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วิธีปฏิบัติที�เป�นเลิศ (Best Practices)



ตําแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางนวลมณี
ไตรภูมิ



การเรียนรู้แบบโครงงาน ผ่านรูปแบบ
 Home-Based Learning 

เพื�อพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัย 
ระดับชั�นอนุบาล ๓/๑



ความเป�นมาและสภาพป�ญหา
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมี
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีบาน (Home-Based Learning)   โดยออกแบบกิจกรรมการมี
สวนรวมระหวางสถานศึกษา ครู ผูปกครองอยางเหมาะสมตามความพรอมและความแตก

ตางของแตละครอบครัว 
 
 
 
 
 



แนวทางการแก้ป�ญหาและพัฒนา
หลักคิดท่ีสําคัญในการจัด Home-Based Learning คือ ตองมีเป าหมายในการ
พัฒนาเด็กรวมกัน และมีขอสําคัญคือพัฒนาเด็กใน ๓ ฐานหลัก คือ   พัฒนาการ ๔
ดาน พัฒนาการดานตัวตน (Self) และการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive
Functions)
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เขาโครงการบานนักวิทยาศาสตรน อยฯตัง้แต
ปี ๒๕๖๓  ซ่ึงไดกําหนดใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการใหเด็กไดทําโครงงานตาม
ความสนใจของเด็กเอง อยางน อยปีละ ๑ เร่ือง การเรียนรูแบบโครงงาน เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบหน่ึงซ่ึงมุงพัฒนาความรูและทักษะพ้ืน
ฐานของผูเรียนตามความสนใจของผูเรียนเป็นสําคัญ 

 

 
 
 



จุดประสงค์และเป�าหมายของการ
ดําเนินงาน

๑. เพ่ือปรับรูปแบบในการจัดประสบการณในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองของเด็ก
ปฐมวัย

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย ระดับชัน้อนุบาล ๓/๑ ดวยการเรียนรูแบบโครง
งาน 
ผานรูปแบบ Home-Based Learning 



         ๑. วิเคราะห์สภาพป�ญหาจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนื�องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
         ๒. ศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
         ๓. ศึกษารูปแบบและนวัตกรรมปฐมวัย
         ๔. ศึกษาวิธีการเตรียมการสําหรับครู พ่อแม่ และเตรียมการรองรับระบบการทํางาน
ออนไลน์
         ๕. ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี�ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซึ�งมุ่งพัฒนาความรู้และ
ทักษะพื�นฐานตามความสนใจของผู้เรียนเป�นสําคัญ  รวมไปถึงให้ความรู้เกี�ยวกับการจัดกิจกรรม
โดยใช้ Home-Based Learning ซึ�งเป�นการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นที�บ้าน และความรู้เกี�ยวกับ
การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) โดยการส่งภาพ/คลิป/บทความผ่านทางกลุ่ม
ไลน์ห้อง

กระบวนการผลิตผลงาน (Plan)



จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ๔ ระยะซึ�งแต่ละ
ระยะจะพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะEFดังนี�

ระยะที� ๑ กําหนดหัวข้อ (จดจํา)
ระยะที� ๒ วางแผนการทําโครงงาน (วางแผน เป�าหมาย)
ระยะที� ๓ ลงมือทําโครงงาน  (ริเริ�ม ยับยั�ง ยืดหยุ่น)
ระยะที� ๔ สรุป/ป�ดโครงงาน  (ตรวจสอบ ควบคุม
ประเมิน)

กระบวนการผลิตผล
งาน (Do)



การประเมินพัฒนาการเด็กสังเกตได้จากการให้
เด็กพูดให้ฟ�ง ทําให้ดู แล้วส่งเป�นคลิป/ภาพถ่าย
ชิ�นงานทางไลน์กลุ่มห้อง รวมไปถึงการสะท้อน
คิดของผู้ปกครองถึงการเรียนรู้แบบโครงงาน
ในครั�งนี�ด้วย

กระบวนการ
ผลิตผลงาน
(Check)



ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

กระบวนการผลิต
ผลงาน (Action)



Executive
Functions 
ที�เกิดจากการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 



ในการเรียนแบบโครงงานนั�น เด็กๆ จะต้องนําความรู้ที�ตนเองได้ค้นหา แล้วเชื�อมโยงกับสิ�งต่างๆ ในชีวิต
ประจําวันและประสบการณ์เดิม เพื�อนําข้อมูลที�รับรู้นั�นมาสู่การลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงเพื�อนํามาวิเคราะห์หรือ
ค้นหาคําตอบกับคําถามใหม่ๆ หรือสิ�งที�เด็กสงสัย 

๑. ความจําเพื�อใช้งาน 
(Working Memory) 



การเรียนแบบโครงงานนั�น จะมีกิจกรรมที�เด็กๆ จะต้องทําร่วมกันตลอดเวลา ในที�นี�จะเป�นการทําร่วมกันระหว่าง
เด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป�นการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างกัน การทดลอง ดังนั�นเด็กๆ จึงจําเป�น
ต้องมีการยั�งคิดไตร่ตรองเสมอเพื�อให้ตนเองปฏิบัติตามกติกาในการทํากิจกรรมร่วมกัน ว่าใครทําหน้าที� บทบาท
อะไร และในเวลาใด นอกจากนั�นเด็กๆ ยังต้องควบคุมตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ ที�ต้องใช้ความระมัดระวัง 

๒. การยั�งคิดไตร่ตรอง 
(Inhibitory Control)



 ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เด็กๆ จะได้เปรียบเทียบจินตนาการและต่อยอดจากความรู้ที�มีอยู่เพื�อ
สร้างสิ�งใหม่หรือสิ�งที�ใกล้เคียง และเด็กๆ จะต้องยอมรับฟ�งความคิดเห็นใหม่ๆ ที�ได้จากเพื�อนๆ หรือจาก
การทดลองค้นคว้าต่างๆ ที�เกิดขึ�นในโครงงานอีกด้วย

๓. การยืดหยุ่นความคิด
(Shift/Cognitive Flexibility)



การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เด็กๆ จะได้ทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป�นการทดลอง การ
สังเกตการทํางานศิลปะและกิจกรรมอื�นๆ ดังนั�นเด็กๆ จะได้ฝ�กฝนทักษะในการจดจ่อ ใส่ใจเพื�อไม่ให้เสียสมาธิในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ ให้สําเร็จ 

๔. การจดจ่อใส่ใจ ( Focus/Attention)
                  



๕. การควบคุมอารมณ์(Emotion Control)
                  

การเรียนรู้ร่วมกัน การทํางานร่วมกัน ทําให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที�จะควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
เช่น เมื�อคุณครูส่งกิจกรรมไปให้เด็กๆ จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการทํากิจกรรมตามที�คุณครู

มอบหมาย ให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพเนื�องจากเด็กบางคนอาจจะงอแงหรือไม่ชอบถ่ายภาพ 



การทํางานหรือสร้างสรรค์ชิ�นงานของเด็กๆ ไม่ได้ลงเอยด้วยความสําเร็จทุกครั�ง เด็กๆ จึงมีโอกาสที�จะ
วิเคราะห์สิ�งที�ทําและผลงานตนเองและพัฒนาชิ�นงานจนเป�นที�พอใจ 

๖. การติดตามประเมินตนเอง
(Self-Monitoring)
                  



 ๗. การริเริ�มและลงมือทํา (Initiating) 
 ๘. การวางแผนและจัดการทํางานให้สําเร็จ     
 (Planning and Organizing) 
 ๙. การมุ่งเป�าหมาย
 (Goal-Directed Persistence)

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เป�นกระบวนการที�ส่งเสริมให้เด็กริเริ�ม วางแผนและลงมือทํา 
เป�ดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูก จนเกิดผลงานหรือเกิดบทสรุปของการเรียนรู้จากการลงมือทํา 



ผลสัมฤทธิ�
จากการวิเคราะห์ระดับคุณภาพ  ก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรม 

 พบว่า  ในภาพรวมเด็กแสดงพฤติกรรมที�เป�นการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive
Functions)  เพิ�มขึ�นจากเดิม



ขอบคุณค่ะ


