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ความหมาย ประเภท  องค์ประกอบ และประโยชน์ 

1.ความหมาย  
  โครงงานเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ก านดขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมาย และวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 
ส าหรับทางการศึกษาจะน ามาใช้ในหลายลักษณะ อาทิในรูปโครงการวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้/ค าตอบทื่
ต้องการรู้หรือทราบ การจัดท าโครงการเฉพาะเรื่อง การประยุกค์ใช้เป็นวิธีการสอน เป็นต้น 

2. ประเภทของโครงงาน  
  โครงงานมีหลายประเภทที่นิยมน ามาใช้ทางการศึกษามี 4 ประเภทคือ โครงงานส ารวจ โครงงาน
ทดลอง โครงงานประดิษฐ์ และโครงสร้าง พิสูจน์ หลักการทฤษฎี  ส าหรับโครงงานในเนื้อหาเป็นโครงงานโครงงาน
ลักษณะลักษณะหนึ่งใน 4 ปรเภทที่กล่าวมาท่ีผู้สอนน าไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาหาวิชาที่ท าการสอนใน

หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ โดยผู้สอนจะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในประเด็นเรื่องราวต่างๆในรูปแบบการท า
เป็นโครงงานศึกษาหาความรู้  โดยมีวัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษาที่ชัดเจน 

3.องค์ประกอบของโครงงาน  
 โครงงานมีองค์ประกอบหลายประการขึ้นอยู่กับว่าจะเขียนรายละเอียดมากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตาม

องค์ประกอบหลักของโครงงานโดยทั่วไปมีดังนี้ 1) ชื่อโครงงาน 2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 3) เหตุผลความเป็นมา 4)
วัตถุประสงค์ 5) วิธีด าเนินการ  6) แผนและกิจกรรมด าเนินการ 7) งบประมาณค่าใช้จ่าย ส าหรับการเขียนรายงาน
การด าเนินโครงงานมีหลายรูปแบบคือรูปแบบเต็มรูปและรูปแบบย่อหรือแบบอย่างง่าย วึ่งแบบอย่างง่ายมี
ส่วนประกอบดังนี้ 1) ชื่อโครงงาน 2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 3) เหตุผลความเป็นมา 4)วัตถุประสงค์ 5) วิธีด าเนินการ  6) 
ผลการด าเนินการ/ผลการศึกษา 7) อภิปรายผล และ 8) ข้อเสนอแนะ  

4.ประโยชน์ 
 การน าโครงงานมาใช้ในการเรียนการสอนมีประโยชน์ดังนี้ 
 4.1 ท าให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

       4.2 ส่งเสริมการคิดขั้นสูง อาทิความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
            4.3 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าเสนอผลงาน 
            4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
ทฤษฏีการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
 1. ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) 
 2. ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) 
 3. ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
 4. ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative Learning) 



 
 
 
 
 
กระบวนจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานในเนื้อหา 

          
   1. ขั้นเตรียมการ ครูให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้จักประเภทโครงงานและขั้นตอนการท าโครงงาน   
ประกอบด้วย (1) ขั้นน า ครู ทบทวนความรู้ และน าตัวอย่างโครงงานมาให้นักเรียน นักศึกษาดู แล้วสนทนาซักถาม
ข้ออยากรู้ 
                 (2) ขั้นสอน ครูให้นักเรียน/นักศึกษาเรียนรู้ประเภทของโครงงาน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
เอกสารใบความรู้ ท ากิจกรรมในใบงานเป็นกลุ่ม แล้วตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน และท ากิจกรรมในใบงาน
เป็นรายบุคคล     (3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่เรียน และครูเน้น
ย้ าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวินัย 
            2. ขั้นการเขียนเค้าโครงงาน ครูให้นักเรียน/นักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงงานและเขียนเค้า
โครงงาน  ประกอบด้วย (1) ขั้นน า นักเรียน นักศึกษาทบทวนความรู้เดิม และดูตัวอย่างโครงงาน (2) ขั้นสอน ครู
ให้นักเรียน/นักศึกษาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการเขียนเค้าโครงงานและเขียนเค้าโครงงานตามสาระการเรียนรู้ใน
หัวข้อที่ก าหนด  โดยนักเรียน นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ ท ากิจกรรมในใบงานเป็นกลุ่ม แล้วตัวแทนกลุ่ม
น าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูแนะน าให้นักเรียน นักศึกษาปรับปรุงการเขียนโครงงานให้ถูกต้อง  และให้นักเรียน 
นักศึกษาท ากิจกรรมในใบงานเป็นรายบุคคล  (3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของ
เนื้อหาที่เรียน และครูเน้นย้ าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวินัย 
   3. ขั้นท าและนิเทศโครงงาน นักเรียน/นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโครงงานที่รับผิดชอบ และน าเสนอ 
ประกอบด้วย (1) ขั้นน า  ครูทบทวนความรู้เดิม (2) ขั้นสอน นักเรียนศึกษา/นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามโครงงาน
ของกลุ่มท่ีรับผิดชอบ แล้วน าข้อมูลมาจัดระบบ ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูเป็นผู้แนะน าเพิ่มเติม ให้
ข้อมูลที่ได้สมบูรณ์ที่สุด และนักเรียน นักศึกษาท ากิจกรรมในใบงานเป็นรายบุคคล (3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียน 
นักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่เรียน และครูเน้นย้ าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวินัย 

 
   4. ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน ครูให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนโครงงานและเขียน
โครงงาน ประกอบด้วย (1) ขั้นน า ครูทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียน (2) ขั้นสอน ครูให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการและ
ขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงาน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และเขียนรายงานโครงงาน  แล้วตัวแทน
กลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูเป็นผู้แนะน าเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์  และนักเรียนท ากิจกรรมใบงานเป็นรายบุคคล   (3) 
ขั้นสรุป ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่เรียน และครูเน้นย้ าการท างานกลุ่ม และ
ความมีระเบียบวินัย 



5.ขั้นน าเสนอโครงงานและประเมินผล  นักเรียนนักศึกษาน าเสนอโครงงาน และให้เพ่ือนปฏิบัติกิจกรรม 
ประกอบด้วย (1) ขั้นน า  สนทนา และทบทวนความรู้ในการเตรียมเสนอโครงการ (2) ขั้นสอน ครูให้นักเรียน 
นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนชั่วโมงละหนึ่งกลุ่มโดยครูเป็นผู้แนะน าข้อบกพร่องในการ
น าเสนอในทุกประเด็นและแก้ไขให้ถูกต้อง นักเรียนนักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงาน โดยมีกิจกรรมใบงานให้
เพ่ือนนักเรียนปฏิบัติ  ออกมาน าเสนอ แล้วสรุปพร้อมกันทั้งชั้นโดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน าให้ถูกต้อง  และครูให้
นักเรียน นักศึกษาท ากิจกรรมใบงานเป็นรายบุคคล  (3) ขั้นสรุป  ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
เรียน เน้นย้ าทักษะการท างานกลุ่ม และความมีวินัย 

 
                               ----------------------------------------------- 

  


