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แบบทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย  เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
 
ค ำชี้แจง แบบทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย  เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
มีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที   

........................................................................................................... 
 
1.  ข้อใดคือลักษณะของการสอนแบบโครงการ 
 ก. สอนตามความสนใจของเด็ก   ข. ครูคือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก 
 ค. เน้นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ง. เป็นการสอนแบบพาเด็กท ากิจกรรม 
 
2.  การเรียนรู้แบบลุ่มลึกคือ 
 ก. การสอนให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์  ข. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ค. การเรียนรู้ทีต่่อยอดประสบการณ์เดิม ง. การเรียนรู้ที่เกิดจากปัญหา 
 
3.  การสอนแบบโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านใดมากท่ีสุด 
 ก. ร่างกาย     ข. อารมณ์ จิตใจ 
 ค. สังคม     ง. สติปัญญา 
 
4.  ศาสตร์ใดที่สามารถบูรณาการกับการสอนแบบโครงงานได้ 
 ก. วิทยาศาสตร์    ข. ภาษาศาสตร์ 
 ค. สังคมศาสตร์    ง. ถูกทุกข้อ 
 
5.  การเลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้ อยู่ในระยะใดของการสอนแบบโครงการ  
 ก. ระยะเริ่มต้นโครงการ   ข. ระยะน าเสนอปัญหาโครงการ  
 ค. ระยะพัฒนาโครงการ   ง. ระยะสรุปโครงการ 
 
6.  กิจกรรมทบทวนความรู้เดิม อยู่ในระยะใดของการสอนแบบโครงการ  
 ก. ระยะเริ่มต้นโครงการ   ข. ระยะน าเสนอปัญหาโครงการ  
 ค. ระยะพัฒนาโครงการ   ง. ระยะสรุปโครงการ 
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7.  การวางแผนการเรียนรู้ อยู่ในระยะใดของการสอนแบบโครงการ 
 ก. ระยะเริ่มต้นโครงการ   ข. ระยะน าเสนอปัญหาโครงการ  
 ค. ระยะพัฒนาโครงการ   ง. ระยะสรุปโครงการ 
 
8.  วิธีข้อใดไม่ควรใช้บันทึกการเรียนรู้ของเด็ก 
 ก. ถ่ายภาพ     ข. บันทึกค าพูดเด็ก  
 ค. การสร้างกราฟ    ง. เขียนบันทึกผลการเรียนรู้  
 
9.  การเรียนรู้ เรื่อง การหุงข้าว วิธีการเรียนรู้ใดเหมาะสมที่สุด  
 ก. การส ารวจ     ข. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 ค. เชิญวิทยากร    ง. ไม่มีวิธีใดเหมาะสม 
 
10.  การเรียนรู้ เรื่อง แมลง ควรเริ่มจากวิธีเรียนรู้ใด  
 ก. การส ารวจ     ข. การทดลอง 
 ค. การบันทึกความรู้เดิม   ง. ไม่มีวิธีใดเหมาะสม 
 
11.  การเรียนรู้ เรื่อง วิธีการปลูกผัก วิธีการเรียนรู้ใดไม่เหมาะสม  
 ก. การทดลอง     ข. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 ค. เชิญวิทยากร    ง. ไม่มีข้อถูก 
 
12.  ใครท าหน้าที่สรุปประเด็นการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ก. ครู      ข. นักเรียน 
 ค. ครูและนักเรียนร่วมกัน   ง. ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
13.  ทักษะใดของครูผู้สอนที่ส าคัญที่สุดในการสอนแบบโครงการ 
 ก. การสื่อสาร     ข. การตั้งค าถาม 
 ค. การจดบันทึก    ง. การคิดวิเคราะห์ 
 
14.  การสอนแบบโครงการควรจัดในลักษณะใด 
 ก. แยกจากการสอนปกติ   ข. สอนในเวลาเรียนปกติ 
 ค. สอนนอกเวลาเรียน    ง. ตามบริบทของโรงเรียน 
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15.  การเลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้ควรค านึงถึงข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. บริบทของสถานศึกษา   ข. วิทยากรให้ความรู้ 
 ค. ความสนใจของเด็กส่วนใหญ่   ง. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
 
16.  ข้อใดคือหัวข้อโครงการที่ดี 
 ก. ส่งเสริมให้เด็กรักการท างาน   ข. เด็กพอมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว 
 ค. เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน   ง. ไม่มีข้อถูก 
 
17.  แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการควรเขียนเมื่อใด 
 ก. เริ่มต้นการสอนแบบโครงการ  ข. ระหว่างการสอนแบบโครงการ 
 ค. เมื่อสิ้นสุดการสอนแบบโครงการ  ง. ตามท่ีครูผู้สอนเห็นสมควร 
 
18.  ระหว่างที่จัดกิจกรรมถ้านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องใหม่ ครูควรท าอย่างไร 
 ก. จัดให้เด็กเรียนเพิ่มเติม   ข. ครูสืบค้นค าตอบให้เด็ก 
 ค. จดบันทึกค าถามใหม่ไว้ก่อน   ง. เลือกเป็นเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 
19.  การน าเสนอโครงการเมื่อสิ้นสุดใครควรมีส่วนร่วมในการน าเสนอบ้าง 
 ก. ผู้บริหารโรงเรียน    ข. ผู้ปกครอง 
 ค. นักเรียนชั้นอื่นๆในโรงเรียน   ง. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกผ่าย 
 
20.  การประเมินผลผู้เรียนควรประเมินผลผู้เรียนวิธีการใดเหมาะสม 
 ก. สังเกต     ข. การสัมภาษณ์ 
 ค. ประเมินความรู้    ง. การจดบันทึกพฤติกรรม 
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ใบความรู้ เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
 

 วัฒนา มัคคสมัน (2544 : 24 - 48) เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                
แบบโครงการว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีอิสระเสรี                  
ให้เกียรติให้ความส าคัญแก่เด็กในฐานะคนๆหนึ่งที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกที่ม่ันคง กล้า
คิดกล้าแสดง กล้าลงมือท า ครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ครูจะไม่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้  แต่จะเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่เป็นความสนใจและท้าทายความสามารถของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับสิ่งของ เรื่องราว สถานที่ บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ภายในชุมชนของเด็ก 
ตามวิธีการของแต่ละบุคคล  เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินผลการท างานของตนเอง ได้เห็นพัฒนาการและ
ความส าเร็จและล้มเหลวของตน ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกและคอยแนะน าช่วยเหลือให้เด็กได้
ประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม 
 หลักการและแนวคิดส าคัญของการสอนแบบโครงการ         
 1. เด็กศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น ด้วยกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาของเด็กเองจนพบค าตอบที่ต้องการ         
 2. เรื่องท่ีศึกษาก าหนดโดยเด็กเอง         
 3. ประเด็นที่ศึกษา เกิดจากข้อสงสัยหรือปัญหาของเด็กเอง          
 4. เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการสังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู้
เบื้องต้น         
 5. ระยะเวลาการสอนยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจของเด็ก         
 6. เด็กได้ประสบทั้งความล้มเหลวและความส าเร็จในการศึกษาตามกระบวนการแก้ปัญหา              
ของเด็ก         
 7. ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและการแก้ปัญหาของเด็กเป็นสิ่งที่เด็กใช้ก าหนด
ประเด็นศึกษาข้ึนใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการ         
 8. เด็กได้น าเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานต่อคนอ่ืน         
 9. ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้เด็กท า แต่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาหรือ
สัญลักษณ์อ่ืนๆเพื่อจัดระบบความคิด และสนับสนุนให้เด็กใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก         
2. พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติของเด็ก 
3. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก 

        4. เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัย 
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สาระส าคัญของการสอนแบบโครงการ 
1. สาระหลักของรูปแบบ คือ กระบวนการแก้ปัญหา จะเป็นสาระหลักท่ีครูใช้กระตุ้นให้เด็กใช้

ตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
กระบวนการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ต้องการให้เด็กคิด หาวิธีการแก้ปัญหา โดยครูมีหน้าที่

กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดในการที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาตามวิธีการของเด็ก มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ก าหนดประเด็นปัญหา จากการที่เด็กสังเกต ศึกษาข้อมูล รับรู้และท าความเข้าใจ

ปัญหา จนสามารถสรุปและก าหนดประเด็นปัญหาขึ้นได้                 
   2. เด็กวิเคราะห์โดยการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือแยกแยะประเด็นปัญหา 

สภาพ สาเหตุ และล าดับความส าคัญของปัญหา                
3.เด็กสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยการตั้งสมมุติฐาน                 
4. เด็กตรวจสอบสมมุติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ                 
5. สรุปผล สังเคราะห์ความรู้ด้วยตัวเอง 

 2. สาระท่ีเป็นเนื้อหาตามหัวข้อโครงการ เป็นเนื้อหาที่เกิดจากความสนใจ ความต้องการของเด็ก 
แล้วถูกก าหนดเป็นหัวข้อโครงการที่จะท าการศึกษา 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนการสอน การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการขอการสอนแบบโครงการประกอบไป
ด้วยระยะของโครงการ ๓ ระยะใหญ่ๆ คือ                  
 ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ  มี 2 กิจกรรม คือ 
  1. สังเกต/สร้างความสนใจของเด็ก 
  2. ร่วมกันก าหนดหัวข้อโครงการ          
      ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ  มี 4 กิจกรรม คือ      
  1. เด็กก าหนดปัญหาที่จะศึกษา 
  2. เด็กตั้งสมมุติฐานเบื้องต้น 
   3. เด็กทดสอบสมมุติฐานเบื้องต้น 
  4. ตรวจสอบผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป มี 3 กิจกรรม คือ 
  1. เด็กสิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงการ 
  2. น าเสนอผลงานโครงการ 
        3. สิ้นสุดโครงการเก่าก าหนดโครงการใหม่ 
 การประเมินผลการเรียนการสอน 
 1. การประเมินพัฒนาการผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตาม
หลักสูตร กระบวนการประเมินผลจึงเป็นกระบวนการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนตลอดเวลาในการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอน ใช้การบันทึกค าพูด และเก็บรวบรวมผลงานเด็ก มุ่งเน้นที่                
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ความต้องการการช่วยเหลือและการประสบความส าเร็จของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ใช่การประเมินผลที่มุ่งให้
คะแนนผลการท างานและจัดล าดับที่เปรียบเทียบในกลุ่ม      
 2. การประเมินโครงการโดยใช้หลักการ 9 ประการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ                              
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงกิจกรรมในการท าโครงการกับเด็กๆ ครั้งต่อไป ค าถามท่ีใช้
ประเมินโครงการเมื่อแล้วเสร็จคือ 
    2.1 เด็กศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก ลงในรายละเอียดของเรื่องนั้น ด้วยกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาของเด็กเองจนพบค าตอบที่ต้องการหรือไม่ 
    2.2 เรื่องท่ีศึกษาก าหนดโดยเด็กเองหรือไม่ 
    2.3 ประเด็นที่ศึกษาปรือปัญหาเกิดจากความสงสัยหรือปัญหาของเด็กเองหรือไม่ 
    2.4 เด็กมีโอกาสได้ประสบการณ์ตรงกับเรื่องท่ีศึกษาโดยการสังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่ง
ความรู้เบื้องต้นหรือไม่ 
    2.5 ระยะเวลาการสอนยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจของเด็กหรือไม่ 
    2.6 เด็กได้ประสบการณ์ท้ังความล้มเหลวและความส าเร็จในการศึกษาตามกระบวนการ
แก้ปัญหาของเด็กเองหรือไม่ 
    2.7 ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและการแก้ปัญหาของเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กใช้ก าหนด
ประเด็นศึกษาใหม่ ปรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการปรือไม่ 
    2.8 เด็กได้น าเสนอกระบวนการ และผลงานต่อคนอ่ืนหรือไม่ 
    2.9 ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้เด็กท า แต่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กใช้ภาษา
หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ เพื่อจัดกระบวนความคิด และสนับสนุนให้เด็กใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองใช่หรือไม่ 
 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดการสอน 1 โครงการ เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
การได้ด าเนินการขั้นตอน ตามข้ันตอนการสอนของรูปแบบ คือ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ พัฒนาโครงการ 
และรวบรวมสรุป ดังนั้นเวลาในการสอน 1 โครงการจึงไม่สามารถก าหนดให้แน่นอนตายตัวได้ เพราะ
ขึน้อยู่กับความสนใจในการท ากิจกรรมของเด็ก ส่วนในการสอน 1 ครั้งใน 1 วันใช้เวลาประมาณ 50 - 70 
นาที ตามช่วงเวลาของกิจกรรมอิสระ หรือช่วงเวลาที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเอง ซึ่งก็สามารถยืดหยุ่นให้มาก
หรือน้อยกว่านี้ได้ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กเป็นส าคัญ   
 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม  การสอนแบบโครงการมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกับสิ่ง
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ เพื่อที่เด็กจะได้สร้างองค์ความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
เหล่านั้น ครูควรจัดเอกสาร หนังสือ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงการไว้ในห้องเรียน 
รวมทั้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการของเด็ก ด้วยการติดผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย ติดป้ายแสดงเรื่องราว(Documentary Board)การท าโครงการของเด็ก ครูสามารถขอ                 
ความร่วมมือจากผู้ปกครองที่จะส่งเอกสาร หรือสิ่งของต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการมาจัดแสดง            
ในห้องเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้น  
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 เงื่อนไขส าคัญ เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรูปแบบการเรียนการสอนนี้ คือ ข้อตกลงเบื้องต้นในการน า
รูปแบบการเรียนการนี้ไปใช้ให้เกิดผลตามจุดหมายของรูปแบบการเรียนการสอนรายละเอียดเงื่อนไข
ส าคัญ มีอังต่อไปนี้  
 1. เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ร่วมกับระบบการสอนในหลักสูตรตามปกติ โดยโอกาสที่ครู
จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นว่าเด็กมีความ
สนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นพิเศษ และต้องการจะศึกษาเรื่องนั้นต่อไป และครูพิจารณาว่าสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อศึกษาเรื่องนั้นได้และมีแหล่งทรัพยากรเพียงพอในการศึกษาเรื่องนั้น            
 2.  การจัดการเรียนการสอนมุ่งท่ีความสนใจของเด็กเป็นหลัก เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องที่
ตนสนใจ ในวิธีการของเด็กๆ เอง  ดังนั้นจึงไม่มีการวางแผนการสอนอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า   ครูผู้สอน
คอยจะสังเกตจนพบความความสนใจของเด็ก แล้วจึงจะสามารถร่วมกันวางแผนและก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนร่วมกันกับเด็กขึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการความ
สนใจของเด็ก         
 3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้เหมาะส าหรับกลุ่มเด็กกลุ่มเล็กๆ โดยตามทฤษฎีจ านวนเด็กที่
เหมาะสมมากที่สุด คือ จ านวน 7 – 9 คน เพราะจะเป็นขนาดกลุ่มที่เด็กจะสามารถมรปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ลึกซึ้ง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการศึกษาอย่างลุ่มลึกข้ึน แต่อย่าง ไรก็ดีในทาง
ปฏิบัติผู้เขียนและคุณครูคนอ่ืนๆ ที่เคยท าโครงการร่วมกับเด็กๆ สามารถจัดกลุ่มเด็กได้                       
20 – 30 คน แต่ทั้งนี้ครูจะต้องสามารถจัดการกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็กได้ 
โดยการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเล็ก แล้วท าโครงการไปกับครูทีละกลุ่ม 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ต้องการครูที่มีคุณลักษณะส าคัญอย่างยิ่งคือต้องเป็นผู้ที่ยอมรับเด็ก
โดยแท้ เชื่อมั่นว่าเด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเด็กเอง โดยครูจะต้องแสดงบทบาทผู้ฟังที่ดีให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการความสนใจของเด็กและจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กอย่างแท้จริง 
ต้องไม่แสดงบทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ไม่เป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้เด็กท าตามความคิดของ
คร ู    
 5. เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการของเด็กในแต่ละวันของการเรียนการสอนตามรูปแบบ
นี้ แม้จะใช้เวลาในการสอนวันละ 15 – 60 นาที แต่ก าหนดเวลาดังกล่าวสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
สนใจของเด็ก รวมทั้งก าหนดเวลาในการเรียนการสอนตลอดโครงการก็จะขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็ก
เช่นเดียวกัน 
 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 94 – 106) เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการว่า หัวใจการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการอยู่ที่การแสวงหาค าตอบเพื่อสร้างองค์หางความรู้
ด้วยตัวเด็กเอง ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องหรือปัญหาที่เด็กสนใจศึกษาแล้วสืบค้นหาค าตอบอาจท าคนเดียว 
เป็นกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ การท ากิจกรรมสืบค้นที่ส าคัญมีดังนี้  
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  -  รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษาจากการสังเกต  
  -  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่ศึกษา  
  -  ปฏิบัติการทดลอง  
  -  รวบรวมเอกสารผลงาน เตรียมรายงาน  

 -  จัดแสดงผลงานที่ได้จากการท าโครงการ 
วิธีการสอนแบบโครงการ เป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึกในเรื่องท่ีเด็กสนใจ การสืบค้นเป็น

กระบวนการที่เด็กใช้ระหว่างการศึกษาเพ่ือหาค าตอบระยะเวลาการท าโครงการขึ้นอยู่กับความลุ่มลึกของ
เนื้อหาอาจจะเพียงสัปดาห์เดียว บางโครงการอาจใช้เวลา  3 – 4 สัปดาห์ มีข้ันตอนและกระบวนการเรียน
ดังนี้ 

1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ เป็นขั้นการอธิบายเบื้องต้น ระหว่าครูกับเด็กในการแลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดเรื่อง เวลาที่ใช้ในการท าโครงการ และรายละเอียดของโครงการ 
 2. ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์โครงการ เป็นขั้นที่กลุ่มผู้เรียนก าหนดว่าสิ่งที่ต้องการเรียนรู้        
มีอะไรและจะศึกษาอย่างไร 
 3. ขั้นฝึกทักษะที่จ าเป็น ใช้กับโครงการที่ต้องการทักษะการด าเนินการที่ต้องฝึกทักษะเหล่านั้น
ก่อน เช่น การสัมภาษณ์ 
 4. ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เป็นขั้นกลุ่มเด็กก าหนดแผนและจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  
 5. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม หมายถึงการท างานกลุ่มในกิจกรรมโครงการ 
 6. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการออกนอกสถานที่สืบค้นข้อมูล 
 7. ขั้นสรุปผลการด าเนินการ เป็นการประมวลข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาเรียงเป็นเรื่องราวน าเสนอผล
การเรียนรู้ 
 8. ขั้นเสนอผลโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอด้วยการแสดงนิทรรศการ 
 กิจกรรมหลักในการท าโครงการ มี 4 กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 
 2. กิจกรรมทัศนศึกษา เน้นให้เด็กได้สัมผัส รับรู้ สังเกต และมีปฏิสัมพันธ์จากสิ่งที่ปรากฏอยู่จริง
ด้วยตัวของตัวเอง ณ สถานที่จริง 
 3. กิจกรรมสืบค้น เป็นการค้นคว้าเพ่ือหาข้อความรู้ที่ตนต้องการ 
 4. กิจกรรมน าเสนอผลงาน โดยการอธิบาย  บรรยาย หรือจัดแสดง 
 วิธีจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ เน้นความสนใจของเด็ก และการสืบค้นข้อความรู้ด้วย
ตนเอง ก าหนดเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ งานส าคัญคือการเลือกหัวข้อเรื่องท่ีมาจากความสนใจของเด็ก โดยครู
จะต้องพิจารณาคุณค่าของการเรียนรู้เหมาสมและเป็นประโยชน์ ครูอาจจะน าเสนอสิ่งของหรือ
สถานการณ์เร้าความสนใจ ทั้งนี้ครูอาจมีกรอบเรื่องอยู่ตามหลักสูตรหรือไม่มีก็ได้  
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 ระยะที่ 2 วางแผนโครงการ ครูและเด็กจะร่วมกันคิดและตัดสินใจร่วมกันด้วยการปฏิบัติดังนี้ 
  1. ก าหนดจุดประสงค์โครงการ 
  2. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่ต้องศึกษาว่ามีก่ีเรื่อง 
  3. วางแผนกิจกรรม การท าโครงการอาจท าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม หรือทั้งสอง
อย่างคละกันได้ ในการวางแผนเด็กต้องก าหนดเวลาลงมือปฏิบัติ แหล่งศึกษา และระยะเวลาอย่างชัดเจน
ว่าเมื่อใดและอย่างใด  
 ระยะที่ 3 ด าเนินโครงการ เป็นขั้นของการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ท างานตาม                 
ความรับผิดชอบของตน ระยะนี้มีกิจกรรม 2 ลักษณะดังนี้ 
  1. กิจกรรมปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล เป็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงด้วย                    
การเรียนรู้จากของจริง  
  2. กิจกรรมปฏิบัติการสรุปข้อมูล เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะกลับมาทบทวน หัวข้อใน
รายละเอียด ด้วยกิจกรรมพูดคุยสนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด และบอกหรือน าเสนอสิ่งที่ได้ไป
ศึกษามาประกอบเป็นเรื่องราวเพ่ือตอบหัวข้อโครงการที่กลุ่มศึกษา 
 ระยะที่ 4 สรุปผลโครงการ เป็นขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ ทบทวนการปฏิบัติ                 
และวางแผนโครงการใหม่ถ้ามีโครงการต่อเนื่อง มีหลายวิธีปฏิบัติ คือ 
  วิธีที่ 1 ให้เด็กน าผลงานที่ได้รับมอบหมายมาแสดงต่อครูแล้วอภิปรายประเด็นปัญหา 
แนวทางการศึกษาท่ีได้กระท าไป เด็กวิเคราะห์ผลงาน ครูแนะน าให้ความเห็น ตัดสินความก้าวหน้าแล้ว
สรุป 
  วิธีที่ 2 ให้เด็กน าผลงานที่ศึกษาในรูปของการจัดแสดง น าเสนอผลงาน แล้วร่วมกันตัด
สอนผลงาน อภิปรายผล อาจเชิญบุคคลภายนอก ผู้ปกครองเข้ามาร่วมชมได้ 
 การประเมินผล ท าโดยให้เด็กประเมินตนเองจากการสรุปผลการเรียนรู้โดยการจัดแสดงผลงาน 
ส่วนการประเมินของครูจะเป็นการสังเกต บันทึกข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กตลอดระยะเวลาการเรียน 
การประเมินผลจะดูจากความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู้สึกของเด็กที่มีต่อวิธีการเรียน
และการแสดงผลการเรียน 
 บทบาทครู การสอนแบบโครงการเป็นความสนใจ ความต้องการของเด็ก เด็กคิด กระท า สืบค้น 
เรียนรู้และประเมินความส าเร็จของตนเอง ครูจึงมีบทบาทส าคัญ คือ เป็นผู้อ านวยการการเรียนรู้ เป็น
ผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นผ็กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผ็สังเกตความก้าวหน้า เป็นผู้
กระตุ้นความคิดริเริ่ม ดังนั้นครูต้องกระตือรือร้นและสนุกกับการเรียน การเดินทางและการศึกษาค้นกว้า 
เพราะการเรียนรู้ของเด็กจะขยายตลอดเวลา การให้เด็กมีประสบการณ์จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์และ
เรียนรู้ได้มากตามความสนใจ 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การสอนแบบโครงการเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเด็กเองที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ปกครองในการให้ค าแนะน า หรือร่วมเป็นวิทยากร ร่วมมือกับ
ครูในการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามต้องการ 
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 การน าไปใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการี้จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย  ได้แก่ ภาษา สังคม ความรู้ด้านเหตุผล และทักษะการสังเกต 
 ข้อจ ากัดหรือปัญหาขอการสอนแบบโครงการ คือ 1. เนื้อหาอาจไม่ครอบคลุมถ้าผู้เรียนไม่สามารถ
สรุปโครงการได้ 2. กิจกรรมในแผนโครงการก าหนดไว้มากท าให้กระทบต่อกิจกรรมอื่น และ 3. เด็กจะได้
ข้อความรู้จ ากัดด้วยจ านวนโครงการ ดังนั้นครูต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะให้เด็กท ากิจกรรมใดบ้าง
จึงจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด 
 การน าวิธีการสอนแบบโครงการที่เหมาะ ควรเป็นการน ามาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะเนื้อหาการเรียนในโครงการนี้ไม่ก าหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กที่เด็ก
จะเลือกท าโครงการเอง แต่ด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นค าตอบ เนื้อหาวิชาจะบูรณาการลง
ในกิจกรรมของโครงการที่เด็กสนใจได้ทั้งด้านภา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยเนื้อหา
กิจกรรมต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่เรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเรียนรู้ 
 บุบผา เรืองรอง (2561 : ออนไลน์) กล่าวว่า การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัด               
การเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความส าคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูร่วมกันก าหนดเรื่องท่ีต้องการเรียนรู้ 
แล้วด าเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้ 

การสอนแบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะส าคัญ ความคิดพ้ืนฐานเชื่อว่า 
การเรียนรู้ของเด็กมาจากการกระท า เด็กเป็นผู้ที่ต้องพัฒนา มีความคิด มีความมุ่งหมาย ความต้องการที่
จะเรียนรู้ท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของตนเองต้องพ่ึงตนเอง การสอนแบบโครงการมุ่งพัฒนาทาง
ร่างกายและจิตใจของเด็กไปพร้อมกัน 

วิธีจัดการเรียนการสอนมี 4 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ เด็กจะร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ 
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาที่ก าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้

อะไร ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา 
ระยะท่ี 3 ด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ ที่เน้นระบวนการแก้ปัญหา จัดเป็นหัวใจของ

การสอนแบบโครงการ เพราะเด็กจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน
เพราะเด็กได้สนทนา พูดคุยกับบุคคล และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ ขณะเดียวกันเด็กสามารถค้นความรู้จาก
แหล่งข้อมูลรอง (Secondary Sources) เช่น การดูวีดีทัศน์ การอ่านหนังสือ เป็นต้น 

ระยะที่ 4 สรุปโครงการ ครูและเด็กร่วมวางแผนสรุปโครงการ เป็นขั้นตอน                  
การประเมินโครงการ ทบทวนการปฏิบัติ และวางแผนโครงการใหม่ วิธีการสรุปโครงการอาจจะให้เด็กน า
ผลงานที่ได้รับมอบหมายมาแสดงต่อครูแล้วอภิปรายประเด็นปัญหา หรือให้เด็กน าเสนอผลงานในรูปของ
การจัดแสดง จัดเป็นนิทรรศการ หรือสาธิตผลงาน 



11 

 

มีกิจกรรมหลักในโครงการ 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                   
ในชั้นเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสืบค้น และกิจกรรมน าเสนอผลงาน 

กิจกรรมสืบค้นมีหลากหลายได้แก่ การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์           
การปฏิบัติทดลอง การรวบรวมเอกสาร การรายงาน การจัดแสดงผลงานที่ได้จากโครงการ เป็นต้น 

เรื่องท่ีจะเรียนมาจากความสนใจของเด็กที่ต้องการเรียนอย่างลุ่มลึก เด็กจึงเป็นผู้วางแผน         
และร่วมคิด ร่วมมือสืบค้นกับผู้อ่ืน ครูเป็นผู้สนับสนุน สังเกตและอ านวยความสะดวก หากเรื่องนั้นมี            
ความเป็นไปได้ มีแหล่งข้อมูลเพียงพอ พ่อแม่และชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือ  

ทักษะการเรียนรู้หนังสือ จ านวน ให้บูรณาการในหัวเรื่องโครงการ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษา ดังนั้น หัวเรื่องหนึ่งที่เด็กสนใจเรียนรู้นั้นต้องมีเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์          
และควรส ารวจที่โรงเรียนเหมาะกว่าที่บ้าน 

 
 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กรุงเทพ (2561 : ออนไลน์) กล่าวว่า Project Approach 
เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  และ 
ศตวรรษต่อๆไป Project Approach ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่ม
ลึกด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้
ตลอดชีวิต และยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ (Learning to Think) ให้แก่เด็กอีกด้วย ท าให้เด็กสามารถ
พิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล น าข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณาถึงความถูกต้อง
และประโยชน์ได้ตามวัย การเรียนรู้แบบ Project Approach บูรณาการวิชาต่างๆให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมี
ความหมายและเป็นที่สนใจของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา 
สุขศึกษา หรือประวัติศาสตร์ การเรียนรู้แบบ Project Approach เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายในวงการ
การศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain Based 
Learning) อย่างมาก  
           วิธีการเรียนรู้แบบ Project Approach เด็กวัยอนุบาลชอบที่จะส ารวจสืบค้น เด็กๆสนุกสนานกับ
การได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว Project Approach ท าให้เด็กได้เป็นผู้ลงมือท าการศึกษาสิ่งต่างๆ
ใกล้ตัวเด็กท่ีเด็กๆสนใจ และมีคุณค่าที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งนั้น Projects เปรียบเสมือนเรื่องราวที่
สนุกตื่นเต้น  
            Project Approach คือ การเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก เป็นวิธีการจัด                 
การเรียนรู้ที่พัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้แบบ Regio Emilia ในประเทศอิตาลี ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบนี้ 
เด็กจะเรียนรู้ลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ อยากรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งนั้น เป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะเป็นนักวิจัยตัว
น้อย วิธีการเรียนรู้แบบ Project Approach จะช่วยให้ครูบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา หรือสุขศึกษา เข้าไปให้
เด็กได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่เด็กจะเรียนรู้ว่าจะสามารถหาค าตอบหรือข้อมูลของสิ่งต่างๆ 
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รอบตัวได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้มีที่ใดบ้าง เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และแบ่งปันความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับทราบด้วยวิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบ Project Approach มี 3 
ระยะ ดังนี้ 

Project Approach ระยะที่1 – เริ่มต้น  
เด็กๆเลือกว่าจะศึกษาเรื่องอะไร โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าเด็กๆอภิปรายว่า มีความรู้เดิม

อะไร เกี่ยวกับเรื่องที่เลือกแล้วบ้าง ครูช่วยให้เด็กๆบันทึกความคิดของเด็กๆ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น วาด ปั้น 
จ าลอง ฯลฯ เด็กๆบอกข้อสงสัยที่เด็กๆมีเก่ียวกับสิ่งที่เด็กๆจะเรียนรู้ และครูช่วยให้เด็กๆสรุปตั้งค าถามที่
เด็กๆต้องการ หาค าตอบในระหว่างการส ารวจสืบค้นครั้งนี้ และบันทึกค าถามเหล่านั้นเด็กๆพูดคุยเก่ียวกับ
ว่าค าตอบที่เด็กๆจะส ารวจสืบค้นได้นั้น น่าจะเป็นอะไร อย่างไร ครูช่วยเด็กๆบันทึกความคาดคะเนของ
เด็กๆไว้ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในภายหลัง 

Project Approach ระยะที่2 – การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนรู้ 
ครูช่วยเด็กๆวางแผนไปสถานที่ต่างๆ ที่เด็กๆสามารถส ารวจ สืบค้นได้ รวมถึงการจัดหาวิทยากรที่

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็กๆสนใจเรียนรู้ ที่จะสามารถตอบค าถามของเด็กๆได้ มาให้ความรู้กับเด็กๆ  
เด็กๆใช้หนังสือและคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ในระหว่างกิจกรรมในวงกลมที่เด็กๆสามารถประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานสิ่งที่เด็กๆค้นพบในการ
ท ากิจกรรมต่างๆเป็นระยะ ครูส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆถามค าถามและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆ
แต่ละคนได้ค้นพบค าตอบหรือเรียนรู้ด้วยเด็กๆวาดภาพ ถ่ายภาพ เขียนค าและป้ายต่างๆ สร้างกราฟและ
หรือแผนภูมิสิ่งที่เด็กๆวัดและนับ แล้วเด็กๆก็สร้างจ าลองสิ่งที่เด็กๆสนใจเรียนรู้กัน  เมื่อเด็กๆเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เด็กๆสามารถพิจารณาทบทวนและเพ่ิมเติมหรือท าจ าลองใหม่ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมไปได้เรื่อยๆ
ด้วย 

Project Approach ระยะที่3 – การสรุป Project 
เด็กๆอภิปรายกันถึงหลักฐานต่างๆที่เด็กๆได้สืบและค้นพบท่ีช่วยให้เด็กๆตอบค าถามท่ี

เด็กๆตั้งไว้ได้ และเด็กๆจะได้เปรียบเทียบสิ่งที่เด็กๆเรียนรู้กับความรู้เดิมของเด็กๆว่าตรงกันหรือไม่ ร วมถึง
เปรียบเทียบกับการคาดคะเนของเด็กๆที่ท าไว้ตั้งแต่ระยะแรกด้วย  เด็กๆช่วยกันวางแผนจัดแสดงให้
ผู้ปกครองและเพ่ือนๆ และบุคคลอื่นๆ ได้เห็น วิธีการเรียนรู้ กิจกรรม ผลงาน และสิ่งที่เด็กๆค้นพบเรียนรู้  
เด็กๆ ลงมือจัดแสดงเพื่อแบ่งปันความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับ “Project Approach” ของเด็กๆ ครูจะได้
ช่วยสนับสนุนส่งเสริมนักสืบรุ่นจิ๋วเหล่านี้วางแผน และด าเนินการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆท า              
และค้นพบกันอย่างสนุกสนาน กระตือรือร้นและภาคภูมิใจ 
การเรียนรู้แบบ “Project Approach” 
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 จากการศึกษาเรื่องการสอนแบบโครงการ น ามาสังเคราะห์เป็นวิธีการสอนโครงการได้ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ 

1.1 เลือกหัวข้อเรื่อง เรียนรู้อะไร โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
1.2 จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเลือก เช่น วาด ปั้น 
1.3 บันทึกข้อสงสัยที่เด็กๆมีเก่ียวกับสิ่งที่เด็กๆจะเรียนรู้ 

ระยะที่ 2 ระยะด าเนินโครงการ 
2.1 เด็กเลือกปัญหาที่จะศึกษาจากค าถามท่ีอยากรู้ คาดคะเนค าตอบ ครูและเด็กๆ 

ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ 
2.2 เรียนรู้ตามแผน 
2.3 ให้เด็กๆ ได้สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน 
2.4 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
2.5 ให้เด็กๆ บันทึกสิ่งที่ค้นพบในการท ากิจกรรมต่างๆเป็นระยะ เช่น วาดภาพ ปั้น 

ถ่ายภาพ เขียนค าและป้ายต่างๆ สร้างกราฟและหรือแผนภูมิ 
2.6 ครูและเด็กร่วมกันสรุปประเด็นการเรียนรู้ 
2.7 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กเกิดค าถามที่อยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นต่อ (ถ้ามี) 

ระยะที่ 3 ระยะสรุปโครงการ 
3.1 เด็กๆ น าเสนอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักฐานที่ได้ค้นพบว่าตอบค าถามสิ่ง

ที่อยากรู้ได้หรือไม่ 
3.2 เปรียบเทียบกับความรู้เดิม และ สิ่งที่คาดคะเนไว้ 
3.3 น าเสนอการจัดแสดงผลงาน เช่น วิธีการเรียนรู้ กิจกรรม ผลงาน และสิ่งที่เด็กๆ

ค้นพบเรียนรู้ 
3.4 ครูใช้ค าถามให้เด็กอยากเรียนรู้ในโครงการต่อไป 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 

การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ 

............................................................................................................  

ค าชี้แจง แบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ออกแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach) (10 คะแนน) 

ระยะที ่1 – ระยะเริ่มต้นโครงการ 

1. เลือกหัวข้อเรื่อง เรียนรู้อะไร โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า (4 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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2. จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเลือก เช่น วาด ปั้น (3 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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3. บันทึกข้อสงสัยที่เด็กๆมีเก่ียวกับสิ่งที่เด็กๆจะเรียนรู้ (3 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 

การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะที่ 2 – ระยะด าเนินโครงการ 

............................................................................................................ 

ค าชี้แจง แบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ออกแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach) (10 คะแนน)                     

ระยะที่ 2 – ระยะด าเนินโครงการ 

1. เด็กเลือกปัญหาที่จะศึกษาจากค าถามท่ีอยากรู้ คาดคะเนค าตอบ ครูและเด็กๆ ร่วมกันวางแผนการ

เรียนรู้ เช่น ส ารวจ  สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เชิญวิทยากร เป็นต้น (2 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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2. เรียนรู้ตามแผน (2 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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3. ให้เด็กๆ ได้สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน (1 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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4. ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ (2 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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5. ให้เด็กๆ บันทึกสิ่งที่ค้นพบในการท ากิจกรรมต่างๆเป็นระยะ เช่น วาดภาพ ปั้น ถ่ายภาพ เขียนค าและ

ป้ายต่างๆ สร้างกราฟและหรือแผนภูมิ (1 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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6. ครูและเด็กร่วมกันสรุปประเด็นการเรียนรู้ (1 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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7. ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กเกิดค าถามที่อยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นต่อ (ถ้ามี) (1 คะแนน) 

(ถ้าไม่มีให้เพ่ิมคะแนนข้อ 6 เป็น 2 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



24 

 

ใบกิจกรรมท่ี 3 

การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะที่ 3 – ระยะสรุปโครงการ 

............................................................................................................  

ค าชี้แจง แบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ออกแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  (10 คะแนน)                   

ระยะที ่3 – ระยะสรุปโครงการ 

1. เด็กๆ น าเสนอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักฐานที่ได้ค้นพบว่าตอบค าถามสิ่งที่อยากรู้ได้หรือไม่   

(3  คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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2. เปรียบเทียบกับความรู้เดิม และ สิ่งที่คาดคะเนไว้ (3 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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3. น าเสนอการจัดแสดงผลงาน เช่น วิธีการเรียนรู้ กิจกรรม ผลงาน และสิ่งที่เด็กๆค้นพบเรียนรู้ (2 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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4. ครูใช้ค าถามให้เด็กอยากเรียนรู้ในโครงการต่อไป (2 คะแนน) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที่ 4 

การวิเคราะห์เรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญ 

ค าชี้แจง ใหวิ้เคราะห์ประสบการณ์ส าคัญจากการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 โดยใส่

เครื่องหมาย ในช่องกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับประสบการณ์ส าคัญของกิจกรรมนั้น (10 คะแนน) 

ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย 

1.การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 

   1.1)การเคลื่อนที่อยู่กับที่ 

          

   1.2) การเคลื่อนที่เคลื่อนที่           

   1.3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์           

   1.4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาท

สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ

ขว้าง  การจับ การโยน การเตะ 

          

   1.5)การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ           

2. การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

   2.1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ

สร้างสิ่งต่างๆ จากแท่งไม้บล็อก 

          

   2.2)การเขียนภาพและการเล่นกับสี           

   2.3) การปั้น           

   2.4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ           

   2.5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 

การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

3. การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 

   3.1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข

นิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

          

4. การรักษาความปลอดภัย 

   4.1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร

ประจ าวัน 

 

          

   4.2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์

เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัย 

          

   4.3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย           

   4.4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์

ต่างๆ 

          

5. การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 

   5.1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป

ในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 

          

   5.2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง           

ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์-จิตใจ 

1.สุนทรียภาพ ดนตรี 

   1.1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ

แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

          

   1.2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   1.3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/

ดนตรี 

          

   1.4) การเล่นบทบาทสมมติ           

   1.5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ           

   1.6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม           

2. การเล่น 

   2.1) การเล่นอิสระ 

          

   2.2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและ

กลุ่มใหญ่ 

          

   2.3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม

เล่นต่างๆ 

          

   2.4) การเล่นนอกห้องเรียน           

3. คุณธรรมจริยธรรม 

   3.1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับ

ถือ 

          

   3.2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม 

          

   3.3) การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

          

4. การแสดงออกทางอารมณ์ 

   4.1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง

และผู้อ่ืน 

          

   4.2) การเล่นบทบาทสมมติ           
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   4.3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/เพลง           

   4.4) การร้องเพลง           

   4.5) การท างานศิลปะ           

5. การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า

ตนเองมีความสามารถ 

   5.1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม

ความสามารถของตนเอง  

          

6. การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

   6.1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี

ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือเสียใจ

และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ

บาดเจ็บ 

          

ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม 

1.การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

   1.1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร

ประจ าวัน 

          

   1.2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

2. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2.1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

ห้องเรียน 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   2.2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง

คุ้มค่า 

          

   2.3) การท างานศิลปะท่ีน าวัสดุหรือ

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูป

แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

          

 2.4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้           

 2.5) การเลี้ยงสัตว์           

 2.6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่

เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตประจ าวัน 

          

3. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

   3.1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตน

ในความเป็นคนไทย 

          

   3.2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 

          

   3.3) การประกอบอาหารไทย           

   3.4) การศึกษานอกสถานที่           

   3.5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย           

4. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ

บทบาทสมาชิกของสังคม 

   4.1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของ

ห้องเรียน 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   4.2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

ห้องเรียน 

          

   4.3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ 

          

   4.4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน           

   4.5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ           

5.การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 

   5.1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

          

   5.2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน           

   5.3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ           

6. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

   6.1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ

แก้ปัญหา 

          

   6.2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง 

          

7. การยอมรับในความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

          

   7.1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม

เพ่ือน 

          

ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา 

1.การใช้ภาษา 

   1.1) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   1.2) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า           

   1.3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง 

บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่างๆ 

          

   1.4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 

และความต้องการ 

          

   1.5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

          

   1.6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 

เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

          

   1.7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น

และการกระท าต่างๆ 

          

   1.8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด           

   1.9) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการ

สื่อสาร 

          

   1.10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน

หลากหลายประเภท/รูปแบบ 

          

   1.11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การ

อ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 

          

   1.12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ี

ถูกต้อง 

          

   1.13) การสังเกตทิศทางการอ่าน

ตัวอักษร ค า และข้อความ 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   1.14) การอ่าน การชี้ข้อความ โดยกวาด

สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบน

ลงล่าง 

          

   1.15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน 

หรือค าคุ้นเคย 

          

   1.16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็น

ค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 

          

   1.17) การคาดเดาค า วลี ประโยค ที่มี

โครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค า

คล้องจอง 

          

   1.18) การเล่นเกมทางภาษา           

   1.19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่

ถูกต้อง 

          

   1.20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และ

การเขียนอิสระ 

          

   1.21) การเขียนค าที่มีความหมายกับตัว

เด็ก/ค าคุ้นเคย 

          

   1.22) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อสื่อ

ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

          

2.การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

   2.1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 

การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

ต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 

   2.2) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก

มุมมองที่ต่างกัน 

          

   2.3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 

และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระท า 

ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

          

   2.4) การเล่นกับสื่อต่างๆท่ีเป็นทรงกลม 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรง

กรวย 

          

    2.5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ

จ าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง 

รูปทรง 

          

   2.6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้

สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 

          

   2.7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้าง

แบบรูป 

          

   2.8) การนับและแสดงจ านวนของสิ่ง

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

          

   2.9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ

จ านวนของสิ่งต่างๆ 

          

   2.10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ           

   2.11) การบอกและการแยกสิ่งต่างๆ 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   2.12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้

เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

          

   2.13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ

การเรียงล าดับสิ่งต่างๆตามลักษณะความ

ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

          

   2.14) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง

ต่างๆ 

          

   2.15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ

เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

          

   2.16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล

ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 

          

   2.17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่

อาจจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 

          

   2.18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น

จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

          

   2.19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแก้ปัญหา 

          

3. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 3.1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก

ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน 

          

   3.2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน

ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
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ประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมการออกแบบการสอนแบบโครงการระยะที่ 1 - 3 

 

 

 

 

         

   3.3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง

รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

          

4.เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา

ความรู้   

   4.1) การส ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้

รอบตัว 

          

   4.2) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ           

   4.3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา

ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

          

   4.4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล

และน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา

ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่าง

ง่าย 
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ใบกิจกรรมท่ี 5  

การวิเคราะห์ประสบการณ์ส าคัญ          

และสาระท่ีควรรู้เพ่ือจัดท าหน่วย           

การเรียนรู้ (10 คะแนน) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ...........ตบช.......................(........................)  
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 
 

มฐ...........ตบช.......................(........................)  
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 

 

มฐ...........ตบช.......................(........................)  
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 

มฐ...........ตบช.......................(.............. ..........) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 

มฐ...........ตบช.......................(........................)  
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 

มฐ...........ตบช.......................(........................)  
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 

 



 

 

40 

 

 

หน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล ................... หน่วย..................................................... 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
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หน่วยการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่.............  หน่วย.....................................................ชั้นอนุบาลที่.......................... 

วันที่ กิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ เล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 

1  
 
 

     

2  
 
 

     

3  
 
 

     

4  
 

 

     

5  
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน สัปดาห์ที่ .................. วันที.่................................. หน่วย.............................................. ชั้นอนุบาลที่...................... 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และกิจกรรม
เล่นตามมุม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินผล 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

46 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
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บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  สัปดาห์ท่ี...................หน่วย……………….. ชั้น………………………………. 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย  เมื่อพบพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือท าเครื่องหมาย – เมื่อไม่พบพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ หมายเหตุ 
จุดประสงค์

มาจาก
ตารางท่ี 2 

(บน) 
ชื่อหน่วยการ

จัด
ประสบการณ์ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

 

๑๑
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บันทึกผลการจัดกิจกรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ     .....................................................ผู้บันทึก 
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แบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย  เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
 
ค ำชี้แจง แบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย  เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
มีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที   

........................................................................................................... 
 
1.  ข้อใดคือลักษณะของการสอนแบบโครงการ 
 ก. สอนตามความสนใจของเด็ก   ข. ครูคือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก 
 ค. เน้นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ง. เป็นการสอนแบบพาเด็กท ากิจกรรม 
 
2.  การเรียนรู้แบบลุ่มลึกคือ 
 ก. การสอนให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์  ข. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ค. การเรียนรู้ทีต่่อยอดประสบการณ์เดิม ง. การเรียนรู้ที่เกิดจากปัญหา 
 
3.  การสอนแบบโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านใดมากท่ีสุด 
 ก. ร่างกาย     ข. อารมณ์ จิตใจ 
 ค. สังคม     ง. สติปัญญา 
 
4.  ศาสตร์ใดที่สามารถบูรณาการกับการสอนแบบโครงงานได้ 
 ก. วิทยาศาสตร์    ข. ภาษาศาสตร์ 
 ค. สังคมศาสตร์    ง. ถูกทุกข้อ 
 
5.  การเลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้ อยู่ในระยะใดของการสอนแบบโครงการ  
 ก. ระยะเริ่มต้นโครงการ   ข. ระยะน าเสนอปัญหาโครงการ  
 ค. ระยะพัฒนาโครงการ   ง. ระยะสรุปโครงการ 
 
6.  กิจกรรมทบทวนความรู้เดิม อยู่ในระยะใดของการสอนแบบโครงการ  
 ก. ระยะเริ่มต้นโครงการ   ข. ระยะน าเสนอปัญหาโครงการ  
 ค. ระยะพัฒนาโครงการ   ง. ระยะสรุปโครงการ 
 
 
 



50 

 

7.  การวางแผนการเรียนรู้ อยู่ในระยะใดของการสอนแบบโครงการ 
 ก. ระยะเริ่มต้นโครงการ   ข. ระยะน าเสนอปัญหาโครงการ  
 ค. ระยะพัฒนาโครงการ   ง. ระยะสรุปโครงการ 
 
8.  วิธีข้อใดไม่ควรใช้บันทึกการเรียนรู้ของเด็ก 
 ก. ถ่ายภาพ     ข. บันทึกค าพูดเด็ก  
 ค. การสร้างกราฟ    ง. เขียนบันทึกผลการเรียนรู้  
 
9.  การเรียนรู้ เรื่อง การหุงข้าว วิธีการเรียนรู้ใดเหมาะสมที่สุด  
 ก. การส ารวจ     ข. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 ค. เชิญวิทยากร    ง. ไม่มีวิธีใดเหมาะสม 
 
10.  การเรียนรู้ เรื่อง แมลง ควรเริ่มจากวิธีเรียนรู้ใด  
 ก. การส ารวจ     ข. การทดลอง 
 ค. การบันทึกความรู้เดิม   ง. ไม่มีวิธีใดเหมาะสม 
 
11.  การเรียนรู้ เรื่อง วิธีการปลูกผัก วิธีการเรียนรู้ใดไม่เหมาะสม  
 ก. การทดลอง     ข. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 ค. เชิญวิทยากร    ง. ไม่มีข้อถูก 
 
12.  ใครท าหน้าที่สรุปประเด็นการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ก. ครู      ข. นักเรียน 
 ค. ครูและนักเรียนร่วมกัน   ง. ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
13.  ทักษะใดของครูผู้สอนที่ส าคัญที่สุดในการสอนแบบโครงการ 
 ก. การสื่อสาร     ข. การตั้งค าถาม 
 ค. การจดบันทึก    ง. การคิดวิเคราะห์ 
 
14.  การสอนแบบโครงการควรจัดในลักษณะใด 
 ก. แยกจากการสอนปกติ   ข. สอนในเวลาเรียนปกติ 
 ค. สอนนอกเวลาเรียน    ง. ตามบริบทของโรงเรียน 
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15.  การเลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้ควรค านึงถึงข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. บริบทของสถานศึกษา   ข. วิทยากรให้ความรู้ 
 ค. ความสนใจของเด็กส่วนใหญ่   ง. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
 
 
16.  ข้อใดคือหัวข้อโครงการที่ดี 
 ก. ส่งเสริมให้เด็กรักการท างาน   ข. เด็กพอมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว 
 ค. เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน   ง. ไม่มีข้อถูก 
 
17.  แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการควรเขียนเมื่อใด 
 ก. เริ่มต้นการสอนแบบโครงการ  ข. ระหว่างการสอนแบบโครงการ 
 ค. เมื่อสิ้นสุดการสอนแบบโครงการ  ง. ตามท่ีครูผู้สอนเห็นสมควร 
 
18.  ระหว่างที่จัดกิจกรรมถ้านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องใหม่ ครูควรท าอย่างไร 
 ก. จัดให้เด็กเรียนเพิ่มเติม   ข. ครูสืบค้นค าตอบให้เด็ก 
 ค. จดบันทึกค าถามใหม่ไว้ก่อน   ง. เลือกเป็นเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 
19.  การน าเสนอโครงการเมื่อสิ้นสุดใครควรมีส่วนร่วมในการน าเสนอบ้าง 
 ก. ผู้บริหารโรงเรียน    ข. ผู้ปกครอง 
 ค. นักเรียนชั้นอื่นๆในโรงเรียน   ง. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกผ่าย 
 
20.  การประเมินผลผู้เรียนควรประเมินผลผู้เรียนวิธีการใดเหมาะสม 
 ก. สังเกต     ข. การสัมภาษณ์ 
 ค. ประเมินความรู้    ง. การจดบันทึกพฤติกรรม 
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ภำคผนวก 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย  เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
 

1.  ก   
2.  ค  
3.  ง  
4.  ง 
5.  ก    
6.  ก 
7.  ค 
8.  ง 
9.  ค 
10.  ก 
11.  ง 
12.  ก 
13.  ข 
14.  ข 
15.  ค 
16.  ข 
17.  ก 
18.  ค 
19.  ง 
20.  ค 

 
 



เฉลยแบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย  เรื่อง การสอนแบบโครงการ 
 

1.  ก   
2.  ค  
3.  ง  
4.  ง 
5.  ก    
6.  ก 
7.  ค 
8.  ง 
9.  ค 
10.  ก 
11.  ง 
12.  ก 
13.  ข 
14.  ข 
15.  ค 
16.  ข 
17.  ก 
18.  ค 
19.  ง 
20.  ค 

 
 


