6 ปจจัยหลักที่บงชี้ถงึ การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ
แปลและเรียบเรียง โดย ดร.อภินวงค กูตลาด และ ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว
สาขาปฐมวัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้นนั้น สามารถพิจารณาได
จาก 6 ปจจัยสําคัญที่บงชี้คุณภาพของการทําโครงงาน (The Six A’s of Project-Based leaning) ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดย เอเดรีย สเตนเบิรก (Adria Steinberg) โดยในระหวางการออกแบบการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบโครงงานครูในทุกระดับชั้นสามารถใชปจจัยเหลานี้เปนตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบวากระบวนการนั้นมี
ประสิทธิภาพหรือไม ปจจัยหลักที่สําคัญทั้ง 6 ประการ มีดังนี้
1. ความนาเชื่อถือ (Authenticity) โครงงานที่ออกแบบใหมีความนาเชื่อถือจะนํานักเรียนใหมีสวน
รวมในการทํางานอยางมีวัตถุประสงคและมุงมั่นทุมเท โดยการเชื่อมโยงโครงงานกับสถานการณ
จริงหรือปญหาในบริบทชีวิตประจําวันที่มีความหมายกับนักเรียนที่ไดพบและเกิดความสนใจอยาก
เรียนรู
2. ความเขมขนทางเนื้อหาวิชาการ (Academic Rigor) โครงงานที่มีความเขมขนทางวิชาการจะ
ทาทายใหนักเรียนรวมใชความคิดอยางเต็มที่ โดยการเรียนรูเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่สําคัญ และใชทักษะการคิดเชิงวิชาการ
3. ความเชื่อมโยงกับผูใหญรอบขาง (Adult Connections) โครงงานที่มีการเชื่อมโยงกับผูใหญ
รอบขางจะมีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ ไดรับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจจาก
ผูใหญภายนอกหองเรียนที่เขามามีสวนรวม
4. การสํารวจอยางกระตือรือรน (Active Exploration) โครงงานที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํา
การสํารวจดวยความกระตือรือรนจะสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมทั้งทางกายและความคิดในการ
ลงมือปฏิบัติงานภาคสนาม
5. การประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู (Applied Learning) โครงงานจะผลักดันใหนักเรียนใชสิ่งที่ได
เรียนรูโดยตรงและฝกทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางาน
6. การประเมินผล (Assessment Practices) โครงงานที่มีการประเมินผลอยางมีคุณภาพ จะเปด
โอกาสใหนักเรียนไดรับการสะทอนผลหรือขอเสนอแนะจากครูและผูอื่นที่มีสวนรวมในระหวาง
การทําโครงงานและหลังจากการทําโครงงาน

ความนาเชื่อถือ (Authenticity)
โครงงานที่มีความน าเชื่ อถื อซึ่ งเกิดจากสภาพความจริงจะช วยสงเสริมใหนักเรียนทํางานอยางมี
วัตถุประสงคและมุงมั่นในการทํา ลักษณะโครงงานที่มีความนาเชื่อถือ เปนดังนี้
• มีการแกปญหาหรือคําถามที่มีความหมายกับนักเรียน
• เกี่ยวของกับปญหา หรือคําถามที่ผูใหญในที่ทํางานหรือชุมชนตั้งขึ้น
• กําหนดใหนักเรียนผลิตบางอยางที่มีคุณคาแกบุคคลหรือแกสังคมนอกหองเรียน
สวนหนึ่งของการออกแบบโครงงานตามสภาพจริงคือการนําผลผลิตหรือบริการที่นักเรียนจัดทําไปใช
ในสภาพจริง การเรียนแบบดั้งเดิม งานของนักเรียนไดถูกคิดคนขึ้นเพื่อตอบโจทยในโลกของหองเรียนเทานั้น
และไมมีผูอื่นไดเห็นหรือเรียนรูสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูนอกจากครูผูสอน แตสําหรับการเรียนรูแบบโครงงานตาม
สภาพจริงจะมุงเนน การสรางงานที่เติมเต็มความตองการและความสนใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน หรื อ
เหตุการณปจจุบัน ครูยังสามารถสรุปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับหัวขอตางๆ หรือสิ่งทาทายตาง ๆ ที่ตองการให
เด็กไดเรียนรู ซึ่งครูสามารถมั่นใจไดวาการเรียนรูลักษณะนี้นักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและจะ
นําจะจดจําสิ่งที่ไดเรียนรูนี้ในความทรงจําระยะยาว นักเรียนที่ไดเรียนรูแบบโครงงานตามสภาพจริงจะไมถาม
คําถามวา “ทําไมเราตองรูเรื่องนี้ดวย”
ตัวอยางโครงงานที่มีความนาเชื่อถือ
การเงิน
นักเรียนจัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การพฤติกรรมการหลอกลวงใหกูยมื
เงินสําหรับผูปกครองและคนในชุมชน
ที่อาจตกเปนเปาหมายของการหลอก
ใหกูยืมเงิน
วิจิตรศิลป
นักเรียนศึกษาและฝกเทคนิคพิเศษใน
การทาสี พัฒนาแผนการสอน และจัด
กิจกรรมเพื่อสอนเทคนิคเหลานั้น
ใหแกเด็กนักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนที่อยูในทองถิ่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมของนักเรียนชวยกันจัดหา
เครือขายการบริการสําหรับคนชุมชน
ที่ยากไร เชน องคกรการกุศลที่ไม
แสวงหาผลกําไร

การโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนชวยเหลือบุคลากรในโรงเรียน
วางแผนการทองเที่ยวชวงการลา
พักผอน

ศิลปภาษา (Language Arts)
นักเรียนศึกษาประเด็นปญหาในการ
พัฒนาทองถิ่น และใชทักษะการเขียน
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาเรียงความ
เชิญชวนและวิธีการนําเสนอเพื่อเสนอ
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ

วิทยาศาสตร
นักเรียนทําวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบ
ตางๆ มีสวนทําใหเกิดปญหาสุขภาพ
ที่พบในชุมชนไดอยางไร และพัฒนา
แผนพับขอมูลเพื่อสอนใหคนทั่วไป
รูจักการใชชีวิตใหมีสุขภาพที่ดี

สังคมศึกษา
นักเรียนทําวิจัยหัวขอเหตุการณ
ประวัติศาสตรที่สําคัญของทองถิ่น
และเตรียมจัดนิทรรศการใหความรู
โดยจัดแสดงในยานชุมชนและธุรกิจ
ของเมือง

คณิตศาสตร
นักเรียนใชทักษะการคํานวณเพื่อ
คํานวณหาพื้นที่ของผนังของอาคารใน
โรงเรียนที่จะตองทาสีในวัน
อาสาสมัครทํางาน เพื่อนําผลการ
คํานวณไปใชพิจารณาปริมาณสีที่
ตองการใชในการทาสีครั้งนี้
ภาษาสากล
นักเรียนใชทักษะภาษาใหบริการ
แปลภาษาใหแกครอบครัวที่อพยพเขา
มาในชุมชน ซึ่งตองการความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการติดตอตางๆ
เชน การเขาเรียน การสมัครงาน ฯลฯ

ความเขมขนทางเนื้อหาวิชาการ (Academic Rigor)
โครงงานที่ มี ลั ก ษณะของความเข ม ข น ทางวิ ช าการ ต อ งสามารถผนวกเข า กั บ เนื้ อ หาสาระตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งโครงงานที่มีความเขมขนทางวิชาการจะมีลักษณะ ดังนี้
• นํานักเรียนใหไดเกิดความรูความเขาใจและประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระ
วิชาตาง ๆ
• ทาทายใหนักเรียนใชวิธีการสืบเสาะหาความรูที่เปนไปตามศาสตรของสาขาวิชาตางๆ (เชน ใชวิธีคิด
เหมือนนักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร ฯลฯ)
• กระตุนใหนักเรียนตองพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงและสรางนิสัยการคิดที่ดี (เชน การสืบคนหาหลักฐาน
และการคิดในแงมุมตาง ๆ ที่หลากหลาย)
ตัวอยางโครงงานที่มีความเขมขนทางวิชาการ
การเงิน
นักเรียนสรางสื่ออุปกรณเกีย่ วกับ
ระบบการเงินเพื่อใหนักเรียนคนอื่น ๆ
และผูใหญไดใช
วิจิตรศิลป
นักเรียนประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู
เกี่ยวกับการเขียนบทละครและผลิต
ละครสั้น โดยเขียนและผลิตละครสั้นที่
สะทอนถึงละครประเภทตาง ๆ
วิทยาศาสตร
นักเรียนวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มของ
เมือง แลวผลิตและนําเสนอรายงาน
ตอคณะนักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของประจําทองถิ่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียนรวมกันพัฒนา“คูมือการใช”
ที่อธิบายถึงวิธีการติดตั้งและการ
แกปญหาเครือขายคอมพิวเตอร
ศิลปภาษา (Language Arts)
นักเรียนเขียน ปรับแก และจัดทํา
วารสารหรือหนังสือพิมพของโรงเรียน

การโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนรวมกันพัฒนาเว็บไซตขอมูล
สําหรับนักเรียนทีส่ นใจในอาชีพการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
คณิตศาสตร
นักเรียนใชความเขาใจในเรื่อง
ตรีโกณมิตเิ พื่อคํานวณความสูงของตึก

สังคมศึกษา
นักเรียนทําการสัมภาษณทหารผาน
ศึกที่ประเทศเวียดนาม และเขียน
รายงานเปรียบเทียบประสบการณของ
ทหารผานศึกกับสิ่งที่บรรยายไวใน
เอกสารอางอิงทางประวัติศาสตร

ภาษาสากล
นักเรียนเขียน ปรับแก และจัดพิมพ
หนังสือพิมหรือจุลสารเปน
ภาษาตางประเทศที่นักเรียนกําลัง
เรียน

ความเชื่อมโยงกับผูใหญรอบขาง (Adult Connections)
โครงงงานที่มีประสิทธิภาพตองมีการเชื่อมโยงกับผูใหญภายนอกหองเรียนอยางมีความหมาย ลักษณะ
ของโครงงานที่มีการเชื่อมโยงกับผูใหญ มีลักษณะ ดังนี้
• เปดโอกาสใหนักเรียนไดพบและสังเกตการทํางานของผูใหญที่มีความชํานาญและประสบการณในเรื่อง
ที่นักเรียนศึกษา
• เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูใหญอยางใกลชิดอยางนอยหนึ่งคน
• ขอความรวมมือจากผูใหญใหรวมออกแบบและประเมินผลงานของนักเรียน

ตัวอยางโครงงานที่มีความเชื่อมโยงกับผูใหญรอบขาง
การเงิน
นักเรียนรวมกันทํางานกับที่ปรึกษา
จากบริษัทดานการลงทุนเพื่อจัดทํา
ขอแนะนํากลยุทธและสัดสวนของการ
ลงทุนสําหรับผูส นใจที่ตองการลงทุน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทองถิ่นตรวจสอบรางระบบแผนงาน
ของนักเรียนและใหขอคิดเห็นในการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนของนักเรียน

วิจิตรศิลป
นักเรียนทํางานรวมกับศิลปนทองถิ่น
เพื่อทํานิทรรศการเรื่องคนเรรอนใน
ชุมชน

ศิลปภาษา (Language Arts)
ผูเขียนและบรรณาธิการจาก
หนังสือพิมพทองถิ่นเขามาเปน
วิทยากรในวิชาวรสารศาสตรหรือการ
เขียนขาวเพื่อการผลิตรายงาน
ประจําเดือน
สังคมศึกษา
นักเรียนในชั้นเรียนเรื่องการเมืองการ
ปกครองจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็น
ของผูมีสิทธิ์ออกคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในทองถิ่น เกี่ยวกับประเด็นสําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งที่
กําลังจะมาถึง

วิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยใน
ทองถิ่นทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา
โครงงาน สําหรับกลุมของนักเรียนที่
ทําวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมือง

การโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนสัมภาษณผจู ัดการในแตละ
แผนกของหนวยงานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
โรงแรม เพื่อที่จะเรียนรูกลยุทธการ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
คณิตศาสตร
นักเรียนสัมภาษณลูกจางในบริษัท
ทองถิ่นเพื่อคนหาวาในการทํางาน
ตางๆ ในแตละวันมีการใชทักษะทาง
คณิตศาสตรอยางไร
ภาษาสากล
นักเรียนทําหนาที่เปนลามแปลภาษา
ใหกับผูปกครองและคนในชุมชนที่มา
รวมงานสําคัญตางๆ ของโรงเรียน

การสํารวจอยางกระตือรือรน (Active Exploration)
โครงงานที่ดีตองสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยความกระตือรือรนโดยทุมเททั้งแรงกายและ
แรงใจในการทําโครงงาน โครงงานที่มีลักษณะสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน เปนดังนี้
• ใหโอกาสนักเรียนไดใชเวลาในการทํางานภาคสนาม หรือนอกหองเรียน
• สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการสํารวจตรวจสอบในสถานการณจริง ใชวิธีการ แหลงขอมูล และ
สื่อที่มีความหลากหลาย
• คาดหวังใหนักเรียนสื่อสารสิ่งที่ไดเรียนรูผานการจัดนิทรรศการอยางเปนทางการ
การเรียนรูแบบโครงงานนั้น สนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนที่กระตือรือรนในการแสวงหาความรู
มากกวาการเปนผูคอยรอรับการถายทอดความรู นักเรียนจะตองตั้งคําถาม สืบคน สํารวจ วิเคราะห และ
นําเสนออยางกระตือรือรน นักเรียนไดลงมือลงแรงและใชความคิดอยางแทจริงในการทําโครงงาน นักเรียนยัง
ไดใชวิธีการหลากหลายในการคิดและการเรียนรู นักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจเขาไปแหลงเรียนรูอยาง
กระตือรือรนซึ่งเปนการเรียนรูที่ทลายกําแพงของหองเรียน และนักเรียนยังไดเพิ่มพูนประสบการณตางๆ อยาง
มากมาย

ตัวอยางโครงงานที่มีการสํารวจอยางกระตือรือรน
การเงิน
นักเรียนสัมภาษณนักธุรกิจเจาของ
กิจการเล็ก ๆ ในทองถิ่น เพื่อพัฒนา
กรณีศึกษา เพื่อรายงานเกี่ยวกับกล
ยุทธสําหรับนักลงทุน
วิจิตรศิลป
นักเรียนเขียน ฝกซอม และแสดง
ละครทีส่ รางขึ้นดวยตนเอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนรวมกันพัฒนาเว็ปไซตสาํ หรับ นักเรียนทํางานรวมกับโรงแรมใน
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรในชุมชน ทองถิ่นเพื่อพัฒนาและจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการสําหรับลูกจางใหม

ศิลปภาษา (Language Arts)
นักเรียนอานคูมือเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ
และเขียนบทความของตนเองเกี่ยวกับ
เพื่ออธิบายวิธีการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
นักเรียนใชเทคนิคการสุมตัวอยางทาง นักเรียนรวมกันทํางานวิจัยเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรที่เหมาะสมในการศึกษา เหตุการณในประวัติศาสตรของ
เรื่องผลกระทบของสายพันธุแมลงจาก ทองถิ่นดวยการสัมภาษณและการ
ตางถิ่นตอระบบนิเวศในทองถิ่น
ตรวจสอบจากบันทึกของทางราชการ

คณิตศาสตร
นักเรียนสํารวจเพื่อนในชั้นเรียนใน
ประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
แลวจัดทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ที่นาเชื่อถือ
ภาษาสากล
นักเรียนทํางานกับเจาของภาษาใน
ภาษาที่นักเรียนกําลังเรียนเพื่อพัฒนา
พจนานุกรมเกี่ยวกับบทสนทนาที่เปน
ถอยคําหรือสํานวนที่ใชเขาใจกัน
เฉพาะกลุม หรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง
(conversational slang)

การประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู (Applied Learning)
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานที่ดีที่สุด จะตองผลักดันใหนักเรียนไดใชสิ่งที่ไดการเรียนรู
มาใหมทันที และใหนักเรียนไดฝกฝนการใชทักษะตางๆ ที่สําคัญตอการทํางาน ลักษณะของโครงงานที่สงเสริม
ใหนักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาประยุกตใช คือ
• เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ บ ทของป ญ หาและอยู บ นพื้ น ฐานของประเด็ น ป ญ หาและ
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
• นํานักเรียนใหไดแสวงหาและใชความสามารถที่คาดหวังไววานักเรียนควรมีในการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพสูง (อาทิ การทํางานรวมกันเปนทีม การแกปญหา และการสื่อสาร)
• ตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดระบบและการบริหารจัดการตนเอง
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานมีการออกแบบเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยาง
ลุมลึกในหลายระดับ ในชวงแรกของการจัดประสบการณการเรียนรูอาจออกแบบใหมีการทาทายใหนักเรียนได
เรียนรูเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู ไดพัฒนาทักษะการคิด อุปนิสัยการคิดและทัศนะสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิตในการทําโครงงาน ในชวงถัดมาจึงเปนการวางแผนจัดประสบการณใหนักเรียนตองใชเนื้อหา
ความรูและทักษะที่ไดเรียนรูมาใหมนี้ในการแกปญหาหรือความทาทาย เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กอยาง
ลุมลึก

ตัวอยางโครงงานที่มีการประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู
การเงิน
นักเรียนใชทักษะทางบัญชีในการ
จัดทําระบบการบันทึกทางการเงิน
สําหรับสหกรณโรงเรียน
วิจิตรศิลป
นักเรียนใชความเขาใจในทุกแงมุม
เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เพื่อจัดตั้ง
บริษัทที่ดําเนินงานโดยนักเรียนเอง

วิทยาศาสตร
นักเรียนใชความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุ
และผลของการเกิดน้ําทวม เพื่อใชใน
การประชุมของคนในทองถิ่นเกี่ยวกับ
วิธีการปองกันความเสียหายจากน้าํ
ทวมในอนาคตสําหรับชุมชน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียนรวมกันใชเทคนิคการทํางาน
รวมกันและกระบวนการในการ
แกปญหาในการแกปญ
 หากรณีศึกษา
เกี่ยวกับเครือขายที่ทํางานไมปกติ
ศิลปภาษา (Language Arts)
นักเรียนใชเทคนิคการเขียนเชิงโนม
นาว เพื่อรองขอใหคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสนับสนุน
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการปกครอง
ของทองถิ่น
สังคมศึกษา
นักเรียนใชความเขาใจแนวโนมการ
อพยพเขาเมืองสหรัฐอเมริกาและ
กฎหมายเพื่อพัฒนาและนําเสนอ
นโยบายการแกปญหาทีเ่ ปนไปไดใน
การโตวาทีเกีย่ วกับการอพยพเขาเมือง

การโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนใชความรูในเทคนิคการ
จัดการและการเตรียมอาหารสําหรับ
จัดงานเลี้ยงในงานกีฬาสีประจํา
โรงเรียน
คณิตศาสตร
นักเรียนวิเคราะหแบบรูปของ
การจราจร และใชทักษะการแกปญ
 หา
ในการพัฒนาแบบจําลองและวิธีการ
แกปญหาการจราจรที่ติดขัด
ภาษาสากล
นักเรียนใชทักษะภาษาที่สองที่ไดเรียน
มา เพื่อทําการสัมภาษณเจาของภาษา
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม

การประเมินผล (Assessment Practices)
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานจะไมสมบูรณถาไมไดจัดใหนักเรียนมีโอกาสไดรับการ
ประเมินผลและการใหผลสะทอนกลับที่มีคุณภาพระหวางและหลังจากการทําโครงงาน ลักษณะของโครงงานที่
มีการประเมินผลที่ดี คือ
• มีการสอบถามนักเรียนเพื่อใหสะทอนการเรียนรูของตนเองอยูเสมอ โดยใชเกณฑการประเมินโครงงาน
ที่ชัดเจนซึ่งนักเรียนไดรวมกําหนดขึ้น
• การใหผูใหญจากภายนอกชั้นเรียนมามีสวนรวมในการประเมินผลงานของนักเรียน และชวยเหลือ
นักเรียนในการพัฒนางานใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานที่ใชอยูจริงในสังคม
• จัดโอกาสใหมีการประเมินงานของนักเรียนเปนระยะตลอดการทําโครงงานดวยวิธีการที่หลากหลาย
รวมทั้งการประเมินรองรอยแฟมสะสมงานและงานนิทรรศการ
คุณภาพของการประเมิ น โครงงานนั้น เกี่ย วขอ งกับ การประเมิน ทั้ง สองรูป แบบ คื อการประเมิ น
ความกาวหนาระหวางเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Summative
Assessment) ระหวางที่นักเรียนทําโครงงานนักเรียนจะตองประเมินสะทอนความกาวหนาของงานของตนเอง
หรือของกลุมและไดรับการประเมินสะทอนผลจากเพื่อน ๆ และครูสะทอน และนักเรียนจะมีโอกาสในการ
พัฒนาปรับปรุงงานของตนเองรวมทั้งยังไดรับรูถึงประเด็นตาง ๆ จากผูที่มาประเมินตรวจสอบ เมื่อนักเรียนทํา

โครงงานเสร็จ ครูและผูใหญทานอื่นๆ ก็จะทําการประเมินผลงานและสมรรถนะของนักเรียนวาโครงงานนั้นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใดตามหลักเกณฑของการทําโครงงานที่กําหนด
ตัวอยางโครงงานที่มีการประเมินผล
การเงิน
นักเรียนรวมกันทําการนําเสนอดวย
Power Point เรื่องแนวคิดหลักทาง
เศรษฐศาสตร โดยทําการซักซอมการ
นําเสนอใหเพื่อน ๆ ไดชม และชวยการ
ใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่
คณะกรรมการผูวาจาง กําหนดขึ้น
วิจิตรศิลป
นักเรียนรวมกับครูพัฒนาเกณฑการ
ประเมินและตัวบงชี้สําหรับการ
ประเมินผลงานการปน และใชเกณฑที่
จัดทําใหการประเมินผลงานและใหผล
สะทอนกลับกับเพื่อน
วิทยาศาสตร
นักเรียนไดทํางานกับนักวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินวิธีการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร หลังจากนั้นทํา
การทดลองและประเมินกระบวนการ
ทํางานตามเกณฑ
ที่กําหนด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียนรวมกันทํานิตยสาร
อิเล็กทรอนิกสเผยแพรบนเว็บไซต
โดยใหครูที่สอนภาษาชวยตรวจสอบ
การใชภาษาในการเขียน และใหครูที่
สอนเทคโนโลยีชวยตรวจสอบในสวน
ของเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ
ศิลปภาษา (Language Arts)
นักเรียนจัดทํารางรายงานการวิจัยที่
เนนเรื่องประเด็นที่นาสนใจใน
ปจจุบันหลายฉบับ นักเรียนไดรับ
การสะทอนผลของแตละฉบับจาก
บุคคลตาง ๆ เชน เพื่อน ผูปกครอง
ผูวาจาง และครู
สังคมศึกษา
นักเรียนรวมกันศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิวัติในศตวรรษที่ 20 ใน
สหรัฐอเมริกา เขียนรายงานวิจัย
จัดทําวีดีทัศนสารคดีและจัดทําการ
เผยแพรขอมูลความรู นักเรียนไดรบั
การประเมินความกาวหนาของทุก
ชิ้นงานที่ทํา และผลงานที่ทําสําเร็จ
แลวไดรับการประเมินโดยใชเกณฑ
การประเมินที่กําหนดขึ้นตั้งแตเมื่อ
เริ่มโครงงาน

การโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนรวมจําลองการสัมภาษณ
หนาหองของฝายบุคคลของเขต
นักเรียนเขียนการสะทอนผลจากการ
สัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถและ
ประสบการณที่ไดจากผูส ัมภาษณ
คณิตศาสตร
นักเรียนรวมกันจัดเตรียมคําตอบ
สําหรับโจทยคณิตศาสตรที่ซับซอน
และไดรับการสะทอนจากทีมอื่นทีท่ ํา
โจทยปญหาอื่น ๆ
และในการนําเสนอครั้งสุดทายมีการ
ประเมินกระบวนการทํางานของกลุม
ภาษาสากล
นักเรียนเตรียมการและนําเสนอดวย
การพูดปากเปลาในภาษาทีส่ อง
หลังจากการนําเสนอ นักเรียนไดดู
วีดีโอที่บันทึกการนําเสนอของตนเอง
และเขียนผลการประเมินภาษาและ
การนําเสนอตามเกณฑเกี่ยวกับการ
พูดและการนําเสนอที่กําหนดขึ้น
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