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Project Approach
การสอนแบบโครงการ

ดร.วรนาท รักสกุลไทย

การสอนแบบโครงการกับการสอนแบบหน่ วย
ครู ปฐมวัยหรื อครู อนุบาลเป็ นจํานวนมากเคยชินกับการใช้หน่วยการสอนกําหนดกิจกรรม
ต่างๆ ให้แก่เด็ก การสอนแบบหน่วยมีส่วนคล้ายคลึงกับการสอนแบบโครงการ โดยทัว่ ไปแล้วการ
สอนแบบหน่วย คือ การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ตามหัวเรื่ องที่ครู พิจารณาแล้วว่าสําคัญและเด็กควรรู ้
เป็ นการกําหนดแผนการสอนล่วงหน้า เช่น หน่วยแม่เหล็ก หน่วยนํ้า ฯลฯ ดังนั้น ครู ที่ใช้หน่วยการ
สอนจึงมีการวางแผนการสอน กําหนดแนวคิดและสาระความรู ้ที่ตอ้ งการให้เด็กทราบอย่างชัดเจน
การสอนแบบหน่วยยังคงมีความสําคัญและสามารถใช้ในหลักสู ตรปฐมวัยศึกษาได้ แต่การ
สอนแบบหน่วยไม่ช่วยให้เด็กเกิดคําถามที่ตอ้ งหาคําตอบ หรื อเกิดการริ เริ่ มที่จะสื บค้น หรื อตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมด้วยตัวเด็กเอง ดังนั้น จึงจําเป็ นที่จะต้องให้โอกาสเด็กได้เจริ ญเติบโตทางความรู ้
ทักษะ และจิตพิสัย ด้วยการให้โอกาสเด็กได้ถามคําถามของตนเอง มีโอกาสสื บค้นหาคําตอบและ
ตัดสิ นใจทํากิจกรรมของตนเอง การสอนแบบโครงการสามารถช่วยให้เด็กเกิดความอยากรู ้ อยากเห็น
แสดงออกอย่างมีจุดหมาย เกิดแรงจงใจภายในที่จะเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน ครู ไม่จาํ เป็ นต้องทราบ
ทิศทางของโครงการที่เด็กทําเสมอไป แต่ครุ จะต้องส่ งเสริ มสนับสนุนการทํากิจกรรมของเด็ก
โครงการที่พฒั นาอย่างมีคุณภาพจะมีผลต่อจิตใจของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งเด็กและครู จะเกิดความตื่นตัว ความ
สนใจไปพร้อมกัน
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ความแตกต่ างระหว่ างการสอนแบบหน่ วยกับการสอนแบบโครงการ มีดังนี้ (Helm and Katz,2001)
การสอนแบบหน่ วย
การสอนแบบโครงการ
1. ระยะเวลาการเรี ยนรู้แบบหน่วยการสอนของเด็กจะ 1. ระยะเวลาของโครงการขึ้นอยูก่ บั ความก้าวหน้าของ
สั้นประมาณ 1 – 2 อาทิตย์
โครงการ ปกติใช้เวลาหลายสัปดาห์บางโครงการใช้
เวลาเป็ นเดือน
2. หัวเรื่ องของหน่วยการสอนเกิดจากหลักสู ตรและครู 2. หัวเรื่ องของโครงการเกิดจากการตกลงระหว่างเด็ก
เด็กอาจสนใจหรื อไม่สนใจก็ได้
กับครุ พร้อมกับบูรณาการเป้ าหมายของหลักสู ตร
เกณฑ์การเลือกหัวเรื่ องขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของเด็ก
มากที่สุด
3. ครู มีการวางแผนล่วงหน้า นําเสนอหัวเรื่ องออกแบบ 3. ครู สังเกตการสื บค้นของเด็ก ใช้ความสนใจของเด็ก
และเตรี ยมประสบการณ์การเรี ยนรู้
เป็ นเครื่ องตัดสิ นการดําเนินโครงการ
4. ครู กาํ หนดจุดประสงค์บนพื้นฐานของเป้ าหมายที่
4. ครู ทาํ ใยแมงมุม Web ประเมินความรู ้เดิมของเด็ก
หลักสู ตรกําหนด อาจจัดให้มีหรื อไม่มีประสบการณ์ แล้วจึงตระเตรี ยมโครงการให้เด็กเรี ยนรู ้สิ่งที่เด็กไม่
การสื บค้น
ทราบ โดยบูรณาการจุดประสงค์ของหลักสู ตรเข้าไป
ด้วยขณะที่โครงการกําลังดําเนินอยู่ และต้องให้เด็กได้
สื บค้นอย่างสมํ่าเสมอ
5. ความรู ้ที่เด็กได้เกิดจากการวางแผนการจัด
5. ความรู ้ที่เด็กได้รับเกิดจากการสื บค้นหาคําตอบจาก
ประสบการณ์ของครู แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ถูกนําไปใช้ คําถาม เด็กมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจทํากิจกรรมร่ วม ใน
ในห้องเรี ยนมีกิจกรรมกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
เหตุการณ์ต่างๆ
6. แหล่งข้อมูลต่างๆ ถูกกําหนดโดยครู แต่เด็กอาจมี
6. แหล่งข้อมูลต่างๆ ถูกนํามาโดยเด็ก ครู และ
ส่ วนนําแหล่งข้อมูลนั้นๆมาได้ดว้ ย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มาเยีย่ มเยียนห้องเรี ยนหรื อจากการออก
ภาคสนาม
7. การออกภาคสนามอาจมีหรื อไม่มี ถ้ามีมกั จะเกิด 7. การออกภาคสนามเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญของ
ในเวลาใกล้สิ้นสุ ดหน่วยการสอน
การสอนแบบโครงการแต่ละโครงการเด็กอาจไปสื บค้น
ข้อมูลในที่ต่างๆกัน และการออกภาคสนามจะปรากฏ
ในช่วงต้นๆ ของการทําโครงการ
8. ครู จะสอนหัวเรื่ องต่างๆ ในช่วงเวลาที่กาํ หนดให้แต่ 8. โครงการจะสอดแทรกในช่วงวันที่เด็กทํากิจกรรม
ละวัน และอาจสอดแทรกการบูรณาการเนื้อหาต่างๆ
ตามปกติในชั้นเรี ยน และเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับ
เข้าด้วยกัน
หลักสู ตรและทักษะต่างๆได้
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การสอนแบบหน่ วย
9. ครู เป็ นผูว้ างแผนกิจกรรมต่างๆ (เช่น การประดิษฐ์
การทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ) และให้เรี ยนเฉพาะ
แนวคิดที่กาํ หนด
10. การนําเสนอจะเชื่ อมโยงกับกิจกรรมที่กาํ หนดไว้
โดยเฉพาะ เช่น การวาดเพื่อแสดงการสังเกตในการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ การเขียนแผนที่ การเขียนภาพ
และจะไม่มีการนําเสนอซํ้า

การสอนแบบโครงการ
9. กิจกรรมต่างๆ จะเน้นการสังเกตสื บค้นหาคําตอบ
จากคําถาม การใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ครู จะช่วยบูรณา
การแนวคิดระหว่างการอภิปรายและการสรุ ป
10. การนําเสนอ (เช่น การวาดภาพ การเขียน การ
สร้าง การก่อสร้าง ฯลฯ ) ท้าทายเด็กให้บูรณาการ
แนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน ข้อมูลที่นาํ เสนอคือสิ่ งที่เด็ก
เรี ยนรู ้ความเข้าใจทักษะที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดง
ความก้าวหน้าของโครงการ

จากการเปรี ยบเทียบการสอนทั้งสองรู ปแบบจะพบว่า การสอนแบบโครงการนั้นเด็กมีส่วน
ริ เริ่ ม ตัดสิ นใจ สื บค้น เรี ยนรู ้ประสบการณ์ดว้ ยตนเองมากกว่าการสอนแบบหน่วยที่ครู เป็ นผูว้ างแผน
ให้ อย่างไรก็ตามเราจะพบว่ามีครู ปฐมวัยที่นาํ ลักษณะบางประการของกระบวนการทําโครงการ (เช่น
การสร้าง การวาดจากการสังเกต และการจัดทําข้อมูลการเรี ยนรู ้ ฯลฯ) ไปใช้ในรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนอื่นๆ อาทิ การสอนแบบหน่วย ซึ่งทําให้การสอนแบบหน่วยมีส่วนคล้ายกับการสอน
แบบโครงการ
ประโยชน์ที่เด็กได้เรี ยนรู ้จากการทําโครงการจะเห็นชัดเมื่อเด็กกระตือรื อร้นอยากรู ้อยากเห็น
สนใจจดจ่อในหัวเรื่ องโครงการ ครู ปฐมวัยหลายคนอาจใช้หน่วยการสอนกําหนดกิจกรรม และ
ขณะเดียวกันให้เด็กทําโครงการที่สนใจไปด้วย เพราะการให้เด็กทําโครงการอย่างเดียวไม่สามารถ
ทดแทนหลักสู ตรทั้งหมดได้ สําหรับเด็กปฐมวัยถือเป็ นเพียงส่ วนที่เสริ มเพิม่ เติมให้สมบูรณ์อย่างไม่
เป็ นทางการเท่านั้น งานโครงการจะไม่แยกเป็ นรายวิชา เช่น ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ ฯลฯ แต่จะ
บูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยต้องการครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ และเป็ นที่ปรึ กษาในการทํา
โครงการ
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แนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการสอนแบบโครงการ
แนวคิดที่จะให้เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการนั้นมีมานานนับศตวรรษ เริ่ มจากความเคลื่อนไหวของ
นักการศึกษากลุ่มพิพฒั นนิยม (Progressive) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาช่วงศตวรรษที่ 19 – 20
จอห์น ดุย (John Dewey) ได้เขียนบทความและหนังสื อหลายเล่มเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ทาง
การศึกษา ที่จะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กเกิดความตระหนักในชุมชนร่ วมกัน และได้นาํ โครงการเข้าไปใช้
ในโรงเรี ยนทดลองที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง ส่ วนวิลเลี่ยม คิลแพทริ ก (William Kilpatrick) ได้ให้ความรู ้
แก่บุคคลต่างๆ ที่ต่อมาได้เป็ นนักการศึกษา ถึงวิธีการใช้โครงการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในชีวติ
จริ ง อันเป็ นรากฐานสําคัญทางการศึกษามากกว่าการเตรี ยมตัวเด็กเพื่อชีวติ ในอนาคต (Diffil6,1996)
ในปี ค.ศ. 1943 ลูซี่ สปราค มิทเซลล์ (Lucy Spraque Mitchell) ได้นาํ นักศึกษาของวิทยาลัย
การศึกษาแบงก์สตรี ท (The Bank Street College of Education) นครนิวยอร์ก ออกศึกษาสิ่ งแวดล้อม
และได้สอนครู ให้รู้จกั วิธีการใช้โครงการวิธีสอนที่พฒั นาโดยวิทยาลัยการศึกษาแบงก์สตรี ทนี้มีส่วน
คล้ายคลึงอย่างมากกับการสอนแบบโครงการ (Diffily, 1996)
นอกจากนี้การสอนแบบโครงการทําให้หลายคนนึกถึงรายงานฉบับหนึ่งในประเทศอังกฤษ
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1960 ถึงต้นปี ค.ศ. 1970 ซึ่งมีชื่อว่า “ Plowden Report” บางครั้งนักการศึกษาชาว
อังกฤษจะเรี ยกอีกชื่อว่า “ หลักสู ตรบูรณาการ ” “ การศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ” เป็ นต้นใน
รายงานพลาวเดน (Plowden Report) ได้กล่าวเน้นอย่างเด่นชัดว่าการเรี ยนรู ้ที่จะให้ผลนั้นต้องมาจาก
ความสนใจของผูเ้ รี ยนมากกว่าความสนใจของครู ปรัชญาและแนวการปฏิบตั ิของพลาวเดนมีส่วนที่
คล้ายคลึงกันมากกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพิพฒั นนิยมในประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี ค.ศ.1920
และการศึกษาแบบเปิ ด (Open Education ) ในประเทศแถบอเมริ กาเหนือคือให้ผเู ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นที่จะร่ วมในโครงการมีประสบการณ์ตรงกับสิ่ งแวดล้อม เรี ยนรู ้จากการกระทํา เช่น
เดียวกับการเล่นอย่างเป็ นธรรมชาติของเด็กขณะเล่นสํารวจวัตถุส่ิ งของ หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
(Katz and Chard, 1995)
ในประเทศอิตาลี ช่วงเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมาครู โรงเรี ยนก่อนประถมศึกษาเมืองเรกจิโอ เอมิเลีย
ได้ประสบผลสําเร็จในการนําโครงการเข้าไปใช้กบั เด็กปฐมวัยแต่ละลักษณะโครงการส่ วนใหญ่โน้ม
เอียงไปทางการเรี ยนรู ้บทบาทของภาษากราฟฟิ กค์ (เขียนภาพเป็ นลายเส้น) และข้อมูลที่ขยายการเรี ยน
ของเด็กผ่านโครงการรวมทั้งบทบาทของครู และพ่อแม่เด็กในงานโครงการ (Helm, 1996)
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ส่ วนแคทซ์และชาร์ด (Katz and chard, 1995) ได้ให้เหตุผลของการที่ครู นาํ การสอนแบบ
โครงการมาใช้อย่างแพร่ หลาย ดังต่อไปนี้ อันเป็ นรากฐานสําคัญทางการศึกษามากกว่าการเตรี ยมตัว
เด็กเพื่อชีวติ ในอนาคต (Diffily, 1996)
1. งานวิจยั จํานวนมากที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการเรี ยนรู ้ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมานี้
สนับสนุนการสอนแบบโครงการว่า เป็ นวิถีทางที่เหมาะสมสําหรับการกระตุน้ และส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทางด้านวิชาการของเด็ก
2. ไม่มีสิ่งบ่งชี้วา่ การสอนแบบโครงการมีผลเสี ย และเสี่ ยงต่อการพัฒนาสติปัญญาหรื อ
พัฒนาการทางด้านวิชาการของเด็ก
3. การเสนอให้นาํ โครงการมาใช้ในการสอนเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรเท่านั้น ช่วงเวลา
ส่ วนใหญ่ที่เด็กเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรปฐมวัยศึกษาคือ การเล่นที่เป็ นตามธรรมชาติอยูแ่ ล้วเมื่อเด็กโตขึ้น
หลักสู ตรจึงจะเพิ่มการสอนที่เป็ นทางการยิง่ ขึ้น ดังนั้นโครงการจึงเหมาะกับหลักสู ตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยและเด็กประถม
ประโยชน์ ของการสอนแบบโครงการ
1. ช่วยให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ทกั ษะที่มีอยู่ และเพิ่มความชํานาญในทักษะนั้นยิง่ ขึ้น
2. แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความถนัดของเด็ก
3. แสดงให้เห็นแรงจูงใจภายใน และความสนใจที่เกิดจากตัวเด็กในงานและกิจกรรมที่ทาํ
4. ส่ งเสริ มให้เด็กรู ้จกั ตัดสิ นใจว่าควรทําอะไร และผูใ้ หญ่ยอมรับในความต้องการของเด็ก
โดยที่เด็กมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีครู เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา และเด็กเป็ นผู ้
ตัดสิ นใจลงมือทําด้วยตัวเด็กเอง (Katz, 1994 ;Katz and Chard, 1995)
กระบวนการ
โครงการถือเป็ นตัวอย่างที่ดีของการเรี ยนรู ้ที่เต็มไปด้วยความหมายเหมาะกับพัฒนาการเด็ก
เป็ นการศึกษาอย่างลึกในช่วงเวลาที่ขยายได้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่มย่อย หรื อแต่
ละชั้นและตามแต่หวั เรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา ในหนังสื อ Project Approach : A Practical Guide for
Teachers ของ Sylvia C. Chard (1992,1994) ได้กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างของการปฏิบตั ิโครงการ
ไว้ 5 ข้อ คือ
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1. การอภิปรายกลุ่ม ในงานโครงการครู สามารถแนะนําการเรี ยนรู ้ให้เด็ก และช่วยให้เด็กแต่ละ
คนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ตนทํากับเพื่อน การพบปะสนทนากันในกลุ่มย่อยหรื อกลุ่มใหญ่
ทั้งชั้น ทําให้เด็กมีโอกาสที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. การศึกษานอกสถานที่ หรื องานในภาคสนาม ถือเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญของการทํา
โครงการ สําหรับเด็กปฐมวัยไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยเงินเป็ นจํานวนมากเพื่อพาเด็กไปยังสถานที่
ไกลๆ ประสบการณ์ในระยะแรกครู อาจพาไปศึกษานอกห้องเรี ยน เรี ยนรู ้ส่ิ งก่อสร้างต่างๆ ที่
อยูร่ อบบริ เวณโรงเรี ยน เช่น ร้านค้า ถนนหนทาง ป้ ายสัญญาณงานบริ การต่างๆ ฯลฯ จะช่วย
ให้เด็กเข้าใจโลกที่แวดล้อม มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่มีความรู ้เชี่ยวชาญในหัวเรื่ องที่เด็ก
สนใจ ซึ่งถือเป็ นประสบการณ์เรี ยนรู ้ข้ นั แรกของงานศึกษาค้นคว้า
3. การนําเสนอประสบการณ์ เดิม เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณ์ในหัวเรื่ องที่ตนสนใจมี
การอภิปราย แสดงความคิดเห็นในประสบการณ์ที่เหมือนหรื อแตกต่างกับเพื่อน รวมทั้ง
แสดงคําถามที่ตอ้ งการสื บค้นในหัวเรื่ องนั้นๆ นอกจากนี้เด็กแต่ละคนเสมือนเป็ นการพัฒนา
ทักษะเบื้องต้น ไม่วา่ จะเป็ นการวาดภาพ การเขียน การใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ การ
เล่นบทบาทสมมติ และการก่อสร้างแบบต่างๆ
4. การสื บค้ น งานโครงการเปิ ดกว้างให้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัวเรื่ องที่
สนใจ เด็กสามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผปู ้ กครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอก
โรงเรี ยน สามารถหาคําตอบด้วยการศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณ์วทิ ยากรท้องถิ่นที่มีความ
รอบรู ้ในหัวเรื่ อง อาจสํารวจวิเคราะห์วตั ถุส่ิ งของด้วยตนเอง เขียนโครงร่ าง หรื อใช้แวนขยาย
ส่ องดูวตั ถุต่างๆ หรื ออาจใช้หนังสื อในชั้นเรี ยนหรื อในห้องสมุดทําการค้นคว้า
5. การจัดแสดง ทําได้หลายรู ปแบบอาจใช้ฝาผนังหรื อป้ ายจัดแสดงงานของเด็ก เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู ้ที่ได้จากการสื บค้นแก่เพื่อนในชั้น ครู สามารถให้เด็กในชั้นได้
รับทราบความก้าวหน้าในการสื บค้นโดยจัดให้มีการอภิปราย หรื อการจัดแสดง ทั้งจะเป็ น
โอกาสให้เด็กและครู ได้เล่าเรื่ องงานโครงการที่ทาํ แก่ผมู ้ าเยีย่ มเยียนโรงเรี ยนอีกด้วย
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ลักษณะทั้ง 5 ประการของโครงสร้างที่กล่าวมานี้ เด็กจะเรี ยนรู ้ในแต่ละระยะของงาน
โครงการ ซึ่งมีอยู่ 3 ระยะ คือ (Katz, 1994 Katz and Chard, 1995)
ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้ และความสนใจเด็ก
เด็กและครู ใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวเรื่ องที่จะทําการสื บค้น
หัวเรื่ องอาจเสนอโดยเด็ก ครู หรื อครู และเด็กร่ วมกัน โดยใช้หลักในการเลือกหัวเรื่ อง ดังนี้
1. เลือกหัวเรื่ องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กมีอยูท่ ุกวัน อย่างน้อยเด็กประมาณ 2 – 3 คนควร
จะคุน้ เคยกับหัวเรื่ อง และจะช่วยในการตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับหัวเรื่ อง
2. เลือกหัวเรื่ องที่มีคุณค่าสําหรับการเรี ยนรู ้ของเด็ก และมีแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นเพียง
พอที่จะให้เด็กทําโครงการ
3. ทักษะพื้นฐานทางการรู ้หนังสื อและจํานวน ควรบูรณาการอยูใ่ นหัวเรื่ องที่ทาํ โครงการ
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และภาษา เช่น การถามคําถาม การนับ การทํากราฟ
การสังเกต การสเก็ตซ์ภาพ การสังเกตด้วยการวาดภาพ การสร้าง การปั้น การประดิษฐ์
4. หัวเรื่ องที่เลือกควรใช้เวลาทําโครงการได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์และเหมาะที่จะทําการ
สํารวจ ค้นคว้าที่โรงเรี ยนมากกว่าที่บา้ น
เมื่อได้หวั เรื่ องแล้วครู ควรเริ่ มทําแผนที่ทางความคิด (mind map ) หรื อใยแมงมุม ( Web ) เพื่อ
ระดมความคิดร่ วมกับเด็กในหัวเรื่ องนี้ และจัดแสดงแผนที่ทางความคิดที่ทาํ ไว้ภายในชั้นเรี ยน ข้อมูล
ต่างๆที่ได้สามารถใช้ในการสรุ ป อภิปรายระหว่างทําโครงการ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหัวเรื่ อง
ย่อยได้อีก นอกจากนี้ในช่วงอภิปรายระดมความคิดครู จะทราบว่าเด็กมีประสบการณ์ในหัวเรื่ อง
เพียงใด ตามความเหมาะสมของวัย เช่น เด็กปฐมวัยอาจใช้การเขียนภาพ เล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ ครู
จะเป็ นผูช้ ่วยให้เด็กเสนอคําถามที่ตอ้ งการสื บค้นหาคําตอบ จดหมายเกี่ยวกับหัวเรื่ องที่จะสื บค้นถูก
ส่ งไปยังบ้านของเด็ก ครู จะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้พ่อแม่พดู กับเด็กเกี่ยวกับหัวเรื่ อง เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ครุ จะชี้แนะวิธีสืบค้นเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ทาํ งานตามศักยภาพโดยใช้ทกั ษะพื้นฐาน
ทางการสร้าง การวาดภาพ ดนตรี และบทบาทสมมติ
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ระยะที่ 2 ให้ โอกาสเด็กค้ นคว้ าและมีประสบการณ์ ใหม่
เป็ นงานในภาคสนาม ประกอบด้วยการสื บค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ระยะนี้ถือเป็ นหัวใจของ
โครงการ ครู จะเป็ นผูจ้ ดั หา จัดเตรี ยมแหล่งข้อมูลให้เด็กสื บค้น ไม่วา่ จะเป็ นของจริ ง หนังสื อ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ หรื อแม้แต่การออกไปศึกษานอกสถานที่หรื อนัดหมายผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรท้องถิ่น
เพื่อให้เด็กทําการสื บค้นสังเกตอย่างใกล้ชิด และบันทึกสิ่ งที่พบเห็นอาจมีการเขียนภาพที่เกิดจาการ
สังเกต จัดทํากราฟ แผนภูมิไดอะแกรม หรื อสร้างแบบต่างๆ สํารวจ คาดคะเน มีการอภิปราย เล่น
บทบาทสมมติเพื่อแสดงความเข้าใจในความรู ้ใหม่ที่ได้ (Katz,1994)
ระยะที่ 3 ประเมิน สะท้ อนกลับ และแลกเปลีย่ นงานโครงการ
เป็ นระยะสรุ ปเหตุการณ์ รวมถึงการเตรี ยมการเสนอรายงานและผลที่ได้ในรู ปของการจัด
แสดง การค้นพบ และจัดทําสิ่ งต่างๆ สนทนา เล่นบทบาทสมมติหรื อจัดนําชมสิ่ งที่ได้จากการ
ก่อสร้าง ครู จะจัดให้เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่ งที่ตนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นเด็กสามารถช่วยกันเล่าเรื่ องการทํา
โครงการให้ผอู ้ ื่นฟัง โดยจัดแสดงสิ่ งที่เป็ นจุดเด่นให้เพื่อนในชั้นเรี ยนอื่น ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และ
ผูบ้ ริ หารได้เห็น ครู จะช่วยเด็กเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาแสดง ซึ่งการทําเช่นนี้เท่ากับช่วยให้เด็ก
ทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด ครู อาจเสนอให้เด็กได้จินตนาการความรู ้ใหม่ที่ได้ ผ่านทาง
ศิลปะ ทางละคร สุ ดท้ายครู นาํ ความคิดและความสนใจของเด็กไปสู่การสรุ ปโครงการและอาจ
นําไปสู่ หวั เรื่ องใหม่ของโครงการต่อไป (Katz,1994)
บทสรุป
การสอนแบบโครงการ เป็ นการสอนวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่มีอยู่ ทําให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ ช่วย
บูรณาการความรู ้ ทักษะ และนําเสนออย่างเป็ นทางการในห้องเรี ยน เด็กได้ประยุกต์และใช้ส่ิ งที่ตน
เรี ยนรู ้ แก้ปัญหา และเปลี่ยนสิ่ งที่ทราบ พัฒนาทักษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและท้าทายให้เด็กคิด
เป็ นการสนับสนุนพัฒนาการเด็กทางด้านสมอง เด็กมักจะมีคาํ ถามของตนเองและสนใจที่จะเรี ยนรู ้ใช้
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งตัวครู ในการหาคําตอบ ครู ควรจะรับฟังสิ่ งที่เด็กพูดและสิ่ งที่เด็กถามอย่าง
จริ งใจ ผลสําเร็จของการทําโครงการจึงขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เดิม สิ่ งแวดล้อม ความสนใจและ
ความอยากรู ้อยากเห็นของเด็กเป็ นอย่างมาก การสอนแบบโครงการน่าจะเป็ นหนทางหนึ่งสําหรับครู
ที่จะสนับสนุนให้เด็กได้เรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นอย่างมีความหมายต่อเด็ก และนําครู ไปสู่ การสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพได้ทางหนึ่ง
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของการสอนแบบโครงการ

ดร. วรนาท รักสกุลไทย
โรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล

การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของการสอนแบบโครงการ
1. ด้านบทบาทครู / นักเรี ยน / ผูป้ กครอง
2. ด้านการจัดการในชั้นเรี ยน
3. ด้านการจัดทําสารนิทศั น์
1. ด้ านบทบาทครู / นักเรียน / ผู้ปกครอง
1.1 บทบาทครู
(1) มีความรู ้ความเข้าใจหลักการสอนแบบโครงการและรู ้ความแตกต่างระหว่างการสอน Project กับ
Unit
(2) ตระหนักในบทบาท “ผูอ้ าํ นวยความสะดวก”และร่ วมเรี ยนรู้ไปกับเด็ก
(3) ไตร่ ตรองการสอนของตนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
(4) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน

(5) แลกเปลี่ยนและแบ่งปั นประสบการณ์กบั เพื่อนครู อย่างกัลยาณมิตร
1.2 บทบาทเด็ก
(1) เรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือกระทําและมีประสบ-การณ์ตรง (Active learner)
(2) เรี ยนรู้ดว้ ยสไตล์การเรี ยนรู้ (learning style)ของตนเองและสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างมี
ความหมาย
(3) ได้รับการปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้เป็ นนักสํารวจนักสังเกต นักสื บค้น นักสร้าง นัก-ประดิษฐ์ และ
นักคิดเพื่อเป็ นพื้นฐานที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น
1.3 บทบาทผู้ปกครอง
(1) เข้าใจบทบาท “ผูป้ กครองคือครู คนแรกของลูก” และ “ผูป้ กครองคือหุ น้ ส่ วนการเรี ยนรู ้” (Co learner)
(2) มีความรู ้เกี่ยวกับการสอนแบบ Project และให้การสนับสนุน
(3) ยึดหลักการสื่ อสาร 2 ทาง ประสานสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนเพื่อพัฒนาลูก
2. ด้ านการจัดการในชั้นเรียน
2.1 การจัดสิ่ งแวดล้ อม
(1) ทางกายภาพ : ห้องเรี ยน / เส้นทางจราจร / ระดับเสี ยง / ระดับสายตา / มุมประสบการณ์ / การ
ทํางานภาคสนาม / การจัดนิ ทรรศการ ฯลฯ
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(2) ทางจิตภาพ : ปฏิสัมพันธ์ทางบวก / การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ / การสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู้
2.2 การจัดกิจกรรม
(1) กลุ่มใหญ่
(2) กลุ่มย่อย
(3) รายบุคคล
2.3 การปรับเปลีย่ น (Transition)
(1) ข้อตกลงของห้องเรี ยน
(2) การหมุนกิจกรรม,การหมุนเวียนเด็ก
(3) การเก็บเด็ก
3. ด้ านการจัดทําสารนิทศั น์
3.1 กระบวนการจัดทําสารนิทัศน์
(1) ขั้นเตรียมการ
การวางแผนการเลือกและการจัดเก็บตามประเภทของข้อมูล ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
1. หลักฐานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
2. หลักฐานเกี่ยวกับประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3. หลักฐานการสะท้อนตนเองของครู เตรี ยมสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้เช่นกระดาษ การ์ดขนาด
เล็ก ปากกา กล้องถ่ายรู ป แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพ ฯลฯ
(2) ขั้นดําเนินการ
2.1 รวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง : หลักฐานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
การสังเกตและบันทึก : บันทึกสั้น ภาพถ่าย
แบบสังเกตตามรายการ ฯลฯ
ตัวอย่ าง : หลักฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ การเรียนรู้
* แบบเตรี ยมการสอน
* การจัดทําใยแมงมุม (Web)
* การทําแผนผังไดอะแกรม / กราฟฟิ กแบบต่างๆ
* ภาพถ่าย
ตัวอย่ าง : หลักฐานเกี่ยวกับการสะท้ อนตนเองของครู
* การทําบันทึก (Journal )
* การบรรยายเรื่ องราวหรื อประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
* การสื่ อสารระหว่างบ้านและโรงเรี ยน
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* บันทึกการสังเกตหลังสอน ฯลฯ
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและหลักฐานที่รวบรวมในประเด็น เชื่อมโยงหลักการทฤษฎี แนวคิดและมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาใช้เป็ นกรอบ เช่น หลักฐานเกีย่ วกับพัฒนาการเด็ก ด้านร่ างกาย : พัฒนาการของกล้ามเนื้อ
เล็กและการประสานสั มพันธ์ มือกับตา ใช้ผลงานการใช้กรรไกร (วิเคราะห์เชื่อมโยงกับขั้นพัฒนาการใช้กรรไกร) /
การเล่น
(คนเดียว / คู่ขนาน / ร่ วมกัน) ทักษะทางภาษา / ทักษะทางสังคม
2.3 ตีความซึ่ งตอนนี้ ตอ้ งใช้การคิดทบทวน ไตร่ ตรองเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ได้วา่ หลักฐานสะท้อนตรงตาม
เป้ าหมายที่ตอ้ งการหรื อไม่ พึงพอใจหรื อไม่ มีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อไม่ และหากมีได้แก่อะไรบ้าง
(3) ขั้นสรุ ปและจัดแสดง
3.1 นําข้อมูลและหลักฐานที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ และตีความแล้วมาทบทวนว่าข้อมูลใดควรนํามาจัด
แสดงหรื อแลกเปลี่ยนกับผูเ้ กี่ยวข้องกับเด็ก
3.2 ติดตามและประเมินผลการจัดทําสารนิทศั น์เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพในการจัดครั้งต่อไป
แนวทางการจัดแสดงสารนิทัศน์
การจัดแสดงสารนิทศั น์ทุกประเภทมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันไป ดังนั้นผูจ้ ดั ควรคํานึ งถึงวัตถุประสงค์
ของการนําเสนอเป็ นหลัก และอาจใช้คาํ ถามเหล่านี้ประกอบการพิจารณา
1. นําเสนอ : ใคร อะไร อย่างไร และที่ไหน
2. ระยะเวลาในการนําเสนอเท่าใด
3. งบประมาณในการจัดทํารวมทั้งแหล่งที่มา? เพียงพอ / เพิ่มเติม
4. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดแสดงมากน้อยเพียงใด ฯลฯ
การจัดแสดงสารนิทศั น์ โดยใช้ บอร์ ดแบบเคลือ่ นที่
บอร์ดสารนิทศั น์ (Documentation Panels ) เป็ นบอร์ ดสําหรับแสดงภาพถ่าย ผลงานศิลปะ คําบอกเล่า
ของเด็ก เชื่อมโยงกับคําบรรยายเชิงวิชาการ ข้อมูลทางการศึกษา บทความ หรื อข่ายใยแมงมุมหลักสู ตร บอร์ด
โดยทัว่ ไปมักจะเป็ นการแสดงถึงผลงานศิลปะของเด็กหรื อภาพถ่ายในชั้นเรี ยนเพื่อความเพลิดเพลินของผูป้ กครอง
ความแตกต่างที่สาํ คัญของบอร์ ดทัว่ ไปกับบอร์ ดสารนิทศั น์อยูท่ ี่บอร์ ดสารนิทศั น์จะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
ของครู สู่ผปู ้ กครองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อครู ได้แสดงผลงานหรื อภาพถ่ายของเด็กควบคู่ไปกับคําบรรยาย
เกี่ยวกับความรู ้ที่เด็กสร้างขึ้นขณะเรี ยนรู ้ ผูป้ กครองก็จะเริ่ มพัฒนาความเข้าใจว่าเด็กเรี ยนรู ้อย่างไรตัวอย่างเช่นเมื่อ
ครู นาํ เสนอผลงานทางศิลปะพร้อมกับอธิ บายถึงการผสมสี การคิดแก้ปัญหาของเด็ก ความคิดสร้างสรรค์ ครู ช่วย
ให้พอ่ แม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการเรี ยนแบบลงมือกระทําและหลักสู ตรแบบเปิ ด (Open – ended
Curriculum) บอร์ ดสารนิทศั น์มกั จะมีการบรรยายอย่างกะทัดรัด เน้นการนําเสนอประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน (Brown – Dupaul , Keyes & Segatti. 2001 : 209 – 213)(อ้างถึงในรังรอง สมมิตร , 2547 หน้า 27)
โครงสร้ างของบอร์ ดสารนิทัศน์ ประกอบด้ วย
1. พัฒนาการเด็ก : เป้ าหมายการพัฒนา
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2. ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ : เป็ นการวิเคราะห์วา่ เด็กเรี ยนรู ้ได้อย่างไร
3. การไตร่ ตรองสะท้อนความคิดเพื่อนําจุดเด่นที่ครู เรี ยนรู ้หรื อได้รับจากการสอน
ตัวอย่ างประเด็นเนือ้ หาของการจัดบอร์ ดสารนิทศั น์
1. สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน
2. โครงการหรื อ Emergent Curriculum
3. เหตุการณ์พิเศษ เช่น การไปทัศนศึกษา เทศกาลต่างๆ
4. หัวข้อการเรี ยน ( Theme )
5. ทักษะเฉพาะ เช่น ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษา
6. พัฒนาการของเด็ก เช่น ทักษะทางสังคม คุณค่าของการเล่น พัฒนาการทางอารมณ์ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
7. ทักษะที่เพิ่มขึ้นของเด็ก เช่น การช่วยเหลือตนเอง การอ่านเขียน ความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา
การรวบรวมสิ่ งทีค่ วรจัดแสดง
1. ผลงานที่เด็กทํา หรื อเก็บโดยการถ่ายเอกสารเก็บไว้
2. บันทึกจากการสังเกตของครู (Anecdotal Records)
3. ข้อมูลที่อา้ งอิงจากหนังสื อหรื อตํารา
4. แผนผังใยแมงมุมหลักสู ตร (Curriculum Web)
5. การเขียนตามคําบอกของเด็ก
6. ภาพถ่าย
การจัดวางบอร์ ดสารนิทศั น์
รังรอง สมมิตร (2547) เสนอข้อคํานึงไว้ดงั นี้
1. การกําหนดพื้นที่ที่จะจัดแสดง เช่น จะตั้งแสดงบนโต๊ะหรื อติดกับผนัง
2. การเลือกชนิ ดของบอร์ ดว่าจะเป็ นแบบโปสเตอร์ หรื อแบบตั้งได้สามด้าน
3. การใส่ หวั เรื่ องในจุดที่ดึงดูดความสนใจ
4. การคํานึงถึงเรื่ องสุ นทรี ยศาสตร์ เช่น การผนึกภาพและงานอย่างประณี ต การใช้โทนสี ของกระดาษให้เข้ากับ
เนื้อเรื่ องที่นาํ เสนอ การตกแต่งที่ไม่รกรุ งรังจนเกินไป เป็ นต้น
5. การกวาดสายตาในรู ป Z ( จากซ้ายไปขวาจากบนลงมา-ล่าง )
6. การจัดแสดง เลือกทําเลที่ต้ งั บอร์ ดสารนิทศั น์ที่เด็กและผูป้ กครองสามารถมองเห็นได้โดยง่าย เช่น ทางเข้าออก
ห้อง
ตูเ้ ก็บของ ของเด็ก ฯลฯ
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เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้ แบบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน

การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) ได้รับความสนใจจากครู ปฐมวัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการกล่าวขวัญกันอย่างมากในแวดวงการศึกษาปฐมวัยของไทยและเมื่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2542 หมวดที่ครู สามารถดําเนินการ
ได้ทนั ทีคือหมวดที่เกี่ยวข้องกับแนวการจัดการศึกษาที่ยดึ หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสําคัญที่สุด มี
ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ จึงสอดคล้องกับวิธีการ
สอนแบบโครงการ
การสอนแบบโครงการนั้นมีมานานแล้ว มิใช่เป็ นเรื่ องใหม่ในวงการศึกษาแต่กลับมาได้รับ
ความสนใจและถูกนํามาใช้ในระดับปฐมวัยศึกษาในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย
เนื่องจากผลการวิจยั ที่ทาํ ให้เข้าใจยิง่ ขึ้นว่าเด็กเรี ยนรู ้อย่างไรและความจําเป็ นที่ทา้ ทายของสังคม
เทคโนโลยีรวมทั้งการใช้หลักสู ตรแบบบูรณาการและการสอนที่ยดึ เด็กเป็ นสําคัญ
ความหมายของการสอนแบบโครงการ
การสอนแบบโครงการคือ วิธีการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ให้โอกาสเด็กเรี ยนรู ้โดยการสื บค้นหา
ข้อมูลอย่างลึกในหัวเรื่ องเฉพาะที่เด็กสนใจ ควรค่าแก่การเรี ยนรู ้ โดยปกติการสื บค้นจะทําโดยเด็ก
กลุ่มเล็กๆ ที่อยูใ่ นชั้นเรี ยนหรื อเด็กทั้งชั้นร่ วมกันหรื อบางโอกาสอาจเป็ นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่ง
เท่านั้น หัวเรื่ องที่ถูกเลือกควรมีความหมายต่อชีวติ ต่อตัวเด็ก และครู สามารถบูรณาการเนื้อหา เช่น
คณิ ตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในการทําโครงการของเด็กได้ดว้ ย ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของ
โครงการคือการค้นหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่ อง คําถามนี้อาจมากจากเด็ก จากครู หรื อครู
กับเด็กร่ วมกัน เด็กมีโอกาสที่จะวางแผนสื บค้นด้วยตนเอง โดยมีครู ช่วยเหลือการทําโครงการของ
เด็กจะรวมการวางแผนศึกษาสถานที่ต่างๆ และหรื อสัมภาษณ์เด็ก แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนสิ่ งที่เด็ก
เรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่น (Katz, 1994 ;Helm and Katz,2001)
* ที่มา : การเรี ยนรู ้แนวใหม่ Project Approach

