
การสอนแบบโครงงาน  
(Project Method)



โครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริง 
ในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะนำ และให้
คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โครงงาน เป็นการบูรณาการระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ซึ่งเป็นชีวิตจริงของผู้
เรียน เพ่ือนำไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการสร้างความหมาย การแก้ปัญหาและการค้นพบด้วยตนเอง ทำให้เกิด
การปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่

ความสำคัญ



การเรียนรู้จากโครงงานสามารถทำได้ทั้งในทุกระดับช้ัน ทุกช่วงช้ัน และจัดทำได้กับทุกกลุ่มวิชา โดยสามารถ 
บูรณาการภายในกลุ่มวิชาหรือเป็นโครงงานที่เป็นบูรณาการข้ามกลุ่มวิชาก็ได้ และสามารถทำได้ในลักษณะ
เป็นบุคคลหรือรายกลุ่ม ทั้งน้ีขึ้นกับสภาพความพร้อมของโรงเรียนและตามความเหมาะสม ความสนใจของ 
ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และแต่ละระดับช้ันหรือแต่ละช่วงช้ันประเภทของโครงงาน



โดยทั่วไป อาจจำแนกประเภทของโครงงานตามลักษณะการดำเนินการ
ออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
  1. โครงงานประเภท สำรวจ 
  2. โครงงานประเภท ทดลอง 
  3. โครงงานประเภท ทฤษฎี 
  4. โครงงานสิ่งประดิษฐ์



โครงงานประเภทนี้้ เป็นโครงงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจน้ันมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ 
เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเร่ืองดังกล่าวได้ชัดเจนย่ิงขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานน้ี ผู้เรียน
จะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจ โดยใช้เคร่ืองมือ เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา

1. โครงงานประเภทสำรวจ



• การศึกษาพฤติกรรมการชักโยงของแมงมุม (วิทยาศาสตร์) 
• การสำรวจของเล่นพ้ืนบ้านเชิงวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 
• การศึกษาการเดินทางของสุนทรภู่จากนิราศ (ภาษาไทย) 
• การสำรวจภาษาถิ่น (ภาษาไทย) 
• การสำรวจความเช่ือเร่ือง นรก - สวรรค์ (สังคมศึกษา) 
• การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหาร (การงานอาชีพ) 
• การศึกษาเร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน (ศิลปะ)

ตัวอย่างชื่อโครงงานประเภทสำรวจ



โครงงานประเภทนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงาน
ในรูปของการทดลอง เพ่ือศึกษาว่าตัวแปรหน่ึงจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง ด้วยการ
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ 
 การทำโครงงานประเภทน้ี จะมีขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้ง 
วัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลอง การแปล
ผล และสรุปผลการทดลอง

2. โครงงานประเภททดลอง



• การเปลี่ยนเพศปลาหางนกยูงโดยใช้ไรแดง (การงานอาชีพ) 
• การใช้เม็ดโฟมป้องกันหนอนผีเสื้อกินใบส้ม (วิทยาศาสตร์) 
• การศึกษาวัสดุที่ใช้ล่อและไล่แมลงวันทอง (วิทยาศาสตร์) 
• ถุงเพาะชำจากน้ำตะโก (การงานอาชีพ) 
• ขิงชะลอการบูด (การงานอาชีพ) 
• การทำสีจากพืช (ศิลปะ) 
• การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 
• เวลา และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายในวัยเด็ก (พลานามัย)

ตัวอย่าง ชื่อโครงงาน ประเภททดลอง



โครงงานประเภทนี ้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ๆ  
เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรือขัดแย้งหรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งความรู้ ทฤษฎี  
หลักการ หรือแนวคิดที่เสนอต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการหรือวิธีการที่น่าเช่ือถือตามกติกา/ข้อตกลงที่
กำหนดขึ้นมาเอง หรืออาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายข้อความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ก็ได้ 
 โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดน้ี ผู้ทำโครงงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐาน
ในเร่ืองน้ัน ๆ เป็นอย่างดี หรือต้องมีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลมาประกอบอย่างลึกซึ้ง จึงจะทำให้สามารถ 
กำหนดความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้

3. โครงงานประเภททฤษฎี



• ทฤษฎีความสูงสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) 
• ทฤษฎีการเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงและเร็วเท่าแสง (วิทยาศาสตร์) 
• การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ (คณิตศาสตร์) 
• โปรแกรมช่วยออกแบบและเขียนโค้ดแปรอักษร (คอมพิวเตอร์)

ตัวอย่างชื่อโครงงาน ประเภททฤษฎี



โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำเอาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือ แนวคิดมา
ประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียน การทำงาน หรือการ
ใช้สอยอื่น ๆ  
 การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานน้ี อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังไม่มีใครทำหรืออาจ
เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวม
ทั้งการสร้างแบบจำลองต่าง ๆ เพ่ือประกอบการอธิบายแนวคิดในเร่ืองต่าง ๆ โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์
คิดค้นน้ี จะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

4. โครงงานส่ิงประดิษฐ์



• เคร่ืองกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (วิทยาศาสตร์) 
• ปลาปากเทียมสำหรับปลาอมไข่บางชนิด (การงานอาชีพ) 
• เคร่ืองช่ังน้ำหนักแรงดันน้ำ (วิทยาศาสตร์) 
• เคร่ืองช่วยฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 
• เคร่ืองออกกำลังกายอย่างง่าย (พลานามัย)

ตัวอย่าง ชื่อโครงงาน ประเภทส่ิงประดิษฐ์



 1. การคิดและเลือกหัวข้อเร่ือง 
 2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 4. การปฏิบัติโครงงาน 
 5. การเขียนรายงาน 
 6. การแสดงผลงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ในการดำเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนที่สำคัญ ดังน้ี



การดำเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการคิดหาหัวข้อเร่ืองที่จะทำโครงงาน โดย สิ่งที่จะนำมากำหนดเป็นหัวข้อ
เร่ืองโครงงาน จะได้มาจาก ปัญหา คำถามหรือความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของผู้เรียนเอง ซึ่งเป็น
ผลจากการที่ผู้เรียนได้อ่่านจากหนังสือเอกสาร บทความ ฟังการบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ได้
ไปดูงาน ทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฎการณ์ต่าง ๆ รอบข้าง

ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเร่ือง



การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องน้ี รวมไปถึงการขอคำปรึกษา หรือข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ จากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เก่ี่ยวข้อง



การดำเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการวางแผนการทำโครงงาน หรือเป็นการสร้างแผนที่ความคิด เพ่ือแสดงแนวคิด แผน 
และขั้นตอนการทำโครงงาน โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่นเดียวกับโครงการ ได้แก่  
  1. ช่ือโครงงาน 
  2. ช่ือผู้ทำโครงงาน 
  3. ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
  4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  5. หลักการและเหตุผล 
  6. จุดหมาย/วัตถุประสงค์ 
  7. สมมติฐานของการศึกษา (ในกรณีที่เป็นโครงงานการทดลอง) 
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  9. ปฏิบัติโครงงาน 
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน



การดำเนินงานตามขั้นตอนนี ้เป็นการดำเนินงาน หลังจากที่โครงงานได้รับความเห็นชอบจากครู - อาจารย์ที่
ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ใน
เค้าโครงของโครงงาน และระหว่างการปฏิบัติงานผู้เรียนต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ คำนึงถึง  
ความประหยัด และความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย 
 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงงาน ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดว่า ทำอะไร 
ได้ผล อย่างไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอย่างไร การบันทึกข้อมูลดังกล่าวน้ี ต้องจัดทำอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูล สำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน



การดำเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงงาน เพ่ือให้ผู้อื่นได้ทราบถึง 
แนวคิด วิธีดำเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน 
 การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ของโครงงานที่
ปฏิบัติไปแล้ว โดยอาจเขียนในรูปของสรุป รายงานผล ซึ่งอาจประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี บทคัดย่อ บทนำ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินงาน ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และตารางที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน



การดำเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานเป็นการนำผลการดำเนินงานโครงงาน 
ทั้งหมดมาเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงงานประเภทต่าง ๆ มีลักษณะเป็นเอกสาร 
รายงาน ชิ้นงาน แบบจำลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงงานที่ปฏิบัติ 
 การแสดงผลงาน ซึ่งเป็นการนำเอาผลการดำเนินงานมาเสนอน้ี สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัด
นิทรรศการ หรือทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำเป็นสื่อมัลติมีเดีย และอาจนำเสนอในรูปแบบของการแสดง 
ผลงาน การนำเสนอด้วยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 6 การนำเสนอผลงาน


