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การจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยแบบโครงงาน (Project-Based Learning) เปนการนําเอา
โครงงานมาใชในกระบวนการการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน และจัดเปนรูปแบบหนึ่งในการจัดประสบการณการ
เรี ย นรู ป ฐมวั ย ซึ่ งเป น การศึ ก ษาหั ว ข อ หรื อ ป ญ หาที่ เ ด็ ก สนใจในโลกความเป น จริ ง รอบตั ว (Real-World
Topics) อยางลุมลึก โดยใชการสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการในการศึกษาหาคําตอบที่ไมไดจํากัดขั้นตอน
หรื อ ระยะของกิ จ กรรมที่ ต ายตั ว ยื ด หยุ น ไปตามความสนใจในการเรี ย นรู ข องเด็ ก เป น หลั ก ซึ่ ง การจั ด
ประสบการณการเรียนรูปฐมวัยแบบโครงงานควรมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู ทําใหเด็กไดมีพัฒนาการและการเรียนรูที่บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลั ก สู ต รและตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรฐานการเรี ย นรู การจั ด ประสบการณ การเรีย นรู ป ฐมวั ย แบบโครงงานจึ ง
จําเปนตองใชการจัดทําสารนิทัศนเปนเครื่องมือสําคัญในการสะทอนการเรียนรูของเด็กผานการทํากิจกรรม
การจัดทําสารนิทัศนโดยทั่วไปนั้นเปนการจัดทําขอมูลที่เปนหลักฐานหรือแสดงใหเห็นรองรอยของการ
เจริ ญเติ บ โต พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องเด็กปฐมวัย จากการทํากิจ กรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุมซึ่ ง
หลักฐานและขอมูลดังกลาวที่บันทึกเปนระยะๆ จะเปนขอมูลอธิบายภาพเด็กที่บงบอกถึงพัฒนาการของเด็กได
ทั้งรางกาย จิตใจ สังคมสติปญญา ตลอดจนการเรียนรูทั้งในดานความรู ทักษะและเจตคติ สะทอนพัฒนาการ
และการเรียนรูที่บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรและตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู
ในสวนของการจัดทําสารนิทัศนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กผานการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยแบบ
โครงงาน (Project-Based Learning) นั้น เปนการประเมินเปนตามสภาพจริงที่สามารถชวยใหครูไดเห็น
กระบวนการเรียนรู ความสามารถ และความสนใจของเด็กจากการสังเกตระหวางการจัดทําโครงงาน โดยการ
เก็บหลักฐานและรองรอยการเรียนรู การสะทอนตนเองของครูและเด็ก ตลอดจนการสื่อสารกับผูปกครอง ซึ่ง
นําไปสูการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไดอยางแทจริง
รูปแบบของสารนิทัศนในการจัดทําโครงงาน
การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณที่เด็กไดรับสามารถใหสารนิทัศนที่เกี่ยวกับพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก และสะทอนตนเองของครู รูปแบบการบรรยายมีหลายรูปแบบอาจไดจากเด็ก ครูหรือ
ผูปกครอง บันทึกเหตุการณการทําโครงงานในระยะตาง ๆ บันทึกการสนทนาระหวางเด็กกับเด็ก การสนทนา
ระหวางครูกับเด็ก บันทึกของครู การบรรยายของพอแมผูปกครองในรูปของหนังสือ หรือจดหมาย จัดแสดง
บรรยายสรุปใหเห็นภาพรวมของการเรียนรูทั้งหมด
การจัดทําสารนิทัศนในโครงงาน ดําเนินการดังนี้
• เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนตองใชใหเหมาะกับขอมูลที่ตองการเก็บ วางแผน การเลือกและการ
จัดการกับวัสดุ สื่อที่ตองใชใหเหมาะกับขอมูลที่จะเก็บตั้งแตเริ่มตนโครงงาน เชน ขอมูลที่ตองไดจาก
การสังเกตควรมีวัสดุอุปกรณประเภทใดบาง ใหจดรายการไวทั้งหมด อาทิ กระดาษ การดขนาดเล็ก
ดินสอ ปากกา กลองดิจิตอล กลองวิดิทัศน แถบบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง เปนตน

• ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา เปาหมายการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะชวยใหครูทราบวาควรเก็บขอมูล
•

•
•
•

ประเภทใด ลักษณะใด จึงจะทําใหเห็นพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางเด็กอยางชัดเจนและ
รูปธรรมผานการจัดทําโครงงาน
วางแผนการจัดทํา เลือกวิธีเก็บขอมูล เชน บันทึกสั้น บันทึกเสียง บันทึกภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว
แบบบันทึกการสังเกต
โดยในการบันทึกขอมูลอาจใชกลองดิจิตอลเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บัน ทึ กภาพ บั น ทึ กภาพเคลื่ อนไหวในแตล ะระยะของโครงงานที่สามารถใหเด็กมีสว นรว มในการ
ถายภาพ หรือครูเปนผูใชกลองดิจิตอลในการบันทึกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมเพื่อ
นํ า มาใช เ ป น ข อมู ล ในการกํ า หนดคํ าถามหรื อข อ สงสัย ในการทํ าโครงงาน การบัน ทึก การสํ ารวจ
ตรวจสอบ ใชในการสะทอนความคิด และเปนสวนหนึ่งของหลักฐานการเรียนรู
เขียนไดอะแกรมในรูปแบบใยแมงมุม ทําบันทึกแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกของเด็ก ครูหรือ
ผูปกครอง เปนตน
ตั้งเปาหมายการจัดทํา เชน ตองการบันทึกพฤติกรรมเด็กโดยวิธีสังเกตและใชบันทึกสั้น ควรสังเกตใน
ชวงเวลาใด กับเด็กกี่คน เปนตน
จัดแสดงขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูที่เกี่ยวของกับเด็ก โดยพิจารณาวา ขอมูลใด แบบใดควร
นํามาแลกเปลี่ยน และนํามาจัดแสดงใหเห็นพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และใหเด็กมีสวนรวมใน
การเลือกผลงานของตนหรือของกลุม มีการสะทอนความคิด และรวมจัดเตรียมแสดงขอมูลดังกลาว
โดยอาจจะจัดเปนบอรดสารนิทัศน หรือนิทรรศการ
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