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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “ความหมาย ความสําคญัและแนวคดิสําคญัของการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน” 

 
 
 
1.  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
แนวคิดหลกัของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 

แนวคิดท่ีตอ้งมีการปฏิรูปวธีิการเรียนรู้แบบใหม่  เป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อกระตุน้และเร่งรัดใหเ้กิดผล
ในทางการปฏิบติัอยา่งจริงจงั จากผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นครูหรือผูส้อนทุกคนซ่ึงจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การจดักระบวนการเรียนรู้จากเดิมคือเป็นผูส้ั่ง บรรยาย บอก มาเป็นผูก้ระตุน้ ผูอ้าํนวยความสะดวก 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานวา่โครงงานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริงในลกัษณะ
ของการศึกษา การสาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ ์คิดคน้ โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้ แนะนาํและ  
ใหค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

โครงงานเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งหอ้งเรียนกบัโลกภายนอกซ่ึงเป็นชีวติจริงของผูเ้รียน ทั้งน้ี 
เพราะวา่ 

-  ผูเ้รียนตอ้งนาํเอาความรู้ท่ีไดจ้ากชั้นเรียนมาบูรณาการเขา้กบักิจกรรมท่ีจะกระทาํเพื่อนาํไปสู่
ความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยการสร้างความหมาย การแกปั้ญหาและการคน้พบตนเอง 

-  ผูเ้รียนตอ้งสร้างและกาํหนดความรู้ จากความคิดและแนวคิดท่ีมีอยูก่บัความคิดและแนวคิดท่ี
เกิดข้ึนใหม่ ทาํใหเ้กิดการปรับเปล่ียนความรู้ใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

นอกจากน้ี การท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โครงงาน ทาํใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดกบั
ขอ้เทจ็จริงซ่ึงจะถูกเช่ือมโยงเขา้เป็นเร่ืองเดียวกนัในลกัษณะของสหพนัธ์ อนัจะสามารถนาํไปใชใ้น
สถานการณ์อ่ืนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ในส่วนของผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากโครงงาน ถือไดว้า่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั เพราะทุคนไดเ้ขา้มา  
มีส่วนร่วมในการคน้หาคาํตอบ หาความหมาย ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหา ทาํใหเ้กิดกระบวนการ
คน้พบ กระบวนการเรียนรู้ นาํไปสู่การแลกเปล่ียนประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ระหวา่งผูเ้รียน
ดว้ยกนั 
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ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้รียนจะถูกกระตุน้ใหไ้ดแ้สดงออกมาอยา่งเตม็ท่ีขณะท่ี
ปฏิบติักิจกรรม เช่นเดียวกนัทกัษะต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับชีวติ เช่น ทกัษะการทาํงาน ทกัษะการอยู่
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ฯลฯ ก็จะถูกนาํเอามาใชอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ในขณะท่ีร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึ น
ระหวา่งการทาํโครงการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทั้งหลายก็จะถูกปลูกฝังและสั่งสมในตวั
ผูเ้รียนเช่นกนั ขณะท่ีทุกคนร่วมกนัทาํงาน ซ่ึงถือวา่เป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

ในดา้นตวัครู การเรียนรู้โดยโครงงานของผูเ้รียน ช่วยทาํใหค้รูมองเห็นและเขา้ใจรูปแบบการ
เรียนรู้ รูปแบบการคิด ปฏิบติัการทางสมองของผูเ้รียน ดว้ยการสังเกตจากการแสดงออกการจดัการ และ
การปฏิบติักิจกรรม ตลอดจนการเสนอผลงานของผูเ้รียน 

การเรียนรู้จากโครงงาน ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชนในหลายรูปแบบและหลายระดบั ทาํใหก้ารเรียนรู้มีความหมาย
ต่อผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริงเพราะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบวา่ตอ้งเรียนรู้อะไร เพื่ออะไร โดยวธีิใด 

การเรียนรู้จากโครงงานสามารถทาํไดท้ั้งในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา จรกระทัง่
ระดบัอุดมศึกษา 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548 :33) ไดส้รุปแนวคิดสาํคญัของรูปแบบการสอนแบบ
โครงงานวา่ เป็นการสอนท่ีใชเ้ทคนิควธีิการหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานกนั ร่วมกนัระหวา่ง
กระบวนการกลุ่มการสอนคิด การสอนแกปั้ญหา การสอนเนน้กระบวนการ การสอนแบบปริศนา 
ความคิด และการสอนแบบขบร่วมกนัคิด ทั้งน้ี มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ
อยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง โดยใชก้ระบวนการและวชิาการทางวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง เป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ โดยผูเ้รียนสามารถสรุปไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียน
ไดม้าไม่จาํเป็นตอ้งตรงตาํราเรียน แต่ผูส้อนจะตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม โดยจดั
แหล่งเรียนรู้ใหแ้ลว้ปรับปรุงความรู้ท่ีไดใ้หส้มบูรณ์ 

การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือคน้ควา้หาคาํตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียน
อยากรู้หรือสงสัยดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 

วราภรณ์  ศุนาลยั (2536:27) ไดใ้หข้ั้นตอนของการทาํโครงงานไว ้ดงัน้ี 
5.  ขั้นการกาํหนดจุดมุ่งหมาย เป็นขั้นตอนการกาํหนดจุดมุ่งหมายของโครงงาน โดยผูเ้รียนเป็น

ผูว้างแผนปฏิบติั และประเมินผลโครงงานดว้ยตนเอง ผูส้อนคอยดูแลและช่วยเหลือเพื่อใหไ้ดโ้ครงงาน
ท่ีเหมาะสม 

6.  ขั้นวางแผนโครงงาน เม่ือเลือกโครงงานแลว้ ผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนวา่จะดาํเนินการอยา่งไร 
เก็บขอ้มูลท่ีไหน และใชว้ธีิการใดเลือกทาํกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัโครงงานนั้น ๆ 

7.  การปฏิบติั ในชั้นน้ีเป็นการดาํเนินการตามแผนท่ีตกลงกนัไว ้โดยการทาํตามขั้นตอนในการ
ปฏิบติั ขั้นน้ีถา้มีปัญหาเกิดข้ึนผูส้อนตอ้งคอยช่วยเหลือ แนะนาํ แกไ้ข 
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8.  การประเมินผล หลงัจากโครงงานเสร็จส้ินแลว้ก็มาร่วมกนัประเมินผลวา่การท่ีทาํไปบรรลุ
ถึงจุดประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ เพียงใด 

ชมนาด  เอ้ือสุวรรณทว ี(2542 : 53) กาํหนดขั้นตอนการทาํโครงงานท่ีต่างไป ดงัน้ี 
8.  ขั้นกาํหนดจุดมุ่งหมาย  ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนักาํหนดจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจนเพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกนั 
9.  ขั้นกาํหนดโครงงาน ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัคิดและเสนอแนะโครงงานท่ีน่าสนใจและตรง

จุดมุ่งหมาย อาจเสนอหลาย ๆ โครงงานแลว้เลือกท่ีมีประโยชน์เหมาะสมกบัความสามารถ ความถนดั 
ความสนใจและจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้อาจมอบหมายใหท้าํเป็นรายบุคคลหรือทาํเป็นกลุ่มข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของโครงงาน 

10.  ขั้นวางแผนการดาํเนินงาน  ใหผู้เ้รียนแต่ละคนหรือกลุ่มช่วยกนัทาํโครงการทาํงานเพื่อเป็น
แนวทางในการทาํงานตามโครงงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ การเขียนโครงงานประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์
วธีิดาํเนินงาน อุปกรณ์ท่ีใช ้งบประมาณและการประเมินผล 

11.  ขั้นดาํเนินงาน อาจมีประธานโครงงาน เลขานุการและตาํแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ลงมือทาํงานตามแผนงานท่ีวางไว ้อาจเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้าํปรึกษาหรือศึกษาคน้ควา้เอกสาร
ตาํราต่าง ๆ 

12.  ขั้นแสดงผลงาน เม่ือทาํโครงงานบรรลุผลสาํเร็จแลว้ควรจะนาํมาแสดงภายในหอ้งเรียน
หรือสถานท่ีจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน 

13.  ขั้นประเมินผลโครงงาน ผูส้อนวดัประเมินผลในดา้นต่าง ๆ เช่น ความถูกตอ้ง ความร่วมมือ
ในการทาํงาน ความสามารถในการนาํความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ไปใช ้
จากแนวคิดทั้งหมดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบโครงงานคือรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มสามารถเลือกวธีิ
การศึกษาและแหล่งความรู้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน มีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหวา่ ง
ความรู้/ทกัษะ/ประสบการณ์เดิมกบัส่ิงใหม่ มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2 

เร่ือง “กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน” 
 

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวธีิการหน่ึงท่ีใชก้ารวจิยัและพฒันาของสภาการศึกษา 
โดยนาํแนวคิดทฤษฎีหลกัการ เทคนิคต่าง ๆ จากผูท้รงคุณวฒิุและแนวปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ของครู
ตน้แบบทัว่ประเทศ นาํมาวเิคราะห์ สังเคราะห์แลว้นาํไปดาํเนินการทดลอง พบวา่วธีิการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานสามารถพฒันาผูเ้รียนไดค้รอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย  
โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดเ้สนอแผนลาํดบัขั้นตอนรูปแบบการจดัการเรียนรู้
โครงงานซ่ึงไดจ้ากการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครูในโครงการครูตน้แบบพร้อมทั้ง  
ไดน้าํเสนอขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 
   

   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์หลกัสูตร จดัทาํแผนการสอน 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของโครงงาน
นะห์หลกัสูตร จดัทาํแผนการสอน 

ใหค้วามรู้เร่ืองการทาํโครงงาน 

คิดและเลือกเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน 

ศึกษาเอกสารหรือคน้ควา้ความรู้ในเร่ืองท่ีจะทาํ

ทาํ
 
                                              

                         
 

เขียนเคา้โครงยอ่ของโครงงาน 

ลงมือปฏิบติั/ศึกษาคน้ควา้/ทาํการทดลอง 

เขียนรายงานผลการศึกษาคน้ควา้ 

นาํเสนอผลงาน/จดันิทรรศการ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ประเมิน – ช้ินงาน 
 - กระบวนการกลุ่ม  
 - กระบวนการทาํงาน  
                โดย 
 - ครู ผูเ้รียน เพื่อน ผูป้กครองและชุมชน  
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แผนภาพ ลาํดับข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

 ลกัษณะเด่นของรูปแบบ 
 การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือคน้ควา้หาคาํตอบในส่ิงท่ี
ผูเ้รียนอยากรู้หรือสงสัยดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งหลากหลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้ลือกตาม
ความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม ซ่ึงตดัสินใจร่วมกนัโดยใชว้ธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ทาํใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 การสอนโดยโครงงาน เป็นการสอนท่ีใชเ้ทคนิควธีิการหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานกนั
ระหวา่งกระบวนการกลุ่ม การสอนคิด การสอนแกปั้ญหา การสอนเนน้กระบวนการ การสอนแบบ
ปริศนาความคิด และการสอนแบบวา่ร่วมกนัคิด ทั้งน้ี มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความ
สนใจอยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง โดยใชก้ระบวนและวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง เป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียน
ไดม้าไม่จาํเป็นตอ้งตรงกบัตาํรา แต่ผูส้อนจะตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม โดยจดัแหล่ง
การเรียนรู้ใหแ้ลว้ปรับปรุงความรู้ท่ีไดใ้หส้มบูรณ์ 
 ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานทีเ่หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  
 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นนาํเสนอ 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผน 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นปฏิบติั 
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผล 

 รายละเอยีดข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 1.  ขั้นนําเสนอ  
 หมายถึง ขั้นท่ีครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ กาํหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์เกมส์ 
รูปแบบ หรือการใชเ้ทคนิคการตั้งคาํถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้แต่
ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอนของโครงงานเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 
 2.  ขั้นวางแผน  
  หมายถึง  ขั้นท่ีนกัเรียนร่วมกนัวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือขอ้สรุปของ
กลุ่มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
 3.  ขั้นปฏิบัติ  
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  หมายถึง  ขั้นท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผน
ร่วมกนั 
 4.  ขั้นประเมินผล  
  หมายถึง  ขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีครู นกัเรียนและเพื่อนร่วมประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง  สารในชีวติประจ าวนั 

 

 

บทที่ 10   สมบัติของสาร 
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แผนการจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  เร่ือง สารในชีวติประจําวนั  
บทที ่10   เร่ืองย่อย สมบัติของสาร     เวลา  1  ช่ัวโมง   สัปดาห์ที่  
 

1. สาระที ่3 สารและสมบติัของสาร  
2. มาตรฐาน ว 3.1    เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและ 

                                   แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
                                   จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

3. ตัวช้ีวดั 1.  ทดลองและอธิบายสมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  
4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง     สารอาจปรากฏในสถานะของแขง็ ของเหลว หรือแก๊ส สารทั้งสาม  

สถานะมีสมบติับางประการเหมือนกนัและบางประการแตกต่างกนั 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  -  จาํแนกประเภทของสารได้  
  -  ทดลองสมบติัของสารได้  
  -  อธิบายสมบติัของสารได้  
  -  รู้คุณค่าของสารบางอยา่งได้  
 
6. แนวคิดหลกั  สารตอ้งการท่ีอยู ่มีนํ้าหนกัและสัมผสัได ้การท่ีสารตอ้งการอยูต่่างกนั ทาํให ้  

เกิดสถานะต่างกนั โดยทัว่ไปแบ่งได ้3 สถานะ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

1.  ขั้นนํา ข้ันนําเข้าสู่กจิกรรม 
   เล่นเกมจาํส่ิงของ โดยให้
นกัเรียนสังเกตส่ิงของต่าง ๆ ท่ี
เตรียมมา แลว้ร่วมทายส่ิงของ
ระบุสถานะพร้อมสรุปเพื่อ
นาํเขา้สู่บทเรียน 

 
   นกัเรียนร่วมกนัสังเกตส่ิงของ
และตอบคาํถามร่วมกนัถึง
ลกัษณะส่ิงของท่ีปรากฏ เพื่อ
นาํไปสู่กิจกรรมจาํแนกสถานะ
ของสาร 

2.  ขั้นวางแผน อภิปรายก่อนกจิกรรม 
   ครูกาํหนดใหน้กัเรียนสาํรวจ
สารรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน โดย
กาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา ตาม  

 
   นกัเรียนรับใบงานศึกษา
ร่วมกนัโดยร่วมกนัออกแบบ 
วางแผนการสาํรวจสาร โดยระบุ 

 

ล าดับที ่
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

 สาํรวจสารส่ิงท่ีพบเห็น เป็น
ของแขง็ ของเหลวหรือก๊าซ 
พร้อมทั้งจาํแนกสารดว้ยเกณฑท่ี์
กาํหนดไดถู้กตอ้ง 

เกณฑใ์นการจาํแนกได ้

3.  ขั้นปฏิบัติ ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
ครูสังเกตการปฏิบติังาของแต่ละ
กลุ่มในการจาํแนกสาร 

 
นกัเรียนร่วมกนัจาํแนกส่ิงของท่ี
สาํรวจรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน
ดว้ยเกณฑท่ี์กาํหนด ของแขง็ 
ของเหลวและก๊าซ 

 อภิปรายหลงักจิกรรม 
   ครูสังเกตและห าขอ้เสนอแนะ
ในการระบุสถานะของสารตาม
เกณฑท่ี์กาํหนด 

 
  นกัเรียนนาํเสนอผลงาน 

 สรุป 
   ครูร่วมสรุปบทเรียนถึงสถานะ
ของสารและสมบติัของสารแต่
ละประเภท 

 
  นกัเรียนสรุปถึงสถานะของ
สารได ้

4.  ขั้นประเมิน ขั้นประเมิน 
   ใหน้กัเรียนจดัทาํรายงาน 
เล่มเล็ก 
และทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ
จาํแนกสาร 

 
  - นกัเรียนจดัทาํรายงานฉบบัจ๋ิว
ในหวัขอ้ “สาร” 
  - นกัเรียนจดัทาํแบบทดสอบ
สัมฤทธ์ิผลเร่ืองการจาํแนกสาร 

 
8. องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ 

 
ส่ือและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ วธีิวดัผลและประเมินผล 

แบบสาํรวจสาร 
แบบทดสอบ 
แผนภาพ 
ส่ิงของ 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม - สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 
- ตรวจและประเมินผลงานเป็น
รายบุคคล 
- ผลการทดสอบดว้ยแบบทดสอบ   
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ส่ือและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ วธีิวดัผลและประเมินผล 

ลูกโป่ง 
ตวัอยา่งสารชนิดต่าง ๆ  

 วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์เร่ือง จาํแนกสาร   

 

9. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 

ความรู้ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการ จิตวทิยาศาสตร์ 

   นกัเรียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจเร่ือง สมบติัของสาร
อยูใ่นระดบัดี  
   ป.6/1 มีความรู้ความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ป.6/2 และ ป.6/3 มีความรู้
ความเขา้ในอยูใ่นระดบั
พอใช ้

   นกัเรียน ป.6/1 มีทกัษะ
กระบวนการอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ป.6/2 มีทกัษะกระบวนการอยู่
ในระดบัดี 
   ป.6/3 มีทกัษะกระบวนการอยู่
ในระดบัดีมาก 

   นกัเรียน ป.6/1 มีจิตวทิยาศาสตร์
ดา้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ป.6/2 และ ป.6/3 มีจิตวทิยาศาสตร์
ดา้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยูใ่นระดบัพอใช ้

 
10. นักเรียนทีต้่องได้รับการพฒันาทุกด้าน 
 เด็กหญิงต่าย  คงบุตร  ป.6/2  
 
11. นักเรียนทีต้่องส่งเสริมสมรถนะทางวทิยาศาสตร์สูงขึน้ 
 เด็กหญิงศิริลกัษณ์  สุขปาน   ป.6/1  
 เด็กหญิงทกัษิณ  มะคนมอญ   ป.6/2 
 เด็กหญิงพิมประภา  นาจาอนุรักษ ์ป.6/2 
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ใบความรู้เร่ืองการจําแนกสาร 
 
วชิาวทิยาศาสตร์        ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
 

การจําแนกสาร 
การจําแนกประเภทของสาร 
 การจาํแนกสารออกเป็นหมวดหมู่ สามารถแบ่งไดห้ลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัเกณฑใ์นการแบ่ง เช่น  
* สถานะของสารเป็นเกณฑ ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  แก๊ส  เช่น  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ แก๊สออกซิเจน เป็นตน้  
 2.  ของเหลว  เช่น  นํ้า  นํ้าเช่ือม  เป็นตน้  
 3.  ของแขง็  เช่น  โลหะ  พลาสติก  เป็นตน้  
*  การนาํไฟฟ้าเป็นเกณฑ ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  สารท่ีนาํไฟฟ้าได้  
 2.  สารท่ีไม่นาํไฟฟ้า  
*  ลกัษณะเน้ือสารเป็นเกณฑ ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  สารเน้ือเดียว  
 2.  สารเน้ือผสม  
 
สารเนือ้เดียว 
1.  สารเน้ือเดียว  คือ สารท่ีมองเห็นเป็นเน้ือเดียว และถา้ตรวจสอบสมบติัของสารจะเหมือนกนัทุกส่วน 
อาจมีองคป์ระกอบเดียว หรือหลายองคป์ระกอบ แบ่งเป็นสารบริสุทธ์ิและสารละลาย 
 1.1  สารบริสุทธ์ิ  เป็นสารท่ีมีองคป์ระกอบเพียงชนิดเดียว ไดแ้ก่ ธาตุและสารประกอบ ซ่ึงก็คือ
สารท่ีเกิดจากองคป์ระกอบมากกวา่หน่ึงชนิด แต่มีอตัราส่วนโดยมวลของสารท่ีเป็นองคป์ระกอบ 
  1.1.1  ธาตุ  =  ตะกัว่  ทองคาํ  เงิน  แก๊สออกซิเจน  เหล็ก  แก๊สไนโตรเจน เป็นตน้ 
ซ่ึงธาตะแบ่งเป็นโลหะ (เช่น เหล็ก  ทองคาํ  เงิน)  อโลหะ (เช่น  แก๊สออกซิเจน  แก๊สไนโตรเจน)   
ก่ึงโลหะ (เช่น  อะลูมิเนียม) 
  1.1.2  สารประกอบ  =  นํ้าตาลทราย  เกลือแกง  นํ้า  กรดเกลือ  เป็นตน้ 
 1.2  สารละลาย  เป็นของผสมเน้ือเดียว มีอตัราส่วนโดยมวลของสารท่ีเป็นองคป์ระกอบไม่คงท่ี 
องคป์ระกอบของสารละลายมี 2 ส่วนคือ  
  1.2.1  ตวัทาํละลาย คือ สารท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในสารละลาย (กรณีสถานะ
องคป์ระกอบเหมือนกนั) หรือเป็นสารท่ีมีสถานะเดียวกบัสารละลาย (กรณีสถานะองคป์ระกอบต่างกนั) 
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  1.2.2  ตวัละลาย คือ สารท่ีมีปริมาณอยูน่อ้ยในสารละลาย หรือมีสถานะต่างจากการ
ละลาย เช่น 
   -  นํ้าเกลือ เป็นสารละลาย ประกอบดว้ยนํ้าและเกลือ  
   พิจารณา  นํ้าเกลือ มีสถานะเป็นของเหลว และนํ้าก็มีสถานะเป็นของเหลว 
ดงันั้น นํ้าจึงเป็นตวัทาํละลาย ส่วนเกลือ เป็นของแขง็ จึงเป็นตวัละลาย 
   -  อากาศ  เป็นสารละลาย  ประกอบดว้ย 
    1)  แก๊สไนโตรเจน ประมาณ 78 % 
    2)  แก๊สออกซิเจน 21% 
    3)  แก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละแก๊สเฉ่ือย 1% 
   พิจารณา  อากาศมีองคป์ระกอบสถานะเดียวกนั คือ แก๊ส จึงตอ้งดูปริมาณสาร
ท่ีเป็นองคป์ระกอบ ดงันั้น แก๊สไนโตรเจน เป็นตวัทาํละลาย (มีปริมาณมากกวา่) ส่วนแก๊สออกซิเจน  
แก๊สคาร์บอนออกไซด ์และแก๊สเฉ่ือยเป็นตวัละลาย 
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รายงานฉบับจิ๋ว  เร่ืองสาร 
วชิาวทิยาศาสตร์             ช้ันประถมศึกษาปีที ่6        ภาคเรียนที ่1        ปีการศึกษา 2553  
ช่ือ.........................................................ช้ัน........................เลขที.่......................คะแนน............................ 
 
สารแบ่งเป็น.......................สถานะ 
ได้แก่...................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
......................................... 

สารเคมี  คือ............................................................ 
............................................................................... 
................................... 
ตัวอย่างสารเคมี...................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 

จงหาข่าววทิยาศาสตร์  ทีเ่กีย่วกบัสถานะของสาร 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
......................................... 

จงรวบรวมการใช้ประโยชน์จากสารเคมี 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
......................................... 

สารชนิดต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างไร 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
......................................... 

นํา้ กบั ดิน แตกต่างกนัอย่างไร 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
......................................... 



รหัส UTQ-2128:การจัดการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ : การจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงาน                               28 
 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง การจําแนกสาร  
 

วชิาวทิยาศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  จํานวน  10  ข้อ  10  คะแนน  

คําช้ีแจง     แบบทดสอบชุดนีเ้ป็นแบบเลอืกตอบ ให้นักเรียนเลอืกข้อทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  
                  โดยทาํเคร่ืองหมาย  x  ลงในกระดาษคําตอบ 

1.  สาร แบ่งได้เป็นประเภทใดบ้าง 
     ก.  ของแขง็  ของเหลว 
     ข.  ของเหลว  ก๊าซ 
     ค.  ของดี  ของเสีย 
     ง.  ของแขง็  ของเหลว  ก๊าซ 

6.  สารข้อใด  มีสมบัติทนทาน 
     ก.  กระดาษชาํระ 
     ข.  แกว้ 
     ค.  เหล็ก 
     ง.  แป้ง 

2.  สารข้อใด เป็นของแข็ง 
     ก.  นํ้ามนัพืช 
     ข.  นํ้ามนัสัตว ์
     ค.  แชมพ ู
     ง.  นํ้าตาลทราย 

7.  สารใด  เกดิสนิมได้ง่ายทีสุ่ด 
     ก.  โลหะ 
     ข.  อโลหะ 
     ค.  นํ้า 
     ง.  อากาศ 

3.  สารข้อใด  เป็นของเหลว 
     ก.  นํ้าตาลปึก 
     ข.  ทราย  กรวด 
     ค.  อลูมิเนียม 
     ง.  จาระบี 

8.  สารใดเกดิการระเหยได้ง่ายทีสุ่ด 
     ก.  เบนซิน 
     ข.  นํ้ามนัพืช 
     ค.  เกลือป่น 
     ง.  ลูกเหมน็ 

4.  สารข้อใด  เป็นก๊าซ 
     ก.  คาร์บอน 
     ข.  เพชร 
     ค.  เหล็ก 
     ง.  ไฮโดรเจน 

9.  สารใด  เกดิการระเหิด 
     ก.  แชมพ ู
     ข.  นํ้ายาลา้งจาน 
     ค.  แอลกอฮอล์ 
     ง.  กอ้นดบักล่ิน 

5.  สารข้อใด  มีสมบัติลุกติดไฟ 
     ก.  เกลือป่น 
     ข.  นํ้าเช่ือม 
     ค.  นํ้ามนัพืช 
     ง.  แอลกอฮอล์ 

10.  การเปลีย่นสถานะของสารได้อย่างรวดเร็ว
ต้องอาศัยส่ิงใด 
     ก.  ความร้อน 
     ข.  ปริมาณสาร 
     ค.  ชนิดของสาร 
     ง.  สถานะของสาร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่ 3 

เร่ือง  “คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน” 
 

 
 คุณค่าของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 ผู้เรียนมีคุณค่าด้านการพฒันาแห่งตน 4 ด้าน  
1. ทกัษะการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่

ด้วยตนเอง  การแสวงหาความรู้นั้นตอ้งมีการวางแผน ออกแบบ กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
เช่น การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  การสอนตามจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ทกัษะการคิดสร้างสรรค์   ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดร่วมกนั ระดมสมอง ในหวัขอ้ท่ีออกแบบ
โครงงาน โดยแสดงการคิดสร้างสรรคข์องตนและของกลุ่มร่วมกนั จินตนาการท่ีเกิดข้ึนจากทกัษะ
การคิดสร้างสรรค ์จะทาํใหผู้เ้รียนคิดแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การประดิษฐเ์คร่ือง
ทาํทองหยอด ฝอยทอง เทคโนโลยกีารเกษตรต่าง ๆ 

3. ทกัษะทางอารมณ์   ผูเ้รียนเม่ือทาํงานร่วมกนั แสดงความคิดเห็นร่วมกนั จาํเป็นตอ้ง 
มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ดงันั้น การปรับตวัเขา้หากนัทาํใหเ้กิดทกัษะทางอารมณ์ของผูเ้รียนดีข้ึน มีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ มีความเป็นกลัยาณมิตร 

4. ทกัษะการส่ือสาร   หรือ  ทกัษะการนาํเสนอ  ผูเ้รียนเม่ือเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทาํโครงงาน 
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นการนาํเสนอผลการเรียนรู้ของกลุ่มตนดว้ยทกัษะการส่ือสาร หรือทกัษะ
การนาํเสนอผลงานของตนหรือกลุ่มของตนเอง ผูเ้รียนสามารถแสดงออกดว้ยทกัษะการนาํเสนอ 
ไดแ้ก่ 

- การนําเสนอด้วยวาจา  สามารถพดูหรือบรรยาย อธิบาย อภิปราย ในส่ิงท่ีปฏิบติัมา 
อาจจะใชส่ื้อประกอบ เช่น แผน่ใส  พาวเวอร์พอ้ยท ์ วดีิทศัน์ 

- การนําเสนอด้วยแผงงาน  หรือ แผงโครงงาน  ตอ้งอาศยัศิลปะของการนาํเสนอ 
อาจมีการจดัทาํ ตกแต่งดว้ยตนเอง 

 สรุปวา่ คุณค่าของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนโดยเกิดการ
พฒันาดา้นทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะทางอารมณ์ และทกัษะการส่ือสาร ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในการพฒันา ผูเ้รียนจะพบวา่ผูเ้รียนมีความฉลาดหลาย ๆ ดา้น  เช่น  ความฉลาดทางดา้น
สติปัญญา (I.Q)  ความฉลาดทางดา้นอารมณ์ (E.Q)  ความฉลาดทางดา้นความอดทน ( A.Q)  ความฉลาด
ทางดา้นทาํงานเป็นทีม ( T.Q)  ความฉลาดทางดา้นคุณธรรม ( M.Q)  ความฉลาดทางดา้นการเป็นผูน้าํ 
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(R.Q)  เป็นตน้  การพฒันาผูเ้รียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย และจิต
พิสัยสูงข้ึน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่ 4 

เร่ือง  “บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน” 
 

 
 
 บทบาทครูและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีขั้นตอนจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ตอ้งเขา้ใจและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานทีเ่หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นนาํเสนอ 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผน 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นปฏิบติั 
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผล 

 
ความหมายของแต่ละขั้นตอน 
 1.  ขั้นนําเสนอ  
 หมายถึง ขั้นท่ีครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ กาํหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์เกมส์ 
รูปแบบ หรือการใชเ้ทคนิคการตั้งคาํถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้แต่
ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอนของโครงงานเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 
 2.  ขั้นวางแผน  
  หมายถึง  ขั้นท่ีนกัเรียนร่วมกนัวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือขอ้สรุปของ
กลุ่มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
 3.  ขั้นปฏิบัติ  
  หมายถึง  ขั้นท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผน
ร่วมกนั 
 4.  ขั้นประเมินผล  
  หมายถึง  ขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีครู นกัเรียนและเพื่อนร่วมประเมิน 
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 เม่ือครูเขา้ใจความหมายของแต่ละขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานแลว้ ตอ้งทาํความ
เขา้ใจบทบาทของครูและผูเ้รียน โดยมีรายละเอียดของการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนแสดงตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 

บทบาทของผู้สอน ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

บทบาทของผู้เรียน 

1.  จดัใหมี้การปฐมนิเทศวธีิการเรียนรู้
แบบโครงงานเพื่อใหรู้้ถึงหลกัการ 
วตัถุประสงค ์ประโยชน์ ตวัแปร ปัจจยั
สาํคญัในการทาํโครงงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อนัอาจเกิดข้ึน 

 
ขั้นนําเสนอ 

 

1.  เสนอแนวคิด เลือก และกาํหนด
หวัขอ้โครงงาน 

2.  ใหค้าํปรึกษาในการดาํเนินงาน 
ของผูเ้รียนทุกขั้นตอน 

 
ขั้นวางแผน 

 

2.  เสนอแนวทาง ออกแบบการทาํ
โครงงาน 
3.  วางแผนร่วมกนัในการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
4.  ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
5.  เสนอเคา้โครงยอ่ของโครงงาน
ต่อผูส้อน 

3.  ติดตาม สอบถามความกา้วหนา้  ดูแล
การทาํโครงงานของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด 

 
ขั้นปฏิบัติ 

 

6.  ลงมือปฏิบติัโครงงานตาม
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
7.  รวบรมผลการทาํโครงงาน 
8.  เสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงผล
การทาํโครงงาน 
9.  เขียนรายงานหรือนาํเสนอผลงาน
โครงงานต่อครูผูส้อน 
10.  เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

4.  สังเกตและประเมินการทาํกิจกรรม
ของผูเ้รียน 
5.  สรุปการทาํงานและเสนอแนะการ
ทาํงานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มโดยรวม 

 
ขั้นประเมินผล 

11.  ประเมินผลการเรียนรู้แบบ
โครงงานของตนเอง 


