
โครงงาน คืออะไร     
            โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้ค าตอบให้ลึกซ้ึง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ
ให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้นๆ     
  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็กเหมือนกับการท างานใน
ชีวิตจริง เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จักรู้จักการท างานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนใน
การท างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงงานจัดเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้
ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ความรู้ที่ตนเองได้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน 

ประเภทโครงงาน 
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้   เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการ
ก าหนดโครงงานและปฏิบัติ      
   2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนก าหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 
โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ    
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์    
   1. โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมข้อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น     
   2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง เป็น โครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง เพ่ือศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการ
ควบคุมตัวแปร  
   3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ เป็น โครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอ
ความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งต้องผ่าน
การพิสูจน์อย่างมีหลักการก่อน   
   4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการน าความรู้ทฤษฎี หลักการ มา
ประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุง
ของเดิมให้ดีข้ึนก็ได้  
ขั้นตอนการท าโครงงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง เป็นการหาหัวข้อในการทดลอง ในการที่จะอยากรู้อยากเห็น  
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง  
  ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงานโดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้  
   - หัวข้อ/รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ 
    1. ชื่อโครงงาน   
    2. ชื่อผู้ท าโครงงาน   
    3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน   



    4. ระยะเวลาด าเนินการ   
    5. หลักการและเหตุผล    
    6. จุดหมาย/วัตถุประสงค์     
    7. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน    
    8. ขั้นตอนการด าเนินงาน     
    9. ปฏิบัติโครงงาน     
    10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
    11. บรรณานุกรม      
   ขั้น ตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน เป็นการด าเนินงานตามแผน ที่ได้ก าหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และต้องมีการ
จดบันทึกข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียด และต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลต่อไป  
        ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญของโครงงาน 
โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ เช่น การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น บทคัดย่อ บทน า เอกสารที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น      
         ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผล การแสดงผลงาน เป็นการน าเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัด
นิทรรศการ หรือท าเป็นสิ่งตีพิมพ์ การสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน ตามแต่ความเหมาะสมของโครงงาน 

แนวคิดการจัดท าโครงงานควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้     
  1. การจัดโครงงานต่างๆ ทั้งครูผู้สอนและเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท าค่อนข้างมาก ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนระหว่างท าการทดลอง    
  2. เรื่องท่ีท าต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ผลที่ได้ควรเกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนหรือบุคคลในท้องถิ่น   
          3. เรื่องท่ีท าต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กสามารถทดลองได้   
          4. การออกแบบทดลองจะต้องครอบคลุมจุดหมายที่ก าหนดไว้     
          5.ระหว่างการท าโครงงานจะต้องมีการแก้ปัญหาเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ     
          การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ลุ่มลึก 
ศึกษาลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ จนพบค าตอบที่ต้องการ  เรื่องที่นักเรียนศึกษานั้นเป็นเรื่องท่ีนักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเอง ตามความสนใจของตน ประเด็นที่ศึกษาก็เป็นประเด็นที่นักเรียนตั้งค าถามข้ึนมาเอง การศึกษาจะเป็นการศึกษาใน
ลักษณะของการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับ เรื่องที่ศึกษานั้น ในการศึกษาจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอย่างเพียง
พอที่จะให้นักเรียนได้ค้นพบค า ตอบ และคลี่คลายความสงสัยใคร่รู้ เมื่อนักเรียนค้นพบค าตอบที่เป็นความรู้ที่ต้องการแล้วจะ
น าความรู้นั้นมาน า เสนอในรูปของงานที่นักเรียนเลือกเองอาจจะเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจ าลอง 
การเล่นสมมุติ ละคร การท าหนังสือ หรือรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนๆและคนอ่ืนๆ อันจะแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ
ของกระบวนการศึกษาของตน    
 
กระบวนการการเรียนการสอน     
          การสอนแบบโครงการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก แต่ก็มีขั้นตอนในการสอนที่ชัดเจน 



ตลอดโครงการหนึ่งใดๆท่ีนักเรียนเลือกท าจะใช้เวลาในการท าโครงการ วันละ 50-70 นาที ตลอดโครงการบางทีอาจจะใช้
เวลา 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับหัวข้อโครงการที่นักเรียนเลือกและขึ้นอยู่กับกิจกรรม
ที่นักเรียน เลือกปฏิบัติเพื่อค้นหาค าตอบและน าเสนอผลการศึกษาในครั้งนั้น ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนแบบโครงการมี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ      
  1. การวางแผนโครงการ  เป็นการเลือกหัวข้อ โครงการโดยครูและนักเรียนร่วมกัน หัวข้อโครงการมาจากความ
สนใจของนักเรียนเป็นหลัก แต่ครูก็ต้องมีส่วนในการแนะน าการเลือกหัวข้อโครงการโดยครูพิจารณาเรื่องที่มีอยู่จริงและ
เป็นไปได้ มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ และนักเรียนพอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่บ้าง 
นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตลอดจนมีแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น    
  2. พัฒนาโครงการ  ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ท างานภายใต้การดูแลแนะน าของครู เป็นทั้งการท างานเดี่ยว งานกลุ่ม
เล็กๆของคนท่ีมีความสนใจตรงกันหรือกลุ่มใหญ่ งานที่ท าเป็นการน าเสนอการเรียนรู้ที่เป็นผลของการศึกษาหาค าตอบ โดย
แสดงออกในรูปของการสร้างสิ่งต่างๆ งานศิลปะ การเล่นสมมุติ และเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ออกไปศึกษาข้อเท็จจริงโดยการมี
ประสบการณ์ตรงกับ สิ่งนั้นๆ     
  3. รวบรวมข้อมูล สรุปและน าเสนอโครงการ ขั้นนี้ครูจัดเตรียมสถานการณ์เพ่ือรวบรวมผลการศึกษาตามโครงการ
จัดน าเสนอแก่คน อื่นๆ เช่น นักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง 

กิจกรรมหลักของการสอนแบบโครงการ      
          แม้ว่าการสอนแบบโครงการจะมีลักษณะยืดหยุ่นสูงกิจกรรมการเรียนการสอนส่วน ใหญ่ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
นักเรียน ครูเป็นผู้คอยสังเกตบันทึกความคิดและค าถามตามความสนใจของนักเรียนแล้วจัด กิจกรรมสนองตอบความต้องการ
เหล่านั้นก็ตาม แต่ก็ยังมีกิจกรรมหลักๆ ที่ใช้ในทุกข้ันของการสอนในแบบนี้ กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ใช้ในขั้นการ
สอนทั้ง 3 ขั้นตลอดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวคือ      
  1. การอภิปราย จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสสนทนากับครู ครูได้ตรวจสอบ บันทึกความรู้และความสนใจของ
นักเรียน และเป็นการช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน      
  2. การทัศนศึกษา ในที่นี้หมายถึงการที่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทุกๆอย่าง ไม่ได้หมายความ
ถึงการเดินทางออกไปศึกษายังสถานที่ต่างๆนอกโรงเรียนเพียงอย่างเดียว  แต่รวมถึง การได้พูดคุยสัมภาษณ์บุคคลต่างๆไม่ว่า
จะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือคนอ่ืนๆ การส ารวจ สังเกตสิ่งต่างๆอย่างใกล้ชิดนอกห้องเรียนในบริเวณโรงเรียน    
 3. กิจกรรม การน าเสนอ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้เดิมก่อนการเริ่ม
โครงการ หรือความรู้ที่ได้จากการท าโครงการ ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปคิดและรวบรวมความรู้และความคิดที่เขามีอยู่อันจะ
น าไป สู่การตั้งข้อค าถามที่จะท าการค้นหาค าตอบต่อไป      
  4. กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาค าตอบของค าถามที่เขาสนใจได้จากแหล่งความรู้ 
หลากหลาย ไม่ว่าจะจากบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือหนังสือ ด้วยการสัมภาษณ์ หรือสังเกตอย่างใกล้ชิด การสัมผัสจับต้อง 
การบันทึกรวบรวม     
  5. การจัดแสดง เป็นงานน าผลงานของนักเรียนที่เกิดข้ึนในกระบวนการของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มาจัด
แสดงในห้องเรียน ในรูปของการติดบนป้ายนิเทศ บนผนังห้องเรียน ในกรณีท่ีเป็นภาพวาด งานเขียน ภาพถ่าย หรือจัดแสดง
บนโต๊ะหรือมุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียน การจัดแสดงผลงานจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนคนอ่ืนๆในห้องเรียน เป็นการแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการท าโครงการของนักเรียน เป็นการย้ า
นักเรียนให้เห็นถึงประเด็นที่นักเรียนก าลังศึกษา และยังเป็นการแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นถึงเรื่องราวของโครงการที่
นักเรียนศึกษา. 


