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Catch up! 
What is PBL?





Project vs PBL





การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Student-
Centered Approach ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานตาม
ระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะ
ทำ นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคำถามอะไร และ
ต้องการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้ โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้
สนับสนุนอุปกรณ์ ให้คำชี้แนะ และจัดประสบการณ์ให้แก่
นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจ ให้แก่
นักเรียน (McDonell, 2007) โดยมีลักษณะสำคัญอยู่ 7 ประการ

ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน



1. 21st Century Skills
คือ ต้องรู้จัก "ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21" ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากการ หลั่งไหลของข่าวสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เราจะเรียกกันว่า 
“นวัตกรรม 3R และ 4C” ดังนี้ 3R ได้แก่ Literacy รู้ภาษา,Numeracy รู้คณิต, 
และ ICT Literacy รู้ ICT 4C ได้แก่ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, 
Communication การสื่อสาร, Collaboration การร่วมมือ, และ Creativity 
การสร้างสรรค์ รวมทั้ง ทักษะชีวิตและอาชีพ สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

2. Need to Know
หมายความว่า สิ่งที่จะนำมาให้เรียนนั้นต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้
ร่วมกันทั้งผู้สอน ผู้เรียน และสังคมภายนอก สำหรับผู้สอนต้องระดม
ความคิดในการสร้างแรงจูงใจ Incentive, ตัวกระตุ้น Motivation, สิ่ง
เร้า Stimulus, การให้กำลังใจ Encouragement, และรางวัล 
Reward, นำมาใช้เพื่อโน้มน้าวนักเรียนเข้าสู่บทเรียนให้ได้ แต่ต้อง
เห็นร่วมกัน Agreed เพื่อไม่ให้หนีจากประเด็นของหลักการ Need to 
Know มากนัก



3. Students’ Voice and Choice
เรื่องสำคัญที่ผู้สอนมักจะถูกมองว่าเป็น “คนกรอกความรู้เข้าไป
ในหัวสมองเล็กๆ ของเด็กจนมันล้นรับอะไรไม่ได้อีก จบออกไปแบบ
ไม่มีคุณภาพ” มาถึงยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะ “Student’s Voice and 
Choice” หรือการรับฟังความคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือกในสิ่ง
ที่ต้องการ ส่วนผู้สอนต้องจัดให้อย่างเต็มที่ เพราะมันเป็นการสอนและ
ฝึกฝน ให้กล้าแสดงออกและยอมรับฟังคนอื่นด้วยเหตุผล เป็นการ
เสริมกำลังใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4. Driving Questions or Challenges
ใช้คำถามเป็นตัวขับเคลื่อนท้าทาย หรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ วิธี
การเรียนของ PBL นี้ ผู้เรียนใช้กระบวนการแบบสืบสวนสอบสวน Inquiry method 
เป็นวิธีการหาความรู้ โดยการสืบสาวราวเรื่อง สอบถาม ทั้งจากสถานที่ วัตถุ บุคคล 
หนังสือ หลักฐาน และโลกไซเบอร์ เพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อน หรือหาคำตอบต่อสิ่ง
ท้าทายต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ จากการแสวงหาคำตอบต่อปัญหา หรือ
คำถามที่ได้ร่วมมือกันเลือกสรรอย่างรอบครอบมาแล้ว จากทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
คำถามจะต้องเป็นประเภทปลายเปิด Open-ended Question คือ สามารถที่จะมีคำ
ตอบที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่สนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น “มี
วิธีการใดบ้างที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราน่าอยู่..?”



5. Inquiry and Innovation
หมายความว่า ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การสืบสาวราวเรื่อง การสอบถามจากแหล่งวิชาต่างๆ การค้นคว้า 
ค้นหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการต่างๆ จากอุปกรณ์การสื่อสาร จาก
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ไอที ฯลฯ นี้รวม เรียกว่า Inquiry และโดย
วิธีนี้ผู้สอนอาจต้องให้ความรู้พื้นฐานพอที่จะนำทางไปต่อยอด แสวงหา
ความรู้ และความเข้าใจมันอย่างถ่องแท้จนสามารถสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆขึ้นมาในตัวของผู้เรียน

6. Publicly Presented Product
เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแบบของ PBL แล้วผู้เรียน
ทุกคนต้องแสดงออกซึ่งผลแห่งการเรียนรู้นั้น ๆ ออกมาเป็นที่
ประจักษ์ต่อผู้อื่น เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเขาได้ผ่านการเรียนรู้นั้น
มาจริง อาจเป็นการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือการอภิปราย เรา
เรียกการนำเสนอนี้ว่า Presented Product



7. Feedback and Revision
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นสิ่งดีมาก ผู้แสวงหาความก้าวหน้า
แก่ตนเอง ย่อมเห็นคุณค่าของข้อวิจารณ์หรือ Feedback จากผู้อื่นและสังคม
ภายนอก เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปและ
ตรงทางที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายอันสำคัญข้อหนึ่งของการเรียนการ
สอนแบบ PBL ที่ผู้เรียนทั้งหลายจะต้องผ่านกระบวนการนี้ ในสังคมที่แตก
ต่างกัน อาจมีจุดประสงค์ในการวิจารณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ผู้เรียน
และผู้สอน ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาแต่สิ่งดี ๆ มาสานต่อ และไม่สนองตอบต่อ
สิ่งที่ไร้ค่าเรียกว่า มีความรู้ เรื่องการคิดวิเคราะห์ หรือ Critical Thinking 
เป็นอย่างดี



คุณค่าและประโยชน์ของ PBL

คุณค่าของการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ต่อผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้นั้นต้องมีการวางแผน ออกแบบ กระบวนการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ เช่น 
การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดร่วมกัน ระดมสมอง ในหัวข้อ ที่ออกแบบ
โครงงาน โดยแสดงการคิดสร้างสรรค์ของตนและของกลุ่มร่วมกัน จินตนาการที่เกิดขึ้นจากทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ จะทำให้ผู้เรียนคิดแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การประดิษฐ์เครื่องทำ
ฝอยทอง เป็นต้น
3. ทักษะทางอารมณ์ ผู้เรียนเมื่อทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
กัน ดังนั้น การปรับตัวเข้าหากันทำให้เกิดทักษะทางอารมณ์ของผู้เรียนดีขึ้น มีการยอมรับฟังความคิด
เห็นของเพื่อน ๆ มีความเป็นกัลยาณมิตร
4. ทักษะการสื่อสาร หรือ ทักษะการนำเสนอ ผู้เรียนเมื่อเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทำโครงงาน ผู้
เรียนเกิดการพัฒนาด้านการนำเสนอผลการเรียนรู้ของกลุ่มตนด้วยทักษะการสื่อสาร หรือทักษะการนำ
เสนอผลงานของตนหรือกลุ่มของตนเอง ผู้เรียนสามารถแสดงออกด้วยทักษะการนำเสนอ ได้แก่
4.1 การนำเสนอด้วยวาจา สามารถพูดหรือบรรยาย อธิบาย อภิปราย ในสิ่งที่ปฏิบัติมา อาจจะใช้สื่อ
ประกอบ เช่น แผ่นใส พาวเวอร์พ้อยท์ วิดีทัศน์ เป็นต้น
4.2 การนำเสนอด้วยแผ่นงาน หรือ แผนโครงงาน ต้องอาศัยศิลปะของการนำเสนอ อาจมีการจัดทำ 
ตกแต่งด้วยตนเอง
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PBL Checklist




