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ค าน า 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ใน
ส่วนของนักวิชาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละฝุายฯ ได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจะระบุขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมค าอธิบาย และมีภาคผนวกส าหรับอ้างอิง เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหน้าที่  มอบหมายงานใน  
เอกสารงานวิชาการในชั้นเรียน   
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือใน
กรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติงานประจ าหน่วยโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้ 
 
                                                                                                   วาสนา  สระพา 
                                                                                                  ประจ าปี 2564 
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คู่มือปฏิบัติงาน 
การสอนแบบโครงการ Project Approach   

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
         
       1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที ่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร 
        1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดง หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
        1.3 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
 

๒. ขอบเขต 
        

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ซ่ึง
เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่
เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็ก และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของ
เด็กๆ โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือท าได้ด้วยตัวเอง การสอนแบบโครงการนี้ถือ
เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีอย่างยิ่งส าหรับคุณครู เพราะจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่
แนวคิดในเรื่องแห่งความเป็นจริง การตั้งค าถามจากความสนใจที่แท้จริง และการค้นหาค าตอบ
ในเชิงลึกของเด็กในหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กสนใจ แล้วยังส่งเสริมทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการส ารวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ตามเรื่องที่เด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน  
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การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach) ผู้สอนสามารถจัดเป็น
นิทรรศการที่เป็นการสรุปความคิดรวบยอดของเด็กๆ ที่จะน ามาเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รู้ถึงวิธีการ
ท างานที่เป็นกระบวนการตามขั้นตอน นอกจากการเรียนรู้แล้ว Project Approach ยังเป็น
การสอนเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อในความเป็นจริงที่เด็กๆ มีความสนใจและพยายามสืบค้นด้วย
ตัวเอง ทั้งยังช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี  

 
  
3. ค าจ ากัดความ 
         

การสอนแบบโครงการ (Project Approach)  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งซึ่งให้ความส าคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูร่วมกันก าหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วด าเนินการ
แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา  โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการ
ศึกษามีเปูาหมายส าคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
ตนเองสูงสุด  ตามก าลังหรือศักยภาพ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่
ต่างกัน จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกันตามเหตุปัจจัย
ของผู้เรียนแต่ละคนและผู้ที่มีบทบาส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ ครู การจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้าง
ความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน การให้ผู้เรียนค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง และในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ครูควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพ่ืออ านวยความ
สะดวก หรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
         
        อธิการบดี  มีหน้าที่  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ดูแลตรวจสอบ และ ด าเนินการ ในกิจกรรมทั้ง
ปวงของมหาวิทยาลัย 
        คณบดี  มีหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาการและรับผิดชอบงานของคณะแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย 
หรือ สถาบันที่มีสถานะเทียบเท่ากัน โดยให้มีรองคณบดีเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน  
        ผู้อ านวยการโรงเรียน ท าหน้าที่ บังคับบัญชาการครูและบุคลากรในโรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
มีอ านาจหน้าทีบ่ริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วางแผนพัฒนาการศึกษา 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ท าหน้าที่  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
โรงเรียน ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติงาน การคุมควบ ก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
        ครูผู้สอน  ท าหน้าที่  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการท างานเอกสารธุรการใน
ชั้นเรียน 
 
5. การตรวจเอกสาร 

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบโครงการ Project Approach  
Project Approach เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่

เด็กๆสนใจในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก โดย เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ตั้งค าถามในสิ่งที่ยัง
ต้องการเรียนรู้ หาค าตอบ รวมทั้งด าเนินการวางแผนส ารวจ สืบค้น บันทึก คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และความรู้ต่างๆ เด็กเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วย
ประสบการณ์ตรงหลากหลายวิธี แล้วสุดท้ายเด็กและครูร่วมกันสรุปเรียบเรียงขั้นตอนการเรียนรู้และ
สิ่งที่เรียนรู้ออกมาเป็นชิ้นงานและนิทรรศการเป็นการสรุปความคิดรวบยอดท่ีดี ต่อจากนั้นก็ท าการ
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ซึ่งเป็นการเรียบเรียง ทบทวน วิธีการ ทักษะ  และข้อมูลในการเรียงรู้ อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ การเรียนรู้แบบ Project Approach  เป็นการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในสิ่งที่
เด็กสนใจใกล้ตัว (วิวรรณ  สารกิจปรีชา, 2562) 

 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach)  เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มี อิสระ เสรี  ให้เกียรติให้ความส าคัญแก่เด็กในฐาน
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คนๆหนึ่งที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกที่มั่นคง กล้าคิดกล้าแสดง กล้าลงมือท า ครูเป็นผู้
คอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ครูจะไม่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  แต่จะเป็นผู้จัด
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่
เป็นความสนใจและท้าทายความสามารถของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบและเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงกับสิ่งของ เรื่องราว สถานที่ บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆภายในชุมชนของเด็ก ตามวิธีการของแต่
ละบุคคล  เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินผลการท างานของตนเองได้เห็นพัฒนาการและความส าเร็จและ
ล้มเหลวของตน ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกและคอยแนะน าช่วยเหลือให้เด็กได้ประสบ
ผลส าเร็จในการท ากิจกรรม (ดร. วัฒนา มัคคสมัน , 2539) 

การจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach)  เป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่ตนสนใจ ด้วยการบูรณาการวิชาการต่างๆ เข้า
ด้วยกัน วิธีนี้จึง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย รวมทั้งยังเน้นการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และยืดหยุ่น ตามความสนใจและความต้องการของเด็ก (จิรภรณ์ วสุวัต, 
2540 : 7) 

การสอนแบบโครงการ  (Project Approach)  คือ วิธีการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ให้โอกาสเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้โดย วิธีการสืบคน้ข้อมูลอย่างลึกในหัวเรื่องท่ีเด็กสนใจ มีค่าต่อการเรียนรู้  การสืบค้น
อาจท าโดยเด็กกลุ่ม เล็กๆ หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน หรืออาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่ง เพื่อหาค าตอบ
จากค าถามท่ีเด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับ เพ่ือนหรือร่วมกันคิดกับครู และท าให้เกิดกระบวนการสืบค้น
ขึ้นมา ทั้งนี้หัวเรื่องที่น ามาสืบค้นจะมีความหมายต่อตัว เด็ก เช่น บ้าน รถยนต์ รถเมล์ เครื่องบิน 
โรงพยาบาล เป็นต้น (พัชรี  ผลโยธิน , 2555 : 4)  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นตัวด าเนินกิจกรรม ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๘ และด้วย
ความคิดริเริ่มของ  วิลเลียม เฮิร์ด คิลแพทริค (William  HeardKilpatrick)  
ครูสอนภาษาที่เป็นบุคคลส าคัญในขบวนการพัฒนาการศึกษาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเขาได้ขยาย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนี้ โดยน าแนวคิดของ  จอห์น ดูอี (John Dewey)   
นักปฏิรูปการศึกษาคนส าคัญ ซึ่งให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ปฏิบัติการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ และมุ่งให้เด็กเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
เข้ามาร่วมด้วย ท าให้กลายเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก                  
(อัญญารัตน์  แสนสระดี , 2562 : 24) 

วิธีการสอนแบบโครงการว่า เป็นการศึกษาหาความรู้ อย่างลุ่มลึก เมื่อเด็กเข้าร่วมโครงการจะ
ได้พัฒนาค าถาม แสดงความสามารถ ค้นหาทางแก้ปัญหา เสนอกระบวนการ แก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้น
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โครงการใช้ระยะเวลาประมาณโครงการละ 3-4 สัปดาห์ แต่บางโครงการใช้เพียงสัปดาห์เดียว ซึ่งมี
ขั้นตอนหลักของวิธีการคือระยะเริ่มต้น ระยะพัฒนา และระยะสรุป (ฮาร์ทแมน (Hartman,2558: 9) 

Project Approach (การสอนแบบโครงการ) เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ เด็กมีส่วนร่วม
และกระตุ ้นให้เด็กๆ ได้เร ียนรู ้ด ้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู ้ในสิ ่งที ่ เด็กสนใจ
เกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็ก และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็กๆ  
โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่ เน้นให้เด็กลงมือท าได้ด้วยตัวเอง การสอนแบบโครงการนี้ถือเป็น
เครื่องมือการสอนที่ดีอย่างยิ่งส าหรับคุณครู เพราะจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ตั้งแต่แนวคิดใน
เรื่องแห่งความเป็นจริง การตั้งค าถามจากความสนใจที่แท้จริง และการค้นหาค าตอบในเชิงลึก
ของเด็กในหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กสนใจและยังส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการส ารวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้   
ต่างๆ ตามเรื ่องที ่เด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงที ่หลากหลาย ต ลอดจนการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน ผู้สอนสามารถจัดเป็นนิทรรศการที่เป็นการสรุป
ความคิดรวบยอดของเด็ก ๆ ที่จะน ามาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ถึงวิธีการท างานที่เป็นกระบวนการ
ตามขั้นตอน นอกจากการเรียนรู้แล้ว Project Approach ยังเป็นการสอนเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อ
ในความเป็นจริงที่เด็ก ๆ มีความสนใจและพยายามสืบค้นด้วยตัวเอง ทั้งยังช่วยให้เด็กมีส่วน
ร่วมในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 

การสอนแบบโครงการ Project Approach เป็นวิธีที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน แต่ก็มีความ
ยืดหยุ่น ครูที่ใช้การสอนแบบนี้ได้อย่างเหมาะสม เด็กจะมีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น ทั้งนี้ โครงสร้างของการสอนแบบโครงการมีดังต่อไปนี้ 

1. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ครู
สามารถแนะน าการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ช่วยให้เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนท ากับเพื่อน การที่เด็กได้สนทนา
ร่วมกันทั้งเป็นกลุ่มย่อยและท้ังชั้นเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เด็กสนใจ ท าให้เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
        เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้ดีหากได้สนทนาร่วมกับเพ่ือนและครูเป็นกลุ่มย่อย ในบริบทที่เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการส ารวจจริงๆ ครูสามารถแนะน าสิ่งต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กคิดและสร้างความรู้
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนในกลุ่มใหญ่ด้วย 

 2. การท างานภาคสนาม (Field Work) การท างานภาคสนามในที่นี้ครูควรคิดถึง
ประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับจากการไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะแตกต่างจากการพาเด็กไป      
ทัศนศึกษา การท างานภาคสนามของเด็กไม่จ าเป็นต้องพาเด็กไปนอกสถานที่เสมอไป อาจเป็นการ
ส ารวจสิ่งปลูกสร้าง หรือสนามของโรงเรียน การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน การวัด การท าแผน
ที่ ฯลฯ หากต้องการให้เด็กมีประสบการณ์ภาคสนามนอกโรงเรียนอาจเลือกพาเด็กไปส ารวจบริเวณ
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ใกล้ๆ โรงเรียน เช่น ร้านค้า ถนน ปูายต่างๆ บ้าน สนาม อาคาร โบราณสถาน สถานีขนส่ง ฯลฯ ทั้งนี้
อาจจัดให้เด็กได้พูดคุยกับบุคคลซึ่งเป็นภูมิปัญญาในเรื่องนั้น ได้สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ใช้บริการ
สาธารณะ เป็นต้น   

การท างานภาคสนามจะช่วยให้เด็กสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ตรง และเกิดการ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เด็ก
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิในการตอบปัญหาต่างๆ ด้วย 

3. การน าเสนอประสบการณ์ (Representation) การน าเสนอประสบการณ์ช่วยให้เด็กได้
ทบทวนและจัดระบบประสบการณ์ของตน สิ่งที่น าเสนออาจมาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจศึกษา การก าหนดค าถามที่จะน าไปสู่การสืบค้น การแสดงสิ่งที่
เด็กๆ ได้เรียนรู้ เด็กๆ สามารถน าเสนอประสบการณ์ที่ตนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การวาดภาพ 
การเขียน การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การเล่นบทบาทสมมติ การสร้างแบบจ าลองต่างๆ ฯลฯ 
        เด็กจะมีโอกาสทบทวนข้อมูลที่รวบรวมจากการท างานภาคสนาม เลือกวิธีการน าเสนอท่ีท าให้
เพ่ือน ครู หรือพ่อแม่เข้าใจ เป็นโอกาสที่เด็กจะได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมด้วยความเข้าใจ
อย่างแท้จริง 

4. การสืบค้น (Investigation) การสืบค้นในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามเรื่องที่เด็กสนใจ เพ่ือค้นหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ เด็กๆ 
อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์พ่อแม่ บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆ ในขณะที่ไปท างานภาคสนาม 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ที่ครูเชิญมาท่ีห้องเรียน สังเกตและส ารวจวัตถุสิ่งของ วาดภาพโครง
ร่าง ใช้แว่นขยายส่องดูใกล้ๆ สัมผัสพื้นผิวต่างๆ และอาจเป็นการค้นหาค าตอบจากหนังสือใน
ห้องเรียนหรือห้องสมุดก็ได้เช่นกัน 

5. การจัดแสดง (Display) ผลงานของเด็กท้ังที่เป็นงานรายบุคคล หรืองานกลุ่มซึ่งสามารถ
น ามาจัดแสดงไว้ตลอดทุกระยะของการด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
หรือความรู้ให้เด็กท้ังชั้นเรียนได้เรียนรู้ การจัดแสดงช่วยให้เด็กและครูมีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวของ
โครงการให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนรับรู้ด้วย 
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โครงสร้าง การอภิปรายกลุ่ม การท างานภาคสนาม การน าเสนอประสบการณ์ การสืบค้น 
และการจัดแสดงจะอยู่ในระยะต่างๆ ของโครงการซึ่งมี 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1    ทบทวนความรู้เดิมและความสนใจของเด็ก 
          ระยะที่ 2    ให้เด็กมีประสบการณ์ใหม่ และมีโอกาสสืบค้นเพ่ือหาค าตอบ 
          ระยะที่ 3   ประเมิน สะท้อนความคิด และแลกเปลี่ยนงานโครงการ 

ระยะของโครงการ 

กระบวนการ 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

การอภิปรายกลุ่ม 1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เดิมและความรู้ (ขณะ
ปัจจุบัน) เกี่ยวกับหัวเรื่อง 

1.การเตรียมการส าหรับ
งาน  ภาคสนาม และ 
การสัมภาษณ์ 
2.การทบทวน
ประสบการณ์ จาก   
งานภาคสนาม 
3.การเรียนรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ ทุติยภูม ิ

1.การเตรียมการเพ่ือการ 
 แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับ 
 โครงการ 
2.การทบทวนและประเมิน 
 โครงการ 

การท างานภาคสนาม 1.เด็กๆ พูดคุยกับพ่อแม่ 
 เกี่ยวกับประสบการณ์เดิม 

1.การออกไปนอกชั้น
เรียน เพ่ือส ารวจ 
(ภาคสนาม) 
2.การสัมภาษณ์ผู้รู้ใน
สนาม 
 หรือในห้องเรียน 

1.การประเมินโครงการผ่าน 
 สายตาของของผู้อ่ืน 

การน าเสนอ 1.การวาดภาพ การเขียน 
 การสร้าง การเล่นสมมุติ 
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ 

1.การเขียนภาพโครงร่าง 
หรือการบันทึกจากงาน 
 ภาคสนาม 
2.การวาดภาพระบาย 
เขียน ท าแผนภูมิ แผนที่ 
เพ่ือน าเสนอสิ่งที่ได้
เรียนรู้ 

1.การกลั่นกรองและสรุป 
 เรื่องราวที่ได้เรียนรู้เพ่ือ 
 แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน 
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ระยะของโครงการ 

กระบวนการ 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

การสืบค้น 1. การตั้งค าถามจาก
ความรู้เดิม 

1. การตอบค าถามที่ตั้ง
ไว้ใน ระยะแรก 
2. การค้นคว้าจาก
ภาคสนาม หรือห้องสมุด 
3. การตั้งค าถามเพ่ิมเติม 

1. การตั้งค าถามใหม่ 

การจัดแสดง 1.การแลกเปลี่ยนสิ่ง ที่ 
 น าเสนอประสบการณ์
เดิม เป็นรายบุคคล 

1.การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ 
 น าเสนอจาก
ประสบการณ์ 
 หรือความรู้ใหม่ 
2.การบันทึก
ความก้าวหน้า 
 ของโครงการ 

1.การสรุปการเรียนรู้ตลอด
ทั้งโครงการ 

 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 

         กุลยา ตันติผลาชีวะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยนั้น ล าดับ
แรก คือ  ต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม และมีพฤติกรรมสืบค้นด้วยการให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรง
การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้การสัมผัส  จากกิจกรรมที่กระตุ้นท้าทายให้เด็กเกิดการค้นคว้าและ
จินตนาการ  ครูสามารถส่งเสริมให้เด็กคิดได้   โดยการก าหนดลงในกิจกรรมในแต่ละวัน โดยการจัด
สภาพแวดล้อมเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งในด้านการคิดเด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นให้รู้ จากการวิเคราะห์
และใช้ค าถามให้คิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเด็กก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดี ที่สุด ถ้าได้รับ
ประสบการณ์จริงและเข้าร่วมในประสบการณ์นั้นซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ดิวอ้ี ที่กล่าวไว้ว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะเกิดจากการได้ลงมือกระท าซึ่งก็หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีนั้นจะต้อง
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระท าจริง ค้นคว้า และมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์นั้นๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดประสบการณ์ 
         การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น  เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  โดยมีหลักการ  
และแนวทางการจัดประสบการณ์  ดังนี้ 
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         1.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
         1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
         2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ  ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
         4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ ์
         5.  ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

1.2  แนวทางการจัดประสบการณ์ 
         1.  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ  และ
ระดับพัฒนาการ  เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
         2.  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือ เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว  ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
         3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ 
         4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด  วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอความคิด
โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
         5.  จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ 
กัน 
         6.  จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถี
ชีวิตของเด็ก 
         7.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
         8.  จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
         9.   ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งวางแผนการสนับสนุนสื่อ
การสอน การเข้าร่วมกิจกรรม  และการประเมินพัฒนาการ 
         10.  จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
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 1.3  การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
         กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ  3 - 5 ปี  สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบ  
เป็นการช่วยให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร  เมื่อใดและอย่างไร  การจัด
กิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 

         1.   หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
          1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กใน
แต่ละวัย 
          1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกินกว่า 20 นาท ี
          1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุมการเล่นกลางแจ้งฯลฯ  
ใช้เวลาประมาณ 40 – 60   นาท ี
          1.4 กล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม  และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท  ทั้งนี้
กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อย
เกินไป 

         2.  ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
          2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ 
การเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม  เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
          2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม
ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สี เทียน กรรไกร  
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
          2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
เมตตากรุณา  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ  จึง
ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ  ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออ านวย 

         2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรั กการ
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ท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม  เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ  
          2.5  การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ 
ทดลอง  ศึกษานอกสถานที่  ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย
อย่างหลากหลาย  ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่ม
ใหญ่  หรือรายบุคคล 
          2.6 การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความ
นึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรที่
แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
          2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นน้ า เล่นทราย 
เล่นก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ 
เด็กและครู สนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อหา
หัวข้อ   การสอนแบบโครงการ (Project 

ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ 
         (ลงมือปฏิบัติ) 
 

การอภิปรายกลุ่ม การท างานภาคสนาม  

การน าเสนอประสบการณ์ 

ระยะที่ 3  ระยะประเมิน 
(จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน) 

 

สรุปการสอนแบบโครงการ  Project Approach  
และน าผลการประเมินจากผู้เข้าชมนิทรรศการ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 

สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน  
และน าส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

            จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ            จุดเช่ือมต่อระหวา่งขั้นตอน                     กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

                    ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน                          การตดัสินใจ 
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ชื่อกระบวนการ  การสอนแบบโครงการ Project Approach  
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การสอนแบบโครงการ Project Approach 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ระดับความส าเร็จของร้อยละถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายของงาน 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 สัปดาห์ เด็กและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อ
เลือกหัวข้อเรื่องที่เด็กๆสนใจจะ
ท า Project Approach  โดย
หัวข้อที่จะท าการศึกษาต้องมา
จากความสนใจของเด็ก โดยครูจะ
เป็นผู้สอบถามความรู้
ประสบการณ์เดิมของเด็กๆจาก
เรื่องท่ีสนใจเด็กๆช่วยกันระดม
แนวคิดและน าเสนอเป็นหัวข้อ
เพ่ือสร้าง Mind Map  เพ่ือใช้
บันทึกความก้าวหน้าของ
โครงการ และสร้างสาระในการ
เรียนรู้เพื่อน ามาเขียนแผนการ
สอนแบบโครงการ Project 
Approachในแต่ละวัน 

เพ่ือสร้างแผนการ
สอนแบบโครงการ 
Project 
Approachให้มี
ความสอดคล้องกับ 
เรื่องท่ีเด็กๆสนใจ
อยากจะเรียนรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน และ บูรณา
การทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา
และศิลปะ จัด
กิจกรรม ให้เด็กมีการ
ท างานร่วมกัน ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองได้  

แผนการสอน
แบบโครงการ 
Project 
Approach 
 

ครูผู้สอน
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ระยะท่ี 1  
เริ่มต้นโครงการ 
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ชื่อกระบวนการ  การสอนแบบโครงการ Project Approach (ต่อ 1) 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การสอนแบบโครงการ Project Approach 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ระดับความส าเร็จของร้อยละถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายของงาน 

 
ล าดับที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 สัปดาห์ 1.ก าหนดวัตถุประสงค์ของในการ
เรียนโครงการ Project 
Approach 
2.ก าหนดขอบเขตเนื้อหา สาระ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ สภาพ
บริบทของโรงเรียน เหมาะสมกับ
วัยพัฒนาของเด็กตามช่วงอายุ  
และ ก าหนด ระยะในการศึกษา
ค้นคว้า   

1.เพ่ือให้เด็กเรียนรู้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  Project 
Approach ที่
ก าหนดไว้  
2.เพ่ือให้แผนการ
สอนแบบโครงการ 
Project 
Approach 
สอดคล้องกับ สภาพ
บริบทของโรงเรียน 
เหมาะสมวัยพัฒนา
ของเด็กตามช่วงอายุ  
และ ก าหนด ระยะ
ในการศึกษาค้นคว้า   

แผนการสอน
แบบโครงการ 
Project 
Approach 
 

ครูผู้สอน
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ระยะที่ 2 
พัฒนาโครงการ 
 



 
 

ชื่อกระบวนการ  การสอนแบบโครงการ Project Approach (ต่อ 2)  
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การสอนแบบโครงการ Project Approach 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ระดับความส าเร็จของร้อยละถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายของงาน 

 
ล าดับที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5 สัปดาห์  เด็ก ๆ ได้ท างานภาคสนาม และ
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็ก
สนใจเรียนรู้ โดยคุณครูจะเป็นผู้
จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ เอกสารงานวิจัย พร้อมทั้ง
แนะน าวิธีการตรวจสอบที่
หลากหลายให้กับเด็ก เพ่ือช่วยเด็ก
ในการสืบค้น และ รวบรวมข้อมูล
ด้วยวัตถุจริง เปิดโอกาสให้เด็ก
สามารถท างานตามความสามารถ
ของตัวเองได้ โดยคุณครูช่วย
สนับสนุนให้เด็กได้ท างานตาม
ความถนัดของแต่ละคน ซึ่งหัวข้อ
ของ Mind Map ที่ออกแบบไว้
ก่อนหน้า จะให้ข้อมูลย่อเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าของโครงการ 

เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองได้
ท างานภาคสนาม
พูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องที่เด็กสนใจ
เรียนรู้ในโครงการ 
Project 
Approach สืบค้น 
และ รวบรวม
ข้อมูลด้วยวัตถุจริง 
ตามหัวข้อ Mind 
Map เป็นไปตาม
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 
  

แผนการสอน
แบบโครงการ 
Project 
Approach 
 

ครูผู้สอน
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

การอภิปรายกลุ่ม  
การท างานภาคสนาม  

การน าเสนอประสบการณ์ 
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ชื่อกระบวนการ  การสอนแบบโครงการ Project Approach (ต่อ 3) 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การสอนแบบโครงการ Project Approach 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ระดับความส าเร็จของร้อยละถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายของงาน 

 
ล าดับที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 สัปดาห์ เด็กและคุณครูร่วมกันจัด
นิทรรศการโครงการ Project 
Approach  โดยให้เด็กเป็นผู้
น าเสนอผลงาน ชิ้นงาน ด้วย
ตนเอง โดย เป็นการน าเสนอใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเล่านิทาน 
การแสดง การอภิปราย ซึ่งตรงส่วนนี้
เป็นหน้าที่ของเด็กในการน าเสนอ 
ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการทบทวนการ
ปฏิบัติ ทบวนความรู้ตลอดโครงการ
ที่เรียนมา โดยการจัดนิทรรศการนี้
จะมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้บริหาร 
มาเป็นผู้รับฟังความรู้ต่างๆ ของเด็กที่
ได้ศึกษามา ซึ่งจะท าให้ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหาร ได้เห็น
ถึงความสามารถของเด็กอีกด้วย 

เด็กและคุณครูได้
จัดนิทรรศการ
โครงการ Project 
Approach  และ
เผยแพร่ ผลงาน 
ชิ้นงาน  

แผนการสอน
แบบโครงการ 
Project 
Approach 
 

ครูผู้สอน
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ระยะที่ 3  ระยะประเมิน 
(จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน) 



 
 

ชื่อกระบวนการ  การสอนแบบโครงการ Project Approach (ต่อ 4) 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การสอนแบบโครงการ Project Approach 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ระดับความส าเร็จของร้อยละถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายของงาน 

 
 

 
ล าดับที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1สัปดาห์ ครูผู้สอนสรุปผลการจัดนิทรรศการ 
โครงการ Project Approach 
และจดบันทึก ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินของผู้เข้าชมนิทรรศการ แล้ว
น ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ใน
ปีการศึกษาต่อไป  

เพ่ือพัฒนาการสอน
แบบโครงการ 
Project 
Approach ให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

- แผนการสอน
แบบโครงการ 
Project 
Approach 
- แบบ
ประเมินแบบ
โครงการ 
Project 
Approach 
 
 

ครูผู้สอน
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- 2
0 

- 

สรุปผลการจัดการกิจกรรม  
Project Approach  

(การสอนแบบโครงการ) 
และน าผลการประเมินจากผู้เข้า
ชมนิทรรศการ มาปรับปรุงแก้ไข 

และพัฒนาให้ดีขึ้น 
 



 
 

ชื่อกระบวนการ  การสอนแบบโครงการ Project Approach (ต่อ 5) 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การสอนแบบโครงการ Project Approach 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ระดับความส าเร็จของร้อยละถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายของงาน 

 

 
ล าดับที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 สัปดาห์ ครูผู้สอนรวบรวมเอกสารสรุปเป็น
รูปเล่ม การสอนแบบโครงการ 
Project Approach แล้วน าส่ง  
หัวหน้าสายวิชาการน าเสนอ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เพ่ือเอกโครงการ 
Project 
Approach ใช้ใน
การประเมินประกัน
คุณภาพภายและ
ภายนอก และเป็น
หลักฐานข้อมูลไว้ใน
โรงเรียน 
 

- โครงการ 
Project 
Approach 
 
 

-ครูผู้สอน
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
-หัวหน้าสาย
วิชาการ - 2

1 
- 

สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน  
และน าส่งผู้อ านวยการ

โรงเรียน 



 
 

7 . ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         
7.1 ระยะที ่1 เริ่มต้นโครงการ 
เด็กและครูร่วมกันอภิปรายเพ่ือเลือกหัวข้อเรื่องที่

เด็กๆสนใจจะท า Project Approach  โดยหัวข้อที่จะ
ท าการศึกษาต้องมาจากความสนใจของเด็ก โดยครูจะเป็นผู้
สอบถามความรู้ประสบการณ์เดิมของเด็กๆจากเรื่องที่สนใจ 

 

เด็ กๆช่ วยกันระดมแนวคิดและ
น าเสนอเป็นหัวข้อเพ่ือสร้าง Mind Map  
เพ่ือใช้บันทึกความก้าวหน้าของโครงการ และ
สร้างสาระในการเรียนรู้ เ พ่ือน ามาเขียน
แ ผ น ก า ร ส อ น แ บ บ โ ค ร ง ก า ร  Project 
Approach ในแต่ละวัน 

 

7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต

เนื้อหา สาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ 
สภาพบริบทของโรงเรียน เหมาะสมกับวัย
พัฒนาของเด็กตามช่วงอายุ  และ ก าหนด 
ระยะในการศึกษาค้นคว้า   
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7.3 การอภิปรายกลุ่ม /การท างานภาคสนาม /การน าเสนอประสบการณ์ 
เด็ก ๆ ได้ท างานภาคสนาม และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็กสนใจเรียนรู้ โดย

คุณครูจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ เอกสารงานวิจัย พร้อมทั้งแนะน า
วิธีการตรวจสอบที่หลากหลายให้กับเด็ก 
เพ่ือช่วยเด็กในการสืบค้น และ รวบรวม
ข้อมูลด้วยวัตถุจริง เปิดโอกาสให้เด็ก
สามารถท างานตามความสามารถของตัวเอง
ได้ โดยคุณครูช่วยสนับสนุนให้เด็กได้ท างาน
ตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งหัวข้อของ 
Mind Map ที่ออกแบบไว้ก่อนหน้า จะให้
ข้อมูลย่อเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ 

7.4 ระยะที่ 3  ระยะประเมิน (จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน) 
เด็กและคุณครูร่วมกันจัด

นิทรรศการโครงการ Project Approach  
โดยให้เด็กเป็นผู้น าเสนอผลงาน ชิ้นงาน 
ด้วยตนเอง โดย เป็นการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การแสดง การ
อภิปราย ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเด็กใน
การน าเสนอ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการทบทวน
การปฏิบัติ ทบวนความรู้ตลอดโครงการที่
เรียนมา โดยการจัดนิทรรศการนี้จะมี พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และผู้บริหาร มาเป็นผู้รับฟังความรู้
ต่างๆ ของเด็กที่ได้ศึกษามา ซึ่งจะท าให้ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหาร ได้เห็นถึง
ความสามารถของเด็กอีกด้วย 
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 7.5 สรุปผลการจัดการกิจกรรม Project Approach (การสอนแบบโครงการ)
และน าผลการประเมินจากผู้เข้าชมนิทรรศการ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 

ครูผู้สอนสรุปผลการจัดนิทรรศการ โครงการ Project Approach และจดบันทึก 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้เข้าชมนิทรรศการ แล้วน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในปี
การศึกษาต่อไป 

7.6 สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน และน าส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
           ครูผู้สอนรวบรวมเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม การสอนแบบโครงการ Project Approach 
แล้วน าส่ง  หัวหน้าสายวิชาการน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
         
        ครูจะต้องมีหน้าที่พัฒนาให้ครบทุกด้านท้ังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยโดยสามารถน า
หลักการทางจิตวิทยามาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
        1. ชว่ยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
        2. จัดกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีบรรยากาศของการร่วมมือกัน 
        3. คณะสอนเนื้อหามีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
        4. สามารถให้การเสริมแรงเพ่ือสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้เรียน 
        5. ปลูกฝังในเรื่องของพฤติกรรมมีความเหมาะสมของผู้เรียน 
        6.  แต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะ ตรงต่อเวลา  
 
 
 

- 24 - 



 
 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน คุณภาพงาน 
1  

 
 
 
 
 

1 สัปดาห์     เด็กและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องที่
เด็กๆสนใจจะท า Project Approach  โดยหัวข้อที่
จะท าการศึกษาต้องมาจากความสนใจของเด็ก โดยครู
จะเป็นผู้สอบถามความรู้ประสบการณ์เดิมของเด็กๆ
จากเรื่องที่สนใจเด็กๆช่วยกันระดมแนวคิดและ
น าเสนอเป็นหัวข้อเพ่ือสร้าง Mind Map  เพ่ือใช้
บันทึกความก้าวหน้าของโครงการ และสร้างสาระใน
การเรียนรู้เพ่ือน ามาเขียนแผนการสอนแบบโครงการ 
Project Approachในแต่ละวัน 

เพ่ือสร้างแผนการสอนแบบ
โครงการ Project Approach
ให้มีความสอดคล้องกับ เรื่องที่
เด็กๆสนใจอยากจะเรียนรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
และ บูรณาการทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
และศิลปะ จัดกิจกรรม ให้เด็กมี
การท างานร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองได้ 

2  
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์      1.ก าหนดวัตถุประสงค์ของในการเรียนโครงการ 
Project Approach 
     2.ก าหนดขอบเขตเนื้อหา สาระการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ สภาพบริบทของโรงเรียน เหมาะสมกับ
วัยพัฒนาของเด็กตามช่วงอายุ  และ ก าหนด ระยะใน
การศึกษาค้นคว้า  แก้ไขใช้ในการสอน 

1.เพ่ือให้เด็กเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
Project Approach ที่ก าหนด
ไว้  
2.เพ่ือให้แผนการสอนแบบ
โครงการ Project Approach 
สอดคล้องกับ สภาพบริบทของ
โรงเรียน เหมาะสมวัยพัฒนาของ
เด็กตามช่วงอายุ  และ ก าหนด 
ระยะในการศึกษาค้นคว้า   

- 2
5 

- 

ระยะที่ 1  
เริ่มต้นโครงการ 

 

ระยะที่ 2 
พัฒนาโครงการ 
 



 
 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน ต่อ 1) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตราฐานคุณภาพงาน 
3.  

 
 
 
 
 

5 สัปดาห์      เด็ก ๆ ได้ท างานภาคสนาม และพูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็กสนใจเรียนรู้ โดยคุณครูจะ
เป็นผู้จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น หนังสือ เอกสาร
งานวิจัย พร้อมทั้งแนะน าวิธีการตรวจสอบที่
หลากหลายให้กับเด็ก เพ่ือช่วยเด็กในการสืบค้น 
และ รวบรวมข้อมูลด้วยวัตถุจริง เปิดโอกาสให้เด็ก
สามารถท างานตามความสามารถของตัวเองได้ 
โดยคุณครูช่วยสนับสนุนให้เด็กได้ท างานตามความ
ถนัดของแต่ละคน ซึ่งหัวข้อของ Mind Map ที่
ออกแบบไว้ก่อนหน้า จะให้ข้อมูลย่อเกี่ยวกับความ
คืบหน้าของโครงการ 

เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้
ท างานภาคสนามพูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็กสนใจ
เรียนรู้ในโครงการ Project 
Approach สืบค้น และ 
รวบรวมข้อมูลด้วยวัตถุจริง 
ตามหัวข้อ Mind Map เป็นไป
ตามความก้าวหน้าของโครงการ 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์     เด็กและคุณครูร่วมกันจัดนิทรรศการโครงการ 
Project Approach  โดยให้เด็กเป็นผู้น าเสนอ
ผลงาน ชิ้นงาน ด้วยตนเอง โดย เป็นการน าเสนอใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การแสดง การ
อภิปราย  

เด็กและคุณครูได้จัดนิทรรศการ
โครงการ Project Approach  
และเผยแพร่ ผลงาน ชิ้นงาน 
ระยะในการศึกษาค้นคว้า   

- 2
6 

- 

การอภิปรายกลุ่ม  
การท างานภาคสนาม  

การน าเสนอประสบการณ์ 
 

ระยะที่ 3  ระยะประเมิน 
(จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน) 



 
 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน ต่อ 2) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตราฐานคุณภาพงาน 
3.  

 
 
 
 
 

1 สัปดาห์      ครูผู้สอนสรุปผลการจัดนิทรรศการ โครงการ 
Project Approach 
และจดบันทึก ข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้เข้า
ชมนิทรรศการ แล้วน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 

- แผนการสอนแบบโครงการ 
Project Approach 
- แบบประเมินแบบโครงการ 
Project Approach 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์     ครูผู้สอนรวบรวมเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม การสอน
แบบโครงการ Project Approach แล้วน าส่ง  
หัวหน้าสายวิชาการน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- โครงการ Project Approach 
 

 

สรุปผลการจัดการกิจกรรม  
Project Approach  

(การสอนแบบโครงการ) 
และน าผลการประเมินจากผู้เข้า
ชมนิทรรศการ มาปรับปรุงแก้ไข 

และพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน  
และน าส่งผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

- 2
7 

- 



 
 

10. ระบบติดตามและประเมินผล 

        ครูผู้สอน ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ครบจ านวน 40 สัปดาห์ 
และ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach  1 เรื่อง ในระยะ 1 ปี
การศึกษา โดยค านึงถึง พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน และสอดแทรก ทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ รวมถึงทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็กๆ และท าการ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กๆเป็นรายบุคคล  จากการท าแบบทดสอบประเมินพัฒนาการการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย และ น าข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้เข้าชมนิทรรศการ แล้วน ามาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
11.1 แผนการสอน 
11.2 การสอนแบบโครงการ Project Approach  
  
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
       
     แบบฟอร์มเอกสารงานการสอนแบบโครงการ Project Approach โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร(อยู่ในภาคผนวก) 
 
13 . ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญท่ี
พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา 
/ลดความเสี่ยง 

6  
 
 
 
 
 

   รูปแบบการท าเอกสารงาน
การสอนแบบโครงการ 
Project Approach 
รูปแบบบางส่วนยังไม่
สมบูรณ์ถูกต้อง ต้องได้รับค า
ชี้แนะและแก้ไขรูปแบบให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
รูปแบบการท าเอกสารการ
สอนแบบโครงการ 
Project Approach และ
อบรมเกี่ยวกับการท า
เอกสารงานธุวิชาการในชั้น
เรียนเพ่ือน ามาพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพมากข้ึน 
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สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน  
และน าส่งผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
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