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บทนํา 
 
                        โลกปัจจุบนัเข้าสูย่คุเศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledge-based  Economy)  อยา่ง

สมบูรณ์  การมุ่งแสวงหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรด้านตา่ง ๆ  ตลอดจนการลงทนุในธุรกิจข้ามชาติและ

การเคลือ่นย้ายแรงงานท่ีกระจายไปในประเทศอ่ืน การแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้อยา่งรุนแรงและรวดเร็ว ทําให้ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจ ผู้ ท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการความรู้  

และประยกุต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ วิธีการและนวตักรรมใหม่ ๆ  ตลอดจนการร่วมมือกนั

ทํางานเป็นทีมและภาวะผู้ นําเทา่นัน้  จึงจะประสบความสาํเร็จ  ในด้านการจดัการศกึษา  องค์การความ

ร่วมมือระหวา่งรัฐและเอกชนช่ือ  The  Partnership  of  21st  Century  Skills  ได้กําหนดต้นแบบการ

เรียนรู้ทีมีเปา้หมายการพฒันาทกัษะท่ีสาํคญั  3  กลุม่  ได้แก่  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  (Learning  

and  Innovation  Skills)  ทกัษะดา้นสารสนเทศ  สือ่  และเทคโนโลยี    ( Information,  Media,  and  

Technology  Skills)  และ  ทกัษะชีวิตและการทํางาน ( Life  and  Career  Skills)  (วิจารณ์,  2555  :  

28-57)  ในสว่นของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ซึง่ถือวา่เป็น ทกัษะสาํคญัสาํหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

นัน้  จะเน้นการพฒันา  4 C  กลา่วคือ  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ( Critical  Thinking)  การสือ่สาร  

(Communication)    ความร่วมมือ  ( Collaboration)  และ  ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)  ในด้านการ

เรียนรู้    ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี  ช่วยให้การเข้าถึงองค์ความรู้ตา่ง ๆ สะดวกงา่ยดาย 

เพียงการสบืค้นผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  บุคคลก็สามารถแสวงหาความรู้ตามความสนใจของตนได้ทกุ

เวลา การจดัการเรียนรู้ไม่ได้มีข้อจํากดัในการท่ีครูเป็นผู้บอกเป็นผู้สาธิตและเป็นแหลง่เรียนรู้แหลง่เดียวอีก

ตอ่ไป  นกัเรียนสามารถศกึษาหาข้อมลูความรู้และฝึกปฏิบติัจากแหลง่เรียนรู้อ่ืน  และฝึกฝนด้วยตนเองจน

เกิดความชํานาญได้ สิง่ท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนบางอยา่ง อาจเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนคุ้นเคยอยูแ่ล้ว บางเร่ืองอาจมี

ความซํา้ซ้อนกบัความรู้และทกัษะท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว  ทําให้ต้องใช้เวลาเรียนมากเกินความจําเป็น    และ

เป็นข้อจํากดัท่ีทําให้นกัเรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ได้   ภายใต้สภาวการณ์นี ้ จึงมีการเสนอ

วิธีการและแนวทางการจดัการเรียนรู้รูปแบบตา่ง ๆ เช่น  การออกแบบหนว่ยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การ

ให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองแบบช่วยกนัเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน  แบบโครงงาน  หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของความรู้นัน้ ๆ  



                    หลกัสตูรสถานศกึษา  โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการศกึษา  จดัรายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ไว้ในกลุม่สาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยกําหนด เนือ้สาระการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดัและ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พทุธศกัราช  2551  และแบง่การ

จดัการเรียนรู้ออกเป็นรายวิชายอ่ย  4  งาน   คือ  งานเขียนแบบ  งานช่างไม้  งานช่างไฟฟา้  และงาน

ประดิษฐ์    (สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  โรงเรียน.  2552 : 8-9)  ซึง่แตล่ะงานมีเนือ้หาสาระท่ีมี

ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  สามารถนํามาบูรณาการ  และใช้รูปแบบจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ซึง่จะช่วย

ให้การเรียนรู้เกิดประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ  และเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสภาวการณ์ดงักลา่ว 

 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

                         การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียดึหลกัผู้ เรียนมีความสาํคญัท่ีสดุ

หรือเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้  มาจากปรัชญา  constructivism   ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้เป็น

กระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในผู้ เรียน  ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ท่ีพบเห็นกบั

ความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยูเ่ดิม  เป็นปรัชญาท่ีมีข้อสนันิษฐานวา่  ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้  

ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย การจดัการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เป็น

ความรู้ใหม่หรือสิง่ประดิษฐ์ใหม่  โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด)  กระบวนการทางสงัคม  

(กระบวนการกลุม่)  และให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์และมีสว่นร่วมในการเรียน  สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้

ได้  โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ อํานวยความสะดวกจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียน (พิมพนัธ์,  2551 : 24-

25)  วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัปรัชญานี ้ ได้แก่  การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ  (Theory  of  Cooperative  or  Collaborative  Learning)  ของ  สลาวิน  (Slavin)  เดวิด  จอห์น

สนั  (David  Johnson)  และ  รอเจอร์  จอห์นสนั  (Roger  Johnson)  ซึง่มีแนวคิดวา่  ในการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน  ปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียนจะมี  3  ลกัษณะ  ได้แก่  ลกัษณะแขง่ขนักนั  ลกัษณะตา่งคนตา่งเรียน  และ

ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้  การจดัการศกึษาจึงควรให้โอกาสผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้  3  

ลกัษณะ  โดยรู้จกัเลอืกใช้อยา่งเหมาะสม  ทัง้นีเ้พราะในชีวิตประจําวนั  ผู้ เรียนจะต้องเผชิญสถานการณ์ท่ี

มีทัง้  3  ลกัษณะ  แตเ่น่ืองจากการศกึษาในปัจจุบนัมีการสง่เสริมการเรียนรู้แบบแขง่ขนัและแบบรายบุคคล

อยูแ่ล้ว  จึงจําเป็นต้องหนัมาสง่เสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทกัษะทางสงัคม

และการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  ซึง่เป็นทกัษะท่ีจําเป็นอยา่งยิ่งในการดํารงชีวิต  องค์ประกอบของการเรียนรู้

แบบร่วมมือมี  5  ประการ  ได้แก่  การพึง่พาและเกือ้กลูกนั  การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกล้ชิด  ความ

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแตล่ะคน  การใช้ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการ

ทํางานกลุม่ยอ่ย  และ  การวิเคราะห์กระบวนการกลุม่  (อ้างถึงใน  ทิศนา  แขมมณี,  2547 : 98-99) 



 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

                         หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551   เป็นหลกัสตูรอิงมาตรฐาน

(Standard-based  Curriculum)   ซึง่กระทรวงศกึษาธิการ ได้เสนอแนวทางการออกแบบการจดัการเรียนรู้  

โดยใช้วิธีการ ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  ( Backward   Design)    โดยการเอาผลลพัธ์สดุท้ายท่ี

ต้องการ  คือ  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัเป็นตวัตัง้หรือเปา้หมาย  กําหนดสิง่ท่ีเป็นหลกัฐานการเรียนรู้   

และวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะวดัและประเมินผลการเรียนรู้   แล้วจึงกําหนด กิจกรรมการ เรียนรู้ให้บรรลผุล

ตามเปา้หมาย  (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา , 2551 : 5 - 7)  ซึง่ความหมายของมาตรฐานการ

เรียนรู้และตวัชีว้ดั  มีดงันี ้

                    มาตรฐานการเรียนรู้  หมายถึง  สิง่ท่ีผู้ เรียนพงึรู้และปฏิบติั มีคณุธรรม จริยธรรมและ

คา่นิยม ท่ีพงึประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการ

เรียนรู้ ยงัเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลือ่นพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อนให้

ทราบวา่ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอยา่งไร  และประเมินอยา่งไร  รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการ

ตรวจสอบเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา 

                          ตวัชี้วดั  หมายถึง  สิง่ท่ีผู้ เรียนพงึรู้และปฏิบติัได้  รวมทัง้คณุลกัษณะของผู้ เรียนในแตล่ะ

ระดบัชัน้  ซึง่สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ในการ

กําหนดเนือ้หา จดัทําหนว่ยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาํคญัสาํหรับการวดัและ

ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพผู้ เรียน ซึง่ประกอบด้วย 

                     ตวัชี้วดัชัน้ปี  เป็นเปา้หมายในการพฒันาผู้ เรียนแตล่ะชัน้ปีในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 

                     ตวัชี้วดัช่วงชัน้  เป็นเปา้หมายในการพฒันาผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
                       สาํหรับสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีมีกําหนดมาให้นัน้  สถานศกึษาสามารถ พิจารณา

เพ่ิมเติมเนือ้หาสาระท่ีเป็นความต้องการของท้องถ่ิน  และ/หรือตามศกัยภา พการบริหารจดัการการเรียน

ของสถานศกึษาเป็นสาระการเรียนรู้ของรายวิชานัน้ ๆ ได้  
                       ในขัน้ตอนของการออกแ บบการจดัการเรียนรู้  เบือ้งต้นครูผู้สอนจะต้องทําการวิเคราะห์

ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ เ พ่ือจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้ของรายวิชา  เป็นการ พิจารณากําหนดวา่  

ผู้ เรียนจะต้องรู้อะไร  (K)  ทําอะไร  (P)  และมีคณุลกัษณะอยา่งไร  (A)  อะไรคือภาระงานหรือชิน้งานท่ีเป็น

หลกัฐานการเรียนรู้  มีเคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลอยา่งไร  รวมทัง้พิจารณานําตวัชีว้ดัและสาระ

การเรียนรู้ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัมาบูรณาการไว้ในหนว่ยการเรียนรู้เดียวกนั  

  

 



การวิเคราะห์ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้เพื่อจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ 

 

                         รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์    ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ครอบคลมุมาตรฐานการ

เรียนรู้และตวัชีว้ดั  3  สาระ  คือ   สาระท่ี  1  การดํารงชีวิตและครอบครัว   มาตรฐาน  ง 1.1  เช้าใจการ

ทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการทํางาน  ทกัษะการจดัการ  ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  

ทกัษะการทํางานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคณุธรรม  และลกัษณะนิสยัในการทํางาน  มี

จิตสาํนกึในการใช้พลงังาน  ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว  สาระท่ี  2  การ

ออกแบบและเทคโนโลยี  มาตรฐาน  ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้าง

สิง่ของเคร่ืองใช้  หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์  เลอืกใช้เทคโนโลยีในทาง

สร้างสรรค์ตอ่ชีวิต  สงัคม   สิง่แวดล้อม  และมีสว่นร่วมในการจดัการเทคโนโลยีท่ียัง่ยืน  และ  สาระท่ี  4  การ

อาชีพ   มาตรฐาน  ง 4.1  เข้าใจ  มีทีกษะท่ีจําเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือพฒันาอาชีพ  มีคณุธรรมและมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ  วิชาการและมาตรฐานการศกึษา,  สาํนกั.  2551  :  

2) 

                         จากมาตรฐานการเรียนรู้นี ้ เม่ือวิเคราะห์ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ตามขัน้ตอนของการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้  สามารถจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  ระดบัมยัม

ศกึษาตอนต้น  ดงันี ้  

                                         

หน่วยการเรียนรู้  รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวั้ด สาระการเรียนรู้ ชิน้งาน/ภาระงาน 

 
หน่วยที่  1 

กระบวนการเทคโนโลย ี
(2  คาบ) 

 
อธิบายกระบวนการเทคโนโลย ี

(ง 2.1 ม.2/1)   
 

 
-ความหมายและความสําคญัของ

กระบวนการเทคโนโลย ี

 
-แผนภาพกระบวนการ

เทคโนโลยี 

 
หน่วยที่  2 

ความรู้เกี่ยวกบั 

งานช่างและงานประดิษฐ์ 
(2  คาบ) 

 

 

ใช้ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อ 

พฒันาการทํางาน  (ง 1.1 ม.2/1) 

อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ  

(ง 4.1 ม1./1) 

 

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ   

(ง 4.1 ม1./2) 

เห็นความสําคญัของการสร้างอาชีพ 

(ง 4.1 ม1./3) 

 

-ความรู้เกี่ยวกบังานช่างและงาน

ประดิษฐ์ 

-อาชีพที่เกี่ยวข้องกบังานช่างและงาน

ประดิษฐ์ 

-แนวทางการเลือกอาชีพ 

-เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

 

-ความสําคญัของการสร้างอาชีพ 

 

 
-ผงัความคิดเกี่ยวกบั

ประเภทของงานช่างและ

งานประดิษฐ์ 

-แผนภาพวสัด ุอปุกรณ์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้าง

งาน 

-ผลการศกึษาค้นคว้า

เกี่ยวกบัอาชีพงานช่างและ

งานประดิษฐ์ 

-ผลงานการสร้างสรรค์



ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางานด้วยความ

เสียสละ   (ง 1.1 ม.1/2) 

ตดัสินใจแก้ปัญหาการทํางานอย่างมีเหตผุล  
(ง 1.1 ม.1/3) 

ใช้ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ 

ทํางาน  (ง 1.1 ม.2/2) 

-การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวสัดุ

ในท้องถิ่น 

-การซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองมือ/

เคร่ืองใช้ 

-การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวสัดุ

ในโรงเรียนหรือท้องถิ่น 

ส่ิงประดิษฐ์ 

-แผนภาพขัน้ตอนการ

แก้ปัญหาอปุกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ชํารุด 

 

 
 

 
หน่วยที่  3 

รูปร่าง  รูปทรง 
(2  คาบ) 

 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 

3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การสร้าง

ต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือถ่ายทอด 

ความคิดของวิธีการเป็นแบบจําลองความคิด 

และการรายงานผล เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

 

-รูปร่าง  รูปทรง  ในงานช่างและงาน

ประดิษฐ์ 

 

 
-ผงัความคิดเกี่ยวกบัรูปร่าง 

รูปทรงในงานช่างและงาน

ประดิษฐ์ 
-ภาพแบบจําลองชิน้งาน

และการประกอบชิน้งาน 

 
หน่วยที่  4 

การเขียนแบบ 
 (4  คาบ) 

 
 
 
 
 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 

3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การสร้าง

ต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือถ่ายทอด 

ความคิดของวิธีการเป็นแบบจําลองความคิด 

และการรายงานผล เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

 

-ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ 

-ภาพฉาย 

 

 
-ผลงานการใช้เคร่ืองมือ

งานเขียนแบบ 
-ผลงานการสร้างภาพ  2  

มิติ  ภาพ  3 มิติ  ในงาน

เขียนแบบ 

 
หน่วยที่  5 

แบบร่าง 
และการถอดแบบ 

 (2  คาบ) 
 
 
 
 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 

3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การสร้าง

ต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือถ่ายทอด 

ความคิดของวิธีการเป็นแบบจําลองความคิด 

และการรายงานผล เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

 

-การออกแบบภาพฉายเพื่อนําไปสร้าง

ชิน้งาน 

(ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการ) 

-กลไกและการควบคมุไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
-แบบร่างชิน้งาน 

-ภาพแบบจําลองชิน้งาน

และการประกอบชิน้งาน 
-แผนภาพกลไกและการคมุ

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

 
หน่วยที่  6 

การออกแบบสร้างสรรค์ 

(4  คาบ) 
 
 
 
 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 

3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การสร้าง

ต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือถ่ายทอด 

ความคิดของวิธีการเป็นแบบจําลองความคิด 

และการรายงานผล เพื่อนําเสนอวิธีการ 

 

-การออกแบบชิน้งาน 
(ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการ) 

-ความคิดสร้างสรรค์ในงานช่างและงาน

ประดิษฐ์ 

 

 

-โครงงานเทคโนโลยีสะอาด 

 
-ผลงานการออกแบบ

ชิน้งาน 
-แผนภาพความคิด

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

หรือสนองความต้องการ

สร้างชืน้งาน 
-การนําเสนอผลโครงงาน 



(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต 

สงัคม ส่ิงแวดล้อม และมีการ 

จดัการเทคโนโลยีด้วยการลดการ 

ใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลย ี

ที่ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (ง 2.1 ม.2/4) 

 
 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

 

                         การเรียนรู้แบบร่วมมือ  อยูใ่นขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ในแผนการจดัการเรียนรู้

รายคาบ  ตามแนวทางการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  (Backward  Design)  โดยนําวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์  (Jigsaw)  ซึง่ผู้สอนจดักลุม่การเรียนรู้  ท่ีเรียกวา่  “กลุม่บ้าน” กลุม่ละ  4  คน   แบง่กนั

รับผิดชอบในการศกึษาค้นคว้าในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนรู้นัน้  เช่น  หวัข้อ

ด้านความรู้  (K)  1  คน   ด้านทกัษะ/กระบวนการ  (P)  2  คน  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เฉพาะ

วิชา  (A)  1  คน  หลงัจากได้ท่ีทําการศกึษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว  นกัเรียนกลุม่บ้านท่ีศกึษาหวัข้อ

เดียวกนัของทกุกลุม่จะไปรวมเป็นกลุม่เดียวกนัเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้สิง่ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า  ร่วมกนั

อภิปรายเพ่ือสรุปและนําเสนอผลการศกึษาให้นกัเรียนเรียนรู้พร้อมกนัทัง้ชัน้เรียน    กิจกรรมตอ่มาอาจเป็น

การฝึกปฏิบติังานท่ีเป็นทกัษะพืน้ฐาน  และการสร้างสรรค์ชิน้งานตามความสนใจ  รวมทัง้ช่วยกนัสรุปเป็น

องค์ความรู้ของสาระการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้ 

                         ผู้สอนยงัคงมีบทบาทเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้  ตัง้แตข่ัน้ตอนการวางแผน  

การจดัเตรียมใบความรู้  ใบงาน  สือ่การเรียนรู้ท่ีจําเป็น  จดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือการเรียนรู้  เช่น  ห้องสมดุ

โรงเรียน  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบติัการงานช่างและงานประดิษฐ์  แนะนําเว็บไซต์ในการ

สบืค้นข้อมลู  ตลอดจนแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ    ตลอดจนติดตามดแูลการทํางานของนกัเรียน  คอยให้กําลงัใจ 

ช่วยแก้ปัญหาและการเสริมแรงด้วยวิธีการตา่ง ๆ   

 

 

 

 

 

 



                       

บทสรุป 

 

                          การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนนําความรู้และทกัษะท่ีมีอยูเ่ดิมและ

จากการศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ  มาแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั  เป็นการ

ช่วยกนัเรียนรู้ผา่นกระบวนการกลุม่  กระบวนการทํางาน  ก่อให้เกิดทกัษะความร่วมมือ  การแก้ปัญหา  

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ความรับผิดชอบ  และภาวะผู้ นํา  อีกทัง้เป็นการประหยดัเวลาในการเรียนรู้  

ผู้ เรียนสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้  วิธีการ  และนวตักรรมใหม่ ๆ เป็นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนท่ี

สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง

วิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยคุปัจจุบนั 
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