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กลุมคําถามเกี่ยวกับความหมายของการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based
Learning: PBL)
ถาม: Project-Based Learning (PBL) คืออะไร
ตอบ: Project-Based Learning (PBL) เปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูอยาง
ลุมลึกในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง มีการดําเนินการโดยเนนที่ปญหา สถานการณตางๆ หรือการตั้งคําถามที่อาจจะมา
จากตัวเด็กเอง จากครู จากการทํากิจกรรม หรือจากการทํางานรวมกันระหวางครูและเด็ก เปนตัวกระตุนเพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยผานการทํางานรวมกันของเด็กๆกลุมเล็กๆหรืออาจจะทั้งชั้นเรียน
หรือ อาจจะเปนการศึกษาดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูอยางลุมลึกของเด็กเพียงคนเดียว วิธีการเรียนรู
แบบนี้จะสงเสริมทําใหเด็กไดเกิดการเรียนรูในขอมูลหรือเนื้อหาที่จะทําใหนําไปสูการตอบคําถามหรือแกปญหา
และไดเรียนรูทักษะการแกปญหาและการทํางานรวมกับผูอื่น
ถาม: Project-Based Learning ตางจาก Project Approach อยางไร
ตอบ: การเรียนรูแบบ Project Approach เปนกระบวนการเรียนรูแบบหนึ่งของ Project-Based Learning
Project-Based Learning เปนการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูอยางลุมลึก โดย
มีกระบวนการขั้นตอนที่ไมตายตัว ใชลักษณะสําคัญของกระบวนการในการทําโครงงาน (Project) มาเปนฐาน
หรือแนวทางของการดําเนินการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
Project Approach เปนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งของ Project-Based Learning ที่เปดโอกาสใหเด็ก
ไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่เด็กสนใจในโลกแหงความเปนจริงและพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันอยางลุมลึก แตมี
กระบวนการในการจัดการเรียนรูที่มีลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน
ถาม: Project-Based Learning ตางจาก Problem-Based Learning อยางไร
ตอบ: ทั้ง Project-Based Learning และ Problem-Based Learning เปนการเรียนรูที่มีความคลายคลึงกัน
และบางครั้งถูกใชเรียกแทนกัน การจัดการเรียนรูทั้งสองนี้อยูบนพื้นฐานของการใชการสืบเสาะหาความรูเพื่อ
หาคําตอบของคําถามหรือปญหาในสถานการณจริง โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะใชคําวา ProblemBased Learning ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในขณะที่ Project-Based Learning จะใชในการศึกษา
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนในประเทศอื่นๆ นิยมใชคําวา Problem-Based Learning
หรือ Project Work อยางแพรหลายมากกวาคําวา Project-Based Learning

ถาม: Project-Based Learning ตางจากการเรียนรูแบบหนวย (Unit) อยางไร
ตอบ: การเรียนรูแบบหนวย (Unit) ครูจะเปนผูกําหนดหัวขอ แนวคิดหลัก และ ทักษะที่ตองการจะใหเด็กได
เรียนรู โดยวางแผนการสอนและเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนรูไวลวงหนาเพื่อใหเด็กรวมกิจกรรมการเรียนรู
ไปตามขั้นตอนที่ครูกําหนดให ซึ่งเด็กจะไมคอยมีโอกาสในการตั้งคําถามและหาคําตอบดวยวิธีการของตนเอง
แตการเรียนรูแบบ Project-Based Learning เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดตั้งคําถาม มีสวนรวมในการ
กําหนดวิธีการหาคําตอบ และเลือกวิธีการหาคําตอบหรือทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการ โดยเด็กจะไดเรียนรู
การคนหาคําตอบจากสถานการณจริงโดยตรง เชน การไปสอบถามผูรู การไปทัศนศึกษา การสังเกต หรือ
การสํ า รวจ ดั ง นั้ น การเตรี ย มกิ จ กรรมและสื่ อ การเรี ย นรู ข องครู จึ ง ต อ งมี ค วามยื ด หยุ น และปรั บ ไปตาม
สถานการณหรือความตองการของเด็กเปนสําคัญ ซึ่งครูอาจคาดคะเนหรือกําหนดขอบเขตและแนวทางของการ
หาคําตอบของเด็กไวลวงหนาอยางหลากหลาย
กลุ ม คํ า ถามเกี่ ย วกั บความสํา คั ญ ของการจั ดประสบการณ การเรี ยนรู แ บบโครงงาน (Project-Based
Learning: PBL)
ถาม: PBL มีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กอยางไร
ตอบ: PBL เปนการเรียนรูที่เตรียมความพรอมของเด็กที่สงเสริมการคิดขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา
และการใหความรวมมือ การทํางานเปนทีม อีกทั้งยังสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล ใหอาน
ขอมูลจากหลาย ๆ แหลง PBL เปนวิธีการที่สงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพ เด็กๆจะไดเรียนรู
ในสิ่งรอบๆตัวของเด็กที่เด็กๆสนใจ PBL ยังเปนการทําใหครูไดเขาใจเด็กแตละคนวาเด็กแตละคนมีความสนใจ
ในหัวขอใด สิ่งใดเปนพิเศษ อีกทั้งครูและเด็กยังไดเรียนรูรวมกันอยางใกลชิด
ถาม: เด็กไดรับประโยชนอะไรจากการจัดกิจกรรมแบบ PBL บาง
ตอบ: PBL เปนการจัดการเรียนรูที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกันจากการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อภิปรายกัน มีการแบงงานเพื่อชวยเหลือกัน เด็กไดมีโอกาสกําหนดสิ่งที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจและเกี่ยวของ
กั บ ตนเอง ขณะเดี ย วกั น เด็ กๆก็ ไ ด พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ซึ่ง เป น ทั ก ษะที่ มี ค วามสํ าคั ญ ที่ จ ะทํ า ให เ ด็ กประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและการดําเนินชีวิตตอไป โดยบริบทของการจัดการเรียนรูแบบ PBL ยังชวยใหครู
สามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็กไปพรอมๆ กันทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ สติปญญา
ถาม: ปจจัยที่ทําใหการจัดการเรียนรูแบบ PBLประสบความสําเร็จ มีอะไรบาง
ตอบ: ปจจัยที่สงเสริมใหการจัดการเรียนรูแบบ PBL ประสบความสําเร็จ มีดังนี้
1) โครงงานที่ดีจะตองเริ่มจากการตั้งคําถามที่ดีที่เด็กไดเลือกหัวขอหรือสิ่งที่เด็กสนใจอยากจะเรียนรู
นําไปสูการคนหาคําตอบได
2) โดยครูกับเด็กจะไดรับประสบการณในการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะเปนวิธีการเรียนการสอนที่ตางจาก
การจัดการเรียนรูที่ครูเปนศูนยกลางเปนผูจัดการเรียนการสอนเพียงผูเดียว

3) การจะจัดการเรียนรูแบบ PBL นั้นจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงขอมูล หลักฐานที่เด็กไดจาก
การเรียนรูหรือแกปญหานั้นๆ
4) การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูจะตองมีความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงตออันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในกรณีที่เด็กจะตองทําการทดลอง สํารวจ สืบคนขอมูลที่ซับซอนในการทําโครงงาน
5) ครูผูสอนจะตองมีทักษะ มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ครูจะตองรูจัก
และเขาใจลักษณะพื้นฐานความสนใจของเด็กแตละคน ครูจะตองรับฟงความคิดเห็นของเด็ก
6) ในการทําโครงงาน เด็กจะตองมีปฎิสัมพันธกัน ดังนั้น การที่เด็กมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนจะทํา
ใหการเรียนรูแบบโครงงานประสบความสําเร็จ
7) บทบาทของครูเปลี่ยนจากการเปนผูใหความรูเปนผูที่เรียนรูรวมกันกับเด็ก กลาวคือ ครูจะใชเวลา
ในการสอนนอยแตจะใชเวลาในการวางแผน จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน จัดเตรียมแหลงขอมูลสําหรับการ
สืบคน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก การรับฟงความคิดเห็นของเด็ก การเปนเหมือนพี่เลี้ยงที่ชวยชี้แนะ ให
คําแนะนําและอํานวยความสะดวกใหแกเด็ก
8) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน อาจจะทําการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนเพียงคนเดียวหรืออาจจะ
จัดการเรียนการสอนโดยครูหลายคนทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ
จัดการเรียนรู การชวยเหลือกันจัดเตรียมขอมูล
9) ผู บ ริ ห ารของโรงเรี ย นก็ เ ป น บุ คคลที่ มีความสําคั ญ ในการสง เสริม ทําให การจั ดการเรีย นรูแบบ
โครงงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนใหทุนเพื่อจัดหาซื้อสื่อวัสดุหรือแหลงขอมูลที่เปนประโยชนใน
การเรียนรู
10) การใหความรวมมือของผูปกครอง ผูปกครองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบ
PBL โดยครูผูสอนอาจจะใหความรูผูปกครองในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการประเมินกระบวนการเรียนรูของเด็ก
รวมถึงเปนผูที่ชวยเหลือในการสืบคนขอมูล
11) การใหความรวมมือขององคกร ชุมชน โดยครูผูสอนจะประสานงานกับองคกรตางๆ หรือ ชุมชน
การทีองคกร ชุมชน ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญมาใหความรูกับเด็กๆ
กลุมคําถามเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based
Learning: PBL)
ถาม: ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัด PBL ควรเปนอยางไร
ตอบ: ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบ PBL มีความยืดหยุน ขึ้นอยูกับกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรูเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและตัวขอมูลที่ไดมานั้น วามีความลึกซึ้งเพียงพอที่จะตอบคําถามที่เด็กๆ สงสัยหรือ
สนใจอยากจะรูหรือไม ซึ่งระยะเวลาในการจัดการเรียนรู PBL เรื่องหนึ่ง อาจจะใชเวลาหนึ่งสัปดาห หรือ
อาจจะใชเวลาสองถึงสามเดือนก็ได

ถาม: ใชระยะเวลา 1 วัน ถือวาเปน PBL หรือไม
ตอบ: ถาสิ่งที่เด็กอยากรูสามารถหาคําตอบไดอยางลุมลึก มีการอภิปราย รวมมือกันทํางาน และ มีการนําเสนอ
ไดในเวลาเพียงแควันเดียว ก็สามารถเรียกวา PBL ได แตสวนใหญแลว กระบวนการเรียนรูแบบ PBL เปนการ
เรียนรูที่เ ปดโอกาสใหนักเรีย นลงมือศึกษาคนควาอยางลุมลึกและนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น
โดยทั่วไปจะไมสามารถทําไดภายใน 1 วัน
ถาม: ใชเกณฑอะไรในการประเมินเด็ก
ตอบ: การประเมินสามารถทําไดอยางหลากหลาย เชน จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการตั้งคําถาม การ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม การสัมภาษณ การดูจากผลงานที่เด็กไดประดิษฐหรือการนําเสนอผลงาน ขอมูลที่
ครูรวบรวมในการประเมินเด็กจะทําใหครูมีความเขาใจวาเด็กมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ มากนอยแคใด
มีทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา รวมถึงมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ มากนอย
แค ไ หน นอกจากนี้ ค รู ยั ง สามารถประเมิ น การทํ า งานร ว มกั บ เพื่ อ นของเด็ ก ได อี ก ด ว ย ทั้ ง นี้ ค รู ส ามารถ
กําหนดการประเมินใหครอบคลุมตามพัฒนาการทุกดาน
ถาม: เราจะเชื่อมโยง PBL กับ 6 กิจกรรมหลักประจําวันของปฐมวัยไดอยางไร
ตอบ: PBL เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรู ครูสามารถบูรณาการไปกับหนวยการเรียนรู
ตางๆ ได และเชื่อมโยงกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรม 6 หลักได เชน หนวยการเรียนรูเรื่องขาว ครูใหเด็ก
เสนอปญหาหรือประเด็นที่สนใจเปนพิเศษและอยากจะเรียนรูเกี่ยวกับขาว แลวใชวิธีการเรียนรูแบบ PBL ให
เด็กไดออกแบบและลงมือหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลายภายใตการชี้แนะของครู โดยในระหวางการทํา
โครงงานครูสามารถผสานกิจกรรม 6 หลักสอดแทรกเขาไปได เชน การสรางสรรคผลงานศิลปะจากเมล็ดขาว
การรองเพลงและเคลื่อนไหวจังหวะดวยเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขาว หรือ ใหเด็กเลนเกมที่เปนการละเลน
พื้นบานที่เกี่ยวของกับขาว เปนตน
ถาม: พอแมผูปกครองควรมีสวนรวมในกิจกรรม PBL อยางไร
ตอบ: ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในกิจกรรม PBL ไดหลายลักษณะ เชน เปนผูใหขอมูล แกเด็กๆ การ
สนับสนุนชวยเหลือเด็กในการสืบคนขอมูล พาเด็กไปศึกษาในแหลงเรียนรู สนับสนุนวัสดุอุปกรณชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําและใหกําลังใจเด็ก ทํางานรวมกับครูผูสอนโดยชวยครูสังเกตพฤติกรรมเด็กและอาจมีสวนรวมใน
การชมการนําเสนอผลงานของเด็กและใหขอเสนอแนะหรือประเมินเด็กในบางโอกาส

ถาม: เราจะประเมินผลโครงงานและการเขียนรายงานอยางไร
ตอบ: การเขียนรายงานไมมีรูปแบบตายตัว แตควรมีขอมูลสําคัญประกอบดังนี้ ถาเปนงานของเด็กเปนการ
รวบรวมผลงานทั้งหมดนําเสนอตามระยะ ถาเปนงานสรุปของครูจะเปนการนําเสนอภาพรวมของการพัฒนา
โครงงานของเด็กที่แสดงใหเห็นรองรอยหลักฐานตามระยะตางๆ กระบวนการทํางานที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของ
เด็ก และผลของการจัดทําโครงงาน บทสะทอนของคุณครู
ถาม: ศึกษานิเทศกจะมีบทบาทอยางไรในการจัดกิจกรรม PBL
ตอบ: ทําความเขาใจกับรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ใหการแนะนําชวยเหลือครูในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ในชั้นเรียน
ถาม: เนื้อหาใดที่เหมาะกับการจัดกิจกรรม PBL
ตอบ: เรื่องใกลตัวที่เด็กสนใจ มีความเปนไปไดที่จะหาขอมูล ไมเปนเรื่องที่เสี่ยงหรืออันตรายกับเด็กและผูที่
เกี่ยวของ
ถาม: โครงงานระดับปฐมวัยเปนอยางไร
ตอบ: ขึ้นอยูกับขอคําถามที่สงสัยและความสนใจของเด็ก คําถามบางคําถามของเด็กอาจจะนําไปสูโครงงาน
แบบทดลองเพื่อใหไดคําตอบ คําถามบางคําถามของเด็กอาจจะนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ ซึ่งวิธีการใหได
คําตอบอาจจะมาจากการสืบคนขอมูลจากหนังสือ วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ หรือผูรู เปนตน
ถาม: ในการจัดกิจกรรม PBL มีวิธีการจัดสารนิทัศนอยางไร
ตอบ: ไมตางจากการเรียนปกติ การจัดสารนิทัศนสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน แฟมสะสมผลงาน การ
สะทอนเรื่องราวจากประสบการณของเด็ก การสังเกตบันทึกพัฒนาการเด็ก ผลงานรายบุคคลหรือรายกลุม การ
เก็บขอมูลที่เกี่ยวของในขณะที่เด็กทํากิจกรรมเพื่อใหไดคําตอบที่เด็กสงสัย ซึ่งขอมูลนั้นอาจจะเปนจดหมาย
เชิญผูเชี่ยวชาญ แผนที่การเดินทางไปสํารวจสถานที่นั้นๆ
ถาม: การเขียนแผนการสอนที่เปนการเรียนรูแบบ PBL จะทําไดอยางไร
ตอบ: การเขียนแผนแบบ PBL ทําไดในลักษณะการกําหนดขอบเขตของแนวคิดและทักษะตามประเด็นปญหา
ที่เด็กสนใจเรียนรู และเชื่อมโยงไปสูประสบการณอื่นที่ตองการใหเด็กไดรับ ครูอาจคาดคะเนและกําหนด
ขอบเขตของประเด็นปญหาหรือคําถามที่เด็กอาจสนใจ แลววางแผนการจัดกิจกรรมโดยกําหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรูอยางกวางๆ และมีทางเลือกที่หลากหลายตามวิธีการหาคําตอบที่เปนไปไดที่เด็กอาจจะเสนอและ
เลือกลงมือหาคําตอบ การเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนรูของครูจึงตองมีความยืดหยุน และปรับไปตาม
สถานการณหรือความตองการของเด็กระหวางเรียน

ถาม: จะจัด PBL อยางไรจึงจะเหมาะกับเด็กปฐมวัย
ตอบ: จัดใหสอดคลองกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยสรางสถานการณใหเด็กไดเรียนรูอยางมี
ความหมาย ไดรับประสบการณหลากหลายตอบสนองตอพัฒนาการทุกดาน
ถาม: มีวิธีการใดบางในการสํารวจตรวจสอบเก็บขอมูล
ตอบ: การสอบถามผูรู การศึกษาจากแหลงเรียนรู การสืบคนขอมูลจากสื่อรูปแบบตางๆ การทดลอง ฯลฯ จะ
ใชวิธีใดขึ้นอยูกับความตองการในการหาคําตอบวาลุมลึกแคไหนและวิธีการดังกลาวตอบคําถามในสิ่งที่สงสัย
หรือสนใจหรือไม
ถาม: วิธกี ารนําเสนอโครงงานที่เหมาะสมกับปฐมวัยเปนอยางไร
ตอบ: มีหลากหลายวิธีในการนําเสนอโครงงาน เชน นําเสนอชิ้นงาน นําเสนอในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ
นําเสนอการแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ
ถาม: จะทําโครงงานสํารวจอยางเดียวไดหรือไม
ตอบ: ไมมีขอจํากัดขึ้นอยูกับวากิจกรรมที่ทําไดตอบขอคําถามหรือสิ่งที่สนใจหรือไม อยางไรก็ดีการออกแบบให
มีกิจกรรมอยางหลากหลายจะทําใหเด็กไดรับประสบการณและทักษะที่หลากหลาย
ถาม: จะจัดกิจกรรม PBL หลายหัวขอพรอมกันไดอยางไร
ตอบ: การจัดกิจกรรม PBL เปนการศึกษาเรื่องที่สนใจอยางลุมลึก ดังนั้นการทําหลายหัวขอพรอมกันอาจทําให
การสืบคน การทํากิจกรรมตางๆ อาจไมมีประสิทธิภาพเพราะขอจํากัดของเวลา อยางไรก็ตามหากมีเด็กในหอง
สนใจหลายประเด็นหัวขอ อาจจัดแบงเปนกลุมยอยได แตครูตองคํานึงถึงการชวยเหลือและสนับสนุนและ
ติดตามเด็กไดอยางทั่วถึง
ถาม: จะจัดกิจกรรม PBL ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร
ตอบ: ครูเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหกิจกรรม PBL มีประสิทธิภาพ โดยครูตองมีการกําหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรูลวงหนาควบคูไปกับสิ่งที่เด็กสนใจเพื่อใหเด็กไดความรูและทักษะกระบวนการอยางครอบคลุม
ประสบการณทุกดาน ทั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนใหความชวยเหลือเด็ก
ถาม: มีเทคนิคการตั้งคําถามเพื่อนําไปสูโครงงานอยางไร
ตอบ: การทําโครงงานควรเริ่มดวยคําถามปลายเปดที่กระตุนใหผูเรียนอยากรูหาคําตอบในเรื่องที่เด็กสนใจหรือ
ครูอาจสรางสถานการณเพื่อกระตุนความสนใจของเด็กใหเด็กเกิดขอสงสัย และนําไปสูการคนหาคําตอบอยาง
ลุมลึก

ถาม: หัวขอโครงงานจําเปนตองเริ่มจากเด็กหรือไม
ตอบ: โครงงานที่ดีควรเริ่มตนจากความสนใจของเด็ก เด็กควรเปนผูริเริ่มในการตั้งคําถามที่นําไปสูการสืบเสาะ
หาคําตอบรวมถึงเปนผูตัดสินใจเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่จําไปสูการหาคําตอบในสิ่งที่สนใจหรือสงสัย
ถาม: ในแตละภาคเรียนจะทําโครงงานไดอยางนอยกี่โครงงาน
ตอบ: ไมมีขอกําหนดขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก
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