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ค าน า 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ นครศรีธรรมรำช  เขต 4 ได้ด ำ เนิน                      

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย โดยอยู่ในควำมดูแล สนับสนุนจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมูลนิธิ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนปฐมวัยโดยผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น 

LN ( Local Networks ) และวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น LT ( Local Trainers ) ในแต่ละปี ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ปฐมวัย กำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบโครงงำน  

และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย             

ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ในปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ต่อกำรพัฒนำนักเรียนระดับ

ปฐมวัยทั้ง 4 ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนสติปัญญำที่เป็นช่วงวัยแห่งกำรเรียนรู้ กำรอยำกรู้อยำกเห็น               

อยำกทดลอง วัยแห่งกำรตั้งค ำถำมสงสัยใคร่รู้ สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว เพ่ือเป็นกำรพัฒนำนักเรียนให้รู้จัก  

ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่ เหมำะสมกับวัย รู้จักใช้ภำษำที่เหมำะสมกับวัยเกิดจินตนำกำร 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเป็นระบบ  

ผู้จัดท ำรำยงำนขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครศรีธรรมรำช เขต 4 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

เขต 4 ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูปฐมวัยผู้รับผิดขอบโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

ประเทศไทย คณะท ำงำน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนเล่มนี้                  

ไว้ ณ โอกำสนี้ 

 

      ฐำนิศ  หริกจันทร ์

                   ศึกษำนิเทศก์ 

                                                                              กรกฎำคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์

แห่งชำติ กลุ่มบริษัท บี.กริม และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ริเริ่มโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์

น้อย ประเทศไทย เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักวิทยำศำสตร์ให้กับเด็กอนุบำล เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกำสให้เด็ก

ปฐมวัย ได้ เรียนรู้และมีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ผ่ำนกำรทดลองอย่ำงง่ำย                

และมีควำมสนใจในกำรเรียนวิทยำศำสตร์ ให้เด็กรู้จักกำรสังเกต กำรคิด กำรตั้งค ำถำม และยังช่วยให้

ครูมีควำมรู้ และเทคนิคในกำรสอนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงปฐมวัยเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ  

ในชีวิตของกำรศึกษำ กำรน ำโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยเข้ำมำสู่ห้องเรียน ท ำให้เด็กๆ                   

เกิดควำมอยำกรู้ อยำกเห็น มีควำมกระตือรือร้นเป็นกุญแจห้องที่จะเปิดประตูสู่วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูจะต้องมีทัศนคติ และควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ 

โดยในปีงบประมำณ 2554จนถึงปัจจุบัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

เขต 4 ได้ด ำเนินกำรรับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย               

อย่ำงต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีโรงเรียนตำมโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน 7 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 – 3 และ                

รุ่นที่6 – 9 รวม 126 โรง (ทั้งนี้รุ่นที่ 4 – 5  ไม่ผ่ำนเงื่อนไขเกณฑ์กำรคัดเลือกตำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด) ทั้งนี้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของครูปฐมวัยที่เข้ำร่วม

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย พบว่ำ ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ครูไม่จบเอกปฐมวัย และครูย้ำยมำใหม่ ครูบรรจุใหม่ หรือ

เกษียณอำยุรำชกำร ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรขำดควำมต่อเนื่อง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้ด ำเนินโครงกำร             
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัยตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
เพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีกำรศึกษำ 2563 
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว และจำกกำรด ำเนินงำนพัฒนำโครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564             
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จึงได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมของโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือน ำผลกำรด ำเนินกำรที่ได้มำ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐำน และจัดท ำสำรสนเทศน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ระยะ
ที่  2  ปี กำรศึ กษำ  2563  และกิ จกรรมกำรอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำรขั้ น พ้ืนฐำนโครงกำร                                
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” 
ด้วยระบบทำงไกล เพ่ือใช้เป็นประโยชน์เน้นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย                    
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
       1. เพ่ือรำยงำนผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรน ำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย             
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
       2. เพ่ือรำยงำนผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรส่งผลงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน              
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ของครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย     
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ในแต่ละปีกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
- ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน            

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ระยะที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 รุ่น 4 , 7                   
รุ่นที่ตกค้ำง และคณะท ำงำนรวม จ ำนวน 50 คน 
 - ครูปฐมวัยที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
วิทยำกร และคณะท ำงำนรวม จ ำนวน 60 คน   

     ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน                                  

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ระยะที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  
 - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย                 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล  
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                    ตัวแปรตาม 
ผลที่เกิดกับครปูฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้แก่ 

1) ครูผู้สอนน ำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์              
กำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ  

2) ครูผู้สอนสำมำรถส่งผลงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย          
ประเทศไทย ในแต่ละปีกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 

2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

มีนำคม 2564 - กันยำยน 2564 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หมายถึง กำรศึกษำระยะยำวที่เกี่ยวกับ

หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ที่ครูและเด็กช่วยกัน วำงแผน กำรคัดเลือกหัวข้อควรเป็นไปตำมควำมสนใจ             
ของเด็ก แต่เป็นเรื่องที่ครูเห็นว่ำเหมำะแก่กำรน ำมำศึกษำ  โครงงำนอำจใช้เวลำหลำยวันหรือ             
หลำยสัปดำห์ ท ำให้เกิดกำรทุ่มเทศึกษำไม่ใช่เฉพำะกับเนื้อหำเท่ำนั้น แต่ยังก่อ ให้เกิดกำรคิดทบทวน
ตำมแนวทำงกำรประเมินกำรคิด (Metacognition) ซึ่งเด็กจะมีส่วนร่วมโดยตรงในกำรพัฒนำและคิด
รูปแบบโครงงำน โครงงำนสำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบและใช้กิจกรรมต่ำง    ๆ เช่น กำรพูดคุย                 
กำรค้นคว้ำ  และกำรทดลอง สัมภำษณ์หรือทัศนศึกษำ เป็นต้น หนึ่งในเป้ำหมำยของทุกโครงงำน คือ 
กำรที่เด็กมีโอกำสจะใช้ทักษะและแนวคิดหลำกหลำยและได้เรียนรู้ สิ่งที่เขำสนใจเป็นกำรส่วนตัว 
(Katz & Chard, 2000 : 210)  

 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  บุคลำกรวิชำชีพที่รับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ             
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

ครูปฐมวัย หมายถึง ครูที่ท ำหน้ำที่สอนนกัเรียนในระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หมายถึง                    
เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 
มีภำรกิจรับผิดชอบบริหำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่รวม ๕ อ ำเภอ คือ อ ำเภอขนอม อ ำเภอสิชล 
อ ำเภอท่ำศำลำ อ ำเภอสิชล อ ำเภอพรหมคีรี และอ ำเภอนบพิต ำ ในกำรบริหำรจัดคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ แบ่งเครือข่ำยจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำออกเป็น ๘ เครือข่ำยคุณภำพ ประกอบด้วย 
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๑. เครือข่ำยขนอม ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๑๗ โรงเรียน 
๒. เครือข่ำยสิชล ๑ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๒๐ โรงเรียน 
๓. เครือข่ำยสิชล ๒ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๒๐ โรงเรียน 
๔. เครือข่ำยท่ำศำลำ ๑ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๑5 โรงเรียน 
๕. เครือข่ำยท่ำศำลำ ๒ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๑5 โรงเรียน 
๖. เครือข่ำยท่ำศำลำ ๓ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๑6 โรงเรียน 
๗. เครือข่ำยพรหมคีรี ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ๑8 โรงเรียน  

การด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน                                  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2563  หมำยถึง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 4 ใน ปีงบประมำณ 2564 แบ่งเป็นกำรด ำเนินงำนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย              
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “น้ าและอากาศ” ด้วยระบบทางไกล 
หมำยถึง ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย              
ประเทศไทย ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  แบง่เป็นกำรด ำเนินงำนระดับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

วิทยากรหลัก ( Core Trainer : CT ) หมำยถึง วิทยำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่สร้ำงและพัฒนำรูปแบบ สื่อและเอกสำรประกอบส ำหรับกำรอบรม            
เซิงปฏิบัติกำรจัดกำรเตรียมกำรอบรมพัฒนำวิทยำกรเครือข่ำยห้องถิ่น ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ                  
และติดตำม ดูแลวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น ร่วมประเมินคุณภำพงำนจำกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
และร่วมจัดกิจกรรม ประซำสัมพันธ์โครงกำร 

ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น ( Local Network : LN ) หมำยถึง ผู้รับผิดชอบโครงกำร                  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรรับสมัครโรงเรียน
เข้ำโครงกำร คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เป็นวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น จัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรส ำหรับครู ประสำนงำนเพ่ือน ำสื่อแจกให้โรง เรียนในโครงกำรร่วมกับโรงเรียน                     
ในกำรค้นหำนักวิทยำศำสตร์พ่ีเลี้ยง ร่วมจัดกิจกรรมวันนักวิทยำศำสตร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้ำร่วม
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โครงกำร รวบรวม และตรวจสอบเอกสำรของโรงเรียนในกำรขอรับตรำพระรำชทำน บ้ำน                             
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และประชำสัมพันธ์โครงกำร 

วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ( Local Trainer : LT ) หมำยถึง ครูปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นวิทยำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่ เข้ำรับกำรอบรมจำกวิทยำกรหลัก จัดเตรียม            
และให้กำรอบรมครูจำกโรงเรียนในเครือข่ำยของตน ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือทำงวิชำกำร ประเมิน                    
และพัฒนำกำรจัดกำรอบรม 

โรงเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ ( School Teacher : ST ) หมำยถึง ครูปฐมวัย             
ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีหน้ำที่รับกำรอบรมจำก LN และ LT จัดกิจกรรมโดยใช้ใบกิจกรรมกำรทดลอง                
ของโครงกำร เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นประจ ำ อย่ำงน้อย สัปดำห์ละ 1 ครั้ง                
ทั้งนี้ให้รวมอยู่ในกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ยื่นเรื่องขอรับกำรประเมินรับรอง                   
ผลกำรด ำเนินงำนให้เป็น “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย” เมื่อปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรอบรมเฉพำะทำง (กำรสืบเสำะตำมกระบวนกำรทำง) 
รุ่นที่ 1-3 และ รุ่นที่ 6-9  ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  

2. จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ๒๐ กำรทดลอง 
3. ผู้เรียนท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ อย่ำงน้อย 1 โครงงำน 
4. จัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดจนครบ 3 ปี และยื่นเรื่องขอรับกำรประเมินเพ่ือคงสภำพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ครูผู้สอนน ำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2. ครูผู้สอนสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รูปแบบโครงงำนตำมโครงกำรบ้ำน 

นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ                                                                           
                3. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ และมีคุณลักษณะด้ำนวิทยำศำสตร์ 
       4. ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4  
สำมำรถส่งผลงำนเพื่อขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในแต่ละ                  
ปีกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกำรด ำเนินงำนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้รำยงำน      
ได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมส ำคัญของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2. แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
3. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในบริบท สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
4. วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
5. กำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ 
6. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
7. กำรใช้ค ำถำมในเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด 
8. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
กุลยำ ตันติผลำชีวะ (2547 : 174) กล่ำวว่ำเด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในแง่ของทักษะพ้ืนฐำน 

กระบวนกำรและสำระวิทยำศำสตร์เบื้องตน้มีเป้ำหมำยดังนี้ 
1.  ให้เด็กได้คน้คว้ำและสืบเสำะสิ่งต่ำงๆ 
2. ให้เด็กได้เข้ำใจกระบวนกำรวิทยำศำสตร์อย่ำงแท้จริง 
3. กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นควำมสนใจและเจตคติของเด็กด้วยกำรค้นให้พบ 
4. ช่วยให้เด็กค้นหำข้อควำมรู้บำงอย่ำงที่เป็นวิทยำศำสตร์เบื้องต้นส ำหรับเด็ก 
5. ช่วยให้เด็กเข้ำใจวิธีกำรท ำงำนอย่ำงนักวิทยำศำสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ ำวันและกำรสืบค้น                

ของตัวเด็ก ประสำท เนืองเฉลิม (2546 : 23) กล่ำวว่ำกำรน ำวิธีกำรเรียนทำงวิทยำศำสตร์มำสอดแทรก              
ในกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัยจะส่งเสริมให้เด็กเกิดกำรคิดอย่ำงเป็นระบบและศึกษำสิ่งต่ำงๆด้วยกำรน ำทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้กระตุ้นพัฒนำกำรเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนให้เกิดขึ้นอย่ำงสมดุล
และเต็มศักยภำพสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 1-2) กล่ำวถึง ควำมส ำคัญ                             
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ 

5.1 ช่วยให้เด็กพัฒนำควำมตระหนักรู้ (Cognition) เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวเด็ก                
จะได้รับกำรส่งเสริมและตอบสนองต่อค ำถำมที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรส ำรวจสิ่งต่ำงๆรอบตัวเองอย่ ำงเหมำะสม                 
และทันท่วงทีและฝึกฝนกำรจัดโครงสร้ำงควำมคิดจำกประสบกำรณ์ที่ได้รับซึ่งเป็นกำรวำงพ้ืนฐำน โครงสร้ำง           
กรอบแนวคิด (Conceptual framework) เกี่ยวกับ โลกธรรมชำติรอบตัวให้ถูกต้องเหมำะสม ตั้งแต่ในระดับ
ปฐมวัยอันจะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น 
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5.2  กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัยช่วยให้เด็กพัฒนำคุณลักษณะตำมวัยที่ส ำคัญ 4 ด้ำนได้แก ่
 1. ด้ำนร่ำงกำยกำรจัดกิจกรรมกำรส ำรวจสิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็กได้ใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำมีกำรเคลื่อนไหว
ช่วยพัฒนำท ำให้กล้ำมเนื้อมัดใหญ่และกล้ำมเนื้อเด็กได้รับกำรพัฒนำ 

   2. ด้ำนอำรมณ์และจิตใจจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้เด็กส ำรวจและทดลองสิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็กจะได้รับ            
กำรฝึกฝนให้รู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเองในกำรท ำกิจกรรมรู้จักใช้เหตุผลในกำรท ำกำรส ำรวจและอธิบำยสิ่งต่ำงๆ
รู้จักตัดสินใจเลือกวิธีกำรทดลองและยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้แสดงผลงำนจำกกำรส ำรวจและแสดงควำมสำมำรถ             
ของตนเอง 
 3. ด้ำนสังคมจัดกิจกรรมส ำรวจสิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็กๆได้ฝึกกำรช่วยเหลือตนเองรู้จักท ำงำนร่วมกับ
เพ่ือนๆในกลุ่มย่อยรู้จักกำรให้และกำรรับรู้จักกำรรอคอยและฝึกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกัน
ตลอดจนเห็นคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมรอบตัวและช่วยกันดูแลรักษำ 

   4. ด้ำนสติปัญญำจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เด็กจะได้พัฒนำควำมสำมำรถ           
ในกำรถำมค ำถำมเชิงวิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำยกำรลงมือค้นหำค ำตอบด้วยวิธีกำรต่ำงๆที่เหมำะสมกับวัย  เช่น              
กำรสังเกตกำรสอบถำมกำรทดลองกำรจ ำแนกสิ่ งต่ำงๆโดยใช้เกณฑ์ของตนเองหรือเกณฑ์ที่ครูก ำหนดขึ้นได้               
บอกลักษณะของสิ่งที่ส ำรวจพบด้วยค ำพูดกำรวำดภำพหรือกำรแสดงบทบำทสมมติ กำรสรุปสิ่งที่ตนเองได้                
เรียนรู้ใหม่และบอกวิธีกำรเรียนรู้ของตนเองซึ่งมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำควบคู่ไปด้วย 

5.3  ช่วยให้เด็กมีโอกำสใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรออกแบบ                
และสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตลอดจนคิดวิธีแก้ปัญหำต่ำงๆตำมวัยและศักยภำพผ่ำนกำรเล่นทำงวิทยำศำสตร์             
ดังนั้นสรุปได้ว่ำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นกำรตอบสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็นของเด็ก
ปฐมวัยกระตุ้นควำมสนใจใคร่รู้ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนกำรเรียนรู้คิดอย่ำงเป็นระบบและคิดอย่ำงมีเหตุผล            
เกิดกำรเข้ำใจมโนทัศน์และเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นรอบตัวน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรสรุปข้อควำมรู้           
ได้ด้วยตนเองและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์สำมำรถส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็กปฐมวัย 
ให้เกิดข้ึนอย่ำงสมดุลและเตม็ศักยภำพ 

แนวทางการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี น ำร่องโครงกำร  
"บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีเป้ำหมำยในกำรปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ 
ธรรมชำติ และเทคโนโลยีด้วย กิจกรรมที่สร้ำงควำมสนุก ควำมเพลิดเพลิน ตำมควำมสนใจใคร่รู้และ              
ควำมกระตือรือร้น ฝึกทักษะกำรสังเกต รู้จักตั้งค ำถำม พยำยำมหำค ำตอบด้วยตนเองตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมให้เด็กๆเหล่ำนี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยำศำสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีจิตวิทยำศำสตร์ 
ที่มีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งจะสำมำรถช่วยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและควำมเป็นอยู่ของไทย                  
ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป ในกำรนี้สพฐ. ได้ศึกษำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมของโครงกำรฯ พบว่ำ มีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรและแนวคิดของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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เน้นทักษะกำรตั้งค ำถำมและค้นคว้ำหำค ำตอบของแต่ละบุคคล กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจำกกำรและ
กำรให้ข้อสรุปด้วยวำจำ มีกำรท ำกำรทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำกิจกรรมกำรสอน
วิทยำศำสตร์มำบูรณำกำรผ่ำนกำรกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ให้เด็กๆในห้องเรียนได้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและขยำยโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย                   

ประเทศไทย” 
2. เพ่ือพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็ก 

ปฐมวัยได้ 
3. เพ่ือปลูกฝังเตรียมควำมพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดี                 

ต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมายของโครงการ 

 สพฐ. มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ตั้งแต่ปีงบประมำณ             
2554 - ปัจจุบัน จ ำนวน 9 รุ่น ดังนี้ 

ด้านปริมาณ 
      1. ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบำลที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนน ำร่อง จ ำนวนประมำณ 200 แห่ง               
จำกผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network) 8 เครือข่ำย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศเยอรมนี” 
      2. ปีที่ 2 โครงกำรฯ เริ่มขยำยผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน โดยร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือถ่ำยทอดกระบวนกำร
ด ำเนินโครงกำรให้แก่โรงเรียนที่สนใจ 
ด้านคุณภาพ 
     1. เด็กในระดับอนุบำลรู้จักวิทยำศำสตร์ผ่ำนกำรทดลองอย่ำงง่ำยและมีควำมสนใจในกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ 
    2. เด็กในระดับอนุบำลได้รับกำรถ่ำยทอดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้อง 
    3. เด็กในระดับอนุบำลได้พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ดังนี้ 
              - ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ : สำมำรถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งค ำถำมและกำรค้นหำค ำตอบได้ 
              - ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรทำงภำษำ : สำมำรถสื่อสำรควำมคิดต่ำงๆ ออกมำเป็นถ้อยค ำ 
ที่ผู้อื่นสำมำรถเข้ำใจได้ 
              - ทักษะด้ำนสังคม : สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดีและสำมำรถสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์ได้ 
              - ทักษะด้ำนร่ำงกำย : ได้ฝึกฝนกำรใช้กล้ำมเนื้อขณะท ำกำรทดลองต่ำงๆ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. โรงเรียนทุกโรงที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยทุกโรง สำมำรถจัดกิจกรรม                        
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้อย่ำงมีคุณภำพ และเป็นแบบอย่ำงให้โรงเรียนอื่นๆได้ 
 2. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

 3. เด็กปฐมวัยได้รับกำรปลูกฝัง เตรียมควำมพร้อมให้มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 สรุป 

 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ทุกรุ่น สำมำรถจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ระดับปฐมวัยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”ได้อย่ำงมีคุณภำพ                        
และมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำรูปแบบในกำรพัฒนำโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย                
ตำมบริบทของตนเองได้อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในบริบทของสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  
 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงกำรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำพระรำชทำนพระรำชด ำริ ให้คณะกรรมกำรโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย น ำไปพิจำรณำ ริเริ่ม ด ำเนินกำรน ำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตร
ตัวอย่ำงโครงกำรนี้ ครำวเสด็จพระรำชด ำเนินเยือนประเทศเยอรมณี เมื่อปีพ.ศ. 2552 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทอดพระเนตรระบบกำรเรียน             
กำรสอนวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนอนุบำลแห่ งหนึ่ ง ในประเทศเยอรมณี โรงเรียนนั้นอยู่ ในโครงกำร                            
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย” หรือในภำษำเยอรมันเรียกว่ำ “Haus der KleinenForscher” ในประเทศเยอรมณี
โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรปลูกฝังควำมสนใจและรักวิทยำศำสตร์ในเด็กเล็กได้อย่ำงดี อีกทั้งยังมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบสำมำรถขยำยผลจำก 50 โรงเรียนในปี แรกสู่  15 ,000 โรงเรียนในปีที่ 3                    
และสำมำรถควบคุมมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้โครงกำรยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงพ่อ แม่ ผู้ปกครองให้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมปลูกฝังกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย นับว่ำเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนวิทยำศำสตร์
ระดับรำกฐำนที่มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี จึงมีรับสั่งอยำกเห็นโรงเรียนอนุบำลในประเทศไทยได้มีกำรเรียนแบบนั้นบ้ำง คณะกรรมกำรโครงกำร 
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der KleinenForscher โดยกำรประสำนงำน                           
ของ Mr.Thomas Tillmann กรรมกำรมูลนิธิบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศเยอรมณี เพ่ือขออนุญำตน ำ
กิจกรรมนี้มำทดลองท ำในประเทศไทย 
 ในปีงบประมำณ 2554 จนถึงปัจจุบัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
ได้ด ำเนินกำรรับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย อย่ำวชงต่อเนื่อง และใน
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ปัจจุบันมีโรงเรียนตำมโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน  9 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 – 3 และรุ่นที่ 6 – 9 รวม 126 โรง              
(ท้ังนี้รุ่นที่ 4 – 5 ไม่ผ่ำนเงื่อนไขเกณฑ์กำรคัดเลือกตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้ด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว และจำกกำรด ำเนินงำนพัฒนำ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย จึงได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมำณ 
2560 – 2563 เพ่ือน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ได้มำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน และจัดท ำสำรสนเทศน ำเสนอผล                     
กำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ต่อไป ซึ่งโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีกำรศึกษำ 2563  มีกระบวนกำรควบคุมคุณภำพ                
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีกำรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำรประเมินเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนให้เหมำะสม           
กับบริบทกำรด ำเนินงำนใน 3 ด้ำน ดังนี้ 
 1. ต้องเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงน้อย 2 ครั้ง 
 2. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบำล 1 ได้ท ำกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ไม่ต่ ำกว่ำ 10 กิจกรรม
ต่อระดับชั้น โดยทุกระดับชั้นรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 20 กิจกรรม ในแต่ละปีกำรศึกษำ ต่อ 1 โรงเรียนกำรท ำโครงงำน
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะของเด็กปฐมวัย ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย ระดับปฐมวัย                     
อย่ำงน้อย 1 โครงงำน ต่อ 1 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ประสงค์จะรับตรำสัญลักษณ์ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย’’              
ต้องด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขและขอเสนอรับตรำสัญลักษณ์“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย”ผ่ำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
กลั่นกรองเบื้องต้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกลั่นกรองขั้นสุดท้ำย ซึ่งตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561                 
กำรด ำเนินกำรกลั่นกรองเป็นที่สิ้นสุดในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบกรรมกำรก่อนน ำเสนอ
มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ประกำศผล                        
กำรด ำเนินงำนโครงกำรต่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย พบว่ำ โครงกำรนี้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
เด็กปฐมวัยอย่ำงมำกท ำให้เด็กเรียนรู้วิทยำศำสตร์ผ่ำนกำรทดลองอย่ำงง่ำย มีควำมสนใจในกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เด็กได้รับกำรถ่ำยทอดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้องและเกิดทักษะกำรเรียนรู้ เช่น 

- ทักษะด้ำนภำษำ : นักเรียนสำมำรถสื่อสำรควำมคิดต่ำงๆออกมำเน้นค ำพูด                                                      
- ทักษะด้ำนสังคม : นักเรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้ เป็นอย่ำงดีและสำมำรถสื่อสำร                      

ทำงวิทยำศำสตร์ได ้
- ทักษะกำรคิด : นักเรียนรู้จักสังเกตตั้ งค ำถำมจำกกำรท ำกิจกรรมซึ่ งกิจกรรมของโครงกำ ร                       

มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรแนวคิดของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560 เพรำะเน้นกิจกรรม                
ที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะกำรตั้งค ำถำมและค้นคว้ำหำค ำตอบของเด็กแต่ละบุคคล               
กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจำกกำรสังเกตและกำรให้ข้อสรุปด้วยวำจำมีกำรท ำกำรทดลองร่วมกันเน้นกลุ่ม
ย่อยซึ่งสรุปได้ว่ำสำมำรถน ำกิจกรรมกำรสอนวิทยำศำสตร์มำบูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
พุทธศักรำช 2560 ได้เป็นอย่ำงดี



 

     รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                                        
                                                   สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564                                                  14 | ห น้ า                                                                                     
 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 
ในกำรด ำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2555 มีโรงเรียนเสนอขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์

น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์และได้รับตรำพระรำชทำนจ ำนวน 4 โรงเรียนคิดเป็น          
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ ส่ งปี กำรศึกษำ 2556 มี โรง เรี ยนเสนอขอรับตรำพระรำชทำน                              
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยจ ำนวน 25 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์และได้รับตรำพระรำชทำน จ ำนวน 
23 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 92.00 ของโรงเรียนที่ส่งปีกำรศึกษำ 2557 มีโรงเรียนเสนอขอรับตรำ
พระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จ ำนวน 35 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์และได้รับตรำ
พระรำชทำนจ ำนวน 32 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 91.43 ของโรงเรียนที่ส่ง 

ปีกำรศึกษำ 2558 มีโรงเรียนเสนอขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย                
ประเทศไทย จ ำนวน ๑๓ โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์และได้รับตรำพระรำชทำนจ ำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
84.62 ของโรงเรียนที่ส่ง 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนโรงเรียนที่ผ่ำนกำรรับตรำ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย”               
ปีกำรศึกษำ 2555-2562 และปีกำรศึกษำ 2563 มี โรงเรียนเสนอขอรับตรำพระรำชทำน                          
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จ ำนวน 23 โรงเรียน โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์ และได้รับตรำพระรำชทำน 
จ ำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ปีการศึกษา โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

      2555        4        4 100 
      2556       25      23 92.00 
      2557       35      32 91.43 
      2558       13      11 84.62 
      2559       10      10 100 
      2560       22      19 86.36 
      2561       31      31 100 
      2562       59      59 100 
      2563       23      23 100 

รวม 95.50 
หมายเหตุ  โรงเรียนที่ตกค้ำงไม่ได้ขอรับกำรประเมินในแต่ละปีกำรศึกษำ สำมำรถส่งซ้ ำได้ในปีกำรศึกษำถัดไป 
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ คือ กำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงมีกระบวนกำรที่เป็นแบบแผน           

มีขั้นตอนที่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ โดยขั้นตอนวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่เป็นเครื่องมือส ำคัญของนักวิทยำศำสตร์ 
(เกียรติศักดิ์ วิทยำ. 2558 ) ได้กล่ำวไว้ดังนี้ จำกกำรศึกษำกำรท ำงำนของนักวิทยำศำสตร์จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่ำ กำรท ำงำนของนักวิทยำศำสตร์ มีวิธีกำรท ำงำนอย่ำงมีระบบมีขั้นตอนได้วิวัฒนำกำรสืบทอดต่อ กันมำ
ตำมล ำดับจนได้ชื่อว่ำ เป็นวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ซึ่งวิธีกำรท ำงำนดังกล่ำวเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง               
ที่ท ำให้กำรศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ประสบผลส ำเร็จ และเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว จนถึงปัจจุบันนี้บุคคล
ต่ำง ๆในสำขำอ่ืน ๆ ก็ได้มองเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์จำกวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ สำมำรถน ำไปใช้กับ 
กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ และรวบรวมควำมรู้ทุกสำขำวิชำ ดังนั้นวิธีกำรดังกล่ำวจึงไม่ควรเป็นวิธีกำร เฉพำะของ
นักวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น แต่ควรเป็นวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ทั่ว ๆ ไป ที่เรียกว่ำ “วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์” 

วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ( Scientific Method ) หมำยถึง กำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์                   
อย่ำงมีกระบวนกำรที่เป็นแบบแผนมีขั้นตอนที่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ โดยขั้นตอนวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่เป็น
เครื่องมือส ำคัญของนักวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา 
ส ำคัญที่ว่ำกำรแก้ปัญหำ จะต้องค ำนึงว่ำปัญหำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ปัญ หำเกิดจำกกำรสังเกต                

กำรสังเกตเป็นคุณสมบัติของนักวิทยำศำสตร์ กำรสังเกตอำจจะเริ่มจำกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำ อำจจะเป็น 
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติหรือกำรเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต แม้แต่ อเล็กซำนเดอร์เฟลมมิง (Alexander Fleming) 
ได้สั ง เกตเกี่ ยวกับกำรเจริญเติบโตของเชื้ อแบคที เรีย ในจำนเพำะเชื้ อ  พบว่ำถ้ ำมี รำ เพนนิซิล เลียม                    
(Penicillium notatum) อยู่ในจำนเพำะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจะไม่เจริญดี ผลของกำรสังเกตของ อเลกซำน เดอร์ 
เฟสมมิง น ำไปสู่ประโยชน์มหำศำลในวงกำรแพทย์ กำรสังเกตจึงเป็นขั้นแรกที่ส ำคัญน ำไปสู่ข้อเท็จจริงบำงประกำร 
และมีส่วนให้เกิดปัญหำ กำรสังเกต จึงควรสังเกตอย่ำงรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น ในกำรตั้งปัญหำที่ดี               
ควรจะอยู่ ในลักษณะที่น่ำจะเป็นไปได้  สำมำรถตรวจสอบหำค ำตอบได้ง่ำย และยึดข้อเห็จจริงต่ำงๆ                              
ที่รวบรวมมำได้ 

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 
สมมติฐำนมีค ำตอบที่อำจเป็นไปได้ และค ำตอบที่ยอมรับว่ำถูกต้องเชื่อถือได้ เมื่อมีกำรพิสูจน์หรือ

ตรวจสอบหลำย ๆ ครั้ง ลักษณะสมมติฐำนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นสมมติฐำนที่เข้ำใจได้ง่ำย 
2) เป็นสมมติฐำนที่แนะสู่ทำงที่จะตรวจสอบได้ 
3) เป็นสมมติฐำนที่ตรวจได้โดยกำรทดลอง เป็นสมมติฐำนที่สอดคล้อง และอยู่ในขอบเขตของข้อเท็จจริงที่ได้ 
จำกกำรสังเกต และสัมพันธ์กับปัญหำที่ตั้งไว้ กำรตั้งสมมติฐำนต้องยึดปัญหำเป็นหลักเสมอ ควรตั้งหลำย ๆ 
สมมติฐำนเพ่ือมีแนวทำงของค ำตอบหลำย ๆ อย่ำง แต่ไม่ยึดสมมติฐำนใด สมมติฐำนหนึ่งเป็นค ำตอบก่อนที่จะ
พิสูจน์ ตรวจสอบสมมติฐำนหลำยๆ วิธี และหลำยครั้งๆ 
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3. ขั้นตรวจสอบสมติฐาน  
เมื่อตั้งสมมติฐำนแล้ว หรือคำดเดำค ำตอบหลำย ๆ ค ำตอบไว้แล้ว กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์                    

ขั้นต่อไป คือ ตรวจสอบสมมติฐำน ในกำรตรวจสอบสมมติฐำนจะต้องยึดข้อก ำหนดสมมติฐำนไว้เป็นหลักเสมอ 
เนื่องจำกสมมติฐำนที่ดีได้แนะสู่ทำงกำรตรวจสอบ และกำรออกแบบกำรตรวจสอบไว้แล้ว 

วิธีกำรตรวจสอบสมมติฐำน ได้แก่ กำรสังเกต และรวบรวมข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่ เกิดจำกปรำกฏกำรณ์ 
ทำงธรรมชำติอีกวิธีหนึ่ง โดยกำรทดลองซึ่งเป็นวิธีกำรที่นิยมใช้มำกที่สุด เพ่ือท ำกำรค้นคว้ำ หำข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลเพือ่ตรวจสอบดูว่ำ สมมติฐำนข้อใดเป็นค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

ในกำรตรวจสอบโดยกำรทดลองนั้น ควรจะระบุกระบวนกำรทดลองที่จะปฏิบัติจริง ควรจ ะมี                    
กำรวำงแผนล ำดับ ขั้นตอน กำรทดลองก่อนหลัง ออกแบบกำรทดลองให้ได้ผลอย่ำงดี กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี 
และเครื่องมือ มีกำรควบคุมดูแล ระมัดระวัง ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลควรจะวิเครำะห์เพื่อหำข้อสรุป ได้อย่ำงไร 

กระบวนกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ผู้ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ผู้ทดลองจะต้องควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อ 
กำรทดลอง เรียกว่ำ ตัวแปร (Variable) คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรทดลอง ซึ่งควรจะมีตัวแปรน้อยที่สุด ตัวแปร           
แบ่งออกเปน็ 3 ชนิด คือ 
          1) ตัวแปรต้น( ตัวแปรอิสระ) (Independent variable) คือ ตัวแปรที่ต้องศึกษำท ำกำรตรวจสอบและผล
ของมันเป็นตัวแปรที่เรำก ำหนดขึ้นมำเป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมของตัวแปรใดๆ 
          2) ตัวแปรตำม (Dependent variable) คือ ตัวแปรที่ไม่มีควำมเป็นอิสระในตัวมันเอง เปลี่ยนแปลงไป 
ตำมตัวแปรอิสระ เพรำะเปน็ผลของตัวแปรอิสระ 
          3) ตัวแปรควบคุม (Controlled variable) หมำยถึง สิ่งอ่ืน ๆ นอกจำกตัวแปรต้นที่ท ำให้ผล               
กำรทดลองคลำดเคลื่อนแต่เรำควบคุมให้คงที่ตลอดกำรทดลอง เนื่องจำกยังไม่ต้องกำรศึกษำ 

ในกำรตรวจสอบสมมติฐำน นอกจำกจะควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อกำรทดลองจะต้องแบ่งชุดของ                  
กำรทดลองเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

       - กลุ่มทดลอง  หมำยถึง กลุ่มท่ีเรำใช้ศึกษำผลของตัวแปรอิสระ 
                 - กลุ่มควบคุม หมำยถึง ชุดของกำรทดลองที่ใช้เป็นมำตรฐำนอ้ำงอิง เพ่ือเปรียบเทียบ ข้อมูลที่ได้               
จำกกำรทดลอง กลุ่มควบคุมจะแตกต่ำงจำกกลุ่มทดลองเพียง 1 ตัวแปรเท่ำนั้น คือ ตัวแปรที่เรำจะตรวจสอบ                  
หรือตัวแปรอิสระ ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีกำรบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตหรือกำรทดลอง แล้วน ำข้อมูลที่ได้มำ
จัดกระท ำข้อมูลและลื่อควำมหมำย ซึ่งจะต้องมีกำรออกแบบกำรบันทึกข้อมูลให้อ่ำน เข้ำใจง่ำยอำจจะบันทึกในรูป
ตำรำง กรำฟ แผนภูมิ หรือ แผนภำพ 

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นขั้นที่น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต กำรค้นคว้ำ กำรทดลอง หรือกำรรวบรวมข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริง 

มำท ำกำรวิเครำะห์ผล อธิบำยควำมหมำยของข้อเท็จจริง แล้วน ำไปเปรียบเทียบกับสมมติฐำน ที่ตั้งไว้ว่ำสอดคล้อง
กับสมมติฐำนข้อใด 
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5. ขั้นสรุปผล 
เป็นขั้นสรุปผลที่ได้จำกกำรทดลอง กำรค้นคว้ำรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต หรือ                

กำรทดลองว่ำสมมติฐำนข้อใดถูก พร้อมทั้งสร้ำงทฤษฎีที่จะใช้เป็นแนวทำงส ำหรับอธิบำยปรำกฏกำรณ์อ่ืนๆ              
ที่คล้ำยกัน และน ำไปใช้ปรับปรุงชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีฃึ้น 

จำกำรที่กล่ำวมำ สรุปได้ว่ำ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนของกำรตรวจสอบและเสำะหำ
ควำมรู้ใหม่แบบวิทยำศำสตร์ ที่ใช้'หลักฐำนทำงกำยภำพ นักวิทยำศำสตร์เสนอควำมเชื่อใหม่ เกี่ยวกับโลกในรูปของ
ทฤษฎีที่ผ่ำนขั้นตอนของ กำรสังเกต, กำรตั้งสมมติฐำน, และกำรอนุมำน ผลกำรท ำนำยของทฤษฎีเหล่ำนี้จะถูก
ทดสอบด้วยกำรทดลอง ถ้ำผลกำรท ำนำยนั้นถูกต้องหรือสอดคล้องกับกำรทดลอง ทฤษฎีดังกล่ำวจะถูกเก็บ                 
ไร้ทฤษฎีที่ควำมน ำเชื่อถือจะถูกน ำไปทดลองซ ้ำเพ่ือยืนยันควำมถูกต้อง เพ่ิมเติม ระเบียบวิธีนี้ถูกจัดให้เป็นตรรกะ
ส ำคัญของธรรมเนียมปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์ โดยสำระส ำคัญนั้น ระเบียบวิธีทำงวิทยำศำสตร์คือวิธีกำรที่รอบคอบ
มำก ส ำหรับสร้ำงควำมเข้ำใจที่มีหลักฐำนและยืนยันได้เก่ียวกับโลก 

การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
อัญชลี ไสยวรรณ (2558 : 23) กล่ำวว่ำกำรแสวงหำควำมรู้เป็นกำรค้นหำควำมรู้ด้วยกำรลงมือกระท ำ

อย่ำงเป็นระบบจนเกิดควำมเข้ำใจกำรแสวงหำควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรตั้งค ำถำมกำรสืบค้นกำรใช้เครื่องมือ                  
และประสำทสัมผัสในกำรเก็บข้อมูลกำรประเมินและกำรเผยแพร่ควำมรู้ใหม่ที่ค้นพบให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2552 : 2-3) ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรสืบเสำะหำ 
ควำมรู้ว่ำเป็นเทคนิคหรือกลวิธีอย่ำงหนึ่งในกำรจัดให้เกิดกำรเรียนรู้เนื้อหำบำงอย่ำงของวิช ำวิทยำศำสตร์                
โดยกระตุ้นให้เด็กมีควำมอยำกรู้อยำกเห็นเสำะแสวงหำควำมรู้โดยกำรถำมค ำถำมและพยำยำมค้นหำ ค ำตอบให้
พบด้วยตนเองนอกจำกนี้ยังให้ควำมหมำยของกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำเป็น วิธีกำรเรียนโดย
กำรแก้ปัญหำจำกกิจกรรมที่จัดขึ้นและใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรท ำกิจกรรมซึ่ง ปรำกฏกำรณ์ใหม่ๆที่เด็ก
เผชิญแต่ละครั้งจะเป็นตัวกระตุ้นกำรคิดกับกำรสังเกตกับสิ่งที่สรุปพำดพิงอย่ำงชัดเจนประดิษฐ์คิดค้นตีควำมหมำย
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมที่สุดกำรใช้วิธีกำรอย่ำงชำญฉลำด สำมำรถทดสอบได้ และสรุปอย่ำงมีเหตุผล 

สรุป 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ เป็นกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำค ำตอบผ่ำนกำรส ำรวจ                

ตรวจสอบโดยให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองผ่ำนกิจกรรมที่ มีควำมผสมผสำนระหว่ำงกำรสังเกตกำรใช้ 
ค ำถำมกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนกำรทดลองให้มีประจักษ์พยำนและหลักฐำนกำรใช้เครื่องมือ           
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลแปลผลตอบค ำถำมอธิบำยและท ำนำยตลอดจนกำรน ำเสนอข้อมูล               
จำกควำมหมำย ที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนกำรเสำะหำควำมรู้ช่วยให้เด็กปฐมวัยได้ค้นพบควำมจริงต่ ำงๆ ด้วยตนเองโดยผ่ำนกิจกรรมที่มี                     
ควำมผสมผสำนระหว่ำงกำรสังเกต กำรใช้ค ำถำมเกิดควำมคิดและลงมือสืบเสำะหำควำมรู้ 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำขำชีววิทยำ(สสวท.) (2552 : ออนไลน์)                
ได้เสนอขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
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1.ขั้นสร้ำงควำมสนใจเป็นกำรจัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่กระตุ้นยั่วยุให้เด็กเกิดควำมสงสัยใคร่รู้   
อยำกรู้อยำกเห็นแล้วเกิดปัญหำหรือประเด็นที่จะศึกษำซึ่งเด็กจะต้องส ำรวจตรวจสอบต่อไปด้วยตัวของเด็กเอง 

2.ขั้นส ำรวจและค้นหำเป็นกำรจัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่ให้เด็กมีประสบกำรณ์ร่วมกันเป็นกลุ่ม            
ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่โดยกำรวำงแผนก ำหนดกำรส ำรวจตรวจสอบและลงมือปฏิบัติในกำรส ำรวจ ตรวจสอบ
ปัญหำหรือประเด็นที่เด็กสนใจใคร่รู้  ครูมีหน้ำที่ส่งเสริมกระตุ้นให้ค ำปรึกษำชี้แนะช่วยเหลือ และอ ำนวย                
ควำมสะดวกให้เด็กด ำเนินกำรส ำรวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

3.ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุปเป็นกำรจัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่ให้เด็กได้สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ร่วมกัน
ทั้งชั้นเรียนโดยน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรส ำรวจตรวจสอบพร้อมทั้งวิเครำะห์อธิบำย และเปิดโอกำสให้มี           
กำรอภิปรำยซักถำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือโต้แย้งในองค์ควำมรู้ใหม่ที่ได้สร้ำงสรรค์มีกำรอ้ำงอิง หลักฐำนทฤษฎี
หลักกำรกฎเกณฑ์หรือองค์ควำมรู้เดิมแล้วลงข้อสรุปอย่ำงสมเหตุสมผล 

4.ขั้นอธิบำยควำมรู้เป็นกำรจัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่ ให้เด็กได้เพ่ิมเติมหรือเติมองค์ควำมรู้ใหม่ให้
กว้ำงขวำงสมบูรณ์กระจ่ำง และลึกซึ่งยิ่งขึ้นโดยกำรอธิบำยยกตัวอย่ำงอภิปรำยซักถำมแลกเปลี่ยน เรียนรู้                 
และเชื่อมโยงควำมรู้เดิมสู่องค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงเป็นระบบละเอียดสมบูรณ์น ำไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องอ่ืนๆหรือ                
ในชีวิตประจ ำวันหรือเด็กอำจจะเกิดปัญหำสงสัยใคร่รู้น ำไปสู่กำรศึกษำค้นคว้ำ 

5.ขั้นประเมินผลเป็นกำรจัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่ให้เด็กได้ประเมินกระบวนกำรส ำรวจตรวจสอบ
และผลกำรส ำรวจตรวจสอบหรือองค์ควำมรู้ใหม่ของตนเองและของเพ่ือนร่วมขั้นเรียนโดยกำรวิเครำะห์วิจำรณ์
อภิปรำยซักถำมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ซึ่งกันและกันในเซิงเปรียบเทียบประเมินจุดดี  หรือจุดด้อยปรับปรุงหรือ
ทบทวนใหม่และให้ครูได้ประเมินกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ของเด็กเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง                        
ในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก 

สรุปขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีข้ันตอนหลัก 5 ดังนี้ 

1.ประบุปัญหาและท ำปัญหำให้กระจ่ำงชัดเจนปัญหำที่เหมำะสมจะท ำกำรสืบเสำะควรเป็นปัญหำ                  

ที่ผู้เรียนสนใจใคร่รู้หรือเป็นปัญหำที่เก่ียวกับเด็กครูช่วยให้เด็กเข้ำใจปัญหำและมโนทัศน์ 

2.ตั้งสมมติฐานครูกระตุ้นให้เด็กคิดค ำตอบของปัญหำหลังจำกได้สมมติฐำนมำจ ำนวนหนึ่งให้เด็ก 

ประเมินเหลือไว้เฉพำะสมมติฐำนที่จะท ำกำรค้นคว้ำ 

3.รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลสมมติฐำนให้แนวทำงไว้ครูพิจำรณำว่ำจะให้เด็กท ำเป็นกลุ่มทั้งชั้น       

หรือรำยบุคคล 

4.วิเคราะห์และตีความข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐำนครูดูแลให้ตีควำมตำมข้อมูลไม่ใช่ตำมสมมติฐำน 

5.ลงข้อสรุปว่ำยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐำนหรือเปลี่ยนสมมติฐำนตำมกำรตีควำมข้อมูล 
รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
นักกำรศึกษำจำกกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้ เสนอกระบวนกำร                

สืบเสำะหำควำมรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ำกับประสบกำรณ์ หรือควำมรู้เดิม 
เป็นควำมรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง เรียกรูปแบบกำรสอนนี้ว่ำ Inquiry cycle หรือ 5Es มี ขั้นตอนดังนี้               
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(BSCS. 1997) 
1) การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรเรียนรู้              

ที่จะน ำเข้ำสู่บทเรียน จุดประสงค์ที่ส ำคัญของขั้นตอนนี้ คือ ท ำให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ควรจะเชื่อมโยงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน และควรเป็นกิจกรรมที่คำดว่ำก ำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งท ำให้
ผู้เรียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษำควำมคิดรวบยอด กระบวนกำร หรือทักษะ และเริ่มคิดเชื่อมโยงควำมคิดรวบยอด 
กระบวนกำร หรือทักษะกับประสบกำรณ์เดิม 
                         2) การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท ำให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์
ร่วมกันในกำรสร้ำงและพัฒนำควำมคิดรวบยอด กระบวนกำร และทักษะ โดยกำรให้เวลำและโอกำสแก่ผู้ เรียน            
ในกำรท ำกิจกรรมกำรส ำรวจและค้นหำสิ่งที่ผู้เรียนต้องกำรเรียนรู้ตำมควำมคิดเห็นผู้เรียนแต่ละคน หลังจำกนั้น
ผู้เรียนแต่ละคนได้อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรคิดรวบยอด กระบวนกำร และทักษะในระหว่ำง           
ที่ผู้เรียนท ำกิจกรรมส ำรวจและค้นหำ เป็นโอกำสที่ผู้เรียนจะโต้ ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดของผู้เรียนที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์ โดยกำรให้ผู้เรียนอธิบำยและยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมคิดเห็น
ของผู้เรียน ครูควรระลึกอยู่เสมอเกี่ยวกับควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมประเด็นปัญหำ ผลจำกกำรที่ผู้เรียนมีใจ              
จดจ่อในกำรท ำกิจกรรม ผู้เรียนควรจะสำมำรถเชื่อมโยงกำรสังเกต กำรจ ำแนกตัวแปร และค ำถำมเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์นั้นได ้
                         3) การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถ                
ในกำรอธิบำยควำมคิดรวบยอดที่ได้จำกกำรส ำรวจและค้นหำ ครูควรให้โอกำสแก่ผู้เรียนได้อภิปรำย แลกเปลี่ยน                
ควำมคิดเห็นกันเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมกำรเรียนรู้ กำรอธิบำยนั้นต้องกำรให้ผู้เรียนได้ใช้ ข้อสรุปร่วมกัน              
ในกำรเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ ในช่วงเวลำที่เหมำะสมนี้ครูควรชี้แนะผู้เรียนเกี่ยวกับกำรสรุป และกำรอธิบำย
รำยละเอียด แต่อย่ำงไรก็ตำมครูควรระลึกอยู่เสมอว่ำกิจกรรมเหล่ำนี้ยังคงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง นั่นคือ ผู้เรียน
ได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรอธิบำยด้วยตัวผู้เรียนเอง บทบำทของครูเพียงแต่ ชี้แนะผ่ำนทำงกิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีโอกำสอย่ำงเต็มที่ในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมคิดรวบ ยอดให้ชัดเจน ในที่สุดผู้เรียน                   
ควรจะสำมำรถอธิบำยควำมคิดรวบยอดได้อย่ำงเข้ำใจ โดยเชื่อมโยง ประสบกำรณ์ ควำมรู้เดิมและสิ่งที่ เรียนรู้             
เข้ำด้วยกัน 
                         4) การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยำยหรือ 
เพ่ิมเติมควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมคิดรวบยอดให้กว้ำงขวำงและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและปฏิบัติตำมที่ผู้เรียนต้องกำร ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้ำใจหรือยังสับสนอยู่หรืออำจจะเข้ำใจเฉพำะข้อสรุป               
ที่ได้จำกกำรปฏิบัติกำรส ำรวจและค้นหำเท่ำนั้น ควรให้ประสบกำรณ์ใหม่ผู้เรียนจะได้พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ            
ในควำมคิดรวบยอดให้กว้ำงขวำงและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป้ำหมำยที่ส ำคัญของขั้นนี้ คือ ครูควรชี้แนะให้ผู้เรียนได้น ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน จะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดรวบยอด กระบวนกำรและทักษะเพ่ิมข้ึน 
                          5) การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนนี้ผู้ เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ                 
กำรอธิบำยควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเอง ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนในขั้นนี้ของรูปแบบกำรสอน ครูต้องกระตุ้น 
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หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินควำมควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถของตนเอง และยังเปิดโอกำสให้ครูได้ประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำทักษะของผู้เรียนด้วย 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนา 
กระบวนการคิดระดับสูง 

ผลกำรวิจัยท ำให้ได้รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้  ๕ ขั้นตอน  
เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดระดับสูง ซึ่งเปีนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ให้โอกำส               
แก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถำม-ตอบ ฝึกกำรสื่อสำร ฝึกเชื่อมโยงบูรณำกำร ฝึกน ำเสนอ ฝึกวิเครำะห์ วิจำรณ์ 
ฝึกสร้ำงองค์ควำมรู้โดยมีครูเป็นผู้ก ำกับ ควบคุมด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำชี้แนะช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจ เป็นผู้กระตุ้น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด อยำกรู้อยำกเห็น และสืบเสำะหำควำมรู้จำกกำรถำมค ำถำม และพยำยำมค้นหำค ำตอบ             
หรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เป็นเครื่องมือ 
รวมทั้งครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน และสร้ำงบรรยำกำศกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนคิดอย่ำงอิสระ 
ขอบข่ำยรำยละเอียดของรูปแบบปรำกฏ ดังนี้ 
 
 

แผนผัง วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
 

 

 
 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

กำรเรียนรู้แบบโครงงำนเป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ หรือกำรค้นคว้ำหำค ำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยำกรู้                
หรือสงสัยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เป็นวิธีกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เสือกศึกษำตำมควำมสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม                
เป็นกำรตัดสินใจร่วมกัน จนได้ข้ึนงำนที่สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เป็นกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลำกหลำยรูปแบบน ำมำผสมผสำนกัน ได้แก่ 
กระบวนกำรกลุ่ม กำรฝึกคิด กำรแก้ปัญหำ กำรเน้นกระบวนกำร กำรสอนแบบปริศนำควำมคิด และกำรสอนแบบ
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ร่วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจำกควำมสนใจอยำกรู้อยำกเรียนของผู้เรี ยนเอง โดยใช้
กระบวนกำรและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือค้นหำค ำตอบด้วยตนเอง 
เป็นกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงกับแหล่งควำมรู้ เบื้องต้น ผู้เรียนสำมำรถสรุป
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งควำมรู้ที่ผู้เรียนได้มำไม่จ ำเป็นต้องตรงกับต ำรำ แต่ผู้สอนจะสนับสมุนให้ผู้เรียนศึกษำ
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมจำกแหล่งกำรเรียนรู้และปรับปรุงควำมรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ และยังเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญในทุกขั้นตอนของกำรเรียนรู้ ตั้งแต่กำรวำง แผนกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรค์
ประยุกต์ใช้ผลผลิต และกำรประเมินผลงำนโดยผู้สอนมีบทบำทเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ ควำมหมำยของโครงงำน              
ทำงคณิตศำสตร์ว่ำจะมีผลตำมสมมติฐำนหรือไม่ 

โครงงำนเป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำ หรือตอบข้อสงสัยในเรื่องที่อยำกรู้โดยใช้กระบวนกำร                   
ทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรเขียนโครงงำนมีดังนี้ 
                1. เมื่อนักเรียนเกิดปัญหำ 
                2. นักเรียนตอบปัญหำชั่วครำว ( ตั้งสมมติฐำน) 
                3. นักเรียนจะต้องออกแบบทดลอง เพื่อพิสูจน์ปัญหำว่ำจริงหรือไม่ 
                4. นักเรียนท ำกำรทดลอง หรือศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือสรุปผลโดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำง 
วิทยำศำสตร์ 

4.1 ถ้ำค ำตอบไม่ตรงกับสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ ก็ตั้งสมมุติฐำนใหม่ และออกแบบกำรทดลอง               
เพ่ือพิสูจน์ปัญหำ และกำรทดลอง หรือศึกษำค้นคว้ำเพ่ือสรุปผลใหม่ เมื่อค ำตอบตรงสมมุติฐำน ก็จะท ำให้ได้ควำมรู้
ใหม่ และเกิดค ำถำมใหม่ 

4.2  น ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะส ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย ผู้เรียน  
มีส่วนร่วมในกำรตั้งค ำถำมเชิงวิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำยๆ 

ผู้เรียนท ำกำรส ำรวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสังเกต ส ำรวจ สืบค้นหรือทดลอง และบันทึกผล
กำรส ำรวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมำะสมกับรัย ผู้เรียนตอบค ำถำมที่ตั้งขึ้นโดยใช้ผลจำกกำรส ำรวจตรวจสอบมำสร้ำง
ค ำอธิบำยที่มีเหตุผล 

กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจตรวจสอบให้กับผู้อ่ืนด้วยวิธีที่เหมำะสมกับรัยและควำมสำมำรถ ประโยชน์ของ
กำรท ำโครงงำน 
                 1. ฝึกให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมีควำมม่ันใจ ในกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์ไปใช้ใน               
กำรแก้ปัญหำ หรือค้นคว้ำหำควำมรู้ต่ำงๆ ด้วยตนเอง 
                 2. รู้จักตอบปัญหำโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มีเหตุมีผล 
                 3. เป็นกำรฝึกฝนให้ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่ำงลึกซึ้ง 
                 4. ท ำให้ได้แสดงควำมสำมำรถพิเศษของตนเอง 
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                 5. ท ำให้นักเรียนสนใจในรำยวิชำนั้นๆ มำกยิ่งขึ้น 
                 6. เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ประเภทของโครงงำน 

โครงงำนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. โครงงำนประเภทกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูล 
2. โครงงำนประเภททดลอง 
3. โครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
4. โครงกำรประเภททฤษฎี เป็นกำรใช้จินตนำกำรของตนเองมำอธิบำยหลักกำร                             

หรือแนวคิดใหม่ๆ  
          1. โครงงำนประเภทกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูล โครงงำนประเภทนี้ผู้ท ำโครงงำนเพียง 
ต้องกำรส ำรวจ และรวบรวมข้อมูล แล้วน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจ ำแนกเป็นหมวดหมู่ และน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ 
เพ่ือให้เห็นในลักษณะหรือควำมสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องกำรศึกษำให้ชัดเจน โครงงำนประเภทส ำรวจข้อมูลไม่
จ ำเป็นต้องมีตัวแปรเข้ำมำเกี่ยวข้อง นักเรียนเพียงส ำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วน ำข้อมูลที่ได้มำจัดให้เป็นหมวดหมู่
และน ำเสนอ ก็ถือว่ำเป็นกำรโครงงำนประเภทส ำรวจรวบรวมข้อมูลแล้ว 

2. โครงงำนประเภททดลอง ในกำรท ำโครงงำนกำรประเภททดลอง จะต้องจัดกำร                    
กับตัวแปรที่มีผลต่อกำรทดลองจะต้องจัดกำรกับตัวแปรที่มีผลต่อกำรทดลอง คือ 

1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมำยคือเหตุของกำรทดลอง หรือข้อสงสัย 
2) ตัวแปรตำม คือ ผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น หรือผลจำก                

ข้อสงสัย 
3) ตัวแปรควบคุม หมำยถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลท ำให้               

ตัวแปรตำมเปลี่ยนไป 
4) ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ตัวแปรควบคุมที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ซึ่งจะมีผล               

แทรกซ้อน ท ำให้ผลกำรทดลองผิดไป 
ตัวอย่ำง นักเรียนต้องกำรศึกษำว่ำใบไม้ชนิดใดห่ออำหำรและขนมได้ดีที่สุด 

ตัวแปรต้น คือ ชนิดของใบไม้ 
ตัวแปรตำม คือใบไม้ที่มีควำมเหนียวนุ่ม 
ตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของอำหำรและขนม ปริมำณอำหำรและขนม           

ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ควำมชื้นแฉะของอำหำร ตัวอย่ำง โครงงำนเพำะถั่วงอก 
จุดประสงค์ ต้องกำรศึกษำว่ำวัสดุประเภทใดใช้เพำะถั่วงอกแล้วงอกดีท่ีสุด             
ตัวแปรต้น วัสดุหลำยๆ ประเภท ตัวแปรตำม ปริมำณถั่วงอก 

1. โครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นกำรน ำเอำควำมรู้ที่มีอยู่มำประดิษฐ์หรือสร้ำงสิ่งใหม่ๆ                 
ซึ่ งรวมถึงกำรเขียนหนังสืออ่ำนประกอบหรือหนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม กำรแต่งค ำประพันธ์ กำรแต่งเพลง                        
กำรแต่งบทละครอื่นๆ ตัวอย่ำง โครงงำนกำรประดิษฐ์กระทง  โครงงำนแต่งหนังสือนิทำน 
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                 2. โครงกำรประเภททฤษฎี เป็นกำรใช้จินตนำกำรของตนเองมำอธิบำยหลักกำรหรือแนวคิด 
ใหม่ๆ ซึ่งอธิบำยในรูปสูตร หรือสมกำร หรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่เกิดชื้นและไม่สำมำรถอธิบำยได้โดยใช้
หลักกำรเดิม 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนสำมำรถจัดไต้หลำยแนวทำงแนวทำง แต่โดยทั่วไปแล้ว       

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนมี 2 แนวทำง ดังนี้ 
1. กำรจัดกิจกรรมตำมควำมสนใจ 

เป็นกำรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษำโครงงำนจำกสิ่งที่สนใจอยำกรู้ที่มีอยู่ใน 
ชีวิตประจ ำวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจำกประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ยังต้องกำรค ำตอบ ข้อสรุป ซึ่งอำจจะอยู่
นอกเหนือจำก สำระกำรเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร  

2. กำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
             เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดเนื้อหำสำระตำมที่หลักสูตรก ำหนด ผู้เรียนเลือกท ำ
โครงงำนตำมสำระกำรเรียนรู้ จำกหน่วยเนื้อหำที่เรียนในชั้นเรียนน ำมำเป็นหัวข้อโครงงำน 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนมีข้ันตอนที่ผู้สอนด ำเนินกำรดังต่อไปนื้ 
1)  เริ่มจำกศึกษำเอกสำรหลักสูตร คู่มือครู 
2) วิเครำะห์หลักสูตร จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3)  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกระบวนกำรของกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนแบ่งเป็น 
3) ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน เป็นระยะที่ผู้สอนต้องสังเกต/สร้ำงควำมสนใจให้เกิดขึ้น                   
ในตัวผู้เรียน จำกนั้นตกลงร่วมกัน เลือกเรื่องที่ต้องกำรศึกษำอย่ำงละเอียด ผู้สอนสร้ำงควำมสนใจให้เกิดกับ
ผู้เรียนซึ่งมีหลำยวิธี  โดยอำจศึกษำเรื่องจำกกำรบอกเล่ำของผู้ใหญ่หรือผู้รู้ จำกประสบกำรณ์ของผู้เรียน         
/ผู้สอน จำกเอกสำร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่ำงๆ จำกกำรเล่นของผู้เรียน จำกควำมคิดที่เกิดขึ้น จำกวัตถุสิ่งของ             
ที่ผู้สอนน ำมำใน ห้องเรียน หรือจำกตัวอย่ำงโครงงำนที่ผู้อ่ืนท ำไร้แล้ว เป็นต้น เมื่อเกิดควำมสนใจแล้ว ก็จะ
ถึงกำรก ำหนด หัวข้อโครงงำน โดยน ำเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมำอภิปรำยร่วมกัน แล้วก ำหนดเรื่องนั้นเป็นหัวข้อ
โครงงำน กำรเลือกเรื่องควรเน้นให้นักเรียนเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจบำงครั้งครูก็สำมำรถเลือกเรื่องที่จะให้
นักเรียนท ำโครงงำน เซ่น 

- รวบรวมค ำศัพท์ที่มีใช้ในหนังสือพิมพ์ 
- รวบรวมซื่อดอกไม้ในโรงเรียน 
- รวบรวมค ำที่เป็นภำษำถ่ินในท้องถิ่น 
- รวบรวมกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนของเด็กในท้องถิ่น 
- รวบรวมปริศนำค ำทำยในท้องถิ่น 
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- รวบรวมนิทำนในทอ้งถิ่น 
เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้วครูน ำหัวข้อเรื่องดังกล่ำวมำเขียนแผนกำรจัดประสบกำรณ์                                                              
           ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน เป็นขั้นที่ผู้ เรียนก ำหนดหัวข้อค ำถำม หรือประเด็นปัญหำ                  
ที่ผู้เรียนสนใจอยำกรู้ แล้วตั้งสมมติฐำนมำตอบค ำถำมเหล่ำนั้น ทดสอบสมมติฐำนด้วยกำรลงมือปฏิบัติ              
จนค้นพบค ำตอบด้วยตนเอง ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน ผู้สอนควรให้ก ำลังใจผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนไปแสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติม สิ่งที่ไม่ควรกระท ำคือกำรต ำหนิหรือกล่ำวโทษ ผู้สอนควรกระตุ้น          
ให้ผู้เรียนมีก ำลังใจจนสำมำรถตั้งสมมติฐำนใหม่ได้ ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบเป็นไปตำมสมมติฐำน                
ให้ผู้เรียนสรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรค้นพบด้วยกำรลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองเมื่อได้องค์ควำมรู้ใหม่แล้ว 
ผู้เรียนจะน ำองค์ควำมรู้นั้นไปใช้ในกำรท ำกิจกรรมตำมควำมสนใจต่อไปได้ ผู้เรียนอำจใช้ควำมรู้ที่ค้นพบเป็น
พ้ืนฐำนของกำรก ำหนดประเด็นปัญหำขึ้นมำใหม่เพ่ือก ำหนดเป็นโครงงำนย่อย ศึกษำรำยละเอียดในเรื่องนั้น
ต่อไปอีก 

ระยะที่ 3 ขั้นสรุป เป็นระยะสุดท้ำยของโครงงำนที่ผู้เรียนด้นพบค ำตอบของปัญหำแล้ว และได้
แสดงให้ผู้สอนเห็นว่ำได้สิ้นสุดควำมสนใจในหัวข้อโครงงำนเดิม และเริ่มหันเหควำมสนใจไปสู่เรื่องใหม่ ระยะ
นี้เป็นระยะที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบกำรณ์กำรท ำงำนและแสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ               
ของกำรท ำงำนตลอดโครงงำนแก่คนอื่นๆ มีกิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนเขียนรำยงำนเป็นรูปแบบงำนวิจัยเด็กๆ 
2. ผู้เรียนน ำเสนอผลงำน (แสดงเป็นแผงโครงงำน) ให้ผู้สนใจรับรู้สรุปและน ำไปใช้               

ในชีวิตประจ ำวัน 
การเขียนรายงานโครงงาน 

รูปแบบของกำรเขียนรำยงำนโครงงำนมีหลำกหลำยรูปแบบ ส ำหรับเด็กปฐมวัยรูปแบบของกำรเขียน
รำยงำนโครงงำนอำจไม่จ ำเป็นต้องมีครบทุกหัวข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพกำรท ำโครงงำนของเด็ก ดังนี้ 

1) ชื่ออโครงงำน 
2) ชื่อผู้ท ำโครงงำน 
3) ระดับข้ัน 
4) ชื่อครูที่ปรึกษำ 
5) โรงเรียน 
6) วัน เดือน ปี ที่ท ำโครงงำน 
7) ทีม่ำและควำมส ำคัญของโครงงำน/ ปัญหำหรือเหตุจูงใจในกำรท ำโครงงำน 
8) กิจกรรมระยะที่ 1 
9) กิจกรรมระยะที่ 2 
10)  WEB ย่อย กิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละวัน 
11)  กิจกรรมระยะที่ 3  
12)  ประเมินผล 
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การวัดผลประเมินผลการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
ขั้นประเมินผล หมำยถึง ขั้นกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์              

กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมีครู ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกันประเมิน กำรประเมินผล 
โครงงำนเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญ เพรำะจะเป็นขั้นตอนที่สะท้อนกำรท ำงำนของเด็ก ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือองค์ 
ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงงำน เป็นกำรฝึกบุคลิกในกำรน ำเสนออย่ำงง่ำยๆ ฝึกควำมกล้ำแสดงออก 
ควำมมั่นใจในตนเอง ท่วงทีวำจำปฏิภำณไหวพริบ รวมทั้งกำรเป็นผู้รับพึงที่ดีด้วย 

กำรวัดผลประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนเป็นกำรประเมิน 2 ด้ำน 
ดังนี้ กำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน กำรประเมินโครงงำน 

1. กำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน กำรประเมินรูปแบบนี้เป็นกำรประเมินพัฒนำกำร             
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะตำมวัยของผู้เรียนตำมปกติของหลักสูตร กระบวนกำรประเมินจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ เช่น กำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิด ขึ้นตลอดเวลำ                
กำรบันทึกค ำพูด และเก็บรวบรวมผลงำน ไม่ใช่กำรประเมินผลที่มุ่งให้คะแนนกำรท ำงำนและจัดอันดับ
เปรียบเทียบคะแนนของผู้เรียน 

2. กำรประเมินโครงงำน ใช้หลักกำร 9 ประกำร ดังนี้ 
1. เด็กศึกษำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงลุ่มลึก ด้วยกระบวนกำรคิด และแก้ปัญหำด้วยตนเอง 

จนพบค ำตอบที่ต้องกำรหรือไม่ 
2. เรื่องท่ีศึกษำก ำหนดโดยเด็กเองหรือไม่ 
3. ประเด็นที่ศึกษำหรือปัญหำ เกิดจำกข้อสงสัยหรือปัญหำของเด็กเองหรือไม่ 
4. เด็กมีโอกำสได้มีประสบกำรณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษำโดยกำรสังเกตอย่ำงใกล้ชิดจำกแหล่ง 

ควำมรู้เบื้องต้นหรือไม่ 
5. ระยะเวลำเพียงพอตำมควำมสนใจของเด็กหรือไม่ 
6. เด็กได้ประสบทั้งควำมล้มเหลวและควำมส ำเร็จในกำรศึกษำตำมกระบวนกำร 

แก้ปัญหำของเด็กเองหรือไม่ 
7. ควำมรู้ที่ได้จำกกระบวนกำรศึกษำและแก้ปัญหำของเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กใช้ก ำหนด 

ประเด็น กำรศึกษำขึ้นใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องกำรหรือไม่ 
8. เด็กได้น ำเสนอกระบวนกำรศึกษำ และผลงำนกำรศึกษำต่อผู้อื่นหรือไม่ 
9. ครูไม่ใช่ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้แต่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กจัดระบบควำมคิด และสนับสนุน              

ให้เด็กใช้ควำมรู้ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหำด้วยตนเองหรือไม่ 

บทบาทของครูที่ปรึกษาในการท าโครงงาน 
ใช้วิธีกำรต่ำงๆที่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดหัวข้อเรื่องโครงงำน จัดหำ อ ำนวยควำมสะดวก วัสดุ 

อุปกรณ์ในกำรท ำโครงงำน ติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด เพรำะเด็กปฐมวัยต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
เป็นสิ่งส ำคัญ 

1. ให้ก ำลังใจในกรณีที่มีปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำน 
2. ชี้แนะแหล่ง,ข้อมูล แหล่งควำมรู้ ผู้รู้ เอกสำรในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
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3. ประเมินผลงำน 
จำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนส ำหรับเด็กปฐมวัยโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

ระดับปฐมวัยเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำ ส ำรวจตรวจสอบ ทดลอง เพ่ือให้ไค้ค ำตอบในเรื่องที่เด็กสนใจ หรือ เป็น
เรื่องที่ต่อยอดจำกกำรทดลองในกิจกรรมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ อำจบูรณำกำรข้ำมสำระกำรเรียนรู้หลำยสำระ ซึ่งควรเน้นที่สำระวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ หรือ
เทคโนโลยีเป็นหลัก โดยใช้ระยะเวลำในกำรส ำรวจตรวจสอบในช่วงระยะเวลำหนึ่ง อำจ เป็นหลำยวัน  
หลำยสัปดำห์  หรือหลำยเดือน กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ให้ เด็กปฐมวัยเกิดกำรเรียนรู้จำก                   
โครงงำนควรเริ่มจำกง่ำยไปสู่ควำมซับซ้อน จำกกำรเล่นและท ำกิจกรรมง่ำยๆ 

การใช้ค าถามในเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
กำรใช้ค ำถำมเป็นกิจกรรมที่ใช้อยู่เสมอในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยั่วยุให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดทั้งใน 

ด้ำนเหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์ปัญหำ ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรม ครูจะต้องใช้ค ำถำมอยู่เสมอ 
และค ำถำมที่ใช้ควรเป็นค ำถำมที่มีประสิทธิภำพ ใช้สนองควำมต้องกำรเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ 
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เกิดควำมรู้ควำมเช้ำใจในเนื้อหำวิชำ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์ 
อย่ำงแท้จริง ซึ่งมักพบว่ำครูผู้สอนมักใช้ค ำถำมไม่เป็น หรือใช้เฉพำะค ำถำมที่ผู้ตอบต้องใช้ควำมจ ำ เป็นส่วน 
ใหญ่ ข้อบกพร่องต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีผลต่อกำรเรียนกำรสอนมำก จ ำเป็นที่ จะต้องพยำยำมฝึกทักษะกำรใช้ 
ค ำถำมให้มีประสิทธิภำพ (ทิพย์วัลย์ สีจันทร์, 2531 : 63) ทักษะกำรใช้ค ำถำมมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง                 
ต่อกำรจัดประสบกำรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ ครูปฐมวัยควรฝึกทักษะกำรใช้ค ำถำม 

ความส าคัญของการใช้ค าถาม ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ (2531 : 64) กล่ำวถึง ควำมส ำคัญของกำรใช้
ค ำถำมไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ใช้เป็นสื่อส ำหรับส ำรวจและทบทวนพื้นควำมรู้เดิมและประสบกำรณ์เดิมของนักเรียนค ำตอบ 
ของนักเรียนจะเป็นสื่อน ำไปสู่กำรเรียนกำรสอนบทเรียนใหม่และประสบกำรณ์ ใหม่ 
              2. ใช้กระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน ครูอำจใช้ค ำถำมเพ่ือเร้ำควำมสนใจของนักเรียนได้                
ทุกขั้นตอนในกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรใช้ค ำถำมเพ่ือเริ่มต้นบทเรียน ถำมให้นักเรียนสังเกต ให้ยกตัวอย่ำง  
ใช้เป็นสิ่งเชื่อมโยงหรือเริ่มต้นกำรสนทนำระหว่ำงครูกับนักเรียน เพรำะนักเรียนจะตอบค ำถำมของครูได้หำก
สนใจเรียนตลอดเวลำ 

3. ใช้เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงควำมคิดให้แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนฝึกคิดหำค ำตอบ               
หำเหตุผล และหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. ค ำถำมท่ีดีจะช่วยให้มีกำรอภิปรำยต่อเนื่อง เป็นกำรขยำยควำมคิดและแนวทำงในกำรเรียนรู้  
และข้อสรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ 

5. กำรใช้ค ำถำม ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน เช่น ท ำให้นักเรียนมีโอกำสตอบ 
ค ำถำม เสนอควำมคิดเห็นและตั้งค ำถำม รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 

6. ช่วยให้นักเรียนพยำยำมค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน ำมำตอบค ำถำมของครู 
7. ใช้ช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรียนให้เป็นที่เช้ำใจตรงกัน 
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8. ใช้ช่วยประเมินผลกำรเรียนของนักเรียนและกำรสอนของครู กำรแบ่งระดับของค ำถำม 
คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (2534 : 74-78) ได้เสนอแนวคิดในกำรใช้ค ำถำม 

ส ำหรับเด็กปฐมวัยว่ำ ค ำถำมเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญยิ่งในกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมที่ยึดเด็ก                
เป็นศูนย์กลำง เพรำะค ำถำมจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรคิด และสนใจต่อสื่อและสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่              
รอบ ๆ ตัว ค ำถำมแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ค ำถำมระดับต ่ำ และค ำถำมระดับสูง 

ค ำถำมระดับต ่ำ เป็นค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับข้อเห็จจริง ซึ่งได้จำกควำมจ ำและกำรสังเกต ค ำถำม 
ประเภทนี้มักมีค ำตอบเดียว ค ำถำมระดับต ่ำแบ่งได้เป็น 6 ชนิดคือ 

1. ค ำถำมให้สังเกต เป็นค ำถำมที่ต้องกำรใช้ประสำทสัมผัส คือ ตำ หู จมูก ลิ้น และผิวกำย เพียงส่วน 
ใดส่วนหนึ่งหรือหลำยส่วน รวบรวมข้อมูลในกำรตอบค ำถำม แต่ผู้ตอบต้องไม่ เพ่ิมควำมรู้ เดิม หรือ                
ควำมคิดเห็นส่วนตัวลงไป 

- เด็ก ๆ เห็นอะไรในภำพนี้บ้ำง (ตำ) 
- มะละกอที่เด็ก ๆ ขิมมีรสเป็นอย่ำงไร (ลิ้น) 
- เด็ก ๆ ลองเอำมือเคำะโต๊ะ แล้วฟังซิว่ำมีเสียงอย่ำงไร (หู) 
- ดอกไม้ที่เด็ก ๆ ถืออยู่มีกลิ่นหรือไม่ (จมูก) 
- ลองจับดูซิ ผิวของน้อยหน่ำเป็นอย่ำงไร (ผิวกำย) 

2. ค ำถำมให้ทบทวนควำมจ ำเป็นค ำถำมที่ผู้ตอบสำมำรถน ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์เดิมมำตอบ 
ค ำถำม 

- เด็กๆ ทรำบไหม นกกินอะไรเป็นอำหำร 
- ลองนึกดูซิ ไก่ท่ีเด็กๆ เคยเห็นมีลักษณะอย่ำงไร 
- รุ้งกินน ้ำมีกี่สี 
- สัตว์ปีกออกลูกเป็นอะไรก่อน 

3. ค ำถำมให้บอกควำมหมำยหรือค ำจ ำกัดควำม เป็นค ำถำมที่ใช้ตรวจสอบประสบกำรณ์เดิมเก่ียวกับ 
ควำมรู้ ควำมเช้ำใจ ในเรื่องค ำศัพท์และควำมหมำยของค ำ ก่อนกำรจัดประสบกำรณ์ใหม่แก่ผู้เรียน 

- รังนกหมำยถึงอะไร 
- บ้ำนของนักเรียนอีกอย่ำงหนึ่งว่ำอะไร 
- ข้ำวเปลือกหมำยถึงข้ำวลักษณะอย่ำงไร 

4. ค ำถำมชี้บ่ง เป็นค ำถำมที่ก ำหนดข้อมูลไว้หลำยอย่ำง แล้วให้เลือกข้อมูลอย่ำงหนึ่งที่เด็กต้องกำร 
น ำมำเป็นค ำตอบ 

- ตัวหนอน หญ้ำแห้ง น้ ำห,วำนจำกดอกไม้ สิ่งใดคืออำหำรของนก 
- มะม่วง ส้ม และน้อยหน่ำ ผลไม้ชนิดใดที่มีเมล็ดภำยในผลเพียงเมล็ดเดียว 
- ระหว่ำงวัว ช้ำง และม้ำ สัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุด 
- ปลำดุก ปลำนิล และปลำทอง ปลำชนิดใดที่เลี้ยงไว้ดูเล่น 

5. ค ำถำมถำมน ำ เป็นค ำถำมที่ใช้เน้นเรื่องที่ครูพูด และดึงควำมสนใจของเด็ก ค ำถำมประเภทนี้มัก 
น ำไปสู่ค ำตอบ ใช่ จริง ถูก เป็นส่วนใหญ่ 
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- แก้วเป็นเด็กที่เลี้ยงนก ใช่หรือไม่ 
- ต้นไม้ในภำพมีขนำดใหญ่ใช่ไหม 
- เด็กๆ คิดว่ำกำรยิงนกเป็นสิ่งดีหรือไม่ 

6. ค ำถำมเร้ำควำมสนใจ เป็นค ำถำมที่ไม่ต้องกำรค ำตอบอย่ำงจริงจัง แต่ใช้เพื่อด ำเนินกิจกรรม               
ในชั้นเรียนให้เป็นไปตำมท่ีได้วำงแผนไว้ 

- เด็กๆ คอยดูซิว่ำ เพ่ือนจะท ำท่ำอะไรต่อไป 
- เด็กๆ ลองคิดดูซิว่ำ ในกล่องนี้มีอะไรอยู่ 

ค ำถำมระดับต ่ำทั้ง 6 ชนิดตังกล่ำว ยังมีควำมจ ำเป็นในห้องเรียนอยู่มิใช่น้อย ทั้งนี้เพรำะครูอำจ 
เลือกใช้ค ำถำมเพ่ือทบทวนควำมจ ำ ใช้เชื่อมโยงควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมไปสู่ประสบกำรณ์ใหม่                   
และเพ่ือควบคุมกิจกรรมในห้องเรียนให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่ต้องกำร 

ค ำถำมระดับสูง เป็นค ำถำมที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ควำมคิด น ำควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมมำเป็น 
พ้ืนฐำนสรุปหำค ำตอบ ส่งเสริมให้เด็กมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และเกิดทักษะในกำรคิดอย่ำงมีระบบ 
นอกจำกนั้นยังเป็นค ำถำมที่เปิดโอกำสให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็น ตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลองแก้ปัญหำ 
ด้วยตนเอง ค ำถำมระดับสูงแบ่งได้เป็น 7 ชนิดคือ 

1. ค ำถำมให้อธิบำย เป็นค ำถำมที่ผู้ตอบจะต้องน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์เดิมมำเป็นพื้นฐำนสรุปหำ  
ค ำตอบ 

- ถ้ำเด็กๆ อยำกทรำบว่ำ มดที่เลี้ยงไว้ชอบอำหำรประเภทใดมำกท่ีสุด เด็กๆ จะท ำอย่ำงไร 
- ท ำไมเด็กๆ จึงบอกว่ำ มดชอบกินน้ ำหวำน ลองเล่ำให้เพื่อนๆ ฟังซิ 
- ท ำไมเด็กๆ เหล่ำนี้จึงไม่สวมเสื้อในฤดูหนำว 
- ท ำไมมดแต่ละรังต้องมีนำงพญำมด 

2. ค ำถำมให้เปรียบเทียบ เป็นค ำถำมที่มีจุดมุ่งหมำยให้เด็กใช้ควำมคิดเปรียบเทียบของสองสิ่งว่ำมี 
คุณสมบัติหรือลักษณะคล้ำยกันหรือต่ำงกันอย่ำงไร คุณสมบัติที่น ำมำเปรียบเทียบนั้นได้แก่ รูปร่ำง ลักษณะ 
สี ขนำด น้ ำหนัก จ ำนวน ปริมำตร ควำมสูง ควำมยำว ควำมหนำ รสชำติ กลิ่น ฯลฯ 

- เสือกับแมวมีอะไรต่ำงกันบ้ำง 
- เสือกับแมวมีอะไรที่คล้ำยกัน 
- ถ้ำเรำต้องช่วยกันจัดผลไม้เหล่ำนี้ใส่กระจำด 2ใบ เด็กๆ จะจัดแบ่งอย่ำงไร ลองคิดและเล่ำให้ 
เพ่ือนๆ ฟัง 

3. ค ำถำมให้จ ำแนกประเภท เป็นค ำถำมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ของ 
ตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือบอกเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดกลุ่มที่ผู้อ่ืนท ำไว้  เกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัด กลุ่มนี้อำจได้แก่ สี 
ขนำด รูปร่ำง ประโยชน์ หรือวัสดุที่ใช้ หำกเป็นภำพของ สิ่งมีชีวิตอำจแบ่งตำมอำหำร ที่อยู่อำศั ย ลักษณะ
เช่น สัตว์ 2 เท้ำ สัตว์ 4 เท้ำ และประโยชน์ เช่น สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งำน เป็นด้น 

- ครูแบ่งมดออกเป็น 2 พวกอย่ำงที่เห็น เด็กๆ บอกได้ไหมว่ำท ำไมครูจึงแบ่งเช่นนี้ 
- ลองคิดดูซิว่ำ เรำจะแบ่งภำพสัตว์เหล่ำนี้เป็น 2 กลุ่มได้อย่ำงไรดี 

4. ค ำถำมให้ยกตัวอย่ำง เป็นค ำถำมที่ต้องกำรให้ผู้ตอบบอกซื่อ หรือยกตัวอย่ำงของสิ่งที่ก ำหนดให้  
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โดยอำศัยทักษะกำรสังเกต และมีควำมรู้ควำมจ ำเรื่องต่ำง ๆ เป็นพ้ืนฐำนในกำรหำค ำตอบ -ให้นักเรียน
ยกตัวอย่ำงผักท่ีใช้เป็นอำหำรคนละ 1 ซื่อ -ให้บอกซื่อสิ่งของที่บรรจุอยู่ในกระปองมำคนละ 1 ซื่อ 

- บอกซื่อผลไม้ที่มีรสหวำนคนละ 1 ชนิด 
- มีสัตว์ชนิดใดบ้ำงที่เลี้ยงไว้ใช้งำน 

5. ค ำถำมให้วิเครำะห์ เป็นค ำถำมที่ให้คิดด้นหำควำมจริงหรือแยกแยะเรื่องรำวเพ่ือหำสำเหตุและ 
ผลต่ำงๆ ของปัญหำที่เกิดขึ้น หรือให้นักเรียนได้คิดค้นหำควำมจริงต่ำง ๆ ที่ประกอบขึ้นมำเป็นเรื่องรำว หรือ 
เหตุกำรณ ์

- แมวมีประโยชน์อย่ำงไร 
- แมวให้โทษอย่ำงไร 
- ถ้ำจะเลี้ยงแมว เด็กๆ จะต้องเตรียมอะไรบ้ำง 
- ท ำไมผ้ำจึงแห้งได้ 
- จงช่วยกันบอกซ่ือส่วนต่ำงๆ ของต้นไม้ 

6. ค ำถำมให้สังเครำะห์ สังเครำะห์ หมำยถึง กำรผสมรวมสิ่งต่ำงๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปให้เกิดเป็น 
ของใหม่ขึ้นมำเช่น กำรปรุงอำหำร กำรพูด กำรเขียนให้เป็นข้อควำมหรือเรื่องรำวที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือ 
พัฒนำของเก่ำให้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น ค ำถำมให้สังเครำะห์ เป็นค ำถำมที่มีจุดมุ่งหมำยให้เด็กใช้
กระบวนกำรคิด เพ่ือสรุปควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงข้อมูลย่อยขึ้นเป็นหลักกำร 

- อะไรเอ่ย นกมีหู หนูมีปีก บินหลบหลีกอยู่กลำงคืน 
- ถ้ำไม่อยำกให้ฟันผุ เด็กๆ คิดว่ำควรท ำอย่ำงไร 
- ถ้ำมดง่ำมตัวโตเท่ำช้ำงจะเป็นอย่ำงไร 
- ถ้ำคนบินได้อะไรจะเกิดขึ้น 
- ถ้ำสัตว์ต่ำงๆในโลกนี้พูดภำษำคนได้อะไรจะเกิดข้ึน (เป็นค ำถำมที่มุ่งให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์  

คือ คิดในแนวทำงที่แปลกและแตกต่ำงไปจำกเดิมเกิดเป็นแนวคิดใหม่) 
7. ค ำถำมให้ประเมินค่ำ เป็นค ำถำมที่มีจุดมุ่งหมำยให้ได้พิจำรณำคุณค่ำของสิ่งของก่อนตัดสินใจ 

อย่ำงมีเหตุผล รู้จักประเมินค่ำของสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้กฏเกณฑ์ที่เป็นจริง และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว                 
มำสนับสนุนควำมคิดเห็นของตนก่อนตัดสินใจ 

- อำหำรจำนนี้หนูควรรับประทำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
- เด็ก ๆ ควรเอำอย่ำงเด็กในภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด (ครูให้ดูภำพเด็กก ำลังยิงนก ครูต้องกำรให้ 

เด็กประเมินกำรกระท ำของเด็กคนนั้นในภำพพร้อมทั้งบอกเหตุผล) เทคนิคและหลักกำรในกำรใช้ค ำถำมเพ่ือ
พัฒนำกระบวนกำรคิด 

กำรคิดเป็นกิจกรรมด้ำนสติปัญญำซึ่งช่วยมนุษย์ในกำรแก้ปัญหำ ตัดสินใจ และเช้ำใจควำมหมำย  
ของสิ่งต่ำง ๆ ที่ผ่ำนเช้ำมำในชีวิต หำกสังเกตกำรคิดของมนุษย์แล้วพบว่ำในขณะที่ก ำลังคิดสิ่งต่ำง ๆ อยู่นั้น    
เรำมักจะตระหนักหรือรู้ตัว แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรคิดก็สำมำรถด ำเนินไปในขณะที่เรำไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน 

นอกจำกนั้นยังพบอีกว่ำ กำรคิดเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและของแต่ละคน แต่กำรคิดที่ดีนั้นไม่ได้ 
เกิดขึ้นตำมล ำพัง เรำต้องกำรเพ่ือนหรือกลุ่มมำช่วยคิด เรำไม่สำมำรถอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว และจมอยู่ในโลก 
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ของควำมคิดของตนเองได้ตลอดเวลำ กำรคิดเกิดขึ้นในบริบทของสังคม และได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นๆอำศัยอยู่ ดังนั้นกำรเรียนรู้ที่จะคิดจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงโดดเดี่ยว              
เด็กเรียนรู้ที่จะคิดจำกสิ่งแวดล้อมรอบตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร 2544 : 7) ค ำถำมเป็นองค์ประกอบ            
ที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมกระบวนกำรคิดและกำรพัฒนำควำมคิด ขั้นสูง หลักกำรในกำรใช้ค ำถำมเพ่ือส่งเสริม 
กระบวนกำรคิด มดัีงนี้ 

1. ในกำรถำมค ำถำมเด็ก ครูควรให้เวลำแก่เด็กในกำรคิดและแสดงออกซึ่งควำมคิดของตน               
ครูไม่ควรเร่งเด็กให้ตอบค ำถำมมำกเกินไป หรือเป็นผู้ตอบค ำถำมเอง ถ้ำครูให้เวลำแก่เด็กในกำรคิดหำ
ค ำตอบโดยใช้เวลำในกำรรอคอยค ำตอบให้ยำวนำนขึ้น จ ำนวนของเด็กที่จะตอบค ำถำมก็จะมีมำกขึ้น                   
ควำมล้มเหลวในกำรตอบค ำถำมจะลดน้อยลง กำรพูดคุย อภิปรำย และสรุปองค์ควำมรู้ของเด็กจะมี               
เพ่ิมมำกข้ึน รวมตลอดจนจ ำนวนของค ำถำมที่เด็กถำมก็จะมีมำกข้ึนตำมไปด้วย 

2. ค ำถำมท่ีครูใช้ควรเป็นค ำถำมปลำยเปิดซึ่งส่งเสริมกำรคิดแก้ปัญหำ กำรเปรียบเทียบ 
และทำงเลือก ค ำถำมท่ีส่งเสริมให้เด็กคิดแก้ปัญหำนั้นจะต้องมีค ำตอบที่ถูกอย่ำงหลำกหลำย ไม่ใช่มีเพียง 
ค ำตอบเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กมีควำมคิดที่เปิดกว้ำง สำมำรถคิดได้หลำยทำง 
              3. ค ำถำมท่ีครูถำมควรเป็นค ำถำมท่ีช่วยให้เด็กเชื่อมโยงประสบกำรณ์เดิมของตนกับกำรเรียนรู้   
ในปัจจุบันได ้
              4. ครูควรกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ตั้งค ำถำมด้วยตนเอง ซึ่งครูอำจช่วยกระตุ้นเด็กให้ถำม 
ค ำถำมโดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น 

- เปิดโอกำสให้เด็กถำมค ำถำม และตั้งใจฟังค ำถำมของเด็ก 
-  ถ้ำค ำถำมที่เด็กถำมไม่ชัดเจน ครูควรให้เด็กถำมค ำถำมซ ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพรำะจะช่วยให้ครูและ

เด็กเข้ำใจค ำถำมมำกข้ึน 
- ส่งเสริมให้เด็กตอบค ำถำมด้วยตนเอง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรถำมค ำถำมต่อไป เนื่องจำกทุกครั้งที่เด็ก

หำค ำตอบได้ด้วยตนเอง เด็กจะพัฒนำควำมเชื่อมั่นในตนเอง รวมตลอดถึงทัศนคติในทำงบวกต่อตนเอง             
ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะถำมค ำถำมต่ำง ๆ ด้วยตนเองต่อไป 
               5. ครูควรใช้ค ำถำมของเด็กในกำรกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ และค้นหำค ำตอบด้วยตนเอง              
(นกเนตร ธรรมบวร 2544 : 65-68) 

สรุป 

จำกที่กล่ำวมำแล้วสรุปได้ว่ำ กำรใช้ค ำถำมเป็นกิจกรรมที่ใช้อยู่ เสมอในกำรเรียนกำรสอน                
ค ำถำมที่ใช้ควรเป็นค ำถำมทำงวิทยำศำสตร์ ค ำถำมที่ใช้ถำมนักเรียนระดับปฐมวัยแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ 
ค ำถำมระดับต่ ำ และค ำถำมระดับสูง ซึ่งค ำถำมระดับต่ ำประกอบด้วย ค ำถำมให้สังเกต ค ำถำมให้ทบทวน
ควำมจ ำ ค ำถำมให้บอกควำมหมำย ค ำถำมขี้บ่ง ค ำถำมถำมน ำ ค ำถำมเร้ำควำมสนใจ ส่วนค ำถำมระดับสูง 
ประกอบด้วย ค ำถำมให้อธิบำย ค ำถำมให้เปรียบเทียบ ค ำถำมให้จ ำแนกประเภท ค ำถำมให้ยกตัวอย่ำง  
ค ำถำมให้วิเครำะห์ ค ำถำมให้สังเครำะห์ และค ำถำมให้ประเมินค่ำ ก่อนกำรจัดประสบกำรณ์ ครูควรเตรียม 
ค ำถำมท่ีดีเพ่ือให้ผลของกำรจัดประสบกำรณ์เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้  



 

     รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                                        
                                                   สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564                                                  31 | ห น้ า                                                                                     
 

งานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
1) งานวิจัยในประเทศ 

ปรมำภรณ์ ทองสุ (2550 : 74) ได้พัฒนำกำรคิดทำงบวกส ำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม                
กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ผลกำรวิจัยพบว่ำเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ               
สืบเสำะหำควำมรู้  มีควำมสำมำรถในกำรคิดทำงบวกหลังจำกทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยรวม และรำยด้ำน และเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้         
แบบสืบเสำะหำควำมรู้และที่ ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบปกติมีควำมสำมำรถในกำรคิดทำงบวก
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง สถิติที่ระดับ .01 โดยรวมและรำยด้ำน ปทิตตำ วิเศษบุบผำ (2552 : 64)  
ได้พัฒนำชุดกำรสอนตำมวิธีสอนแบบสืบเสำะควำมรู้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน
ระดับอนุบำลปีที่ผลกำรวิจัย พบว่ำ ชุดกำรสอนตำมวิธีสอนแบบสืบเสำะควำมรู้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมทำง
คณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับ อนุบำลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้ำงและพัฒนำขึ้นในกำรศึกษำครั้งนี้มีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ คือ 80/80 โดยมีค่ำ 81.66/84.89 และควำมพร้อมทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบำลปีที่ 2  หลังใช้ชุดกำรสอนตำมวิธีสอนแบบสืบเสำะควำมรู้สูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง สถิติที่ระดับ .05 

พนิตสุภำ โกศิลำ (2553 : 147 - 148) ได้พัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ และ
คุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยส ำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ท ำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรเรียนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และจำกกำรศึกษำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย              
โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้จ ำนวน 4 ทักษะคือทักษะกำรสังเกต ทักษะ                
กำรจ ำแนก ประเภททักษะกำรแสดงปริมำณ และทักษะกำรสื่อควำมหมำยโดยใช้แบบประเมินทักษะ
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์ พบว่ำ โดยภำพรวมทั้ง 4 ทักษะสูงกว่ำเกณฑ์ที่ต้องไว้และในกำรศึกษำ
คุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยส ำหรับเด็กปฐมวัยระหว่ำงกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะ                 
หำควำมรู้ด้ำนเจตคติทำง วิทยำศำสตร์ด้ำนควำมสนใจด้ำนนิสัยกำรเรียนและด้ำนกำรปรับตัวพบว่ำ                  
มีคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยอยู่ในระดับดีเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย คือด้ำนควำมสนใจ 
ด้ำนกำรปรับตัว ด้ำนนิสัย กำรเรียน และด้ำนเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ 

มำวิสำ วงศ์สุกรรม (2553 : 138) ได้เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และ             
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร และแบบสืบเสำะ                  
หำควำมรู้ ผลกำรวิจัยพบว่ำที่ระดับควำมมีนัยส ำคัญ .01 นั้นเป็นไปไม่ได้ที่คะแนนควำมสำมำรถ                        
ในกำรแก้ปัญหำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์โดยเฉลี่ยของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์                  
แบบโครงกำรกับแบบสืบเสำะหำควำมรู้จะแตกต่ำงกันจำกกำรศึกษำงำนวิจัยพบว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้             
แบบสืบเสำะหำควำมรู้สำมำรถส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ ให้กับเด็กปฐมวัยได้ เช่น พัฒนำกำรคิด
ทำงบวกเพ่ือเตรียมควำมพร้อมทำงคณิตศำสตร์พัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ และคุณลักษณะ   
ด้ำนจิตพิสัย และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
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2) งานวิจัยต่างประเทศ 
เมสัน (Mason. 1997 :บทดัดย่อ, อ้ำงถึงใน ปรมำภรณ์ ทองสุ. 2550 : 74) ได้ศึกษำกำรเรียน

พีชคณิตด้วยตนเองโดยใช้กำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้กลุ่มย่อยของนักเรียนเกรด 9 มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงองศ์ประกอบที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
กลุ่มย่อยและแสดงให้เห็นว่ำองศ์ประกอบเหล่ำนั้นมีผลต่อกระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงไรกลุ่ม 
ตัวอย่ำงเป็นนักเรียนเกรด 9 จ ำนวน 22 คนที่เรียนพีชคณิตผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสนทนำกัน             
ในกลุ่มผลงำนของนักเรียนกำรเขียนอธิบำยและกำรบ้ำนที่นักเรียนเขียนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์             
ในแต่ละวันของนักเรียน ผู้วิจัยเป็นผู้สรุปและตีควำมหมำยจำกกำรเรียนรู้ผลกำรศึกษำพบว่ำนักเรียน              
จะเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้ดีจำกกำรสอนโดยกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้กลุ่มย่อยซึ่งสำมำรถสังเกตได้จำก
กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ของนักเรียน นักเรียนสำมำรถเรียนรู้กำรด ำเนินกำรที่ซับช้อน และตีควำมหมำยของ 
ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงคณิตศำสตร์ควำมสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน และควำมสัมพันธ์ของกำรทดสอบ 
กับคะแนนกำรเรียนรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับกำรสร้ำงประสบกำรณ์ และมุมมองของผู้เรียนแต่ละคน          
กำรเรียนรู้ระหว่ำงบุคคลเกิดขึ้นได้ดีขึ้นอยู่กับผู้เรียนคนอ่ืนๆและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักเรียนกับครู  
ผู้เรียนแต่ละคนกับครูจะมีอิทธิพลต่อกันและกัน ซึ่งเป็นควำมควำมสัมพันธ์ที่ต้องพัฒนำจำกกำรศึกษำ
งำนวิจัยต่ำงประเทศ พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้สำมำรถพัฒนำคณิตศำสตร์ของเด็กได้ดี
ทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง 

สรุป 

กำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรและงำนกำรวิจัยข้ำงด้นที่กล่ำวมำทั้งหมดพบว่ำกำรเกิดทักษะพ้ืนฐำน 
ทำงคณิตศำสตร์มีควำมสอดคล้องกันกับแนวกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้นั้น คือเด็กสร้ำงควำมรู้
ขึ้นมำด้วยตนเองจำกกำรลงมือกระท ำกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยครูเป็นผู้คอยสนับสมุนให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้
ซึ่งในกำรศึกษำระดับปฐมวัยยังไม่มีผลงำนวิจัยที่บ่งชี้ถึงทักษะพ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะน ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบ
เสำะหำควำมรู้มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อศึกษำทักษะพ้ืนฐำน  

 

 

 

 

 



 

     รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                                        
                                                   สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564                                                  33 | ห น้ า                                                                                     
 

ส่วนที่ 3  

วิธีการด าเนินงาน 
 

กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564  มีวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภำพ 
PDCA  ดังนี้ 

3.1 ขั้นวางแผน (PLAN) 
- ประชุมคณะท ำงำนในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 และวันที่ 7 กรกฎำคม 2564 เพ่ือวำงแผน                     
ในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขั้นตอน วิธีกำร ระยะเวลำ 
- กำรวิเครำะห์และก ำหนดกิจกรรมกำรจัดอบรม 
- ก ำหนดกำร  
- สถำนที่  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก                                
- บรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม   
- กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- คู่มือหลักสูตรและเอกสำรประกอบกำรอบรม 
- บทเรียนออนไลน์ 
- กำรสร้ำงตัวอย่ำงเกียรติบัตรคณะท ำงำน วุฒิบัตรผู้เข้ำรับกำรอบรม 
- กำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรอบรม เช่น แบบกำรลงทะเบียน แบบค ำถำมก่อน-หลังกำรอบรม 
แบบสะท้อนผลกำรอบรม แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบบรำยงำนผลกำรทดลอง  

3.2 ขั้นปฏิบัตติามแผน (DO)  
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
สพป.นศ.4 ปีกำรศึกษำ 2563 ระยะที่ 2 ในวันที่ 2 เมษำยน 2564 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำธิตกำรท ำกิจกรรมกำรทดลอง 6 กิจกรรม โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” (วิทยำกร)                                
ในวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 
ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ”ด้วยระบบทำงไกล ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 
- กำรสร้ำงควำมประทับใจระหว่ำงอบรม 
- ประเมินผลกำรอบรม 
- PLC 
ทั้งนีไ้ด้ด ำเนินกำรนิเทศรำยกลุ่มในระหว่ำงที่ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโดยกำรใช้แบบสะท้อนผล           
กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้วยเทคนิคกำรนิเทศแบบ Coaching(CQCD) ดังนี้ (กรองทอง จิรเดชำกุล. 
2550. คูมือกำรนิเทศภำยในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธำรอักษร.)                                                                  
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- C-Compliment (ชมเชย) เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้จัดกำรอบรมและผู้เข้ำรับ              
กำรอบรม กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นกันเอง เป็นต้น 

- Q-Question (ตั้งค ำถำม) กำรตั้งค ำถำมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แสดงควำมคิดเห็น 
- C-Correct (แก้ไข) กำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไข  โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) 
- D-Demonstrate(สำธิต) กำรสำธิตกำรจัดกิจกรรมให้ครูได้สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็ก

ปฐมวัยได้  

3.3 ขั้นตรวจสอบ (CHECK)  
- นิเทศ ติดตำมโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโดยใช้เทคนิคกำรนิเทศแบบ Coaching(CQCD) ดังนี้ 

- C-Compliment (ชมเชย) กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้เข้ำรับกำรนิเทศโดยกำรหำข้อมูล 
จุดเด่น ผลงำนเด่นในกำรชมเชยผู้รับกำรนิเทศ 

- Q-Question (ตั้งค ำถำม) กำรตั้งค ำถำมขอควำมคิดเห็นจำกผู้รับกำรนิเทศ เช่น ท่ำนคิดว่ำฉัน             
จะช่วยอะไรท่ำนได้บ้ำง , ที่ท่ำนคิดว่ำไม่ดี ยังไม่ดีคืออะไรบ้ำง , ท่ำนคิดว่ำ มีอะไรบ้ำงที่ท่ำนต้องกำรเสริม
เพ่ิมเติม  เป็นต้น 

- C-Correct (แก้ไข) กำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไข โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) 
- D-Demonstrate (สำธิต) กำรสำธิตกำรจัดกิจกรรมให้ครูได้สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็ก 

ปฐมวัยได้ 
- กำรรวบรวมข้อมูล  
- วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรนิเทศ ติดตำม 
- สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม 

3.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
- ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
- รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
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สรุปวิธีกำรด ำเนินงำน ดังรูป 
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ส่วนที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2 พบว่า  

โรงเรียนเสนอขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2563  
จ ำนวน 23 โรงเรียน ซ่ึงโรงเรยีนผ่ำนเกณฑ์ และได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย                  
ประเทศไทย จ ำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  ดังตำรำงที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศกึษา 2563 
              

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน ทั้งหมด...............23...........โรงเรียน 

ผู้กรอกข้อมลู นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ เบอร์โทรติดต่อ 064 0644884  โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ทั้งหมด...........23...............โรงเรียน 

E - mail tanid7350@gmail.com   
ผ่านรอบท่ี 1 จ านวน....5.......โรงเรียน 

  ผ่านรอบท่ี 2 จ านวน…13........โรงเรียน 

  ผ่านรอบท่ี 3 จ านวน.....5......โรงเรียน 

ล าดับ
ที ่

 
รายช่ือโรงเรียน 

รุ่นที่เข้า
ร่วม

โครงการ 

สถานะการ
ประเมินเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน 

การเข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทาน 

 
ชื่อโครงงาน 

 
คะแนน 

 
หมายเหตุ 

รุ่นที1่-9 รอบท่ี1/รอบที2่/
รอบท่ี3 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 7 รอบท่ี2   Coconut za 25  
2 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 7 รอบท่ี2   กระแสไฟฟ้าจากผลไม้ 25  
3 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 7 รอบท่ี2   ถุงนมวิเศษ 25  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ 6 รอบท่ี2   น้ านี้มีอะไร 22  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 4 รอบที3่   ละลายเร็ว ละลายช้าใครซ่ากว่ากัน 22  
6 โรงเรียนวัดปลักปลา 7 รอบท่ี2   ว้าว ..หนังสือเล่มเล็กเรื่องผลไม้ท าได้

อย่างไรเนี่ย? 
22  

7 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 7 รอบท่ี2   น้ าตาลหวานเจี๊ยบ 21  
8 โรงเรียนวัดพระเลียบ 7 รอบท่ี2   ใบยางเปลือยกาย 20  

mailto:tanid7350@gmail.com
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ล าดับ
ที ่

 
รายช่ือโรงเรียน 

รุ่นที่เข้า
ร่วม

โครงการ 

สถานะการ
ประเมินเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน 

การเข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทาน 

 
ชื่อโครงงาน 

 
คะแนน 

 
หมายเหตุ 

รุ่นที1่-9 รอบท่ี1/รอบที2่/
รอบท่ี3 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

9 โรงเรียนบ้านน้ าขาว 3 รอบท่ี3   สีสวยจากธรรมชาติ 20  
10 โรงเรียนวัดก าแพงถม 9 รอบท่ี1   ไข่ข้ามกาลเวลา 20  
11 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 7 รอบท่ี2   ความลับของน้องกะทิ 20  
12 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 7 รอบท่ี2   น้ าแข็งหรรษา 19  
13 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 9 รอบท่ี1   สารละลายชนิดใดเป็นตัวท าละลายดีท่ีสุด 19  
14 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 3 รอบท่ี3   มันเทศสามสี 19  
15 โรงเรียนบ้านประชาอารีย์ 6 รอบท่ี2   สีสวยสร้างสรรค์ 19  
16 โรงเรียนวัดโทเอก 9 รอบท่ี1   สายรุ้งมหัศจรรย์ 18  
17 โรงเรียนวัดยางงาม 3 รอบท่ี3   เรื่องเล่าของใบเตย 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 7 รอบท่ี2   ส.สีสร้างสรรค์ 17  
19 โรงเรียนบ้านไสพลู 7 รอบท่ี2   อร่อยแถมมีประโยชน์ข้าวโพดอบเนย 16  
20 โรงเรียนวัดใหม่ 9 รอบท่ี1   นาฬิกาของฉัน 16  
21 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 9 รอบท่ี1   ย้อมผ้าด้วยดอกไม้ 16  
22 โรงเรียนเรียนบ้านพิต า 7 รอบท่ี2   พืชหลากสี 15  
23 โรงเรียนบ้านในเขียว1 3 รอบท่ี3   ผ้ามัดย้อมจากสีสกัดจากดอกอัญชัน 15  

เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 1     ประเมินกำรท ำกิจกรรมอย่ำงน้อย 20 คะแนน 
                               สว่นที่ 2     ประเมินโครงงำนอย่ำงน้อย 12 คะแนน คะแนนรวม 25 คะแนน  
                               * ตอ้งผ่านการประเมินทั้ง 2 ส่วน ถึงจะสามารถผ่านขึ้นรับตราพระราชทาน*
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การสะท้อนผลการประเมินโครงงานเพ่ือขอรับตราพระราชทาน                                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย ปีการศึกษา 2563                        

(ครูปฐมวัยผู้ท าโครงงาน) 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย จากประสบการณ์ในการท างาน 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของครูปฐมวัยในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
รปูแบบโครงงำนตำมโครงกำรฯ กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร และควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย                        
รวมทั้งกำรมีแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน เป็นต้น 
2. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อความไม่ส าเร็จของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  จากประสบการณ์ในการท างาน 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ครูปฐมวัยรับผิดชอบภำระงำนหลำยอย่ำงในโรงเรียน ขำดวัสดุ/อุปกรณ์ 
ในกำรทดลอง และกำรเรียนรวมของเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบำล 1 – 3 ค่อนข้ำงจะเป็นอุปสรรคในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ                    
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ จัดกิจกรรมโดยกำรให้ครูในรำยวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เช่น ครูกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยท ำกำรทดลอง เป็นต้น  
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินโครงงาน                
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ให้คณะกรรมกำรประเมินโครงงำนเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำของแต่ละเครือข่ำย 
โดยกำรใหค้ ำแนะน ำเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยของกำรท ำโครงงำน และควรจัดกลุ่มให้
โรงเรียนที่อยู่ใกล้กันจัดท ำโครงงำนด้วยกัน จะได้สำมำรถเดินทำงมำปรึกษำกันได้ง่ำยขึ้น  
5. โครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ควรจะมีกำรจัดเทศกำลแสดงผลงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย                
ประเทศไทย สพป.นศ.4 รวมทั้งกำรศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยและเครือข่ำยต้นแบบ 
6. บทเรียนหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
สพป.นศ.4 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ได้เรียนรู้แนวทำงในกำรจัดกิจกรรม กำรจัดท ำโครงงำนตำมโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้ 



 

     รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                                        
                                                   สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564                                                  40 | ห น้ า                                                                                     
 

การสะท้อนผลการประเมินโครงงานเพือ่ขอรับตราพระราชทาน                                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

(คณะกรรมการประเมนิโครงงาน) 

1. จ านวนโครงงานที่ได้อ่านและข้อค้นพบจากการประเมินโครงงาน ในประเด็นเกี่ยวกับ โครงงานเป็น
การศึกษาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งท่ีเกิดจากความสงสัยและสนใจของเด็ก โดยครูและเด็กช่วยกันตั้ง
ค าถาม วางแผนร่วมกัน  
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ อ่ำนโครงงำน 2 เรื่อง ข้อค้นพบ คือ โครงงำนโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง                 
ใกล้ตัวเด็ก เป็นเรื่องที่เด็กสนใจ แต่ส่วนใหญ่ครูเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบของกิจกรรมในโครงงำนโดยให้เด็ก            
มีส่วนร่วม  
2. ข้อค้นพบจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม ตั้งแต่การก าหนดจุดประสงค์ 
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ภาพถ่ายการท ากิจกรรม และการบันทึกผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ยังขำดกิจกรรมวิทยำกำรค ำนวณ ทั้งนี้ จุดประสงค์ในกำรท ำกิจกรรมยังไม่
ครอบคลุมกับเนื้อหำของกำรทดลอง ขั้นตอนกำรท ำกิจกรรมควรแยกออกมำเป็นข้อๆให้ชัดเจน ไม่ควรเขียน
บรรยำย ภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรมยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และผลกำรบันทึกพัฒนำกำรของเด็กยังคงเขียน
เหมือนกันทุกกจิกรรม 
3. สิ่งดีๆที่ได้พบ/ได้ทราบ จากการอ่าน/ประเมินโครงงาน 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ครูปฐมวัยมีกำรท ำงำนเป็นระบบมำกข้ึน โดยโครงงำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่เปิดโลกวิชำกำรของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ท ำให้ครูเป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้มำกข้ึน เพรำะต้องศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำอบรมออนไลน์ กำรสืบค้นข้อมูล
จำกอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
4. ข้อเสนอเพื่อการด าเนินการที่ดีกว่าเดิม 
- ส ำหรับครูปฐมวัยผู้ท ำโครงงำน โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ กำรจัดท ำโครงงำน หัวของโครงงำน             
ควรเกิดจำกควำมสนใจของเด็กจริงๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก และด ำเนินกำรสืบค้นด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
- ส ำหรับศึกษำนิเทศก์ ให้ครูปฐมวัยส่งหัวข้อโครงงำนก่อนกำรด ำเนินโครงงำน เพรำะมีครูปฐมวัยบำงคน 
ท ำโครงงำนแบบเดิมๆไม่แปลกใหม่ 

5. บทเรียนที่ได้รับจากการเป็นผู้อ่าน/ประเมินโครงงานในครั้งนี้ 
- โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ครูปฐมวัยโดยส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรจัดท ำโครงงำนให้
ส ำเร็จ ซึ่งอำจจะเป็นประสบกำรณ์ใหม่ส ำหรับครูปฐมวัยหลำยคน ทั้งนี้ในกำรจัดท ำโครงงำนยังมีเนื้อหำ 
ขั้นตอนที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่ครูปฐมวัยยังสำมำรถใช้วัฏจักรกำรสืบเสำะได้ทั้ง 6 ขั้นตอน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียนของผูเ้ข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 41 คน โดยเฉลี่ยแล้วจะท ำข้อสอบได้คะแนน 12.68 คิดเป็นร้อยละ 63.4 โดยมี
ค่ำมัธยฐำน คือ ค่ำของข้อมูลที่อยู่ตรงกลำงจำกข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรำน ำข้อมูลทั้งหมดมำเรียงล ำดับจำก 
น้อยไปหำมำก หรือ มำกไปหำน้อย เท่ำกับ 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบหลังเรียนของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 41 คน โดยเฉลี่ยแล้วจะท ำข้อสอบได้คะแนน 16 คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีค่ำมัธยฐำน 
คือ ค่ำของข้อมูลที่อยู่ตรงกลำงจำกข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรำน ำข้อมูลทั้งหมดมำเรียงล ำดับจำก น้อยไปหำมำก 
หรือ มำกไปหำน้อย เท่ำกับ 15   
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ 
“น้ าและอากาศ” ด้วยระบบทางไกล  

 คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 - อีเมลของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน 

  

 - ต ำแหน่ง (ครู/ครูอัตรำจ้ำง/พนักงำนรำชกำร/อ่ืนๆ) ผู้เข้ำรับกำรร่วมอบรมทั้งหมด 41 คน                         
จะเป็นต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมำต ำแหน่งครู 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5 ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และพนักงำนรำชกำร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 
ตำมล ำดับ 
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 - โรงเรียน/หน่วยงำน จ ำนวน 41 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเคียงศิริ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.32 โรงเรียนบ้ำนคลองเหลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 โรงเรียนชุมชนวัดบำงคู 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.88 โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 โรงเรียนวัดหญ้ำปล้อง จ ำนวน 1 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนหนับเภำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำวัด จ ำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนเขำทรำย จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  โรงเรียน                
บ้ำนทุ่งขันหมำก จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนสระบัว จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.44  โรงเรียนวัดดอนใคร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดพรหมโลก จ ำนวน 1 คน             
คิดเป็นร้อยละ2.44  โรงเรียนบ้ำนบ่อกรูด จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนพังหรัน 
จ ำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดประดู่หอม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียน
บ้ำนพิต ำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดคงคำวดี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 
โรงเรียนบ้ำนหนับเภำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนน้ ำร้อน จ ำนวน 1 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 2.44  โรงเรียนวัดถ้ ำเทียนถวำย จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนบำงฉำง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  โรงเรียน
บ้ำนทุ่งชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดหมำยวัดหมำย จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.44 โรงเรียนบ้ำนน้ ำฉำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดพระอำสน์ จ ำนวน 1 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียน วัดเจดีย์หลวง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดพระเลียบ 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  โรงเรียนบ้ำนในเขียว 1 จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44              
โรงเรียนบ้ำนเปร็ต จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนวัดเขำวันครู(2501) จ ำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.44 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนท่ำสูง                
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 โรงเรียนบ้ำนวังลุง  จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44                      
โรงเรียนบ้ำนหนับเภำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 และโรงเรียนวัดเทวดำรำม จ ำนวน 1 คน             
คิดเป็นร้อยละ 2.44       
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 - หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน 

 

ตอนที่ 2 ประเด็นการส ารวจ  

วิธีการและรูปแบบการอบรม 

 1. การอบรมด้วยระบบทางไกล พบว่า ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน มีควำมพึงพอใจ            
อยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมำคือ มีควำมพึงพอใจ                  
อยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.9 ตำมล ำดับ 
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 2. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ำรับกำรอบรม                      
จ ำนวน 41 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมำคือมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 36.6 ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียระหว่างการอบรม พบว่า ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน              
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมำคือ            
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 39 และมีควำมพึงพอใจอยู่ใน           
ระดับ 3 คือ มีควำมพึงพอใจปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตำมล ำดับ 
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ตอนที่ 2 ประเด็นการส ารวจ  

การให้ความรู้ของวิทยากร 

1. แนวทางการจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (pedagogy) พบว่า ผู้เข้ำรับ 
กำรอบรม จ ำนวน 41 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 68.3 รองลงมำคือ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 29.3 
ตำมล ำดับ  

 

 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการส ารวจและสืบเสาะ (Inquiry) เรื่อง น้ า พบว่า  ผู้เข้ำรับ 
กำรอบรม จ ำนวน 41 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 63.4 รองลงมำคือ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 31.1 
ตำมล ำดับ  
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3. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการส ารวจและสืบเสาะ (Inquiry) เรื่อง อากาศ พบว่า                 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด          
คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมำคือ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 
29.3 ตำมล ำดับ  
 

 

4. การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
พบว่า  ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมำคือ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็น 
ร้อยละ 36.6 ตำมล ำดับ  
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5. การประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน พบว่า  ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน  
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมำคือ           
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็น ร้อยละ 41.5 ตำมล ำดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 ประเด็นการส ารวจ  

สื่อและวัสดุในการอบรม 

- สื่อและวัสดุที่ใช้ในการอบรม พบว่า ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน  
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือ มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมำคือ           
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ มีควำมพึงพอใจมำก คิดเป็น ร้อยละ 41.5 ตำมล ำดับ  
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ผลการวิเคราะห์ค าถามกอ่น - หลังการท ากิจกรรมการทดลอง 6 กิจกรรม                           
หัวข้อ “น้ าและอากาศ” 

 
ค าถามก่อนการทดลอง                                                                                                                       
1.  เด็กๆ คิดว่าน้ าในแก้วนี้จะท าให้น้ าตาลละลายได้มากที่สุดกี่ก้อน 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ 10 ก้อน 
2. เด็กๆ คิดว่า (หมุด /ลวดหนีบกระดาษ /ตะปูหัวร่ม) จะลอยน้ าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด                                   
           - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ลอยได้ เพรำะมีขนำดเล็กและมีน้ ำหนักเบำ 
3. เด็กๆ คิดว่าเม่ือตักเกลือ/น้ าตาล/ทราย ใส่ลงไปในน้ าแล้วคนให้เข้ากัน ผลจะเป็นอย่างไร 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เกลือและน้ ำตำลจะละลำยน้ ำ ส่วนทรำยจะไม่ละลำยน้ ำ 
4. เม่ือเราน าขวดแก้วที่คลอบด้วยลูกโป่งที่ปากขวดไม่ให้อากาศภายนอกเข้าออกได้แล้ว  ไปแช่ในน้ า
ร้อน จะเกิดอะไรขึ้น/เม่ือน าไปแช่ในน้ าเย็นจะเป็นอย่างไร 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เมื่อแช่น้ ำร้อนลูกโป่งจะพองขึ้นและเมื่อมำแช่ในน้ ำเย็นลูกโป่ง             
จะยุบตัวลง 
5. เด็กๆ คิดว่าเราจะกักน้ าไว้ในแก้ว โดยการคว่ าปากแก้วลงได้หรือไม่ อย่างไร 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้ เพรำะน้ ำจะหกลงกับพ้ืน 

6. เมื่อเราจุดเทียนไขลอยไว้ในจานที่มีน้ า แล้วเอาแก้วคลอบ เด็กๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เทียนจะดับ 
 
ค าถามหลังการทดลอง 
1.  เด็กๆคิดว่าเพราะอะไร น้ าตาลที่เติมไปในแก้วนี้ หลังจากที่มันละลายเต็มท่ีแล้วมันจึงไม่ละลายอีก/มี
วิธีการใดที่จะท าให้มันละลายเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้อีกบ้าง 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำน้ ำจะเข้ำไปแทรกในก้อนน้ ำตำลท ำให้ผลึกน้ ำตำลแยกออกจำกกัน
จนเกิดกำรละลำยน้ ำไปในที่สุด และถ้ำเรำยิ่งใช้ช้อนคนท ำให้น้ ำเกิดควำมหนืดเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งท ำให้น้ ำตำล
ละลำยช้ำ ดังนั้นวิธีกำรที่ท ำให้น้ ำตำลละลำยเพ่ิมขึ้น โดยกำรเติมน้ ำเพ่ิมเข้ำไปในแก้วแล้วใช้ช้อนคนเร็ว              
2. เด็กๆ คิดว่า(หมุด/ลวดหนีบกระดาษ/ตะปูหัวร่ม) ที่ลอยน้ าได้ เพราะเหตุใด 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำเพรำะหมุด/ลวดหนีบกระดำษ/ตะปูหัวร่ม มีควำมหนำแน่นน้อย
กว่ำน้อย และน้ ำมีแรงตึงผิวถ้ำวำงอย่ำงเบำมือและมีเทคนิคกำรวำงหมุดและคลิปของตนเอง เช่น กำรจับ
ด้ำนข้ำงขอบของหมุด กำรวำงหมุดบนนิ้วแล้วจุ่มนิ้วลงน้ ำก่อนอย่ำงช้ำๆก็จะสำมำรถลอยอยู่ได ้ 
3. เมื่อน้ าตาล/เกลือ ละลายหมด ระดับน้ าในแก้วเพิ่มขึ้นหรือไม่ (ระดับน้ าในแก้วไม่เพิ่ม) เพราะเหตุใด 
น้ าตาล/เกลือ หายไปไหน 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำถ้ำน ำน้ ำตำลมำละลำยน้ ำระดับน้ ำจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจำกผลึก
น้ ำตำลมีขนำดใหญ่กว่ำผลึกเกลือ ท ำให้สำรละลำยอิ่มตัวได้เร็วกว่ำ แต่เมื่อเกลือละลำยในน้ ำจนหมด ระดับ
น้ ำก็ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใส่เกลือเพ่ิมจนไม่สำมำรถละลำยได้อีกเพรำะน้ ำอ่ิมตัว ระดับน้ ำจึงสูงขึ้น น้ ำตำลและ
เกลือจะตกผลึก ไม่ได้หำยไปไหน 
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4. เมื่อเราน าขวดแก้วที่คลอบด้วยลูกโป่งที่ปากขวดไม่ให้อากาศภายนอกเข้าออกได้ แล้วน าไปแช่ในน้ า
ร้อน ลูกโป่งพองโตขึ้นเพราะเหตุใด/เมื่อน าไปแช่ในน้ าเย็นท าไมลูกโป่งจึงแฟบลง 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เพรำะอำกำศเกิดกำรเคลื่อนที่ ถ้ำขวดโดนน้ ำร้อนแล้วแฟ้บ 
ลูกโป่งจะพองโตเพรำะอำกำศจะเคลื่อนที่ ไปอยู่ในลูกโป่ง ถ้ำขวดโดนน้ ำเย็นขวดกลับสู่สภำพเดิมอำกำศ  
จำกลูกโป่งก็จะเคลื่อนที่กลับมำอยู่ในขวดลูกโป่งก็จะแฟ้บ ดังนั้นสรุปได้ว่ำ อำกำศร้อน อุณหภูมิสูง                         
มีกำรเคลื่อนที่ของอนุภำคมำก อำกำศต้องกำรที่อยู่  จึงเกิดกำรขยำยตัว  อำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำ                   
อนุภำคเคลื่อนที่ช้ำจับตัวกัน ต้องกำรพื้นที่น้อย จึงเกิดกำรหดตัว 
5.  เด็กๆ คิดว่าท าไมน้ ายังอยู่ในแก้ว และกระดาษไม่หลุดจากปากแก้ว  ทั้งๆที่เราวางไว้เฉยๆ              
ไม่ได้ทากาว 
 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เกิดจำกแรงดันอำกำศที่มีแรงดันทุกทิศทำง ถึงแม้ว่ำน้ ำและ
อำกำศภำยในแก้วมีแรงดันอยู่ แต่แรงดันก็ยังมีน้อยกว่ำแรงดันอำกำศภำยนอกแก้วที่ดันอยู่ใต้แผ่นกระดำษ 
กระด ำษจึ ง ส ำม ำ รถปิ ด ขอบแก้ ว และกั นน้ ำ ไ ม่ ใ ห้ รั่ ว ออกมำ ได้ จ นกว่ ำ ก ร ะด ำษจะชุ่ มน้ ำ                                       
6. หลังคลอบด้วยแก้วท าไมเทียนไขจึงดับ /และน้ าในจานเข้าไปอยู่ในแก้วสูงกว่าระดับน้ าในจานได้
อย่างไร 

 - โดยส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เทียนดับ ทั้งนี้ไฟติดเนื่องจำกมีแก๊สออกซิเจนอยู่ เมื่อครอบแก้ว 
แก๊สออกซิเจนภำยในค่อยๆหมดไปเทียนจึงดับ และน้ ำเข้ำไปแทนที่เพรำะอำกำศในแก้วมีควำมเบำบำง 
อำกำศภำยนอกจึงดันน้ ำเข้ำไป 
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ผลการวิเคราะห์การสะท้อนผลการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการขัน้พืน้ฐาน                                  

ด้วยระบบทางไกล 
1. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กในห้องเรียน 
 - โดยส่วนใหญ่จะให้ควำมคิดเห็นว่ำ น ำไปจัดโดยเน้นกำรกระตุ้นให้เด็กอยำกเรียนรู้ ก่อนจะลงมือ
ท ำกิจกรรม และให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมให้มำกที่สุด รวมทั้งให้เด็กได้รับกำรฝึกฝนและสร้ำงทักษะ              
ด้ำนกำรสังเกตและเรียนรู้ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติรอบๆตัว 
2. จุดแข็งในการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- โดยส่วนใหญ่จะให้ควำมคิดเห็นว่ำ เทคนิคต่ำงๆ ในกำรท ำกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะท ำ
กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งกำรให้เด็กลงมือทดลองด้วยตนเอง โดยครูคอยแนะน ำและดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

3. ความท้าทายในการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 - โดยส่วนใหญ่จะให้ควำมคิดเห็นว่ำ กำรทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
กำรกระตุ้นให้เด็กได้ตั้งค ำถำมที่เด็กอยำกรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รูปแบบ
โครงงำนตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
4. วิธีด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนในห้องเรียนของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                             

- โดยส่วนใหญ่จะให้ควำมคิดเห็นว่ำ เริ่มจำกกำรท ำกิจกรรมง่ำยๆให้เด็กได้เกิดควำมสนใจเเละสนุก
กับกำรท ำกิจกรรม สอดเเทรกลงในหน่วยกำรเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในระหว่ำงกำรท ำกิจกรรม เป็นกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนในกำรท ำกิจกรรมซึ่งจะเน้น              
กำรลงมือปฏิบัติจริงแบบพ่ีช่วยน้อง ทั้งนี้ฝึกให้เด็กสังเกต ตั้งค ำถำม และแสวงหำค ำตอบโดยกำรทดลอง 
ตำมแนวทำงรูปแบบของโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
5. ข้อกังวลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 - โดยส่วนใหญ่จะให้ควำมคิดเห็นว่ำ ข้อจ ำกัดของมำตรกำร COVID - 19 ท ำให้มีเวลำน้อย            
ในกำรจัดกิจกรรมและควำมพร้อมของเด็กท่ีแตกต่ำงกัน รวมทั้งครูกับเด็กขำดกำรปฏิสัมพันธ์กัน                   
ท ำให้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบอบอุ่นและใกล้ชิดต้องลดลง 
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รายงานผลการทดลอง 6 กิจกรรม 

กำรรำยงำนผลกำรทดลอง 6 กิจกรรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด จ ำนวน 41 คน สำมำรถ              
ส่งรำยงำนผลกำรทดลอง 6 กิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนของรำยกำรผลกำรทดลอง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม 
จุดประสงค์ ขั้นตอนกำรท ำกิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก และพัฒนำกำรควำมสำมำรถพ้ืนฐำนและพัฒนำกำร
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเขียนรำยงำนผลกำรทดลองได้ครอบคลุมเนื้อหำ และขั้นตอน
กำรท ำกิจกรรม ได้ทั้งหมด จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์  

เชิงปริมาณ 

1) ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นศ.4 ร้อยละ 100 
น ำทักษะกระบวนกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นศ.4 ร้อยละ 100 
เสนอผลงำนเข้ำรับกำรประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย                 
ประเทศไทย” ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
เชิงคุณภาพ  

1) ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นศ.4 สำมำรถน ำ
ทักษะกระบวนกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ตำมที่ก ำหนดไว้                    
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นศ. 4 สำมำรถเสนอ
ผลงำนเข้ำรับกำรประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” 
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดไว้ 

จุดแข็ง / จุดอ่อนในการพัฒนา   

จุดแข็ง สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ในระดับ
ปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเด็กปฐมวัยมี
พัฒนำกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตรและเหมำะสมตำมวัย 

จุดอ่อน  ต้องมีกำรนิเทศติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยในระดับ
ปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรนิเทศภำยใน และกำรนิเทศภำยนอก 
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แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา   

ในปีกำรศึกษำต่อไปควรให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหำรือแนวทำงในกำรพัฒนำแนวคิด 
รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
ต่อไป  ทั้งนี้ให้น ำผลกำรประเมินมำเป็นข้อมูลในกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน                   
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ให้ได้โรง เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน 100 % ซึ่งเป็นพ้ืนฐำน               
ในกำรพัฒนำโครงกำรต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ  ซึ่งจะเป็นกำรตรวจสอบทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง      
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ส่วนที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล  

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ระยะที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 และกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำน
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” 
ด้วยระบบทำงไกล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4  สำมำรถน ำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้ในกำร จัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ และเพ่ือให้ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4  สำมำรถส่งผลงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในแต่ละ ปีกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
โครงงำนเพ่ือขอรับตรำบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นคู่มือกำรประเมินโครงงำน และเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ”ด้วยระบบทำงไกล เป็นคู่มือ 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) แบบตอบค ำถำม           
ก่อน-หลังกำรทดลอง แบบสะท้อนผลกำรอบรม แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมสรุปผล 
และรำยงำนผลกำรทดลอง 6 กิจกรรม สรุปผลได้ดังนี ้

1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
 1.1 ผลที่เกิดกับครู 
  1.1.1 คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู 
  จำกกำรนิเทศ ติดตำม กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4  ท ำให้ครูซึ่งเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
สพป.นศ.4 อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น พิจำรณำได้จำก 

  1) ครูสำมำรถพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ทักษะกระบวนกำร                      
ทำงวิทยำศำสตร์ และมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย            
ในระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระดับปฐมวั ยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ             
น ำข้อเสนอแนะจำกกำรนิเทศของผู้นิเทศ เทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ต่ำงๆไปใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนปฐมวัยได้พัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำนทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย               
ด้ำนสังคม ด้ำนอำรมณ์-จิตใจและด้ำนสติปัญญำ อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป คือ ระดับดี ดีมำก และดีเยี่ยม               
คิดเป็นร้อยละ 85  
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  2) ครูผู้สอนน ำข้อเสนอแนะจำกกำรนิ เทศของผู้นิ เทศ ไปปรับใช้จนสำมำรถ               
พัฒนำตนเองในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ท ำให้ครูที่ส่งเอกสำรเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย             
ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 19 โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 31 โรงเรียน                   
ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 59 โรงเรียน และปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 23 โรงเรียน ได้รับตรำ
พระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ทั้งหมดรวมทั้งสี่ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 132 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

  3) ครูผู้สอนสำมำรถน ำข้อเสนอแนะจำกกำรนิเทศของผู้นิเทศ สร้ำงเครือข่ำย                 
ในกำรพัฒนำร่วมกันด้วยกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สำมำรถพัฒนำตนเอง                   
และน ำควำมรู้ที่ได้รับ ขยำยผลสู่กำรพัฒนำผู้อ่ืนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งนี้ในปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งมี
โรงเรียนได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จ ำนวน 19 โรงเรียน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ประกำศให้เป็นผลงำนที่สำมำรถเผยแพร่ได้ จ ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนวังลุง โรงเรียนวัดสำกเหล็ก โรงเรียนวัดพระเลียบ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  โรงเรียน               
บ้ำนท่ำน้อย และโรงเรียนชุมชนวัดเทพรำช 

  ความพึงพอใจของครู 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 มีกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงมีระบบ วำงแผนกำรนิเทศ ติดตำมโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย สะท้อนผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน สู่กำรเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง ส ำรวจควำมพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ กำรนิเทศ 
ติดตำม กำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย
อย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งหลังกำรนิเทศ เพ่ือน ำมำพัฒนำ ปรับปรุง ให้กระบวนกำรนิเทศมีประสิทธิภำพมำกขึ้น                        
                    จำกกำรนิ เทศ ติดตำม กำรส่ ง เสริมกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงบ้ำนนัก                 
วิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สพป. นศ.4 ปีกำรศึกษำ 2561 ถึงปัจจุบัน ได้ส ำรวจ              
ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนจ ำนวน 31 คน โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ดังนี้  

        มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 93.55 และในระดับมำก  ร้อยละ 6.45 
ครูผู้สอนจ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่ำกำรนิเทศ ติดตำม กำรส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ผู้นิ เทศได้รับ              
ควำมพึงพอใจในกำรนิเทศเป็นอย่ำงดี  

   1.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  - ผลของผู้เรียน 
  จำกกำรนิเทศ ติดตำม กำรส่งเสริมในกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้                
ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2561 ถึงปัจจุบัน โรงเรียน  
ในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ครูผู้สอนมีกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์              
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กำรเรียนรู้ ในรูปแบบโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้มำกขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ดังนี้ 

 การทดลองตามแผนที่ก าหนด 

 - เด็กได้ลงมือท ำจริง ปฎิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 90.13 

 - เด็กเรียนได้มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 92.45 

 - เด็กเรียนได้ตอบข้อสงสัยของตนเองด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.57 

 - เด็กปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรทดลองได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 91.50 

 การใช้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือ 

 - เด็กได้เรียนรู้กำรใช้เครื่องมือในกำรท ำกำรทดลอง คิดเป็นร้อยละ 95.75 

 - เด็กเลือกใช้เครื่องมือทดลองได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 93.87 

 - เด็กได้ตรวจเช็คเครื่องมือก่อนกำรทดลอง คิดเป็นร้อยละ 90.13 

 - เด็กใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับประเภทของงำน คิดเป็นร้อยละ 91.41 

 การบันทึกผลการทดลอง 

 - เด็กสำมำรถวำดภำพบันทึกผลกำรทดลองได้ คิดเป็นร้อยละ 85.44 

 - เด็กสำมำรถเขียนบันทึกผลกำรทดลองตำมรูปแบบที่ครูเขียนให้ดูได้ คิดเป็นร้อยละ 86.57  

 การสรุปผลการทดลอง   

 - เด็กสำมำรถวำดภำพบันทึกผลกำรทดลองได้ คิดเป็นร้อยละ 87.48 

 การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือ 

 - เด็กได้ท ำควำมสะอำดเครื่องมือภำยหลังสิ้นสุดกำรทดลอง คิดเป็นร้อยละ 94.28 

 - เด็กเก็บเครื่องมือเข้ำที่เดิมถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95.86 

 ทักษะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 - เด็กได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 93.55 

 -  เด็ ก ได้ รั บกำร พัฒนำควำมสำมำรถ พ้ืนฐำน 4 ด้ ำน  คือ  ด้ ำนร่ ำ งกำย ด้ ำนสั งคม                                        
ด้ำนอำรมณ-์จิตใจ และด้ำนสติปัญญำ คิดเป็นร้อยละ 98.56 
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 - เด็กมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของกำรท ำโครงงำน คิดเป็นร้อยละ 87.89 

   1.3 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       จำกกำรนิ เทศ ติดตำม กำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวทำง                         
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2561 ถึงปัจจุบัน  โรงเรียน                  
ในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ. 4 ผู้นิเทศมีกำรวำงแผนกำรนิเทศกำรจัด    
กำรเรียนรู้อย่ำงมีระบบด้วยกำรใช้วงจรคุณภำพ PDCA เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของทุกส่วน 
นิเทศให้ค ำแนะน ำด้วยควำมเข้ำใจ เข้ำถึงและร่วมพัฒนำอย่ ำงเป็นกัลยำณมิตร สถำนศึกษำที ่เป ็น
กลุ่มเป้ำหมำยได้น ำผลกำรนิเทศกำรศึกษำไปพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จนเกิดผล          
กำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ เกิดผลกำรปฏิบัติที่ดี เลิศสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้  จ ำนวน                     
111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.09 ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช           
เขต 4 พำคิด พำน ำ พำท ำ ให้ครูสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำร่วมกันด้วยกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่ง           
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สำมำรถพัฒนำตนเอง และน ำควำมรู้ที่ได้รับ ขยำยผลสู่กำรพัฒนำผู้อ่ืน ได้เต็ม              
ตำมศักยภำพ 

  2) สรุปผลการส่งผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 โดยโรงเรียนเสนอ
ขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2563  จ ำนวน 23 โรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนผ่ำนเกณฑ์ และได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จ ำนวน                    
23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   

 

5.2 อภิปรายผล 

 จำกกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อมู ลผล กำรประ เมิน โครงงำน เ พ่ือขอรั บตรำพระรำชทำนบ้ ำน                  
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีกำรศึกษำ 2563 และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำน
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมำณ 2564 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ”
ด้วยระบบทำงไกล ในครั้งนี้ สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ดังนี้ 

 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำได้มี                     
กำรส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 และหน่วยงำนอ่ืนๆได้จัดขึ้น ท ำให้ครูปฐมวัยได้รับ
ควำมรู้ สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้ตรงกับหลักสูตรและสอดคล้องกับ                
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมและโครงงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยได้ ส่งผลให้
สถำนศึกษำสำมำรถส่งเอกสำรเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่ำง
ต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
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ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 โดยโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร           
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีกำรศึกษำ 2563  มีกระบวนกำรควบคุมคุณภำพกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ทั้งนี้มีกำรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำรประเมินเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนให้
เหมำะสมกบับริบทกำรด ำเนินงำนใน 3 ด้ำน ดังนี้ 
 1. ต้องเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงน้อย 2 ครั้ง 
 2. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบำล 1 ได้ท ำกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ไม่ต่ ำกว่ำ 10 
กิจกรรมต่อระดับชั้น โดยทุกระดับชั้นรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 20 กิจกรรม ในแต่ละปีกำรศึกษำ ต่อ 1 โรงเรียน
กำรท ำโครงงำนโดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะของเด็กปฐมวัย ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย              
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย อย่ำงน้อย 1 โครงงำน ต่อ 1 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ประสงค์จะรับตรำสัญลักษณ์ 
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย”ต้องด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขและขอเสนอรับตรำสัญลักษณ์“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย”ผ่ำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกลั่นกรองเบื้องต้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกลั่นกรอง             
ขั้นสุดท้ำย ซึ่งตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 กำรด ำเนินกำรกลั่นกรองเป็นที่สิ้นสุดในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยด ำเนินกำรในรูปแบบกรรมกำรก่อนน ำเสนอมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ประกำศผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 
พบว่ำ โครงกำรนี้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยอย่ำงมำกท ำให้เด็กเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ผ่ำนกำรทดลองอย่ำงง่ำย มีควำมสนใจในกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เด็กได้รับกำรถ่ำยทอดทักษะกระบวนกำร           
ทำงวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้องและเกิดทักษะกำรเรียนรู้ เช่น 

- ทักษะด้ำนภำษำ : นักเรียนสำมำรถสื่อสำรควำมคิดต่ำงๆออกมำเน้นค ำพูด 
- ทักษะด้ำนสังคม : นักเรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดีและสำมำรถสื่อสำรทำง

วิทยำศำสตร์ได้ 
 - ทักษะกำรคิด : นักเรียนรู้จักสังเกตตั้งค ำถำมจำกกำรท ำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมของโครงกำร                       

มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรแนวคิดของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560 เพรำะเน้นกิจกรรม                
ที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะกำรตั้งค ำถำมและค้นคว้ำหำค ำตอบของเด็กแต่ละ
บุคคล กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจำกกำรสังเกตและกำรให้ข้อสรุปด้วยวำจำมีกำรท ำกำรทดลอง
ร่วมกันเน้นกลุ่มย่อยซึ่งสรุปได้ว่ำสำมำรถน ำกิจกรรมกำรสอนวิทยำศำสตร์มำบูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ได้เป็นอย่ำงดี 

 5.2 .2 ผลการ วิ เคราะห์ข้อ มูลการอบรมเชิ งปฏิบัติ การขั้ นพื้ นฐานโครงการบ้ าน               

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “น้ าและอากาศ”                  

ด้วยระบบทางไกล  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ด ำเนินกำรติดตำม                     

เพ่ือประมวลผลกำรอบรม กำรฝึกปฏิบัติ และพัฒนำตนเองของผู้รับกำรอบรม พิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ            

โดยใช้หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์ ได้แก่ 1) กำรเข้ำร่วมกำรอบรม โดยกำรลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม                

2) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ โดยกำรตอบค ำถำมระหว่ำงกำรอบรม ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)               
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  3) กำรน ำไปใช้ โดยกำรท ำแบบสะท้อนผลกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร

ขั้นพ้ืนฐำนฯส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม และจัดท ำและส่งรำยงำนผลกิจกรรมกำรทดลอง 6 กิจกรรม หัวข้อ                        

“น้ ำและอำกำศ” 4) ควำมพึงพอใจ โดยกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำรับกำรอบรม                  

เชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ ซึ่งพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมครบ

ทุกกิจกรรม และได้รับวุฒิบัตรทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของพนิตสุภำ โกศิลำ 

(2553 : 147 - 148) ได้พัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ และคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยส ำหรับเด็ก

ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ท ำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และ            

จำกกำรศึกษำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ         

สืบเสำะหำควำมรู้จ ำนวน 4 ทักษะคือทักษะกำรสังเกต ทักษะกำรจ ำแนก ประเภททักษะกำรแสดงปริมำณ 

และทักษะกำรสื่อควำมหมำยโดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ พบว่ำ โดยภำพรวมทั้ง           

4 ทักษะสูงกว่ำเกณฑ์ที่ต้องไว้และในกำรศึกษำคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยส ำหรับเด็กปฐมวัยระหว่ำงกำรจัด

ประสบกำรณ์โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ด้ำนเจตคติทำง วิทยำศำสตร์ด้ำนควำมสนใจด้ำนนิสัย

กำรเรียนและด้ำนกำรปรับตัว พบว่ำ มีคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยอยู่ในระดับดีเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนเรียงล ำดับ

จำกมำกไปน้อย คือด้ำนควำมสนใจ ด้ำนกำรปรับตัว ด้ำนนิสัย กำรเรียน และด้ำนเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ 
   

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ครูปฐมวัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรก ำกับดูแลกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือเร่งรัด พัฒนำ 
และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำร มีคุณลักษณะด้ำนวิทยำศำสตร์ และสภำพที่พึงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้น            
มีดังต่อไปนี้  

1. ครูต้องมองและยอมรับเด็กในฐำนะผู้ร่วมสร้ำงควำมรู้และวัฒนธรรมให้ได้ ครูควรให้ก ำลังใจเด็ก
เสมอ ในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งท ำให้ครูต้องพร้อมจะสนทนำและสื่อสำรกับเด็ก ต้องสำมำรถ
ตั้งค ำถำมและคิดทบทวนกระบวนกำรเรียนรู้ของตัวเองและของเด็ก อีกท้ังมีควำมกล้ำที่จะน ำค ำถำมเปิดเผย
ของตัวเองเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรด้วย 

2. กำรก ำหนดหัวข้อ กำรเลือกโครงงำนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์บำงอย่ำง  และได้รับ                    
กำรพิจำรณำมำอย่ำงละเอียดดีแล้ว โครงงำนต้องท ำให้เด็กได้ใช้ควำมพยำยำมค้นคว้ำวิจัยด้วยตัวเอง                
ครูจะร่ำงโครงงำนแบบ co-construction ไปพร้อมกับเด็ก ครูและเด็กจะช่วยกันพิจำรณำว่ำต้องตอบ
ค ำถำมอะไร บ้ำง ท ำกำรทดลองอะไร และต้องท ำอะไรนอกเหนือจำกนี้หรือไม่ และจะบันทึกกระบวนกำร
ทั้งหมดอย่ำงไร ดังนั้น หัวข้อกว้ำง ๆ อย่ำง “น้ ำ” จึงไม่เหมำะกับกำรศึกษำ แต่ควรจะแบ่งเป็นสำขำย่อยที่มี
ควำมส ำคัญกับเด็ก ซึ่งมีที่มำและคัดเลือกจำกโลกที่เด็กรู้จัก หัวข้อโครงงำนจึงอำจเป็น “ระบบน้ ำประปำ          
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ในครัวเรือน หรือวงจรน้ ำ” กำรศึกษำหัวข้อโครงงำนที่เด็กสนใจจะเป็นโอกำสท ำให้เด็กเข้ำใจควำมรู้สึกที่ได้
คิดทบทวนควำมรู้และค้นพบด้วยควำมพยำยำมของตนเอง  ซึ่งจะเป็นกำรวำงรำกฐำนควำมพร้อม               
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก ข้อดีอีกอย่ำงของกำรเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในชีวิตเด็ก 
คือ เด็กจะสำมำรถใช้ประสบกำรณ์และควำมคิดของตัวเองในกำรท ำโครงงำนได้ดีกว่ำท ำหัวข้อแปลก  ๆ            
 ที่ไม่รู้จัก 

3. ครูสำมำรถสนับสนุนเด็กให้  ค้นพบควำมสนใจในสำขำใหม่และส่งเสริมควำมสนใจนั้น                    
เป็นกำรช่วยให้เด็กเข้ำใจสิ่งแวดล้อมของเขำได้มำกขึ้น  เด็กเล็กจะไม่แยกควำมคิดอ่ำนและควำมสนใจ            
ตำมสำขำวิชำ ดังนั้นโครงงำนจึงควรมีลักษณะเป็นสหวิชำที่ประสำนวิชำต่ำง  ๆ  เข้ำด้วยกัน 

4. เมื่อจบโครงงำนจะมีกำรสรุปเนื้อหำและกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งอำจท ำในรูปกำรจัดบอร์ด บันทึก
ภำพถ่ำย งำนฉลองจบโครงงำน กำรแสดงจำกกลุ่มอ่ืน    ๆ    และ/หรือ ของผู้ปกครอง สิ่งส ำคัญในระยะ              
คิดทบทวน คือ เด็กจะต้องตระหนักว่ำพวกเขำเรียนอะไรไป และได้รับควำมรู้เหล่ำนี้มำด้วยวิธีใด นอกจำก
กำรพูดคุยแล้ว เรำสำมำรถบันทึกกระบวนกำรเรียนรู้ได้ด้วยกำรบันทึกเอกสำร ซึ่งไม่เพียงแต่ท ำให้เด็กได้
บันทึกประสบกำรณ์ของตัวเองได้ แต่ยังเป็นกำรกระตุ้นครูให้คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับโครงงำนของตัวเอง 
เป้ำหมำยกำรเรียนที่ก ำหนดมำก่อนหน้ำนี้จะถูกทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง นอกจำกนี้ผู้ปกครองยังได้รับ
โอกำสที่จะท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรของโครงงำนด้วย 
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http://chuleepornl21.blogspot.com/Tนทีสื'บค้น%204%20สิงหาคม%202560
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โครงการ  พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัยตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

สพป.นศ.4 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัย                                       

ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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แบบฟอร์ม QR Code ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆส าหรับครูที่สมัครเข้าร่วมอบรม 
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การสมัครเข้าร่วมการอบรม  

https://forms.gle/qZR3TE

3U65Uojn3SA 

ใบกิจกรรมเรื่องน้ า  

และ อากาศ 

http://gg.gg/v5b9a 

เอกสารประกอบการอบรม
https://drive.google.com

/drive/folders/188IHfm-

ZHAX_E8lFeTgehs2DQ8w

K7u_b?usp=sharing 

ค าถามการอบรม 6 กิจกรรม
https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLScfIq-

HJnrJw6W4Rii8WysSAVkK

q58jSEw2RCQe56iGxIQ/vi

ewform?usp=sf_link 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSfsYL

brDOxEPTbV_A32v92ll_j

hBW94Jis0AFQQlZY0fCR

b9A/viewform?usp=sf_ 

link 

แบบสะท้อนผลการอบรม
https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSe3Uj

fXCHEvgmlNT9O45mku1

w1fTS1V5SeyjE7oyJFr1ap

0aQ/viewform?usp=sf 

link 

แบบทดสอบก่อนเรียน
https://forms.gle/USHkFgLXS1

BR78et5 

ตัวอย่างวุฒิบัตร
https://drive.google.com/file/

d/1MPjux4WBvHuDclpO1sGiJC

JPUhN1udQ/view?usp=sharing 

กลุ่ม Line ของผู้เข้าอบรม 

https://line.me/R/ti/g/Z34arxC

WJf 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYLbrDOxEPTbV_A32v92ll_jhBW94Jis0AFQQlZY0fCRb9A/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYLbrDOxEPTbV_A32v92ll_jhBW94Jis0AFQQlZY0fCRb9A/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYLbrDOxEPTbV_A32v92ll_jhBW94Jis0AFQQlZY0fCRb9A/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYLbrDOxEPTbV_A32v92ll_jhBW94Jis0AFQQlZY0fCRb9A/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYLbrDOxEPTbV_A32v92ll_jhBW94Jis0AFQQlZY0fCRb9A/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UjfXCHEvgmlNT9O45mku1w1fTS1V5SeyjE7oyJFr1ap0aQ/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UjfXCHEvgmlNT9O45mku1w1fTS1V5SeyjE7oyJFr1ap0aQ/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UjfXCHEvgmlNT9O45mku1w1fTS1V5SeyjE7oyJFr1ap0aQ/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UjfXCHEvgmlNT9O45mku1w1fTS1V5SeyjE7oyJFr1ap0aQ/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UjfXCHEvgmlNT9O45mku1w1fTS1V5SeyjE7oyJFr1ap0aQ/viewform?usp=sf
https://line.me/R/ti/g/Z34arxCWJf
https://line.me/R/ti/g/Z34arxCWJf
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แบบลงทะเบียน 

https://forms.gle/2PP4yUvGP7

PpxcN16 

 

รายงานผลการอบรม
https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSf_Wza4LXUKT

9xGcMb6OmHKD2_I9_fz2mSO

b5m25nnwk4zAQ/viewform?u

sp=sf_link 

แบบทดสอบหลังเรียน 

https://forms.gle/LGhCvJ2Ezwth

GYcp8 

 

 

ก๑2 

https://forms.gle/LGhCvJ2EzwthGYcp8
https://forms.gle/LGhCvJ2EzwthGYcp8
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ภาคผนวก ง 
QR Code การส่งรายงานผลการทดลอง 6 กิจกรรม 
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https://drive.google.com/drive/folders/1AKl2A2lHu7L84evnsgHKNoazH0ncZ

Q4UaHq-eHT7E3MwvuKVdGc9uW5YucRXrnxDloSfz9U-?usp=sharing
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า 

 ที่ปรึกษา 

1. ว่ำที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                                                    ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

2. นำงสำวศิรำณี ศักรินพำนิชกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
   

 คณะท างาน 
          1. นำงสำวศิรำณี ศักรินพำนิชกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
 2. นำงสำวฐำนิศ หริกจันทร์  ศึกษำนิเทศก์ (ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น : LN) 
 3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา ใจอารีย์ ครูโรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย   

(วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น : LT)   

 4. นางเพ็ญศรี  จุลบล   ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 

      (วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น : LT 

 5. นำงชัชลี  ลิ้มโอภำส   ศึกษำนิเทศก์ 
 6. นำยพงศ์ศักดิ์ กำญจนภักดิ์  ศึกษำนิเทศก์ 
 7. นำงสำวนิชำภำ  พิกุลหอม       ศึกษำนิเทศก์ 
 8. นำยธวชัชัย  ใจห้ำว   ศึกษำนิเทศก์            
 9. นำงสำวอ ำพรรัตน์  สมจิต  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกดวด                            
 10. นำงอัญชิษำ  รักขพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนวังลุง          
 11. นำงพรทิพำ  ดำววิจิตร  ครูโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์                           
 12. นำงสำวสมศิลป์  สุวรรณวงศ์  ครูโรงเรียนวัดกลำง          
 13. นำงณัฐิรำ  แก้วงำม   ครูโรงเรียนท่ำศำลำ          
 14. นำงสำวอ้อยทิพย์  เกิดทรัพย์  ครูโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร        

15. นำงกนกวรรณ ศรีบงกำร  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเทพรำช 
16. นำงณิชรวิกำญญ์  อิวิโส  ครูโรงเรียนบ้ำนอินทนิน 
17. นำงกิตติมำ  คงเพชร   ครูโรงเรียนเคียงศิริ 
18. นำยไตรภพ  มีวำสนำ  เจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
   

 จัดพิมพ์ / ออกแบบรูปเล่ม  
 นำงสำวฐำนิศ หริกจันทร์   ศึกษำนิเทศก์ 
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