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บทคัดยอ  

 
บทความนี้มีจุดประสงคเพ่ือนําเสนอความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม

เปนฐานการเรียนรู และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเปนแนวทางการใชแหลงเรียนรูเชิง
คุณธรรมเปนฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 การใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม 
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 1) จัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร แหลงเรียนรู  2) ใหความรู ทักษะ 
ทัศนคติ และประสบการณ กระตุนความสนใจ ใหผูเรียนอภิปราย  3) เลือกแหลงเรียนรูเชิง
คุณธรรม  4) ดําเนินกิจกรรมกลุม โดยลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมที่ผูเรียนสนใจ โดย
ผูสอนมีบทบาทใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก  5) อภิปราย เชื่อมโยงความรู เพ่ือนําไปสู
ประยุกตใชความรูในสถานการณอื่นๆ  6) สํารวจทัศนคติตอกิจกรรมการใชแหลงเรียนรูเชิง
คุณธรรม  7) นําเสนอผลการดําเนินงานดวยมัลติมีเดีย และ 8) สรุปและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมกลุม ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับเปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงมี 3 องคประกอบที่สําคัญคือ 1) เนื้อหา มี 2 สวนคือสาระวิชาหลัก และความรูเชิงบูรณาการ 2) 
ทักษะประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะดาน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และองคประกอบที่ 3) คุณลักษณะประกอบดวย คุณลักษณะดาน
การทํางาน ดานการเรียนรู และดานศีลธรรม  
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Abstract  
The objectives of this article were to provide understanding about ethical resource 

base learning and 21st century skills to guidline using ethical resource base learning for 
develop 21st Century Learner. The activities of ethical resource base learning include: 1) 
providing content, resources and learning resources, 2) offer knowledge, skills, attitudes 
and experience to arouse interest for dicussion of students, 3) select ethical resource, 4) 
group process to studies the area of ethical resource, the teacher's role to provide assistance 
and facilitate, 5) discussion knowledge in order to apply this knowledge in other situations, 
6) explores attitudes to learning activities using ethical resource, 7) presents 
a performance with multimedia and 8) summary and evaluation activities group. Such 
activities consistent with the goals of learning in the 21st century skills, there elements 
follow as: 1) content knowledge has two parts: key subject and interdisciplinary 
knowledge, 2) skills consist of learning and innovation skills, life and career skills and 
information medis and technology skills, and 3) features include: work, learning, and 
moral. 
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บทนํา  
 

 ยุคศตวรรษที่ 21 เปนทักษะแหงอนาคตใหมในการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ

ดานกระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสราง

องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาจึงตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) ดังนั้นจึง

มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองเตรียมความพรอมของผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

โดยเรียนรูเพ่ือใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตรรษที่ 21 ซ่ึงเปนสาระในเนื้อหา แลวไดทักษะ 3 

ดานคือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  และทักษะชีวิต

และอาชีพ เพ่ือความสําเร็จท้ังดานการทํางานและการดําเนินชีวิต อันจะสงผลตอคุณลักษณะที่

สําคัญคือ คุณลักษณะดานการทํางานในการปรับตัว ความเปนผูนํา คุณลักษณะดานการเรียนรู 

สามารถชี้นําตนเอง ตรวจสอบและการเรียนรูของตนเอง และคุณลักษณะดานศีลธรรม 
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 กลาวไดวากลยุทธการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตองมีการจัดกิจกรรมเรียนรู

บูรณาการ ใหผูเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติ ผูสอนตองเปล่ียนบทบาทจากการสอนผูนําเสนอ เปน

โคชและผูอํานวยความสะดวกแกผูเรียนใหรูลึก และเชื่อมโยง ประเมินความกาวหนาของการเรียนรู

ของตนได การใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐาน เปนวิธีการสอนทางเลือกหนึ่งที่ผูสอนสามารถ

นําไปใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากประกอบดวยกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย บูรณาการกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน สอดคลองกับเปาหมายของการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21   

 

ความเขาใจในแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรียนรู 
 

0แหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมหมายถึง แหลงรวมองคความรูเชิงคุณธรรมที่ไดรับการยอมรับใน
รูปส่ือ วัสดุ ภูมิปญญา สถานที่ที่มีผูรูและผูมาเรียน มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือนําความรู
ไปใชพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมีเปาหมายเพ่ือคุณคา ความดี การพ่ึงตนเองและการ
ชวยเหลือเกื้อกูลในสังคม 

ประเภทของแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 
1) วัด เปนแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมที่มีมาชานานในสังคมไทย เปนศูนยกลางการเรียนรูที่

เชื่อมโยงระหวางบาน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกวา “บวร” แหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมที่มีวัดเปน
ศูนยกลางเชน ศูนยเรียนรูคูวัดอาศรมธรรมทายาท ศูนยการเรียนรูเชิงคุณธรรมดานเศรษฐกิจ
พอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาสม ศูนยเรียนรูคุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น วัด
สบลืน เปนตน 

2) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมได เพราะมี
โรงเรียนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการศึกษาดานพัฒนาอาชีพและคุณธรรมเชน ศูนย
เรียนรูเชิงคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ  ศูนยการเรียนโรงเรียนตนแบบ
ดานคุณธรรม จริยธรรม (นามูลนากโมเดล)  ศูนยการเรียนรูเครือขายจัดการเรียนรูฯ โรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง  ศูนยเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกัลยาณวัตร  ศูนย
เรียนรูหองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ศูนยเรียนรูคุณธรรมและสัมมาอาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
บนวิถีชีวิตชุมชนบุญนิยม (โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก) ศูนยเรียนรูตนแบบบูรณาการจิตอาสา
และความพอเพียงโรงเรียนบานกุดกวางประชาสรรค เปนตน 

3) ชุมชน เปนแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมโดยมีวัตถุประสงคสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
เปนศูนยกลางใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม เชน ศูนยเรียนรูเพ่ือการเผยแพร-เครือขายบุญนิยมศูนย
ศึกษาพัฒนาชาวบางวังน้ําเขียว ศูนยเรียนรูฝกอบรมชุมชนเลไลยอโศก ศูนยเรียนรูศูนยฝกอบรม
คุณธรรมกสิกรรมไรสารพิษสวนสางฝน ศูนยการเรียนรูแผนชีวิตชุมชนเชิงคุณธรรมฯ ตําบลวังตะกอ  
ศูนยเรียนรูพัฒนากระบวนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนสูความพอเพียง ศูนยเรียนรู
เชิงคุณธรรมกิจวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
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กลาวไดวาแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปน 0ศูนยกลางที่มีผูรูและผูมาเรียน เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม มีวิถีอยางพอเพียง มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูพัฒนา
อาชีพอยางย่ังยืน นําความรูไปใชพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมีเปาหมายเพ่ือคุณคา ความดี 
การพ่ึงตนเองและการชวยเหลือเกื้อกูลในสังคม0 รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชแหลง
เรียนรูเชิงคุณธรรม 3 ระดับคือ (ศูนยคุณธรรม, 2557, หนา 87) 

1) การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานใหกับเด็กและเยาวชน 
2) การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตระดับบุคคล 
3) การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมระดับกลุมและชุมชน 
การใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนในโรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษาจะเนน 2 ระดับแรกคือ การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน และคานิยม
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต และหากมีการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนใหชุมชนมีสวนรวมการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมจะเขาสูระดับ 3 ดังนั้นเปาประสงคของการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรียนรูตองประกอบดวย การรับรูเชิงคุณธรรม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม สรุปไดดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 เปาประสงคของการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม 

 
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   
 

 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นําเสนอโดยภาคีเพ่ือทักษะแหงศตวรรษที่ 

21 มีดังตอไปนี้ (เบลลันกา และแบรนด; แปลโดย วรพจน  วงศกิจรุงเรือง และอธิป  จิตตฤกษ, 

2554 หนา 34-35) 

การรับรูเชิง

คุณธรรม 

เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมดานจิตใจ

และทัศนคต ิ

เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมดานพฤติกรรม

การแสดงออก 
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 1) วิชาแกน ส่ิงที่ผูเรียนตองเรียนคือ ภาษาอังกฤษ การอานหรือศิลปะการใชภาษา  ภาษา

สําคัญของโลก  ศิลปะ  คณิตศาสตร  เศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  

การปกครองและหนาที่พลเมือง 

 2) แนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย จิตสํานึกตอโลก ความรูพ้ืนฐานดาน

การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ  ความรูพ้ืนฐานดานพลเมือง  ความรูพ้ืนฐาน

ดานสุขภาพ  และความรูพ้ืนฐานดานส่ิงแวดลอม 

 3) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ประกอบดวย ความคิดสรางสรรคและผลิตนวัตกรรม  

การคิดเชิงวิพากษและการแกไขปญหา  การส่ือสารและการรวมมือทํางาน รวมถึงการเรียนรูตาม

บริบท  หมายความวา ผูเรียนนอกจากเรียนรูเนื้อหาวิชาการแลวจําเปนตองรูจักวิธีเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต รูจักใชส่ิงที่เรียนมาอยางประสิทธิผลและสรางสรรค 

 4) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ประกอบดวย ความรูพ้ืนฐานดานสารสนเทศ  

ความรูพ้ืนฐานดานส่ือ  และความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) 

กลาวคือ ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะเหลานี้พัฒนาความรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

ในบริบทการเรียนรูเพ่ือเขาถึงเนื้อหาและทักษะตางๆ จะไดรูจักวิธีเรียนรู การคิดเชิงวิพากษ การ

แกไขปญหา การใชขอมูลขาวสาร การส่ือสาร การผลิตนวัตกรรม และสามารถรวมมือกันทํางานได 

 5) ทักษะชีวิตและการทํางาน ประกอบดวย ความยืดหยุนและความสามารถในการ

ปรับตัว  ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง  ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามนวัตกรรม  การเพ่ิม

ผลผลิตและความรูรับผิดชอบตอสังคม  ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ  ซ่ึงความทาทายใน

ปจจุบัน คือ การผสานทักษะที่จําเปนเหลานี้ในสถานศึกษาอยางจงใจ แยบคาย และรอบดาน 

 6)  ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยมาตรฐานและการประเมิน
ของศตวรรษที่ 21  หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21  การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 
21  สภาพแวดลอมการเรียนรูของศตวรรษที่ 21 
 จากกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก
คือ เนื้อหา ทักษะ และคุณลักษณะที่สงผลตอผูเรียน ดังนั้นเปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 สรุปไดดังภาพที่ 2 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, มปป., หนา 6) 
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 ภาพที่ 2  เปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
 เปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มี 3 องคประกอบที่สําคัญคือ 1) เนื้อหา มี 2 
สวนคือสาระวิชาหลัก และความรูเชิงบูรณาการ 2) ทักษะประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และ
องคประกอบที่ 3) คุณลักษณะประกอบดวย คุณลักษณะดานการทํางาน ดานการเรียนรู และดาน
ศีลธรรม 
 
 
 
 
 

 

• ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

• ทักษะชีวิตและการ

ทํางาน 

• ทักษะดาน

สารสนเทศ สือ่และ   

เทคโนโลย ั

• สาระวิชาหลัก

เกี่ยวกบัการอาน เขียน 

การคํานวณ 

• ความรูเชิงบรูณาการ 

เกี่ยวกบัโลก การเงนิ 

เศรษฐกิจ ธุรกิจ การ

เปนผูประกอบการ  สิทธิ

พลเมือง สุขภาพ และ

สิ่งแวดลอม 

• คณุลักษณะดานการทํางาน การปรบัตัว ความเปนผูนํา 

• คณุลักษณะดานการเรียนรู  ช้ีนําตนเอง และตรวจสอบ

การเรียนรู 

• คณุลักษณะดานศึลธรรม ความเคารพผูอื่น สํานึกพลเมือง 
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การใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรียนรูกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 จากเปาประสงคของการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการ
เรียนรู เม่ือเชื่อมโยงกับเปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรียนรูได 8 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3  กระบวนการใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรยีนรู 
 
 การใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 1) จัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร 

แหลงเรียนรู  2) ใหความรู ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ กระตุนความสนใจ ใหผูเรียน

อภิปราย  3) เลือกแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม เพ่ือใหผูเรียนศึกษาโดยศึกษาผานเว็บไซต แหลงเรียนรู

ทางออนไลนกอน ติดตอประสานงานกับแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเพ่ือเตรียมการกอนลงพ้ืนที่ศึกษา

จริง  4) ขั้นกิจกรรมกลุม ลงมือกระทํากิจกรรมที่ไดวางแผนไวโดยลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหลงเรียนรูเชิง

คุณธรรมที่ผูเรียนสนใจและเลือกไว โดยผูสอนมีบทบาทใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก  5) 

อภิปราย เชื่อมโยงความรู เพ่ือนําไปสูประยุกตใชความรูในสถานการณอื่นๆ  6) สํารวจทัศนคติตอ

กิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจวาไดเรียนรูอะไรบาง และมีทัศนคติเปล่ียนแปลงไปอยางไรจาก

กระบวนการใชแหลง

เรียนรูเชิงคุณธรรม

เปนฐานการเรียนรู 

1) จัดเตรียมเนื้อหา 

ทรัพยากร แหลงเรียนรู 
2) ใหความรู ทักษะ 

ทัศนคติ และประสบการณ 

กระตุนความสนใจ 

3) สืบคนหาขอมูลแหลง

เรียนรูเชิงคุณธรรม 

อภิปราย เลือกแหลงเรียนรู

เชิงคุณธรรม 

4) ดําเนินกิจกรรมกลุม 

ลงพื้นท่ีไปศึกษาแหลง

เรียนรูเชิงคุณธรรม 5) อภิปราย เช่ือมโยง

ความรู สูการประยุกตใช

ความรูในสถานการณ

อื่นๆ 

6) สํารวจทัศนคติตอ

กิจกรรม 

7) นําเสนอผลการ

ดําเนินงานดวย

มัลติมเีดีย 

8) สรุปและประเมินผล

การดําเนินกิจกรรมกลุม 
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การใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม  7) นําเสนอผลการดําเนินงานดวยมัลติมีเดีย และ 8) สรุปและ

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมกลุม ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงกระบวนการใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 

กระบวนการใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปน

ฐานการเรียนรู 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. จัดเตรียมเนื้อหา ทรัพยากร แหลงเรียนรู 1.สาระวิชาหลัก ความรูเชิงบูรณาการ 

2.สภาพแวดลอมการเรียนรูของศตวรรษที่ 21 

2. ใหความรู ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ 

กระตุนความสนใจ ใหผูเรียนอภิปราย 

1.สาระวิชาหลัก ความรูเชิงบูรณาการ 

2.ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

3.คุณลักษณะการเรียนรู 

3. เลือกแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม เพ่ือใหผูเรียน

ศึกษาโดยศึกษาผานเว็บไซต แหลงเรียนรูทาง

ออนไลนกอน ติดตอประสานงานกับแหลงเรียนรู

เชิงคุณธรรมเพ่ือเตรียมการกอนลงพ้ืนที่ศึกษาจริง 

1.ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

2.ทักษะชีวิตและการทํางาน 

3.คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด า น ก า ร ทํ า ง า น  แ ล ะ

คุณลักษณะดานการเรียนรู 

4. ขั้นกิจกรรมกลุม ลงมือกระทํากิจกรรมที่ได

วางแผนไวโดยลงพ้ืนที่ไปศึกษาแหลงเรียนรูเชิง

คุณธรรมที่ผูเรียนสนใจและเลือกไว โดยผูสอนมี

บทบาทใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก 

1.ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะ

ชีวิตและการทํางาน 

2.คุณลักษณะดานการทํางาน การเรียนรู และ

ดานศีลธรรม 

5. อภิปราย เชื่อมโยงความรู  เ พ่ือนําไปสู

ประยุกตใชความรูในสถานการณอื่นๆ 

1.ความรูเชิงบูรณาการ 

2.ทกัษะชีวิตและการทํางาน 

6. สํารวจทัศนคติตอกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนมี

ความเขาใจวาไดเรียนรูอะไรบาง และมีทัศนคติ

เปล่ียนแปลงไปอยางไรจากการใชแหลงเรียนรูเชิง

คุณธรรม 

1.ความรูเชิงบูรณาการ 

2.คุณลักษณะดานการทํางาน ดานการเรียนรู 

และดานศีลธรรม 

7. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยมัลติมีเดีย ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

8. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมกลุม คุณลักษณะดานการทํางาน ดานการเรียนรู 

และดานศีลธรรม 
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บทสรุป 
 การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการดําเนินชีวิตของ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดท้ังในแงความรูท่ีไดจากสาระวิชาหลัก ความรูเชิงบูรณาการ ทักษะท่ีจําเปน
ในการเรียนและการดําเนินชีวิตท้ังดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทํางาน 
และทกัษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี อันจะสงผลตอคุณลักษณะของผูเรียนเพ่ือการสงเสริม
การเรียนรูและการดาํเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมท้ังประกอบดวย คุณลักษณะดานการทํางาน ดานการ
เรียนรู และดานศีลธรรม ดังน้ันการจัดการเรียการสอนโดยใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการ
เรียนรูจึงเปนวิธีการสอนทางเลือกท่ีผูสอนสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการสอนเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนสรางองคความรูจากประสบการณท่ีไดรับจากแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม พัฒนาการเรียนรูดาน
ตางๆ ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ใหสามารถดํารงอยูไดอยางเต็มศักยภาพสูประชาคม
โลกตอไป 
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