
6 ปจจัยหลักที่บงช้ีถงึการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ  

แปลและเรียบเรียง โดย ดร.อภินวงค กูตลาด และ ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว   

สาขาปฐมวัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้นนั้น สามารถพิจารณาได

จาก 6 ปจจัยสําคัญท่ีบงชี้คุณภาพของการทําโครงงาน (The Six A’s of Project-Based leaning) ซ่ึง

พัฒนาข้ึนโดย เอเดรีย สเตนเบิรก (Adria Steinberg) โดยในระหวางการออกแบบการจัดประสบการณการ

เรียนรูแบบโครงงานครูในทุกระดับชั้นสามารถใชปจจัยเหลานี้เปนตัวชี้วัดเพ่ือตรวจสอบวากระบวนการนั้นมี

ประสิทธิภาพหรือไม ปจจัยหลักท่ีสําคัญท้ัง 6 ประการ มีดังนี้  

1. ความนาเช่ือถือ (Authenticity) โครงงานท่ีออกแบบใหมีความนาเชื่อถือจะนํานักเรียนใหมีสวน

รวมในการทํางานอยางมีวัตถุประสงคและมุงม่ันทุมเท โดยการเชื่อมโยงโครงงานกับสถานการณ

จริงหรือปญหาในบริบทชวีิตประจําวันท่ีมีความหมายกับนักเรียนท่ีไดพบและเกิดความสนใจอยาก

เรียนรู  

2. ความเขมขนทางเนื้อหาวิชาการ (Academic Rigor) โครงงานท่ีมีความเขมขนทางวิชาการจะ

ทาทายใหนักเรียนรวมใชความคิดอยางเต็มท่ี โดยการเรียนรูเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู

ท่ีสําคัญ และใชทักษะการคิดเชิงวิชาการ  

3. ความเช่ือมโยงกับผูใหญรอบขาง (Adult Connections) โครงงานท่ีมีการเชื่อมโยงกับผูใหญ

รอบขางจะมีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ ไดรับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจจาก

ผูใหญภายนอกหองเรียนท่ีเขามามีสวนรวม  

4. การสํารวจอยางกระตือรือรน (Active Exploration) โครงงานท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํา

การสํารวจดวยความกระตือรือรนจะสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมท้ังทางกายและความคิดในการ

ลงมือปฏิบัติงานภาคสนาม   

5. การประยุกตใชส่ิงท่ีไดเรียนรู (Applied Learning) โครงงานจะผลักดันใหนักเรียนใชสิ่งท่ีได

เรียนรูโดยตรงและฝกทักษะท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน 

6. การประเมินผล (Assessment Practices) โครงงานท่ีมีการประเมินผลอยางมีคุณภาพ จะเปด

โอกาสใหนักเรียนไดรับการสะทอนผลหรือขอเสนอแนะจากครูและผูอ่ืนท่ีมีสวนรวมในระหวาง

การทําโครงงานและหลังจากการทําโครงงาน 

 

 

 

 

 

 



ความนาเช่ือถือ (Authenticity)  

โครงงานท่ีมีความนาเชื่อถือซ่ึงเกิดจากสภาพความจริงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนทํางานอยางมี

วัตถุประสงคและมุงม่ันในการทํา ลักษณะโครงงานท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนดังนี้ 

• มีการแกปญหาหรือคําถามท่ีมีความหมายกับนักเรียน 

• เก่ียวของกับปญหา หรือคําถามท่ีผูใหญในท่ีทํางานหรือชุมชนตั้งข้ึน 

• กําหนดใหนักเรียนผลิตบางอยางท่ีมีคุณคาแกบุคคลหรือแกสังคมนอกหองเรียน 

สวนหนึ่งของการออกแบบโครงงานตามสภาพจริงคือการนําผลผลิตหรือบริการท่ีนักเรียนจัดทําไปใช

ในสภาพจริง การเรียนแบบดั้งเดิม งานของนักเรียนไดถูกคิดคนข้ึนเพ่ือตอบโจทยในโลกของหองเรียนเทานั้น 

และไมมีผูอ่ืนไดเห็นหรือเรียนรูสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนรูนอกจากครูผูสอน แตสําหรับการเรียนรูแบบโครงงานตาม

สภาพจริงจะมุงเนนการสรางงานท่ีเติมเต็มความตองการและความสนใจท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ชุมชน หรือ

เหตุการณปจจุบัน ครูยังสามารถสรุปเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับหัวขอตางๆ หรือสิ่งทาทายตาง ๆ ท่ีตองการให

เด็กไดเรียนรู ซ่ึงครูสามารถม่ันใจไดวาการเรียนรูลักษณะนี้นักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและจะ

นําจะจดจําสิ่งท่ีไดเรียนรูนี้ในความทรงจําระยะยาว นักเรียนท่ีไดเรียนรูแบบโครงงานตามสภาพจริงจะไมถาม

คําถามวา “ทําไมเราตองรูเรื่องนี้ดวย” 

ตัวอยางโครงงานท่ีมีความนาเช่ือถือ 

การเงิน 

นักเรียนจดัประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับ

การพฤติกรรมการหลอกลวงใหกูยมื

เงินสําหรับผูปกครองและคนในชุมชน 

ท่ีอาจตกเปนเปาหมายของการหลอก

ใหกูยืมเงิน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมของนักเรียนชวยกันจดัหา

เครือขายการบริการสําหรับคนชุมชน

ท่ียากไร เชน องคกรการกุศลท่ีไม

แสวงหาผลกําไร 

การโรงแรมและการทองเท่ียว 

นักเรียนชวยเหลือบุคลากรในโรงเรียน

วางแผนการทองเท่ียวชวงการลา

พักผอน 

วิจิตรศิลป 

นักเรียนศึกษาและฝกเทคนิคพิเศษใน

การทาสี พัฒนาแผนการสอน และจัด

กิจกรรมเพ่ือสอนเทคนิคเหลาน้ัน 

ใหแกเด็กนักเรยีนประถมศึกษาใน

โรงเรียนท่ีอยูในทองถ่ิน 

ศิลปภาษา (Language Arts) 

นักเรียนศึกษาประเด็นปญหาในการ

พัฒนาทองถ่ิน และใชทักษะการเขียน

และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาเรียงความ

เชิญชวนและวิธีการนําเสนอเพ่ือเสนอ

ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ 

คณิตศาสตร 

นักเรียนใชทักษะการคํานวณเพ่ือ

คํานวณหาพ้ืนท่ีของผนังของอาคารใน

โรงเรียนท่ีจะตองทาสีในวัน

อาสาสมัครทํางาน เพ่ือนําผลการ

คํานวณไปใชพิจารณาปริมาณสีท่ี

ตองการใชในการทาสีครั้งน้ี 

วิทยาศาสตร 

นักเรียนทําวิจัยเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบ

ตางๆ มีสวนทําใหเกิดปญหาสุขภาพ 

ท่ีพบในชุมชนไดอยางไร และพัฒนา

แผนพับขอมูลเพ่ือสอนใหคนท่ัวไป

รูจักการใชชีวิตใหมีสุขภาพท่ีด ี

สังคมศึกษา 

นักเรียนทําวิจัยหัวขอเหตุการณ

ประวัติศาสตรท่ีสําคญัของทองถ่ิน 

และเตรียมจัดนิทรรศการใหความรู 

โดยจดัแสดงในยานชุมชนและธุรกิจ

ของเมือง 

ภาษาสากล 

นักเรียนใชทักษะภาษาใหบริการ

แปลภาษาใหแกครอบครัวท่ีอพยพเขา

มาในชุมชน ซึ่งตองการความ

ชวยเหลือเก่ียวกับการติดตอตางๆ 

เชน การเขาเรยีน การสมัครงาน ฯลฯ  

 



ความเขมขนทางเนื้อหาวิชาการ (Academic Rigor)  

โครงงานท่ีมีลักษณะของความเขมขนทางวิชาการ ตองสามารถผนวกเขากับเนื้อหาสาระตาม

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลาง ซ่ึงโครงงานท่ีมีความเขมขนทางวิชาการจะมีลักษณะ ดังนี้ 

• นํานักเรียนใหไดเกิดความรูความเขาใจและประยุกตใชสิ่งท่ีไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระ

วิชาตาง ๆ   

• ทาทายใหนักเรียนใชวิธีการสืบเสาะหาความรูท่ีเปนไปตามศาสตรของสาขาวิชาตางๆ  (เชน ใชวิธีคิด

เหมือนนักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร ฯลฯ) 

• กระตุนใหนักเรียนตองพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงและสรางนิสัยการคิดท่ีดี (เชน การสืบคนหาหลักฐาน 

และการคิดในแงมุมตาง ๆ ท่ีหลากหลาย) 

 

ตัวอยางโครงงานท่ีมีความเขมขนทางวิชาการ 

การเงิน 

นักเรียนสรางสื่ออุปกรณเก่ียวกับ

ระบบการเงินเพ่ือใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ 

และผูใหญไดใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนรวมกันพัฒนา“คูมือการใช” 

ท่ีอธิบายถึงวิธีการติดตั้งและการ

แกปญหาเครือขายคอมพิวเตอร 

การโรงแรมและการทองเท่ียว 

นักเรียนรวมกันพัฒนาเว็บไซตขอมูล

สําหรับนักเรียนท่ีสนใจในอาชีพการ

โรงแรมและการทองเท่ียว 

วิจิตรศิลป 

นักเรียนประยุกตใชสิ่งท่ีไดเรียนรู

เก่ียวกับการเขียนบทละครและผลติ

ละครสั้น โดยเขียนและผลติละครสั้นท่ี

สะทอนถึงละครประเภทตาง ๆ 

ศิลปภาษา (Language Arts) 

นักเรียนเขียน ปรับแก และจัดทํา

วารสารหรือหนังสือพิมพของโรงเรยีน 

คณิตศาสตร 

นักเรียนใชความเขาใจในเรื่อง

ตรีโกณมิตเิพ่ือคํานวณความสูงของตึก 

 

วิทยาศาสตร 

นักเรียนวิเคราะหคุณภาพนํ้าดื่มของ

เมือง แลวผลิตและนําเสนอรายงาน 

ตอคณะนักวิทยาศาสตรและเจาหนาท่ี

ท่ีเก่ียวของประจําทองถ่ิน 

 

สังคมศึกษา 

นักเรียนทําการสัมภาษณทหารผาน

ศึกท่ีประเทศเวียดนาม และเขียน

รายงานเปรยีบเทียบประสบการณของ

ทหารผานศึกกับสิ่งท่ีบรรยายไวใน

เอกสารอางอิงทางประวัติศาสตร 

ภาษาสากล 

นักเรียนเขียน ปรับแก และจัดพิมพ

หนังสือพิมหรือจลุสารเปน

ภาษาตางประเทศท่ีนักเรยีนกําลัง

เรียน 

 

ความเช่ือมโยงกับผูใหญรอบขาง (Adult Connections)  

โครงงงานท่ีมีประสิทธิภาพตองมีการเชื่อมโยงกับผูใหญภายนอกหองเรียนอยางมีความหมาย ลักษณะ

ของโครงงานท่ีมีการเชื่อมโยงกับผูใหญ มีลักษณะ ดังนี้ 

• เปดโอกาสใหนักเรียนไดพบและสังเกตการทํางานของผูใหญท่ีมีความชํานาญและประสบการณในเรื่อง

ท่ีนักเรียนศึกษา 

• เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูใหญอยางใกลชิดอยางนอยหนึ่งคน 

• ขอความรวมมือจากผูใหญใหรวมออกแบบและประเมินผลงานของนักเรียน 

 



ตัวอยางโครงงานท่ีมีความเช่ือมโยงกับผูใหญรอบขาง  

การเงิน 

นักเรียนรวมกันทํางานกับท่ีปรึกษา

จากบริษัทดานการลงทุนเพ่ือจัดทํา

ขอแนะนํากลยุทธและสดัสวนของการ

ลงทุนสําหรับผูสนใจท่ีตองการลงทุน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ทองถ่ินตรวจสอบรางระบบแผนงาน

ของนักเรียนและใหขอคดิเห็นในการ

ปรับปรุงพัฒนาแผนของนักเรยีน 

การโรงแรมและการทองเท่ียว 

นักเรียนสัมภาษณผูจัดการในแตละ

แผนกของหนวยงานเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ

โรงแรม เพ่ือท่ีจะเรียนรูกลยุทธการ

เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

วิจิตรศิลป 

นักเรียนทํางานรวมกับศิลปนทองถ่ิน 

เพ่ือทํานิทรรศการเรื่องคนเรรอนใน

ชุมชน 

 

ศิลปภาษา (Language Arts) 

ผูเขียนและบรรณาธิการจาก

หนังสือพิมพทองถ่ินเขามาเปน

วิทยากรในวิชาวรสารศาสตรหรือการ

เขียนขาวเพ่ือการผลิตรายงาน

ประจําเดือน 

คณิตศาสตร 

นักเรียนสัมภาษณลูกจางในบริษัท

ทองถ่ินเพ่ือคนหาวาในการทํางาน

ตางๆ ในแตละวันมีการใชทักษะทาง

คณิตศาสตรอยางไร 

วิทยาศาสตร 

นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลยัใน

ทองถ่ินทําหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษา

โครงงาน สําหรับกลุมของนักเรียนท่ี

ทําวิจัยเก่ียวกับพันธุพืชพ้ืนเมือง 

 

 

สังคมศึกษา 

นักเรียนในช้ันเรียนเรื่องการเมืองการ

ปกครองจัดทําโพลสํารวจความคดิเห็น

ของผูมีสิทธ์ิออกคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในทองถ่ิน เก่ียวกับประเด็นสาํคัญ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งท่ี

กําลังจะมาถึง   

ภาษาสากล 

นักเรียนทําหนาท่ีเปนลามแปลภาษา

ใหกับผูปกครองและคนในชุมชนท่ีมา

รวมงานสําคญัตางๆ ของโรงเรียน 

 

 

การสํารวจอยางกระตือรือรน (Active Exploration)  

โครงงานท่ีดีตองสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยความกระตือรือรนโดยทุมเทท้ังแรงกายและ

แรงใจในการทําโครงงาน โครงงานท่ีมีลักษณะสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน เปนดังนี้ 

• ใหโอกาสนักเรียนไดใชเวลาในการทํางานภาคสนาม หรือนอกหองเรียน 

• สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการสํารวจตรวจสอบในสถานการณจริง ใชวิธีการ แหลงขอมูล และ

สื่อท่ีมีความหลากหลาย  

• คาดหวังใหนักเรียนสื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรูผานการจัดนิทรรศการอยางเปนทางการ 

การเรียนรูแบบโครงงานนั้น สนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนท่ีกระตือรือรนในการแสวงหาความรู

มากกวาการเปนผูคอยรอรับการถายทอดความรู นักเรียนจะตองตั้งคําถาม สืบคน สํารวจ วิเคราะห และ

นําเสนออยางกระตือรือรน นักเรียนไดลงมือลงแรงและใชความคิดอยางแทจริงในการทําโครงงาน นักเรียนยัง

ไดใชวิธีการหลากหลายในการคิดและการเรียนรู นักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจเขาไปแหลงเรียนรูอยาง

กระตือรือรนซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีทลายกําแพงของหองเรียน และนักเรียนยังไดเพ่ิมพูนประสบการณตางๆ อยาง

มากมาย 

 



ตัวอยางโครงงานท่ีมีการสํารวจอยางกระตือรือรน  

การเงิน 

นักเรียนสัมภาษณนักธุรกิจเจาของ

กิจการเล็ก ๆ ในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนา

กรณีศึกษา เพ่ือรายงานเก่ียวกับกล

ยุทธสําหรับนักลงทุน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนรวมกันพัฒนาเว็ปไซตสาํหรับ

องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรในชุมชน 

 

การโรงแรมและการทองเท่ียว 

นักเรียนทํางานรวมกับโรงแรมใน

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาและจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการสําหรับลูกจางใหม 

 

วิจิตรศิลป 

นักเรียนเขียน ฝกซอม และแสดง

ละครท่ีสรางข้ึนดวยตนเอง 

 

 

ศิลปภาษา (Language Arts) 

นักเรียนอานคูมือเก่ียวกับเทคนิคตางๆ 

และเขียนบทความของตนเองเก่ียวกับ

เพ่ืออธิบายวิธีการทํางานดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

นักเรียนสํารวจเพ่ือนในช้ันเรยีนใน

ประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

แลวจัดทําการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ

ท่ีนาเช่ือถือ 

วิทยาศาสตร 

นักเรียนใชเทคนิคการสุมตัวอยางทาง

วิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมในการศึกษา

เรื่องผลกระทบของสายพันธุแมลงจาก

ตางถ่ินตอระบบนิเวศในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา 

นักเรียนรวมกันทํางานวิจัยเก่ียวกับ

เหตุการณในประวัติศาสตรของ

ทองถ่ินดวยการสัมภาษณและการ

ตรวจสอบจากบันทึกของทางราชการ 

ภาษาสากล 

นักเรียนทํางานกับเจาของภาษาใน

ภาษาท่ีนักเรียนกําลังเรยีนเพ่ือพัฒนา

พจนานุกรมเก่ียวกับบทสนทนาท่ีเปน

ถอยคําหรือสํานวนท่ีใชเขาใจกัน

เฉพาะกลุมหรือช่ัวระยะเวลาหน่ึง  

(conversational slang) 

 

การประยุกตใชส่ิงท่ีไดเรียนรู (Applied Learning) 

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานท่ีดีท่ีสุด จะตองผลักดันใหนักเรียนไดใชสิ่งท่ีไดการเรียนรู

มาใหมทันที และใหนักเรียนไดฝกฝนการใชทักษะตางๆ ท่ีสําคัญตอการทํางาน ลักษณะของโครงงานท่ีสงเสริม

ใหนักเรียนนําสิ่งท่ีไดเรียนรูมาประยุกตใช คือ   

• เก่ียวของกับการเรียนรู ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของปญหาและอยูบนพ้ืนฐานของประเด็นปญหาและ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง      

• นํานักเรียนใหไดแสวงหาและใชความสามารถท่ีคาดหวังไววานักเรียนควรมีในการบริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพสูง (อาทิ การทํางานรวมกันเปนทีม การแกปญหา และการสื่อสาร)       

• ตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะเก่ียวกับการจัดระบบและการบริหารจัดการตนเอง 

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานมีการออกแบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยาง

ลุมลึกในหลายระดับ ในชวงแรกของการจัดประสบการณการเรียนรูอาจออกแบบใหมีการทาทายใหนักเรียนได

เรียนรูเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู ไดพัฒนาทักษะการคิด อุปนิสัยการคิดและทัศนะสําหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิตในการทําโครงงาน ในชวงถัดมาจึงเปนการวางแผนจัดประสบการณใหนักเรียนตองใชเนื้อหา

ความรูและทักษะท่ีไดเรียนรูมาใหมนี้ในการแกปญหาหรือความทาทาย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กอยาง              

ลุมลึก  

 



ตัวอยางโครงงานท่ีมีการประยุกตใชส่ิงท่ีไดเรียนรู 

การเงิน 

นักเรียนใชทักษะทางบัญชีในการ

จัดทําระบบการบันทึกทางการเงิน

สําหรับสหกรณโรงเรยีน 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนรวมกันใชเทคนิคการทํางาน

รวมกันและกระบวนการในการ

แกปญหาในการแกปญหากรณีศึกษา

เก่ียวกับเครือขายท่ีทํางานไมปกต ิ

การโรงแรมและการทองเท่ียว 

นักเรียนใชความรูในเทคนิคการ

จัดการและการเตรียมอาหารสําหรับ

จัดงานเลี้ยงในงานกีฬาสปีระจาํ

โรงเรียน  

วิจิตรศิลป 

นักเรียนใชความเขาใจในทุกแงมุม

เก่ียวกับการอุตสาหกรรม เพ่ือจดัตั้ง

บริษัทท่ีดําเนินงานโดยนักเรยีนเอง 

  

ศิลปภาษา (Language Arts) 

นักเรียนใชเทคนิคการเขียนเชิงโนม

นาว เพ่ือรองขอใหคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนสนับสนุน

การเปลีย่นแปลงนโยบายการปกครอง

ของทองถ่ิน 

คณิตศาสตร 

นักเรียนวิเคราะหแบบรูปของ

การจราจร และใชทักษะการแกปญหา 

ในการพัฒนาแบบจําลองและวิธีการ

แกปญหาการจราจรท่ีติดขัด 

 

วิทยาศาสตร 

นักเรียนใชความเขาใจเก่ียวกับสาเหตุ

และผลของการเกิดนํ้าทวม เพ่ือใชใน

การประชุมของคนในทองถ่ินเก่ียวกับ

วิธีการปองกันความเสยีหายจากนํ้า

ทวมในอนาคตสําหรับชุมชน 

สังคมศึกษา 

นักเรียนใชความเขาใจแนวโนมการ

อพยพเขาเมืองสหรัฐอเมริกาและ

กฎหมายเพ่ือพัฒนาและนําเสนอ

นโยบายการแกปญหาท่ีเปนไปไดใน

การโตวาทีเก่ียวกับการอพยพเขาเมือง 

ภาษาสากล 

นักเรียนใชทักษะภาษาท่ีสองท่ีไดเรียน

มา เพ่ือทําการสมัภาษณเจาของภาษา 

เก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

 

 

การประเมินผล (Assessment Practices) 

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานจะไมสมบูรณถาไมไดจัดใหนักเรียนมีโอกาสไดรับการ

ประเมินผลและการใหผลสะทอนกลับท่ีมีคุณภาพระหวางและหลังจากการทําโครงงาน ลักษณะของโครงงานท่ี

มีการประเมินผลท่ีดี คือ 

• มีการสอบถามนักเรียนเพ่ือใหสะทอนการเรียนรูของตนเองอยูเสมอ โดยใชเกณฑการประเมินโครงงาน

ท่ีชัดเจนซ่ึงนักเรียนไดรวมกําหนดข้ึน 

• การใหผูใหญจากภายนอกชั้นเรียนมามีสวนรวมในการประเมินผลงานของนักเรียน และชวยเหลือ

นักเรียนในการพัฒนางานใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานท่ีใชอยูจริงในสังคม 

• จัดโอกาสใหมีการประเมินงานของนักเรียนเปนระยะตลอดการทําโครงงานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

รวมท้ังการประเมินรองรอยแฟมสะสมงานและงานนิทรรศการ 

คุณภาพของการประเมินโครงงานนั้น เก่ียวของกับการประเมินท้ังสองรูปแบบ คือการประเมิน

ความกาวหนาระหวางเรียน (Formative Assessment)  และการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Summative   

Assessment) ระหวางท่ีนักเรียนทําโครงงานนักเรียนจะตองประเมินสะทอนความกาวหนาของงานของตนเอง

หรือของกลุมและไดรับการประเมินสะทอนผลจากเพ่ือน ๆ และครูสะทอน และนักเรียนจะมีโอกาสในการ

พัฒนาปรับปรุงงานของตนเองรวมท้ังยังไดรับรูถึงประเด็นตาง ๆ จากผูท่ีมาประเมินตรวจสอบ เม่ือนักเรียนทํา



โครงงานเสร็จ ครูและผูใหญทานอ่ืนๆ ก็จะทําการประเมินผลงานและสมรรถนะของนักเรียนวาโครงงานนั้นมี

คุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใดตามหลักเกณฑของการทําโครงงานท่ีกําหนด 

 

ตัวอยางโครงงานท่ีมีการประเมินผล 

การเงิน 

นักเรียนรวมกันทําการนําเสนอดวย

Power Point เรื่องแนวคิดหลักทาง

เศรษฐศาสตร โดยทําการซักซอมการ

นําเสนอใหเพ่ือน ๆ ไดชม และชวยการ

ใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ี

คณะกรรมการผูวาจาง กําหนดข้ึน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนรวมกันทํานิตยสาร

อิเล็กทรอนิกสเผยแพรบนเว็บไซต 

โดยใหครูท่ีสอนภาษาชวยตรวจสอบ

การใชภาษาในการเขียน และใหครูท่ี

สอนเทคโนโลยีชวยตรวจสอบในสวน

ของเทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

การโรงแรมและการทองเท่ียว 

นักเรียนรวมจําลองการสัมภาษณ 

หนาหองของฝายบุคคลของเขต 

นักเรียนเขียนการสะทอนผลจากการ

สัมภาษณเก่ียวกับความสามารถและ

ประสบการณท่ีไดจากผูสัมภาษณ 

วิจิตรศิลป  

นักเรียนรวมกับครูพัฒนาเกณฑการ 

ประเมินและตัวบงช้ีสําหรับการ

ประเมินผลงานการปน และใชเกณฑท่ี

จัดทําใหการประเมินผลงานและใหผล

สะทอนกลับกับเพ่ือน 

 

ศิลปภาษา (Language Arts)

นักเรียนจดัทํารางรายงานการวิจัยท่ี

เนนเรื่องประเด็นท่ีนาสนใจใน

ปจจุบันหลายฉบับ นักเรียนไดรับ

การสะทอนผลของแตละฉบับจาก

บุคคลตาง ๆ เชน เพ่ือน ผูปกครอง 

ผูวาจาง และคร ู

คณิตศาสตร 

นักเรียนรวมกันจัดเตรยีมคําตอบ

สําหรับโจทยคณิตศาสตรท่ีซับซอน 

และไดรับการสะทอนจากทีมอ่ืนท่ีทํา

โจทยปญหาอ่ืน ๆ  

และในการนําเสนอครั้งสุดทายมีการ

ประเมินกระบวนการทํางานของกลุม 

วิทยาศาสตร 

นักเรียนไดทํางานกับนักวิทยาศาสตร 

เพ่ือพัฒนาเกณฑการประเมินวิธีการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร หลังจากน้ันทํา

การทดลองและประเมินกระบวนการ

ทํางานตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด 

สังคมศึกษา 

นักเรียนรวมกันศึกษาเก่ียวกับการ

ปฏิวัติในศตวรรษท่ี 20 ใน

สหรัฐอเมริกา เขียนรายงานวิจัย 

จัดทําวีดีทัศนสารคดีและจัดทําการ

เผยแพรขอมลูความรู นักเรยีนไดรบั

การประเมินความกาวหนาของทุก

ช้ินงานท่ีทํา และผลงานท่ีทําสําเรจ็

แลวไดรับการประเมินโดยใชเกณฑ

การประเมินท่ีกําหนดข้ึนตั้งแตเมื่อ

เริ่มโครงงาน 

ภาษาสากล 

นักเรียนเตรียมการและนําเสนอดวย

การพูดปากเปลาในภาษาท่ีสอง 

หลังจากการนําเสนอ นักเรียนไดดู

วีดีโอท่ีบันทึกการนําเสนอของตนเอง 

และเขียนผลการประเมินภาษาและ

การนําเสนอตามเกณฑเก่ียวกับการ

พูดและการนําเสนอท่ีกําหนดข้ึน 
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