รายงานการศึกษาค้ นคว้าอิสระ
เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ของครู ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาน้ อย 1

โดย
นางปรานอม จินะสาม
ผู้ฝึกประสบการณ์ นิเทศการศึกษา

รายงานการศึกษาค้ นคว้าอิสระนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กประสบการณ์ นิเทศการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาน่ าน เขต 1

ก
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรี ยนนาน้อย 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1สาเร็ จได้ดว้ ยดีโดยได้รับคาแนะนา คาชี้แนะ จาก นายอภิชาต พุทธเจริ ญ นางรัชนี สมบุตร ศึกษานิเทศก์
พี่เลี้ยงกลุ่ม 7 รุ่ น 10 นายสุ รชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1
นายไชยยศ คาสังวาลย์ นายวันชัย ภูผาคุณ และนายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่านเขต 1 ที่ได้
ให้ขอ้ คิดอันเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับด้านกระบวนการในการดาเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ ขอขอบพระคุณบุคคล
ที่ได้กล่าวนามข้างต้นไว้เป็ นอย่างสู ง
คุณค่าและประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่ช่วยให้ผรู ้ ายงานทางานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
นางปรานอม จินะสาม
ผูฝ้ ึ กประสบการณ์นิเทศการศึกษา

ข
บทคัดย่อ
: การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของครู
ระดับประถมศึกษา
ผู้รายงาน
: นางปรานอม จินะสาม
ผูฝ้ ึ กประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ปี ทีศ่ ึกษา
: 2561
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ผสู้ อน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรี ยนนาน้อย 1 จานวน 20 คน ผลการศึกษาสรุ ปได้คือ ด้านผูส้ อนมี
ความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยน และแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนผูส้ อนมีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน ส่ วนผูส้ อนมีความรู ้และประสบการณ์ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั ด้านเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วดั และเนื้อหามีความ
เหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
ที่ดึงดูดความสนใจ ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น สนุกสนานในการเรี ยนก่อให้เกิดความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยน จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านสื่ อและสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนการสอนมีเอกสารและสื่ อประกอบในการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย มีสื่อที่ใช้สามารถ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน และด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน การมี
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล มีการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั /กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในระดับดีมาก
ชื่อเรื่อง
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้านผูส้ อน
ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้าน เนื้ อหา
ตารางที่ 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตารางที่ 4 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ตารางที่ 5 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน

หน้ า
12
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13
14
15

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
การจัดการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะของผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการใช้การคิด การแก้ปัญหา ความเข้าใจ ตนเองและผูอ้ ื่น สามารถ
รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรี ยนรู้ การดารงชีวติ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้มาใช้ในชี วติ ประจาวัน ในหน้าที่การงาน ชีวติ ครอบครัว และ
กิจกรรมทางสังคมได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่ องจากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ มีความสาคัญยิง่ โดยเฉพาะการจัดการศึกษากับผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังกล่าว การศึกษาถึงสภาพการจัดการเรี ยน
การสอนของครู จะช่วยให้เข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนการสอน และสามารถอธิ บายสัมฤทธิ์ ผลทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นผลเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร งานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครู ที่ผา่ นมา (จอมใจ, 2540, สานักพัฒนาการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 6, 2541, และ กองนโยบายและแผน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, 2545) พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนของครู วทิ ยาศาสตร์ ยงั พบ ปั ญหาหลายประการ ทั้งในเรื่ องของ
วิธีสอน แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก
ความเข้าใจและความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนการสอน การขาดงบประมาณ และอุปกรณ์ที่จะใช้
ปั ญหาความไม่สนใจและตั้งใจเรี ยนของผูเ้ รี ยน เป็ นต้นเมื่อพิจารณาสภาวการณ์ดา้ นการศึกษาของไทย
ในช่วงปี การศึกษา 2544–2555 ที่ผา่ นมา พบว่า ผลการประเมินผูเ้ รี ยนในโครงการ PISA พบว่า นักเรี ยนมี
ความสามารถในการรู ้วทิ ยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งสอดคล้องกับโครงการ TIMSS ประเมินผลสัมฤทธิ์ วชิ า
วิทยาศาสตร์ พบว่า ต่ากว่าค่าเฉลี่ย และคะแนนลดลงจากปี ก่อน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)
ทั้งนี้ได้มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ง
ได้แก่ ปั จจัยคุณภาพของครู ผสู ้ อน เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
รู้จกั การคิดวิเคราะห์ ขาดรู ปแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและขาดครู ที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรี ยนการสอน (สกศ., 2555)
จากข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปนิเทศการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านนาราบ อ.นาน้อย จ.น่าน ทาให้ทราบ
ว่า ผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน o-net ปี การศึกษา 2560ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สู งกว่า
ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ ซึ่ งภาพรวมในระดับกลุ่มโรงเรี ยนนาน้อย 1 ก็เป็ นไปในแนวเดียวกัน แต่
จะมีบางโรงเรี ยนที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย

2
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับ
ประถมศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรี ยนนาน้อย 1
จานวน 20 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดหรื อความคิดเห็นที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของครู ผสู ้ อน ซึ่ ง
อาจมีลกั ษณะไปในทางบวก และทางลบ
2. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิด หรื อความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู ในด้าน ตัวครู ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยน การสอน ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
3. วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง รายวิชาที่อยูใ่ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนา โดยรวมทั้งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยผ่านกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ได้แก่ การทดลอง การสาธิ ต การสังเกต สถานการณ์จาลอง และการศึกษาจากแหล่ง
เรี ยนรู้จริ ง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ได้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปี การศึกษาต่อไป

บทที่ 2
ทฤษฏีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับ
ประถมศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอหัวข้อต่อไปนี้
1. ความหมายของความคิดเห็น
2. ความสาคัญของความคิดเห็น
3. หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์
5. จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
6. องค์ประกอบในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของความคิดเห็น
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542 ได้ให้ความหมาย “ความคิดเห็น” ว่าเป็ น
ข้อพิจารณาว่าเป็ นจริ ง จากการใช้ปัญญาความคิดประกอบถึงแม้จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์เพื่อยืนยัน
ได้เสมอไปก็ตาม
นักจิตวิทยา ได้กล่าวถึงความคิดเห็น ว่าเป็ นการแสดงออกทาง ถ้อยคา (verbal expression) เกี่ยวกับ
ทัศนคติความเชื่ อหรื อค่านิยมแต่ความคิดเห็นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทัศนคติ เพราะในตัวของมันเองไม่จาเป็ น
ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรื อพฤติกรรม(สิ ริพร บุญนันทน์,2539 หน้า 7)
ความคิดเห็น เป็ นการแสดงออกด้าน ความรู ้สึกต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเป็ นความรู ้สึกเชื่ อถือที่ไม่อยูบ่ น
ความแน่นอนหรื อความจริ ง แต่ข้ ึนอยูก่ บั จิตใจบุคคล จะแสดงออกโดยมีขอ้ อ้าง หรื อการแสดงเหตุผล
สนับสนุน หรื อปกป้ องความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอย่างเป็ น ผลของการแปลความหมายของข้อเท็จจริ ง
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติประจาตัวของแต่ละบุคคล เช่น พื้นความรู ้ ประสบการณ์ในการทางาน สภาพแวดล้อม
และมีอารมณ์เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ การแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับการยอมรับหรื อปฏิเสธ
จากคนอื่น ๆ ก็ได้ (กฤษฎี มหาวิรุฬห์ อ้างถึงใน รัฐกานต์ สุ ขสว่าง, 2538, หน้า 7)
บทสรุ ป ความหมายของความคิดเห็น จึงเป็ นส่ วนหนึ่งของทัศนคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็น
และทัศนคติออกจากกันได้เพราะความคิดเห็นมี ลักษณะคล้ายทัศนคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทัศนคติ
ตรงที่ทศั นคติน้ นั เป็ นความพร้อมทางจิตใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อาจแสดงออกมาได้ท้ งั คาพูดและการ
กระทา ทัศนคติแตกต่างกับความคิดเห็นตรงที่ไม่ใช่สิ่งเร้าที่จะแสดงออกได้อย่างเปิ ดเผย หรื อตอบสนอง
อย่างตรง ๆ และลักษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซึ้ งเหมือนทัศนคติ
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ดังนั้น จึงอาจสรุ ปได้วา่ ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกของบุคคลทางอารมณ์ความรู ้สึก หรื อทาง
ความเชื่อต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยไม่ตอ้ งมีหลักฐานพิสูจน์ยนื ยันได้เสมอไป
แล้วนาไปสู่ การ แปลความหมาย หรื อการคาดคะเน โดยอาศัยความรู ้ อารมณ์ ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมขณะนั้น เป็ น พื้นฐานแสดงออก ซึ่ งอาจจะถูกต้องหรื อไม่ก็ได้อาจได้รับการยอมรับหรื อ
ปฏิเสธก็ได้นอกจากนี้ความคิดเห็นยังอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและแสดงออกได้ท้ งั ในทางบวกหรื อ
ทางลบก็ได้ผา่ นทางคาพูดการเขียน หรื อ เครื่ องหมายสัญลักษณ์การสารวจความคิดเห็นเป็ นการศึกษาหา
ความรู ้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่ อและความรู้สึกใด ๆ ออกมา
โดยการพูดการเขียนเป็ นต้น การสารวจความ คิดเห็นจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบุกระบวนการต่อการจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ความสาคัญของความคิดเห็น
การสารวจความคิดเห็นเป็ นการศึกษาความรู ้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง แต่ละคน
จะแสดงความเชื่อ และความรู้สึกใดๆออกมาโดยการพูด การเขียนเป็ นต้น การสารวจความคิดเห็นเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผน นโยบายต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อการเปลี่ยนแปลง และเป็ นไปตาม
ความพอใจ ของผูร้ ่ วมงาน สรุ ปได้วา่ ความคิดเห็นเป็ นความรู ้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
แสดงความเชื่อออกมาทางพฤติกรรมอันเนื่องมากจากประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ โดยการออกท่าทางการ
พูด การเขียน เป็ นต้น และสิ่ งที่ออกมาจะเหมือนกันหรื อไม่ก็ได้
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ บน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู้
เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความ
เป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ
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3. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัดการเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข
มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ คาว่า วิทยาศาสตร์ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า "Science" ซึ่งมาจากศัพท์
ภาษาลาตินว่า "Scientia" แปลว่า ความรู ้ (Knowledge) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้
ผดุงยศ ดวงมาลา (2523 : 1) กล่าวว่า ถ้าจะให้นิยามความหมายของวิทยาศาสตร์ วา่ "ความรู ้"
ตามความหมายที่แปลมาจากภาษาลาติน ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่ส้ นั และแคบจนเกินไป
เพราะธรรมชาติหรื อแก่นสารที่แท้จริ งของวิทยาศาสตร์ น้ นั ไม่ได้หมายถึงความรู ้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ แต่เพียง
อย่างเดียว แต่หมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ย ซึ่ งหมายความว่าในการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ น้ นั ผูเ้ รี ยนจะต้องได้ท้ งั ตัวความรู ้วทิ ยาศาสตร์ วิธีการ และเจตคติวทิ ยาศาสตร์ ไปพร้อม ๆ กัน
พัชราภรณ์ พสุ วตั (2522 : 3) อธิ บายว่า วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่มีเนื้อหาสาระซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของ
สิ่ งแวดล้อม ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่ งมนุษย์ได้รวบรวมความจริ ง (facts) เหล่านั้นเพื่อนามาประมวลเป็ น
ความรู้ (knowledge) และตั้งเป็ นกฎเกณฑ์ (principles) ขึ้น
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งในชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่าง
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ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ นผลของความรู ้วทิ ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (knowledge-based
society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม
เรียนรู้ อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่ อมโยงความรู ้
กับกระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหา
ความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วย
การลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กาหนดสาระสาคัญ ไว้ดงั นี้
 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ สิ่ งมีชีวติ หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ โครงสร้างและหน้าที่
ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต และกระบวนการดารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทาง
พันธุ กรรม การทางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ วิวฒั นาการและความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อมสิ่ งมีชีวติ ที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับ
สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปั จจัยที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิต
ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
 สารและสมบัติของสารสมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมีและการแยกสาร
 แรงและการเคลือ่ นที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์
การออกแรงกระทาต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสี ยดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
 พลังงานพลังงานกับการดารงชีวติ การเปลี่ยนรู ปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง
เสี ยง และวงจรไฟฟ้ า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า กัมมันตภาพรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร
และพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
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 กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลกโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี
สมบัติทางกายภาพของดิน หิ น น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
 ดาราศาสตร์ และอวกาศวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อ
สิ่ งมีชีวติ บนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
องค์ ประกอบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
1. ผูส้ อน เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการที่จะแปลมาตรฐานการเรี ยนรู้และสาระการเรี ยนรู้ที่เป็ น
ตัวหนังสื อให้เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม น่าสนใจ และมีกระบวนการเรี ยนรู ้หลากหลายวิธีอย่าง
อิสระ จะต้องรู้จกั เลือกปรับปรุ งเทคนิ คและวิธีการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผูเ้ รี ยนโดยไม่ใช้วธิ ี การเดียว ควรมีการดัดแปลงและเลือกใช้วธิ ี การให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ในแต่ละเรื่ อง เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยน เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่ างกาย ผูเ้ รี ยนควรมี
โอกาสร่ วมคิด ร่ วมวางแผนในการจัดการเรี ยนการสอน และมีโอกาสเลือกวิธีเรี ยนได้อย่างหลากหลาย ตาม
ความเหมาะสมภายใต้การแนะนาของผูส้ อน
3. เนื้อหาวิชาต่างๆ ซึ่ งผูส้ อนจะต้องจัดเนื้ อหาวิชาให้มีความสัมพันธ์กนั มีความน่าสนใจ เหมาะสม
กับวัย ระดับชั้น รวมทั้งสภาพสิ่ งแวดล้อมของการจัดการเรี ยนรู ้
4. สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยในการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
5. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรี ยนรู้ ผูส้ อนต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาทางวิชาการ เช่น จัดห้องชวนคิด ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดระบบ
นิเวศจาลอง จัดบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางชีววิทยา ธรณี วทิ ยา ฯลฯ มีการดัดแปลงห้องเรี ยนให้
นักเรี ยนทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้ดี และจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผปู ้ กครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ กญั ญา จันทร์ ประสิ ทธิ์ (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนการสอน
พลศึกษาของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษาระยอง ปี การศึกษา 2552 พบว่า
1. ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารที่มีต่อการเรี ยนการสอนพลศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองปี การศึกษา 2552 ด้านครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.82
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ส่ วนในด้านหลักสู ตร ด้านสถานที่และอุปกรณ์ และด้านการวัดผลและประเมินผล ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 50.88 40.00 และ 52.06 ตามลาดับ
2. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการเรี ยนการสอนพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษาระยองปี
การศึกษา 2552 ด้านครู ผสู้ อน ด้านหลักสู ตร ด้านสถานที่และอุปกรณ์ และด้านการวัดผลและประเมินผล
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.04 ,49.35, 43.04 และ 49.35 ตามลาดับ
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ที่มีต่อการเรี ยนการสอนพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่
การศึกษาระยองปี การศึกษา 2552 ด้านครู ผสู้ อน ด้านหลักสู ตร ด้านสถานที่และอุปกรณ์ และด้านการวัดผล
และประเมินผลส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.50 , 45.91 , 47.41 , และ
47.56 ตามลาดับ
ภัทรพร คาปาเชื้อ (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒพบว่า
1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณั ฑิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยรวมว่าเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านปั จจัย
เกื้อหนุ นเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่ วนด้านอื่นๆเหมาะสมในระดับมาก
2. นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณั ฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
5. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่
แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การการศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา ซึ่งผูร้ ายงานได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ศึกษา
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มโรงเรี ยนนาน้อย 1 จานวน 20 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
แบบสอบถามเรื่ อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู
ระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ปี การศึกษา 2560
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1. แบบสอบถามนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านผูส้ อน ด้านเนื้ อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ของครู ระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
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การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
นาแบบสอบถามนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านผูส้ อน ด้านเนื้ อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนนาน้ าหนักคะแนนที่
ได้ มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย แล้วนาผลที่ได้มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ตอนที่ 1แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
1. ระดับการประเมินแต่ละด้าน
5 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับมาก
3 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับน้อย
1 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
2.ค่าเฉลี่ยระดับการประเมินแต่ละด้าน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00

หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับดีมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50

หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50

หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50

หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50

หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การคานวณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรที่ลว้ นสายยศและอังคณาสายยศ (2538 : 45) ได้นาเสนอไว้ดงั นี้
สามารถคานวณได้จากสู ตร
̅

เมื่อ

̅
∑
N

∑

คือ
คือ
คือ

คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนคนในกลุ่มเป้ าหมาย
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2.การคานวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คานวณจากสู ตรดังที่ลว้ นสายยศและอังคณาสายยศ
(2538 : 17)ได้นาเสนอไว้ดงั นี้
√ ∑

เมื่อ
∑
∑
N
X

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

∑

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวม ของคะแนนคะแนนทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนครู ท้ งั หมด
คะแนนของครู แต่ละคน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามนี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา
ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านผูส้ อน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ของครู ระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีต่อการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ของครู
ระดับประถมศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ด้าน ผูส้ อน
รายการ

ค่าเฉลี่ย

1 ผูส้ อนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน
2 ผูส้ อนมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทนั สมัยกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.3
4.25

ส่ วน
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
0.47
มาก
0.44
มาก

3 การเตรี ยมความพร้อม เตรี ยมการสอน และความตรงต่อเวลา
2.45
0.51
ปานกลาง
4 ความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยนและแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน
4.2
0.41
มาก
เฉลี่ย
3.8
0.45
มาก
จากตารางที่ 1 ด้านผูส้ อน พบว่า ผูส้ อนมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่
สอนมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และมีความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยน และแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 , 4.25 และ 4.2 อยู่
ในระดับมากตามลาดับ และ การเตรี ยมความพร้อม เตรี ยมการสอน และความตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.45อยูใ่ นระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยรวมด้านผูส้ อนเท่ากับ 3.8 อยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ด้าน เนื้ อหา
ส่ วน
รายการ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
5 เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย
2.6
0.50
ปานกลาง
6 เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี่วดั
4.25
0.44
มาก
7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.2
0.41
มาก
เฉลี่ย
3.6
0.45
มาก
จากตารางที่ 2 ด้านเนื้อหา พบว่า เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6อยูใ่ น
ระดับปานกลาง เนื้ อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วดั เนื้ อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25, 4.28 ตามลาดับอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้ อหา
เท่ากับ 3.6 อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
รายการ
8
9
10
11
12

ดาเนินการสอนอย่างเป็ นลาดับขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
สนุกสนานในการเรี ยนก่อให้เกิดความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยน

13 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ส่ วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
2.7
0.47
ปานกลาง
4.3
0.47
มาก
4.4
0.5
มาก
4.35
0.48
มาก
4.4
0.5
มาก
4.35

0.48

มาก

เฉลี่ย
4.08
0.48
มาก
จากตารางที่ 3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่าการดาเนินการสอนอย่างเป็ นลาดับตามขั้นตอน
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7อยูใ่ นระดับปานกลางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิด
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ที่ดึงดูดความสนใจ ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น สนุกสนานในการเรี ยนก่อให้เกิดความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยน จัด
กิจกรรมให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3, 4.4,
4.35, 4.4 และ 4.35 ตามลาดับอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยรวมด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนเท่ากับ 4.08
อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 4ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ส่ วน
รายการ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
14 มีเอกสารและสื่ อประกอบในการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
4.25
0.64
มาก
15 สื่ อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
4.00
0.65
มาก
16 มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอน
2.75
0.72
ปานกลาง
เฉลี่ย
3.67
0.67
มาก
จากตารางที่ 4ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนพบว่า มีเอกสารและสื่ อประกอบในการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สื่ อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.00 ตามลาดับอยูใ่ นระดับมากและ มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
เรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยรวมด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนเท่ากับ 3.67 อยูใ่ นระดับมาก

15
ตารางที่ 5 ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
ส่ วน
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน

รายการ

ค่าเฉลี่ย

ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
17 มีวธิ ีการประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
18 มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั /

2.6
4.1

0.68
0.72

ปานกลาง
มาก

3.7
3.85
3.56

0.73
0.75
0.72

มาก
มาก
มาก

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
19 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
20 มีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม
เฉลี่ย

จากตารางที่ 5ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนพบว่า มีวธิ ี การประเมินผลตามสภาพจริ งด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 อยูใ่ นระดับปานกลาง มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั /กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล มีเกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1, 3.7 และ 3.85 ตามลาดับอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
รวมด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนเท่ากับ 3.56 อยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 2แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
พบว่า ความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องโครงสร้างเวลาที่ให้นอ้ ย คือ 80 ชม./ปี และในการจัด
ตารางให้เรี ยนควรเป็ นคาบที่ต่อเนื่ อง 2 ชัว่ โมง และอยากอบรมพัฒนาในด้านการสร้างสื่ อหรื อการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมมากขึ้น
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับ
ประถมศึกษา พบว่า
ตอนที่ 1แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ของครู ระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ด้ านผู้สอน
พบว่าความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยน และแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนผูส้ อนมีความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน ส่ วนผูส้ อนมีความรู ้และประสบการณ์ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับดีมากและการเตรี ยมความพร้อม เตรี ยมการสอน
และความตรงต่อเวลา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ด้ านเนือ้ หา
พบว่าเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วดั และเนื้ อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รี ยน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก ส่ วนเนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัยมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่าจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดึงดูดความสนใจ ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น สนุกสนานในการ
เรี ยนก่อให้เกิดความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยน จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดเห็นในระดับดีมาก ส่ วนการดาเนินการสอนอย่างเป็ นลาดับตามขั้นตอนของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ด้ านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน
พบว่าการมีเอกสารและสื่ อประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มีสื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยง
กับเนื้อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนมีความคิดเห็นในระดับดีมากและมีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ด้ านการวัดและประเมินผลการเรียน
พบว่าการมีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลมีการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั /กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในระดับดีมากและมี
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยกระบวนการที่หลากหลายมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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อภิปรายผล
ด้ านผู้สอนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยน และแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนผูส้ อนมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน ส่ วนผูส้ อนมีความรู ้และประสบการณ์ทนั สมัยกับ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับดีมากด้ านกิจกรรมการเรียนการ
สอนจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น สนุกสนานในการเรี ยน
ก่อให้เกิดความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยน จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีความคิดเห็นในระดับดีมาก ด้ านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนมีเอกสารและสื่ อ
ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มีสื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้ อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนการมีเกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั /กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในระดับดีมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ผูร้ ายงานมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยนาสื่ อและสิ่ งสนับสนุนมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างจริ งจัง เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพต่อผูเ้ รี ยนอย่างสู งสุ ด
2. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาควรมีการศึกษาเนื้ อหาที่สอนมี
ความน่าสนใจ ทันสมัย เนื้ อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วดั และเนื้ อหามีความเหมาะสมกับระดับ
ความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมากขึ้น
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาน่ านเขต 1 อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ปี การศึกษา........2560.............

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ของครู ระดับประถมศึกษา ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านผูส้ อน ด้านเนื้ อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับ
ประถมศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของครู ระดับ
ประถมศึกษา
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน
5 = มากที่สุด
4 =มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ระดับการประเมิน
ที่
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ด้านผูส้ อน
1
ผูส้ อนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตาม
รายวิชาที่สอน
2
ผูส้ อนมีความรู ้และประสบการณ์ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั
3
การเตรี ยมความพร้อม เตรี ยมการสอน และความตรงต่อเวลา
4
ความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยน และแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน
ด้านเนื้ อหา
5
เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย
6
เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วดั
7
เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน

ที่

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน
5 4 3 2

ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
8
ดาเนินการสอนอย่างเป็ นลาดับตามขั้นตอนของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
9
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
10
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
11
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
12
จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ผูเ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้น สนุกสนานในการเรี ยนก่อให้เกิดความสุ ขแก่
ผูเ้ รี ยน
13
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านสื่ อและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
14
มีเอกสารและสื่ อประกอบในการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
15
สื่ อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
16
มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
17
มีวธิ ีการประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย
18
มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั /
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
19
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
20
มีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม
รวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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