
วิทยา ใจวิถี
ผู้อ านวยการ ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนอื
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



วิเคราะห์หลกัสตูรรายวิชา

สมรรถนะประจ าหน่วย
........................
........................
.......................

น าสมรรถนะประจ าหนว่ย
๑ สมรรถนะ

จาก ๑ หน่วยการเรียนรู/้ 
รายการสอน

.......................

๑. หน่วยการเรียน/รายการสอน
๒. จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม
๓. สมรรถนะประจ าหน่วย
๔. เกณฑ์การปฏิบัติงาน

วางแผนก าหนดชิ้นงานและขั้นตอนการท า
๑. วิเคราะห์ขัน้ตอนการท าชิ้นงานใบความรู้
๒. รู้/สนใจปัญหาด้วยใบความรู้/ใบงาน
๓. ฝึกคิด/ฝึกปฏิบัติด้วยใบงาน/ใบกิจกรรม
๔. ปฏิบัติการท าชิ้นงานด้วยใบมอบหมายงาน

น าแผนที่วางไว้มา
ก าหนดเป็นขั้นตอน
การสอนในกิจกรรม
การเรียนรู้สูแ่ผนการ

จัดการเรียนรู้

ประเมินชิ้นงาน
ตามสภาพจริง

วางแผนการประเมินตามสภาพจริง



กระบวนการเรียนรู้ที่ดี

 เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

 เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่าที่มอียู่กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ

 เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ยิ่งมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นมาก การ
เรียนรู้ก็ยิ่งเกิดขึ้นได้มาก

 เกิดจากการที่ผู้เรียนก าหนดขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 เกิดจากที่ผู้เรียนมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการเรียน

 มีการผสมผสานระหว่างจิตใจ ร่างกาย สภาพแวดล้อม และบริบทของการเรียน 
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 ฝึกการฟัง ฝึกบันทึก ฝึกสังเกต ฝึกการน าเสนอ

 ฝึกถาม – ตอบ ฝึกการค้นหาค าตอบ

 ฝึกตั้งสมมุติฐาน ฝึกท าวิจัย ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการ

 ฝึกการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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กระบวนการทางปัญญา



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 Skillsทักษะผู้เรียน 10 ประการ



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

Media literacy)
10. ความเข้าใจและใช้เป็นในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ICT literacy)

ทักษะผู้เรียน 10 ประการ 21st Century Skills



1. ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Projects)
2. ให้ผู้เรียนได้เรียนตามหัวข้อและเวลาเรียนที่ประสงค์ด้วยวิธีเรียนที่ครูคิดว่า

เหมาะสม (On - demand)
3. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวิธีที่เหมาะสมตรงกับวิธีการเรียนรูข้องตนเอง 

(Personalized)
4. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการท างานร่วมกัน (Collaboration)

บทบาทครู 8 ประการ



5. น าห้องเรียนสู่ชุมชนโลกด้วยการเชื่อมโยงกับห้องเรียนอื่นๆ ในโลกด้วย 
ICT (Global Community)

6. ให้ผู้เรียนเรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ (Web - based)
7. มุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน (Learning 

for life)
8. มกีารวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุง (Formative 

Assessment)

บทบาทครู 8 ประการ
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การเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
(Project Based Learning)

การเรียนรู้แบบใช้หัวข้อปัญหา
(Problem Based Learning)



 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
รู้จักการวางแผนการท างานด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่น 
ตลอดจนประเมินผลงานและการท างานของตนเองได้

 เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง
หรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ผลงานที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิต
จริง

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานคืออะไร?



06/05/58
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1. เรื่องหรือประเด็นปัญหา เป็นเรื่องทีผู่้เรียนสนใจต้องการหาค าตอบ
2. วิธีการหาค าตอบ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ที่มีลักษณะ 

 เป็นกระบวนการ มีระบบ มีวิธีการศึกษาหลายวิธี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
 มีการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ / แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 มีครูเป็นที่ปรึกษาตลอดกระบวนการท างาน

3. ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ หรือข้อสรุปจากโครงงาน ซึ่งมีลักษณะ 
 สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 กระตุ้นให้ต้องการที่จะศึกษาหาค าตอบอย่างต่อเนื่อง 
 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ 

ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 



 ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน

 ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน

 ผู้เรียนเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ท างานร่วมกันเป็นทีม 
และสร้างผลงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

บทบาทผู้สอนและผู้เรียน



06/05/58
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ประเภทของโครงงาน
แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมในการท าโครงงาน



06/05/58
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1. โครงงานประเภทส ารวจ  

 เป็นโครงงานในลักษณะที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันท าโดยการตั้งประเด็นปัญหา 
ท าการศึกษาเอกสารข้อมูล 

 ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา อาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ท าเครื่องมือในการ
ส ารวจ เช่นแบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บ
ข้อมูล 

 น ามาสรุปเป็นรายงานหรือเขียนเป็นผลงานโดยใช้แนวทางการวิจัย เช่น 
โครงงานการส ารวจผู้สูงอายุในชุมชน



06/05/58
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2. โครงงานประเภททดลอง  

 เป็นโครงงานใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 เริ่มจากปัญหา ผู้เรียนจัดกลุ่มศึกษาปัญหาแล้วก าหนดเป็นโครงงาน 

 จัดท าเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบและทดลอง แล้วน าผลที่ได้จากการทดลอง
มาเขียนกระบวนการขั้นตอนการทดลอง และสรุปการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะใน
ลักษณะการรายงาน เช่น โครงงานการทดลองผสมพันธุ์ข้าวโพดแบบไร้ดิน 



06/05/58
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3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  

 เป็นโครงงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ของผู้สอนก าหนดเป็นสิ่งที่ต้องการสร้าง 

 มีการออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นรูปร่าง มีการทดสอบและทดลอง
ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ น าไปใช้งานได้จริงและปรับปรุงแก้ไขจนได้
สิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ 

 เขียนเป็นรายงานการพัฒนาหรือการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมได้ เช่น 
โครงงานหุ่นยนต์แบบแมงมุม 



06/05/58
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4. โครงงานประเภททฤษฎี  

 เป็นโครงงานที่จัดท าขึ้นในลักษณะการสร้างหลักการ ที่ก าหนดวิธีการ รูปแบบ 
และขั้นตอน ตลอดจนเงื่อนไขในการปฏิบัติในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลักการ โดย
การวิเคราะห์สูตร กฎเกณฑ์ ข้อบังคับใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือประยุกต์
หลักการทฤษฎีใหม่ๆ โดยการสร้างเป็นแบบจ าลอง สูตรการค านวณ แผนธุรกิจ 
น าเสนอในรูปของโครงการ แผนภูมิ แผนผัง วงจร มีลักษณะเป็นนามธรรมที่ใช้
วิธีการคิดในระดับสูง เป็นสิ่งใหม่ที่ปรับประยุกต์จากแนวคิดเดิมแล้วอธิบายวิธี
ใหม่ๆ เช่น โครงงานค านวณจุดคุ้มทุนของร้านสะดวกซื้อ โครงงานแบบจ าลอง
บ้านประหยัดพลังงาน 



06/05/58
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ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม 
• ผู้สอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงงาน แหล่งข้อมูล และใช้ค าถามน า 
• ผู้สอนน าเสนอในหลากหลายรูปแบบ เช่น text, video clip, online news

ขั้นที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ (ก าหนดและเลือกหัวข้อ) 
• ผู้เรียนศึกษาขอบเขตโครงงาน แหล่งข้อมูล ตลอดจนค้นหาแหล่งข้อมูลจาก

เว็บไซต์ต่างๆ 
• ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อพยายามตอบค าถามน าที่ผู้สอน

ได้ตั้งไว้ ผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสารแบบต่างๆ 
• ผู้เรียนศึกษาโครงงานอย่างคร่าวๆ ถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงงาน 
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ขั้นที่ 3 ก าหนดหัวข้อ (การเขียนเค้าโครงของโครงงาน)
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดหัวข้อที่จะท าเป็นโครงงาน เสนอผู้สอน

ให้ความเห็นชอบ 
• ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มวางแผนการจัดท าโครงงาน โดยระบุกิจกรรมในแต่ละ

ขั้นตอนและตารางการด าเนินการ 
• ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และน าเสนอข้อสรุปแก่ผู้สอน

อีกครั้ง
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ขั้นที่ 4 การด าเนินงานสร้างผลงานและทดสอบ (การปฏิบัติ)
• สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและภาระความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อสร้าง

ผลงาน/โครงการ โดยใช้ข้อมูล วัสดุในการจัดท าโครงงาน 
• สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่กับสมาชิกในกลุ่ม 
• ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและประเมินการท างานอย่างต่อเนื่อง 
• หลังจากด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการทดสอบเพื่อวัด

ประสิทธิภาพของงานที่สร้างขึ้นนั้น
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ขั้นที่ 5 น าเสนอผลงาน
• ผู้เรียนจัดท ารายงานและเตรียมการน าเสนอที่แสดงให้เห็นถึงผลของ

กิจกรรมของโครงงาน (กระบวนการและผลงาน)
• ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน หรือผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ 

เช่น video clip, online text, webpage, blog, Face book เป็นต้น

ขั้นที่ 6 การประเมินผล
• ผู้สอน ผู้เรียน ร่วมกันประเมินผลงานด้วยวิธีการและเครื่องมือที่

หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งด้านความรู้ กระบวนการ 
ผลงาน และพฤติกรรมของผู้เรียน





เรื่อง ประชาธิปไตยในสถานศึกษา

1. ครูผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ใบความรู้ เกี่ยวกบภาพการประท้วง ภาพการประชุมสภา ภาพ

การแสดงความคิดเห็นมาให้ผู้เรียนดูแล้วถามว่าภาพเหล่านี้มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
อะไรบ้าง ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง และ
เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในสถานศึกษา

3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5 คน
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มท าใบงาน เรื่อง ปัญหาพฤติกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยการ

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมประชาธิปไตย และน าเสนอพร้อม
อภิปรายในชั้นเรียน



5. ผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาและสาเหตุของพฤติกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาว่ามี

ประเด็นปัญหาอะไรบ้าง แต่ละปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อน าไปสู่การสร้างทางเลือก

ในการแก้ปัญหา

6. ผู้เรียนทุกกลุ่มท าใบงานโดยการให้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตย โดยให้ไป

ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และให้สรุปผลการท างานร่วมกัน

7. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดหัวข้อโครงการแก้ปัญหาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

และน าเสนอครูผู้สอน

8. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานเกี่ยวกับเค้าโครงของโครงการ (ขอบเขต แหล่งข้อมูล 

แผนการด าเนินโครงการ บาทบาทหน้าที่ของสมาชิก และระยะเวลาการท างาน)



9. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติการจัดท าโครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา พร้อมน าเสนอตามหลักวิธีการ ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยครูให้ค าปรึกษา 

ร่วมแก้ปัญหา และประเมินผลผู้เรียนโดยตลอดการท างานกลุ่ม (ใบมอบหมายงาน)

10. ผู้เรียนน าเสนอโครงการแก้ปัญหาประชาธิปไตยในสถานศึกษา กลุ่มละ 10 นาที โดยให้

ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสม

ของวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งผู้เรียนทุกกลุ่มส่งเอกสารโครงการ

11. ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลจากระหว่างการท างานและการน าเสนอผลงาน โดยใช้

เครื่องมือท่ีหลากหลายตามสภาพจริง



Learning Process

Motivation

Information  Searching
Self-Learning

Show and Share/ Reflection
Knowledge Transfer

Experiment

Conclusion and
Presentation

Learning/
Knowledge

Constructionism
1. ขั้นกระตุ้นให้คิด
2. ขั้นแสวงหาความรู้ 
3. ขั้นสร้างความรู้
4. ขั้นน าความรู้ไปใช้



...สวัสดี...


