การจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว ผูชํานาญ สสวท.
Senior Core Trainer โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานไมใชรูปแบบการสอนใหมในการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย
พบวานานาชาติโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมาตั้งแตศตวรรษที่ 19
แตอาจมีการเรียกชื่อและการแบงขั้นตอนหรือรายละเอียดในกระบวนการดําเนินการที่แตกตางกันไป เชน การสอน
แบบโครงการ (Project approach) หรือ การทําโครงงาน (Project work) หรือ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
(Project-based learning (PBL)) สําหรับในประเทศไทยไดมีผูที่สนใจนํารูปแบบการจัดเรียนรูนี้มาใชในการจัด
ประสบการณเรียนรูใหกับเด็กในระดับปฐมวัยมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 จึงไดมีการจัดประสบการณเรียนรูในรูปแบบนี้แพรหลายมากยิ่งขึ้น (บุบฝา เรืองรอง
2556, พัชรี ผลโยธิน 2559, วรนาท รักสกุลไทย 2559)
อยางไรก็ตาม หลักการสําคัญที่มีรวมกันคือ โครงงาน (Project) เปนการศึกษาหัวขอใดหัวขอหนึ่งในระยะ
ยาวที่ผูเรียนทั้งหองหรือในกลุมยอยเลือกมาศึกษาและชวยกันวางแผนและทําการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการที่
หลากหลาย อาจใชเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาหทําใหเกิดการทุมเทศึกษา ทําใหผูเรียนไดเขาใจหัวขอนั้นอยางลึกซึ้ง
และไดรับความรูที่พวกเขาสามารถนําไปใชในอนาคต
สํ าหรั บ โครงการบ า นนั กวิ ทยาศาสตร นอย การจัดการเรีย นรูแบบโครงงานอยูภ ายใตกรอบแนวคิดของ
กระบวนการเรียนรูรวมกัน (Co-construction) ซึ่งมีแนวคิดวา
- เด็กเปนผูเริ่มสรางความรูของตนเอง
- เด็กมีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได
- เด็กตองการเรียนรูความสามารถใหม ๆ
- เด็กสามารถทํางานรวมกันระหวางเด็กและทํางานรวมกับผูใหญเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
หนึ่งในเปาหมายของการทําโครงงาน คือ การที่เด็กมีโอกาสใชทักษะและแนวคิดที่หลากหลาย และไดเรียนรู
สิ่งที่เขาสนใจเปนการสวนตัว เด็กจะไดรับความรูและหลักการใหม ๆ จากการรวบรวมขอมูล การสังเกต การซักถาม
ระหวางเพื่อนในกลุม และการลงมือทํากิจกรรม นอกจากนี้ยังฝกใหเด็กรูจักบันทึกขอมูลดวยการวาดรูปหรือเขียน
โครงงานต อ งทํ า ให เ ด็ ก ได ใช ค วามพยายามค น คว า วิ จั ย ด ว ยตั ว เอง โดยครู แ ละเด็ กจะร ว มกัน ออกแบบ
กระบวนการทําโครงงานไปพรอมกัน เด็กจะมีสวนรวมโดยตรงในการพัฒนาและคิดรูปแบบหรือกระบวนการของ
โครงงานเพื่อทําใหโครงงานบรรลุเปาหมายที่วางไว ครูและเด็กจะชวยกันพิจารณาวาตองตอบคําถามอะไรบาง ทําการ
ทดลองอะไร และตองทําอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม และเด็กจะบันทึกกระบวนการทั้งหมดอยางไร
โครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบและใชกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน การพูดคุย การคนควา การ
ทดลอง การสัมภาษณ หรือ ทัศนศึกษา เปนตน อีกทั้งโครงงานจะเปนตัวกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการทํางาน
เปนกลุม ทําใหเด็กชวยกันคิด ชวยกันทําการทดลองหรือรวบรวมขอมูล ชวยกันบันทึกและสรุปผล
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เด็กสามารถเรียนรูความรูหรือแนวคิดใหมไดในหลายสาขาตามความสนใจโดยไมไดแยกสาขาวิชา การทํา
โครงงานจึงควรนําหลาย ๆ วิชามาประยุกตหรือบูรณาการเขาดวยกัน และครูสามารถสอดแทรกความรูหรือทักษะดาน
ตาง ๆ เพิ่มเติมในโครงงานใหแกเด็กไปพรอมกันดวย เชน การพัฒนาดานสติปญญา การเขาสังคม และการพัฒนาดาน
รางกายตามวัย
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑทั่วไปของการกําหนดและเลือก
หัวขอโครงงาน ระยะของโครงงาน ลักษณะของโครงงานที่ดี กลยุทธการจัดการเรียนรูที่ครูควรใชในการทําโครงงาน
ปจจัยที่จะชวยครูในการทําโครงงานใหประสบความสําเร็จ และแนวทางในการสะทอนการเรียนรูจากโครงงาน ไวดัง
รายละเอียดตอไปนี้
หลักเกณฑทั่วไปของการกําหนดและเลือกหัวขอโครงงาน
สิ่งที่สําคัญในการทําโครงงานคือ การกําหนดหัวขอ การเลือกหัวขอโครงงานควรเหมาะสมกับวัยและควร
เปนไปตามความสนใจของเด็ก เมื่อเด็กไดหัวขอที่สนใจแลวเด็กจะเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากคนควาหาคําตอบ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย หัวขอในการทําโครงงานไมควรจะเปนหัวขอที่กวางเกินไป แตควรจะเลือกหัวขอที่มีความ
เจาะจง มีความสําคัญกับเด็กและมาจากประสบการณที่เด็กคุนเคย
การเลือกหัวขอโครงงานที่เด็กสนใจจะสรางโอกาสใหเด็กเขาใจความรูสึกที่ไดทบทวนความรูและคนพบดวย
ความพยายามของตนเอง ซึ่งจะเปนการวางรากฐานความพรอมในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกเด็ก ขอดีอีกอยางของ
การเลือกหัวขอที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมในชีวิตเด็กคือเด็กจะสามารถใชประสบการณและความคิดของตัวเองใน
การทําโครงงานไดดีกวาทําหัวขอที่ไกลตัวเด็ก
โดยสรุปแลว หัวขอโครงงานที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
• อยูในความสนใจของเด็กสวนใหญในกลุม
• เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก ซึ่งเด็กสามารถสังเกตผลเองได
• เกี่ยวของกับประสบการณสวนใหญของเด็กในกลุม
• เหมาะสมกับวัยของเด็ก
• งายตอการคนควาดวยตัวของเด็ก
• ไมควรซับซอนหรืองายจนเกินไป
• เหมาะสมกับทรัพยากรหรืออุปกรณที่มีอยู
• มีอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน
• มีกิจกรรมที่หลากหลายเขามาเกี่ยวของ เชน การทดลอง การวาดรูป
• เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นนั้นๆ
• เปดโอกาสใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมดวย
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ระยะของโครงงาน (Phases) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยไดแบงโครงงานออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
1. กําหนดหัวขอ (Find a topic/theme)
• หัวขอของโครงงานอาจจะเริ่มตนมาจากเด็กหรือครูก็ได แตตองเปนหัวขอที่เด็กมีความสนใจจริงๆ
• ครูและเด็กสามารถรวมกันหาหัวขอที่เด็กสนใจได โดยครูอาจกําหนดหัวขอหรือเรื่อง แลวจัด
ประสบการณบางอยางเพื่อเริ่มตนหรือกระตุนความสนใจของเด็ก และรวบรวมคําถามของเด็กที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนั้น
• ในการทําโครงงาน ไมสามารถกําหนดไดวาเด็กจะถามคําถามเปนจํานวนเทาไหร จํานวนของคําถาม
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของเด็กวาเด็กมีความพึงพอใจในคําถามที่ตั้งขึ้นเหลานั้นแลวหรือยัง
2. วางแผนกระบวนการ (Planning the process)
• ครูและเด็กรวมกันคิดวิธีการหาคําตอบของสิ่งที่เด็กสงสัย โดยอาจใชวิธีการพูดคุยกันหรือศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการหาขอมูล เชน สนทนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร มีจุดประสงคเปนอยางไร จะวางแผน
อยางไร
• การวางแผนขั้นตอนของการทําโครงงานสามารถมีความยืดหยุนได อาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
หลังจากที่เด็กไดมีการลงมือทําไปแลวและพบวาไมสามารถทําไดตามแผนที่วางไว และควรมีการ
สะทอนความคิดและอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงตองมีการปรับแผน
• ครูควรใชคําถามนําเพื่อชวยใหเด็กสามารถวางแผนในการสืบเสาะไดอยางเปนระบบ
• ระหวางที่ครูนําเด็กวางแผนรวมกัน ครูควรมีการบันทึกรวบรวมหลักฐาน (Documentation) ไปดวย
เพื่อใชในการสะทอนการทํางานของตนเอง วาครูไดทําอยางไรเพื่อชวยใหเด็กเกิดคําถามและคิดวิธีการ
หรือกระบวนการในการหาคําตอบ ซึ่งสามารถนํามาใชในการจัดทํารายงานโครงงานของครูตอไป
3. ลงมือทํา (Conduction)
• ใหเด็กทําการหาคําตอบของคําถามที่เด็กสนใจดวยตนเอง โดยครูคอยชวยเหลือและครูใชคําถามเพื่อ
กระตุนใหเด็กไดสะทอนการเรียนรูเปนระยะ ๆ ระหวางกระบวนการในการหาคําตอบ
• ในระหวางกระบวนการ ใหเด็กไดมีการบันทึก จัดทําหรือรวบรวมเอกสาร (document) หรือชิ้นงาน
ตาง ๆ ดวยตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะ
• ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปราย พูดคุย นําเสนอแบงปนสิ่งที่คนพบหรือเรียนรูรวมกันในรูปแบบ
ตาง ๆ ตามความสนใจของเด็ก เปนระยะๆ รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับชีวิต
• หากเกิดคําถามใหมระหวางกระบวนการหรือระหวางการสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูก็ใหเด็กออกแบบวิธีการ
หาคําตอบและลงมือหาคําตอบพรอมรวบรวมเอกสารตาง ๆ ดวยตนเองเพิ่มขึ้น
• ในระหวางการทําโครงงาน เด็กอาจทําตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method) และมีการสรุปผลของการสืบเสาะหาความรูในแตละคําถามที่
สงสัย แตการสรุปนี้ยังไมใชการสรุปโครงงานหรือการจบโครงงาน
• ในกระบวนการ เด็กจะเจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ โดยใชวัฏจักรการสืบเสาะมากกวาหนึ่งวัฏจักร
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4. สรุปหรือจบโครงงาน (Conclusion/Ending/ Finishing)
• การสรุปโครงงานเปนการจบโครงงานรวมกันในตอนสุดทาย โดยอาจทําในรูปแบบที่หลากหลาย เชน
จัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอสิ่งที่เด็กไดเรียนรู เชิญคนมารวมชื่นชมผลงาน หรือ นําผลผลิตที่ไดจาก
โครงงานมาใชประโยชน
• โครงงานเริ่มตนจากสิ่งที่เด็กสนใจ และสิ้นสุดที่การเติมเต็มความตองการและความสนใจของเด็ก (Full
filled their need/ interest)
ลักษณะของโครงงานที่ดี (Criteria of Good Project-work)
1. มีเปาหมาย (อะไรคือผลที่ควรจะไดออกมา) (Having an aim (What should come out?))
• โครงงานตองมีเปาหมายที่ชัดเจนตั้งแตตอนเริ่มโครงงาน แตเปาหมายนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได
ระหวางทําโครงงาน
• ครูตองใชคําถามนําเพื่อใหเด็กรวมกําหนดเปาหมาย
2. มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด (Having a starting and ending point)
3. ใชวัฏจักรการสืบเสาะมากกวาหนึ่งครั้ง (อาจใชเปนจํานวนหนึ่ง) (More than one inquiry cycle (may be
some))
4. “เปลี่ยนแปลงโลกใบเล็กของเด็ก” ทีละนอย (“Change the world” a little)
• การทําโครงงานจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางกับเด็ก
5. มีชื่อโครงงานที่ดีที่บงชี้วาเปนโครงงานเกี่ยวกับอะไร (Find a good title, that says something)
• ชื่อโครงงานตองมีความหมายและนาสนใจ
6. เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและเด็ก (Where you live co-constructive learning the
most)
7. บูรณาการสาขาวิชาตางๆ บางศาสตรหรือหลายศาสตรเขาดวยกัน (Concerns some/many fields of
education)
• ครูสามารถสอดแทรกการสอนภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในระหวางที่เด็กทําโครงงานได แต
ตองยืดหยุนเวลาใหเหมาะสมและเปนไปตามความสนใจของเด็ก หากครูใชคําถามกระตุนหรือ
พยายามโนมนาวเด็กใหมาสนใจในเรื่องที่ครูจะสอนสอดแทรกเขาไปในระหวางการทําโครงงานแต
เด็กยังไมสนใจก็ไมควรพยายามสอนเรื่องนั้นใหกับเด็ก
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กลยุทธการจัดการเรียนรูที่ครูควรใชในการทําโครงงาน
1. ฟงเด็กใหมาก (Listen with your heart)
• ครูตองฟงเด็ก เปดโอกาสใหเด็กถาม และครูตองสังเกตวาเด็กสนใจเกี่ยวกับอะไรหรืออยากรูอะไร รวมถึง
ตองหาความรูเดิมของเด็กวาเด็กรูอะไรมาแลวบางเกี่ยวกับเรื่องนั้น
2. ทํานอยแตไดมาก (Less is more)
• หัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานไมควรจะกวางเกินไป พยายามเจาะลึกลงไปในคําถามหรือหัวขอที่เจาะจง
และชัดเจน
3. ใหเวลาแกเด็กในการเรียนรู (Give children time)
• ใหเวลาเด็กในการเรียนรูเรื่องนั้นอยางเพียงพอ บางครั้งอาจจะมากกวา 3-4 สัปดาห
4. ใหเด็กบันทึกขอมูลหลักฐาน (Let children document)
• ใหเด็กไดบันทึกหรือจัดทําหรือรวบรวมเอกสารหรือชิ้นงานตางๆ ในระหวางทําโครงงานดวยตนเอง
5. เนนการสนทนารวมกัน (Get into dialogue)
• ครูเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปราย พูดคุย นําเสนอแบงปนสิ่งที่คนพบหรือเรียนรูรวมกัน รวมถึงมีการ
เชื่อมโยงกับชีวิต
6. ฝกการคิดแบบสืบเสาะหาความรู (Practice inquiry-based thinking)
• พยายามใหเด็กไดฝกฝนการคิดบนฐานของการสืบเสาะหาความรู
7. ครูบันทึกและสะทอนการทํางานของตนเอง (Document your pedagogic works & reflect your
work or question used—what is work/ not work)
• ครูควรบันทึกการทํางานของตนเองเพื่อสะทอนวิธีการทํางานและคําถามที่ใชกับเด็กวาสิ่งใดที่ใชไดสิ่งใดที่
ใชไมได เพื่อนําไปใชในการทํารายงานโครงงาน
ปจจัยที่จะชวยครูในการทําโครงงานใหประสบความสําเร็จ
• ทุกคนมีสวนรวม ทั้งผูบริหารและเพื่อนครูทุกคนที่เกี่ยวของ
• มีการกําหนดเวลารวมกัน และจัดตารางเวลาในการทําโครงงานอยางเหมาะสม
• มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่อยางเหมาะสม
• มีความรวมมือกับ ผูปกครอง แหลงเรียนรู และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
• ครูตองดูแลตัวเองดวย
แนวทางในการสะทอนการเรียนรูจากโครงงาน
ในการทําโครงงานครูตองคํานึงถึงหลักการของการเรียนรูรวมกัน (Co-construction) โดยครูเปนผูเดินไปกับ
เด็กแบบกาวตอกาว ตามความคิดของเด็กไป และมีการรวบรวมความคิดของเด็กตั้งแตเริ่มแรกวาเด็กรูอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นมากอนแลวบาง ตลอดจนใชการพูดคุยและสรางความคิดใหมๆ รวมกันเพื่อทําใหเด็กเกิดการเรียนรูรวมกัน
นอกจากนี้ครูควรตระหนักวาเด็กยังไมสามารถสะทอนการเรียนรูไดดวยตนเอง ครูจึงตองเปนผูชวยเด็กในการสะทอน
การเรียนรู
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การจัดทําสารนิทัศน (Documentation) เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยทั้งตัวครูและเด็กในการสะทอนการ
เรียนรูของตนเอง สารนิทัศนสามารถเก็บรวบรวมไดในหลายรูปแบบ เชน ภาพวาด ภาพถาย การจดบันทึกคําพูด การ
รวบรวมผลงานของเด็ก หรือ การเขียนสมุดบันทึกประจําวัน (Diary) โดยอาจจะรวบรวมเปนสารนิทัศนของทั้งชั้น
เรียนหรือแยกเปนสารนิทัศนของเด็กเปนรายบุคคลก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบรวมกันของครูและเด็ก
ครูสามารถใชสารนิทัศนในการชวยใหเด็กไดสะทอนการเรียนรูของตนเองในเชิงอภิปญญา (Metacognition)
โดยใหเด็กกลับมายอนดูสิ่งที่ตนเองไดทําจากสารนิทัศน และไดทบทวนวาตนเองไดทําอะไรมาบาง ความคิดในตอน
แรกเปนอยางไรและหลังจากที่ไดทํากิจกรรมไปเด็กไดเรียนรูอะไร และสิ่งที่เรียนรูเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
ในสวนของครู สารนิทัศนจะเปนสิ่งที่ชวยใหครูไดสะทอนการทํางานของตนเอง วาครูไดทําอยางไรในการ
กระตุนใหเด็กเกิดคําถามและชวยเด็กในกระบวนการหาคําตอบอยางไร ซึ่งครูสามารถจัดทําบันทึกหลักฐานการสอน
ของตนเองในประเด็นตางๆ เชน เราไดทําอยางไรใหเด็กเกิดคําถามและกระบวนการ เด็กไดทําอะไร เด็กไดเรียนรูอะไร
นอกจากนี้ครูสามารถนําบทสนทนาจากสารนิทัศนที่รวบรวมไว มาเขียนระบุลงในรายงานเพื่อสะทอนใหเห็นสภาพจริง
ของการทําโครงงานและการเรียนรูรวมกันระหวางครูและเด็ก
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