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ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2540	และเรามีกฎหมายการศึกษาเป็นครั้งแรก	คือ	
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542.	
ตอ่มาปี	พ.ศ.	2544	ซึง่เป็นปีทีก้่าวสูศ่ตวรรษที	่21	(ค.ศ.	2001)	
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เรากม็หีลกัสตูรใหม	่คือ	หลักสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2544	ทีม่าแทนทุกหลกัสตูร
ที่มีอยู่ตอนนั้น	 และถัดมาในปี	 พ.ศ.	2556-2557	 ก็มีการ
พฒันาหลกัสตูรใหม่ในระดบัอาชีวศึกษาทีไ่ดบ้รรจทุกัษะแหง่
ศตวรรษที่	21	ไว้อย่างครบถ้วน	

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก	 โดยเฉพาะ
ทางซีกโลกตะวันตกซึ่ ง มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
แกนหลัก	 คำาว่า	 “ทักษะแห่งศตวรรษที่	 21”	 หรือ	 “21st

Century	 Skills”	 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างย่ิงต่อการจัด
การศึกษาทั่ วโลก.	 ส่ิงที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมคือ	
การกำาหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลายประเทศ
ในการปฏิรูปการศึกษา	 เช่น	 “การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่	21”	(21st	Century	Learning),	 “การศึกษาในศตวรรษ
ที่	 21”	 (21st	Century	Education),	 “ผู้เรียนในศตวรรษ
ที่	21”	(21st	Century	Learner)	 ฯลฯ	 สำาหรับประเทศไทย
เริ่มเมื่อปี	 พ.ศ.	2551	 โดยหน่วยงานภาครัฐได้กำาหนดให้
มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 เรียกว่า	 การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง	 (ปี	 พ.ศ.	 2552-2561).	
การปฏิรูปครั้งนี้มีเป้าหมายสำาคัญประการหน่ึงคือ	 การเพิ่ม
สัดส่วนของผู้ที่จะศึกษาต่อสายอาชีพเมื่อสำาเร็จระดับ
มธัยมศกึษาใหม้ากยิง่ข้ึน	และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในหลกัสตูร
ระดับอาชีวศึกษา	 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาในระดับโลกที่ มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้อีกครั้ง
โดย เ น้นสอนให้ น้อยลง แต่ให้ผู้ เ รียนเ รียนรู้มากขึ้น 
(Teach Less, Learn More).	 จึงเน้นการจัดการเรียนรู้
ค วบคู่ กั บการทำ า งาน	 (Wo r k -based	 Lea rn ing )	
และการเรียนรู้จากการทำาโครงงาน	 (Project-based	
Learning)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา
ท้ังน้ีการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล

ในชั้ น เรี ยน ยังคงมุ่ ง เน้นการ เรี ยนรู้ ที่ เ ป็นสภาพจริ ง
(Au t hen t i c  Lea r n i ng ) 	 และการประ เมิ นผลที่
เ ป็นสภาพจริง (Authentic Assessment)	 และให้
ความสำ าคัญกับการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาในทุกระดับ	 โดยกำาหนดให้นำาผลการสอบมาใช้
ในการเลื่อนวิทยฐานะของผู้สอน,	 การประกันคุณภาพ
การศึกษา	 ได้แก่	 การประกันคุณภาพภายใน	 และ
การประกันคุณภาพภายนอก.

ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้สอนมีแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่เป็นรูปธรรม	 บริษัท	 แม็คเอ็ดดูเคชั่น	 จำากัด	 จึงได้จัดทำา
เอกสาร	 “ครูอาชีวะแห่งศตวรรษที่	21”	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับศตวรรษที่	21	ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
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การศึกษาในศตวรรษที่	21	ให้ความสำาคัญ	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 (Student	Outcomes)	 และส่วนที่	 2
ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา	(Support	Systems)

STUDENT 
OUTCOMESส่วนที่ 1

 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Outcomes)	 สำาหรับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่
 1. การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนควรไดเ้รียนสาระวชิาหลกั 
(Core Subjects) ดังนี้
	 	 1.1	ภาษาอังกฤษ	การอ่าน	หรือศิลปะการใช้ภาษา
	 	 1.2	ภาษาสากลต่างๆ
	 	 1.3	ศิลปะ
	 	 1.4	คณิตศาสตร์
	 	 1.5	เศรษฐศาสตร์
	 	 1.6	วิทยาศาสตร์

	 	 1.7	 ภูมิศาสตร์
	 	 1.8	 ประวัติศาสตร์
	 	 1.9	 การปกครองและสิทธิหน้าที่พลเมือง

ซึ่งการจัดการเรียนรู้ผ่าน	9	 สาระวิชาหลักข้างต้น	 จะต้องให้
ผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดผลการเรียนรู้ที่เป็นสมรรถนะสำาคัญ	3	ประการ	
เรียกว่า	ความสามารถ	3Rs	หรือ	3 รู้
	 ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ	 200	 ปีที่แล้ว	 Sir	William	Curtis
ได้เสนอไว้เช่นเดียวกันว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ตามหลักสูตรจะต้องเกิด
ผลการเรียนรู้	3Rs	เหมือนกัน	ได้แก่
	 	 •	 Reading	หมายถึง	อ่านหนังสือออก
	 	 •	 Writing	หมายถึง	เขียนหนังสือได้
	 	 •	 Arithmetic	หมายถึง	คิดเลขเป็น
	 แต่	 3Rs	 สำาหรับศตวรรษที่	21	 นี้ความหมายเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย	ซึ่งต่อไปนี้จะเขียนว่า	3 รู้	ได้แก่

  	 รู้ที่หนึ่ง	 คือ	 รู้ภาษา (Literacy)	 ซึ่งมิใช่แค่อ่านออก
เขียนได้	 (Reading	&	Writing)	 แต่ต้องอ่านเข้าใจ	 เขียนรู้เรื่อง
คือ	เข้าใจความหมายของเรื่องราวต่างๆ	และสามารถสื่อสารไปยัง
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	แบบผู้ที่	“รู้ศัพท์รู้ภาษา”

STUDENT 
OUTCOMES

ส่วนที่ 1

SUPPORT
SYSTEMS

ส่วนที่ 2

Source : Partnership for 21st Century Skills.

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãนÈตวÃÃÉที่ 21
(21ST CENTURY EDUCATION)
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  	 รู้ที่สอง	 คือ	 รู้คณิต (Numeracy)	 ซ่ึงมิใช่แต่คิด
เลขเป็น	 (Arithmetic)	 แต่ต้องสามารถตีความหมายและเข้าใจ 
ความคิดต่างๆ	 ที่สื่อสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์	 เช่น	
เลขคณิต	พีชคณิต	เรขาคณิต	ตรีโกณมิติ

  	 รู้ที่สาม	 คือ	 รู้ ICT (Information and Communi- 
cations Technology Literacy)	 คือเข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อันเป็นทักษะจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ในโลกปัจจุบัน
 2. ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ	 นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะ 
หรืออาจจะเรียกว่าเป็นแนวคิดหลักในศตวรรษที่	 21	 นี้	 (21st  

Century	Themes)	ที่ควรเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอีกชุดหนึ่ง	ได้แก่
  2.1 ความตระหนักเกี่ยวกับโลก (Global Awareness)	คือ 
การคิดเช่ือมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ	 รอบตัวบนโลกใบนี้ว่ามีความ
สัมพันธ์กัน	มิได้แยกจากกัน	การกระทำาใดๆ	ก็ตามไม่ว่าเรื่องเล็ก
เรื่องน้อย	 หรือเรื่องใหญ่ๆ	 ต่างก็เกิดผลกระทบต่อความเป็นไป 
ในโลก
  2.2 ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, 
Business and Entrepreneurial Literacy)	 จนสามารถนำามา 
ประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตได้
  2.3 ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี (Civic 
Literacy)	คอื	การรู้จกัทำาหนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในฐานะสมาชกิหนึง่
ของสังคมที่จะช่วยกันทำาให้บ้านเมืองสงบสุขและเข้มแข็ง
  2.4 ความเข้าใจและสามารถดำาเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพดี 
(Health Literacy)	 หมายถึง	 การดำารงตนให้เป็นผู้มีสุขภาพท่ีดี
ด้วยตนเอง	 เช่น	 การรู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์	 รู้จัก 
ออกกำาลังกาย	รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
  2.5 ความเข้าใจและปฏิบัติ เป็นในด้านสิ่ งแวดล้อม  
(Environmental  Literacy)	หมายถึง	การมีจิตสำานึกที่จะให้ความ 
ร่วมมือและปฏิบัติตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยทำาให้อยู่ในสภาพที่ดี	 เหมาะสมต่อการดำารงชีวิต
ของทุกคน
 3. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะ	ผลการเรยีนรูท้ีจ่ะเกิดขึน้กับผูเ้รยีน
สำาหรับศตวรรษที่	21	 ด้านทักษะ	 ประกอบด้วยกลุ่มทักษะต่างๆ	
3	กลุ่ม	 ได้แก่	1)	ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม	(Learning	
and	Innovation	Skills)	2)	ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ	สื่อ	และ
เทคโนโลยี	(Information,	Media	and	Technology	Skills)	 และ 
3)	 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ	 (Life	and	Career	 Skills)	 ซึ่ง 
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มทักษะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้
  3.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills)	 ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติ 
4	ทักษะ	หรือ	4Cs	หรืออาจเรียกว่า	4 การ	ได้แก่

	 	 	 1)	การคิดแบบมีวิจารณญาณ	(Critical	Thinking)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 รู้จักใช้เหตุผลในการทำาความเข้าใจเร่ืองราว
ต่างๆ	
	 	 	 	 •	 ตัดสินใจโดยใช้ทางเลือกที่หลากหลาย
	 	 	 	 •	 มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ	
	 	 	 	 •	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำาไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาหรือตอบคำาถาม	
	 	 	 2)	การสื่อสาร	(Communication)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน
	 	 	 	 •	 ใช้	 ICT	 และจิตวิทยาเพ่ือให้การส่ือสารบรรลุ 
เป้าหมาย
	 	 	 3)	การทำางานร่วมกัน	(Collaboration)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	
	 	 	 	 •	 ปรับตัวได้ดีและตั้งใจท่ีจะให้ความร่วมมือใน 
การทำางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	
	 	 	 4)	การสร้างสรรค์	(Creativity)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน
	 	 	 	 •	 พัฒนาแนวคิดใหม่อยู่เสมอๆ
	 	 	 	 •	 เปิดรับมุมมองที่แตกต่าง	
  3.2 ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปฏิบัติดังนี้
	 	 	 1)	ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Information	Literacy)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 แสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศอย่างเหมาะสม	
สามารถประเมินสารสนเทศและนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์
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	 	 	 	 •	 มีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ		
	 	 	 	 •	 สามารถรับสารที่แตกต่างกันออกไปตามความ 
แตกต่างของแต่ละบุคคล	ค่านิยม	และความเชื่อ	
	 	 	 2)	ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านส่ือ	(Media	Literacy)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 ผลิตหรือเลือกสื่อได้อย่างเหมาะสม	 สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	คุณลักษณะและหลักการใช้งาน		
   3)	ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสือ่สาร	(Information	and	Communications	

Technology	Literacy) 
    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั	เครือ่งมอืสือ่สาร	หรอืระบบ 
เครือข่ายอย่างเหมาะสม
	 	 	 	 •	 ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้า	จัดเตรียม	
จัดการ	ประเมิน	และสื่อสาร	
	 	 	 	 •	 มีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ	
  3.3 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) 
ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติดังนี้
   1)	ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

(Flexibility	and	Adaptability)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 ปรับตัวเข้ากับบทบาทและความรับผิดชอบที่ 
แตกต่างกันได้	
	 	 	 	 •	 ทำางานภายใตส้ถานการณท์ีไ่มแ่นน่อน	ตลอดจน 
การปรับความเร่งด่วนในการทำางานได้
   2)	การรเิริม่และการกำากบัดแูลตนเอง	(Initiative	and	

Seft-direction)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 กำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้	

	 	 	 	 •	 พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรู้ความชำานาญ
เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และโอกาสที่จะทำาให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ	
	 	 	 	 •	 แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจท่ีจะมีกระบวนการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต	
   3)	ทักษะดา้นสงัคมและทักษะขา้มวฒันธรรม	(Social 

and	Cross-cultural	Skills)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม	 มี
ประสิทธิภาพ
	 	 	 	 •	 ยกระดับความรู้ความคิดของกลุ่มได้อย่าง 
เหมาะสม	
	 	 	 	 •	 อยูร่ว่มกบัวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งได	้และสามารถ 
ใช้ความแตกต่างมาช่วยสร้างนวัตกรรมและคุณภาพของงาน	
   4)	การมีผลงานและความรับผิดชอบ	 (Productivity	

and	Accountability)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 วางแผนงานอย่างมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมาย 
เพื่อสร้างคุณภาพของงานภายในเวลาที่เหมาะสม
	 	 	 	 •	 มีความรับผิดชอบท่ีดีในการทำางาน	 เช่น 
การตรงต่อเวลา	การทำางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำาหนด
   5)	ภาวะผู้นำาและหน้าท่ีรบัผิดชอบ	(Leadership	and	

Responsibility)

    พฤติกรรมบ่งชี้

	 	 	 	 •	 มีมนุษยสัมพันธ์	 สามารถโน้มน้าวและชี้นำาให้
งานบรรลุเป้าหมาย	
	 	 	 	 •	 กระตุ้นความสามารถของผู้ร่วมงานให้ทำางาน
ตามเป้าหมาย	
	 	 	 	 •	 แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน

SUPPORT
SYSTEMSส่วนที่ 2

 ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems)	 การที่ 
ผู้เรียนจะบรรลุผลการเรียนรู้ดังกล่าวมาท้ังหมดจะต้องอาศัย 
ระบบสนับสนุน	(Support	Systems)	4	ระบบ	ซึ่งเปรียบดังวงแหวน	 
4	 วง	 ที่รองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	21	 ระบบสนับสนุน 
ประกอบด้วย

 A. ด้านมาตรฐานและการประเมินผล (Standards and 
Assessments)
	 	 มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	มุ่งเน้นในสิ่งต่อไปนี้
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	 	 1)	เน้นทักษะ	ความรู้	และความเชี่ยวชาญ
	 	 2)	เนน้การสร้างความรู้ในเชิงสหวิทยาการระหว่างวชิาหลกั
	 	 3)	เน้นสร้างความรู้ที่ลึกซึ้ง
	 	 4)	เน้นการยกระดับความสามารถของผู้เรียน	 ด้วยการใช้
ข้อมูลจริง	การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	และการนำาไปประยุกต์ใช้
  กÒร»รÐàมิ¹¼Åã¹ÈตÇรรÉ·ีè 21

	 	 1)	สร้างความสมดุลในการประเมินผล
	 	 2)	การนำาผลการประเมินมาพัฒนา
	 	 3)	การใช้เทคโนโลยีในการวัดผล
	 	 4)	การประเมินตามสภาพจริง

 B. ดา้นหลกัสตูรและวธิกีารสอน (Curriculum and Instruction)
	 	 หลักสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษที่	 21	 แตกต่างจาก
ยุคศตวรรษที่	20	 โดยสิ้นเชิง	 ศตวรรษที่	21	 มวลประสบการณ์
ท่ีหลักสูตรควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จะมิใช่การจดจำาเนื้อหาวิชา
อีกแล้ว	 แต่จะเป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความรู้
และต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง

 C. ด้านการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้สอนและผู้บริหาร (Professional
Development)
	 	 ในศตวรรษที	่21	การพัฒนาวชิาชพีใหแ้กผู่ส้อนและผูบ้รหิาร
ต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบ	ดังนี้
	 	 1)	พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถเชิง
บูรณาการ	สามารถทำาแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
	 	 2)	จัดการเรียนการสอน	โดยวิธีสอนที่หลากหลาย
	 	 3)	มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในการแก้ปัญหา	 การมี
ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ
	 	 4)	สร้างผู้สอนต้นแบบสำาหรับเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
วิชาชีพผู้สอน
	 	 5)	สร้างชุมชนการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
เดียวกัน	(Professional	Based	Learning)

 D. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้(Learning Environments)
	 	 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	 ควรได้รับ
การออกแบบโดยใช้แนวทางดังนี้
	 	 1)	จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม	 โดยการได้
รับแรงสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝาย	 เพื่อเกื้อหนุนให้การเรียน
การสอนบรรลุเป้าหมาย
	 	 2)	สร้างบรรยากาศการเรียนรู้	 โดยเช่ือมโยงความรู้หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน
	 	 3)	จัดการเรียนรู้จากบรรยากาศและบริบทท่ีเป็นโลก
แห่งความเป็นจริง	โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน
	 	 4)	สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี	 เครื่องมือ
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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 2.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20	ตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

	 จากตารางข้างต้น	การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เปลี่ยนแปลงไปจาก
ศตวรรษที่	20	มาก	ดังนี้
	 1.	 ศตวรรษท่ี	 21	 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการทำางานโครงงาน
ซึ่งบางครั้งจะคาดเดาได้ยากว่าจะค้นพบความรู้ใด	อาจเป็นความรู้ใหม่
ที่อาจไม่ได้กำาหนดไว้ในหลักสูตรก็ได้	แต่ในศตวรรษที่	20	ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ชัดเจนในหลักสูตรเท่านั้น
	 2.	 ศตวรรษท่ี	21	 การเรียนการสอนสามารถกำาหนดเวลาการเรียนรู้
ที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 และเป้าหมาย
การเรียนรู้ท่ีปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม	 แต่ในศตวรรษท่ี	20
การเรียนการสอนจะมีการกำาหนดตารางเรียนตารางสอนที่แน่นอน
ตายตัว	

21
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20
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H
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1.	Curriculum	(เรียนรู้ตามหลักสูตร) 1.	Projects	(เรียนรู้จากการทำาโครงงาน)

2.	Time-slotted	(จัดการเรียนการสอน
	 ตามตารางเรียนตายตัว)

2.	On-demand	(จัดการเรียนการสอน
	 ตามความต้องการ)

3.	One-size-fits-all	(แบบเดียวกันทั้งห้อง) 3.	Personalized	(เหมาะสมรายบุคคล)

4.	Competitive	(แข่งขัน) 4.	Collaborative	(ทำางานร่วมกัน)

5.	Classroom	(เรียนในห้องเรียน) 5.	Global	Community	(ห้องเรียน
	 สู่ชุมชนโลก)

6.	Text-based	(เรียนรู้ตามหนังสือเรียน) 6.	Web-based	(เรียนรู้ผ่านเครือข่าย)

7.	Summative	Tests	(สอบเพื่อตัดสินผล
	 การเรียนรู้)

7.	Formative	Assessment	(ประเมินเป็น
ระยะเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้)

8.	Learning	for	School	(เรียนรู้เพื่อให้
	 จบจากโรงเรียน)

8.	Learning	for	Life	(เรียนรู้เพื่อชีวิต)

Source : 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times.

¡ÒÃàÃีÂนÃÙŒãนÈตวÃÃÉที่ 21
(21ST CENTURY LEARNING)
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	 3.	 ศตวรรษที่	21	 ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี	 การจัด

การเรยีนการสอน	ผูส้อนสามารถออกแบบการสอนซ่ึงประกอบด้วย

วิธีสอน	 วิธีวัดผล	 การใช้สื่อการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนราย

บุคคล	 หรือกลุ่มย่อยได้	 ซึ่งจะช่วยทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้

วิธีการเรียนรู้ที่ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง	แต่ในศตวรรษ

ท่ี	 20	 การจัดการเรียนการสอนมักจะคิดว่าผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้เหมือนกัน	ผู้สอนจึงออกแบบการสอนไว้แบบเดียวแล้วนำา

ไปใช้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม	

	 4.	 ศตวรรษที่	 21	 ผู้เรียนทุกคนต้องมาร่วมแรงร่วมใจกัน

ในการเรียนรู้	 โดยนำาความสามารถหรือความรู้ที่ตนเองมีอยู่มา

ช่วยกันทำางานตามบทบาทที่ได้ รับมอบหมายจนประสบผล

สำาเร็จ	 แต่ในศตวรรษที่	20	 ผู้เรียนมุ่งเน้นการแข่งขันกันเรียนเพื่อ

ความเปน็เลศิ	มกีารจดัอนัดบัท่ีภายหลงัการวดัผล	ทำาใหผู้เ้รยีนขาด

ความร่วมมือ	เอื้อเฟอ	แบ่งปันซึ่งกันและกัน

	 5.	 ศตวรรษที่	21	ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย	สะดวก

ต่อการเข้าถึง	 และการใช้งานท่ีไม่จำากัดเวลาและสถานที่	 การจัด

การเรียนรู้จึงไม่ควรจำากัดอยู่แค่ความรู้ในชั้นเรียน	 ผู้เรียนสามารถ

เช่ือมโยงห้องเรียนไปสู่โลกภายนอกได้อย่างไร้ขีดจำากัด	 แต่

ในศตวรรษท่ี	20	 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

ยังไม่สะดวกรวดเร็ว	 การเรียนรู้จึงจำากัดอยู่เฉพาะการเรียนรู้

ในชั้นเรียนจากผู้สอนเท่านั้น

	 6.	 ศตวรรษที	่21	การเรยีนรู้ของผูเ้รยีนโดยผูเ้รยีนสามารถเขา้ไป

สบืคน้ความรูจ้ากตำาราตา่งๆ	หรอืแหล่งเรียนรูอ้ืน่ๆ	หรือจากเวบ็ไซต์

ต่างๆ	 ได้อย่างกว้างขวาง	 ซึ่งผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

สบืคน้เปน็ประจำา	แต่ในศตวรรษที	่20	เนน้การเรียนรูจ้ากหนงัสอืเรียน

แบบเรียนที่ถูกกำาหนดให้เรียนรู้ เฉพาะที่มีอยู่ในหนังสือเรียน

แบบเรียนเท่านั้น	

	 7.	 ศตวรรษที่	21	 การทดสอบควรมุ่งให้นำ้าหนักการทดสอบ

ระหว่างเรียนให้มากข้ึน	 เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน

ตั้งแต่แรก	 แต่ในศตวรรษที่	20	 การทดสอบมุ่งเน้นการทดสอบ

เพื่อตัดสินผล	 ดังนั้น	 จึงให้นำ้าหนักกับการวัดผลโดยรวมเมื่อสิ้น

สุดการเรียนมากกว่าการวัดผลระหว่างเรียน	 ซึ่งบางครั้งพบว่า

ผูเ้รยีนถกูละเลยไม่ได้รบัการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนแต่เนิน่ๆ

การมาวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนจึงไม่มีประโยชน์ในการนำาไป

ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน	

	 8.	 ศตวรรษที่	 21	 การเรียนรู้มุ่งเน้นให้การเรียนรู้ที่โรงเรียน

เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิต	 โดยต้องเชื่อมโยง

ความรู้น้ันไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	 แต่ในศตวรรษที่	20	 การเรียนรู้

มุ่งเรียนให้สำาเร็จ	 เพื่อให้ได้ช่ือว่าได้เรียนจนสำาเร็จการศึกษาแล้ว

เช่น	 เรียนจบโรงเรียนแล้ว	(สำาหรับการศึกษาภาคบังคับ)	 ทำาให้

การเรียนที่โรงเรียนนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้น้อย

	 ในเมื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 แตกต่างอย่างมากจาก

ศตวรรษที่	20	 ดังนั้น	 ผู้สอนจึงมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาท

ด้วยเช่นกัน

 2.2 บทบาทของผู้สอนสำาหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (Teach Less, Learn More)

	 	 	บทบาทของผู้สอนควรเปลี่ยนเป็นผู้จัดการเรียนรู้	คือ	สอน

หรือถ่ายทอดความรู้	 ข้อมูลข่าวสารให้น้อยลง	(Teach	Less)	 แต่

ให้ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้	

ทำากิจกรรมต่างๆ	เพื่อค้นพบองค์ความรู้ให้มากขึ้น	(Learn	More)	

ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน	 เช่น	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 ทำามา

แลว้	5	ป	ีเริม่ปรากฏผลทีดี่และเปน็คำาตอบใหแ้กว่งการการศกึษาวา่

มาถูกทาง	ซึ่งผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้

   - จัดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน 

   - เชื่อมโยงโลกเข้าสู่ห้องเรียน

   - นำาพาผู้เรียนสู่โลกนอกห้องเรียน

   - สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้

กับผู้อื่นให้มากที่สุด 

   - ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

	 	 	จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนโดย

นำาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	 (8	 หัวข้อข้างต้น)	 มาออกแบบ

การเรียนรู้ให้เหมาะสม	 จึงพบว่า	 การเรียนรู้แบบโครงงาน								

(Project-based	Learning:	PjBL)	เป็นวิธีการที่น่าสนใจ
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		 บุคคลสำาคัญที่สุดที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนก็คือผู้สอน	ถ้าผู้สอนยังสอนด้วยวิธีการเดิมๆ	ต่อ
ให้โลกเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน	 ก็ไม่ทำาให้เด็กเปลี่ยนแปลงตาม
โลกนี้ไปได้มากนัก	ข้อเสนอแนะของเพียร์สัน	(Pearson,	2012)	ซึ่ง
ได้ทำาการจัดลำาดับการศึกษานานาชาติได้เสนอผู้กำาหนดนโยบาย
ทางการศึกษาไว้ว่า	ผู้สอนที่ดีเท่านั้นที่จะทำาให้การศึกษามีคุณภาพ
สูงได้	ผู้สอนต้องเปลี่ยนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอำานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้	ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำาหรอื
ปฏิบัติ	 แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง	
(วิจารณ์	พานิช,	2555)	การจัดการเรียนการสอนที่จะทำาให้ผู้เรียน
ไดล้งมอืปฏบิติัโดยผูส้อนเปน็ผูจ้ดัการเรยีนรูแ้ละอำานวยความสะดวก		
นัน่คอื	การเรยีนรูแ้บบโครงงานเปน็ฐาน	เพือ่ใหส้อดคล้องกบัเศรษฐกจิ
ยคุดจิิทลัจงึจำาต้องบรูณาการใหเ้ขา้กบัทกัษะในศตวรรษที	่21	อันจะ
ทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในที่สุด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานคืออะไร

	 แนวคดิในการจดัการเรยีนการสอนในแบบโครงงาน	เปน็แนวทาง
การเรียนรู้ตามแนวปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม	(Experimentalism)	
ซึ่งมีจอห์น	 ดิวอี้	 เป็นผู้ที่ริเริ่มและผลักดันในการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นที่การเรียนรู้จากการกระทำาจริง	(Learning	by	Doing)	
โดยปรัชญาการศึกษาในแนวทางนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง	 การได้รับประสบการณ์จริงจะทำาให้การเรียนรู้คง
อยู่กับผู้เรียนตลอดไป	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้เรียน	ไม่ได้เกิด
จากการบอกเลา่หรือรบัฟังมาจากผู้อ่ืน	แนวทางน้ีกอ่ใหเ้กดิแนวทาง
ในการจัดการศึกษาขึ้นอีก	2	กลุ่มคือ	กลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่มคอนสตัคติวิซึ่ม	(Constructivism)	
ซึง่มแีนวคดิวา่ผูเ้รียนสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง	และกลุม่
แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรคด์้วยปญัญาหรือกลุม่คอนสตคัชัน่นซิึม่
(Constructionism)	 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดว่าผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง	ดังนั้น	การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานได้รับแนวคิดของปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม	
(กลุ่มคอนสตัคติวิซึ่มและกลุ่มคอนสตัคชั่นนิซึ่ม)	 เป็นฐานใน
การอธิบายการจัดการเรียนรู้

	 การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเปน็ฐานมกีารเรยีกตา่งกนัไป	เชน่	
การเรยีนรูแ้บบโครงงาน	การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานหรอื
การเรียนการสอนแบบโครงการ	โดยมีคำาอธบิายทีค่ล้ายคลึงกนั	อาทิ	
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(2550)	 ได้อธิบายการเรียนรู้
แบบโครงงานว่า	เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้	หรือการค้นคว้า
หาคำาตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ	 เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง				
หรือของกลุ่ม	 เป็นการตัดสินใจร่วมกัน	จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำา
ผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
	 การเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน	(Project-based	Learning:	PjBL)
หมายถงึ	การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ประสบการณใ์นการปฏิบตัิ
งานให้แก่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง	 ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา	
การคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน	 รู้จักการวางแผนการทำางาน	
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 ส่ือสารและทำางานร่วมกันกับผู้อ่ืน	
ตลอดจนประเมินผลงานและการทำางานของตนเองได้
	 เนือ่งจากมเีทคนคิการเรยีนรู้แบบปญัหาเปน็ฐาน	(Problem-based	
Learning	:	PBL)		ซึง่มกัจะใชต้วัยอ่ภาษาองักฤษเปน็	PBL	เชน่เดยีวกนั
กบัการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน	ดังน้ัน	ในการกลา่วถงึการเรยีนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น	 “พีเจบีแอล	(PjBL)”		
เพื่อให้เกิดความแตกต่าง	ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นสากลทั่วไป		
	 ความแตกตา่งระหวา่งการเรยีนรูแ้บบโครงงานกบัการทีผู่ส้อนให้
ทำาโครงงานนัน่คอื	การเรียนรู้แบบโครงงานเปน็การจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 กำาหนดข้ันตอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและเปน็หมูค่ณะ	ขณะทีก่ารใหท้ำาโครงงาน
คือ	การมอบหมายให้ผูเ้รยีนหรอืกลุ่มผูเ้รยีนทำาโครงงานตามรายวชิาตา่งๆ
ในหลักสูตร	 มีลักษณะงานเหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง	 และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	
ภายใต้การดูแลและให้คำาปรึกษาของผู้สอน	 ตั้งแต่การคิดสร้าง
โครงงาน	 การวางแผนการดำาเนินการ	 การออกแบบลงมือปฏิบัติ	
และส่งงานในที่สุด
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มาเขียนกระบวนการขั้นตอนการทดลอง	และสรุปผลการแก้
ปัญหา	 ตลอดจนข้อเสนอแนะในลักษณะของการรายงาน
หรือการวิจัยเชิงทดลอง	 เช่น	 โครงงานการทดลองผสมพันธุ์
ข้าวโพดแบบไร้ดิน	โครงงานทดลองจุดไฟในบ่อบาดาล	ฯลฯ				
	 โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รยีน	โดยคำาแนะนำาและข้อเสนอแนะของผูส้อนกำาหนด
เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีต้องการสร้าง	 มีการออกแบบและพัฒนา
สิง่ประดิษฐข์ึน้มาเป็นรปูรา่ง	มกีารทดสอบและทดลองใช้งาน
สิง่ประดิษฐจ์นสามารถใชง้านได้	นำาไปใชง้านจรงิและปรบัปรุง
แก้ไขจนได้สิง่ประดิษฐท์ีส่มบรูณ	์เขยีนเปน็รายงานการพัฒนา
หรอืการวจิยัและพฒันาเชงินวตักรรมได	้เชน่	โครงงานหุน่ยนต์
แบบแมงมุม	โครงานเครื่องตัดหญ้าใบพัดเส้นลวด	ฯลฯ
	 โครงงานประเภททฤษฎีเป็นโครงงานท่ีจัดทำาข้ึนใน
ลกัษณะการสรา้งหลกัการ	ทีก่ำาหนดวธิกีาร	รปูแบบ	และขัน้ตอน		
ตลอดจนเงือ่นไขในการปฏบิตัใินเชงิทฤษฎ	ีแนวคดิ	หลกัการ	
โดยวิเคราะห์สูตร	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับใหม่ๆ	 ที่ไม่เคยเกิด
ขึ้น		หรือประยุกต์หลักการทฤษฎีใหม่ๆ	โดยสร้างขึ้นมาเป็น
แบบจำาลอง	สูตรการคำานวณ	แผนธุรกิจ	นำาเสนอในรูปของ
โครงการ	แผนภูมิ	แผนผัง	วงจร	มีลักษณะเป็นนามธรรมที่
ใช้วิธีการคิดขั้นสูง	เป็นสิ่งใหม่ที่ปรับประยุกต์มาจากแนวคิด
เดิมแล้วอธิบายด้วยวิธีใหม่ๆ	 เช่น	 โครงงานคำานวณจุดคุ้ม
ทุนของร้านสะดวกซ้ือ	 โครงงานแบบจำาลองบ้านประหยัด
พลังงาน	ฯลฯ

โครงงานประเภทสำารวจ  
(Survey Research Project)

1

ประเภทของโครงงานเม่ือแบ่ง
ต ามลั กษณะของกิ จ ก ร รม
ในการทำาโครงงาน สามารถ
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 
4 ประเภท ได้แก่

โครงงานประเภททดลอง  
(Experimental Research Project)

2

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  
(Development Research Project)

3

โครงงานประเภททฤษฎี  
(Theoretical Research Project)

4

	 โครงงานประเภทสำารวจจะเป็นโครงงานในลักษณะท่ีผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันทำาโครงงานโดยการตั้งประเด็นปัญหา	 ทำาการศึกษา
เอกสารข้อมูลต่างๆ	กำาหนดหัวข้อที่จะศึกษา	สามารถทำางานแบบราย
บุคคลหรอืแบบร่วมมือกันเป็นกลุม่	จากนัน้จดัทำาเคร่ืองมอืในการสำารวจ
ในลักษณะแบบสอบถาม	แบบสำารวจ	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	หรือ
อื่นๆ	 เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการศึกษา	 นำามาสรุปเป็นรายงานหรือเขียน
เป็นการวิจัยที่ได้จากผลการสำารวจ	 เช่น	 โครงงานการสำารวจผู้สูงอายุ
ในชุมชนรอบโรงเรียน	โครงงานศึกษาเด็กสายตาสั้นในโรงเรียน	ฯลฯ
	 โครงงานประเภททดลองเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์		
เริ่มจากการศึกษาปัญหา	 ผู้เรียนจัดกลุ่มกันศึกษาปัญหาแล้วนำามา
กำาหนดเป็นโครงงาน	จัดทำาเครื่องมือเพื่อใช้ทำาการทดสอบและทดลอง
กับพืชพรรณ	สตัว์	และสิง่ของตา่งๆ		จากนัน้นำาผลทีไ่ด้จากการทดลอง

11

THE

21ST

CENTURY
TEACHER



	 เครอืขา่ยองค์กรความรว่มมือเพือ่ทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่	21	(Partnership	for	21st Century	Skills,	2009)	
หรือชื่อย่อเรียกว่า	เครือข่าย	P21	ได้พัฒนาวิสัยทัศน์เพื่อ
ความสำาเรจ็ของผูเ้รยีนภายใตบ้รบิทการสอนความรูส้าระ
วิชาหลัก	ผู้เรียนจะต้องเกิดทักษะที่จำาเป็น	เช่น	การคิด
แบบมีวิจารณญาณ	 การสร้างสรรค์	 การสื่อสาร	 และ
การทำางานรว่มกนั	กรอบแนวคิดข้างต้นจำาเปน็ตอ้งมรีะบบ
สนบัสนนุการจัดการศึกษาทีจ่ำาเป็น	ไดแ้ก	่มาตรฐานและ
การประเมินผล	 หลักสูตรและวิธีการสอน	 การพัฒนา
วิชาชีพให้แก่ผู้สอนและผู้บริหาร	 และสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้มากขึ้น	 ประกอบไปด้วยหลักการสำาคัญที่เรียกว่า	
3Rs	และ	4Cs	 โดยหลักการของ	3Rs	นั่นคือ	การรอบรู้
สาระวิชาหลักซึ่งมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความสำาเรจ็ของผูเ้รยีน	แตจ่ะตอ้งให้ผูเ้รยีนฝกึฝนจนเกดิ
ผลการเรียนรู้ที่เป็นสมรรถนะสำาคัญ	3	 ประการ	 ได้แก่	
รู้ภาษา	 รู้คณิต	 และรู้	 ICT	 การจัดทำามาตรฐานสำาหรับ
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่	 21	
จะบูรณาการร่วมกับ	4Cs	 นั่นคือ	Critical	 Thinking,	
Collaboration,	Communication,	Creativity		ซึง่หมายถงึ
ผลของการเรียนรู้แบบโครงงานจะนำาไปสู่การคิดแบบมี
วิจารณญาณ	 การทำางานร่วมกัน	 การสื่อสาร	 และการ
สร้างสรรค์	(Soule,	2014)		
	 การบูรณาการระหว่างการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานกับทักษะในศตวรรษที่	21	 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
โดยตรง	เนื่องจากการทำาโครงงานจะทำาให้ผู้เรียนได้เกิด
การคิดวิเคราะห์	 สร้างสรรค์ผลงาน	 และการแก้ปัญหา	
ตลอดจนทำางานร่วมกัน	(ปรีดา	 แสงวิรุณ,	2555)	 โดย
เฉพาะทางดา้นการเรียนการสอนวิชาชีพทีจ่ะไดฝ้กึปฏิบตัิ
จริง	 ทำางานในสภาพจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา	(สุวัฒน์	นิยมไทย,	2554)	ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่
สอดคล้องและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

การบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21
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การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานกับการศึกษาไทย

	 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็หน่ึงในแนวทางการจดัการ 
เรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ	เปน็การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด	
การฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย	การฝึกปฏิบัติจริง	และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา				
	 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	(2550)	ประกอบด้วยข้ันตอนหลัก	4	ข้ันตอน	
ได้แก	่ขัน้นำาเสนอ	ขัน้วางแผน	ขัน้ปฏบิตั	ิและขัน้ประเมนิผล	โดย
แบ่งกิจกรรมทั้งผู้สอนและผู้เรียนที่ขั้นตอนย่อยแตกต่างกันไป
	 กระบวนการในการจัดทำาโครงงานมีหลากหลายวิธีการ	 
พิมพันธ์	 เดชะคุปต์	 พเยาว์	 ยินดีสุข	 และราเชน	 มีศรี	 (2557)	 
ได้กล่าวถึงกลยุทธ์แยบยลเสริมสร้างทักษะในศตรวรรษท่ี	 21	 
โดยเฉพาะการสง่เสรมิทกัษะการคดิด้วยกระบวนการทำาโครงงาน 
ใน	5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 การระบุคำาถามโครงงาน	 การวางแผน
ทำาโครงงาน	 การดำาเนินการทำาโครงงาน	 การวิเคราะห์และสื่อ
ความหมายข้อมูล	 และการสรุปผลและประเมิน	 อันเป็นวิธีการ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคสมัยใหม่	 ในส่วนของการ
สอนแบบโครงงานและการสอนแบบใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน	มขีัน้ตอน 
ในการทำางานทีเ่หมอืนกนั	โดยเริม่จากความขอ้งใจ	สงสัย	อยากรู้
อยากเห็น	นำาไปสู่การกำาหนดปัญหาการวิจัย	หรือหัวข้อโครงงาน	
และกำาหนดวิธีการศึกษา	 กำาหนดสมมติฐาน	 และขอบเขตของ 
การศึกษาเพื่อลงมือปฏิบัติ	 การเก็บข้อมูล	 บันทึกผลการศึกษา
ทดลอง	ทำาการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล	และสรุปผลการวิจัย
หรือการศึกษา	และอภิปรายผล	(ลัดดา	ภู่เกียรติ,	2552)	ทำาให้มี 
การนำาเอาการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐานบูรณาการเข้ากับการ 
สอนแบบโครงงาน	เพราะในสว่นของการนำาเสนอผลของโครงงาน 
ในรูปรายงานก็นิยมเขียนในลักษณะการวิจัยเช่นกัน	 การเรียนรู้
แบบโครงงานจึงเป็นเทคนิคท่ีบูรณาการเข้ากับวิธีสอนแบบต่างๆ	
ได้เป็นอย่างดี	
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การเรียนรู้แบบโครงงานกับการอาชีวศึกษา

	 การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษานับว่าให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอย่างยิ่ง	 โดยกำาหนดเอาไว้เป็น
นโยบายในการจดัการเรยีนการสอนทางดา้นอาชวีศกึษา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่มกีารปรับปรุงหลกัสตูรใหมใ่นป	ีพ.ศ.	2557	แนวทาง
ในการขบัเคลือ่นในการพัฒนาหลกัสูตรและการนำาหลกัสตูรไปใชข้องสถานศึกษา	ถูกกำาหนดใหบ้รูณาการในการจดัการเรยีนรูเ้ปน็
เรื่องเป็นชิ้นงาน	จัดเป็นโครงงานในแต่ละภาคเรียน	(สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,	2557)	การจัดการเรียนรู้ที่ให้ 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา	สำารวจ	ค้นคว้า	ทดลอง	ประดิษฐ์คิดค้น	โดยผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวก	
หรือให้คำาแนะนำา	ทำาหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้	กระตุ้น	แนะนำา	ให้คำาปรึกษาเพื่อให้โครงงานสำาเร็จลุล่วงด้วยดี	โดยมี 
ขัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานเปน็ฐานเปน็	6	ขัน้ตอน	(ไพฑรูย	์นนัตะสคุนธ์	และวลัลภา	อยูท่อง,	2557)	ไดแ้ก่

 การเตรียมความพร้อม	 ผู้สอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงงาน	 แหล่งข้อมูล	 และ
คำาถามนำา	โดยระบุในแผนการจัดการเรียนรู้

 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน	 ผู้เรียนศึกษาขอบเขตโครงงาน	
แหล่งข้อมูล	 ตลอดจนค้นหาแหล่งข้อมูล	 แล้วร่วมวางแผนการจัดทำา
โครงงาน	 โดยระบุกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน	 รวมท้ังบทบาทหน้าที่	 
ภาระงานของสมาชิกในกลุ่ม	ตลอดจนระยะเวลาในการดำาเนินงาน

 การปฏิบัติโครงงาน	 สมาชิกในกลุ่มร่วมดำาเนินงานตามแผนงาน 
และหน้าที่รับผิดชอบ	 ด้วยการบูรณาการความรู้	 ทักษะ	 แลกเปลี่ยน
ประสบการณแ์ละค้นหาความรูใ้หม	่โดยมผีูส้อนคอยใหค้ำาปรกึษาและ
หรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับผู้เรียน

 การนำาเสนอผลงาน	 ผู้เรียนสรุปผลการดำาเนินงาน	 จัดทำารายงานและ 
นำาเสนอผลงานกิจกรรมของโครงงาน	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

1

2

3

5

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

4

6

 การกำาหนดและเลือกหัวข้อ	 กลุ่มผู้เรียนร่วมกันกำาหนดหัวข้อที่จะทำา
เป็นโครงงาน	 ศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละหัวข้อเพ่ือเลือกโครงงานที่
จะจัดทำา	นำาเสนอผู้สอนให้ความเห็นชอบ

 การประเมินผล	 ผู้สอนประเมินผลโครงงานอย่างต่อเน่ือง	 ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ 
หลากหลาย	เน้นการประเมินตามสภาพจริง	ทั้งความรู้	กระบวนการ	ผลงาน	และพฤติกรรม
ของผู้เรียน
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	 สถานศกึษาทางดา้นอาชวีศกึษามกีารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
เป็นนโยบาย	โดยกำาหนดแนวทางเอาไว้อย่างชัดเจนใน	3	ข้ันตอนหลักคือ	 
ข้ันตอนการวางแผน	ข้ันตอนการปฏิบัติงาน	และข้ันตอนการตรวจสอบ	 
(สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,	 2552)	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	 ชลบุรี	 
ที่กำาหนดให้การเรียนการสอนเน้นโครงงานและวัดสมรรถนะผู้เรียน
ในแบบการศึกษาสเต็ม	 (จิระ	 เฉลิมศักดิ์,	 2557)	 กระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ี้ใชโ้ครงงานเปน็ฐานในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ออกแบบไว้	 5	 ขั้นตอน	 ทุกขั้นตอนเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กัน	 ได้แก่	 ข้ันเปิดโลกแนวความคิด	 ขั้นค้นหาความเป็น
ไปได้	ขั้นเลือกเรื่องที่โดนใจ	ขั้นสร้างและทดสอบ	และขั้นนำาเสนอ
อย่างมืออาชีพ	(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,	2555) 

ในวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	 (2557)	 จะจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในทุกรายวิชา	 โดยมีรูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาหรือแนวทางคอนสตัคชั่นนิซึ่ม	 
(Cons t ruct ion i sm)	 พัฒนาหลักสูตร เป็นรายวิชาในทุก
ชั้นปีในหมวดวิชาเลือกเสรี	 ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายก็ 
กำาหนดให้ผู้เรียนท่ีจะสำาเร็จการศึกษาต้องจัดทำาโครงงานร่วมกับ 
สถานประกอบการ	 ทำาให้ได้ผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 
สถานประกอบการพงึพอใจและวทิยาลยัก็ได้รบัการประเมนิคณุภาพ
ตามมาตรฐาน	(ปรัชญนันท์	นิลสุข	และปณิตา	วรรณพิรุณ,	2556)	
แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น 
ฐานทั้งในระดับนโยบาย	ระดับสถานศึกษา	ระดับผู้สอนและผู้เรียน	
(สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,	2557)

	 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสำาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เรียกว่า	วีโปรเจคเบสเลิร์นนิ่ง (V-Project Based Learning) 
มี	5	ขั้นตอน	(วัชรินทร์	โพธิ์เงิน	พรจิต	ประทุมสุวรรณ	และสันติ	หุตะมาน,	2557)	ดังนี้
 

 การเตรียมความพร้อม	ผู้สอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงงาน	แหล่งข้อมูล	และคำาถามนำา	โดยสามารถนำาเสนอ
ได้ในหลากหลายรูปแบบ	เช่น	text,	video	clip	หรือ	online	news

 ศึกษาความเป็นไปได้	ผู้เรียนศึกษาขอบเขตโครงงาน	แหล่งข้อมูล	ตลอดจนค้นหาแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ	
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกในกลุ่ม	 เพื่อพยายามตอบคำาถามนำาที่ผู้สอนได้ต้ังไว้	 ผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
แบบไม่ประสานเวลาต่างๆ	เช่น	group	discussion	board,	wiki	หรือเครื่องมือแบบประสานเวลาต่างๆ	เช่น	chat,	 
web	conference	แล้วศึกษาโครงงานอย่างคร่าวๆ	ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำาโครงงาน

 การกำาหนดหัวขอ้	ผูเ้รียนปรึกษากันภายในกลุ่ม	เพือ่กำาหนดหวัขอ้ท่ีจะทำาโครงงาน	เมือ่ผูส้อนไดเ้หน็ชอบกบัหวัข้อที่
กลุ่มของตนได้นำาเสนอแลว้	ผูเ้รยีนในแตล่ะกลุม่วางแผนการจัดทำาโครงงาน	โดยระบุกจิกรรมในแตล่ะข้ันตอนและตาราง 
การดำาเนินการ	 ตลอดจนกำาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจนตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ่ม	 
จากนั้นนำาเสนอข้อสรุปแก่ผู้สอนอีกครั้ง

 การดำาเนินงานสร้างชิ้นงานและทดสอบ	 สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและภาระความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อ
สร้างชิ้นงาน	โดยใช้ความรู้ในการจัดทำาโครงงาน	จากนั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่กับสมาชิกในกลุ่ม	 
ซึง่สามารถทำาไดท้ัง้แบบประสานเวลาและแบบไมป่ระสานเวลา	ตามความสะดวกของสมาชิกในกลุม่	โดยมผีูส้อนคอย
ใหค้ำาปรึกษา	หลงัจากดำาเนนิการสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว	ตอ้งมกีารทดสอบเพือ่วดัประสทิธิภาพของงานทีส่รา้งข้ึนนัน้

 การนำาเสนอผลงาน	 ผู้เรียนจัดทำารายงานและเตรียมการนำาเสนอท่ีแสดงให้เห็นถึงผลของกิจกรรมโครงงาน	 
ผลงานและกระบวนการ	แล้วนำาเสนอผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	video	clip,	online	text,	webpage,	
blog,	facebook	เป็นต้น

1
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ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่
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	 เม่ือได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของ 
นกัวชิาการไทยและตา่งประเทศ	เทคนคิวิธกีารสอนของสถาบนัการศกึษาไทยในสถาบนัตา่งๆ	ทัง้
ในระดบัประถมศกึษา	มธัยมศกึษา	อาชวีศกึษา	และอดุมศกึษา		สามารถนำาเอาหลกัการและวธิกีาร 
ต่างๆ	มาสังเคราะห์เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานดังตารางสังเคราะห์ดังนี้

	 จากตารางสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		 
จะเห็นได้ว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ีได้รับการ 
ยอมรับจะมีแนวทางคล้ายคลึงกนัและมขีัน้ตอนไม่มากนกั	เม่ือศกึษา 
ในรายละเอียดก็จะพบว่าในบางขั้นตอนที่สังเคราะห์มา	 สามารถ 
รวมอยูใ่นประเดน็และหัวข้อเดยีวกนั	เช่น	ในข้ันตอนการเตรยีมความ
พร้อมก็จะมส่ีวนของการวางแผนประกอบอยู่ในนีด้้วย	ขัน้ตอนการกำาหนด 
หัวข้อก็จะเป็นการร่วมกันในการสรุปการศึกษาความเป็นไปได้	และ
ประเดน็ปัญหาในการทำาโครงงานพร้อมกับการต้ังชือ่โครงงาน	จากนัน้
กจ็ะเริม่ลงมอืในขัน้ตอนการดำาเนนิการสร้างและพฒันาโครงงานจน
สำาเร็จ	มกีารทดสอบการทำางานของโครงงานจนสำาเร็จพรอ้มที่จะไป

สูข้ั่นตอนการนำาเสนอผลงาน	ข้ันตอนการนำาเสนอผลงานจะเป็นการ 
วเิคราะห์และแสดงข้อมลูของโครงงานทีไ่ด้มาจากการสร้างและทดสอบ	
ตลอดจนผลของการทำางานและคู่มือโครงงาน	 ในส่วนสุดท้ายของ 
การเรยีนรูก้จ็ะเป็นขัน้ตอนการประเมนิผล	ซึง่ขัน้ตอนการประเมนิผล 
มีตั้งแต่การประเมินกระบวนการจนถึงการประเมินสรุปผลโครงงาน		 
สามารถประเมนิด้วยตนเอง	กลุม่ผูท้ำาโครงงาน	ผูส้อน	หรอืผูเ้ชีย่วชาญใน 
โครงงานน้ัน	 จึงสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม  
ขั้นตอนการกำาหนดหัวข้อ ขั้นตอนการดำาเนินการสร้างและทดสอบ  
ขั้นตอนการนำาเสนอผลงาน และขั้นตอนการประเมินผล

การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
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การเตรียมความพร้อม   ü	 ü	 	 ü	 ü	 ü
การวางแผน ü	 	 	 ü	 	 	 	 ü
การศึกษาความเป็นไปได้  ü	 ü	 	 ü	 	 ü	 ü
การกำาหนดหัวข้อ  ü	 ü	 ü	 ü
การดำาเนินการสร้างและทดสอบ ü	 ü	 ü	 ü	 ü	 ü	 ü	 ü

การวิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล    ü	 	 	 ü

การนำาเสนอผลงาน ü	 ü	 ü	 	 ü	 ü	 ü

การประเมินผล ü	 ü	 	 ü	 	 	 	 ü
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บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ตารางที่ 2  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

ขั้นตอนการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน

 สาระวิชาหลักและสมรรถนะ 
 สำาคัญ 3 ประการ
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม    
 ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 สื่อ และเทคโนโลยี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

 สาระวิชาหลักและสมรรถนะ 
 สำาคัญ 3 ประการ
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม    
 ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 สื่อ และเทคโนโลยี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

 สาระวิชาหลักและสมรรถนะ 
 สำาคัญ 3 ประการ
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม    
 ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 สื่อ และเทคโนโลยี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

 สาระวิชาหลักและสมรรถนะ 
 สำาคัญ 3 ประการ
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม    
 ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 สื่อ และเทคโนโลยี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

 สาระวิชาหลักและสมรรถนะ 
 สำาคัญ 3 ประการ
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม    
 ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 สื่อ และเทคโนโลยี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

 ศึกษาค้นคว้า 
 การจัดกลุ่มทำางาน
 ระดมความคิด
 ศึกษาความเป็นไปได้
 สรุปปัญหา

 จัดทำาแผนงานโครงงาน
 นำาเสนอหัวข้อโครงงาน

 ลงมือสร้างโครงงาน
 ทดสอบการทำางาน

 ของโครงงาน
 แก้ปัญหาโครงงาน

 นำาเสนอผลสำาเรจ็โครงงาน
 รับฟังข้อเสนอแนะ
 ปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 ประเมินผลงานตนเอง

การเตรียมความพร้อม

การกำาหนดหัวข้อ

การดำาเนินการสร้าง 
และทดสอบ

การนำาเสนอผลงาน

การประเมินผล

 ให้คำาปรึกษาและแนะนำา

 เห็นชอบโครงงาน
 ให้ข้อเสนอแนะ

 ติดตามและตรวจสอบ
 การดำาเนินงาน

 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
 ให้กำาลังใจและสนับสนุน 

 การทำาโครงงาน

 ประเมินผลงานตามสภาพ 
 จริง

บูรณาการทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน

	 ผูท้ีจ่ะทำาใหก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
เป็นฐานประสบความสำาเร็จคือผู้สอนและ 
ผู้เรียน	 บทบาทของทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะ
ตอ้งเรยีนรูร้ว่มกันไป	ผูส้อนเปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำา
และเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน	 ผู้เรียนเป็น

ผู้ที่จะต้องศึกษาค้นคว้า	ลงมือปฏิบัติ	ทำางาน 
ร่วมกันเป็นกลุม่	และสร้างผลงานรว่มกนัอยา่ง
สร้างสรรค์	 บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
อันสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่	21	 จาก
ผลการสงัเคราะหส์ามารถกำาหนดบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียนได้ดังต่อไปนี้
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การบูรณาการสเต็มศึกษากับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

	 การจดัการศึกษาในลกัษณะของสเต็มศึกษา	(STEM	Education)
เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการสอนในทางด้านวิทยาศาสตร์	
(Science)	 เทคโนโลยี	(Technology)	 วิศวกรรม	(Engineering)	
และคณิตศาสตร์	(Mathematic)	 ในประเทศที่ได้รับการจัดลำาดับ
การศึกษาเป็นลำาดับต้นๆ	 ของโลก	 จะใช้วิธีการจัดการศึกษา
แบบสเต็มนั่นคือ	การบูรณาการการสอน	4	ด้านเข้าไปในรายวิชา	
เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมทั้ง	4	
ด้าน	 การบูรณาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเข้าไปเป็นเทคนิค
วิธีการสอนในการจัดสเต็มศึกษา	 จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกันอย่างยิ่ง	ทำาให้มีการบูรณาการร่วมกัน	เป็นการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานสเต็ม	(STEM	Project-based	Learning)	
เพ่ือใช้กระบวนการทำาโครงงานมาสนับสนุนการจัดสเต็มศึกษา	
เนือ่งจากเป็นการเรียนรู้ทีส่ง่เสริมทกัษะใหก้บัผูเ้รียนได้อยา่งแท้จรงิ	
(Capraro	and	Slough,	2013)	 ดังนั้น	 การจัดการเรียนรู้โดยนำา
โครงงานเขา้มาใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณจ์รงิ	ไดท้ำางานเปน็ชิน้งาน
และเกิดทักษะท่ีใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน	 เป็นการเรียนรู้ในวิถีที่
สอดคลอ้งกบัการใชช้วีติจรงิมากกวา่การเรยีนจากตำาราหรอืหนงัสอื
แต่เพียงอย่างเดียว	สิ่งสำาคัญที่ต้องระลึกถึงเสมอในการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานคือ	การทำาให้เป็นเรื่องสนุกเสมอ	(Patton,	2012)	
 

	 การจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยโครงงานเป็นฐาน	 เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จะใช้ชีวิต
ในศตวรรษที	่21	สามารถนำาข้ันตอนตา่งๆ	ไปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน	สง่เสริมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั	พฒันาการเรยีน
การสอนในชัน้เรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ	ผูเ้รยีนรู้จักทีจ่ะแก้ไขปญัหา	มี
วธิกีารคิดแบบมวีจิารณญาณ	ผูเ้รยีนสามารถนำาเสนอผลงานอนัเปน็
การสง่เสริมการคิดสร้างสรรค์	การทำางานเปน็ทมีและเรยีนรูร้ว่มกนั
ตลอดจนการสื่อสารระหว่างกันโดยอาศัยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
บูรณาการการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย	 การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ควรจะ
บรูณาการเข้าสูก่ารจัดการเรียนการสอน	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับทกัษะ
ในศตวรรษที่	21
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