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การจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว ผูชํานาญ สสวท.  

Senior Core Trainer โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานไมใชรูปแบบการสอนใหมในการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย 

พบวานานาชาติโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมาตั้งแตศตวรรษท่ี 19 

แตอาจมีการเรียกชื่อและการแบงข้ันตอนหรือรายละเอียดในกระบวนการดําเนินการท่ีแตกตางกันไป เชน การสอน

แบบโครงการ (Project approach) หรือ การทําโครงงาน (Project work) หรือ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

(Project-based learning (PBL)) สําหรับในประเทศไทยไดมีผูท่ีสนใจนํารูปแบบการจัดเรียนรูนี้มาใชในการจัด

ประสบการณเรียนรูใหกับเด็กในระดับปฐมวัยมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และเม่ือมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 จึงไดมีการจัดประสบการณเรียนรูในรูปแบบนี้แพรหลายมากยิ่งข้ึน (บุบฝา เรืองรอง 

2556, พัชรี ผลโยธิน 2559, วรนาท รักสกุลไทย 2559)  

อยางไรก็ตาม หลักการสําคัญท่ีมีรวมกันคือ โครงงาน (Project) เปนการศึกษาหัวขอใดหัวขอหนึ่งในระยะ

ยาวท่ีผูเรียนท้ังหองหรือในกลุมยอยเลือกมาศึกษาและชวยกันวางแผนและทําการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการท่ี

หลากหลาย อาจใชเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาหทําใหเกิดการทุมเทศึกษา ทําใหผูเรียนไดเขาใจหัวขอนั้นอยางลึกซ้ึง

และไดรับความรูท่ีพวกเขาสามารถนําไปใชในอนาคต  

สําหรับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย การจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยูภายใตกรอบแนวคิดของ

กระบวนการเรียนรูรวมกัน (Co-construction) ซ่ึงมีแนวคิดวา  

- เด็กเปนผูเริ่มสรางความรูของตนเอง  

- เด็กมีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได  

- เด็กตองการเรียนรูความสามารถใหม ๆ  

- เด็กสามารถทํางานรวมกันระหวางเด็กและทํางานรวมกับผูใหญเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

หนึ่งในเปาหมายของการทําโครงงาน คือ การท่ีเด็กมีโอกาสใชทักษะและแนวคิดท่ีหลากหลาย และไดเรียนรู

สิ่งท่ีเขาสนใจเปนการสวนตัว เด็กจะไดรับความรูและหลักการใหม ๆ จากการรวบรวมขอมูล การสังเกต การซักถาม

ระหวางเพ่ือนในกลุม และการลงมือทํากิจกรรม นอกจากนี้ยังฝกใหเด็กรูจักบันทึกขอมูลดวยการวาดรูปหรือเขียน  

โครงงานตองทําใหเด็กไดใชความพยายามคนควาวิจัยดวยตัวเอง โดยครูและเด็กจะรวมกันออกแบบ

กระบวนการทําโครงงานไปพรอมกัน เด็กจะมีสวนรวมโดยตรงในการพัฒนาและคิดรูปแบบหรือกระบวนการของ

โครงงานเพ่ือทําใหโครงงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ครูและเด็กจะชวยกันพิจารณาวาตองตอบคําถามอะไรบาง ทําการ

ทดลองอะไร และตองทําอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม และเด็กจะบันทึกกระบวนการท้ังหมดอยางไร  

โครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบและใชกิจกรรมตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เชน การพูดคุย การคนควา การ

ทดลอง การสัมภาษณ หรือ ทัศนศึกษา เปนตน อีกท้ังโครงงานจะเปนตัวกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการทํางาน

เปนกลุม ทําใหเด็กชวยกันคิด ชวยกันทําการทดลองหรือรวบรวมขอมูล ชวยกันบันทึกและสรุปผล 
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เด็กสามารถเรียนรูความรูหรือแนวคิดใหมไดในหลายสาขาตามความสนใจโดยไมไดแยกสาขาวิชา การทํา

โครงงานจึงควรนําหลาย ๆ วิชามาประยุกตหรือบูรณาการเขาดวยกัน และครูสามารถสอดแทรกความรูหรือทักษะดาน

ตาง ๆ เพ่ิมเติมในโครงงานใหแกเด็กไปพรอมกันดวย เชน การพัฒนาดานสติปญญา การเขาสังคม และการพัฒนาดาน

รางกายตามวัย  

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑท่ัวไปของการกําหนดและเลือก

หัวขอโครงงาน ระยะของโครงงาน ลักษณะของโครงงานท่ีดี กลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีครูควรใชในการทําโครงงาน 

ปจจัยท่ีจะชวยครูในการทําโครงงานใหประสบความสําเร็จ และแนวทางในการสะทอนการเรียนรูจากโครงงาน ไวดัง

รายละเอียดตอไปนี ้

 

หลักเกณฑท่ัวไปของการกําหนดและเลือกหัวขอโครงงาน 

สิ่งท่ีสําคัญในการทําโครงงานคือ การกําหนดหัวขอ การเลือกหัวขอโครงงานควรเหมาะสมกับวัยและควร

เปนไปตามความสนใจของเด็ก เม่ือเด็กไดหัวขอท่ีสนใจแลวเด็กจะเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากคนควาหาคําตอบ

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย หัวขอในการทําโครงงานไมควรจะเปนหัวขอท่ีกวางเกินไป แตควรจะเลือกหัวขอท่ีมีความ

เจาะจง มีความสําคัญกับเด็กและมาจากประสบการณท่ีเด็กคุนเคย  

การเลือกหัวขอโครงงานท่ีเด็กสนใจจะสรางโอกาสใหเด็กเขาใจความรูสึกท่ีไดทบทวนความรูและคนพบดวย

ความพยายามของตนเอง ซ่ึงจะเปนการวางรากฐานความพรอมในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกเด็ก ขอดีอีกอยางของ

การเลือกหัวขอท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมในชีวิตเด็กคือเด็กจะสามารถใชประสบการณและความคิดของตัวเองใน

การทําโครงงานไดดีกวาทําหัวขอท่ีไกลตัวเด็ก 

โดยสรุปแลว หัวขอโครงงานท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

• อยูในความสนใจของเด็กสวนใหญในกลุม 

• เปนสิ่งท่ีอยูรอบตัวเด็ก ซ่ึงเด็กสามารถสังเกตผลเองได 

• เก่ียวของกับประสบการณสวนใหญของเด็กในกลุม 

• เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

• งายตอการคนควาดวยตัวของเด็ก 

• ไมควรซับซอนหรืองายจนเกินไป 

• เหมาะสมกับทรัพยากรหรืออุปกรณท่ีมีอยู 

• มีอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน 

• มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเขามาเก่ียวของ เชน การทดลอง การวาดรูป 

• เหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินนั้นๆ 

• เปดโอกาสใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมดวย 
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ระยะของโครงงาน (Phases) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยไดแบงโครงงานออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

1. กําหนดหัวขอ (Find a topic/theme) 

• หัวขอของโครงงานอาจจะเริ่มตนมาจากเด็กหรือครูก็ได แตตองเปนหัวขอท่ีเด็กมีความสนใจจริงๆ 

• ครูและเด็กสามารถรวมกันหาหัวขอท่ีเด็กสนใจได โดยครูอาจกําหนดหัวขอหรือเรื่อง แลวจัด

ประสบการณบางอยางเพ่ือเริ่มตนหรือกระตุนความสนใจของเด็ก และรวบรวมคําถามของเด็กท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับเรื่องนั้น 

• ในการทําโครงงาน ไมสามารถกําหนดไดวาเด็กจะถามคําถามเปนจํานวนเทาไหร จํานวนของคําถาม

ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของเด็กวาเด็กมีความพึงพอใจในคําถามท่ีตั้งข้ึนเหลานั้นแลวหรือยัง 

2. วางแผนกระบวนการ (Planning the process) 

• ครูและเด็กรวมกันคิดวิธีการหาคําตอบของสิ่งท่ีเด็กสงสัย โดยอาจใชวิธีการพูดคุยกันหรือศึกษา

เก่ียวกับวิธีการหาขอมูล เชน สนทนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร มีจุดประสงคเปนอยางไร จะวางแผน

อยางไร 

• การวางแผนข้ันตอนของการทําโครงงานสามารถมีความยืดหยุนได อาจมีการปรับเปลี่ยนข้ันตอน

หลังจากท่ีเด็กไดมีการลงมือทําไปแลวและพบวาไมสามารถทําไดตามแผนท่ีวางไว และควรมีการ

สะทอนความคิดและอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงตองมีการปรับแผน 

• ครูควรใชคําถามนําเพ่ือชวยใหเด็กสามารถวางแผนในการสืบเสาะไดอยางเปนระบบ 

• ระหวางท่ีครูนําเด็กวางแผนรวมกัน ครูควรมีการบันทึกรวบรวมหลักฐาน (Documentation) ไปดวย 

เพ่ือใชในการสะทอนการทํางานของตนเอง วาครูไดทําอยางไรเพ่ือชวยใหเด็กเกิดคําถามและคิดวิธีการ

หรือกระบวนการในการหาคําตอบ ซ่ึงสามารถนํามาใชในการจัดทํารายงานโครงงานของครูตอไป 

3. ลงมือทํา (Conduction) 

• ใหเด็กทําการหาคําตอบของคําถามท่ีเด็กสนใจดวยตนเอง โดยครูคอยชวยเหลือและครูใชคําถามเพ่ือ

กระตุนใหเด็กไดสะทอนการเรียนรูเปนระยะ ๆ ระหวางกระบวนการในการหาคําตอบ 

• ในระหวางกระบวนการ ใหเด็กไดมีการบันทึก จัดทําหรือรวบรวมเอกสาร (document) หรือชิ้นงาน

ตาง ๆ ดวยตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะ  

• ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปราย พูดคุย นําเสนอแบงปนสิ่งท่ีคนพบหรือเรียนรูรวมกันในรูปแบบ

ตาง ๆ ตามความสนใจของเด็ก เปนระยะๆ รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับชีวิต  

• หากเกิดคําถามใหมระหวางกระบวนการหรือระหวางการสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรูก็ใหเด็กออกแบบวิธีการ

หาคําตอบและลงมือหาคําตอบพรอมรวบรวมเอกสารตาง ๆ ดวยตนเองเพ่ิมข้ึน  

• ในระหวางการทําโครงงาน เด็กอาจทําตามข้ันตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร                  

การสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method) และมีการสรุปผลของการสืบเสาะหาความรูในแตละคําถามท่ี

สงสัย แตการสรุปนี้ยังไมใชการสรุปโครงงานหรือการจบโครงงาน 

• ในกระบวนการ เด็กจะเจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ โดยใชวัฏจักรการสืบเสาะมากกวาหนึ่งวัฏจักร  
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4. สรุปหรือจบโครงงาน (Conclusion/Ending/ Finishing)  

• การสรุปโครงงานเปนการจบโครงงานรวมกันในตอนสุดทาย โดยอาจทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน 

จัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอสิ่งท่ีเด็กไดเรียนรู เชิญคนมารวมชื่นชมผลงาน หรือ นําผลผลิตท่ีไดจาก

โครงงานมาใชประโยชน 

• โครงงานเริ่มตนจากสิ่งท่ีเด็กสนใจ และสิ้นสุดท่ีการเติมเต็มความตองการและความสนใจของเด็ก (Full 

filled their need/ interest) 

 

ลักษณะของโครงงานท่ีด ี(Criteria of Good Project-work) 

1. มีเปาหมาย (อะไรคือผลท่ีควรจะไดออกมา) (Having an aim (What should come out?)) 

• โครงงานตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนตั้งแตตอนเริ่มโครงงาน แตเปาหมายนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได

ระหวางทําโครงงาน  

• ครูตองใชคําถามนําเพ่ือใหเด็กรวมกําหนดเปาหมาย 

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. มีชื่อโครงงานท่ีดีท่ีบงชี้วาเปนโครงงานเก่ียวกับอะไร (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 ในระหวางท่ีเด็กทําโครงงานได แต

ตองยืดหยุนเวลาใหเหมาะสมและเปนไปตามความสนใจของเด็ก หากครูใชคําถามกระตุนหรือ

พยายามโนมนาวเด็กใหมาสนใจในเรื่องท่ีครูจะสอนสอดแทรกเขาไปในระหวางการทําโครงงานแต

เด็กยังไมสนใจก็ไมควรพยายามสอนเรื่องนั้นใหกับเด็ก  
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กลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีครูควรใชในการทําโครงงาน 

1. ฟงเด็กใหมาก (Listen with your heart) 

• ครูตองฟงเด็ก เปดโอกาสใหเด็กถาม และครูตองสังเกตวาเด็กสนใจเก่ียวกับอะไรหรืออยากรูอะไร รวมถึง

ตองหาความรูเดิมของเด็กวาเด็กรูอะไรมาแลวบางเก่ียวกับเรื่องนั้น 

2. ทํานอยแตไดมาก (Less is more) 

• หัวขอหรือเรื่องท่ีจะทําโครงงานไมควรจะกวางเกินไป พยายามเจาะลึกลงไปในคําถามหรือหัวขอท่ีเจาะจง

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 นําเสนอแบงปนสิ่งท่ีคนพบหรือเรียนรูรวมกัน 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)  
• ครูควรบันทึกการทํางานของตนเองเพ่ือสะทอนวิธีการทํางานและคําถามท่ีใชกับเด็กวาสิ่งใดท่ีใชไดสิ่งใดท่ี

ใชไมได เพ่ือนําไปใชในการทํารายงานโครงงาน 
 

ปจจัยท่ีจะชวยครูในการทําโครงงานใหประสบความสําเร็จ 

• ทุกคนมีสวนรวม ท้ังผูบริหารและเพ่ือนครูทุกคนท่ีเก่ียวของ 

• มีการกําหนดเวลารวมกัน และจัดตารางเวลาในการทําโครงงานอยางเหมาะสม 

• มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานท่ีอยางเหมาะสม 

• มีความรวมมือกับ ผูปกครอง แหลงเรียนรู และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

• ครูตองดูแลตัวเองดวย  
 

แนวทางในการสะทอนการเรียนรูจากโครงงาน 

ในการทําโครงงานครูตองคํานึงถึงหลักการของการเรียนรูรวมกัน (Co-construction) โดยครูเปนผูเดินไปกับ

เด็กแบบกาวตอกาว ตามความคิดของเด็กไป และมีการรวบรวมความคิดของเด็กตั้งแตเริ่มแรกวาเด็กรูอะไรเก่ียวกับ

เรื่องนั้นมากอนแลวบาง ตลอดจนใชการพูดคุยและสรางความคิดใหมๆ รวมกันเพ่ือทําใหเด็กเกิดการเรียนรูรวมกัน 

นอกจากนี้ครูควรตระหนักวาเด็กยังไมสามารถสะทอนการเรียนรูไดดวยตนเอง ครูจึงตองเปนผูชวยเด็กในการสะทอน

การเรียนรู  
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การจัดทําสารนิทัศน (Documentation) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยท้ังตัวครูและเด็กในการสะทอนการ

เรียนรูของตนเอง สารนิทัศนสามารถเก็บรวบรวมไดในหลายรูปแบบ เชน ภาพวาด ภาพถาย การจดบันทึกคําพูด การ

รวบรวมผลงานของเด็ก หรือ การเขียนสมุดบันทึกประจําวัน (Diary) โดยอาจจะรวบรวมเปนสารนิทัศนของท้ังชั้น

เรียนหรือแยกเปนสารนิทัศนของเด็กเปนรายบุคคลก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบรวมกันของครูและเด็ก 

ครูสามารถใชสารนิทัศนในการชวยใหเด็กไดสะทอนการเรียนรูของตนเองในเชิงอภิปญญา (Metacognition) 

โดยใหเด็กกลับมายอนดูสิ่งท่ีตนเองไดทําจากสารนิทัศน และไดทบทวนวาตนเองไดทําอะไรมาบาง ความคิดในตอน

แรกเปนอยางไรและหลังจากท่ีไดทํากิจกรรมไปเด็กไดเรียนรูอะไร และสิ่งท่ีเรียนรูเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  

ในสวนของครู สารนิทัศนจะเปนสิ่งท่ีชวยใหครูไดสะทอนการทํางานของตนเอง วาครูไดทําอยางไรในการ

กระตุนใหเด็กเกิดคําถามและชวยเด็กในกระบวนการหาคําตอบอยางไร ซ่ึงครูสามารถจัดทําบันทึกหลักฐานการสอน

ของตนเองในประเด็นตางๆ เชน เราไดทําอยางไรใหเด็กเกิดคําถามและกระบวนการ เด็กไดทําอะไร เด็กไดเรียนรูอะไร 

นอกจากนี้ครูสามารถนําบทสนทนาจากสารนิทัศนท่ีรวบรวมไว มาเขียนระบุลงในรายงานเพ่ือสะทอนใหเห็นสภาพจริง

ของการทําโครงงานและการเรียนรูรวมกันระหวางครูและเด็ก 
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