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แนวคดิ ศิษย์ในศตวรรษที ่21 
การเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ในโลกจริงหรือชีวติจริง 

การเรียนวชิาในห้องเรียน ยงัเป็นการเรียนแบบสมมต ิ

“ดงัน้ันครูเพือ่ศิษย์จงึต้องออกแบบ การเรียนรู้ให้ศิษย์”  

ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคยีงชีวติจริงที่สุด 

 
 



บทบาทการศึกษา ในศตวรรษที ่21 
ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ 

และอ านวยความสะดวก (facilitate) การเรียนรู้  

ให้นักเรียน..เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือปฏิบัต ิ

แล้วการเรียนรู้กจ็ะเกดิจากภายในใจ 

และสมองของตนเอง 
 

ที่มา :  วิจารณ์ พานิช (2555) วิถีสร้างการเรียนรู้เพือ่ศิษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ 



1. การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
2. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 

Innovation) 
3. การเรียนรู้ที่จะเรียน (Learning to learn) 
4. หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ( Personal and 

Social Responsibility) 
5. ความตระหนักทางวัฒนธรรม (Culture Awareness) 
6. ความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) (Citizenship 

(local/Global) 

21st Century Skills ทักษะผู้เรียน 10 ประการ 



7. การสื่อสาร (Communication) 
8. การท างานร่วมกัน (Collaboration) 
9. ความเข้าใจและใช้เป็นในเรื่องสารสนเทศและสื่อ 

(Information and Media literacy) 
10. ความเข้าใจและใช้เป็นในเรื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT literacy) 

ทักษะผู้เรียน 10 ประการ 21st Century Skills 



1. ใหผู้้เรียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Projects) 
2. ใหผู้้เรียนได้เรียนตามหัวข้อและเวลาเรียนที่ประสงค์

ด้วยวิธีเรียนที่ครูคิดว่าเหมาะสม (On - demand) 
3. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวิธีที่เหมาะสมตรงกับวิธีการ

เรียนรูข้องตนเอง (Personalized) 
4. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการท างานร่วมกัน 

(Collaboration) 

บทบาทครู 8 ประการ 



5. น าห้องเรียนสู่ชุมชนโลกด้วยการเช่ือมโยงกับห้องเรียน
อื่นๆ ในโลกด้วย ICT (Global Community) 

6. ใหผู้้เรียนเรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ (Web - 
based) 

7. มุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
(Learning for life) 

8. มกีารวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุง 
(Formative Assessment) 

บทบาทครู 8 ประการ 



ปัญหา PjBL 
เป็นครูมือใหม่ไม่รู้ว่าจะท า Project-Based 

Learning เร่ืองอะไรด ีคดิปัญหาไม่ออก ! 



เป็นครูเก่า  อายุมากแล้ว ไม่มีความรู้เร่ือง 
Project-Based Learning   

ไม่อยากสอน! 

ปัญหา PjBL 



Project-Based Learning  
สอนได้เฉพาะวชิาโครงงาน  

วชิาอืน่สอนไม่ได้ ! 

ปัญหา PjBL 



Project-Based Learning 

เป็นการสอนวธีิหน่ึงเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

เน้นพฒันาผู้เรียน คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาได้ 

ผู้เรียนสร้างความรู้  ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงงาน  

ผู้เรียนท างานร่วมกนั 

 อ่ืนๆ 



รูปแบบของ PjBL 

1. Survey Project 

2. Experimental Project 

3. Development Project 

4. Theoretical Project 



1. โครงงานประเภทส ารวจ   

 การตั้งประเดน็ปัญหา ท าการศึกษาเอกสารข้อมูล  

 ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา ท าเคร่ืองมือในการส ารวจ 
เช่นแบบสอบถาม แบบส ารวจ เพือ่เกบ็ข้อมูล  

 น ามาสรุปเป็นรายงานหรือเขยีนเป็นผลงานโดยใช้แนว
ทางการวจิยั 

 เช่น โครงงานการส ารวจผู้สูงอายุในชุมชน 

 



2. โครงงานประเภททดลอง   

 ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 เร่ิมจากศึกษาปัญหาแล้วก าหนดเป็นโครงงาน  

 จัดท าเคร่ืองมอืเพือ่ใช้ในการทดสอบและทดลอง แล้วน าผลที่
ได้จากการทดลองมาเขยีนกระบวนการขั้นตอนการทดลอง 
และสรุปการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะในลกัษณะการรายงาน 

 เช่น โครงงานการทดลองผสมพนัธ์ุข้าวโพดแบบไร้ดิน  



3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์   

 ใช้ความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรียน ก าหนดส่ิงทีต้่องการสร้าง  

 มกีารออกแบบและพฒันาส่ิงประดิษฐ์ขึน้มาเป็นรูปร่าง มี
การทดสอบและทดลองใช้งานจนสามารถใช้งานได้ น าไปใช้
งานได้จริงและปรับปรุงแก้ไขจนได้ส่ิงประดิษฐ์ทีส่มบูรณ์  

 เขยีนเป็นรายงานการพฒันาหรือการวจิัยและพฒันา 

 เช่น โครงงานหุ่นยนต์แบบแมงมุม  



4. โครงงานประเภททฤษฎี   

เป็นการสร้างหลกัการ วิธีการ รูปแบบ  ขั้นตอน 

ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน หรือประยุกต์หลกัการทฤษฎใีหม่ๆ โดยการ
สร้างเป็นแบบจ าลอง สูตรการค านวณ แผนธุรกจิ  

มีลกัษณะเป็นนามธรรมที่ใช้วิธีการคดิในระดับสูง  

เป็นส่ิงใหม่ทีป่รับประยุกต์จากแนวคดิเดิมแล้วอธิบายวิธีใหม่ๆ  

เช่น     โครงงานค านวณจุดคุ้มทุนของร้านสะดวกซ้ือ  

                โครงงานแบบจ าลองบ้านประหยดัพลงังาน  

 



PjBL สู่รายวชิา 
วเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 

-สมรรถนะรายวชิา 

-สมรรถนะประจ าหน่วย 
   (หนึ่งหน่วย) 

-ทั้งรายวชิา 

-หน่วยเดยีว 

ก าหนด 
งาน 

 

และ 
 

เลอืก
รูปแบบ
โครงงาน 

ก าหนด 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2. สมรรถนะ 
3. เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
4. ก าหนดขั้นตอนการสอน  
5. การวดัและประเมินผล 
 

-หลายหน่วย 



คร ู: โครงงานผลติหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 นักเรียน 

   1. โครงงาน หนังสือค าพงัเพยอเิลก็ทรอนิกส์ 
     2. โครงงาน หนังสือค ากลอนอเิลก็ทรอนิกส์ 

     3. โครงงาน หนังสือส านวนไทยอเิลก็ทรอนิกส์ 



คร ู: โครงงานทดลองสมุนไพรไทย 

 นักเรียน 

   1. โครงงานเศรษฐกจิพอเพยีงกบัเทียนไขไล่ยุง 
     2. โครงงานน า้หอมสมุนไพรไทย 

     3. โครงงานสบู่สมุนไพรไทย 



คร ู: The small book Project 

 นักเรียน 
 1. The small book of ASEAN 

 2. The small book of Thailand 

 3. The small book of Songkhla Attractions 



คร ู: โครงงานส ารวจภูมปัิญญาท้องถิน่ 

 นักเรียน 
 1. โครงงานศึกษาภูมปัิญญาชาวประมงฝ่ังหัวเขาแดง 
  2. โครงงานศึกษาภูมปัิญญา ชาวบ้านเกาะยอ 

  3. โครงงานศึกษาภูมปัิญญาย่านเมืองเก่าสงขลา 



คร ู:โครงงานศึกษาวฒันธรรมไทย 

 นักเรียน 
 1. โครงงานศึกษาวฒันธรรมชุมชนวดัแหลมทราย 
      อ. เมือง จ. สงขลา 

  2. โครงงานศึกษาวฒันธรรมชุมชนเก้าเส้ง  

       อ. เมือง  จ. สงขลา 

  3. โครงงานศึกษาวฒันธรรมเมืองเก่าสงขลา 



คร ู:โครงงานศึกษาวฒันธรรมไทย 

 นักเรียน 
 1. โครงงานศึกษาวฒันธรรมชุมชนวดัแหลมทราย 
      อ. เมือง จ. สงขลา 

  2. โครงงานศึกษาวฒันธรรมชุมชนเก้าเส้ง  

       อ. เมือง  จ. สงขลา 

  3. โครงงานศึกษาวฒันธรรมเมืองเก่าสงขลา 



ครู : โครงงานส่งเสริมการจัดท าบัญชี  

นร : โครงงาน การจัดท าบัญชีครัวเรือน...สู่ชุมชน  

ครู :  โครงงานส ารวจทางการตลาด 

นร : โครงงานส ารวจพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 

 ครู : โครงงานพฒันาเวบ็ไซต์ 

นร : โครงงานเวบ็ไซต์แหล่งท่องเที่ยวหาดใหญ่ 

 

ตวัอย่าง (พาณิชยกรรม) 



ครู : โครงงานส่งเสริมอาชีพธุรกจิโรงแรม 

นร : โครงงานส่ือสร้างสรรค์ประชาสัมพนัธ์โรงแรม 

ครู : โครงงานพฒันานักเรียนเลขานุการ 

นร : โครงงาน เตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ 

 

ตวัอย่าง (พาณิชยกรรม) 



ครู : โครงงานส่ิงประดษิฐ์เกีย่วกบัรถจักรยานยนต์ 

นร : โครงงานอุปกรณ์ใส่เบรกรถจักรยานยนต์ 

ครู : โครงงานนวัตกรรมวชิาหม้อแปลงไฟฟ้า 

นร : โครงงานเคร่ืองดูดโลหะด้วยแม่เหลก็ไฟฟ้า 

  

ตวัอย่าง (อตุสาหกรรม) 



ครู : โครงงานส่ือวชิาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

นร : โครงงานส่ือจ าลองอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ครู : โครงงานพฒันาชุดจ าลองโปรแกรมเมเบิล้ 

นร : โครงงาน ชุดจ าลองตรวจจับช้ินงานด้วย 

                      โปรแกรมเมเบิล้ 

 

ตวัอย่าง (อตุสาหกรรม) 



วชิาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ.. 

สมรรถนะ 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศ ระบบปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องาน
อาชีพ 

 2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 
 4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ตวัอยา่ง 



วชิา  คณิตศาสตร์และสถิตเิพือ่งานอาชีพ.. 

สมรรถนะ 
1. แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 
4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐาน และความ       
น่าจะเป็นในงานอาชีพ 
 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง 



วชิา  คณิตศาสตร์และสถิตเิพือ่งานอาชีพ.. ตวัอยา่ง 
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สมรรถนะ
รายวชิา 

สมรรถนะ 
รายหน่วย 
และ PC 

ออกแบบ
งาน 

(โครงงาน) 
แผนการสอน 
PjBL  6 ขั้น 

นักเรียนก าหนดเลอืกหัวข้อ 
เขียนเค้าโครงของโครงงาน 
วางแผนการปฏิบัตงิาน 

ปฏิบัติงานโครงงาน 
ประเมินผลโครงงาน 

นักเรียนสรุป รายงานผล
โครงงาน  น าเสนอผลงาน 
ครู : สรุป ประเมนิผล 

แนวทาง 
การเขยีน 
กจิกรรม 
การเรียนรู้ 



วชิา  คณิตศาสตร์และสถิตเิพือ่งานอาชีพ.. 

หน่วยที ่6   การประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ 

 
สมรรถนะ  : ประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ สถิตพิืน้ฐาน  
                      และความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 
PC:              รายงานการส ารวจถูกวเิคราะห์ โดยใช้ 
                     ตรรกศาสตร์ สถิติพืน้ฐาน และ 
                      ความน่าจะเป็น 

ตวัอยา่ง 



http://www.kjn.ac.th/wordpress/srisakul/wp-content/uploads/2013/09/projectbased.png


ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม  
  

• ผู้สอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงงาน 
แหล่งขอ้มูล และใช้ค าถามน า  

• ผู้สอนน าเสนอในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น text, video clip, online news
  



  

ขั้นที่ 2 ก าหนดและเลือกหัวข้อ 
• ผู้เรียนศึกษาขอบเขตโครงงาน แหล่งข้อมูล 

ตลอดจนค้นหาแหล่งข้อมูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆ  
• ผู้เรียนแลกเปลีย่นข้อมูลกบัสมาชิกในกลุ่มเพือ่

พยายามตอบค าถามน าที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ ผ่าน
เคร่ืองมือตดิต่อส่ือสารแบบต่างๆ  

• ผู้เรียนศึกษาโครงงานอย่างคร่าวๆ ถงึความเป็นไป
ได้ในการจดัท าโครงงาน   



ขั้นที่ 3 เขยีนเค้าโครงของโครงงาน 
 

• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดหัวข้อที่จะท า
เป็นโครงงาน เสนอผู้สอนให้ความเห็นชอบ  

• ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มวางแผนการจดัท าโครงงาน 
โดยระบุกจิกรรมในแต่ละขั้นตอนและตารางการ
ด าเนินการ  

• ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และ
น าเสนอข้อสรุปแก่ผู้สอนอกีคร้ัง 



ขั้นที่ 4 การปฏิบัตงิานโครงงาน   

• สมาชิกแบ่งงานและภาระความรับผดิชอบของแต่
ละคน 

• สมาชิกแลกเปลีย่นประสบการณ์และความรู้ใหม่ 
• ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและประเมินอย่างต่อเน่ือง  
• หลงัจากด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมี

การทดสอบเพือ่วดัประสิทธิภาพของงานที่สร้าง
ขึน้น้ัน 



ขั้นที่ 5 สรุปและการประเมินผล  
  

• ผู้สอน ผู้เรียน ร่วมกนัประเมินผลงานด้วยวธีิการ
และเคร่ืองมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง ทั้งด้านความรู้ กระบวนการ ผลงาน 
และพฤตกิรรมของผู้เรียน 



ขั้นที่ 6 น าเสนอผลงาน   
 

• ผู้เรียนจดัท ารายงานและเตรียมการน าเสนอที่
แสดงให้เห็นถงึผลของกจิกรรมของโครงงาน 
(กระบวนการและผลงาน) 

• ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน หรือผ่าน
เคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ เช่น video clip, online 
text, webpage, blog, Face book เป็นต้น 



กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที่ 1) 

 1) ครูเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการจัดท าโครงงาน โดย 
อธิบายถึงความส าคญัและจ าเป็นของข้อมูลสถิติ ในรูปแบบ
ต่างๆ 

 2) ครูแจกใบความรู้ที ่6.1 การเขยีนโครงงาน พร้อมอธิบาย
การเขยีนโครงงาน 

 3) ครูน าเสนอแนวคดิการส ารวจข้อมูลในงานอาชีพต่างๆ 
พร้อมทั้งแจกใบมอบหมายงานที ่4.1 การท าโครงงานส ารวจ
ในงานอาชีพ 

ตวัอยา่ง 



กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที่ 1) 

 4) นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 2 คน ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง จากการ
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เป็นข้อมูล
ในการก าหนดหัวข้อ หรือปัญหาในการส ารวจข้อมูลในงานอาชีพ
ต่างๆ 

 5) นักศึกษาแต่ละกลุ่มคัดเลอืกหัวข้อจากทีก่ าหนดไว้ เพือ่จัดท า
โครงงานส ารวจในงานอาชีพเพยีงหัวข้อเดียวโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

 6) นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าหัวข้อทีค่ัดเลอืกไว้มาเขียนเค้าโครงของ
โครงงานตามแบบฟอร์ม ทีก่ าหนด 

ตวัอยา่ง 



กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที่ 1) 

 7) ครูให้ค าแนะน า ช้ีแนะ และสังเกตการปฏบัิติงานของ
นักศึกษาทุกกลุ่ม อย่างใกล้ชิด  

 8) นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานของกลุ่มหน้าช้ัน
เรียน เพือ่นในห้องร่วมซักถาม และอภิปราย 

 9) ครูร่วมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และประเมนิผลงาน
โครงงานของกลุ่ม 

ตวัอยา่ง 



กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที่ 2) 

 1) ครูแจกใบความรู้ที ่6.2 เร่ืองการวจิัยเชิงส ารวจ พร้อม
อธิบายระเบียบวธีิวจิัยเชิงส ารวจ การสร้างเคร่ืองมอื และการ
ใช้สถิติเบือ้งต้น ให้นักศึกษาฟัง 

 2) ครูแจกใบความรู้ที ่6.3 เร่ืองการเขยีนรายงานโครงงาน 
และการน าเสนอผลงาน พร้อมอธิบายให้นักศึกษาฟัง  

 3) นักศึกษาแต่ละกลุ่มเขียนรายงานโครงงาน บทที ่1 – 3 
และออกแบบเคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตวัอยา่ง 



กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที่ 2) 

 4) ครูให้ค าแนะน า ช้ีแนะ และสังเกตการปฏบัิติงานของ
นักศึกษาทุกกลุ่ม อย่างใกล้ชิด  

 5) นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนการปฏบัิติงานตาม
โครงงาน ส ารวจข้อมูลในงานอาชีพ 

 6) ครู ให้ข้อเสนอแนะ ประเมนิผลงาน และ นัดหมายแต่ละ
กลุ่มปฏบัิติงานตามโครงงาน จัดท ารายงานโครงงาน และ
น าเสนอในสัปดาห์ที ่17 

ตวัอยา่ง 



กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที่ 3) 

 1) ครูช้ีแจกการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนของการด าเนินโครงงาน และ
ส่วน รายงานการส ารวจในงานอาชีพ 

 2) นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

 3) ครู ให้ข้อเสนอแนะ และ ประเมินผลงาน โครงงาน 

 

ตวัอยา่ง 



ใบช่วยสอน  (Instruction Sheet)   

ใบความรู้ (Information Sheet)  
ใบงาน (Job Sheet)/ ใบกจิกรรม (Work Sheet)  
ใบปฏิบตังิาน (Operation Sheet)  
ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet)  



ใบช่วยสอน  (Instruction Sheet)   



ใบช่วยสอน  (Instruction Sheet)   



ใบช่วยสอน  (Instruction Sheet)   



ใบช่วยสอน  (Instruction Sheet)   





สวัสด ี


