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                                 หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

                                                           เร่ือง 7  การเรียนรู้แบบโครงงาน 

                                                                              อญัชล ีธรรมะวธีิกุล 

                                                                                1  ตุลาคม 2561                                                                            

1. ความส าคัญ 

          การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการรู้
หรือมีความสงสัยดว้ยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของ
กลุ่ม 

         การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกนั เช่น กระบวนการ
กลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การวิจยั ทั้งน้ีมุ่งให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีสนใจ โดยใชก้ระบวนการ
และวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะตอ้งลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ี
มุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้้วยตนเอง ผูส้อนจะ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ให้ไดค้วามรู้ท่ีสมบูรณ์ จากความส าคญัของการ
เรียนรู้แบบโครงการดงักล่าว  

          การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้
การเรียนวิชาเลือกในแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน จ านวนอย่างน้อย 3 
หน่วยกติ (ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั,2553:17) 

2. แนวคิด 

     การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงตามหลกัพฒันาการคิดของบลูม (Bloom) ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้
ความจ า(Knowledge) ความเข้าใจ(Comprehension) การน าไปใช้(Application) การวิเคราะห์(Analysis) การ
สังเคราะห์(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) นอกจากนั้นยงัเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญัต่อผูเ้รียนทุก
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้
ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
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3. ความหมายของโครงงาน  

       โครงงาน หมายถึง แผนงานและกิจกรรมท่ีมีการก าหนดรูปแบบการท างานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
ท างานท่ีชดัเจน เพื่อใหส้ามารถผลิตช้ินงานหรือผลงานท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรและน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงได ้

4. ประเภทของโครงงาน  

            โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

          1) ประเภทศึกษาทดลอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบทดลองหรือพิสูจน์ความจริงตามหลกัวิชาการอย่างเป็น
เหตุเป็นผลเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริงในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ 

         2) ประเภทส ารวจขอ้มูล เป็นการส ารวจรวบรวมข้อมูลแล้วน าขอ้มูลนั้น ๆ มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และ
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนหรือพฒันางานหรือปรับปรุงงาน 

        3) ประเภทส่ิงประดิษฐ์ เป็นการผลิตช้ินงานใหม่และศึกษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประโยชน์และคุณค่าของ
ช้ินงานนั้น ๆ 

        4) ประเภทพฒันาผลงาน เป็นการค้นควา้หรือพฒันาช้ินงานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนหรือมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5. ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงงาน 

      ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงงานมิไดอ้ยูท่ี่ผลผลิตหรือช้ินงานท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน แต่ประโยชน์ท่ี
ผูเ้รียนจะได้รับคือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ ทดลองและสรุปผลการเรียนรู้หรือสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบโครงงาน ยงัมีประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

             1) ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามความถนดัและความสนใจ 

             2) ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการท างานดว้ยตนเองหรือร่วมฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม 

             3) ผูเ้รียนมีการท างานเป็นระบบ 

             4) ผูเ้รียนมีโอกาสในการพฒันาความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์

              5) ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ และแกปั้ญหาจากการท างาน 
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              6) ผลงานหรือช้ินงานสามารถน าไปสู่การประเมินความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนตามสภาพจริงได ้

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

              กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมี 3 ขั้นตอน คือ การเลือกโครงงาน การจดัท าโครงงาน และการ
เขียนรายงานโครงงาน 

             ขั้นตอนที ่1 การเลือกโครงงาน 

            เป็นขั้นท่ีมีความส าคญัมาก ครูและผูเ้รียนร่วมกนัศึกษา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาและ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพปัญหาของชุมชน ความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน น ามา
วเิคราะห์เพื่อตดัสินใจเลือกโครงงานและก าหนดหวัขอ้โครงงาน โดยวเิคราะห์ 3 ดา้นคือ 

             1) ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  

            2) ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

            3) ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ดา้นวชิาการ  

           จากตารางวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกโครงงาน ดงัน้ี  
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                                         ตวัอยา่งตารางวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกโครงงาน 

โครงงานท่ี 1. …………………………………………………………………………………………… 

โครงงานท่ี 2 …………………………………………………………………………………………… 

โครงงานท่ี 3 …………………………………………………………………………………………… 

ท่ี                         
                      รายการ 

   
     โครงงานท่ี 1 
        คะแนน 

 โครงงานท่ี 2 
      คะแนน 

   โครงงานท่ี 3 
      คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1  ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

1.ความสนใจและความถนดั 
2.ความรู้และประสบการณ์เดิม 
3.ความพร้อมดา้นงบประมาณ 
4.ความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
5.ความพร้อมดา้นแรงงาน 
6.ความพร้อมดา้นเวลา 

            

2 ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ สั ง ค ม แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
1.เป็นโครงงานท่ีมีประโยชน์ 
2.มีผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
3.มีแหล่งวสัดุอุปกรณ์ 
4.มีแหล่งวทิยาการหรือแหล่งเรียนรู้ 
5.มีสถานท่ีท ากิจกรรมโครงงานท่ี
เหมาะสม 
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3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ดา้นวชิาการ 
1.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท าโครงงาน 
2.ขั้นตอนในการปฏิบัติโครงงาน
สามารถปฏิบติัได ้

 
                                    รวม    

     

 ขั้นตอนการเลือกท าโครงงาน  

1.วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกโครงงาน จากขอ้มูลทั้ง 3 ด้าน คือ1) ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 2) ขอ้มูลเก่ียวกบั
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ 3) ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ดา้นวชิาการ จากตารางวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกโครงงาน  

โดยใหมี้เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

                     4      คะแนน หมายถึง   ระดับดีมาก 

3 คะแนน หมายถึง    ระดับดี 

2    คะแนน หมายถึง    ระดับปานกลาง 

                     1   คะแนน หมายถึง      ระดับน้อย 

2. เม่ือไดค้ะแนนแต่ละขอ้ของแต่ละโครงงานแลว้ ให้รวมคะแนนแต่ละ โครงงาน โครงงานใดไดค้ะแนน
มากท่ีสุด ก็ใหเ้ลือกโครงงานนั้น 

          ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าโครงงาน เม่ือผูเ้รียนเลือกโครงงานไดแ้ลว้ ต่อไปเป็นขั้นตอนการจดัท าโครงงาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย การเขียนโครงงาน การขออนุมติัโครงงาน และลงมือปฏิบติังาน 

                              2.1 การเขียนโครงงาน  

                                      1) ช่ือโครงงาน ควรเขียนสั้น ๆ กระชบั ชดัเจน และสามารถส่ือความหมายไดว้า่ ท าอะไร 
เช่น “โครงงานการท าโคมไฟจากไมไ้ผ”่ 
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                                      2) หลกัการและเหตุผล หรือความส าคัญของโครงงาน ควรเขียนสภาพและความตอ้งการ
ของตนเองและชุมชน ปัญหาท่ีเกิด วธีิการแกปั้ญหา สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
                                     3) วตัถุประสงค์ ควรเขียนแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง การเขียน
วตัถุประสงค ์ถา้มีหลายวตัถุประสงค ์ควรเขียนเป็นขอ้ ๆ เรียงตามล าดบัความส าคญั 
                                      4) เป้าหมาย ควรระบุใหช้ดัเจนวา่ผลงานท่ีได ้คืออะไร มีปริมาณเท่าใดและคุณภาพเป็น
อยา่งไร 
                                     5) วธีิด าเนินงาน เขียนเป็นรายละเอียดขั้นตอนของการท างาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด
โครงงาน โดยเขียนเป็นแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย หวัขอ้ กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ทรัพยากร/ปัจจยั 

                                     6) สถานท่ีด าเนินโครงงาน 
                                    7) ระยะเวลาการด าเนินโครงงาน ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดด าเนินโครงงาน 
                                    8) งบประมาณ จดัท ารายละเอียด รายจ่ายท่ีจะตอ้งใชใ้นการท าโครงงานทั้งหมด ซ่ึงเป็น
รายจ่ายเก่ียวกบั ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้เป็นตน้ 

                                    
                                   9) การติดตามและประเมินผล ตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงงานทุกระยะ 
คือก่อนด าเนินการโครงงาน ระหวา่งด าเนินการโครงงาน และหลงัด าเนินการโครงงาน เพื่อดูแลและควบคุมการท า
โครงงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จะตอ้งเขียนระบุถึงวธีิการ เคร่ืองมือ ระยะเวลา ในการติดตามและ
ประเมินผล 
                                 10) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ใหร้ะบุถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเสร็จส้ินโครงงานเป็นทั้งผลท่ีไดรั้บ
โดยตรงและผลพลอยไดห้รือผลกระทบจากโครงงานท่ีเป็นผลในดา้นดีท่ีคาดวา่จะไดรั้บนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
                              11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน ระบุผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของโครงงานอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
                             12) ทีป่รึกษา ท่ีปรึกษาในการท าโครงงานของผูเ้รียน อาจเป็นครูผูส้อน วทิยากรสอนเสริม 
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งประสานงานกบัผูท่ี้จะมาเป็นท่ีปรึกษาก่อนท่ีจะน าช่ือมาเขียน
ไวใ้นโครงงาน 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

                                                         ตงัอยา่ง แบบฟอร์มเขียนเสนอโครงงาน 

1. ช่ือโครงงาน .......................................................................................................................... 

2. หลกัการและเหตุผล 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................... 

3. วตัถุประสงค ์
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

4. เป้าหมาย 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

5. วธีิด าเนินการ 

ท่ี            กิจกรรม                      ปฏิทินปฏิบติังานโครงงาน 
     เดือน       เดือน      เดือน       เดือน 

      
      
      
      
      
      
      

6. สถานท่ีด าเนินโครงงาน 

................................................................................................................................................. 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงงาน 

................................................................................................................................................. 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

.................................................................................................................................................. 

9. การติดตามและประเมินผล 

1) ก่อนด าเนินการ ............................................................................................... 

2) ระหวา่งด าเนินการ............................................................................................. 

3) เสร็จส้ินการด าเนินการ..................................................................................... 

10. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

................................................................................................................................................. 

11.ผูรั้บผดิชอบโครงงาน 

1) ………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………….. 

12. ท่ีปรึกษาโครงงาน 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 

 

2.2) การขออนุมัติโครงงาน ผูเ้รียนตอ้งเขียนโครงงานและแผนปฏิบติังานเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม 
กรณีเป็นกลุ่มจ านวนสมาชิกในกลุ่มตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของโครงงาน เสนอต่อผูส้อนเพื่อให้ความ
เห็นชอบเบ้ืองตน้ แลว้เสนอต่อหวัหนา้สถานศึกษาเพื่ออนุมติั 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

                                 ตัวอย่างแบบวเิคราะห์โครงงาน 

 

 

                                                           แบบวเิคราะห์โครงงาน 
ช่ือโครงงาน ........................................ 
ช่ือนกัศึกษา ...................... ระดบั................ภาคเรียนท่ี ............ กศน.อ าเภอ................................. 
ค าช้ีแจง  ให้ครู กศน.พิจารณาแบบเสนอโครงงานของ นกัศึกษาในแต่ละขั้นตอนของการเขียนเพื่อเสนอ
โครงงาน ตามหัวขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นช่อง”รายการ” และเขียนความคิดเห็นของท่าน  ลงในช่อง ” ความ
คิดเห็น” 
                                               รายการ                                   ความคิดเห็น 
1.องค์ประกอบแบบเสนอโครงงาน มีครบ12 
หวัขอ้ หรือไม่   

 

2.ช่ือโครงงาน เขียนกระชบัชดัเจนและสามารถ
ส่ือความหมายหรือไม ่

   
 

3.หลักการและเหตุผลหรือความส าคัญของ
โครงงาน 
 - เขียนแสดงถึงสภาพและความตอ้งการของ
ตนเองและชุมชน ปัญหาท่ีเกิด วธีิการแกปั้ญหา 
สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน และประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บหรือไม่ 

 

4.วตัถุประสงค ์
- เขียนถึงความตอ้งการท่ีจะท าโครงงานชัดเจน
หรือไม ่
- การเขียนวตัถุประสงค ์ถา้มีหลายวตัถุประสงค ์
เขียนเป็นขอ้ ๆ  เรียงตามล าดบัความส าคญั 
หรือไม่ 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

5.เป้าหมาย 
- ระบุว่าผลงานท่ีได้ คืออะไร มีปริมาณเท่าใด
และคุณภาพเป็นอยา่งไร หรือไม่ 
- มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือไม่ 
- มีความชัดเจนของการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม ่
- มีการระบุขอบเขตพื้นท่ีด าเนินการหรือไม่ 
- มีการระบุจ านวนหน่วยนบัหรือไม่ 
- มีความเป็นไปไดห้รือไม ่

 

6.วธีิด าเนินการ 
- มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานชัดเจน
หรือไม ่
- การก าหนดเวลาปฏิบติังานหรือไม่ 
- ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ 
- ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือไม่ 
- ความเป็นไปไดห้รือไม ่

 

7. สถานท่ีด าเนินโครงงาน มีความเหมาะสม  
 8. ระยะเวลาการด าเนินโครงงาน  

- ระบุ ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด
ด าเนินโครงงาน 

 

9. งบประมาณในการด าเนินโครงงาน 
- ระบุรายละเอียด รายจ่ายท่ีจะตอ้งใชใ้นการท า
โครงงานทั้ งหมด ซ่ึงเป็นรายจ่ายเก่ียวกับ ค่า
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ ท่ีใช้ใน
การปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

10.การติดตามและประเมินผล  
- ระบุการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงงานทุกระยะ คือก่อนด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการ และหลงัด าเนินการ 
 - ระบุถึงวิธีการ เคร่ืองมือ ระยะเวลา ในการ
ติดตามและประเมินผล 
 

 

 11. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
- ระบุถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเสร็จส้ินโครงงาน
เป็นทั้งผลท่ีไดรั้บโดยตรงหรือผลกระทบ 
- ระ บุผล ท่ีคาดว่าจะได้ รับสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หรือไม่ 
 

 

12. ผูรั้บผดิชอบโครงงาน 
- ระบุผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของโครงงานชดัเจนอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 

 

13. ท่ีปรึกษา  
- ระบุ ท่ีปรึกษาในการท าโครงงานชัด เจน
หรือไม่ เช่นเป็นครูผูส้อน วิทยากรสอนเสริม 
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

 

                                                                               

    ลงช่ือ................................................ 

                                                                                           (........................................................) 

                                                                                    ครู กศน. ต าบล.............................. 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

  2.3) ปฏิบัติงาน เม่ือผูเ้รียนไดรั้บอนุมติัให้ท าโครงงานแลว้ ใหป้ฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไวจ้นส าเร็จไดผ้ลงาน/
ช้ินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ในระหวา่งปฏิบติังานผูเ้รียนจะตอ้งบนัทึกผลการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
รายงานความกา้วหนา้ของโครงงานต่อผูส้อนตามขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และครูผูส้อนจะตอ้งลงลายมือ
ช่ือและใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะไวเ้ป็นหลกัฐาน ในแบบบนัทึกผลการปฏิบติังานโครงงาน                                                       

                                              ตวัอยา่ง แบบบนัทึกผลการปฏิบติังานโครงงาน………………… 

ท่ี กิจกรรม ผลการ
ปฏิบติังาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

ครูรับทราบ 
วนั/เดือน/ปี 

ขอ้คิด เห็น/
ขอ้เสนอแนะ
ของครู 

      

      

      

      

 

   

 ขั้นตอนที ่3 การเขียนรายงานโครงงาน 

                            การเขียนรายงานโครงงานมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ท่ี กิจกรรม ผลการปฏิบติังาน  ปัญหา/อุปสรรค และการแกไ้ข ครูรับทราบ วนั/เดือน/ปี ขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะของครู 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

      

 

      

                           1) ส่วนน า ประกอบดว้ย ปก ค าน า และสารบญั 
                           2) ส่วนเน้ือหา ประกอบดว้ย 

                                2.1) หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงงาน 

                                2.2) วธีิด าเนินงาน 

                                      ตอนท่ี 1 การเตรียมการ 

                                    - การศึกษาคน้ควา้ จากเอกสาร แบบเรียน ต ารา แหล่ง เรียนรู้ การส ารวจชุมชน และผูรู้้ ฯลฯ 

                                    -การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

                                    - บุคลากรผูป้ฏิบติังาน รายละเอียดเก่ียวกบั จ านวนผูป้ฏิบติังาน ความรู้ความสามารถ การ
แบ่งบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                                      ตอนท่ี 2 การด าเนินงานไดแ้ก่ขั้นตอนการท าโครงงานแต่ละขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

                                     ตอนท่ี 3 งบประมาณ แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของ
โครงงาน 

                                     ตอนท่ี 4 ผลการด าเนินงาน เขียนสรุปว่าผลงาน/ช้ินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อผลงานหรือช้ินงาน รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้ตอ้งการท าโครงงาน
ลกัษณะน้ีต่อไป 

                     3) ภาคผนวก 

                          – โครงงาน 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

 

7. การประเมินโครงงาน 

      แนวทางการประเมินโครงงานโดยก าหนดกรอบในการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

            ส่วนท่ี 1 เอกสารเสนอโครงงาน 
            ส่วนท่ี 2 กระบวนการท างาน 
            ส่วนท่ี 3 ผลงาน/ช้ินงานและเอกสารรายงานโครงงาน 

            มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                      รายการประเมิน        คะแนนเตม็(ร้อยละ) 

ส่วนที่ 1 เอกสารเสนอโครงงาน ประเมินความชัดเจน ความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นประเด็นต่อไปน้ี 

1) ช่ือโครงงาน 

2) หลกัการและเหตุผล 
3) วตัถุประสงค ์
4) เป้าหมาย 
5) วธีิด าเนินการ 

6) สถานท่ีด าเนินโครงงาน 

7) ระยะเวลาด าเนินโครงงาน 

8) งบประมาณ 

9) การติดตามและประเมินผล 
10) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

                 20% 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

11) ผูรั้บผิดชอบโครงงาน 
12) ท่ีปรึกษาโครงงาน 

ส่วนที ่2 กระบวนการท างาน 

ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ในประเด็นต่อไปน้ี 

- การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม(กรณีเป็นงานกลุ่ม 

- การขอค าแนะน าและปรึกษาท่ีปรึกษาโครงงาน 

- การบนัทึกผลการปฏิบติังานโครงงาน 
-การน าเสนอความกา้วหนา้ 
-การติดตามและประเมินผล 

40% 

ส่วนที่ 3 ผลงาน/ช้ินงานและเอกสารรายงานโครงงาน  มี
ประเด็นในการประเมิน ดงัน้ี  

1.ผลงาน/ช้ินงาน  
- เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน 
- ประโยชน์ 

2. เอกสารรายงานโครงงาน 
- ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ 
- ความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
- การพิมพแ์ละการจดัท ารูปเล่ม 

40% 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

 

 

 

                                          ตัวอย่างแบบประเมินส่วนที ่1 เอกสารโครงงาน 

 

 

                                                           แบบประเมินเอกสารโครงงาน 
ช่ือโครงงาน ........................................ 
ช่ือนกัศึกษา ...................... ระดบั................ภาคเรียนท่ี ............ กศน.อ าเภอ................................. 
ค าช้ีแจง  ให้ครู กศน.พิจารณาเอกสารโครงงานของ นกัศึกษาในแต่ละขั้นตอนของการเขียนเพื่อเสนอโครงงาน ตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นช่อง”รายการ” และประเมินโดยใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ และคะแนนรวม 
ซ่ึงมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี ้
                     4 คะแนน หมายถึง    การปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
                     3 คะแนน หมายถึง    การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
                     2 คะแนน หมายถึง     การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
                     1 คะแนน หมายถึง     การปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 
 
 รายการ          คะแนน                          

   4    3 2 1 

1. องคป์ระกอบแบบเสนอโครงงานมีครบ12 หวัขอ้      
2. ช่ือโครงงาน เขียนกระชบัชดัเจนและสามารถส่ือความหมาย    

 
 
 

 
 

 
 

3. หลกัการและเหตุผลหรือความส าคญัของโครงงาน     
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

 
 
 

เขียนแสดงถึงสภาพและความต้องการของตนเองและชุมชน ปัญหาท่ีเกิด วิธีการ
แกปั้ญหา สภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  

4. 
                                 
                    
 
 

วตัถุประสงค์ การเขียนวตัถุประสงค์เขียนชดัเจน วตัถุประสงค์ท่ีมีหลายวตัถุประสงค์ 
เขียนเป็นขอ้ ๆ เรียงตามล าดบัความส าคญั  

    

5 เป้าหมาย 
- ระบุวา่ผลงานท่ีได ้โดยระบุปริมาณและคุณภาพ 
- ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
- ความชดัเจนของการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- การระบุขอบเขตพื้นท่ีด าเนินการ 
- การระบุจ านวนหน่วยนบั 
- ความเป็นไปไดห้รือ 

    

6 วธีิด าเนินการ 
- ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานชดัเจน 
- ก าหนดเวลาปฏิบติังาน 
- สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
- สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
- มีความเป็นไปได ้

    

7 สถานท่ีด าเนินโครงงาน มีความเหมาะสม     
 8 

 
ระยะเวลาการด าเนินโครงงาน  ระบุ ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดด าเนินโครงงาน 

 
    

9 
 

งบประมาณในการด าเนินโครงงาน   ระบุรายละเอียด รายจ่ายท่ีจะต้องใช้ในการท า
โครงงานทั้งหมด ซ่ึงเป็นรายจ่ายเก่ียวกบั ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้ท่ีใช้
ในการปฏิบติังาน  

    

10 การติดตามและประเมินผล      
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

- ระบุการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงงานทุกระยะ คือก่อนด าเนินการ 
ระหวา่งด าเนินการ และหลงัด าเนินการ 
 - ระบุถึงวธีิการ เคร่ืองมือ ระยะเวลา ในการติดตามและประเมินผล 
 

11  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
- ระบุถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเสร็จส้ินโครงงานเป็นทั้งผลท่ีไดรั้บโดยตรงหรือผลกระทบ 
- ระบุผล ท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ จุดประสงค์และ เ ป้าหมาย ท่ีก าหนด 
 

    

12  ผูรั้บผิดชอบโครงงาน ระบุผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของโครงงานชดัเจนอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม 

    

13 
 

 ท่ีปรึกษา ระบุท่ีปรึกษาในการท าโครงงานชัดเจน เช่นครูผูส้อน วิทยากรสอนเสริม 
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

    

                                                                 รวมคะแนน  
 

                                                                                  ลงช่ือ................................................ 

                                                                                 (........................................................) 

                                                                                    ครู กศน. ต าบล.............................. 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

                                        ตวัอยา่งแบบประเมินส่วนท่ี 2  กระบวนการท างาน 

                                 ระดบัการศึกษา ........................... ภาคเรียนท่ี ......................  

     กศน. ต าบล.........................กศน.อ าเภอ ......................................... กศน. จงัหวดั.................................. 

ช่ือโครงงาน 
.................................................................................................................................................................. 

ช่ือผูท้  าโครงงาน 
............................................................................................................................................................ 

ค าช้ีแจง ใหพ้ิจารณากระบวนการท างานโครงงาน ของผูเ้รียน แลว้ท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน ซ่ึงมีเกณฑใ์นการประเมินดงัน้ี 

                       4 คะแนน หมายถึง    การปฏิบติัอยูใ่นระดบัดีมาก 

                        3 คะแนน หมายถึง    การปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี 

                        2 คะแนน หมายถึง     การปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้

                        1 คะแนน หมายถึง     การปฏิบติัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

 

ท่ี                         รายการ                        คะแนน                  
ขอ้เสนอแนะ  

  4 
 
  3 

 
    2 

 
     1 

1 การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด  

     

2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม(กรณี
เป็นงานกลุ่ม) 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

3 การขอค าแนะน าปรึกษาจากท่ีปรึกษา
โครงงาน 

     

4 การบนัทึกผลการปฏิบติังานโครงงาน      
5 การน าเสนอความกา้วหนา้      
6 การติดตามและประเมินผล       
                            รวม      

 

                                                                                  ลงช่ือ................................................ 

                                                                                 (........................................................) 

                                                                                    ครู กศน. ต าบล.............................. 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

                                  ตวัอยา่งแบบประเมินส่วนท่ี 3 ผลงาน/ ช้ินงานโครงงาน 

                                 ระดบัการศึกษา ........................... ภาคเรียนท่ี ......................  

     กศน. ต าบล.........................กศน.อ าเภอ ......................................... กศน. จงัหวดั.................................. 

ช่ือโครงงาน ...................................................................................................................................... 

ช่ือผูท้  าโครงงาน ................................................................................................................................ 

ค าช้ีแจง ให้พิจารณาผลงาน/ช้ินงานโครงงาน แลว้ท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงมี
เกณฑใ์นการประเมินดงัน้ี 

                     4 คะแนน หมายถึง   ผลงานอยูใ่นระดบัดีมาก 

                     3 คะแนน หมายถึง   ผลงานอยูใ่นระดบัดี 

                     2 คะแนน หมายถึง   ผลงานอยูใ่นระดบัพอใช ้

                     1 คะแนน หมายถึง   ผลงานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

ท่ี                         รายการ                            คะแนน                  
ขอ้เสนอแนะ  

  4 
 
3 

 
   2 

 
     1 

1  เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ าหนด      
2 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด      
3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
4 คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน ความ

สมบูรณ์ ประณีต สวยงาม 
     

5  น าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง      
                            รวม      
                                                                                  ลงช่ือ................................................ 

                                                                                 (........................................................) 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

                                                                                    ครู กศน. ต าบล.............................. 

                                  ตวัอยา่งแบบประเมินส่วนท่ี  3 เอกสารรายงานโครงงาน 

                                 ระดบัการศึกษา ........................... ภาคเรียนท่ี ......................  

     กศน. ต าบล.........................กศน.อ าเภอ ......................................... กศน. จงัหวดั.................................. 

ช่ือโครงงาน ...................................................................................................................................... 

ช่ือผูท้  าโครงงาน ................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง ใหพ้ิจารณาคุณภาพเอกสารโครงงานโดยพิจารณา ดงัน้ี 1)ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ2) ความถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ3)การพิมพแ์ละการจดัท ารูปเล่ม) แลว้ท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ซ่ึงมีเกณฑใ์นการประเมินดงัน้ี 

                      4 คะแนน หมายถึง   คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

                      3 คะแนน หมายถึง   คุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

                      2 คะแนน หมายถึง   คุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้

                      1 คะแนน หมายถึง   คุณภาพอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

 

ท่ี                         รายการ              คะแนน                  
ขอ้เสนอแนะ  

  4 
 
3 

 
   2 

 
     1 

1 ส่วนน า  
 

     

1.ปก      
2 ค  าน า      

 3 สารบญั      
2  ส่วนเน้ือหา       
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

 1 หลกัการและเหตุผล      
2 วตัถุประสงค ์      
3 เป้าหมาย      
4 วธีิด าเนินการ      
5 งบประมาณท่ีใช ้      
6 ระยะเวลาด าเนินการ      
7 การติดตามและประเมินผล      
8  ผลการด าเนินงาน      

3 ภาคผนวก      
                            รวม      
                                                                                  ลงช่ือ................................................ 

                                                                                 (........................................................ )                                                                                                                                           

                                                                                     ครู กศน. ต าบล.............................. 

7. บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนโครงงาน           

              การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ก าหนดให้การจดัการเรียนการสอนวิชาเลือกแต่ละระดบัการศึกษา จะตอ้งจดัให้ผูเ้รียน เรียนรู้จากการท าโครงงาน 
จ านวนอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 

                แต่ในทุกสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ คือ 1) สาระทกัษะการเรียนรู้ 2) สาระความรู้พื้นฐาน 3)
สาระ การประกอบอาชีพ 4) สาระทกัษะการด าเนินชีวิต และ 5) สาระการพฒันาสังคม  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จาก
การท าโครงงานได ้ โดยเลือกท าโครงงานตามความสามารถอาจจะเป็นโครงงานขนาดเล็กใชเ้วลาเรียนตั้งแต่ 3 - 10 
ชัว่โมง หรือโครงงานขนาดกลาง ใชเ้วลาเรียน 10 ชัว่โมงข้ึนไป การท าโครงงานอาจท าเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่มก็
ได ้โดยผูเ้รียนด าเนินการตามขั้นตอนการจดัท าโครงงานดงัน้ี 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

                                                                              อญัชลี ธรรมะวธีิกุล 

 
1. การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล เม่ือผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาสาระในรายวชิาแลว้ อาจเลือกเน้ือหาท่ี 

ต้องการน ามาพฒันาตนเอง หรือต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน ก็จะหาข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาเลือกหัวขอ้โครงงาน โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ หรืออาจใช้วิธีการส ารวจ
ขอ้มูล ศึกษาเอกสาร รวบรวมจากข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  แลว้จดบนัทึกไว ้ขั้นตอนน้ีเป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง การแสวงหาความรู้ การรวบรวมขอ้มูล จะท าให้ผูเ้รียนตระหนักถึง
ความส าคญัของขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง  และถา้เป็นการท างาน
โครงงานแบบเป็นกลุ่ม ก็จะเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
กบัผูอ่ื้นอีกดว้ย 

            แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนจะศึกษาหาขอ้มูลได ้เช่น 
1) ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วทิย ุโทรทศัน์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2) ส่ือบุคคล เช่น ผู ้ช านาญการในสาขาต่าง ๆ เช่น ผู ้เ ช่ียวชาญด้านเกษตรธรรมชาติ  ด้าน

ศิลปวฒันธรรม ดา้นการแพทยท์างเลือก และ ดา้นอาชีพต่าง ๆ  เป็นตน้ 
3) ส่ือสถานท่ี เช่น สถานประกอบการ โบราณสถาน  วิสาหกิจชุมชน ห้องสมุดประชน สถานท่ีจดั

นิทรรศการต่าง ๆ 

1 ศกึษาข้อมลู

2 วิเคราะห์ข้อมลู

4 เขียนโครงงาน

วางแผนการท างาน

5ปฏิบตัติามโครงงาน

3 ศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ 6 ประเมินผลโครงงาน
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                       การศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หากผูเ้รียนสนใจหวัขอ้ใดให้บนัทึกขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ไว ้
2-3 เร่ือง เพื่อศึกษาอยา่งละเอียด เช่น 

1)  สภาพ/ปัญหา ของส่ิงท่ีศึกษามีลกัษณะอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัวและสังคมอยา่งไร 
2) การศึกษาในขอ้ 1) เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดบา้ง และมีประโยชน์อยา่งไร 
3) ทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ มีอะไรบา้ง 
4) แนวโนม้ของเร่ืองท่ีศึกษามีความเป็นไปไดห้รือไม่ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลประกอบการตดัสินเลือกโครงงาน 
เม่ือผูเ้รียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลแลว้ ใหน้ าขอ้มูลท่ีบนัทึกไวม้าพิจารณา 

ร่วมกนั เพื่อตดัสินใจเลือกโครงงานตามหวัขอ้ท่ีก าหนด โดยใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง คือขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัความพร้อมของตนเองในดา้นความสนใจและ 

ความถนดั ความรู้และประสบการณ์เดิม ความพร้อมดา้นงบประมาณ ความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ ความพร้อมดา้น
แรงงาน และความพร้อมดา้นเวลา เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   การสนบัสนุนจาก 

บุคคลหรือหน่วยงาน  แหล่งวสัดุอุปกรณ์  แหล่งวทิยาการ  แหล่งเรียนรู้  และ สถานท่ีท ากิจกรรมโครงงาน  เป็นตน้                 

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ดา้นวชิาการ เช่น ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าโครงงาน และขั้นตอน 

ในการปฏิบติัโครงงาน 

การเลือกท าโครงงาน ควรเลือกโครงงานท่ีผูเ้รียนสนใจและถนดัเพราะจะช่วยท าใหก้ารท า 

โครงงานประสบความส าเร็จ 

3. ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมวางแผนการท างานและเขียนโครงงาน 
 ผูเ้รียนเลือกโครงงานไดแ้ลว้ ก่อนจะวางแผนการท างานและเขียนโครงงาน ผูเ้รียนจะ 

ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าโครงงานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้มากพอท่ีจะน ามาท าโครงงานได ้การศึกษา
ขอ้มูลในขั้นน้ีจะตอ้งศึกษาอยา่งะเอียด ยิง่หาขอ้มูลมากเท่าไรก็จะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้มากข้ึน และจะท าใหก้ารวาง
แผนการท างานชดัเจน และมีโอกาสประสบความส าเร็จในการท าโครงงาน 
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4. การวางแผนท างาน/เขียนโครงงาน 
ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลจนเขา้ใจชดัเจนและมีขอ้มูลความรู้มากเพียงพอแลว้  ใหผู้เ้รียนน าขอ้มูล 

เหล่านั้นมาประกอบการเขียนโครงงาน ตามแบบการเขียนโครงงาน แลว้น าเสนอครูผูส้อน เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ และน าเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. ปฏิบติังานตามโครงงาน 
เม่ือไดรั้บอนุมติัใหท้  าโครงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหก้ลบัมาศึกษาโครงงานอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

เพื่อให้เขา้ใจยิ่งข้ึน ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังานตามโครงงาน จะช่วยให้เขา้ใจขั้นตอนการท างานมากยิ่งข้ึนและ
สามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง โครงงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด และมีคุณภาพ 

                    การเตรียมท าโครงงานผูเ้รียนตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างละเอียด 
ผูเ้รียนตอ้งร่วมกนัวางแผนพร้อมทั้งก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งใชใ้นแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอน 

                   ขณะปฏิบติังานตอ้งบนัทึกการท างานและมีการตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน และเม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานก็ประเมินการท างานแต่ละขั้นตอนอีกคร้ังหากขั้นตอนใดมีปัญหาขอ้ผิดพลาดจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงงาน
ใหมี้คุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้

6. การประเมินโครงงาน 
การประเมินโครงงาน เป็นการประเมินเพื่อใหท้ราบวา่การด าเนินโครงงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง 

เสร็จส้ินโครงงานว่าบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงงานหรือไม่ มีขั้นตอนใดท่ีตอ้งปรับปรุง การประเมินผล
โครงงานแบง่เป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

1) การประเมินก่อนด าเนินโครงงาน เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้น 

การปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้

2) การประเมินระหวา่งด าเนินโครงงาน เป็นการประเมินระหวา่งท่ีด าเนินการปฏิบติังาน 

เพื่อทราบความกา้วหนา้และแนวโนม้ของโครงงานท่ีท าอยูว่า่จะประสบความส าเร็จเพียงใด มีอุปสรรคและปัญหา
อะไรหรือไม่ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ข 

3) การประเมินเม่ือเสร็จส้ินโครงงาน เป็นการประเมินเพื่อหาขอ้สรุปวา่การปฏิบติัโครงงาน 
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ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด การประเมินผลในขั้นน้ีอาจใชว้ธีิการต่าง ๆ เช่นร่วมกนัอภิปราย
และสรุปผลการท าโครงงาน  ใชแ้บบประเมินโครงงาน  น าเสนอผลงานโครงงานและร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
เป็นตน้ 

8. บทบาทของครูในการสอนโครงงาน 
การจดัการเรียนการสอนโครงงานใหบ้รรลุผล ครูผูส้อนควรมีบทบาทดงัน้ี 

 
1. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เก่ียวกบัหลกัการ  

จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวชิา รายละเอียดค าอธิบายรายวชิา  วเิคราะห์หลกัสูตร เพื่อวางแผนการสอน 

โดยจดัแบ่งเน้ือหา ก าหนดเวลา ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดการวดัผลและ
ประเมินผล พร้อมทั้งวธีิเรียนวธีิสอน ดงัน้ี 

1) เน้ือหาง่ายใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2) เน้ือหายากครูเป็นผูส้อน 
3) เน้ือหายากมากเชิญวทิยากร/ผูรู้้/ผูช้  านาญการ/ภูมิปัญญา มาใหค้วามรู้ 
4) เน้ือหาท่ีตอ้งเรียนจากแหล่งวทิยาการ/ แหล่งเรียนรู้/ส่ือต่าง ๆ 
5) เน้ือหาท่ีใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง/เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

1ศกึษาหลกัสตูร

2ท าแผนการสอน

3ส ารวจแหล่ง
ทรัพยากร

4เตรียมแหล่งข้อมลู

5เตรียมส่ือการสอน

6 ประเมินผล 
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2. จดัท าแผนการสอน จดัท าแผนการสอนรายสัปดาห์ ใน 1 ภาคเรียน 18 สัปดาห์ โดยค านึงถึงการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการสอน ส่ือประกอบการสอน เช่นรายการโทรทศัน์ ETV การให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  การเรียนจากครู การเรียนจากภูมิปัญญา การเรียนจากแหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง 
และการใชเ้วลาการพบกลุ่ม 

3. ส ารวจแหล่งทรัพยากร  เช่น แหล่งความรู้ในชุมชน สถานท่ีในการฝึกปฏิบติั เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับให้
ค  าแนะน าค าปรึกษาแก่ผูเ้รียน  เพราะในการจดัการเรียนการสอนท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท าโครงงานนั้น 
เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานท่ีผูเ้รียนท่ีสนใจ  ครูควรท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา คอย
แนะน าแหล่งขอ้มูล แหล่งศึกษาคน้ควา้ ครูจะตอ้งคอยช่วยเหลือและประสานงานสถานท่ีท่ีผูเ้รียนจะไป
ศึกษาหรือปฏิบติังานโครงงาน ดงันั้นถ้าครูส ารวจแหล่งทรัพยากรเตรียมไวก่้อนสอนก็จะช่วยให้การ
จดัการเรียนการสอนราบร่ืน 

4. การเตรียมแหล่งขอ้มูลเพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม การศึกษาหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลด้วย
ตนเองเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการฝึกฝนเน่ืองจากผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีภาระการงาน มี
เวลาจ ากดัในการศึกษาคน้ควา้นอกเวลาเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน ครูผูส้อนอาจช่วย
รวบรวมส่ือต่าง ๆ เช่นเอกสารส่ิงพิมพ ์ส่ือวดิีทศัน์ ตวัอยา่งโครงงาน ไวใ้หผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

5. การจดัเตรียมส่ือการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน  แบบทดสอบ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 

6. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบและวินิจฉัยการท าโครงงานของผูเ้รียน เช่นการวางแผนปฏิบติังาน
โครงงาน  การด าเนินโครงงาน และภายหลงัจากการท างานเสร็จแลว้ โดยประเมินในภาพรวบ การประเมิน
มี 3 ส่วน ดงัน้ี 
1) ประเมินส่วนท่ี 1เอกสารโครงงาน 

               2) ประเมินส่วนท่ี 2 กระบวนการท างาน 

3) ประเมินส่วนท่ี 3 ผลงานโครงงาน 
       3.1)  ผลงาน/ ช้ินงานโครงงาน 

                      3.2)  เอกสารรายงานโครงงาน 

                     ...................................................................................................................................................... 
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