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การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคนิคการสอนแบบ
โครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
Integration of Goals for Learner Development in 21st Century Following
Sufficiency Economy Philosophy and Teaching Virtuous Project
Technic to Develop Moral Reasoning
ฐิติยา เนตรวงษ์ 1* และ ปรีชา นวลนิ่ม2
1. บทนํา
ปัจจุบันรูปแบบการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเน้น
การสอน เป็นเน้นการเรียนรู้ จากเน้นสิ่งที่สอน เป็นเน้น
สิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ และจากการได้ ส อนเพี ย งให้
ครอบคลุมเนื้อหา เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนควรมี
ความรู้ และทั กษะ ผู้ สอนมี บทบาทเป็ นผู้ อํ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น
เทคนิคการสอนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี 3
องค์ประกอบที่สําคัญคือ 1) ความรู้ในเนื้อหา มี 2 ส่วน
สํ า คั ญ คื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสาระวิ ช าหลั ก และ
ความรู้เชิงบูรณาการ 2) ทักษะประกอบด้วย ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และ
ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี และ
องค์ประกอบที่ 3) คุณลักษณะประกอบด้วย คุณลักษณะ
ด้ า นการทํ า งานในการปรั บ ตั ว มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสามารถชี้นํา
ตนเอง และสามารถตรวจสอบการเรี ย นรู้ ไ ด้ และ
คุ ณลั กษณะด้ านศี ลธรรมต้ องมี ความซื่ อสั ตย์ มี ความ
เคารพผู้อื่น และความเป็นพลเมือง [1 และ 2]
ภาวะวิกฤติคุณธรรมของเยาวชนไทยโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [3]
ได้ทําการสํารวจพบว่า
พฤติกรรมของเยาวชนไทยที่สังคมพึงตระหนักเป็นอันดับ
ต้นๆ คือ ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่มีความกตัญญู และ
_______________________________________

ขาดสัมมาคารวะ สําหรับคุณธรรมของเยาวชนไทยที่ควร
เร่งสร้างและปลูกฝังคือ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์
ความขยันหมั่นเพียร ความมีน้ําใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
ความสุ ภาพ/มี สั มมาคารวะ ส่ วนบุ คคลและองค์ กรที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีอิทธิพลและเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเป็นคน
ดี มีคุณธรรมคือ 1) พ่อแม่ผู้ปกครอง 2) ครูอาจารย์ 3)
สื่อทีวี วิทยุ และอินเทอร์เน็ต 4) สถานศึกษา และ 5)
เพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์เป็นบุคคลที่มีส่วน
สําคัญที่จะผลักดันสังคมไทยที่กําลังประสบปัญหาด้าน
สั ง คมเกี่ ย วกั บ วิ ก ฤติ คุ ณ ธรรม ได้ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมให้แก่เยาวชนอย่ างเร่ งด่ วนในการแก้ ปัญหา
วิกฤติคุณธรรมสําหรับเยาวชนไทย
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง
คําว่า ความพอเพียง หมายถึง พอประมาณ ความมีเหตุผล
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีกับการเปลี่ยนแปลง หรือผล
กระทบต่ างๆ จึ งต้ องอาศั ยความรอบคอบ และระมั ด
ระวังในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และ
ดําเนินการในกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างระมัด
ระวัง ภายใต้จิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้
มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มี
ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบเพื่อให้สมดุลต่อการ
ดําเนินชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียน
การสอนด้วยการบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงน่าจะส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียนได้เพราะหลักธรรมสําคัญที่ซ่อนอยู่ในปรัชญา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

เศรษฐกิ จพอเพี ยงคื อวิ ธี การเตรี ยมตั วให้ พร้ อมรั บผล
กระทบและการเปลี่ ยนแปลงด้ านต่ าง ๆ ก็ คื อ การใช้
ศักยภาพของตนเพื่อพึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตแบบให้
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ภายนอกให้ น้ อ ยที่ สุ ด พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เป็นประโยชน์
ต่อทุกคนทุกระดับ ไม่ว่าจะนําไปประยุกต์ในระดับใดก็
สามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม [4]
นอกจากนี้การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยใช้
โครงงานนับเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ร่วมกันจากการดําเนินโครงงานให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนกัน เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียน เทคนิคการสอนแบบโครงงานคุณธรรมผู้เรียน
ที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทําโครงงานด้านคุณธรรมโดยนํา
ปัญหาที่ประสบในสังคมตามความสนใจนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการ
บ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม [5]
เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมเป็ นเหตุ ผลที่ บุ คคลใช้ ในการ
ตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมต่างๆ บน
พื้ น ฐานทางจริ ย ธรรมของบุ ค คล โดยเหตุ ผ ลที่ แ สดง
ออกมาจะแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล
รวมถึ ง พั ฒ นาการทางด้ า นสติ ปั ญ ญาและพั ฒ นาการ
ทางด้านอารมณ์ด้วย ซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ
บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประเภทต่างๆ ของ
บุคคลนั้นๆ ด้วย [5] ซึ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีพัฒนาการ
ในขั้นสูงจะมีลักษณะทางจริยธรรมที่ดีและน่าปรารถนา
มากกว่ าในขั้ นต่ํ า ผู้ ใช้ เหตุ ผลในขั้ นสู งกว่ ายั งสามารถ
กระทําในสิ่งที่ผู้มีเหตุผลในขั้นต่ําสามารถกระทําได้และ
ทําได้ ยิ่ งกว่า เช่ น ความสามารถแก้ไขข้ อขัดแย้ งได้ ใน
ลักษณะที่ยั่งยืนกว่า
กล่าวได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานคุณธรรมจึงสามารถนํามา
ประยุกต์เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้าน
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ บน
พื้นฐานทางจริยธรรมของบุคคล เนื่องจากเป็นปรัชญาใน
การดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการเรียนที่

_17-0780(282-288)33.indd 283

283

ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ผสานคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างชาญฉลาด สามารถเรียนรู้ได้จาก
การร่วมลงมือปฏิบัติโครงงานธรรม แสดงถึงพัฒนาการ
ทางจริ ยธรรมของผู้ เรี ยน รวมถึ งพั ฒนาการทางด้ าน
สติ ปั ญญาและพั ฒนาการทางด้ านอารมณ์ ท่ ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ นําสู่ความสมดุลระหว่างการเรียนและ
การดําเนินชีวิต บทความนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อนําเสนอ
เทคนิ ค การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ตามกรอบ
เป้ า หมายการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 การ
ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรมของผู้เรียน การใช้เทคนิคการสอนแบบ
โครงงานคุณธรรมตามแนวหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
ตามเป้าประสงค์การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กรอบความคิ ด เพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักคือ ความรู้ใน
เนื้อหา ทักษะ และคุณลักษณะที่ส่งผลต่อผู้เรียน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ [1 และ 2]
1) วิชาแกน สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนคือ ภาษาอังกฤษ
การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาสําคัญของโลก
ศิ ล ปะ คณิ ต ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ การปกครองและหน้ า ที่
พลเมือง
2) แนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
จิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมือง ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ และความรู้พื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
3) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต นวั ต กรรม การคิ ด เชิ ง
วิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ
ทํ า งาน รวมถึ ง การเรี ย นรู้ ต ามบริ บ ท หมายความว่ า
ผู้เรียนนอกจากเรียนรู้เนื้อหาวิชาการแล้วจําเป็นต้องรู้จัก
วิธีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จักใช้สิ่งที่เรียนมา
อย่างประสิทธิผลและสร้างสรรค์
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4) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้
พื้ น ฐานด้ า นสื่ อ และความรู้ พื้ น ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวคือ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ทักษะเหล่านี้พัฒนาความรู้และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริบทการเรียนรู้เพื่อเข้าถึง
เนื้อหาและทักษะต่างๆ จะได้รู้จักวิธีเรียนรู้ การคิดเชิง
วิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
การผลิตนวัตกรรม และสามารถร่วมมือกันทํางานได้
5) ทักษะชีวิตและการทํางาน ประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่ม
และการชี้นําตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้าม
นวั ตกรรม การเพิ่ มผลผลิ ตและความรู้ รั บผิ ดชอบต่ อ
สังคม ความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ ซึ่งความท้า
ทายในปัจจุบัน คือ การผสานทักษะที่จําเป็นเหล่านี้ใน
สถานศึกษาอย่างจงใจ แยบคาย และรอบด้าน
6) ระบบสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยมาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่
21 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
ทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ของศตวรรษที่ 21 เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 มี 3 องค์ประกอบที่สําคัญดังนี้ 1)
เนื้อหา มี 2 ส่วนคือสาระวิชาหลัก และความรู้เชิงบูรณา
การ 2) ทักษะประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และองค์ประกอบที่ 3)
คุณลักษณะประกอบด้วย คุณลักษณะด้านการทํางาน
ด้านการเรียนรู้ และด้านศีลธรรม
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ควรเน้นให้
ผู้เรียนร่วมกันคิด ร่วมกันทํา เพื่อสร้างความรู้ใหม่ เน้น
แนวคิดเรื่อง ผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือStudent-Centered
Approach ได้ดังนี้ [6]
1) เน้นให้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลได้มากและสะดวก ทั้งนี้เพราะอินเทอร์เน็ตเป็น
ฐานข้อมูลที่ใหญ่ สะดวก สามารถสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
2) เน้ นให้ ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยน โดยการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ (Active Learning) ไม่ใช่นั่ง
อย่างเดียวเหมือนในชั้นเรียนปกติ (Passive Learning)
โดยอาศัยเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล
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เว็บบอร์ด ห้องสนทนาออนไลน์ ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์
เป็นต้น
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ทํางานร่วมกันผ่านโลก
เสมือน สามารถจัดกลุ่ม หรือจับคู่กัน ปรึกษาหารือกัน
ผ่านอีเมล เว็บบอร์ด และห้องสนทนาออนไลน์
ดังนั้นหลักการสอนที่ดีเริ่มต้นด้วย 1) ต้องเข้าใจ
ความรู้เดิมของผู้เรียนต้องหาวิธีการตรวจสอบความรู้เดิม
2) จัดระบบความรู้เพื่อการสอน 3) สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้เรียน 4) ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง 5) การสอน
โดยการปฏิบัติ และป้อนกลับ 6) พัฒนาการของผู้เรียน
และบรรยากาศของการเรียน วิธีการที่ดีที่สุดคือการเรียน
เป็นทีม (Team Learning) โดยมีการร่วมกันลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์ผลงานและจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดย
การเรียนรูแ้ บบโครงงาน (Project Base Learning: PBL)
7) ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self
Directed Learner) [7]
เทคนิ ค การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ โดยใช้
โครงงานคุณธรรม เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
ทํ า ความดี มี คุ ณ ธรรมแบบเชิ ง รุ ก โดยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงานเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงการทํา
โครงงานคุณธรรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการร่วมมือ
กันทํ างาน มี การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลซึ่ งกั นและกั น ให้ ผู้
เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษา สํารวจ ค้นคว้า คิดค้น
เน้นการนําปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้และแก้ปัญหา [8]
กล่าวได้ว่าการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แก่
ผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ สอนโดยการทําโครงงานคุณธรรม ทํางานเป็น
ทีม ให้ ผู้ เรี ยนฝึกฝนหาความรู้ วิ ธี การ มาใช้ในงานให้
ผู้เรียนสามารถกํ ากั บการเรี ยนรู้ได้ด้ วยตนเอง ผู้เรียน
สามารถเขี ย นรายงานและนํ า เสนอ ผู้ เ รี ย นสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ว่าความรู้ที่ได้มีคุณค่าอย่างไร
นําไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างไร
3. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการเรียนการสอน
จากเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
บูรณาการกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในที่ นี้ จึ ง ขอนํ า เสนอเทคนิ ค การสอนแบบโครงงาน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

คุณธรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 7
ขั้น คือ [1-2, 9-10]
1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-7
คน ระบุ เกณฑ์ มาตรฐานการจั ดทํ าโครงงานคุ ณธรรม
กําหนดบทบาทหน้าที่ กฎ กติกาเกณฑ์การเรียน แนะ
แหล่งสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล 2) ขั้นการตระหนักรู้
และพิ จารณาเลื อ กประเด็ นปั ญหา กระตุ้ นผู้ เรี ย นให้
ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก
แหล่งสารสนเทศ ยึดหลักความมีเหตุผล ใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ 3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างภูมิคุ้มกันด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง
ที่น่ าเชื่ อถื อ วางแนวทางการจั ดทํ าโครงงานคุ ณธรรม
ผู้ เ รี ย นตั ด สิ น ใจเลื อ กประเด็ น ปั ญ หาบนพื้ น ฐานการ
ตีความข้อมูลและสารสนเทศ ทวนสอบข้อมูล ยึดหลักใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุ ณ ธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 4) ขั้นการจัดทํา
ร่างโครงงานคุณธรรม ทวนความรู้ ตรวจสอบข้อมูลก่อน
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ดํ า เนิ นการ สร้ า งภู มิ คุ้ มกั นด้ านสารสนเทศและหลั ก
เหตุผล 5) ขั้นการดําเนินการโครงงานคุณธรรม ปฏิบัติ
จริ งตามลํ าดั บขั้ นตอนและวิ ธี การดํ าเนิ นงานที่ วางไว้
ตามหลักการบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทโดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการดําเนินกิจกรรมเข้าถึง เข้าใจ และ
พัฒนา 6) ขั้นสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน ให้พื้น
ฐานความรู้ด้านการประเมินสารสนเทศและการ บูรณา
การสารสนเทศ การวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงงาน
โดยใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม และ 7) ขั้น
การนําเสนอโครงงานคุณธรรมถ่ายทอดความดีงามจาก
โครงงานคุณธรรมด้วยมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนการสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กระบวนการเรียนการสอน

หลักปรัชญาของ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ในศตวรรษที่ 21
1. ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ
1. ความพอเพียง ความมี 1. สาระวิชาหลัก ความรู้เชิง
แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน ระบุ
เหตุผล
บูรณาการ
เกณฑ์มาตรฐานการจัดทําโครงงาน 2. สร้างภูมิคุ้มกัน
2. ทักษะการเรียนรู้และ
คุณธรรม กําหนดบทบาทหน้าที่
นวัตกรรม
กฎ กติกาเกณฑ์การเรียน แนะ
3. จัดสภาพแวดล้อมการ
แหล่งสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล
เรียนรู้ของศตวรรษที่ 21
2. ขั้นการตระหนักรู้และพิจารณา
1. หลักความมีเหตุผล
เลือกประเด็นปัญหา กระตุ้นผู้เรียน 2. ใช้ความรู้ ความ
ให้ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา
รอบคอบ
สืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่ง
สารสนเทศ ยึดหลักความมีเหตุผล
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ
3. ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล
1. สร้างภูมิคุ้มกัน
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สร้าง 2. ใช้ความรู้ ความ
ภูมิคุ้มกันด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
รอบคอบ
น่าเชื่อถือ วางแนวทางการจัดทํา 3. หลักคุณธรรม
โครงงานคุณธรรม ผู้เรียนตัดสินใจ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ความรู้และคุณธรรม
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบตาม
กฎระเบียบที่กําหนด
3. การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สาระวิชาหลักความรู้เชิง
1. ความรู้และคุณธรรม
บูรณาการ
2. ความสามารถในการ
2. ทักษะการเรียนรู้และ
วิเคราะห์สถานการณ์
นวัตกรรม
และใช้ความรู้
3. คุณลักษณะด้านการทํางาน
แก้ปัญหา
และการเรียนรู้
3. การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 1. ความรู้และคุณธรรม
และเทคโนโลยี
2. การคิดวิเคราะห์และ
2. ทักษะชีวิตและการทํางาน
แก้ปัญหา
3. คุณลักษณะด้านการทํางาน 3. การสื่อสารและการใช้
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
กระบวนการเรียนการสอน

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เลือกประเด็นปัญหาบนพื้นฐานการ
ตีความข้อมูลและสารสนเทศ ทวน
สอบข้อมูล ยึดหลักใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบ
การวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํา
4. ขั้นการจัดทําร่างโครงงาน
1. สร้างภูมิคุ้มกัน
คุณธรรม ทวนความรู้ ตรวจสอบ 2. หลักการมีเหตุผล
ข้อมูลก่อนดําเนินการ สร้างภูมิ
คุ้มกันด้านสารสนเทศและหลัก
เหตุผล
5. ขั้นการดําเนินการโครงงาน
คุณธรรม ปฏิบัติจริงตามลําดับ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานที่วาง
ไว้ ตามหลักการบนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท
6. ขั้นสรุปประเมินผลและเขียน
รายงาน ให้พื้นฐานความรู้ด้านการ
ประเมินสารสนเทศและการ บูรณา
การสารสนเทศ การวิเคราะห์
ความสําเร็จของโครงงานโดยใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และ
คุณธรรม
7. ขั้นการนําเสนอโครงงานคุณธรรม
ถ่ายทอดความดีงามจากโครงงาน
คุณธรรมด้วยมัลติมีเดีย

1. ความพอประมาณ
2. ใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ
3. คุณธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบตาม
หลักการ และ
อุดมการณ์ของตน

1. ทักษะการเรียนรู้และ
1. ความรู้และคุณธรรม
นวัตกรรม และทักษะชีวิต 2. การใช้เทคโนโลยี
และการทํางาน
สารสนเทศ
2. คุณลักษณะด้านการทํางาน 3. ความรับผิดชอบตาม
การเรียนรู้
หลักการ และ
อุดมการณ์ของตน
1. ความรู้เชิงบูรณาการ
1. ความรู้และคุณธรรม
2. ทักษะการเรียนรู้และ
2. การทํางานเป็นกลุ่ม
นวัตกรรม และทักษะชีวิต
และความรับผิดชอบ
และการทํางาน
ตามหลักการ และ
3. คุณลักษณะด้านการทํางาน อุดมการณ์ของตน

1. ใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ
2. หลักคุณธรรม

1. ความรู้เชิงบูรณาการ
1. ความรู้และคุณธรรม
2. คุณลักษณะด้านการทํางาน 2. การทํางานเป็นกลุ่ม
ด้านการเรียนรู้ และด้าน
และความรับผิดชอบ
ศีลธรรม
ตามหลักการ และ
อุดมการณ์ของตน

1. ใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ มีเหตุผล
2. หลักคุณธรรม

1. ความรู้เชิงบูรณาการ
1. ความรู้และคุณธรรม
2. ทักษะการเรียนรู้และ
2. การสื่อสารและการใช้
นวัตกรรม และทักษะชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางาน
3. การทํางานเป็นกลุ่ม
3. คุณลักษณะด้านการทํางาน และความรับผิดชอบ
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ตามหลักการ และ
และคุณลักษณะด้าน
อุดมการณ์ของตน
ศีลธรรม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยหลักการ
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดย
คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
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เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม

ภูมิคุ้มกันที่มีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ
และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ
การกระทํา ในการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนา

8/28/60 BE 10:28 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องยึดหลักพอประมาณคือ
พอเพียงในการกระทํา พอเพียงในความคิดเพื่อดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันให้ประสบผลสําเร็จ ความมีเหตุผลเป็น
การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมโดย
คํานึง ถึง คุณค่าที่แท้จริง หลัก การมีภูมิคุ้มกัน จะต้อง
ประกอบด้วยความรู้ และคุณธรรม โดยการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ส่วนหลักความรู้
ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยํา ชํานาญ นํามาใช้การได้
ทันทีให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และสุดท้ายหลักคุณธรรมความ
ตระหนั ก ในคุ ณ ธรรมมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วาม
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
4. เป้าหมายการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเหตุ ผ ลเชิ ง
จริ ย ธรรม ได้ อ าศั ย ทฤษฎี พั ฒ นาการทางเหตุ ผ ลเชิ ง
จริยธรรมของ Kohlberg
และทฤษฎีพัฒนาการ
ทางการรู้คิดของ Piaget เป็นบันได 6 ขั้นของการ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม มีดังต่อไปนี้ [10 และ 11]
ขั้นที่ 1 ปฏิบัติเพราะความกลัว ไม่อยากเดือดร้อน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติเพราะอยากได้รางวัล
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติเพราะอยากเอาใจคนบางคน
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติตามกฎ
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติเพราะต้องการให้ตนดูดีให้ได้ชื่อว่า
เป็นคนดี เป็นคนมีน้ําใจ
ขั้นที่ 6 ปฏิบัติตามหลักการ หรืออุดมการณ์ของ
ตนเอง ไม่ต้องการให้คนยกย่องชมเชยหรือให้รางวัล
ในการพั ฒ นาเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น
เป้าหมายของการพัฒนาคือ ขั้นที่ 5 และ ขั้นที่ 6 คือ
ความต้ อ งการที่จ ะพั ฒนาให้ ตนเป็ นคนดี และปฏิบั ติ
ตามหลักการของตนเองในอุดมคติ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความยั่งยืน ความเข้มแข็ง
ของสั ง คม และหลั ก มหสุ ข ประโยชน์ นิ ย ม รวมถึ ง
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
นอกจากเป้าประสงค์ด้านความรู้ในเนื้อหา และทักษะที่
จําเป็นแล้ว สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งคือ คุณลักษณะของ
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ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน
การทํางาน ด้านการเรียนรู้ และด้านศีลธรรม
5. บทสรุป
รู ป แบบการสอนในปั จ จุ บั น ควรมุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเน้นการทํางานเป็น
ทีม ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการเรียนคือ
ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ดั ง นั้ น
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเทคนิ ค การสอนแบบ
โครงงานคุณธรรมสามารถในมาประยุกต์ในการจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมได้ ซึ่ ง
เชื่อมโยงให้เห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นแนวทางสําหรับการ
ไปประยุก ต์ ใ นรายวิ ชาอื่ น ๆ ในการวางแผน กํ า หนด
กิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และส่ ง ผลถึ ง ความตระหนั ก หรื อ ทั ก ษะต่ า งๆ อาทิ
ทั ก ษะการทํ า งานเป็ น ที ม ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการนําเสนอโครงงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าวเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอนจึง
ต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทเป็ น ที่ ป รึ ก ษา คอยอํ า นวยความ
สะดวก และติดตามการดําเนินโครงงานคุณธรรมของ
ผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต่อสื่อสาร และการนําเสนองาน จะทําให้ผู้เรียน
ติดต่อกับผู้สอนได้รวดเร็วขึ้น จะเป็นการส่งเสริมทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง
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