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ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  ได้ด ำเนิน โครงกำร                          

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย โดยอยู่ในควำมดูแล สนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ            

ขั้นพ้ืนฐำน และมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ             

มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนปฐมวัย โดยผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น LN (Local Networks) และวิทยำกร

เครื อข่ ำยท้ อ งถิ่ น  LT (Local Trainers) ใน แต่ ละปี  ส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษ ำประถมศึกษำ 

นครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ปฐมวัย กำรสืบเสำะ                     

ทำงวิทยำศำสตร์ และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รูปแบบโครงงำน และกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร          

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จึงได้ริเริ่มจัดกำรอบรม                   

เชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” 

ด้วยระบบทำงไกล เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบ            

ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัย พัฒนำศักยภำพในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยได้จัดท ำคู่มือหลักสูตรกำรอบรมฯฉบับนี้ โดยให้ใช้เป็นคู่มือส ำหรับครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก หรือบุคลำกร                

ทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรเข้ำร่วมกำรอบรม            

เชิงปฏิบัติกำรฯ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำร                  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูปฐมวัย                  

ผู้รับผิดขอบโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ครูวิทยำศำสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย              

ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำเอกสำรคู่มือกำรอบรมเล่มนี้ และหวังว่ำควำมร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับกำรจัด         

กำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็กปฐมวัยในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดผลอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 

      ฐำนิศ  หริกจันทร ์

                   ศึกษำนิเทศก์ 

                                                                                มิถุนำยน 2564 
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพื้นฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย    
สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล 

วัตถุประสงค์  

1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย (Pedagogy)  

2) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เรื่องน้ ำและอำกำศ ด้วยกระบวนกำร

ส ำรวจ และกำรสืบเสำะ (Inquiry)  

3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนตำมแนวทำงของโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  

ประเทศไทย  

4) มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  

ประเทศไทย 

คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ 

ปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ที่ยังไม่เคยผ่ำน            

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำน 

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรอบรม 
 ระยะเวลำในกำรอบรมหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนโครงกำร              

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล                    
เวลำในกำรจัดอบรมทั้งสิ้น 1 วัน จ ำนวน 8 ชั่วโมง 

 วิธีกำรและรูปแบบกำรอบรม 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรข้ันพ้ืนฐำน โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  

สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” เป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่ใช้ระบบทำงไกล ซึ่งมีระยะเวลำ           
ในกำรอบรม 1 วัน คือ วันที่ 16 กรกฎำคม 2564 มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ทีมวิทยำกรเขียนหลักสูตรวำงแผนจัดท ำคู่มือกำรอบรม เอกสำรประกอบ               
กำรอบรม แบบทดสอบ Pre-test,Post-test และเกียรติบัตร 

2. ทีมวิทยำกร สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรทดลอง 6 กิจกรรม หัวข้อ                        
“น้ ำและอำกำศ” โดยกำรอัดเป็นคลิปวีดีโอ และรวบรวมภำพเป็นไฟล์เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับผู้เข้ำ             
รับกำรอบรม ในวันที่ 9 กรกฎำคม 2564 

3. เจ้ำหน้ำที่ ICT น ำข้อมูลเอกสำรประกอบกำรอบรม แบบทดสอบPre-test,                          
Post-test และเกียรติบัตรเข้ำสู่ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งสร้ำง Lineกลุ่มของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
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4. ครูเข้ำอบรมทำงไกลโดยกำรเข้ำไปในลิ้งค์และท ำแบบทดสอบก่อนเรียน             
(Pre-test ) ศึกษำเอกสำรประกอบกำรอบรมตำมตำรำง  

5. ครูทดลองปฏิบัติส่งแบบฝึกตำมแบบที่ก ำหนด และส่งค ำตอบจำกกำรท ำ 
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม พร้อมทั้งส่งข้อค้นพบที่ได้จำกกำรอบรมในครั้งนี้          
ตำมแบบท่ีก ำหนด ในช่องทำงกลุ่มLine ของกลุ่มผู้รับกำรอบรม 

6. ครูเข้ำรับกำรอบรมครบตำมตำรำง ท ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 รอรับเกียรติบัตรในกลุ่ม Line ของผู้เข้ำอบรม 

กำรจัดเตรียมสถำนที่และสื่ออุปกรณ์ 
สถำนที ่

ผู้เข้ำรับกำรอบรมจัดเตรียมสถำนที่ในกำรอบรมทำงไกลโดยอำจใช้สถำนที่ที่เป็นบ้ำนพักอำศัย               
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีบริเวณท่ีสำมำรถทดลองปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงสะดวก 

ส่ืออุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. โทรศัพท์มือถือSmartphone หรือแท็บเล็ต ที่สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและ  

ถ่ำยรูปได้เพ่ือใช้สแกนคิวอำร์โค้ดพร้อมลงแอปพลิเคชันที่ใช้ในกำรสแกนรำยกำรส ื่ออุปกรณ์ประกอบกำรอบรม 
2 เอกสำรประกอบกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมโหลดได้จำกกำรสแกนคิวอำร์โค้ด 
3. แบบฝึกประกอบกิจกรรมกำรอบรม และค ำถำมจำกกำรท ำกิจกรรมทั้ง                   

6 กิจกรรม พร้อมทั้งค ำถำมข้อค้นพบที่ได้จำกกำรอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมโหลดได้จำก                         
กำรสแกนคิวอำร์โค้ด 

4. วัสดุสิ้นเปลืองประกอบกำรอบรมอ่ืนๆ ผู้เข้ำรับกำรอบรมโหลดได้จำก            
กำรสแกนคิวอำร์โค้ด 
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เนื้อหำของระยะเวลำของกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพื้นฐำนฯ มีเนื้อหำและระยะเวลำของกำรอบรม ดังนี้ 

ล ำดับ เนื้อหำ 
ระยะเวลำ 

บรรยำย ปฏิบัติ รวม 

1 - แนวคิด แนวปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 

- กำรท ำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบPre-test 

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

- ควำมเป็นมำของโครงกำรฯและควำมส ำคัญของ

กำรศึกษำในระดับปฐมวัย 

- เป้ำหมำยของโครงกำรฯและกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์

ให้เด็กปฐมวัย 

1 ชั่วโมง 

15 นำที 

15 นำท ี 1 ชั่วโมง 

30 นำท ี

2 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์

น้อย (Peddagogy) กิจกรรมจุดประกำย 

- กิจกรรมที่ 1 เรื่องน้ ำตำลละลำยในน้ ำได้มำกท่ีสุด            

กี่ก้อน 

- กิจกรรมที่ 2 หมุดลอยน้ ำ 

- กิจกรรมที่ 3 น้ ำเป็นตัวท ำละลำย  

3 ชั่วโมง 

  

3 ชั่วโมง 

3 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรส ำรวจ                     

และกำรสืบเสำะ กิจกรรมเรื่อง อำกำศ 

- กิจกรรมที่ 1 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ 

- กิจกรรมที่ 2 กักน้ ำไว้ได้ 

- กิจกรรมที่ 3 ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน 

2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

4 กำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัย 

- ควำมหมำยของโครงงำน 

- ระยะของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

- วัฏจักรสืบเสำะ 6 ขั้น 

30 นำท ี - 30 นำที 

5 - แนวทำงกำรเขียนรำยงำนโครงงำนตำมแนววัฏจักร

กำรวิจัย 2 รอบ และกำรเขียนรำยงำน 20 กิจกรรม  

- กำรท ำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบPost-test 

1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมง 
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ก ำหนดกำร 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำธิตกิจกรรมกำรทดลอง หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ”ของคณะวิทยำกร  มีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ช่วงเวลำ กิจกรรมกำรอบรม 

9 ก.ค. 2564 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 น. – 09.00 น. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลอง  

09.00 น. – 09.30 น. กำรแนะน ำรูปแบบ เอกสำร อุปกรณ์ สื่อในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
กำรท ำแบบทดสอบpre-test ให้กับคณะวิทยำกร                                                      
(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น ; LN) 

09.30 น. – 12.00 น. สำธิตกำรทดลองแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โครงงำน                          
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย (Pedagogy) กิจกรรมที่ 1                         
เรื่องน้ ำตำลละลำยในน้ ำได้มำกท่ีสุดกี่ก้อน,กิจกรรมที่ 2 หมุดลอยน้ ำ 
และกิจกรรมที่ 3 น้ ำเป็นตัวท ำละลำย 
 (คณะวิทยำกร) 

13.00 น. – 16.00 น. สำธิตกำรทดลองกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนส ำรวจและกำรสืบเสำะ 
กิจกรรมเรื่องอำกำศ กิจกรรมที่ 1 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้             
กิจกรรมที่ 2 กักน้ ำไว้ได้ และกิจกรรมที่ 3 ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน 
(คณะวิทยำกร) 

 

หมำยเหตุ  เวลำ 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

    เวลำ 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน                                             

    ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ก ำหนดกำรอบรม 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ มีก ำหนดกำรอบรม ดังนี้ 

วันที่ ช่วงเวลำ กิจกรรมกำรอบรม 

16 ก.ค. 

2564 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ และกำรเตรียมควำมพร้อม 

08.30 น. – 09.00 น. ประธำนพบปะ ให้แนวคิด แนวปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ(ผอ./รองผอ.)   

09.00 น. – 09.30 น. กำรแนะน ำรูปแบบ เอกสำร อุปกรณ์ สื่อในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
กำรท ำแบบทดสอบpre-test                                                      
(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น ; LN) 

09.30 น. – 12.00 น. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย            
ประเทศไทย (Pedagogy) กิจกรรมที่ 1 เรื่องน้ ำตำลละลำยในน้ ำได้มำก
ที่สุดกี่ก้อน,กิจกรรมที่ 2 หมุดลอยน้ ำ และกิจกรรมที่ 3 น้ ำเป็นตัวท ำ
ละลำย กำรส่งค ำตอบของผู้เข้ำอบรมในแต่ละกิจกรรมตำมแบบที่
ก ำหนดให้ (ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : LN, นำงเพ็ญศรี จุลบล,                  
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษำ ใจอำรีย์ : LT และคณะวิทยำกร) 

13.00 น. – 16.00 น. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรส ำรวจและกำรสืบเสำะ                           
กิจกรรมเรื่องอำกำศ กิจกรรมที่ 1 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้             
กิจกรรมที่ 2 กักน้ ำไว้ได้ และกิจกรรมที่ 3 ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน 
กำรส่งค ำตอบของผู้เข้ำอบรมในแต่ละกิจกรรมตำมแบบที่ก ำหนดให้
(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น LN, นำงเพ็ญศรี จุลบล, 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษำ ใจอำรีย์ : LT และคณะวิทยำกร) 

16.00 น. – 17.00 น. กำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัย                                         

- ควำมหมำยของโครงงำน – ระยะของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน   

- วัฏจักรสืบเสำะ 6 ขั้น - แนวทำงกำรเขียนรำยงำนโครงงำนตำมแนว 

วัฏจักรกำรวิจัย 2 รอบ - แนวทำงกำรเขียนรำยงำน 20 กิจกรรม  

- แนวทำงกำรเขียนรำยงำนโครงงำนตำมแนววัฏจักรกำรวิจัย 2 รอบ 

- แนวทำงกำรเขียนรำยงำน 20 กิจกรรม                                                   

– กำรท ำแบบทดสอบ Post-test                                                           

(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : LN, นำงเพ็ญศรี จุลบล,                                        

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษำ ใจอำรีย์ : LT และคณะวิทยำกร) 

17.00 น. – 17.30 น. พิธีปิด 

หมำยเหตุ  เวลำ 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพื้นฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล 
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 (Pedagogy) 

เวลำ กำรด ำเนินกิจกรรม LN / LT วิทยำกร สื่ออุปกรณ์ / เอกสำร 
1 ชั่วโมง  
30 นำที 

กำรแนะน ำรูปแบบ เอกสำร อุปกรณ์ และสื่อในกำรอบรม              
เชิงปฏิบัติกำรฯ 
กำรส่งลิ้งคแ์บบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบPre-test  
*******ผู้เข้ำอบรมท ำแบบทดสอบ   
(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น LN) 

1. บรรยำยและพูดคุยเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย           
โดยมีตัวอย่ำงสไลด์และโมเดลสำธิต 
ประกอบกำรบรรยำย 
2.กระตุ้นให้ผู้รับกำรอบรมท ำ
แบบทดสอบPre-test พร้อมทั้งเช็ค
คะแนนผู้เข้ำอบรมแต่ละคน 

1. PowerPoint  
2. ลิ้งค์แบบทดสอบ pre-test 

3 ชั่วโมง  แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย

(Peddagogy) LN,LTน ำสรุปแนวคิด และพำท ำกิจกรรม 

กิจกรรมจุดประกำย 

- กิจกรรมที่ 1 เรื่องน้ ำตำลละลำยในน้ ำได้มำกท่ีสุดกี่ก้อน 

- กิจกรรมที่ 2 หมุดลอยน้ ำ                                                                  

- กิจกรรมที่ 3 น้ ำเป็นตัวท ำละลำย 
******กำรให้ผู้เข้ำอบรมส่งค ำตอบในแต่ละกิจกรรมตำมแบบ                       
ที่ก ำหนดให้(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น LN,  
นำงเพ็ญศรี จุลบล, ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษำ ใจอำรีย์ : LT) 

1. สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยกระตุ้นให้ผู้รับกำรอบรมสังเกต    
กำรท ำกิจกรรม และร่วมท ำกิจกรรม  
2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำ 
กิจกรรม  
3. ช่วยตอบค ำถำมและแก้ไขปัญหำ 
เฉพำะหน้ำระหว่ำงกิจกรรม 

1. PowerPoint  
2. รำยกำรอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ ตำมใบ
กิจกรรมกำรทดลองเรื่อง น้ ำตำลละลำยในน้ ำ
ได้มำกท่ีสุดกี่ก้อน , หมุดลอยน้ ำ และน้ ำ เป็น
ตัวท ำละลำย 
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพื้นฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล 

กำจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรส ำรวจและกำรสืบเสำะ กิจกรรม เรื่อง อำกำศ และกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัย  
เวลำ กำรด ำเนินกิจกรรม LN / LT วิทยำกร สื่ออุปกรณ์ / เอกสำร 

2 ชั่วโมง  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรส ำรวจและกำรสืบเสำะ                 
กิจกรรมเรื่องอำกำศ LN,LTน ำสรุปแนวคิด และพำท ำกิจกรรม 
เรื่อง อำกำศ                                                                            
- กิจกรรมที่ 1 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้                               
- กิจกรรมที่ 2 กักน้ ำไว้ได้                                                         
- กิจกรรมที่ 3 ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน 
********กำรให้ผู้เข้ำอบรมส่งค ำตอบในแต่ละกิจกรรมตำมแบบ                       
ที่ก ำหนดให้(ศน.ฐำนิศ  หริกจันทร์ : ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น LN,              
นำงเพ็ญศรี จุลบล, ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษำ ใจอำรีย์ : LT) 

1. สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยกระตุ้นให้ผู้รับกำรอบรมสังเกต    
กำรท ำกิจกรรม และร่วมท ำกิจกรรม  
2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำ 
กิจกรรม  
3. ช่วยตอบค ำถำมและแก้ไขปัญหำ 
เฉพำะหน้ำระหว่ำงกิจกรรม 
4. กระตุ้นให้ผู้รับกำรอบรมส่งค ำตอบ
ของแต่ละค ำถำม 

รำยกำรอุปกรณ์ตำมใบกิจกรรม เรื่อง อำกำศ 

1 ชั่วโมง  
30 นำที 

บรรยำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์               
กำรเรียนรู้แบบโครงงำน ในหัวข้อ • ควำมหมำยของโครงงำน               
• ระยะของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน • วัฏจักรสืบเสำะ 6 ขั้น 
ในแต่ละระยะของโครงงำน • เปรียบเทียบบทบำทของครู                   
(ระยะที๑่) 

1. สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยกระตุ้นให้ผู้รับกำรอบรมสังเกต    
กำรท ำกิจกรรม และร่วมท ำกิจกรรม  
2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำ 
กิจกรรม  
3. ช่วยตอบค ำถำมและแก้ไขปัญหำ 
เฉพำะหน้ำระหว่ำงกิจกรรม 

1. PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  
2. PowerPoint ตัวอย่ำง สถำนกำรณ์ท่ีน ำไปสู่
โครงงำน  
3. PowerPoint กำรก ำหนดหัวข้อโครงงำน 
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพื้นฐำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” ด้วยระบบทำงไกล 
กำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัย (ต่อ) 

เวลำ กำรด ำเนินกิจกรรม LN / LT บทบำทพี่เลี้ยงประจ ำกลุ่ม สื่ออุปกรณ์ / เอกสำร 
1 ชั่วโมง 
30 นำที 

• น ำเข้ำสู่กิจกรรมฝึกปฏิบัติ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน               
ระยะที่ 2 กำรวำงแผนกระบวนกำรท ำโครงงำน  
• น ำเสนอตัวอย่ำงกำรวำงแผนกระบวนกำรท ำโครงงำน - ออกแบบวิธีกำร                 
- เลือกวิธีกำร – ก ำหนดรำยละเอียดขั้นตอนของแต่ละวิธีกำรที่เลือก                       
• น ำวิเครำะห์และสรุปแนวทำงกำรวำงแผนกระบวนกำรท ำโครงงำน                 
• น ำเสนอตัวอย่ำงและแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน
ระยะที่ 3 ลงมือท ำโครงงำน และระยะที่ 4 สรุปหรือจบโครงงำน โดยกำร
อธิบำยเชื่อมโยงหลักกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนตำมแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย            
โดยเชื่อมโยง กับแนวคิด Co-construction และ Metacognition                
*****ให้ผู้รับกำรอบรมแต่ละคนเสนอว่ำโครงงำนที่ดีต้องมีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
เขียนลงในแบบที่ก ำหนดให้ สรุป และน ำเสนอค ำตอบส่งมำในกลุ่มlineของผู้เข้ำ
อบรม                    
• น ำเสนอเกณฑ์กำรประเมินโครงงำน ตำมแนวทำงของโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
• ส่งค ำถำมเกี่ยวกับข้อค้นพบที่ได้จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯในครั้งนี้ 
******ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำม 
• ส่งลิ้งค์แบบทดสอบPost-test  ***ให้ผู้เข้ำอบรมท ำแบบทดสอบ Post-test   

กระตุ้นให้ผู้รับกำรอบรมส่งค ำตอบของ
แต่ละค ำถำม และท ำแบบทดสอบ     
Post-test พร้อมทั้งเช็คค ำตอบของผู้เข้ำ
อบรมแต่ละคน 

1. PowerPoint ตัวอย่ำงกำรวำงแผน
กระบวนกำรท ำโครงงำน  
2. PowerPoint สรุปแนวทำงกำร
วำงแผนกระบวนกำรท ำโครงงำน  
3. PowerPoint สรุปแนวทำงกำรลงมือ
ท ำโครงงำน และสรุป หรือจบโครงงำน 
4. PowerPoint โครงงำนกับแนวคิด 
Co-construction และ 
Metacognition  
5. PowerPoint เกณฑ์กำรประเมิน
โครงงำน 
6. ลิ้งค์แบบทดสอบ Post-test 



 
ก
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กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรอบรม 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จะด ำเนินกำรติดตำม                     

เพ่ือประมวลผลกำรอบรม กำรฝึกปฏิบัติ และพัฒนำตนเองของผู้รับกำรอบรม พิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ            

โดยใช้หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์ ดังนี้ 

 1. กำรเข้ำร่วมกำรอบรม 

  - กำรลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม 

 2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

  - กำรตอบค ำถำมระหว่ำงกำรอบรม 

  - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 3. กำรน ำไปใช้ 

  - แบบสะท้อนผลกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

  - รำยงำนผลกิจกรรมกำรทดลอง 6 กิจกรรม หัวข้อ “น้ ำและอำกำศ” 

 4. ควำมพึงพอใจ 

  - แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ 

 

กำรรับวุฒิบัตรผ่ำนกำรอบรม 

 ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม จะได้รับวุฒิบัตร               

จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ ซึ่งจะได้รับหลังจำกกำรอบรมเสร็จ โดยทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จะส่งวุฒิบัตรให้ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำนฯ           

ทำงกลุ่ม Line ของผู้เข้ำอบรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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QR Code ดำวน์โหลดเอกสำรต่ำงๆส ำหรับครูที่สมัครเข้ำร่วม 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กำรสมัครเข้ำร่วมกำรอบรม  
 

https://forms.gle/qZR3TE
3U65Uojn3SA 

ใบกิจกรรมเรื่องน้ ำ  
และ อำกำศ 

http://gg.gg/v5b9a 

เอกสำรประกอบกำรอบรม 
http://gg.gg/v5ixz 

ค ำถำมกำรอบรม 6 กิจกรรม 
http://gg.gg/v5j5l 

 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
http://gg.gg/v59fs 

 

แบบสะท้อนผลกำรอบรม 
http://gg.gg/v59vc 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
https://forms.gle/USHkFgLXS1
BR78et5 

ตัวอย่ำงวุฒิบัตร 
http://gg.gg/v5ib1 

 

กลุ่ม Line ของผู้เข้ำอบรม 
https://line.me/R/ti/g/Z34arxC
WJf 
 

http://gg.gg/v5j5l
http://gg.gg/v59fs
http://gg.gg/v59vc
http://gg.gg/v5ib1
https://line.me/R/ti/g/Z34arxCWJf
https://line.me/R/ti/g/Z34arxCWJf


 

คณะผู้จัดท ำ 
 ที่ปรึกษำ 

 1. ว่ำที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

      นครศรีธรรมรำช เขต 4 

2. นำงสำวศิรำณี ศักรินพำนิชกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
   

 คณะท ำงำน 
          1. นำงสำวศิรำณี ศักรินพำนิชกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
 2. นำงสำวฐำนิศ หริกจันทร ์  ศึกษำนิเทศก์ (ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น : LN) 
 3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา ใจอารีย์ ครูโรงเรียนวัดถ ้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  นำคเสน  ครูโรงเรียนเคียงศิริ 
18. นำยไตรภพ  มีวำสนำ  เจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร์  
        

    
 จัดพิมพ์ / ออกแบบรูปเล่ม 
  
 นำงสำวฐำนิศ หริกจันทร์   ศึกษำนิเทศก์ 
 
 
 



 

 
 
 
 


