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สํานักงาน กศน. มีนโยบายให�สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยให�สถานศึกษาจัดทําแผนการเรียนรู�รายบุคคล เพ่ือให�นักศึกษาได�
เรียนรู�ตามความต�องการและสอดคล�องกับวิถีชีวิต โดยสถานศึกษาพิจารณารายวิชาเลือกเสรีเพ่ือให�นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนตามความต�องการของตนเอง และสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู� วัดและประเมินผลตามธรรมชาติของ
รายวิชา สํานักงาน  กศน.จังหวัดสุโขทัย ร4วมกับสถานศึกษาในสังกัด ร4วมกันพิจารณาเห็นว4า การนําวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป6นฐาน (Project Based Learning) สอดคล�องกับธรรมชาติรายวิชาเลือกเสรีของ
แผนการเรียนรู�รายบุคคล โปรแกรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือให�บรรลุตามนโยบาย สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จึง
ดําเนินการจัดทําคู4มือประกอบในกระบวนการจัดการเรียนรู�ของครู กศน. ให�กับผู�เรียนได�อย4างเต็มศักยภาพ และเกิด
การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง 

 กลุ4มงานส4งเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท4านท่ี
ดําเนินการให�สําเร็จลุล4วงเป6นอย4างดี และหวังเป6นอย4างยิ่งว4าเอกสารวิชาการเล4มนี้จะเป6นประโยชนKสําหรับครู กศน. 
เพ่ือใช�เป6นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต4อไป 

 

 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
 หน�า 
  
คํานํา  
สารบัญ  
สวนท่ี 1 1 

แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป!นฐาน 1 
ป#รามิดแหงการเรียนรู� 2 
การเรียนการสอนแบบโครงงานเป!นฐาน 3 
กลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป!นฐาน 6 
การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป!นฐาน 7 

สวนท่ี2 8 
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป!นฐาน 8 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 9 
ข้ันท่ี 2 ศึกษาความเป!นไปได� 11 
ข้ันท่ี 3 การกําหนดหัวข�อโครงงาน 13 
ข้ันท่ี 4 การดําเนินงาน/สร�างชิ้นงานและการทดสอบ 17 
ข้ันท่ี 5 การนําเสนอผลงาน 20 

 

 

 





 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

1 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

ส�วนท่ี 1 

แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป�นฐาน 

 

 บทความของ ผศ.ดร.วัชรินทร- โพธิ์เงินและคณะ กล�าวถึง การเรียนรู&แบบโครงงาน (Project Based 
Learning) เป)นการส�งเสริมการเรียนรู&ตลอดชีวิตสอดคล&องกับ หลักทฤษฎีการเรียนรู& constructivism , 
contructionism และการเรียนรู&แบบร�วมมือ (cooperative learning) ซ่ึงมีข้ันตอนการเรียนรู&ท่ีเริ่มจากการแสวงหา
ความรู& กระบวนการคิด และทักษะในการ แก&ปNญหาไว&ในรูปแบบการเรียนรู&  
 

 
 

ซ่ึงการจัดการเรียนรู&แบบโครงงานนี้ ยึดหลักการของ constructionism ซ่ึงพัฒนาต�อยอดจาก
ทฤษฎีการ สร&างความรู& (Constructivism) ของ เพียเจต- (Piaget) โดยศาสตราจารย- เซมัวร- เพพเพิร-ต (Seymour 
Papert) เป)นผู&นําเสนอการใช&สื่อทางเทคโนโลยี ช�วยในการสร&างความรู&ท่ีเป)นรูปธรรมแก�ผู&เรียนโดยอาศัย พลังความรู&
ของตัวผู&เรียนเอง และเม่ือผู&เรียนสร&างสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้ึนมาก็จะเสมือนเป)นการสร&างความรู&ข้ึนใน ตัวเองนั่นเอง ความรู&ท่ี
สร&างข้ึนเองนี้มีความหมายต�อผู&เรียนมาก เพราะจะเป)นความรู&ท่ีอยู�คงทน ไม�ลืมง�าย ขณะเดียวกันสามารถถ�ายทอดให&
ผู&อ่ืนเข&าใจความคิดของตัวเองได&ดีนอกจากนั้นความรู&ท่ีสร&างข้ึนเองนี้ ยังจะเป)นฐานให&ผู&เรียนสามารถสร&างความรู&ใหม�
ต�อไปอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี, 2547) ทฤษฎี constructionism มีสาระสําคัญท่ีกล�าวถึงว�า ความรู&ไม�ใช�เกิด
จากผู&สอนเพียงอย�างเดียว แต� สามารถสร&างข้ึนโดยผู&เรียนเองได& และการเรียนรู&จะเกิดข้ึนได&ดีก็ต�อเม่ือผู&เรียนลงมือ
กระทําด&วยตนเอง (Learning by Doing) ซ่ึงการลงมือกระทํานี้ ไม�เพียงแต�ได&รับความรู&ใหม�ด&วยตนเองแล&ว แต�ยังจะ
สามารถ เก็บข&อมูลของสิ่งแวดล&อมเข&าไปเป)นโครงสร&างของสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถนําความรู&เดิมท่ีมี อยู�
ปรับให&เข&ากับสิ่งแวดล&อมภายนอกได& และจะเกิดเป)นวงจรเช�นนี้อย�างต�อเนื่อง ดังนั้น การลงมือกระทําด&วยตนเองจะ
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2 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

สามารถเชื่อมโยงความรู&ระหว�างความรู&เก�าและความรู&ใหม� สร&างเป)นองค-ความรู&ใหม�ข้ึนมา ซ่ึงท้ังหมดจะอยู�ภายใต&
ประสบการณ-และบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเรียนรู& โดยยึดหลักคิดท่ีว�า “การเรียนรู&ท่ีดีไม�ได&มาจากการหาวิธีการ
สอนท่ีดีแก�ผู&สอน แต�มาจากการให&โอกาสท่ีดีแก�ผู&เรียนในการสร&าง” (Better learning will not come from 
finding better ways for the teacher to instruct, but from giving the learner better opportunities to 
construct) 

 
ป รามิดแห�งการเรียนรู� (Learning Pyramid)  

เป)นการนําเสนอการเรียนรู&ของบุคคล ซ่ึงตีพิมพ-ในวารสาร Harvard Business Review แสดงให&
เห็นร&อยละของการจัดกิจกรรมท่ีต�างกันแต�ละอย�างโดยกิจกรรมท่ีต�างกันจะทําให&เราจดจําสิ่งท่ีได&การเรียนรู&ต�างกัน  

-  การเรียนในห&องเรียน (Lecture) นั่งฟNงบรรยาย จะจําได&เพียง 5%  
-  การอ�านด&วยตัวเอง (Reading) จะจําได&เพ่ิมข้ึนเป)น 10%  
-  การฟNงและได&เห็น (Audiovisual) เช�น การดูโทรทัศน- ฟNงวิทยุ จําได& 20%  
-  การได&เห็นตัวอย�าง (Demonstration) จะช�วยให&จําได& 30%  
-  การได&แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) เช�น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู&กันในกลุ�ม จะช�วยให&

จําได& ถึง 50%  
- การได&ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจําได&ถึง 75%  
- การได&สอนผู&อ่ืน (Teaching) เช�น การติว หรือการสอน จะช�วยให&จําได&ถึง 90% 
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3 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

การเรียนการสอนแบบโครงงานเป�นฐาน (Project-based Learning) 

    
  มนัส รอดชื่น กล�าวในบทความ สอนให&น&อย เรียนรู&ให&มาก(TLLM) โดยใช&ปNญหาเป)นฐานการเรียนรู& 
Project Based Learning (PBL) ว�า คุณลักษณะท่ีสําคัญ 7 ประการของ PBL ดังนี้  

1. “21 Century Skill”  
    คือต&องรู&จัก "ทักษะการเรียนรู&แห�งศตวรรษท่ี 21" ซ่ึงไม�สามารถหลีกเลี่ยงได& เนื่องจากการ 

หลั่งไหลของสรรพวิทยาการ และข�าวสารข&อมูลทาง “อินเตอร-เน็ต” ท่ีทุกคนสามารถศึกษาหาความรู&ได& ด&วยตนเอง 
(ท่ีมาของ Flipped Classroom) และ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เรียกว�า “นวัตกรรม 3R และ 4C” ดังนี้  

3R    ได&แก�   Reading การอ�าน, Writing การเขียน, และ Arithmetic คณิตศาสตร-  
4C ได&แก� Critical Thinking การคิดวิเคราะห-, Communication การสื่อสาร, Collaboration 

ความร�วมมือ, และ Creatively ความคิดสร&างสรรค- รวมท้ังทักษะชีวิตและอาชีพ สารสนเทศสื่อและ เทคโนโลยีฯ ซ่ึง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เอามาทําเป)น “สาระการ เรียนรู&” ได& 6 กลุ�มวิชาดังนี้   

1. ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)  
2. กลุ�มสาระเรียนรู& STEM (วิทยาศาสตร- เทคโนโลยี วิศวกร และคณิตศาสตร-)  
3. การดํารงชีวิตและโลกของงาน (Work Life)  
4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร (Media Skill and Communication)  
5. สังคมและมนุษยศาสตร- (Society and Humanity)  
6. อาเซียน ภูมิภาคและโลก (Asean Region and World) 
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4 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

2. “Need to Know”  
   “Need to Know” นี้หมายความว�า สิ่งท่ีจะนํามาให&เรียนนั้นต&องเป)น “ส่ิงท่ีทุกคนอยากจะรู� 

ร�วมกัน” ท้ัง ผู&สอน ผู&เรียน และสังคมภายนอก สําหรับผู&สอน ต&องระดมความคิดในการสร&างแรงจูงใจ Incentive, 
ตัวกระตุ&น Motivation, สิ่งเร&า Stimulus, การให&กําลังใจ Encouragement, และรางวัล reward, นํามาใช&อย�าง 
“มือชั้นครู” เพ่ือ “โน&มน&าว” เข&าสู�บทเรียนให&ได& แต�ต&อง “เห็นร�วมกัน Agreed” เพ่ือไม�ให&หนีจากประเด็นของ
หลักการ Need to Know มากนัก เพราะมือชั้นครู”อย�าให&เด็กจูงครู แต� ครูต&องจูงเด็ก ในเรื่องท่ีทุกคน Need to 
Know” 

3. “Student’s Voice and Choice”  
    เรื่องสําคัญท่ีผู&สอนมักจะถูกว�าเป)น “คนกรอกความรู&เข&าไปในหัวสมองเล็กๆ ของเด็ก จนมันล&น 

รับอะไรไม�ได&อีก.. จบออกไปแบบไม�มีคุณภาพ..." มาถึงยุคศตวรรษท่ี 21 ควรจะ “Student’s Voice and Choice”
หรือ การรับฟNงความคิดของผู&เรียน ให&ผู&เรียนได&เลือกในสิ่งท่ีต&องการส�วนผู&สอนต&องจัดให& อย�างเต็มท่ี เพราะมันเป)น
การสอน และ “ฝ|กฝน” ให&กล&าแสดงออกและยอมรับฟNงคนอ่ืนด&วยเหตุผล เป)น การเสริมกําลังใจและให&เกียรติแก�กัน  

ผู&เรียนได&เรียนรู&ในสิ่งท่ีต&องการรู&.. ผู&สอน เป)นผู&คอยชี้แนะ “แบบตะล�อมๆ” ให&ตรงทิศทาง.. เปรียบ
เหมือนว�าให&คนได&กินอาหารขณะท่ีกําลังหิว เขาจะกินได&มากและมีความสุข หรือจะทําห&องเรียน เป)นเหมือน “สภา
เล็กๆ โดยมีผู&สอนเป)นประธานสภา” ช�วยกันเลือก “หัวข&อท่ีจะทําเป)นโครงการ หรือ ปNญหา” เพ่ือให&พวกเขาได&ไป 
Inquiry… เอา “ความรู&จากแหล�งเรียนรู&ต�างๆ” ได&อย�างเต็มท่ี  

4. "Driving Question or Challenge"  
    ใช&คําถามเป)นตัวขับเคลื่อนท&าทาย หรือเป)นตัวกระตุ&นให&เกิดการ “แสวงหาความรู&” วิธีการเรียน 

ของ PBL นี้ผู&เรียนใช&กระบวนการแบบ“สืบสวนสอบสวน Inquiry method” เป)นวิธีการหาความรู&โดย การสืบสาว
ราวเรื่อง สอบถาม ซักไล�เรียง ท้ังจากสถานท่ี วัตถุ บุคคล หนังสือ หลักฐาน และโลกไซเบอร- การสื่อสารทางไกล 
อินเตอร-เน็ต เพ่ือตอบคําถามท่ีซับซ&อน ตอบปNญหา หรือหาคําตอบต�อสิ่งท&าทายต�างๆ ดังนั้นการเรียนรู&จะเกิดข้ึนได& 
จากการแสวงหาคําตอบ “ต�อปNญหา หรือคําถามท่ีได&ร�วมมือกันเลือกสรร อย�างรอบคอบมาแล&ว จากท้ัง ผู&สอน และ
ผู&เรียนแต�ละกลุ�มการเรียนรู&ช�วยกันเลือก ส�วนคําถามท่ีใช&เป)น ตัวขับเคลื่อนหรือกระตุ&นให&ผู&เรียนต&องแสวงหาความรู&
นั้น “เป)นคําถามประเภทปลายเป�ด Open-end Question” คือสามารถท่ีจะมีคําตอบท่ีหลากหลาย ซ่ึงล&วนแต�สนอง
ความอยากรู&อยากเห็นของผู&เรียน ตัวอย�างเช�น “มีวิธีการใดบ&างท่ีจะทําให&มหาวิทยาลัยของเราน�าอยู�..?.” ซ่ึงเราอาจ
แนะให&ไปหาความรู&จาก อินเตอร-เน็ต หรือสอบถามผู&รู&และมีประสบการณ- ซ่ึงแสดงหลักฐาน การหาความรู&นั้นได& จาก 
“ใบงาน” หรือระบบ RC คือการควบคุมเส&นทางการเรียนรู&ต�างๆ ท่ีเรียกว�า Learning Route Control  

5. "Inquiry and Innovation"  
   Inquiry and Innovation หมายความว�า “ผู&เรียน” ต&องแสวงหาความรู&ด&วยวิธีการต�าง ๆ เช�น 

การสืบสาวราวเรื่อง การสอบถามจากแหล�งวิชาต�างๆ การค&นคว&า ค&นหา สืบหา ทดสอบ ทบทวนหา ข&อเท็จจริงด&วย
วิธีการต�างๆ จากอุปกรณ-การสื่อสาร จากคอมพิวเตอร- อินเตอร-เน็ต ไอที ฯลฯ นี้รวม เรียกว�า Inquiry และโดยวิธีนี้ 
ผู&สอนอาจต&องให&ความรู&พ้ืนฐานพอท่ีจะ “นําทาง Lead” ไปต�อยอด แสวงหาความรู&และความเข&าใจมันอย�างถ�องแท& 
จนสามารถ ”สร&างสรรค-สิ่งใหม�ๆ construct something new” ข้ึนมาในตัวของผู&เรียน 
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5 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

6. "Publicly Presented Product"  
    เม่ือผู&เรียนได&ผ�านกระบวนการเรียนรู&ตามแบบของ PBL แล&ว ผู&เรียนทุกคนต&องแสดงออกซ่ึง “ผล

แห�งการเรียนรู&” นั้นๆ ออกมาเป)นท่ีประจักษ-ต�อผู&อ่ืน เพ่ือเป)นสิ่งยืนยันว�า พวกเขาได&ผ�านการเรียนรู& นั้นๆ มาจริง อาจ
เป)นการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ- หรือการอภิปราย เราเรียกการน าเสนอนี้ว�า Presented Product  

7. "Feedback and Revision"  
   การรับฟNงความคิดเห็นจากผู&อ่ืนเป)นสิ่งดีมาก ผู&แสวงหาความก&าวหน&าแก�ตนเอง ย�อมเห็นคุณค�า 

และ ”สํานึกในพระคุณ” ของข&อ“วิจารณ- หรือ Criticism หรือ Feedback” ท่ีผู&อ่ืนและสังคมภายนอก วิจารณ-ตน ให&
เรานําข&อ “วิจารณ-หรือติเตียนหรือ Feedback” นี้ไป ”ปรับปรุงแก&ไข หรือ Revision” ให& มีคุณภาพและสมบูรณ-
ยิ่งๆ ข้ึนไปได&อย�างดี และตรงทางท่ีสุด นี้เป)นจุดมุ�งหมายอันสําคัญข&อหนึ่งของการ เรียนการสอนแบบ PBL ท่ีผู&เรียน
ท้ังหลายจะต&องผ�านกระบวนการนี้  

ในสังคมท่ีแตกต�างกัน อาจมีจุดประสงค-ในการวิจารณ-ท้ัง “ด&านบวกและด&านลบ” แต�ผู&เรียน และ
ผู&สอน ก็มีสิทธิ์ท่ีจะเลือกเอาแต�สิ่งดีๆ มาสานต�อ และไม�สนองตอบต�อสิ่งท่ีไร&ค�าเรียกว�า มีความรู& เรื่อง “การคิด
วิเคราะห- หรือ Critical Thinking” เป)นอย�างดี  

คุณลักษณะท้ัง 7 ประการของ PBL นี้ คงเห็นได&แล&วว�า PBL คือ การเรียนโดยให&ผู&เรียน  
“ มีประสบการณ- โดยวิธีผ�านกระบวนการ Inquiry หรือ สืบเสาะสืบสวน ค&นหาความรู&” เพ่ือสนองตอบ “คําถาม 
หรือ ปNญหา หรือ ความท&าทาย” ท่ีเป�ดโอกาสให&ผู&เรียน “มีสิทธิ์มีเสียง” ในการเลือกสิ่งท่ีจะ เรียนได&.. ”ตามสมควร 
some degree” และถ&าเป)น “โครงการ หรือ ปNญหา ท่ีสําคัญ rigorous projects or problems” ต&องมีการวางแผน
และมีการจัดการอย�างรอบคอบทุกๆ ด&าน และมีการ “ประเมินผล Assessed” และ “วิจัยชั้นเรียน Classroom 
Action Research” เพ่ือให&ผู&เรียนได&เรียนรู& “เนื้อหาวิชาการท่ีเป)นทักษะสําคัญของศตวรรษท่ี 21" เป)นต&นว�า การ
ทํางานร�วมกัน Collaboration, การสื่อสาร communication, การคิดวิเคราะห- Critical Thinking..ฯ.เป)นต&น.. ท้ังนี้
ก็เพ่ือเป)นการสร&าง คุณภาพการเรียนรู&ท่ีสูงข้ึนอย�างแท&จริง จนสามารถแสดง หรือ Presentation ต�อสาธารณชนได& 
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6 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

กลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป�นฐาน 

 
 

ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป�นฐาน (5 ข้ันตอน) 

• ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ : ครูอธิบายขอบเขตของเนื้อหารายวิชา แหล�งข&อมูล และคําถามเพ่ือการแสวงหา
ความรู&ตามเนื้อหา ให&ผู&เรียนศึกษาเป)นกลุ�ม 2-3 คนหรือคนเดียว 

• ข้ันท่ี 2 ศึกษาความเป�นไปได� : ผู&เรียนศึกษาขอบเขตเนื้อหา โดยค&นคว&าจากแหล�งข&อมูล หรือ จาก
ประสบการณ-ตรง เพ่ือตอบคําถาม แล&วศึกษาอย�างคร�าวๆ ถึงความเป)นไปได&ในการจัดทําโครงงาน 

• ข้ันท่ี 3 การกําหนดหัวข�อ : ปรึกษาภายในกลุ�ม กําหนดหัวข&อท่ีจะทําเป)นโครงงาน เสนอครูเห็นชอบ 
จากนั้นวางแผนการทําโครงงาน โดยระบุกิจกรรมในแต�ละข้ันตอนและตารางการดําเนินการ ตลอดจนกําหนด
บทบาทหน&าท่ีของสมาชิกในกลุ�มให&ชัดเจน ตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ�ม จากนั้นเสนอครู เพ่ือ
เห็นชอบดําเนินการตามแผน  

• ข้ันท่ี 4 การดําเนินงานสร�างช้ินงานและทดสอบ : สมาชิกในกลุ�มแบ�งงานและภาระความรับผิดชอบแต�ละ
คนเพ่ือสร&างชิ้นงานหรือทํากิจกรรม โดยใช&ความรู&จากประสบการณ-และหรือจากการแสวงหาความรู& จัดทํา
โครงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ-และความรู&ใหม�กับสมาชิก โดยมีครูให&คําปรึกษา  

• ข้ันท่ี 5 นําเสนอผลงาน : ผู&เรียนจัดทํารายงานและเตรียมการนําเสนอท่ีแสดงให&เห็นถึงผลของกิจกรรมของ
โครงงาน(ผลงานและกระบวนการ) ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากําหนด  
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7 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป�นฐาน 

  สํานักงาน กศน. ได&มอบอํานาจการวัดและประเมินผลในรายวิชาเลือกเสรี ให&เป)นอํานาจของ
สถานศึกษาในการกําหนดระเบียบของสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน ตามข้ันตอนข&างต&น 
สถานศึกษาสามารถกําหนดให�การประเมินโครงงาน เป�นผลการเรียนได�โดยไม�ต�องมีการสอบปลายภาค โดย
สามารถออกระเบียบสถานศึกษาเพ่ิมเติม นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและประกาศใช& 
  ตัวอย�างของแบบประเมินโครงงาน 
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8 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

ส�วนท่ี 2 
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป�นฐาน 

Project Based Learning (PBL) 
 
  การจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน (Project Based Learning : PBL) เป)นข&อตกลง
ร�วมกันของสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ให&ใช&ในการจัดกระบวนการเรียนรู& ใน แผนการเรียนรู�
รายบุคคล โปรแกรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ ซ่ึงรวมไปถึงการวัดและประเมินผล ท่ีจะ ไม�มีการสอบปลายภาค จะเป)นการ
ประเมินจากกระบวนการจัดทําโครงงานและการนําเสนอโครงงาน จึงกําหนดข้ันตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู&
สําหรับครู นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู&ให&กับผู&เรียน ท่ีเรียนในโปรแกรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  
   ข้ันท่ี 2 ศึกษาความเป)นไปได&  
   ข้ันท่ี 3 การกําหนดหัวข&อ  
   ข้ันท่ี 4 การดําเนินงานสร&างชิ้นงานและทดสอบ  
   ข้ันท่ี 5 นําเสนอผลงาน  
 โดยมีรายละเอียดแนวทางในการดําเนินงาน ดังต�อไปนี้ 
 

  

การดําเนินงานสร�าง
ชิ้นงานและทดสอบ 

เตรียมการ ศึกษาความ
เป�นไปได� 

การกําหนด
หัวข�อ 

นําเสนอผลงาน 
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9 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1.ขอบเขตเนือ้วิชา 

2.ข้ันตอนการทําโครงงาน 

3.การต้ังคําถาม 
 

4.การแบ�งกลุ�มทํางาน 
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10 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 
 

บทบาทครู บทบาทผู�เรียน 

1. ครูศึกษาขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงคK อธิบาย
วัตถุประสงคK 

1. ผู&เรียน ศึกษาขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงคK อธิบาย
วัตถุประสงคK 

2.ครูอธิบายข้ันตอนการทําโครงงาน 2. ผู&เรียน ศึกษาข้ันตอนการทําโครงงาน 

3.ครูตั้งคําถามให&ศึกษาค&นคว&าในขอบเขตเนื้อหาวิชา 3. ผู&เรียนร�วมกันเสนอความคิดเห็นตอบคําถามใน
ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

4.ครูแบ�งกลุ�มย�อยหรือเด่ียวเพ่ือค&นคว&าข&อมูล ครูเตรียม
แหล�งข&อมูลแนะนําแหล�งค&นคว&า 

4. ผู&เรียนจัดกลุ�ม แบ�งงาน ช�วยกันทํางาน 

 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 
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11 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 ศึกษาความเป�นไปได� 

ผ�าน 

 

ส้ินสุด 

 

เริ่มกระบวนการ 

 

ศึกษาหาข�อมูล 

 

แลกเปล่ียนเรียนรู� 

 

จัดทําเนื้อหา 

 

วิเคราะหHเน้ือหา 
 

 

จัดทําโครงการ 
 

ไม�ผ�าน 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

12 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 
 

บทบาทครู บทบาทผู�เรียน 

1.เปMดโอกาสให&ผู&เรียนศึกษาข&อมูลต�างๆจากแหล�งเรียนรู&
และภูมิปPญญาท&องถ่ิน พร&อมท้ังให&คําแนะนําแก�ผู&เรียน
เพ่ือให&ผู&เรียนหาข&อมูลท่ีเป)นความจริง ถูกต&อง สามารถ
นําไปใช&ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาได&จริง 

1.ผู&เรียนศึกษาค&นคว&าข&อมูลขอบเขตเนื้อหาท่ีผู&เรียนสนใจ 
โดยศึกษาจากแหล�งเรียนรู& ภูมิปPญญาท&องถ่ินต�างๆ 
เช�นเว็ปไซดKต�างๆ ห&องสมุด หนังสือ แผ�นพับ วารสาร 
เป)นต&น 

2.จากนั้นนําข&อมูลท่ีได&มาแลกเปลี่ยนเรียนรู&กันภายใน
กลุ�มเพ่ือใช&เนื้อหาข&อมูลในการพิจารณาความเป)นไปใน
การทําโครงงาน 

 

ขั้นที่ 2 ศึกษาความเป�นไปได� 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

13 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

บทบาทคร ู

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 3 การกําหนดหัวข�อโครงงาน 

1. ให�คําปรึกษาแก�นักศึกษาในการกําหนด 
หัวข�อโครงงานตามคําอธิบายรายวิชา 

2. พิจารณาเห็นชอบหัวข�อโครงงาน 

3. พิจารณาเห็นชอบแผนการทําโคงงาน
ของนักศึกษา 

4. ติดตามความก�าวหน�า 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

14 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

บทบาทนักศึกษา 

ข้ันท่ี 3 การกําหนดหัวข�อโครงงาน 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ส้ินสุด 

เริ่มกระบวนการ 

รวมกลุ�ม/ปรึกษาภายในกลุ�ม 

กําหนดหัวข�อการทําโครงงาน 

จัดทําเนื้อหา 

เสนอครู
พิจารณา 

วางแผนการทําโครงงาน 

 

1.กิจกรรม/ข้ันตอน 
2.ตารางการดําเนินงาน 

3.บทบาทหน�าท่ี 
4.อื่นๆ 

จัดทําโครงงาน 

 

เสนออนุมัติ

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

15 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

บทบาทครู บทบาทผู�เรียน 

1. ครูให&คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการกําหนดหัวข&อการ
ทําโครงงานท่ีเหมาะสมโดยยึดตามคําอธิบายรายวิชา 
2. ครูเห็นชอบหัวข&อในการทําโครงงานและแผนในการทํา
โครงงาน 
3. ครูจัดทําแผนข้ันตอน/ตารางการทําโครงงานให&
นักศึกษา 
4. ครูติดตามความก&าวหน&า 

1. รวมกลุ�ม/ปรึกษาหารือ นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพ
เดียวกัน 
2. เลือกประเด็นหัวข&อท่ีน�าสนใจ 
3. เสนอหัวข&อโครงงานให&ครูเห็นชอบ 
4. วางแผนการทําโครงงาน โดยระบุข้ันตอนในการทํา
กิจกรรมตลอดจนแบ�งบทบาทหน&าท่ีในการทํางาน 
5. นําเสนอแผนการทําโครงงานต�อครูผู&สอน 
6. ดําเนินการตามแผน 
7. นําเสนอขออนุมัติโครงงานจากผู&อํานวยการ
สถานศึกษา 

 
ตารางแผนการทําโครงงาน 

ที่ ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1 ข้ันศึกษาข&อมูล 
- สื่อเอกสาร/เทคโนโลยี 
- ผู&รู&/ภูมิปPญญา 

  

2 ข้ันดําเนินการ 
- การเขียนเค&าโครงของโครงงาน 
- การปฏิบัติโครงงาน 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

  

3 ข้ันสรุป 
-การแสดงผลงาน 
-การนําเสนอผลงาน 

  

 

ข้ันท่ี 3 การกําหนดหัวข�อโครงงาน 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

16 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

แบบเสนอขออนุมัติโครงงาน 
 

1.ชื่อโครงงาน........................................................................................................................................................ 

2.หลักการและเหตุผล........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

3.วัตถุประสงคK..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

4.เปXาหมาย........................................................................................................................................................... 

5.วิธีดําเนินงาน..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

6.ระยะเวลา.......................................................................................................................................................... 

7.งบประมาณ....................................................................................................................................................... 

8.ผลท่ีคาดว�าจะได&รับ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

17 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

ขั้นที่ 4 การดําเนินงาน/ 
สร�างชิ้นงานและการทดสอบ 

1. แบ�งหน&าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิก
เพ่ือสร&างชิ้นงาน/กิจกรรม 

2. สร&างชิ้นงาน/กิจกรรมจากการเรียนรู&/หา
ความรู& 

3. บันทึก ประเมินและสรุปผลงาน/กิจกรรม
ตามสภาพจริง 

4. จัดทําเอกสารประกอบการทําโครงงาน 

5. นําเสนอผลงาน 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

18 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

บทบาทครู บทบาทผู�เรียน 
1. ครูกระตุ&น/ให&คําแนะนําในการแบ�งบทบาทหน&าท่ีของผู&เรียน
ตามความรู& ความสามารถประสบการณKของผู&เรียน 

 

2. - ครูเป)นผู&อํานวยความสะดวกในการหาข&อมูล/จัดบรรยากาศ
ในการเรียนรู&เพ่ือให&ได&ชิ้นงาน 
    - ครูกระตุ&น/แนะนํา/เสนอแนะ/เติมเต็มความรู&ให&ผู&เรียน
สามารถจัดทําชิ้นงาน/กิจกรรมได&สําเร็จ 

2. – ศึกษา ค&นคว&าหาข&อมูลเพ่ิมเติมเจาะลึกใน
เนื้อหาท่ีทําโครงงาน 
    - ลงมือทําโครงงาน/กิจกรรม  

3. เสนอแนะ/แนะนํา/เพ่ิมเติม/ให&ชิ้นงาน/กิจกรรมมีความ
สมบูรณK ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคK 

3. บันทึก ประเมินและสรุปผลงาน/กิจกรรมตาม
สภาพจริง 

4. ครูอธิบายการทําเอกสารโครงงาน ดังนี้ 
1. ปกหน&า 
2. กิตติกรรมประกาศ(ข&อความท่ีกล�าวถึงผลงานและแสดงความ
ขอบคุณบุคคลท่ีเก่ียวข&อง หรือท่ีให&ความช�วยเหลือต�าง ๆ ) 
3. บทคัดย�อ (ข&อมูลสรุปเนื้อหาของโครงงาน(ท่ีมา,วิธีการ,
สรุปผลโดยย�อ) ใช&ข&อความสั้นกะทัดรัดชัดเจน ทําให&ผู&อ�านเข&าใจ
ง�าย) 
4. สารบัญ 
5. บทท่ี 1 บทนํา 
- ท่ีมาและความสําคัญ 
- วัตถุประสงคK 
- ขอบเขตการศึกษา 
- ประโยชนKท่ีคาดว�าจะได&รับ 
6. บทท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวข&อง 
7. บทท่ี 3 วิธีการดําเนินงาน 
- วัสดุอุปกรณK 
- ข้ันตอนการดําเนินงาน 
8. บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
9. บทท่ี 5 สรุปผลและข&อเสนอแนะ 
10. บรรณานุกรม (5 เล�มข้ึนไป)หรือ เอกสารอ&างอิง 
(ตํ่ากว�า5 เล�ม) 
11. ภาคผนวก 
- แบบขออนุมัติการทําโครงงาน 
- รูปภาพ 
- แผนผัง/ตาราง 

4. จัดทําเอกสารประกอบการทําโครงงานตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

19 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

โครงสร�างองคHประกอบการทําเอกสารโครงงาน 

 

1. ปกหน&า 

2. กิตติกรรมประกาศ 

 - ข&อความท่ีกล�าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลท่ีเก่ียวข&อง หรือให&ความช�วยเหลือด&านต�าง ๆ 

3. บทคัดย�อ 

 - ข&อมูลสรุปเนื้อหาโครงงาน ( ท่ีมา, วิธีการ, สรุปผลโดยย�อ ) 
 - ใช&ข&อความสั้นกะทัดรัด อ�านเข&าใจง�าย 

4. สารบัญ 

5. บทท่ี 1 บทนํา 

 1) ท่ีมาและความสําคัญ 

 2) วัตถุประสงคK 
 3) ขอบเขตของการศึกษา 

 4) ประโยชนKท่ีคาดว�าจะได&รับ 

6. บทท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวข&อง 

7. บทท่ี 3 วิธีการดําเนินงาน 

 1) วัสดุอุปกรณK 
 2) ข้ันตอนการดําเนินงาน 

8. บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

9. บทท่ี 5 สรุปผลและข&อเสนอแนะ 

10. บรรณานุกรม ( 5 เล�มข้ึนไป ) , เอกสารอ&างอิง ( ตํ่ากว�า 5 เล�ม ) 

11. ภาคผนวก 

 - แบบขออนุมัติการทําโครงงาน 

 - รูปภาพ 

 - แผนผัง/ตาราง 
  



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

20 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 5 การนําเสนอผลงาน 

 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ส้ินสุด 

เริ่มกระบวนการ 

เลือกรูปแบบการนําเสนอ 

จัดเตรียมข�อมูล/สื่อ/ผู�นําเสนอ 

จัดทําข�อมูลการนําเสนอ 

วิเคราะหHข�อมูลการ
นําเสนอ 

นําเสนอผลงาน 

 

ข�อมูลการนําเสนอ 
วิธีการนําเสนอ 
ส่ือการนําเสนอ 

อนุมัติผลการเรียน 

คณะกรรมการพิจารณา 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

21 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

บทบาทครู บทบาทผู�เรียน 
1. การเลือกรูปแบบการนําเสนอ 
   - ให&คําปรึกษา / แนะนํา การ
เลือกรูปแบบการนําเสนอให&
เหมาะสม 
 

  - ผู&เรียนเลือกรูปแบบการนําเสนอ เช�น การอธิบายด&วยวาจา  นิทรรศการ 
เอกสาร การสาธิตโดยให&ครอบคลุมสาระสําคัญ ได&แก� ชื่อโครงงาน ผู&จัดทํา
โครงงาน อาจารยKท่ีปรึกษาโครงงาน ความเป)นมาและความสําคัญของโครงงาน 
วิธีดําเนิน การสาธิตหรือแสดงผลท่ีได&จากการทําโครงงาน และผลท่ีได&รับจาการ
ทําโครงงาน 
  - การนําเสนอโครงงานด&วยการอธิบายและด�วยวาจา เป)นการนําเสนอด&วย
วิธีการพูด และการแสดงอากัปกิริยาท�าทาง ใช&เครื่องมือหรืออุปกรณKช�วย อาทิ 
สื่อนําเสนอ ให&ผู&ฟPงมีส�วนร�วม ใช&การสาธิต ใช&เอกสารประกอบ เพ่ือให&การ
นําเสนอสร&างความเข&าใจ ชัดเจนแบบเป)นรูปธรรม 
  - การนําเสนอโครงงานด&วยรูปแบบนิทรรศการอันจะเป)นการแสดงแบบใดก็ได& 
ข้ึนอยู�กับจุดประสงคKของผู&จัด ว�ามีจุดประสงคKแสดงอะไร นิทรรศการ เป)นสื่อการ
เรียนประเภทหนึ่ง ท่ีใช&วิธีการนําเอาสิ่งของมาแสดง ไว&ให&ผู&ชมได&รับปPจจุบัน  
  - การนําเสนอโครงงานในรูปแบบแผ�นพับ หรือท่ีนิยมเรียกกันท่ัวไปว�าโบชัวรK 
เป)นเอกสารการนําเสนอรายละเอียด ในสิ่งท่ีต&องการให&ผู&ชมได&รับรู&รายละเอียด
การทําโครงงาน แผ�นพับจะบอกให&ทราบถึง ชื่อโครงงาน ผู&จัดทํา สถานศึกษา 
จุดมุ�งหมาย แรงจูงใจในการทํา วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานผลการ
ดําเนินงาน สรุปผล ตลอดจนข&อเสนอแนะของผู&ทําโครงงาน แผ�นพับนี้ นอกจาก
จะบอกรายละเอียดของโครงงานแล&ว ยังแสดงถึงความสามารถ ความชํานาญและ
ความคิดสร&างสรรคKของผู& ทําโครงงานด&วย เพราะแผ�นพับนี้ต&องจัดทําให& 
เรียบร&อย สวยงามดึงดูดความสนใจของผู&พบเห็น ข&อมูลรายละเอียดท่ีจะนํามา
จัดทําแผ�นพับ ก็คือข&อมูลท่ีนําเสนอในแผงโครงงานนั่นเอง อาจมีการปรับปรุง
รายละเอียด โดยการปรับลด แก&ไข หรือเพ่ิมเติมให&เหมาะสมแต�รายละเอียดส�วน
ใหญ�ก็ยังคงเหมือนเดิม  
  - รูปแบบการนําเสนอแบบการสาธิต  การท่ีครูหรือนักเรียนคนใดคน
หนึ่ง  แสดงบางสิ่งบางอย�างให&นักเรียนดู  หรือให&เพ่ือนๆดู อาจเป)นการแสดงการ
ใช&เครื่องมือแสดงให&เห็นกระบวนการวิธีการ กลวิธีหรือการทดลองท่ีมีอันตราย ซ่ึง
ไม�เหมาะท่ีจะให&นักเรียนทําการทดลอง การสอนวิธีนี้ช�วยให&นักเรียนเกิดความรู&
ความเข&าใจและสามารถทําในสิ่งนั้นได&ถูกต&อง 

 

  

ข้ันท่ี 5 การนําเสนอผลงาน 

 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

22 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

 

บทบาทครู บทบาทผู�เรียน 
2. การเตรียมข&อมูล / สื่อการ
นําเสนอ 
  - ผู&สอนติดตาม ตรวจสอบ และ
ข&อเสนอแนะในการจัดทําสื่อ 
 

  - ผู&เรียนวางแผนการพูดวางโครงร�างของสิ่งท่ีจะพูด โดยแบ�งส�วนท่ีพูดออกเป)น 
3 ส�วน คือ  
  1. ส�วนเริ่มต&น             
  2. ส�วนสาระสําคัญ 
  3. ส�วนสรุป 
  - ผู&เรียนผลิตสื่อในการนําเสนอ เช�น นิทรรศการ แผ�นพับ  คลิปวีดีโอ โมเดล 
ภาพนิ่ง  ฯลฯ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู&ฟPง และมีความเข&าใจในเรื่องท่ีนําเสนอ
ได&อย�างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. การเตรียมผู&นําเสนอ 
  - ครูผู&สอนให&คําแนะนํา เทคนิค
การนําเสนอแก�ผู&เรียน 

  - ผู&เรียนนําผลจากการฝaกซ&อมการนําเสนอมาท่ีไม�สอดคล&องกับการนําเสนอมา
ปรับปรุงแก&ไข 

5.  นําเสนอ 
  - จดบันทึก  สังเกต ข&อดี  ข&อ
ควรพัฒนา 
  - ครูบันทึกผลการนําเสนอ
โครงงานลงในแบบบันทึกการให&
คะแนนโครงงาน 

 - ผู&เรียนนําเสนอแบบมีส�วนร�วม 

6. ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
  - คณะกรรมการจํานวน 3  คน 
ประกอบด&วย  
  1. ผู&เชี่ยวชาญในอาชีพ   
จํานวน  1  คน 
  2. บุคลากรในสถานศึกษา  
จํานวน  2  คน 

 

 
  

ข้ันท่ี 5 การนําเสนอผลงาน 



 

  

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 

 

  

23 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

แบบประเมินโครงงานนักศึกษา 

 

ตอนท่ี 1 ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน 

 

ให&ทําเครื่องหมาย �  ลงในช�อง   � ตามความคิดเห็นของท�าน 

1. โครงงานท่ีจัดทําเป)น  �  งานเด่ียว    �  งานกลุ�ม 

2. การริเริ่มโครงงาน  �  ผู&เรียนริเริ่ม     �  ผู&สอนช�วยแนะแนวทาง 

3. การพัฒนาตนเอง   �  มี  (4 คะแนน) �  ไม�มี 

4. การพัฒนางาน    �  มี  (4 คะแนน) �  ไม�มี 

5. ความเก่ียวพันกับเนื้อหาในบทเรียน  �  สอดคล&อง (2 คะแนน)  �  ไม�สอดคล&อง 

6. ประโยชนKในชีวิตจริง   � มี  (6 คะแนน)   �  ไม�มี 

 

ตอนท่ี 2  เนื้อหาของโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน 

จงทําเครื่องหมาย � ลงในช�องตรงข&อความท่ีท�านเห็นด&วยท่ีสุด 

 

รายการการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มา

กที่
สุด

 

(7
) 

มา
ก 

(6
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(5
) 

น�อ
ย 

(4
) 

น�อ
ยที่

สุด
 

(3
) 

เนื้อหาของโครงงาน 

1. ความถูกต&อง      

2. ความเหมาะสมในการใช&แนวคิด      

3. เลือกใช&ข&อมูลข�าวสารเหมาะสม ตรงประเด็น      

4. มีการสรุปท่ีชัดเจน      

5. มีความริเริ่มสร&างสรรคK      

6. มีการวางแผนอย�างเป)นระบบ      

7. มีการดําเนินงานตามแผน      

8. มีการประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน      

การนําเสนอโครงงาน 

9. การรายงานสามารถ สื่อความหมายได&ชัดเจน      

10. ความสมบูรณKของข&อมูล      

11. ความเหมาะสมของรูปแบบ      

12. ข&อสรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงคKท่ีตั้งไว&      

รวม 
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24 คู�มือในการจัดกระบวนการเรียนรู&โดยใช&โครงงานเป)นฐาน 

เกณฑHการให�คะแนน( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 

ตอนท่ี 1 มี 16 คะแนน  ( เฉพาะข&อท่ี 3, 4, 5, 6 ) 

ตอนท่ี 2 มี 84 คะแนน จํานวน 12 ข&อ มีระดับความคิดเห็น/คะแนน จํานวน 5 ระดับ 

ระดับดีมาก  ได&  7  คะแนน 

ระดับดี   ได&  6  คะแนน 

ระดับปานกลาง  ได&  5  คะแนน 

ระดับน&อย  ได&  4  คะแนน 

ระดับน&อยท่ีสุด  ได&  3  คะแนน 

การตัดสินระดับผลการเรียน  มี  8 ระดับ 
 0 - 49    ได&  ระดับผลการเรียน 0 

 50 - 54  ได&  ระดับผลการเรียน 1 

 55 - 59   ได&  ระดับผลการเรียน 1.5 

 60 - 64  ได&  ระดับผลการเรียน 2 

 65 - 69   ได&  ระดับผลการเรียน 2.5 

 70 - 74  ได&  ระดับผลการเรียน 3 

 75 - 79  ได&  ระดับผลการเรียน 3.5 

 80 - 100 ได&  ระดับผลการเรียน 4 
 
** ให&ครูจัดทําแบบ กศน. 4 แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู&เรียน กรอกคะแนนและผลการเรียนตามท่ีได&จากแบบ
ประเมินโครงงาน เสนอผู&บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน 



 
 
ท่ีปรึกษา 
นางคนึงนิตย�  วันนิตย�  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

รักษาการในตําแหน$งผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

ผู�จัดทํา 
นายจิรพงศ� ผลนาค ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก 
นายสําราญ ใจดา ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอบ�านด$านลานหอย 
น.ส.วรรณธนา ชูหน�า ครูชํานาญการ 
น.ส.กนกวรรณ บริสุทธิ์ ครูชํานาญการ 
นางพัทธนันท� ด$อนดี ครู 
นายสุวิทย� มูลทรัพย� ครู 
นายพัลลภ ฮุนพานิช ครู 
น.ส.ชญานิศ ชูจิตร� ครูอาสาสมัครฯ 
น.ส.ศุภรัตน� คงท่ี ครูอาสาสมัครฯ 
นางพัชรีพร ดวงดาว ครูอาสาสมัครฯ 
น.ส.กัลยา พรหมโภชน� ครูอาสาสมัครฯ 
นายทิวา ยี่ทอง ครู กศน.ตําบล 
นายปุญญพัฒน� ฝ4ายอ่ิม ครู กศน.ตําบล 
นายกฤษณะ อยู$สุขสวัสด์ิ ครู กศน.ตําบล 
น.ส.เรวดี สิทธิศักด์ิ ครู กศน.ตําบล 
นางสุวรรณา ม$วงปาน ครู กศน.ตําบล 
นางพัชรพร ชัยวรรรณ� ครู กศน.ตําบล 
ว$าท่ี ร.ต.พนม วันจันทร� ครู กศน.ตําบล 
นางนิตยา แผลงศร ครู กศน.ตําบล 
น.ส.ศรีวิลัย นุ$มมาก ครู กศน.ตําบล 
นายทวีศักด์ิ คงประจักษ� ครู กศน.ตําบล 
นายฤทธิชัย สุริยัน ครู กศน.ตําบล 
น.ส.นิสากร เดสูงเนิน ครู กศน.ตําบล 
น.ส.นงนุช บัวเพ็ง ครู กศน.ตําบล 
น.ส.ภาวิน ี อมรวัฒนานุกูล ครู กศน.ตําบล 
น.ส.อุมาพร ชมกลิ่น ครู กศน.ตําบล 
น.ส.ขวัญนภา ภูทวี ครู กศน.ตําบล 
น.ส.กัญญาวีร� ทับแก�ว ครู กศน.ตําบล 
น.ส.นภาพร ศรีสังข� ครู กศน.ตําบล 
น.ส.สุนิศา ศรีนุต ครู กศน.ตําบล 

 

คณะผู�จัดทํา 



 

 

ผู�จัดทํา 
นายบรรเลง ยงญาติ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
นางขวัญลดา คล�ายแท� นักวิชาการศึกษา 
ว$าท่ี ร.ต.หญิง นิศาชล คงนวน นักวิชาการศึกษา 
นายสุธิเชษฐ� สร�อยสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 

จัดทํารูปเล$มและออกแบบ 
นายสุธิเชษฐ� สร�อยสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
  

คณะผู�จัดทํา 
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