
วธีิสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

การสอนแบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดั
การศึกษาตามมาตรา  22  และ มาตรา  23  และใชพ้ฒันาวธีิการเรียนรู้ทางปัญญา  (Intellectual  strategy) เพื่อ
เอ้ือหนุนผูเ้รียนให้เขา้ถึงตวัความรู้  (Body  of  Knowledge) และความช านาญทางดา้นทกัษะในส่ิงท่ีเรียน  
(Body  of  Process)  เพราะเป็นการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล  
มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า  และกระตุน้ใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้เตม็ศกัยภาพ 
 การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจดัการสอนท่ีจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนเหมือนกบัการท างานในชีวิตจริงอยา่งมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรง  
ไดเ้รียนรู้วธีิการแกปั้ญหา  วธีิการทางวทิยาศาสตร์  ไดท้  าการทดลอง  ไดพ้ิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  รู้จกั
การวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผูน้ า  ผูต้าม  ตลอดจนไดพ้ฒันากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  
(Higher  Order  Thinking)  และการประเมินตนเอง 
 
  ประเภทของโครงงาน 

ประเภทของโครงงาน  แบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมได ้ 4  ประเภท  คือ 
1.  โครงงานประเภทส ารวจ  (Survey  Research  Project) 
2.  โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  Research  Project) 
3.  โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์ (Development Research  Project) 
4.  โครงงานประเภททฤษฎี  (Theoretical  Research  Project) 

 
รายละเอยีดของโครงงานแต่ละประเภท 

โครงงานประเภทส ารวจ 
 โครงงานประเภทน้ีผูเ้รียนเพียงแต่ตอ้งการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมา
จ าแนกเป็นหมวดหมู่  และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ี
ตอ้งการศึกษาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ตวัอยา่งโครงงานประเภทน้ี   

โครงงานประเภทการทดลอง 
 โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีมีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของ   ตวัแปรหน่ึงท่ีมี
ผลต่อตวัแปรอีกตวัหน่ึงท่ีตอ้งการศึกษา  โดยควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา
ไว ้



 ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทน้ีจะประกอบดว้ยการก าหนดปัญหา  การก าหนด
จุดประสงค ์ การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การด าเนินการทดลอง  การรวบรวมขอ้มูล  การ
ตีความหมายขอ้มูลและการสรุป  ตวัอยา่งโครงงานประเภท  

 โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
  โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานเก่ียวกบัการประยกุตท์ฤษฎี  หรือหลกัการทางวทิยาศาสตร์
หรือดา้นอ่ืน ๆ มาประดิษฐข์องเล่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์  เพื่อประโยชน์ใชส้อยต่าง ๆ ซ่ึง
อาจจะเป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่  หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได ้ 
อาจจะเป็นดา้นสังคม  หรือดา้นวทิยาศาสตร์  หรือการสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายแนวคิดต่าง ๆ  

โครงงานประเภททฤษฎี 
โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานน าเสนอทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ ๆ  ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของ

สูตรสมการ  หรือค าอธิบายกไ็ด ้ โดยผูเ้สนอไดต้ั้งกติกาหรือขอ้ตกลงข้ึนมาเอง  แลว้น าเสนอทฤษฎี  หลกัการ
หรือแนวคิด  หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือขอ้ตกลงนั้น  หรืออาจจะใชก้ติกาหรือขอ้ตกลงเดิมมา
อธิบายก็ได ้ ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยงัไม่มีใครคิดมาก่อน  หรืออาจจะขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิม  หรืออาจจะเป็น
การขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได ้ ซ่ึงผูท่ี้ท  าโครงงานประเภทน้ีตอ้งมีพื้นฐานความรู้  ในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งดี  
โครงงานประเภทน้ี  ไดแ้ก่  โครงงานทฤษฎีของเซต  โครงงานทฤษฎีดาวเคราะห์นอ้ย  โครงงานทฤษฎีการเกิด
โลก  โครงงานทฤษฎีการเกิดคล่ืนความร้อนในมหาสมุทร  เป็นตน้ 
 
 ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 การท าโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
ขั้นสุดทา้ย  อาจสรุปล าดบัไดด้งัน้ี 
 1.  การคิดและเลือกหวัเร่ือง 
 2.  การวางแผน 
 3.  การด าเนินงาน 
 4.  การเขียนรายงาน 
 5.  การน าเสนอผลงาน 
 
 การคิดและเลือกหัวเร่ือง 
 ผูเ้รียนจะตอ้งคิดและเลือกหวัเร่ืองของโครงงานดว้ยตนเองวา่อยากจะศึกษาอะไร  ท าไมจึงอยาก
ศึกษา  หวัเร่ืองของโครงงานมกัจะไดม้าจากปัญหา  ค าถาม  หรือความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง 
ๆ ของผูเ้รียนเอง  หวัเร่ืองของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจน  เม่ือใครไดอ่้านช่ือเร่ืองแลว้  ควร
เขา้ใจและรู้เร่ืองวา่  โครงงานน้ีท าอะไร  การก าหนดหวัเร่ืองของโครงงานนั้น  มีแหล่งท่ีจะช่วยกระตุน้
ใหเ้กิดความคิดและสนใจ  จากหลายแหล่งดว้ยกนั  เช่น  จากการอ่านหนงัสือ  เอกสาร  บทความ  การไป
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เยีย่มชมสถานท่ีต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวชิาการ การเขา้ชมนิทรรศการ  หรืองานประกวดโครงงานทาง
วทิยาศาสตร์  การสนทนากบับุคลต่าง ๆ หรือจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตวั เป็นตน้  
นอกจากน้ีควรค านึงถึงในเร่ืองต่อไปน้ี 

การวางแผน 
 การวางแผนการท าโครงงาน  จะรวมถึงการเขียนเคา้โครงของโครงงาน  ซ่ึงตอ้งมีการวางแผน
ไวล่้วงหนา้  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งรัดกุมและรอบคอบ  ไม่สับสน  แลว้น าเสนอต่อผูส้อน  
หรือครูท่ีปรึกษา  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
  
 การด าเนินงาน  
 เม่ือท่ีปรึกษาโครงงานใหค้วามเห็นชอบเคา้โครงของโครงงานแลว้  ต่อไปก็เป็น  ขั้นลงมือ
ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีไดร้ะบุไว ้ ผูเ้รียนตอ้งพยายามท าตามแผนงานท่ีวางไว ้ เตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีใหพ้ร้อม  ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  ค านึงถึงความประหยดัและปลอดภยัในการ
ท างาน  ตลอดจนการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ วา่ไดท้  าอะไรไปบา้ง  ไดผ้ลอยา่งไร  มีปัญหาและขอ้คิดเห็น
อยา่งไร  พยายามบนัทึกใหเ้ป็นระเบียบและครบถว้น 
 
 การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานเก่ียวกบัโครงงาน  เป็นวธีิส่ือความหมายวธีิหน่ึงท่ีจะใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจถึง
แนวคิด  วธีิการด าเนินงาน  ผลท่ีได ้ ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้น  การ
เขียนโครงงานควรใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ชดัเจนและครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ ทั้งหมดของ
โครงงาน 
 
 การน าเสนอผลงาน 
 การน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท าโครงงาน  เป็นวธีิการท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้
และเขา้ใจถึงผลงานนั้น  การน าเสนอผลงานอาจท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบัประเภท
ของโครงงาน  เน้ือหา  เวลา  ระดบัของผูเ้รียน  เช่น  การแสดงบทบาทสมมติ  การเล่าเร่ือง  การเขียน
รายงาน  สถานการณ์จ าลอง  การสาธิต  การจดันิทรรศการ     ซ่ึงอาจจะมีทั้งการจดัแสดงและการอธิบาย
ดว้ยค าพูด  หรือการรายงานปากเปล่า  การบรรยาย  การใช ้ CAI  (Computer Assisted Instruction)  การใช ้
Multimedia Computer/  Homepage  แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือ  ผลงานท่ีจดัแสดงตอ้งดึงดูดความสนใจของผูช้ม  
มีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  และมีความถูกตอ้งของเน้ือหา 
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การประเมินผลโครงงาน  
 การประเมินผลเป็นหวัใจของการเรียนการสอน  ท่ีสะทอ้นสภาพความส าเร็จของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลวา่กิจกรรมท่ีท าไปนั้นบรรลุตามจุดประสงคท่ี์
ก าหนดไวห้รือไม่  อยา่งไร  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบา้ง  ไดใ้ชว้ธีิการแกไ้ขอยา่งไร  ผูเ้รียนได้
เรียนรู้อะไรบา้งจากการท าโครงงานน้ี 
  

ผู้ประเมินโครงงาน 
  อาจด าเนินการดว้ยบุคคล  ต่อไปน้ี   
  (1)  ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
  (2)  เพื่อนช่วยประเมิน 
  (3)  ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน 
  (4)  ผูป้กครองประเมิน 
  (5)  บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสนใจและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  (1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกใหเ้ห็นวา่  ผูเ้รียนเจา้ของโครงงาน  ซ่ึงอาจเป็น
รายบุคคล  หรือกลุ่มท างาน  มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนท่ีไดก้ าหนด  หรือ
ร่วมกนัก าหนดข้ึนเองเพียงใด  มีหวัขอ้กิจกรรมใดท่ียงัขาดตกบกพร่อง  จะตอ้งเพิ่มเติมในส่วนใดบา้ง  
ความละเอียด  รัดกุม  ในแต่ละขั้นเป็นอยา่งไร         
                             (2)  ผู้ประเมินซ่ึงเป็นเพ่ือนร่วมช้ัน  อาจใหข้อ้คิดเห็นสะทอ้นภาพเพิ่มเติม  เช่น  ใน
ระดบัชั้นประถมศึกษา  เพื่อนอาจใหค้วามเห็นไปในเร่ืองของการเรียน  การใชต้วัสะกด  การันต ์ วรรค
ตอน  ซ่ึงเนน้ไปในดา้นภาษา  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา  การประเมินโครงงาน  อาจเร่ิมขยายขอบเขตจาก
ดา้นการใชภ้าษา  ออกไปถึงการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการตั้งช่ือโครงงานกบั 
จุดประสงคข์องโครงงาน  และตามความเขา้ใจของผูป้ระเมิน  เสนอแนะวธีิการศึกษาของผูป้ระเมินเพื่อ
การพิจารณาการจดัรูปเล่มเพื่อการน าเสนอโครงงาน  ฯลฯ 
  (3)  ผู้ประเมินซ่ึงเป็นผู้สอน  หรือครูทีป่รึกษา  อาจใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมไดใ้นเร่ือง
วธีิการอ่ืนท่ีใชใ้นการศึกษาหาค าตอบ  ความสัมพนัธ์ของวิชาตามหวัเร่ืองท่ีศึกษากบัวชิาอ่ืน  ขอ้คน้พบท่ี
ผูเ้รียนไดจ้ากโครงงาน  การน าค าตอบของการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์  การน า    ขอ้คน้พบท่ีต่างไป
จากเป้าหมายของการศึกษาไปใชป้ระโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่  ฯลฯ   
  (4)  ผู้ประเมินที่เป็นพ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  จะไดรั้บทราบถึงความสามารถ  ความถนดั
ทางการเรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง  ความรู้สึก  ความตอ้งการของเด็กผูท้  าโครงงาน  ท าให้
สามารถปรับตวัปรับใจเพื่อการสนบัสนุนทั้งดา้นการเงิน  ก าลงัใจ  ใหโ้อกาส  ใหเ้วลาร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก  ช้ีแนะอุปสรรค  ปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมขั้นต่าง ๆ 
ของโครงงาน  ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
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