การเรียนแบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning)
เรี ยบเรี ยงโดย ผศ.ดร.ปิ ยะพงค์ โชติพนั ธุ์
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบโครงงำนมีด้วยกันหลำยลักษณะตำมธรรมชำติของสำขำวิชำ มีกำร
ให้ คำจำกัดควำมอย่ำงหลำยหลำยแต่สอดคล้ องกันว่ำ เป็ นกำรกำรจัดกำรสอนที่จดั ประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนให้ แก่ผ้ เู รี ยนเหมือนกับกำรทำงำนในชีวิตจริง แต่กำรทำงำนต้ องมีระบบและมีระเบียบแบบแผน
เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีประสบกำรณ์ตรง ได้ เรี ยนรู้วิธีกำรแก้ ปัญหำ มีกำรทดลอง ได้ พิสจู น์ ค้ นคว้ ำ
ด้ วยตนเอง รู้จกั กำรวำงแผนกำรทำงำน ฝึ กกำรเป็ นผู้นำ ผู้ตำม ตลอดจนได้ พฒ
ั นำกระบวนกำรคิด
โดยเฉพำะกำรคิดข้ นสูง มีกำรประเมินกระบวนกำรและประเมินตนเอง โดยมีผ้ สู อนเป็ นผู้กระตุ้นแนะนำ
และให้ คำปรึกษำอย่ำงใกล้ ชิด เป็ นกำรเสริมสร้ ำงศักยภำพกำรเรี ยนรู้และได้ รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มขีด
ควำมสำมำรถที่มีอยูอ่ ย่ำงแท้ จริง
กำรเรี ยนแบบโครงงำน (Project-Based Learning) มีควำมคล้ ำยคลึงกับกำรเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหำ
เป็ นฐำน (Problem-Based Learning) โดยทังสองวิ
้
ธีใช้ แนวคิดกำรเรี ยนรู้แบบ สืบเสำะแสวงหำด้ วยตนเอง
ผ่ำนกระบวนกำรทำง วิทยำศำสตร์ เช่นเดียวกัน แต่มีข้อต่ำงกัน เล็กน้ อย คือกำรเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหำเป็ น
ฐำนจะเน้ นที่กระบวนกำรแก้ ไขปั ญหำ ส่วนกำรเรี ยนรู้แบบโครงงำนจะเน้ นไปที่กำรลงมือปฏิบตั กิ ำร กำร
เรี ยนแบบโครงงำนเป็ นกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นกำรปฏิบตั ติ ำมควำมสนใจของผู้เรี ยนเอง เพื่อค้ นพบสิ่งใหม่
หรื อควำมรู้ใหม่ ผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยข้ อค้ นพบใหม่นนผู
ั ้ ้ เรี ยนและผู้สอนไม่เคยทรำบหรื อมี
ประสบกำรณ์มำก่อน โดยมีผ้ สู อนหรื อผู้เชี่ยวชำญเป็ นที่ปรึกษำ ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยกระบวนกำรนี ้จะมี
แรงจูงใจในกำรแก้ ไข ปั ญหำสูงเชื่อมโยงควำมรู้กบั โลกควำมเป็ นจริง
กำรเรี ยนรู้แบบโครงงำนเป็ นกำรเรี ยนรู้เชิงรุก (Active learning) แบบหนึง่ ที่สร้ ำงทักษะด้ ำนต่ำงๆ
ให้ กบั ผู้เรี ยนได้ ดังนันกำรสร้
้
ำงกระบวนกำรจำเป็ นต้ องมีกรอบ แนวปฏิบตั แิ ละสำมำรถวัดผลที่จบั ต้ องได้
อย่ำงเป็ นรูปธรรม ทักษะที่จำเป็ นจะต้ องขึ ้นในตัวผู้เรี ยนเพื่อให้ สอดคล้ องกำรกำรดำเนินชีวิตในโลกอนำคต
ซึง่ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้ กำหนดไว้ วำ่ กระบวนกำรเรี ยนรู้นนอย่
ั ้ ำงน้ อยต้ องบรรลุวตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้
 เปิ ดโอกำสผู้เรี ยนได้ มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรี ยนรู้
 พัฒนำศักยภำพทำงสมอง เช่น กำรคิด กำรแก้ ปัญหำ และกำรนำควำมรู้ไป ประยุกต์ใช้ เป็ น
ต้ น
 พัฒนำผู้เรี ยนให้ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และมีวิจำรณญำณในกำรเลือกข้ อมูลมำใช้
ประโยชน์ รวมทังสำมำรถพั
้
ฒนำควำมรู้ได้ ด้วยตนเอง
 พัฒนำควำมรับผิดชอบร่วมกันของผู้เรี ยน และฝึ กกำรมีวินยั ในกำรทำงำน
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 พัฒนำให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น เช่น กำรให้ เกียรติเพื่อนร่วมงำน กำรรับฟั ง
ควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำน กำรช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เป็ นต้ น
 พัฒนำผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะและสำมำรถเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรแสวงหำควำมรู้
 พัฒนำให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะกำรสื่อสำร และกำรนำเสนอข้ อมูล
 พัฒนำให้ ผ้ เู รี ยนมีจิตสำนึกสำธำรณะ
หลักเกณฑ์ ของโครงงานแบบเรี ยนรู้ เชิงรุก
โครงงำนอำจมีด้วยกันหลำยลักษณะตำมธรรมชำติของศำสตร์ ในแต่ละสำขำ เป็ นงำนที่ผ้ สู อน
กำหนดให้ ผ้ เู รี ยนดำเนินกำรโดยตนเองโดยมีกำรแนะนำของอำจำรย์ผ้ คู วบคุมให้ เป็ นไปตำมขันตอนที
้
่
สอดคล้ องกับธรรมชำติของสำขำ ในที่นี ้จะขอสรุปลักษณะกิจกรรมที่เข้ ำข่ำยกำรเรี ยนแบบโครงงำนดังนี ้
1. มีกำรแบบเสนอโครงกำรที่ประกอบด้ วย ชื่อโครงกำร ควำมสำคัญหรื อที่มำของโครงกำร
วัตถุประสงค์ของโครงกำร วิธีกำรทำงำนเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วำงไว้ ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
สถำนที่ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับ แบบเสนอโครงกำรเป็ นกำรสร้ ำงแผนที่ควำมคิดโดยนำเอำภำพของงำน
และภำพควำมสำเร็จของโครงกำรที่วิเครำะห์ไว้ มำจัดทำรำยละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผน และขันตอน
้
กำรทำโครงกำร ในกำรทำงำนเป็ นกลุม่ อำจใช้ กำรระดมสมองเพื่อให้ ผ้ รู ่วมงำนและผู้เกี่ยวข้ องทุกคนได้ เห็น
ภำระงำนตังแต่
้ เริ่มต้ นจนเสร็ จสิ ้น รวมทังได้
้ ทรำบถึงบทบำทและระยะเวลำในกำรดำเนินงำน เมื่อเกิดควำม
ชัดเจนแล้ ว จึงนำเอำมำกำหนดเขียนเป็ นแบบเสนอโครงกำร
2. มีอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร
3. มีกำรค้ นคว้ ำหำข้ อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ
4. มีกำรลงมือปฏิบตั ิตำมวิธีกำรที่กำหนด เช่น ทดงำนในห้ องปฏิบตั กิ ำรณ์ ในแปลงทดลอง ออก
เก็บข้ อมูลภำคสนำม สร้ ำงแบบสอบถำม ประดิษฐ์ คดิ ค้ น ฝึ กฝนลองทำ ค้ นคว้ ำและประมวลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
5. มีรำยงำนในรูปของเอกสำรรำยงำน
6. มีผลงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เช่น ได้ ควำมรู้ใหม่ ได้ สิ่งพิสจู น์สมมุตฐิ ำน ได้ ชิ ้นงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ
7. มีกำรนำเสนอรำนงำนแบบปำกเปล่ำเพื่อให้ เกิดกำรอภิปรำยอย่ำงกว้ ำงขวำง
8. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินกำร
กำรเรี ยนรู้แบบโครงกำร เป็ นกิจกรรมที่ต้องกระทำอย่ำงต่อเนื่อง ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนกระทัง่ เสร็จสิ ้น
โครงกำร ซึง่ ผู้เรี ยนต้ องเป็ นผู้ดำเนินกำรเองทังสิ
้ ้น โดยมีอำจำรย์ที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นที่ปรึกษำคอยให้
คำแนะนำและให้ คำปรึกษำอย่ำงใกล้ ชิดตลอดเวลำในกำรดำเนินงำนโครงกำร โครงงำนอำจกระบวนกำร
แบบเรี ยนรู้เชิงรุกมำกน้ อยแตกต่ำงกันไปตำมควำมเข้ ำใจของผู้เรี ยนและผู้กำกับควบคุม โครงงำนที่ผ้ สู อน
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จะเป็ นผู้กำหนดกระบวนเองไว้ แล้ วเกือบทังหมด
้
เช่น โครงงำนที่อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ โจทย์โดยที่ผ้ เู รี ยนไม่ร้ ู
ควำมเป็ นมำของโจทย์ ไม่ร้ ูวตั ถุประสงค์ของกำรทำงำน เป็ นงำนที่เป็ นส่วนหนึง่ ของงำนวิจยั หรื อบริ กำร
วิชำกำรแล้ วมอบหมำยให้ ผ้ เู รี ยนทำงำนตำมแบบแผนที่ถกู กำหนดไว้ แล้ วทุกอย่ำง ผู้เรี ยนไม่ร้ ูวำ่ เพรำะอะไร
จึงต้ องใช้ วิธีกำรนัน้ ทำงำนแบบเดียวซ ้ำๆจนเกิดควำมชำนำญและได้ ชิ ้นงำนสมบูรณ์ตำมที่อำจำรย์
ต้ องกำร ลักษณะนี ้แม้ วำ่ ผู้เรี ยนจะลงมือทำแต่ไม่ถือเป็ นกำรเรี ยนรู้เชิงรุก
กำรดำเนินกำรของโครงงำนที่ถือว่ำเป็ นกำรเรี ยนรู้เชิงรุกแบบโครงงำนต้ องประกอบด้ วยกระบวน
บวนกำรที่อยูภ่ ำยใต้ กำรชี ้นำและกำกับของอำจำรย์ที่ปรึกษำดังนี ้
1. ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในกำรคิดโจทย์
2. ผู้เรี ยนต้ องค้ นคว้ ำหำขอมูลโดยตนเอง
3. ผู้เรี ยนต้ องวำงแผนกำรทำงำนด้ วยตนเอง
4. ผู้เรี ยนต้ องกำหนดวิธีกำรทำงำนโดยตนเอง
5. ผู้เรี ยนต้ องหำตำตอบเพื่ออธิบำยผลงำนที่เกิดขึ ้นได้
6. มีกำรดำเนินงำนที่ต้องใช้ วิธีขีดเขียนบันทึกเป็ นตัวอักษร แม้ วำ่ ชิ ้นงำนสุดท้ ำยจะออกมำในรูแบบ
ของสิ่งประดิษฐ์ ภำพวำด กำรแสดง หรื ออื่นๆ แต่ต้องมีหลักฐำนรำยงำนที่แสดงถึงวิธีคดิ แนวคิด ที่มำ วิธี
ทำที่ผ้ อู ื่นสำมำรถติดตำมศึกษำได้ ในภำยหลัง
7. มีกำรสื่อสำรปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นในระหว่ำงกำรทำงำน
8. มีกำรประเมินกำรทำงำนเป็ นระยะๆ ไม่ใช่ประเมินผลสัมฤทธิ์สดุ ท้ ำยเพียงครัง้ เดียว
ขัน้ ตอนการทาโครงงาน
วิธีกำรทำโครงงำนเพื่อให้ สอดคล้ องกำข้ อกำหนดที่กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ นอำจทำหลำยวิธี ในที่นี ้จะ
ใช้ แนวปฏิบตั ขิ อง วัชริ นทร์ โพธิ์เงิน และคณะ (ม.ป.ป) ได้ ดงั นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กำรเตรี ยมควำมพร้ อม
ผู้สอนจัดเตรี ยมขอบเขตของโครงกำร แหล่งข้ อมูล และคำถำมนำ เตรี ยมมอบหมำยโครงงำนโดย
ระบุในแผนกำรสอนในชันเรี
้ ยน ผู้สอนอำจกำหนดขอบเขตของโครงงำนอย่ำงกว้ ำงๆ ให้ สอดคล้ องกับ
รำยวิชำ หรื อควำมถนัดของผู้เรี ยน และเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู้ ข้ อมูลตัวอย่ำง เพื่อเป็ นแนวทำงให้ ผ้ เู รี ยนได้
ศึกษำค้ นคว้ ำเพิ่มเติม อำจใช้ เว็บไซต์ อำจสร้ ำงโปรแกรมในกำรเพิ่มเติมข้ อมูลแหล่งเรี ยนรู้ และกำรกำหนด
นัดหมำยต่ำงๆเกี่ยวกับกำรดำเนินโครงกำร
ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษำควำมเป็ นไปได้
ผู้เรี ยนศึกษำขอบเขตโครงกำร แหล่งข้ อมูล ตลอดจนค้ นหำแหล่งข้ อมูล และแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ
สมำชิกในกลุม่ เพื่อพยำยำมตอบคำถำมที่ผ้ สู อนได้ ตงไว้
ั ้ ผ่ำนเครื่ องมือติดต่อสื่อสำรแบบไม่ประสำนเวลำ
ต่ำงๆ เช่น group discussion board, wiki หรื อเครื่ องมือติดต่อสื่อสำรแบบประสำนเวลำต่ำงๆ เช่น chat,
web conference แล้ วศึกษำโครงงำนอย่ำงคร่ ำวๆ ถึงควำมเป็ นไปได้ ในกำรจัดทำโครงงำน กำรเขียนเค้ ำ
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โครงของโครงงำน เป็ นกำรสร้ ำแผนที่ทำงควำมคิด แสดงแนวคิด แผน และขันตอนกำรท
้
ำโครงงำน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้ องมองเห็นภำระงำน บทบำท และระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ทำให้ สำมำรถปฏิบตั ิโครงงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
ขันตอนที
้
่ 3 กำหนดหัวข้ อ
กำรดำเนินงำนตำมขันตอนนี
้
้เป็ นกำรคิดหำหัวข้ อเรื่ องที่จะทำโครงกำร โดยผู้เรี ยนต้ องตังต้
้ นด้ วย
คำถำมที่วำ่ "จะศึกษำอะไร" "ทำไมต้ องศึกษำเรื่ องดังกล่ำว" สิ่งที่จะนำมำกำหนดเป็ นหัวข้ อเรื่ องโครงกำร
จะได้ มำจำก ปั ญหำ คำถำมหรื อควำมอยำกรู้อยำกเห็นในเรื่ องต่ำงๆ ของผู้เรี ยนเอง ซึ่งเป็ นผลจำกกำรที่
ผู้เรี ยนได้ อ่ำนจำกหนังสือ เอกสำร บทควำม ฟั งควำมคิดเห็น ฟั งบรรยำย กำรสนทนำ หรื อจำกกำรที่ได้ ไปดู
งำน ทัศนศึกษำ ชมนิทรรศกำร หรื อสังเกตจำกปรำกฏกำรต่ำงๆ รอบข้ ำง
ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ ำงทำงเลือกในกำรออกแบบโครงงำนเอง เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ร้ ูจกั กำรค้ นคว้ ำและ
สร้ ำงสรรค์ควำมรู้เชิงนวัตกรรม ผู้สอนอำจให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องก่อน เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรเลือกหัวข้ อ ในกำรนี ้ควรทำงำนเป็ นทีมมีกำรระดมสมองที่จะทำให้ เกิดทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ ทักษะ
กำรสื่อสำร และทักษะกำรสร้ ำงควำมร่วมมือปรึกษำภำยในกลุม่ เมื่อผู้สอนได้ เห็นชอบกับหัวข้ อที่กลุม่ ของ
ตนได้ นำเสนอแล้ ว ผู้เรี ยนในแต่ละกลุม่ วำงแผนกำรจัดทำโครงกำร โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขันตอนและ
้
ตำรำงดำเนินกำร ตลอดจนกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของสมำชิกในกลุม่ ให้ ชดั เจน ตำมควำมสะดวกของ
สมำชิกในกลุม่ จำกนันน
้ ำเสนอข้ อสรุปแก่ผ้ สู อนอีกครัง้
มีกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้ องนี ้ รวมไปถึงกำรขอคำปรึกษำ หรื อข้ อมูลรำยละเอียดอื่นๆ จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้ องทุกระดับ รวมทังกำรส
้
ำรวจวัสดุอปุ กรณ์ต่ำงๆ กำรดำเนินงำนตำมขันตอนนี
้
้จะทำ
ให้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในรำยละเอียดต่ำงๆ ของเนื ้อหำที่เกี่ยวข้ องมำกขึ ้น รวมทังท
้ ำให้ เห็นถึงขอบข่ำย
ของภำระงำนที่จะดำเนินกำรของโครงกำร จะช่วยให้ ได้ แนวคิดในกำรกำหนดขอบเขตหรื อเค้ ำโครงของเรื่ อง
ที่จะศึกษำ ดังนี ้ สิ่งที่จะกระทำ วัตถุประสงค์ กำรนำเสนอ ผลที่ได้ รับ กระบวนกำร ทรัพยำกรหรื อวัสดุ
อุปกรณ์ บุคลำกำรที่เกี่ยวข้ อง
ขันตอนที
้
่ 4 กำรดำเนินกำรสร้ ำงชิ ้นงำนและทดสอบ
ดำเนินกำรศึกษำ ค้ นคว้ ำข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงำนโดยกำรประชุมกลุม่ เพื่อวำงแผนกำรศึกษำ
ค้ นคว้ ำข้ อมูล โดยแบ่งหน้ ำที่ในกำรทำงำน อำจแบ่งให้ ค้นคว้ ำกันคนละประเด็นจำกห้ องสมุด งำนวิจยั
บทควำม และเว็บไซต์ จำกนันน
้ ำข้ อมูลที่ได้ มำวิเครำะห์ วิพำกษ์ ร่วมกัน ถึงวิธีกำรออกแบบดำเนินงำน
โครงงำนให้ มีประสิทธิภำพ ปรับปรุงแก้ ไขกำรดำเนินโครงงำนเพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนขึ ้น
ผู้เรี ยนลงมือปฏิบตั ิตำมแผนที่วำงไว้ ในเค้ ำโครงของโครงงำน ถ้ ำมีกำรวำงเค้ ำโครงเอำไว้ แล้ ว
ผู้เรี ยนจะรู้ได้ เองว่ำจะต้ องทำอะไรในขันตอนต่
้
อไปโดยไม่ต้องรอถำมผู้สอน ในระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ผู้สอนผู้สอนมีกำรให้ คำปรึกษำอย่ำงใกล้ ชิดหรื อร่วมแก้ ปัญหำไปพร้ อมๆกับผู้เรี ยน สมำชิกในกลุม่ แบ่งงำน
และภำระควำมรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อสร้ ำงชิ ้นงำน โดยใช้ ควำมรู้ในกำรจัดทำโครงกำร จำกนัน้
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แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และควำมรู้ใหม่ให้ แก่สมำชิกในกลุม่ ซึง่ สมำรถทำได้ ทงแบบประสำนเวลำและไม่
ั้
ประสำนเวลำตำมควำมสะดวกของสมำชิกในกลุม่ โดยมีผ้ สู อนคอยให้ คำปรึกษำ หลังจำกดำเนินกำรสร้ ำง
เรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องมีกำรทดสอบ เพื่อวัดประสิทธิภำพของงำนที่สร้ ำงขึ ้น
ผู้เรี ยนจะต้ องไปศึกษำ รวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น สอบถำม สัมภำษณ์ สำรวจ โดยใช้
เครื่ องมือ เช่น แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ ลักษณะของข้ อมูลที่ต้องกำรศึกษำอำจมี
หลำยลักษณะเช่น กำรสำรวจประชำกำร พืชสัตว์ หินแร่ กำรสำรวจพื ้นที่เพำะปลูกในชุมชน กำรสำรวจ
ควำมต้ องกำรเกี่ยวกับอำชีพของชุมชน เป็ นต้ น
ขันตอนที
้
่ 5 นำเสนอผลงำน
ผู้เรี ยนจัดทำรำยงำนและเตรี ยมกำรนำเสนอที่แสดงให้ เห็นถึงผลของกิจกรรมโครงกำร (ผลงำนและ
กระบวนกำร) เช่น นำเสนอหน้ ำชัน้ ส่งงำนทำงเว็บไซต์หรื ออีเมล์ แผ่นพับ โปสเตอร์ จดั นิทรรศกำร นำเสนอ
ผ่ำนเครื่ องมือออนไลน์ตำ่ งๆ ไม่วำ่ จะเป็ น video clip, online text, webpage, blog, facebook เป็ นต้ น ถ้ ำ
มีกำรประกวดหรื อแข่งขันด้ วยจะทำให้ ผ้ เู รี ยนเกิดควำมกระตือรื อร้ นมำกขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้
กำรจัดกำรเรี ยนรู้ของกระบวนกำรทำโครงงำนจะต้ องมีควำมสัมพันธ์กนั ระหว่ำงกิจกรรมของ
ผู้เรี ยนและผู้สอน เป็ นกำรพัฒนำทักษะด้ ำนต่ำงๆของผู้เรี ยนโดยมีกำรกำกับดูแลและให้ กำรสนับสนุนที่ถกู
วิธีจำกผู้สอนหรื ออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนในขันตอนต่
้
ำงๆดังนี ้
1. กำรเลือกหัวข้ อเรื่ องหรื อปั ญหำที่จะศึกษำ
ผู้เรี ยนสำรวจควำมสนใจของตัวเอง สังเกต ศึกษำข้ อมูล ติดตำมข่ำว เหตุกำรณ์ เชื่อมโยงเรื่ องที่
เรี ยนโดยใช้ เว็บ หรื อแผนควำมคิด โดยผู้สอนจัดกิจกรรมสำรวจควำมสนใจ สำรวจชุมชน ใช้ คำถำมกระตุ้น
ให้ สนใจ ใช้ คำถำมเชื่องโยงเหตุกำรณ์ ใช้ สื่อต่ำงๆ ช่วยเหลือผู้เรี ยนเลือกเรื่ อง หรื อปั ญหำ เพื่อทำเป็ น
โครงงำน ร่วมกับผู้เรี ยนกำหนดเรื่ องหรื อปั ญหำ
2. วำงแผน
ผู้เรี ยนดำเนินกำร 1) กำหนดจุดประสงค์ คิดทบทวน ไตร่ตรองหำเหตุผลประกอบในกำรตัดสินใจ
เขียนสิ่งที่ต้องกำร พูดคุยกันเพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจ 2) ตังสมมติ
้
ฐำน พูดคุยกับเพื่อนเพื่อกำหนดคำตอบ
ล่วงหน้ ำ เลือกคำตอบที่เหมำะสม เขียนสิ่งที่คำดเดำไว้ เพื่อรอกำรพิสจู น์ 3) กำหนดวิธีกำรศึกษำวำงแผน
หำวิธีกำรศึกษำเรื่ องนันๆ
้ เลือกวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทังก
้ ำหนดขันตอน
้
ระยะเวลำ แหล่งเรี ยนรู้ และ
วิธีกำรนำเสนอจัดทำเค้ ำโครงของโครงงำน
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ผู้สอนใช้ คำถำมให้ ผ้ เู รี ยนได้ คดิ ถึงควำมต้ องกำรหรื อประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ วิเครำะห์ควำม
เป็ นไปได้ ของจุดประสงค์ แสดงควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ให้ คิดอย่ำงรอบคอบ ให้ กำลังใจ ใช้ คำถำม
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คำดเดำคำตอบล่วงหน้ ำว่ำน่ำจะเป็ นอย่ำงไร น่ำจะมีผลอย่ำงไร วิเครำะห์ควำมเป็ นไป
ได้ ให้ ควำมคิดเห็น ถำมย ้ำให้ ผ้ เู รี ยนคิดอย่ำงรอบคอบและมัน่ ใจในคำตอบที่คำดคะเนกระตุ้น ส่งเสริม ให้
คำปรึกษำเกี่ยวกับ วิธีกำรศึกษำ เลือกวิธีกำรศึกษำที่สำมำรถทำได้ เลือกแหล่งข้ อมูลที่เหมำะสม ช่วย
ประสำนงำน
3. ลงมือปฏิบตั ิ
ในขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยนลงมือปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่กำหนด บันทึกข้ อมูลทุกขันตอนปรึ
้
กษำกับเพื่อนและ
ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันสรุปผลกำรปฏิบตั ิตำมโครงงำน โดยผู้สอนคอยสังเกตกำรทำงำน จด
บันทึกพฤติกรรมผู้เรี ยน ให้ ควำมช่วยเหลือ ช่วยแก้ ปัญหำเมื่อต้ องกำร แนะนำแหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติม จัดเวที
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เป็ นระยะ ให้ แรงเสริมกำลังใจ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ แก่ผ้ เู รี ยน
4. เขียนรำยงำน
ผู้เรี ยนศึกษำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนหลำยรูปแบบ เลือกรูปแบบที่เหมำะสม เขียนรำยงำนตำม
รูปแบบ จัดทำเอกสำรรูปเล่ม โดยผู้สอนให้ คำปรึกษำในกำรเลือกรูปแบบกำรเขียนรำยงำน
5. นำเสนอผลงำน
ผู้เรี ยนศึกษำกำรนำเสนอหลำกหลำย เลือกวิธีกำรที่เหมำะสม เตรี ยมกำรนำเสนอผลที่ได้ จำกกำร
ทำโครงงำน คือกระบวนกำรศึกษำและผลที่ได้ จำกกำรศึกษำ ผู้สอนให้ คำปรึกษำในกำรเลือกวิธีกำร
นำเสนอ จัดบรรยำกำศวิธีกำรนำเสนอ ประเมินผลกำรทำโครงงำน
บทบาทผู้สอนและผู้เรี ยนในกระบวนการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
จำกขันตอนกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ ดงั ทีกล่ำวมำแล้ วสำมำรถสรุปเป็ นบทบำทของผู้เรี ยนและผู้สอนได้
ดังนี ้
1. ผู้เรี ยน
 เป็ นศูนย์กลำงของกำรเรี ยน ผู้เรี ยนศึกษำค้ นคว้ ำด้ วยตนเองตำมควำมสนใจ
 เลือกและแสวงหำวิธีกำรหรื อแหล่งข้ อมูลด้ วยตนเอง ลงมือปฏิบตั ดิ ้ วย ตนเองตำมแผน
และขันตอนต่
้
ำง ๆ
 บันทึกข้ อมูล เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเครำะห์ บูรณำกำรสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ตำมสภำพจริง
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สรุปข้ อค้ นพบหรื อสร้ ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้อื่น
สร้ ำงควำมรู้ด้ วยตนเอง
ใช้ ทกั ษะกระบวนกำร คือกระบวนกำรคิด และกระบวนกำรกลุม่

 มีส วนร่วมในกำรเรี ยนและมีปฏิสมั พันธ์ กัน
 สรุปผลกำรศึกษำ จัดทำรำยงำน
 นำเสนอผลงำน
 ประเมินผลตนเอง
2. ผู้สอนหรื ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
 เป็ นผู้เอื ้อควำมรู้ หมำยควำมว่ำ เป็ นผู้คอย ช่วยเหลือ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้ เช่น
อุปกรณ์ สถำนที่ สภำพแวดล้ อม เป็ นต้ น
 ให้ คำปรึกษำหำรื อ คอยกระตุ้นควำมคิดของผู้เรี ยน
 สร้ ำงผู้เรี ยนบนศักยภำพของผู้เรี ยนเอง
 จัด เวลำว่ำงให้ ผ้ เู รี ยนมำพบได้ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เรี ยน
 ผู้สอนเป็ นส่วนของกำรเรี ยน ร่วมกับผู้เรี ยนด้ วย
 จัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ ำงควำมรู้เอ
 ให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ทกั ษะกระบวนกำรคือกระบวนกำรคิดและกระบวนกำรกลุม่ สร้ ำงควำมรู้ด้วย
ตนเอง
 สร้ ำงบรรยำกำศเอื ้อต่อกำรเรี ยนรู ทังบรรยำกำศทำงกำยภำพและจิ
้
ตใจ เพื่อผู้ เรี ยน
เรี ยนอย่ำงมีควำมสุข
 มีกำรวัดและประเมินผลทังทั
้ กษะกระบวนกำร พฤติกรรมผู เรี ยนและเนื ้อหำสำระ ซึง่
เป็ นกำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic assessment)
 พัฒนำให้ ผ้ เู รี ยนสำมำรถนำควำมรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้
การวัดและประเมินผล
กำรประเมินโครงงำนควรมีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ โดยหลำกหลำย เช่น ผู้เรี ยนประเมินตนเอง
ประเมินซึง่ กันและกัน ประเมินจำกบุคคลภำยนอก กำรประเมินจะไม่วดั เฉพำะควำมรู้หรื อผลงำนสุดท้ ำย
เพียงอย่ำงเดียว แต่จะวัดกระบวนกำรที่ได้ มำซึง่ ผลงำนด้ วย กำรประเมินโดยผู้สอนหลำยคนจะเป็ นกำร
สร้ ำงปฏิสมั พันธ์และทำให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ระหว่ำงผู้สอนด้ วยกันอีกด้ วย
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กำรประเมินผลระหว่ำงและหลังกำรปฏิบตั กิ ำรเป็ นกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ปั ญหำอุปสรรค
เพื่อจะนำข้ อมูลไปใช้ ในกำรปรับปรุง แก้ ไข พัฒนำ ซึง่ แบ่งเป็ นช่วงระหว่ำงปฏิบตั กิ บั หลังปฏิบตั ิ โดย
ระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน จะให้ แต่ละกลุม่ รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำทุกสัปดำห์ ส่วนกำรประเมินหลังปฏิบตั งิ ำน เป็ น
กำรรวบรวมเอกสำรทังหมดมำวิ
้
เครำะห์ เช่น คุณภำพโครงงำน ผลกำรเรี ยนรู้ในกำรสอบปลำยภำค
นำผลกำรวิเครำะห์คะแนนคุณภำพโครงงำน และคะแนนผลกำรเรี ยนรู้หลังเรี ยนจำกกำรสอบ
ปลำยภำค นำไปสรุปผลกำรศึกษำเพื่อสะท้ อนกระบวนกำรเรี ยนรู้ จำกนันน
้ ำผลที่ได้ มำใช้ ในกำรปรับปรุง
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
กำรประเมินผลโครงงำนเป็ นหัวใจของกำรเรี ยนกำรสอนที่สะท้ อนสภำพควำมสำเร็จของกำรจัด
กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันประเมินผลว่ำกิจกรรมที่ทำไปนันบรรลุ
้
ตำมจุดประสงค์
ที่กำหนดไว้ หรื อไม่ อย่ำงไรปั ญหำและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้ ำง ได้ ใช้ วิธีกำรแก้ ไขอย่ำงไร ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้
อะไรบ้ ำงจำกกำรทำโครงงำนนี ้ กำรประเมินอำจดำเนินกำรด้ วยบุคคล ต่อไปนี ้ (1) ผู้เรี ยนประเมินตนเอง
(2) เพื่อนช่วยประเมิน (3) ผู้สอนหรื อครูที่ปรึกษำประเมิน (4) บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
1. ผู้เรี ยนประเมินตนเอง
ผู้เรี ยนประเมินตนเองว่ำตนเองมีควำมรู้และมีสว่ นร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมในโครงกำรมำกน้ อย
เพียงใด กำรประเมินตนเองจะทำให้ เป็ นผู้สำมำรถฝึ กหัดพัฒนำตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีควำมรู้ตลอดเวลำ
สำมำรถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต ผู้เรี ยนจะแสดงออกให้ เห็นว่ำผู้เรี ยนที่เป็ นเจ้ ำของโครงงำนซึง่ อำจเป็ น
รำยบุคคลหรื อกลุม่ ทำงำน มีควำมพึงพอใจต่อขันตอนของกิ
้
จกรรมแต่ละขันตอนที
้
่ได้ กำหนดหรื อร่วมกัน
กำหนดขึ ้นเองเพียงใด มีหวั ข้ อกิจกรรมใดที่ยงั ขำดตกบกพร่อง จะต้ องเพิ่มเติมในส่วนใดบ้ ำง ควำมละเอียด
รัดกุม ในแต่ละขันเป็
้ นอย่ำงไร
2. ผู้ประเมินซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมชัน้
ผู้เรี ยนประเมินซึง่ กันและกัน วิธีนี ้จะเป็ นกำรประเมินผลโดยสมำชิกในกลุม่ ประเมินซึง่ กันและกัน
ซึง่ เป็ นวิธีกำรควบคุมกลุม่ ได้ เป็ นอย่ำงดี จะต้ องมีกำรประเมินเป็ นระยะๆ ตลอดเวลำตลอดเวลำกำรดำเนิน
โครงกำร กำรทำเช่นนี ้จะทำให้ เกิดผลดีตอ่ ตัวผู้เรี ยนหรื อสมำชิกในกลุม่ กล่ำวคือทุกคนจะได้ มีควำม
ตระหนักรู้ในบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของตน ซึง่ มีกลุ่มเพื่อสมำชิกในทีมร่วมติดตำมเฝ้ำดูอยู่
ซึง่ จะมีผลต่อควำมมีคณ
ุ ค่ำในตนเองของผู้เรี ยน มีผลต่อควำมสัมพันธ์ภำยในกลุม่ ฝึ กหัดให้ ผ้ เู รี ยนมีกำร
พัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เพื่อนำไปสูก่ ำรประเมินผู้อื่นได้ อย่ำงดี เป็ นกำรจูงใจให้
ผู้เรี ยนมีผลกำรเรี ยนและผลกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุม่ ได้ ดีขึ ้น เพรำะรู้วำ่ มีเพื่อนคอยพิจำรณำตนเองอยู่
ตลอดเวลำ
3. ผู้ประเมินซึง่ เป็ นผู้สอน หรื ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
เนื่องจำกผู้สอนเป็ นผู้กำหนด “แนวทำง” ของวัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู้ ผู้สอนจึงเป็ นผู้ตรวจที่มีสว่ น
สำคัญในกำรประเมินผลของกำรเรี ยนรู้ทงในแง่
ั้
กระบวนกำรของกลุม่ และผลงำนของกลุม่ ผู้สอนอำจให้
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คำแนะนำเพิ่มเติมได้ ในเรื่ องวิธีกำรอื่นที่ใช้ ในกำรศึกษำหำคำตอบ ควำมสัมพันธ์ของวิชำตำมหัวเรื่ องที่
ศึกษำกับวิชำอื่น ข้ อค้ นพบที่ผ้ เู รี ยนได้ จำกโครงงำน กำรนำคำตอบของกำรศึกษำที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ กำร
นำข้ อค้ นพบที่ตำ่ งไปจำกเป้ำหมำยของกำรศึกษำไปใช้ ประโยชน์ หรื อขยำยผลกำรศึกษำเป็ นโครงงำนใหม่
ฯลฯ
4. กำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก
กำรประเมินจำกบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้จดั กำร หรื อ ผู้ให้ คำปรึกษำที่มีควำมรู้ในเรื่ องกำร
เชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรี ยนรู้กบั เนื ้อหำสำระนันๆกั
้ บเรื่ องโครงกำรที่นกั ศึกษำเรี ยนรู้อยู่ กำรทำเช่นนี ้ทำให้
ผู้เรี ยนมีควำมใส่ใจและมีควำมกังวลเล็กน้ อยเมื่อรู้วำ่ ตนเองและกลุม่ จะมีบคุ คลภำยนอกที่ไม่ใช่ครูผ้ สู อน
และเพื่อนๆของตนเองและเป็ นผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์ และสำขำนันๆที
้ ่ผ้ เู รี ยนกำลังศึกษำ กำรสร้ ำงควำม
กังวลเพียงเล็กน้ อยจะทำให้ ผ้ เู รี ยนวำงแผนกำรทำงำนให้ รัดกุมยิ่งขึ ้น
และเพื่อให้ กำรวัดและประเมินผลได้ สะท้ อนควำมสำมำรถที่แท้ จริงของผู้เรี ยน ผลกำรประเมิน
อำจจะได้ มำจำกแหล่งข้ อมูลและวิธีกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้





สังเกตกำรแสดงออกเป็ นรำยบุคคลหรื อรำยกลุม่
ชิ ้นงำน ผลงำน รำยงำน และกระบวนกำร
กำรสัมภำษณ์
บันทึกของผู้เรี ยน








กำรประชุมปรึกษำหำรื อร่วมกันระหว่ำงผู้เรี ยนและครู
กำรวัดและประเมินผลภำคปฏิบตั ิ
กำรวัดและประเมินผลด้ ำนควำมสำมำรถ
แฟ้มผลงำน
กำรประเมินตนเอง
กำรประเมินโดยกลุม่ เพื่อน

 กำรประเมินกลุม่
 กำรประเมินโดยใช้ แบบทดสอบทังแบบอั
้
ตนัยและแบบปรนัย
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