บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่อง

ผลการพัฒนาครู ผสู้ อนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่ วมพัฒนา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้ศึกษา

นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ปี ทีศ่ ึกษา

2556

การศึกษาผลการพัฒนาครู ผสู้ อนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศ
ไทย โดยใช้กระบวนการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 2 มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาผลการพัฒนาครู ผูส้ อนปฐมวัย ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย โดยใช้กระบวนการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 และ 2) ศึ กษาความคิ ดเห็ นของครู ปฐมวัยที่ มีต่อการพัฒนาครู ตาม
โครงการบ้า นนัก วิ ท ยาศาสตร์ น้อ ย ประเทศไทย โดยใช้ก ระบวนการนิ เ ทศแบบร่ ว มพัฒ นา
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ครู ผสู้ อนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 จานวน 20 คน จาก 20 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2555
นักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 จานวน 20 ห้องเรี ยน รวม 499 คน เครื่ องมือที่ใช้ใ นการศึกษาได้แก่
เอกสารประกอบการนิเทศแบบร่ วมพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ประเทศไทย แบบวัด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผสู้ อนปฐมวัย แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัย และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อนปฐมวัย ที่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงมาตรฐาน และร้อยละ นาเสนอในรู ป
ตารางประกอบคาบรรยาย ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาครู ผูส้ อนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย
โดยใช้กระบวนการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
1.1 ผลการพัฒนาด้านความรู ้ ความเข้าใจของครู เกี่ ยวกับกิ จกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย ปี การศึกษา 2555 เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า

ก่อนการพัฒนา ครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยในระดับพอใช้
ส่ วนหลังการพัฒนา ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ในระดับดี
เยีย่ ม โดยมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 5.55
1.2 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย
ของครู ผสู้ อนปฐมวัย ในภาพรวมพบว่า ครู ผสู ้ อนมีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับดี
1.3 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย พบว่า แต่ละด้านมีค่า
คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คือ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะก่ อนการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.70 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.97 มีค่าความแตกต่างเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.27
2. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ป ฐมวัย ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาครู ต ามโครงการบ้า น
นักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่ วมพัฒนา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ในด้า นหลัก การแนวคิ ด วัตถุ ป ระสงค์และเนื้ อ หาของ
โครงการ ด้านการจัดอบรมและนิ เทศติดตามผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน

