ครู มืออาชี พกับวิธีสอนแบบโครงงาน
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โครงงาน คืออะไร
โครงงาน คือ งานวิจยั เล็กๆสาหรับนักเรี ยนเป็ นการแก้ปัญหาหรื อข้อสงสัย หาคาตอบโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้ อหาหรื อข้อสงสัยเป็ นไปตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใด จะเรี ยกว่าโครงงานในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้น้ นั ๆ
กระบวนการขั้นตอนในการทาโครงงาน
1. เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาหรื อสงสัย
2. นักเรี ยนตอบปั ญหาชัว่ คราว โดยการตั้งสมมุติฐาน
3. นักเรี ยนออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์วา่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
4. ทาการทดลอง หรื อ ศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุ ปผล
คุณค่ าของการจัดทาโครงงาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้สอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การสอน
แบบโครงงาน ก็เป็ นวิธีการหนึ่งที่จดั ได้วา่ เป็ นการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพราะการสอนแบบโครงงานจะทา
ให้ผเู้ รี ยนมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. รู้จกั ตอบปั ญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็ นคนที่หลงเชื่ องมงาย ไร้เหตุผล
2. ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้ในเรื่ องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้ งกว่าการสอนของครู
3. ได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
4. ทาให้สนใจเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้น้ นั ๆมากยิง่ ขึ้น
5. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ประเภทของโครงงาน แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภทการสารวจและรวบรวมข้อมูล ทาได้โดยสารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูล
เหล่านั้นมาจาแนกเป็ นหมวดหมู่และนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ เช่น โครงงานสารวจคาที่มกั เขียนผิดกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย โครงการสารวจปลาน้ าจืดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นต้น
2. โครงงานประเภททดลอง ส่ วนมากจะใช้กบั โครงงานที่ตอ้ งการค้นคว้าโดยการทดลอง โครงงาน
ประเภทนี้ ตอ้ งจัดการกับ ตัวแปร 4 ประเภท
1. ตัวแปรต้น หรื อ ตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองนั้น
2. ตัวแปรตาม ซึ่ งจะเป็ นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น
3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งควบคุมให้เหมือน ๆ กัน มิฉะนั้นจะมีผลทาให้ตวั แปรตาม
เปลี่ยนไป
4. ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ตัวแปรควบคุมซึ่ งบางครั้งควบคุมไม่ได้ เช่น ทดลองขว้างลูกบอล ตัวแปร
ควบคุมคือแรงที่ใช้ขว้างลูกบอล แต่ช่วงที่ปาอาจมีลมพัดมาทาให้ควบคุมแรงการปาไม่ได้ (ลมที่พดั เข้ามาคือตัว
แปรแทรกซ้อน) ซึ่งอาจทาให้ขอ้ มูลผิดพลาดไป

3. โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์ เป็ นการนาความรู ้ที่มีอยูม่ าประดิษฐ์หรื อสร้างสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่ งจะ
เป็ นประโยชน์มากมาย ผูเ้ ขียนจะรวมถึงการเขียนหนังสื อ แต่งเพลง สร้างบทละครและอื่น ๆ ไว้ในโครงงาน
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ดว้ ย
4. โครงงานประเภททฤษฎี
บทบาทของครู ผ้ สู อน (ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน)
1. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดหัวข้อเรื่ องโครงงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. อานวยความสะดวก ในการทางาน
3. กากับ ติดตามการทาโครงงาน อย่างใกล้ชิดและให้กาลังใจ และช่วยแก้ปัญหา และให้นกั เรี ยนพัฒนางาน
ใหม่หากไม่ประสบความสาเร็ จ
4. เสนอแนะแหล่งข้อมูล แหล่งความรู ้ ผูร้ ู ้ เอกสารต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้า
5. ตรวจการเขียนรายงานโครงงานให้นกั เรี ยนอย่างละเอียดและชี้แนะหากยังไม่ตรงกรอบในการเขียนรายงาน
กรอบในการเขียนรายงานโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผูท้ าโครงงาน / โรงเรี ยน / พ.ศ. ที่จดั ทา 3.ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
4.บทคัดย่อ(บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ประกอบด้วย เรื่ อง/วัตถุประสงค์/วิธีการศึกษา/สรุ ปผล
5.กิตติกรรมประกาศ( แสดงความขอบคุณบุคคล หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ )
6. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 7.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
8.สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 10. วิธีการดาเนินการ 11.ผลการศึกษาค้นคว้า
12.สรุ ปผล 13.ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 14.เอกสารอ้างอิง
ส่ วนหน้ าของโครงงาน จากข้อ 1-5 บทที่ 1 ข้อ 6-8 บทที่ 2 ข้อ 9 บทที่ 3 ข้อ 10 บทที่ 4 ข้อ 11
บทที่ 5 ข้อ 12-13 เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก
การเสนอผลงานโครงงาน
การนาเสนอโครงงาน เป็ นการเผยแพร่ ผลงาน กิจกรรมนี้จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความกล้าแสดงออก เกิด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ภาคภูมิใจในผลงาน ตอบข้อซักถามของผูส้ นใจได้ การเสนอโครงงานมีหลายลักษณะ คือ
1. บรรยายประกอบแผ่นใส / สไลด์
2. บรรยายประกอบแผงโครงงาน
3. จัดนิทรรศการ
อย่างไรก็ตาม โครงงาน เป็ นงานวิจยั เล็ก ๆ สาหรับนักเรี ยน ถ้านักเรี ยนสามารถทาโครงงานที่เขา
สนใจ สงสัย มีปัญหา ได้ประสบผลสาเร็ จ นักเรี ยนจะมีองค์ความรู ้ใหม่ที่เขาสร้างขึ้นด้วยตนเอง ความรู ้เหล่านั้น
จะยัง่ ยืน และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้เหล่านั้นสู่ เรื่ องอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น ครู มืออาชีพ ควรกระตุน้ ให้
นักเรี ยนทาโครงงาน และที่สาคัญคุณครู ก็ตอ้ งเป็ นนักวิจยั ด้วยนะคะ ลูกศิษย์จึงจะเป็ นนักวิจนั ตัวน้อย ๆ ได้
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