนรูทั้งในรายวิชา และขามรายวิชา รวมทั้งบูรณาการสาระเนื้อหา
ความรูในศตวรรษที่ 21 เขาไปดวย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจึงตองจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณา
การขึ้น เพื่อนําตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของรายวิชาที่มีสาระเนื้อหาซ้ําซอน หรือเปนเรื่องเดียวกัน นําไป
บูรณาการกับ บริบท สภาพแวดลอมของชุมชน ภู มิลําเนาถิ่นฐาน ที่เปนสถานการที่นักเรียนรูจักและ
คุนเคยทําใหเชื่อมโยงความคิดไปสูความจําไดงายขึ้น โดยเฉพาะการกระตุนคําถามอยากรู
(3) มุงเนนการสรางความรูและเขาใจในเชิงลึกมากกวาการสรางความรูแบบ
ผิวเผิน กิจกรรมการเรียนรูจึงตองออกแบบใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพื่อนในเชิงการอภิปราย
กลุม ตั้งแตคําถามถามอยากรู สมมติฐานคําตอบ เพื่อชวยกันสืบคนทฤษฎีความรูที่มีแหลงอางอิงเชื่อถือ
ได ม าอภิ ป รายสนั บ สนุ น หรื อ โต แ ย ง ยื่ น ยั น คํ า ตอบที่ เป น จริ ง รวมถึ ง การใช ท ฤษฎี ค วามรู ส ร า ง
กระบวนการทดลอง หรือปฏิ บัติ เพื่ อพั ฒ นาชิ้น งาน ผลงาน หรือนวัตกรรม ซึ่ งเปน การฝกทั กษะการ
เขาถึงสารสนเทศและพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งจะทําใหเกิดความรูและเขาใจในเชิงลึกมากวา
การบอกเลาเรื่องใหนักเรียนจดจํา
(4) ยกระดับความสามารถผูเรียนดวยการใหขอมูลที่เปนจริง การใชสื่อหรือ
เครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรูในสถานศึกษา การทํางานและในการดํารงชีวิตประจําวัน ผูเรียนได
เรียนรูอยางมีความหมายและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได การออกแบบกิจกรรมเนนไปที่ การให
นักเรียนไดสืบคน เขาถึงทฤษฎีความรูแบบเทาทันสารสนเทศ และสื่อ ที่ไดจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีทักษะการเทาทันสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ไมถูกชวนเชื่อ หรือชักจูงแบบไมมี
เหตุผล โดยสืบคนจากหนังสือ หรือใหเทคโนโลยีการสืบคนแบบอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีทักษะการใช
งาน
(5) ใชหลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง การออกแบบและเลือกใช
เครื่องมือวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และตัวชี้วัดมาตรฐาน
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รายวิชา ซึ่งจําแนกเปนการวัดประเมินผลความรู ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีความรู (Knowledge)
หรือดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) การวัดประเมินผลทักษะการปฎิบัติ (Skill) เปนการวัดระดับ
คุณภาพของทักษะการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน และวัดระดับคุณภาพของผลงาน ดาน
ทั ก ษะพิ สั ย (psychomotor domain) และการวั ด ผลประเมิ น ผลเจตนคติ (Attitude) ด านจิต พิ สั ย
(Affective domain)
2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century
Skills) จุดเนน คือ
(1) สรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน สําหรับการทดสอบยอยและทดสอบรวมใหใชในการประเมินผลในชั้นเรียน สวนแบบทดสอบ
มาตรฐานนั้ น จุ ดมุ งหมายในการใชป ระโยชน จําแนกได 3 ประเภท คือ แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
(Achievement Test) เป น แบบทดสอบที่ ใช วัด ปริ มาตรความรูค วามสามารถ ทั กษะเกี่ ย วกั บ ด าน
วิช าการที่ ได เรี ย นรูม าว ารั บ รู ไว ได ม ากน อ ยเพี ย งไร แบบทดสอบความถนั ด (Aptitude Test) เป น
แบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการสะสมประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต สวนมากใชใน
การทํานายสมรรถภาพของบุ คคลวาสามารถเรีย นไปได ไกลเพียงไร โดยมีจุ ดมุงหมาย เพื่ อพยากรณ
อนาคตข อเท็ จ จริงทั้ งในป จ จุ บั น และประสบการณ ในอดีต ใช นํ ามาเป น รากฐานการทํ านาย ใน 2
ลักษณะ คือ แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) ใชวัดเพื่อทํานายวา
เด็กแตละคน จะสามารถเรียนตอไปในแขนงใดจึงจะดีและจะเรียนไปไดมากเพียงใด และ แบบทดสอบ
ความถนัดเฉพาะอยางหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบวัดความ
ถนัดที่เกี่ยวกับอาชีพหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือ จากความสามารถดานวิชาการ เชน ความ
ถนั ด เชิ งกล ความถนั ด ทางด านดนตรี ศิล ปะ การแกะสลัก กีฬ า เป น ตน ซึ่งความถนัด ประเภทนี้ มี
ความสัมพันธกับความถนัดทางการเรียน สวนจุดมุงหมายการใชประโยชนของแบบทดสอบมาตรฐาน
ประเภทที่ 3 คือ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personal Social Test) มีหลายประเภท คือ แบบทดสอบ
วัดทั ศนคติ (Attitude Test) ใชวัดทั ศนคติของบุ คคล ที่ มีตอบุ คลสิ่ งของ การกระทํา สั งคม ประเทศ
ศาสนา แบบทดสอบวัดความสนใจ อาชีพ และแบบทดสอบวัดการปรับตัว ความมั่นใจ
(2) เน น การนํ า ประโยชน ข องผลสะท อ นจากการปฏิ บั ติ ข องผู เ รี ย นมา
ปรั บ ปรุ งการแก ไ ขงาน ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด จากการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ Project-Based
Learning: PBL จําเปนตองมีการติดตามความกาวหนาของระดับคุณภาพการปฏิบัติตามขั้นตอนในแต
ละกระบวนการ และวั ด ระดั บ คุ ณ ภาพของผลงาน หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ ตรวจสอบการติ ด ขัด หรื อ
ความกาวหนาตามทฤษฎีการรับรู และทฤษฎีการปฏิบัติ ซึ่งเปนจุดสําคัญของครูในศตวรรษที่ 21 ตองมี
เครื่องมือวัดผล และจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบ และแยกแยะ จัด
กลุมคุณภาพ นําไปออกแบบการปรับปรุงแกไข หรือสนับสนุนตอยอดความกาวหนาของนักเรียนเปน
กลุม หรือรายบุคคลตอไป
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(3) ใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ การทดสอบวั ด และประเมิ น ผลให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตามความกาวหนาของทฤษฎีการรับรู และทฤษฎีการปฏิบัติ รวมถึงความรู
ความสามารถ ในศตวรรษที่ 21 เนนการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติ และเจตนคติ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ครูมีการออกแบบไว อยางเขาถึงขอมูลพฤติกรรมที่
รวดเร็ว และกวางขวางทั้งเรื่องสถานที่ และเวลา เครื่องมือการวัดผล และเทคโนโลยีเชิงระบบที่นํามาใช
สนับสนุนการติดตามความกาวหนา และวิเคราะหผล เก็บรวบรวมผลจึงตองเหมาะสม และใชไดตรง
ลั กษณะของการใช งาน ที่ ส ามารถให นั กเรีย นรายงานผลการรับ รู ส ภาพของป ญ หา ผลข อสรุป การ
อภิปรายสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู ผลขอสรุปของผังมโนทัศนการไดมาซึ่งการคนหาคําตอบ
ผลขอคนพบเชิงคุณภาพของนักเรียนเปนรายกลุม และรายบุคคล มีการบันทึกผลงาน ภาพ เสียง หรือ
วิดีโอ และอื่น ๆ ไดอยางดี เครื่องมือเชิงระบบอีกอยางคือ คลังขอสอบที่สามารถจัดเก็บ วิเคราะหผล
ความรู ความสามารถของนักเรียน ตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา สามารถชี้จุดออนของการเรียนรูไดราย
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ทั้งภาพรวมทุกคน และรายบุคคล ที่นําไปแกไขกระบวนการเรียนรู ทั้งรูปแบบ
กิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการเรียนรู ขอบกพรองของนักเรียน หรือแมกระทั่งของครู และระดับความ
ยาก งายของขอสอบ และถาเปนระบบที่ลดงานครูเชิงเอกสารไดแลวครูจะมีเวลาไป เตรียมการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู และติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการกรอกใบ ปพ.5
(4) สรางและพั ฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียนให เปน
มาตรฐานและมี คุ ณ ภาพ ผลจากการใชเครื่องมือที่มีป ระสิทธิภ าพในการติดตาม วิเคราะห จัดเก็บ
สารสนเทศเชิงคุณภาพของนักเรียนเปนรายกลุม และรายบุคคล รวมถึงการเก็บผลสัมฤทธิ์ภาพรวมทุก
วิชา และภาพรวมเฉพาะทางความสามารถตามโปรแกรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล เก็บผลการวัด
ความถนั ดทางการเรีย นของโปรแกรมการเรียน และความถนั ดเฉพาะทางดานอาชีพ เก็ บผลการวั ด
บุคลิกภาพที่มีตอการทํางานที่ ถูกออกแบบกิจกรรมการทํ างานในหนวยบู รณาการเฉพาะทางสําหรับ
โปรแกรมการเรียน หรือกิจกรรมบริการสาธารณประโยชนในวันสําคัญของชาติ และของทุกศาสนา เก็บ
ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนรายบุคคล ที่ถูกสรางและพัฒนาเปนระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) มี
การนําเทคโนโลยีมาสนับ สนุ นการวิเคราะห จัดเก็บ และนําเสนอรายงาน ที่ นําไปสูการมองเห็นภาพ
ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของนักเรียนทั้งตัว อันจะเปนประโยชนของแกการตัดสินใจใน
การวางเสนทางการศึกษาตอ สูการประกอบอาชีพ ของนักเรียน เปนชอมูลประกอบการพิจารณาของ
ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของไดอยางแมนยํา ไมเกิดการหลงทางกับนักเรียน
3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum
& Instruction) จุดเนน
(1) การสอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ
ของวิชาแกนหลัก โดยการสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมมือกันคนควา หรือศึกษาสิ่งที่สนใจ และ
นักเรียนกับครูจะตองรวมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอาจเปนกลุมเล็กๆ หรือศึกษาเปนรายบุคคล
ก็ได เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงหลายรายวิชาเขาดวยกัน ไมใชแตดานเนื้อหาวิชา แตยังรวมถึงวิธีการสอน
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ของครูอีกดวย ถาครูสอนแยกเปนรายวิชาจะทําใหการเรียนการสอนไมตอเนื่อง ลักษณะของหลักสูตร
แบบสหวิทยาการ จะตองจัดตารางเวลาใหมากพอแกการเรียนรู นั่นคือลดเวลาฟงบรรยายแตมาเพิ่ม
กิจกรรมการเรียนรู การศึกษาหาความรูตองเปนไปอยางอิสระภายใตการแนะนําของครู การศึกษาเพื่อ
เสริมสรางนั้ น ครูต องใชเวลาใหเหมาะสม เพื่ อเสริมสรางรากฐานความรูให นักเรียน โดยตองมีความ
ตอบสนองความสนใจของนักเรียนที่ตางกัน ซึ่งองคประกอบเหลานี้ ทําใหครูคนพบความสามารถ และ
ความสนใจของนั กเรีย น และเป ด โอกาสให นัก เรีย นไดพั ฒ นาทั กษะตางๆ ของตนให กาวหน าต อไป
หลักสูตรเชิงสหวิทยาการจะรวมเนื้อหาหลายวิชามาอยูในหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ และการทํา
โครงงานจะจัดตารางเรียนในคาบการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเนื้อหาวิชาจะตองจัดใหเอื้อตอการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะใชเวลาเรียนรูทักษะของวิชา
ตางๆ และใชเวลาประยุกตทักษะเหลานั้นไปใชกับกิจกรรมในชีวิตจริง ซึ่งหลักสูตรเชิงสหวิทยาการจะ
แบงวิธีการสอนเปน 2 แบบ คือ การสอนทางตรง [Direct Teaching] สําหรับทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ของแตละวิชาหลักโดยเฉพาะสาระเนื้อหารที่ยุงยาก ซับซอน จะใชการเรียนรูในหองเรียนปกติ และการ
สอนทางออม [Indirect Teaching] สําหรับบทเรียนที่นักเรียนนําทักษะพื้นฐานมาใชในการทํากิจกรรม
ที่ตองใชความรูจากหลาย ๆ วิชา ตารางการเรียนรูจะจัดในหองเรียนรวม หรือลานกิจกรรม และสถานที่
ฝกทักษะประสบการณ สวนบทบาทของครูผูสอนควรพยายามใหนักเรียนเขารวมโครงการใหมากที่สุด
นักเรียนตองเรียนรูจากกิจกรรมและอุปกรณตาง ๆ ที่จัดให การเรียนของนักเรียนตองใชวิธีหลากหลาย
เชน การเรียนอยางอิสระ การเรียนรวมกันเปนกลุมๆ การเรียนรูจากวัสดุอุปกรณ และการเรียนรูจาก
ประสบการณ รวมทั้งการเรียนจากแบบเรียนดวย บทบาทของครูในตารางคาบกิจกรรมตองไมนั่งอยูเฉย
ๆ ตองเดินไปสังเกตการทํางานของนักเรียน และรวมฟงการอภิปรายของนักเรียนทุกกลุม ครูตองเขาไป
รวมกิจกรรมกลุมตามที่นักเรียนรองขอ วิธีการสอนแบบนี้ ครูมีบทบาทเปนผูแนะนํา ผูจัดการ และผู
อํานวยความสะดวกเทานั้น โดยโครงงานอาจตองการใชการสอนหลายรูปแบบ เพื่อสนองความตองการ
หรือความสนใจของนักเรียนแตละคน สิ่งสําคัญในการสอนเชิงสหวิทยาการก็คือ เปนการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยครูตองสนใจวาเด็กแสดงความเปนตัวของตนเอง และแสดงตอผูอื่นอยางไรบาง รวมทั้ง ตอง
สนใจวาเด็กไดเรียนรูอะไรบาง สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหา และสราง
ระบบการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูใน
เชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหา
เปนฐาน (Problem-based) เพื่อการสรางทักษะขั้นสูงทางการคิดแบบมีวิจารณญาณ
(2) สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหา และสราง
ระบบการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) การนําทักษะพื้นฐานที่จําเปนของ
แต ละวิช าหลัก อั น ได แก สาระความรูในศตวรรษที่ 21 และสาระความรูใน 8 กลุมสาระการเรีย นรู
กระตุนใหนักเรียนสรางทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนการนําไปสูระบบการเรียนรูที่เนน
สมรรถนะเปนฐาน ที่เนนความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใตเงื่อนไข (Condition) การ
ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ระบุไว ใหไดมาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance
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Criteria) และมี ห ลั ก ฐานการปฏิ บั ติ (Evidence) รวมไปถึงการประเมิ น ผลและการตรวจสอบได ที่
สอดคลองกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จะมีการกําหนดเกณฑความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติได
ตามหลักสูตร ที่เรียกวา เกณฑความสามารถ จัดทําขึ้นเพื่อความแนใจวาผูที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ
จะมี ทั ก ษะและความสามารถในด า นตางๆ ตามที่ ต อ งการ เป น หลั ก สูต รที่ ไมได มุ งเรื่อ งความรูห รือ
เนื้อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา แตจะมุงพัฒนาในดานทักษะ ความสามารถ เจต
คติ และค านิ ย ม อั น จะมี ป ระโยชน ตอชีวิตประจําวัน และอนาคตของผูเรีย นในอนาคต หลักสูตรนี้ มี
โครงสรางแสดงใหเห็นถึงเกณฑความสามารถในดานตาง ๆ ที่ตองการใหผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับ
การศึกษา และในแตละระดับชั้น ทักษะและความสามารถจะถูกกําหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยใช
ทักษะและความสามารถที่ มีในแต ละระดับ เปน ฐานสําหรับ เพิ่มพูน ทักษะและความสามารถในระดั บ
ตอไป การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จึงมีกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
เปนตัวกําหนดความรู และ ทักษะ ที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถปฏิบัติภาระงาน และกิจกรรมตาง ๆ
ไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลไดตามเกณฑการปฏิบัติที่กําหนด องคประกอบ
ของมาตรฐานสมรรถนะ ประกอบดวย
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence / Competency) เปนขอบขายกวาง
ๆ ของงาน (Job) ในอาชีพหนึ่ง ๆ ที่ตองปฏิบัติตามลักษณะของโปรแกรมการเรียน โดยใชความรูและ
ทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ
สมรรถนะย อ ย (Element of Competence) เป น ภาระงาน (Task) ย อ ยที่
ประกอบขึ้นภายใตงานในหนวย สมรรถนะนั้น ๆ
เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ (Performance Criteria) เป น กิ จ กรรมย อ ย ๆ (sub-task)
ภายใต สมรรถนะยอย ซึ่ งเป น ผลการเรีย นรู (Learning Outcomes) ที่ คาดหวังวาผูเรีย นจะสามารถ
ปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร
เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบั ติ
ภายใต เ งื่ อ นไขที่ กํ า หนด อาจรวมถึ ง วั ส ดุ (Materials) เครื่ อ งมื อ (Tools) หรื อ อุ ป กรณ ต า ง ๆ
(Equipment) ที่กําหนดให (หรือไมใหใช) เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นสําเร็จ
เมื่ อ ได ก รอบมาตรฐานสมรรถนะแล ว การจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน การ
กําหนดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน จะสรางขึ้นภายใตกรอบมาตรฐานสมรรถนะที่กําหนด
และจะเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจเรียกวา การทดสอบวัดตามสมรรถนะ (Competency
Test)
(3) สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัว
เกื้อหนุน การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) เพื่อการ
สรางทักษะขั้นสูงทางการคิด กระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนนไปที่การจัดการเรียนรูแบบ
Project-Based Learning: PBL ที่ใชพื้นฐานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) ที่ใช
ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะใฝหาความรูเพื่อแกปญหา โดยเนนผูเรียนเปนผู
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ตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรู และรูจักการทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียน โดยผูสอน
มีสวนรวมนอยที่สุด ซึ่งการเรียนรูจากปญหาอาจเปนสถานการณจริง มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นทําความเขาใจคําศัพท ขอความที่ปรากฎอยูในปญหาใหชัดเจน โดยอาศัย
ความรู พื้ น ฐานของสมาชิ ก ในกลุ ม หรือการศึ ก ษาค น ควาจากเอกสารตํ าราหรือสื่ อ อื่ น ๆ (Clarifying
unfamiliar terms)
ขั้ น ระบุ ป ญ หาหรื อ ข อ มู ล สํ าคั ญ ร ว มกั น โดยทุ ก คนในกลุ ม เข าใจป ญ หา
เหตุการณ หรือปรากฎการณใดที่กลาวถึงในปญหา (Problem definition)
ขั้นระดมสมองวิเคราะหปญหาตางๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย (Brainstorm)
โดยอาศัยความรูเดิมของสมาชิกกลุม เปนการชวยกันคิดอยางมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรูและแนวคิด
ของกลุมเกี่ยวกับกลไกการเกิดปญหา เพื่อนําไปสูการสรางสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อใชแกปญหา
ขั้ น วิ เค ร าะ ห ป ญ ห า (Analyzing the problem) เพื่ อ อ ธิ บ า ย แ ล ะ
ตั้ งสมมติ ฐ านที่ เชิ่ อมโยงกั น กั บ ป ญ หาตามที่ ได ร ะดมสมองกั น แล ว นํ าผลการวิ เคราะห ม าจัด ลํ าดั บ
ความสําคัญ โดยใชพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล
ขั้ น กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นรู (Fomulating learning issues) เพื่ อ
คนหาขอมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะหที่ตั้งไว ผูเรียนสามารถบอกไดวาความรูสวนใดรูแลว สวนใดตอง
กลับไปทบทวน สวนใดยังไมรูหรือจําเปนตองไปคนควาเพิ่มเติม
ขั้ น เรี ย นรู ด ว ยตนเอง (Self-study) ในการพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ย
ตนเอง โดยการคนควารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ
ขั้นรายงานผล (Reporting) โดยการรายงานขอมูลสารสนเทศใหมที่ไดเขามา
จากกลุ ม ผู เรี ย นนํ ามาอภิ ป ราย วิ เคราะห สั งเคราะห ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ งไว แล ว นํ ามาสรุ ป เป น
หลักการและแนวทางเพื่อนําไปใชโอกาสตอไป
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL ที่ใชพื้นฐานการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) ตองมีการบูรณาการ ผสมผสานความรูในสาขาวิชาตาง
ๆ เขาดวยกัน และผสมผสานกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงาม
โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางสติปญญา ซึ่งเปนการบูรณาการความรูของ
วิชาตาง ๆ (บูรณาการหลักสูตร) บูรณาการความรูและกระบวนการเรียนรู (บูรณาการกระบวนการเรียน
การสอน) บูรณาการพัฒนาการทางความรูและพัฒนาการทางจิตใจ (จิตพิสัย) เนนทั้งความรู และเจตคติ
คานิยม ความสนใจ สุนทรียภาพ บูรณาการความรูและการกระทํา เนนทั้งความรูและทักษะพิสัย บูรณา
การสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เปนอยูในชีวิตประจําวันของผูเรียน และบูรณาการสิ่งที่เรียนในโรงเรียน
ตองมีความหมายและมีคุณคาตอชีวิต สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู
แบบบู ร ณาการ (Learning Integration) อาจจั ด ได 2 ลั ก ษณะ คื อ การบู ร ณาการภายในวิ ช า
(Intradisciplinary) และการบูรณาการระหวางวิชา (Interdisciplinary) ที่เนนไปที่รูปแบบบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) ที่ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปสอนตางวิชากัน มาวางแผน
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เพื่อสอนรวมกัน โดยกําหนดวาจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปญหาเดียวกัน ตางคนตางแยกกัน
สอนตามแผนการสอนของตน แตมอบหมายใหผูเรียนทํางานหรือโครงงานรวมกัน ซึ่งจะชวยเชื่อมโยง
ความรูสาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกันจนสรางชิ้นงานได ครูแตละวิชากําหนดเกณฑเพื่อประเมินผลชิ้นงาน
ของผูเรียนในสวนวิชาที่ตนสอน
การจัดการประสิทธิภ าพในการการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based
Learning: PBL ในโลกศตวรรษที่ 21 จะมี การนํ าเทคโนโลยีเปน ตัวเกื้อหนุน การเรีย นรูแบบสืบ ค น
เพื่อใหเขาถึงองคความรูอยางรวดเร็ว และกวางขวาง เกื้อหนุนการมอบหมายกิจกรรมการทํางาน และ
ติดตามความกาวหนาของนักเรียนเปนรายกลุม และรายบุคคล เกื้อหนุนการรายงานผลความกาวหนา
ตามขั้นตอน และกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนรายงานผลผลลัพธ หรือผลงานทั้ง
นักเรียน และของครู นอกจากนั้นยังตองนําเทคโนโลยีมาใชเกื้อหนุนระบบการวัด ผลประเมินผลการ
เรียนรูทั้งดานความรู ความสามารถ ดานทักษะกระบวนการ และดานบุคลิกภาพของนักเรียน ซึ่งนําไป
จัดทําระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียน เพื่อใชเปนขอมูลการตัดสินใจการศึกษาตอ และ
การวางเสนทางสูการประกอบอาชีพ
หลั กสํ า คั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู แบบ Project-Based Learning: PBL มุ งเน น
เชิงสหวิทยาการ ที่นําสาระความรูจากวิชาหลัก มาใชจริงในวิถีการดํารงชีวิตของตัวนักเรียน และสังคม
ถิ่ น ฐาน ครูจํ าเป น ต องนํ าบริ บ ท สภาพแวดลอมและ อาชี พ ในชุ มชน ถิ่ น ฐานที่ เกี่ ย วข อ งกับ วิถี การ
ดํารงชีวิต มาเปนปจจัยกระตุนในการนําทฤษฎีความรู และวิถีการดํารงชีวิต สรางจินตนาการพัฒนาและ
คิดนวัตกรรมในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคม ถิ่นฐาน ในการจัดทําผลงาน โครงงาน
หรือการศึกษาคนควาอิสระ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต สรางคุณลักษณะผูสรางหรือ
ผลิต ควบคูไปกับผูซื้อหรือผูบริโภค
(4) บูรณาการแหลงเรียนรู (Learning Resources) จากชุมชนเขามาใชใน
โรงเรี ยน นอกเหนื อจากแหล งเรี ย นรู ที่ เป น แหลงข อ มู ล ข าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ที่
สนั บ สนุ น ส งเสริม ให ผู เรี ย นใฝ เรี ย น ใฝ รู แสวงหาความรู แ ละเรี ย นรูด ว ยตนเองตามอั ธ ยาศั ย อย าง
กวางขวางและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
หั ว ใจการจั ด การเรี ย นรู แ บบ Project-Based Learning: PBL จะใช แ หล ง เรี ย นรู ที่ เ ป น บริ บ ท
สภาพแวดลอม ของชุมชน ถิ่นฐาน เปน สถานที่จัดประสบการณ ใหกับผูเรีย น ใชสรางแรงบัน ดาลใจ
กระตุ น คํ าถามอยากรู เนื่ องจากเป น สภาพ และสถานการณ ที่เกิ ดขึ้ น จริง และนั กเรีย นรูจั ก คุน เคย
วิธีการจัดแหล งเรีย นรูในชุมชน ถิ่น ฐาน ตองมีการจัดแบงพื้นที่การเรียนรูใหสอดคลองกับ ระดับของ
การศึกษา และสอดคลองกับสาระเนื้อหาในระดับการเรียนรู กลาวคือ ระดับประถมศึกษาจะเรียนรูในสิ่ง
ที่ใกลตัวเกี่ยวกับบานและครอบครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะเรียนรูในสิ่งที่เกี่ยวของกับงานอาชีพที่
มีอิทธิพลมาจากสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน ถิ่นฐาน โดยมัธยมศึกษาปที่ 1 ความรูจักบริบท และอาชีพ
ในชุมชน ทองถิ่นที่สําคัญใหไดมากที่สุด สวนมัธยมศึกษาปที่ 2 จะเรียนรูบริบท และอาชีพที่ตนสนใจ 2
หรือ 3 อาชีพ แตมีรายละเอียดลึกมากขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะเรียนรูในพื้นฐานวิชาของ
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งานอาชีพที่รองรับสาขาของสถาบันการศึกษาตอ ทั้งระดับอาชีวะ และสายสามัญ ที่จะถูกวัดประเมินผล
ด ว ยแบบทดสอบวั ด ความถนั ด และวัดบุ ค ลิกภาพ เพื่ อ ทํ านายและเป น ขอ มูล การเลือ กตัด สิน ใจใน
การศึกษาตอและสูเสน ทางการประกอบอาชีพในอนาคต สําหรับ มัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อนักเรียน
ตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนที่เปดพื้นฐานวิชารองรับการศึกษาตอในสาขาของสถาบันที่เปดรองรับ
การประกอบอาชีพในกลุมอาชีพตาง ๆ ใน 10 กลุมตามหลักสากล การจัดแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับ
อาชีพของโปรแกรมการเรียนจะมีความหมายตอการเรียนรูในสถานการณจริงเปนอยางมาก และจะทํา
ใหนักเรียนสรางแรงบันดาลใจ มีคําถามอยากรูไปถึงอาชีพตาง ๆ ในแตละกลุมที่เปนกลุมอาชีพตามหลัก
สากล ทําใหแหลงเรียนรูจะไมจํากัดไวเพียงทองถิ่น แตจะเปนแหลงเรียนรูที่ไกลตัวออกไปเป นระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับความเปนสากล
บทบาทของแหลงเรียนรูในการใหการศึกษา ใหความรู ความเขาใจแกผูเรียน ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย คื อ แหล ง เรี ย นรู ต อ งสามารถตอบสนองการเรี ย นรู ที่ เ ป น
กระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรูโดยปฏิ บัติจริง (Learning by doing) ทั้ งการเรียนรู
ของคนในชุมชนที่มีแหลงเรียนรูของตนเองอยูแลว และการเรียนรูของคนอื่น ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เปนแหลงทํากิจกรรม แหลงทัศนศึกษา แหลงฝกงาน และแหลงประกอบอาชีพของ
ผูเรียน เปนแหลงสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยตนเอง เปนหองเรียนทางธรรมชาติ เปนแหลง
ศึกษา คนควา วิจัย และฝกอบรม เปนองคกรเปด ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มที่และทั่วถึง
สามารถเผยแพรขอมูลแกผูเรียนในเชิงรุก เขาสูทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง ประหยัดและสะดวก มีการ
เชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งกั น มี สื่ อ ประเภทต า ง ๆ ประกอบด ว ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ
อิเลคทรอนิกส เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ
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 ที่ 21 (21st Century
Professional Development) การจั ด การเรีย นรูมุ งเน น เชิ งสหวิ ท ยาการของวิช าแกนหลั ก ไปสู
กระบวนการปฏิ บั ติ ในวิ ถี ชี วิต จริ ง โดยใช ก ระบวนการเรีย นรูแ บบ Project-Based Learning: PBL
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรูในเนื้อหาที่สอนอยางลึกซึ้ง มีความรู
และเชี่ยวชาญในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตรได วางแผนการสอนและแบบเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สํา คั ญ มี การคิ ดค น ดํ า เนิ น การสอนที่ ผูเรีย นทุกคนสามารถเรีย นรูได ใหนั กเรีย นเรีย นรูจ ากการสืบ
เสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเปด
โอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาเจตนคติ ทักษะตาง ๆ ที่ชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ยั่งยืน ซึ่งตองตระหนัก
และเนนทักษะ และพัฒนาครูในเรื่องตอไปนี้
(1) สร า งครูให เปน ผู ที่ มีทั ก ษะความรูค วามสามารถในเชิ งบู ร ณาการ การใช
เครื่องมือและกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในชั้นเรียน และสรางใหครูมีความสามารถในการวิเคราะห
และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม
(2) สร า งความสมบู ร ณ แ บบในมิ ติ ข องการสอนด ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย
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(3) สรางใหครูเปนผูมีทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหา
การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะดานอื่นๆที่สําคัญตอวิชาชีพ
(4) สรางสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้นกับครูเพื่อเปนตัวแบบ (Model) แหง
การเรียนรูของชั้นเรียนที่จะนําไปสูการสรางทักษะการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ
(5) สรางใหครูเปน ผูที่มีความสามารถวิเคราะหผู เรีย นได ทั้งรูป แบบการเรีย น
สติปญญา จุดออน จุดแข็ง ในตัวผูเรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงผลตอคุณภาพของผูเรียน
(6) ชวยใหครูไดเกิดการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้น เพื่อนําไปใชสําหรับการ
กําหนดกลยุทธทางการสอน และจัดประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู
(7) สนับสนุนใหเกิดการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางทักษะและเกิด
การพัฒนาการเรียนรู
(8) แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรู โดยใชชองทางหลากหลายใน
การสื่อสารใหเกิดขึ้น
(9) สรางใหเกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
5. ระบบสภาพแวดล อ มทางการเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 (21st Century
Learning Environment )
(1) สรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผล
(2) สนั บสนุน ทางวิช าชี พแกชุมชนทั้ งในดานการให การศึ กษา การมีสวนรวม
การแบงปนสิ่งปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูการปฏิบัติ
ในชั้นเรียน
(3) สรางผู เรียนเกิดการเรีย นรูจ ากสิ่งที่ป ฏิบัติจริงตามบริบ ท โดยเฉพาะการ
เรียนแบบโครงงาน
(4) สรางโอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูที่มี
คุณภาพ
(5) ออกแบบระบบการเรียนรูที่เหมาะสมทั้ งการเรีย นเปนกลุมหรือการเรีย น
รายบุคคล นําไปสูการพัฒนาและขยายผลสูชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหนาหรือระบบออนไลน
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การนําระบบสนับสนุนและทักษะการเรียนรูในศตวรรษไปสูการปฏิบัติ
การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL ที่ถูกกระตุน
ใหนักเรียนเกิดคําถามอยากรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เกิดความตองการสืบ
คนหาคําตอบที่ถูกอางอิงดวยทฤษฎีความรู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพื่อน และรวมกันลงมือ
ปฏิบัติเพื่อพิสูจนยืนยันสมมติฐานคําตอบ เกิดจิตนาการพัฒนาผลงาน และนวัตกรรมที่ทําใหการ
ดํารงชีวิตมีคุณภาพในโลกแหงอนาคตของศตวรรษที่ 21 ไดนําขั้นตอนของ QSCCS มาทํากรอบลงสูการ
ปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการใน 5 ขั้น ตองของ QSCCS ประกอบดวย ขั้ นที่ 1 Learn to Question
ไดแกการเตรียมหลักสูตรและแหลงเรียนรู การเตรียมบทบาทครู การสํารวจชุมชนสรางแรงบันดาลใจ
และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นที่ 2 Learn to Search ไดแก การสืบคน วิเคราะห
จําแนกแยกแยะขอมูล ที่ ถูกต อง และการออกแบบการเรียนรูรวมกัน ขั้น ที่ 3 Learn to Construct
ไดแก การลงมือปฏิบัติ จากการเรียนรู การทดลอง การสรางชิ้นงาน การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและของ
จริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นที่ 4 Learn to Communicate ไดแก การสรุปขอมูลเพื่อนําเสนอ
สื่อสารในรูป แบบตาง ๆ และขั้นที่ 5 Learn to Service ไดแก การประยุกต ตอยอดองคความรูเพื่อ
สังคม ซึ่งขั้นตอนดังกลาวนําไปจัดทําเปน 5 หนวยการปฏิบัติ ดังนี้
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1. หนวยที่ 1 การรูจักชุมชน ทองถิ่น ภูมิลําเนา ประกอบดวย
1.1 การจัดทําคลังทะเบียนแหงเรียนรู และคลังทะเบียนอาชีพ
1.2 การจัดทําโปรแกรมการเรียนสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
1.3 การจัดทําหนวยจัดประสบการณระดับชั้น
1.4 การวิเคราะหตัวชี้วัดและเตรียมการจัการเรียนรูบูรณาการ
1.5 การจัดทําตารางเรียนรายวิชาและตารางเรียนรวม
2. หนวยที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจใฝอยากรู ประกอบดวย
2.1 การจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติหองเรียนรวม
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎีความรูหองเรียนปกติ
2.4 การเตรียมแผนการเรียนรูและเอกสารการเรียนรู
3. หนวยที่ 3 การเจาะลึกถึงแกนความรู ประกอบดวย
3.1 การใชบรรณานุกรมนําทางสูการสืบคน
3.2 การวางแผนการสืบคนวิเคราะหหาขอเท็จจริง
3.3 การลงมือปฏิบัติพิสูจนความจริง
3.4 การวางแผนขั้นตอนการผลิตผลงานบริการสังคม
4. หนวยที่ 4 การตกตะกอนความรูสูความภาคภูมิใจ ประกอบดวย
4.1 การสรางแรงบันดาลใจในประโยชนของสังคม
4.2 การสรางกระบวนงานผลิตผลงานและนวัตกรรม
4.3 การจัดการความรู นําเสนอและสื่อสาร
5. หนวยที่ 5 การประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
5.1 การวัดผลประเมินผลความเจริญงอกงามดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย
5.2 ทักษะ และคานิยม จากกิจกรรมตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร
5.3 การจัดทําแฟมสะสมงานสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

หนวยปฏิบตั ทิ ี่ 1 การรูจักชุมชน ถิ่นฐาน ภูมิลําเนา
หลักสูตรสถานศึกษามุงหวังการนําเอาบริบท สภาพแวดลอม และการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในชุมชน ถิ่นฐาน และภูมิลําเนามาเปนสถานการกระตุนใหนักเรียนไดรูจัก เกิดประเด็น
สนใจอยากรู นําไปสูการสืบคนรวบรวมทฤษฎีความรู 8 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร และความรู
เชิงบู รณาการในศตวรรษที่ 21 โดยใชทักษะในศตวรรษที่ 21 สรางกระบวนการคิด การปฏิบั ติ และ
แก ป ญ หา ให เกิ ดการเรี ยนรูในทั กษะการทํ างาน และทักษะชีวิต รวมถึงการรูเทาทัน สื่อ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ นําไปสูการจุดประกายความสนใจใหอยากรู อยากสรางจินตนาการปฏิบัติในเรื่องที่ไกลตัว
ออกไปสูความรูตามหลักสากล

1. การจัดคลังทะเบียนแหลงเรียนรู และคลังทะเบียนอาชีพ

สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การสํารวจสภาพบริบ ท สภาพแวดลอม และการประกอบ
อาชีพในชุมชน ถิ่นฐาน และภูมิลําเนาเพื่อนําขอมูลมาใชวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เปนความตองการ
และเอื้อตอการพัฒนาทรัพยากรคนในทองถิ่นที่สอดคลองกับปจจัยภายในที่มีความพรอม หรือเตรียม
ขึ้นมาไดของสถานศึกษา จัดทําเปนโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการจัดทําโปรแกรมการเรียนได
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สอดคลองกับกลุมอาชีพของทองถิ่น และสถาบันการศึกษาตอ รวมถึงสอดคลองกับการใชแหลงเรียนรู
และแหลงจัดประสบการณทั้งของทองถิ่น ชุมชน และของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษานํามาจัดเก็บในรูป
คลังทะเบียนแหลงเรียนรู 3 ดาน และคลังทะเบียนกลุมอาชีพของทองถิ่นอีกที่หนึ่ง
1.1 คลังทะเบียนแหลงเรียนรู
แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชน
(1) ดานกายภาพ
เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ สิ่ งที่ ไม มี ชี วิ ต เป น สภาพแวดล อมที่ อ ยู ร อบ ๆ ตั ว เรา ซึ่ ง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตรในพื้นที่ชุมชน ถิ่นฐาน และภูมิลําเนา ไดแก
ปรากฏการณทางดาราศาสตร เกิดฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ขางขึ้นขางแรม น้ําขึ้นน้ําลง จันทรุปราคา
และสุริ ยุป ราคา เป น ผลมาจากปรากฏการณ ท างดาราศาสตร โลกโคจรรอบดวงอาทิ ตย ดวงจั น ทร
หมุนรอบตัวเอง ขณะเดียวกันก็โคจรรอบโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย ปรากฎการณทางภูมิประเทศ
เกิดลักษณะของแผนดินมีลักษณะสูง ๆ ต่ํา ๆ เปนภูเขา ที่ราบ ที่ราบสูง แมน้ํา หนอง บึง ลักษณะภูมิ
ประเทศแตละแบบ จะมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชากร บริเวณที่ราบลุมหรือที่ราบริมฝง
แม น้ํ า มั ก มี ผู ค นอาศั ย อยู อ ย า งหนาแน น ทํ า การประมง และทํ า การเพาะปลู ก เป น อาชี พ หลั ก
ปรากฎการณ ท างภู มิ อากาศ เกิ ด ลั ก ษณะอากาศเกิ ดขึ้ น เป น ประจําในท อ งถิ่น ในระยะเวลาหนึ่ งที่
ยาวนานพอสมควร เกิดลักษณะอากาศประจําถิ่น ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ลม และทิศทางลม เปน
ตน ปรากฎการณทางภูมิธรณี เกิดลักษณะของหินและแรธาตุ ซึ่งพบไดอยูทั่วไปตามผิวเปลือกโลก แร
สวนมากจะเกิดรวมกับหินชนิดตาง ๆ เมื่อหินผุพังทลาย แรจะถูกกระแสน้ําพัดลงมาสูทตี่ ่ําเพื่อไปรวมกับ
กระแสแร ปรากฎการณทางภูมิปฐมพี เกิดลักษณะของดินชนิดตาง ๆ ดินเกิดจากวัตถุธรรมชาติที่ทับถม
ปกคลุมผิวโลก เชน เศษดิน ซากพืช ซากสัตว แรธาตุตาง ๆ เปนตน ดินในแตละพื้นที่จะมีคุณสมบัติ
แตกตางกัน การอุมน้ํา สีของดิน ความอุดมสมบูรณ ปรากฎการณทางภูมิอุทก เกิดแหลงน้ําธรรมชาติ
แมน้ํา ลําคลอง หวย บึง หนอง ทะเล ทะเลสาบ ปจจัยที่ ควบคุมภูมิอุทก ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ
ฤดูกาลปริมาณน้ําฝน ปรากฎการณทางภูมิพฤกษ เกิดลักษณะของชนิดและพรรณไมประจําถิ่นที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ตามอิทธิพลของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
(2) ดานชีวภาพ
เปนเรื่องสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ไมมีชีวิตเกิดการรวมกลุม อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต
ต าง ๆ อั น เนื่ องมาจากความหลากหลายทางชีว ภาพมีอ ยูระหวางสายพัน ธุ ระหวางชนิ ดพั น ธุ และ
ระหวางระบบนิ เวศ ได แก ความหลากหลายทางชี วภาพระหวางสายพั น ธุ ที่ เกิดจากความแตกตาง
ระหวางพันธุพืชและสัตวตางๆ ที่ ใชในการเกษตร ความแตกตางหลากหลายระหวางสายพันธุ ทําให
สามารถเลือกทางการเกษตร สายพันธุปศุสัตว และสัตวปก เพื่อใหเหมาะสมตามความตองการของตลาด
ความหลากหลายระหวางชนิดพันธุ สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปถึงความแตกตางระหวางพืชและสัตวแต
ละชนิ ด ไม วา จะเป น สั ตว ที่อยู ใกล แบบสัตวเลี้ย ง หรือสิ่งมีชีวิตที่อยูในป าเขาลําเนาไพร โดยมีพื้ น ที่
ธรรมชาติเปนแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกตางหลากหลาย แตวามนุษยไดนําเอาสิ่งมีชีวิตมาใช
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ประโยชนทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ความหลากหลายระหวางระบบนิเวศเปนความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งซับซอน สามารถเห็นไดจากความแตกตางระหวางระบบนิเวศประเภทปาดงดิบ ทุงหญา
ปาชายเลน ทะเลสาบ บึง หนอง ชายหาด แนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษยสรางขึ้น เชน ทุง
นา อางเก็บน้ํา หรือแมกระทั้งชุมชนเมืองของเราเอง ในระบบนิเวศเหลานี้ สิ่งมีชีวิตก็ตางชนิดกัน และมี
สภาพการอยูอาศัยแตกตางกัน ความแตกตางหลากหลายระหวางระบบนิเวศ ทําใหโลกมีถิ่นที่อยูอาศัย
เหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ระบบนิเวศแตละประเภทใหประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษย
แตกตางกัน หรืออีกนัยหนึ่งใหบริการทางสิ่งแวดลอม' (environmental service) ตางกันดวย อาทิ ปา
ไมทําหนาที่ดูดซับน้ํา ไมใหเกิดน้ําทวมและการพังทลายของดิน สวนปาชายเลนทําหนาที่เก็บตะกอน
ไมใหไปทบถมจนบริเวณปากอาวตื้นเขิน ตลอดจนปองกันการกัดเซาะบริเวณชายฝงจากกระแสลมและ
คลื่นดวย
(3) ดานวิถีชุมชน
เปนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น ในดาน
ศิลปวัฒนธรรม อันเปนความงดงามและสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม ทางดานอัครศิลปน วรรณศิลป
ทัศนศิลป หรือศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เพลงพื้นบาน ภาพยนต ดานสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม เรื่องการกอสราง ปติมากรรมตาง ๆ จิตกรรม ดานการดําเนินชีวิตความเปนอยูเกิดกติกา ของ
ตกลง กฎ ระเบียบรวมกัน เกิดเปนวัฒนธรรม ประเพณี ตามความเชื่อตาง ๆ ที่แตกตางกันไปในแตละ
ถิ่ น ฐานที่ ตั้ ง สรุ ป ตามที่ ก ล า วมา คื อ สถาป ต ยกรรมการก อ สร าง วั ฒ นธรรมร ว มสมั ย มรดกทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญามรดกทางปญญา การละเลนในอดีต
1.2 คลังทะเบียนกลุมอาชีพ
เป น ไปตามการจัดเก็บ ประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ตามที่สํ านักงาน
สถิติแหงชาติไดดําเนินการจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในโครงการสํามะโน และสํารวจตาง ๆ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในการดําเนินการจัดตั้งคณะทํ างานมาตรฐานสถิติ และคณะทํางานยอย
จัดทํามาตรฐานการจําแนกขอมูลสถิติ (อาชีพ) ขึ้น เพื่อพิจารณาจัดประเภทอาชีพของประเทศใหเปน
มาตรฐานสากล โดยใชเอกสาร International Standard Classification of Occupations (ISCO-88)
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เปนหลักในการพิจารณา ซึ่งผูใชขอมูลสถิติอาชีพสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับขอมูลของประเทศอื่นที่ใชมาตรฐานเดียวกันได 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.ผูบัญญัติกฎหมายขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ

3

8

33

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

4

18

55

3. ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆที่เกี่ยวของ

4

21

73

4. เสมียน

2

7

23

5. พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด

2

9

23

6. ผูปฏิบัติงานที่มฝี มือในดานการเกษตรและการประมง

2

6

17

7. ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4

16

70

8. ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการ
ประกอบ

3

20

70

9. อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ

3

10

25

0. กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ (สามเหลาทัพ)

1

1

1

รวม

28

116

390

โครงสรางของรหัสอาชีพ ใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว ซึ่งแสดงถึง ประเภทอาชีพ หมวด
หมูและรหัสอาชีพ ไดดังตัวอยางตอไปนี้
ชื่อรหัสอาชีพ

เลขรหัส

ประเภท
อาชีพ

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ

1

หมวด

ผูบัญญัติกฎหมายและขาราชการระดับอาวุโส

11

หมู

ผูบัญญัติกฎหมาย

111

รหัสอาชีพ

ผูบัญญัติกฎหมาย

1110
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ตั วอย า ง รายละเอี ย ดโครงสร า งของการจั ด ประเภทอาชี พ ตามมาตรฐานสากล
(http://service.nso. go.th/nso/knowledge/standard/page3.htm) มีดังนี้
ประเภทที่ 1 : ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ
ประเภทที่ 2 : ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
ประเภทที่ 3 : ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภทที่ 4 : เสมียน
ประเภทที่ 5 : พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด
ประเภทที่ 6 : ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง
ประเภทที่ 7 : ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภทที่ 8 : ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร
ประเภทที่ 9 : อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ
หมวด91 : อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ
หมู 911 : ผูปฏิบัติงานดานการจําหนายสินคาขางถนนและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รหัสอาชีพ 9111 : ผูปฏิบัติงานจําหนายอาหารตามขางถนน
ทําหนาที่จัดหาอาหารและเครื่องดื่มไวเพื่อการจําหนาย โดยเคลื่อนยายไปตาม
สถานที่ตาง ๆ ที่มีลูกคา เชน สวนสาธารณะ สถานีขนสง บานพักอาศัย ฯลฯ ขายอาหารตลอดจนเครื่องดื่ม
ทั้งรอนและเย็น รวมถึงการจําหนายผักสด ผลไม ไอศกรีม ฯลฯ เชน
คนเรขายเครื่องดื่ม อาหารตามขางถนน
คนเรขายเครื่องดื่ม อาหารวางตามโรงภาพยนตร โรงละคร สถานีขนสง สวนสาธารณะ
คนเรขายยาคูลท คนเรขายนมสด
รหัสอาชีพ 9112 : ผูปฏิบัติงานจําหนายสินคาที่ไมใชอาหารตามขางถนน
รหัสอาชีพ 9113 : ผูปฏิบัติงานขายสินคาแบบเคาะประตูเรียกและแบบผานทางโทรศัพท
หมู 912 : ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดรองเทาและอาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ
หมู 913 : ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูชวยปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติ
งานดานการทําความสะอาดและซักรีดเสื้อผา
หมู 914 : ผูปฏิบัติงานดูแลในดานการดูแลรักษาอาคาร สิ่งปลูกสราง ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด
หนาตางและผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมู 915 : ผูปฏิบัติงานสงขาวสาร ผูปฏิบัติงานขนกระเปาเดินทาง ผูปฏิบัติงานเฝาเปด – ปด
ประตู และผูปฏิบัติงานอื่น ๆที่เกี่ยวของ
หมู 916 : ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมวด92 : ผูใชแรงงานทางดานการเกษตร การประมงและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมวด93 : ผูใชแรงงานในดานการทําเหมืองแร การกอสราง การผลิต และการขนสง
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ประเภทที่ 0 : กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ (สามเหลาทัพ)

2. การจัดทําโปรแกรมการเรียนสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

จากการวิเคราะหปจจัยเอื้อตอโอกาสของบริบท สภาพแวดลอมของชุมชน ถิ่นฐาน
และภูมิลําเนาที่มีตอการประกอบอาชีพในกลุมอาชีพประเภทตาง ๆ ทําใหสถานศึกษามีขอมูลในการ
ตัดสินใจในการเปดโปรแกรมการเรียน บรรจุเขาไปในโครงสรางหลักสูตร อันเปรียบเสมือนเข็มทิศนํา
ทางใหกับนักเรียนไดเรียนรูและรูจักการประกอบอาชีพในชุมชน ถิ่นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และปที่ 2 สามารถตัดสินใจเลือกเขาสูลูกลุมอาชีพตามความถนัดและสนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ทําใหตัดสินใจศึกษาตอในโปรแกรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพสายอาชีวศึกษา และศึกษาตอในสาขาระดับอุดมศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพรองรับการกลับมา
พัฒ นาถิ่นฐาน และภูลําเนาตอไป ดังนั้นการเป ดวิชาเพิ่มเติมในโปรแกรมการเรียนจึงมีความหมายที่
สําคัญอยางยิ่งในการเลือกสาขาการศึกษาตอสูเสนทางประกอบอาชีพของตัวนักเรียนเปน รายบุคคล
(Carrier Parts) ซึ่ งจํ าเป น ต อ งจั ด เก็ บ ข อมู ล สารสนเทศด านความรู ความสามารถ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะตามหลักสูตรจาก ปพ. 5 และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงผลงานของ
นั กเรีย นจาการเรี ยนรู เพื่ อการส งต อจากระดับ ชั้น หนึ่งไปอีกระดับ ชั้น หนึ่ง รวมถึงใชเป น ขอมูลการ
ตัดสินใจในการรับเขาศึกษาตอในสาขาอาชีพของตางสถาบันตอไป

3. วิเคราะหสัดสวนเวลาและประเภทของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
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หลั กการจั ดทํ าหนว ยการเรีย นรูบู รณาการ คือการนําเอาหนว ยการเรีย นรูของ
รายวิชาในระดับชั้นเดียวกัน หรือขามระดับชั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสหวิทยาการ หรือ
ออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการ โดยเริ่มจากครูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูในรายวิชาและ
ระดั บ ชั้ น จะทํ า การวิ เคราะห ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานรายวิ ช า หรือ ผลการเรีย นรู ในรายวิ ช าที่ ค รู ผู ส อน
รับผิดชอบ จัดกลุมของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา กําหนดเปนหนวยการเรียนรู โดยที่ตัวชี้วัดมาตรฐาน
รายวิ ช าแต ล ะตั ว จะต อ งนํ า มาวิ เคราะห ป ระเภทของการวัดและการเรีย นรู ว าเป น ประเภทความรู
(Cognitive domain) ประเภททั ก ษะการปฏิ บั ติ (psychomotor domain) หรื อ ประเภทเจตนคติ
(affective domain) ซึ่ งความสํ าคั ญ ในการจัดกระบวนการเรียนรูครูต องวิเคราะห และตอบใหได วา
สัดสวนเวลา และน้ําหนักคะแนน ในการจัดหนวยการเรียนรูจะใหน้ําหนักระหวางภาคทฤษฎีความรู
หรือ Knowles กับภาคปฎิบัติที่เนนทักษะกระบวนการ (Skills) ที่ใชประเมินสมรรถนะ(psychomotor
domain) และคุ ณ ลั กษณะ(affective domain) เป น สัดสว นอยางละเท าไร ทั้ งนี้เวลาจะเป น ไปตาม
หนวยการเรียน และคาบเวลาของโครงสรางหลักสูตร คือ 1 คาบตอสัปดาห เทากับ 0.5 หนวยการเรียน
และ 20 คาบตอสัป ดาห เท ากับ 1 ภาคเรียน โดยตัด คาบแรกที่เป น การชี้แจงโครงการสอนของการ
จัดการเรียนรู และตัดคาบการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียนออก 2 สัปดาห ที่เหลือจึงจะวิเคราะห
เปนน้ําหนักเวลา และคะแนนของแตละตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา และวิเคราะหน้ําหนักเวลาและคะแนน
ของประเภทของการวัดและการเรียนรูประเภทความรู และประเภททักษะกระบวนการ
ครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในแตละระดับ ชั้นจะตองวิเคราะหสาระสําคัญ
รายวิชาของแต ละหน วยการเรียนรู เพื่ อวิเคราะห ห าความเกี่ ยวข องสัมพัน ธกัน ระหวางสาระเนื้อหา
(Content) กับฐานการจัดประสบการณ โดยเฉพาะกระบวนการในหนวยการเรียนรูบูรณาการ นํามาใช
เปนสถานการกระตุนเขาสูหนวยการเรียนรู และออกแบบการจัดกิกรรมการเรียนรูอีกทีหนึ่ง แสดงวา
หนวยการเรียนรูของรายวิชาใดสามารถนําไปวางไวหนวยเรียนรูบูรณาการเดียวกันไดก็จะทําการจัดทํา
หนวยการเรียนรูบูรณาการได สําหรับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่มีสาระเนื้อหาที่มีความซับซอนยุงยาก
แก การทําความเขาใจ ครูยังคงเลือกไมนําไป บูรณาการ เลือกที่จะชี้แนะกระตุน สรางกระบวนการ
เรียนรูในหองเรียนไดเชนกัน

4. การจัดทําหนวยจัดประสบการณระดับชั้นและหนวยเรียนรูบูรณาการ
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หลังจากสถานศึกษาจัดทําคลังทะเบียนแหลงเรียนรูที่เปนบริบท สภาพแวดลอมของ
ชุมชน ทองถิ่น และตัดสินใจเปดโปรแกรมการเรียนที่เปนเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพของ
นักเรียนในอนาคตแลว สถานศึกษาตองเตรียมแหลงจัดประสบการณเชิงบูรณาการณของระดับชั้นตาง ๆ
ที่จะไดใชเปนสถานการณ หรือสถานที่สรางแรงบันดาลใจเกิดคําถามอยากรูในบริบท สภาพแวดลอมที่
เป น ชุมชน ถิ่ น ฐาน และภู มิลํ าเนาของเขา ตามหลักการเรีย นรูจากสิ่ งไกลตัวไปสูสิ่งที่ ไกลตั วออกไป
เพื่อใหครูใชเปนกุศโลบายกระตุนเชื่อมโยงเขาสูตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ของสาระสําคัญรายวิชาตาง ๆ
สถานศึกษาตองวางแผนการจัดแหลงประสบการณใหนักเรียนแตละระดับชั้นได
เรียนรู โดยเมื่อศึกษาจบประโยคการศึกษาแลวนักเรียนจะไดรูจักบริบท สิ่งแวดลอม และการประกอบ
อาชีพในชุมชน ถิ่นฐาน และภูมิลําเนาของตนไดมากที่สุด แหลงจัดประสบการณเปนการ บูรณาการ
แหลงเรียนรูดานกายภาพ ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชนไวในพื้นที่หรือสถานที่ตั้งเดียวกัน ซึ่งจะเปนที่
ซึ่งครูใชออกแบบกิจกรรมการลงพื้นที่ภาคสนามสํารวจสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนตั้งเปนคําถามที่
อยากรู เมื่ อ สถานศึ ก ษากํ า หนดชื่ อ แหล ง จั ด ประสบการณ และระดั บ ชั้ น ที่ ใช จั ด ประสบการณ ได
ครอบคลุมแลว สถานศึกษาจะตองพั ฒ นาและจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการในแตละหนวย (ฐานการ
เรียนรูเชิงบูรณาการ) โดยจําลองสถานการณของแหลงเรียนรูแบบตาง ๆ เปนฐานจัดประสบการณยอย
ๆ แสดงใหเห็นขั้นตอนหรือกระบวนการ ตั้งแตเกิด หรือมีทรัพยากรในแหลงเรียนรู การอนุรักษดูแลหรือ
นํ าไปใช ป ระโยชน จ ากแหล งเรี ย นรู การสรางกระบวนการผลิต ในการนําไปสูการแปรรูป การสราง
มู ล ค าเพิ่ มและกระบวนการของผู ป ระกอบการทางธุร กิจการคา หรือในรูป แบบอื่น ๆ ที่เปน การจัด
ประสบการณใหกับนักเรียนอยางหลากหลาย

5. การจัดทําตารางเรียนรายวิชา และตารางเรียนรวม

เมื่อครูและฝายบริหารรูจํานวนคาบเวลาของภาคทักษะกระบวนการ และจํานวน
คาบเวลาภาคทฤษฎีความรูทั้งแบบที่ไมเลือกบูรณาการ และเลือกนําไปบูรณาการ สถานศึกษาจะตอง
วางแผนการจัดตารางสอนใน 2 แบบ คือ
1. แบบไมบูรณาการใชกับสาระเนื้อหาภาคทฤษฎีความรูที่มีความซับซอนยุงยาก
ตอการทําความเขาใจจะตองจัดตารางสอนใหมีการจัดการเรียนรูในหองเรียนที่มีการนําความรูจากการ
สืบ ค น มาแนะนํ าทํ าความเข าใจในห องเรีย นที่ มีครูเป น ผูกระตุน แนะนํ าและมีการให รายงานการจั ด
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ประสบการณและความรูที่ไดจากการสืบคนและการเรียนเรียนรูเพื่อผูตรวจสอบความรูรวมถึงการปรับ
ซอมใหเปนไปตามสาระของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
2. แบบบูรณาการใชกับสาระเนื้อหาภาคทฤษฎีความรูที่นักเรียนอาน สืบคน ทํา
ความเขาใจเองได และภาคทักษะกระบวนการ หรือภาคปฏิบัติ โดยจัดตารางสอนจัดกระบวนการเรียนรู
ในห องเรียนรวม หรือ Study Room เป นสถานที่ใชชี้แจงการทํากิจกรรมภาคสนาม หรือภาคปฏิบั ติ
เพื่อลงสูการปฏิบัติในการสืบคนรวบรวมความรูและกลับมาบันทึกรายงานการจัดประสบการณ ลงไป
ปฏิบัติการสํารวจในแหลงจัดประสบการณ สรางแรงบันดาลใจตั้งคําถามอยากรู และกลับมาเขียน และ
บันทึกการรายงานประเด็นคําถามอยากรู พรอมหลักฐานอางอิง รวมถึงจัดกิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยน
ประเด็นความรูระหวางนักเรียนดวยกัน จัดกิจกรรมอภิปรายกลุมในประเด็นคําถามที่อยากรูกับกระทูที่
ครูสรางจากสาระสําคัญรายวิชา จัดกิจกรรมติดตามสรุปผลความกาวหนาการสืบคนรวบรวมความรู การ
ติดตามแกไขขอติดขัดและประเด็นปญหาของนักเรียนรายบุคคลหรือกลุมที่มีประเด็นแบบเดียวกัน เปน
ตน

หนวยที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจใฝอยากรู

เมื่ อครูทุกรายวิชาที่ ไดรับ มอบหมายใหจัดการเรียนการสอนจะทํ าการวิ เคราะห
ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานรายวิ ช าถึ ง น้ํ า หนั ก เวลาและคะแนน และประเภทของการเรี ย นรู ด า นความรู
(Knowles) ด านทั ก ษะกระบวนการ (Skills) ทั้ งแบบ psychomotor domain และแบบ affective
domain เพื่อจัดทําหนวยการเรียนรูของรายวิชา ซึ่งเวลาทั้งหมดของทุกหนวยการเรียนรูรวมกับเวลา
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สอบกลางภาค และปลายภาค รวมถึงเวลาการชี้แจงโครงการสอนแลว ตองไดเทากับเวลาตามหนวยกิ
ตของโครงสรางรายวิชา จากนั้นให พิจารณาบริบท สภาพแวดลอม และลักษณะอาชีพของหนวยจัด
ประสบการณที่สถานศึกษากําหนดใหแตละระดับชั้นไดเรียนรู ใหครูพิจารณานํากลุมตัวชี้วัดมาตรฐาน
รายวิชาหรือหนวยการเรียนรูไปวางไวที่หนวยบูรณาการ ที่เปนหนวยยอยของหนวยจัดประสบการณใน
แตละระดับ ชั้น โดยวิเคราะหตามความสอดคลองของสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา กับ
สภาพบริบท และกระบวนการในแตละหนวยเรียนรูบูรณาการ ซึ่งในหนวยเรียนรูบูรณาการจะมีกลุมของ
ตัวชี้วัดที่มาจากหลายรายวิชา ที่จะมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูรวมกับกลุมครูผูสอนไปสูกิจกรรม
การสรางทักษะกระบวนการตอไป สําหรับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่เปนทฤษฎีความรูที่ซับซอนยุงยาก
ใหกันคาบเวลาไวเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูที่จะชี้แนะกระตุนสรางกระบวนการเรียนรูในหองเรียน
ตอไป

1. การจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ

หนวยจัดประสบการณเปนอาณาเขตพื้นที่ที่รวมแหลงเรียนรูหลาย ๆ สิ่งที่ถูกผูก
โยงเป น เรื่องราวที่ เป น ลั กษณะเด น หรือจุ ดขายของท องถิ่น ที่ มี การบูรณาการของแหลงเรีย นรูดาน
กายภาพ ดานชีวภาพ และดานวิถีชุมชนเขาไวดวยกัน โดยสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดใหแตละระดับชั้น
ได รู จั ก และเรี ย นรู ในบริ บ ท สภาพแวดล อ ม และอาชี พ ของชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ของแต ล ะหน ว ยจั ด
ประสบการณ ที่แตกตางกัน ไปจากระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 จะเรียนรูในสิ่งใกลตัวที่เปน เรื่องความ
เปนอยูในชีวิตประจําวันในบาน ในชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จะเรียนรูในสิ่งที่ไกลตัวออกไปใน
ระดับทองถิ่น รวมถึงกลุมอาชีพที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในทองถิ่นของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 จะเรียนรูในสิ่งที่เปนสากลในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงกลุมอาชีพที่สรางงานสรางรายไดของ
ท องถิ่ น และจั งหวั ด เพื่ อนํ า ไปสู เส น ทางการศึกษาตอ และลูทางการประกอบอาชีพ ของนั กเรีย นใน
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อนาคตทั้งดานสายอาชีวะ และสายสามัญ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 จะเรียนรูในสิ่งที่เปน สากลใน
ระดั บจังหวัดและภูมิภาคเชน เดียวกับ มัธยมศึกษาปที่ 3 แตจะมีการเชื่อมโยงไปสูความเป นสากลใน
ระดั บ ประเทศ รวมถึ งความเป น เฉพาะด านตามโปรแกรมการเรีย นของนั ก เรี ย นเพื่ อ เชื่ อมโยงไปสู
สถาบันการศึกษาตอของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จะเรียนรูในสิ่งที่เปนสากลเชนเดียวกับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 แตเนนการเชื่อมโยงไปสูการศึกษาเปรียบเทียบในระดับความเปนสากลโลก ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จะเรียนรูในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และถนัดตามสิ่งที่นักเรียนไดเลือกเรียนในวิชาเลือกให
ได มากที่ สุ ด โดยยึ ด หลั กเกณฑ ค วามสอดคล องรองรั บ สาขาการศึ กษาต อในสถาบั น ที่ จ ะนํ าไปสู การ
ประกอบอาชีพในอนาคต
หน วยจั ด ประสบการณ ร ะดับ ชั้ น จะใช เป น สถานการณ กระตุ น ในการสรางแรง
บันดาลใจใหนักเรียนเกิดนานาคําถามอยากรูในสิ่งที่เกิดขึ้นทุก ๆ เรื่องในชุมชน ทองถิ่นของนักเรียน ซึ่ง
ทีมคณะครูของระดับชั้นจะตองเตรียมใบกิจกรรมการมอบหมายงานการลงสํารวจพื้นที่ในสภาพจริง
หรือที่เรียกวาภาคสนาม เพื่อใหนักเรียนไปสัมผัส และถูกกระตุนดวยแหลงจัดประสบการณ จริงเกิ ด
สารพัดคําถามอยากรู เพื่อนําไปสูการจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนความเห็น ตั้งเปนสมมติฐานคําตอบที่
เปนไปไดมากที่สุด และจัดทําผังมโนทัศนแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวของกับสาระสําคัญรายวิชาตาง ๆ
ตามประเด็ น กระทู ที่คณะครูตั้ งขึ้ น เพื่ อให นักเรียนอภิ ป รายเชื่อมโยงไปสู ส าระเนื้ อหาที่ จ ะเรีย นรูใน
รายวิชาตาง ๆ ตอไป
1. การเตรี ย มการสํ ารวจ ที ม คณะครูจ ะเตรีย มใบกิ จ กรรมมอบหมายงานให
นั ก เรี ย นศึ กษาความรู เบื้ อ งต น จากคลั งทะเบี ย นแหลงเรีย นรู และคลั งทะเบีย นแหลงอาชีพ เพื่ อ ให
นักเรียนไดสืบคน และรวบรวมความรูทั้งประสบการณเดิมและความรูจากที่สืบคนทําใหรูจักและเขา
ใจความเปนทองถิ่นของตนเองมากขึ้น พรอมกับตั้งประเด็นเบื้องตนในสิ่งที่อยากรูและรายงานสิ่งที่อยาก
รูใหกับทีมคณะครูเพื่อใหครูไดวิเคราะหพื้นประสบการณเดิมและความรูเดิมของนักเรียนเปนรายบุคคล
และจําแนกกลุมประเภทที่รูจักและสนใจที่ใกลเคียงกัน
2. การสํารวจสรางแรงบันดาลใจ ทีมคณะครูมอบหมายกิจกรรมการทํางานตอ
เนื่องมาจากใบกิจกรรมการเตรียมตัวสํารวจเปนการชี้แจงขอปฏิบัติใหนักเรียนลงไปสํารวจพื้นที่ เพื่อไป
ตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนอยากรูจากประสบการณเดิมและการสืบคน รวมทั้งการพบสิ่งใหมเกิดคําถาม
อยากรูใหม ซึ่งในขั้นนี้คําถามอยากรูของนักเรียนไมมีผิด ไมมีถูก ถือเปนขอคิดเห็น และเปนสิ่งที่ครูจะได
ขอมูลสะทอนกลับถึงประสบการณ เดิม และพื้น ฐานความรูเดิมของนักเรียนเป นรายบุคคลที่สามารถ
นํามาจําแนกเปนกลุมประสบการณของนั กเรียนได นอกจากนั้นยังเปนการชี้แจงให นักเรียนไดทราบ
กําหนดการ การเตรียมตัว อุปกรณ เครื่องมือที่จําเปน และเรื่องความปลอดภัยในการลงภาคสนามการ
สรางแรงบันดาลใจ
3. การายงานคํ าถามอยากรู ที ม คณะครู ยั งคงมี ก ารมอบหมายกิ จ กรรมการ
ทํ างานต อเนื่ อ งกั น มา โดยเฉพาะการรายงานคํ าถามที่ อ ยากรูที่ ไดจ ากการเข าไปเห็ น และสัม ผั ส ใน
สถานการณ จ ริ ง การรายงานสามารถทํ าได ทั้ งรูป แบบรายงานเอกสาร รายงานผ านระบบ email
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รายงานผานระบบ online แบบ Block ชนิดตาง ๆ รวมถึงการแนบขอมูลอางอิงการลงพื้นที่จัดประสบ
การในรูปแบบ ภาพ เสียง วีดีโอ เปนตน ซึ่งจะนําไปใชเปนขอมูลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ตอไป

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติหองเรียนรวม

หองเรียนรวม เปนหองหรือพื้นที่ที่ใชจัดกิจกรรมกลุม มีมิติที่สะดวกคลองตัวตอ
การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมแบบหลากหลาย ใชเปนสถานที่ชี้แจงมอบหมายกิจกรรมการทํางาน
ใชเตรียมกิจกรรมการทํางานของนักเรียน การสรุปงานกลุม การติดตามชี้ขอเสนอแนะความกาวหนาของ
กิจกรรมการดําเนินงานของนักเรียนเปนกลุม และรายบุคคล ดังนั้นโตะ เกาอี้จึงตองเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมกลุม หรืออาจใชเปนพื้นที่สะอาดสามารถนั่งกับพื้นในการทํากิจกรรมกลุมก็ได อุปกรณเครื่องมือ
ชวยการสืบคน และบันทึกผลการปฏิบัติงานจึงควรมีเทาที่จําเปน
เมื่อนักเรียนลงปฏิบัติกิจกรรมการสรางแรงบันดาลใจภาคสนามนักเรียนจะเกิด
การรั บ รู ที่จ ะนํ าไปสู ความตระหนั กในเรื่องราวของสิ่งแวดลอม สังคมวัฒ นธรรมของชุมชน ถิ่น ฐาน
บทบาทของทีมคณะครูจะใชใบกิจกรรมมอบหมายการทํางานกลุมเพื่อใหนักเรียนนําสารพันคําถามที่
อยากรูมาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และจัดกลุมประเด็นคําถามอยากรูตามกลุม ตามเกณฑท่ีเปน
ขอสรุปรวมกัน นําไปสูการนําเสนอผลการอภิปรายกลุม ซึ่งทีมคณะครูจะทําหนาที่เชื่อมโยงกลุมคําถาม
อยากรูที่นักเรียนนําเสนอไปสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของรายวิชาของครูประจําวิชาแต
ละคน การนําเสนอความเชื่อมโยงของครูควรใชแผนภาพ หรือ mine map เพื่อใหนักเรียนเห็นวาสิ่งที่
นักเรียนสงสัยอยากรูคือหัวเรื่องของสาระเนื้อหาของรายวิชาใดตามหลักสูตร และเปนประเด็นคําถามที่
จะนําไปใชจัดกิจกรรมการสืบคนรวบรวมความรูกันตอไป ขอสําคัญที่ครูตองตรวจสอบก็คือคําถามที่
นักเรียนอยากรูนั้นครอบคลุมตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่ตนรับผิดชอบหรือไม ครูควรเติมเต็มและสรุปให
นักเรียนบันทึก หรือจัดทําแผนภาพความเชื่อมโยงเก็บเปนแผนผังการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล
1. การแลกเปลี่ ย นคํ า ถามอยากรู ร ะหว า งนั ก เรี ย นนั้ น ที ม คณะครู จ ะใช ใ บ
กิจกรรมการมอบหมายงานใหแลกเปลี่ยนประเด็นคําถามอยากรูของนักเรียนแตละคนพรอมกับใหเพื่อน
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบจัดกลุมอภิปราย หรือรูปแบบผานระบบ online แบบ Block ชนิดตาง ๆ
ความมุงหมายเพื่อใหนักเรียนไดนําประสบการณเดิม และความรูเดิมมาใชแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ซึ่งถือ
วานักเรียนจะไดเรียนรูประสบการณใหมจากเพื่อนอีกทีหนึ่ง และการเรียนรูในขั้นนี้เปนเพียงขอคิดเห็น
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ยังไมใชขอเท็จจริงที่ถูกยืน ยันอางอิงจารสารสนเทศที่เชื่อถือได กิจกรรมกลุมตอจากการแลกเปลี่ยน
คํา ถามอยากรู คื อ การให นั กเรี ย นหารือตั้งเกณฑ การจับ กลุม หรือพวก ของคําถามอยากรู ในขั้ น นี้
นั กเรีย นจะได ฝ ก ทั กษะการคิ ด วิ เคราะห และสั งเคราะห ในขั้ น พื้ น ฐาน ผลงานกลุ มควรให นั ก เรี ย น
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบขามกลุมอีกทีหนึ่ง
2. การตั้ งกระทูแทนสาระสําคัญรายวิชา เปนบทบาทครูประจําวิชาจะทําการ
วิเคราะหสาระสําคัญรายวิชา ประกอบไปดวยตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาอะไรบาง และเมื่อจัดทําเป น
หนวยการเรียนรูแลวไดกี่หนวยการเรียนรู เมื่อนําไปจัดทําหนวยบูรณารรวมกับรายวิชาอื่นแลวอยูภายใต
ชื่อหนวยบูรณาการอะไร เนื้อหาสาระและกระบวนการของหนวยบูรณาการใหมมีความเกี่ยวของและ
สอดแทรกกันไดอยางไร ซึ่งครูควรลงไปสํารวจพื้นที่ ที่ใชเปนแหลงจัดประสบการณกอนหนานักเรียน
เพื่อนําสิ่งที่ครูพบเห็นมาเตรียมการจัดทําชุดคําถามกระตุนความสนใจของนักเรียนภายใตสาระสําคัญ
รายวิชา คําถามกระตุนความสนใจก็คือคําถามที่ครูอยากรูและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสาระเนื้อหา
ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของครูผูสอน จากนั้นครูประจําวิชาตองเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมการ
อภิปรายกลุมของนักเรียน โดยใหนักเรียนนํากลุมคําถามอยากรู ที่จัดกลุมหรือพวกไวกอนหนานั้น มา
อภิปรายแสดงความสัมพันธเกี่ยวของกับสาระสําคัญรายวิชาใดไดบาง โดยครูรายวิชานําสาระสําคัญ
รายวิชามาสรางเปนกระทูที่มีประเด็นการอภิปรายเปนประเด็นหัวเรื่องตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
3. การอภิ ป รายคํ า ถามอยากรู ภ ายใต ก ระทู ที ม คณะครู ชี้ แ จงกิ จ กรรมการ
อภิปรายกลุมภายใตกระทูตามกรอบประเด็นของหัวเรื่องที่กําหนด โดยใหนักเรียนนํากลุมคําถามที่อยาก
รูมาอภิปรายความสัมพันธเกี่ยวของกับกระทูใดไดบาง ซึ่งขั้นตอนนี้จะทําใหครูเห็นพื้นฐานความรูเดิม
และประสบการณเดิมของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุมที่ตองทําการบันทึกขอมูลขอคนพบเก็บไว
เพื่อเตรียมการใหขอเสนอแนะ หรือสงเสริมเปนกรณีไป นักเรียนอาจอภิปรายความสัมพันธเกี่ยวของของ
คําถามอยากรูกับกระทูไดไมครบทุกกระทู ดังนั้นครูควรใชคําถามกระตุน ที่ไดเตรียมไวเปนตัวชวยให
นักเรียนตั้งคําถามอยากรูใหมเพื่อการอภิปรายใหเขาประเด็นกระทู หรือบางคําถามอยากรูของนักเรียน
อาจจะไมตรงกับของครูทั้งหมดครูตองบันทึกประเด็นเหลานี้ไวเนื่องจากเปนสิ่งที่นักเรียนมีมุมมองจาก
พื้น ฐานประสบการณ ที่แตกตางจากของครู ซึ่งคําถามอยากรูของนักเรียนที่ นํ าไปวางพรอมอภิ ปราย
ภายใตกระทูแตละกระทูครูตองวิเคราะหตรวจสอบวาครอบคลุมหัวเรื่อง หรือตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
หรื อ ยั ง เพื่ อ การเติ ม เต็ ม ให กั บ นั ก เรี ย นได เห็ น ภาพรวมทั้ งหมด และมอบหมายกิ จ กรรมกลุ ม หรื อ
รายบุคคล ในการเขียนแผนภาพ หรือ mine map ชื่อวิชา กระทู และคําถามที่อยากรูที่ไดขอสรุปเปน
ภาพรวมแลว ซึ่งจะเปนแผนการสืบคนและรวบรวมความรูของนักเรียน ในการนําสารสนเทศ พรอม
บรรณานุกรมที่นาเชื่อถือไดมาอางอิงจากขอสรุปที่ไดจากการอภิปรายที่เปนเพียงระดับความคิดเห็ น
นํามายืนยันการเปนระดับขอเท็จจริงตามทฤษฎีความรู ขอสรุปการอภิปรายที่ไมมีสารสนเทศมาอางอิง
หรือมีสารสนเทศที่มาโตแยงก็จะถูกปรับตกไป
4. การติ ดตาม วิเคราะห ส รุป ผลความกาวหน าของนัก เรีย น เปน การติด ตาม
ตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิม และพื้นฐานประสบการณเดิมของนักเรียนที่เหมือน หรือแตกตางกันไปใน
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แตละบุคคล ซึ่งครูจะเปนผูบันทึกจํานวนความเหมือน และจํานวนความแตกตาง พรอมกับประเด็นที่
นักเรียนมองไดมากกวากรอบกระทู หรือมองไมครอบคลุมกระทู ที่ครูตองใชคําถามกระตุนหรือเติมเต็ม
ให การบันทึกรายละเอียดของนักเรียนบางบุคคลควรกระทําอยางยิ่งในกรณีที่นักเรียนตองเติมเต็มให
เปนอยางมาก หรือนักเรียนที่ไมตองเติมเต็มแตพบแววที่จะสงเสริมตอยอดในลักษณะความสนใจที่พิเศษ
และแตกตางจากกรณีทั่ว ๆ ไป นอกจากการติดตามตรวจสอบดังกลาวแลว การตรวจงานแผนผังการ
เรียนรู หรือ mine map ของนักเรียนรายบุคคล จะทําใหครูเห็นแผนผังการเรียนรูของนักเรียน และจะ
ได ช วยสนั บ สนุ น ส งเสริมความก างหนาการเรีย นรูไดชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือวัดคุณ ภาพการ
ปฏิบัติงานที่นักเรียนแสดงออกตามกระบวนการที่หมอบหมายไวตามใบกิจกรรมถือวามีความสําคัญตอ
การเกิดทักษะการปฏิบัติ ที่จะนําไปสูการประเมินสมรรถนะ และคุณลักษณะของนักเรียนเปนรายบุคคล
5. การเฉลยเรื่ อ งที่ จ ะเรี ย น (สาระสํ า คั ญ รายวิ ช า) และหั ว เรื่ อ งที่ จ ะสื บ ค น
(ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา) เปนกระบวนการสรางแผนผังการเรียนรู ตั้งแตชื่อเรื่องที่จะเรียนรู และหัว
เรื่องที่จะทําการสืบคนรวบรวมสรางองคความรู ซึ่งครูผูสอนรายวิชาจะชวยเติมเต็มคําถามที่นักเรียน
อยากรู ซึ่งคือการเติมประเด็นใหครอบคลุมตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาตาง ๆ หรืออีกนัยก็คือเปนการบอก
หัวเรื่องที่จะทําการสืบคนภายใตสาระสําคัญรายวิชา ซึ่งครูตองสรุปใหนักเรียนเห็นวาขอสรุปจากการ
อภิปรายประเด็นกระทูกับคําถามอยากรูนั้น เปนเพียงความคิดเห็นยังไมใชขอเท็จจริงหรือทฤษฎีความรู
หรือแม น แตป ระเด็ น การเติมเต็ มของครูผูส อนก็ใหถือวาเปน เพีย งความคิดเห็น การจะยืน ยัน วาเปน
ทฤษฎีความรูตองมีการสืบคนรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากแหลงที่เชื่อถือไดมายืนยังและถูกกํากับดวย
แหลงอางอิง หรือบรรณานุกรมกอนจึงจะสรุปวาเปนขอเท็จจริงที่ใชนําไปสรางกระบวนการวิเคราะห
สังเคราะหสรางเปนองคความรูตอไป ขอสรุปการอภิปรายที่มีการโตแยงจากขอมูลสารสนเทศที่เชื่อถือวา
เปนเพียงขอคิดเห็นเทานั้น กระบวนการขั้นนี้จะทําใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะการรูเทาทัน สื่อ
สารสนเทศไมตกอยูในโลกของสังคมชวนชื่อ และการที่นักเรียนไดลงปฏิบัติไปสํารวจพื้นที่ในชุมชน ถิ่น
ฐานของนักเรียนก็จะทําใหเห็นภาพที่คุนเคยรูจักใกลตัวไดรูจักชุนชน ถิ่นฐาน และกลุมอาชีพเกิดความ
รัก หวงแหน และคุณคาของธรรมชาติ ทรัพยากร สิ่งแวดลอม สังคมวัฒนธรรมของภูมิลําเนาถิ่นฐาน เขา
หลักการการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวที่คุนเคยรูจัก เกิดแรงบันดาลใจอยากรู และสืบคนในสิ่งที่ไกลตัวออกไป
เกิดความรูใหม และไกลตัวออกไปอีกไปสูความเปนสากล เมื่อการเรียนรูมีการเชื่อมโยงไปสูทฤษฎีความรู
ของ 8 กลุมสาระ และความรูในโลกศตวรรษที่ 21 ก็จะเกิดเจตคติที่ดีอนุรักษ และพัฒนากระบวนการ
หรือคุณภาพของผลผลิต มีจินตนาการสรางกระบวนการพัฒนานําไปสูการเปนผูประกอบการ เละเห็น
เสนทางการศึกษาตอและลูทางการประกอบอาชีพอาชีพตอไป
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3.การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎีความรูหองเรียนปกติ

หองเรียน เปนสถานที่ใชเรียนรูภาคทฤษฎีความรูสํารับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่
เปน Knowles ซึ่งมีความจําเปนสําหรับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดที่มีความซับซอนยุงยาก ที่ครูจําเปนตอง
มีกระบวนการกระตุน ชี้แนะใหเรียนรูไปพรอมกับการชี้แนะ แตทั้งนี้ตองหลีกเลี่ยงการบรรยายใหมาก
ใหใชวิธีการกระตุน สืบคน และใชกระบวนการกลุมสรางขอสรุปรวมกันโดยครูเปนผูสรางเงื่อนไขและ
กระตุนใหเห็นประเด็นการเชื่อมโยง จนไดขอสรุป และคนพบ ตัวชวยที่สําคัญคือใบความรูและแหลง
อางอิง รวมถึงบรรณานุกรมที่เกี่ยวของ รูปแบบใบความรูอาจเปนเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เชน ใบความรูแบบ สื่อ On-Demand วิดีโอการใหความรูเนื้อหาสาระของแตละตัวชี้วัดที่มีการบันทึกไว
กอนลวงหนา นอกจากนั้นยังใชเปนที่สรุปงาน และใชวัดผลความรูภาคทฤษฎีความรู

4. การเตรียมแผนการเรียนรูและเอกสารการเรียนรู

การเตรียมเอกสารการสอน เปนผลตอเนื่องมาจากกระบวนการจัดทําแผนการ
เรียนรูที่อิงกระบวนการเรียนรูแบบ QSCCS ไดแก
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1. ใบความรูและแหลงอางอิง เปนเอกสารสิ่งพิมพ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ใช
แนะนําสาระเนื้อหาความรูเบื้องตนพอสังเขปที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรู และ
หน ว ยบู ร ณาการ สว นรายละเอี ย ดสมบู รณ จ ะถูกแสดงอ างอิงในรูป เชิ งอรรถ และบรรณานุ กรมแบบ
หลากหลาย ทั้งบรรณานุ กรมแบบเอกสารสิ่งพิ มพ หรือบรรณานุ กรมแบบอิเล็ กทรอนิ กส ถูกกํากับ ไว
เพื่อใหนักเรียนนําไปสืบคน รวบรวมความรูแบบละเอียด กอนเขาสูกิจกรรมอภิปรายกลุม หรือกิจกรรม
ออกแบบกระบวนการทํางาน สามารถจําแนกใบความรูเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1 ใบความรูที่แสดงสาระเนื้อหาความรูของหนวยจัดประสบการณ ที่จะทํา
ใหนักเรียนรูจักแหลงเรียนรูและการประกอบอาชีพของชุมชน ทองถิ่นดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานวิถี
ชุมชน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูแหลงเรียนรูในระดับจังหวัด ประเทศ และของโลก ตลอดจนความรูในโลก
ศตวรรษที่ 21 ไดตอไป
1.2 ใบความรูท ี่แสดงเนื้อหาสาระความรูของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของแต
ละหนวยการเรียนรู
2. ใบมอบหมายกิจกรรมการทํางาน ใชชี้แจงและทําความตกลงกับนักเรียนใน
การเขารวมกิจกรรมการทํางานตั้งแตวิธีการทํากิจกรรม สถานที่ วัน เวลาการทํากิจกรรม การรายงาน
ผลและประเมินผลการรวมกิจกรรมและนําเสนอผลของชิ้นงาน ผลงาน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอบเขต
การปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตน ใบมอบหมายกิจกรรมการทํางานประกอบดวย
2.1 ใบมอบหมายกิ จ กรรมการสํ า รวจพื้ น ที่ ห น ว ยจั ด ประสบการณ ต อ ง
ครอบคลุมถึงการมอบหมายการเตรียมศึกษาความรูเบื้องตนของแหลงเรียนรูตาง ๆ ในพื้นที่หนวยจัด
ประสบการณวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนรูจัก รักและหวงแหนในแหลงเรียนรูตาง ๆ ของชุมชน ถิ่นฐาน
ทั้งการสืบ คน และลงไปสั มผั สหาชื่อแหลงเรียนรูที่มีอยูในพื้น ที่จัดประสบการณ และกําหนดประเด็น
คําถามอยากรูจากการไดรูจักและรับรูพรอมวางแผนการลงสํารวจแหลงเรียนรูจริง มอบหมายการลง
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พื้นที่สํารวจแหลงเรียนรูจริง เพื่อใหสังเกตมองประเด็นที่เกิดขึ้นตามประเด็นคําถามอยากรูในแผนการลง
สํ า รวจแหล งเรี ย นรู จ ริ ง ทั้ งอดี ต ป จ จุ บั น และในอนาคต รวมถึ งคํ า ถามอยากรู ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม เพื่ อ
ตั้งสมมติฐานคําตอบจากการศึกษาและไดพบเห็น พรอมสงรายงานคําถามอยากรูและสมมติฐานคําตอบ
แนบภาพ เสียง วีดีโอ หรือแบบอื่น ๆ แลวแตกรณีตามเงื่อนไขระยะเวลา
2.2 ใบมอบหมายกิจกรรมอภิปรายกลุมประเด็นคําถามอยากรู วัตถุประสงค
เพื่ อ ให แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ ร ะหว างนั ก เรี ย นด ว ยกั น และแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น การ
ตั้ งสมมติ ฐ านคํ า ตอบของเพื่ อนในกลุม พรอมหาขอสรุป คําถามอยากรูและสมมติฐ านคําตอบตาง ๆ
รวมถึงการมอบหมายใหนํ าเสนอผลขอสรุป ของแตละกลุม เพื่อชวยกับ สรุป เปน ภาพรวมของคําถาม
อยากรูและสมมติฐานคําตอบ
2.3 ใบมอบหมายกิจกรรมการทําแผนผังการเรียนรู กําหนดชื่อเรื่อง และหัว
เรื่องในการเรียนรู วัตถุประสงค เพื่อกําหนดเกณฑการจัดกลุมคําถามอยากรู และอภิ ปรายสมติฐาน
คําตอบในประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทูที่ครูผูสอนรายวิชากําหนดขึ้นสําหรับจัดหมวดหมูชื่อเรื่องและหัว
เรื่องภายใตกระทู ซึ่งเมื่อไดขอสรุปแลวทีมคณะครูจะใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดใหเปนกรอบการ
เรียนรู จากตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาคือหัวเรื่องที่แทนดวยคําถามอยากรู และสมมติฐานคําตอบ ซึ่งจะ
อยูภายใตกระทูที่แทนดวยชื่อเรื่องหรือสาระสําคัญรายวิชา ของชื่อวิชาที่จะสืบคน ศึกษาเรียนรู โดยจะ
แสดงดวยชื่อครูผูสอนที่จะชวยชี้แนะการสรางองคความรูใหกับนักเรียน
3. ข อ สอบ ใช วัด ความรู (Knowles) สําหรับ ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานรายวิช าที่ เป น
Cognitive domain ตามระดั บ การวั ดของ Bloom’s Taxonomy ดานพุทธิพิสัย จากความจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ซึ่งควรใชลักษณะของขอสอบเปน
แบบหลากหลาย โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา เชนแบบปรนัย
จั บ คู เติ ม คํ า และอั ต นั ย เป น ต น การจั ด ทํ า ข อ สอบต อ งคํ านึ งถึ งความเที่ ย งเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) ซึ่งสามารถตรวจสอบไดระหวางความสอดคลองของขอกระทงของคําถามกับสาระเนื้อหาของ
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา การสรางขอสอบทุกครั้งตองถูกระบุดวยตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา เก็บเขาสู
คลังขอสอบ การใชขอสอบวัดความรูเพื่อใชสอบวัดกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ตองสอดคลอง
กับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของแตละหนวยการเรียนรู และควรมีขอสอบที่ใชตรวจสอบองคความรูของ
นักเรียนกอนทําการสอบวัดทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบวามีนักเรียนคนใดที่ยังทําขอสอบของตัวชี้วัดมาตรฐาน
รายวิชาในตัวชี้วัดใดที่ยังไมผาน จะไดทําการซอมเสริมกอนการสอบวัดจริง การซอมเสริมอาจกระทําได
อีกทางหนึ่งคือนําขอสอบสําหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไมผานใหดูเฉลย แนวการคิดคําตอบ แหลงอางอิง
เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นการออกขอสอบเพื่อนําเขาสูคลังขอสอบจึงตองมี เฉลยแสดงการใชทฤษฎี
ความรู และวิธีคิดคําตอบ พรอมแหลงอางอิงทุกครั้งที่สรางขอสอบ
4. แบบวั ดการปฏิ บัติ ใชวัดผลของการแสดงทั กษะ (Skill) และกระบวนการ
เรี ย นรู สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น แบบ affective domain และแบบ psychomotor domain ของ
Bloom’s Taxonomy ดานจิตพิสัยจากการรับรู การตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบ และ
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การสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมที่ยึดถือ ดานทักษะพิสัยจากทักษะการเลียนแบบ (Imitation) การ
ปฏิบัติไดโดยลําพัง (Manipulation) การปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา (Precision) การปฏิบัติอยางตอเนื่อง
และผสมผสาน (Articulation) และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization) ทั้งดานจิต
พิสัย และทักษะพิสัยในการออกแบบกิจกรรมการทํางานใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงจะถูกสะสมตกตะกอน
ไปสูการประเมินการเกิดคุณลักษะดานตาง ๆ ใน 8 คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประเมินการเกิดสรรถนะดานตาง ๆ ใน 5 สมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมิน
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 การสรางแบบวัดการปฏิบัติจะทําใน 2 ระดับการเกิด คือ
4.1 การวัดระดับการเกิดคุณภาพของพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน
จากระดั บ น อยไปสู มาก ตามขั้น ตอนกระบวนการของ QSCCS ที่จะนําไปสูการเกิดคุณ ลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการตั้งประเด็นความสนใจ (Learn to Question) การสืบคนและรวบรวม
ความรู (Learn to Search) การลงมือปฏิบัติและยืนยันคําตอบ (learn to Construct) การสรุปขอมูล
และนํ า เสนอ (Learn to Communicate) และการประยุ ก ต ต อ ยอดความรู เ พื่ อ สั ง คม (Learn to
Service) วัตถุประสงคการวัดก็เพื่อตรวจวัดการเกิดคุณลักษณะดานจิตพิสัย และการเกิดสมรรถนะดาน
ทักษะพิสัย จากสิ่งที่นักเรียนคุนเคย รูจักในสิ่งแวดลอมใกลตัวที่เปนภูมิลําเนาถิ่นฐานของตัวนักเรียนเอง
เกิดคุณคาความรักและหวงแหนนําทฤษฎี ความรูใน 8 กลุมสาระ และความรูในศตวรรษที่ 21 สราง
กระบวนการพัฒนาสิ่งเหลานั้นใหดํารงอยูได หรือพัฒนาใหดีขึ้นเกิดเปนนวัตกรรมใหมที่นํามาพัฒ นา
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และคุณภาพงานอาชีพตอไป ถึงแมนการวัดระดับการเกิดคุณภาพ
ของพฤติ ก รรมการแสดงออกของนั กเรีย นยั งไม ได วัด ทั กษะ และจิ ต พิ สั ยตามตัว ชี้วัด ของมาตรฐาน
รายวิชาก็ตาม แตเปนการตรวจสอบสรางความมั่นใจการตกผลึกของคุณลักษณะและสมรรถนะที่เกิดมา
จากบริบท สภาพแวดลอมใกลตัวที่เปนภูมิลําเนาถิ่นฐานของตัวนักเรียนสรางแรงบันดาลใจใหอยากรู
อยากพัฒนาในสิ่งที่ไกลตัวออกไปสูในระดับจังหวัด ประเทศ และความเปนสากลตอไป ดังนั้นผลของการ
วัดจึงทําใหครูผูสอนไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอันจะนําผลมาปรับแกซอมเสริม เรงรัดใหนักเรียนทุก
คนเขารวมกิจกรรมตามกระบวนการ QSCCS จนไดระดับคุณภาพการเกิดพฤติกรรมในระดับ 4 หรือดี
มาก และถามีนักเรียนบางคนมีระดับคุณภาพไมถึงระดับ 4 ก็ควรใหมีจํานวนที่นอยไมเกินรอยละ 5 หรือ
ถามีมากเปนรอยละ 10 หรือรอยละ 20 ตามลําดับก็ถือเปนการวัดระดับคุณภาพของครูและทีมคณะครู
อีกทีหนึ่ง ขอสําคัญครูและทีมคณะครูตองเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนและตอง
ติดตามชวยเหลื อใหนักเรียนมีระดับคุณ ภาพ 4 หรือ 3 เทานั้นจึงจะมี สิทธิขอรับ การวัดและประเมิ น
คุณภาพชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาได และใหนําผลระดับ
คุณ ภาพ 4 หรือ 3 มาเป น สวนประกอบการใหคะแนนของชิ้นงานผลงาน พรอมกับ แจงขอตกลงกั บ
นักเรียนถือเปนขอปฏิบัติรวมกัน
ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นความสนใจ (Learn to Question)
1. รูจักและแสดงออกถึงความสนใจในประเด็นที่มาจากบริบท สภาพแวดลอม
ในชุมชนและทองถิ่น
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2. แสดงรองรอยหลักฐานการมีประสบการณการรับรูในบริบท
สภาพแวดลอมของชุมชนและทองถิ่น
3. แสดงรองรอยหลักฐานการไปสํารวจรวบรวมประเด็นสนใจในบริบท
สภาพแวดลอมของชุมชนและทองถิ่น
4. นําประเด็นบอกเลาใหผูอื่นไดรับรู โดยแสดงจากพื้นฐานความรูและ
ประสบการณเดิมได
5. นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสนใจของตนเองและของ
ผูอื่น เพื่อใหเกิดประเด็นสนใจใหมเพิ่มขึ้น
6. นําประเด็นสนใจมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูภายไดกระทูจากการใช
ความรูและประสบการณที่มี
7. นําเสนอประเด็นคําถามตามหัวขอกระทูเพื่อเตรียมการสืบคนรวมรวม
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
ขั้นที่ 2 การสืบคน และรวบรวมความรู (Learn to Search)
1. รวบรวมแหลงอางอิงและบรรณานุกรม ที่สอดคลองกับหัวขอประเด็น
คําถาม
2. กําหนดหัวขอในการสืบคนจากประเด็นคําถาม โดยมีแหลงอางอิงและ
บรรณานุกรมเปนกรอบการสืบคน
3. วางแผนการสืบคนขอมูลความรูโดยใชแหลงอางอิงและบรรณานุกรมเปน
ตัวกําหนดสถานที่และระยะเวลาการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะหขอมูลจากการสืบคนเปนขอสรุปความรู แตละแหลงอางอิงและ
บรรณานุกรมที่สอดคลองกับหัวขอที่สืบคน
5. วิเคราะหขอสรุปความรูในแตละประเด็นคําถามเพื่อหาขอสนับสนุนและขอ
โตแยง
6. สังเคราะหองคความรูจากขอสรุปเชิงสนับสนุนเปนคําตอบของประเด็น
คําถาม
7. สังเคราะหประเด็นแนวทางการแกปญหาจากขอโตแยงของประเด็นคําถาม
8. กําหนดหัวขอการปฏิบัติหรือการทดลองเพื่อการยืนยันคําตอบจากองค
ความรูและแนวทางการแกปญหาที่สังเคราะหได
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9. สื่อสารขอคนพบและรองรอยหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบ ตาม
เงื่อนไข 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
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติและยืนยันคําตอบ (learn to Construct)
1. นําหัวขอการปฏิบัติหรือการทดลองเพื่อการยืนยันคําตอบมาสราง
สมมติฐาน
2. ความถูกตองและนาเชื่อถือของสมมติฐาน มีความสอดคลองอยูภายใต
ขอบเขตของขอเท็จจริงที่ปรากฏและเปนคําตอบที่ไดรับการยอมรับวา
ถูกตองและนาเชื่อถือ โดยผานกระบวนการพิสูจน ตรวจสอบ หลายๆ
ครั้ง
3. นําประเด็นแนวทางการแกปญหามาจัดระบบการควบคุมกระบวนการ
ทดลองหรือปฏิบัติได
4. ออกแบบกรอบแนวคิดกระบวนการทดลองหรือปฏิบัติ
5. กําหนดวิธีการและขั้นตอนการทดลองหรือปฏิบัติไดตามกรอบแนวคิด
6. กําหนดและใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ในการทดลองหรือ
ปฏิบัติตาขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีกระบวนการควบคุมและแนวทางการแกปญหาในสถานการณตางๆ
8. มีการบันทึกผลในกระบวนการทดลองหรือการปฏิบัติแตละขั้นตอนตาม
เงื่อนไขและขอตกลง
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
ขั้นที่ 4 สรุปขอมูลและนําเสนอ (Learn to Communicate)
1. เขียนโครงรางการนําเสนอขอคนพบจากผลการทดลองหรือการปฏิบัติได
ถูกตองตามหลักวิธีการเขียนรายงาน
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2. มีการรวบรวม เรียบเรียงสาระความรูที่แสดงถึงขอคนพบที่เปนชิ้นงาน
หรือผลงานจากการทดลองหรือปฏิบัติไดอยางเชื่อมโยงกัน และเปนตาม
โครงรางการนําเสนอ
3. มีแหลงอางอิง และบรรณานุกรม สอดคลองกับประเด็นสาระความรูที่
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
ขั้นที่ 5 ประยุกตตอยอดความรูเพื่อสังคม (Learn to Service)
1. นําประเด็นที่ไดจากสิ่งที่เรียนรู และขอคนพบนําไปจัดทํากิจกรรม รวมกับ
ผูอื่นในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
2. มีการสรางโครงการบริการสาธารณประโยชนรวมกันกับกลุมที่สนใจใน
หลักสูตรและเสริมหลักสูตร
3. กําหนดขอปฏิบัติของกิจกรรมบริการสาธารณะประโยชนที่ถูกตองชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบขอปฏิบัติของโรงเรียนและสังคม
4. ปฏิบัติกิจกรรมบริการสาธารณะประโยชน ไดตามโครงการที่กําหนดในแต
ละขั้นตอน
5. มีการประเมินผลและรองรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรม
6. นําเสนอ เผยแพรประโยชนที่ไดรับตอชุมชนและสังคม 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 การวั ดระดับ การเกิดคุณ ภาพชิ้น งาน ผลงาน และผลจากทั กษะการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่เปนตัวชี้วัดแบบ affective domain และแบบ psychomotor
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domain หลั งจากที่ ครู ผู ส อนรายวิ ช าวิเคราะห ตัว ชี้ วัดมาตรฐานรายวิช า จัดกลุม ตั ว ชี้วัด มาตรฐาน
รายวิชาจัดทําหนวยการเรียนรูและพิจารณารูปแบบและกระบวนการในหนวยบูรณาการของหนวยจัด
ประสบการระดับชั้น เพื่อนําหนวยการเรียนรูไปวางไวในแตละหนวยบูรณาการ ครูผูสอนจะตองหารือกับ
ทีมครูผูสอนที่นํ ากลุมตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามารวมบูรณาการกัน กําหนดให นักเรียนจัดทํ าชิ้น งาน
ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ครูตองวิเคราะหความเชื่อมโยงสาร
เนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาในวิชาที่สอนกับสถานการณของหนวยบูรณการ เพื่อสรางแบบวัด
คุณภาพและเกณฑการใหคะแนนของชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
รายวิชา ซึ่งหมายถึงชิ้นงาน และผลงานในหนวยบูรณาการครูผูสอนแตละคนจะตองนําสาระเนื้อหาของ
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่ผูสอนรับผิดชอบออกแบบใหนักเรียนจัดประสบการณและรายงานผลการจัด
ประสบการณตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา โดยพยายามไมเพิ่มการทําชิ้นงาน หรือผลงานโดยไมจําเปน
ดังนั้นชิ้นงาน หรือผลงาน 1 ชิ้นจะถูกวัดและประเมินคุณภาพงานเทียบเกณฑการใหคะแนนไดมากกวา
1 ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา และมากกวา 1 รายวิชา
การวัดผลตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานจิตพิสัย หรือตัวชี้วัดแบบ affective
domain ผูสอนรายวิชาจะกําหนดกิจกรรมมอบหมายงานตามสถานการณของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่เปนไปตามกระบวนการของหนวยบูรณาการ พรอมกําหนดคาของคะแนนตาม
ระดับขั้นการเกิดพฤติกรรมดานจิตพิสัย และแจงกิจกรรมการการเขียนรายงานผลการจัดประสบการณที่
ดานจิตพิสัยดังนี้
ขั้นการรับรู เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นตอปรากฏการณ หรือสิ่งเราอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูป
ของความรูสึกที่เกิดขึ้น การวัดจะใหนักเรียนบอกสถานการณที่ไดรับรูหรือพบเห็นในการเขารวมกิจกรรม
หรือสืบคนจากแหลงสืบคนโดยแนบแหลงอางอิงหรือบรรณานุกรมเปนหลักฐาน
ขั้ น การตอบสนอง เป น การกระทํ าที่ แ สดงออกมาในรูป ของความเต็ ม ใจ
ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซึ่งเปนการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแลว การวัดจะใหนักเรียน
บอกการกระทําหรือการแสดงออกในการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณตามที่ไดรับรูหรือพบเห็น
ขั้นการสรางคานิยม เปนการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม ซึ่ง
จะแสดงออกมาในรูป ของการยอมรั บ นับ ถือในคุณ คานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง จน
กลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น การวัดจะใหนักเรียนบอกหรือแสดงความรูสึกตอ
สถานการณที่กระทําหรือแสดงออกวาประทับใจชื่นชอบ หรือขัดแยงไมชื่นชอบอยางไร
ขั้นการรวบรวมจัดระบบความคิดและการแสดงออก เปนการสรางแนวคิด
และจัดระบบของคานิยมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะรวบรวมคานิยมเหลานั้น โดยอาศัยความสัมพันธกับสิ่งที่ยึดถือ
เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ถาเขากันไดก็จะยึดถือตอไป แตถาขัดกันอาจไมยอมรับ
คานิ ย มใหม หรืออาจจะยอมรับ ค านิยมใหม โดยยกเลิกคานิย มเกาไปก็ได การวัดจะใหนักเรีย นบอก
กิจกรรมการกระทําหรือแสดงออกอยางยั่งยืน หรือยกเลิกในการนําเอาหลักการ หรือทฤษฎีความรูตาม
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สถานการณที่มีความรูสึกชื่นชม หรือขัดแยงมาสนับสนุน หรือโตแยง พรอมแนบแหลงอางอิงที่นํามา
สนับสนุน
ขั้นการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมที่ยึดถือ เปนการนําคานิยมที่ยึดถือนั้น
มาใช เปนตัวควบคุมพฤติกรรมที่เปนนิสัยประจําตัวของตน การวัดจะใหนักเรียนบอกการกระทํา หรือ
ประพฤติการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม บอกแนวทางการนําไปใชประโยชน และประโยชนที่เกิดขึ้นตอ
ตนเองและผูอื่น
การวั ด ผลตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานรายวิ ช าด า นทั ก ษะพิ สั ย หรื อ ตั ว ชี้ วั ด แบบ
psychomotor domain เปนการวัดการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย เนนหนักดานการวาง
ทาทางใหถูกตองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแตละชนิด สามารถระบุพฤติกรรมที่แสดงออกไดจาก
การตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเปนพฤติกรรม ซึ่งสังเกตไดจากความถูกตองแมนยํา ความ
วองไว คลองแคลว และสม่ําเสมอ ผูสอนรายวิชาจะกําหนดกิจกรรมมอบหมายงานตามสถานการณ
ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่เปนไปตามกระบวนการของหนวยบูรณาการ พรอม
กําหนดคาของคะแนนตามระดับขั้นการเกิดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และแจงกิจกรรมการการเขียน
รายงานผลการจัดประสบการณดานทักษะพิสัย โดยแบงไว 5 ขั้น คือ
ขั้นการเลียนแบบ (Imitation) เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการลอกเลียนแบบ
หรือการปฏิบัติการตามแบบอยางที่มีตนแบบ การวัดจะใหนักเรียนทําตามขั้นตอน หรือแบบที่ใหเปน
ตัวอยางโดยมีครูและเพื่อนแนะนําแกไขขอบกพรอง และฝกฝนทําซ้ําจนไดตามแบบตัวอยาง
ขั้น การปฏิบัติไดโดยลําพั ง (Manipulation) เป นพฤติกรรมที่ แสดงออกถึง
การกระทําไดดวยตนเองโดยลําพัง การวัดจะใหนักเรียนแสดงขั้นตอนการกระทําโดยไมตองดูตัวอยาง
หรือไมตองมีครูและเพื่อนคอยใหคําชี้แนะ
ขั้นการปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา (Precision) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การปฏิบัติการอยางถูกตองแมนยํา ซึ่งผานการฝกฝนมาแลว การวัดจะเปนการตรวจสอบคุณภาพความ
ถูกตองและแมนยําของการปฏิบัติโดยลําพังที่ฝกฝนมาจนเกิดความมั่นใจ ซึ่งสามารถใหแกตัวไดหลาย
ครั้ง
ขั้นการปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน (Articulation) เปนพฤติกรรมที่
ปฏิบัติงานหลาย ๆ ขั้นตอนไดอยางตอเนื่องดวยความถูกตอง การวัดจะเปนการตรวจสอบคุณภาพความ
กลมกลืน ตลอดจนการแกไขปญหาไดตามสถานการณที่แปรเปลี่ยนไปไดอยางราบรื่น
ขั้นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ(Naturalization) เปนพฤติกรรมที่
แสดงออกอยางชัดเจนถึงความชํานาญ ความถูกตองและเที่ยงตรง การวัดจะเปนการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลของงานที่ถูกปรับแกไขตามสภาพการณจนไดผลของงานตามขอกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่
กําหนดไวในทุก ๆ ครั้งที่ทํา
5. คํ า ถามกระตุ น ใช เป น เงื่อ นไขการกระตุ น ให นั ก เรี ย นเห็ น ความเชื่ อ มโยง
สถานการณ ของแหลงเรียนรูตาง ๆ ของหนวยจัดประสบการณระดับ ชั้น กับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัด
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มาตรฐานรายวิ ช า และมองเห็ น ความเกี่ย วขอ งกัน ระหวางคําถามอยากรูในแหลงจัดประสบการณ
ระดับชั้นกับชื่อเรื่องที่เปนสาระสําคัญรายวิชา และหัวเรื่องที่เปนตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาในแตละวิชาที่
จัดบูรณาการไวในแตละหนวยบูรณาการ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด หรือ Mine map ใน
การเรียนรูและสรางองคความรูในภาพรวม ดังนั้นครูและคณะครูผูสอบในระดับชั้นจึงตองไปสํารวจและ
ลงพื้นที่จริงนําสถานการณที่พบและเกี่ยวของกับสาระเนื้อหาของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามาเขียนเปน
ประเด็นคําถามกระตุนไวกอนลวงหนา แตตองระลึกเสมอวาสิ่งที่ครูพบเห็นอาจจะไมตรงกับที่นักเรียน
พบเห็นหรือสนใจซึ่งถือเปนพื้นฐานความรู และพื้นฐานประสบการณทแตกตางกัน ซึ่งครูอาจเรียนรูได
จากนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง คําถามกระตุนจะถูกใชกระตุนในกรณี ที่นักเรียนไมไดนําคําถามอยากรูมา
อภิปรายภายใตกระทู และใหเปนกรอบการตรวจสอบคําถามอยากรูของนักเรียนมีครอบคลุมตัวชี้วัด
มาตรฐานรายวิชาหรือยัง
6. การเฉลยเรื่องที่จะเรียนและหัวขอที่จะสืบคน ใชเปนแผนผังมโนทัศนที่แสดง
ชื่อเรื่อง หัวเรื่องที่จะใหนักเรียนเรียนรู สืบคนสรางองคความรู โดยการใหนักเรียนนําคําถามอยากรูและ
สมมติฐานคําตอบมาจัดมาจัดระบบตามชื่อเรื่อง และหัวเรื่องของแตละวิชาของครูผูสอน ในแตละหนวย
บูรณาการยอย ๆ ดังนั้นครูจึงตองเตรียมผังมโนทัศนของหนวยบูรณาการยอยไวกอนลวงหนาใหชัดเจน
และใชประกอบารจัดกิจกรรมใหนักเรียนทําแผนผังความคิดในการเรียนรู และสืบคนทฤษฎีความรูมา
สนับสนุน หรือโตแยงสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรูเพื่อยอมรับเปนคําตอบขอเท็จจริงที่ถูกอางอิง
ดวยแหลงอางอิงที่เชื่อถือไดตอไป

หนวยที่ 3 การเจาะลึกถึงแกนความรู
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เมื่อนักเรียนรูชื่อเรื่องที่จะเรียนรูในแตละวิชาของหนวยบูรณาการ และรูหัวเรื่องและ
ขอสมมติฐานคําตอบที่เปนเพียงขอคิดเห็นที่ไดจากประเด็นการอภิปรายกลุมนักเรียนจะตองวางแผนการ
สื บ ค น รวบรวมเนื้ อหาความรู จ ากแหล งสืบ ค น ทั้ งจากห องสมุด หนังสือ เอกสาร หรือจากห องสมุ ด
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ Online หรือ Offline หรือแมนแตผูเชี่ยวชาญเชิงประจักษเฉพาะทาง เพื่อนํา
ข อ สรุ ป ความรู ที่ เป น ข อ มู ล สารสนเทศที่ เชื่ อ ถื อ ได ม าอ า งอิ งพร อ มแนบบรรณานุ ก รม นํ า มายื น ยั น
สนับสนุนสมมติฐานคําตอบใหเปนขอเท็จจริง สวนสมมติฐานคําตอบที่ถูกหักลางจากขอสรุปความรูที่มี
สารสนเทศที่เชื่อถือมาโตแยงก็จะถูกตัดทิ้งไปหรือเปนเพียงความคิดเห็นยังไมใชขอเท็จจริงที่เปนคําตอบ
ซึ่งเปนการนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชหาคําตอบที่มีการสนับสนุนดวยขอมูลสารสนเทศที่
เชื่อถือได
สิ่งที่สําคัญในกระบวนการขั้นนี้ก็คือครูตองกระตุนใหนักเรียนมีการวางแผนการสืบคน
รวบรวมเนื้อหาความรู และใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณความรูที่สืบคนมาได สรุปเปน
คําตอบของสมมติฐานคําตอบ ครูแตละวิชาตองมีตัวชวยกระตุนหรือชี้แนะแนวทางไปหาแหลงสืบคนมิใช
รีบบอกคําตอบใหกับนักเรียน ซึ่งถึงแมนจะบอกคําตอบใหกับนักเรียนก็ตาม กระบวนการของหองเรียน
กลั บ ด า นก็ ยั งถื อว ายั งเป น เพี ย งความเห็ น อาจเปน คําตอบที่ผิดไดนั กเรีย นตองนําความรูจ ากขอมู ล
สารสนเทศที่เชื่อถือได มาสนับสนุนกอนจึงจะเปนที่ยอมรับวาเปนคําตอบที่เปนขอเท็จจริง กระบวนการ
ขั้นนี้จะใชใบความรูที่แนบดวยบรรณานุกรม ซึ่งครูควรมีการเตรียมการมากอนหนา ตั้งแตขั้นการจัดทํา
แผนการเรียนรู และใบความรูจะทําใหนักเรียนไดขอมูลเบื้องตนทั้งที่เปนบริบทของทองถิ่นดานกายภาพ
ด า นชี ว ภาพ และด า นวิ ถี ชุ ม ชน แต ข อ มู ล โดยละเอี ย ดจะถู ก ชี้ แ นะให ไปสื บ ค น ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดย
บรรณานุกรม ทั้งแบบบรรณานุกรมหนังสือสิ่งพิมพ หรือบรรณานุกรมอิเล็กทรอนิกส และสําหรับเนื้อหา
สาระของแตละตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาก็สามารถทําในรูปใบความรูที่แนบบรรณานุกรมเชนกัน โดยครู
จะทํ า การรวบรวมบรรณานุ ก รมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สาระเนื้ อ หาของตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานรายวิ ช า ใช เป น
ตัวกระตุน หรือชี้แนะใหกับนักเรียนไปหาแหลงสืบคน ชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็ปไซดที่เกี่ยวของไดเปน
อยางดี และถือวาเปนคุณภาพการเตรียมตัวจัดทําแผนการเรียนรูของครู ประโยชนที่สําคัญอีกทางหนึ่งก็
คือทําใหหัวหนากลุมสาระสามารถรวบรวมและแจงความตองการใหบรรณารักษหองสมุดสํารวจและ
จัดซื้อ จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพเขาหองสมุด อีกทั้งฝายบริหารของสถานศึกษายังทราบความตองการใช
ครุภัณฑ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่จะนํามาสนับสนุนใหเกิดการสืบคนไดอยางกวางขวาง
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หนวยเรียนรูบูรณาการ เปนหนวยยอย ๆ ในหนวยจัดประสบการณระดับชั้น นักเรียน
จะรูไดจากการอภิปรายกลุมของนักเรียน จัดทําแผนผังการเรียนรู ซึ่งจะแสดงชื่อหนวยบูรณาการ ชื่อ
รหัสวิชา ชื่อผูสอน ชื่อเรื่องที่จะเรียน หรือสาระสําคัญรายวิชา ชื่อหัวเรื่อง หรือคําถามอยากรูที่จะทํา
การสืบคน สมมติฐานคําตอบที่จะพิสูจนคําตอบที่เปนจริง ชื่อบรรณานุกรมและการอางอิง และสถานที่
แหลงสืบคน นักเรียนจะใชแผนผังการเรียนรูเขาสูกิจกรรมการสืบคน รวบรวมทฤษฎีความรู เพื่อพิสูจน
สมมติฐานคําตอบโดยนําทฤษฎีความรู จากแหลงอางอิงที่เชื่อถือไดมาสนับสนุนหรือโตแยงสมมติฐาน
คําตอบจากการจัดกิจกรรมอภิ ปรายกลุม ซึ่งครูจะตองจัดทําใบกิจกรรมมอบหมายการอภิ ปรายกลุม
เพื่ อให นั กเรีย นนํ าเสนอหลั ก การ ทฤษฎี ความรูที่ แ ตล ะคนสืบ ค น รวบรวมมาไดจ ากแหลงอ างอิงที่
นาเชื่อถือที่นักเรียนตองแสดงใหเพื่อนเห็น พรอมกับใหเหตุผลสนับสนุน หรือโตแยงสมมติฐานคําตอบ
หรือสนั บ สนุ น โต งแยงเหตุ ผ ลของเพื่ อนกอนที่จ ะสรุป สมมติฐ านคําตอบใดเปน ขอเท็จ จริง สมติฐาน
คําตอบใดถูกโตแยงหลักลาง หรือไดขอคน พบคําตอบใหมที่มีสารสนเทศอางอิงเชื่อถือไดมาสรุปเป น
คําตอบ การมอบหมายกิจกรรมอภิปรายกลุมควรใหนักเรียนสรุปนําเสนอเปนแผนภาพคําตอบ และมี
คําอธิบายประกอบแผนภาพคําตอบในแตละชื่อเรื่องที่เปนสาระสําคัญรายวิชา ตลอดจนใหนักเรียนให
ข อเสนอแนวคิด การนํ าไปใช ป ระโยชน ตอ ตนเอง ชุ มชน หรือภู มิ ลําเนาถิ่ น ฐานของนัก เรีย นเอง ซึ่ ง
ประเด็นแนวคิดการนําไปใชประโยชนนี้ ทีมคณะครูผูสอนในหนวยบูรณาการจะนําไปเชื่อมโยงกับใบ
มอบหมายกิจกรรมการทําชิ้นงาน ผลงาน และรายงาน ที่ครูผูสอนในแตละรายวิชาจะนําสาระเนื้อหา
ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่เปนดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย จัดทํารายละเอียดในใบกิจกรรมการ
มอบหมายการทํ างาน โดยนั กเรียนจะใชเป น โจทยการบู รณาการเข าไปในชิ้น งาน หรือผลงาน ที่ จ ะ
นําเสนอรายงานผลตามที่ใบมอบหมายงานกําหนดไว

54

แนวทางจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
การใชบรรณานุกรมนําทางสูก ารสืบคน

จากใบความรูที่นําเสนอสาระเนื้อหาตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาของแตละวิชาในหนวย
บูรณาการที่ถูกแนบตอทายดวยบรรณานุกรมหรือการอางอิงแบบชนิดตาง ๆ ครูจะนําไปเชื่อมโยงกับใบ
กิ จ กรรมกลุ ม ใช เป น ประเด็ น กระตุ น ให นั กเรีย นหาขอ สรุป จากการวางแผนการสืบ ค น รวบรวมหา
ขอเท็จจริง มาอภิปรายกลุมจําแนกประเด็นสารสนเทศที่เชื่อถือไดในเชิงสนับสนุนที่จะนําไปหาขอสรุป
ของสมมติฐานคําตอบของคํ าถามอยากรูที่เป นจริง และประเด็น สารสนเทศที่ เชื่อถือไดในเชิงโตแย ง
สมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู ทําใหสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรูตกไปเปนเพียงขอคิดเห็น
และเกิดความรูใหมหรือคําตอบอื่นเพิ่มเติมจากเดิมจากการนําเสนอและอภิปรายกลุมที่เปนขอเท็จจริง
ของขอมูลสารสนเทศที่เชื่อถือไดมีอะไรบาง ซึ่งการมอบหมายการทํากิจกรรมจะรวมไปถึงการนําเสนอ
ผลชิ้นงาน ผลงาน และรายงานคําตอบการสืบคนคําตอบที่เปนจริงแบบหลากหลาย
บรรณานุกรมแบบตาง ๆ จะชี้แนวทางใหนักเรียนเห็นทางเลือกการใชสถานที่สืบคน
รวบรวมขอมูล ตามประเด็นของคําถามอยากรูในการพิสูจนสมมติฐานของคําตอบ และกําหนดชวงเวลา
การอานศึกษาเรียนรู วิเคราะหสรุปประเด็นคําตอบ
การวางแผนการสืบคนวิเคราะหหาขอเท็จจริง

การวางแผนการสื บ ค น ขอเท็จ จริง ในใบมอบหมายกิจกรรมการทํางานจะชี้ แจงให
นักเรียนจัดอภิปรายกลุมหารือในประเด็นคําถามอยากรู และชุดสมมติฐานคําตอบมีความเกี่ยวของกับ
สาระเนื้อหาของใบความรูใดบาง และมีการอางอิงแหลงสืบคนความรู หรือบรรณานุกรมอะไรบาง เพื่อ
วิเคราะห แนวทางการกําหนดสถานที่ และช วงเวลาการไปสืบค นรวบรวมศึกษาความรูต ามชนิดของ
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แหลงอางอิง และบรรณานุกรม กอนที่จะใหครูผูสอนรายวิชาใหความเห็นและขอเสนอแนะมอบหมายให
ไปทํากิจกรรมการสืบคนรวบรวมความรู
ความรูที่ไดจากการสืบคน รวบรวมมาไดนักเรียนตองวิเคราะหเปนขอสรุปจําแนกเปน
กรณีสนับสนุน หรือโตแยง รวมถึงขอคนพบใหมตามประเด็นของสมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู
และบั นทึกเปนแผนภาพคําตอบพรอมประเด็น ขอความชี้แจงประกอบที่ แนบแหลงอางอิงที่ใช นําไป
เสนอที่ประชุมกลุมการอภิปรายตามการมอบหมายกิจกรรมการทํางาน เพื่อหาขอสรุปของคําตอบที่มี
สารสนเทศที่เชื่อถือไดยืนยัน สรุปเปนแผนภาพคําตอบ และยกรางโครงสรางการนําเสนอรายงานการ
เรียนรูในแตละกระทูที่ใชแทนชื่อเรื่องที่ศึกษาเรียนรู
การลงมือปฎิบัติพิสูจนความจริง

การนําขอสรุป คําตอบที่ถูกยืน ยันดวยสารสนเทศที่ เชื่อถือได จากแหล งอางอิง ครูใน
รายวิ ช าต าง ๆ ควรชี้ แจงในใบหมอบหมายกิจ กรรมการรายงานองคความรูในภาคทฤษฎีความรูให
นักเรียนยกรางโครงสรางการนําเสนอรายงานตามชื่อเรื่องของประเด็นกระทู โดยมีหัวเรื่องเปนไปตาม
คําถามอยากรู สาระเนื้ อหาเปน ไปตามสมมติฐานคําตอบที่มีสารสนเทศจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
บทสรุปของชื่อเรื่องจะเปนความคิดรวบยอดที่เปนภาพตัวแทนความรูที่ไดจากคําตอบทุกคําตอบ และ
ประโยชน ที่ ได จ าการเรี ย นรู จ ะเป น ข อ ค น พบที่ จ ะนํ า ไปใช พั ฒ นางานและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง
ครอบครัว สั งคมถิ่ น ฐานของนั กเรีย น ตลอดจนอาชีพที่ เกี่ยวของ สุดทายเปน การใชขอมูล หลักฐาน
ประกอบกระบวนการเรียนรู เชนแผนภาพ ภาพถาย วีดีโอ และอื่น ๆ กอนที่จะยืนยันแหลงอางอิง ดวย
เชิงอรรถ และบรรณานุกรม
การวางแผนขั้นตอนการผลิตผลงานและนวัตกรรม

จากวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) เพื่อการสรางทักษะขั้น
สูงทางการคิด ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนนไปที่การจัดการเรียนรูแบบ ProjectBased Learning: PBL ที่ใชพื้นฐานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) ดังนั้นการเนน
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การจั ด การเรีย นรู แบบ Project-Based Learning: PBL จึ งนํ ามาใช กั บ หน ว ยเรี ย นรู บู ร ณาการ ที่ ได
ขอสรุปรายงานการเรียนรูกระบวนการนําทฤษฎีความรูไปสูกระบวนการตรวจสอบในขั้นปฏิบัติจริงใน 2
ลักษณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดมีการวางแผนการทํางานลงสูขั้นการปฏิบัติจริง จากการนํา
ทฤษฎี ความรูในบทสรุป ภาคทฤษฎี ความรูมาใชตรวจสอบยืน ยัน คําตอบ และพั ฒ นาไปสู การพิสูจ น
จินตนาการในการสรางนวัตกรรม ดังนี้
1. ทฤษฎีความรูในเรื่องที่คนพบและเรียนรู เกิดขึ้นจริงในเชิงปฏิบัติหรือไม หรือเปนไป
ตามกฎเกณฑ ของธรรมชาติจริงหรือไม หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งถือเปนกระบวนการ
ทดลองขั้นปฏิบัติจริงในการพิสูจนยืนยันทฤษฎีความรู
2. ทฤษฎีความรูในเรื่องที่คนพบในวิชาหลัก และวิชาใน 8 กลุมสาระ เกิดความคิดเชิง
บู รณาการนํ าไปสรางประโยชน ในเรื่ องอะไรในถิ่น ฐาน และสั งคมโลก นํ าไปสร างกระบวนการและ
ขั้นตอนพิสูจนนําไปสูจินตนาการ สรางนวัตกรรมขึ้นมาใชประโยชนในการดํารงชีวิต หรือพัฒนาตอยอด
พัฒนาอาชีพในการสรางคุณภาพชีวิต โดยนักเรียนตองนําทฤษฎีความรูมาสรางขั้นตอนการทํางานตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู ว 8.1

หนวยที่ 4 การตกตะกอนความรูคูความภาคภูมิใจ

การตกตะกอนความรูคูความภาคภูมิใจเปนขั้นตอนที่แสดงใหเห็นกระบวนการตอจาก
กระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีความรู ที่เกิดจากการนําทฤษฎีความรูในบทสรุปภาคทฤษฎีความรูมาใช
ตรวจสอบยืนยันคําตอบ ในเรื่องที่คนพบและเรียนรูในเชิงปฏิบัติ หรือยืนยันกฎเกณฑของธรรมชาติเปน
จริงหรือไม หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด และนําไปสูการพิสูจนจินตนาการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางนวัตกรรมที่จะเกิดประโยชนในถิ่นฐาน และสังคมโลก โดยนักเรียนตองนําทฤษฎีความรู
มาสรางขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู ว 8.1
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การสรางแรงบันดาลใจในประโยชนของสังคม
การตวจสอบยืนยันผลลัพธที่มีอยูกอนแลวตามขอคนพบของทฤษฎีความรู เปนการ
ยืนยันทฤษฎีความรูที่มีผูพิสูจนหรือตรวจสอบยืนยันหลายครั้งจนเกิดการยอมรับ ซึ่งในกระบวนการ
วิทยาศาสตรถือเปนขั้นทฤษฎีที่มีการพิสูจนมาแลว ในทุกรายวิชายอมมีหลักการ และทฤษฎี โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร จะมีทฎษฎีที่เปนสาระเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนรู ครูรายวิชาควร
ออกแบบใบกิจกรรมการทํางานใหสืบคน และสรางกระบวนการปฏิบัติ หรือทดลองตามแบบที่เคยมีการ
พิสูจนมาแลว เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณ จากการลอกเรียนแบบ สิ่งที่นักเรียนไดก็คือทักษะการ
ปฏิบัติที่นักเรียนจะตองรายงานผลการเรียนรูจากขั้นตอนการปฏิบัติในแตละขั้นตอนวามีการนําทฤษฎี
ความรูอะไรมาใช ขอควรระมัดระวังในการลงมือปฏิบัติตองคําถึงเรื่องอะไร ดวยเหตุผลอะไร และสิ่งที่ได
อีกอยางคือเจตนคติตอการทํางานที่ ตองสรางความชํานาญจากความคลองแคลวในการทํางานอยาง
ตอเนื่องกัน และเรียนรูการแกปญหาที่ยังคงเกิดความสมบูรณในขั้นการทดลอง และปฏิบัติไดเปนอยางดี
อันจะมีผลนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการสรางประโยชนตอสังคม ถิ่นฐาน มีการออกแบบการคิด
และพัฒนาตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมที่มีประโยชนตอบุคคลและสังคมโลกตอไป
การสรางกระบวนการผลิตผลงานและนวัตกรรม
การพัฒนาตอยอดและพิสูจนจินตนาการในการสรางนวัตกรรม ในกระบวนการขั้นนี้
การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยมักถูกละเลย จะสอนใหรูเพียงทฤษฎีความรูถ ือเปนการเสร็จสิ้น
การสรางความรูแลว ซึ่งเทากับการขาดการกระตุนการสรางจินตนาการของผูเรียนที่อยากนําทฎษฎี
ความรูมาสรางกระบวนการพัฒนาตอยอด หรือคิดประดิษฐนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนกับบุคคล และ
สั ง คมโลก เนื่ อ งจากกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี QSCCS ถู ก นํ า สถานการณ บ ริ บ ท
สภาพแวดลอมที่อยูใกลกับตัวนักเรียน และเคยรูจักไดสัมผัสมากอนหนา แลวนําไปใชกระตุนใหนักเรียน
ตั้งคําถามอยากรูใหมากที่สุด เกิดขอแลกเปลี่ยนความรูระดับความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ตั้งเปนสมมติฐาน
คําตอบที่มีความเปนไปได ซึ่งครูไดนําไปสรางกระบวนการใหนักเรียนสืบคน รวบรวมสารสนเทศจาก
แหลงเชื่อถือไดที่ยืนยันดวยบรรณานุกรม มาอภิปรายยืนยันสนับสนุนสมมติฐานกอนหนา เพื่อพิสูจนหา
คําตอบที่เปนจริง และเปนเพียงความเชื่อขอคิดเห็นเทานั้น ตลอดจนไดขอคนพบใหมที่มีสารสนเทศที่
เชื่อถือไดนํามาโตแยงสมมติฐานคําตอบในบางทฤษฎีความรู นํามาซึ่งการสืบคนและหาขอสนับสนุนอื่น
เพิ่ ม เติ ม สร า งข อ ทฤษฎี ค วามรู ใหม ขึ้ น มา ในกระบวนการขั้ น นี้ นั ก เรี ย นจะได ค วามรู ต ามประเด็ น
สารสําคัญรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด แตการเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนดนั้น
ยังไมถูกตกผลึก ซึ่งเปนการเขาใจผิดของครูผูสอนวานักเรียน เรียนรูตามเนื้อหาสาระไดครบแลว แตถา
ครูลองนําสถานการณที่เปนบริบท และสภาพแวดลอม ตลอดจนลักษณะกลุมอาชีพในชุมชนถิ่นฐานของ
นักเรียนใชเปนตัวกระตุนตอในการนําทฤษฎีความรูที่ไดเรียนรูไปวิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในรอบตัวนักเรียน ครอบครัว และชุมชน นักเรียนมีป ระเด็นที่ จะนําไปใชประโยชน อยากเห็ น
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คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมถิ่นฐานยกระดับดีขึ้นในประเด็นใดบาง โดยครูออกเปนใบกิจกรรมการ
สรางชิ้นงาน และพัฒนาผลงานของนักเรียนรายบุคคล หรือกลุมนักเรียน เมื่อนักเรียนไดประเด็นหัวเรื่อง
ก็จะอภิปรายหรือหาทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของจากหลาย ๆ รายวิชามาสนับสนุนตั้งเปนสมมติฐานคําตอบ
ที่ดีที่สุด จากนั้นใหอภิปรายนําทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของดังกลาวมาสรางขั้นตอนและกระบวนการพิสูจน
สมมติฐานคําตอบ ซึ่งนักเรียนตองระบุทฤษฎีที่เกี่ยวของกํากับไวทุกขั้นตอน และใหอภิปรายหารือการใช
วัสดุ อุ ป กรณ สถานที่ ตลอดจนสิ่งที่ เกี่ ยวของในการทํางานและปฏิ บัติที่ตองใช และเขีย นแผนภาพ
ขั้นตอนและวิธีการโดยละเอียด เมื่อมีการทดลองปฏิบัติจริงในแตละขั้นตอนแลวใหบันทึกผลที่เกิดขึ้นวา
เป น ไปตามทฤษฎี ห รือไม เพื่ อยืน ยั นการออกแบบขั้น ตอนและทฤษฎีที่ใชทุกขั้น ตอน ผลที่ไมไดตาม
ทฤษฎีเปนเพราะการผิดพลาดทางทักษะและความชํานาญ หรือเปนผลจากเลือกใชทฤษฎียังไมตรง ซึ่ง
บันทึกในขั้นตอนนี้ใหศึกษาทฤษฎีความรูที่นํามาใชที่เหมาะสมใหม และทําซ้ําขั้นตอนนั้นใหมจนเสร็จสิ้น
ทุกขั้นตอนไดขอสรุปตามสมมติฐานคําตอบหรือไมอยางไร หรือไดขอเรียนรูที่นําไปใชกับสิ่งใหมไดดีกวา
ใหเขียนเปนขอสรุปและขอเสนอแนะ และสุดทายควรใหนักเรียนเขียนความรูสึกที่มองเห็นและพัฒนาสิ่ง
ที่อยากทํ า ความประทั บ ใจ ตลอดจนความคิ ดเห็ น อื่น ๆ ที่มีกระบวนการในขั้ น ตอนเหล านี้จะทําให
นักเรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตลอดจนเห็นคุณคาตอสภาพแวดลอมถิ่นฐานของตนเอง การ
ออกแบบใบกิ จ กรรมการสร างชิ้ น งาน ผลงานของนั ก เรี ย นให ยึ ด มาตรฐาน ว 8.1 โดยที่ ห ลั ก สู ต ร
กําหนดใหบูรณาการใชกับทุกรายวิชาทุกกลุมสาระ
มาตรฐาน ว 8.1 การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู การแกป ญ หา รูว าปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น สวนใหญ มีรูป แบบที่ แน น อน
สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบได ภายใต ข อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู ในช ว งเวลานั้ น ๆ เข า ใจว า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพั นธกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนมีตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดังนี้
1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษา
คนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได
2. สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ
วิธี
3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรง
และปลอดภัยโดยใชวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
4. รวบรวมขอมูลจัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับขอสรุปทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแยงกับสมมติฐานและความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ
6. สรางแบบจําลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ
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7. สรางคําถามที่นําไปสูการสํารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของและนําความรูที่ไดไป
ใชในสถานการณใหมหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ
8. บั น ทึ กและอธิ บ ายผลการสังเกตการสํารวจตรวจสอบคน ควาเพิ่มเติมจากแหลง
ความรูต าง ๆให ได ขอ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได และยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงความรู ที่ ค น พบเมื่ อ มี ข อมู ล และ
ประจักษพยานใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม
9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ
มาตรฐาน ว 8.1 การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู การแกป ญ หา รูว าปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น สวนใหญ มีรูป แบบที่ แน น อน
สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบได ภายใต ข อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู ในช ว งเวลานั้ น ๆ เข า ใจว า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ดังนี้
1. ตั้งคําถามที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร หรือความ
สนใจหรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาไดอยาง
ครอบคลุมและเชื่อถือได
2. สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณสิ่งที่จะพบ หรือสรางแบบจําลอง
หรือสรางรูปแบบ เพื่อนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ
3. คนควารวบรวมขอมูลที่ตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอปจจัย
อื่นปจจัยที่ควบคุมไมได และจํานวนครั้งของการสํารวจ ตรวจสอบเพื่อใหไดผลที่มีความเชื่อมั่นอยาง
เพียงพอ
4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณที่ใชในการสังเกต การวัดการสํารวจตรวจสอบอยาง
ถูกตองทั้งทางกวางและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. รวบรวมข อ มู ล และบั น ทึ ก ผลการสํ า รวจตรวจสอบอย า งเป น ระบบถู ก ต อ ง
ครอบคลุ มทั้ งในเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ โดยตรวจสอบความเป น ไปได ความเหมาะสมหรือ ความ
ผิดพลาดของขอมูล
6. จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกตองและ
นําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
7. วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุป
หรือสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
8. พิจารณาความนาเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชหลักความ
คลาดเคลื่อน ของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ
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9. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได ทั้งวิธีการและองคความรูที่ไดไปสรางคําถาม
ใหม นําไปใชกปญหาในสถานการณใหมและในชีวิตจริง
10. ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบการอธิบาย การลง
ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูวิทยาศาสตรที่นําเสนอตอสาธารณชนดวยความถูกตอง
11. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผลใชพยานหลักฐานอางอิง
หรือคนควาเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และยอมรับวาความรูเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได เมื่อมีขอมูลและประจักษ พยานใหมเพิ่มเติมหรือโตแยงจากเดิม ซึ่งทาทายใหมีการตรวจสอบอยาง
ระมัดระวังอันจะนํามาสูการยอมรับเปนความรูใหม
12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ
การจัดการความรู นําเสนอสื่อสาร
ขอคนพบจาการพิสูจนสมมติฐานความจริง จากคําถามอยากรูที่ทําใหสรางแรง
บั น ดาลใจ การใช ท ษฎี ค วามรู ส ร า งขั้น ตอน และกระบวนการทํ างาน การปรับ ปรุงแก ไขขอขั ดแย ง
ขอคิดเห็นที่ไดจากการผลิตผลงานที่นําไปใชประตอสังคม นํามาจัดการความรู (KM) นําเสนอในรูปแบบ
ที่หลากหลาย บันทึกจัดเก็นแบบสืออิเล็กทรอนิกส และแฟมสะสมงาน เพื่อใชเผยแพรความรู และเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอของนักเรียน

หนวยที่ 5 การประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
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การวัดผลประเมินผลความเจริ ญงอกงามด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
ความงดงามทางจริ ย ธรรมในศตวรรษทื่ 21 เป น การตกผลึ ก การเกิ ด ความรู
ความสามารถ สมรรมถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนด และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ความรู ความสามารถในด านพุ ท ธิ พิ สั ย จะครอบคลุม ตั้งแตร ะดับ ความรูค วามจํา ความเขาใจ การ
ประยุกตนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประมินคุณคา ในดานจิตพิสัยจะครบคลุมตั้งแต
ระดับการรับรู การตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบ และการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมที่
ยึ ด ถื อ ในด านทั กษะพิ สั ย ครอบคุ ม ระดั บ ทั ก ษะการเลีย นแบบ (Imitation) การปฏิ บั ติ ได โดยลํ าพั ง
(Manipulation) การปฏิ บั ติ ได ถู ก ต อ งแม น ยํ า (Precision) การปฏิ บั ติ อ ย างต อ เนื่ อ งและผสมผสาน
(Articulation) และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization)
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จะเริ่มเกิดในขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ ในขั้น Learn to
Question แตยังไมใชแกนความรู เปนเพียงขอคิดเห็น หรือที่เรียกวาเปลือกความรู จะเกิดแบบเขาแกน
ความรูไดดีในขั้น Learn to Search ในขั้นการแสดงออกของพฤติกรรมการสืบคน รวบรวมขอมูล เพื่อ
นํามาโตแยง หรือสนับสนุนสมมติฐานคําตอบ ในการพิ สูจนความจริง ในขั้นนี้ นักเรียนจะเขาถึงแก น
ทฤษฎีความรู ที่สามารถวัดผลประเมินผลความรูความสามารถไดโดยเครื่องมือแบบขอทดสอบ แบบ
อัตนั ย ปรนัยแบบเลือกตอบ เติมคํา และจับคูจับคู แตในขั้นนี้ ยังไมตกผลึกของความรูความสามารถ
อยางแทจริง จะเกิดอยางแทจริงในขั้น Learn to Construct ที่มีการพิสูจน และยืนยันโดยการทดลอง
ทําและปฏิบัติจริง เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามทฤษฎี หรือกระบวนการที่ถูกกําหนดไว และจะเกิดอยาง
มีคุณคาของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้นนักเรียนสามารถนําไปประยุกตตอยอดนําทฤษฎีความรูมา
สรางขั้น ตอนกระบวนการพิ สูจ นจิ ตนาการสรางผลงาน หรือนวัต กรรมที่ เกิด แรงบั น ดาลใจในการใช
ประโยชนเพื่อสังคม ในรูปแบบการสรางการสงสาร การสื่อสารในขั้น Learn to Communicate ใน 2
ขั้ น นี้ ส ามารถตรวจสอบวัด ผลประเมิ น ผลได โดยใช ขอ สอบมาตรฐาน เพื่ อ ตรวจสอบการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณ เชิงการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตในตางสถานการณ และการประเมินทางเลือกที่ดี
ดังนั้นการทดสอบความรูความสามารถจึงตองระมัดระวังวาจะวัดแคเพียงความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือความรูที่ไดสืบคนพิสูจนขอเท็จจริง หรือขั้นการตกผลึกการดําเนินวิถีชีวิตซึ่งขั้นสุดทาย
ตองใชขอทดสอบมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบผลการเขาสูสาขาการศึกษาตอดานทฤษฎีความรู
พฤติกรรมดานจิตพิสัย เปนพฤติกรรมเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู จะเริ่มเกิดขึ้นจาก
ระดับการรับรู ในขั้น Learn to Question โดยนักเรียนไดรับรูบริบท สภาพแวดลอมของ ชุมชน ถิ่น
ฐาน เกิดคําถามอยากรู มีการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูตั้งเปนสมมติฐานคําตอบ และพฤติกรรม
ระดับการตอบสนอง ในขั้น Learn to Search นักเรียนไดลงมือปฏิบัติสืบคน รวบรวมความรู จากแหลง
อางอิงที่เชื่อได ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชิงสนั บสนุน โตแยงยืนยันสมมติฐานคําตอบ
หรือไดขอคนพบใหม การใชเครื่องมือวัดระดับคุณภาพการเกิดทักษะการปฏิบัติจะทําใหอางอิงเชื่อมโยง
ไปสู พฤติกรรมระดับการตอบสนองของดานจิตพิสัย สําหรับพฤติกรรมระดับการสรางคานิยมจะเกิดขึ้น
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ในขั้น Learn to Construct โดยนักเรียนมีความตองการที่จะพิสูจนยืนยันความจริงตามทฤษฏีความรู
ขอคนพบที่นักเรียนไดคําตอบ จะทําใหสรางความมั่นใจในสิ่งที่คนพบใหมเกิดกระบวนทัศนใหมที่ยึดเปน
องคความรู และเมื่อนักเรียนมีการจัดระบบองคความรูตาง ๆ จากที่คนพบในหลาย ๆ วิชาหลัก มองเห็น
ความเกี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต และเกิ ด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะพั ฒ นาต อ ยอด พั ฒ นา
กระบวนการทํ างาน สร างผลิ ต ภั ณ ฑ หรือ พั ฒ นานวั ต กรรม ในขั้ น Learn to Communicate ก็จ ะ
เชื่อมโยงการเกิดพฤติกรรมระดับการจัดระบบการสรางคานิยม และเมื่อมีการทํางานรวมกับผูอื่น ได
คนพบกระบวนการพัฒนา ไดผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมที่ใชประโยชนตอบุคคลในสังคมเกิดคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น เกิ ด ความรู สึ ก ที่ ดี หรื อ โต แ ย งอย างหนึ่ งอย า งใด ก็ จ ะเที ย บเคี ย งและเชื่ อ มโยงไปสู ก ารเกิ ด
พฤติกรรมระดับการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมที่ยึดถือได สํารับขั้น Learn to Service ซึ่งการเกิดใน
ขั้นนี้จะถูกนําไปปฎิบัติในวิถีชีวิตของบุคคล โดยไมมีเงื่อนไขการถูกบังคับหรือแลกดวยผลตอบแทนใด ๆ
ซึ่งการเกิดระดับของพฤติกรรมดานจิตพิสัยจะถูกนําไปประเมินผลการสั่งสมคุณลักษณะอันพึงประสงค
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูที่สอนรายวิชาจะตองมีการระบุชนิดของคุณลักษณะไวตั้งแตการ
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ของแต ล ะหน ว ยการเรีย นรูบู ร ณาการ และต อ งระบุ ช นิ ด คุ ณ ลั กษณะ
เชนเดียวกันกับครูที่รับผิดชอบการมอบหมายกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต ร โดยเฉพาะการเข าร ว มกิ จ กรรมวั น สํ าคั ญ ของชาติ และของทุ ก ศาสนา จะต อ งระบุ ช นิ ด
คุณ ลักษณะให ชั ดเจน และต องระมั ด ระวังวาคุณ ลักษณะที่ ระบุช นิดไวนั้น จะไม เกิดขึ้ น ในเงื่อนไขที่
นักเรียนแสดงพฤติกรรมระดับการรับรู และระดับการตอบสนอง จะใชแทนดวยคุณภาพ 0 และจะเริ่ม
เกิดคุณลักษณะตามที่ระบุไวในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยพฤติกรรมในระดับคานิยม จะแทน
ดัวยคุณภาพ 1 ระดับการจัดระบบคานิยม แทนดวยคุณภาพ 2 และระดับการสรางลักษณะนิสัยตาม
คานิยมที่ยึดถือ แทนดวยคุณภาพ 3 สําหรับการวัดผลประเมินการใหผลคะแนนตามประเภทของตัวชี้วัด
มาตรฐานรายวิ ช าที่ เป น การวั ดด านจิ ต พิ สั ย หรือ affective domain ครู จ ะวัด ผลโดยการแทรกใบ
มอบหมายกิจกรรมการทํางานพรอมการใหรายงานผลการทํางานและขอคิดเห็นที่เปนประเด็นความรูสึก
ตามสถานการที่ปรากฎตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา แทรกเขาไปในใบกิจกรรมมอบหมายใหนักเรียน
ทํางานในขั้นตอนของ QSCCS ที่มีการมอบหมายงาน
พฤติกรรมดานทักษะพิสัย จะเริ่มเกิดพฤติกรรมดานทักษะพิสัยไปพรอมกับพฤติกรรม
การตอบสนองของดานจิตพิสัย โดยนักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนคําถามอยากรู และตั้งสมมติฐาน
คําตอบ ตอจากพฤติกรรมระดับการรับรูของดานจิตพิสัยในขั้น Learn to Question และพฤติกรรม
ดานทักษะพิสัยจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในการทํากิจกรรมสืบคน รวบรวม ทฤษฎีความรู เพื่อสนับสนุน
โตแยง สมมติฐานคําตอบในการพิสูจนหาคําตอบที่เปนจริง ในขั้น Learn to Search ซึ่งพฤติกรรมทั้ง
สองขั้นนี้ จัดเปนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ตามตัวแบบของทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 ที่
ทําให คนเรียนรูเทาทั น สารสนเทศจากแหลงที่เชื่อถือได ในการสรางกระบวนทัศน ใหม ที่ เป นทฤษฎี
ความรู แตพฤติกรรมทักษะพิสัยที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ขั้น ดังกลาวยังไมเกิดชัดเจนตามระดับการเกิดดานทักษะ
พิสัย ตั้งแตระดับทักษะการเลียนแบบ (Imitation) การปฏิบัติไดโดยลําพัง (Manipulation) การปฏิบัติ
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ไดถูกตองแมนยํา (Precision) การปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน (Articulation) และการปฏิบัติ
โดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ (Naturalization) โดยจะเกิดชัดเจนในขั้น Learn to Construct ซึ่งในขั้นนี้
กลุมนักเรียนจะรวมกันลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอน ของตัวทฤษฎีความรู เพื่อพิสูจน ยืนยันความ
เปนจริง ซึ่งนักเรียนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกในดานทักษะพิสัยที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล เมื่อ
เทียบกับ 5 ระดับของดานทักษะพิสัย ครูควรชี้แนะ ชวยเหลือใหนักเรียนไดเลียบแบบไปกอน และให
ทําซ้ําใหปฏิบัติไดตามลําพัง และทําซ้ําจนปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา เปนอยางนอย แตถามีการฝกฝนทําซ้ํา
จนเกิดปฏิบัติอยางตอเนื่องและผสมผสาน และไดตามอัตโนมัติเปนธรรมชาติ ถือวานักเรียนมีทักษะพิสัย
ดี ม าก แต ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ยั งต อ งการมากกว า นี้ คื อ ทั ก ษะการสร า งผลงาน
ผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรม จากการจินตนาการที่ตอยอดจากการรูและประยุกตใชทฤษฎีความรู อันจะ
นําไปสูคานิ ยมการเป นผู ผลิตใช มากกวาผูใชและผูซื้อเพียงอยางเดียว ซึ่งจะเกิดขึ้ นในขั้น Learn to
Communicate ครูค วรปลู ก ฝ งให นั ก เรี ย นใช ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร ตามมาตรฐานตั ว ชี้วั ด
รายวิชา ว 8.1 นําทฤษฎีความรูสรางขั้นตอน พิสูจนสมมติฐานของคําถามที่ตองการคําตอบที่จะทําให
เกิดประโยชนใชเพื่อสังคม นักเรียนรวมกันวางแผนการทํางาน และทดลองปฏิบัติตามขั้นตอน พรอมกับ
ปรับปรุงแกปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากการออกแบบการใชทฤษฎี หรือทักษะความชํานาญการใชอุปกรณ
เครื่องมือ ครูควรใชระดับพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตรตรวจติดตาม
ความกาวหนา และใหขอแนะนํา การทํางานและสรางผลงานของนักเรียน ดังนั้นทักษะการปฏิบติดาน
ทักษะพิ สัยจึงเกิดอยางชเดนชัดในขั้น Learn to Search และขั้น Learn to Construct ครูควรสราง
เครื่องมือวัดระดับทักษะการทํางานดานทักษะพิสัย เพื่อวัดระดับพฤติกรรมการแสดงออกในแตระระดับ
ของดานทักษะพิ สัย เป นคาของคะแนนการปฏิบั ติตามที่ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาตองการวัดในดาน
psychomotor domain และการใหคาคะแนนสําหรับการวัดผลประเมินผลตัวผลงาน หรือผลิตภัณฑ
จะตองมีเครื่องมือวัดระดับคุณภาพที่ตอบความเปนศตวรรษที่ 21 ในเรื่ององคประกอบของงาน และ
การบูรณาการใชประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งจะนําไปเทียบเปนคาของคะแนนจากคะแนนเต็มของผลงาน
หรือผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ความคิดเชิงสรางสรรค พัฒนาตอยอด หรือสรางนวัตกรรม ที่ตอบประโยชนเพื่อ
สังคม และการใชงานไดจริง
ระดั บ 5 พั ฒ นาตอยอด หรือเกิ ดนวัต กรรม และใชงานได จริงตอประโยชน ของ
สังคม
ระดั บ 4 พั ฒ นาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม แตยังพบขอบกพรองของการใช งานเพื่ อ
ประโยชนตอสังคม
ระดับ 3 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบที่มีอยูแลว แตไดแกขอบกพรองใหดีขึ้น
ระดับ 2 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบที่มีอยูแลว แตยังพบขอบกพรองอยู
ระดับ 1 ผลงาน ผลิตและพัฒนาไมตอบประโยชนที่ใชงานไดเพื่อสังคม
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2. ขั้นตอนการผลิตใชทฤษฎีความรูตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาไดอยางบูรณาการ
ระดับ 5 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไดอยางชัดเจน ตั้งแต 5 วิชาขึ้นไป
ระดับ 4 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน ในบางรายวิชา
ระดับ 3 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน
ระดับ 2 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมสอดคลองกับผลงาน
ระดับ 1 ผลงานไมมีการอางอิงการใชทฤษฎีความรูจากรายวิชา
3. วัสดุ และวิธีการผลิตเหมาะสมและเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับ 5 ระบุอางอิงที่มาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจน
ระดับ 4 ระบุอางอิงที่มาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจนเพียงบางสวน
ระดับ 3 ระบุอางอิงที่มาทฤษฎีความรูสับสนและไมชัดเจน
ระดับ 2 ไมไดระบุอางอิงที่มาของทฤษฎีความรูและยังมองเห็นผลกระทบ
ระดับ 1 ไมไดระบุอางอิงที่มาของทฤษฎีความรูและมองเห็นผลกระทบ
4. การนําเสนอเผยแพรการใชงานนําไปสูชองทางการสรางงาน และพัฒนาอาชีพ
ระดับ 5 นํ าเสนอสื่อสารไดดี อย างหลากหลาย และระบุมองเห็ น การสรางงาน
และอาชีพ
ระดับ 4 นําเสนอสื่อสารไดดีอยางหลากหลาย แตไมระบุการพัฒนางานและอาชีพ
ระดับ 3 นําเสนอสื่อสารสับสน ถึงแมนจะระบุการพัฒนางานและอาชีพ
ระดับ 2 นําเสนอสื่อสารสับสน และมองเห็นการพัฒนางานและอาชีพไมชัด
ระดับ 1 นําเสนอสื่อสารสับสน และไมระบุการพัฒนางานและอาชีพ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา กําหนดการพัฒนาไว ๒ ลักษณะ
คือ
1. การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค ในห อ งเรี ย น กํ า หนดให เป น หน า ที่ ข อง
ครูผูสอนแตละรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูดําเนินการพัฒนา ประเมินผล และแกไขปรับปรุงผูเรียน
ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทีมครูผูสอนประจําหนวยบูรณาการณ จะวิเคราะหกระบวนการ
ทํางานจากใบมอบหมายกิจกรรมการทํางาน เพื่อกําหนดคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นมีคุณลักษณะใดบาง
แลวสรางเครื่องมือวัดระดับคุณภาพการแสดงออกของพฤติกรรม
2. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคนอกหองเรียน กําหนดใหเปนหนาที่ของครูที่
ปรึกษาชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และครูแนะแนว ตลอดจนคณะครูผูรับผิดชอบโครงการวัน
สําคัญของชาติ และทุกศาสนา โครงการที่โรงเรียนกําหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณลักษานิสัย รวมกันพัฒนา
ประเมินผล และปรับปรุงแกไขผูเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งในขณะที่รวมกิจกรรม ดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้ง
ใน และนอกสถานศึกษ
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ทักษะ และคานิยม จากกิจกรรมตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร
การเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตร ไดแกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และ
เนตรนารี และกิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สามารถตรวจสอบ ติดตามการตกผลึกของ
ความรู ทักษะกระบวนการ และคานิยมจากสิ่งที่นักเรียนไดสั่งสมมาจากการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐาน
และวิชาพิ่มเติมของโปรแกรมการเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษากิจกรรม และครูแนะแนวจะตองมีเครื่องมือวัด
ระดับคุณภาพการเกิดทักษะ และคานิยม
กิจกรรมชุมนุน โรงเรียนควรใหนักเรียนไดเลือกตามความสนใจ และความถนัดจากการ
ไดรับรู และเรียนรูในวิชาเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ทั้งความรู ทักษะการปฏิบัติ และการสรางคานิยม
ใหมจากการเรียนรู โรงเรียนควรเปดอิสระใหนักเรียนรวมกลุมกันตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 6 จัด
กิจกรรมที่สะทอนการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพที่ทํางานกันเปนทีม เชนจัดใน
รูปบริษัทจํากัด ใหมีการจําลอง และจัดกระบวนการเสมือนบริษัทจริง ตั้งแตตั้งบริษัท ทุนประเดิม แผน
และกลยุทธการทําธุรกิจ การทํ างานเชิ งธุรกิจสรางรายได บัญชีรายรับ รายจาย และการรายงานผล
ประกอบการ ซึ่งการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองการใหมีการเรียนรูการเปนผูประกอบการ
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถาเปนไปตามเงื่อนไขการถูกบังคับหรือแลกดวย
ผลตอบแทนระดับการเกิดดานจิตพิสัยจะเกิดไดเพียงขั้นรับรู และขั้นการตอบสนอง ดานทักษะพิสัยจะ
เกิ ด ได เพี ยงขั้ น การเลี ย นแบบ และขั้น ปฏิ บัติไดตามลําพั งที่ยังขาดความถูกตองแมน ยํา ซึ่งสวนใหญ
นักเรียนของสถานศึกษาในประเทศไทยสวนใหญทําไดเพียงเทานี้ สถานศึกษาสวนใหญยังไมตระหนัก
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดดานจิตพิสัยในขั้นการสรางคานิยม การจัดระบบ และการสราง
ลักษณะนิสัยตามคานิยม ในดานทักษะพิสัยยังไมเกิดขั้นการปฏิบัติไดถูกตั้งแมนยําตามลําพัง การปฏิบัติ
อยางตอเนื่องผสมผสาน และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ
กิจกรรมการปลูกฝงทักษะพิสัย และจิตพิสัย ในระดับสูง ครูผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรควรจัดทํ าใบกิจกรรมมอบหมายการทํางาน และมอบหมายการใหรายงานการประเมิน
ความรูสึกที่ตัวนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงจากการไดรับรู และตอบสนองการปฏิบัติ
ตามกิ จกรรมมอบหมายงาน กิจ กรรมที่ครูมอบหมายนั้น จะต องระบุชื่ อของพฤติกรรมที่ จะตองการ
ปลูกฝงเพื่อใชประกอบการประเมินระดับขั้นการเกิดพฤติกรรม โดยตองใหนักเรียนรายงานโดยบอกหรือ
อางอิงจากแหลงอางอิงที่นักเรียนยึดถือเปนหลักยึดในใจ และใหบอกพฤติกรรมที่มีตอกิจกรรมที่นักเรียน
แสดงออกอย างต อ เนื่ อ งในการใช ห ลั ก ยึ ด ดั งกล า ว โดยครู จ ะใช เป น รอ งรอยหลั ก ฐานการประเมิ น
คุณลักษณะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ระดับขั้นการประเมินคุณลักษณะ
ระดับที่ 1 รับรูสถานการณและสภาพแวดลอมที่จะปฏิบัติกิจกรรม
ระดับที่ 2 ตอบสนอง ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
ระดับที่ 3 เกิดความรูสึก และบอกขอความรูอะไรบางที่ใชยึดถือตอการแสดงออกที่ดี
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ระดับที่ 4 จัดระบบการแสดงออก จากการบอกพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับขอความรูที่ใชยึดถือตอการแสดงออกที่ดี
ระดับที่ 5 นําไปใชในวิถีชีวิตประจําวัน ดวยการบอกพฤติกรรมที่แสดงออกในการทําใน
ลักษณะการทําเปนลักษณะนิสัย
ระดับขั้นการประเมินสมรรถนะ
ระดับที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมตามการมอบหมาย โดยมีการแกไขจากขอหารือของครู
ระดับที่ 2 ปฏบัติกิจกกรมการมอบหมาย ไดราบรื่นและแกไขขอขัดของไดเปาหมาย
งานตามมอบหมาย
ระดับที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรมไดงานอยางมีคุณภาพ
ระดับที่ 4 ปฏิบั ติกิจกรรมไดงานอยางมีคุณภาพ และเคารพสิทธิ์ของผูอื่น และสิ่งที่
เกี่ยวของ
ระดับที่ 5 ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีคุณภาพ และนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมอื่นไดดี
การจัดทําแฟมสะสมงานสูเสนทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
จากผลการวั ดผลด า นความรูความสามารถ หรือ พุ ทธิพิ สัย ที่ เป น คะแนนเก็บ ตามตังชี้ วัด
มาตรฐานรายวิชา และที่เปนคะแนนสอบกลางภาค และปลายภาคในการวัดผลตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
ที่สําคัญ และคะแนนเก็บที่เปนตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งถูกเก็นไวใน
ปพ. 5 นั้น ถูกนํามาวิเคราะหจัดเก็บเปนระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน
กลุมวิชาเพิ่มเติมดานสาขาวิชาที่ใชศึกษาตอดานอาชีพ นําไปจัดเก็บเขาสูแฟมสะสมงานของนักเรียน
รายบุคคล สวนผลงานตลอดจนผลรางวัลก็จะถูกจัดเก็บไวดวยเชนกัน สําหรับรดบขันพฤติกรรมดาน
คุณลักษณะ และสมรรถนะ ที่ไดมาจากกาประเมินของครูผูสอนรายวิช และครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนทั้งกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะถูกสงมารวบรวมที่ครูที่ปรึกษาหองเรียน
นําผลระดับคุณภาพที่ถูกประเมินมาดังกลาว นํามาวิเคราะหเปนภาพรวมในแตละชื่อคุณลักษณะ และ
ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร และตามชื่อคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จะทําใหรูวานักเรียนแตละ
คนมี ป ริมาณการเกิ ดคุ ณ ลั กษณะ และสรรถนะ แตล ะอยางมีป ริมาณมากนอยแตกตางกัน ไป ซึ่งจะ
สามารถนําไปรายงานไวใน ปพ. 8 และเก็นเขาสูแฟมสะสมงานของนักเรียนรายบุคคล นอกจากนั้นยังนํา
ผลการประเมินตามมาตรฐานดานความถนัดรายวิชาของสาขาอาชีพ และความถนัดดานอาชีพ รวมถึง
ผลการวัดดานบุคลิกภาพดานอาชีพ ก็จะถูกจัดเก็บเขาแฟมสะสมงานของนักเรียนรายบุคคลเชนเดียวกัน
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ภาคผนวก

ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน
จากประสบการณในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน ซึ่งไดนํามาประยุกตใหเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา วุฒิภาวะของนักเรียน และสภาพแวดลอมที่โรงเรียน จึงสามารถกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
โครงงานได 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกเรื่องที่นาสนใจ
2. เตรียมไปหาแหลงความรู
3. เขาสูการวางแผนกอน
4. ทําตามขั้นตอนอยางสนุกสนาน
5. เขียนรายงานอยางมั่นใจ
6. นําเสนองานไดเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเรื่องที่นาสนใจ : ขั้นตอนแรกนี้ผูเรียนจะตองเลือกเรื่องที่เขาสนใจ โดยครู
จะตองเปนผูกระตุนหรือจัดกิจกรรมเราใหผูเรียนคิดเรื่องที่จะทําดวยความพอใจ หัวขอของโครงงานอาจ
ไดมาจากปญหา คําถาม หรือความอยากรู อยากเห็นในเรื่องตาง ๆ ของผูเรียน ซึ่งเปนผลไดมาจากการ
ได อานหนั งสื อ การฟ งการบรรยาย การทัศนศึกษาการได พบเห็น สิ่งตาง ๆในชีวิตประจําวัน หัว ขอ
โครงงาน ควรเป น เรื่ อ งที่ เฉพาะเจาะจงและชั ด เจนว าทํ าอะไร ควรเน น เรื่ อ งที่ อ ยู ใกล ตั ว และเกิ ด
ประโยชน
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมไปหาแหลงเรียนรู : ในขั้นนี้ผูสอนจะตองจัดเตรียมหรือชี้แนะแหลงความรู
ตาง ๆ ที่ผูเรียนจะตองใชคนควาหาคําตอบจากเรื่องที่เขาสนใจและสงสัย อาจเปนประเภทเอกสาร ผูรู
หรือผูเชี่ยวชาญ สื่อประเภทโสตทัศน วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ที่หลากหลาย ผูเรียนจะตองไดรับรูวามีแหลง
ความรูใดบาง ไดมองเห็นชองทางที่จะใชแหลงความรูนั้น ๆ อยางไรบาง และสามารถกําหนดแนวทาง
กวาง ๆ ไดวาจะทําอะไร ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร เพื่ออะไร ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 เขาสูการวางแผนกอน : เมื่อผูเรียนไดกําหนดแนวทางกวาง ๆ แลว จะตองนํา
แนวทางนั้ นมาวางแผนในการทํางานวาจะทําอะไรกอนหลง โดยการสรางแผนที่ความคิด แลวนํามา
จัด ทํ าเค าโครงของโครงงาน กํ าหนดเป น หัว ขอตาง ๆ ไดแก ชื่อโครงงาน ชื่อผูจัดทําโครงงาน ชื่อที่
ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เหตุผลที่จัดทําโครงานวัตถุประสงคของการจัดทํา ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ และแหลงความรูที่ใชในการศึกษาคนควา
ขั้นตอนที่ 4 ทําตามขั้นตอนอยางสนุกสนาน : ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่
วางไว โดยอยูในความดูแลและแนะนําของครูผูสอน โดยผูเรียนจะตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มี
การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวเปนระยะวาทําอะไร ทําอยางไร ไดผลอยางไร เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคได
แกไขอยางไร ผูเรียนควรฝกทักษะจากกิจกรรม และแหลงความรูที่หลากหลาย ตามความสนใจ เกิดการ
เรียนรูตามลําดับขั้นโดยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดสนุกเพลิดเพลินกับการทํางาน ไดทํางานอยางมี
ความสุข เกิดความภูมิใจในผลงานที่ปรากฎ และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดอยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานอยางมั่นใจ : การดําเนินการตามขั้นตอนนี้ เปนการสรุปการรายงาน
ผลจากการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อใหผูอื่นไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลที่ไดรับ และขอเสนอแนะ
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ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงงานการเขียนรายงานควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม
ประเด็ นสํ าคัญ ๆ อาจกํ าหนดเปน หั วขอตาง ๆ หรือรายบท ไดดังนี้ บทนํา เอกสารที่เกี่ ยวของ การ
ดํ า เนิ น การศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา สรุ ป และข อ เสนอแนะ รวมทั้ ง ภาคผนวกที่ ต อ งการนํ า เสนอใน
รายละเอียดดวย
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานไดอยางเหมาะสม : นับเปนขั้ตอนสุดทายของการจัดทําโครงงาน เปน
การนํ าผลการดํ าเนิ น งานทั้ งหมดมาเสนอใหผูอื่น ไดท ราบ โดยเนน ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความ
รับผิดชอบ อาจมีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง ฯลฯ ซึ่งสามารถนําเสนอในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต การบรรยาย การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การจัดทํา
สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ
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การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning : PBL)
การนํ าโครงงานมาใช ในการจัด การเรีย นการสอนถือ ได วาไมใช สิ่งใหมในการจั ดการศึ กษา
อยางไรก็ตามในทศวรรษที่ผานมามีการนํามาใชแบบคอยๆ พัฒนาจนไดรับการยอมรับเปนกลวิธีการ
สอนอยางเปนทางการ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานไดเขามามีสวนสําคัญในการเรียน เมื่อมีงานวิจัยมา
สนับสนุนสิ่งที่ครูไดเชื่อมั่นมายาวนานกอนหนานี้วานักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสได
คน ควาในสิ่งที่ซับ ซอน ท าทายหรือในบางครั้งเปนประเด็น ปญ หายุงยากที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได การ
เรียนรูดวยโครงงานจะเปนไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุน ใหเกิด
การคนควาอยางกระตือรือรนและใชทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง ไดให
ความสํ าคั ญ กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ในลั กษณะนี้ ศั กยภาพในการรับ รูสิ่งใหม ๆ ของนั ก เรี ย น จะถู ก
ยกระดั บ ขึ้ น เมื่ อได มีส วนร วมในกิ จกรรมการแกปญ หาที่มีความหมาย และเมื่ อนั กเรีย นได รับ ความ
ชวยเหลือใหเขาใจวาความรูกับทักษะเหลานั้นสัมพันธกันดวยเหตุใด เมื่อไหรและอยางไร
1. การเรียนรูดวยโครงงานคืออะไร
การจัดการเรียนรูที่ใชโครงงาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญวิธีการ
หนึ่งที่จะชวย พัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูและทักษะผานการทํางานที่มีการคนควาและการใชความรูใน
ชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู การเรียนรูดวยโครงงานจะถูก
ขับเคลื่อนโดยมีคําถามกําหนดกรอบการเรียนรูที่เปนตัวเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการเรียนรูกับทักษะ
การคิ ด ขั้ น สู งเข าสู สถานการณ ที่ เกิ ด ขึ้น ในชีวิตจริง หน วยการเรีย นรูบู รณาการ จะใชได ดีกับ แบบ
โครงงานจะประกอบไปดวยกลวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะทําใหผูเรียนทั้งหมดเกิดการเรียนรู แมจะมี
วิธีการเรียนรูที่ตางกันก็ตาม นักเรียนสามารถขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือชุมชนเพื่อ
คลี่คลาย ปญหาหรือเนื้อหาความรูที่ลึกซึ้ง สวนการบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการประเมินที่
หลากหลายก็จะเปนตัวชวย เสริมใหผลงานของนักเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
การจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปนรูปแบบวิธีสอนทีจ่ ะนํานักเรียนเขาสูการแกปญหาที่
ทาทายและสรางชิ้นงานไดสําเร็จดวยตนเอง โครงงานที่จะมาชวยสรางสภาวะการเรียนรูภายในชั้นเรียน
จะเกิดไดในหลายกลุมสาระการเรียนรู ในหลายเนื้อหาและในหลายระดับชวงชั้น โครงงานจะเกิดขึ้นบน
ความทาทายจากคําถามที่ไมสามารถตอบไดจากการทองจํา โครงงานจะสรางบทบาทหลากหลายขึ้นใน
ตัวนักเรียนเปนผูที่แกปญหา คนที่ตัดสินใจ นักคนควา นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองตอวัตถุประสงคที่
เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไมใชสิ่งที่แปลกแยกหรือเพิ่มเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาที่แทจริง
2. แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
1. โครงงานเป น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ทจริ ง สามารถนํ าไปประยุ ก ต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน
2. การให ผู เ รี ย นทํ า โครงงาน เป น การเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได เ ข า สู ก ระบวนการสื บ สอบ
(process of inquiry) ซึ่งเปนการใชกระบวนการคิดขั้นสูง
3. การจัดการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานที่เปนรูปธรรมออกมา
4.การแสดงผลงานตอสาธารณชน สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรู และการทํางานใหแก
ผูเรียนได
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5. การใหผูเรียนทําโครงงานสามารถชวยดึงศักยภาพตาง ๆ ที่มีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใช
ประโยชน
6. ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ
7. ผูเรียนเรียนรูตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
8. ใชกระบวนการวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เปนระบบ
9. หาคําตอบภายใตคําแนะนาของครูผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ
10. สอนไดทุกชั้น เปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได ทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได
3. วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู
1. เพื่อใหผูเรียนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น
3. เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร และเสริมสรางความมั่นใจใหผูเรียนเปน
ผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องที่เขาตองการคนหาคําตอบ
4. เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค
4. ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยโครงงาน ประกอบดวย
1. เรื่องหรือประเด็นปญหาที่จะจัดเปนโครงงาน เปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ตองการหา
คําตอบ
2. วิธีการหาคําตอบ เปนการศึกษาดวยตนเอง ที่มีลักษณะ
2.1 เปนกระบวนการ มีระบบ
2.2 มีวิธีการศึกษาหลายวิธี ซึ่งครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
2.3 มีการศึกษาจากแหลงการเรียนรู / แหลงขอมูลที่หลากหลาย
2.4 มีครูเปนที่ปรึกษาตลอดกระบวนการทํางาน
3. คนพบองคความรู หรือขอสรุป จากโครงงาน ซึ่งมีลักษณะที่
3.1 สามารถนาไปใชในชีวิตจริงได
3.2 กระตุนใหตองการที่จะศึกษาหาคําตอบอยางตอเนื่อง
3.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได
5. จัดกิจกรรมสนับสนุน กระตุนความคิด โดย
- จัดกิจกรรมในบทเรียนที่ทาทาย
- มอบหมายงานที่ไมซับซอน
- คิดหาคําตอบงายๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- จัดนิทรรศการ
- ศึกษานอกหองเรียน
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6. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
1. เลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา
กิจกรรมของผูเรียน
กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. จัดกิจกรรมสํารวจความสนใจ
1. สํารวจความสนใจของตนเอง
1.1 สํารวจชุมชน
1.1 สังเกต ศึกษาขอมูล
1.2 ใชคําถามกระตุนใหสนใจ
1.2 ติดตามขาว เหตุการณ
1.3 ใชคําถามเชื่อมโยงเหตุการณ
1.3 เชื่อมโยงเรื่องที่เรียน
1.4 ใชสื่อตาง ๆ
1.4 เชื่อมโยงโดยใช web
1.5 ชวยเหลือนักเรียนเลือกเรื่อง/ปญ หา เพื่อ
หรือแผนภาพความคิด
ทําเปนโครงงาน
1.6 รวมกับนักเรียนกําหนดเรื่อง/ปญหา
2. วางแผน
กิจกรรมของผูเรียน
2.1 กําหนดจุดประสงค
1. คิดทบทวน ไตรตรองหาเหตุผลประกอบใน
การตัดสินใจ
2. เขียนสิ่งที่ตนตองการ
3. พูดคุยกับเพื่อน ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
2.2 ตั้งสมมุติฐาน
1. พูดคุยกับเพื่อนเพื่อกําหนดคําตอบลวงหนา
2. เลือกคําตอบที่เหมาะสม
3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไวเพื่อรอการพิสูจน

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. ใชคําถามใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือ
ประเด็นที่ตองการศึกษา
2. วิเคราะหความเปนไปไดของจุดประสงค แสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ใหคิดอยาง
รอบคอบ
3. ใหกําลังใจ
1. ใชคําถามกระตุน ใหนั กเรีย นคาดเดาคาตอบ
ลวงหนาวานาจะเปนอยางไร นาจะมีผลอยางไร
2. วิเคราะหความเปนไปได ใหความคิดเห็น
3. ถามย้ําใหนักเรียนคิดอยางรอบคอบและมั่นใจ
ในคาตอบที่คาดคะเน

2.3 กําหนดวิธีการศึกษา
1. รวมกับนักเรียนวางแผนโดย
- หาวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ
- เลือกวิธีการที่เหมาะสม
- กํ า หนดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ระยะเวลา แหล ง
เรียนรู และวิธีการนําเสนอผลงาน

1. กระตุน สงเสริม ใหคาปรึกษาเกี่ยวกับ
- คิดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย
- เลือกการศึกษาที่สามารถทําได
- เลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสม
- จัดทําเคาโครงของโครงงาน

2. จัดทําเคาโครงของโครงงาน

- ชวยประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวก
72

แนวทางจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
3. ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน
1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
2. บันทึกขอมูลทุกขั้นตอน
3. ปรึกษากับเพื่อนและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. รวมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. สังเกต จดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
2. ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาเมื่อตองการ
3. แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
4. จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะ
5. ใหแรงเสริม กําลังใจ
6. อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูเรียน

4. เขียนรายงาน
กิจกรรมของผูเรียน
1. ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานหลาย ๆ
2. รูปแบบ
2. เลือกรูปแบบที่เหมาะสม
3. เขียนรายงานตามรูปแบบ
4. จัดทาเอกสารรูปเลม

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. ใหคําปรึกษาในการเลือกรูปแบบการเขียน
รายงาน
2. แนะนา ติชมการเขียนรายงาน

5. นําเสนอผลงาน
กิจกรรมของผูเรียน
1. ศึกษาการนําเสนอที่หลากหลาย
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3 เตรียมการนําเสนอผลที่ไดจากการทําโครงงาน
คือ
- กระบวนการศึกษา
- ผลที่ไดจากการศึกษา

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ
2. จัดบรรยากาศ/เวทีการนําเสนอ
3. ประเมินผลการทําโครงงาน
4. สงผลงานของผูเรียนเขารวมแสดง/ประกวด
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การเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตรเปนงานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียนที่ศึกษาทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอก
เวลาเรียนก็ ได เมื่ อนั กเรียนมีป ญ หาหรือขอสงสัย อยางใดอย างหนึ่ งขึ้ น มา นั กเรี ยนนํ า ป ญ หานั้ น ไป
ทดลองศึกษา แกปญ หา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร แล วนําผลงานมาเสนอวิเคราะห เช น
นักเรียนสงสัย วาชวงใดที่ เหมาะสมที่สุดในการกรีดยาง เพื่ อใหได ปริมาณน้ํายางสูงสุด นั กเรีย นไดใช
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ในการทดลองจนได รั บ คํ า ตอบ การศึ ก ษาดั ง กล า ว คื อ โครงงาน
วิทยาศาสตร
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร
1. ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล
2. ประเภททดลอง
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ
4. ประเภททฤษฎี
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล
การสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางหรือจําแนกเปนหมวดหมูโครงงานประเภทนี้ไมกําหนดตัว
แปร ในการเก็ บ ข อ มู ล อาจเป น การสํ า รวจในภาคสนามหรื อ ในธรรมชาติ หรื อ นํ า มาศึ ก ษาใน
หองปฏิบัติการ นอกจากนั้นการสํารวจรวบรวมขอมูลอาจบงชี้ที่มาของปญหา เพื่อนําไปใชศึกษาทดลอง
ตอ ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน
- การสํารวจพืชพันธุไมในโรงเรียน ในทองถิ่น
- การสํารวจพฤติกรรมดานตางๆ ของสัตว
- การสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
- การศึกษาลักษณะของอากาศในทองถิ่น
2. โครงงานประเภททดลอง
โครงงานที่มีลักษณะการออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปร
อื่ น ๆ โครงงานประเภทนี้ นั ก เรี ย นได แ ก ป ญ หา ปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ ป ญ หาหรื อ ข อ สงสั ย ของนั ก เรี ย น
ดําเนิน การอบรม ทดลองสรุปผล วิเคราะห ผลที่ ได ออกมา ซึ่งจะเปน การใช ทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางสมบูรณ เชน
- ศึกษาการตัดใบขาวโพดที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และผลิตผล
- การทํายากันยุงจากพืชในทองถิ่น
- การปองกันการเปนหนอนของปลาเค็ม โดยใชสารสกัดจากพืชที่มีรสขม
- การใชมูลวัวปองกันวัวกินใบพืช
- การบังคับผลแตงโมเปนรูปสี่เหลี่ยม
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
โครงงานประเภทนี้ เปนการประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณเพื่อใชสอย
ต า ง ๆ สิ่ งประดิ ษ ฐ อ าจคิ ด ขึ้ น มาใหม ปรั บ ปรุ ง หรื อ สร า งแบบจํ า ลอง โดยประยุ ก ต ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ
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ของชิ้นงานดวย หากนักเรียนประดิษฐชิ้นงานขึ้นมา โดยมิไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ถือวาเปน
สิ่งประดิษฐไมใชโครงงานวิทยาศาสตร ตัวอยางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เชน
- กรงดักแมลงวันและแมลงสาบ
- เครื่องตีไขสําหรับเด็ก
- เครื่องโรยปุยยางพารา
- จักรยานเก็บขยะ
- เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพดแบบมือหมุน
การไดมาซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตรไดมาจากปญหาหรือขอสงสัย ซึ่งควรจะเปนปญหาใกลตัวของนักเรียน
พยายามอยาให นักเรียนคิดปญหาที่ไกลตัวเกิน ความสามารถของเด็กที่จะทําได ตัวอยางการไดมาซึ่ง
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน เชน
1. ปญหาใกลตัว
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางพารา เพื่อใหได
ปริมาณน้ํายางสูงสุด” โครงงานเรื่องนี้มาจากปญหาของตัวนักเรียนเองที่ตองตื่นนอนในเวลาเชามืด เพื่อ
กรีดยางพาราในเวลาที่ไมแนนอน นักเรียนตองการตื่นนอนใหตรงเวลาในการกรีดยาง เพื่อใหไดน้ํายาง
ปริมาณสูงสุดในการออกแบบการทดลอง สมาชิกแตละคนกรีดยางพรอมกันคนละ 10 ตน ใชเวลาตนละ
ประมาณ 30 วิน าที แล วนํ าน้ํ ายางมารวบรวมชั่งน าหนักในชว งเวลา 1-5 นาฬิ กา ในการทดลองถ า
จํานวนตนยางมากกวานี้ เวลาจะคลาดเคลื่อนไปมาก ผลของโครงงานวิทยาศาสตรนี้ทําใหนักเรียนไดคิด
ทดลองตอกับตนยางที่มีอายุมากกวา 7 ปขึ้นไป และจะทดลองโดยวัดอุณหภูมิของอากาศดวย
2. ความสงสัย อยากรูอยากเห็น
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาการตัดใบขาวโพดที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และผลผลิต” จากการที่นักเรียนไดเรียนเรื่องยาฆาแมลงในบทเรียนไดรวมกันอภิปรายวาถาเกษตรกรจะ
ไมใชยาฆาแมลงจะไดหรือไมมีการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนคนหนึ่งวา ถาหนอนกัดกินใบพืชเพียง
เล็กนอยจะทําใหผลผลิตตางกันหรือไม ใบพืชถูกทําลายมากแคไหนจึงมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และผลผลิต เมื่อ ทดลองปลูกขาวโพด โดยการตัดปลายใบในกลุมทดลอง 7 กลุมตั้งแต 10 - 70 % กลุม
ควบคุมไมตัดใบ นักเรียนสังเกตเห็นวา ตนขาวโพดที่ตัดใบทุกระดับจะไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ซึ่ง
ตางกั บ กลุมควบคุ มที่ ไม ตัดใบจะถูกทําลายเกือบทุกตน การตัดใบในระดับ 20 % ไมมีผ ลกระทบต อ
ผลผลิต นักเรียนไดนําผลการทดลองไปใชกับการปลูกขาวโพดที่บานสวน ใบที่ตัดออกเอาไปใหวัวกิน
3. ปญหาทองถิ่น
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “เครื่องย่ํายางพารา”ชาวบ านในหมูบานของนั กเรีย นมี
อาชี พทําสวนยางพารามีขั้นตอนหนึ่ งของการทํายางแผน ที่ตองใสน้ํ าสมยาง (กรดอะเซตกิ ) เพื่อให
น้ํายางแข็งตัว เมื่อเทจากตะกง (ภาชนะสี่เหลี่ยม) แลวตองใชเทาเหยียบเพื่อใหแผขยายออกเปนแผน
กอนเขาเครื่องรีดนักเรียนสํารวจพบวาเทาของผูเหยียบย่ํายางทุกคนจะพุพองเปอย เพราะกรดนาสมกัด
เทานักเรียนจึงอยากจะชวยคุณยายใหมีเครื่องมือที่ชวยกรีดยางพาราแทนการเหยียบดวยเทา ออกแบบ
โดยใชทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สอดเหล็กแกนกลางสา หรับใชจับ บรรจุซีเมนตลงในทอ
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เพื่ อใหมีน าหนั ก เมื่อทดสอบประสิทธิภาพแล วรีดได เร็วกวาใชเทาเหยียบ แต มีป ญ หาเกิด ขึ้น เมื่อรีด
หลายๆ แผน ผูใชจะรูสึกเมื่อยลาเพราะตองกมลงนักเรียนจึงตองแกปญหาตอไป
4. การสังเกต
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชสารสกัดจากบอระเพ็ดและฟาทลายโจรในการปองกันการเปน
หนอนของปลาเค็ม” การกําจัดแมลงวันมีหลายวิธี นักเรียนคิดที่จะปองกันไมใหแมลงวันมาวางไขที่ปลา
เค็ม จากการสังเกตเห็นแมคาใชสารเคมีกับปลาเค็ม ซึ่งมีอันตรายมาก จึงคิดที่จะใชพืชที่มีรสขมแทน
สารเคมี เพราะสังเกตวาพืชที่มีรสขมไมคอยมีแมลงรบกวน จากการทดลองใชสารเคมีรสขมมาทาที่ตัว
ปลา เพื่อไมใหแมลงวันวางไข พบวาสารสกัดจากบอระเพ็ดในอัตราสวนที่นอยที่สุด 2 กรัม : น้ํา 300
ลูกบาศกเซนติเมตร : ปลาสลิด 1 กิโลกรัม ปองกันการเปนหนอนของปลาเค็มได 5 วัน ไมมีรสขม
5. คําบอกเลา
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การทํายากันยุงจากดอกปาลม”นักเรียนไดทราบจากคุณปาวา ดอก
ปาลมตัวผู นํามาจุดปองกันยุงได จึงอยากนําเรื่องนี้มาศึกษา โดยการทดลองเบื้องตนปรากฏวาเปนจริง
จึงเกิดแนวคิดวาจะทํ าเปนธูปโดยผสมกับ สารตางๆ ให จุดไฟติดงายและศึกษาประสิทธิภ าพจากการ
ทดลองนําดอกปาลมตัวผูไปผึ่งแดดใหแหง นํามาบดผสมขี้เลื่อย ผงถาน แปงเปยก ในอัตราสวน 2 : 1 :
1 :1 นักเรียนหาวิธีการที่จะทําเปนกานธูปหลายครั้งที่ลมเหลว มาประสบผลสาเร็จเมื่อบรรจุสารลงไปใน
หลอดกาแฟ ใสกานมะพราวสอดดึงออกมาเปนกานธูป
6. การทดลองเลน
ตัว อยางโครงงาน เรื่อง “เครื่องตีไขสําหรับ เด็ ก” นั กเรียนชายชั้น ประถมปที่ 6 นํ ามอเตอร
ของเด็กเลนที่ทิ้งแลว มาตอสายไฟเขากับถานไฟฉาย แลวนําฝาเบียรมาตกแตงเปนใบพัด ใสแกนสอด
เขาไปหมุนเลน วันตอมาเมื่อเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องสวนประกอบของไฟฉายจึงเกิด
แนวคิดที่จะดัดแปลงของเลนชิ้นนั้น เขากับกระบอกไฟฉาย เปนเครื่องตีไขสําหรับเด็ก ใชแกนที่ทําดวย
ลวด โดยออกแบบแกนหลายแบบ แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพสามารถตีไขไดสูงสุด 5 ฟอง ในเวลา
1 นาที ตอมาไดนําใบพัดมาใสที่แกนก็จะไดสิ่งประดิษฐ เปนพัดลมมือถือไดอีกอยางหนึ่ง นักเรียนคิด
ตอไปที่จะออกแบบใหมีรูปทรงที่กะทัดรัด จะใหสุภาพสตรีไวใชแทนพัด
7. ความสนใจสวนตัว
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชน้ํามันปาลมทดแทนน้ํามันเตา ในการใหความรอนในโรงไฟฟา
พลังความรอน” นักเรียน สนใจเกี่ยวกับพลังงานและความรอน มีความคิดที่จะหาสิ่งทดแทนพลังงาน
เมื่อไดศึกษาเอกสารแผนพับของการไฟฟาฝายผลิตเกี่ยวกับการใช นามันเตาในโรงงานไฟฟาพลังความ
รอน เกิดแนวคิดวาจะใชน้ํามันปาลมแทนน้ํามันเตาไดหรือไม เพราะ น้ํามันปาลมเราสามารถปลูกไดมาก
เทาที่ตองการ ไมทําลายชั้นบรรยากาศ ไมมีสารพิษในการเผาไหม ในการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
ปาลมโดยการตมน้ําเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเตา พบวา น้ํามันปาลมใหความรอนที่ทา ใหน้ําระเหย
ไดเปนไอหมด จึงสามารถใชแทนน้ํามันเตาได ในการทํางานมีปญหาเกิดขึ้นหลายขั้นตอน เชน ตองใช
น้ํามันกาด น้ํามันโซลา ผสมจึงจุดไฟติด นักเรียนไดแกปญหาไปตามขั้นตอนการทดลอง
8. รวมบทคัดยอ หรือโครงงานอื่นที่เคยมีผูทํา ไว
นั กเรีย นอาจนํ าโครงงานที่ ผู อื่น ทํ าไวแลวมาปรับ ปรุงเปลี่ย นใหมใหดีขึ้น กวาเดิม หรือขยาย
ขอบเขตการศึกษาคนควาใหกวางขวางขึ้น เชน นักเรียนกลุมหนึ่งศึกษาการคายน้ําของหอยแครง คนอื่น
อาจประยุกตวิธีการดังกลาวมาใชกับหอยขม หรือหอยชนิดอื่นก็ได
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9. การตั้งคําถามของครู
คําถามของครูมีสวนอยางมากที่จะยั่วยุใหนักเรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตรได ในบทปฏิบัติการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร ในบทเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบไปแลว ครูควรตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอไป
“ถาเปนอยางอื่นละ” “ถา .... ละ” เชน การทดลองเรื่อง น้ํายาสับฆาหนอน เมื่อการทดลองในบทเรียน
จบแลว หากครูตั้งคําถามวา“ถาเปนหนอนชนิดอื่นละ” “ถาความเขมขนของน้ํายาสับตางกันละ” ผลจะ
เปนอยางไร หรือการทดลองเรื่องเซลไฟฟูาจากมะนาว“ถาเปนผลไมชนิดอื่นละ” “ถาเปนน้ําจากใบพืชที่
มีรสเปรี้ยวละ” ผลจะเปนอยางไร แตกตางหรือเหมือนกัน นักเรียนที่สนใจสงสัยก็ตองทดลองดู
วิธีทําโครงงานวิทยาศาสตร
ขั้นตอนของการทํา โครงงานวิทยาศาสตร มีดังนี้
1. ตั้งปญหา สมมติฐานเกี่ยวกับปญหาเพื่อตอบคําถามของปญหานั้น
2. การกําหนดตัวแปร ตัวแปรตน หรือขอสงสัย ผลที่ตามมาจากการสงสัย คือตัวแปร
ตาม และจะตองควบคุมตัวแปรใดบาง เพื่อใหขอมูลนาเชื่อถือ คือตัวแปรควบคุม
3. ออกแบบทดลอง เปนการบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดใหเปนรูปธรรม
ปฏิบัติไดจริงๆ นาเชื่อถือ จะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใดบาง จะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร
กลุมควบคุม กลุมทดลอง เปนอยางไร ในบางครั้งตอไปคนควาวามีผูทดลองแลวหรือไม ผลเปนอยางไร
นักเรียนจะทดลองตออยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม
4. ทดลอง คือ การปฏิบั ติจ ริง ซึ่งจะตองทดลองหลาย ๆ ครั้งอยางน อยต อง 3 ครั้ง
เพื่อจะไดผลที่นาเชื่อถือ แตการทดลองบางครั้ง ผลการทดลองอาจขัดแยงกัน ตองเพิ่มการทดลองให
มากขึ้น เปน 5 ครั้ง หรือ 10 ครั้ง แล วจึงใชวิธีเฉลี่ย ขอมูล หรือเลือกครั้งที่เปน ไปได มากเป น ผลการ
ทดลอง ขอมูลที่ไดตองบั นทึกและนําเสนอทั้งหมด มิใชเลือกเอาเฉพาะขอมูลที่เปนไปตามสมมติฐาน
เทานั้น หากครูที่ปรึกษาโครงงาน วิทยาศาสตร ใหนักเรียนนําเสนอแตเฉพาะขอมูลดังกลาวแลว จะเปน
การผิดพลาดอยางมาก เพราะอาจสรางเด็กใหเปนคนที่ไมซื่อสัตย ขาดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร
5. อภิปรายผล นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง นํามาประเมินผลอภิปรายโดยการศึกษา
จากเอกสารหลักฐานมาประกอบวามีขอความแตกตางกันเพราะอะไร นักเรียนจะตองหาเหตุผลหรือ
ขอเสนอแนะใหได
6. นํ าเสนอ นั กเรี ยนนํ าเสนอขอมู ล ความรู ใหม กระบวนการทํ างาน โดยการเขี ย น
รายงานและจัดบอรด แสดงโครงงานวิทยาศาสตรที่ไดจัดทํา อาจารยที่ปรึกษาควรติดตามการทํางาน
ของนักเรียนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ อํานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ ตลอดจน
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร
1. ครูใหความรูเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร
2. นักเรียนนําหัวขอเรื่อง/ปญหามาปรึกษาครู
3. ครู-นักเรียนวางแผนการทํา โครงงานออกแบบทดลอง
4. นักเรียนปฏิบัติการทดลอง-ครูติดตามการทํางาน
5. นักเรียนสรุปผล อภิปรายผล
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6. ประเมินผล
7. จัดแสดงนิทรรศการ
ประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน และผูเรียนเลือกปญหาที่ตนสนใจ
2. ผู สอนชี้ แจงทําความเขาใจถึงวัตถุป ระสงคในการทํ าโครงงาน ความคาดหวัง วิธีการและ
กระบวนการในการดาเนินการ
3. ผูเรียนรวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องที่จะทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย
4. ผูเรียนรวมกันวางแผนการจัดทําโครงงาน และเขียนโครงการเสนอผูสอน
5. ผูเรียนดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
6. นําเสนอผลงานของผูเรียนและรวมกันวิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
7. ผูเ รียนปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน
8. นําเสนอผลงานออกแสดงตอสาธารณชน
9. ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุปผลการเรียนรูที่ไดจาก
การทาโครงงาน
10. ผูสอนวัดและประเมินผลทั้งดานผลผลิต เนื้อหาความรู และกระบวนการ
ประโยชนของการเรียนรูดวยโครงงาน
การเรียนรูดวยโครงงานจะมีประโยชนที่หลากหลายทั้งตอครูและนักเรียนในการที่จะ
ชวยสรางองคความรู จากการคนความีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นที่รับรองวาการเรียนรูดวยโครงงานจะทํา
ใหนักเรียนมีสวนรวมลดการขาดเรียน เพิ่มทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือและชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (George Lucas Educational Foundation, 2001) สําหรับนักเรียนแลว ประโยชนที่ได
จากการเรียนรูดวยโครงงาน มีดังนี้
1. เพิ่มอัตราการเขาเรียน เสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอการ
เรียนรู (Thomas, 2000)
2. เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบอื่นแลว ผลสัมฤทธิ์มีคาเทากับหรือสูงกวา หาก
ผูเรียนไดมีสวนรับผิดชอบในการทําโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000)
3. เปดโอกาสใหมีการพัฒนาทักษะที่ซับซอน เชน ทักษะการคิดขั้นสูง การแกปญหา การทา
งานแบบรวมมือและการสื่อสาร (SRI, 2000)
4. ใหโอกาสที่เปดกวางตอการเรียนรูในชั้นเรียน มีการปรับใชกลวิธีเพื่อรองรับผูเรียนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Railsback, 2002)
การเรียนรูดวยวิธีการแบบนี้จะเปนที่น าสนใจสาหรับนักเรียนหลายๆ คนจากการที่
ไดรับประสบการณตรง โดยจะไดรับบทบาทและใชพฤติกรรมของผูที่สวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวไมวา
จะเปนการทําหนังสารคดีเกี่ยวกับอนุรักษสภาพแวดลอมการออกแบบแผนพับที่แนะนําแหลงทองเที่ยวที่
สํ าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ข องท องถิ่ น หรือ สร างงานนํ าเสนอเพื่ อ แสดงข อ ดี ข อ เสี ย ของการก อ สร าง
ห างสรรพสิ น ค า นั ก เรี ย นจะได มี ส ว นร ว มในสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในโลกจริ งๆ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ นอกชั้ น เรี ย น
ประโยชนที่ไดสําหรับครูที่นอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพดานวิชาชีพแลวยังชวยใหเกิดการทํางาน
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แบบรวมมือกับเพื่อนครูดวยกันรวมทั้งโอกาสที่จะไดสรางสัมพันธที่ดีกับนักเรียนดวย (Thomas, 2000)
นอกจากนั้นยังมีครูอีกมากที่รูสึกยินดีที่ไดคน พบรูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสมกับความหลากหลายของ
นักเรียนดวยการเปดโอกาสในการเรียนรูในชั้นเรียนยังพบอีกวานักเรียนที่จะไดประโยชนจากวิธีเรียน
ดวยโครงงานมักจะเปนนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการแบบเดิมไมคอยไดผลดีนัก (SRI, 2000)
วิธีสอนนี้เปลี่ยนแปลงการสอนในหองเรียนแบบเดิมๆ อยางไรบาง
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู Intel® Teach to the Future (2003) ไดกลาวใน
งานนําเสนอเพื่อชี้แจงโครงการวาหองเรียนที่ครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน จะมี
1) คําถามที่ไมมีคําตอบที่ถูกตองคําตอบเดียว
2) มีบรรยากาศที่จะยอมรับขอผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง
3) นักเรียนมีการตัดสินใจโดยมีกรอบแนวคิด
4) นักเรียนไดออกแบบวิธีการที่จะแกไขปญหา
5) นักเรียนมีโอกาสที่จะประเมินกิจกรรมที่ทํา
6) มีการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่อง
7) มีผลผลิตในขั้นสุดทายและสามารถประเมินคุณภาพได
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ คุ น เคยกั บ วิ ธี จั ด การเรีย นการสอนแบบเดิ ม ๆ จะพบว าได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการทํางานจากทํ าตามสั่งมาเป นการทํางานที่กําหนดเปาหมายดวยตนเอง จากการเน น
ความจําและทํางานซาๆ มาเปนการคนควา การบูรณาการและการนําเสนอ จากการฟงและการตอบ
คําถามมาเปนการสื่อสารและมีความรับผิดชอบ จากความรูเชิงขอเท็จจริงดานเนื้อหามาเปนความเขาใจ
กระบวนการ จากการรูทฤษฎีมาเปนการประยุกตใช จากการตองพึ่งพาครูผูสอนมาเปนการพึ่งพาตนเอง
(Intel, 2003) ครูตองเผชิญหนากับความทาทายอะไรบาง ครูที่นําการจัดการเรียนรูดวยโครงงานมาสูชั้น
เรียนจําเปนจะตองนําเอากลวิธีการสอนใหมๆ มาใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จ นอกจากนี้ นักวิชาการยัง
เห็นดวยวาครูควรปรับบทบาทจากผูสอนหรือถูกสอนมาเพื่อสอนมาเปนผูชี้แนะหรือผูจัดประสบการณ
ดานการเรียนรูมากกวา การสอนโดยตรงที่ตองพึ่งพาตําราเรียน การสอนแบบบรรยายและการสอบ
แบบเดิมๆ อาจไมไดผลตามที่คาดหากเทียบกับโลกแหงการเรียนรูดวยโครงงานที่เปดกวางและเชื่อมโยง
กันหลายกลุมสาระ และถึงแมวาครูจะทําหนาที่เปนโคชใหคําแนะนาแนวทางมากกวาการบอกการสอน
แตครูเองก็ตองยอมรับขอบกพรองที่อาจเกิดขณะที่นักเรียนพยายามทําโครงงานใหสาเร็จ (Intel, 2003).
ในขณะทําโครงงาน ตัวครูเองอาจพบวาตัวเองก็กําลังเรียนรูไปพรอมๆ กับนักเรียนไดเชนเดียวกัน สิ่งทา
ทายที่ครูตองเผชิญ อาจรวมถึง
1) การจดจําถึงสถานการณที่อาจนํามาทําเปนโครงงานที่ดี
2) ปญหาที่อาจกอใหเกิดโอกาสในการเรียนรู
3) การรวมมือกับเพื่อนครูเพื่อบูรณาการขามกลุมสาระ
4) การจัดการกระบวนการเรียนรู
5) การบูรณาการเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
6) การพัฒนาแนวทางในการประเมินตามสภาพจริง
ที่จ ริงแล ว ตัวครูเองก็อาจตองเผชิ ญกับ ความเสี่ ยงในการที่ จะเอาชนะความท าทาย
ตั้งแตแรก การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารจะชวยทําใหการนําไปใชจริงมีความยืดหยุนมากขึ้น
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เชน การกําหนดระยะเวลาหรือการวางแผนรวมกัน และชวยใหโอกาสในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพแก
ครู
1) สมรรถนะของผูเ รียนจากการเรียนรูแบบโครงงาน
2) ความสามารถในการสื่อสาร
3) ความสามารถในการคิด
4) ความสามารถในการแกปญหา
5) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
6) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
7) พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
ขณะทําโครงงานนักเรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะที่จําเปนของศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลาย
ทักษะเปนที่ตองการของผูวาจางในตลาดแรงงาน เชน ความสามารถในการ
1) ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) ทําการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ
3) มีความคิดริเริ่ม
4) แกไขปญหาที่ซับซอนได
5) จัดการกับตนเองได
6) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทักษะดังตอไปนี้
1) ความรับผิดชอบ และการปรับตัว – ฝกความรับผิดชอบตอตนเอง และมีความยืดหยุนตอ
บริบทของสถานประกอบการและชุมชน กําหนดมาตรฐานและเปาหมายขั้นสูงทั้งของตนเองและผูอื่น
และดําเนินการใหบรรลุผลตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด อดทนตออุปสรรคทั้งปวง
2) ทักษะการสื่อสาร – เขาใจ จัดการและสรางสรรควิธีการสื่อสารดวยการพูด การเขียนและ
มัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน - พัฒนาไปใชและสื่อสารแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอื่น
เปดกวางรับฟง ตอบสนองตอมุมมองที่หลากหลาย
4) การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ – ฝกการแสดงเหตุผล เพื่อแสดงความเขาใจ
และสรางทางเลือกที่หลากหลาย และเขาใจการเชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ
5) ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ – วิเคราะห เขาถึง จัดการบูรณาการ ประเมินผลและ
สรางสรรคขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ และสื่อที่หลากหลาย
6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน – แสดงใหเห็นการทํางานเปนทีมและ
ภาวะความเป น ผู นํ าการปรั บ ตั ว ตามบทบาทและความรับ ผิด ชอบที่ ห ลากหลาย การทางานอยางมี
คุณภาพรวมกับผูอื่น ฝกความเห็นใจและเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
7) การระบุกําหนด และแกปญหา – สามารถที่จะกําหนดขอบเขตของปญหา วิเคราะหและ
แกปญหาได
8) การกํากับตนเอง – กํากับ ความตองการในการเรียนและความเขาใจของตนเอง ใชแหลง
เรียนรูที่เหมาะสม ถายทอดสิ่งที่เรียนรูสูผูอื่นได
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แนวทางจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
9) ความรับผิดชอบตอสังคม – แสดงความใสใจและรับผิดชอบตอประโยชนของสังคมสวนใหญ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอบุคคล สถานที่และบริบทของสังคม
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หนวยปฏิบัติการที่ 1 การรูจักชุมชน ถิ่นฐาน ภูมิลําเนา
ตารางที่ 1 การจัดทําคลังทะเบียนแหลงเรียนรูและอาชีพ
ชื่อแหลงจัดประสบการณ
ตําแหนงและที่ตั้ง

ดานกายภาพ

ดานชีวภาพ

ดานวิถีชุมชน

ชื่อแหลงเรียนรู ขอมูลแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู ขอมูลแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู ขอมูลแหลงเรียนรู

ชื่ออาชีพที่เกี่ยวของ ขอมูลลักษณะงาน พื้นฐานความรู
คุณลักษณะสําคัญ
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ตารางที่ 2 การวางแผนจัดโปรแกรมการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับชั้น

กลุมอาชีพ

สาขาศึกษาตอ

สถาบันศึกษาตอ

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

สาระสําคัญ / ผลการเรียนรู
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหสัดสวนเวลา คะแนน และประเภทของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
ระดับชั้น / รหัสวิชา / รายวิชา / หนวยกิต / คาบเวลารวม / คาบเวลาคงเหลือหลังหักคาบแจงโครงการสอน คาบการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ชื่อหนวยการเรียนรูและ

คาบเวลา

ดานความรูความสามารถ

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

แตละหนวย

Cognitive domain

psychomotor domain

affective domain

เวลาตัวชี้วัด พฤติกรรมคาดหวังดานความรู คาบเวลา คะแนน พฤติกรรมคาดหวังดานการปฏิบัติ พฤติกรรมคาดหวังดานจิตพิสัย

รวมคาบเวลา/คะแนน

ชื่อหนวยบูรณาการ

ดานทักษะกระบวนการ
คาบเวลา คะแนน

พฤติกรรมคาดหวัง
ของตัวชี้วัดที่ไมบูรณาการ

รวมคาบเวลาคงเหลือ/คะแนน
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ตารางที่ 4 การจัดทําหนวยจัดประสบการณระดับชั้นและหนวยเรียนรูบูรณาการ
ชื่อหนวยจัดประสบการณ
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ

ที่มากอนการบูรณาการ

หนวยเรียนรูบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู

คาบเวลา ระดับชั้น

สาระสําคัญ

ชื่อคุณลักษณะ ชื่อสมรรถนะ รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

คะแนนตัวชี้วัด

ผูสอน
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ตารางที่ 5 การวางแผนการจัดตารางสอนคาบเรียนปกติ และคาบเรียนรูบูรณาการ
ตารางสอนหองเรียนปกติ
รหัสวิชา

พฤติกรรมคาดหวัง
ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

คาบเวลา ระดับชั้น/หอง วัน/คาบที่

ตารางสอนหองเรียนรวม
ผูสอน

ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ คาบเวลา ระดับชั้น/หอง วัน/คาบที่ คณะผูสอน รหัสวิชา

พฤติกรรมคาดหวัง
ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
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หนวยปฏิบัติการที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจใฝอยากรู
ตารางที่ 6 การจัดทําใบความรู และเตรียมแหลงสาระความรูใหนักเรียนสืบคน รวบรวมความรู
ระดับชั้น / รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา
ชื่อหนวยจัดประสบการณ

บรรณานุกรม แหลงอางอิง

ใบความรู- สาระเนื้อหาความรูตาม

ชื่อหนวยการเรียนรู -ผูสอน

ใชสืบคน รวบรวมความรู

สถานการณ และ พฤติกรรมความหวังของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

และตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
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ตารางที่ 7 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎีความรูในหองเรียน (ดานพุทธิพิสัย)
ชื่อหนวยการเรียนรู / เรื่อง / จํานวนคาบเวลาเรียน
รหัสวิชา / รายวิชา / ระดับชัน้ / โปรแกรมการเรียน / ผูสอน
สาระสําคัญ
ระดับขั้นพฤติกรรมดานความรู
ระบุวิธีการเรียนรู
ชื่อมาตรฐานการเรียนรู ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา (แบบสืบคนนํามาสรุปในหอง)
(แบบเรียนรูกับครูในหอง)

เนื้อหาสาระ
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาดานความรู

เทคนิควิธีการเรียนรู
(ขั้นตอนและกระบวนการ)

การสนับสนุนการจัดการเรียนรู
เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ
เทคโนโลยี สื่อ แหลงเรียนรู
การสอนของครู
ใชเรียนรูและสืบคนของนักเรียน

88

ตารางที่ 8 แผนการจัดกิจกรรมการเตรียมสํารวจ การสํารวจ และรายงานผลการสํารวจ ในหนวยจัดประสบการณ
ชือ่ หนวยจัดประสบการณ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครูผูสอน
ชื่อแหลงเรียนรู
ขอมูลสาระสําคัญ

ชื่ออาชีพ

ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 1
ชี้แจงขั้นตอนเตรียมการสํารวจ ขั้นการลงมือสํารวจ
และขั้นรายงานคําถามอยากรู พรอมแนบหลักฐานอางอิง

รหัสวิชา
ผูสอนรายวิชา

คําถามอยากรูของครูผูสอนรายวิชา
ในแตละแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
สถานการณของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา

89

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการจัดประสบการณ ใบกิจกรรมที่ 1 การเตรียมสํารวจ และการสํารวจหนวยจัดประสบการณ
ชื่อหนวยจัดประสบการณ / ระดับชั้น
นักเรียนกลุมที่ / รายชื่อนักเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู

ชั้น/หอง

เลขที/่ ชื่อนักเรียน

วิธีการเตรียมความรูกอนไปสํารวจ
ตั้งเปาหมายสํารวจแหลงเรียนรูอะไร

คําถามอยากรู

สมมติฐานคําตอบ
จากการใชประสบการณเดิม

หลักฐานอางอิง

วิธีการไปสํารวจ
ขอคิดที่ไดจากการไปพบเห็น
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ตารางที่ 10 แผนการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุม เพื่อตั้งสมมติฐานคําตอบ ในหนวยจัดประสบการณ
ชือ่ หนวยจัดประสบการณ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครูผูสอน
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ
หนวยที่

รหัสวิชา
ชื่อผูสอน

สาระสําคัญรายวิชา

กระทูที่
ชื่อกระทูที่แทนสาระสําคัญรายวิชา

ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 2
ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายแลกเปลี่ยนคําถามอยากรูและตั้งสมมติฐานคําตอบ
ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายกระทู เพื่อจัดกลุมคําถามอยากรู จัดทําแผนผังการสืบคน และการรายงานผล
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ตารางที่ 11 แผนผังการเรียนรู เพื่อการสืบคนทฤษฎีความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบ ในหนวยจัดประสบการณของคณะครู
ชือ่ หนวยจัดประสบการณ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ
หนวยที่

รหัสวิชา

ชื่อผูสอน

ชื่อกระทู
(สาระสําคัญ)

คําถามอยากรู
(หัวเรื่องตามตัวชี้วัด)

สมมติฐานคําตอบ

บรรณานุกรมและการอางอิง
ใบความรูที่

แหลงสืบคน

92

ตารางที่ 12 แบบรายงานผลการอภิปรายกลุม ใบกิจกรรมที่ 2 สมมติฐานคําตอบของคําถามอยากรู และแผนผังการเรียนรูของนักเรียน
ชื่อหนวยจัดประสบการณ / ระดับชั้น
นักเรียนกลุมที่ / รายชื่อนักเรียน
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ
หนวยที่

กระทูที่
ชื่อกระทู

คําถามอยากรู
ที่สอดคลองกับกระทู

สมมติฐานคําตอบที่เปนไปได
จากการอภิปรายเหตุผลในกลุม

รหัสวิชา
ชื่อผูสอน

ขอมูลกลุมนักเรียนประกอบการติดตามความกาวหนาการเรียนรู
ชั้น/หอง เลขที/่ ชื่อนักเรียน การแบงงานในกลุมและวิธีการทํางาน
ขอคิดที่ไดจากการทํางานกลุม
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ตารางที่ 13 แผนการจัดกิจกรรมมอบหมายงานสืบคนทฤษฎีความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบ ในหนวยเรียนรูบูรณาการ
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครูผูสอน
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ
หนวยที่

รหัสวิชา
ชื่อผูสอน

ระดับขั้นพฤติกรรม
ดานพุทธิพิสัย

เอกสารประกอบใบกิจกรรม
ใบความรูที่ / บรรรานุกรม / สื่อ

ใบกิจกรรมมอบหมายการทํางานที่ 3
ชี้แจงการวางแผนสืบคนทฤษฎีความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบ
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ตารางที่ 14 แบบรายงานการจัดประสบการณการสืบคน รวบรวมความรู ใบกิจกรรมที่ 3
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / หนวยที่
นักเรียนกลุมที่, ชั้น/หอง, รหัสนักเรียน/รายชื่อนักเรียน
รหัสวิชา
ชื่อผูสอน

คําถามอยากรู สมมติฐานคําตอบ
(หัวเรื่องตามตัวชี้วัด)

บรรณานุกรม

สถานที่สืบคน วัน เวลา ใชสืบคน

ผลการสืบคน
หลักฐานอางอิง และขอคิดเห็น
ทฤษฎีความรูตามบรรณานุกรม ขอพิสูจนคําตอบของสมมติฐาน นําไปใชประโยชนเรื่องอะไร
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ตารางที่ 15 แผนการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลการเรียนรูภาคทฤษฎีความรู
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ชั้น/หอง, รหัสนักเรียน, ชื่อนักเรียน/สกุล
ชี้แจงกิจกรรมวัดผลประเมินผลความรู

รหัสนักเรียน / ชื่อ-สกุล / ชั้น/หอง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูภาคทฤษฎีความรู ดานพุทธิพิสัย (คะแนนเก็บภาคทฤษฎีความรู)
ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดดานพุทธิพิสัย คะแนน รายงานความรูตามระดับขั้นพฤติกรรมดานความรู
วิธีอื่น (ระบุ)
(คําถามอยากรู )
เต็ม ได
ขอพิสูจนสมมติฐานคําตอบ
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ตารางที่ 16 บันทึกผลการวัดผลประเมินผลดานทฤษฎีความรูเปนรายวิชา
รหัสวิชา / รายวิชา / หนวยกิต / ระดับชั้น / โปรแกรมการเรียน / ผูสอน
รหัสนักเรียน

รายชื่อนักเรียน/สกุล

ชื่อมาตรฐาน
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน

บันทึกวิจัยคุณภาพ
ประเด็นชวยเหลือพัฒนา
ผลคุณภาพการพัฒนา
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ตารางที่ 17 แผนการจัดกิจกรรมการจัดทํา Project-Based Learning: PBL ในหนวยเรียนรูบูรณาการ
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น
ใบกิจกรรมที่ 4 มอบหมายการทํางานระดับหนวยเรียนรูบูรณาการ
ขั้นตอนการทํา Project-Based Learning มอบหมายการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน
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
รหัสวิชา/ชื่อผูสอน ระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และ จิตพิสัย
ใบกิจกรรมมอบหมายงานเพิ่มเติมของตัวชี้วัด

ชื่อคุณลักษณะ

ชื่อสมรรถนะ
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ตารางที่ 17 แผนการจัดกิจกรรมการจัดทํา Project-Based Learning: PBL ในหนวยเรียนรูบูรณาการ (ตอ)
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ / จํานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น
ใบกิจกรรมที่ 4 มอบหมายการทํางานระดับหนวยเรียนรูบูรณาการ
ขั้นตอนการทํา Project-Based Learning มอบหมายการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน
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 5 มอบหมายการทํางานระดับตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
รหัสวิชา/ชื่อผูสอน ระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย และ จิตพิสัย
ใบกิจกรรมมอบหมายงานเพิ่มเติมของตัวชี้วัด

ชื่อคุณลักษณะ

ชื่อสมรรถนะ
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ตารางที่ 18 แบบรายงานการจัดประสบการณของนักเรียนแบบกลุม และรายบุคคล ในการทํา Project-Based
รหัสนักเรียน/ชื่อ-สกุล, ชั้น/หอง
ปญหาหรือประเด็นที่พบ รหัสวิชาและทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของ
ในหนวยจัดประสบการณ
และแหลงอางอิง

เคาโครง และขั้นตอน
ชื่อเรื่อง
ที่ปรึกษาโครงงาน
ระยะเวลา
เหตุผลการจัดทําตามชื่อเรื่อง
วัตถุประสงคการจัดทํา
สมมติฐาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
แหลงความรูที่ใชศึกษาคนควา
ขั้นตอนดําเนินงาน ไดแก

เคาโครง และการวางแผนการทํางาน
บันทึกผลการเรียนรู และผลตามขั้นตอบ

ยกรางการเขียนรายงาน
ปญหา อุปสรรค และวิธีแกปญหา

KM และวิธีการนําเสนอผลงาน
ขอคิดจากการทําผลงาน
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ตารางที่ 19 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย จิตพิสัย คุณลักษณะ และสมรรถนะ การจัดกิจกรรม Project-Based Learning ในหนวยเรียนรูบูรณาการ
ของนักเรียน
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ/หนวยที่
รหัสนักเรียน, ชื่อ-สกุล, ชั้น/หอง
รหัสวิชา
ชื่อผลงาน

การประเมินผลคุณภาพผลงาน
การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
ความคิด ใชทฤษฎี การผลิต สรางงาน รวมระดับ
ระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย
ระดับขั้นพฤติกรรมดานจิตพิสัย
ขอคนพบคําตอบ
ขอคนพบคําตอบ คะแนน ชื่อขั้นพฤติกรรม
สรางสรรค บูรณาการ เปนมิตร อาชีพ คะแนน ชื่อขั้นพฤติกรรม

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานการดํารงชีวิต
ชื่อคุณลักษณะ/ชื่อสมรรถนะ 1 2 3 4 5 เกณฑการประเมิน
คะแนน
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การประเมินผลคุณภาพผลงาน
1. ความคิดเชิงสรางสรรค พัฒนาตอยอด หรือสรางนวัตกรรม ที่ตอบประโยชนเพื่อสังคม และการใชงานไดจริง
ระดับ 5 พัฒนาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม และใชงานไดจริงตอประโยชนของสังคม
ระดับ 4 พัฒนาตอยอด หรือเกิดนวัตกรรม แตยังพบขอบกพรองของการใชงานเพื่อประโยชนตอสังคม
ระดับ 3 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบที่มีอยูแลว แตไดแกขอบกพรองใหดีขึ้น
ระดับ 2 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบที่มีอยูแลว แตยังพบขอบกพรองอยู
ระดับ 1 ผลงาน ผลิตและพัฒนาไมตอบประโยชนที่ใชงานไดเพื่อสังคม
2. ขั้นตอนการผลิตใชทฤษฎีความรูตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาไดอยางบูรณาการ
ระดับ 5 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไดอยางชัดเจน ตั้งแต 5 วิชาขึ้นไป
ระดับ 4 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน ในบางรายวิชา
ระดับ 3 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมชัดเจน
ระดับ 2 ผลงานอางอิงทฤษฎีความรูไมสอดคลองกับผลงาน
ระดับ 1 ผลงานไมมีการอางอิงการใชทฤษฎีความรูจากรายวิชา
3. วัสดุ และวิธีการผลิตเหมาะสมและเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับ 5 ระบุอางอิงที่มาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจน
ระดับ 4 ระบุอางอิงที่มาไดสอดคลองกับทฤษฎีความรูไดชัดเจนเพียงบางสวน
ระดับ 3 ระบุอางอิงที่มาทฤษฎีความรูสับสนและไมชัดเจน
ระดับ 2 ไมไดระบุอางอิงที่มาของทฤษฎีความรูและยังมองเห็นผลกระทบ
ระดับ 1 ไมไดระบุอางอิงที่มาของทฤษฎีความรูและมองเห็นผลกระทบ
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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
แนวทางการประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัยแตละระดับพฤติกรรม 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
แนวทางการประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานจิตพิสัยพิสัย ตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
ระดับ 5 การสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมที่ยึดถือ
พฤติกรรมแสดงออก ไดแก
ระดับ 4 การจัดระบบ
พฤติกรรมแสดงออก ไดแก
ระดับ 3 สรางคานิยม
พฤติกรรมแสดงออก ไดแก
ระดับ 2 การตอบสนอง
พฤติกรรมแสดงออก ไดแก
ระดับ 1 การรับรู
พฤติกรรมแสดงออก ไดแก
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ตารางที่ 20 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัย จิตพิสัย คุณลักษณะ และสมรรถนะ การจัดกิจกรรม Project-Based Learning ในหนวยเรียนรูบูรณาการ
ของคณะครู
ชื่อหนวยเรียนรูบูรณาการ/หนวยที่
รหัสนักเรียน

ชื่อ-สกุล นักเรียน

รหัสวิชา ชื่อครูผูสอน คุณภาพผลงาน
คะแนน
เต็ม ได

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
ชื่อระดับขั้นพฤติกรรม
ชื่อระดับขั้นพฤติกรรม
คะแนน
คะแนน
ดานทักษะพิสัย
เต็ม ได
ดานจิตพิสัย
เต็ม ได

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานการดํารงชีวิต
ชื่อคุณลักษณะ/ชื่อสมรรถนะ 1 2 3 4
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แบบฟอรมการประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
ตารางที่ 21 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร
ชื่อกิจกรรมพัฒนาผูเรียน / จํานวนคาบเวลาเรียน
ชื่อผูสอน
ใบกิจกรรมที่ 6 มอบหมายการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน
ขั้นชี้แจง ทําความเขาใจขอตกลงการทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เลือกปญหาและกําหนดเรื่องที่สนใจ
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมขอมูลและแหลงเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 เขาสูการวางแผน
ขั้นตอนที่ 4 ทําตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงาน
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานอยางเหมาะสม

ชื่อคุณลักษณะ

ชื่อสมรรถนะ

105

ตารางที่ 22 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานคุณลักษณะ และสมรรถนะ
ชื่อกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รหัสนักเรียน, ชิ่อ-สกุล, ชั้น/หอง, เวลาเขารวมกิจกรรม
บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรมดานการดํารงชีวิต
ชื่อคุณลักษณะ/ชื่อสมรรถนะ
5 4 3 2 1
เกณฑการประเมิน

1. สถานการณของปญหา หรือเรื่องที่ปฏิบัติกิจกรรม

2. ความรูที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม และแหลงอางอิง

3. ขั้นตอนที่ใชปฏิบัติกิจกรรม และผลการปฏิบัติตามขั้นตอน

4. ความรูสึกที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม
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ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน
จากประสบการณในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน ซึ่งไดนํามาประยุกตใหเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา วุฒิภาวะของนักเรียน และสภาพแวดลอมที่โรงเรียน จึงสามารถกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
โครงงานได 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกเรื่องที่นาสนใจ
2. เตรียมไปหาแหลงความรู
3. เขาสูการวางแผนกอน
4. ทําตามขั้นตอนอยางสนุกสนาน
5. เขียนรายงานอยางมั่นใจ
6. นําเสนองานไดเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเรื่องที่นาสนใจ : ขั้นตอนแรกนี้ผูเรียนจะตองเลือกเรื่องที่เขาสนใจ โดยครู
จะตองเปนผูกระตุนหรือจัดกิจกรรมเราใหผูเรียนคิดเรื่องที่จะทําดวยความพอใจ หัวขอของโครงงานอาจ
ไดมาจากปญหา คําถาม หรือความอยากรู อยากเห็นในเรื่องตาง ๆ ของผูเรียน ซึ่งเปนผลไดมาจากการ
ได อา นหนั งสื อ การฟ งการบรรยาย การทัศนศึกษาการไดพบเห็นสิ่งตาง ๆในชีวิตประจําวัน หัว ขอ
โครงงาน ควรเป น เรื่ อ งที่ เ ฉพาะเจาะจงและชั ดเจนว า ทํ าอะไร ควรเน น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ กล ตั ว และเกิ ด
ประโยชน
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมไปหาแหลงเรียนรู : ในขั้นนี้ผูสอนจะตองจัดเตรียมหรือชี้แนะแหลงความรู
ตาง ๆ ที่ผูเรียนจะตองใชคนควาหาคําตอบจากเรื่องที่เขาสนใจและสงสัย อาจเปนประเภทเอกสาร ผูรู
หรือผูเชี่ยวชาญ สื่อประเภทโสตทัศน วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ที่หลากหลาย ผูเรียนจะตองไดรับรูวามีแหลง
ความรูใดบาง ไดมองเห็นชองทางที่จะใชแหลงความรูนั้น ๆ อยางไรบาง และสามารถกําหนดแนวทาง
กวาง ๆ ไดวาจะทําอะไร ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร เพื่ออะไร ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 เขาสูการวางแผนกอน : เมื่อผูเรียนไดกําหนดแนวทางกวาง ๆ แลว จะตองนํา
แนวทางนั้นมาวางแผนในการทํางานวาจะทําอะไรกอนหลง โดยการสรางแผนที่ความคิด แลวนํามา
จัดทําเคาโครงของโครงงาน กําหนดเปนหัวขอตาง ๆ ไดแก ชื่อโครงงาน ชื่อผูจัดทําโครงงาน ชื่อที่
ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เหตุผลที่จัดทําโครงานวัตถุประสงคของการจัดทํา ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ และแหลงความรูที่ใชในการศึกษาคนควา
ขั้นตอนที่ 4 ทําตามขั้นตอนอยางสนุกสนาน : ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่
วางไว โดยอยูในความดูแลและแนะนําของครูผูสอน โดยผูเรียนจะตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มี
การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวเปนระยะวาทําอะไร ทําอยางไร ไดผลอยางไร เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคได
แกไขอยางไร ผูเรียนควรฝกทักษะจากกิจกรรม และแหลงความรูที่หลากหลาย ตามความสนใจ เกิดการ
เรียนรูตามลําดับขั้นโดยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดสนุกเพลิดเพลินกับการทํางาน ไดทํางานอยางมี
ความสุข เกิดความภูมิใจในผลงานที่ปรากฎ และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดอยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานอยางมั่นใจ : การดําเนินการตามขั้นตอนนี้ เปนการสรุปการรายงาน
ผลจากการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อใหผูอื่นไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลที่ไดรับ และขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงงานการเขียนรายงานควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม
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ประเด็นสําคัญ ๆ อาจกําหนดเปนหัวขอตาง ๆ หรือรายบท ไดดังนี้ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ การ
ดํ า เนิ น การศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา สรุ ป และข อ เสนอแนะ รวมทั้ ง ภาคผนวกที่ ต อ งการนํ า เสนอใน
รายละเอียดดวย
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานไดอยางเหมาะสม : นับเปนขั้ตอนสุดทายของการจัดทําโครงงาน เปน
การนํ า ผลการดํ า เนิ นงานทั้ งหมดมาเสนอใหผูอื่น ไดทราบ โดยเนน ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความ
รับผิดชอบ อาจมีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง ฯลฯ ซึ่งสามารถนําเสนอในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต การบรรยาย การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การจัดทํา
สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ
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การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning : PBL)
การนํ า โครงงานมาใช ในการจัดการเรีย นการสอนถือไดวาไมใชสิ่งใหมในการจัดการศึ ก ษา
อยางไรก็ตามในทศวรรษที่ผานมามีการนํามาใชแบบคอยๆ พัฒนาจนไดรับการยอมรับเปนกลวิธี การ
สอนอยางเปนทางการ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานไดเขามามีสวนสําคัญในการเรียน เมื่อมีงานวิจัยมา
สนับสนุนสิ่งที่ครูไดเชื่อมั่นมายาวนานกอนหนานี้วานักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสได
คนควาในสิ่งที่ซับซอน ทาทายหรือในบางครั้งเปนประเด็นปญหายุงยากที่เกิด ขึ้นในชีวิตจริงได การ
เรียนรูดวยโครงงานจะเปนไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุน ใหเกิด
การคนควาอยางกระตือรือรนและใชทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง ไดให
ความสํ า คั ญ กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ในลัก ษณะนี้ ศักยภาพในการรับ รูสิ่ง ใหม ๆ ของนักเรีย น จะถู ก
ยกระดับขึ้นเมื่ อไดมีสวนรวมในกิ จ กรรมการแกปญ หาที่มีความหมาย และเมื่อนักเรี ยนไดรับ ความ
ชวยเหลือใหเขาใจวาความรูกับทักษะเหลานั้นสัมพันธกันดวยเหตุใด เมื่อไหรและอยางไร
1. การเรียนรูดวยโครงงานคืออะไร
การจัดการเรียนรูที่ใชโครงงาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญวิธีการ
หนึ่งที่จะชวย พัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูและทักษะผานการทํางานที่มีการคนควาและการใชความรูใน
ชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู การเรียนรูดวยโครงงานจะถูก
ขับเคลื่อนโดยมีคําถามกําหนดกรอบการเรียนรูที่เปนตัวเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการเรียนรูกับทักษะ
การคิ ด ขั้ น สู งเข า สู สถานการณ ที่เ กิ ดขึ้น ในชีวิตจริง หนว ยการเรีย นรูบูรณาการ จะใชไดดีกับ แบบ
โครงงานจะประกอบไปดวยกลวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะทําใหผูเรียนทั้งหมดเกิดการเรียนรู แมจะมี
วิธีการเรียนรูที่ตางกันก็ตาม นักเรียนสามารถขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือชุมชนเพื่อ
คลี่คลาย ปญหาหรือเนื้อหาความรูที่ลึกซึ้ง สวนการบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการประเมินที่
หลากหลายก็จะเปนตัวชวย เสริมใหผลงานของนักเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
การจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปนรูปแบบวิธีสอนที่จะนํานักเรียนเขาสูการแกปญหาที่
ทาทายและสรางชิ้นงานไดสําเร็จดวยตนเอง โครงงานที่จะมาชวยสรางสภาวะการเรียนรูภายในชั้นเรียน
จะเกิดไดในหลายกลุมสาระการเรียนรู ในหลายเนื้อหาและในหลายระดับชวงชั้น โครงงานจะเกิดขึ้นบน
ความทาทายจากคําถามที่ไมสามารถตอบไดจากการทองจํา โครงงานจะสรางบทบาทหลากหลายขึ้นใน
ตัวนักเรียนเปนผูที่แกปญหา คนที่ตัดสินใจ นักคนควา นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองตอวัตถุประสงคที่
เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไมใชสิ่งที่แปลกแยกหรือเพิ่มเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาที่แทจริง
2. แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
1. โครงงานเป น กิ จ กรรมการเรีย นรู ที่ เชื่ อ มโยงกับ บริ บ ทจริ ง สามารถนํา ไปประยุ กต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
2. การให ผู เ รี ย นทํ า โครงงาน เป น การเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได เ ข า สู ก ระบวนการสื บ สอบ
(process of inquiry) ซึ่งเปนการใชกระบวนการคิดขั้นสูง
3. การจัดการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานที่เปนรูปธรรมออกมา
4.การแสดงผลงานตอสาธารณชน สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรู และการทํางานใหแก
ผูเรียนได
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5. การใหผูเรียนทําโครงงานสามารถชวยดึงศักยภาพตาง ๆ ที่มีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใช
ประโยชน
6. ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ
7. ผูเรียนเรียนรูตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
8. ใชกระบวนการวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เปนระบบ
9. หาคําตอบภายใตคําแนะนาของครูผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ
10. สอนไดทุกชั้น เปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได ทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได
3. วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู
1. เพื่อใหผูเรียนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น
3. เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร และเสริมสรางความมั่นใจใหผูเรียนเปน
ผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องที่เขาตองการคนหาคําตอบ
4. เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค
4. ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยโครงงาน ประกอบดวย
1. เรื่องหรือประเด็นปญหาที่จะจัดเปนโครงงาน เปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ตองการหา
คําตอบ
2. วิธีการหาคําตอบ เปนการศึกษาดวยตนเอง ที่มีลักษณะ
2.1 เปนกระบวนการ มีระบบ
2.2 มีวิธีการศึกษาหลายวิธี ซึ่งครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
2.3 มีการศึกษาจากแหลงการเรียนรู / แหลงขอมูลที่หลากหลาย
2.4 มีครูเปนที่ปรึกษาตลอดกระบวนการทํางาน
3. คนพบองคความรู หรือขอสรุป จากโครงงาน ซึ่งมีลักษณะที่
3.1 สามารถนาไปใชในชีวิตจริงได
3.2 กระตุนใหตองการที่จะศึกษาหาคําตอบอยางตอเนื่อง
3.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได
5. จัดกิจกรรมสนับสนุน กระตุนความคิด โดย
- จัดกิจกรรมในบทเรียนที่ทาทาย
- มอบหมายงานที่ไมซับซอน
- คิดหาคําตอบงายๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- จัดนิทรรศการ
- ศึกษานอกหองเรียน

111

แนวทางจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
6. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
1. เลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา
กิจกรรมของผูเรียน
กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. จัดกิจกรรมสํารวจความสนใจ
1. สํารวจความสนใจของตนเอง
1.1 สํารวจชุมชน
1.1 สังเกต ศึกษาขอมูล
1.2 ใชคําถามกระตุนใหสนใจ
1.2 ติดตามขาว เหตุการณ
1.3 ใชคําถามเชื่อมโยงเหตุการณ
1.3 เชื่อมโยงเรื่องที่เรียน
1.4 ใชสื่อตาง ๆ
1.4 เชื่อมโยงโดยใช web
1.5 ชวยเหลือนักเรียนเลือกเรื่อง/ปญหา เพื่อ
หรือแผนภาพความคิด
ทําเปนโครงงาน
1.6 รวมกับนักเรียนกําหนดเรื่อง/ปญหา
2. วางแผน
กิจกรรมของผูเรียน
2.1 กําหนดจุดประสงค
1. คิดทบทวน ไตรตรองหาเหตุผลประกอบใน
การตัดสินใจ
2. เขียนสิ่งที่ตนตองการ
3. พูดคุยกับเพื่อน ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
2.2 ตั้งสมมุติฐาน
1. พูดคุยกับเพื่อนเพื่อกําหนดคําตอบลวงหนา
2. เลือกคําตอบที่เหมาะสม
3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไวเพื่อรอการพิสูจน

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. ใชคําถามใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือ
ประเด็นที่ตองการศึกษา
2. วิเคราะหความเปนไปไดของจุดประสงค แสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ใหคิดอยาง
รอบคอบ
3. ใหกําลังใจ
1. ใชคําถามกระตุน ให นักเรี ยนคาดเดาคาตอบ
ลวงหนาวานาจะเปนอยางไร นาจะมีผลอยางไร
2. วิเคราะหความเปนไปได ใหความคิดเห็น
3. ถามย้ําใหนักเรียนคิดอยางรอบคอบและมั่นใจ
ในคาตอบที่คาดคะเน

2.3 กําหนดวิธีการศึกษา
1. รวมกับนักเรียนวางแผนโดย
- หาวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ
- เลือกวิธีการที่เหมาะสม
- กํ า หนดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ระยะเวลา แหล ง
เรียนรู และวิธีการนําเสนอผลงาน

1. กระตุน สงเสริม ใหคาปรึกษาเกี่ยวกับ
- คิดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย
- เลือกการศึกษาที่สามารถทําได
- เลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสม
- จัดทําเคาโครงของโครงงาน

2. จัดทําเคาโครงของโครงงาน

- ชวยประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวก
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1. ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน
1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
2. บันทึกขอมูลทุกขั้นตอน
3. ปรึกษากับเพื่อนและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. รวมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. สังเกต จดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
2. ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาเมื่อตองการ
3. แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
4. จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ปนระยะ
5. ใหแรงเสริม กําลังใจ
6. อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูเรียน

4. เขียนรายงาน
กิจกรรมของผูเรียน
1. ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานหลาย ๆ
2. รูปแบบ
2. เลือกรูปแบบที่เหมาะสม
3. เขียนรายงานตามรูปแบบ
4. จัดทาเอกสารรูปเลม

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. ใหคําปรึกษาในการเลือกรูปแบบการเขียน
รายงาน
2. แนะนา ติชมการเขียนรายงาน

5. นําเสนอผลงาน
กิจกรรมของผูเรียน
1. ศึกษาการนําเสนอที่หลากหลาย
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3 เตรียมการนําเสนอผลที่ไดจากการทําโครงงาน
คือ
- กระบวนการศึกษา
- ผลที่ไดจากการศึกษา

กิจกรรมสนับสนุนของครูผูสอน
1. ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ
2. จัดบรรยากาศ/เวทีการนําเสนอ
3. ประเมินผลการทําโครงงาน
4. สงผลงานของผูเรียนเขารวมแสดง/ประกวด
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การเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตรเปนงานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียนที่ศึกษาทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอก
เวลาเรียนก็ได เมื่อนักเรียนมี ปญ หาหรือขอสงสัย อยางใดอยางหนึ่งขึ้น มา นักเรียนนํา ปญหานั้ น ไป
ทดลองศึกษา แกปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร แลวนําผลงานมาเสนอวิเคราะห เชน
นักเรียนสงสัยวาชวงใดที่เหมาะสมที่สุดในการกรีดยาง เพื่อใหไดปริมาณน้ํายางสูงสุด นักเรียนไดใช
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทดลองจนได รั บ คํ า ตอบ การศึ ก ษาดั ง กล า ว คื อ โครงงาน
วิทยาศาสตร
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร
1. ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล
2. ประเภททดลอง
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ
4. ประเภททฤษฎี
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล
การสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางหรือจําแนกเปนหมวดหมูโครงงานประเภทนี้ไมกําหนดตัว
แปร ในการเก็ บ ข อ มู ล อาจเป น การสํ า รวจในภาคสนามหรื อ ในธรรมชาติ หรื อ นํ า มาศึ ก ษาใน
หองปฏิบัติการ นอกจากนั้นการสํารวจรวบรวมขอมูลอาจบงชี้ที่มาของปญหา เพื่อนําไปใชศึกษาทดลอง
ตอ ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน
- การสํารวจพืชพันธุไมในโรงเรียน ในทองถิ่น
- การสํารวจพฤติกรรมดานตางๆ ของสัตว
- การสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
- การศึกษาลักษณะของอากาศในทองถิ่น
2. โครงงานประเภททดลอง
โครงงานที่มีลักษณะการออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปร
อื่น ๆ โครงงานประเภทนี้ นักเรียนไดแกปญหา ปฏิบัติจริงกับปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียนดําเนินการ
อบรม ทดลองสรุปผล วิเคราะหผลที่ไดออกมา ซึ่งจะเปนการใชทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางสมบูรณ เชน
- ศึกษาการตัดใบขาวโพดที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และผลิตผล
- การทํายากันยุงจากพืชในทองถิ่น
- การปองกันการเปนหนอนของปลาเค็ม โดยใชสารสกัดจากพืชที่มีรสขม
- การใชมูลวัวปองกันวัวกินใบพืช
- การบังคับผลแตงโมเปนรูปสี่เหลี่ยม
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
โครงงานประเภทนี้ เปนการประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณเพื่อใชสอย
ต า ง ๆ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ อ าจคิ ด ขึ้ น มาใหม ปรั บ ปรุ ง หรื อ สร า งแบบจํ า ลอง โดยประยุ ก ต ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ
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ของชิ้นงานดวย หากนักเรียนประดิษฐชิ้นงานขึ้นมา โดยมิไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ถือวาเปน
สิ่งประดิษฐไมใชโครงงานวิทยาศาสตร ตัวอยางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เชน
- กรงดักแมลงวันและแมลงสาบ
- เครื่องตีไขสําหรับเด็ก
- เครื่องโรยปุยยางพารา
- จักรยานเก็บขยะ
- เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพดแบบมือหมุน
การไดมาซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตรไดมาจากปญหาหรือขอสงสัย ซึ่งควรจะเปนปญหาใกลตัวของนักเรียน
พยายามอยาใหนักเรียนคิดปญหาที่ไกลตัวเกินความสามารถของเด็กที่จะทําได ตัวอยางการไดมาซึ่ง
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน เชน
1. ปญหาใกลตัว
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางพารา เพื่อใหได
ปริมาณน้ํายางสูงสุด” โครงงานเรื่องนี้มาจากปญหาของตัวนักเรียนเองที่ตองตื่นนอนในเวลาเชามืด เพื่อ
กรีดยางพาราในเวลาที่ไมแนนอน นักเรียนตองการตื่นนอนใหตรงเวลาในการกรีดยาง เพื่อใหไดน้ํายาง
ปริมาณสูงสุดในการออกแบบการทดลอง สมาชิกแตละคนกรีดยางพรอมกันคนละ 10 ตน ใชเวลาตนละ
ประมาณ 30 วิ น าที แล ว นํ า น้ํ ายางมารวบรวมชั่งนาหนักในชวงเวลา 1-5 นาฬิกา ในการทดลองถา
จํานวนตนยางมากกวานี้ เวลาจะคลาดเคลื่อนไปมาก ผลของโครงงานวิทยาศาสตรนี้ทําใหนักเรียนไดคิด
ทดลองตอกับตนยางที่มีอายุมากกวา 7 ปขึ้นไป และจะทดลองโดยวัดอุณหภูมิของอากาศดวย
2. ความสงสัย อยากรูอยากเห็น
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ศึกษาการตัดใบขาวโพดที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และผลผลิต” จากการที่นักเรียนไดเรียนเรื่องยาฆาแมลงในบทเรียนไดรวมกันอภิปรายวาถาเกษตรกรจะ
ไมใชยาฆาแมลงจะไดหรือไมมีการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนคนหนึ่งวา ถาหนอนกัดกินใบพืชเพียง
เล็กนอยจะทําใหผลผลิตตางกันหรือไม ใบพืชถูกทําลายมากแคไหนจึงมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และผลผลิต เมื่อ ทดลองปลูกขาวโพด โดยการตัดปลายใบในกลุมทดลอง 7 กลุมตั้งแต 10 - 70 % กลุม
ควบคุมไมตัดใบ นักเรียนสังเกตเห็นวา ตนขาวโพดที่ตัดใบทุกระดับจะไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ซึ่ง
ตางกับกลุมควบคุมที่ไมตัดใบจะถูกทําลายเกือบทุกตน การตัดใบในระดับ 20 % ไมมีผลกระทบต อ
ผลผลิต นักเรียนไดนําผลการทดลองไปใชกับการปลูกขาวโพดที่บานสวน ใบที่ตัดออกเอาไปใหวัวกิน
3. ปญหาทองถิ่น
ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “เครื่องย่ํายางพารา”ชาวบานในหมูบานของนักเรี ย นมี
อาชีพทําสวนยางพารามีขั้นตอนหนึ่งของการทํายางแผน ที่ตองใสน้ําสมยาง (กรดอะเซตกิ ) เพื่อให
น้ํายางแข็งตัว เมื่อเทจากตะกง (ภาชนะสี่เหลี่ยม) แลวตองใชเทาเหยียบเพื่อใหแผขยายออกเปนแผน
กอนเขาเครื่องรีดนักเรียนสํารวจพบวาเทาของผูเหยียบย่ํายางทุกคนจะพุพองเปอย เพราะกรดนาสมกัด
เทานักเรียนจึงอยากจะชวยคุณยายใหมีเครื่องมือที่ชวยกรีดยางพาราแทนการเหยียบดวยเทา ออกแบบ
โดยใชทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สอดเหล็กแกนกลางสา หรับใชจับ บรรจุซีเมนตลงในทอ
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เพื่อใหมีนาหนัก เมื่อทดสอบประสิทธิภาพแลวรีดไดเร็ว กวาใชเทาเหยียบ แตมีปญหาเกิดขึ้นเมื่ อรี ด
หลายๆ แผน ผูใชจะรูสึกเมื่อยลาเพราะตองกมลงนักเรียนจึงตองแกปญหาตอไป
4. การสังเกต
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชสารสกัดจากบอระเพ็ดและฟาทลายโจรในการปองกันการเปน
หนอนของปลาเค็ม” การกําจัดแมลงวันมีหลายวิธี นักเรียนคิดที่จะปองกันไมใหแมลงวันมาวางไขที่ปลา
เค็ม จากการสังเกตเห็นแมคาใชสารเคมีกับปลาเค็ม ซึ่งมีอันตรายมาก จึงคิดที่จะใชพืชที่มีรสขมแทน
สารเคมี เพราะสังเกตวาพืชที่มีรสขมไมคอยมีแมลงรบกวน จากการทดลองใชสารเคมีรสขมมาทาที่ตัว
ปลา เพื่อไมใหแมลงวันวางไข พบวาสารสกัดจากบอระเพ็ดในอัตราสวนที่นอยที่สุด 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 นํามาบดผสมขี้เลื่อย ผงถาน แปงเปยก ในอัตราสวน 2 : 1 :
1 :1 นักเรียนหาวิธีการที่จะทําเปนกานธูปหลายครั้งที่ลมเหลว มาประสบผลสาเร็จเมื่อบรรจุสารลงไปใน
หลอดกาแฟ ใสกานมะพราวสอดดึงออกมาเปนกานธูป
6. การทดลองเลน
ตั ว อย างโครงงาน เรื่ อง “เครื่องตีไขสําหรับเด็ก” นักเรีย นชายชั้นประถมปที่ 6 นํ ามอเตอร
ของเด็กเลนที่ทิ้งแลว มาตอสายไฟเขากับถานไฟฉาย แลวนําฝาเบียรมาตกแตงเปนใบพัด ใสแกนสอด
เขาไปหมุนเลน วันตอมาเมื่อเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องสวนประกอบของไฟฉายจึงเกิด
แนวคิดที่จะดัดแปลงของเลนชิ้นนั้น เขากับกระบอกไฟฉาย เปนเครื่องตีไขสําหรับเด็ก ใชแกนที่ทําดวย
ลวด โดยออกแบบแกนหลายแบบ แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพสามารถตีไขไดสูงสุด 5 ฟอง ในเวลา
1 นาที ตอมาไดนําใบพัดมาใสที่แกนก็จะไดสิ่งประดิษฐ เปนพัดลมมือถือไดอีกอยางหนึ่ง นักเรียนคิด
ตอไปที่จะออกแบบใหมีรูปทรงที่กะทัดรัด จะใหสุภาพสตรีไวใชแทนพัด
7. ความสนใจสวนตัว
ตัวอยางโครงงาน เรื่อง “การใชน้ํามันปาลมทดแทนน้ํามันเตา ในการใหความรอนในโรงไฟฟา
พลังความรอน” นักเรียน สนใจเกี่ยวกับพลังงานและความรอน มีความคิดที่จะหาสิ่งทดแทนพลังงาน
เมื่อไดศึกษาเอกสารแผนพับของการไฟฟาฝายผลิตเกี่ยวกับการใช นามันเตาในโรงงานไฟฟาพลังความ
รอน เกิดแนวคิดวาจะใชน้ํามันปาลมแทนน้ํามันเตาไดหรือไม เพราะ น้ํามันปาลมเราสามารถปลูกไดมาก
เทาที่ตองการ ไมทําลายชั้นบรรยากาศ ไมมีสารพิษในการเผาไหม ในการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
ปาลมโดยการตมน้ําเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเตา พบวา น้ํามันปาลมใหความรอนที่ทา ใหน้ําระเหย
ไดเปนไอหมด จึงสามารถใชแทนน้ํามันเตาได ในการทํางานมีปญหาเกิดขึ้นหลายขั้นตอน เชน ตองใช
น้ํามันกาด น้ํามันโซลา ผสมจึงจุดไฟติด นักเรียนไดแกปญหาไปตามขั้นตอนการทดลอง
8. รวมบทคัดยอ หรือโครงงานอื่นที่เคยมีผูทํา ไว
นักเรียนอาจนํ าโครงงานที่ผู อื่น ทําไวแลว มาปรับปรุงเปลี่ยนใหมใหดีขึ้นกวาเดิม หรือขยาย
ขอบเขตการศึกษาคนควาใหกวางขวางขึ้น เชน นักเรียนกลุมหนึ่งศึกษาการคายน้ําของหอยแครง คนอื่น
อาจประยุกตวิธีการดังกลาวมาใชกับหอยขม หรือหอยชนิดอื่นก็ได
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9. การตั้งคําถามของครู
คําถามของครูมีสวนอยางมากที่จะยั่วยุใหนักเรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตรได ในบทปฏิบัติการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร ในบทเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบไปแลว ครูควรตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอไป
“ถาเปนอยางอื่นละ” “ถา .... ละ” เชน การทดลองเรื่อง น้ํายาสับฆาหนอน เมื่อการทดลองในบทเรียน
จบแลว หากครูตั้งคําถามวา“ถาเปนหนอนชนิดอื่นละ” “ถาความเขมขนของน้ํายาสับตางกันละ” ผลจะ
เปนอยางไร หรือการทดลองเรื่องเซลไฟฟูาจากมะนาว“ถาเปนผลไมชนิดอื่นละ” “ถาเปนน้ําจากใบพืชที่
มีรสเปรี้ยวละ” ผลจะเปนอยางไร แตกตางหรือเหมือนกัน นักเรียนที่สนใจสงสัยก็ตองทดลองดู
วิธีทําโครงงานวิทยาศาสตร
ขั้นตอนของการทํา โครงงานวิทยาศาสตร มีดังนี้
1. ตั้งปญหา สมมติฐานเกี่ยวกับปญหาเพื่อตอบคําถามของปญหานั้น
2. การกําหนดตัวแปร ตัวแปรตน หรือขอสงสัย ผลที่ตามมาจากการสงสัย คือตัวแปร
ตาม และจะตองควบคุมตัวแปรใดบาง เพื่อใหขอมูลนาเชื่อถือ คือตัวแปรควบคุม
3. ออกแบบทดลอง เปนการบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดใหเปนรูปธรรม
ปฏิบัติไดจริงๆ นาเชื่อถือ จะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใดบาง จะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร
กลุมควบคุม กลุมทดลอง เปนอยางไร ในบางครั้งตอไปคนควาวามีผูทดลองแลวหรือไม ผลเปนอยางไร
นักเรียนจะทดลองตออยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม
4. ทดลอง คือ การปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองทดลองหลาย ๆ ครั้งอยางนอยตอง 3 ครั้ง เพื่อ
จะไดผลที่นาเชื่อถือ แตการทดลองบางครั้ง ผลการทดลองอาจขัดแยงกัน ตองเพิ่มการทดลองใหมากขึ้น
เปน 5 ครั้ง หรือ 10 ครั้ง แลวจึงใชวิธีเฉลี่ยขอมูล หรือเลือกครั้งที่เปนไปไดมากเปนผลการทดลอง ขอมูล
ที่ไดตองบันทึกและนําเสนอทั้งหมด มิใชเลือกเอาเฉพาะขอมูลที่เปนไปตามสมมติฐานเทานั้น หากครูที่
ปรึกษาโครงงาน วิทยาศาสตร ใหนักเรียนนําเสนอแตเฉพาะขอมูลดังกลาวแลว จะเปนการผิด พลาด
อยางมาก เพราะอาจสรางเด็กใหเปนคนที่ไมซื่อสัตย ขาดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร
5. อภิปรายผล นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง นํามาประเมินผลอภิปรายโดยการศึกษา
จากเอกสารหลักฐานมาประกอบวามีขอความแตกตางกันเพราะอะไร นักเรียนจะตองหาเหตุผ ลหรื อ
ขอเสนอแนะใหได
6. นํ าเสนอ นั กเรี ย นนําเสนอขอมูล ความรูใหมกระบวนการทํางาน โดยการเขียน
รายงานและจัดบอรด แสดงโครงงานวิทยาศาสตรที่ไดจัดทํา อาจารยที่ปรึกษาควรติดตามการทํางาน
ของนักเรียนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ อํานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ ตลอดจน
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร
1. ครูใหความรูเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร
2. นักเรียนนําหัวขอเรื่อง/ปญหามาปรึกษาครู
3. ครู-นักเรียนวางแผนการทํา โครงงานออกแบบทดลอง
4. นักเรียนปฏิบัติการทดลอง-ครูติดตามการทํางาน
5. นักเรียนสรุปผล อภิปรายผล
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6. ประเมินผล
7. จัดแสดงนิทรรศการ
ประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน และผูเรียนเลือกปญหาที่ตนสนใจ
2. ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค ในการทําโครงงาน ความคาดหวัง วิธีการและ
กระบวนการในการดาเนินการ
3. ผูเรียนรวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องที่จะทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย
4. ผูเรียนรวมกันวางแผนการจัดทําโครงงาน และเขียนโครงการเสนอผูสอน
5. ผูเรียนดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
6. นําเสนอผลงานของผูเรียนและรวมกันวิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
7. ผูเ รียนปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน
8. นําเสนอผลงานออกแสดงตอสาธารณชน
9. ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุปผลการเรียนรูที่ไดจาก
การทาโครงงาน
10. ผูสอนวัดและประเมินผลทั้งดานผลผลิต เนื้อหาความรู และกระบวนการ
ประโยชนของการเรียนรูดวยโครงงาน
การเรียนรูดวยโครงงานจะมีประโยชนที่หลากหลายทั้งตอครูและนักเรียนในการที่จะ
ชวยสรางองคความรู จากการคนความีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นที่รับรองวาการเรียนรูดวยโครงงานจะทํา
ใหนักเรียนมีสวนรวมลดการขาดเรียน เพิ่มทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือและชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (George Lucas Educational Foundation, 2001) สําหรับนักเรียนแลว ประโยชนที่ได
จากการเรียนรูดวยโครงงาน มีดังนี้
1. เพิ่มอัตราการเขาเรียน เสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอการ
เรียนรู (Thomas, 2000)
2. เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบอื่นแลว ผลสัมฤทธิ์มีคาเทากับหรือสูงกวา หาก
ผูเรียนไดมีสวนรับผิดชอบในการทําโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000)
3. เปดโอกาสใหมีการพัฒนาทักษะที่ซับซอน เชน ทักษะการคิดขั้นสูง การแกปญหา การทา
งานแบบรวมมือและการสื่อสาร (SRI, 2000)
4. ใหโอกาสที่เปดกวางตอการเรียนรูในชั้นเรียน มีการปรับใชกลวิธีเพื่อรองรับผูเรียนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Railsback, 2002)
การเรียนรูดวยวิธีการแบบนี้จะเปนที่นาสนใจสาหรับนักเรียนหลายๆ คนจากการที่
ไดรับประสบการณตรง โดยจะไดรับบทบาทและใชพฤติกรรมของผูที่สวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวไมวา
จะเปนการทําหนังสารคดีเกี่ยวกับอนุรักษสภาพแวดลอมการออกแบบแผนพับที่แนะนําแหลงทองเที่ยวที่
สํ าคั ญทางประวั ติ ศาสตร ข องท องถิ่ น หรื อสร างงานนํ าเสนอเพื่ อแสดงข อ ดีข อ เสีย ของการก อ สร า ง
ห า งสรรพสิ น ค า นั ก เรี ย นจะได มี ส ว นร ว มในสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกจริ ง ๆ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ นอกชั้ น เรี ย น
ประโยชนที่ไดสําหรับครูที่นอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพดานวิชาชีพแลวยังชวยใหเกิดการทํางาน
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แบบรวมมือกับเพื่อนครูดวยกันรวมทั้งโอกาสที่จะไดสรางสัมพันธที่ดีกับนักเรียนดวย (Thomas, 2000)
นอกจากนั้นยังมีครูอีกมากที่รูสึกยินดีที่ไดคนพบรูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสมกับความหลากหลายของ
นักเรียนดวยการเปดโอกาสในการเรียนรูในชั้นเรียนยังพบอีกวานักเรียนที่จะไดประโยชนจากวิธีเรียน
ดวยโครงงานมักจะเปนนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการแบบเดิมไมคอยไดผลดีนัก (SRI, 2000)
วิธีสอนนี้เปลี่ยนแปลงการสอนในหองเรียนแบบเดิมๆ อยางไรบาง
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู Intel® Teach to the Future (2003) ไดกลาวใน
งานนําเสนอเพื่อชี้แจงโครงการวาหองเรียนที่ครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน จะมี
1) คําถามที่ไมมีคําตอบที่ถูกตองคําตอบเดียว
2) มีบรรยากาศที่จะยอมรับขอผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง
3) นักเรียนมีการตัดสินใจโดยมีกรอบแนวคิด
4) นักเรียนไดออกแบบวิธีการที่จะแกไขปญหา
5) นักเรียนมีโอกาสที่จะประเมินกิจกรรมที่ทํา
6) มีการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่อง
7) มีผลผลิตในขั้นสุดทายและสามารถประเมินคุณภาพได
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ คุ น เคยกั บ วิธี จั ด การเรี ย นการสอนแบบเดิ ม ๆ จะพบว า ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการทํางานจากทําตามสั่งมาเปนการทํางานที่กําหนดเปาหมายดวยตนเอง จากการเนน
ความจําและทํางานซาๆ มาเปนการคนควา การบูรณาการและการนําเสนอ จากการฟงและการตอบ
คําถามมาเปนการสื่อสารและมีความรับผิดชอบ จากความรูเชิงขอเท็จจริงดานเนื้อหามาเปนความเขาใจ
กระบวนการ จากการรูทฤษฎีมาเปนการประยุกตใช จากการตองพึ่งพาครูผูสอนมาเปนการพึ่งพาตนเอง
(Intel, 2003) ครูตองเผชิญหนากับความทาทายอะไรบาง ครูที่นําการจัดการเรียนรูดวยโครงงานมาสูชั้น
เรียนจําเปนจะตองนําเอากลวิธีการสอนใหมๆ มาใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จ นอกจากนี้ นักวิชาการยังเห็น
ดวยวาครูควรปรับบทบาทจากผูสอนหรือถูกสอนมาเพื่อสอนมาเปนผูชี้แนะหรือผูจัดประสบการณดาน
การเรี ย นรู ม ากกว า การสอนโดยตรงที่ ต อ งพึ่ ง พาตํ า ราเรี ย น การสอนแบบบรรยายและการสอบ
แบบเดิมๆ อาจไมไดผลตามที่คาดหากเทียบกับโลกแหงการเรียนรูดวยโครงงานที่เปดกวางและเชื่อมโยง
กันหลายกลุมสาระ และถึงแมวาครูจะทําหนาที่เปนโคชใหคําแนะนาแนวทางมากกวาการบอกการสอน
แตครูเองก็ตองยอมรับขอบกพรองที่อาจเกิดขณะที่นักเรียนพยายามทําโครงงานใหสาเร็จ (Intel, 2003).
ในขณะทําโครงงาน ตัวครูเองอาจพบวาตัวเองก็กําลังเรียนรูไปพรอมๆ กับนักเรียนไดเชนเดียวกัน สิ่งทา
ทายที่ครูตองเผชิญ อาจรวมถึง
1) การจดจําถึงสถานการณที่อาจนํามาทําเปนโครงงานที่ดี
2) ปญหาที่อาจกอใหเกิดโอกาสในการเรียนรู
3) การรวมมือกับเพื่อนครูเพื่อบูรณาการขามกลุมสาระ
4) การจัดการกระบวนการเรียนรู
5) การบูรณาการเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
6) การพัฒนาแนวทางในการประเมินตามสภาพจริง
ที่จริงแลว ตัวครูเองก็อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงในการที่จะเอาชนะความท าทาย
ตั้งแตแรก การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารจะชวยทําใหการนําไปใชจริงมีความยืดหยุนมากขึ้น
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เชน การกําหนดระยะเวลาหรือการวางแผนรวมกัน และชวยใหโอกาสในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพแก
ครู
1) สมรรถนะของผูเ รียนจากการเรียนรูแบบโครงงาน
2) ความสามารถในการสื่อสาร
3) ความสามารถในการคิด
4) ความสามารถในการแกปญหา
5) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
6) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
7) พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
ขณะทําโครงงานนักเรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะที่จําเปนของศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลาย
ทักษะเปนที่ตองการของผูวาจางในตลาดแรงงาน เชน ความสามารถในการ
1) ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) ทําการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ
3) มีความคิดริเริ่ม
4) แกไขปญหาที่ซับซอนได
5) จัดการกับตนเองได
6) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทักษะดังตอไปนี้
1) ความรับผิดชอบ และการปรับตัว – ฝกความรับผิดชอบตอตนเอง และมีความยืดหยุนตอ
บริบทของสถานประกอบการและชุมชน กําหนดมาตรฐานและเปาหมายขั้นสูงทั้งของตนเองและผูอื่น
และดําเนินการใหบรรลุผลตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด อดทนตออุปสรรคทั้งปวง
2) ทักษะการสื่อสาร – เขาใจ จัดการและสรางสรรควิธีการสื่อสารดวยการพูด การเขียนและ
มัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน - พัฒนาไปใชและสื่อสารแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอื่น
เปดกวางรับฟง ตอบสนองตอมุมมองที่หลากหลาย
4) การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ – ฝกการแสดงเหตุผล เพื่อแสดงความเขาใจ
และสรางทางเลือกที่หลากหลาย และเขาใจการเชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ
5) ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ – วิเคราะห เขาถึง จัดการบูรณาการ ประเมินผลและ
สรางสรรคขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ และสื่อที่หลากหลาย
6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน – แสดงใหเห็นการทํางานเปนที มและ
ภาวะความเป น ผู นํ า การปรั บ ตั ว ตามบทบาทและความรับ ผิดชอบที่ห ลากหลาย การทางานอยางมี
คุณภาพรวมกับผูอื่น ฝกความเห็นใจและเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
7) การระบุกําหนด และแกปญหา – สามารถที่จะกําหนดขอบเขตของปญหา วิเคราะหและ
แกปญหาได
8) การกํากับตนเอง – กํากับความตองการในการเรียนและความเขาใจของตนเอง ใชแหลง
เรียนรูที่เหมาะสม ถายทอดสิ่งที่เรียนรูสูผูอื่นได
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9) ความรับผิดชอบตอสังคม – แสดงความใสใจและรับผิดชอบตอประโยชนของสังคมสวนใหญ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอบุคคล สถานที่และบริบทของสังคม
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