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นิตยสาร สสวท.

ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
นักวิชาการ สาขาปฐมวัย สสวท. / e-mail: tprom@ipst.ac.th

นับต้ังแต่มีกระแสของการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนสำาหรับศตวรรษท่ี 21 และสะเต็มศึกษา (STEM Educa-
tion) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-Based 
Learning (PBL) ก็ ได้รับความสนใจและกล่าวถึงในวงการ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี   
อย่างกว้างขวาง  โดยนักการศึกษาอ้างว่า การจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานน้ันสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  
หากผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานก็จะได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะในหลายด้าน อาทิ

 

•	 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and  
Innovation Skills)	ผูเ้รยีนจะไดร้บัการสง่เสรมิใหม้ทีกัษะการ
คิดวิเคราะห์	การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา	

•	 ทักษะเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร การส่ือสารและเทคโนโลยี 
(Information, Media, and Technology Skills) ผู้เรียน
จะสามารถเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่าง	 ๆ	 และ	
สามารถทำาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

•	 ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career 
Skills)	 ผู้เรียนจะสามารถทำางานเป็นทีม	 มีภาวะผู้นำา	 และมี	
ความรับผิดชอบ	

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project-Based Learning: PBL)
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในชั้นเรียนสามารถเริ่มต้น
ได้จากการที่ครูกำาหนดขอบเขตหรือหัวข้อของการทำาโครงงาน	
อย่างกว้าง	ๆ	ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระวิชา	 จากนั้นจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสงสัยหรือสนใจ	 อันจะนำาไปสู่การกำาหนดปัญหา	
ของโครงงานที่ผู้เรียนจะไปหาคำาตอบต่อไป	 สถานการณ์ที่นำา	
ไปสู่การทำาโครงงานนีอ้าจจะได้มาจาก	ขา่ว	บทความ	เหตกุารณ	์
หรือสถานการณ์ปัญหาที่พบจริงในชีวิตประจำาวัน	 หรือปัญหา	
ของคนในสังคมที่ ต้องการความช่วยเหลือหรือการแก้ไข		
เมื่อผู้ เรียนได้ปัญหาหรือคำาถามที่นำาไปสู่การทำาโครงงาน	
อยา่งชดัเจนแลว้	ผูส้อนมบีทบาทในการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนออกแบบ
และวางแผนวิธีการในการหาคำาตอบและกำาหนดขั้นตอนใน	
การทำางานของตนเอง	จากนัน้ใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบัิตติามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีกำาหนดข้ึน	 โดยผู้สอนเป็นผู้คอยสนับสนุนด้านส่ือ		
วัสดุอุปกรณ์แหลง่เรยีนรูต้า่ง		ๆ 		ตลอดจนวทิยากรหรอืผู้เช่ียวชาญท่ี	
จะมาช่ วย เหลือผู้ เรี ยนตามความจำ า เป็น 	 และติดตาม	
ความก้าวหน้าของการทำางานของผู้เรียนตลอดจนคอยให้	
คำาชี้แนะ	 และให้ความรู้เพิ่มเติมที่จำาเป็น	 หรือช่วยเหลือผู้เรียน	
ให้สามารถทำาตามแผนการท่ีวางไว้ได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรอืเปา้หมายทีผู่เ้รยีนกำาหนดไว	้	ในชว่งทา้ยของการทำาโครงงาน	
ผู้เรียนจะต้องมีการเผยแพร่หรือนำาเสนอกระบวนการและผลท่ี
ได้จากการทำาโครงงานให้ผู้อื่นได้รับทราบเพื่อรับการประเมิน
และข้อเสนอแนะหรือผลสะท้อนกลับทั้งจากผู้สอน	 เพื่อน	 และ
บุคคลอื่น	ๆ	เช่น	ผู้ปกครอง	ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	หรือ	บุคคล
ทั่วไปในชุมชน

ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความ
ยืดหยุ่น	 ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้เพื่อ	
ให้ ได้มา ซ่ึ งข้อมูลและตัวข้อมูลที่ ไ ด้มาว่ า มีความลึก ซ้ึ ง	
เพียงพอท่ีจะตอบคำาถามท่ีผู้เรียนสงสัยหรือสนใจอยากจะรู้หรือไม่	
ซึ่งระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องหนึ่ง		
อาจจะใช้เวลาหน่ึงสัปดาห์	หรืออาจจะใช้เวลาสองถึงสามเดือนก็ได้	

สำาหรับในสะเต็มศึกษา	 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
วิศวกรรมศาสตร์	 โดยเน้นการนำาความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตจริงและการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต	 ได้แนะนำาทางเลือก
หนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถทำาได้คือการจัด	
สะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงาน	
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง	 ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้รับ	
ประสบการณ์ที่พัฒนาทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์	
อันนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม	 ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ใน	
การทำาโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่	
ต้องใช้องค์ความรู้	 และทักษะด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	
และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและการบริการที่สำาคัญต่อ	
อนาคตของประเทศ

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม แ ม้ จ ะ เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ว่ า		
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถส่งเสริมการเรียนรู้		
สะเต็มศึกษาให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่	21	แต่ผู้สอนหลายท่าน	
ยังขาดความเข้า ใจที่ ชั ด เจนว่ าการจัดการเรียนรู้ แบบ	
โครงงานคืออะไร	 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร	
และลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	
เป็นอย่างไร	 ในบทความน้ีจึงจะให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อตอบ	
คำาถามเหล่านี้

 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีกระบวนการอย่างไร
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีกระบวนการหรือข้ันตอน

ในการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ตายตัว	 เน้นที่การนำากระบวนการ	
ในการทำาโครงงาน	 (project)	 มาใช้เป็นแนวทางหรือขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 ดังนั้นในบางครั้ง	 การ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จึงถูกเรียกว่า	การจัดการเรียนรู้โดยใช	้
โครงงานเป็นฐาน	 ซึ่งแตกต่างไปจากการการทำาโครงงานสั้น	 ๆ	
หลงัเรยีนจบแตล่ะหนว่ยการเรยีนรู	้หรอื	การมอบหมายใหผู้เ้รยีน	
ไปทำาโครงงานนอกเวลาเรยีน	หรอื	กจิกรรมเพิม่เตมิจากการเรยีน				
การสอนตามรายวิชาท่ัวไป	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้	
แบบโครงงานจึงเปรียบเหมือนอาหารจานหลักไม่ใช่ของหวานตบท้าย	
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 การเตรยีมกจิกรรมและสือ่การเรียนรูข้องผ้สูอนในการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานก็จำาเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นและ	
ปรับไปตามสถานการณ์หรือความต้องการของผู้ เรียน	
เป็นสำาคัญ	 เนื่องจากผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งคำาถาม	 กำาหนดวิธีการ
หาคำาตอบ	 และเลือกวิธีการหาคำาตอบหรือวิธีการทำากิจกรรม
แตกต่างกันไปตามความต้องการของตนเอง	 ในการเตรียมสื่อ
วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ล่วงหน้า	 ครูอาจทำาได้ด้วยการ
คาดคะเนหรือกำาหนดขอบเขตและแนวทางของการหาคำาตอบ
จากคำาถามทีผู้่เรยีนรว่มกันตัง้ข้ึนในชว่งตน้ของการทำาโครงงาน	
 
ลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
อย่างไร

Buck	 Institute	 for	 Education	 (BIE)	 	 เป็นสถาบันที่	
มุ่ ง เน้ นการส่ ง เสริ มการจั ดการ เรี ยนรู้ แบบโครงงาน		
ได้ เสนอแนะองค์ประกอบสำาคัญของการจัดการเรียนรู้ 	
แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ	ดังนี้

•	 มีความมุ่งหมายที่จะสอนเนื้อหาสาระที่สำาคัญ		
เป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียน	 คือ	 ให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้แนวคิดหลักที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการ	
เรียนรู้วิชาต่าง	ๆ	

•	 พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการคิดวิพากษ์ 
การแกป้ญัหา ความรว่มมือร่วมใจ และการส่ือสารในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย	 ในการตอบคำาถามนำา	 (Driving	 Question)	
และสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพสูง	ผู้เรียนต้องลงมือทำามากกว่า
การท่องจำาข้อมูล	 ผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงและเรียน
รู้การทำางานร่วมกันเป็นทีม	 ในขณะท่ีทำาการสื่อสาร	 ผู้เรียน
ต้องรับฟังผู้อ่ืนและถ่ายทอดความคิดของผู้เรียนให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน	 อีกท้ังผู้เรียนยังต้องสามารถอ่านข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	ได้	รวมทั้งสามารถเขียนหรืออธิบายผ่านวิธี
การที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและทำาการนำาเสนอได้อย่าง	
มีประสิทธิภาพ	

•	 ตอ้งใชก้ารสืบเสาะหาความรูเ้ปน็กระบวนการในการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม	่ผู้เรียนถามคำาถาม	ค้นหาคำาตอบ
และลงข้อสรปุ	ซึง่ทำาใหเ้กดิการสร้างสรรคส์ิง่ใหมใ่นเชงิความคิด	
หรือการได้ชิ้นงาน

•	 เป็นการเรียนรู้ที่ดำ า เนินการภายใต้คำาถามนำา 
ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด	 และเป็นตัวกำาหนดขอบเขตประเด็น		
ข้อโต้แย้ง	 ความท้าทายหรือปัญหาที่สำาคัญ	 เพื่อทำาให้งานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายและลุ่มลึก

•	 สร้างความตระหนักถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องมีความ
รู้เนื้อหาและทักษะที่จำาเป็น	 ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงานมีการจัดลำาดับของกระบวนการเรียนรู้ที่ต่างจาก
การเรียนรู้แบบด้ังเดิม	นัน้คอื	ในหนว่ยการเรยีนรูท้ัว่ไปทีมี่การทำา
โครงงานเพิม่เขา้มาทา้ยหนว่ยจะเริม่จากการนำาเสนอความรูแ้ละ
แนวคดิใหแ้กผู่เ้รยีนกอ่น	จากนัน้จงึใหโ้อกาสผู้เรยีนนำาความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้	 แต่ในทางกลับกัน	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เเบบโครงงานนัน้จะเริม่ต้นด้วยการเหน็ผลติผลหรอืการนำาเสนอ
ผลงานปลายทาง	 ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจำาเป็นที่	
จะต้องเรียนรู้และทำาความเข้าใจข้อมูลและแนวคิดต่างๆ		
ที่เก่ียวข้องเพื่อนำามาใช้ในการทำาโครงงานให้ได้ผลผลิตหรือ	
ผลงานตามเป้าหมายที่ต้องการ	

•	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เเสดงความคิดเห็นเเละเลือก		
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่จะทำางานด้วยตนเองเเละเเสดงความ
รับผิดชอบเมื่อตนเองเลือกศึกษาสิ่งท่ีสนใจ	 การที่ผู้เรียนได้
มีโอกาสเลือกสิ่งที่ ต้องการศึกษาเเละแสดงออกถึงสิ่งที่ได้ 	
เรียนรู้ด้วยตนเอง	 เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน	

•	 มีกระบวนการทบทวนและสะท้อนกลับ	 ผู้ เรียน	
ได้ เรียนรู้ที่จะให้และรับการเสนอแนะและความคิดเห็น	
เพื่ อพัฒนาคุณภาพของผลงานที่ ไ ด้ สร้ า งสรร ค์ขึ้ นมา		
และมีคำาถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความคิดถึง	
สิ่งที่ได้เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างและมีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร

•	 ผู้ชมสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม	 ผู้เรียนนำาเสนองาน
ที่ได้ศึกษาให้แก่ผู้อื่นนอกเหนือไปจากเพื่อนร่วมช้ันและผู้สอน		
ทั้ ง ก า ร นำ า เ ส น อ โ ด ย ตั ว บุ ค ค ล ห รื อ ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง 	 ๆ		
ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายาม
ทำางานออกมาอยา่งมคีณุภาพและทำาโครงงานให้มคีวามถกูตอ้ง
น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น	



17

ปีที่ 42 ฉบับที่ 188  พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 

บรรณานุกรม
Buck	Institute	for	Education	(BIE).	What	is	PBL?.	Retrieved	February	15,	2013,	from	

							http://www.bie.org/about/what_is_pbl.

สาขาปฐมวยั.	สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี	(2556).	คู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

       เพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ และครูแกนน�าปฐมวยั: การจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบโครงงาน

       ปฐมวยั (Project-Based Learning).	(เอกสารอดัสำาเนา).

(ที่มา: http://www.bie.org/about/what_is_pbl)

สำาหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
• เว็บไซต์ Project-Based Learning Professional Development Guide: An overview of the Edutopia 

professional development guide for teaching how to use project-based learning in the classroom โดย 
Edutopia Staff 

URL: http://www.edutopia.org/project-based-learning-guide
• เว็บไซต์ Designing Your Project: Design Principles for Effective Project Based Learning โดย Buck 

Institute for Education (BIE)  
URL: http://pbl-online.org/pathway2.html

st


