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กลุมคําถามเกี่ยวกับความหมายของการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based 

Learning: PBL) 

ถาม: Project-Based Learning (PBL) คืออะไร 

ตอบ: Project-Based Learning (PBL) เปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งท่ีใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูอยาง

ลุมลึกในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง มีการดําเนินการโดยเนนท่ีปญหา สถานการณตางๆ หรือการตั้งคําถามท่ีอาจจะมา

จากตัวเด็กเอง จากครู จากการทํากิจกรรม หรือจากการทํางานรวมกันระหวางครูและเด็ก เปนตัวกระตุนเพ่ือ

นําไปสูการแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยผานการทํางานรวมกันของเด็กๆกลุมเล็กๆหรืออาจจะท้ังชั้นเรียน 

หรือ อาจจะเปนการศึกษาดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูอยางลุมลึกของเด็กเพียงคนเดียว วิธีการเรียนรู

แบบนี้จะสงเสริมทําใหเด็กไดเกิดการเรียนรูในขอมูลหรือเนื้อหาท่ีจะทําใหนําไปสูการตอบคําถามหรือแกปญหา 

และไดเรียนรูทักษะการแกปญหาและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 

ถาม: Project-Based Learning ตางจาก Project Approach อยางไร 

ตอบ: การเรียนรูแบบ Project Approach เปนกระบวนการเรียนรูแบบหนึ่งของ Project-Based Learning  

Project-Based Learning เปนการจัดการเรียนรูท่ีใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูอยางลุมลึก โดย

มีกระบวนการข้ันตอนท่ีไมตายตัว ใชลักษณะสําคัญของกระบวนการในการทําโครงงาน (Project) มาเปนฐาน

หรือแนวทางของการดําเนินการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  

 Project Approach เปนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งของ Project-Based Learning ท่ีเปดโอกาสใหเด็ก

ไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีเด็กสนใจในโลกแหงความเปนจริงและพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันอยางลุมลึก แตมี

กระบวนการในการจัดการเรียนรูท่ีมีลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน   

 

ถาม: Project-Based Learning ตางจาก Problem-Based Learning อยางไร 

ตอบ: ท้ัง Project-Based Learning และ Problem-Based Learning เปนการเรียนรูท่ีมีความคลายคลึงกัน

และบางครั้งถูกใชเรียกแทนกัน การจัดการเรียนรูท้ังสองนี้อยูบนพ้ืนฐานของการใชการสืบเสาะหาความรูเพ่ือ

หาคําตอบของคําถามหรือปญหาในสถานการณจริง โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะใชคําวา Problem- 

Based Learning ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในขณะท่ี Project-Based Learning จะใชในการศึกษา

ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 สวนในประเทศอ่ืนๆ นิยมใชคําวา Problem-Based Learning 

หรือ Project Work อยางแพรหลายมากกวาคําวา Project-Based Learning 



ถาม: Project-Based Learning ตางจากการเรียนรูแบบหนวย (Unit) อยางไร 

ตอบ: การเรียนรูแบบหนวย (Unit) ครูจะเปนผูกําหนดหัวขอ แนวคิดหลัก และ ทักษะท่ีตองการจะใหเด็กได

เรียนรู โดยวางแผนการสอนและเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนรูไวลวงหนาเพ่ือใหเด็กรวมกิจกรรมการเรียนรู

ไปตามข้ันตอนท่ีครูกําหนดให ซ่ึงเด็กจะไมคอยมีโอกาสในการตั้งคําถามและหาคําตอบดวยวิธีการของตนเอง 

แตการเรียนรูแบบ Project-Based Learning เปนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดตั้งคําถาม มีสวนรวมในการ

กําหนดวิธีการหาคําตอบ และเลือกวิธีการหาคําตอบหรือทํากิจกรรมตามท่ีตนเองตองการ โดยเด็กจะไดเรียนรู

การคนหาคําตอบจากสถานการณจริงโดยตรง เชน การไปสอบถามผูรู การไปทัศนศึกษา การสังเกต หรือ             

การสํารวจ ดังนั้นการเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนรูของครูจึงตองมีความยืดหยุนและปรับไปตาม

สถานการณหรือความตองการของเด็กเปนสําคัญ ซ่ึงครูอาจคาดคะเนหรือกําหนดขอบเขตและแนวทางของการ

หาคําตอบของเด็กไวลวงหนาอยางหลากหลาย 

 

กลุมคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based 

Learning: PBL) 

ถาม: PBL มีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กอยางไร 

ตอบ: PBL เปนการเรียนรูท่ีเตรียมความพรอมของเด็กท่ีสงเสริมการคิดข้ันสูง การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา 

และการใหความรวมมือ การทํางานเปนทีม อีกท้ังยังสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล ใหอาน

ขอมูลจากหลาย ๆ แหลง PBL เปนวิธีการท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพ เด็กๆจะไดเรียนรู

ในสิ่งรอบๆตัวของเด็กท่ีเด็กๆสนใจ PBL ยังเปนการทําใหครูไดเขาใจเด็กแตละคนวาเด็กแตละคนมีความสนใจ

ในหัวขอใด สิ่งใดเปนพิเศษ อีกท้ังครูและเด็กยังไดเรียนรูรวมกันอยางใกลชิด 

 

ถาม: เด็กไดรับประโยชนอะไรจากการจัดกิจกรรมแบบ PBL บาง 

ตอบ:  PBL เปนการจัดการเรียนรูท่ีเด็กไดมีปฏิสัมพันธกันจากการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

อภิปรายกัน มีการแบงงานเพ่ือชวยเหลือกัน เด็กไดมีโอกาสกําหนดสิ่งท่ีจะเรียนรูในสิ่งท่ีตนสนใจและเก่ียวของ

กับตนเอง ขณะเดียวกัน เด็กๆก็ไดพัฒนาทักษะชีวิตซ่ึงเปนทักษะท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหเด็กประสบ

ความสําเร็จในการเรียนและการดําเนินชีวิตตอไป โดยบริบทของการจัดการเรียนรูแบบ PBL ยังชวยใหครู

สามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็กไปพรอมๆ กันท้ังดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ สติปญญา 

 

ถาม: ปจจัยท่ีทําใหการจัดการเรียนรูแบบ PBLประสบความสําเร็จ มีอะไรบาง 

ตอบ: ปจจยัท่ีสงเสริมใหการจัดการเรียนรูแบบ PBL ประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 

1)  โครงงานท่ีดีจะตองเริ่มจากการต้ังคําถามท่ีดีท่ีเด็กไดเลือกหัวขอหรือสิ่งท่ีเด็กสนใจอยากจะเรียนรู  

นําไปสูการคนหาคําตอบได  

2)  โดยครูกับเด็กจะไดรับประสบการณในการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงจะเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีตางจาก

การจัดการเรียนรูท่ีครูเปนศูนยกลางเปนผูจัดการเรียนการสอนเพียงผูเดียว  



3)  การจะจัดการเรียนรูแบบ PBL นั้นจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงขอมูล หลักฐานท่ีเด็กไดจาก

การเรียนรูหรือแกปญหานั้นๆ  

 4) การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูจะตองมีความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยงตออันตรายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในกรณีท่ีเด็กจะตองทําการทดลอง สํารวจ สืบคนขอมูลท่ีซับซอนในการทําโครงงาน 

 5) ครูผูสอนจะตองมีทักษะ มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ครูจะตองรูจัก

และเขาใจลักษณะพ้ืนฐานความสนใจของเด็กแตละคน  ครูจะตองรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 

 6) ในการทําโครงงาน เด็กจะตองมีปฎิสัมพันธกัน ดังนั้น การท่ีเด็กมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนจะทํา

ใหการเรียนรูแบบโครงงานประสบความสําเร็จ 

 7) บทบาทของครูเปลี่ยนจากการเปนผูใหความรูเปนผูท่ีเรียนรูรวมกันกับเด็ก กลาวคือ ครูจะใชเวลา

ในการสอนนอยแตจะใชเวลาในการวางแผน จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน จัดเตรียมแหลงขอมูลสําหรับการ

สืบคน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก การรับฟงความคิดเห็นของเด็ก การเปนเหมือนพ่ีเลี้ยงท่ีชวยชี้แนะ ให

คําแนะนําและอํานวยความสะดวกใหแกเด็ก  

 8) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน อาจจะทําการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนเพียงคนเดียวหรืออาจจะ

จัดการเรียนการสอนโดยครูหลายคนทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ

จัดการเรียนรู การชวยเหลือกันจัดเตรียมขอมูล  

 9) ผูบริหารของโรงเรียนก็เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมทําใหการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนใหทุนเพ่ือจัดหาซ้ือสื่อวัสดุหรือแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนใน

การเรียนรู 

 10) การใหความรวมมือของผูปกครอง ผูปกครองเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบ 

PBL โดยครูผูสอนอาจจะใหความรูผูปกครองในการเก็บขอมูลเพ่ือใชในการประเมินกระบวนการเรียนรูของเด็ก 

รวมถึงเปนผูท่ีชวยเหลือในการสืบคนขอมูล  

 11) การใหความรวมมือขององคกร ชุมชน โดยครูผูสอนจะประสานงานกับองคกรตางๆ หรือ ชุมชน 

การทีองคกร ชุมชน ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญมาใหความรูกับเด็กๆ     

 

กลุมคําถามเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based 

Learning: PBL)  

ถาม: ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัด PBL ควรเปนอยางไร 

ตอบ: ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบ PBL มีความยืดหยุน ข้ึนอยูกับกระบวนการในการสืบเสาะหา

ความรูเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลและตัวขอมูลท่ีไดมานั้น วามีความลึกซ้ึงเพียงพอท่ีจะตอบคําถามท่ีเด็กๆ สงสัยหรือ

สนใจอยากจะรูหรือไม ซ่ึงระยะเวลาในการจัดการเรียนรู PBL เรื่องหนึ่ง อาจจะใชเวลาหนึ่งสัปดาห หรือ

อาจจะใชเวลาสองถึงสามเดือนก็ได    

 

 



ถาม: ใชระยะเวลา 1 วัน ถือวาเปน PBL หรือไม 

ตอบ: ถาสิ่งท่ีเด็กอยากรูสามารถหาคําตอบไดอยางลุมลึก มีการอภิปราย รวมมือกันทํางาน และ มีการนําเสนอ

ไดในเวลาเพียงแควันเดียว ก็สามารถเรียกวา PBL ได แตสวนใหญแลว กระบวนการเรียนรูแบบ PBL เปนการ

เรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือศึกษาคนควาอยางลุมลึกและนําเสนอสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น

โดยท่ัวไปจะไมสามารถทําไดภายใน 1 วัน  

 

ถาม: ใชเกณฑอะไรในการประเมินเด็ก 

ตอบ:  การประเมินสามารถทําไดอยางหลากหลาย เชน จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการตั้งคําถาม การ

มีสวนรวมในการทํากิจกรรม การสัมภาษณ การดูจากผลงานท่ีเด็กไดประดิษฐหรือการนําเสนอผลงาน ขอมูลท่ี

ครูรวบรวมในการประเมินเด็กจะทําใหครูมีความเขาใจวาเด็กมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ มากนอยแคใด 

มีทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา รวมถึงมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ มากนอย

แคไหน นอกจากนี้ครูยังสามารถประเมินการทํางานรวมกับเพ่ือนของเด็กไดอีกดวย ท้ังนี้ครูสามารถ

กําหนดการประเมินใหครอบคลุมตามพัฒนาการทุกดาน 

 

ถาม: เราจะเช่ือมโยง PBL กับ 6 กิจกรรมหลักประจําวันของปฐมวัยไดอยางไร 

ตอบ: PBL เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรู ครูสามารถบูรณาการไปกับหนวยการเรียนรู

ตางๆ ได และเชื่อมโยงกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรม 6 หลักได เชน หนวยการเรียนรูเรื่องขาว ครูใหเด็ก

เสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจเปนพิเศษและอยากจะเรียนรูเก่ียวกับขาว แลวใชวิธีการเรียนรูแบบ PBL ให

เด็กไดออกแบบและลงมือหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลายภายใตการชี้แนะของครู โดยในระหวางการทํา

โครงงานครูสามารถผสานกิจกรรม 6 หลักสอดแทรกเขาไปได เชน การสรางสรรคผลงานศิลปะจากเมล็ดขาว 

การรองเพลงและเคลื่อนไหวจังหวะดวยเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับขาว หรือ ใหเด็กเลนเกมท่ีเปนการละเลน

พ้ืนบานท่ีเก่ียวของกับขาว เปนตน  

 

ถาม: พอแมผูปกครองควรมีสวนรวมในกิจกรรม PBL อยางไร 

ตอบ: ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในกิจกรรม PBL ไดหลายลักษณะ เชน เปนผูใหขอมูลแกเด็กๆ การ

สนับสนุนชวยเหลือเด็กในการสืบคนขอมูล พาเด็กไปศึกษาในแหลงเรียนรู สนับสนุนวัสดุอุปกรณชวยเหลือและ

ใหคําแนะนําและใหกําลังใจเด็ก ทํางานรวมกับครูผูสอนโดยชวยครูสังเกตพฤติกรรมเด็กและอาจมีสวนรวมใน

การชมการนําเสนอผลงานของเด็กและใหขอเสนอแนะหรือประเมินเด็กในบางโอกาส 

 

 

 

 

 



ถาม: เราจะประเมินผลโครงงานและการเขียนรายงานอยางไร 

ตอบ: การเขียนรายงานไมมีรูปแบบตายตัว แตควรมีขอมูลสําคัญประกอบดังนี้ ถาเปนงานของเด็กเปนการ

รวบรวมผลงานท้ังหมดนําเสนอตามระยะ ถาเปนงานสรุปของครูจะเปนการนําเสนอภาพรวมของการพัฒนา

โครงงานของเด็กท่ีแสดงใหเห็นรองรอยหลักฐานตามระยะตางๆ กระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมของ

เด็ก และผลของการจัดทําโครงงาน บทสะทอนของคุณครู 

 

ถาม: ศึกษานิเทศกจะมีบทบาทอยางไรในการจัดกิจกรรม PBL 

ตอบ: ทําความเขาใจกับรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ใหการแนะนําชวยเหลือครูในการ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ในชั้นเรียน 

 

ถาม: เนื้อหาใดท่ีเหมาะกับการจัดกิจกรรม PBL 

ตอบ: เรื่องใกลตัวท่ีเด็กสนใจ มีความเปนไปไดท่ีจะหาขอมูล ไมเปนเรื่องท่ีเสี่ยงหรืออันตรายกับเด็กและผูท่ี

เก่ียวของ 

 

ถาม: โครงงานระดับปฐมวัยเปนอยางไร 

ตอบ: ข้ึนอยูกับขอคําถามท่ีสงสัยและความสนใจของเด็ก คําถามบางคําถามของเด็กอาจจะนําไปสูโครงงาน

แบบทดลองเพ่ือใหไดคําตอบ คําถามบางคําถามของเด็กอาจจะนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ ซ่ึงวิธีการใหได

คําตอบอาจจะมาจากการสืบคนขอมูลจากหนังสือ วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ หรือผูรู เปนตน  

 

ถาม: ในการจัดกิจกรรม PBL มีวิธีการจัดสารนิทัศนอยางไร 

ตอบ: ไมตางจากการเรียนปกติ การจัดสารนิทัศนสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน แฟมสะสมผลงาน การ

สะทอนเรื่องราวจากประสบการณของเด็ก การสังเกตบันทึกพัฒนาการเด็ก ผลงานรายบุคคลหรือรายกลุม การ

เก็บขอมูลท่ีเก่ียวของในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมเพ่ือใหไดคําตอบท่ีเด็กสงสัย ซ่ึงขอมูลนั้นอาจจะเปนจดหมาย

เชิญผูเชี่ยวชาญ แผนท่ีการเดินทางไปสํารวจสถานท่ีนั้นๆ  

 

ถาม: การเขียนแผนการสอนท่ีเปนการเรียนรูแบบ PBL จะทําไดอยางไร 

ตอบ: การเขียนแผนแบบ PBL ทําไดในลักษณะการกําหนดขอบเขตของแนวคิดและทักษะตามประเด็นปญหา

ท่ีเด็กสนใจเรียนรู และเชื่อมโยงไปสูประสบการณอ่ืนท่ีตองการใหเด็กไดรับ ครูอาจคาดคะเนและกําหนด

ขอบเขตของประเด็นปญหาหรือคําถามท่ีเด็กอาจสนใจ แลววางแผนการจัดกิจกรรมโดยกําหนดแนวทางการ

จัดการเรียนรูอยางกวางๆ และมีทางเลือกท่ีหลากหลายตามวิธีการหาคําตอบท่ีเปนไปไดท่ีเด็กอาจจะเสนอและ

เลือกลงมือหาคําตอบ การเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนรูของครูจึงตองมีความยืดหยุนและปรับไปตาม

สถานการณหรือความตองการของเด็กระหวางเรียน  

  



ถาม: จะจัด PBL อยางไรจึงจะเหมาะกับเด็กปฐมวัย 

ตอบ: จัดใหสอดคลองกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยสรางสถานการณใหเด็กไดเรียนรูอยางมี

ความหมาย ไดรับประสบการณหลากหลายตอบสนองตอพัฒนาการทุกดาน 

 

ถาม: มีวิธีการใดบางในการสํารวจตรวจสอบเก็บขอมูล 

ตอบ: การสอบถามผูรู การศึกษาจากแหลงเรียนรู การสืบคนขอมูลจากสื่อรูปแบบตางๆ การทดลอง ฯลฯ จะ

ใชวิธีใดข้ึนอยูกับความตองการในการหาคําตอบวาลุมลึกแคไหนและวิธีการดังกลาวตอบคําถามในสิ่งท่ีสงสัย

หรือสนใจหรือไม 

 

ถาม: วิธีการนําเสนอโครงงานท่ีเหมาะสมกับปฐมวัยเปนอยางไร 

ตอบ: มีหลากหลายวิธีในการนําเสนอโครงงาน เชน นําเสนอชิ้นงาน นําเสนอในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ 

นําเสนอการแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 

 

ถาม: จะทําโครงงานสํารวจอยางเดียวไดหรือไม 

ตอบ: ไมมีขอจํากัดข้ึนอยูกับวากิจกรรมท่ีทําไดตอบขอคําถามหรือสิ่งท่ีสนใจหรือไม อยางไรก็ดีการออกแบบให

มีกิจกรรมอยางหลากหลายจะทําใหเด็กไดรับประสบการณและทักษะท่ีหลากหลาย  

 

ถาม: จะจัดกิจกรรม PBL หลายหัวขอพรอมกันไดอยางไร  

ตอบ: การจัดกิจกรรม PBL เปนการศึกษาเรื่องท่ีสนใจอยางลุมลึก ดังนั้นการทําหลายหัวขอพรอมกันอาจทําให

การสืบคน การทํากิจกรรมตางๆ อาจไมมีประสิทธิภาพเพราะขอจํากัดของเวลา อยางไรก็ตามหากมีเด็กในหอง

สนใจหลายประเด็นหัวขอ อาจจัดแบงเปนกลุมยอยได แตครูตองคํานึงถึงการชวยเหลือและสนับสนุนและ

ติดตามเด็กไดอยางท่ัวถึง  

 

ถาม: จะจัดกิจกรรม PBL ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 

ตอบ: ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีจะชวยใหกิจกรรม PBL มีประสิทธิภาพ โดยครูตองมีการกําหนดแนวทางการ

จัดการเรียนรูลวงหนาควบคูไปกับสิ่งท่ีเด็กสนใจเพ่ือใหเด็กไดความรูและทักษะกระบวนการอยางครอบคลุม

ประสบการณทุกดาน ท้ังนี้รวมถึงการสนับสนุนใหความชวยเหลือเด็ก  

 

ถาม: มีเทคนิคการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูโครงงานอยางไร 

ตอบ: การทําโครงงานควรเริ่มดวยคําถามปลายเปดท่ีกระตุนใหผูเรียนอยากรูหาคําตอบในเรื่องท่ีเด็กสนใจหรือ

ครูอาจสรางสถานการณเพ่ือกระตุนความสนใจของเด็กใหเด็กเกิดขอสงสัย และนําไปสูการคนหาคําตอบอยาง

ลุมลึก  

 



ถาม: หัวขอโครงงานจําเปนตองเริ่มจากเด็กหรือไม 

ตอบ: โครงงานท่ีดีควรเริ่มตนจากความสนใจของเด็ก เด็กควรเปนผูริเริ่มในการตั้งคําถามท่ีนําไปสูการสืบเสาะ 

หาคําตอบรวมถึงเปนผูตัดสินใจเลือกวิธีการหรือกิจกรรมท่ีจําไปสูการหาคําตอบในสิ่งท่ีสนใจหรือสงสัย 

 

ถาม: ในแตละภาคเรียนจะทําโครงงานไดอยางนอยกี่โครงงาน 

ตอบ: ไมมีขอกําหนดข้ึนอยูกับความสนใจของเด็ก  
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