
1. ความส าคัญและความเป็นมา 

แบบการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
“ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน BKKP INNOVATIONW   

------------------------------------------------ 
ชื่อผลงานนวัตกรรม    ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยสะตีมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
                            ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        
สังกัด                     โรงเรยีนประถมนนทรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ชื่อครูเจ้าของผลงาน     นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง           
ระดับชั้นที่สอน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
วิชาที่สอน                 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์มือถือ             098-4263245 
 
 
 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกทัง้ด้าน
ธรรมชาติและวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ระบบข้อมลูข่าวสารท่ีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทัง้ทุกส่วน
ของโลกมีอิทธิพลส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการ
ปกครอง การศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมมนุษย์เร่ิมมีความเป็นชุมชนเมืองมากขึน้ท่ามกลาง
กระแสของความเปล่ียนแปลงนัน้สมาชิกในสงัคมต้องมีการปรับตนให้เข้ากบัสถานการณ์ของโลกสิ่งส าคญั
ท่ีสุดท่ีจะท าให้ทุกคนในสังคมอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขคือจะต้องมีการพฒันาทางการศึกษา 
ต้องมีทกัษะในการปรับตนให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม เม่ือเติบโตขึน้ในสงัคมแบบใดก็ต้องปรับตนให้เข้ากับ
สงัคมนัน้เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยคุท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็ยิ่งต้องมี
การปรับตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปรอบด้าน (สคุนธ์ สินธพานนท์, 2558, น.7) ซึง่การ
เรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องก้าวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและมี
เปา้หมายเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดระดบัสงูท่ีเรียกว่าทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเตรียมพร้อมใน
การแก้ปัญหาใหม่ของโลกอนาคต(สพุรรณี ชาญประเสริฐ, 2558a, น.14) ซึ่งต้องอาศยัทกัษะต่างๆ ได้แก่ 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาและทกัษะการส่ือสารทกุคนควรรู้ว่าจะ
น าความรู้และทักษะไปใช้อย่างไรเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี  21(สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561, น.6)  

การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนท่ี
นกัเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบตัิ ศกึษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายทัง้ท่ีเป็นรายกลุ่มและ
รายบคุคล เช่น การท ากิจกรรมภาคสนาม การสงัเกต การส ารวจ ตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบตัิการ



(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561, น.8) และการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนยงัไม่บรรลเุปา้หมายมากนกั กลา่วคือความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์ยงัอยู่
ในระดบัไมน่า่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การเช่ือมโยงความรู้และใช้วิธี
ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นเหมายท่ีส าคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ กรมวิชาการ(2545,อ้างถึงในสคุนธ์ สินธพานนท์, 2558, น.4)และยงัคงเนือ้การท่องจ าเนือ้หา
มากกว่าการพัฒนากระบวนการคิด นักเรียนขาดโอกาสในการถามค าถามจากข้อสงสัยของตนเอง นัก 
การศกึษารวมถึงสถาบนัการศกึษาท่ีรับผิดชอบตอ่การจดัการศกึษาทกุระดบัตา่งเห็นถึงความจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาและทกัษะเหล่านีจ้ึงมุ่งเน้นพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้
นกัเรียนได้ทดลองหรือลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ให้นกัเรียนเปล่ียนวิธีการเรียนจากเน้นเนือ้หาและท่องจ า
เป็นแบบเน้นค้นคว้า การคิด การตัง้ข้อสงสัยส่งเสริมให้มีการใช้ค าถาม การทดลอง การลงมือปฏิบตัิ 
นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนรวมไปถึงความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาตา่งๆ (สพุรรณี ชาญประเสริฐ, 2558b, น.4-5) เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัเรามกัจะพบเจอปัญหา
ต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฝึกให้นักเรียนกล้าเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์จริง ปัญหาจริง เพ่ือแสวงหาความรู้ ข้อมลูและวิธีการตา่งๆ ท่ีจะแก้ปัญหานัน้และน าความรู้ท่ีมี
อยู่มาประยกุต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้
ในการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นกัเรียนพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหานัน้ ครูต้องจดั
ประสบการณ์เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง เน้นการค้นคว้า การคิด การตัง้ข้อสงสยั ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอยู่เสมอ โดยไม่ใช่การบงัคบัและครูไม่ควรบอกวิธีการแก้ปัญหากบันกัเรียนโดยตรง เพราะจะท าให้
นกัเรียนไม่เกิดทกัษะในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เน่ืองจากการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีเคร่ืองมือเพ่ือ
แสวงหาความรู้และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้นกัเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้
ได้ด้วยตนเองจากแหลง่ตา่งๆมากมายตลอดเวลาท่ีต้องการดงันัน้ หน้าท่ีของครูในการสอนจึงเปล่ียนแปลง
ไปจากการยืนหน้าชัน้ มาเป็นการกระตุ้นและอ านวย ความสะดวกในการเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
และพฒันาศกัยภาพ(วิชชุตา อ้วนศรีเมือง, 2554, น.39-42) นอกจากนีก้ารคิดแก้ปัญหายงัเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัของการเรียนรู้อนาคตท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถประยุกต์หรือน าความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเองมาใช้ในการ
คิดแก้ปัญหา ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเป็นการจัดการเรียนการสอนให้
นกัเรียนใช้ปัญญาในการสร้างความรู้ เป็นการพฒันาความสามารถของนกัเรียนเพ่ือน าความรู้นัน้พฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชมุชนและสงัคมของตนได้ (ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2561, น.51) โดยเน้นให้นกัเรียนได้มี
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครู
สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะส าคญัดงักล่าว ย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน(สุคนธ์ สินธพานนท์, 



2558, น.7) สอดคล้องตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget's Cognitive Theory) ท่ี
กล่าวว่า ธรรมชาติการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพฒันาการไปตาม
วยัตา่งๆ เน้นความส าคญัของการเข้าใจธรรมชาติและพฒันาการของนกัเรียนมากกว่าการกระตุ้นนกัเรียน
ให้มีพฒันาการเร็วขึน้และนกัเรียนในช่วงอายุ 11-15 ปี สามารถพฒันาการทางสติปัญญาในขัน้การคิด
แบบนามธรรม (Formal Operationnal period) นกัเรียนสามารถคิดสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้และสามารถคิด
ตัง้สมมตฐิานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ (ธาตทุอง, 2545, น.55-56) 

จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary Nationnal 
Education Test : O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียน โรงเรียนประถมนนทรีย้อนหลังตัง้แต่ปี 
2 5 6 2 - 2 5 6 4  พบว่ า ค ะ แ นน เ ฉ ล่ี ย วิ ช า วิ ท ย าศาสต ร์ ใ น ปี  2 5 6 2  มี  ค ะ แนน   3 4 . 0 2    ปี 
 2563 ได้คะแนน 39.19 และ ปี 2564 ได้คะแนน 31.37   ซึง่มีคะแนนต ่ากวา่ระดบัประเทศและมีคะแนนต ่า
กว่าร้อยละ 50 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2562)การจดัการเรียนรู้ด้วยสตีม
ศึกษาถูกพัฒนามาจากแนวคิดของสะเต็มศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะท่ี
สอดคล้องท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษท่ี 21 เป็นการบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศลิปศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึง่แตล่ะรายวิชาสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ สนับสนุนซึ่งกันและเพ่ือให้เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิชาการน าไปสู่การ
ออกแบบหรือสร้างชิน้งาน (พงศกร พรมทา, 2561, น.28; รัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร, 2561, น.46) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสตีมศึกษาจะช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึน้และสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆได้ (Hyoungbum Kim, 1965, 
P.1925-1936) 

จากข้อมูลดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการน าแนวคิดการจัดการศึกษาด้วยสตีมศึกษา 
(STEAM Education) มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ให้กบันกัเรียนจึงเป็นการตอบโจทย์การพฒันานกัเรียนให้
พร้อมกบัการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองด้วยการจดัการเรียนรู้ด้วยสตีมศกึษา (STEAM Education) 
เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยหลักการ ศิลปศาสตร์ท่ี
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างให้เกิดนวัตกรรมบนพืน้ฐานของการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างเท่าทัน โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตอบสนองธรรมชาติของ
พฒันาการ มีการฝึกฝนให้คิดอยา่งเป็นระบบ สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทน คดิได้อยา่งมีเหตผุล และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริง โดยนักเรียนสามารถ
เช่ือมโยง ความรู้ ทกัษะ กระบวนการคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ มี
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ มีทกัษะท่ีส าคญัในการสืบค้นข้อมลู มีการท างานเป็น
กลุ่มและมีการติดตอ่ส่ือสาร รวมถึงการน าองค์ความรู้มาใช้ในการตดัสินใจโดยใช้ ข้อมลูท่ีหลากหลายและ 
มีประจกัษ์พยาน ท่ีตรวจสอบได้เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและสภาพความเป็น



2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

จริงท่ีท้าทาย ตอบสนองต่อการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นพดล กอง
ศิลป์, 2561, น.49; สุภัค โอฬาพิริยกุล, 2562, น.3)  สอดคล้องกับ(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556, น.25) ได้กล่าวว่า การน าศิลปะเพิ่มเข้ามาช่วยเสริมเร่ืองความคิดสร้างสรรค์สร้าง
แรงบนัดาลใจ ความสขุในการเรียนรู้ สูก่ารเตบิโตอย่างสมดลุ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity)  อาจน าไปสู่วินัยในการเป็นนกัวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนทกัษะในการแก้ปัญหา 
หากมองย้อนกลบัไปกระบวนการทาง STEM ในหลาย ๆ กิจกรรมจะมีกระบวนการท่ีต้องใช้ทกัษะความคิด
และการออกแบบ 

ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสตีมศึกษาในรายวิ ชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  
เร่ือง เสียงกับการได้ยินของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได้และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ซึง่ผลการวิจยัจะได้น าเสนอตอ่ไป 
 
 
 2.1 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสตีมศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

2.เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยสตีมศกึษา 
 2.2 เป้าหมาย 
  2.2.1  ด้านปริมาณ 
   1)นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 54 คน โรงเรียนประถมนนทรี        
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นร้อยละ 70 
  2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
  2.2.2 ด้านคุณภาพ 
   1) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 54 คน โรงเรียนประถมนนทรี  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
   2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
 
 
 
 



 
 

      ๓๑ กระบวนการหรือข้ันตอนวิธีการในการด าเนินงานในภาพรวม  

    กลุ่มตัวอย่างนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนประถมนนทรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวนนักเรียน ๕๔ คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างผลงานนวัตกรรม   
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างผลงานนวัตกรรม ครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่ครูผู้สอนสร้างข้ึน 
ประกอบด้วย 
     1. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน 
  2. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  3.แผนจัดการเรียนรู้ด้วยสตีมศึกษา เรื่อง เสียงกับการได้ยิน จ านวน 5 แผน ดังตาราง       
 ตาราง แสดงช่ือเร่ืองและเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสตีมศกึษา 
(STEAM Education)   

 เร่ือง
ที่ 

เร่ือง เวลาที่ใช้ 
(60 นาที/คาบ) 

1 เร่ือง ตวักลางของเสียง 2 คาบ 
2 เร่ือง เราได้ยินเสียงได้อยา่งไร 2 คาบ 
3 เร่ือง การเกิดเสียงสงูเสียงต ่า 2 คาบ 
4 เร่ือง การเกิดเสียงดงัเสียงคอ่ย 2 คาบ 
5 เร่ือง มลพิษทางเสียง 2 คาบ 

รวม 10 คาบ 

  
   ขั้นตอนและกระบวนการสร้างผลงานนวัตกรรม 
           1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานตัวชี้วัด  

2.ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยสตีมศึกษา เพ่ือน ามาเขียน
นิยามเชิงปฏิบัติการและศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยสตีมศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561, น.52; เสกสรรค์ ชาทองยศ, 2561, น.34); เพ่ือน ามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) 

 



3. ศกึษาเอกสารต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน ามาเขียนนิยามเชิงปฏิบตัิการและศกึษาขัน้ตอนความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

4. ศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยได้ศึกษาการสร้าง
แบบวดัเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ และปรับให้ครอบคลมุลกัษณะพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั 

5.สร้างแผนการจัดการเรียนด้วยสตีมศึกษา แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบวดัเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

6.น าเคร่ืองมือไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหนง่ 
ครูช านาญการพิเศษจ านวน 3 ทา่น  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ทา่น 

7.น าเคร่ืองมือ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
8.ประเมินความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
9.จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ข้างต้น และมีการนิเทศติดตาม

จากคณะกรรมการนิเทศตดิตามภายในโรงเรียน 
10.ประเมินความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน

ของนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 5 
 
 

 
1.นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน

สงูกวา่ก่อนเรียน 
 2.นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนดีขึน้กวา่ก่อนเรียน 
3.เป็นแนวทางหรือทางเลือกให้กบัครูผู้สอนในการวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนแบบบรูณาการ 
 
 
 

 5.1 ด้านผู้บริหาร 
       1.ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนในการจัดหางบประมาณ
และผลิตสื่อการเรียนการสอน 
       2.ผู้บริหารให้การส่งเสริมให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

4. ผลการด าเนินการ/ประโยชนที่ได้รับ 
 

5. ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 
 



 5.2 ด้านครูผู้สอน 
       1.ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรม 
       2.ครูมีการเตรียมการสอนโดยศึกษานวัตกรรมในการจดการเรียนรู้ 
                3.ครูมีเทคนิคการสอนที่ดี มีความอดทนมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและเสียสละในการปฏิบัติงาน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 5.3 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
  มีสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็ว 
สูง ที่สามารถสอนผู้เรียนให้เข้าใจและประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 5.4 ความร่วมมือของผู้ปกครอง  
  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ติดตามและตรวจสอบการ
ส่งงานของนักเรียนเป็นระยะๆ 
 5.5 ความร่วมมือของนักเรียน 
  นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เช่น เข้าเรียนตรงตามเวลาและส่ง
งานตลบตามก าหนด 

 
 
 

 6.1 น าเสนอผู้บริหารในรูปแบบของรายงานการปฏิบัติงาน 
 6.2 เผยแพร่ในเว็บไซส์โรงเรียนประถมนนทรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 

7. ภาพประกอบ 
 



 
 


