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 ท ำไมต้อง PBL 
 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ PBL 
 โครงงำน(PBL) 
 PBL พัฒนำกำรคิดได้อย่ำงไร 
 กำรพัฒนำแนวคิดเกี่ยวกับ PBL 

หัวข้อ... 
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ท ำไม ?  
...ต้อง PBL… 
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ทักษะแห่งอนาคต 
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ทักษะชีวติ
และอาชีพ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

การประเมินใน
ศตวรรษที่ 21  

ทกัษะการเรียนรู้
และการคดิ 

การรู้ไอซีท ี

เนือ้หาใน
ศตวรรษที ่21 
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สิ่งที่ดีที่สุดที่จะอธิบายแก่นของทักษะในศตวรรษที่ 21  
คือ การเน้นว่านักเรียน สามารถท าอะไรกับความรู้  
มากกว่าที่จะบอกว่านักเรียนรู้อะไร 
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        แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอด
ไปสู่การน าไปใช้นัน้ ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน วธีิที่ดี
ที่สุดที่จะท าให้เดก็สร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบ
น าเสนอโครงงาน  (นพ.ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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วิชา IS  
(Independent Study) 
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ ...PBL… 
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Constructionism 
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ริเริ่มสร้างโครงการจากความคิด
ของผู้เรียนเอง 

แสดงความคิดออกมาเป็น
รูปธรรมหรือใช้ส าหรับ

แลกเปลี่ยนกันได้ 

วิเคราะห์ความคิดของตนเอง
และน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดซึ่งกันและกัน 
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http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 
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ทกัษะการคิดขั้นสงูของบลมู  (Bloom’s Taxonomy) 

การสร้างสรรค์ 

การประเมินค่า 

การวเิคราะห์ 

การประยกุต์ใช้ 

ความเข้าใจ 

การจ าได้ 

โครงสรา้งท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือพฒันาวตัถุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละจดัหมวดหมู่ค าถาม  
(Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8) 
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รายการตรวจสอบส าหรบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ดี 

วตัถุประสงคเ์ช่ือมโยงกบัมาตรฐานเน้ือหาโดยตรง  

วตัถุประสงคเ์ขียนข้ึนส าหรบัโครงงานท่ีเฉพาะเจาะจง           

ไม่ใช่เขียนข้ึนส าหรบัทุกโครงงาน  

บูรณาการการคิดขั้นสูง 

ระบุถึงทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

27 



ใชค้ ำกริยำเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู ้                           

สะทอ้นทกัษะกำรคิดขั้นสูง 

บอกความแตกต่าง เปรียบเทียบ เลือก จ าแนก จดัหมวดหมู่ 

คดัเลือก โตแ้ยง้ ท านาย ประมาณค่า วิพากษ์วจิารณ ์ประเมิน 

รวบรวม ประดิษฐ ์ออกแบบ สรา้งสรรค ์เสนอขอ้คิดเห็น อภิปราย 

บอก ระบุ จดจ า ท าซ ้า เลียนแบบ ใหค้ านิยาม ระลึก ท่องจ า  

แสดง สาธิต ทดลอง อธิบาย บรรยาย แปล ทบทวน กล่าวใหม ่

น าไปปฏิบติั ค านวณ ประยุกตใ์ช ้ปฏิบติั ดดัแปลง ตีความ เขียน  
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โครงงำน(PBL) 
Project Based Learning 

29 



30 



31 



อะไร...? 
อิงโครงงาน 
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ปฏิรูป 
การเรียนรู้ 
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คุณลักษณะ
ที่เกิดขึ้น 
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 ไม่ใช่ทุกหน่วยการเรียนรู ้
 ต้องมีเหตุผลในการเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 

แต.่..ว่า 
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ท าตามค าสั่ง 

การจ าและท าซ  าๆ 

การฟังและโต้ตอบ 

การปฏิบัติที่ก าหนดเอง 

ค้นพบ การบูรณาการ  น าเสนอ 

การสื่อสารและรับผิดชอบ 
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ความรู้  เนื อหา 

ทฤษฎี 

พึ่งพาครู 

เข้าใจในกระบวนการ 

ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

ตัดสินใจด้วยตัวเอง 
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ชี น า ชี แนะ 

บอกเล่าน้อยลง ร่วมกันหาค าตอบ 

ลดความเป็นผู้เชี่ยวชาญ คิดแบบสหวิทยาการ 

ประเมินผลงาน  เน้นสภาพจริง ประเมินจากข้อสอบ 
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หลักการ
แนวคิด 

ของโครงงาน 

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

ขับเคลื่อนโดยค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้  

ประเมินเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  

เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ นจริง  

นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ผ่านการสร้างชิ นงาน  

ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและยกระดับการเรียนรู้ 

การบูรณาการทักษะการคิด 

ใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย  

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
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 เนื อหาหลักสูตร(Curricular  content)   
 มัลติมีเดีย(Multimedia)    
 นักเรียนควบคุมก ากับ(Student  Direction)    
 การร่วมมือ (Collaboartion)    
 การเชื่อมกับโลกที่เป็นจริง(Real  World  Connection)   
 การขยายกรอบเวลา  (Extended  Time  Frame)    
 การประเมิน(Assessment)  
                                                                             บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ (2552) 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
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ประเภทของโครงงาน  

 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 โครงงานส ารวจ   
 โครงงานทดลอง   
 โครงงานประดิษฐ์   
 โครงงานบนเว็บ (Web-Based Project)  
 โครงงานที่ใช้ระดับความคิดของนักเรียนเอง หรือระดับการให้ค าปรึกษาของครู  
 1)  Guided project   
 2)  Less-guided project   
 3)  Unguided project   
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ความเหมือน 
ความแตกต่าง 

โครงงานส ารวจ โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ ์

1.ใช้วิทยาการทาง 
วิทยาศาสตร์โดยให ้
นักเรียนท าเอง 

1.หาค าตอบที่มีอยู่แล้ว  
(What it is) 

1.ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน/ 
ถูกต้อง(What it will be) 

1.สร้าง/ประดิษฐ์/พัฒนา 
ชิ นงานใหม่พร้อมด้วย 
วิธีการใหม่ สูตรใหม่ 

2.ได้องค์ความรู้ใหม/่ 
ชิ นงานใหม ่

2.ใช้วิธีการหาข้อมูล 
หลากหลาย เช่น  
สังเกต , สอบถาม 
สัมภาษณ์ , สืบค้นเอกสาร 

2.ต้องมีการตรวจสอบ 
ค าตอบ โดยมีตัวแปรต้น/ 
ตัวแปรจัดกระท า 

2.ต้องมีการทดลองเชิง 
พัฒนาเป็นระยะและต้อง 
บันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ 
ด้วย 

3.ปัญหาเริ่มจากการคิด/ 
สังเคราะห์การริเริ่ม 

3.ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล 
และอาจใช้ตัวเลข 
ประกอบการวิเคราะห ์

3.เก็บข้อมูลด้วยการ 
ทดลองและวิธีรวบรวม 
ข้อมูลต่างประกอบการ 
ทดลอง 

3.เก็บข้อมูลด้วยการ 
ส ารวจ และทดลองเป็น 
ระยะๆ จนกว่าจะได ้
สิ่งประดิษฐ์ใหม่  เป็นการ 
ทดลองเชิงพัฒนา 
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การสร้างผลผลิต/ชิ นงาน 

บทบาท/กิจกรรม เน้นผลผลิต  เน้นกระบวนการเรียนรู ้ 

บทบาทคร ู เป็นผู้ถ่ายทอดการใช้
เครื่องมือให้มีทักษะเพื่อการ
สร้างชิ นงาน 

เป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ
ถ่ายทอดเมื่อนักเรียนต้องการ  

บทบาทนักเรียน  เป็นผู้ท าตามแบบอย่าง  เป็นผู้คิดออกแบบ  ลงมือปฏิบัต ิ 
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   ครกู ำหนดปัญหำให้ 

ครอูอกแบบกำรรวบรวมข้อมูล

ก ำหนดวิธที  ำกจิกรรมให้ 

นักเรียนปฏบิตักิจิกรรม

ตำมวิธทีี่ก  ำหนด 

ทกัษะกำรสงัเกต ทกัษะกำรวัด ทกัษะกำรบนัทกึผล 

 

ทกัษะกำรแปลผลข้อมูล 

ทกัษะกำร

สรปุผล 

(Guided project)  
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      ครแูละนักเรียนร่วมกนัระบุปัญหำ 

ครแูละนักเรียนร่วมกนัออกแบบกำรรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือหำค ำตอบ 

นักเรียนใช้เคร่ืองมอืในกำรเกบ็

รวบรวมข้อมูล 

ทกัษะกำรสงัเกต ทกัษะกำรวัด ทกัษะกำรบนัทกึผล 

 

ทกัษะกำรแปลผลข้อมูล 

ทกัษะกำรสรปุผล 

(Less-Guided project)  
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นักเรียนระบุปัญหำตำมควำมสนใจ 

นักเรียนออกแบบกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือหำ

ค ำตอบด้วยตนเอง 

นักเรียนใช้เครื่องมอืในกำร

เกบ็รวบรวมข้อมูล 

ทกัษะกำรสงัเกต ทกัษะกำรวัด ทกัษะกำรบนัทกึผล 

 

ทกัษะกำรแปลผลข้อมูล 

ทกัษะกำรสรปุผล 

(Unguided project)  
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ขั้นตอนโครงงานวิทยาศาสตร ์

1) การระบุปัญหาเพื่อท าโครงงาน   
2) การพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอท าโครงงาน 
      ชื่อโครงงาน , คณะผู้จัดท า , ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา , ที่มาและความส าคัญ 
      วัตถุประสงค์ , สมมติฐาน , ขอบเขต , วิธีด าเนินการ , ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน , เอกสารอ้างอิง 
3) การเขียนรายงานการท าโครงงาน 
4) การน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 
5)   การประเมินผลการท าโครงงาน 

(พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ , 2553 ; ลัดดา ภู่เกียรติ , 2544) 
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ขั้นตอนโครงงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย(Constructionism) 

1.  เริ่มจากความสนใจของผู้เรยีน  
2.  ครูท าการศึกษาหัวข้อ เชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  ครู และนักเรียนวางแผนการเรยีนรู้ร่วมกัน  
4.  ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Learning by doing) 
5.  สรุปความรู้ และเก็บบันทึกผลงาน(Journal, Portfolio,Mind map) 
6.  จัดเตรียม Presentation  
7.  วิเคราะห์ และประเมินผล 360 Degree feedback  
8.  การต่อยอดองค์ความรู้  
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ขั้นตอนโครงงานการประยุกต์ใช้ ICT ตามแนวคิด Constructionism 

1.  การเลือกหัวข้อโครงงาน  (Selecting  Project  Topics) 
2.  การศึกษาความรู้พื นฐาน  (Training  Students) 
3.  การเก็บรวบรวมสารสนเทศ  (Collecting  Information) 
4.  กระบวนการนั่งรา้นหรือโครงสรา้งสู่ความรู ้ (Scaffolding  Process) 
5.  การจัดระเบียบ  (Organizing)   
6.  การไตร่ตรอง  (Reflection) 
7.  การสังเคราะห์  (Synthesis) 
8.  การประเมิน  (Assessment) 
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ขั้นตอนโครงงานการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
1) การเตรียมความพร้อม   
      การปฐมนิเทศ , การจัดกลุ่มและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่    
      การประเมินผลก่อนเรยีน , การศึกษาสาระการเรียนรู ้, การก าหนด 
      หัวข้อโครงงาน , การเขียนแผนปฏิบัติการ   
2) การลงมือปฏิบัติโครงงาน  
      การเก็บรวบรวมข้อมูล , การเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้ , การวางกรอบ 
      โครงสร้างความรู้ , การสร้างชิ นงาน , การน าเสนอชิ นงาน , การไตร่ตรอง 
3) การประเมินผล   
 การประเมินโครงงาน  

(คเชนทร์  กองพิลา , 2558) 
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ขั้นตอนโครงงานกับวงจรการเรียนรู้ 5E (5Es Learning Cycle)  

วงจรการเรียนรู้ 5E ขั นตอนโครงงาน 

1) ขั นสร้างความสนใจ 
(Engagement) 

การระบุปัญหา  

การตั งสมมุติฐาน 

2) ขั นส ารวจและค้นหา
(Exploration) 

การออกแบบและการทดลอง 

การวิเคราะห์และสื่อความหมาย 

3) ขั นอธิบายและลงข้อสรุป
(Explanation) 

การแปลผลและสร้างค าอธิบาย (ลงข้อสรุป คือ ความรู้ใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่) 

4)  ขั นขยายความรู้(Elaboration) น าความรู้ที่สร้างไปใช้เผยแพร่และสื่อความหมาย 

5)  ขั นประเมินผล(Evaluation) ประเมินกระบวนการการปฏิบัติ และผลงาน 
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การสร้าง
ประเด็นคา
ถามและคาด
เดาคาตอบ 
(Learn to 
Question)  

การสืบค้น
และรวบรวม 
ความรู้ 
(Learn to 
Search)  

การสร้าง
กระบวนการ
และขั้นตอน
ลงมือปฏิบัติ 
(learn to 
Construct)  

การสรุปผล 
การเรียนรู้และ
นาเสนอ 
(Learn to 
Communicate)  

การเผยแพร่
และใช้
ประโยชน์ใน
สังคม 
(Learn to 
Service) 

กระบวนการของ Five Steps (QSCCS) 
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https://www.pinterest.com/efell1218/question-words/ 
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กระบวนการของโครงงาน 

 การเลือกหัวข้อโครงงาน   
 การรวบรวมข้อมูล   
 การวางแผน   
 การลงมือปฏิบัติโครงงาน 
 การสรุปผล 
 การประเมินผล 

P 

D 
C , A 
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การประเมินโครงงาน 

เน้นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic  Assessment)  
 หลากหลายและบ่อยครั ง   
 ครูประเมิน  เพื่อนประเมิน  ประเมินตนเอง   
 ประเมินอย่างต่อเนื่องทั งกระบวนการ (Process) ชิ นงาน (Product)   
และความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) หรือ  3  P  
และนิยมใช้รูบริกส์ (Rubrics) หรือเกณฑ์ในการประเมิน (Criteria) 
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การเรียนรู้ตามสภาพจริง
(authentic  learning) 

ผลผลิต 
(product) 

 

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(authentic  assessment) 

 

การปฏิบติังาน 
(performance) 

กระบวนการ 
(process) 

(พิมพันธ์  เดชะคุปต์ , 2553) 
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     เคร่ืองมือประเมินและความต่อเน่ืองของการประเมินผล 

ตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ (informal checks for understanding) 

 การสังเกตและการสนทนา(observation/Dialogue) 

แบบสอบต่างๆและการสอบที่ใช้เวลาอันสัน้ (Quiz/Test) 

แสดงออกถงึความรู้ทางวิชาการได้ทนัททีนัใด  (Academic prompt) 

ภาระงานที่แสดงออกถึงความสามารถ/ โครงงาน  
(Performance task/project) 
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การก าหนดระยะเวลาการประเมินโครงงาน(Assessment Timeline) 

ก่อนเร่ิม
โครงงาน 

นกัเรียนท ำงำนของโครงงำนและ

ท ำเสร็จสมบรูณ์  
หลงัจากโครงงาน

ส้ินสุด 

สร้าง
บริบท 

แนะน าและ
อภิปรายรูบริก 

 

ตั้งค  าถาม
เพื่อความ
เขา้ใจ 

นกัเรียนลงสมุด
บนัทึก 

นกัเรียนทบทวน
รูบริก 
 

การสังเกตการณ์จาก
ครูและการพดูคุย

รายบุคคลกบัครูและ
เพื่อน 

แลกเปล่ียน
โครงงานและ

ประเมินดว้ยรูบริก 

ท าแบบทดสอบ 

นกัเรียน
ประเมิน
ตนเอง 
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การประเมิน วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

การประเมินรายทาง 1. ประเมินความพรอ้มของนักเรียน 

2.  กระตุน้การก ากบัตนเองและการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม 

3. ก ากบัความกา้วหน้า 

4. ตรวจสอบความเขา้ใจและกระตุน้ให้

เกิดอภิปัญญา 

การประเมินปลายทาง 
 

5. แสดงออกถึงการมีความเขา้ใจและ

ทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ 59 
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น ำไปสู่ 

...กำรคิด… 
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ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู ้             

(Curriculum Framing Question)                   

1. ค าถามสรา้งพลงัคิด (Essential Question) 

2. ค าถามประจ  าหน่วย (Unit Question) 

3. ค าถามประจ  าบท (Content Question) 
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วทิยาศาสตร์  
ค าถามประจ าหน่วย: 
สัตว์ต่างๆ มีความเปล่ียนแปลง
อะไรบ้าง เม่ือสภาพแวดล้อม
เปล่ียนไป?  

สังคมศึกษา ค าถามประจ าหน่วย: 
สงครามก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง
ในทางเศรษฐกิจ? 

วรรณคดีไทย  ค าถามประจ าหน่วย 
จากเร่ือง  พระอภยัมณี ตัวละครแต่ละ
คนในเร่ืองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือมี
ความขัดแย้งเกิดขึน้? 

เร่ืองพระอภยัมณี ชีใ้ห้เราเหน็ถงึ
ธรรมชาตขิองมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง 
? 
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Essential Question: ท าอย่างไรให้ปลอดภยั 

Unit Questions 
ท าไมต้องเดนิทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 
รู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางที่เดนิทางปลอดภยัที่สุด 
ระหว่างเพื่อนกับฉัน ใครใช้เวลาเดนิทางน้อยกว่ากัน เพราะเหตุใด 

Content Questions 
การเดนิทางคืออะไร 
การเดนิทางมีก่ีวิธี อะไรบ้าง 
รถยนต์เคล่ือนที่ได้ด้วยอะไรบ้าง 
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กำรพัฒนำแนวคิด 

...เกี่ยวกับ PBL… 
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เป้าหมาย: เข้าใจว่าหนิเกดิขึน้ได้อย่างไร, เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของหนิ, 
คุณสมบัตแิละส่วนประกอบทางแร่ธาตุของหนิที่ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง 

ค าถามสร้างพลังคดิ: ก้อนหนิที่อยู่ในมือของฉันจะใช้ประโยชน์
อย่างไรในชีวติ 

โครงงาน: นักเรียนจะสวมบทบาทสมมตเิป็นนักธรณีวทิยาในการวางผัง
เมือง เพื่อศกึษาว่า วัตถุดบิในท้องถิ่นชนิดใดที่นักวางแผนอาจจะใช้ในการ
ท าถนน, อาคาร, ทางเดนิและโครงสร้างอื่น ๆ  
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มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย: สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย: เข้าใจรูปแบบที่หลากหลายของมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏ 

ค าถามสร้างพลังคิด: เราจะดแูลรักษาสภาวะแวดล้อม
ของโลกไว้ได้อย่างไร 

โครงงาน: นักเรียนจะสวมบทบาทสมมตเิป็นนักสิ่งแวดล้อมและท าการ
วจิยัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในพืน้ที่ นักเรียนจะเขียนชิน้งานเชญิ
ชวนในประเดน็สิ่งแวดล้อม และน าเสนอด้วยมัลตมิีเดีย วีดทีศัน์แผ่นพบั 
และอื่น ๆ เพื่อน าเสนอปัญหาและแผนในการแก้ไขปัญหา 
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ประถมปลาย/มัธยมต้น 

เป้าหมาย : เข้าใจปรากฏการณ์ทางอากาศที่แตกต่างซึ่งปรากฎอยู่ในโลก 

ค าถามสร้างพลังคิด : เรากลัวอะไร 

โครงงาน : นักเรียนจะสวมบทบาทสมมุตเิป็นนักพยากรณ์อากาศ 
รายงานเก่ียวกับปรากฎการณ์ทางอากาศที่แตกต่างและแผนงานรักษา
ความปลอดภัยเม่ือต้องเผชญิกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
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ค าถามสร้างพลังคิด ท าอย่างไร จึงจะคุ้มค่า 

ค าถามประจ าหน่วย จะใช้ประโยชน์จากสภาพท้องถิ่นอยา่งไรดี 

ค าถามประจ าบท สภาพภูมิประเทศของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคืออะไร 
สัตว์ท้องถิ่น พันธ์พืช แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นมีอะไร 

แนวคิดโครงงาน 
นักเรียนสวมบทบาทสมมติเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยว และต้องการเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยวในปีหน้าให้มากขึ น รวมทั งวางแผนและน าเสนอความสวยงาม
ของภูมิประเทศและจัดท าตัวอย่างแผนการท่องเที่ยวพร้อมค่าใช้จ่าย 

การท่องเที่ยว : ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา 
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ขอบคุณครับ 
70 


