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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 



บันทึกข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที ่ ๓๐๕./256๓  วันที่ ๑6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ข้าพเจ้า  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 เพ่ือดำเนินการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

      1. สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  
ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 

บัดนี้ โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานผล
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสาร
ตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

       ลงชื่อ   
( นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว) 
        ผู้รายงาน 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
.......................................................................................................................................................................................  

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

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

       ลงชื่อ           
(นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ที่เกีย่วข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
   
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
                                              ๑6 ตุลาคม ๒๕๖3 
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๑.  ชื่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

๒.  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา (ข้อ 6)   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม 
    การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                    

๓.  สนองกลยุทธ์  สพป.ตรัง เขต 2 (ข้อ 6)   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                    

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ๑.นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
    ๒.นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
    ๓.นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.1.สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

๕.2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และการจดักจิกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน   

๖.  เป้าหมาย 

๖.1. นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน จำนวน 57๕ คน    
           ๖.2. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงาน (Project-Based 
Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จนเกิดเป็นทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนเกิดแนวคิด  และมีความเช่ือว่า หากต้องการให้การเรียนรูม้ีพลังและฝังในตวัผู้เรียนได้ ต้องเป็น
การเรยีนรู้ที่เรียนโดยการลงมือทำเป็นโครงงาน มีการร่วมมือกันทำเป็นทีม และทำกับปัญหาที่มีอยู่ใน โดยผ่านระบวนการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ตามโมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบ PBL ดังรูปส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึงตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 

โมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบ PBL 

๘.  การดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม 

1. Define คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา  ขอบข่าย ประเด็นที่จะทำโครงงาน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกของ

ทีมงานร่วมกับครู เกีย่วกับ คำถาม ปัญหา  ประเด็น ความท้าทายของโครงงานคืออะไร และเพื่อให้เกดิการเรียนรู้อะไร 

2. Plan คือ การวางแผนการทำโครงงาน ครูก็ต้องวางแผนในการทำหน้าท่ีโค้ช รวมทั้งเตรยีม   เครื่องอำนวยความสะดวกใน

การทำโครงงานของผู้เรียน เตรียมคำถามเพื่อกระตุ้นให้คิดถึงประเดน็สำคัญ บางประเด็นที่ผู้เรียนอาจมองข้าม โดยถือหลัก

ว่า ครูต้องไมเ่ข้าไปช่วยเหลือจนทมีงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง ผู้เรียนท่ีเป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่ง

หน้าท่ีกันรับผดิชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลีย่นข้อค้นพบแลกเปลีย่นคำถาม แลกเปลีย่นวิธีการ ยิ่ง

ทำความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพยีงใด งานในข้ันต่อไป (Do) ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 

3.  Do คือ การลงมือทำ  ผู้เรยีนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปญัหา การประสานงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการ

ความขัดแย้ง ทักษะในการทำงานภายใต้ทรัพยากรจำกัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม  ทักษะในการทำงานในสภาพที่

ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทำงานในสภาพกดดนั ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะหผ์ล 

และแลกเปลีย่นข้อวิเคราะห์กับเพือ่นร่วมทีม เป็นต้น 

ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตทำความรู้จักและเข้าใจผู้เรยีนเป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึกทำหน้าที่เป็น

ผู้ดูแล สนับสนุน กำกับ และโค้ชดว้ย 

4. Review คือ ผู้เรียนเรียนจะทบทวนการเรยีนรู้ ว่าโครงงานไดผ้ลตามความมุ่งหมายหรือไม่รวมถึงทบทวนว่างานหรือกิจกรรม 

หรือพฤติกรรมแตล่ะขั้นตอนได้ใหบ้ทเรียนอะไรบ้าง ทั้งขั้นตอนท่ีเปน็ความสำเร็จและความล้มเหลว  เพื่อนำมาทำความ

เข้าใจ และกำหนดวิธีทำงานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณร์ะทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มา

แลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน ข้ันตอนน้ีเปน็การเรยีนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือเรยีกว่า AAR (After Action Review) 

 

https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/screen-shot-2558-04-07-at-12-04-33.png


5. Presentation ผู้เรยีนนำเสนอโครงงานต่อช้ันเรียน เป็นข้ันตอนท่ีให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับข้ันตอน Review 

เป็นขั้นตอนท่ีทำให้เกิดการทบทวนข้ันตอนของงานและการเรียนรู้ทีเ่กิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วเอามานำเสนอในรูปแบบที่เร้า

ใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ ทีมงานอาจสร้างนวัตกรรมในการนำเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และนำเสนอเป็นการ

รายงานหน้าช้ัน มีสื่อประกอบ หรอืจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ หรือนำเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

 

  
 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ชุมชนและผู้ปกครอง สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เมื่ออยู่ที่บ้าน 
๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒ ช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 
๓. กรรมการสถานศึกษา 
๔. โรงเรียนวังวิเศษ 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ 

1. Define คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา  ขอบข่าย ประเด็นที่

จะทำโครงงาน เป็นการสรา้งความเข้าใจระหว่างสมาชิก

ของทีมงานร่วมกบัครู เกี่ยวกับ คำถาม ปัญหา  ประเด็น 

ความท้าทายของโครงงานคืออะไร และเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้อะไร 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวดัเขา

วิเศษมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

การทำโครงงาน มีความอยากรู้

อยากเห็น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. Plan คือ การวางแผนการทำโครงงาน ครูก็ต้องวางแผน

ในการทำหน้าท่ีโค้ช รวมทั้งเตรียม   เครื่องอำนวยความ

สะดวกในการทำโครงงานของผู้เรยีน เตรียมคำถามเพื่อ

กระตุ้นให้คดิถึงประเด็นสำคัญ บางประเด็นท่ีผู้เรยีนอาจ

มองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไมเ่ข้าไปช่วยเหลือจน

ทีมงานขาดโอกาสคดิเองแก้ปัญหาเอง ผู้เรียนท่ีเป็นทีมงาน

ก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ การ

ประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลีย่นข้อค้นพบ

แลกเปลีย่นคำถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทำความเข้าใจ

ร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในข้ันต่อไป (Do) กจ็ะสะดวก

เลื่อนไหลดเีพียงน้ัน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวดัเขา

วิเศษมีความรู้ความเข้าใจในการวาง

แผนการทำโรงงานโดยครูเป็นพ่ีเลีย้ง

คอยกระตุ้น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3.  Do คือ การลงมือทำ  ผู้เรยีนจะได้เรียนรู้ทักษะในการ

แก้ปัญหา การประสานงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวดัเขา

วิเศษมีความรู้ความเข้าใจในทักษะ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการทำงานภายใต้

ทรัพยากรจำกดั ทกัษะในการค้นหาความรูเ้พิ่มเตมิ  

ทักษะในการทำงานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกตา่ง

หลากหลาย ทักษะการทำงานในสภาพกดดัน ทักษะใน

การบันทึกผลงาน ทักษะในการวเิคราะหผ์ล และ

แลกเปลีย่นข้อวิเคราะห์กับเพื่อนรว่มทีม เป็นต้น 

ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตทำ

ความรู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึก

ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล สนับสนุน กำกับ และโค้ชด้วย 

การแก้ปัญหา  

4. Review คือ ผู้เรียนเรียนจะทบทวนการเรยีนรู้ ว่าโครงงาน

ได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่รวมถึงทบทวนว่างานหรือ

กิจกรรม หรือพฤติกรรมแตล่ะขั้นตอนได้ให้บทเรียน

อะไรบ้าง ทั้งขั้นตอนท่ีเป็นความสำเร็จและความล้มเหลว  

เพื่อนำมาทำความเข้าใจ และกำหนดวิธีทำงานใหม่ที่

ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณร์ะทึกใจ หรือ

เหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตรต่รอง (reflection) 

หรือเรียกว่า AAR (After Action Review) 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวดัเขา

วิเศษมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

การเรยีนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง 

(reflection) หรือ เรียกว่า AAR (After 

Action Review) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5. Presentation ผู้เรยีนนำเสนอโครงงานต่อช้ันเรียน เป็น

ขั้นตอนท่ีให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับ

ขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนท่ีทำให้เกิดการทบทวน

ขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้ว

เอามานำเสนอในรูปแบบท่ีเร้าใจ ให้อารมณ์และใหค้วามรู้ 

ทีมงานอาจสร้างนวัตกรรมในการนำเสนอก็ได้ โดยอาจ

เขียนเป็นรายงาน และนำเสนอเปน็การรายงานหน้าช้ัน มี

สื่อประกอบ หรือจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ หรือนำเสนอเป็น

ละคร เป็นต้น 

 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวดัเขา

วิเศษมีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 



       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมจากแบบการสังเกตและผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ

จริง        มีค่าเฉลี่ย   ๑๐๐ 
       อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 

เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจจากแบบการสังเกตและผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ
จริง 

ค่าเฉลี่ย  ๘๑-๑๐๐ หมายถึง ระดับ ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย  ๖๑-๘๐  หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๔๑-๖๐  หมายถึง ระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒๑-๔๐  หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  ๐-๒๐  หมายถึง ระดับ ปรับปรุง 

๑๑.  งบประมาณ 
๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .......................................................................................... ............... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
   ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5,000 บาท 

  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป      ๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  5,000 บาท 
 

๑. จุดทีค่วรพัฒนาของโครงการ  
การสนับสนุนจากครูและผู้บริหารครูให้คำปรึกษา แกน่ักเรียนอย่างเข้าใจ  ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมใน

ทุกกิจกรรมที่นักเรียนดำเนินการให้มากกว่านี้และสม่ำเสมอ 

การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และส่งเสริมนักเรียนในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

 

 

 

 



การบูรณาการกับระบบเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ

เรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  และการจัดกิจกรรมที่

ใช้ระบบพี่สอนน้อง ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร  ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง 

ๆ บรรลุผลสำเร็จให้มากขึ้น 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ไม่มี 

 

              ลงชื่อ  

     (นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว) 
   ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



 
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


