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ดร.เทพพร  โลมารักษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

แนวทางการเขียนโครงการ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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การเรียนรู้ 

 การเรียนรู้เป็นผลของการกระท าและการคิดของ
นกัเรียน 

 เกิดจากการกระท าและการคดิของนกัเรียนเองเทา่นัน้ 
 ครูช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยเข้าไปจดัการสิง่ท่ี
นกัเรียนท า (ปฏิบตั ิและคดิ)  เพ่ือการเรียนรู้  

Herbert A. Simon 
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Constructionism 
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../VDO/วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4.avi
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ทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ ทีค่นทกุคน 

ตอ้งเรยีนรูต้ ัง้แตช่ ัน้อนบุาลไปจนถงึมหาวทิยาลยั 

และตลอดชวีติ คอื 3R x 7C 
 

3R ไดแ้ก ่Reading (อา่นออก), (W)Riting 

(เขยีนได)้ และ(A)Rithmetics (คดิเลขเป็น) 
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7C ไดแ้ก ่ 
 

(1)  Critical thinking & problem solving  

      (ทกัษะดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และ 
 ทกัษะในการแกป้ญัหา) 

(2)  Creativity & innovation  

     (ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม) 

(3)  Cross-cultural understanding  

      (ทกัษะดา้นความเขา้ใจตา่งวฒันธรรม  
 ตา่งกระบวนทศัน)์ 

(4)  Collaboration, teamwork & leadership  

     (ทกัษะดา้นความรว่มมอืการท างานเป็นทมี 
 และภาวะผูน้ า) 
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7C ไดแ้ก ่(ตอ่) 

 

(5)  Communications, information &  

 media literacy 
      (ทกัษะดา้นการสือ่สาร สารสนเทศ  
 และรูเ้ทา่ทนัสือ่) 

(6)  Computing & ICT literacy  

      (ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลย ี
 สารสนเทศและการสือ่สาร) 

(7)  Career & learning skills  

      (ทกัษะอาชพี และทกัษะการเรยีนรู ้
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บทบาทครใูนศตวรรษที่ 21 
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Education is the key 
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi 

ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi
ผมเกลียดรร.แต่รักการศึกษา [ซับไทย].avi


22/01/61 

13 

 

../VDO/LLEN ลำปลายมาศพัฒนา.avi
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โลกในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีที่แตกต่าง 

../VDO/A Day Made of Glass 2.avi
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โลกในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีที่แตกต่าง 
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ห้องเรียนส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่  21 

 ในศตวรรษที่ 21 ICT ไดเ้ข้ามาบทบาททางการศึกษาและเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก  

 ในปัจจุบัน ICT จึงไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น 
 การบูรณาการความก้าวหน้าทาง ICT กับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้

ตอบสนองต่อความท้าทายในศตวรรษที่ 21 

http://www.classstart.org/dashboard


22/01/61 

17 

 ห้องเรียนในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 

 มีอะไรบ้างที่เราต้องเปล่ียนแปลงเพื่อให้ตอบสนองต่อความท้าทายในศตวรรษที่ 21 
 

สะท้อนความคิด (AAR) 
ห้องเรียนส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่  21 
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ห้องเรียนส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่  21 

นักศึกษา นักศึกษา 
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แนวทางการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ดร.เทพพร  โลมารักษ์ 
กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
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แนวทางการเขียนโครงการ 
 “โครงการ” (Project) คือ “แผนงานหรือเค้าโครงการตามที่ก าหนดไว้” โครงการเป็น

ส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาองค์กร ช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพและทิศทางใน
การพัฒนาหน่วยงานภายในองค์กร มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลได้ 

 โครงการเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม หรือด าเนินการให้บรรจุวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 บรรเทาปัญหา 

 ลดปัญหา 

 ขจัดปัญหา 

 เป็นความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

 การเขียนโครงการเพื่อมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ง่ายต่อ
การติดตามและประเมินผล ถ้าโครงการบรรลุผลส าเร็จ นั้นหมายความว่าแผนงานและ
นโยบายนั้นบรรลุผลส าเร็จด้วย 
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โครงการที่ดีความมีลักษณะอย่างไร 
 1. สามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 

 3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการด าเนินงานตามโครงการ 

 5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กรและสามารถ
ติดตามประเมินผลได้ 

 6. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป 

 7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และงบประมาณ 

 8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ ต้องระบุวันเวลาที่เร่มิ ต้น และสิ้นสุด
โครงการ 

 9. มีวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน 
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ความรูท่ี้เหมาะกบัการสอบ 

ความรูท้ีเ่หมาะกบัการสอบครัง้น้ีคอื 

1.จติวญิญาณความเป็นครู 

2.จรรยาบรรณวชิาชพีครู 

3.การแกไ้ขปัญหาภายในโรงเรียน/ การใชภ้าษา  
แบบทดสอบน้ีวดัจติวญิญาณความเป็นครู การใชภ้าษาและ

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
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ขอ้สอบ 

 ขอ้สอบขอ้ที ่1 

 ใหเ้สนอปัญหาทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูท้ีส่  าคญัทีสุ่ด พรอ้มอธบิายเหตุผลประกอบพอสงัเขป และวเิคราะห์

สาเหตุทีท่  าใหเ้กิดปัญหา (20 คะแนน) 

เขียนโครงการเพ่ือแกปั้ญหาขา้งตน้ ประกอบดว้ย ชือ่โครงการ วตัถุประสงค ์เป้าหมายวธิกีารด าเนินงาน ตวัชี้วดั

ความส าเร็จของโครงการ (50 คะแนน) 

 ขอ้สอบขอ้ที ่2 

 เขียนค าตอบจากสถานการณท์ีก่ าหนดให ้

ภายในหอ้งเรยีนครูถามนกัเรยีนวา่ อยากเป็นอะไร 

*เด็กคนทีห่น่ึง* ตอบน า้เสยีงทีร่า่เรงิ วา่อยากเป็นนก อยากโบยบินไปใหไ้กล อยากเห็นโลกทีไ่ม่เคยไดเ้ห็น 

*เด็กคนทีส่อง* ตอบดว้ยน า้เสยีงลิงโลด วา่อยากเป็นกระต่าย จะไดก้ระโดด โลดเตน้ ดนู่ารกัใครๆจะไดอ้ยาก

เลี้ยง 

*เด็กคนทีส่าม*ตอบดว้ยน า้เสยีงแผว่เบา วา่อยากเป็นสมารท์โฟน จะไดใ้กลช้ดิพ่อแม่และไดไ้ม่เหงาแบบน้ี 

ในฐานะทีเ่ป็นครูคณุคดิวา่เด็กคนไหนมีปัญหาอะไรและควรชว่ยเหลือมากทีสุ่ด และจะด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งไร 

(30 คะแนน) 
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Constructionism 

../VDO/การบริหารสมอง.avi
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เหตกุารณ์ ความจ าใช้งาน 

ความจ าระยะยาว 

ตระหนักรู้ และคดิ 

รู้ข้อเทจ็จริงและกระบวนการ 

เรียนรู้ จ า 

สงัเกต เก็บข้อมลู 

ลืม 

Ref.: Daniel T. Willingham. Why Don’t Students Like School?, 2009  

Working 
Memory 

Longterm 
Memory 
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อุดมการณ์ของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

• ไม่ท าตนเป็น “ผู้รู”้  ไม่ตอบค าถามศิษย์ ที่ถามเนื้อความรู้ 

• ท าตนเป็น “ผู้ไม่รู”้  เน้นตั้งค าถาม ให้ศิษย์ค้นคว้า หรือทดลอง
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบเอง 

• ท้าทาย กระตุ้น ให้ศิษย์เกิดความใคร่รู้  และขวนขวายอดทนเพื่อ
หาค าตอบ/ฝึกทักษะ เอง 
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วิธีการที่แตกต่าง 

• สอนน้อย  ศิษย์ได้เรียนรู้มาก (Teach Less, Learn More) 

• เรียนโดยลงมือท า (Active Learning)   และทบทวนไตร่ตรอง (AAR / 
Reflection)   เรียน = ท างาน 

• เรียนเป็นทีม  ช่วยเหลือกัน  ไม่ทิ้งกัน 

• นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียน 

• ครูเอาใจใส่เด็กเรียนอ่อน  

• เน้นสอบเพ่ือแก้ไข พัฒนา (Formative Assessment)   

• เรียนให้ใช้ความรู้ให้เป็น ฝึกใช้ความรู้ เรียนเพื่อให้รู้จริง (mastery)  

• ใช้วิธีเรียนหลากหลาย ผสมผสานกัน 

ของการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 



22/01/61 

29 

ครูเพื่อศิษย์ต้องฝึกฝนตนเองให้มีทกัษะในการเป็นโค้ช 

และเป็น “คุณอ านวย” (facilitator) ในการเรียนรู้

ของศิษย์ ครูต้องเลิกเป็น “ผู้สอน” ผันตัวเองมาเป็น

โค้ช หรือ “คุณอ านวย” ของการเรียนของศิษย ์



22/01/61 

30 

คุณค่าของครูในศตวรรษที่ 21 

• ใช้เวลาท าหน้าที่โค้ช ให้ศิษย์มีทักษะส าคัญ ส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  

• ไม่ใช่เน้นท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้  

• เอาใจใส่ศิษย์ทุกคน เป็นรายคน ไม่ใช่ สนใจแต่เด็กเก่ง 

• รวมตัวกันเรียนรูว้ิธีท าหน้าที่ โค้ช ศิษย์ ให้พัฒนาครบด้าน  
เรียนรู้ตลอดชีวิต … ชุมชนเรียนรู้ ครูเพ่ือศิษย์ (PLC – 
Professional Learning Community)   
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น ัน่....หมายถงึ 

โรงเรยีนในศตวรรษที ่๒๑  

ตอ้งเลกิเนน้สอน   หนัมาเนน้เรยีน  

ซึง่ตอ้งเนน้ท ัง้การเรยีนของศษิยแ์ละของคร ู 

ครจูะตอ้งปรบัตวัมาก ซึง่เป็นเร ือ่งยาก  

จงึตอ้งมตีวัชว่ย คอื 

Professional Learning Communities (PLC)  

ซึง่ก็คอื การรวมตวักนัของครปูระจ าการ 

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ 

การท าหนา้ทีค่รนู ัน่เอง 
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สรุป แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ครูเปลี่ยนจาก teaching mode เป็น learning mode 
นักเรียนเรียนแบบ PBL ครูเรียนจาก PLC 
ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นครูฝึก coach 
เรียนจากการลงมือกระท า 
เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ ไม่ใช่ความรู้ 
เรียนเป็นทีม 
เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องท างาน studio 



22/01/61 

33 


