
 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ ์

ของ 

เวิน ริทศัน์โส 

 

 

 

 
 

 

เสนอตอ่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลักสูตร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน 

มีนาคม 2565 

ลิขสิทธิเ์ป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยานิพนธ ์

ของ 

เวิน ริทศัน์โส 

 

 

 

 

 

 
 
 

เสนอตอ่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลักสูตร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน 

มีนาคม 2565 

ลิขสิทธิเ์ป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



DEVELOPMENT OF INTEGRATED CURRICULUM BASED ON STEM EDUCATION  

AND CONSTRUCTIONISM THEORY TO ENHANCE STUDENTS’ LEARNING  

AND INNOVATION SKILLS FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BY 

WEON RITUSSO 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  

The Doctor of Philosophy Degree in Research of Curriculum and Instruction  

at Sakon Nakhon Rajabhat University 

March 2022 

All Rights Reserved by Sakon Nakhon Rajabhat University 





I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธเ์รื่อง การพฒันาหลกัสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้สำเร็จลลุ่วงได้อย่างสมบูรณ์ 

ด้วยได้รับความเมตตาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จาก ดร.อุษา ปราบหงษ์ ประธาน

กรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย กรรมการ 

ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ ์ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิง่ตั้งแต่เริม่ต้นจนวิทยานิพนธส์ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผู้วิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณในความกรณุาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ในการประเมนิ

ความเหมาะสมของแบบประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ร่างหลักสูตรบูรณาการ 

คู่มือการใช้หลักสูตรบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรูแ้ละเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 

แก่ผู้วิจัย 

 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุกคนทีใ่ห้ 

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการวิจยั 

ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรยีน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนานอ ทีใ่ห้ความร่วมมือ

ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูลในการวิจัยอย่างดียิ่งจนสำเร็จด้วยดี 

 สุดท้ายขอขอบพระคณุบิดา มารดา และครอบครัวทีส่่งเสริม สนับสนุน  

เป็นกำลังใจและรอคอยความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ คุณค่า คุณงามความดแีละประโยชน์

ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาและน้อมรำลกึถึงพระคุณของคุณพ่อบัวเพลนิ 

ริทัศน์โส คุณแม่บังอร รทิัศน์โส ครู อาจารย์ ตลอดทั้งผูม้ีอุปการคุณทุกท่าน ดว้ยความเคารพ

อย่างสูงยิง่ ไว ้ณ โอกาสนี ้

 

 

เวิน ริทัศน์โส 
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ชื่อเรื่อง     การพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

     และทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

     และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6  

ผู้วิจัย     เวิน ริทัศนโ์ส 

กรรมการท่ีปรึกษา  ดร.อุษา ปราบหงษ ์

     รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย  

ปริญญา     ปร.ด. (วิจัยหลักสูตรและการสอน) 

สถาบัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีทีพ่ิมพ ์     2565 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วดัของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน 2) พัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และ 3) ศึกษาผลการทดลองใชห้ลักสูตรบูรณาการ ใน 3 ประเด็น 

ไดแ้ก่ (1) ทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม (2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ (3) ความพงึพอใจ

ของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านนานอ ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2563 จำนวน 13 คน 

ไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประกอบดว้ย 1) หลักสูตรบูรณาการ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวดัทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และ 5) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ สถิตทิีใ่ช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุม่เดียว

เทียบกบัเกณฑ์ การทดสอบค่าทีชนิดกลุม่ไม่อิสระกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน มี 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 

มีคะแนนคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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  2. หลักสูตรบูรณาการที่พฒันาขึ้น ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) ที่มาและความสำคัญ 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 5) กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 6) กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด  

7) โครงสร้างหลักสูตร 8) กระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 9) สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ และ 10) การวัดและการประเมนิผล มีคะแนนคุณภาพเฉล่ียเท่ากับ 4.86 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสดุ 

  3. ผลการทดลองใช้หลกัสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นม ีดังนี้  

   3.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตร

บูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่รอ้ยละ 70 อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ

ทีร่ะดับ .01 

   3.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลังเรยีนดว้ยหลักสตูรบูรณาการ

สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไวท้ีร่้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

บูรณาการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = .19) 

 

 

คำสำคัญ:  หลักสูตรบูรณาการ  สะเต็มศึกษา  ทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

                ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research and development were: 1) to examine the 

components and indicators of students’ learning and innovation skills, 2) to develop an 

integrated curriculum based on STEM education and constructionism theory to enhance 

learning and innovation skills for Prathomsuksa 6 students, and 3) to identify the effects 

after implementing the integrated curriculum in three aspects, as follows: (1) learning 

and innovation skills, (2) learning achievement, and (3) students’ satisfaction with the 

learning activity management based on the integrated curriculum. The sample group, 

obtained through cluster random sampling, consisted of 13 students in Prathomsuksa 6 

at Ban Na Nor School in the second semester of the academic year 2020. The research 

instruments consisted of an integrated curriculum, lesson plans, a learning and innovation 

skills test, a learning achievement test, and a set of satisfaction questionnaires. Statistics 

for data analysis included percentage, mean, standard deviation, Dependent Samples 

t-test, and one-sample t-test.  

 The findings were as follows:  

  1. Students’ learning and innovation skills consisted of three components, 

comprising 14 indicators with a mean score of 4.77 at the highest level. 
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  2. The developed integrated curriculum comprised ten components:  

1) Background and significance, 2) Basic concepts and theory, 3) Curriculum principles,  

4) Curriculum objectives, 5) Framework for learning and innovation skills, 6) Standard 

framework and indicators, 7) Curriculum structure, 8) Processes and learning activity 

management, 9) Media and learning resources, and 10) Measurement and evaluation, 

with a mean score of 4.86 at the highest level. 

  3. The effects after the integrated curriculum implementation revealed 

that: 

   3.1 Students’ learning and innovation skills after the intervention were 

higher than that before the intervention, meeting the defined criteria of 70 percent at 

the .01 level of significance. 

   3.2 Students’ learning achievements after the intervention were 

higher than that before the intervention, meeting the defined criteria of 70 percent at 

the .01 level of significance. 

   3.3 The students were satisfied with the learning activity management  

at the highest level (X = 4.51, S.D. = .19). 

 

 

Keywords:  Integrated Curriculum,  STEM Education,  Constructionism Theory,  

                 Learning and Innovation Skills 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลต่อวิถชีีวิตของคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ทั้งดา้นการเขา้ถึง 

ขอ้มูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม 

ที่มีหลากหลายช่องทาง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการใช้หุ่นยนต์ AI (Artificial 

Intelligence) แทนการใช้คน ดังนัน้ คนจงึตอ้งพฒันาความสามารถทั้งในการสร้างองค์ความรู้

และการสร้างนวัตกรรม รวมถึงปรับตัวให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ 

กองบรหิารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา (2560, หน้า 5) ทีก่ล่าวว่า “การดำรงชีวิต

ให้อยู่รอดต้องสร้างความหมายและนัยในองค์ความรู ้โดยเนน้การใช้องค์ความรู้วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค”์ ซึ่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค ์

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทกัษะการเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรมก็เป็นหนึ่งในสามทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรยีน ดังที่ Partnership for 21st Century 

Skills (2009, p. 3) ได้กล่าวว่า ทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมเป็นตัวกำหนดความพร้อม

ของนักเรียนในการเข้าสู่การทำงานที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน และวิจารณ์ 

พานิช (2556, หน้า 12) กลา่วว่า ทักษะทีม่ีความสำคญัและจำเปน็ที่ผู้เรียนจะต้องมี 

ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ 

ด้านสารสนเทศ สื่อมีเดียและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  

 ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม จึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนักเรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 โดยหมายถึงพฤติกรรมหรือคณุลักษณะของนักเรยีนที่ต้องการให้เกิดข้ึน

จากการเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การคิดอย่างมีวจิารณญาณ

และการแก้ปญัหา และ 3) การสื่อสารและการทำงานร่วมกนั ดงัที่ Partnership for 21st 

Century Skills (2009, p. 3) ได้กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นไปทีค่วามคิด

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารและการร่วมมอื และสอดคล้องกับ 
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เบญจวรรณ ถนอมชัยธวัช และคณะ (2559, หน้า 215-216) ที่กลา่วว่า ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม ประกอบดว้ย การคิดแบบมวีิจารณญาณและการแก้ปญัหา การคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม และการสื่อสารและการทำงานร่วมกบัผู้อื่น  

 การสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

การแก้ปัญหา การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในประเด็นดังต่อไปนี้ ประเด็นท่ี 1 การสร้างนวัตกรรม 

ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ประเด็นที ่2 

ความคิดสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เกิดจากการนำความรู้

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ และประเด็นที่ 3 

การทำงานและการอยู่ในสังคมก็ต้องใช้การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ซึ่งคนจำเป็น 

ต้องมีทั้งความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  

จึงจะทำให้อยูร่่วมกนัในสังคมได้อย่างมคีวามสุข การเชื่อมโยงดังกล่าวเรียกว่า  

“การบูรณาการ” ซึ่งการบรูณาการในการศึกษา เป็นการจัดการเรยีนรู้ทีน่ำสาระสำคัญ

จากหลายสาขาวิชามาจัดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดทั้งองค์ความรู้และทักษะ

ต่าง ๆ จากการจัดสถานการณท์ี่สอดคล้องและใกล้เคียงกบัชีวติและการทำงานจริง  

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการบูรณาการความรู้และทักษะ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นและสำคัญ ดังทีพ่ระราชบัญญตัิการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ทีร่ะบไุว้ว่า 

การจัดการศกึษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

และถือว่าผู้เรยีนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ และมาตรา 23 ทีร่ะบุว่า การจัดการศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญ

ทั้งความรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ข้อ (2) ระบุว่า  

เน้นความรู้และทักษะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณเ์รื่องการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดลุยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2555, 

หน้า 5, 13) 
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 การจัดการเรยีนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีส่วนสำคัญในการสร้าง

นวัตกรรมเปน็อย่างยิ่ง เพื่อให้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม

ให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยในฐานะครู 

ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่เปน็หลักสูตรรายวิชาจึงศึกษา

และสังเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บรรลตุามเป้าหมายตามที่หลกัสูตรกำหนด และจาก

การศึกษายังพบว่า คณติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในแง่ของการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในการคิดคำนวณ การใชต้ัวเลข การใช้รูปเรขาคณิต 

ในการออกแบบชิ้นงานหรอืผลงานต่าง ๆ ดังที่ วัชรี กาญจน์กีรติ (2554, หน้า 9) ไดก้ล่าวว่า 

คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ 

ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สามารถคิดเป็น ทำเป็น แกป้ัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข ฉะนั้น 

ผู้วิจัยจึงศึกษาและสังเคราะห์มาตรฐานและตวัชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เพื่อนำมาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ปพร้อมกัน นอกจากน้ียงัได้ศึกษาผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัประเทศของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ตั้งแต่ปกีารศกึษา 2560-2562 พบว่า ผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 เท่ากับ 39.12, 39.93 และ 35.55 ตามลำดับ (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560, หน้า 1; 2561, หน้า 1; 2562, 

หน้า 1) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดและการนำความรู้และทักษะ

ต่าง ๆ ไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ในแบบทดสอบได้น้อย ดังนั้น ควรมีการพัฒนา

หลักสูตร เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวและ

สอดคล้องกับสถานการณใ์นปัจจุบนั 

 หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมี

กระบวนการในการพัฒนาที่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ ทันต่อความเจริญก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยา่งรอบด้าน ตลอดจน

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดา้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความสอดคล้องทั้งสภาพปัญหา 

และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการพฒันานกัเรียนได้อย่าง 

รอบด้าน ซึง่พบว่า “หลกัสูตรบูรณาการ” เป็นหลักสตูรที่เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
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ในปัจจุบนั เพราะเป็นหลกัสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม เชื่อมโยงสาขาวิชาที่มี

ความเกี่ยวข้องกัน จัดการเรียนรูไ้ปพร้อม ๆ กนั ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งความรู้

และทักษะต่าง ๆ อยา่งหลากหลายภายใตก้ารจัดสถานการณ์ที่เหมาะสม ส่งเสรมิให้นกัเรยีน

เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้สอดคล้องกับ 

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545, หน้า 182) ทีก่ล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคน 

ได้ใช้ความรู ้ความคิดและทักษะทีห่ลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 สะเต็มศกึษา เป็นแนวคดิที่น่าสนใจและทันสมัยอกีแนวคดิหนึง่ที่สามารถนำมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการบรูณาการ เนื่องจากเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู ้

ที่มีการบูรณาการความรู้ในสี่สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงจนเกิดเปน็การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งถือว่า

มีความสำคญัเพราะหากนักเรียนรู้ว่าเรียนและทำงานชิ้นนี้เพื่ออะไรและจะส่งผลต่อตัว

นักเรียนอย่างไร ย่อมทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนที่ชดัเจน

ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ พรทพิย์ ศิริภัทราชัย (2556, หน้า 55) ทีก่ล่าวว่า การจัดการเรยีนรู้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา 

สร้างและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ โดยเน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จากการมีส่วนร่วมของผู้เรยีน  

จากการนำขอ้มูลและเครื่องมือทางเทคโนโลยมีาสรา้งส่ิงใหม่และแก้ปญัหา และยงัสอดคลอ้ง

กับ สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557, หน้า 3) ทีก่ล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

สะเต็มศกึษา มุ่งเนน้ให้สามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการจัดการเรยีนรูไ้ปใช้แกป้ัญหา

ในชีวิตได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการดำเนินชีวิต 

 นอกจากน้ียงัพบว่าทฤษฎีการสร้างสรรคด์้วยปัญญา เป็นอีกแนวคิดหนึง่ที่มี

ความน่าสนใจ เพราะจะชว่ยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างและพัฒนาทั้งความรู้

และทักษะต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สง่ผลให้นักเรียนเข้าใจตนเองและเห็นความสำคญัในสิง่ที่

เรียนรู้ จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือเป็นฐานในการสร้างความรู้ใหม่อย่างไมม่ทีี่สิ้นสุด 

ซึ่งสอดคลอ้งกับ ทศินา แขมมณ ี(2552, หนา้ 96) ที่กล่าวว่า การเรยีนรูท้ี่ดเีกิดจากการสรา้ง

พลังความรู้ในตนเองและดว้ยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียนมโีอกาสได้สร้างความคิดและ

นำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทำให้

เหน็ความคิดเป็นรูปธรรมทีช่ัดเจน และเมื่อผู้เรยีนสร้างสิ่งใดสิง่หนึง่ขึน้มา ทำใหม้ีความหมาย

ต่อผู้เรียน และจะอยู่คงทนทำให้สามารถถ่ายทอดใหผู้้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี  



5 

 จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจงึเห็นว่าควรมีการพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อให้ผู้เรียน

ได้รบัความรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม อันเนือ่งมาจากเปน็การจัดการเรียนรู ้

ที่ผูเ้รียนได้เรยีนแบบเชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่มีความเกีย่วข้องกนัเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพราะ

ในชีวิตจริงต้องบูรณาการทั้งความรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการสร้างผลงาน

หรือการทำงาน ฉะนั้นการพัฒนาหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของผู้เรียน

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยผู้วิจยัใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) การคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ 3) การสื่อสารและ 

การทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน

ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ รวมถึงการนำใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ในการเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่าง 

ในอนาคต 

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. องคป์ระกอบและตัวชี้วดัของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอะไรบ้าง 

  2. หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร  

  3. ผลการทดลองใช้หลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างไร ในประเดน็ ดังนี้  
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   3.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน หลังเรียนด้วยหลกัสูตร

บูรณาการที่พฒันาขึน้ สูงกว่าก่อนเรยีนและสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไวท้ี่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

หรือไม่ อย่างไร 

   3.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีน หลังเรียนดว้ยหลักสูตรบูรณาการ

ที่พัฒนาขึ้น สงูกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว้ทีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม หรือไม่ 

อย่างไร 

   3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตร 

บูรณาการที่พฒันาขึ้น อยู่ในระดบัใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในประเด็นดงันี้ 

   3.1 เปรียบเทยีบทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมของนกัเรียนระหว่าง 

ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการท่ีพัฒนาขึ้น และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์

ทีต่ั้งไวท้ี่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

   3.2 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรยีน

กับหลังเรียนด้วยหลักสตูรบูรณาการที่พฒันาขึ้น และหลังเรียนเทียบกับเกณฑท์ีต่ั้งไวท้ี่ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

   3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลกัสูตรบูรณาการที่พฒันาขึ้น 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดต้ั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียนหลังเรียนด้วยหลักสตูร 

บูรณาการทีพ่ฒันาขึน้ สูงกว่าก่อนเรยีนและสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไวท้ี่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

  2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ 

ที่พัฒนาขึ้น สงูกว่ากอ่นเรียนและสูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว้ทีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

  3. ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ 

ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ความสำคญัของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. ได้องค์ประกอบและตัวชีว้ัดของทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครผูู้สอน

นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียนได้ตรงและชัดเจนยิ่งขึ้น 

  2. ได้หลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถ

นำไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  

  3. เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งไดพ้ัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 

ตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6  

และนักเรียนชั้นอื่น ๆ ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มุ่งพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
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  ระยะที่ 1 การศกึษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

   ระยะนี้มีวัตถปุระสงค ์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) เกี่ยวกับ

คุณลักษณะความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

รวมถึงการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) ตลอดจนทิศทางและแนวทาง 

การจัดการศกึษา แนวคิด ทฤษฎีทีเ่หมาะสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ

ดังกล่าว ทำให้ไดข้อ้คน้พบที่ว่า ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเป็นหนึง่ในสามทักษะที่สำคัญ

และจำเป็นสำหรับนักเรียน ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้  

    1. ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ พฤติกรรมบ่งชี้ จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

    2. สังเคราะหอ์งค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม  

    3. พัฒนาร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน จำแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความคิดสร้างสรรค ์

และการสร้างนวัตกรรม 2) การคิดอย่างมวีิจารณญาณและการแก้ปญัหา และ 3) การสื่อสาร

และการทำงานร่วมกัน  

    4. ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วดัของทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 ท่าน ตามแบบประเมิน 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

    5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ

และการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

     5.1 ศึกษามาตรฐานและตวัชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เพื่อนำมากำหนดกรอบมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 

     5.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

หลักสตูร ไดแ้ก่ 1) แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร 2) ความหมายของการพฒันา

หลักสูตร 3) ระดบัการพฒันาหลักสูตร 4) แนวคิดเกี่ยวกับหลักสตูรบูรณาการ 5) ความหมาย



9 

ของหลักสูตรบูรณาการ 6) องค์ประกอบของหลักสูตร 7) รูปแบบการบรูณาการ และ  

8) ประโยชน์ของหลักสูตรบรูณาการ  

     5.3 สังเคราะห์เอกสารเพ่ือกำหนดองคป์ระกอบของหลักสูตร 

บูรณาการ  

     5.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนรู้ ได้แก ่1) แนวคิดสะเต็มศึกษา 2) ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ซึง่ในระยะที่ 1 

ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  

      1) ขอบเขตด้านประชากร 

       ประชากรสำหรับใช้ในการประเมนิความเหมาะสม 

ขององค์ประกอบและตัวชี้วดัของทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรมของนักเรียน คอื ผู้เชีย่วชาญ

ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดการศกึษาทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอุดมศกึษา จำนวน 

17 ท่าน ซึ่งต้องมีคณุสมบัติ ดงันี้ 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านหลกัสูตร

และการสอนหรือทางการศึกษาหรือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และ  

2) มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานหรืออุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี 

      2) ขอบเขตด้านตัวแปร 

       ตัวแปรสำคัญที่สนใจศึกษาในระยะนี้ คือ 1) องค์ประกอบ

และตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 2) ความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

  ระยะท่ี 2 การยกร่างหลกัสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   ระยะนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อพัฒนาและประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตร

บูรณาการ เอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล  

ซึ่งมกีระบวนการดำเนินการ ดังนี้ 1) ยกร่างหลกัสูตรบูรณาการตามองค์ประกอบที่กำหนด  

2) จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการและเครื่องมือวดัและประเมินผล 3) ประเมิน

ความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการ เอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการและเครื่องมือ

วัดและประเมินผล โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยพฒันาขึ้น 

ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้
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    1) ขอบเขตด้านประชากร 

     ประชากรสำหรับใช้ในการประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตร

บูรณาการ เอกสารประกอบหลักสตูรบูรณาการและเครื่องมือวัดและประเมินผล คือ 

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 

จำนวน 5 ท่าน ซึ่งต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน

หลักสูตรและการสอนหรือทางการศึกษา หรือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และ 

2) มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานหรืออุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี 

    2) ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรสำคัญที่สนใจศึกษาในระยะนี้ คือ 1) องค์ประกอบของ

หลกัสูตรบูรณาการ 2) ความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการ เอกสารประกอบหลักสูตร 

และเครื่องมือวัดและประเมนิผล 

  ระยะท่ี 3 การทดลองใชห้ลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

   ระยะนี้มีวัตถปุระสงคเ์พื่อทดลองใช้หลกัสูตรบูรณาการตามแนวคดิ 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึง่มีกระบวนการดำเนินการ 

ดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรบูรณาการกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 12 สัปดาห์ จำนวน 80 ชั่วโมง 

ทั้งหมด 5 หน่วย (จำนวน 10 แผน) โดยผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) ทดสอบหลังเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน  

และ 4) หลงัจากทดลองใชห้ลักสูตรบูรณาการให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบรูณาการด้วยแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้
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    1) ขอบเขตด้านประชากร 

     ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหนองซนดอนเตย สำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนานอ 

โรงเรียนบ้านคำแม่นาง โรงเรยีนบา้นหนองซน โรงเรยีนบ้านนาดวีทิยา โรงเรียนบ้านชัยมงคล 

โรงเรียนบ้านโคกศรี โรงเรียนบ้านดอนเตย โรงเรียนเพยีงหลวง 10 และโรงเรียนบ้านหมูมน้ 

รวมทั้งสิ้น จำนวนนักเรียนทั้งสิน้ 166 คน  

     กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนานอ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหนองซนดอนเตย สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 13 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่ม 

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)  

    2) ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรที่สนใจศึกษาในการทดลองใช้หลักสูตรบรูณาการ 

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 

      2.1) ตัวแปรตน้ คอื การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูร

บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

      2.2) ตัวแปรตาม คือ  

       2.2.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

       2.2.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       2.2.3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรบูรณาการ 

    3) ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

     หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มุ่งส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมทีักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงขึ้น ซึ่งเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้มาจากการ

สังเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 ฉบับปรบัปรุง (พทุธศกัราช 2560) จำนวน 8 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด เป็นเนือ้หา

เกี่ยวกับสารอาหาร ระบบยอ่ยอาหาร วงจรไฟฟ้า รังสีของแสง อัตราส่วน มาตราส่วน 

ร้อยละ รูปสามเหลีย่ม รปูวงกลม และรูปเรขาคณิต นำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ 

จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู ้ได้แก่  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หนนู้อยนักโภชนา  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พาโรคห่างไกล  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวีสว่างไสว  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โคมไฟมหัศจรรย์  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เลิศล้ำสิง่ประดิษฐ์  

    4) ระยะเวลาในการวิจัย 

     ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตรบรูณาการที่พัฒนาขึ้น 

เพื่อทำการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 ชัว่โมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลา 

ทีใ่ช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

  ระยะท่ี 4 การประเมินหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   การดำเนินการในระยะนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

ของหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสรา้งสรรค์ด้วยปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โดยนำผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน ผู้วิจัย

กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้

    1) ขอบเขตด้านประชากร 

     ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหนองซนดอนเตย สำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนานอ 

โรงเรียนบ้านคำแม่นาง โรงเรยีนบา้นหนองซน โรงเรยีนบ้านนาดวีทิยา โรงเรียนบ้านชัยมงคล 

โรงเรียนบ้านโคกศรี โรงเรียนบ้านดอนเตย โรงเรียนเพียงหลวง 10 และโรงเรียนบ้านหมมู้น 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน  
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     กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนานอ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหนองซนดอนเตย สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 13 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่ม 

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)  

    2) ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรสำคัญที่สนใจศึกษาในระยะนี้ คือ 1) ผลการพัฒนาทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 2) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

และ 3) ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

บูรณาการ  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปน็การพัฒนาหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี ้

  1. แนวคิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบและตัวช้ีวัดของทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

   1.1 แนวคิดเก่ียวกับองคป์ระกอบของทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

ของวิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 28); ขจรศักดิ์ บัวระพนัธ์ (2556); น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย ์

(2556, หน้า 97-98); เบญจวรรณ ถนอมชัย และคณะ (5559, หน้า 215-216); พาที  

เกศธนากร (2561, หน้า 102) และ Partnership for 21st Century Skills (2009, pp. 3-4) 

สรุปได้ว่า ทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การคิด

สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ  

3) การสื่อสารและการทำงานร่วมกนั 

   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรม ของ น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย ์(2556, หน้า 103); วิภาวี ศิริลักษณ์ และคณะ 

(2557, หน้า 159); เบญจวรรณ ถนอมชยัธวัช และคณะ (2559, หน้า 215-216)  

และ Partnership for 21st Century Skills, 2009, pp. 3-4) สรุปได้ว่า ทักษะการเรียนรู ้

และนวัตกรรม มี 14 ตัวชี้วดั คือ 1) สร้างผลงานที่แปลกใหม่ 2) ริเริม่ความคิดใหม่ ๆ  
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3) นำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ 4) ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 5) แก้ปญัหาดว้ยตนเอง 6) ช่วยผู้อ่ืน

แก้ปัญหา 7) วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 8) ใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู ้ 

9) รับฟงัผู้อ่ืน 10) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้11) สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

12) สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ 13) เห็นคณุค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุข 

ในการทำงาน และ 14) ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 

  2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ทีใ่ช้สำหรับกำหนดเป็นเนื้อหาในหลักสตูรบูรณาการ จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู ้ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด และ

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ จำนวน 4 มาตรฐาน  

12 ตัวชี้วัด 

  3. หลักสูตรบูรณาการ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัองค์ประกอบ 

ของหลักสูตร ของ สุมิตร คุณานุกร (2523, หน้า 8); สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 224); 

ชาตรี มณีโกศล (2539, หน้า 71-72); พรชัย หนูแก้ว (2541, หน้า 48); ธำรง บัวศรี (2542, 

หน้า 8-9); กาญจนา คณุารักษ์ (2543, หน้า 22-23); บุญชม ศรีสะอาด (2546, หน้า 11) 

และ Taba (1962, p. 382) สรุปได้ว่า หลักสูตรมีองคป์ระกอบที่สำคัญ ดังนี้ ทีม่าและ

ความสำคัญ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสตูร โครงสร้างของหลกัสูตร 

กระบวนการและแนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้และการวัดและประเมนิผล 

นอกจากน้ีผู้วิจัยไดเ้พิ่มองคป์ระกอบที่สำคัญของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสตูรบูรณาการ

ให้ตรงตามความมุ่งหมายของการวิจัย ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน กรอบทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม และกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนัน้ หลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิด 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงมีองค์ประกอบรวม

ทั้งหมด 10 องค์ประกอบ  

  4. แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา จากการศึกษาแนวคดิเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 

ของ มนตรี จฬุาวัฒนทล (2556, หน้า 3); พรทิพย ์ศริิภทัรชยั (2556, หน้า 50); สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2557, หน้า 4); สริินภา กิจเกื้อกูล (2558, 

หน้า 201) และ O’Neil et al. (2012, p. 36) สรุปสาระสำคัญของสะเต็มศกึษาได้วา่  

เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ 

ในสี่สาขา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตรท์ี่เน้นทักษะ 
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การค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่ สง่เสรมิให้ผู้เรียนฝึกคิดตั้งคำถามและ 

นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ออกแบบ สร้างสรรค ์

และพัฒนาส่ิงใหม่ และเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพ เพื่อนำไปใช้จรงิในชีวิตประจำวัน  

ซึ่งผู้วิจัยได้นำสาระสำคัญทีไ่ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

  5. แนวคิดเกีย่วกับทฤษฎีการสร้างสรรคด์้วยปัญญา จากการศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ของ สุชิน เพ็ชรักษ ์(2548, หน้า 31–34) และ 

ทิศนา แขมมณี (2552, หนา้ 96-98) สรุปสาระสำคัญของทฤษฎกีารสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา 

ได้ว่า เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นให้นักเรียนสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง เข้าใจ

ตนเองและมองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  

การใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงาน/ชิ้นงาน 

นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและสร้างความรู้ใหม่ได้ แล้วนำมาสร้างชิ้นงานใหม่ 

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึง่ผู้วิจัยได้นำสาระสำคัญทีไ่ด้ไปใช้ 

เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรบรูณาการ 

 จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะหแ์นวคิดพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวจิัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

 

1. ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

บูรณาการ : ความหมาย 

องค์ประกอบของหลักสูตร 

รูปแบบการบูรณาการ  

และแบบแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา: 

ความหมาย หลักการ และการ

จัดการเรียนรู้ 

แบบสะเต็มศึกษา 

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา: ความหมายและ

หลักการของทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคดิ 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

ประกอบดว้ย 10 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

1) ที่มาและความสำคัญ 2) แนวคิดทฤษฎี

พื้นฐาน 3) หลกัการของหลักสูตร  

4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5) กรอบทักษะ 

การเรียนรู้และนวตักรรม 6) กรอบมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 7) โครงสร้างหลักสูตร 

บูรณาการ 8) กระบวนการและแนวทาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

ขั้นในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 

ระดมความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ  

ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรูมุ้่งสู่เป้าหมาย ขั้นที่ 3 

วางแผนและพัฒนา ขั้นที่ 4 ประเมินคุณค่า

และแกไ้ข และขั้นที่ 5 นำเสนอผลงานผสาน

สิ่งใหม่ 9) สื่อการเรียนรู้ และ 10) การวัด

และประเมินผล 

กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม : 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 

และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด : จำนวน 8 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด  

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จำนวน  

4 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัด 

พฤติกรรมบ่งช้ีของทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม 

ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด 

 

องค์ประกอบของทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 การวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวขอ้งไว ้ดังนี้ 

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน หมายถึง พฤติกรรม 

หรือคณุลักษณะของนักเรยีนที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ทีน่ำไปสู่การสร้างแนวคิด

หรือสร้างผลงานที่แปลกใหม่ ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ 14 ตัวชี้วัด ดังนี ้

   1.1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม หมายถึง การค้นหาและพฒันา

แนวคิดใหม ่ๆ จากการใชเ้ทคนิคสร้างสรรค์ทางความคดิทีห่ลากหลาย สะท้อนผลการทำงาน

ร่วมกบักลุ่มทีแ่สดงให้เห็นถงึความริเริม่สร้างสรรค ์ยอมรบัสิ่งใหม่ ๆ และเข้าใจข้อจำกัด

ต่าง ๆ อธิบายวิธีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได้ รู้และเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์

นวัตกรรมนำไปสู่การสร้างผลงานในเชิงสร้างสรรค ์และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน ์

จากนวัตกรรมที่พฒันาขึ้น โดยมีตัวชี้วัด ดังนี ้

    1.1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ หมายถึง การสร้างผลงานที่แตกต่าง

จากงานเดมิ น่าสนใจ และใช้ประโยชนไ์ด้  

    1.1.2 ริเริม่ความคิดใหม่ ๆ หมายถงึ การค้นหาและพฒันาแนวคิดใหม ่ๆ 

จากการใช้เทคนิคที่หลากหลาย สามารถอธิบายวธิีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได ้

    1.1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องจาก

การสร้างผลงานและความคิดใหม่ แล้วนำไปใช้จริงเพือ่ให้เกิดประโยชน์ และนำไปสู่ 

การปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป 

   1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา หมายถึง การทำ

ความเข้าใจ วิเคราะห ์ประเมิน สรุป และเลือกใช้ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

อย่างหลากหลาย คิดอย่างเป็นองคร์วมและเป็นระบบ สรุปผลการวิเคราะห์ที่ดทีี่สดุสะท้อน

ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู้ ทำใหส้ามารถแก้ปญัหา 

ที่มีความแตกต่างโดยใช้แนวทางที่หลากหลาย นำไปสูก่ารแก้ปัญหาที่ดกีว่า โดยมตีัวชี้วัด 

ดังนี้  

    1.2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ หมายถึง การใช้เหตุผลทีห่ลากหลาย 

ในการวิเคราะห์ ประเมนิ สรุป เลือกใชข้้อมูลและตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

    1.1.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง หมายถงึ การทำความเข้าใจ หาคำตอบ

และแนวทางหรือวธิีการทีห่ลากหลายเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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    1.2.3 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา หมายถึง การหาคำตอบ เสนอแนวทาง 

และวิธีการทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหาช่วยผู้อื่น 

    1.2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน หมายถึง การคิดจากส่วนย่อย 

ไปหาส่วนใหญ่อย่างเปน็องค์รวมและเป็นระบบ วิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 

    1.2.5 ใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ หมายถึง การทำ

ความเข้าใจถึงข้อจำกัดและความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ มีความพร้อมในการปรับปรุง

แก้ไขผลงานอยู่เสมอ 

   1.3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน หมายถึง การถา่ยทอดข้อมูล 

สู่ผูร้ับสารอย่างเหมาะสม ทั้งการพูด การฟังและการเขยีน รวมถึงมคีวามรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้

สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย การเปน็ผู้นำในการทำงาน มีความรบัผิดชอบและเป็นที่

ยอมรับของทีม การทำงานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์

ที่แตกต่าง สามารถถ่ายทอดความคิดใหม่ไปสู่ผู้อื่น มองเห็นคณุค่าของการทำงานเปน็ทีม

และมีความสุขในการทำงาน โดยมีตัวช้ีวดั ดังนี ้

    1.3.1 รับฟังผู้อ่ืน หมายถึง การเป็นผู้ฟังที่ด ีตั้งใจฟัง ทั้งทีเ่ห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยและให้โอกาสผู้อืน่ไดแ้สดงความคิดเห็นเสมอ 

    1.3.2 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้หมายถึง ความตั้งใจในการทำงานเป็นทีม 

มีความรับผิดชอบในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับของทีม 

    1.3.3 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม หมายถึง  

การอธิบายให้ผู้อืน่เข้าใจในหลากหลายรูปแบบทั้งการพูด การเขียนรายงาน การนำเสนอ  

การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

    1.3.4 สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ หมายถึง การอธิบายหรือนำเสนอ

แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ โดยการโน้มน้าวให้ผู้อืน่สนใจความคิดของตนเอง 

    1.3.5 มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทมีและมีความสุขในการทำงาน 

หมายถึง การเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ มุ่งมัน่ ตั้งใจทำงาน ทำให้เกิดความภูมิใจ

และมีความสุขในการทำงาน 

    1.3.6 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย หมายถึง  

การนำความรู้ วิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบไปใชใ้นการสื่อสารอย่างเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
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   ผู้วิจัยได้นำความหมายตามนิยามในแตล่ะตัวชี้วัด ไปพัฒนาแบบทดสอบ

วัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึง่เปน็แบบทดสอบเชิงสถานการณ ์5 ตัวเลือก จำนวน  

30 ข้อ โดยตัวเลือกมีระดบัการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

  2. สะเต็มศึกษา หมายถึง แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหน้ักเรียน 

เกิดการเรียนรูแ้บบบูรณาการความรู้ในสี่สาขา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตรท์ี่เนน้ทักษะการคน้หาขอ้มูล และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ โดยการส่งเสริม

ให้นักเรียนพฒันาความรู้ การออกแบบ สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ จนสามารถเชื่อมโยง

สู่การประกอบอาชีพและนำไปใช้จริงในชวีิตประจำวัน  

  3. ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ที่มุ่งเน้นใหน้ักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เข้าใจตนเองและมองเห็นความสำคัญ 

ในสิง่ที่เรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏบิัติและใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ 

เพื่อส่งเสริมให้สร้างผลงาน/ชิ้นงาน เชื่อมโยงและสร้างความรู้ใหม ่โดยจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น

นักเรียนเปน็สำคัญ และการเรียนรูร้่วมกนั 

  4. หลกัสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบเอกสารเพื่อเสริมสร้าง 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีน ซึง่มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ทีม่าและ

ความสำคญั 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลกัการของหลักสตูร 4) จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 

5) กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 6) กรอบมาตรฐานและตัวช้ีวดั 7) โครงสร้างหลักสูตร

บูรณาการ 8) กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขัน้ในการจัดการ

เรียนรู้ 5 ขัน้ ดังนี้ ขัน้ที่ 1 ระดมความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรู้

มุ่งสู่เป้าหมาย ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา ข้ันที่ 4 ประเมินคุณค่าและแก้ไข และขัน้ที่ 5 

นำเสนอผลงานผสานสิ่งใหม่ 9) สือ่การเรียนรู้ และ 10) การวัดและประเมินผล 

  5. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งหลักสูตรบูรณาการ คู่มอืการใช้หลักสูตรบูรณาการและเครื่องมือที่ใช้ในการวดัผลสำเร็จ

ของหลักสูตรบูรณาการ อนัไดแ้ก่ ทกัษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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และความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรบูรณาการ โดยมีระยะ

ในการพัฒนา 4 ระยะ ดังนี้  

   5.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

โดยการศึกษาองคป์ระกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนำมาสังเคราะหแ์ละยกร่างองคป์ระกอบตัวช้ีวัด 

ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน และประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

และศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ทีใ่ชใ้นการพัฒนาหลักสตูรบูรณาการและแนวคิด

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญาเพือ่นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

   5.2 การยกรา่งหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  

แล้วสังเคราะห์และยกร่างหลักสูตรบูรณาการ ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชีย่วชาญ 

และปรับปรุงก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุม่ตัวอย่าง  

   5.3 การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการนำหลกัสูตรบูรณาการทีป่รับปรงุแล้วจัดทำ

เป็นหลักสตูรบูรณาการฉบบัสมบรูณ์ แยกเปน็ 3 ส่วน คือ หลักสูตรบูรณาการ คูม่ือการใช้

หลักสูตรบูรณาการ และแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ  

   5.4 การประเมินหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรคด์้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการพิจารณาจากการสรุปผลการทดลองใช้

หลักสูตรบูรณาการ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน 2) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และ 3) สรุปผล 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ  

  6. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ความสำเร็จและความสามารถ 

ในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนทีเ่กิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรบูรณาการ ซึง่วัด 

จากแบบทดสอบที่พัฒนาจากตัวชี้วัด ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

  7. ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ 

หมายถึง ระดบัความรู้สึกทีช่อบหรือพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

บูรณาการ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจุดมุ่งหมาย 2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร 3) ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 4) ด้านประสิทธิภาพของครูผู้สอน 5) ด้านบรรยากาศการเรียน  

6) ด้านการวดัและประเมนิผล และ 7) ดา้นสื่อและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 33 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 

5 ระดับ ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาคน้คว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาหลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสรุปสาระสำคัญตามลำดบั ดังนี้ 

  1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนานอ พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

   1.1 จุดหมายของหลักสูตร 

   1.2 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

   1.3 สาระ มาตรฐานการเรยีนรู้ และตัวชีว้ัด 

   1.4 โครงสร้างรายวิชา  

  2. การพัฒนาหลักสูตร 

   2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

   2.2 ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 

   2.3 ระดับการพัฒนาหลักสูตร 

  3. หลักสูตรบูรณาการ  

   3.1 แนวคิดเกีย่วกับหลักสูตรบูรณาการ 

   3.2 ความหมายของหลักสตูรบูรณาการ 

   3.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 

   3.4 รูปแบบของการบูรณาการ 

   3.5 ประโยชนข์องหลักสูตรบูรณาการ 

  4. แนวคิดสะเต็มศึกษา 

   4.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 

   4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

   4.3 เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

   4.4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
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  5. ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

   5.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

   5.2 ความหมายของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

   5.3 หลกัการของทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

   5.4 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

   5.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

  6. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

   6.1 ความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

   6.2 องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

   6.3 พฤติกรรมบ่งช้ีของทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

  7. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

   7.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   7.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  8. ความพึงพอใจ 

   8.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

   8.2 ความหมายของความพึงพอใจ 

   8.3 การวัดความพึงพอใจ 

  9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   9.1 งานวิจัยในประเทศ 

   9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนานอ พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 1. จุดหมายของหลักสตูร 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนานอ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบ้านนานอ, 

2560, หน้า 3-6) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนด ีมีปัญญา มีความสุข มศีักยภาพในการศึกษา

ต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกับผู้เรยีนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสตูร 

ดังนี ้
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   1) มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง 

มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   2) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยีและมีทกัษะชีวติ  

   3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

   4) มีความรกัชาติ มีจิตสำนึกในความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข 

   5) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย การอนุรกัษ์

และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่่งทำประโยชน์และสร้างสิง่ที่ดีงามในสังคมและ 

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 2. สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 

  โรงเรียนบ้านนานอ พุทธศกัราช 2560 (ฉบับปรับปรงุ 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 

5 ประการ ดังนี ้

   1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสง่สาร 

มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของ

ตนเอง เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชนต์่อการพัฒนา

ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  

การเลอืกรับหรือไม่รบัขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลักเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลอืกใช้

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

   2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคิด 

สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม

ได้อย่างเหมาะสม 

   3) ความสามารถในการแกป้ัญหา เปน็ความสามารถในการแก้ปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
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ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสนิใจ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

   4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ เป็นความสามารถในการนำ

กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการดำเนินชวีิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพันธ์อันดี

ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

   5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เปน็ความสามารถในการเลือก 

และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมทีักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง 

เหมาะสมและมีคุณธรรม 

 3. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 

  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระที่มีความเกี่ยวขอ้งกับการจัดทำ

หลักสูตรบูรณาการ ซึ่งไดแ้ก่ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์มีรายละเอียด ดังนี ้

   1) สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, หน้า 42-85) 

    สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

     มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจสมบัตขิองสิ่งมีชวีติหน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชวีติ 

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ

ต่าง ๆ ของสตัว์และมนุษยท์ีท่ำงานสัมพนัธก์ัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่

ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืช ทีท่ำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

     ตัวชี้วัด  

      ว 1.2 ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหาร 

แต่ละประเภทจากอาหารทีต่นเองรับประทาน  

      ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้ 

สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนทีเ่หมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ  
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      ว 1.2 ป.6/3 ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหารโดยการ

เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ในสดัส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ  

      ว 1.2 ป.6/4 สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยาย

หน้าทีข่องอวัยวะในระบบยอ่ยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซมึสารอาหาร 

      ว 1.2 ป.6/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร 

โดยการบอกแนวทางในการดูแลรกัษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเปน็ปกติ 

    สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  

     มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร 

ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนีย่วระหว่างอนุภาคหลัก

และธรรมชาตขิองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริิยา

เคมี 

      ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการ

หยบิออก การร่อน การใช้แม่เหลก็ดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน  

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์รวมทั้งระบุวธิีแกป้ัญหาในชีวิตประจำวนัเกี่ยวกับการแยกสาร 

     มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  

ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไป

ใช้ประโยชน์  

     ตัวชี้วัด 

      ว 2.2 ป.6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึง่เกิดจาก

วัตถุที่ผ่านการขัดถ ูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

     มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง

และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสมัพันธร์ะหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวนั 

ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ รวมทั้ง 

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

     ตัวชี้วัด  

      ว 2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วน  

ประกอบของวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายจากหลกัฐานเชิงประจักษ ์ 

      ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ย  
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      ว 2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม

ในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  

      ว 2.3 ป.6/4 ตระหนกัถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ

เซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม โดยบอกประโยชน์และการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวนั  

      ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม

ในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนกุรมและแบบขนาน  

      ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ

หลอดไฟฟ้าแบบอนกุรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชนข์้อจำกัดและการประยุกตใ์ช้ใน

ชีวิตประจำวนั  

      ว 2.3 ป.6/7 อธิบายการเกดิเงามืดเงามวัจากหลักฐาน   

เชิงประจักษ ์ 

      ว 2.3 ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืด

เงามัว 

    สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

     มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลกัษณะ กระบวนการเกิด 

และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน

ระบบสุริยะท่ีส่งผลต่องสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

     ตัวชี้วัด  

      ว 3.1 ป.6/1 สร้างแบบจำลองที่อธบิายการเกิด และเปรยีบเทยีบ

ปรากฏการณ์สุริยปุราคาและจันทรุปราคา 

      ว 3.1 ป.6/2 อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ  

และยกตัวอยา่งการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จากข้อมลู 

ทีร่วบรวมได ้

     มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพบิัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

     ตัวชี้วัด  

      ว 3.2 ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกดิหินอัคนี หนิตะกอน 

และหนิแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง 
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      ว 3.2 ป.6/2 บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหิน

และแร่ในชีวิตประจำวนัจากข้อมูลที่รวบรวมได ้

      ว 3.2 ป.6/3 สร้างแบบจำลองที่อธบิายการเกิดซากดกึดำบรรพ์

และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ ์

      ว 3.2 ป.6/4 เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 

รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม จากแบบจำลอง 

      ว 3.2 ป.6/5 อธิบายผลของมรสมุต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 

จากข้อมูลทีร่วบรวมได ้

      ว 3.2 ป.6/6 บรรยายลกัษณะและผลกระทบของน้ำทว่ม  

การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลม่ แผ่นดินไหว สึนาม ิ 

      ว 3.2 ป.6/7 ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาตแิละธรณี

พิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

และธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกดิในท้องถิน่ 

      ว 3.2 ป.6/8 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์

เรือนกระจกและผลของปรากฏการณเ์รือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต  

      ว 3.2 ป.6/9 ตระหนักถงึผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก

โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบตัิตนเพื่อลดกิจกรรมทีก่่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

    สาระที่ 4 เทคโนโลย ี 

     มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขัน้ตอนและเปน็ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

     ตัวชี้วัด  

      ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ

วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวติประจำวนั  

      ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำวัน ตรวจหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 

      ว 4.2 ป.6/3 ใช้อินเทอรเ์น็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี

ประสทิธิภาพ  
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      ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอยา่ง

ปลอดภัย เข้าใจสทิธิและหน้าที่ของตนเคารพในสทิธิของผู้อื่น แจง้ผู้เกี่ยวข้องเมือ่พบข้อมูล

หรือบุคคลทีไ่ม่เหมาะสม 

   2) สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 12-27)  

    สาระที ่1 จำนวนและพีชคณิต 

     มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน 

ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของ 

การดำเนินการและนำไปใช้ 

     ตัวชี้วัด 

      ค 1.1 ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ

จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

      ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปรมิาณสอง

ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยทีป่ริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ  

      ค 1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนที่เท่ากบัอัตราส่วนที่กำหนดให้ 

      ค 1.1 ป.6/4 หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน  

      ค 1.1 ป.6/5 หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน  

      ค 1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้

เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

      ค 1.1 ป.6/7 หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ของเศษส่วนและจำนวนคละ   

      ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน 

และจำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน 

      ค 1.1 ป.6/9 หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหาร 

เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  

      ค 1.1 ป.6/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  

การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขัน้ตอน 

      ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน  
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      ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 

ขั้นตอน 

    สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

     มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน

ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้  

     ตัวชี้วัด  

      ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัปรมิาตร

ของรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

      ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 

ความยาวรอบรปูและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม  

      ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 

ความยาวรอบรปูและพื้นที่ของวงกลม 

     มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รปูเรขาคณิต สมบัติของ 

รูปเรขาคณิต ความสัมพันธร์ะหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช ้

     ตัวชี้วัด  

      ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหลีย่มโดยพิจารณาจากสมบัติ 

ของรูป  

      ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมือ่กำหนดความยาวของดา้น

และขนาดของมุม  

      ค 2.2 ป.6/3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมติิชนิดต่าง ๆ  

      ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบจากรูปคลี ่

และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมติิ 

    สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเปน็ 

     มาตรฐาน ค 3.1 เขา้ใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติ

ในการแก้ปัญหา 

     ตัวชี้วัด 

      ค 3.1 ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหา 
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 4. โครงสร้างรายวิชา 

  งานวิจัยนี้ขอนำเสนอโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและ

รายวิชาคณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ในหลกัสูตรบูรณาการ ดงัภาพประกอบ 2-3 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  รหัสวิชา ว 16101                                                            เวลา  120  ชัว่โมง/ปี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั จำนวน (ชั่วโมง) คะแนน 

สารอาหารและระบบย่อย

อาหาร 

ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4, ป.6/5 12 15 

การแยกสารเนื้อผสม ว 2.1 ป.6/1  13 10 

หินและซากดึกดำบรรพ ์ ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 15 10 

ปรากฏการณ์ของโลก

และภัยธรรมชาติ 

ว 3.2 ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6,  

ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 13 15 

เงา อุปราคา และ

เทคโนโลยีอวกาศ 

ว 2.3 ป.6/7, ป.6/8 

ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2 13 15 

แรงไฟฟ้าและพลังงาน

ไฟฟ้า 

ว 2.2 ป.6/1 

ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 14 15 

เทคโนโลยี  ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4 40 20 

รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด 120 100 

 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 จากภาพประกอบ 2 สรุปไดว้่า รายวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 

7 หน่วยการเรียนรู้ 7 มาตรฐาน 30 ตัวชี้วัด เวลาเรียนทั้งหมด 120 ชั่วโมง 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์

  รายวิชา คณิตศาสตร ์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  รหัสวิชา ค 16101              เวลาเรียน  160  ชั่วโมง/ปี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั จำนวน (ชั่วโมง) คะแนน 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค 1.1 ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  19 10 

เศษส่วน  ค 1.1 ป.6/1, ป.6/7, ป.6/8 17 10 

ทศนิยม  ค 1.1 ป.6/9, ป.6/10  15 10 

ร้อยละและอตัราส่วน ค 1.1 ป.6/2, ป.6/3, ป.6/11,  

ป.6/12 20 15 

แบบรูปและความสมัพนัธ ์ ค 1.2 ป.6/1  9 5 

รูปสามเหลี่ยม ค 2.1 ป.6/2 

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2 20 15 

รูปหลายเหลีย่ม ค 2.1 ป.6/2 17 10 

วงกลม ค 2.1 ป.6/3 20 15 

รูปเรขาคณิตสามมิติ  ค 2.1 ป.6/1 

ค 2.2 ป.6/3, ป.6/4 13 5 

การนำเสนอขอ้มูล ค 3.1 ป.6/1 10 5 

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 160 100 

 

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร ์

 จากภาพประกอบ 3 สรุปได้ว่า รายวิชาคณิตศาสตร ์ประกอบด้วย หน่วยการ

เรียนรู้ 10 หน่วย 4 มาตรฐาน 21 ตัวชี้วดั เวลาเรียนทั้งหมด 120 ชั่วโมง  

  ผู้วิจัยไดค้ัดเลอืกมาตรฐานและตัวชี้วัดจากรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด และรายวิชาคณติศาสตร ์จำนวน 4 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัด 

มาใช้ในการจดัทำโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ (รายละเอียด

ดังแสดงในบทที่ 3) 
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การพัฒนาหลักสูตร 

 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  

  การพัฒนาและการออกแบบหลักสตูรเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ 

และจำเป็นอยา่งยิ่ง สำหรับกำหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพือ่ให้มี

ความสอดคล้องกับพลวตัรที่เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสตูรไว้ ดงันี้ 

   กาญจนา คณุารักษ์ (2527, หนา้ 82) ไดเ้สนอแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันา

หลักสตูรไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของสงัคม การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ 

การเมืองและการปกครอง แนวความคิดและผลการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยา 

ความก้าวหนา้ทางวิทยาการเทคโนโลยีและบทบาทของสถานบันศึกษาและสื่อมวลชน  

   สงัด อทุรานันท์ (2532, หนา้ 38-40) ไดเ้สนอขัน้ตอนการพฒันาหลกัสูตร 

7 ขั้นตอน ดังนี้  

    1. การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลกัสตูร 

เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของสังคมและผู้เรียน ซึง่จะช่วยให้สามารถ 

จัดหลักสูตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

    2. การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดเป็นขัน้ตอนที่สำคัญยิ่งอีก

ขั้นหนึ่ง เป็นขั้นตอนหลังจากได้วิเคราะหแ์ละได้ทราบสภาพปัญหา ตลอดจนความต้องการ

ต่าง ๆ การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนัน้ เป็นการมุ่งแกป้ัญหาและสนองความต้องการ

ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ข้อมูล อาจเป็นขอ้มูลพื้นฐานทีม่ีอยู่เดมิหรือจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ความต้องการขึ้นมาใหม่กไ็ด้  

    3. การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ ์การเรียนการสอน

ทีจ่ะนำมาจัดไว้ในหลกัสตูร จะต้องผา่นการพจิารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมและจำเป็น 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ 

    4. การกำหนดมาตรการวัดและประเมินผล ขั้นนี้มุ่งทีจ่ะหาเกณฑ์

มาตรฐาน เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลว่าจะวัดและประเมินผลอะไรบ้าง จึงจะสอดคลอ้ง

กับเจตนารมณ์หรือจุดมุง่หมายของหลกัสูตร  
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    5. การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนนี้จะมุง่ศึกษาหาจุดอ่อนหรือ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหลักสูตร หลังจากได้มีการร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ทั้งนี้เพือ่หา

วิธีการแก้ไขปรับปรุงหลักสตูรให้ได้ดีย่ิงขึ้น  

    6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หลังจากได้มีการยกร่างหลักสูตร 

หรือได้ทำการทดลองใช้หลกัสูตรแล้ว ก็ควรมีการประเมินผลจากการใช้ว่าเป็นอย่างไร  

มีส่วนไหนบ้างที่ควรจะไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขบ้าง ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหน 

ก็จะต้องปรบัปรุงให้เป็นที่เหมาะสมก่อนนำออกไปใช้จริงต่อไป  

    7. การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสตูรก่อนนำไปใช ้หลงัจากไดม้กีารตรวจสอบ

และประเมินผลเบื้องต้นแลว้ หากพบว่าหลักสูตรมีข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มี

ความถูกต้องหรือเหมาะสมก่อนที่จะนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศกึษาจริง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้

หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

  การดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นวัฏจักร 

ที่มีความต่อเนื่องกนั ซึง่หากขาดข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปแล้ว การพัฒนาหลกัสตูรนั้น 

จะขาดความสมบูรณ์ ดงัภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสตูรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท ์

     ที่มา : สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 39) 

คัดเลือก 

จัดเนื้อหา สาระ  

และการจัด 

การเรียนรู ้

ปรับปรุง 

แกไ้ข 

วิเคราะห ์

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลภายนอก 

กำหนด 

จุดมุ่งหมาย 

การกำหนด 

มาตรการวัดและ 

ประเมนิผล 

การนำ 

หลักสูตรไปใช ้

 

การประเมินผล 

การใช้หลักสตูร 
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   ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539, หน้า 25) กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน 

ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเปน็ระบบ ดงันี้  

    ขัน้ที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวนิิจฉัยปัญหาและความต้องการ

ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ  

    ขั้นที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจาก 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแล้วจะพิจารณาและกำหนดความมุ่งหมายของการศึกษา  

    ขั้นที่ 3 การเลือกและการจัดเนื้อหา จะต้องมีความถกูต้องสอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ 

ของผู้เรียน มคีวามยากง่ายสอดคล้องเหมาะสมกับวัย เนื้อหาต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

และเนื้อหานั้นเป็นสิง่ที่สามารถจัดให้ผูเ้รียนได้ ในแงข่องความพร้อมด้านเวลา ผู้สอน  

และวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ  

    ขัน้ที ่4 การเลอืกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ต้องสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว รวมไปถึงยทุธวิธีการสอนการเลือกใช้

สื่อการสอนให้สอดคล้องกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ต้องเอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

    ขั้นที่ 5 การกำหนดอตัราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ในการวัดประเมินผล

การเรียน กำหนดเวลาเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาวิชาตามลำดับกอ่นหลังให้สมัพันธ ์

กับจำนวนชั่วโมงต่อสปัดาห ์ส่วนการวัดผลประเมินผลควรกำหนดวธิีการเกณฑ์การจบ

หลักสูตร  

    ขั้นที่ 6 การนำหลักสูตรไปใช้ หลังจากร่างหลักสูตรแล้วต้องม ี

การตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  

    ขั้นที่ 7 การประเมินผลหลักสูตร เมื่อใชห้ลักสูตรไปได้สักระยะหน่ึง

ควรมกีารประเมนิผลหลกัสตูรในดา้นต่าง ๆ ว่ามีขอ้บกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเตมิ

อะไรบ้าง  

    ขั้นที่ 8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลงัจากที่ทราบข้อบกพร่อง 

ของหลักสูตร อาจจะต้องมีการศึกษาปัญหา เพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องให้หลักสูตรเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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   วิชัย วงษ์ใหญ ่(2554, หน้า 57) ได้สรปุแนวคิดและขัน้ตอนกระบวนการ 

พัฒนาหลักสตูร ดังนี ้ 

    1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ 

และโครงสร้างและการออกแบบหลักสตูรขึ้นมา โดยอาศยัข้อมูลจากสภาพปัญหาและ

ความต้องการของสังคมปัจจุบนั โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่าง

สม่ำเสมอ  

    2. ยกร่างเนื้อหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน 

และแต่ละรายวิชา โดยปรึกษาหารือจากผู้เชีย่วชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้กำหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน ทำบันทึกการสอน ผลิตสื่อ 

การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

    3. นำหลักสตูรที่พัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษานำร่อง 

(สถานศึกษาทดลองใช้หลกัสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำหนดไว้  

ถ้ามีข้อบกพรอ่งก็ทำการแก้ไข ปรับปรงุ โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอด 

เวลา 

    4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทกุระดับและบคุลากรทางการศึกษาให้เข้าใจ

หลักสูตรใหม ่เพื่อจะได้ใช้หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

รวมทั้งการประชาสัมพันธห์ลักสูตรให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  

    5. นำหลักสตูรไปใช้ปฏิบตักิารสอนทีส่ถานศกึษา สนับสนุนให้ผูบ้รหิาร

และผู้สอนนำหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป กิจกรรมการใช้

หลักสูตรใหมม่ี 4 ประการ คือ  

     5.1 การแปลงหลักสูตรไปสูก่ารสอน คอื จัดทำวัสดุหลักสูตร ไดแ้ก่ 

เอกสารหลักสูตร ส่ือ และอุปกรณ์การสอนที่จำเปน็ที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน  

     5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิง่ต่าง ๆ เช่น บคุลากร วัสดหุลักสูตร  

และบริการตา่ง ๆ เริ่มตั้งแต่อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร  

จัดห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทั้ง 

จัดงบประมาณสนับสนนุการบริหารหลกัสูตร  

     5.3 การสอน เป็นหน้าที่ของผู้สอนประจำการทั่วไปที่จะต้อง

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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     5.4 การประเมินผล เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร 

แล้วดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป การประเมนิผลมี 2 ประเภท คอื การประเมนิผล 

การเรียนของผู้เรียนและการประเมนิผลหลักสูตร ในการประเมินผลหลักสูตรนั้นจะต้อง

ประเมินผลอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง เพราะว่าทุกส่ิงทุกอย่างในสงัคมปัจจบุันยอ่มมี 

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม 

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครื่องมือสื่อสาร เครื่องอำนวยความสะดวก 

ในการดำเนนิชีวิต และการประกอบอาชพีแต่ละสาขาวิชาก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

อยู่ตลอดเวลา รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรสรุปเป็นแผนภาพ ดังภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสตูรและการสอนของ วิชัย วงษ์ใหญ ่

   ที่มา : วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, หน้า 59) 

   Taba (1962, p. 12) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรที่เรียกว่า 

“Grass roots approach” หรือวธิีการจากเบื้องล่างสู่เบือ้งบน ซึ่งทาบาเชื่อว่าผูท้ี่มหีน้าที่

สอนในหลักสตูรควรได้มีสว่นร่วมในการพัฒนาหลกัสตูรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของ

ทาบานี้มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับไทเลอร์ แต่ต่างกันตรงที่วิธีการทีไ่ทเลอร์เสนอนั้นค่อนข้าง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

กำหนดจุดมุ่งหมายหลักการและ

โครงสร้างของหลกัสูตร 

ยกร่างเนื้อหาสาระ วางแผนการสอน 

สร้างสื่อการเรียน และคู่มือการสอน 

ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ 

เสนอขอ้คดิเห็น 

อบรมผู้สอนเพื่อใชห้ลักสูตร 

ปฏิบัติการสอน 

การบริหารและพฒันาหลักสูตร 

 

การประเมินผล 

สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม 

กลุ่ม รายวิชา หน่วย 

ผลการเรียนรู ้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หรือจุดประสงค์การเรียนรู ้

แผนการจัดการเรยีนรู้และสื่อ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผล 

กลุ่ม รายบุคคล 
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เป็นวิธีการแบบ “Top-down” คอื การพัฒนาหลักสูตรที่มาจากขอ้เสนอแนะของนักวิชาการ 

ให้ครูปฏบิัติและผู้บริหารสั่งการมายังครูผู้สอนอกีทีหนึ่ง สำหรับขัน้ตอนในการพัฒนาหลักสูตร

ของทาบามี ดงันี้  

    ขั้นที่ 1 การสำรวจความต้องการ (Diagnosis of needs) ครูหรือผูร้่าง

หลักสูตร เริม่กระบวนการด้วยการสำรวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสตูรวางแผนไว้ 

    ขั้นที่ 2 การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objectives) หลังจาก

ที่ครูระบุความต้องการของนักเรียนแล้ว ครูกำหนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผล  

    ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of contents) จุดมุ่งหมายทีเ่ลือก

ไว้หรือที่สร้างขึ้น เป็นตัวชี้แนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร  

ซึ่งควรเลือกเนื้อหาทีม่ีความเที่ยงตรงและสำคัญด้วย  

    ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหา (Organization of contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหา

ได้แล้ว ต้องจัดเนื้อหาโดยเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง คำนึงถึงวฒุิภาวะของนักเรียน 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสนใจของผู้เรียนด้วย  

    ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of learning 

experiences) เมื่อได้เนื้อหาแล้วครูคัดเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน  

    ขั้นที่ 6 การจดัประสบการณ์เรียน (Organization of learning 

experiences) กิจกรรมการเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงลำดับขั้นตอนเชน่เดียวกับ

เนื้อหา แต่ครตู้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนด้วย  

    ขั้นที่ 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล (Evaluation and 

means of evaluation) ผู้ทีว่างแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุง่หมายใดบรรลผุลสำเร็จ 

ครูและนักเรียนควรร่วมกันกำหนดวิธีการประเมนิผล ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 

         ทีม่า : Taba (1962) 

   Tyler (1969) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจนถือว่าเป็นต้นแบบ

ของการพัฒนาหลักสูตร การกำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรทำได้ด้วยการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งตา่ง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลสงัคมแวดล้อมทีโ่รงเรียน

ตั้งอยู ่และข้อมูลเนื้อหาสาระวิชา นำข้อมูลจากสามแหล่งนี้มาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อช่วยให้

มั่นใจ เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนำขอ้มูลไปกำหนดจุดประสงคข์องหลักสูตร (ฉบับร่าง) 

ต่อจากนั้นจึงกลั่นกรองด้วยปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ 

แสดงดังภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

 

 

การสำรวจความตอ้งการ 

การกำหนดจุดมุ่งหมาย 

การเลือกเนื้อหา 

การจัดลำดับเนื้อหาวิชา 

การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจัดลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ 

กำหนดสิ่งที่จะประเมนิและวิธปีระเมนิผล 

ความสมดุลและ 

ความสอดคล้อง 
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ภาพประกอบ 7 แบบจำลองการพฒันาหลักสูตรของ Tyler 

         ที่มา : Tyler (1969) 

   Saylor, Alexander and Lewis (1981, pp. 28-39) ได้เสนอแนวคิด 

ในการพัฒนาหลักสูตร ซึง่มีแนวคิดว่าหลักสูตรเป็นแผนการในการจัดโอกาสการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียน ดังนั้น หลักสูตรจึงต้องมีการกำหนดไว้อย่างเปน็ระบบ ดังน้ี  

    1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, objectives and domains) 

การพัฒนาหลักสูตรควรกำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายหลกัสูตรเป็นสิง่แรก เป้าหมาย

แต่ละประเดน็จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่ง ๆ ของหลักสตูร ซึ่ง Saylor, Alexander and Lewis 

ได้เสนอว่ามี 4 ขอบเขตที่สำคัญ คือ พัฒนาการส่วนบคุคล (Personal development) 

สมรรถภาพทางสังคม (Social competence) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continued 

learning skills) และความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน (Specialization) 

    2. การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum design) เมื่อกำหนดเป้าหมาย

และจุดมุ่งหมายของหลักสตูรแล้ว นักพฒันาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลกัสูตร 

ตัดสนิใจเกี่ยวกับการเลอืกและจัดเนือ้หาสาระ การเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม

และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้เลือกแล้ว  

 

เนื้อหา แหล่งข้อมูล วัตถุประสงค์ 

(ฉบับร่าง) 
กลั่นกรอง 

จุดประสงค ์

ของหลักสูตร 

สังคม 

ผู้เรียน 

เลือกประสบการณ์ 

การเรียนรู ้

เลือกประสบการณ์ 

การเรียนรู ้
การประเมิน 

ปรัชญา 

จิตวทิยา 

Curriculum planning 

Curriculum Design 
Curriculum 

Evaluation 
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    3. การใช้หลักสูตร (Curriculum implementation) หลังจากตัดสินใจ

เลอืกรูปแบบหลักสตูรแลว้ขัน้ตอนต่อไป คอื การนำหลักสูตรไปใช ้โดยครูผู้สอนต้องวางแผน

และจัดทำแผนการสอนตามรปูแบบต่าง ๆ ครูผู้สอนเลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียน

การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้  

    4. การประเมนิหลักสตูร (Curriculum evaluation) การประเมนิหลกัสูตร 

เป็นขั้นตอนสดุท้ายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลกัสูตรและครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการประเมิน

เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของหลักสูตร ซึง่เป็นทัง้การประเมนิระหว่างดำเนินการ (Formative 

evaluation) และการประเมินผลรวม (Summary evaluation) เพื่อนำผลการประเมินไป

ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสตูรต่อไป ดังภาพประกอบ 8 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 แบบการจำลองการพัฒนาหลักสตูรของ Alexander & Lewis 

      ที่มา : Saylor, Alexander and Lewis (1981) 

   Oliva (1992, pp. 171-175) เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว้ ดงันี้  

    1. กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา ปรัชญาและหลักจิตวิทยา

การศึกษา ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นความเชื่อทีไ่ด้มาจากความต้องการของสังคมและผู้เรียน  

    2. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และเนื้อหาวิชา  

    3. กำหนดจุดหมายของหลกัสูตร  

    4. กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

    5. จัดโครงสร้างของหลักสตูรและนำหลักสูตรไปใช้  

    6. กำหนดจุดหมายของการเรียนการสอน  

    7. กำหนดจุดประสงคก์ารเรียนการสอน  

ตัวแปรภายนอก 

กฎหมาย ผลการวิจัย 

สมาคมวิชาชพี แนวนโยบายแห่งรัฐ 

จุดหมายและวัตถุประสงค ์ การออกแบบหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร 

พื้นฐานของหลักสูตร 

1. สังคม 

2. ผู้เรียน 

3. ความรู ้
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    8. เลือกยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอน  

    9. เลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน  

    10. นำยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช้  

    11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

    12. ประเมินผลหลักสูตร 

   จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า แนวคิดของ Oliva เกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตร

เป็นกระบวนการทำงานทีเ่ป็นระบบเป็นวงจรเชื่อมโยง ดังภาพประกอบ 9 และได้นำเสนอ

รูปแบบการพฒันาหลักสูตรที่มุ่งเน้นความสัมพันธร์ะหว่าง หลักสตูรและการเรียนการสอน

อย่างเป็นขัน้ตอน ดังภาพประกอบ 10 

 

 

 

  
 

ภาพประกอบ 9 แบบจำลองการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva 

         ที่มา : Oliva (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนของ Oliva 

      ที่มา : Oliva (1992) 

ปรัชญา จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค ์ การวางแผน การสอน การประเมินผล 

*แบบจำลองการพัฒนาหลักสูตรของโอลวิา 

กำหนดปรัชญา

จุดหมายการศึกษา 

และความเชื่อ

เกี่ยวกับการเรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตร 

จุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตร 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

จุดหมายการสอน 

 

การบริหารและนำ

หลักสูตรไปใช ้

 

การเลือก

กลวิธกีาร

สอน 

 

การเลือก

วิธกีาร

ประเมินผล

ก่อนเรียน 

 

ดำเนินการ

จัดการเรียน

การสอน 

 

การเลือก

วิธกีาร

ประเมินผล

หลังเรยีน 

 

การประเมิน

การสอน 

 

การประเมิน

หลักสูตร 

 

ความต้องการ

ของผูเ้รียน 

ความต้องการ

ของสังคม 

ความต้องการเฉพาะ

ของผูเ้รียน 

ความต้องการเฉพาะ

ของสังคม 

ความต้องการ      

ดา้นวิชาการ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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   Beauchamp (1981, p. 77) ไดน้ำเสนอแนวคิดทฤษฎกีารออกแบบหลกัสูตร

เป็น 2 ลักษณะ คือ ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design theories) และทฤษฎีวิศวกรรม

หลักสูตร (Engineering theories) 

    1. ทฤษฎีการออกแบบหลกัสูตร (Design theories) หมายถึง  

การจัดแบ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ วิธีการจัดกิจกรรม 

จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ แนวทางการนำหลักสตูรไปใช้สู่การจัดการเรียน

การสอนและการวัดผลประเมินผล 

    2. ทฤษฎีวิศวกรรมหลกัสูตร (Engineering theories) หมายถึง 

กระบวนการทุกอย่างทีท่ำให้ระบบหลักสูตรเกิดขึ้นในโรงเรียน ได้แก่ การสร้างหรือจัดทำ

หลักสูตร การใช้หลักสตูร การประเมนิประสทิธิภาพหลกัสูตร และการประเมนิระบบหลักสตูร 

รูปแบบหลักสตูรที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียนไดม้ีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

รูปแบบการบริหาร รูปแบบการปฏบิัติการ รูปแบบการสาธิต รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติ 

และรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน สำหรับการกำหนดทฤษฎหีลักสูตรจะชว่ยในการ

บริหารงานเก่ียวกับหลักสูตรให้มีหลกัเกณฑ์ หลักการ และระบบมากยิ่งข้ึน เชน่ การสร้าง

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร การจัดบุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตร 

การทำให้องคป์ระกอบของหลักสูตรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

  กล่าวโดยสรุป แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร คอื การวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา เพื่อนำไปกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คัดเลอืกเนื้อหา

สาระและการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ การนำหลกัสูตรไปใช้ การประเมนิผล การใช้ 

หลักสูตรและการปรับปรุงพัฒนาหลกัสตูร  

 2. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  

  นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ในลักษณะ

ทีท่ั้งคล้ายคลงึและแตกต่างกัน ดงันี้  

   สันต์ ธรรมบำรุง (2527, หนา้ 92) ไดใ้ห้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร

ไว้ว่า คือ การสร้างหลักสูตร การวางแผนหลักสตูร การปรับปรุงคณุภาพของหลักสูตร 

ให้ดีขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล 
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   สงัด อุทรานันท์ (2532, หนา้ 30) กล่าวว่า “การพัฒนา” หรือคำใน

ภาษาอังกฤษว่า “development” มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก 

หมายถึง การทำให้ดีขึ้นหรอืทำให้สมบูรณ์ขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทำให้เกิดขึ้น 

โดยเหตนุี้ความหมายของการพัฒนาหลกัสูตรจึงอาจมีความหมาย 2 ลักษณะเชน่เดียวกนั 

คือ ความหมายแรก หมายถึง การทำหลกัสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และอีกความหมายหนึ่ง 

ก็คือ เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไมม่ีหลักสูตรเดิม 

   Taba (1962, p. 454) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสตูรคอืการเปล่ียนแปลง

และปรับปรุงหลักสตูรเดมิให้ไดผ้ลดขีึน้ทัง้ในดา้นวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชาการเรยีน

การสอน การวัดผลและประเมินผลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ที่วางไว้ การเปล่ียนแปลง

หลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดประสงคแ์ละวิธีการ  

ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความคิดและความรู้สกึของทกุฝา่ย  

ส่วนการปรับปรุงหลักสตูร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพยีงบางส่วน โดยไม่

เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานของหลักสตูร 

   Good (1973, pp. 157-158) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได ้ 

2 ลักษณะ คอื การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสตูร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิชาการ

พัฒนาหลักสตูรอย่างหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน  

ส่วนคำว่าการเปล่ียนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลกัสูตรให้ต่างไปจากเดิม 

  จากการศึกษาความหมายของการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ว่า การพัฒนา

หลักสูตรมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ 1) การสร้างหลักสูตรใหม่ คือ การสร้างหลักสูตร

ขึ้นมาใหม่โดยไม่มหีลักสตูรเดมิ 2) การปรับปรุงหลกัสูตร คอื การปรับปรุงแก้ไขเพยีงบางส่วน 

เพื่อให้หลักสตูรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการหรือการเปล่ียนแปลง 

ในด้านต่าง ๆ 

 3. ระดับการพัฒนาหลักสูตร  

  การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง

ระดับการพัฒนาหลักสตูรไว้ ดังนี้ 

   สุมิตร คุณานุกร (2532, หน้า 11) ได้กลา่วว่า การพัฒนาหลกัสูตรมิได้ 

มีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะในระดบักระทรวงศึกษาธิการหรือที่เรียกกันว่าระดับชาติเท่านั้น  

แต่กระจายตอ่ไปในระดับต่าง ๆ 4 ระดับ ดังนี้  
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    1. การพัฒนาหลักสูตรระดบัชาติ ควรพฒันาหลักสูตรให้มีลักษณะ 

ที่เอื้ออำนวยต่อการนำไปขยายหรือปรับให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ที่รองลงไป

นำไปขยายและปรับให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นโรงเรียนและชั้นเรียนต่อไป  

    2. การพฒันาหลักสูตรระดับท้องถิ่น คำวา่ท้องถิ่นในระดับนี้ หมายถงึ 

เขตการศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษา: ผู้เรียน) ซึ่งจะทำการขยายหรือปรบัหลักสูตรระดับชาติ

ให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม ภูมิศาสตร์ และความต้องการของประชาชนในแต่ละเขต

พื้นทีก่ารศึกษา  

    3. การพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตร 

โดยทางโรงเรียนทำหน้าที่ขยายและปรับประมวลการสอน จากการพัฒนาหลักสตูรระดับ

ท้องถิ่นอกีครัง้ เพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่ง สามารถแยกแยะรายละเอยีดของเนื้อหาวิชา

ที่จะสอนออกมาเป็นเวลาได้  

    4. การพัฒนาหลักสูตรในระดับชั้นเรียน เป็นการพฒันาหลักสูตร 

ที่เน้นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยการปรับความมุ่งหมาย

ในการสอน เนือ้หากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการสอน ใหส้อคลอ้งกับสติปัญญาและความสนใจ

ของผู้เรียน 

   วิชัย วงษ์ใหญ ่(2537, หน้า 67) แบ่งระดบัการพฒันาหลักสูตรของไทย 

เป็น 3 ระดับ คือ  

    1. การพัฒนาหลักสูตรระดบัชาติ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร 

ที่มีหลกัการในระดบักว้าง ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำไปปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสม  

    2. การพฒันาหลักสตูรระดบัท้องถิ่น หมายถงึ ระดบัภาค ระดบัจังหวัด

และระดับกลุ่มโรงเรียน เปน็การนำหลกัสูตรระดับชาติมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ 

ให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นนัน้  

    3. การพัฒนาหลักสูตรระดบัห้องเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตร 

โดยครูผู้สอนเอง  

   มณฑิชา ชนะสิทธิ์ (2539, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลกัสูตร 

แบ่งได้เปน็ 4 ระดับ คือ  

    1. การพัฒนาหลักสูตรระดบัชาติ เป็นการจัดทำหลักสตูรในลกัษณะ

กว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานระดับล่างนำไปปรบัใช้ได้  



47 

    2. การพัฒนาหลักสูตรระดบัท้องถิ่น เปน็การพัฒนาหลักสูตรโดยเขต

การศึกษานำหลักสูตรระดบัชาติมาปรบัหรือขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน 

ในเขตการศึกษานั้น  

    3. การพัฒนาหลักสูตรระดบัโรงเรียน เปน็การพัฒนาหลักสูตร 

โดยการนำหลักสูตรระดับชาติ ระดับท้องถิน่มาปรับหรือขยายใหม้ีความสอดคล้องกับ

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    4. การพัฒนาหลักสูตรระดบัห้องเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตร 

โดยการนำหลักสูตรระดับโรงเรียนมาปรับหรือขยายให้มีความละเอียดเหมาะสมกับผู้เรียน 

   Sowell (1996, p. 6) ได้แบ่งการพฒันาหลักสูตรออกเป็น 4 ระดับ คือ  

    1. หลักสูตรระดับสังคม (The society curriculum) เป็นหลักสูตร 

ที่อยูไ่กลตัวผู้เรียนและถูกสร้างโดยรัฐ นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

และผู้เชีย่วชาญในแต่ละสาขาวิชา  

    2. หลักสูตรระดับสถาบัน (The institutional curriculum) เป็นหลักสตูร

ทีใ่ช้ในสถานศกึษาและไดร้ับมาจากหลกัสตูรสตูรระดับสังคม ซึง่มีการปรับเปลีย่นให้เหมาะสม

โดยนักการศึกษาและคณะทำงานในระดบัท้องถิ่น  

    3. หลักสูตรระดับการเรียนการสอน (The instructional curriculum) 

เป็นหลักสตูรที่วางแผนโดยครูและถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

    4. หลกัสตูรระดับประสบการณ์ (The experience curriculum)  

เป็นหลักสตูรที่ยอมรับและถูกจัดขึ้นโดยตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้เพราะว่าผู้เรียนแต่ละคน 

มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น หลกัสูตรจึงต้องสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน 

  กล่าวโดยสรปุ การพัฒนาหลักสูตรมี 4 ระดับ ได้แก่ 1) หลักสูตรระดับชาติ

เป็นการพฒันาหลกัสูตรในลักษณะกวา้ง ๆ 2) หลกัสตูรระดบัทอ้งถิ่นเป็นการพฒันาหลักสตูร

ให้สอดรับกบัหลักสูตรระดบัชาติ 3) หลกัสูตรระดับโรงเรียนเปน็การพัฒนาหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับหลกัสูตรระดับชาติและระดับท้องถ่ิน และ 4) หลักสูตร ระดับชั้นเรียน  

เป็นการพฒันาหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการ ความถนดัและ 

ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก 
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หลักสูตรบูรณาการ 

 1. แนวคิดเกีย่วกับหลักสูตรบรูณาการ  

  การบรูณาการเปน็การผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ที่อาจมีลักษณะ

เป็นสาขาวิชาเดียวหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

นำประสบการณไ์ปสู่ชีวิตจริง แนวคิดที่เกี่ยวของกับการบูรณาการมี 2 แนวคิด คือ แนวคิด

บูรณาการแบบตะวนัตก และแนวคิดบูรณาการแบบตะวันออก มีรายละเอียด ดังนี้  

   1. แนวคิดบรูณาการแบบตะวันตก แนวคดินี้เกิดขึน้ในสมัยการศึกษา

แบบพิพัฒนาการ (Progressive education) ได้รับอทิธิพลจากนักปรัชญาชาวเยอรมัน คือ 

Herbart (1890 อ้างถึงใน สำลี รักสุทธี และคณะ, 2544, หน้า 6–8) ซึ่งมีความเชื่อในเรื่อง

ของการศึกษา ว่าสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ ที่มีในหลกัสูตรได้อย่าง

น้อย 2 วิชาขึ้นไป ดว้ยวิธีการเชื่อมโยงดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ 

ทีไ่ด้รับจากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ นกัการศึกษาในกลุ่มนี ้

มีความเชื่อว่า การศึกษาจะต้องพฒันาผู้เรียนในลักษณะเบ็ดเสรจ็ทั้งตัว (The whole child) 

ในวงการศกึษามีผูส้อนทีใ่ชว้ิธีการนี้มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยใหค้วามสำคญักับกระบวนการเรยีนรู้

ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหม่จากการมปีฏิสัมพันธ์

กับผู้อืน่ ช่วยให้แนวคิดในการจัดการศึกษากว้างขึ้นทัง้ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด การแก้ปญัหา การแสวงหาความรู้และการตระหนักในความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมของผูเ้รยีน Dewey (1933 อ้างถึงใน สริิพัชร เจษฎาวิโรจน์, 2546,  

หน้า 18–19) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษา คอื ชีวิตในการจัดการเรียนการสอน ควรยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ ส่งเสริมความรว่มมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและอยูร่่วมกันในวิถีประชาธิปไตย 

การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเกิดขึ้นจากความเชื่อท่ีว่า คนเราสามารถเชื่อมโยง

ความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ ได้ ซึง่จะส่งผลให้ผู้เรียนนำประสบการณต์่าง ๆ ที่ได้รับ

จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การจัดการเรียนการสอน จึงควรเน้น 

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีผู้สอน 

เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมแนะนำให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้รว่มกันนำไปสูก่ารรู้เข้าใจโลกรอบตัว 

และความสามารถในการจัดวางตัวเองไดอ้ย่างเหมาะสมในสังคมทีต่นอาศัยอยู่ และ Bruner 

(1960 อ้างถึงใน สิริพัชร เจษฎาวโิรจน์, 2546, หน้า 18) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้กบัผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถจัดเตรียมประสบการณ์ เพื่อช่วยกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมโดยสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ 4 ประการ คือ การกำหนด
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ประสบการณท์ีใ่ห้เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ การกำหนดวิธีการใหผู้้เรียนหาความรู้อย่าง

เหมาะสมที่สดุ การกำหนดลำดับขั้นตอนในการเสนอสิ่งที่เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

และการใช้แรงจูงใจผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน ขณะที ่Rogers (1965 อ้างถึงใน 

สิริพัชร เจษฎาวิโรจน,์ 2546, หน้า 18) เน้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถใน

หลาย ๆ ด้าน มีความเป็นตวัของตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถปรับตัว มสีติปัญญา

ที่จะเผชิญกับปัญหาใหม ่ๆ และทำงานรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้อง

กับทฤษฎีพหปุัญญา (Multiple intelligences theory) ของ Gardner (1983 อ้างถึงใน อารี 

สัณหฉวี, 2535, หน้า 41–47) ที่จำแนกความสามารถทางปัญญา 8 ดา้น คอื ความสามารถ

ด้านภาษา (Linguistic intelligence) ความสามารถทางด้านตรรกและคณิตศาสตร์ (Logical–

mathematical intelligence) ความสามารถด้านภาพมิตสิัมพันธ์ (Spatial intelligence) 

ความสามารถดา้นร่างกายและการเคลือ่นไหว (Bodily intelligence) ความสามารถดา้นดนตรี 

(Musical intelligence) ความสามารถด้านมนุษย์สัมพนัธ์ (Interpersonal intelligence) 

ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) และความสามารถ 

ด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence)  

   2. แนวคิดบูรณาการแบบตะวันออก พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปราชญ์ 

ชาวตะวันออกทีม่ีแนวคิดในการบรูณาการ และนำมาปฏิบตัิเป็นเวลานานแล้ว พระองค ์

ทรงสอนใหม้องหรือศกึษาทำความเขา้ใจองคร์วมก่อน แลว้จงึมองหรือเขา้ใจแยกย่อยออกไป 

มีหลกัการหลายรูปแบบ เชน่ หลกัไตรสกิขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ศีล คือ 

การทำคนให้เป็นคนดี เส้นแบ่งระหว่างคนกับสัตว์ คือ ศีล พระพุทธองค์จึงทรงใหน้ำศีล 

ไปรวมบูรณาการไว้กับทุกวิชา สมาธิ คือ การเป็นคนที่มีความมุงมัน่ไม่หวั่นไหว มีความสุข 

สงบ พลอยยินดีกับการทำงานทกุอย่าง การนำสมาธิไปบูรณาการจะทำให้งานการศึกษา

ประสบความสำเร็จ และปัญญา คือ ความคิด ความรู้ ความรอบคอบ การมีสติตรึกตรอง

ทุกกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์ ควรนำเอาปัญญาเขา้ไปบูรณาการด้วยเพื่อการเรียนรู้

อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ในเนื้อหาวิชา และความสมบรูณ์ในความเป็นมนุษย์ สำหรับหลกั

ปัจจัยการศึกษา ประกอบด้วย ปริยัติ ปฏบิัต ิและปฏิเวธ ปริยตัิ คอื การศึกษาเรียนรู้เนื้อหา 

วิชาต่าง ๆ รวมทั้งศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณตี่าง ๆ ที่มกีารกำหนดเป็นหลักสูตร

เป็นการเรียนรู้ทางฝ่ายโลก จากตำราทั้งในและนอกประเทศ ปฏิบตัิ คือ การลงมือกระทำ

ประกอบกิจกรรม การนำเนื้อหาความรู้มาลงมือปฏิบัติเป็นการนำมาบูรณาการระหว่าง
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การเรียนเนื้อหาสาระความรู้ และการนำความรู้ไปใช้จริง ปฏิเวธ คอื การปฏิบตัิตน ดำเนิน

ชีวิตทีห่ลอมรวมมวลพฤติกรรมของตนเองให้มีความสขุ การเรียนรูต้ามแนวพทุธ จึงต้องมี

การบูรณาการอย่างครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน และหลกัอริยสจั 4 ประกอบด้วย ทกุข์ สมุทัย 

นิโรธและมรรค ทุกข์ คือ ความไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ความโงเ่ขลา เป็นตัวปัญหาที่คนเราต้อง

แสวงหาคำตอบ สมทุัย คือ สาเหตุของปัญหาความไม่รู้ การเรียนรู้ของมนุษย์จะต้องเรียน

เพื่อแก้ปัญหาความโง่ นิโรธ คือ แนวทางการดับทุกข์หรือดับปัญหา ขจัดความไม่รู้ มรรค 

คอื ขอ้ปฏิบตัหิรือการกระทำ การเรยีนรูใ้ห้ถึงการดบัของปัญหาในการเรยีนรู้แบบบูรณาการ

ตามหลักอริยสัจ 4 จะตัดตอนส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได ้จะต้องมีการเชื่อมโยงสบืต่อทุกอย่าง

เป็นปัจจัยของกันและกนั (สำลี รักสุทธี และคณะ, 2544, หน้า 8–13; ผจญ โกจารย์ศรี, 

2545, หน้า 30–35) นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2543, หน้า 59–60 อ้างถึงใน สำลี รกัสุทธี 

และคณะ, 2544, หน้า 13–14) กล่าวถึง ความรู้ว่าสรรพส่ิงล้วนเชื่อมโยงสัมพนัธก์ันแต่เรา

มักเรียนรู้แบบแยกส่วน ปจัจุบันมนุษย์มีความรู้มากข้ึนแต่มีการเชื่อมโยงสัมพนัธน์้อยลง  

ทำให้การจัดระบบชีวติขัดแย้งและอยูร่่วมกันไม่ได ้ดังนัน้ ในการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ควรจะฝึกคิดเชื่อมโยงให้ยาวไกลที่สุด การเชื่อมโยงความรู้จะช่วยให้มนุษย์มองโลกกว้างขึ้น 

มีทัศนะไม่แคบรู้และเขา้ใจปัญหาแก้ปัญหาไดด้ี กว่าการเรียนเฉพาะส่วนที่ขาดการเชื่อมโยง 

การไม่รู้ความจริง การไม่รู้ความหมายก็จะทำให้ถูกต้องไม่ได้  

  สรุปได้ว่า ทั้งแนวคิดบูรณาการแบบตะวนัตกและแบบตะวันออกต่างให้

ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบองคร์วม การเชื่อมโยงหลายสาขาวิชาและหลายทักษะ 

เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา และปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง เพราะการเรียนรู้และ 

ปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง ส่งผลให้นักเรียนสามารถนำสิ่งท่ีเรียนรู้ มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตจริงได้  

 2. ความหมายของหลักสตูรบรูณาการ 

  หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) นักการศึกษาแต่ละทา่นได้ให้

ความหมายของหลักสูตรบูรณาการไว้ ดงันี้ 

   สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546, หน้า 6) กล่าวว่า หลกัสตูรบูรณาการ

หมายถึง การรวมเนือ้หาสาระของวิชาต่าง ๆ ในหลกัสตูรที่มีลกัษณะเหมือนกัน หรือคลา้ยกัน

และทักษะในการเรียนรู้ ใหเ้ชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดยีวกัน โดยการตั้งเป็นหัวขอ้เรื่องขึ้นใหม ่

และมีหัวขอ้ย่อยตามเนื้อหาสาระ อีกทั้งสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล 

มีความหมายแก่ผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด 
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และการสอนแบบบูรณาการ หมายถงึ การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ช้วิธสีอนหลายวิธ ี

จัดกจิกรรมต่าง ๆ ในการสอนเนื้อหาสาระทีเ่ชื่อมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะทีห่ลากหลาย  

   สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546, หน้า 147) กล่าวว่า หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตร

ทีร่วมประสบการณ์การเรยีนรู้ต่าง ๆ เขา้ด้วยกัน ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ ์

ที่คัดเลือกมาจากหลายวิชา แล้วจัดเปน็กลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ เปน็การ 

บูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกนั เพื่อช่วยใหผู้้เรียนได้รบัประสบการณ์สัมพันธ์และต่อเนื่อง

อันมีคณุค่าต่อการดำรงชีวิต 

   พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 2-3) กล่าวว่า

หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง หลักสตูรที่มีการผสมผสานสาระตั้งแต่สองกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ หรือสองวิชาขึ้นไป หรือกลุ่มสาระวิชาเดียวกัน โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้

ภายใต้หัวเรื่อง (Theme) อย่างสมดุลและเชื่อมโยงกบัชีวิตจริง 

   พูนสุข อุดม (2548, หน้า 45) กล่าวว่า หลักสูตรบรูณาการ หมายถึง 

หลักสูตรที่มีการนำเอาเนื้อหาวิชาจากวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่สองวิชาขึ้นไป ซึ่งเป็นเนื้อหาทีม่ี

ความสัมพันธเ์ชื่อมโยงกนัมาจัดทำเป็นหลักสูตรใหม่ ทำให้เอกลกัษณ์ของแต่ละวิชาหมดไป

เกิดเป็นเอกลกัษณ์ใหม่ของหลักสูตรบรูณาการ ซ่ึงจะเน้นที่องคร์วมของเนื้อหาที่สัมพนัธ์กนั 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียน 

   นิภา เพชรสม (2563, หน้า 294) กล่าววา่ หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง 

การจัดหลักสตูรที่มีการเชื่อมโยงสาระสำคัญของวิชาทีส่ัมพันธ์กนั มาผสมผสานจนเกิด 

เป็นเนื้อหาใหม่ทีเ่ป็นองคร์วม และสอดคล้องกับสภาพจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี

ความหมาย กิจกรรมในการเรียนการสอนคลอบคลุมเนื้อหาได้กว้าง ช่วยให้ผู้เรยีน 

มีประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง 

   Tyler (1949) กล่าวไว้ว่า หลักสูตรบูรณาการเป็นการแสดงความสมัพันธ์

ของมวลประสบการณ์การเรียนรูจ้ากหลกัสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึน้และ 

มีความสามารถในการหลอมรวมสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ไปเชื่อมโยงด้วย 

   Shoemaker (1989, p. 5) ให้ความหมายของหลักสูตรบูรณาการไว้ว่า

เป็นการศึกษาซึ่งถูกจัดในลักษณะทีไ่ม่มีการแบ่งเนื้อหาของวิชาออกจากกนั โดยเชื่อมโยง

ส่วนต่าง ๆ ของหลกัสตูรเขา้มาหากัน เพือ่ชี้ให้เหน็ชัดถงึเนื้อหาการเรยีนการสอนทีม่ีขอบเขต

กว้างขวางและเป็นองคร์วม (Holistic way) 
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  สรุปได้ว่า หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดทำขึน้ 

เพื่อจัดให้กบันักเรียน โดยนำสาระ เนื้อหา วิชาต่าง ๆ ตั้งแต่สองวิชาขึ้นไป มาเชื่อมโยง 

เป็นหน่วยหรือเรื่องใหมใ่หม้ีความสัมพันธ์กัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เรียนรู้

แบบองคร์วม เกิดการเรียนรูท้ีม่ีความหมายและสามารถนำไปใชใ้นชีวิตจริง ตลอดจน 

เป็นเครื่องมือและแนวทางนำไปสู่การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และ 

ทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามเป้าหมายที่กำหนด 

 3. องค์ประกอบของหลักสูตร  

  การศึกษาข้อมูลเกีย่วกับองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า นักวิชาการและ

นักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ไว้เป็นภาพรวมรวมอย่างกว้าง ๆ ผู้วจิัย

จึงรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับองค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อนำไปสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ

ของหลักสูตรบูรณาการต่อไป ซ่ึงนักวิชาการและนักการศึกษาได้สรปุไว้ ดังนี ้

   สุมิตร คุณานุกร (2523, หน้า 8) ได้ให้ขอ้สรุปว่า องคป์ระกอบของ

หลักสูตรมี 4 ประการ คือ ความมุ่งหมาย เนื้อหา การนำหลักสตูรไปใช้และการประเมินผล 

   สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 224); ชาตรี มณีโกศล (2539, หน้า 71-72) 

และพรชัย หนูแก้ว (2541, หน้า 48) ได้อธิบายถงึ องค์ประกอบของหลักสูตรไว้ใกล้เคียงกัน

ว่าหลักสูตรควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตร หลกัการของ

หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมประสบการณ์ การเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  

   ธำรง บัวศรี (2542, หน้า 8-9) ได้ให้ข้อสรุปว่า หลักสตูรมีองค์ประกอบ

สำคัญ 9 ประการ คอื เป้าประสงคแ์ละนโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร รูปแบบ 

และโครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์ของวิชา เนื้อหา จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ยทุธศาสตร์

ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และวัสดุอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

   กาญจนา คณุารักษ์ (2543, หน้า 22-23) ได้ให้ข้อสรุปว่า หลักสตูร 

ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีสอน และการประเมนิผล 

   บุญชม ศรีสะอาด (2546, หน้า 11) กล่าวว่า หลกัสูตรควรมีองค์ประกอบ 

4 ประการ ได้แก่ จุดประสงค์ สาระความรู้และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินผล 
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   บุญเลี้ยง ทมุทอง (2553, หน้า 15-16) ได้ให้ข้อสรุปวา่ หลักสูตร 

ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้หาของหลักสูตร  

การนำหลักสตูรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร 

   Taba (1962, p. 382) กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร 

อย่างน้อยมี 4 องค์ประกอบ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหาสาระและ

ประสบการณก์ารเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  

  จากการศึกษาข้างต้น พบวา่ องค์ประกอบของหลักสูตรแตกต่างกันตาม

แนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตร ดงันั้น ผู้วิจัยจึงนำองค์ประกอบของหลักสูตรจากแนวคิด

ของนักพัฒนาหลักสูตรมาสังเคราะห ์เปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 

หลักสูตรบูรณาการต่อไป ดังปรากฏในตาราง 1 

ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร 

รายการ/นักพัฒนาหลักสูตร 

สุม
ิตร

 ค
ุณ

าน
ุกร

 (2
52

3)
 

สง
ัด 

อุท
รา

นัน
ท์ 

(2
53

2)
 

ชา
ตร

ี ม
ณ

ีโก
ศล

 (2
53

9)
 

พร
ชัย

 ห
นูแ

ก้ว
 (2

54
1) 

ธำ
รง

 บั
วศ

ร ี
(2

54
2)

 

กา
ญ

จน
า 

คุณ
าร

ักษ
์ (2

54
3)

 

บุญ
ชม

 ศ
รีส

ะอ
าด

 (2
54

6)
 

บุญ
เล

ีย้ง
 ท

ุมท
อง

 (2
55

3)
 

Ta
ba

 (1
96

2)
 

รว
ม 

1. หลกัการของหลักสูตร  ✓ ✓ ✓  ✓    4 

2. เป้าประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษา     ✓  ✓   2 

3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

4. รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร     ✓  ✓   2 

5. จุดประสงค์ของรายวิชา     ✓ ✓ ✓ ✓  4 

6. เนื้อหาสาระ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

7. จุดประสงค์ของการเรยีนรู้     ✓  ✓ ✓  3 

8. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน     ✓   ✓  2 

9. การนำหลักสูตรไปใช้ ✓ ✓      ✓ ✓ 4 

10. กิจกรรมประสบการณ์การเรยีนการสอน/วิธสีอน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

11. วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการจัดการเรยีนรู้  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   6 

12. เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตร  ✓ ✓ ✓  ✓    4 

13. การวัดและการประเมินผลการเรยีนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
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 จากตาราง 1 เห็นได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรที่เรียงตามลำดับของคะแนน

รวมจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและการวัดและ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 2) กิจกรรมประสบการณ์การเรยีนการสอน/วธิีสอน  

3) วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการจัดการเรียนรู้ 4) หลักการของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 

การนำหลักสตูรไปใช ้และเหตุผลและความจำเป็นของหลักสตูร 5) จุดประสงค์ของการเรยีนรู้ 

และ 6) เป้าประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษา ยทุธศาสตรก์ารจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร 

  ผู้วิจัยได้พิจารณาองคป์ระกอบของหลักสูตร จากการสังเคราะห์ดงัตาราง 1 

และพิจารณาจุดมุ่งหมายของการวิจัย ทำให้ได้หลักสตูรบูรณาการที่มี 10 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) ที่มาและความสำคัญ 2) แนวคิดทฤษฎีพืน้ฐาน 3) หลักการของหลักสตูร  

4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5) กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 6) กรอบมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 7) โครงสร้างหลักสูตร 8) กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

9) สื่อการเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้นำองคป์ระกอบของหลักสูตร

ดังกล่าว ไปจัดทำเป็นหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศกึษาและทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 4. รูปแบบของการบูรณาการ  

  การจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการมีหลายรูปแบบขึน้อยู่กับเกณฑใ์นการจำแนก 

ดังนี้  

   ผจญ โกจารยศรี (2545, หน้า 35–36) กล่าววา่การบูรณาการหลักสูตร

มี 5 แนวทาง คือ  

    1. หลักสูตรรายวิชา (Discipline based curriculum) เป็นลักษณะ 

ของหลักสูตรที่ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทีแ่ยกขาดจากกันในลักษณะแต่ละวิชา ในระดับ 

ชั้นเดียวกันและวิชาต่าง ๆ ในแต่ละระดับชั้น  

    2. หลักสูตรขนาน (Parallel curriculum) เป็นการนำ 2 วิชา มาเชื่อม

เข้าด้วยกันเปน็เนื้อเรื่อง 

    3. หลักสูตรหลากวิทยาการ (Multi–disciplinary curriculum) เป็นการ

จัดการเรียนหลาย ๆ วิชา โดยให้เนื้อหาของทุกวิชามศีนูย์กลางอยูท่ีส่ิ่งใดสิง่หนึ่ง 
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    4. หลักสตูรสหวิทยาการ (Interdisciplinary curriculum) ประกอบด้วย

วิชาต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน การสอนแบบนี้จะต้องเปน็การสอน 

แบบทีมโดยใช้เวลาเป็นช่วงและผู้เรียน เข้าถึงเนื้อหาวชิาด้วยการแก้ปัญหาหรือทำโครงงาน  

    5. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated curriculum) มีลักษณะการหลอม

รวมทักษะเจตคติและความเชื่อต่าง ๆ ไปพร้อมกับเนื้อหาเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ตามศักยภาพของตนเองอยา่งแท้จริง 

   สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มลูคำ (2545, หน้า 182–191) ได้แบ่งรูปแบบ

ของการบูรณาการ ดังนี ้

    1. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว ผู้สอนสามารถจดัการเรียนรู้  

โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกบัชีวิตจริงหรือสาระ 

ที่กำหนดขึ้น เช่น การอ่าน การเขยีน การคิดคำนวณ การวิเคราะหต์่าง ๆ มาเป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหา

ความรู้ความจริงจากหัวขอ้เรื่องที่กำหนด  

    2. การบรูณาการแบบคู่ขนาน มีผู้สอนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ร่วมกัน

จัดการเรียนการสอน โดยอาจจะยึดหัวขอ้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยง

แบบคู่ขนานกนัไปภายใต้หัวเรื่องเดียวกันแต่การสอนนัน้ยังแยกกันสอน  

    3. การบรูณาการแบบสอนเป็นทีม ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกนั

คิดหัวข้อเรื่องหรือโครงการขึ้นมา โดยใช้เวลาเรียนต่อเนื่องกัน วิธีการคือรวมจำนวนชั่วโมง

ของสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ที่ผู้สอนเคยแยกกนัสอนนัน้มารวมเปน็เรื่องเดียวกนัมีเป้าหมาย

เดียวกัน ลกัษณะของผู้สอนที่สอนเป็นทีม ผู้เรียนได้เรียนรู้เปน็ทีม สำหรับกรณีที่ต้องการ

เน้นทกัษะบางเรื่องเป็นพิเศษหรือมีรายละเอียดบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ผู้สอนก็สามารถ

แยกกนัสอนได้  

    4. การบรูณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลักษณะการจัด

กิจกรรมการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทักษะและความคิดรวบยอด 

ของสาระการเรียนรู้สาระใดสาระหนึ่ง เพื่อจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกัน  

    5. การบูรณาการแบบสหวทิยาการ เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึง่เปน็การนำเอาสาระการเรียนรู้จากหลายกลุ่มสาระมาเชือ่มโยง 

ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวขอเรื่องเดียวกัน  
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    6. การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ เป็นลักษณะการบูรณาการ 

ที่ผู้สอนนำเอาเรื่องหรือสาระการเรียนรู้ทีต่้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ไปสอดแทรกในสาระ

การเรียนรู้หรอืวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน  

   ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548, หน้า 188-192) แบ่งประเภท 

การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ เป็น 2 รูปแบบ คือ 

    1. การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) หมายถงึ การนำเนื้อหา

สาระในวิชาเดียวกนั หรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกนัมาสัมพันธ์กัน ผู้สอนสามารถนำสาระ

ทุกเรื่องมาสัมพันธ์กันเปน็เรื่องเดียวได้ 

    2. การบรูณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary or multidisciplinary) 

หมายถึง การนำเนื้อหาสาระของสองวิชา หรือหลาย ๆ วิชามาสัมพนัธใ์ห้เป็นเรื่องเดียวกัน

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “theme” ทีเ่ลือก ในสว่นบูรณาการระหว่างวิชา สามารถจัดได้หลาย

ลักษณะด้วยกัน และนำเสนอ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

     2.1 แบบสอดแทรก (Infusion) คือ ลักษณะการจัดการเรียนรู้ 

จะสอดแทรกเนื้อหาหรือทกัษะกระบวนการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เข้าไปใน 

การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระของตน โดยมีผู้สอน 1 คน 

     2.2 แบบคู่ขนาน (Parallel) คือ ลักษณะการจัดการเรียนรู้จะมีครู 

2 คนขึ้นไป 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป วางแผนร่วมกันตามหัวเรื่อง/มโนทัศน์ (Concept)/ 

ปัญหา (Problem) เดียวกัน และเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ กระบวนการและคุณธรรม  

แล้วต่างคนต่างสอนเนื้อหาตามกลุม่สาระของตนเอง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

     2.3 แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดังนี ้

      1) แบบสอนคนเดียว คือ จะจัดการเรียนรูโ้ดยเชื่อมโยงสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ กับหัวเรื่อง/มโนทัศน์/ปญัหาที่สอดคล้องกับชีวติจริงหรือสาระทีก่ำหนด

ขึ้นมา 

      2) แบบแยกกันสอน คอื การจัดการเรียนรู้จะคลา้ยแบบคู่ขนาน

โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรูต้่าง ๆ ตามหวัเรื่อง/มโนทัศน์/ปัญหา แลว้ต่างคนต่างสอนเนื้อหา

ตามกลุม่สาระของตัวเอง แต่มอบหมายให้ทำโครงงานเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

ร่วมกนัหรือบางเรื่องจัดสอนด้วยกัน 
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      3) แบบสอนรว่มกันหรือแบบคณะ คือ การจัดการเรียนรู้ 

จะร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่องความคิดรวบยอดหรือปัญหาร่วมกัน 

สร้างหน่วยเรียนรู้บูรณาการร่วมกัน และสอนเป็นทีมหรือแยกกนัสอนในบางเรื่อง 

      4) แบบขา้มวชิา (Transdisciplinary) คอื ลักษณะการจัดการเรยีนรู้

เป็นการบรูณาการที่สูงขึ้น สลัดความเป็น “วิชา” ของแต่ละศาสตรอ์อกไปเป็นการเรียน 

โดยมีเค้าโครงหรือโจทย์ประเด็นปัญหาที่วางไว้ ผู้เรียนเรียนรู้หรือแสวงหาแนวทางการ

แก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมและการศึกษาค้นคว้าทีห่ลากหลาย 

   Lake, Fogarty (2000) แบ่งรูปแบบของการบรูณาการ ดังนี้  

    1. รูปแบบแยกส่วน (Fragment) เป็นวิธีการบรูณาการเนื้อหาสาระ

ภายในกลุ่มสาระเรียนรู้เดยีวกัน โดยสมัพันธต์่อเนื่องกันในลักษณะการเรียงลำดบัหัวข้อ 

ตามความเหมาะสมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะจัดการสอนแบบแยกกัน โดยไม่มีการ

เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจุดยืนของตัวเอง  

    2. รูปแบบเชื่อมโยง (Connected) เป็นวิธีการบรูณาการเนื้อหาสาระ 

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในการสอนมีการเชื่อมโยงหัวข้อหรือความคิดรวบยอด 

ถึงกันเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ ให้สัมพนัธ์กนัจากหัวขอ้หนึ่งไปยังอกีหัวข้อหนึ่ง ทำให้เห็น

ความต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันของเนื้อหา  

    3. รูปแบบซ้อนกัน (Nested) เป็นวิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระภายใน

กลุ่มสาระเดียวกันที่เพ่ิมความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากขึ้น มีการเชือ่มโยงบรูณาการทกัษะ

หลาย ๆ ทักษะและหลายกระบวนการเข้าในเนื้อหาสาระที่เป็นเป้าหมายหลัก  

    4. รูปแบบเรียงลำดับ (Sequenced) เป็นการบูรณาการระหว่าง 

การเรียนรู้ 2 กลุ่ม โดยการนำหน่วยการเรียนรู้ของทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีใ่ช้สอนกันอยู่

มาพิจารณาความคิดรวบยอดทักษะและเจตคติ แล้วจดัเรียงลำดับหน่วยใหม ่เพื่อจะได้

นำมาสอนในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นการสอนเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระทั้ง 2 คู่ขนานกันไป 

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระของกลุ่มต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  

    5. รูปแบบการมีส่วนร่วม (Shared) เป็นการบรูณาการระหว่างกลุม่

สาระการเรียนรู้ 2 กลุม่โดยเนื้อหาสาระที่สอนทั้ง 2 กลุ่มนั้น มีสาระความรู้หรือความคิด

รวบยอดที่คาบเกี่ยวหรือเหลื่อมล้ำกนัอยูส่่วนหนึ่ง ต้องมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างผู้สอน

ทั้ง 2 กลุ่ม แสดงความคิดเหน็ร่วมกันในการสอนที่คาบเกี่ยวกัน อาจจัดสอนเป็นหัวขอ้ร่วมกัน

หรือทำโครงงานร่วมกนั ส่วนหนึ่งที่ไมเ่กี่ยวกันนั้นผู้สอนก็แยกกันสอนตามปกติ  
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    6. รูปแบบการโยงใย (Webbed) เป็นวิธีการบูรณาการระหว่าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลายกลุ่ม มีลักษณะเป็นการกำหนดหัวข้อเรื่องขึ้นมาแล้วเชื่อมโยง

ไปสู่เนื้อหา สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหน็ว่ามีความสมัพันธ์กันคล้ายคลึงกัน 

ต่อเนื่องกันทีจ่ะสามารถนำมาจัดรวมเปน็หัวข้อเรื่องเดียวกัน เพื่อทีจ่ะได้จัดสอนรวมกันไป

อย่างกลมกลืน  

    7. รูปแบบการร้อยด้าย (Threaded) เป็นวิธีการบรูณาการที่ใช้ทกัษะ

ใดทักษะหนึ่งทีต่้องการฝึกเป็นหลัก แลว้กำหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สัมพนัธก์ับทกัษะที่กำหนด ซึง่อาจจะเป็นกี่กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ก็ได้ รปูแบบนี้เป็นการทำงานร่วมกันแบบข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้สอน 

ต้องปรกึษาหารือและร่วมกันคิดเกี่ยวกับทักษะทีมุ่่งหวงัให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูห้รอืปฏบิัติได ้

นำแนวคิดเกี่ยวกับทักษะมารวบรวมไว้แลว้เลอืกทักษะที่ต้องการเน้น โดยต้องมีความสอดคล้อง

กับการเวลา แล้วร้อยเรียงไปในการฝึกทกัษะนั้นในการสอนตามเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ  

    8. รูปแบบสหวิทยาการ (Integrated) เป็นวิธีการบรูณาการทีน่ำเอา

สาระความรู้ความคดิรวบยอด ทักษะทีค่าบเกี่ยวหรือเหลื่อมลำ้กันอยู่ในกลุม่สาระการเรยีนรู้

ต่าง ๆ มาวางแผนจัดการเรียนการสอนรว่มกันเป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดี

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการสอนส่วนที่คาบเกี่ยวกันนั้น ผูส้อนอาจร่วมกันเป็นทีม

หรือผู้สอนคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่านั้น รับหน้าทีเ่ป็นผู้สอนก็ได ้ใหผู้้เรยีนทำงานชิ้นเดยีวกัน

แล้วประเมินผลรวมกัน  

    9. รูปแบบขยายให้ใหญ่ขึ้น (Immersed) เป็นวิธีการบูรณาการ 

ของผู้เรียนแตล่ะคนในการใช้ข้อมูลทั้งหมด ทีไ่ด้จากการเรียนรู้เนื้อหาสาระจากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ และมีความสนใจในเนื้อหาสาระด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติม โดยผู้เรียน 

จะใช้เนื้อหาความรู้ในสาระนั้น เพ่ือการศกึษาค้นคว้าเป็นการเติมเต็มการเรียนรู้เนื้อหา

สาระจากหลกัสูตรทั้งหมด เป็นการบรูณาการท่ีเกิดจากภายในตัวของผู้เรียนเองตามชีวติ

จริงของผู้เรียน  

    10. รูปแบบเครือข่าย (Networked) เป็นวิธกีารบรูณาการความรู้ 

ทีไ่ม่ได้เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 

จากผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผูท้รงคณุวุฒริวมทั้งการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ 

ทีห่ลากหลายเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกลุม่สาระการเรยีนรู้ องคค์วามรู้ขยายกว้างขวาง 
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แล้วกลั่นกรองความคิด เพื่อให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนต้องกำหนด 

การบรูณาการของตนด้วยการเลือกเครือข่ายของตนเอง จากรูปแบบการบรูณาการเนื้อหา

ระหว่างวิชา รูปแบบนี้จะมลีักษณะเด่นและข้อจำกัดทีม่ีความแตกต่างกัน ผู้สอนสามารถ

เลือกวิธีที่หลากหลาย ทำให้การเรียนการสอนมีรปูแบบที่คำนึงถึงความสอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระระดับชั้นของผู้เรียนได้เป็นอยา่งดี 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบรูณาการหลักสูตรมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

เกณฑ์ในการจำแนก ดงันี้ 1) จำแนกตามจำนวนผู้สอน และ 2) จำแนกตามวิธกีารบูรณาการ 

สำหรับในงานวิจัยผู้วิจยัออกแบบหลักสตูรบูรณาการ โดยใช้ผู้สอนคนเดียว บูรณาการ

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เนื้อหาจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

และกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 4 สาขาวิชา คอื วิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ 

 5. ประโยชนข์องหลักสตูรบูรณาการ  

  จากการศึกษาประโยชน์ของหลักสูตรบูรณาการ มีนักวิชาการหลายท่านได้

กล่าวไว้ ดังนี้ 

   สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มลูคำ (2545, หน้า 182) กล่าวว่า ความจำเป็น

ทีต่้องบูรณาการหลักสูตร เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเป็นวิถีชีวติประจำวันของผู้เรียนต่าง

สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ไดแ้ยกส่วนออกจากกันเป็นเรื่อง ๆ แบบรายวิชาเรียน และข้อคน้พบ

ทางทฤษฎีการเรียนรู้และผลการวิจัยทางการศึกษาต่างยืนยันตรงกันว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้

ดขีึ้นและเรียนรู้อย่างมีความหมายเมื่อมีการบูรณาการเขา้กับชีวิต ปัจจุบันเป็นยุคแห่งขอ้มูล

ข่าวสารไรพ้รมแดนหรือยคุโลกาภิวตัน์ที่ทุกคนมีสทิธเิท่ากันในการแสวงหาความรู ้การพึ่งพิง

ผู้สอนน้อยลง ผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องเลือกเฉพาะสาระที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ที่ผู้เรียนต้องการโดยใช้เวลาเท่าเดมิ ต้องยอมรบัว่ายังไม่มีหลักสตูรวิชาใดเพียงวิชาเดียว 

ที่จะสามารถนำไปใช้แก้ปญัหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได ้การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 

ทีใ่กล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหา ลดระยะเวลาเรียน ลดภาระ

งานผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความหมายมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

แต่ละคนไดใ้ชค้วามรู ้ความคิด ความสามารถและทักษะทีห่ลากหลายในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
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   วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2546, หน้า 56–57) ได้กล่าวว่า การนำหลักสูตร

แบบบรูณาการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้มีประโยชน์หลายประการ ดังนี ้

    1. ผู้เรียนไดม้องเห็นความสมัพันธ์ระหว่างแนวคิดและความคิดรวบยอด 

รวมทั้งผู้เรียนสามารถแบ่งปันและรับฟงัความคิดเห็นซึ่งกันและกนั เป็นการขยายความรู้

ของตนเองให้กว้างขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและร่วมมือในการเรียนรู้มากขึ้น 

นอกจากน้ีการรวมกลุ่มกันเรียนรู้ของผู้เรียนจะพฒันาความร่วมมือร่วมใจกันออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน  

    2. ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนในการเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบกิจกรรม 

การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย บทบาทของผู้สอนจะเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อม 

ให้เกิดการเรยีนรู้ โดยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เริ่มตน้ศึกษาจากเรื่องใกล้ตัวไปสู่

เรื่องที่เช่ือมโยงสัมพนัธก์ันอยา่งซับซ้อนตามวุฒิภาวะของผู้เรียน สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้

แบบองคร์วม  

    3. การประเมินผลเป็นไปในสภาพจริง มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กับ

การนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรยีน  

    4. การสร้างให้คนเป็นมนุษย์ที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ คิดเป็น  

ทำเป็น และอยู่ร่วมกันเปน็ การคิดเปน็ คือ คิดกว้าง ลึก ยาว ไกล ทำให้เกิดปัญญา  

การทำเป็น คอื การทำให้ผู้เรียนเกิดคณุลักษณะที่ดีหลายประการ เช่น ชอบบนัทึก มีทกัษะ

ในการสื่อสาร การเผชิญสถานการณ์ การจัดการและสร้างงาน และการอยูร่่วมกัน คือ 

การเคารพศกัด์ิศรีความเปน็คนของเพื่อนมนุษย์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ รักความยุติธรรม 

การเห็นแก่ส่วนรวม สามารถรวมตัวร่วมคิดร่วมทำและสร้างความเป็นชมุชน  

  จากข้อความข้างต้นสรุปประโยชน์ของหลักสูตรบูรณาการได้ว่า หลักสูตร

บูรณาการจะเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเป็นวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้สอดคล้อง

สัมพันธ์กนั การเลือกเฉพาะสาระที่สำคญัและจำเปน็โดยใช้เวลาในการเรียนเท่าเดิมแต่ได้

สาระสำคัญมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหา ลดระยะเวลาเรียน ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้

อย่างมีความหมาย เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัจากการเรียนรู้แบบองคร์วม สามารถเชื่อมโยง

นำไปใช้จนเกดิประโยชน์ตอ่นักเรียนอยา่งแท้จริง 
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แนวคิดสะเต็มศึกษา 

 สะเต็ม (STEM) เป็นคำย่อที่มาจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา คือ S 

มาจากคำวา่ วิทยาศาสตร ์(Science) T มาจากคำว่า เทคโนโลย ี(Technology) E มาจากคำวา่ 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ M มาจากคำว่า คณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึง 

องค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์ทั้งสีส่าขาที่มีความเชื่อมโยงกัน มีจุดเริ่มต้นมาจาก

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF)  

(สำนักวิชาการ, 2559, หน้า 2) 

  1. ความหมายของสะเต็มศึกษา  

   นักการศึกษาและสถาบนัตา่ง ๆ ได้กล่าวถึงความหมายของสะเต็มศึกษา

ดังนี ้

    มนตรี จุฬาวฒันทล (2556, หน้า 3) ใหค้วามหมาย “สะเต็มศึกษา” 

ไว้ว่าเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่เน้นการบรูณาการ  

การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จนถึงอุดมศึกษาและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ไม่เน้นเพียงการท่องจำสูตรหรือทฤษฎี  

แต่สะเต็มศึกษาเป็นการฝกึให้นกัเรียนรู้จักวิธีคิดการตั้งคำถาม แก้ปัญหา สร้างทักษะ 

การหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่ เพื่อให้มีความรู้และทักษะสำหรับสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ 

สามารถประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในยคุประชาคม

อาเซียน 

    พรทิพย์ ศิรภิทัรชัย (2556, หน้า 50) ได้อธิบายว่า “สะเต็มศึกษา” คอื 

การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหวา่งสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ โดยนำจุดเด่นของธรรมชาติวิชาตลอดจน

วิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผูเ้รียนนำความรู้ทุกแขนง

มาใช้ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าและพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอน

หลายสาขาร่วมมือกนั เพราะในการทำงานจริงหรือในชีวิตประจำวนันั้นต้องใช้ความรู้ใน

หลายด้านในการทำงานทั้งสิ้นไมไ่ด้แยกใช้ความรู้เป็นสว่น ๆ 

    สถาบันการสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2557, หน้า 4) 

ไดอ้ธิบายความหมายของ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ไวว้่าเป็นแนวทางจัดการศึกษา

ทีบู่รณาการใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์เทคโนโลยี และ
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คณิตศาสตร ์โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งเป็นการพัฒนา

กระบวนการหรือผลผลติใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน 

    สิรินภา กิจเกื้อกูล (2558, หน้า 201) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 

การเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษา มุ่งเนน้ใหเ้กิดการบูรณาการในกลุม่สาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะ

ทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ีนำความรูม้าออกแบบ สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการหรือปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เป็นผลผลิต

จากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

    O’Neil et al. (2012, p. 36) ให้ความหมายของสะเต็มศึกษา ว่าเปน็ 

การบรูณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าดว้ยกัน 

เพื่อจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละวิชาท่ีบรูณาการ และสามารถ

นำไปใช้ในการออกแบบสิง่ประดษิฐ์เพื่อแกป้ัญหาในชีวิตจริง 

   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สะเต็มศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นทักษะการค้นหาขอ้มูลและการวิเคราะห์

ข้อค้นพบใหม ่ส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกการคิดตั้งคำถามและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

พัฒนาความรู้ ออกแบบ สรา้งสรรคแ์ละพัฒนาสิ่งใหม ่เชื่อมโยงความรู้ไปสูก่ารประกอบ

อาชีพและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวนั 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

   นักการศึกษาและสถาบนัตา่ง ๆ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดงันี้ 

    อภิสทิธิ์ ธงไชย (2556, หน้า 15) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ไว้ดังนี้ 1) กำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ โดยมีการวางแผน

ร่วมกนัระหวา่งครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 2) วางแผนการจัดกิจกรรม โดยมี

การบรูณาการ ดังนี้ S (Science) เกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติ สามารถใช้วิธีการสอน

แบบสบืเสาะ (Inquiry based science teaching) กิจกรรมแบบแก้ปญัหา (Scientific problem 

–based activities) T (Technology) เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ปรับปรงุ พัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือ 

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการ โดยผ่านกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยี  

E (Engineering) เป็นการคิดสร้างสรรคพ์ัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ซ่ึงวิศวกรรมศาสตร์ใน    
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สะเต็มศึกษา หมายถึง การออกแบบ (Design) วางแผน (Planning) การแก้ปัญหา (Problem 

solving) การใช้องค์ความรู้จากศาสตรต์่าง ๆ ภายใต้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข (Constraints and 

criteria) ที่กำหนด กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design process)  

เป็นการนำเอาองค์ความรู้เพื่อใช้สร้างผลงาน และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบนั 

    นงนุช เอกตระกูล (2557, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู ้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาต้องอาศัยบริบทของกจิกรรมที่นักเรียนคุน้เคยเพ่ือเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง โดยใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา ฝึกการคิดเชิงระบบและ 

การคิดวิเคราะห์ เน้นให้ผูเ้รยีนเกิดการทำงานเป็นทีม การฝึกใช้อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี 

ที่พบเห็นในชวีิตจริง เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการเรียนรูร้วมถึงฝึกการนำเสนอผลงานที่ผู้เรียน

ได้จัดทำขึ้นซึง่ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงจุดหมาย เหตผุลและกระบวนการเรียนรู้ 

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557, หน้า 4) 

แบ่งแนวทางการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ออกเป็น 5 

ขั้นตอน ได้แก ่ 

     ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา ผู้สอนแบง่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยใช้วิธีการแบ่ง

คละระหว่างผูเ้รียนที่มีผลการเรียนดี พอใช้ และอ่อน จากนั้นผู้สอนต้องสร้างความสนใจให้

ผู้เรียนเพื่อตระหนักถึงการแกป้ัญหา ซ่ึงสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การเปิดคลิปข่าว

ให้เห็นสถานการณ์จริง การตั้งคำถาม เป็นต้น ขัน้นี้เพื่อทำให้ผูเ้รียนเขา้ใจกับที่มาของปัญหา

และสามารถระบุปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม  

     ขั้นที่ 2 ขัน้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปญัหา  

เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีบทบาทหลัก ส่วนผู้สอนเปน็เพียงผู้ให้คำปรึกษาหรือชี้แนะเท่านั้น  

โดยผู้เรียนต้องรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับการแก้ปัญหา ซึ่งการรวบรวมขอ้มูล 

คอื ผู้เรียนต้องสบืค้นขอ้มูลว่าเคยมใีครหาวิธีการแกป้ัญหาหรือไม่ อย่างไร และมีขอ้เสนอแนะ

ใดบ้าง ส่วนการค้นหาแนวคิด คอื ผู้เรียน ต้องค้นหาแนวคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหา 

เช่น ความรูท้างวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีรวมทั้งผูเ้รียนต้องพิจารณาแนวคิด 

โดยพิจารณาถึงประเด็นความเป็นไปได้ ความคุ้มทนุ ความเหมาะสม ข้อดีและขอ้เสีย  

     ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา เป็นขัน้ตอนหลงัจาก

ที่ผู้เรียนเลือกแนวคิดทีเ่หมาะสมในการแก้ปัญหาได้แล้ว โดยในขั้นนีผู้้เรียนต้องกำหนด 

เค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติและวางแผน 

การปฏิบตัิงานให้ชัดเจนรวมทั้งต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสรจ็  
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     ขั้นที่ 4 ขัน้ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน เป็นขั้นที่

ผู้เรียนต้องทดสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของชิ้นงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ  

ถ้าประสิทธิภาพของชิ้นงานมีประสทิธิภาพไม่ดี ผู้เรียนต้องทำการปรบัปรุงชิ้นงานให้ดีขึน้ 

โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ไดบ้ันทึกไว้ สำหรับผู้สอนต้องทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา

โดยไม่ตอบคำถาม แต่ใช้คำถามชี้นำจนกระทัง่ผู้เรียนได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือคำตอบ  

     ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแกป้ัญหาชิ้นงาน 

ผู้เรียนต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแกป้ัญหาชิ้นงานตอ่สาธารณชน เพื่อให้ 

เห็นถึงวิธีการแกป้ัญหา ปรับปรุงชิ้นงานของตนเองและชิ้นงานของเพื่อน ๆ ข้ันนี้ผู้สอน 

ต้องทำหน้าทีส่รุป อธิบายความรู้เพิ่มเติม หลังจากทุกกลุ่มนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

และผลการแก้ปัญหาชิ้นงานและแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้กบัผู้เรียน 

   สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาต้องอาศัย

บริบทของกิจกรรมที่นักเรียนคุน้เคยเพือ่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยฝึกแก้ปัญหา ฝึกการคิด

เชิงระบบ การคิดวเิคราะห ์และการออกแบบ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการทำงานเปน็ทีม การฝึก

ใช้อุปกรณ์ สือ่ เทคโนโลยีที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือใช้เปน็เครื่องมือในการเรียนรู้ รวมถึงฝึก

การนำเสนอผลงานที่ผู้เรียนได้จัดทำขึ้น ซึง่ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงจุดหมาย เหตผุลและ

กระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างผลงานและเชื่อมโยงกับสถานการณท์ีแ่ตกต่างได้  

  3. เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

   นักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ได้สรุปเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไว้ ดังนี ้

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559, หน้า 2-5) กล่าวถึง

เป้าหมายของการจัดการเรยีนรู้ในวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา ดงันี้  

     1. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียน 

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหา (หลัก กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ สามารถ

เชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา สาระวิชา มีทักษะการคิดที่เป็นเหตุ

เป็นผล สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  

     2. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียน

สามารถนำแนวคิดทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ อธิบาย ทำนายปรากฏการณต์่าง ๆ 

ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันและสามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสนิใจ  
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     3. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เน้นให้ผู้เรียน 

มีความเข้าใจ แก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลย ีรวมถึงสามารถเรยีนรู้

วิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาด้านวิทยาศาสตร ์ 

     4. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ดา้นวิศวกรรม เนน้ให้ผูเ้รียนมทีักษะ

ในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง โดยประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างรู้คณุค่า  

    อย่างไรก็ตามการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 เป้าหมาย ต้องจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มีลกัษณะที่ดี ดังนี้  

     1. ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในระหว่างการเรียนรู้  

     2. มกีารท้าทา้ยผู้เรยีนให้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนด  

     3. กระตุ้นใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สำรวจตรวจสอบผ่านปัญหา 

ที่เป็นแบบปลายเปิด  

     4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม  

     5. มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนรู้ว่าสิง่ที่ได้เรียนรู้นี ้

มีประโยชน์หรือสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างไร โดยพิจารณาจากคำถามต่าง ๆ เช่น 

ทำไมผู้เรียนตอ้งสนใจเรื่องนี้ สิง่นี้เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์จริงอย่างไร เรื่องนี้

เกี่ยวข้องกับอาชีพและงานที่ผู้เรียนสนใจหรือไม่  

     6. มีคำตอบของปัญหาได้หลายแนวทางและความผิดพลาด 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  

   จากข้อความข้างต้นกล่าวได้ว่า เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา คือ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่าง

สาระ มีทกัษะการคิด สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ 

ตรวจสอบได้ สามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาผลงาน มีทักษะในการออกแบบและสร้างแบบจำลองจากการประยกุตใ์ช้ความรู้  

ซึ่งผู้เรียนจะบรรลุเป้าหมายได้นัน้ ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติ การทำงานเป็นทีม 

จากการแก้ปญัหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย และเน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริง 
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  4. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

   นักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผล 

การจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไว้ ดังนี ้

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557, หน้า 18) 

กล่าวถึง การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาว่าเป็นการวัดและ

ประเมินผลของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความรู้ ความคิด เจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถที่แทจ้ริงของผู้เรียน ซึ่งมแีนวทางการวัดและประเมินผล 

ดังนี ้

     1. การประเมินจากสภาพจรงิ (Authentic assessment) การประเมิน

ความสามารถทีแ่ท้จรงิของผู้เรียนจากการแสดงออก การกระทำหรือผลงานเพือ่สร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเองในขณะทีผู่้เรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน  

ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทำงานและความสามารถ

ในการแก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ การประเมนิจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพ 

ก็ต่อเมื่อมีการประเมนิหลาย ๆ ด้าน โดยใช้วิธปีระเมินหลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่มากพอที่จะสะท้อน

ถึงการพัฒนาและความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้  

     2. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance 

assessment) ความสามารถของผู้เรยีนที่ประเมนิไดจ้ากการแสดงออกโดยตรงจากการทำงาน

ต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่กำหนดให ้ซึง่เป็นของจริงหรอืใกลเ้คยีงกับสภาพจริงและเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือปฏิบัติจริง โดยประเมินจากกระบวนการ

ทำงาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดขั้นสูงและผลงานที่ได้ 

   จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มี 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การประเมินจากสภาพจริง ซึง่เปน็ 

การประเมนิจากการแสดงออก การกระทำหรือผลงาน และ 2) การวัดและประเมินผล 

ด้านความสามารถ ซึ่งเปน็การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน โดยผู้สอน

สามารถเลือกแนวทางในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ทีต่้องการวัด 
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ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 1. แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

  จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

นักการศึกษาได้เสนอแนวคดิไว้ ดังนี ้

   สุชิน เพ็ชรักษ ์(2544, หน้า 3-13) กล่าวถึง แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี

การเรียนรู้เพือ่สร้างสรรคด์้วยปัญญาเป็นพื้นฐานและหลักการสำคัญในการจัดการเรียน 

การสอน ดังน้ี 

    1. การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by doing) โดยให้ผู้เรียนได้

ลงมือสำรวจ ทดลอง ฝึกปฏิบตัิ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ความเข้าใจได้โดยผา่นประสบการณต์รงของตนเองไม่ใช่การถ่ายทอดจากครูผู้สอน  

    2. การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project base learning) โดยการ

เปิดโอกาสใหผู้้เรียนเป็นผูเ้ริม่และสร้างโครงงานตามทีต่นเองสนใจ ดังนั้น สิ่งที่ผู้เรยีนคิด

และกระทำกย็่อมแตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะอยูใ่นสภาพแวดล้อมหรือภายในห้องเรียน

เดียวกันก็ตาม ทำให้ผู้เรียนเกิดความหลากหลายทางความคิด นำไปสู่การสร้างกิจกรรม

โครงงานที่หลากหลายต่อไป เมื่อผู้เรียนได้สร้างโครงงานตามที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียน 

ก็จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างลึกซ้ึง 

    3. การเรียนรู้ที่มีผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Child-centered learning) เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ที่มีผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีลักษณะที่มีการจัดกิจกรรม 

ซึ่งมีเครื่องมือช่วยเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกทำกิจกรรม

ต่าง ๆ เองด้วย 

    4. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong leaning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

สร้างสิ่งต่าง ๆ จากการเรียนรู้ ดงันั้น ผู้เรียนจะสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นจุดเริม่ต้น

สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ และสิ่งต่าง ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เรียนได้

พิจารณาว่าความคิดใหมท่ีส่ร้างขึ้นจากการเรียนรู้นั้นถูกต้องและสมบูรณ์แล้วหรือไม ่

หากยังไม่สมบูรณ์ผู้เรียนจะมีการปรับแก้อย่างไร ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้สิง่นั้นได้อย่างไมม่ี 

ที่สิ้นสุด ซึ่งถอืว่าสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   ทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 96) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ดว้ยปัญญา มพีื้นฐานมาจากพฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจต์ 

ผู้พัฒนาทฤษฎีนี ้คอื ศาสตราจารย์ซมีัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยี

เมสซาซูเซตส์ เพเพอร์ท ได้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นมาใช้ในวงการการศึกษา แนวคิดของทฤษฎีนี้

คือ การเรียนรู้ที่ดเีกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน  

หากผู้เรียนมโีอกาสได้สร้างความคิดและนำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงาน 

โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทำให้เห็นความคิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  

และเมื่อผู้เรียนสร้างสิง่ใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทำให้มีความหมายต่อผู้เรียน และสามารถถ่ายทอด

ให้ผูอ้ืน่เขา้ใจความคิดของตนไดด้ ีนอกจากนัน้ความรูท้ี่สร้างขึน้เองนี้ยงัเป็นรากฐานให้ผูเ้รียน

สามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

  สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญามีแนวคิดในการจัดการเรียนรู ้

ที่เน้นให้นักเรยีนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ แล้วนำไปใช้สร้างชิ้นงาน 

หรือแก้ปัญหา จนสามารถอธิบายให้ผู้อืน่เข้าใจและต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด 

 2. ความหมายของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

  นักการศกึษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา 

ไว้ดังนี ้

   สุชิน เพ็ชรักษ ์(2544, หน้า 16-17) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู ้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและในการสร้าง

ความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนมาโดยอาศัยสือ่และเทคโนโลยี 

ซึ่งในการสร้างสิ่งที่จับต้องได้หรือสามารถมองเห็นได้จะมีผลทำให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิด  

มีความกระตอืรือร้น มีความรบัผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง  

   บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2546, หน้า 17) กลา่วว่า ทฤษฎีการเรียนรู ้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นแนวคิดทีผู่้เรียนเรียนรู้โดยอาศัยวัสดุสื่อเทคโนโลยี 

กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้หรือบรบิททาง

สังคมที่ด ีทำให้มกีารสร้างความรู ้โดยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มต้องมีความหลากหลาย 

(Diversity) มีทางเลือก (Choice) และมีความเป็นกนัเอง (Congeniality) 

   พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา (2548, หน้า 25) สรุปไว้วา่ ทฤษฎกีารเรยีนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นแนวคิดทีเ่น้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยผู้เรียนจะเรียนรู้

ได้ดี เกิดจากการนำเรื่องท่ีเด็กชอบมาให้เด็กทำ (Construct) โดยบูรณาการวิชาการและ



69 

เรื่องที่ควรเรียนรู้ ใช้หลักการเรียนรู้ในลกัษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner 

centered learning) และผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

   ไพโรจน์ ชินศิรประภา (2550, หน้า 25) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู ้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยผา่น 

การปฏิบตัิจรงิ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเข้าใจสิง่ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง 

อกีทั้งสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูข้องตนในดา้นทักษะการใช้ชีวติ ให้มีความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคิด วางแผน และการทำงาน

อย่างเป็นระบบไปจนถึงการฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีมได้ดี รับผิดชอบหน้าที่

ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมจริยธรรม ซึง่นับเปน็การเรยีนรู้แบบครบองค์ความรู้ในทุกด้าน 

ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และติดนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   ชัยพร นิ่มนวล (2556, หน้า 31) ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้ 

เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาว่า เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

จากการสร้างชิ้นงาน (Artifact) ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีทางเลือกหลากหลาย

และเป็นกันเองกับผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศ 

ในการเรียนรู้ที่ดี  

   ภัทรลกัษณ์ สงัขวงษ์ (2556, หน้า 43) ได้สรุปว่า เปน็ทฤษฎีที่ผู้เรียน 

เป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นเองและในการสร้างความรู้นั้นผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ขึ้นมาโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างสิ่งจับต้องได้หรือสามารถมองเหน็ไดจ้ะมีผล

ทำให้ผูเ้รยีนตอ้งใช้ความคดิ มีความกระตอืรือรน้ มคีวามรับผิดชอบต่อการเรยีนรู้ของตนเอง

อย่างจริงจัง ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้

การสอนแบบโครงการ เพื่อสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เนต็สามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

   วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2560, หน้า 47) กล่าวว่า Constructionism 

เป็นการสร้างองค์ความรู้ของเด็ก จากการเรียนรู้ด้วยตนเองในการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างสร้างสรรค์ผ่านวัสดุอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยประสบการณ์ความรู้ใหม่และ

ประสบการณค์วามรู้เดิมมาผสมผสานและก่อให้เกิดองค์ความรู้ของเด็กเอง เป็นการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กเลือกที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยใช้ 

เทคโนโลยีเปน็เครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการใช้การซึมซบัประสบการณ์
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ความรู้ใหม่ (Assimilation) และปรับให้เข้ากับประสบการณ์ความรู้เดิม (Accommodation) 

และเกิดเปน็ Powerful learning คือ การเรียนรู้มีการซึมซับและปรับแต่งอยูต่ลอดเวลา 

   Papert (1999, p. 68) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญาเป็นการสร้างความรู้ขึ้นโดยตัวผู้เรียน การศึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎีนี้ประกอบ 

ด้วยการจัดโอกาสให้กบัผู้เรียนได้มีส่วนรว่ม ซึ่งการเรียนรู้ที่ดไีม่ได้มาจากการหาวิธีสอน

ต่าง ๆ ให้ครู แต่มาจากการให้โอกาสตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีกว่า 

แก่ผู้เรียนในการสร้างความรู้ 

  กล่าวโดยสรปุ ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปญัญาเป็นแนวคิด 

ที่ผู้เรียนเป็นฝา่ยสร้างความรู้ขึ้นเองตามความถนัดและความสนใจ เนน้นักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง 

ฝึกปฏบิัติและสร้างชิ้นงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ทำให้นักเรียนสามารถ

นำความรู้จากการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาผลงานหรือชิ้นงาน จนกลายเปน็ 

การเรียนรู้ทีม่ีความหมายต่อผู้เรียน 

 3. หลักการของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

  นักการศึกษา ได้อธบิายถึงหลักการของทฤษฎกีารเรยีนรู้เพื่อการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญาไว้ ดังนี ้

   สุชิน เพ็ชรักษ ์(2548, หน้า 31–34) ได้กล่าวถึงหลกัการของทฤษฎี 

การเรียนรู้เพือ่การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาไว้ ดังนี้  

    1. หลักการท่ีผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ การให้ผู้เรียน 

ลงมือสร้างสิ่งของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดป้ฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม

ภายนอกทีม่ีความหมาย รวมถงึปฏกิิรยิาระหว่างความรู้ในตัวของผูเ้รียนเองกับประสบการณ์

และสิ่งแวดลอ้มภายนอก สามารถเชือ่มโยงและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่  

    2. หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยครูต้องจัด

บรรยากาศการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิัติกจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเอง 

โดยมีทางเลือกทีห่ลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสขุ สามารถเชือ่มโยงความรู้ระหว่าง

ความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าได้ ส่วนครูทำหน้าทีเ่ป็นผู้ชว่ยและคอยอำนวยความสะดวก  

    3. หลักการเรยีนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม หลักการนี้ 

เน้นให้เหน็ความสำคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเปน็แหล่งความรู้ 

อีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญ การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

เป็นการจัดประสบการณ์เพือ่เตรยีมคนออกไปเผชญิโลก ถ้าผูเ้รยีนเหน็ว่าคนเป็นแหล่งความรู้ 
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สำคญัและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได ้เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัวและทำงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    4. หลักการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ หลักการนี้เน้นการใช้เทคโนโลยี

แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นผลใหเ้กิดพฤติกรรมที่ฝงัแน่น  

เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning how to learn) การเรียนรู้ที่เนน้ให้ผู้เรียน

ลงมือปฏบิัติหรือสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนั้น เครื่องมือทีใ่ช้ต้องมีลักษณะ 

เอื้อต่อการให้ผู้เรียนนำมาสร้างเป็นชิ้นงานได้สำเร็จตอบสนองความคิดและจินตนาการ 

ของผู้เรียน  

   ทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 96-98) ได้เสนอหลักการตามแนวคดิ

พื้นฐาน ดังนี้  

    1. การเรียนรูจ้ากการแก้ปัญหาโดยการสำรวจและทดลองด้วยตนเอง

และเชื่อมโยงความรู้ใหม่เขา้กับสิ่งที่รู้มาก่อนแล้ว  

    2. การนำความรูท้ีม่ีอยูเ่ดมิไปใช้เพือ่สรา้งสิ่งใหม ่ๆ ต่อไป ซึ่งเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เป็นวัสดุอุปกรณ์ชั้นเย่ียมที่จะช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กได้อย่างมาก  

ซึ่งเทคโนโลยีอย่างอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้ดีเท่าผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เปน็เครื่องมือ

ในการสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ  

    3. การทำใหส้ิ่งที่เปน็นามธรรมสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรม

และใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นสร้างความเขา้ใจที่ลึกซึ้งเก่ียวกับนามธรรมต่อไป ดังนั้น ผู้เรียน

สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างช้ินงานออกมาเปน็รูปธรรม โดยมีจดุเน้น 

ที่การใช้สื่อเทคโนโลยีวัสดอุุปกรณ์ที่เหมาะสม 

  กล่าวโดยสรุป หลักการของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา คือ มุ่งเน้น 

ให้นักเรียนสรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง เข้าใจตนเองและมองเห็นความสำคญัในสิ่งที่เรียนรู้

มุ่งเน้นให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยการใช้เทคโนโลยใีนการค้นหาความรู้ และสรา้งผลงาน/

ชิ้นงาน ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสร้างความรู้ใหมจ่ากการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนกัเรียน 

เป็นสำคัญ ตามความถนัดและความสนใจ 

 4. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

  การจัดการเรยีนรูต้ามทฤษฎีการสรา้งสรรค์ดว้ยปัญญาเป็นการจัดการเรยีนรู้

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงวธิีการ 

ในการจัดการเรียนรู ้ดังนี้  



72 

   สุชิน เพ็ชรักษ ์(2548, หน้า 3–4) กล่าวว่า เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แลว้ 

กับสิง่ที่กำลังเรียน ให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการที่ตนเองสนใจ เปิดโอกาส 

ให้มีการนำเสนอความคิด ผลงาน ผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพือ่น ให้เวลาทำงานอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

การเรียนรู้เพือ่การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ครูเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนี้  

    1. ต้องไม่ถือว่าครูเป็นผู้รู้แต่ผูเ้ดียว ผู้เรียนต้องเชื่อตามทีค่รูบอกแต่ครู

ต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ที่จะช่วยเหลอืนักเรียนเท่าที่จะช่วยได ้ดังนั้น ครูจึงไม่อับอาย

ผู้เรียนที่จะพดูว่า “ครูก็ยังไม่ทราบพวกเรามาช่วยกันหาคำตอบดูซ”ิ  

    2. ต้องพยายามให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้้วยตนเองมากที่สุด อดทน

และปล่อยใหน้ักเรียนประกอบกจิกรรมดว้ยตนเอง อยา่รบีบอกคำตอบ ควรชว่ยเหลอืแนะนำ

ผู้เรียนที่เรียนช้าและเรียนเร็วให้สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองใหม้ากที่สุด  

    3. ไม่ควรถือว่า “ผู้เรียนทีด่ีต้องเงียบ” แต่ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกนัและกัน  

    4. ต้องไม่ถือว่าการที่ผู้เรียนเดนิไปเดนิมาในการทำกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นการแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินัย แต่ต้องคิดว่าการเดนิไปเดนิมาเป็นกระบวนการหนึ่ง

ที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยทำใหผู้้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน  

    5. ไม่ควรยึดติดกบัหลักสูตรมากเกินไป ไม่ควรจัดเนือ้หาที่ไม่จำเป็น

ให้กับผู้เรียน ควรคิดว่าการให้เนื้อหาท่ีจำเป็นแม้จะน้อยอย่างก็ยังดีกว่าสอนหลาย ๆ อย่าง 

แต่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้น้อยมากหรือนำความรู้ที่เรียนไปประยกุต์ใช้ไม่ได้  

    6. การจัดตารางสอนควรจัดให้ยดืหยุน่ เหมาะสมกับเวลา ทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ภายในเวลาที่เหมาะสมไมม่ากหรือน้อยไป 

  จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ 

ด้วยปัญญา คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากที่สุด ให้ผู้เรียนได้พูดคยุ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกนั จัดเนื้อหาที่สำคัญและจำเปน็สำหรับใช้ในการ

จัดการเรียนรูแ้ละนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นใหน้ักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

 



73 

 5. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปญัญา 

  นักวิชาการ นักการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปญัญาไว้ ดงันี้ 

   พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2548, หน้า 28-30) เสนอขั้นตอน 

การดำเนินงานตามแนวคิดทฤษฎกีารเรยีนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 8 ขั้นตอน ดังนี ้

    ขั้นตอนที่ 1 ระดมสมองในการจัดทำโครงการ (Brainstorm for project 

interest) เป็นขัน้ตอนของการประชุมปรกึษา เพื่อหาความสนใจในโครงการร่วมกัน ซึ่งผู้เรียน

แต่ละคนจะมีความสนใจทีต่่างกัน ดังนั้น ต้องมีการรวมกลุ่มโดยรวมผู้เรียนที่มีความชอบ

คล้ายกันมาร่วมทำโครงการเดียวกัน และในแต่ละโครงการผู้เรียนสามารถนำเรื่องที่สนใจ

และเป็นส่วนหนึง่ของโครงการใหญ่ มาร่วมนำเสนอเพื่อเปิดโอกาสในเรียนรู้จากคนในกลุ่ม

เพิ่มเติม  

    ขั้นตอนที่ 2 เตรียมและบริหารจัดการโครงการ (Project preparation 

and management) เป็นการจัดโครงการที่มีผูป้ระสาน (Facilitator) ตอ้งจัดใหม้ีความเหมาะสม

กับผู้เรียนให้มากที่สุด รวมถึงวางแผนจดัทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field trip) และ 

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด  

    ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการเรยีนรู้ของตนเอง (Planning of their own 

learning) เป็นการวางแผนโครงการโดยผูเ้รียนต้องเรียนรู้ว่าแต่ละช่วงจะทำอะไร ปกติแล้ว

โครงการจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงต้องมกีารวางแผนล่วงหนา้ว่าจะทำอะไรและแล้ว

เสร็จเมื่อไหร ่

    ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้จากการลงมือกระทำ (Learning by doing) ขัน้ตอน

นี้เปน็หัวใจของการเรียนรู้ผ่านโครงการในลักษณะของ Learning by doing โดยเชื่อว่า 

การเรียนรู้ผ่านการทำงาน จะทำให้คนมีความเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงการกับชีวิตได้  

มี 3 ขั้นตอนยอ่ย คือ  

     1) การค้นหาและการทดลอง (Searching and experimenting)  

เป็นการค้นจากแหล่งเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 

ที่หลากหลายและการลองผิดลองถูก ทดลองทำด้วยการปฏิบตัิจรงิ  
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     2) การเรียนรู้การประสานงาน ความเชี่ยวชาญและความเปน็มือ

อาชีพ (Learning with FA, expert and professional) ผู้เรียนรู้โครงการแผนการทดลอง

ได้รบัโอกาสการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตามสายอาชีพโดยตรง การที่ผู้เรียนได้เห็นของจริง

จะทำให้เกิดความเขา้ใจไดด้ีกว่าการอ่านหนังสอืหรือหาขอ้มูลจาก Internet เพียงอย่างเดยีว  

     3) การแลกเปลี่ยนและนำเสนอ (Show and share) เป็นขัน้ตอน

สุดท้ายของการเรียนรู้จากการลงมือกระทำ (Learning by doing) ผู้เรียนนำส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้

มานำเสนอแบ่งปันให้คนอื่นได้ทราบ เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้แล้ว

กลับไปเรียนรู้ใหม่ซ้ำ  

    ขั้นตอนที่ 5 ความรู้ใหม่ (New knowledge) เป็นผลทีเ่กิดจากการลง

มือกระทำ (Learning by doing) การนำเสนอองค์ความรู้ที่รวบรวมด้วย Mind map ผนวก

กับการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมแปลกใหม ่ 

    ขั้นตอนที่ 6 การนำเสนอผลงาน (Presentation) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ตามแผนต้องนำเสนอสิง่ที่ได้ค้นพบและได้เรียนรู้มานำเสนอ 

ในรูปแบบต่าง ๆ และจัดนทิรรศการ มีการดำเนินการ ดังนี้  

     1) ผลผลิตสุดท้าย (Final product) คือ ผลผลิตจากโครงงานที่เสร็จ

สมบูรณ์  

     2) กระบวนการเรียนรู้ด้วยผู้เรียน เช่น การสาธิต การอธิบาย  

การตอบข้อซักถามหรือวิธีการอืน่ ๆ ท่ีจะให้ทราบว่าเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการเรียนรู้จริง  

    ขัน้ตอนที่ 7 การประเมนิการเรยีนรู ้(Learning assessment) เป็นขัน้ตอน

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วงจรวางแผน ลงมือปฏิบตัิ ตรวจสอบและทำเป็นมาตรฐาน 

(PDCA) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) 2) การประเมินผล

การเรียนรู้โดยผู้สอน ผู้ประสานงาน เครื่องมือประเมินผล ได้แก ่แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

และ Tracking system เป็นระบบฐานข้อมูล 360 องศา นำข้อมูลกิจกรรมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย Internet สามารถดูพัฒนาการได้ 

    ขั้นตอนที่ 8 การปรับเปลี่ยนการกระทำ (Modify actions) เป็นการนำ

สิ่งทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการทำโครงงานที่ผา่นมา พฒันาตนเองไปสูก่ารเรยีนรู้สิง่ใหม่อย่างไม่สิน้สุด 

   ไพโรจน์ ชินศิรประภา (2550, หน้า 21) ได้นำเสนอการประยุกตใ์ช้ทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ผู้ที่ริเริ่ม คือ 
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พารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา ไดเ้ชิญ Seymour Papert มาช่วยคิดและพัฒนาระบบการศึกษา

ในการนำแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้ในโรงเรียนดรุณสิกขาลัยภายใต้

แนวคิด “คิดใหม่ ทำใหม ่นวัตกรรมใหม่” ซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

(Learning by doing) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทกุวิชาเข้าด้วยกัน โดยมีครู 

เป็นผู้ช้ีแนะนวตักรรมใหม่ คอื เน้นการนำสื่อต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ กิจกรรม โครงงาน โดยมีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี้  

    1. ผู้เรียนเลือกโครงการที่ตนเองสนใจ  

    2. ครูทำการศึกษาหัวข้อพร้อมเชื่อมโยงความรู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งความรู้

หลักและความรู้เสริมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

    3. ครูและนักเรียนวางแผนร่วมกับนักเรียนนำเสนอแผนงานของตนเอง

ในรูปแบบต่าง ๆ 

    4. นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ส่ิงสำคัญขั้นตอนนี้ คือ ต้องมี 

การจดบันทกึและสรปุส่ิงที่เรียนรู้ในแต่ละข้ันตอน  

    5. สรุปความรู้รวบยอดและเก็บบันทึกผลงาน  

    6. นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้  

    7. วิเคราะห์และประเมินผลงาน โดยเพือ่น ครู และผูป้กครอง  

    8. ต่อยอดองค์ความรู้ใหมต่่อไป  

   อัชญา ศรนีาราง (2556, หนา้ 39-40) ไดน้ำแนวคิดทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ดว้ยปัญญามาพัฒนาหลกัสูตรกลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง ส่ิงแวดลอ้มในท้องถิน่ 

จังหวัดตราด ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โดยจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน ดังนี้  

    1. ขั้นวางแผน ครูนำเสนอผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนชักชวน

นักเรียนทำความเขา้ใจกับผลการเรียนรู้ว่ามีขอบข่ายเพียงใด ต้องวางแผนอย่างไรให้ครอบคลุม

และรวดเร็ว นักเรียนแบ่งกลุม่ตามความพอใจ กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันวางแผนว่าจะคน้หา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต้องใช้วัสดุใดในการสร้างความรู้ วิพากษ์และสรุปแผนงานของ

กลุ่มตนเอง  

    2. ขั้นกิจกรรมเพื่อสร้างชิ้นงานและอภปิรายเพื่อเชื่อมโยงความรู้ 

ดำเนินงานตามแผนงาน ครูผู้สอนสังเกตการณ์ทำงานและอภิปรายเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียน

เชื่อมโยงความรู้สู่ผลการเรียนรู้ 
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    3. ขั้นสื่อสารเพื่อให้เหตุผล กลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองโดยบอก

เหตุผลของกลุ่มตนเอง ครูเป็นผู้ชี้แนะเพือ่ให้เหตุผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

    4. ขัน้ประเมินผลและขยายผล ประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยนักเรียน 

เพื่อน และคร ูนำผลงานของกลุ่มแสดงบนป้ายนิเทศ 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556, หน้า 21) ได้นำเสนอการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสนักำแพง ตามตามทฤษฎี Constructionism  

โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps to constructionism) ดังนี ้

    ขั้นตอนที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparking) ครูใช้กิจกรรมวธิีการ

หรือสื่อ กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ เห็นแนวทางในการแสวงหาความรู้นำไปสู่ความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ 

    ขัน้ตอนที ่2 สะกิดให้คน้คว้า (Searching) ใช้กจิกรรมหรอืหัวขอ้เรื่องราว 

ทีน่่าสนใจชวนให้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติมหรือคำตอบ

ด้วยตนเอง 

    ขั้นตอนที่ 3 นำพาสู่การปฏบิัติ (Studying) ฝึกให้นักเรียนได้ปฏบิัติ

เรยีนรู้ดว้ยตนเองทัง้เป็นกลุม่เป็นรายบุคคลจนเกิดทักษะและเรยีนรู ้การแกป้ัญหาดว้ยตนเอง 

    ขั้นตอนที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) เน้นนักเรียนนำความรู้

ความเข้าใจจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาหรอืประยุกตใ์ช้ จนสามารถสรุปเป็น

องค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ 

    ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอควบคูก่ารประเมิน (Showing and sharing)  

ฝึกใหน้ักเรียนรู้จักวางแผนในการนำเสนอความรู้ผลงานของตนเองอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์ 

ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เชน่ นิทรรศการ การใช้คอมพิวเตอร์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในด้านผลงาน ความคิด วิธีการ นำไปสูก่ารพัฒนาผลงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556, หน้า 45) ได้นำเสนอ 

การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตามแนวคิด 

Constructionism โดยใช้กระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี ้

    ขั้นตอนที่ 1 ระดมความคิด ผู้เรียนช่วยกนัระดมความคิดเกีย่วกับเรื่อง

ที่จะเรียน 

    ขั้นตอนที่ 2 พินิจแผนงาน ผู้เรียนกับครู ครูกับครู ครกูับผู้ปกครอง

ร่วมกนัในการวางแผนเกีย่วกับหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยในสิ่งที่จะเรียน 
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    ขั้นตอนที่ 3 สูก่ารเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ 

ที่หลากหลาย โดยผ่านกระบวนการคิด ลงมือทำ ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุง 

    ขัน้ตอนที่ 4 ควบคู่แลกเปลี่ยน เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กบับคุคลทั่วไป เช่น เพื่อน พี่ ครู และผู้ปกครอง เพื่อฝึกการนำเสนอ ทำให้ผู้เรียน

กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งทีถู่กต้อง 

    ขั้นตอนที่ 5 หมั่นเพียรประเมิน จัดให้มีการวัดและประเมินผล 

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยวางแผนการประเมินใหส้อดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

    ขั้นตอนที่ 6 เผชิญโลกการเรียนรู้ใหม่ เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้

แล้วไปสูก่ารเรียนรูใ้หม่อยา่งต่อเนื่องไมม่ีที่สิ้นสุดเปน็การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556, หน้า 83) ไดน้ำเสนอการพฒันา 

การเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตามทฤษฎ ีConstructionism  

โดยมีขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 สร้างแรงบนัดาลใจ (Reinforcement) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ความสงสัย อยากรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสืบค้น และคิดหัวข้อโครงงานทีต่นเอง

สนใจ โดยครทูีป่รึกษาโครงงานเปน็ผู้เสริมแรงและกระตุ้นเนื้อหาความรู้จากการเข้าฐาน

กิจกรรม “ร.น.ค. (ราชวินิตประถมบางแค) เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียง” บูรณาการ

กับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระโยงกับพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ

ด้านต่าง ๆ และนำมาจัดเปน็ฐานการเรียนรู้ ซึง่ทุกฐานมีการจัดแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย 

    ขั้นที่ 2 ใฝ่หาความรู้ (Enquire) ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและความรู้ 

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตหรือจากการปฏิบัติทดลอง 

โดยครูที่ปรึกษาโครงงานให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมในจุดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ 

    ขั้นที่ 3 นำสู่ปฏิบตัิ (Practice) ผู้เรียนนำความรู้ทีม่ีอยู่เดิมมารวมกับ

ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสบืค้นตามความสนใจ นำมาสร้างเป็นโครงงานโดยใชก้ระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานอย่างเปน็ข้ันเป็นตอนและมีครูที่ปรึกษาคอยดูแล 

    ขัน้ที่ 4 ฝกึหัดถ่ายทอด (Instruct) ผูเ้รยีนนำเสนอโครงงานเป็นกลุ่มย่อย

และปรับปรุงโครงงานให้ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินโครงงาน

ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาโครงงานต่าง ๆ อย่างน้อย 3 คน 
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    ขั้นที่ 5 ต่อยอดสู่สังคม (Make) ผู้เรียนจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่

ความรู้ที่ได้ไปสืบค้นมาและสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองใหก้ับผู้เรียนชั้นอืน่ ๆ ผู้ปกครอง

และชุมชนทราบ 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา พบว่า สถานศึกษาหรือครูผู้สอน สามารถกำหนดขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับหลักการของทฤษฎีและความเหมาะสมของเนื้อหา ตัวชี้วัด

และเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกบัผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร 

และบริบทของสถานศึกษา  

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

 1. ความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นหน่ึงในสามทกัษะที่มีความสำคญั 

และจำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที ่21 ซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งในการแสวงหาความรู้ 

และการนำไปใช้ประกอบอาชีพในยุคที่สงัคมเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน นักวิชาการไดใ้ห้

ความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมไว้ ดังนี้ 

   วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 28) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

(Learning and innovation skills) คือ ทักษะพื้นฐานที่มนุษยใ์นศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียน

เพราะโลกยิ่งจะเปล่ียนแปลงเร็วขึน้เรื่อย ๆ และมีความซับซอ้นซ่อนเงื่อนมากข้ึน คนที่อ่อนแอ

ในทักษะด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมจะเป็นคนที่ตามโลกไม่ทัน เพราะทักษะ 

ดา้นการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเขา้สู่โลกการทำงาน

ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน  

   น้ำทิพย ์องอาจวาณิชย์ (2556, หน้า 97-98) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้

และนวตักรรม หมายถงึ พฤตกิรรมที่แสดงถงึความสามารถของผู้เรยีนในการแสวงหาความรู้

ที่หลากหลาย โดยอาศัยการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะนำไป 

สู่การสร้างความคิดที่แตกต่างและผลงานใหม ่ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

   เยาวเรศ ภกัดีจิตร (2557, หน้า 2) กล่าวว่า ทักษะด้านการเรยีนรู้และ

นวัตกรรมจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อน

มากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปญัหา การสื่อสารและการรว่มมือ 
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   อดุลย์ ไพรสณฑ์ (2558, หน้า 14-15) กล่าวว่า ทักษะดา้นการเรียนรู้และ

นวัตกรรม หมายถึง ชุดของทักษะที่ต้องพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของผู้เรียนทุกคน ซึ่งมีทักษะ

ย่อยที่เป็นส่วนประกอบ คอื ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

การสื่อสารและการร่วมมอื เพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างพินิจพิจารณา แกไ้ขปัญหา

ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อการอยูร่่วมกันได้อย่างกลมกลนื 

รวมทั้งมีการประดษิฐ์คิดคน้นวตักรรมในการดำรงชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ 

   Partnership for 21st Century Skills (2009, p. 3) ให้คำจำกัดความว่า 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นทักษะที่ใช้แยกระหว่างนักเรียนทีม่ีทักษะในการดำรงชีวิต

ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของศตวรรษที่ 21 และนักเรียนที่ไม่มีทกัษะเหล่านั้น โดยเจาะจง 

ไปที่ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)  

การสื่อสาร (Communication) และการรว่มมือ (Collaboration) 

  สรุปไดว้่า ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม เป็นทักษะทีม่คีวามจำเป็นทีน่ักเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ต้องนำไปใชใ้นการดำรงชีวิตและการเรียนรูใ้นอนาคต โดยนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวติหรือสรา้งองค์ความรูใ้หม ่เพือ่พัฒนาความสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมถึงพฒันาตนเอง

ในด้านการเรยีนรู้และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค ์การคดิอย่างมี 

วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การร่วมมือและการสร้างนวัตกรรม 

 2. องค์ประกอบของทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

  นักวิชาการและนักการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ กล่าวถึง

องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

   วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 28-39) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ประกอบด้วยทักษะย่อย ดังตอ่ไปนี้ 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  

2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ 3) การสื่อสารและการร่วมมือ  

   ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ (2556) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

ประกอบด้วย 1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 2) การคิดเชิงวิพากษแ์ละ 

การแก้ปัญหา และ 3) ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือในการทำงาน 

   น้ำทิพย ์องอาจวาณิชย์ (2556, หน้า 101) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ประกอบดว้ย 1) การสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

และ 3) การสื่อสารและการร่วมมือ  
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   เบญจวรรณ ถนอมชัยธวัช และคณะ (2559, หน้า 215-216) กล่าวว่า

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) ประกอบด้วย 1) การคิด

แบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving) 2) การคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and innovation) และ 3) การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกบัผู้อื่น (Communication and collaboration)  

   พาที เกศธนากร (2561, หน้า 102) ได้กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (CRIS)  

2) ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ (COMC) 3) ทักษะการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (LEAS) 

และ 4) การสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม (CONI) 

   Partnership for 21st Century Skills (2009, pp. 3-4) กล่าวว่า ทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ  

ดังนี้ 1) การคดิอย่างสร้างสรรค ์2) การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ  

3) การสื่อสารและการมีสว่นร่วม 

  จากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้วิจัยนำมา 

สังเคราะห์ให้เห็นองคป์ระกอบที่ชัดเจน ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ที่ องค์ประกอบ/นักวิชาการ 
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รว
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1 ความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  ✓ ✓  ✓   3 

2 การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  ✓    ✓ ✓ 3 

3 การสื่อสารและการร่วมมือ  ✓  ✓  ✓  3 

4 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม       ✓ 1 

5 การสรา้งสรรค์และนวัตกรรม     ✓  1 

6 การคดิอย่างสร้างสรรค์      ✓ 1 

7 การคดิเชิงวิพากษแ์ละการแก้ปัญหา   ✓     1 

8 การคดิวิเคราะห์และการแกป้ัญหา   ✓    1 

9 การคดิแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา    ✓   1 

10 การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น    ✓   1 

11 ทักษะการพึ่งพาตนเองในการเรยีนรู ้     ✓  1 

12 ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือในการทำงาน  ✓   ✓  2 

13 การสรา้งสรรค์นวัตกรรม   ✓    1 

 

 จากตาราง 2 ผู้วิจัยไดส้ังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม

ของนักวิชาการ โดยพิจารณาจากความถีต่ั้งแต่ 2 ขึ้นไป สรุปได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก ่1) การคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม  

2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

และจากการสรุปองคป์ระกอบนี้ ผู้วิจยัไดน้ำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดนยิามเชงิปฏบิัตกิาร

และพฤติกรรมบ่งช้ีของทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียนต่อไป 
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 3. พฤติกรรมบ่งชี้ของทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเปน็ทักษะทีน่ักเรียนในศตวรรษที่ 21  

ต้องมีเพ่ือดำรงชีวิตในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยเน้นทักษะท่ีจำเปน็ 

ต่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดข้ันสูง การแก้ปัญหาและการสร้างส่ิงใหม่หรือนวัตกรรมและ

เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรม

บ่งชี้เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สำหรับใช้ในการวัดและประเมินผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย

ทีต่ั้งไว้ ซึ่งนักวิชาการและนักวิจัยไดท้ำการศึกษาและกำหนดพฤตกิรรมดังกล่าวไว้ ดงันี้ 

   น้ำทิพย ์องอาจวาณิชย์ (2556, หน้า 103) ได้พัฒนาแบบวัดทักษะ 

แห่งศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การประยกุต์ใช้แนวคิด 

การเข้าถงึคณุลักษณะที่มุ่งวัดของแบบทดสอบ ได้กล่าวถึงพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 

    1. การสร้างสรรคน์วัตกรรม มีพฤติกรรมตัวบ่งชี้ ดังนี้  

     1.1 สร้างผลงานท่ีแปลกใหม่  

     1.2 ริเริม่ความคิดใหม ่ๆ  

    2. การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา พฤติกรรมตัวบ่งชี้ ดังนี้  

     2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ  

     2.2 การช่วยคนอื่นแก้ปัญหา  

     2.3 รู้จักการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน  

     2.4 รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

    3. การสื่อสารและการร่วมมือ มีพฤติกรรมตัวบ่งชี้ ดังนี้  

     3.1 รับฟังผู้อืน่  

     3.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  

     3.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

     3.4 สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ  

   วิภาวี ศิริลกัษณ์ และคณะ (2557, หน้า 159) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบ

และตัวบ่งชี้ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้

    องค์ประกอบที่ 1 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค ์ประกอบด้วย 3  

ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

     1) รู้จักค้นหาแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ โดยใช้เทคนิคทีห่ลากหลาย  
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     2) บอกคำตอบได้อย่างหลากหลายในเวลาที่จำกัด  

     3) อธิบายวิธีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได้  

    องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหา 

ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

     1) มีความสามารถในการนิยามและทำความเข้าใจปัญหา  

     2) มีความสามารถในการวเิคราะห์ประเมิน สรุป และเลอืกใช้ข้อมูล

ในการแก้ปัญหา  

     3) สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อยา่งหลากหลาย  

     4) ตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบ 

ที่จะตามมาจากทางเลือกนั้นได้อย่างมีเหตุผล 

   เบญจวรรณ ถนอมชัยธวัช และคณะ (2559, หน้า 215-216) กล่าวว่า 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจุดเน้นด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  

การสือ่สารและการร่วมมือทำงาน การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

    1. การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

ประสทิธิภาพของการใชเ้หตุผลทั้งในเชิงนรินัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ไดเ้หมาะสม

กับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้น สามารถใช้วิธีคิดเชงิระบบโดยคดิจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่

อย่างเป็นองคร์วมและเป็นระบบครบวงจรในวธิีการคิดนัน้และเกิดประสทิธิภาพในการตัดสนิใจ

สำหรับการแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไดห้ลากหลายเทคนิควิธีการตาม

สถานการณ์ทีเ่หมาะสมที่สดุ  

    2. การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วย การสร้างสรรค ์

สิ่งแปลกใหมแ่ละเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบ

ต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงพฒันางาน 

ในเชิงสร้างสรรค ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์สามารถสร้างวิกฤติ 

ให้เป็นโอกาส ส่งผลต่อการเรียนรูเ้ข้าใจวธิีการสร้างสรรค์นวตักรรม และสามารถ 

นำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    3. การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบดว้ย ความสามารถ

ในการสื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียนและ

สามารถใช้ส่ือที่หลากหลายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ส่วนการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีความสามารถ

ในการเปน็ผู้นำในการทำงานและเป็นที่ยอมรับในทีม มีความรบัผิดชอบในงานและทำงาน
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บรรลุผลตามที่มุ่งหวงั สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและมองเห็นคุณค่าของการ

ทำงานเป็นทีม  

   Partnership for 21st Century Skills (2009, pp. 3-4) กำหนดให้ทักษะ 

การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and innovation skills) ประกอบดว้ย ความคิดสรา้งสรรค์

และนวัตกรรม (Creativity and innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

(Critical thinking and problem solving) การสื่อสารและการร่วมมอื (Communication and 

collaboration) โดยทีท่ักษะแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี ้

    1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบไปดว้ยทักษะต่าง ๆ คอื 

     1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค ์(Think creativity) โดยใช้เทคนิค 

การสร้างสรรค์ทางความคิดที่หลากหลาย เช่น การระดมสมองในการสร้างสรรคค์วามคิด

ใหม ่ๆ มีความพยายามในการวิเคราะหแ์ละประเมินความคิดที่มีความซับซ้อนของตนเอง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค ์

     1.2 การทำงานร่วมกับผู้อืน่อย่างสร้างสรรค์ (Work creativity with 

others) โดยการขยายการดำเนนิการและสื่อสารความคิดใหม่ไปสู่ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

เป็นคนทีย่อมรับส่ิงใหม่ ๆ และสะทอ้นผลการทำงานร่วมกับกลุ่มที่แสดงใหเ้หน็ถงึความรเิริม่

สร้างสรรค์ในการทำงาน และเข้าใจข้อจำกัดในการรับเอาความคิดใหม่ ๆ ในโลกของ 

ความเป็นจริง รู้จักใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู ้มีความเข้าใจว่าการสร้าง

นวัตกรรมต้องใช้ระยะเวลานาน ความสำเร็จเพียงเล็กน้อยและความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้น

ได้เสมอ 

     1.3 การนำนวตักรรมไปใช้ (Implement innovation) โดยการนำ

ความคิดสร้างสรรคไ์ปปฏบิัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน ์

จากการนำนวัตกรรมที่สรา้งขึ้นไปใช้จริง 

    2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

ทักษะที่สำคญั คือ  

     2.1 การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Reason effective) โดยเปน็

ผู้ทีใ่ช้เหตุผลได้อย่างหลากหลายทั้งการใช้เหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive) และการใช้เหตุผล 

เชิงอุปนัย (Inductive) ได้เหมาะสมตามสถานการณ ์
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     2.2 การใช้การคิดเชิงระบบ (Use systems thinking) โดยสามารถ

ใช้การวิเคราะห์รายละเอียดปลีกย่อยร่วมกับผู้อืน่ในการผลึกผลลัพธ์ จากภาพรวม 

ซึ่งมีระบบที่ซบัซ้อน 

     2.3 การตัดสนิใจและการให้คำตัดสิน (Make judgments and 

decisions) โดยการวิเคราะห์และประเมิน หลักฐาน ข้อโต้แย้ง ข้อเรียกร้อง ความเชื่ออย่างมี

ประสทิธิภาพ วิเคราะห์และประเมินทางเลือกจากความคิดเห็นที่สำคัญ สังเคราะห์และ

เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและข้อโต้แย้ง แปลผล และลงข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

และสะท้อนให้เห็นถึงวิจารณญาณและความเปล่ียนแปลงจากประสบการณ์เรียนรู้ 

     2.4 การแก้ไขปัญหา (Solve problems) สามารถแก้ปัญหา 

ที่มีความแตกต่างกัน ปัญหาที่ไม่คุน้เคยโดยใช้วิธีการทัว่ไปและนวัตกรรมด้วยแนวทาง 

ที่หลากหลาย และนำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีดีกว่า 

    3. การสื่อสารและการมีสว่นร่วม (Communication and collaboration) 

มีองค์ประกอบ คือ  

     3.1 การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication clearly) 

สามารถสร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียนหรือใช้ทกัษะ

อื่น ๆ ทางอวจัภาษา (Non-verbal) มีความสามารถทางการรับฟงัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถตีความหมาย การสรุปเป็นความรู ้สรา้งคณุคา่ ทัศนคต ิใช้การสื่อสารในการกำหนด

จุดมุ่งหมายตามวัตถปุระสงค์ทั้งการรายงาน การสอน การสร้างแรงจูงใจ ใช้สื่อเทคโนโลยี

หลากหลายและรู้วิธีการใชส้ื่อได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมหรือบริบทท่ีต่างกัน  

     3.2 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with other) มคีวามสามารถ

ในการเปน็ผู้นำของการทำงานสร้างกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่แสดงถึง

ความรับผิดชอบภารกิจงาน เพื่อให้บรรลุผลตามที่มุ่งหวังและเกิดการยอมรับในทีมงาน 

มองเห็นคุณคา่ของการทำงานเปน็หมู่คณะและก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน 

   จากการศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการเรียนรู ้

และนวัตกรรม สามารถสังเคราะห์พฤตกิรรมบ่งชี้ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ได้ดังตาราง 3 และสรุปกรอบตัวชี้วัดและความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ได้ดังตาราง 4 
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ตาราง 3 การสังเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด/นักวิชาการ 
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ความคดิสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  

  1. สร้างผลงานที่แปลกใหม่  ✓  ✓ ✓ 3 

  2. รเิริ่มความคดิใหม่ ๆ  ✓ ✓  ✓ 3 

  3. นำนวัตกรรมไปใช้    ✓ 1 

การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  

  1. ใชเ้หตุผลในเรือ่งต่าง ๆ  ✓ ✓ ✓ ✓ 4 

  2. รู้จักการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ✓ ✓ ✓ ✓ 4 

  3. การช่วยคนอื่นแก้ปัญหา  ✓ ✓ ✓ ✓ 4 

  4. รู้จักการวเิคราะห์กระบวนการทำงาน  ✓  ✓ ✓ 3 

  5. ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้   ✓ ✓ 2 

การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  

  1. รับฟังผู้อื่น  ✓   ✓ 2 

  2. สื่อสารโดยใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษาอย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓ 3 

  3. ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้  ✓  ✓ ✓ 3 

  4. สื่อสารความคดิให้ผู้อื่นสนใจ ✓  ✓ ✓ 3 

  5. เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน   ✓ ✓ 2 

  6. ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย    ✓ 1 

 

 จากตาราง 3 ผู้วิจัยไดส้ังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ในแต่ละองคป์ระกอบ ดังนี้ 1) ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 

2) การคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแกป้ัญหา ประกอบดว้ย 5 ตัวชี้วัด และ 3) การสื่อสาร 

และการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 
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ตาราง 4 กรอบตัวช้ีวัดและความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด ความหมาย 

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

1. สร้างผลงานท่ีแปลกใหม่  การพัฒนาผลงานที่แตกตา่งจากงานเดิม น่าสนใจ 

และใช้ประโยชน์ได้  

2. ริเริม่ความคิดใหม ่ๆ  การค้นหาและพัฒนาแนวคิดใหม ่ๆ จากการใช้

เทคนิคที่หลากหลายอธิบายวิธีการคิดและประเมิน

แนวคิดของตนได้ 

3. นำนวัตกรรมไปใช ้ กระบวนการต่อเนื่องจากการสร้างผลงาน 

และความคิดใหมแ่ล้วนำไปใช้จริงเพื่อเกิดประโยชน ์

และนำไปสู่การปรับปรุงในข้ันตอนต่อไป 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

1. ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ  ความสามารถในการใช้เหตุผลทีห่ลากหลายในการ

วิเคราะห์ ประเมิน สรุป เลอืกใช้ข้อมูลและตัดสินใจ

ได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

2. รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การทำความเข้าใจ หาคำตอบและแนวทางหรือ

วิธีการทีห่ลากหลายเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

3. การช่วยคนอื่นแก้ปัญหา  สามารถจำแนก แยกแยะและสรุปข้อมูลในการหา

คำตอบ เสนอแนวทางและวิธีการที่หลากหลาย 

ในการแกป้ัญหาช่วยผู้อื่น  

4. รู้จักการวิเคราะห์กระบวนการ 

    ทำงาน  

การคิดจากสว่นย่อยไปหาส่วนใหญ่อย่างเปน็ 

องค์รวมและเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

อย่างมีขั้นตอน 

5. ใช้ความผดิพลาดเป็นโอกาส     

   ในการเรียนรู้ 

เข้าใจข้อจำกัดและความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

และมีความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขผลงานเสมอ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด ความหมาย 

การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

1. รับฟังผู้อืน่  เป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟัง ทั้งทีเ่ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

และให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเสมอ 

2. สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ 

   ภาษาอย่างเหมาะสม 

ตั้งใจในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ 

ในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับของทีม 

3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  การนำเสนอ แนวทาง วธิกีารใหม่ ๆ โดยการโนม้น้าว

ให้ผู้อื่นสนใจความคิดของตนเอง 

4. สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ การสื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจในหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งการพูด การเขียนรายงาน การนำเสนอ  

การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

5. เห็นคณุค่าของการทำงาน 

   เป็นทีมและมีความสุข 

   ในการทำงาน 

เห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ มุ่งมัน่ ตั้งใจ 

ในการทำงาน ทำให้เกิดความภูมิใจและมีความสุข

ในการทำงาน 

6. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

   อย่างหลากหลาย 

การนำความรู้ วิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 

ไปใช้ในการสือ่สารอย่างเหมาะสมและนา่สนใจ 

(เฟลบุ๊ค, ไลน,์ อินสตราแกรม เปน็ต้น) 

 

 จากตาราง 4 ผู้วิจัยได้นำทั้งองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และความหมายมาใช้ 

ในการกำหนดนิยาม (นิยามศัพท์เฉพาะในบทที่ 1) และกำหนดเปน็กรอบทักษะการเรียนรู ้

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับพัฒนาหลักสูตรบูรณาการต่อไป 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเกิดจากประสบการณท์ั้งทางตรง 

และทางอ้อมในการจัดการเรียนรู้ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไว้ ดงันี้ 
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   ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ และคณะ (2540, หน้า 5) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จในดา้นความรู้ ทักษะ สมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของสมอง

หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงของบุคคลที่ไดร้ับ จากการเรียนการสอนหรือผลงานทีน่ักเรียน

ได้จากการประกอบกิจกรรม  

   ธวัชชยั บุญสวัสดิ์กุลชยั (2543, หน้า 4) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

หมายถึง ความรู้ทักษะและสมรรถภาพทางสมองในดา้นต่าง ๆ ที่นักเรียนไดร้ับจากการสอน

ของครูผู้สอน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test)  

   รัตนาภรณ ์ผ่านพิเคราะห์ (2543, หน้า 7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียน หมายถึง ผลของความสามารถทางกลุม่สาระการเรียนรู้ ทีไ่ด้จากการทดสอบ

โดยวิธีต่าง ๆ  

   พัชรินทร์ จันทร์หัวโทน (2544, หน้า 5) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ที่ตอบ 

ได้คะแนนมาก คือ ผู้ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง ส่วนผู้ทีต่อบได้คะแนนน้อย ถือว่า 

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ำ  

   Good (1973, pp. 6-7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge attained) หรือการพัฒนาทักษะทางการเรียน ซึ่งโดยปกติ

พิจารณาจากคะแนนสอบที่กำหนด คะแนนที่ได้จากงานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้หรือ 

ทั้งสองอย่าง  

  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียน  

ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่วดัได้ทั้งจากการทำแบบทดสอบและชิ้นงาน 

หรือผลงานของนักเรียนทีเ่กิดจากการจดัการเรียนรู้ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนด 

ให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรูต้ามหลักสตูรบูรณาการ โดยวดัจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 2. การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนหนึ่งวัดไดโ้ดยการใช้แบบทดสอบ เรียกว่า 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์สำหรับการวดัและประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีนักการศกึษา

หลายท่าน ได้กล่าวไว้ ดังนี ้
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   พวงรัตน ์ทวีรัตน ์(2530, หน้า 29-30) กล่าวว่า เป็นการตรวจสอบ

ความสามารถทางสมองของบุคคล ว่าเรียนรู้แล้วได้อะไรบ้างและมีความสามารถด้านใด 

มากน้อยเท่าใด เช่น พฤติกรรมด้านความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์  

การสังเคราะห์และการประเมินค่าอยู่ในระดับใด นั่นคอื การวัดผลสมัฤทธิเ์ป็นการตรวจ 

สอบพฤติกรรมของนักเรียนในด้านพุทธิพิสัย ทีเ่ป็นการวัด 2 องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมาย

และลักษณะของกลุม่สาระการเรียนรู้ทีเ่รียน ดงันี ้

    1. การวัดด้านการปฏบิัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถ 

ทางการปฏิบตัิ โดยให้นกัเรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงให้เหน็เป็นผลงานปรากฏออกมา สามารถ

ทำการสังเกตและวัดได้ เช่น กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา  

การช่าง เป็นต้น การวัดนี้จงึต้องวัดโดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ (Performance test) ซึ่งเป็น

การประเมินผลที่พิจารณาวิธีปฏิบตัิ (Procedure) และผลงานท่ีปฏิบัต ิ

    2. การวัดดา้นเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ อันเป็นผลมา

จากการเรียนการสอนมีวิธกีารสอบวัดได้ 2 ลักษณะ ดังนี ้

     2.1 การสอบแบบปากเปล่า การสอนแบบนีม้ักกระทำเป็นรายบุคคล 

ซึ่งเป็นการสอบที่ต้องการดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านฟังเสยีง การสอบสมัภาษณ ์

ทีต่้องการดูการใช้ถ้อยคำในการตอบคำถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพ

ต่าง ๆ เชน่ การสอบปริญญานิพนธ์ทีต่้องการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีทำ ตลอดจน

แง่มุมต่าง ๆ การสอบปากเปล่า สามารถสอบได้ละเอียดลึกซึ้งและคำถามก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามที่ต้องการ 

     2.2 การสอบแบบให้เขียนความ เป็นการสอบทีใ่ห้ผู้สอบเขียน 

เป็นตัวหนังสอืตอบ มรีูปแบบการตอบอยู่ 2 แบบ คือ 

      2.2.1 แบบไมจ่ำกัดคำตอบ ได้แก่ การสอบทีใ่ช้ข้อสอบอัตนยั 

หรือความเรียง  

      2.2.2 แบบจำกัดคำถาม เป็นการสอบที่กำหนดคำตอบ 

มาให้เลือก ซ่ึงมีรูปแบบของคำถามคำตอบ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง  

2) แบบจับคู ่3) แบบเติมคำ และ 4) แบบเลือกตอบ 
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   Bloom (1976, p. 45) กล่าวว่า สิ่งใดก็ตามที่มีปริมาณอยู่จริงสิ่งนั้น

สามารถวัดได้ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอ็ยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผลการวัด 

จะเป็นประโยชน์ในลักษณะทราบและประเมินระดบัความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน 

ระดับความรู้ความสามารถตามแนวคิดของ บลูม ม ี6 ระดับ ดังนี ้

    1. ความจำ คอื สามารถจำเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คำจำกัดความสูตร

ต่าง ๆ วิธีการ เช่น นักเรียนสามารถบอกชื่อสารอาหาร 5 ชนิดได้ นักเรียนสามารถ 

บอกชื่อธาตุที่เป็นองคป์ระกอบของโปรตีนได้ครบถ้วน 

    2. ความเข้าใจ คือ สามารถแปลความ ขยายความและสรุปใจความ

สำคัญ 

    3. การนำไปใช้ คือ สามารถนำความรู้ ซึง่เปน็หลักการ ทฤษฎ ีไปใช้

ในสภาพการณ์ที่ต่างออกไปได้ 

    4. การวิเคราะห์ คือ สามารถแยกแยกขอ้มูลและปัญหาต่าง ๆ 

ออกเป็นส่วนย่อย เช่น วิเคราะห์องค์ประกอบ ความสมัพันธ ์หลกัการดำเนินการ 

    5. การสังเคราะห์ คือ สามารถนำองค์ประกอบหรือสว่นต่าง ๆ เข้ามา

รวมกนัเปน็หมวดหมู่อย่างมีความหมาย 

    6. การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณาและตัดสนิของข้อมูล คณุค่า

ของหลักการ โดยใช้มาตรการที่ผู้อืน่กำหนดไว้หรือตัวเองกำหนดขึ้น 

  สรุปไดว้่า การวัดและประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบ

พฤติกรรมของนักเรียนในด้านพุทธิพิสัย และการประเมินระดบัความรู้ความสามารถ 

ของนักเรียน ซึ่งในงานวิจัยนี้วัดระดับความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

ของนักเรียน ที่เกิดหลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเป็น

คะแนนสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากการทำแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 

แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
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ความพึงพอใจ 

 1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  

  นักวิชาการไดพ้ัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

และอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความพึงพอใจกับปจัจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้  

   Korman A.K. (1977, p. 87) ไดจ้ำแนกทฤษฎคีวามพงึพอใจในงานออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ  

    1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพงึพอใจ 

ในงานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคล ทีม่ีความสัมพันธ์ต่อผลทีไ่ด้รับจากงาน 

กับการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล  

    2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุม่ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ใน

ทางบวกกับคณุลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม เปน็แนวทางในการประเมิน 

ผลการทำงาน  

   Mumford (1972, p. 97) ได้จำแนกความคิดเกีย่วกับความพึงพอใจงาน

จากผลการวจิัยออกเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี  

    1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มนี้ ได้แก ่Maslow, A.H., 

Herzberg F. และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจของงานเกิดจากความต้องการของบุคคล

ทีต่้องการความสำเร็จของงาน และความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น  

    2. กลุ่มภาวะผู้นำ มองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบตัิ 

ของผู้นำที่มีตอ่ผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มนี้ ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.  

    3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เปน็กลุ่มที่มองความพึงพอใจ

จากรายได ้เงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่น ๆ กลุ่มนี้ ไดแ้ก่ กลุ่มบรหิารธุรกจิของมหาวิทยาลัย 

แมนเชสเตอร์ (Manchester business school)  

    4. กลุ่มอุดมการณท์างการจัดการ มองความพึงพอใจจากพฤติกรรม 

การบริหารงานขององค์กร 

    5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงาน 

เกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค มหาวทิยาลัยลอนดอน 

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ Abraham Maslow ซึง่เป็นผู้วางรากฐาน

จิตวิทยามนุษยนิยมได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกัน

เป็นอนัมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบ่นความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขับเป็นหลักการ
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เพียงอนัเดียวที่มีความสำคัญที่สุด ซึง่อยูเ่บื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย ์โดยเน้นในเรื่อง

ลำดับขัน้ความต้องการ เขามีความเชื่อว่ามนุษย์มแีนวโน้มทีจ่ะมีความต้องการอนัใหม่ที่สงูขึน้ 

แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง Maslow 

ได้กล่าวถึงลกัษณะความต้องการของมนุษย์ ดังนี ้

     5.1 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มทีี่สิ้นสุด  

     5.2 ความต้องการทีไ่ด้รับการสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจงูใจสำหรับ

พฤติกรรมต่อไป ความต้องการที่ไมไ่ด้รบัการสนองเท่านั้นที่เปน็สิ่งจงูใจของพฤตกิรรม  

     5.3 ความต้องการของคนซ้ำซ้อนกันบางทีความต้องการด้านหนึง่

ได้รบัการตอบสนองแล้วยงัไม่ส้ินสุดก็เกดิความต้องการด้านอืน่ขึ้นอีก  

     5.4 ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นลำดับขั้นความสำคัญ

กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดบัต่ำได้รับการสนองแล้ว ความต้องการระดับสูง 

ก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง  

     5.5 ความต้องการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ลำดับความต้องการ

พื้นฐานของ Maslow เรียกว่า Hierarchy of needs มี 5 ลำดับขั้น ดังนี้  

      1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความ

ต้องการปัจจัย 4 เช่น ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพื่อปอ้งกันความร้อน หนาว 

และยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว 

และสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษยท์ุกคน  

เป็นความต้องการพื้นฐานขั้นแรกที่มนษุย์ทุกคนต้องการบรรลใุห้ได้ก่อน  

      2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลงัจาก 

ที่มนษุย์บรรลคุวามต้องการด้านร่างกายทำให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ในขั้นแรกแล้ว  

จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรพัย์สินของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น 

หลังจากมนษุย์มีอาหารรบัประทานจนอิ่มท้องแล้วได้เริ่มหันมาคำนงึถึงความปลอดภัย 

ของอาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสารพิษทีต่ิดมากับอาหาร 

ซึ่งสารพิษเหล่านี้ อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น  

      3) ความต้องการความรักและการเปน็เจ้าของ (Belonging and 

love needs) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากการที่มีชีวิตอยูร่อดแล้ว มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรพัย์สินแล้ว มนุษย์จะเริม่มองหาความรักจากผู้อื่นต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิง่ 
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ต่าง ๆ ทีต่นเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พีน่้อง คนรัก รักเราและ

ต้องการให้เขาเหล่านัน้รักเราคนเดียวไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นไปรกัคนอืน่ โดยการแสดง 

ความเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

      4) ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น (Esteem needs) 

เป็นความต้องการอีกขัน้หนึ่ง หลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย 

ความรักและเป็นเจ้าของแล้วจะต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น ต้องการได้รบัเกียรติ

จากผู้อืน่ เชน่ ต้องการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพ ใหค้วามเคารพนับถือ 

ตามควรไม่ต้องการการกดข่ีข่มเหงจากผู้อื่น เนื่องจากทุกคนมีเกียรติและศกัดิ์ศรี 

ของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  

      5) ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง  

(Self-actualization needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย หลังจากทีผ่่านความต้องการ

ความเป็นส่วนตัวเป็นความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลงหันมา

ต้องการสิ่งทีต่นเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการ

ในขัน้นี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอื่น ๆ มาก่อนและต้องมี 

ความเข้าใจในชีวิตเปน็อยา่งยิ่ง (Maslow, 1970, p. 210) 

  สรุปได้ว่า มนุษย์มีพฤติกรรมในการต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีความ

ต้องการเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และแรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการมุ่งไปสูก่ารตอบสนอง

ในระดับต่าง ๆ และเพ่ิมมากขึ้น จนอยูใ่นระดับทีต่นเองพึงพอใจและจะต้องการส่ิงใหม ่

อยู่เสมอ ฉะนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของนักเรียนย่อมทำให้

เกิดความชอบและพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรบูรณาการ  

สำหรับประเมินประสทิธิภาพของหลักสูตรและนำไปพฒันาหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

 2. ความหมายของความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สกึที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการ

หลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้  

   ราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า 793) กล่าวว่า คำว่า “พึง” เป็นคำกริยา 

หมายความว่า ยอมตาม แปลว่า ควร และคำว่า “พอใจ” หมายถงึ สมใจ ชอบใจ  
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   วาณี ทองเสวต (2548, หนา้ 7) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในที่แต่ละคน เปรยีบเทยีบระหว่างความคิดเหน็ต่อสภาพการณ์ที่อยากใหเ้ป็นหรือคาดหวัง

หรือรู้สึกว่าสมควรจะไดร้ับผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเปน็การตดัสิน 

ของแต่ละบุคคล 

   สรชัย พิศาลบุตร (2550, หน้า 135) กลา่วว่า ความพงึพอใจของลกูค้า

หรือผู้ใชบ้รกิาร หมายถงึ การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไดร้ับสิง่ทีต่้องการแต่ต้องอยูใ่นขอบเขต 

ที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม  

   รัตนา พรมภาพ (2551, หน้า 7) กล่าววา่ ความพึงพอใจเปน็ทัศนคติ 

อยา่งหนึ่งที่เปน็นามธรรม เป็นความรู้สึกส่วนตัวทั้งทางด้านบวกและลบขึ้นอยู่กบัการได้รบั

การตอบสนอง เป็นสิง่ที่กำหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือก 

ที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

   Mccormick and Daniel (1980, p. 306) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 

เป็นแรงจูงใจของมนุษย ์ทีต่ั้งอยูบ่นความต้องการพื้นฐาน (Basic need) มีความเกี่ยวข้องกัน

อย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิง่จูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลีย่งสิ่งท่ีไม่ต้องการ  

   Davis and Newstrom (1985, p. 112) กล่าวถึง ความพึงพอใจ 

ในการปฏบิัตงิานว่า ความพงึพอใจหรือไม่พึงพอใจของผูป้ฏบิัตงิานเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความคาดหวงัของผู้ปฏบิัติงานท่ีมีต่องานกับผลประโยชน์ที่จะได้รบั  

   Arnold and Feldman (1986, p. 86) กล่าวถึง ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบตัิงานว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวม ๆ ที่แต่ละบุคคล 

มีต่องานของตน เช่น ความชื่นชอบ ค่านิยมและความรู้สึกในทางบวก  

  ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สกึของแต่ละคนที่เป็นทั้งด้านบวก

และลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับหรือมีผลกระทบกบัตนเอง ซึ่งความพึงพอใจในที่นีห้มายถึง 

ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรบูรณาการ 

 3. การวัดความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลทีม่ตี่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง ซึ่งจะทราบ

ว่ามีความพึงพอใจในระดบัใดนั้น ต้องมีการวัดโดยใช้วธิีการและเครือ่งมือวัดที่เหมาะสม 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

   สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ

ดังนี ้
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    1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง 

    2. การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวธิีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษ

ของผู้สัมภาษณท์ี่จะจงูใจให้ผู้ตอบคำถามตามข้อเท็จจริง 

    3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏบิัติกิจกรรม 

ขณะปฏิบตัิกิจกรรมและหลังการปฏิบัติกิจกรรม 

   สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544, หน้า 75-78) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจ

ในงานไว้ว่า การวัดเจตคติจากการตีความคำพูดของคนทีเ่ราต้องการวัดนั้น พบว่า  

คนอาจเปิดเผยสิ่งที่เป็นเจตคติเพียงบางสว่น โดยส่วนใหญ่จะถูกเก็บเป็นความลับส่วนตัว 

หรือแม้ผูน้ั้นเต็มใจที่จะเปิดเผย แต่ด้วยเหตุที่เจตคติเป็นเรื่องที่สลับซับซอ้นจึงยากที่จะถ่ายทอด

ออกมาไดถู้กต้องตรงตามทีต่้องการ ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อนักสังคมศาสตร์

ให้เกิดความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือ ทีใ่ช้วัดความพึงพอใจในงานได้อย่างเปน็ระบบ  

มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงและมีความน่าเชื่อถือได้ ข้ึนหลายวิธี ทั้งที่อยู่ในลกัษณะมาตรา

ส่วนประเมินคา่ (Rating scale) แบบสอบถาม (Questionnaires) การใช้กรณีเหตุการณ์สำคัญ 

(Critical incidents) และการสัมภาษณ ์ซึง่มีรายละเอยีด ดังนี ้

    1. มาตราส่วนประเมินค่าและแบบสอบถาม (Rating scale and 

questionnaires) เครื่องมือท่ีใช้กันค่อนข้างแพร่หลายในการวัดความพึงพอใจในงาน ได้แก่ 

แบบสอบถามโดยมีตัวเลือกเป็นมาตราส่วนประเมนิค่าที่ผู้ตอบ ใหต้ามลำดับค่านำ้หนัก 

ของแต่ละตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก 

    2. การใช้เทคนิคกรณีเหตุการณ์สำคัญ (Critical incidents) เป็นอีก

เทคนิคหนึ่งท่ีใช้ในการวัดความพึงพอใจในงาน โดยใหผู้้ตอบเขียนบรรยายถึงเหตกุารณ์

สำคัญที่เกิดกับตน ซึง่นำมาสู่ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องาน จากนั้นผู้เชีย่วชาญ 

จะนำคำบรรยายดังกล่าวไปวิเคราะห์เพือ่หาเจตคติทีซ่่อนเร้นอยู่ออกมา เช่น ถา้พนักงาน

ส่วนใหญ่เขยีนบรรยายถึงส่ิงที่ถกูปฏบิัตไิม่ดี ระหว่างปฏิบตัิงานจากผู้นเิทศงาน หรือพนักงาน

เขียนบรรยายชมผู้นิเทศงาน ที่เข้าช่วยเหลือทันทีที่พนกังานประสบปัญหากแ็สดงว่ารูปแบบ

และวิธีการนิเทศงาน มีส่วนสำคัญต่อความรู้สึกพึงพอใจในงาน 

    3. เทคนิคการสัมภาษณแ์ละการประชมุแบบเผชิญหน้า (Interviews 

and confrontation meeting) เทคนิคนี้ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจในงานด้วยการสมัภาษณ์

พูดคุยแบบสองต่อสองกับพนักงานอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบเจตคติอย่างลุม่ลึกมากกว่า

วิธีการให้ตอบแบบสอบถาม แต่ต้องเลือกคำสัมภาษณอ์ย่างรอบคอบพร้อมทั้งมีระบบ 
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การบันทกึคำตอบที่ด ีจะชว่ยให้ผูถ้ามทราบถงึสาเหตุต่าง ๆ ของเจตคติที่เกี่ยวกับการทำงาน

ได้ชัดเจนแม่นยำขึ้น 

  สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจสามารถวัดได้หลายวิธีข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมาย

และความเหมาะสมของวิธีที่ใช้วัดเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามทีต่้องการ จึงจะทำใหก้ารวัด

ความพึงพอใจมีประสทิธิภาพน่าเชื่อถือ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  

ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับหลกัสตูรบูรณาการ 

   ชัยวัฒน์ หงษส์วรรค์ (2559, หน้า 111-114) ได้ทำการพัฒนาหลกัสตูร

บูรณาการ เรื่อง พื้นท่ีชุ่มน้ำบึงโขงหลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรียนชั้นประถมศกึษา

ปีที่ 6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา จำนวน 74 คน จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ผลการวจิัยพบว่า 

หลักสตูรบูรณาการมปีระสทิธภิาพเท่ากับ 88.72/89.86 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียน 

มคีวามพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยหลักสูตรบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.79) 

และยังพบว่าการจัดการเรยีนรู้ทำให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏบิัติ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา 

ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ตรงตามความต้องการและความสนใจของตนเอง ส่งผลให้

เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนาน สามารถเชื่อมโยงความรู้และสาระการเรียนรู้

จากกระบวนการที่ได้รบัอย่างรวดเร็ว ชื่นชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  

   จุลมณี สรุะโยธิน (2561, หน้า 115-119) ได้ทำการพัฒนาหลกัสูตร 

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์และนวตักรรม ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความสามารถ

ในการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรอยู่ในระดับ

มาก (X = 4.16) การประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 



98 

อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และนักเรียนทุกคนสามารถสรุปสาระสำคัญของความสามารถ

ในการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมได้ มีการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม นกัเรียนส่วนใหญ่สะท้อนความคิดในเชิงบวก ทั้งในแงข่องความสุขและ

ความพึงพอใจ รวมถงึประโยชน์ที่ไดจ้ากการเรยีนรูแ้ละหลักสูตรทีส่ร้างขึน้สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียนได้ 

   บุญรอด ชาติยานนท์ (2561, หน้า 84-88) ได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

โดยเน้นโครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดนิ สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุม่ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.23) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียน

สูงกว่ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนี้ยังพบว่า หลักสูตร 

ที่พัฒนาขึ้น มคีวามเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ  

เรื่อง การปลกูพืชไร้ดิน ได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม ปฏิบตัิจรงิ ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ ฝึกทักษะ

กระบวนการต่าง ๆ มีความกระตือรือรน้ในการเรียนทำให้เรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มทีท่ั้งภาคปฏิบตัิ

และภาคทฤษฎี  

  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับสะเตม็ศึกษา 

   ปรเมศวร์ วงศซ์าชม (2559, หน้า 463-464) ไดท้ำการวจิัยเรื่องการพฒันา

ความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน  

43 คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน คือ 7.47, 11.40 

และ 21.35 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่ได้รับการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นในวงรอบปฏิบตัิการที่ 1 ต่ำกว่าเกณฑร์้อยละ 75 และวงรอบ

ปฏิบัติการที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

   นารินทร์ ศิริเวช (2560, หน้า 51-57) ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพือ่ส่งเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะ 

การคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จำนวน 33 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
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การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด 

สะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละทักษะการคิดแก้ปัญหา 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์

80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทักษะการคิดแก้ปญัหาของนักเรียนเทียบกับเกณฑร์้อยละ 75  

มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธร์ะหว่างผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหามีความสัมพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกัน คา่ถดถอย

ของความเที่ยงมาตรฐานของความสัมพนัธ์ของตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่าเท่ากับ 0.8026 และค่าสัมประสทิธิ์

การทำนายเทา่กับ 0.6424 ชี้ให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 64 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีมีความสัมพันธต์่อทักษะการแก้ปัญหา และยังพบว่านักเรียนลงมอืปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเองทุกขั้นตอน ทำให้รู้สึกท้าทาย สนุกนักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

และให้ความสนใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีพัฒนาการ 

ทางด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

   ปาลิตา สุขสำราญ (2560, หน้า 248-262) ได้พัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่สง่เสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะ 

การแก้ปัญหา สำหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

กับนักเรียน จำนวน 15 คน และครู จำนวน 3 คน โรงเรียนบ้านจำบอน สำนกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ

แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมทีักษะการแก้ปัญหา

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่า  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้แสดงออกทางความคิด

และการปฏิบตัิอย่างชัดเจน นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูต้ลอดกิจกรรมการเรียนรู้  

เป็นการจัดกจิกรรมทีย่ึดผู้เรยีนเป็นสำคัญอย่างแทจ้ริง ทำใหเ้กดิวัฏจักรการเรียนรูท้ีต่่อเนื่อง 

มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
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   ปุญญพัฒน์ โคตรบุตร (2560, หน้า 62-66) ได้ศึกษาการบรูณาการ

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุม่เป้าหมาย คอื นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จำนวน 34 คน โรงเรยีนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวจิัยพบว่า แผนการจัดการเรยีนรู้

แบบสะเต็มศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.04/84.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลังการจัดการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉล่ียสงูกวา่เกณฑ์รอ้ยละ 80 อยา่งมนีัยสำคัญ

ทางสถติิที่ระดับ .01 เจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X = 4.09) 

ความสัมพันธร์ะหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรียนกบัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ ์

ไปในทิศทางเดียวกันและคา่สัมประสิทธิก์ารพยากรณ์ (R) มีค่าเท่ากับร้อยละ 60  

ของกลุ่มเป้าหมาย และมเีจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมากเป็นผลมาจากความสำเร็จ

ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่งผลให้ผู้เรียน

มีความรู้ความสามารถท่ีจะดำรงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพในศตวรรษที่ 21 สง่เสริมให้ผู้เรียน

ได้ค้นคว้าด้วยตนเองและเรียนรู้การทำงานเป็นกลุม่ มีกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทำให้เกิด

ความสนใจการเรียนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวทิยาศาสตร ์

  1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

   อัชญา ศรีนาราง (2556, หน้า 100-101) ได้พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจังหวัดตราด ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองขวาง สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังเรยีนอยู่ในระดับมากที่สุด 

   ประเจิด อู่อะรุญ (2558, หน้า 45-52) ได้พัฒนาแนวคิด เรื่อง  

ปฏิกิริยานิวเคลียร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โดยการจัดการเรียนรูต้ามทฤษฎี 

แห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน 

วิชาฟิสิกส์เพิม่เติม จำนวน 15 คน ของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัด

สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจแนวคดิวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

26.57 เป็น 93.33 แนวคิดเรื่องพลังงานยึดเหนีย่ว เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.67 เป็น 100.00 
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แนวคิดเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.00 เป็น 93.33 แนวคิดเรื่องปฏิกิริยา

นิวเคลียร์ฟิชชัน เพ่ิมจากร้อยละ 0.00 เป็น 66.67 แนวคิดเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่เพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ 0.00 เป็น 66.67 และแนวคิดเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 

13.33 เป็น 80.00  

   โรจนฤทธิ์ จุนนุ่ม (2559, หน้า 153) ได้ศกึษาผลการทดลองใช้รูปแบบ

การจัดการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม เพือ่เสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค ์สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอยา่ง คอื นักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี จำนวน 34 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค ์

บนการทำชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ ระหว่างเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึน้ ตามลำดับ และ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยรวมหลังเรียนอยู่ในระดับดี และมีความคิดสร้างสรรค ์

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 2. งานวิจัยตา่งประเทศ 

  2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับหลกัสตูรบูรณาการ 

   Rennie, Sheffield, & Venviile (2007) ไดศ้กึษาผลของหลักสูตรบูรณาการ

ที่มตี่อเจตคตขิองนักเรยีนในดา้นวทิยาศาสตร์และการเรยีนรูเ้กี่ยวกับระบบไฟฟ้าไดข้อ้สรุปวา่ 

หลักสูตรบูรณาการก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ดา้น คอื ช่วยให้นักเรียนมีความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์ 

การประยกุต์ใช้ความรูท้างวทิยาศาสตร์กบับริบทในโลกแห่งความจรงิและการสร้างทัศนคตทิี่ดี

ต่อวิทยาศาสตร ์จากนั้นดำเนินการทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมอบหมาย 

ให้นักเรียนศึกษา วางแผน ออกแบบ และสร้างบ้านขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า 

ให้สามารถใช้งานได้ สำหรับโครงงานนี้ได้บูรณาการรว่มกับรายวิชาอื่น ๆ คือ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียน 

เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบ้านได ้ 

โดยมกีารผสมผสานความรูจ้ากแหลง่อื่น ๆ ร่วมดว้ย รวมถงึนักเรยีนมเีจตคตติ่อวทิยาศาสตร์

ในเชิงบวก 

   Aljiffri (2010) ได้ศึกษาผลของใช้วิธีการบรูณาการที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ใน

การสอนภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศซาอุดิอาระเบีย 

โดยงานวิจัยน้ีได้ให้ข้อเสนอหลักสูตรที่แยกองค์ความรู้ออกจากกัน ว่าไมท่ำให้นักเรียน 

เกิดการเชื่อมโยงทักษะหนึ่งไปสู่อกีทักษะหนึ่ง หรือจากหลักการหนึ่งไปสู่อกีหลักการหนึ่งได้ 

อีกทั้งงานวิจยัยังแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนควรนำหลักสูตรบูรณาการมาใช้แทนการเรียน 
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ด้วยหลักสตูรดั้งเดิมที่เรียนแบบแยกรายวิชา สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการประมวล

ความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรบรูณาการและรูปแบบต่าง ๆ ของหลักสูตรและเป็นการศึกษา

เชิงประเมิน โดยศึกษาผลของการบูรณาการทกัษะการใช้ภาษาในวชิาภาษาอังกฤษและ 

วิชาสังคมศึกษากับผลการบูรณาการทกัษะการอ่านเขียนในวิชาต่างประเทศและวิชาสังคม

ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบรูณาการช่วยให้พัฒนาความสามารถในการอ่าน/เขียน  

และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนดีขึ้น 

   Rockwood (2015) ได้ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรบรูณาการท่ีมีต่อ

ความเข้าใจในเนื้อหาเชิงอธิบายของนกัเรียน โดยระบถุึงการเพิ่มข้ึนของจำนวนหลักสูตร 

ในระบบการศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาทีมุ่่งให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเนื้อหาเชิงอธิบาย ฉะนั้น ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องหาวิธีในการปรับความเข้าใจของ

นักเรียนเกีย่วกับหลกัสูตรบูรณาการว่าเป็นวธิีหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้

และสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาเชิงอธบิายได้ จากการศึกษาได้ข้อค้นพบ 4 ประการ 

ประกอบด้วย ข้อค้นพบที่ 1 คือ กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจในเนื้อหาเชิงอธิบาย 

ในระดับประถมศึกษาตอนต้น เกิดจากความสามารถของตัวนักเรียนเอง ในการสรา้ง 

ความเชื่อมโยงเนื้อหาในหลกัสูตรบูรณาการที่กำลังอ่าน ข้อค้นพบที่ 2 คือ ความเข้าใจ 

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาปลาย ไดร้ับผลอย่างมนีัยสำคัญ 

จากการนำความรู้มาปรบัใช้กับหลักสูตรบูรณาการ ข้อค้นพบที่ 3 คือ หลักสูตรบูรณาการ

ที่มีการผนวกการฝึกปฏบิัตแิละการเรียนที่เน้นการปฏสิัมพันธ์ของนักเรียนในระดบัเกรด  

1-6 สามารถส่งผลต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้และศักยภาพทางวิชาการ และข้อค้นพบที่ 4 

คือ หากมีการบรูณาการความสามารถเกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน เขียนกบัความรู้วิชาอื่น ๆ 

ร่วมด้วยจะสามารถสร้างผลต่อศักยภาพทางวิชาการในเชิงบวกของนักเรียนในระดับเกรด 

3-6 ได้เกือบทั้งหมด 

  2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับสะเตม็ศึกษา 

   Tsupros, Kohler, & Hallinen (2009, p. 2) ได้ศึกษาและจัดทำรายงาน

สรุปผลการศกึษาผ่านการสนทนากลุม่ของนักการศกึษาผ่านทางออนไลน์ในป ี2008 เกี่ยวกับ

การจัดการศกึษาแบบ STEM ในเขตตะวนัตกเฉียงใต้ของมลรัฐเพนซิลวาเนีย ผลการศึกษา

พบว่า การสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอน ถึงความจำเป็นของการจัดการศึกษา 

แบบ STEM เป็นสิง่สำคัญ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏบิัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยครู 

ผู้บริหารและทีป่รึกษาทางด้าน STEM ยินดีที่จะให้ความชว่ยเหลือแก่สถาบันทางการศึกษา
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ในระดับอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดักิจกรรม

สะเต็ม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

แต่ปัญหาที่นักการศึกษามีความกังวล คือ การจัดกิจกรรมใช้เวลาค่อนข้างมากต้องอาศยั

ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการแกป้ัญหาร่วมกัน แต่ครูก็มีความเหน็ว่าเป็นสิง่ที่น่าสนใจ

และท้าทายหากทำกิจกรรมสะเตม็ประสบผลสำเร็จ  

   Bybee (2010, pp. 30-35) ได้ทำการศึกษาวิจยัเรื่อง ความก้าวหน้า 

ของสะเต็มศึกษา รุ่น 2020 (Advancing STEM Education: A 2020 Vision) โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบของโปรแกรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่าง

เป็นกรรมกรก่อสร้างในโรงงานอตุสาหกรรม จำนวน 30 คน แล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

กรรมกรสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ ์ที่สามารถบูรณาการจากอปุกรณ์และเครื่องมือ

ต่าง ๆ จากโรงงาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจต่อการใช้ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ผ่านการฝกึฝนตามนโยบายของโรงงานจนประสบความสำเร็จ

และเป็นที่พึงพอใจต่อคนงาน ผู้บริหาร และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจยัได้

เสนอแนะว่า รัฐจะต้องกำหนดการจัดการศึกษาตามกระบวนการของสะเต็มศึกษา 

เป็นนโยบายหรือวาระแห่งชาติ  

   Scott (2012, pp. 30-39) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม 

ในสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ STEM ในโรงเรียนมธัยม 10 แห่ง 

ทั่วสหรัฐอเมริกา เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นกัเรียน สำหรับเข้าทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับ STEM ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดก็นักเรียนทีไ่มไ่ด้เข้าร่วม และนักเรียนกลุ่มทีเ่ข้าร่วมนี้ยงับอกอีก

ว่าหากพวกเขาได้รบัโอกาสและการสนับสนุน สง่เสริมให้สามารถเรยีนรู้และแกป้ัญหาที่พบ

เจอในชีวิต รวมทั้งฝึกงานจริงหรือให้รบัผิดชอบทำโครงงานขึ้นมาสกัชิ้นเพื่อใช้ขอสำเร็จ

การศึกษา พวกเขาก็สามารถสำเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานได้อย่างแนน่อน 

   Quang et al. (2015, pp. 1-9) ได้ศึกษาการบรูณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ดว้ยการออกแบบของเลน่เชิงเทคนิคของนักเรียนในโรงเรยีนของเวยีดนาม โดยมีวตัถุประสงค ์

เพื่อ 1) ศึกษาสะเต็มศึกษา 2) ศึกษากิจกรรมสะเต็มศึกษากบัความคิดสร้างสรรค์และ 
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การเสริมสร้างประสบการณ์ และ 3) แนะนำการประยุกตใ์ช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเกี่ยวกบั

การออกแบบของเล่นเชงิเทคนิค สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การศึกษาครั้งนี้

นำไปใช้กบัการเรยีนการสอนในสาขาเทคโนโลย ีโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา ประเทศเวยีดนาม 

ผลการวิจัยพบวา่ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเหน็ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเหน็แนวทาง

การบรูณาการสะเต็มศึกษาผ่านการออกแบบของเลน่เชิงเทคนิค มีความเป็นไปได้และ 

มีความสอดคล้องกันกับการพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

  2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

   Alexandra (2004) ไดศ้ึกษาผลของการเรียนรู้แบบสรา้งสรรค์ดว้ยปัญญา

ในวิชาสังคมศึกษา ทีม่ีผลตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดบั .05 และคะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ .05 

   Fred (2005) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

ในวิชาพื้นฐานดนตรี นาฏศิลป์และการละคร เพื่อพฒันาสัมพนัธสภาพของนักศึกษา 

ในรัฐแมรี่แลนด์ รูปแบบการเรียนมีลักษณะเด่น คอื การแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

2 คน แล้วเปลี่ยนเป็นกลุ่มละ 3-4 คน และกลุ่มละ 5 คน ตามลำดบั ส่วนการประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ผลการวิจยั

พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสัมพันธ์ระหว่างกนัดี

และช่วยเหลือกัน กล้าแสดงความคิดเหน็และมีความคิดสร้างสรรค ์รับผิดชอบในการเข้า

ชั้นเรียนและเข้าใจและจดจำสาระวิชาได้ดี 

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา สรุปได้ว่า  

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรบูรณาการ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรยีนสงูขึน้ นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู ้

สาระและกระบวนการเรยีนรู้ที่ไดร้ับอย่างรวดเร็ว มคีวามชืน่ชอบและมีเจตคติที่ดใีนการเรยีน 

จากการฝึกทกัษะการคิด ฝึกปฏิบัติ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ได้รบัประสบการณ์

ตรงและได้เรียนตามความต้องการและความสนใจของตนเอง สามารถสรุปสาระสำคัญ

ของความรู้ สามารถสร้างสรรคน์วัตกรรมได้ ตอบสนองต่อความตอ้งการและความสนใจ

ของผู้เรียนได ้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติจริง ฝกึคิด ฝึกลงมือทำ ฝึกทักษะ
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กระบวนการต่าง ๆ ทำให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน ทำให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มที่

ทั้งภาคปฏบิัติและภาคทฤษฎี  

  การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา เป็นการบรูณาการความรู้ในสี่

สาขาวิชา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ (การออกแบบ) และคณติศาสตร์ 

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏบิัติกิจกรรมด้วยตนเองทำใหน้ักเรียนรู้สึกท้าทาย  

มีความสุขกับการเรียนรู้ เปดิโอกาสให้แสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ส่งผลให้มีพฒันาการทางด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สามารถในการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได้ และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวา่เกณฑ์ที่ตั้งไว้ อีกทัง้

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมทีย่ึดนักเรียน

เป็นสำคัญอยา่งแท้จริง ทำให้เกิดวฏัจักรการเรียนรู้ที่ตอ่เนื่องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ ์ซึ่งเป็นส่ิงที่นา่สนใจและท้าทายมาก การทำกิจกรรมสะเต็มประสบผลสำเร็จ 

เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าต่อการศึกษา และสอดคล้องกับการพัฒนา

ความสามารถของนักเรียน 

  การจัดการเรยีนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นแนวคิด 

ที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนสร้างองค์ความรู้หรือชิ้นงานด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรส์ูงขึ้น มีความสามารถในการวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียน

แบบปกติ กระตือรือร้นในการเรยีน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กล้าแสดงความคิดเห็น 

มีความคิดสรา้งสรรค ์มีความรับผิดชอบ เข้าใจและสามารถจดจำสาระวิชาได้ด ี

  ดังนั้น การสร้างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎ ี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา จึงเหมาะสำหรับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน ตลอดจนพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้  
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปน็การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมุ่งพฒันา

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ผู้วิจัยได้แบง่การดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ ดงันี้  

  ระยะที ่1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  ระยะที่ 4 การประเมินหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระยะที่ 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การดำเนนิการศกึษาขอ้มูลพื้นฐานและวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้วิจัย

ได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) เกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถ

และทักษะดา้นต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรยีนในศตวรรษที่ 21 จากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และศึกษามาตรฐานและตวัชี้วัดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) ได้ข้อค้นพบที่ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

เป็นหนึ่งในสามทักษะที่สำคญัและจำเปน็สำหรับนักเรยีน รวมถึงศึกษาทิศทางและแนวทาง 



108 

การจัดการศกึษา แนวคิด ทฤษฎีทีเ่หมาะสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะ

ดังกล่าว สังเคราะห์และประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม ทีแ่สดงถึงพฤติกรรมหรือคณุลักษณะของนักเรียนที่ตอ้งการ 

ให้เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ สำหรับใช้เป็นกรอบในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

กำหนดเปน็เป้าหมายของหลักสูตร ใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการสร้าง

แบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ซึง่มีการดำเนินงาน ดงันี้ 

  1. ศึกษาองคป์ระกอบและตัวชี้วัดของทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน 

   1.1 ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ พฤติกรรมบ่งชี้ จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

   1.2 สังเคราะห์และยกร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมของนักเรียน จำแนกเป็น 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ องคป์ระกอบที่ 1 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มี 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การคิดอย่างมีวจิารณญาณ

และการแก้ปญัหา มี 5 ตัวชี้วัด และองคป์ระกอบที่ 3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  

มี 6 ตัวชี้วัด (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4) 

   1.3 นำร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม 

ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

   1.4 ประสานงานกับสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทำหนงัสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี่ยวชาญ ในการประเมินความเหมาะสมของร่างองคป์ระกอบและ

ตัวชี้วัดของทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนทีส่ังเคราะหข์ึ้น  

   1.5 นำร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ไปประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ ดงันี้ 1) มีวุฒิการศึกษาไมต่่ำกวา่ปริญญาเอก 2) มีประสบการณใ์นการปฏิบัติ 

งานด้านการศึกษา ซึง่รายซ่ือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 ท่าน มีดังนี้ 

    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจติร อาจารย์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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    3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ อาจารย ์

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธาน ี

    4) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู บุญใช้ อาจารย์คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

    5) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิจิตรา ธงพานิช อาจารย์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 

    6) ดร.พจมาน ชำนาญกจิ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 

    7) ดร.สมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    8) ดร.วิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

    9) ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

    10) ดร.อรุณรตัน ์คำแหงพล อาจารย์คณะครุศาสตร ์ประธาน

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

    11) ดร.ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง 1  

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    12) ดร.เพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียน

อนุบาลสกลนคร สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    13) ดร.แสง โชติบุญ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน 

บ้านสงเปือย สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    14) ดร.วรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน ์ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุร ี

    15) ดร.รุ่งทิวา ปุณะตุง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน 

บ้านนาคูพฒันา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 

    16) ดร.สกลรตัน ์สวัสด์ิมูล ครู วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ โรงเรียน 

สกลราชวทิยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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    17) ดร.จิระพร ราชสิงโห ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

อนุบาลสกลนคร สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   1.6 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยนำผลการประเมินที่เป็นคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 

ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม แล้วนำค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายตาม

เกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 

หนา 121)  

    ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนทีส่ังเคราะหข้ึ์นมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนทีส่ังเคราะหข้ึ์นมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  

    ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนที่สงัเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

    ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนทีส่ังเคราะหข้ึ์นมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อย  

    ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนทีส่ังเคราะหข้ึ์นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

    ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม พบว่า ร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

และผ่านเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ทุกองค์ประกอบและทุกตัวชี้วัด (ดังรายละเอยีดแสดงไว้ในบทที่ 4) 

   1.7 ดำเนนิการปรับปรุงแก้ไของคป์ระกอบและตัวชี้วดัของทักษะการเรยีนรู้

และนวัตกรรมของนักเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปสร้างแบบทดสอบ 

วัดทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักเรียน สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6  

และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรต่อไป 

  2. ศึกษาแนวคิดทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาหลักสตูรบูรณาการและ 

การจัดการเรียนรู ้

   2.1 กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตามกรอบทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน  
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   2.2 ศึกษามาตรฐานและตวัชี้วัดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   2.3 วิเคราะหม์าตรฐาน ตัวชี้วัด และโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ตลอดปี

การศึกษา เพือ่นำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ รวมทั้งหมด 14 หน่วย รายละเอียด

ดังแสดงในตาราง 5-6 

   2.4 คัดเลอืกหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสำหรับจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

บูรณาการและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ 

จำนวน 5 หน่วย และนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน เวลาทัง้หมด  

80 ชั่วโมง  

   2.5 กำหนดเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้จากมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ในหน่วยการเรียนรู้ที่เลือก รายละเอียดดงัแสดงในภาพประกอบ 11 

   2.6 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูร สำหรับนำไป

กำหนดเป็นกรอบในการพฒันาหลักสูตรบรูณาการ และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้ดังนี้  

    2.6.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรบูรณาการ 

    2.6.2 ศึกษาแนวคิดสะเต็มศึกษา 

    2.6.3 ศึกษาทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

     รายละเอียดดงัแสดงในภาพประกอบ 12-15 

   2.7 นำสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ที่ได้จาก 

การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์มากำหนดเป็นองคป์ระกอบของหลักสตูรบูรณาการ ดังนี้  

    2.7.1 ที่มาและความสำคัญ  

    2.7.2 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน  

    2.7.3 หลักการของหลักสตูร  

    2.7.4 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

    2.7.5 กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

    2.7.6 กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด  

    2.7.7 โครงสร้างหลักสตูรบูรณาการ  
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    2.7.8 กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

    2.7.9 สื่อและแหล่งเรียนรู้  

    2.7.10 การวดัและประเมินผล 

   2.8 นำสาระสำคัญของคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ มากำหนดเป็นแนวทาง/ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 9 

ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 การดำเนินยกร่างหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินการออกเปน็ 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที ่1 ยกร่างหลักสูตรบูรณาการและประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการ

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนที่ 2  

ยกร่างและหาคุณภาพของเอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงมีการดำเนินงาน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 ยกร่างหลักสูตรบูรณาการและประเมินความเหมาะสม 

ของหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ 

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   1. ยกร่างหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคดิสะเต็มศึกษาและทฤษฎ ี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามองค์ประกอบทีก่ำหนดไว้ 

   2. นำร่างหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
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   3. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบรูณาการที่พัฒนาขึ้น  

โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการ

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีดังนี้ 

    3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จินดา ลาโพธิ์ อาจารย์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    3.2 ดร.พจมาน ชำนาญกจิ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 

    3.3 ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล อาจารยค์ณะครุศาสตร์  

ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    3.4 ดร.วิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

    3.5 ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ ์บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   4. นำคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปวเิคราะหห์าค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แลว้นำค่าเฉล่ียทีไ่ด้ไปเทียบกับเกณฑ ์โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 121) ดังต่อไปนี้  

    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  

    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัน้อยที่สุด 

   5. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้น 

พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

ทุกรายการประเมิน แสดงว่า องค์ประกอบของหลักสตูรบูรณาการมีความเหมาะสม 

ผ่านเกณฑท์ีก่ำหนดไว้ (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4) อย่างไรกต็ามผู้วจิัยได้ปรับปรุง

แก้ไขรายละเอียดในบางสว่นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

 

 



114 

   6. จัดทำหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎ ี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับสมบรูณ ์สำหรับใช้เปน็ฐานในการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

  เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของ

นักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจน ผู้วิจัยจงึนำเสนอ

ตารางและภาพประกอบทีเ่กิดจากกระบวนการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ตามลำดับ ดังนี ้

ตาราง 5 หน่วยการเรียนรู ้มาตรฐาน และตัวชี้วัด รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            และรายวิชาคณติศาสตร ์

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

จำนวน

ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

จำนวน

ชั่วโมง 

สารอาหารและ

ระบบย่อย

อาหาร 

ว 1.2 ป.6/1,  

ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4, ป.6/5 

12 ห.ร.ม.  

และ ค.ร.น. 

ค 1.1 ป.6/4,  

ป.6/5, ป.6/6  

19 

การแยกสาร 

เนื้อผสม 

ว 2.1 ป.6/1  13 เศษส่วน  ค 1.1 ป.6/1,  

ป.6/7, ป.6/8 

17 

หินและซาก 

ดึกดำบรรพ์ 

ว 3.2 ป.6/1,  

ป.6/2, ป.6/3 

15 ทศนยิม  ค 1.1 ป.6/9, 

 ป.6/10  

15 

ปรากฏการณ์

ของโลกและภัย

ธรรมชาติ 

ว 3.2 ป.6/4,  

ป.6/5,  

ป.6/6, ป.6/7,  

ป.6/8, ป.6/9 

13 รอ้ยละ 

และอัตราส่วน 

ค 1.1 ป.6/2,  

ป.6/3,  

ป.6/11, ป.6/12 

20 

เงา อุปราคา 

และเทคโนโลยี

อวกาศ 

ว 2.3 ป.6/7,  

ป.6/8 

ว 3.1 ป.6/1,  

ป.6/2 

13 แบบรูปและ

ความสัมพันธ์ 

ค 1.2 ป.6/1  9 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

จำนวน

ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

จำนวน

ชั่วโมง 

แรงไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้า 

ว 2.2 ป.6/1 

ว 2.3 ป.6/1,  

ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4, ป.6/5,  

ป.6/6 

14 รูปสามเหลี่ยม ค 2.1 ป.6/2 

ค 2.2 ป.6/1, 

ป.6/2 

20 

เทคโนโลย ี ว 4.2 ป.6/1, 

ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4 

40 รูปหลายเหลี่ยม ค 2.1 ป.6/2 17 

- - - วงกลม ค 2.1 ป.6/3 20 

รูปเรขาคณิต 

สามมิต ิ 

ค 2.1 ป.6/1 

ค 2.2 ป.6/3, 

ป.6/4 

13 

การนำเสนอ

ข้อมูล 

ค 3.1 ป.6/1 10 

7 

หน่วยการเรยีนรู้ 

30 

ตัวชีว้ัด 

120 

ชั่วโมง 

10 

หน่วยการเรยีนรู้ 

21 

ตัวชีว้ัด 

160 

ชั่วโมง 

 

ตาราง 6 หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ มาตรฐาน และตัวชี้วัด รายวิชาวิทยาศาสตร ์

            และเทคโนโลยีและรายวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

หน่วย

ที่ 

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรยีนรู/้

ตัวชีว้ัดวิชาคณิตศาสตร์ 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 หนูน้อยนักโภชนา ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3, ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/2, ป.6/3 

 

16 

2 พาโรคห่างไกล ว 1.2 ป.6/4, ป.6/5 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3, ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/11, ป.6/12 

 

16 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

หน่วย

ที่ 

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรยีนรู/้

ตัวชีว้ัดวิชาคณิตศาสตร์ 

จำนวน

ชั่วโมง 

3 ชวีีสว่างไสว ว 2.2 ป.6/1 

ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4, ป.6/5  

ว 4.2 ป.6/1 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2 

ค 3.1 ป.6/1 

16 

4 โคมไฟมหัศจรรย์ ว 2.3 ป.6/7, ป.6/8 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2,  

ป.6/3, ป.6/4 

16 

5 เลิศล้ำสิ่งประดิษฐ์ ว 2.3 ป.6/4, ป.6/6 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/4 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, 

ป.6/3 

16 

6 แยกกันหรรษา ว 2.1 ป.6/1 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 1.1 ป.6/4, ป.6/5, 

ป.6/6 

26 

7 ดวงดาราน่ารู้ ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2 

 

22 

8 บวก ลบ คูณ หาร 

คาดการณ์วาตภัย 

ว 2.3 ป.6/5 

ว 4.2 ป.6/3 

ค 1.1 ป.6/7, ป.6/8 

 

18 

9 บวก ลบ คูณ หาร 

คาดการณ์อุทกภัย 

ว 2.3 ป.6/6 

ว 4.2 ป.6/3 

ค 1.1 ป.6/7, ป.6/8 

 

18 

10 บวก ลบ คูณ หาร 

คาดการณ์ธรณี

พิบัตภิัย 

ว 2.3 ป.6/7 

ว 4.2 ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/7, ป.6/8 

 

18 

11 แบบรูปกับการเขียน

โปรแกรม 

ว 1.2 ป.6/1 

ว 4.2 ป.6/2 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, 

ป.6/3 

25 

12 หินนีม้ีที่มา ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4 ว 4.2 ป.6/3, ป.6/4 

ค 2.2 ป.6/3, ป.6/4 20 

 

13 ปรากฏการณ์ผ่าน

รูปทรง 

ว 3.2 ป.6/8, ป.6/9 

ว 4.2 ป.6/4 

ค 2.2 ป.6/3, ป.6/4 25 

14 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,  

ป.6/4 

ค 3.1 ป.6/1 28 

รวม 14 หน่วยการเรียนรู้ 7 มาตรฐาน 30 ตัวชีว้ัด 4 มาตรฐาน 21 ตัวชีว้ัด 280 
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ตาราง 7 โครงสร้างหลักสตูรบูรณาการ จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ที่สอนในภาคเรียนที่ 2    

            ปีการศึกษา 2563 

หน่วย

ที่ 
เรื่อง 

แผน

ที่ 
เรื่อง 

จำนวน

ชั่วโมง 
คะแนน 

1 หนูน้อย 

นักโภชนา 

1 สารอาหาร 8 10 

2 การออกแบบการรับประทานอาหาร 8 10 

2 พาโรค

ห่างไกล 

3 ระบบย่อยอาหาร 8 10 

4 การออกแบบและสรา้งแบบจำลองระบบย่อย

อาหาร 8 10 

3 ชวีี 

สว่างไสว 

5 วงจรไฟฟ้า 8 10 

6 การออกแบบและสรา้งแบบจำลอง

วงจรไฟฟ้า 8 10 

4 โคมไฟ

มหัศจรรย์ 

7 รังสีของแสง 8 10 

8 การออกแบบและสรา้งโคมไฟ 8 10 

5 เลิศล้ำ

สิ่งประดิษฐ์ 

9 การออกแบบและสรา้ง ชิ้นงานจากรูป

เรขาคณิต 8 10 

10 การออกแบบและสรา้งชิ้นงานจากวงกลม  8 10 

รวม 80 100 

 

ตาราง 8 รายละเอียดของโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

หน่วยบูรณาการ แผนการเรยีนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา/สาระ 

หน่วยการเรียนรู ้

ที่ 1 เรื่อง หนูน้อย 

นักโภชนา 

(16 ชั่วโมง) 

 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 

สารอาหาร  

(8 ชั่วโมง) 

ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3 

ค 1.1 ป.6/2 

S : ประเภทและประโยชน์ของสารอาหาร 

T : การใช้อนิเทอรเ์น็ตในการคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกับ

ประเภทและประโยชน์ของสารอาหาร 

E : การออกแบบโปสเตอรป์ระเภทและประโยชน์

ของสารอาหาร 

M : การคำนวณอตัราส่วนในการออกแบบโปสเตอร ์

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  

การออกแบบการ

รับประทานอาหาร 

(8 ชั่วโมง) 

ว 1.2 ป.6/3 

ว 4.2 ป.6/3, ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/3 

S : สัดส่วนในการรับประทานอาหาร 

T : การใช้อนิเทอรเ์น็ตในการคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกับ

สัดส่วนในการรับประทานอาหาร 

E : การออกแบบโปสเตอรส์ัดส่วนใน 

การรับประทานอาหาร 

M : การคำนวณอตัราส่วนของปริมาณสารอาหาร

ที่รับประทาน 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน่วยบูรณาการ แผนการเรยีนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา/สาระ 

หน่วยการเรียนรู ้

ที่ 2 เรื่อง พาโรค

ห่างไกล  

(16 ชั่วโมง) 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 

ระบบย่อยอาหาร  

(8 ชั่วโมง) 

ว 1.2 ป.6/5 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3 

ค 1.1 ป.6/11 

S : องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร 

T : การใช้อนิเทอรเ์น็ตค้นหาขอ้มูลเกีย่วกับระบบ

ย่อยอาหาร 

E : การออกแบบโปสเตอร์การดูแลระบบ 

ย่อยอาหาร 

M : การคำนวณอตัราส่วน มาตราส่วน ร้อยละ

ของระบบย่อยอาหาร 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  

การออกแบบ และ

สร้างแบบจำลอง

ระบบย่อยอาหาร  

(8 ชั่วโมง) 

ว 1.2 ป.6/4 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3,  

ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/12 

S : ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร 

T : การใช้อนิเทอรเ์น็ตค้นหาขอ้มูลเกีย่วกับ

ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร 

E : การออกแบบจำลองระบบย่อยอาหาร 

M : การคำนวณอตัราส่วน มาตราส่วน ร้อยละ 

ในการสรา้งแบบจำลองระบบย่อยอาหาร 

หน่วยการเรียนรู ้

ที่ 3 เรื่อง  

ชีวสีว่างไสว 

(16 ชั่วโมง) 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 5 เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า  

(8 ชั่วโมง) 

ว 2.2 ป.6/1 

ว 2.3 ป.6/1, ป.6/3, 

ป.6/4, ป.6/5 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 2.1 ป.6/1 

S : วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 

T : การใชเ้หตุผลประกอบการอธิบายวงจรไฟฟ้า

อย่างง่าย 

E : การออกแบบและทดลองการต่อเซลล์ไฟฟ้า 

M : การนำรปูเรขาคณิตมาใช้ในการต่อเซลล์ไฟฟา้ 

 แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  

การออกแบบและ

สร้างแบบจำลอง

วงจรไฟฟ้า 

(8 ชั่วโมง) 

ว 2.3 ป.6/4 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 2.2 ป.6/2 

ค 3.1 ป.6/1 

S : ประโยชน์ของวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ย 

T : การใชเ้หตุผลประกอบการอธิบายประโยชน์

ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

E : การออกแบบแบบจำลองวงจรไฟฟา้ 

M : การนำรปูเรขาคณิตมาสร้างแบบจำลอง

วงจรไฟฟ้า 

หน่วยการเรียนรู ้

ที่ 4 เรื่อง โคมไฟ

มหัศจรรย์ 

(16 ชั่วโมง) 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รงัสี

ของแสง (8 ชั่วโมง) 

ว 2.3 ป.6/8 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3 

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/3 

S : รังสีของแสง 

T : การใชเ้หตุผลประกอบการอธิบายรังสีของแสง 

E : การออกแบบโปสเตอร์รังสีของแสง 

M : การนำรปูเรขาคณิตมาสร้างโปสเตอร์รังสี 

ของแสง 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  

การออกแบบและ

สร้างโคมไฟ  

(8 ชั่วโมง) 

ว 2.3 ป.6/7 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 2.2 ป.6/2, ป.6/4 

S : การเกิดเงามืดเงามัว 

T : การใชเ้หตุผลประกอบการอธิบายการต่อ

หลอดไฟฟ้า 

E : การออกแบบโคมไฟ 

M : การนำรปูเรขาคณิตมาสร้างโคมไฟ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน่วยบูรณาการ แผนการเรยีนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา/สาระ 

หน่วยการเรียนรู ้

ที่ 5 เรื่อง เลิศลำ้

สิ่งประดิษฐ ์

(16 ชั่วโมง) 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 9 เรื่อง  

การออกแบบและ

สร้าง ชิน้งานจากรปู

เรขาคณิต (8 ชั่วโมง) 

ว 2.3 ป.6/4, ป.6/6 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/4 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2 

S : ประโยชน์ของการต่อหลอดไฟฟา้ 

T : การใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างสิ่งประดษิฐ์ 

อย่างปลอดภัย 

E : การออกแบบสิง่ประดิษฐ์เกี่ยวกับการต่อหลอด

ไฟฟ้า 

M : การใชรู้ปหลายเหลี่ยมสร้างสิ่งประดิษฐ ์

 แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 10 เรื่อง 

การออกแบบและ

สร้างชิน้งานจาก

วงกลม (8 ชั่วโมง) 

ว 2.3 ป.6/4, ป.6/6 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/4 

ค 2.1 ป.6/3 

S : ประโยชน์ของการต่อเซลลไ์ฟฟ้า 

T : การใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างสิ่งประดษิฐ์

ร่วมกันอย่างปลอดภัย 

E : การออกแบบสิง่ประดษิฐ์เกี่ยวกับการต่อ

เซลล์ไฟฟา้ 

M : การใชรู้ปวงกลมสร้างสิ่งประดษิฐ์ 

 ***หมายเหตุ ว 1.2, ว 2.2, ว 2.3 มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระวทิยาศาสตร ์ 

ว 4.2 มาตรฐานและตัวชี้วดั สาระเทคโนโลยี และ ค 1.1, ค 2.1, ค 2.2, ค 3.1 มาตรฐาน

และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร ์
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ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพชืที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ว 1.2 ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน  

ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลอืกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ 

และวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ  

ว 1.2 ป.6/3 ตระหนักถงึความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรบัประทานอาหารที่มสีารอาหารครบถว้น 

ในสัดส่วนทีเ่หมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยตอ่สุขภาพ 

ว 1.2 ป.6/4 สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธบิาย

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  

ว 1.2 ป.6/5 ตระหนักถงึความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย

อาหารให้ทำงานเป็นปกต ิ

ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชวีิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 

แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ว 2.2 ป.6/1 อธิบายการเกดิและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกดิจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ว 2.3 ป.6/1 ระบสุว่นประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐาน 

เชิงประจักษ์  

ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  

ว 2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวธิทีี่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า

แบบอนุกรม  

ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ 

ใช้ในชีวติประจำวนั 

ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวธิทีี่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 

และแบบขนาน  

ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์

ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน 

ว 2.3 ป.6/7 อธบิายการเกิดเงามดืเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

ว 2.3 ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

 

(มตี่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด 
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ภาพประกอบ 11 กรอบมาตรและตัวชี้วดักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 (หน่วยที่ 1-5) 

 

 

 

 

 

ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชวีิตจรงิอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รู้เท่าทันและมจีริยธรรม 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกป้ัญหาที่พบในชีวติประจำวัน 

ว 4.2 ป.6/3 ใช้อนิเทอร์เน็ตในการคน้หาข้อมูลอย่างมปีระสทิธิภาพ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสทิธิของผู้อื่น 

แจ้งผูเ้กี่ยวขอ้งเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 

 

ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิการของจำนวน ผลที่เกิดข้ึน

จากการดำเนนิการ สมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้ 

ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณจากขอ้ความหรือสถานการณ์ โดยทีป่รมิาณ

แต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ 

ค 1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนทีเ่ท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวธิีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน  

ค 1.1 ป.6/12 แสดงวธิีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 - 3 ขั้นตอน 

ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้  

ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตทิี่ ประกอบด้วย 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัความยาวรอบรปูและพื้นที่ของรูปหลายเหลีย่ม 

ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัความยาวรอบรปูและพืน้ที่ของวงกลม 

ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้ 

ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลีย่มเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม  

ค 2.2 ป.6/3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมติิชนดิต่างๆ  

ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบจากรปูคลี่ และระบุรปูคลี่ของรูปเรขาคณติสามมิติ 

ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถติิในการแก้ปัญหา 

ค 3.1 ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมริูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปญัหา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด (ต่อ) 

  

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ จำนวน 4 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัด 
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ภาพประกอบ 12 ผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบของหลักสูตร 
 

องค์ประกอบของหลักสูตรมี  

4 ประการ คือ ความมุ่งหมาย 

เนื้อหา การนำหลกัสูตรไปใช้และ

การประเมินผล (สุมติร คุณานุกร, 

2523, หน้า 8) 

1. ที่มาและความสำคัญ 

2. หลักการของหลักสูตร 

3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 

5. กระบวนการและ 

แนวทางการจัดกจิกรรม

การเรียนรู ้

6. สื่อการเรียนรู ้

7. การวัดและประเมนิผล 

หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

เหตุผลและความจำเป็นของ

หลักสูตร หลักการของหลักสูตร 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา

สาระ กจิกรรมประสบการณ์  

การเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอนและการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนการสอน 

(สงัด อุทรานันท์, 2532, หน้า 

224; ชาตรี มณีโกศล, 2539, 

หน้า 71-72) และพรชัย หนูแกว้, 

2541, หน้า 48) 

หลักสูตรมอีงค์ประกอบสำคัญ 9 

ประการ คือ เป้าประสงค์และ

นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร รปูแบบ และโครงสร้าง

หลักสูตร จุดประสงค์ของวชิา 

เนื้อหา จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียน 

การสอน การประเมนิผล และวัสดุ

อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน (ธำรง บัวศรี, 2542, 

หน้า 8-9) 

หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 

 4 ประการ คือ จดุประสงค์ 

เนื้อหา วิธสีอนและ 

การประเมินผล (กาญจนา  

คุณารักษ์ 2543, หน้า 22-23) 

องค์ประกอบสำคัญที่ของ

หลักสูตรอย่างน้อยม ี4 

องค์ประกอบ คือ การกำหนด

วัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหา

สาระและประสบการณ์การ

เรียนรู้ การจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ และการประเมินผล 

การเรียนรู้ (Taba, 1962, p. 382) 

หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 

ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 

การนำหลักสูตรไปใช้และการ

ประเมินผลหลักสตูร (บุญเลีย้ง 

ทุมทอง, 2553, หน้า 15-16) 

หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ  

4 ประการ ได้แก่ จุดประสงค์ 

สาระความรู้และประสบการณ์ 

กระบวนการเรยีนการสอนและ

การประเมินผล (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2546, หน้า 11) 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

ของนักการศกึษา 
องค์ประกอบของ 

หลักสูตร 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

ของนักการศกึษา 
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แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของนักการศกึษา 
 สาระสำคัญของสะเต็ม

ศกึษา 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 13 ผลการสงัเคราะห์สาระสำคัญของแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 

สะเต็มศกึษา เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แบบใหมท่ี่

เน้นการบูรณาการ การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี  

ไม่เน้นเพียงการท่องจำสูตรหรือทฤษฎ ีแต่สะเต็มศึกษาเป็นการฝึกให้

นักเรียนรู้จักวิธีคดิการตั้งคำถาม แกป้ัญหา สร้างทักษะการหาข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่ เพื่อให้มคีวามรูแ้ละทักษะสำหรับสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ 

สามารถประกอบวิชาชีพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวติที่ดี

ในยุคประชาคมอาเซียน (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556, หน้า 3)  

1. ส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการความรู้

ในสี่สาขา ได้แก่ วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร ์

2. เน้นทักษะการคน้ข้อมูล 

และการวิเคราะหข์้อค้นพบ

ใหม่ 

3. ส่งเสริมใหน้ักเรยีนฝึกคิด

ตั้งคำถามและนำความรู้ไปใช้

ในการแกป้ัญหา 

4. ส่งเสริมให้นักเรยีนพัฒนา

ความรู้ การออกแบบ 

สร้างสรรค์และพฒันาสิ่งใหม่ 

5. เชื่อมโยงสู่การประกอบ

อาชีพ นำไปใช้จริงในชีวติ 

ประจำวัน  

สะเต็มศกึษา คือ การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวชิาระหว่าง

สาขาวิชาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วชิาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ และ 

คณิตศาสตร์ โดยนำจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวธิกีารสอนของแต่ละ

สาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผูเ้รยีนนำความรู้ทุกแขนงมา

ใช้ในการแกป้ัญหา ค้นควา้และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาศยัการจัดการเรยีนรู้

ที่ผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทำงานจรงิหรือในชีวิต 

ประจำวันนัน้ต้องใชค้วามรู้ในหลายดา้นในการทำงานทัง้สิ้นไม่ได้แยกใช้

ความรู้เป็นส่วน ๆ (พรทิพย์ ศิริภทัรชยั, 2556, หน้า 50) 

สะเต็มศกึษา เป็นแนวทางจัดการศึกษาที่บรูณาการใน 4 สหวิทยาการ 

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณติศาสตร์  

โดยเนน้การนำความรู้ไปใช้แกป้ัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้เป็นการพัฒนา

กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการดำรงชีวติและ 

การทำงาน (สสวท., 2557, หน้า 4) 

สะเต็มศกึษา มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร,์ 

เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความรู้ความ

เข้าใจและฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

นำความรู้มาออกแบบ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการหรือปัญหา 

ที่เกี่ยวขอ้งกับชีวติประจำวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจาก

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (สิรินภา กิจเก้ือกูล, 2558, หน้า 201) 

 
สะเต็มศกึษา เป็นการบูรณาการ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์

ของแต่ละวิชาทีบู่รณาการและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบสิ่งประดษิฐ์

เพื่อแก้ปัญหาในชวีิตจริง (O’Neil et al., 2012, p. 36) 
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ภาพประกอบ 14 ผลการวิเคราะห์สาระสำคัญของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

  

 

 

 

หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

1. หลักการที่ผูเ้รียนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง คือ การให้ผูเ้รียนลง

มือสร้างสิ่งของหรือประกอบกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ

เชื่อมโยงและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 2. หลักการที่ยดึผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ครูต้องจดับรรยากาศการเรยีนการสอน 

ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนลงมือปฏบิัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง  

โดยมทีางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้อย่างมคีวามสุข สามารถ

เชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ 3. หลักการ

เรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม เน้นให้เห็นความสำคัญของ

การเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ผูเ้รียนเห็นวา่คนเป็นแหล่งความรู้อกีแหล่ง

หนึ่งที่สำคัญ 4. หลักการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ เนน้การใช้

เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นผล

ให้เกิดพฤติกรรมทีฝ่ังแน่นเมื่อผู้เรียนเรียนรู้ว่าจะเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไร 

(Learning how to learn) การเรียนรูท้ี่เน้นใหผู้้เรียนลงมือปฏบิัติหรือ

สร้างสิ่งที่มคีวามหมายกับตนเอง (สุชิน เพ็ชรักษ์, 2548, หน้า 31–34) 

1. มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง เข้าใจตนเอง

และมองเห็นความสำคัญ 

ในสิ่งทีเ่รียนรู้  

 

3. มุ่งเน้นให้นักเรยีนใช้

เทคโนโลยใีนการคน้หาความรู้

อย่างเหมาะสม 

 

4. ส่งเสริมให้นักเรยีนสร้าง

ผลงาน/ชิน้งาน 

 

หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

1. การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยการสำรวจและทดลองด้วยตนเอง

และเชื่อมโยงความรูใ้หม่เข้ากับสิ่งทีรู่้มาก่อนแล้ว 2. การนำความรู ้

ที่มอียู่เดิมไปใช้เพือ่สร้างสิ่งใหม ่ๆ ตอ่ไป ซึ่งเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

เป็นวัสดุอุปกรณ์ชัน้เยี่ยมที่จะช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กได้อย่าง

มาก ซึ่งเทคโนโลยอีย่างอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้ดีเท่าผู้เรยีนสามารถ 

ใช้คอมพวิเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 3. การทำให้

สิ่งที่เปน็นามธรรมสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมและใชส้ิ่งที่เป็น

รูปธรรมนั้นสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้เกี่ยวกับนามธรรมต่อไป ดังนัน้

จากกระบวนการดงักล่าวผู้เรียนสามารถสร้างความรูด้ว้ยตนเอง  

จากการสร้างชิ้นงานออกมาเป็นรูปธรรม โดยมจีุดเนน้ที่การใชส้ื่อ

เทคโนโลยีวสัดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ทิศนา แขมมณี 2552, หน้า 96-

98) 

6. จัดการเรียนรูโ้ดยเน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ ตามความถนัดและ

ความสนใจและเนน้การเรียนรู้

ร่วมกันและการทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น 

 

สาระสำคัญของทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

หลักการของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

ของนักการศกึษา 

2. มุ่งเน้นให้นักเรยีนเรียนรู ้

ผ่านการปฏบิัต ิ

5. ส่งเสริมใหน้ักเรยีนเชื่อมโยง

และสร้างความรู้ใหม ่
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ภาพประกอบ 15 หลักการของหลักสูตรบูรณาการ 

 

 

1. มุ่งเน้นให้นักเรียน

สร้างองค์ความรู้ดว้ย

ตนเอง เข้าใจตนเองและ

มองเห็นความสำคัญ 

ในสิ่งทีเ่รียนรู้  

 
2. มุ่งเน้นให้นักเรยีน

เรียนรู้ผ่านการปฏบิัต ิ

3. มุ่งเน้นให้นักเรยีนใช้

เทคโนโลยีอย่าง

เหมาะสม 

 
4. ส่งเสริมให้นักเรยีน

สร้างผลงาน/ชิน้งาน 

 
5. ส่งเสริมใหน้ักเรยีน

สร้างความรูใ้หม่อย่าง 

ไม่มทีี่สิ้นสุด 

 
6. จัดการเรียนรูโ้ดยเน้น

นักเรียนเป็นสำคญั  

ตามความถนัดและ

ความสนใจและเนน้ 

การเรียนรู้ร่วมกันและ

การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 

1. ส่งเสริมให้นักเรยีน

เกิดการเรียนรูแ้บบ

บูรณาการความรู ้

ในสี่สาขา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์

2. เน้นทักษะการคน้

ข้อมูล และการวิเคราะห์

ข้อค้นพบใหม ่

3. ส่งเสริมใหน้ักเรยีน

ฝึกคดิตั้งคำถามและ

นำความรู้ไปใช้ใน 

การแกป้ัญหา 

4. ส่งเสริมให้นักเรยีน

พัฒนาความรู้ 

ออกแบบ สร้างสรรค์

และพัฒนาสิ่งใหม ่

5. เชื่อมโยงสู่การ

ประกอบอาชีพ นำไปใช้

จริงในชีวติประจำวัน  

ทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 

สะเต็มศกึษา 

 

หลักการของหลักสูตรบูรณาการ 

1. ส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรูแ้บบ

บูรณาการ ในสีส่าขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์

2. เน้นการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม โดยมุง่ให้เกดิการเรียนรู้ผา่น

กระบวนการที่หลากหลาย และท้าทาย

ความคดิของนักเรียน ฝึกคิดตั้งคำถามและ 

นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ออกแบบผลงาน/

ชิน้งานและสร้างสรรค์สิ่งใหม ่

3. เน้นให้นักเรียนสร้างพลังความรูด้ว้ยตนเอง 

จากการสืบคน้ข้อมูล ปฏิบัติกจิกรรม  

มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงความรู้

เดิมกับความรู้ใหม ่สู่การประกอบอาชีพ  

และนำไปใชใ้นชีวติประจำวัน สร้างความรู้ใหม่

อย่างไม่สิ้นสดุ เปน็การเรียนรูต้ลอดชีวติ  

4. เน้นการจัดกจิกรรมที่เปิดโอกาสใหน้ักเรียน

ลงมือปฏบิัติกิจกรรมตามความถนัดและ 

ความสนใจ จากทางเลือกที่หลากหลาย 

และเรียนรู้อย่างมคีวามสุข  

5. เน้นความสำคญัของการเรียนรู้รว่มกัน  

ทำให้นักเรยีนเห็นว่าการปรับตัวและทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นเป็นสิง่สำคัญ ซึ่งเป็นการจัด

ประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก 

6. เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้  

จากแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างเหมาะสม 

เป็นผลให้เกิดพฤตกิรรมที่ฝังแน่น ใชเ้ครื่องมือ

ที่มลีักษณะเอื้อต่อการนำมาสร้างเป็นชิ้นงาน

ได้สำเร็จ  
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ตาราง 9 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

            การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

แนวคิด/ทฤษฎ ี หลักการของหลักสูตร ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้

แนวคิดสะเต็มศกึษา 1. ส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 

ในสี่สาขา ได้แก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์

ขั้นที่ 1 ระดมความคดิสู่ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย 

แนวคิดสะเต็มศกึษา

ทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 

 

2. เน้นการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม 

โดยมุ่งให้เกดิการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย 

และท้าทายความคิดของนักเรียน ฝกึคดิตั้งคำถามและ

นำความรู้ไปใช้แกป้ัญหา ออกแบบผลงาน/ชิ้นงานและ

สร้างสรรค์สิ่งใหม ่ 

ขัน้ที่ 1 ระดมความคดิสู่ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย 

ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา 

ขั้นที่ 4 ประเมนิคณุค่าและแกไ้ข 

ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงานผสานสิ่งใหม ่

แนวคิดสะเต็มศกึษา

ทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 

 

3. เน้นให้นักเรียนสร้างพลังความรูด้ว้ยตนเองจาก 

การสืบคน้ข้อมูล ปฏิบัติกจิกรรม มีปฏสิัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงความรูเ้ดิมกับความรู้ใหม ่

สู่การประกอบอาชพี เพื่อนำไปใชใ้นชวีิตประจำวนั  

สร้างความรู้ใหม่อย่างไม่สิน้สุด เปน็การเรียนรู ้

ตลอดชีวติ 

ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย 

 

ทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 

4. เน้นการจัดกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติกจิกรรมตามความถนัดและความสนใจจาก

ทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสุข  

ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา 

 

ทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 

5. เน้นความสำคัญของการเรียนรู้รว่มกัน ทำให้

นักเรียนเห็นว่าการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น 

เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ 

เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก 

ขั้นที่ 4 ประเมนิคณุค่าและแก้ไข 

ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงานผสาน 

สิ่งใหม่ 

ทฤษฎกีารสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 

6. เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู ้จากแหล่ง

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เปน็ผลให้เกดิ

พฤติกรรมที่ฝังแน่น ใช้เคร่ืองมือที่มลีักษณะเอื้อต่อ 

การนำมาสร้างเป็นชิ้นงานได้สำเร็จ 

ขั้นที่ 2 ค้นควา้ความรู้มุ่งสู่

เป้าหมาย 
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  ส่วนที่ 2 ยกร่างและหาคณุภาพของเอกสารประกอบหลักสูตร 

บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรคด์้วยปัญญา  

เพื่อเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรบันักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  

   ยกร่างเอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการ ไดแ้ก่ 1) คู่มือการใช้หลักสูตร

บูรณาการ 2) แผนการจัดการเรียนรู ้และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมนิผล  

ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งการสร้างและหาคุณภาพของเอกสารดังกล่าว ผู้วิจัยดำเนินการ 

ดังนี ้

    1. สร้างคูม่ือการใช้หลักสตูรบูรณาการ มีรายละเอยีด ดังนี ้

     1.1 ศึกษาองคป์ระกอบของคู่มือการใชห้ลักสูตรบูรณาการ 

จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

     1.2 กำหนดองค์ประกอบของคู่มือการใชห้ลักสูตรบูรณาการ 

     1.3 จัดทำคู่มอืการใชห้ลักสตูรบูรณาการตามองคป์ระกอบที่กำหนด 

     1.4 ประเมินความสอดคล้องของคู่มือการใช้หลักสูตรบูรณาการ 

ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 

    2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี ้

     2.1 ศึกษาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ หลักการ 

และแนวทางการสร้างรวมทั้งวิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     2.2 กำหนดองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ สำหรับใช้ใน 

การจัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน ดังนี้ 

      2.2.1 ส่วนนำ เปน็ส่วนแรกขององค์ประกอบของแผนการ 

จัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ชื่อหน่วยการเรียนรู ้2) ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  

3) จำนวนชั่วโมงที่เรียน และ 4) ระดบัชั้นที่เรียน 

 

 

 



128 

      2.2.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้  

2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ 4) สาระการเรียนรู้ 5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 6) หลกัฐาน 

การเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 7) กิจกรรมการเรียนรู ้8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

และ 9) สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

      2.2.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 1) บันทึกผลการเรียนรู้  

2) การเขียนบนัทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียน และ 3) เอกสารประกอบ  

ซึ่งเป็นส่วนแสดงรายละเอยีดของเนื้อหาเพิ่มเติมและรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การจัดการเรยีนรู้ เช่น ใบงาน ใบความรู ้เครื่องมือวัดและประเมินผลและอ่ืน ๆ 

     2.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูต้ามองค์ประกอบที่กำหนด 

     2.4 สร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตามขัน้ตอน ดังนี้  

      2.4.1 ศึกษาหลักการและแนวทางการสร้างแบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      2.4.2 กำหนดลักษณะของแบบประเมินเป็นชนิดมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดับ มีการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึง่หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ตามลำดับ 

      2.4.3 เขียนรายการประเมินจำแนกตามองค์ประกอบ 

ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

      2.4.4 นำร่างแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นเสนออาจารยท์ีป่รึกษา

วิทยานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอแนะ  

      2.4.5 นำร่างแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว้ไปจัดทำเป็นแบบประเมิน

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

     2.5 ประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึน้ 

โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกนักับการประเมินความเหมาะสม 

ของหลักสูตรบูรณาการ) โดยใช้แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผลการประเมิน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของทุก

รายการประเมินมีค่าเท่ากับ 1.00 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไดด้ำเนินการปรับปรุงแกไ้ขบางรายการ

ตามข้อเสนอนะของผู้เชี่ยวชาญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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     2.6 ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาขึ้น 

โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดียวกนักับการประเมินความเหมาะสม 

ของหลักสูตรบูรณาการ) ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ทีผู่้วิจัย 

พัฒนาขึ้น  

     2.7 นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แลว้นำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย 

ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 121) ดังต่อไปนี ้

     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  

     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัน้อยที่สุด 

     ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากที่สุด และทุกรายการประเมนิมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

ซึ่งแสดงว่าทุกองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้มีความเหมาะสมผ่านเกณฑท์ีก่ำหนดไว ้

(รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ปรบัปรุงแก้ไขรายละเอยีดบางส่วน

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

     2.8 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สมบูรณ์ สำหรับใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนต่อไป 

    3. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ผู้วิจัยดำเนินการ

สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมนิผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ดังนี้  

1) แบบทดสอบวัดทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตร

บูรณาการ ตามลำดับ ดังนี ้

     3.1 สร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ดำเนินการ ดังนี ้

      3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับวิธีการวัดทกัษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 
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      3.1.2 วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จากนิยามศัพท์

ทีไ่ด้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบ

และตัวชีว้ัดของทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม เพื่อกำหนดสถานการณ์คำถามใหค้รอบคลุม

พฤติกรรมท่ีต้องการวัด  

      3.1.3 กำหนดจำนวนข้อของแบบทดสอบทีต่้องการและกำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน 

      3.1.4 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม  

ซึ่งเป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้จริง 

จำนวน 30 ข้อ และกำหนดระดับและเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน  

      3.1.5 นำแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

ที่พัฒนาขึน้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ 

คำถาม ตัวเลือก และภาษาที่ใช ้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ (ปรับขอ้ความในบางขอ้

ให้มีความกระชับและชัดเจน) 

      3.1.6 นำแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ผู้เช่ียวชาญชุดเดียวกนักับการประเมิน 

ความเหมาะสมของหลักสูตรบรูณาการ) พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

โดยหาคา่ดัชนคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง “ขอ้สอบแต่ละขอ้” กับ “ตัวชี้วดัที่ต้องการวัด” 

และ “ตัวเลือกแต่ละข้อ” กับ “ระดับคะแนนทีก่ำหนด” 

      3.1.7 คัดเลอืกขอ้สอบที่มีคา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 

ขึ้นไป เพื่อนำไปทดลองใช้ซ่ึงข้อสอบทั้ง 40 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ผ่านเกณฑท์ีต่ั้งไว้ 

ทุกข้อ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในบางส่วนตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

      3.1.8 นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนกัเรียนในกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายหนองซนดอนเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพ 

ของแบบทดสอบ  

 

 



131 

      3.1.9 วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อหาค่าอำนาจจำแนก โดยใช้

เกณฑ์ค่าอำนาจจำแนก (r) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 แล้วทำการคัดเลือกข้อสอบ จำนวน 

30 ข้อ ซึ่งข้อสอบที่คัดเลือกมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วงตั้งแต ่0.57-0.91 (รายละเอียด 

ในภาคผนวก จ) 

      3.1.10 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้

วิธีของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 112) พบว่า แบบทดสอบทั้งฉบบัมคี่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  

      3.1.11 จัดทำแบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในขัน้ตอนการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการต่อไป 

     3.2 สร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน ดำเนินการ ดังนี้ 

      3.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและวิธีการสรา้งแบบทดสอบแบบปรนัย  

      3.2.2 กำหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบเพื่อสร้างคำถาม 

ให้ครอบคลมุตัวชี้วัด จุดประสงค์ เนื้อหา และกำหนดจำนวนข้อทีต่้องการ  

      3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด

หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกหรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน จำนวน 50 ข้อ และต้องการใช้จริง 

จำนวน 40 ข้อ 

      3.2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีพ่ัฒนาขึ้น 

เสนออาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

      3.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีพ่ัฒนาขึ้น

ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ผู้เช่ียวชาญชุดเดียวกันกบัการประเมินความเหมาะสม

ของหลักสูตรบูรณาการ) พจิารณาตรวจสอบ ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ ขอ้สอบทัง้ 50 ขอ้ คัดเลอืกขอ้สอบที่มคี่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ตั้งแต ่0.67 ขึ้นไป ข้อสอบทั้ง 50 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต ่0.80-1.00 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้

ปรับปรุงแก้ไขรายละเอยีดในบางส่วนตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (แก้ไขรูปภาพบางรูป

ให้มีขนาดเหมาะสมเห็นได้ชดัเจน) 
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      3.2.6 นำแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

หนองซนดอนเตย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  

      3.2.7 วิเคราะหร์ายขอ้เพื่อหาค่าความยาก และค่าอำนาจจำแนก 

โดยใช้เกณฑค์่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20-0.80 แล้วคัดเลือกข้อสอบ จำนวน 40 ข้อ  

ที่มีค่าความยาก (P) ตามเกณฑ์ ซึง่ข้อสอบท่ีคัดเลือกมคี่าความยาก (P) อยู่ในช่วงตั้งแต ่

0.20-0.68 (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 

      3.2.8 วิเคราะหข์้อสอบรายข้อเพื่อหาค่าอำนาจจำแนก โดยใช้

เกณฑ์ค่าอำนาจจำแนก (r) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 คัดเลือกข้อสอบ จำนวน 40 ข้อ  

ที่มีค่าอำนาจจำแนกผ่านเกณฑ์ ซึ่งขอ้สอบที่คัดเลอืกมคี่า r ตั้งแต่ 0.58-0.88 (รายละเอยีด

ในภาคผนวก จ) 

      3.2.9 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบบั (Reliability)  

โดยใช้วิธีของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 112) พบว่า แบบทดสอบทั้งฉบับ 

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 

      3.2.10 จัดทำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนฉบับ

สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้กบักลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการต่อไป 

     3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อ 

การจัดกิจกรรมตามหลกัสตูรบูรณาการ ดำเนินการ ดังนี ้

      3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสรา้ง

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยกำหนดเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5, 4, 3, 2 

และ 1 ซึ่งแตล่ะระดับ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับ

มาก มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีความพงึพอใจในระดบัน้อย และมีความพึงพอใจ

ในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ  

      3.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  

โดยกำหนดกรอบในการประเมิน 7 ด้าน คือ 1) ด้านจุดมุ่งหมาย 2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร  

3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ดา้นประสทิธิภาพของครูผู้สอน 5) ด้านบรรยากาศ

การเรยีน 6) ดา้นการวัดและประเมนิผล และ 7) ดา้นสือ่และแหล่งเรยีนรู ้โดยสรา้งขอ้คำถาม 

จำนวน 33 ข้อ  
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      3.3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนออาจารยท์ีป่รึกษา

วิทยานิพนธเ์พื่อพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นการประเมิน ภาษาที่ใช้และปรบัปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

      3.3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 

5 ท่าน (ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกบัการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการ) 

ประเมินความสอดคล้องค่า IOC ตามเกณฑต์ั้งแต ่0.67 ขึ้นไป ซึง่แบบสอบถามมีค่า IOC 

ทุกข้อเท่ากบั 1 จึงผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกข้อ 

      3.3.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน 

ที่มตี่อการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรบูรณาการฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้จริงต่อไป  

ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการนำแผนการจัดการเรียนรูท้ั้ง 10 แผน  

ไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี ้

  1. กำหนดแบบแผนที่ใช้ในการทดลอง 

   การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง

ที่เรียกว่า One group pretest-posttest design โดยมแีบบแผนการทดลอง ดังนี้  

(ชวลิต ชูกำแพง, 2553, หน้า 66) 

O1                 X                O2 

    O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลองใช้หลักสูตรบรูณาการ 

    O2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรบรูณาการ 

    X หมายถึง การจัดกิจกรรมตามหลักสตูรบูรณาการ 
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  2. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้ 

   2.1 ประชากร ไดแ้ก ่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 กลุม่โรงเรยีนเครอืข่าย

หนองซนดอนเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 จำนวนทัง้สิ้น 166 คน  

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนานอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 จำนวน 13 คน โดยสุม่ตัวอย่างแบบแบงกลุ่ม (Cluster random sampling) ดังนี้  

    2.2.1 เนื่องจากผู้วิจัยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนีแ้ละเพื่อความสะดวกในการทดลองใชห้ลักสูตร จึงกำหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 โรงเรยีน ในกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายหนองซนดอนเตย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

    2.2.2 กำหนดให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหนองซนดอนเตย 

จำนวน 9 โรงเรียน เป็นกลุม่ข้อมูลแล้วดำเนินการสุ่มแบบกลุม่ จำนวน 1 โรงเรียน  

ซึ่งสุ่มได้โรงเรียนบ้านนานอ 

  3. ดำเนินการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยดำเนินการทดลองด้วยตนเองตามหน่วยการเรียนรู้และแผน 

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 

10 แผน เวลา 80 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไมน่ับรวมกับเวลาที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูลก่อนทดลองกับหลังทดลอง โดยดำเนินการตามลำดบั ดังนี้  

    3.1 ทดสอบกอ่นเรียนด้วยแบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้ 

และนวัตกรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

    3.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 

และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  

    3.3 ทดสอบหลังเรียนดว้ยแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ แล้วศึกษาในประเด็น ดังนี้  

     3.3.1 เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑท์ีต่ั้งไวท้ีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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     3.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน และหลังเรยีนเทียบกับเกณฑ์ทีต่ั้งไวท้ีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

     3.3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลกัสูตรบูรณาการ 

     3.3.5 นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

ของการวิจัย ต่อไป 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้  

   4.1 เปรียบเทยีบทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม โดยการหาร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test (Dependent sample 

t-test, One-sample t-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำนวณโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป 

   4.2 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test (Dependent sample t-test,  

One-sample t-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01 คำนวณโดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป 

   4.3 ศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมตามหลักสูตร

บูรณาการ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผล 

ตามเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 104) ดังนี้  

    4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

    3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  

    2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

    1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

    1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ระยะที่ 4 การประเมินหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 การดำเนินการประเมนิประสิทธิภาพของหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิด 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนำหลักสูตร

บูรณาการไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว รวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นผลจากการทดลอง  

เพื่อนำไปใช้ในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้น มรีายละเอยีด

การพิจารณาตามวตัถุประสงค์เฉพาะของการทดลองใช้หลักสตูรบูรณาการ แบ่งออกเป็น 

3 ประเด็น ดงันี้  

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

   1.1 บันทึกคะแนนการทดสอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมก่อนเรียน

ของนักเรียนทีไ่ด้จากการทำแบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม  

   1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสังเกต สัมภาษณ์ ประเมินชิ้นงาน  

และการเขียนบันทึกความคดิเห็นและความรู้สึกของนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอน

ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้น  

   1.3 บันทึกคะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม  

   1.4 เปรียบเทยีบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนก่อนเรยีน

และหลังเรียน โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ

ทดสอบ t-test (Dependent sample t-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำนวณ

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

   1.5 เปรียบเทยีบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนหลังเรียน

เทียบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X )  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test (One-sample t-test) กำหนด

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01 คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

   1.6 นำข้อมูลทีไ่ด้ไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัต่อไป 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   2.1 บันทึกคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอ่นเรียน 

ของนักเรียนทีไ่ด้จากการทำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

   2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสงัเกต สัมภาษณ์ ประเมินชิ้นงาน  

และการเขียนบันทึกความคดิเห็นและความรู้สึกของนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอน

ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้น  

   2.3 บันทึกคะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

   2.4 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอ่นเรียนและ 

หลังเรียน โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ 

t-test (Dependent sample t-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คำนวณโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป 

   2.5 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test (One-sample t-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติ

ทีร่ะดับ .01 คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

   2.6 นำข้อมูลทีไ่ด้ไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัต่อไป 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียน 

   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

   3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสังเกต สัมภาษณ์ ประเมินชิ้นงาน  

และการเขียนบันทึกความคดิเห็นและความรู้สึกของนักเรียน 

   3.3 วิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลักสูตรบูรณาการ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

แล้วแปลผลตามเกณฑ ์

   3.4 นำข้อมูลทีไ่ด้ไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัต่อไป 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติ ดงัต่อไปนี ้

  1. ค่าสถติิพื้นฐาน  

   ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ของคะแนน 

ทีไ่ด้จากการทำแบบทดสอบวัดทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน 

    1.1 ร้อยละ (Percentage) (วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2551, หน้า 283) โดยใช้

สูตร ดงันี้ 

 
     เมื่อ   แทน  ร้อยละ 

         แทน  ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

         แทน  จำนวนความถี่ทั้งหมด 

    1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 283) 

ใช้สูตร ดงันี้ 

 
     เมื่อ  แทน  ค่าเฉลี่ยเลขของกลุ่มตัวอย่าง 

       แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         แทน  จำนวนคะแนนหรือข้อมูลทั้งหมด 

    1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 

2551, หน้า 283) โดยใช้สตูร ดังนี ้

 
     เมื่อ  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          แทน ค่าของขอ้มูลแต่ละตัวหรือจุดกลางชั้นแต่ละชั้น 

         แทน  ค่าความถี่ของข้อมูล 

         แทน  จำนวนข้อมูลหรือคะแนนทั้งหมด 
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  2. สถิติที่ใช้ในการคำนวณหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   2.1 วิเคราะหค์ุณภาพแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

    2.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยหาค่าดัชนีค่าความ

สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

(สำราญ กำจดัภัย, 2560, หน้า 80) โดยใช้สูตร ดงันี้ 

 
     เมื่อ   แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องของขอ้คำถามแต่ละขอ้  

          แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

           ทั้งหมด 

             แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

    2.1.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้วิธี  

คูเดอร-์ริชารด์สัน (Kuder–Richardson) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 240) โดยใช้สูตรดงันี้ 

 
     เมื่อ    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

          แทน จำนวนข้อสอบ 

         แทน สัดส่วนของคนตอบถูกในแต่ละข้อ 

         แทน สัดส่วนของคนตอบผิดในแต่ละข้อ 

         แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

    2.1.3 การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power) ของแบบทดสอบ 

(วาโร เพง็สวสัดิ์, 2551, หน้า 238) โดยใช้สูตรดังนี ้

 
 

     เมื่อ   แทน ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ 

        แทน จำนวนคนในกลุม่สูงที่ตอบถูก 

        แทน จำนวนคนในกลุม่ต่ำที่ตอบถูก 

        แทน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 
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    2.1.4 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบ โดยนำค่ารวม

ของแต่ละตัวไปหาค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 

238) โดยใช้สตูร ดังนี ้

 
     เมื่อ    แทน ค่าความยากของข้อสอบ 

         แทน จำนวนคนในกุล่มสูงที่ตอบถูก 

      แทน จำนวนคนในกุล่มต่ำที่ตอบถูก 

         แทน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 

         แทน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ำ 

   2.2 วิเคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

    2.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยหาค่าดัชนีค่า 

ความสอดคล้อง (Index of item–objective congruence) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์  

(วาโร เพง็สวสัดิ์, 2551, หน้า 245) โดยใช้สูตรดังนี ้

 
     เมื่อ  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งจุดประสงค์ 

           กับ เนื้อหาหรือความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบ 

           กบัจุดประสงค์   

        แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

           ทั้งหมด 

         แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

    2.2.2 การหาค่าจำแนกรายข้อ (rxy) ของแบบประเมิน โดยการหา 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation)  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 164-167) โดยใช้สูตรดังนี ้

 
     เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ 

          กับคะแนนรวม 

       แทน ผลรวมของคะแนนที่หาค่าอำนาจจำแนก 

       แทน ผลรวมของคะแนนรวม 

        แทน จำนวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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        แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง X กับ Y 

       แทน ผลรวมทั้งหมดของกำลังสองของคะแนนข้อท่ีหา 

          ค่าอำนาจจำแนก 

        แทน ผลรวมทั้งหมดของกำลังสองของคะแนนรวม 

    2.2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสทิธิ์

แอลฟา ( –Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรดังนี้ (ล้วน สายยศ  

และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 200) 

 
     เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

        แทน จำนวนข้อของเครื่องมือ 

        แทน คะแนนความแปรปรวนเปน็รายข้อ 

        แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 การเปรยีบเทยีบคะแนนทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและ 

หลังเรียน ใช้สถิติ t ชนิด Dependent sample t-test (สำราญ กำจดัภัย, 2560, หน้า 309) 

โดยใช้สูตรดังนี ้

 
    เมื่อ     แทน ผลต่าง (คิดเครื่องหมาย) ระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

         แทน จำนวนคู่ของคะแนน 

   3.2 การเปรยีบเทยีบคะแนนทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบหลังเรียนเทยีบกับเกณฑ์ 

ใช้สถิติ t ชนิด One-sample t-test (Charles Henry Brase and Corrinne Pellillo Brase, 2011, 

p. 370 อ้างถงึใน สำราญ กำจัดภัย, 2560, หน้า 293) โดยใช้สูตรดังนี้ 
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      และ Degree of freedom (df)=n-1 

    เมื่อ    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

       แทน ค่าที่ต้องการตรวจสอบว่าเป็นค่าเฉลี่ยของประชากร 

         ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปหรือค่าเกณฑ์ผู้วิจัยกำหนดขึ้น 

         แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

        แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคดิสะเต็มศกึษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใหส้อดคล้อง

กบัความมุ่งหมายของการวิจัย แบ่งเป็น 4 ตอน ตามลำดับ ดังนี้  

  ตอนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและ

ทฤษฎกีารสรา้งสรรค์ดว้ยปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและ

ทฤษฎกีารสรา้งสรรค์ดว้ยปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงแบง่ผลการศึกษาออกเปน็ 3 ประเด็น ดังนี ้

   1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ และหลงัเรียนด้วยหลักสตูร 

บูรณาการเทยีบกับเกณฑท์ี่กำหนด 

   2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน ระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ และหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ

เทียบกบัเกณฑ์ที่กำหนด 

   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลกัสูตรบูรณาการ 

  ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ซึ่งแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น 

ดังนี ้
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   1. สรุปผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ และหลงัเรียนด้วยหลักสตูร 

บูรณาการเทยีบกับเกณฑท์ี่กำหนด 

   2. สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ และหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ

เทียบกบัเกณฑ์ที่กำหนด 

   3. สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่การจัดกิจกรรม 

ตามหลักสูตรบูรณาการ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

 การนำเสนอผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับองคป์ระกอบ 

และตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักการศกึษาและองค์กรต่าง ๆ แล้ว

สังเคราะหก์รอบองคป์ระกอบและตัวชี้วดัของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ข้อสรุปว่า 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.1) สร้างผลงาน 

ที่แปลกใหม่ 1.2) ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ และ 1.3) นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ องค์ประกอบที่ 2 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแกป้ัญหา ม ี5 ตัวชี้วัด ไดแ้ก่ 2.1) ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 

2.2) แก้ปัญหาด้วยตนเอง 2.3) ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา 2.4) วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และ 

2.5) ใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกนั มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก ่3.1) รับฟังผู้อ่ืน 3.2) ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ 3.3) สื่อสารโดยใช้

ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 3.4) สื่อสารความคิดให้ผู้อืน่สนใจ 3.5) เห็นคณุค่า

ของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน และ 3.6) ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสื่อสาร

อยา่งหลากหลาย 

  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างองคป์ระกอบและตัวชี้วัด 

             ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน โดยผู้เชีย่วชาญ 

รายการประเมินองค์ประกอบและตัวชีว้ัดของทักษะ 

การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรยีน 

N=17 

X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  4.76 0.35 มากที่สุด 

    1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ 4.94 0.24 มากท่ีสดุ 

    1.2 รเิริ่มความคดิใหม่ ๆ  4.94 0.24 มากท่ีสุด 

    1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ 4.41 0.87 มาก 

2. การคิดอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปัญหา 4.79 0.36 มากที่สุด 

    2.1 ใชเ้หตุผลในเรื่องต่าง ๆ 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

    2.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง 4.82 0.53 มากท่ีสดุ 

    2.3 ช่วยผู้อื่นแกป้ัญหา 4.71 0.59 มากท่ีสุด 

    2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

    2.5 ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ 4.53 0.80 มากท่ีสุด 

3. การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 4.75 0.32 มากที่สุด 

    3.1 รับฟังผู้อื่น 4.65 0.61 มากท่ีสุด 

    3.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  4.94 0.24 มากท่ีสุด 

    3.3 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

    3.4 สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

    3.5 เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทมีและมีความสุข 

         ในการทำงาน 4.71 0.77 มากท่ีสุด 

    3.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

โดยรวมทุกองค์ประกอบ 4.77 0.32 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชีย่วชาญ พบวา่  

ร่างองคป์ระกอบและตัวชี้วดัของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน โดยรวม 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.77, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ 

พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 4.75  

ถึง 4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.36)  
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 การนำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ออกเป็น 2 สว่น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

   จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกีย่วกับองคป์ระกอบ 

ของหลักสูตรบูรณาการของนักวิชาการ นักการศึกษาต่าง ๆ ได้ข้อสรุปว่า องคป์ระกอบ

ของหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 มี 10 องค์ประกอบ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตาราง 11 

ตาราง 11 องค์ประกอบและสาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรบูรณาการ 

             ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 

              ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

องค์ประกอบของหลักสูตร สาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบ 

1. ที่มาและความสำคัญ        การเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่โลกการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องจาก 

ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น จำเป็น 

ต้องพัฒนาให้นักเรยีนมีความใฝ่รู ้ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวทันความรูแ้ละนวัตกรรมต่อยอดความคดิรวม 

ไปถงึการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง 

การพัฒนาความสามารถตามที่กล่าวมานัน้ นักเรยีนต้องมีทั้งความรู้ในวิชา

แกนหลักและทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

องค์ประกอบของหลักสูตร สาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบ 

 ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นตัวกำหนด 

ความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อน 

ในปัจจุบัน  

       การพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมให้เกิดกับนักเรยีนนั้น  

ต้องส่งเสรมิให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านวิชาการ มีความสามารถ

ในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ คดิสร้างสรรค ์การแกป้ัญหา การสื่อสาร

และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถงึสามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลงาน 

ที่แปลกใหม่ได้ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนรูท้ัง้ในด้านวิชาการ 

และความสามารถดังกล่าวได้ และส่งผลให้นักเรยีนนำไปใช้ในอนาคตได้

โดยการพัฒนานักเรยีนนั้นต้องมีระบบการศึกษาที่สำคัญ อันได้แก ่มาตรฐาน

การเรยีนรู ้การวัดและประเมินผล หลักสูตรและวิธีการสอน การสรา้ง

บรรยากาศการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

และจบการศึกษาออกไปดว้ยความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในชีวติ 

โดยทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 

คือ ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแกป้ัญหา และการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน (Parthnership for 

21st Century Skill, 2010, Online) 

       การพัฒนาหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายใน

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-

2564) และความสามารถที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาผู้วจิัย

เห็นว่าหลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในการจัด 

การเรยีนรูใ้นปัจจุบัน เพราะเป็นการจัดการเรียนรูแ้บบองค์รวม ลดความ

ซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชา เน้นการนำไปใช้จริงและสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการเตรยีมความพรอ้มและ

พัฒนานักเรียน ซึ่งในการจัดการเรยีนรูต้้องมีแนวคิดทฤษฎีท่ีนำมาใช้ใน

การจัดการเรียนรูใ้นการพัฒนานักเรียนให้มทีักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

อย่างเหมาะสม 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

องค์ประกอบของหลักสูตร สาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบ 

        จากการศึกษาพบว่าแนวคดิสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา ถูกนำมาใชเ้พื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย 

ซึ่งทัง้แนวคดิสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีความ

เหมือนและแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี ้ประเด็นที่เหมือนกันคือส่งเสรมิ

ให้นักเรยีนนำความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาสิ่งใหม่ พัฒนาความรู ้

การออกแบบ การมีส่วนร่วมในการเรยีนรูข้องนักเรยีน การค้นข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่ ฝึกคิดตั้งคำถาม การนำความรู้ไปใชแ้ก้ปัญหา 

การสรา้งความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุดและส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชวีิตประจำวันจนสามารถนำไปประกอบอาชพี

และทำให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีได้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เนน้นักเรียน 

เป็นสำคัญ นักเรยีนเรียนรูต้ามความถนัดและความสนใจของตนเอง  

โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

และมีประเด็นที่แตกต่างของแนวคดิสะเต็มศึกษาในแง่การบูรณาการ 

การเรยีนรูใ้นสี่สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ 

และคณติศาสตร์ ส่วนทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เน้นให้นักเรยีน

สร้างพลังความรูด้้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ

ในการแสวงหาความรู้ เมื่อรวมประเด็นทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันผู้วจิัย

เชื่อว่ามีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมได้ 

       ดังนั้น ผู้วจิัยจงึพัฒนา “หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6”  

โดยบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรยีนได้ในส่วนของเนื้อหา

สาระไปพร้อมกับทักษะด้านการออกแบบ การสร้างผลงาน จากการลงมือ

ปฏิบัติ ตามความถนัด ความสนใจ รวมถงึนำไปใช้ในชวีิตประจำวัน เพื่อให้

นักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย เสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพต่อไป 
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2. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 

 

       2.1 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ การบูรณาการเป็น 

การนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชวีิตประจำวันของนักเรียนมาทำให้มี 

ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ทำให้นักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย 

โดยการเลือกเฉพาะสาระที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชวีิตมาบูรณาการ

เชื่อมโยงกันโดยสอนในเวลาเท่าเดิมส่งผลให้นักเรียนเรียนรูไ้ด้มากขึน้  

ซึ่งเป็นการเรยีนรูแ้บบองค์รวมต่อเนื่องและสัมพันธ์กันอันจะเกิดประโยชน์

กับนักเรยีนอย่างแท้จรงิ การจัดการเรยีนรูใ้นรูปแบบบูรณาการจะส่งผล

กับนักเรยีนดังที่กล่าวมาได้นั้น จำเป็นต้องมีการศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การสรา้งหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และการดำเนินการเพื่อให้ได้มา

ซึ่งหลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใชพ้ัฒนาผู้เรียน 

       2.2 แนวคิดสะเต็มศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคดิสะเต็มศึกษา สามารถสังเคราะห์สาระสำคัญ 

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสะเต็มศึกษา ได้ดังนี ้1) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 

การเรยีนรู้แบบบูรณาการความรูใ้นสี่สาขา ได้แก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2) เน้นทักษะการค้นข้อมูล และ 

การวิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่ 3) ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคดิ ตั้งคำถามและ 

นำความรูไ้ปใชแ้กป้ัญหา 4) ส่งเสรมิให้นักเรียนพัฒนาความรู้ การออกแบบ 

สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ และ 5) เชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพและ

นำไปใช้ในชวีิต  

        2.3 สาระสำคัญของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา จากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสรา้งสรรค์ด้วยปัญญา 

สามารถสังเคราะห์สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ 

ด้วยปัญญา ได้ดังนี้ 1) มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง เข้าใจ

ตนเองและมองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรียนรู้ 2) มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติ 3) มุ่งเน้นให้นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 4) ส่งเสริม

ให้นักเรยีนสรา้งผลงาน/ชิน้งาน 5) ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงและ 

สร้างความรูใ้หม่ และ 6) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

ตามความถนัดและความสนใจ และเน้นการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น 
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3. หลักการของหลักสูตร 

 

       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ในสี่สาขา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

       2. เน้นการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม โดยมุ่งให้เกดิ

การเรียนรูผ้่านกระบวนการที่หลากหลาย และทา้ทายความคดิของนักเรียน 

ฝึกคิดตั้งคำถามและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ออกแบบผลงาน/ชิน้งานและ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่  

       3. เน้นให้นักเรยีนสรา้งพลังความรูด้้วยตนเอง จากการสืบค้นข้อมูล 

ปฏิบัติกิจกรรม มีปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้

ใหม่ สู่การประกอบอาชพีและนำไปใช้ในชวีิตประจำวัน สร้างความรู้ใหม่

อย่างไม่สิ้นสุด เป็นการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

       4. เน้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ตามความถนัดและความสนใจ จากทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้ 

อย่างมีความสุข  

       5. เน้นความสำคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้นักเรยีนเห็นว่า 

การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์

เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก 

       6. เน้นการใชเ้ทคโนโลยีแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างเหมาะสม เป็นผลให้เกดิพฤติกรรมที่ฝังแน่น ใชเ้ครื่องมือที่มลีักษณะ

เอื้อต่อการนำมาสรา้งเป็นชิ้นงานได้สำเร็จ  

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 

       1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรยีน  

ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  

2) การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ 3) การสื่อสารและ

การทำงานร่วมกัน 

       2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

5. กรอบทักษะการเรยีนรู้ 

    และนวัตกรรม 

 

        ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรยีนเป็นความสามารถ 

ของนักเรียน 3 องค์ประกอบ จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ โดยจำแนกเป็น

องค์ประกอบที่ 1 การคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 2 การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จำนวน  

5 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน จำนวน 

6 ตัวบ่งชี้  
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6. กรอบมาตรฐาน 

    และตัวชีว้ัด 

       หลักสูตรบูรณาการที่จัดทำขึ้นเป็นหลักสตูรอิงมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาตามาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ัด เพื่อจัดทำเป็นกรอบในการพัฒนา

นักเรยีน จากกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 

มาตรฐาน 17 ตัวชีว้ัด และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 มาตรฐาน 12 ตัวชีว้ัด  

7. โครงสรา้งหลักสูตร 

    บูรณาการ 

       ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการจากรายวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีละคณติศาสตร์ โดยบูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ คณติศาสตร์ จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู ้หน่วยละ 2 แผน 

รวมทัง้หมด 10 แผน ใช้เวลา 80 ชั่วโมง 

8. กระบวนการและ 

    แนวทางการจัด 

    กจิกรรมการเรยีนรู้ 

       ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียนโดยใช้

หลักสูตรบูรณการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ 

ด้วยปัญญา สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดกิจกรรม  

3 ขั้นตอน ดังนี ้ 

            ขั้นตอนที่ 1 ประเมินทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมและความรู้

ของนักเรียนก่อนเรียน ผู้สอนดำเนินการวัดและประเมินทักษะการเรยีนรู้

และนวัตกรรม และความรูข้องนักเรียนก่อนการจัดการเรยีนการสอน 

โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้น พรอ้มกับแจง้ผลการประเมิน

ให้นักเรยีนทราบ เพื่อนำไปพัฒนาตัวนักเรียนต่อไป 

            ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละหน่วย 

การเรยีนรู ้ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ขั้นในการจัดการเรียนรูจ้ากแนวคดิ 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสรา้งสรรค์ด้วยปัญญา โดยมีรายละเอียด 

ของขั้นการจัดการเรียนการสอน ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม  

5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ระดมความคิดสู่การสรา้งแรงบันดาลใจ (การสื่อสาร

และการทำงานร่วมกัน) ขั้นที่ 2 คน้คว้าความรู้มุ่งสู่เปา้หมาย (การสื่อสาร

และการทำงานร่วมกัน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา)  

ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา (การคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม, การสื่อสาร

และการทำงานร่วมกัน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา)  
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 ขั้นที่ 4 ประเมินคุณค่าและแก้ไข (การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน,  

การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงาน

ผสานสิ่งใหม่ (การคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม การสื่อสารและ 

การทำงานร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) 

            ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมและความรู้

ของนักเรียนหลังเรยีน ผู้สอนดำเนินการวัดและประเมินทักษะการเรยีนรู้

และนวัตกรรม และความรูข้องนักเรียนหลังการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้

แบบทดสอบวัดทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึ้น  

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

       สื่อและแหล่งเรยีนรูท้ี่ใช ้กำหนดไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 1) สื่อที่เป็นอุปกรณ ์

ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

พืชผัก ผลไม้ อาหาร และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการทดลอง 2) สื่อที่เป็นเอกสาร 

ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการ เอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการ คู่มือครู

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู ้แบบบันทึก แบบสังเกต แบบทดสอบ  

แบบประเมิน รูปภาพ แผนภูมิ เอกสาร วารสาร บันทึก และรายงาน  

3) สื่อที่เป็นวธิกีาร ได้แก่ การสืบค้น การบรรยาย การสาธิต การสังเกต 

การทดลอง การแก้ปัญหา การอภิปราย การนำเสนอ การระดมสมอง  

การสนทนากลุ่ม สถานการณ์จำลองและการฝึกปฏิบัติ 4) สื่อมัลติมีเดีย 

ได้แก่ วดีิโอ วดีิทัศน์ คลิป เกม เพลง 5) แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรยีน 

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ บริเวณโรงเรียนและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10. การวัดและประเมินผล 

 

       ผู้วิจัยดำเนินการวัดและประเมินผล 2 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการเรยีนรู้

และนวัตกรรม และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (เคร่ืองมือชุดเดียวกันกับ

ก่อนเรยีน) ซึ่งการบรรลุความสำเร็จทั้ง 2 ด้าน มีดังนี้ 1) ทักษะการเรยีนรู้

และนวัตกรรมของนักเรียนหลังเรียนต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ของคะแนนเต็มและรวมทุกองค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70  

ของคะแนนเต็ม และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

ต้องสูงกว่าก่อนเรยีนจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
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  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินหลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

   ผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอผลการประเมินตามลำดับ ดังนี ้

    1. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบรูณาการ ปรากฏ 

ดังตาราง 12 

ตาราง 12 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรบูรณาการ โดยผู้เชีย่วชาญ 

ประเด็นการประเมิน 

(ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร) X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1. เอกสารหลักสูตร    

1.1 ทีม่าและความสำคัญ 4.75 0.36 มากที่สุด 

   1.1.1 มีความสมเหตุสมผล 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.1.2 ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.1.3 มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.1.4 เขียนเรียบเรียงภาษาได้สละสวยและสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

          ทุกประเด็น 4.40 0.55 มาก 

1.2 แนวคดิ ทฤษฎี พื้นฐาน 4.80 0.45 มากที่สุด 

   1.2.1 ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.2.2 ทันสมัย เหมาะสำหรับประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาทักษะ 

           การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.2.3 เหมาะสำหรับการนำมากำหนดเป็นหลักการของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.3 หลักการของหลักสูตร 4.95 0.11 มากที่สุด 

   1.3.1 ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.3.2 สอดคล้องกับแนวคดิ ทฤษฎี พื้นฐานของหลักสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.3.3 มีความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จในการพัฒนาทักษะ 

           การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียน, ผลสัมฤทธ์ิ 

           ทางการเรียนตามหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.3.4 นำไปปฏิบัตไิด้จริง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

(ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร) X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1.4 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.95 0.11 มากที่สุด 

   1.4.1 แสดงสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดกับนักเรยีนอย่างชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.4.2 มีความสำคัญและจำเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้บรรลุ 

          เปา้หมายความสำเร็จ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.4.3 มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุผลสำเร็จ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.4.4 สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานและหลักการของหลักสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5 กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.85 0.34 มากที่สุด 

   1.5.1 สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะ 

          การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.5.2 สอดคล้องกับภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.5.3 ชัดเจนเป็นรูปธรรม เอื้อต่อการออกแบบกิจกรรม 

           การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.5.4 มีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งเสรมิให้เกิดกับนักเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.6 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 4.67 0.60 มากที่สุด 

   1.6.1 สอดคล้องกับกรอบทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

          ของนักเรยีนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.6.2 สอดคล้องกับภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 4.40 0.89 มาก 

   1.6.3 เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

          และนวัตกรรมของนักเรยีนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          ตามหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.7 โครงสร้างหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 

   1.7.1 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.7.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานและหลักการของหลักสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.7.3 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

          บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

(ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร) X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1.8 กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.93 0.15 มากที่สุด 

   1.8.1 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.8.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานและหลักการของหลักสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.8.3 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

           และนวัตกรรมและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.9 สื่อการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 

   1.9.1 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.9.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานและหลักการของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.9.3 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

           และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.10 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 4.85 0.34 มากที่สุด 

   1.10.1 สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.10.2 คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ 

            ตามกรอบการพัฒนาของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   1.10.3 ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลได้ตรง 

            และเหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการวัด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.10.4 มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 10 องค์ประกอบ 4.86 0.29 มากที่สุด 

2. เอกสารประกอบหลักสูตร, คู่มือหลักสูตร    

2.1 แนวทางการจัดกิจกรรม 4.80 0.60 มากที่สุด 

   2.1.1 สอดคล้องกับกรอบทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

          ของนักเรยีน และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5.00 0.45 มากท่ีสุด 

   2.1.2 สอดคล้องกับภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  4.60 0.89 มากท่ีสุด 

   2.1.3 เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

           และนวัตกรรมของนักเรยีนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           ตามหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

(ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร) X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้: หน่วยการเรียนรู้ 

     ตามหลักสูตร (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5)  4.90 0.14 มากที่สุด 

   2.2.1 ความเหมาะสมของมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ัด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   2.2.2 ความชัดเจนของสาระสำคัญและสาระการเรยีนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   2.2.3 ความชัดเจนของจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   2.2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการบรรลุจุดประสงค์ 

           การเรียนรู้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.3 การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 

   2.3.1 การกำหนดภาระงาน/ชิน้งานสะทอ้นการบรรลุ 

          จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

   2.3.2 การวัดและประเมินผลตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค ์

           การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   2.3.3 การวัดและประเมินผลมีความเป็นไปได้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.4 การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.90 0.23 มากที่สุด 

   2.4.1 กจิกรรมการเรยีนรูท้ำให้บรรลุจุดประสงค์การเรยีนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   2.4.2 เวลาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4 ประเด็น 4.85 0.36 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 12 พบว่า ร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศกึษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.86, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบ  

พบว่า ทั้ง 10 องค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซ่ึงองค์ประกอบ 

ที่มีความเหมาะสมสูงที่สุด คือ โครงสร้างหลักสูตร (X = 5.00, S.D. = 0.00) และต่ำที่สดุ 

คือ เนื้อหาสาระของหลักสตูร ( X = 4.67, S.D. = 0.60) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ประเมิน

ความเหมาะสมของเอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการ พบว่า ในภาพรวมทุกองค์ประกอบ 
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มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.85, S.D. = 0.36) แสดงว่า หลักสูตร 

บูรณาการที่พฒันาขึ้น มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนได้ 

    2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  

ปรากฏดังตาราง 13 

ตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรยีนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. แผนการจัดการเรยีนรูม้ีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนและ 

   เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้ 

   และผลการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4. ตัวชี้วัดหรือผลการเรยีนรูค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่พัฒนา 

   ผู้เรียนให้เกิดความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ผลการเรยีนรูพ้ัฒนาผู้เรียนครอบคลุมความรู้ (K) ทักษะ (P) 

   และคุณลักษณะ (A) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาและตัวชีว้ัดหรือจุดประสงค์ 

   การเรยีนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

7. กจิกรรมการเรยีนรูม้ีลำดับขั้นตอนเหมาะสมและเน้นผู้เรยีน 

   เป็นสำคัญ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

8. กจิกรรมการเรยีนรูม้ีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จรงิ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

9. กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพัฒนาผู้เรยีนคลอบคลุมความรู้ (K) 

    ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

10. กิจกรรมการเรยีนรูส้่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

     และนวัตกรรมของนักเรยีน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

11. กจิกรรมการเรียนรู้สอดแทรกการทำงานร่วมกันของนักเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

12. กจิกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรยีนได้ปฏิบัตจิรงิ 

    สรา้งและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

13. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลายเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

14. สื่อการเรยีนรูเ้หมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรยีนรู้ 

    และกจิกรรมการเรยีนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

15. นักเรยีนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูอ้ย่างทั่วถึง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

16. การกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

17. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้/ 

    สาระการเรียนรูช้ัดเจนและเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

18. นักเรยีนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.83 0.33 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 13 พบว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X = 4.83, S.D. = 0.33) แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาขึ้นมีความเหมาะสม 

สามารถนำไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียนได้ 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศกึษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 การทดลองใชห้ลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านนานอ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ปรากฏผลการทดลอง

ตามลำดับ ดังนี้  

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 

   1.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน

ระหว่างกอ่นเรียนและหลงัเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ ปรากฏดังตาราง 14 
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทยีบทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน 

             และหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ 

ทักษะการเรยีนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

การ

ทดสอบ 
n 

คะแนน

เต็ม X  S.D. t Sig. 

ความคดิสรา้งสรรค์ 

และนวัตกรรม 

ก่อนเรยีน 13 40 16.92 1.71 
21.77** .00 

หลังเรียน 13 40 2838 2.99 

การคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

และการแก้ปัญหา 

ก่อนเรยีน 13 50 22.85 3.83 
18.00** .00 

หลังเรียน 13 50 36.31 4.05 

การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกัน 

ก่อนเรียน 13 60 32.15 2.54 
20.68** .00 

หลังเรียน 13 60 52.00 4.26 

รวมทุกองค์ประกอบ 
ก่อนเรยีน 13 150 71.92 6.81 

24.80** .00 
หลังเรียน 13 150 116.69 10.22 

 ** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 14 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้น  

มีทกัษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย และเมื่อพิจารณาแยกตามองคป์ระกอบ 

พบว่า ทั้งสามองค์ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .01  

   1.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียน 

หลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการเทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) ปรากฏ 

ดังตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนหลังเรียน 

             ด้วยหลักสูตรบูรณาการเทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 

ทักษะการเรยีนรู้ 

และนวัตกรรม 

การ

ทดสอบ 
n 

คะแนน

เต็ม X  S.D. 
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

70 
t Sig. 

ความคดิสรา้งสรรค์และ

นวัตกรรม หลังเรียน 13 40 28.38 2.99 28 0.46 .32 

การคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

และการแก้ปัญหา หลังเรียน 13 50 36.31 4.05 35 1.16 .13 

การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกัน หลังเรยีน 13 60 52.00 4.26 42 8.46** .00 

รวมทุกองค์ประกอบ หลังเรียน 13 150 116.69 10.22 105 4.13** .00 

 ** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 15 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้น 

มทีักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ท่ีร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคญั

ทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบ 

พบว่า คะแนนเฉล่ียของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ที่

ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01  

   1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ ปรากฏดังตาราง 16 

ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรยีน 

             และหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน n คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรยีน 13 40 18.15 4.58 
10.92** .00 

หลังเรียน 13 40 31.00 3.53 

 ** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 16 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการทีพ่ัฒนาขึ้น  

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

   1.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลังเรยีน 

ด้วยหลักสตูรบูรณาการเทียบกับเกณฑ ์(ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็) ปรากฏดงัตาราง 17 

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตร 

             บูรณาการเทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน n คะแนนเต็ม X  S.D. รอ้ยละ เกณฑ์ t Sig. 

หลังเรียน 13 40 31.00 3.54 77.50 70 3.06** .00 

 ** มนีัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 17 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้น  

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ทีร่้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

   1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลกัสูตรบูรณาการ ปรากฏดงัตาราง 18 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

             บูรณาการ 

ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

 

1 

ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร 

ตรงกับความสนใจของนักเรียน 

 

4.00 

 

0.41 

 

มาก 

2 เวลาเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.38 0.65 มาก 

3 สามารถนำไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ 4.38 0.51 มาก 

รวมด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร 4.26 0.52 มาก 

 

1 

ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คน้พบความสามารถของตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 

 

4.46 

 

0.66 

 

มาก 

2 นักเรยีนคดิแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 4.85 0.38 มากท่ีสุด 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

3 นักเรยีนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน 4.54 0.52 มากท่ีสุด 

4 สร้างผลงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้งานจริง 4.54 0.52 มากท่ีสุด 

รวมด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

 

1 

ด้านบรรยากาศการเรียน 

เปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

 

4.54 

 

0.52 

 

มากท่ีสดุ 

2 นักเรยีนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและงานกลุ่ม 4.23 0.60 มาก 

3 กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน 4.46 0.52 มาก 

4 เปิดโอกาสให้นักเรยีนทำกิจกรรมอย่างอิสระทั้งทางด้าน 

การคดิและการออกแบบผลงาน 4.23 0.60 มาก 

5 เปิดโอกาสให้นักเรยีนสรา้งผลงานด้วยตนเอง 4.46 0.66 มาก 

รวมด้านบรรยากาศการเรยีน 4.38 0.58 มาก 

 

1 

ด้านการวัดและประเมินผล 

มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

และเนื้อหา 

 

4.62 

 

0.51 

 

มากท่ีสุด 

2 มีการวัดผลที่น่าสนใจทำให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ 

ในการเรียน 4.23 0.60 มาก 

3 มีความยุติธรรมและประเมินอย่างคลอบคลุมทุกด้าน  

ทัง้ด้านทักษะ ความรู ้และคุณลักษณะต่าง ๆ 4.62 0.51 มากท่ีสุด 

4 มีการแจ้งผลการเรียนรูข้องนักเรยีนและของกลุ่ม 4.46 0.52 มาก 

5 มีการนำผลการประเมินไปใชเ้พื่อพัฒนานักเรยีนและ 

การจัดการเรียนรู้ 4.62 0.51 มากท่ีสุด 

รวมด้านการวัดและประเมินผล 4.51 0.53 มากท่ีสุด 

 

1 

ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 

4.46 

 

0.52 

 

มาก 

2 จำนวนเพียงพอสำหรับการใช้งาน 4.38 0.51 มาก 

3 ทันสมัย หลากหลายและน่าสนใจ 4.46 0.52 มาก 

รวมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4.44 0.51 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

 

1 

ด้านครูผู้สอน 

มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและจัดกจิกรรมการเรยีนรู้

อย่างเหมาะสมและสามารถให้คำแนะนำแก่นักเรยีนได้ 

 

4.77 

 

0.44 

 

มากท่ีสุด 

2 แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนรู้ 4.77 0.44 มากท่ีสุด 

3 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรยีนมีระเบียบวินัยและเข้าสอน 

ตรงเวลา 4.92 0.28 มากท่ีสุด 

4 มีความยุติธรรมเป็นกลางกับนักเรียนทุกคน 4.77 0.44 มากท่ีสุด 

5 สร้างบรรยากาศในห้องเรยีนให้น่าสนใจและสนุกสนาน 4.69 0.48 มากท่ีสุด 

รวมด้านครูผูส้อน 4.78 0.41 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 4.51 0.19 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 18 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตรบรูณาการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.19) สูงกว่า

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 3.51 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสตูรบูรณาการอยู่ในระดับมากถึง 

มากที่สุด เรียงลำดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

ดา้นการวัดและประเมนิผล ดา้นสื่อและแหล่งเรยีนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรยีนและดา้นเนือ้หา

สาระหลักสูตร ตามลำดับ  

  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 

   ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกต สัมภาษณ์ 

ประเมินชิ้นงาน และการเขยีนบนัทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียน โดยใช้ 

การวิเคราะหเ์นื้อหา (Content analysis) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน แล้วนำข้อความ

มาจัดหมวดหมู่และพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เพื่อสรุปผลการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ซึ่งสรุปประเด็นที่สำคัญในการนำเสนอ ดังนี ้
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    2.1 การสร้างความรู้แบบองค์รวม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้

นักเรียนเป็นผูเ้ลือกสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง ทั้งเลือกวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน 

และอุปกรณใ์นการค้นหาข้อมูล มกีารสนทนา อภิปรายและประเมนิผลงานทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการหาคำตอบ การแกป้ัญหาต่าง ๆ 

และสร้างผลงานได้อย่างสรา้งสรรค ์จนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่เรียน เข้าใจว่าเรื่อง

ที่เรียนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับตนเอง จนเปน็การเรียนรู้อยา่งมีความหมายและ

สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนัได้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมดังทีไ่ด้จาก

การสังเกต สมัภาษณ์ ประเมินชิ้นงาน และการเขียนบันทึกความคิดเห็นและความรู้สึก 

ของนักเรียน ดังนี้  

     - การกำหนดเป้าหมายในการเรียนทำให้ฉันเกิดความรู้และเข้าใจ

ในสิง่ที่เรียนได้มากขึ้น 

     - ฉันเข้าใจว่าการทำงานหนึ่งอย่างต้องใช้ความรู้ในหลายเรื่องมา

รวมกนัเพื่อให้งานสำเร็จ  

     - ผมรู้สึกภูมิใจเมื่อได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและรู้สึกตื่นเต้น 

ทุกครั้งที่ไดท้ำงานท่ีแปลกใหม ่

     - ชอบเรียนเรื่องสารอาหารเพราะไดค้ำนวณสัดสว่นของสารอาหาร

ที่เหมาะกับตนเองได้ ทำใหรู้้ปริมาณสารอาหารที่พอดกีับตัวเอง 

     - ชอบการเรียนด้วยโปรแกรมการออกแบบเพราะทำให้สามารถ

ออกแบบโมเดลโคมไฟและออกแบบส่ิงต่าง ๆ ได้ 

     - อยากมาเรยีนกบัคุณครทูุกวันเพราะได้ประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ และ

ได้เรียนทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรไ์ปด้วยกัน 
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ภาพประกอบ 16 กิจกรรมการศึกษาสิ่งทีน่ักเรียนสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 กิจกรรมการวางแผนสรุปความรู้เปน็โมเดล 

    2.2 การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียน

ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จากการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

โดยเลือกหัวข้อหรือปัญหาทีต่้องการตามความสนใจ การแลกเปล่ียนกันประเมินผลงาน
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หรือชิ้นงาน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เห็นได้จากการ

วางแผน ออกแบบ และลงมือปฏิบตัิกรรมต่าง ๆ ทั้งการสร้างชิ้นงาน และแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้ ดังจะเห็นไดจ้ากนักเรียนไดส้ะท้อนออกมาในการเขยีนบันทึก

ความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียน ดังนี้  

     - สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าไปวางแผน 

ออกแบบ หาคำตอบหรือแก้ปัญหาที่ต้องการทำได้ง่าย 

     - ได้ร่วมกันคิดในการหาคำตอบทำให้สนุกและคิดได้เร็วยิง่ขึ้น 

     - รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้แสดงความคิดของตนเองต่อผู้อื่น 

     - ชอบการวางแผนการค้นหาความรู้โดยแบ่งกันรับผิดชอบเพราะ

ทำให้การทำงานง่ายขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 กิจกรรมการสบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
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ภาพประกอบ 19 กิจกรรมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
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    2.3 การทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุง่ให้นักเรียนฝึก

การทำงานกลุ่ม นำเสนอความรู้และผลงานของตนเองด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ โดยนำความรู้

มาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่น้อง ๆ ในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 

ส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ภมูิใจในผลงานของตนเอง มคีวามสามารถในการ

ทำงานร่วมกบัผู้อื่น จนเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึง่ของทีม ทั้งในฐานะของหวัหน้าทีม

และผู้ร่วมทีม รวมถึงมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งนักเรียนได้สะท้อนออกมาในการเขียนบันทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียน 

และการสัมภาษณ์ ดงันี้ 

     - การนำสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาแบ่งปันในกลุ่มทำให้ได้ความรู้มากขึ้น 

     - การทำงานร่วมกบัผู้อื่นเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

     - การฝึกการนำเสนอความรู้และผลงาน ทำให้ฉันกล้าทีจ่ะพูด 

และนำเสนอความคิดของตนเองในที่ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ 

     - การนำเสนองานทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมใิจและอยากทำงาน 

เพื่อนำเสนอบ่อย ๆ 

     - การทำงานร่วมกับผู้อืน่และเป็นส่วนหนึ่งของทีมทำให้ฉนัมี

ความสขุ  
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ภาพประกอบ 21 กิจกรรมการลงมือปฏิบัติในการทำงานกลุ่ม 
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ภาพประกอบ 22 กิจกรรมการนำเสนอผลงานกลุม่ 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ เป็นการนำเสนอผลของการประเมิน 

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 หลังจาการนำหลักสตูรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ โดยพิจารณาจาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาสรปุใน 3 ประเด็น ดงัต่อไปนี ้

  ประเด็นแรก ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นการพิจารณาว่า 

ผลการทดลองเป็นไปตามวตัถุประสงค์เฉพาะที่กำหนดไว้หรือไม ่ซึ่งพบว่า 1) นักเรียนที่เรียน

ด้วยหลักสตูรบูรณาการที่พฒันาขึ้น มีทกัษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

เมื่อพิจารณาแยกตามองคป์ระกอบ พบว่า ทั้งสามองค์ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) นักเรียนที่เรียนดว้ยหลักสูตร 

บูรณาการที่พฒันาขึ้นมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที ่

ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

  ประเดน็ที่สอง ได้แก ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการพิจารณาว่า 

ผลการทดลองเปน็ไปตามวตัถุประสงค์เฉพาะที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งพบว่า 1) นักเรียน 

ที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการทีพ่ัฒนาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

และ 2) นักเรยีนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้น มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

  ประเดน็ที่สาม ได้แก ่ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ตี่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลักสูตรบูรณาการ เป็นการพิจารณาว่าผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งพบวา่ ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

บูรณาการ มคีะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.19) สูงกว่าเกณฑ ์
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ที่กำหนดไวท้ี ่3.51 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสตูรบูรณาการอยู่ในระดับมากถึง 

มากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ดา้นการวัดและประเมนิผล ดา้นสื่อและแหล่งเรยีนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรยีนและดา้นเนือ้หา

สาระหลักสูตร ตามลำดับ  

 การวิจัยครั้งนี้ ได้องค์ความรู้ใหม่ คือ ได้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถนำไปใช้ใน 

การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเปน็ทกัษะสำคัญสำหรับนกัเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ที่จำเป็นตอ้งมีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเผชิญ

สถานการณ์ทีแ่ตกต่างในอนาคต  



 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยนำเสนอข้อมูล ดังนี้  

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. การดำเนินการวิจัย 

  3. สรุปผล 

  4. อภิปรายผล 

  5. ข้อเสนอแนะ  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน 

  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

   3.1 เปรียบเทยีบทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ และหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ

เทียบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ทีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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   3.2 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรยีน

และหลังเรียนดว้ยหลักสูตรบูรณาการ และหลังเรียนดว้ยหลักสูตรบูรณาการเทียบกับเกณฑ์

ทีต่ั้งไว้ทีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

   3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรม 

ตามหลักสูตรบูรณาการ 

การดำเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพฒันา (Research & 

Development) 4 ระยะ คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์แนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

2) การยกร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) การทดลองใช้หลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 และ 4) การประเมินหลักสูตรบูรณาการ

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

  ระยะท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูพื้นฐานและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

   ในระยะนี้ผู้วิจยัดำเนินการ ดังนี้ 

    1. ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี้

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน และรวบรวมสาระสำคัญเพื่อร่างแบบประเมินองค์ประกอบ 

และตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน  

    2. ร่างแบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู ้

และนวัตกรรมของนักเรียน  

    3. ศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วดัของทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 ท่าน เพื่อนำไปพัฒนา

แบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการต่อไป 
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    4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการ การจัดการเรียนรู้และมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์แนวคิดสะเตม็ศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

  ระยะท่ี 2 การยกร่างหลกัสูตรบรูณาการตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   ในระยะนี้ผู้วิจยัดำเนินการ ดังนี้ 

    1. สร้างหลักสูตรบูรณาการ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

    2. สร้างเอกสารประกอบหลักสูตรบรูณาการ ดังนี้ คูม่ือการใช้

หลักสูตรบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน 

ที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบรูณาการ 

    3. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบรูณาการและเอกสาร

ประกอบหลักสูตรบูรณาการ ดังนี้ 1) คูม่ือการใช้หลักสูตรบูรณาการ และ 2) แผนการจัด 

การเรียนรู้ โดยผู้เชีย่วชาญ จำนวน 5 ท่าน และปรบัปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  

    4. ประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู ้

และนวัตกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรบรูณาการ โดยผู้เชีย่วชาญ จำนวน 5 ท่าน 

และปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  

  ระยะท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   ในระยะนี้ผู้วิจยัดำเนินการ ดังนี้ 

    1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
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    2. นำหลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยพฒันาขึ้นและปรับปรุงแล้วไป

ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนบ้านนานอ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จำนวน 13 คน ซึ่งเปน็กลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้จากการสุ่ม 

แบบแบ่งกลุม่ (Cluster random sampling) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว

ทดสอบก่อน-หลังการทดลองใช้หลกัสูตร (One group pretest-posttest design)  

    3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และทำแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบรูณาการ  

   4. นำคะแนนจากการทำแบบทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ ์โดยใช้การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่ม 

ไม่อิสระกัน การทดสอบค่าทีชนิดกลุม่เดียวเทียบกับเกณฑ์ (Dependent sample t-test, 

One-sample t-test) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลักสูตรบูรณาการ 

    5. เก็บรวมรวบข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เพื่อใช้ในการประเมินหลกัสูตรต่อไป 

  ระยะท่ี 4 การประเมินหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

   ในระยะนี้ผู้วจิัยดำเนินการ ดังนี้ 

    1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

และหลังเรียนเทยีบกับเกณฑ์ และวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อการจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรบูรณาการ 

    2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกต สัมภาษณ์ ประเมิน

ชิ้นงาน และการเขียนบันทึกความคิดเหน็และความรู้สึกของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis) 

    3. สรุปผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน และสรปุผลการประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรม 

ตามหลกัสูตรบูรณาการ 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรปุผลการวิจัยเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้อง 

   1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ดงันี้ องคป์ระกอบที ่1 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สร้างผลงานที่แปลกใหม่  

2) ริเริม่ความคิดใหม่ ๆ และ 3) นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ องค์ประกอบที่ 2 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปญัหา มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 2) แก้ปัญหา

ดว้ยตนเอง 3) ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา 4) วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และ 5) ใช้ความผิดพลาด

เป็นโอกาสในการเรียนรู ้องค์ประกอบที ่3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน มี 6 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ 1) รับฟงัผู้อื่น 2) ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ 3) สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา 

อย่างเหมาะสม 4) สื่อสารความคิดให้ผูอ้ื่นสนใจ 5) เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม 

และมีความสุขในการทำงาน และ 6) ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 

   2. ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 ท่าน ปรากฏว่า  

ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย

อยู่ระหว่าง 4.41-4.94 แสดงว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด 

  ตอนที่ 2 ผลการยกร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยประเด็น

สำคัญ ดังนี้ 

    1. หลักสูตรบูรณาการที่พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 10 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 

1) ที่มาและความสำคัญ 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 5) กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 6) กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด  

7) โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู ้จำนวน 5 หน่วย ได้แก่  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หนูน้อยนักโภชนา เวลา 16 ชั่วโมง หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 เรื่อง 

พาโรคห่างไกล เวลา 16 ชัว่โมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ชีวีสว่างไสว เวลา 16 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โคมไฟมหัศจรรย์ เวลา 16 ชัว่โมง และหนว่ยการเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง เลิศล้ำสิง่ประดิษฐ ์เวลา 16 ชั่วโมง และมีแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน  

ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย ลำดับที่ของแผน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้จำนวนชั่วโมงทีเ่รียน วัน เดอืน ปี ที่เรียน ระดับชั้นที่เรียน มาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การเรียนรู้ สื่อ/แหลง่เรียนรู้ บันทึกผล 

การเรียนรู้ และการเขียนบันทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียน 8) กระบวนการ

และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 5 ขั้น ดังนี้ ขัน้ที่ 1 

ระดมความคดิสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ขัน้ที่ 2 คน้ควา้ความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย ขัน้ที ่3 วางแผน

และพัฒนา ขั้นท่ี 4 ประเมินคุณค่าและแก้ไข และขั้นที ่5 นำเสนอผลงานผสานสิง่ใหม่)  

9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 10) การวัดและประเมินผล  

    2. เอกสารประกอบหลักสตูรบูรณาการ เป็นเอกสารทีผู่้วิจัยจัดทำขึ้น 

ดังนี้ คูม่ือการใช้หลกัสตูรบูรณาการ เป็นเอกสารทีอ่ธบิายเกี่ยวกับส่วนประกอบของหลกัสตูร

พอสังเขป เกณฑ์การให้คะแนน คำแนะนำสำหรบัครูผู้สอนในการนำหลักสตูรไปใช้รวมทั้ง

แบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ 

    3. ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรบูรณาการ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า ความเหมาะสมของร่างหลักสูตรบรูณาการโดยรวมอยูใ่นระดับ

มากที่สุด และในแต่ละประเด็นการประเมินมีค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.40-5.00 แสดงว่า 

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากทีสุ่ด  

    4. ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูท้ีพ่ัฒนาขึน้ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่า ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด และในแต่ละรายการประเมินมคี่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.60-5.00 แสดงว่าม ี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการประเมิน 
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  ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้หลกัสตูรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศกึษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

   ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการที่พฒันาขึ้น ประกอบด้วยประเด็น

สำคัญ ดังนี้ 

    1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณ 

     1.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มคีะแนนเฉลี่ย

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

     1.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมหลังเรียน

กับเกณฑ ์พบว่า นักเรียนทีเ่รียนดว้ยหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศกึษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

     1.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า นกัเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     1.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนกับเกณฑ์ 

พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไวท้ีร่้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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     1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรม

ตามหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรบูรณาการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ (X = 4.51, S.D. = 0.19) 

    2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ 

     ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกต สมัภาษณ์ ประเมินชิ้นงาน 

และการเขียนบันทึกความคดิเห็นและความรู้สึกของนักเรียน ทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่างทุกคนแล้ว

คัดเลอืกข้อความที่สะท้อนความคิด ความรู้สกึที่เกิดกับนักเรียน แลว้พิจารณาความสัมพันธ์

ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการพฒันาหลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ทั้งผลงาน/ชิ้นงานและความรู้สึก

ทีน่ักเรียนได้สะท้อนออกมาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และสามารถนำความรู้นำไปใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้ยงัได้

ข้อค้นพบเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนในประเด็นอืน่ ดังนี้ ประเด็นที ่1 นักเรยีนสามารถ

สร้างความรู้แบบองคร์วม จากการเลือกส่ิงที่สนใจด้วยตนเอง มีการสนทนา อภิปรายและ

ประเมนิผลงานทัง้ของตนเองและของกลุม่ เกิดแรงบันดาลใจในการหาคำตอบ การแกป้ัญหา

ต่าง ๆ และสร้างผลงานไดอ้ย่างสร้างสรรค์ สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระที่เรียนทั้งความรู้

เก่าและใหมไ่ด้ เข้าใจว่าเรื่องที่เรียนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับตนเองจนเป็นการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย ประเดน็ที่ 2 นักเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ จากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทีมุ่ง่ให้นักเรียนคน้คว้าความรู้ด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม่ โดยเลือก

หัวข้อหรือปัญหาที่สนใจ การแลกเปล่ียนกันประเมินผลงานหรือชิ้นงาน ส่งผลให้นักเรียน 

มีพัฒนาการในดา้นการคิดอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ เห็นไดจ้ากการวางแผน ออกแบบ 

ลงมือปฏิบัติกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างชิ้นงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ และประเดน็ที่ 3 

นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งใหน้ักเรียนฝึกการทำงาน

กลุ่ม นำเสนอความรูแ้ละผลงานของตนเองดว้ยเทคนิควธิีต่าง ๆ โดยนำความรู้มาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่น้อง ๆ ในโรงเรียน ครอบครัวและชมุชน สง่ผลใหน้ักเรียน

เรียนอย่างมีความสุข ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

จนเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของทมี ทั้งในฐานะของหัวหน้าทีมและผู้ร่วมทีม รวมถึง 
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มีความพร้อมในการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากที่กลา่วมาเห็น

ได้ว่าหลักสตูรบูรณาการทีพ่ัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนให้มทีักษะ 

การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

  ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา

และทฤษฎกีารสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

   ผลการประเมินหลักสตูรบูรณาการท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยประเด็น

สำคัญ ดังนี้ 

    1. นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

    2. นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

    3. ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสตูรบูรณาการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.19) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผล 

 การวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศกึษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประเด็นที่นำมาอภิปรายผล ดังนี ้
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  1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดข้อ้สรุปว่า 1) ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรยีนรู้ของผู้เรียนทีน่ำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือ

สร้างผลงานที่แปลกใหม่ ซึ่งประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 2) ผลการประเมิน

ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 ท่าน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X = 4.77, S.D. = 0.32) และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

องค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารจากนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน รวมถึงจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบ 

กลั่นกรองและประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชีย่วชาญในประเด็นของ

ข้อความทีใ่ช้ในการกำหนดตัวชี้วัดทีแ่สดงถึงพฤติกรรมของนักเรียนอย่างชัดเจน รวมถึง

การกำหนดนิยามและความหมายที่เข้าใจง่าย จนทำให้เห็นภาพที่ชดัเจนในการนำไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียนได้  

  2. หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินคณุภาพและความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 

จำนวน 5 ท่าน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.86, S.D. = 0.31)  

มีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตูรบูรณาการ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.83, S.D. = 0.33) และคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับมากที่สดุ 

ทุกประเด็น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสตูรบูรณาการที่พฒันาขึ้น มีแผนการจัดการเรียนรู้

และเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกัน อีกทั้งผ่านกระบวนการสร้างอย่างเปน็ระบบ

โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและ

สร้างองค์ประกอบของหลักสูตรในการกำหนดจุดมุ่งหมาย การกำหนดเนื้อหาสาระ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การทดลองใช้หลักสูตร และการปรับปรุง

แก้ไขหลักสตูรก่อนนำไปใช ้สอดคล้องกับ สงัด อทุรานันท์ (2532, หน้า 38-40) ทีไ่ด้เสนอ

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรไว้ ดังนี้ การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตร การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ การกำหนดมาตรการวัดและ 
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ประเมินผล การทดลองใช้หลักสูตร การประเมนิผลการใช้หลักสตูรและการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรก่อนนำไปใช้ โดยหลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยพฒันาขึ้น ประกอบดว้ย 10 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 1) ที่มาและความสำคัญ 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 5) กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 6) กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด  

7) โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ 8) กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 10) การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับขอ้สรุปของนักพัฒนา

หลักสูตรส่วนใหญ่ที่ว่าหลักสูตรควรมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ คือ 1) ที่มาและความสำคัญ  

2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) โครงสรา้งหลักสูตรบูรณาการ  

5) กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และ  

7) การวัดและประเมินผล ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ เปน็การจัดตามลักษณะของหลักสูตร 

ซึ่งสอดคล้องกับ ชวลิต ชูกำแพง (2559, หน้า 7) ทีก่ลา่วว่า การกำหนดองค์ประกอบ 

ของหลักสูตรขึ้นอยูก่ับลักษณะของหลักสตูร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเพิม่ในสว่นของ 1) แนวคิด

ทฤษฎีพื้นฐาน 2) กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม และ 3) กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด 

เพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายในการพฒันาหลักสูตร สรุปได้ว่า หลักสูตร 

บูรณาการมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านกระกระบวนการดำเนินการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ เป็นขั้นตอนและความสอดคล้องกัน โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน

ในแง่ของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรบรูณาการ สะเต็มศึกษา  

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตลอดจนมีการประเมินความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้องของหลักสูตรบูรณาการเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ แนวคิดพืน้ฐาน 

หลักการ จุดมุ่งหมาย กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เนื้อหาสาระ โครงสร้าง 

กระบวนการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อและการวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ท่าน ทำให้ได้หลกัสูตรบูรณาการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบนั 

ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ชยัวฒัน์ หงษ์สวรรค ์(2559, หนา้ 90) ทีศ่ึกษาการพฒันาหลักสตูร

บูรณาการ เรื่อง พื้นท่ีชุ่มน้ำบึงโขงหลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยได้ศึกษาข้อมลูพื้นฐานแล้วนำมา

พัฒนาหลักสตูรบูรณาการ และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จุลมณ ีสุระโยธนิ (2561, หน้า 

92) ที่ศึกษาการพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์

และนวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ศึกษาข้อมลูพื้นฐานและนำมา

พัฒนาหลักสตูรบูรณาการ 
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  3. การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ 

   ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการที่พฒันาขึ้นมีประเด็นในการนำมา

อภิปราย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี ้

    3.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

     ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปน็

เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรบรูณาการ เน้นการฝกึทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมให้กับนักเรียน จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดงันี้ ขัน้ที่ 1 การระดม

ความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ (เนน้การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน) จากกิจกรรม 

การดูวดิโีอ ตั้งคำถาม สนทนา เกม และเพลง เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในสี่สาขาวิชาที่เรียน

และเลอืกหัวขอ้เรื่องราวหรอืปัญหาที่สนใจ จากสื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ และจากสื่อที่ครูเตรียมให้ 

นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ มกีารกระตุ้นใหน้ักเรียนอยากรู้อยากเห็น สงสยั และสนใจ 

นำไปสู่การหาแนวทางในการค้นคว้าข้อมลูจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบ

หรือแกป้ัญหา โดยการเลอืกเขา้กลุม่ตามความสนใจ กลุ่มละ 4-5 คน ขัน้ที่ 2 คน้ควา้ความรู้

มุ่งสู่เป้าหมาย (เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา) จากกิจกรรมการคน้คว้าความรู้ ทีมุ่ง่ให้นักเรียนสบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

ทั้งเปน็รายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการตามความสนใจ  

แล้วสืบค้นเพือ่ให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเพียงพอ จากการใช้สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ 

นำไปสู่เป้าหมายในการเรียน เชื่อมโยงความรู้ที่ไดจ้ากการคน้คว้าไปใช้ในการวางแผน 

ออกแบบ หาคำตอบหรือแก้ปัญหาในขัน้ต่อไป ขัน้ที่ 3 วางแผนและพัฒนา (เน้นการคิด

สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม, การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปญัหา) โดยให้นักเรียนสรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้ของตนเองหรือของกลุ่ม  

แล้วดำเนินการวางแผน ออกแบบ เพือ่หาคำตอบหรือแก้ปัญหา สร้างผลงานหรือชิ้นงาน 

นำไปสู่การพัฒนาผลงาน/ชิ้นงานตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ผ่านกิจกรรมทีน่ักเรียนเปน็ผู้เลือก

ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับภาระงาน (ซ่ึงนักเรียนเลือกปฏิบัติกิจกรรมได้มากกว่า 1 

กิจกรรม) โดยในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะเปน็ผู้เลือกวัสดุอุปกรณ์ทั้งจากที่ครูเตรียมไว้

และนักเรียนจัดหาด้วยตนเอง เพื่อสร้างชิ้นงานของตนเองหรืองานกลุ่ม ซึ่งครูเปน็ผู้ให้

คำแนะนำ เมือ่นักเรียนสงสัยหรือมปีัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม ดังน้ี (1) การทำงาน

ร่วมกัน เป็นการนำส่ิงทีไ่ดเ้รียนรูม้าแบ่งปันในกลุม่แลว้สร้างผลงาน/ชิ้นงาน ทัง้ทีเ่ป็นงานเดีย่ว



185 

และงานกลุ่ม (2) การทดลอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการทดลองจากการใช้ส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลยกีารศึกษาท่ีหลากหลายและลองผิด

ลองถูก ด้วยการหาคำตอบของปัญหาทีต่้องการแก้ไข และสร้างผลงาน/ชิ้นงาน รวมถงึ 

การบนัทึกกิจกรรมและสร้างสิ่งประดิษฐ์จนสำเร็จ และ (3) การเรียนรู้จากของจริง  

เป็นการเรียนรู้โดยนำวัสดอุุปกรณ์ สื่อทีใ่ช้ในการเรียนรวมถึงวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

ทั้งในการแก้ปัญหาและการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้ว

นักเรียนตรวจสอบประสิทธิภาพของผลงาน/ชิ้นงานจากการแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อน ๆ 

และทำการปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นครูจะตรวจผลงาน ให้คำแนะนำแล้วให้นักเรียน

ปรบัปรุงแก้ไขผลงานใหม้ีความถูกต้องและสมบูรณ์ ขัน้ที่ 4 ประเมินคุณค่าและแก้ไข  

(เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) 

จากกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนประเมินคณุค่าผลงาน/ชิ้นงานของตนเองและของกลุ่ม  

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลงานของตนเองกับเพื่อน ๆ ครู หรือบุคคลอื่น  

มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การให้ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไขผลงานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

โดยครูจะประเมินผลงานของนักเรียนเปน็ครั้งสุดท้ายและแจ้งคะแนนผลงาน/ชิ้นงาน 

ให้นักเรียนทราบ และขัน้ที่ 5 นำเสนอผลงานผสานส่ิงใหม่ (เน้นการคิดสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรม การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหา) 

เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนฝึกการนำเสนอความรู้และผลงานของตนเองอย่าง

สร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น การนำเสนอด้วยวาจา รายงาน แผน่พับ นทิรรศการ 

สื่อออนไลน์ อย่างเหมาะสม นำไปสูก่ารสร้างส่ิงใหม ่ซึ่งเป็นการพฒันาตนเองและผลงาน

รวมถงึการสรา้งความรูใ้หม่อย่างไม่ส้ินสุด โดยนำความรูแ้ละผลงานไปใช้จรงิในชีวิตประจำวนั 

และขยายผลสู่น้อง ๆ ในโรงเรียนครอบครัวและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โรจนฤทธิ์ 

จุนนุ่ม (2559, หน้า 153) ทีศ่ึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชนันิสซมึเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 พบวา่ ความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรยีนโดยรวมหลงัเรยีนอยูใ่นระดบัด ี

และมีความคิดสร้างสรรคห์ลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  
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    3.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน

และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑท์ี่กำหนดไวท้ีร่้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคญัที่ระดับ .01 ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชดัเจน  

(จากการคัดเลือกมาตรฐานแล้วตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถ

จัดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัได้อย่างลงตัว) เน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญ

ของการบูรณาการทั้ง 4 สาขา คอื วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย ซึ่งผู้วิจัยเน้นใหน้ักเรียนนำความรู้ทีไ่ด้มาใช้ในการออกแบบ

ทุกหน่วย การสร้างชิ้นงานและการทำงานร่วมกันกเ็ป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรยีน 

อยากเรียน ทำให้เรียนอย่างมีความสุข มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นอกจากนี้การประเมิน ตรวจสอบ

ชิ้นงานและการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับเพือ่น ๆ และคร ูรวมถึงการนำผลงานที่สร้างขึ้นไป

ขยายผลต่อนอ้ง ๆ ในโรงเรียนและบุคคลในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมายและคงทน อีกทั้งมกีารวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

ผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ สอดคล้องกับ ปุญญพัฒน์ โคตรบุตร (2560, หน้า 

62-66) ได้ศึกษาการบรูณาการตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ทีร่ะดับ .01 นอกจากนี้ผู้วิจยัยังได้ข้อค้นพบจากการนำหลักสูตรบรูณาการไปใช้วา่  

เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีแบบแผนที่ชัดเจน การได้รบัการฝึกทักษะ

ต่าง ๆ อยา่งสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในทักษะที่ได้รับ 

การฝึกฝนโดยอัตโนมัต ิเมือ่นักเรียนเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ก็จะสามารถนำความรู้และ

ทักษะทีไ่ด้รับจากการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้ ซึ่งเหน็ผลที่ชัดเจนจากการทดสอบระดับชาติ 

(O-Net) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอยา่งพบว่าสูงขึ้นจากปีการศึกษา 

2562 ที่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 27.42 เป็น 32.48 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องการมหาชน), 2562, หน้า 4; 2563, หน้า 4) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่

โรงเรียนตั้งไวท้ีร่้อยละ 3.00 ซึ่งเป็นอีกข้อมูลที่สนับสนุนว่าการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตร

บูรณาการสามารถสง่เสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงข้ึน 
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    3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

บูรณาการ 

     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

บูรณาการ มคีะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.19) และเมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และดา้นการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรบูรณาการ

มีแผนการจัดการเรียนรู้ทีก่ระตุ้นความสนใจของนักเรยีน มีกิจกรรมทีแ่ปลกใหม่ นักเรียน

ไดป้ฏบิัตติามความถนัดและสนใจ ส่งเสรมิใหเ้กิดแรงบันดาลใจในการเรยีนรูแ้ละสร้างชิน้งาน 

โดยมีครูผู้สอนเปน็ผู้คอยอำนวยความสะดวก ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน

กับการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ หงษส์วรรค์ (2559, หน้า 111-114)  

ที่ได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

บึงของหลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอยา่ง คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา จำนวน 74 คน ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยหลักสูตรบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

และยังพบว่า การจัดการเรยีนรู้สง่ผลใหน้ักเรยีนเกิดความกระตือรือรน้ในการเรียน สนุกสนาน 

สามารถเชื่อมโยงความรู้และสาระการเรยีนรู้จากกระบวนการที่ไดร้ับอย่างรวดเร็ว ชืน่ชอบ

และมีเจตคติที่ดีในการเรียน และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุลมณี สรุโยทิน (2561, 

หนา้ 115-119) ทีไ่ดพ้ัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์

และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 

ต่อการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (X = 4.16) มีเจตคติที่ดีตอ่การสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม นกัเรียนส่วนใหญ่สะท้อนความคิดในเชิงบวกทัง้ในแง่ของความสุขและ 

ความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ไดจ้ากการเรยีนรู้ ส่วนการประเมนิคณุค่าและความเป็นไปได้

ของหลักสูตรจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

 จากผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการแสดงให้เหน็ว่า หลักสูตรบูรณาการ

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ 

การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจยัพัฒนาข้ึน

มีประสทิธิภาพจริง โดยหลงัจากการจัดการเรยีนรูต้ามหลักสตูรบูรณาการ ส่งผลใหน้ักเรียน 

 



188 

มีทกัษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ นำความรู้ 

ที่ได้ไปใช้สร้างสรรค์ผลงานและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

   สถาบันหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดบั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำผลการวิจัยในครั้งนี ้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย 

หรือวางแผนหรือส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

  1.2 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบตัิ  

   สถาบันหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษาที่จะนำผลการวิจัยนี้

ไปใช้ ควรคำนึงถงึประเด็นต่อไปนี้ 

    1.2.1 นักเรยีน ต้องมคีวามสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในเรื่องต่าง ๆ 

ในการปฏบิัตกิิจกรรม ต้องใหค้วามสนใจในสิง่ทีไ่ดร้ับจากการเรยีนรูต้ามหลักสตูรบูรณาการ 

ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงจะทำให้การนำผลการวิจัยในครั้งนีไ้ปปฏิบัติ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    1.2.2 ครู หรือผู้นำหลักสตูรบูรณาการไปใช้ ควรศึกษาบทบาท 

ของตนเอง หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เปน็กรอบในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการนี้ 

รวมถึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ทัง้ทีเ่ป็นองค์ประกอบและตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วัดทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตลอดจนรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรบูรณาการ  

  1.3 ข้อเสนอแนะในประเดน็การพัฒนาและการใช้หลักสูตรบูรณาการ 

   1.3.1 หลักสูตรบรณาการ จากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้กับนักเรียน 

ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยครูหรือผู้นำหลักสตูรไปปฏบิัตคิวรประยกุต์ใช้ใหเ้หมาะสม

กับลักษณะของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 
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   1.3.2 การนำหลักสูตรบรูณาการไปใช้ โดยครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรม ี

การเตรียมความพร้อม โดยจัดให้มีการอบรม ชี้แจง ให้เข้าใจถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

ของการพัฒนาหลักสูตร จึงจะส่งผลให้การนำไปปฏิบัติมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือตามเป้าหมายที่ผู้ใช้หลักสูตรต้องการ 

   1.3.3 การประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ควรใช้วิธีการอย่างหลากหลาย

ในการได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีมีคณุภาพ สะท้อนประสิทธิผลของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน ควรให้นักเรยีน เพื่อนนักเรียน ครู และผูป้กครองได้แสดงความคิดเห็น 

ในการประเมนิทกัษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ทั้งในลักษณะของข้อมลู 

จากการสนทนา การสัมภาษณ์ และการสังเกต มีการติดตามภายหลังการจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ส้ินสุดลง เพื่อยนืยันว่าการดำเนนิกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการนำหลักสตูรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นไปทดลองกับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างอื่น ทีต่่างจากการวิจัยในครั้งนี้ มีการเก็บขอ้มูลในกลุ่มตัวอย่าง

ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสตูรบูรณาการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 

  2.2 ควรมีการติดตามผลกบันกัเรียนกลุม่เป้าหมายหรือกลุ่มตัวอยา่งทีไ่ด้

ทดลองใช้หลกัสูตรบูรณาการ ว่าภายหลังการทดลองนักเรียนมีทักษะการเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรมเปน็อย่างไร 

  2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรบูรณาการที่เปน็การพัฒนาทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านอื่น ๆ เพ่ือเป็นแนวทางสำหรบัใช้ในการจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนา

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวนัรวมถึงการประกอบอาชพีต่อไป 

ในอนาคต 

  2.4 หน่วยบรูณาการในหลักสูตรบรูณาการที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ จากการ

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา ผูท้ี่สนใจสามารถนำไปออกแบบโครงสร้าง

และแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยอื่น ๆ หรืออาจใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาทักษะในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะทีต่้องการให้เกิดกับนักเรียนได ้
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

และตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

ที ่ รายชื่อ ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน คุณสมบัต ิ คุณวุฒ ิ

1 รศ.ดร.ธนานันต์  

กุลไพบุตร  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด

และประเมนิผล 

ปร.ด. (การวัดและ 

การประเมินผล

การศึกษา) ม.ขอนแก่น 

2 รศ.ดร.นิราศ  

จันทรจิตร  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ค.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน) 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

3 ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  

จอมหงษ์พิพัฒน์ 

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ค.ด. (การพัฒนา

หลักสูตรการเรยีน 

การสอนอุดมศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

4 ผศ.ดร.ประยรู บุญใช้

  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ค.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

5 ผศ.ดร.พิจิตรา  

ธงพานิช   

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (หลักสูตรและ

การสอน) 

ม.ศิลปากร 

6 ดร.พจมาน  

ชำนาญกจิ  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ศษ.ด. (หลักสูตรและ

การสอน) 

ม.เกษตรศาสตร ์

7 ดร.สมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ

พิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด

และประเมนิผล 

กศ.ด. (การวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ดร.วิไลวรรณ สทิธิ

 

  

ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ

พิเศษ (ผู้อำนวยการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมนิผลการจัด

การศึกษา) สพป.นครพนม 

เขต 2 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วิจัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 
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ที ่ รายชื่อ ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน คุณสมบัต ิ คุณวุฒ ิ

9 ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว

  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

Ph.D. (Curriculum and 

Instruction) 

University of Missouri, 

USA 

10 ดร.อรุณรัตน์  

คำแหงพล 

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ (ประธาน

สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์) มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอนวทิยาศาสตร ์

ปร.ด. (ชีวเคมี) 

ม.ขอนแก่น 

11 ดร.ธนัตถ์กานต์  

ศรีเฉลียว 

ผู้อำนวยการ โรงเรียน 

บ้านนาหลวง 1  

สพป.มุกดาหาร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

12 ดร.เพชรปาณี  

อนิทรพาณิชย ์

ครู วิทยฐานะเชีย่วชาญ 

โรงเรียนอนบุาลสกลนคร 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

13 ดร.แสง โชตบิุญ

 

  

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนบา้นสงเปือย 

สพป.มุกดาหาร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

14 ดร.วรรณิกา   

ชาญพิชญาพรวัฒน์

  

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยชลบรุ ี

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

15 ดร.รุ่งทิวา  

ปุณะตุง  

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนบา้นนาคู

พัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

16 ดร.สกลรัตน์   

สวัสดิ์มูล 

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนสกลราช

วิทยานุกูล สพม.23 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

17 ดร.จิระพร  

ราชสิงโห   

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนอนบุาล

สกลนคร 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร 

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน คุณสมบัต ิ คุณวุฒ ิ

1 ผศ.ดร.จินดา ลาโพธิ์

  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วิจัยหลักสตูร 

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

2 ดร.พจมาน  

ชำนาญกจิ  

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน) 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 ดร.อรุณรัตน์  

คำแหงพล 

อาจารย์ประจำ 

คณะครุศาสตร์ (ประธาน

สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์) มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (ชีวเคมี) 

ม.ขอนแก่น 

4 ดร.วิไลวรรณ สทิธิ

 

 

  

ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ

พิเศษ (ผู้อำนวยการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมนิผลการจัด

การศึกษา) สพป.นครพนม 

เขต 2 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วจิัยหลักสตูร 

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 

5 ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพินธ์  

บรรพสาร  

ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ

พิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอน 

ปร.ด. (วิจัยหลักสตูร 

และการสอน) 

มรภ.สกลนคร 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรบูรณาการ 
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หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรคด์้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวิน ริทศัน์โส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คำนำ 

 หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นหลักสูตรทีบ่รูณาการ 4 วิชา คือ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึง่สร้างข้ึนโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 การนำหลักสตูรไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเอกสาร คูม่ือการใช้หลักสูตร 

และศึกษาคำชี้แจงในเอกสารประกอบหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะจะทำให้ทราบถึงที่มา 

และความสำคัญของหลักสูตร แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หลักการ

ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร กรอบในการพัฒนา แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การเตรียมตัวของครู สื่อและแหล่งเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ

ประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 ผู้วิจัยหวังเปน็อย่างยิ่งว่าหลกัสูตรบูรณาการที่สร้างขึ้นนี้ จะเปน็ประโยชน ์

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา

และคุณภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรบูรณาการและ

เอกสารประกอบหลักสูตรมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

เวิน  รทิัศน์โส 
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หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียน สำหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที่มาและความสำคัญ 

 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่โลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนือ่งจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนั้น จำเป็นตอ้งพัฒนาให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค ์

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวจิารณญาณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ก้าวทันความรู้และนวัตกรรม ต่อยอดความคิดรวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้

ใหม ่เพื่อก้าวผา่นการเปล่ียนแปลงอย่างมั่นคง การพัฒนาความสามารถตามที่กล่าวมานั้น 

นักเรียนต้องมีทั้งความรู้ในวิชาแกนหลักและทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่ึงในสามของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นตัวกำหนดความพร้อม 

ของนักเรียนเพื่อเข้าสู่โลกการทำงานที่มคีวามซับซ้อนในปัจจุบนั  

 หัวใจของทักษะการเรียนรูแ้ละการสร้างนวัตกรรมคือการส่งเสรมิการเรียนให้

ได้องค์ประกอบในส่วนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีทกัษะและภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้า

ไปร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง (โดยเปล่ียนแปลงตัวเองก่อน) เพราะโลกสมัยใหม่ทุก

อย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เด็ก ๆ ต้องเปน็ผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างการเปล่ียนแปลง ตั้งแต่

อนุบาลหรือก่อนอนุบาลไปจนถึงจบปริญญาเอกรวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (วิจารณ์ 

พานิช, 2556, หน้า 15) แตเ่ด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับความรู้จำนวนมากและยังไม่สามารถใช้

ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้เท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ในโลกปจัจุบนัและอนาคต ทำใหม้ีขีดความสามารถในการแข่งขนักับนานาประเทศอยู่ใน

ระดับต่ำ ซึ่งจะกระทบต่อความอยู่รอดและความอยู่ดีของประชาชนและประเทศชาติ 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, หน้า 18) 
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 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมให้เกิดกับนักเรียนนั้น ต้องส่งเสริมให้

มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านวิชาการ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คิดสร้างสรรค ์การแก้ปัญหา การสื่อสารและการทำงานร่วมกบัผู้อื่น รวมถึงสามารถ 

สร้างนวัตกรรมหรือผลงานที่แปลกใหม่ได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการเปน็การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ทัง้ในด้านวิชาการและความสามารถ

ดังกล่าวได้ และยังจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต โดยการพฒันา

นักเรียนนั้น ต้องมีระบบการศึกษาที่สำคญั อันได้แก ่มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล 

หลักสูตรและวิธีการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการเรียนรู้ และจบการศึกษาออกไปด้วยความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จ 

ในชีวิต โดยทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย องคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ  

คือ ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  

และการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน (Parthnership for 21st Century Skill, 2010, Online) 

 ส่วนหลักสตูรต้องมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และความสามารถท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 

จากการศึกษาผู้วิจัยเหน็ว่าหลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในการจัด

การศึกษาในปัจจุบัน เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม ลดความซ้ำซ้อนของ

เนื้อหาวิชา เนน้การนำไปใช้จริงและสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้อง

และเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานกัเรียน ซึง่ต้องมแีนวคิดทฤษฎทีี่

นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานกัเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

 จากการศึกษาพบว่าแนวคดิสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรคด์้วยปัญญา 

ถูกนำมาใช้เพือ่พัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึง่ทั้งแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีความเหมือนและแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี้ 

ประเดน็ที่เหมือนกันคือส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปสร้างสรรคผ์ลงานและพฒันาสิ่งใหม ่

พัฒนาความรู้และการออกแบบ การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน การค้นข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ฝกึคิดตั้งคำถาม การนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา การสร้าง

ความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั

จนสามารถนำไปประกอบอาชีพและทำให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีได้ จากการจัดการเรียนรู้เน้น

นักเรียนเปน็สำคัญ จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์เอือ้ต่อการเรียนรู้  
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และมีประเดน็ที่แตกต่างในด้านของแนวคิดสะเตม็ศึกษาเน้นสง่เสรมิให้เกิดการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการในสี่สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ส่วนทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เน้นให้นักเรียนสร้างพลัง

ความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความเชื่อวา่ทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมามีความเหมาะสม

ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันานักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมให้เกิดกับนักเรียนได้ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนา “หลกัสูตรบูรณาการตามแนวคดิสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” โดยบูรณาการเนื้อหาในกลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เพื่อให้นกัเรียนได้ในส่วน

ของเนื้อหาสาระไปพร้อมกบัทักษะด้านการออกแบบ การสร้างผลงาน จากการลงมือ

ปฏิบัติ ตามความถนัด ความสนใจ รวมถึงนำไปใช้ในชวีิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้

อย่างมีความหมาย เสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและ

เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตอ่ไป 

แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 

 หลกัสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีแนวคิดพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

  1. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบรูณาการ 

   การบูรณาการเป็นการนำเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของนักเรียน

มาทำให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ทำให้เกิดการเรยีนรู้อย่างมีความหมายโดยการเลือก

เฉพาะสาระท่ีสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต มาบูรณาการเชื่อมโยงกนัสอนไปพร้อม ๆ

กัน เวลาเท่าเดิมแต่ได้เนื้อหาที่มากกว่าเดิม ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นซ่ึงการเรียนรู้

แบบองคร์วมต่อเนื่องและสมัพันธ์ อันจะเกิดประโยชนก์บันักเรียนอย่างแท้จริง การจัด 

การเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ เพื่อใหส้่งผลกับนักเรียนดังที่กล่าวมานั้น จำเป็นต้องมี

การศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับการสร้างหลักสูตร และพัฒนาให้มีความเหมาะสมตาม

จุดมุ่งหมายทีว่างไว้ โดยดำเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตรบรูณาการตามลำดับขั้นตอน 4 
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ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของ

นักเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั สาระการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 2) พฒันาหลักสตูรบรูณาการ 3) ทดลองใช้

หลักสูตรบรูณาการ ผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรโดยใช้ทั้งข้อมูลที่ได้จาก

การสังเคราะห์และพิจารณาความเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ซึง่ได้หลักสูตร 

ที่มี 10 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ (1) ที่มาและความสำคัญ (2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน (3) หลักการ

ของหลักสูตร (4) จุดมุ่งหมายของหลักสตูร (5) กรอบทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม  

(6) กรอบมาตรฐานและตวัชี้วัด (7) โครงสร้างหลักสตูร (8) กระบวนการและกจิกรรม 

การจัดการเรียนรู้ (9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ (10) การวัดและการประเมนิผล และ  

4) การประเมินหลักสตูรบูรณาการ  

  2. แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

   สะเต็มศึกษามาจากพยัญชนะภาษาอังกฤษ 4 ตัว คอื S-T-E-M  

โดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหรฐัอเมริกา (National Science Foundation: NSF) ย่อมาจาก

ศาสตร์ 4 สาขาวิชา ดังนี้ S = Science (วทิยาศาสตร์) T = Technology (เทคโนโลยี)  

E = Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซ่ึงนำองค์

ความรูท้างวิชาการของศาสตร์ทัง้สี่สาขามาบูรณาการเขา้ดว้ยกัน เพื่อใชใ้นการจัดการเรยีนรู้

ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนนิชีวิตและการทำงานต่อไปในอนาคต สรุป

สาระสำคัญของแนวคิดสะเต็มศึกษา ได้ดังนี ้

    1) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในสี่สาขา 

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์  

    2) เน้นทกัษะการค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่  

    3) ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ตั้งคำถามและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  

    4) ส่งเสริมให้นักเรียนพฒันาความรู้ การออกแบบ สรา้งสรรค์และ

พัฒนาสิ่งใหม่  

    5) เชื่อมโยงสูก่ารประกอบอาชีพและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวนั  

  3. ทฤษฎีการสร้างสรรคด์้วยปัญญา (Constructionism) 

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีพื้นฐานมาจากพฒันา 

การทางสติปัญญาของเพียเจต์ ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ คือ ศาสตราจารย์ซีมัวร์ เพเพอร์ท 

(Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีเมสซาซูเซตส์ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของทฤษฎ ี
ได้ดังนี ้
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    1) มุ่งเน้นให้นกัเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เข้าใจตนเองและ

มองเห็นความสำคัญในส่ิงที่เรียนรู้  

    2) มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  

    3) มุ่งเน้นให้นกัเรียนใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้อย่างเหมาะสม  

    4) ส่งเสริมใหน้ักเรียนสร้างผลงาน/ชิ้นงาน  

    5) ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงและสร้างความรู้ใหมอ่ย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 

    6) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามความถนัดและ 

ความสนใจ และเน้นการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานร่วมกบัผู้อื่น 

หลักการของหลักสูตร 

 หลักสูตรบูรณาการท่ีพัฒนาขึ้น มุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน โดยหลักการของหลกัสตูรบูรณาการมาจาก 

“แนวคิดสะเต็มศึกษา” และ “ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ซึง่หลักการในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ประการ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในสี่สาขา ได้แก ่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ 

  2. เน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งให้เกิด 

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย และท้าทายความคิดของนักเรียน ฝึกคดิตั้ง

คำถามและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ออกแบบผลงาน/ชิ้นงานและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  

  3. เน้นให้นักเรียนสร้างพลงัความรู้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นข้อมูล ปฏิบตัิ

กิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สู่การประกอบ

อาชีพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด เป็นการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  

  4. เน้นการจัดกิจกรรมที่เปดิโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม

ความถนัดและความสนใจ จากทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้อยา่งมีความสุข  

  5. เน้นความสำคัญของการเรียนรูร้่วมกนั ทำให้นกัเรียนเห็นว่าการปรับตัว

และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์เพือ่เตรียมคนออกไป

เผชิญโลก 
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  6. เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ จากแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

เหมาะสม เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแนน่ ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเอื้อต่อการนำมาสร้าง 

เป็นช้ินงานได้สำเร็จ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

 หลักสตูรที่พฒันาขึน้ มจีุดมุ่งหมายสำหรับนำไปใชจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี ้

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมของนกัเรียน ซึ่งประกอบ 

ด้วย 3 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

   1.1 การคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 

   1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

   1.3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

  2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  

กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีนเป็นความสามารถของนักเรียน 

ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้ องคป์ระกอบที่ 1 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จำนวน 5 ตัวบง่ชี้  

และองค์ประกอบท่ี 3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม  

1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ 

1.2 รเิริ่มความคดิใหม่ ๆ  

1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ 

2. การคดิอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหา 

2.1 ใชเ้หตุผลในเรื่องต่าง ๆ 

2.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

2.3 ช่วยผู้อื่นแกป้ัญหา 

2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

2.5 ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ 

3. การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกัน 

3.1 รับฟังผู้อื่น 

3.2 ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้  

3.3 สื่อสารโดยใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 

3.4 สื่อสารความคดิให้ผู้อื่นสนใจ 

3.5 เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน 

3.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 
 

 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

 หลักสูตรบูรณาการท่ีจัดทำขึ้นเปน็หลักสูตรอิงมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาตามาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั เพื่อจัดทำเป็นกรอบในการพัฒนานักเรียนจาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด และ

คณิตศาสตร์ จำนวน 4 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัด รวมไปถึงการนำเนื้อหาในสาระการเรียนรู้

แกนกลางมากำหนดเปน็หน่วยบูรณาการ ซึ่งมรีายละเอียด ดังภาพประกอบ 1  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด 

ว 1.2 เขา้ใจสมบัติของสิ่งมชีีวติ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมชีีวติ การลำเลยีงสารเข้า และออกจากเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหนา้ที่ของระบบต่าง ๆ ของสตัว์และมนุษย์ทีท่ำงานสัมพันธก์ัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหนา้ทีข่องอวัยวะต่าง ๆ ของพชืที่ทำงานสัมพันธก์ันรวมทั้งนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ว 1.2 ป.6/1 ระบสุารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน  

ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถว้นในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ

เพศและวัย รวมท้ังความปลอดภยัต่อสุขภาพ  

ว 1.2 ป.6/3 ตระหนักถงึความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร

ครบถ้วนในสัดสว่นที่เหมาะสมกบัเพศและวัย รวมทั้งปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ว 1.2 ป.6/4 สรา้งแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าทีข่องอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้ง

อธบิายการย่อยอาหารและการดูดซมึสารอาหาร  

ว 1.2 ป.6/5 ตระหนักถงึความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 

ในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

ว 2.2 เข้าใจธรรมชาตขิองแรงในชีวติประจำวนั ผลของแรงทีก่ระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่

แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

ว 2.2 ป.6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึง่เกดิจากวัตถุท่ีผา่นการขัดถูโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลงังาน การเปลีย่นแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งสสารและพลังงาน พลงังานในชีวติประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ที่เกีย่วข้อง

กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 

ว 2.3 ป.6/1 ระบสุ่วนประกอบและบรรยายหน้าทีข่องแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ยจาก

หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและตอ่วงจรไฟฟา้อยา่งงา่ย  

ว 2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธทีี่เหมาะสมในการอธบิายวิธกีารและผลของการต่อ

เซลล์ไฟฟา้แบบอนุกรม  

ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถงึประโยชนข์องความรูข้องการต่อเซลล์ไฟฟา้แบบอนุกรมโดยบอกประโยชน ์

และการประยุกตใ์ช้ในชีวติประจำวัน 

ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธทีี่เหมาะสมในการอธบิายการต่อหลอดไฟฟา้ 

แบบอนุกรมและแบบขนาน  

ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถงึประโยชนข์องความรู้ของการต่อหลอดไฟฟา้แบบอนุกรมและแบบขนาน  

โดยบอกประโยชนข์้อจำกัดและการประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

ว 2.3 ป.6/7 อธบิายการเกดิเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชงิประจักษ์  

ว 2.3 ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสขีองแสงแสดงการเกดิเงามืดเงามัว 
 

(มตี่อ) 
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ภาพประกอบ 1 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัด 

ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิการของจำนวน  

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนนิการ สมบัตขิองการดำเนนิการและนำไปใช ้

ค 1.1 ป.6/2 เขยีนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปรมิาณ 2 ปรมิาณจากข้อความหรือสถานการณ ์ 

โดยที่ปริมาณแตล่ะปริมาณเป็นจำนวนนับ 

ค 1.1 ป.6/3 หาอตัราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให ้

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน  

ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน 

ค 2.1 เขา้ใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวดัและนำไปใช้  

ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตทิี่ประกอบดว้ย 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 

ค 2.2 เขา้ใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัตขิองรปูเรขาคณติ ความสัมพนัธร์ะหวา่งรูปเรขาคณิต

และทฤษฎบีททางเรขาคณิตและนำไปใช ้

ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพจิารณาจากสมบัติของรูป  

ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม  

ค 2.2 ป.6/3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณติสามมติิชนิดต่าง ๆ  

ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณติสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณติสามมิต ิ

ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถติใินการแกป้ัญหา 

ค 3.1 ป.6/1 ใชข้อ้มูลจากแผนภูมริูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วัด (ต่อ) 

ว 4.2 เขา้ใจและใชแ้นวคดิเชงิคำนวณในการแก้ปญัหาที่พบในชีวติจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและ 

เป็นระบบใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรยีนรู้ การทำงาน และการแกป้ัญหาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ รู้เท่าทนัและมีจริยธรรม 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชงิตรรกะในการอธบิายและออกแบบวิธีการแกป้ัญหาที่พบในชวีิตประจำวัน 

ว 4.2 ป.6/3 ใชอ้นิเทอร์เน็ตในการคน้หาข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกนัอย่างปลอดภัยเข้าใจสทิธแิละหนา้ที่ของตน เคารพ 

ในสิทธิของผู้อ่ืน แจง้ผู้เก่ียวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบคุคลที่ไม่เหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ 

หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การบูรณาการสาระ STEM 

เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 หนูน้อย 

นักโภชนา 

 

ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, 

ป.6/3 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3,  

ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/2, ป.6/3 

S : สารอาหาร 

T : การใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาข้อมูล

เกี่ยวกับสารอาหาร 

E : การออกแบบการรับประทานอาหารอย่าง

เหมาะสม 

M : อัตราส่วนของปรมิาณสารอาหาร 

16 20 

2 พาโรค

ห่างไกล 

ว 1.2 ป.6/4, ป.6/5 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3,  

ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/11, 

ป.6/12 

S : ระบบย่อยอาหาร 

T : การใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาข้อมูล

เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 

E : การออกแบบและสร้างแบบจำลองระบบ

ย่อยอาหาร 

M : อัตราส่วน มาตราส่วน ร้อยละของระบบ

ย่อยอาหาร 

16 20 

3 ชีวสีว่าง

ไสว 

ว 2.2 ป.6/1 

ว 2.3 ป.6/1, 

ป.6/3, ป.6/4, 

ป.6/5 

ว 4.2 ป.6/1 

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2 

ค 3.1 ป.6/3 

S : วงจรไฟฟ้า 

T : การใชเ้หตุผลในการ 

อธิบายวงจรไฟฟ้า 

E : การออกแบบและสร้างแบบจำลอง

วงจรไฟฟ้า 

M : การนำรปูเรขาคณิตมาสร้างแบบจำลอง

วงจรไฟฟา้ 

16 20 

4 โคมไฟ

มหัศจรรย์ 

ว 2.3 ป.6/7, ป.6/8 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/3 

ค 2.2 ป.6/1, 

ป.6/2, ป.6/3, 

ป.6/4 

S : รังสีของแสงและการเกิดเงามืดเงามัว,  

การต่อหลอดไฟฟา้ 

T : ใช้เหตุผลในการต่อหลอดไฟฟ้า 

E : ออกแบบและสร้างโคมไฟ 

M : การนำรปูเรขาคณิต (สามเหลีย่ม)  

มาสร้างโคมไฟ 

16 20 

5 เลิศล้ำ

สิ่งประดิษฐ ์

ว 2.3 ป.6/4, ป.6/6 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/4 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, 

ป.6/3  

S : การต่อหลอดไฟฟา้, การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

T : ใช้เทคโนโลยใีนการสร้างสิ่งประดิษฐ์

ร่วมกันอย่างปลอดภัย 

E : ออกแบบและสร้างสิ่งประดษิฐ์เกี่ยวกับ 

การต่อหลอดไฟฟา้, เซลลไ์ฟฟ้า 

M : ใชป้ริมาตร พืน้ที่ ของรูปหลายเหลี่ยม

สร้างสิ่งประดษิฐ์ 

16 20 

รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด - 80 100 

***หมายเหตุ ว 1.2, ว 2.2, ว 2.3 มาตรฐาน สาระวิทยาศาสตร์ ว 4.2 มาตรฐาน สาระเทคโนโลยี และ ค 1.1, ค 2.1,  

ค 2.2, ค 3.1 มาตรฐาน สาระคณติศาสตร ์
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โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 จากกรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียน กรอบมาตรฐาน 

และตัวชี้วัด กำหนดเป็นโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนที ่ ชื่อแผนการจัดการเรยีนรู้ จำนวนชั่วโมง 

- - ประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ความรู,้ 

คุณลักษณะของนักเรียนก่อนเรียนและปฐมนิเทศ 2 

1 หนูน้อย 

นักโภชนา 

1 สารอาหาร 8 

2 การออกแบบการรับประทานอาหาร 8 

2 พาโรค

ห่างไกล 

3 ระบบย่อยอาหาร 8 

4 การออกแบบและสรา้งแบบจำลองระบบย่อยอาหาร 8 

3 ชวีีสว่างไสว 5 วงจรไฟฟ้า 8 

6 การออกแบบและสรา้งแบบจำลองวงจรไฟฟา้ 8 

4 โคมไฟ

มหัศจรรย์ 

7 รังสีของแสง 8 

8 การออกแบบและสรา้งโคมไฟ 8 

5 เลิศล้ำ

สิ่งประดิษฐ์ 

9 การออกแบบและสรา้ง ชิ้นงานจากรูปเรขาคณิต 8 

10 การออกแบบและสรา้งชิ้นงานจากวงกลม  8 

- - ปัจฉิมนเิทศและประเมินทักษะการเรยีนรูแ้ละ

นวัตกรรม ความรู้ คุณลักษณะของนักเรียนหลังเรียน 2 

รวม 84 

กระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

 ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนกัเรียน โดยการจัด

กิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและความรู้ 

ของนักเรียนก่อนเรียน 

   ขั้นตอนนี้ผู้สอนดำเนินการวดัและประเมนิทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

และความรู้ของนักเรียน ก่อนการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคดิสะเต็ม

ศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ของนักเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน พร้อมกับแจ้งผลการประเมินให้นกัเรียนทราบ

เพื่อนำไปพัฒนาตัวนักเรียนต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้

   ขั้นตอนนี้ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คอื 1) ระดมความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ  

2) ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย 3) วางแผนและพัฒนา 4) ประเมินคุณค่าและแกไ้ข และ  

5) นำเสนอผลงานผสานสิง่ใหม่ โดยมีรายละเอียดของข้ันการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 ระดมความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ (การสื่อสารและ 

การทำงานร่วมกัน) 

     1.1 การระดมความคิด เปน็การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่มุ่งให้

นักเรียนระดมสมอง จากกิจกรรมการดูวิดีโอ การตั้งคำถาม การสนทนา เกม และเพลง 

เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในส่ีสาขาวิชาที่เรียนและเลือกหัวข้อเรื่องราวหรือปัญหาที่สนใจ

จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และจากสื่อที่ครูเตรียมให้  

     1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่มุง่ให้

นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ จากการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น สงสยั สนใจ 

นำไปสู่การหาแนวทางในการคน้คว้าข้อมูลจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบ

หรือแก้ปัญหา โดยครูจัดนกัเรียนเข้ากลุม่ตามความสนใจ กลุม่ละ 4-5 คน (การจัดกลุ่ม

อาจอยู่ในข้อ 1.1 หรือ 1.2 ก็ได้ และในกลุ่มต้องคละนกัเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  

    ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย (การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกัน, การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) 

     2.1 ค้นคว้าความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุง่ให้นักเรียน

ค้นคว้าความรู้ จากการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
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โดยเลือกหัวข้อหรือปัญหาทีต่้องการตามความสนใจแล้วสืบค้นเพือ่ให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครบถ้วนและเพียงพอจากการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  

     2.2 มุ่งสู่เป้าหมาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุง่ให้นักเรียน

ตั้งเป้าหมายในการเรียน สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าไปวางแผน ออกแบบ 

หาคำตอบหรอืแก้ปัญหาทีต่้องการ 

    ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา (การคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม,  

การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) 

     3.1 วางแผน เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นกัเรียน

วางแผนในการทำงาน จากการสรุปข้อมลูเป็นองค์ความรู้ของตนเองหรือของกลุ่ม  

แล้วดำเนินการวางแผน ออกแบบ เพื่อหาคำตอบหรือแก้ปัญหา สร้างผลงาน/ชิ้นงาน

     3.2 พัฒนา เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนพัฒนา

ผลงาน/ชิ้นงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี ้

      3.2.1 นักเรียนเลือกปฏิบตัิกิจกรรมที่เหมาะสมกับภาระงาน 

(เลือกปฏิบตัิกิจกรรมไดม้ากกว่า 1 กจิกรรม) ซึง่ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อนักเรยีนสงสัย

หรือมีปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม  

      3.2.2 การทำงานร่วมกัน เป็นการให้นักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู ้

มาแบ่งปันในกลุ่มแล้วสร้างผลงาน/ชิ้นงาน ทั้งที่เปน็งานเดี่ยวและงานกลุ่ม ซึ่งเป็นนำ 

สิ่งที่เรียนรู้มาใช้จริงในชีวิตประจำวนัในการสร้างผลงาน/ชิ้นงานร่วมกัน  

      3.2.3 การทดลอง เป็นการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

การทดลองจากการใช้สื่ออปุกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษาที่หลากหลายและลองผิดลองถูก 

ด้วยการหาคำตอบของปัญหาทีต่้องการแก้ไข และสร้างผลงาน/ชิ้นงาน รวมถึงการบันทึก

กิจกรรมและสร้างส่ิงประดิษฐ์จนสำเร็จ 

      3.2.4 การเรียนรู้จากของจรงิ เป็นการให้นักเรียนเรียนรู้ 

จากของจริงโดยนำวัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการเรียนรวมถึงวัสดุในท้องถิน่ มาประยุกตใ์ช้ใน

การเรียนรู้ ทั้งการแกป้ัญหาและการสร้างชิ้นงาน ซึง่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ยิง่ข้ึน 

     3.3 นักเรียนตรวจสอบประสิทธิภาพของผลงาน/ชิ้นงาน จากการ

แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ และทำการปรับปรุงแก้ไข หลังจากนัน้ครูจะตรวจผลงาน 

(ครั้งที่ 1) ให้คำแนะนำแล้วให้นักเรียนปรบัปรุงแก้ไขผลงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ ์
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    ขั้นที่ 4 ประเมินคุณค่าและแก้ไข (การสือ่สารและการทำงานร่วมกัน, 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) 

     4.1 ประเมินคณุค่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุง่ให้นักเรียน

ประเมินคณุคา่ผลงาน/ชิ้นงานของตนเองและของกลุ่ม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประเมินผลงานของตนเองกบัเพื่อน ๆ ครู หรือบุคคลอ่ืน (ครั้งที ่2) โดยการวิเคราะห์ข้อดี 

ข้อเสีย การให้ข้อเสนอแนะ  

     4.2 แก้ไข เปน็การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ีมุ่่งให้นักเรียนพัฒนา

ผลงานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ซ่ึงในขั้นนี้ครจูะประเมินผลงานของนักเรียนเป็นครั้งสดุท้าย 

และแจ้งผลคะแนนผลงาน/ชิ้นงานให้นักเรียนทราบ และสรุปผลการประเมนิความสามารถ

ในการทำงานในการทำงานร่วมกนั 

    ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงานผสานสิ่งใหม ่(การคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม, การสื่อสารและการทำงานร่วมกนั, การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหา) 

     5.1 นำเสนอผลงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุง่ให้นักเรียน

ฝึกการนำเสนอความรู้และผลงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น  

การนำเสนอดว้ยวาจา รายงาน แผ่นพบั นิทรรศการ ส่ือออนไลน์ อย่างเหมาะสม  

     5.2 ผสานสิ่งใหม่ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นกัเรียน

พัฒนาตนเองและผลงานรวมถึงการสร้างความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุดและยั่งยืน โดยนำความรู้ 

ผลงาน/ชิ้นงานไปใช้จริงในชีวิตประจำวนัโดยขยายผลสู่น้อง ๆ ในโรงเรียนครอบครัวและ

ชุมชน  

  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

   ขั้นตอนนี้ ผู้สอนดำเนินการประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและ

ความรู้ของนักเรียน หลงัจากจัดกิจกรรมตามหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของ

นักเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมและ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน (แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน)พรอ้มกับแจ้ง

ผลการประเมินกับนักเรียนเพื่อทราบความก้าวหน้าของตนเองและนำไปพัฒนาต่อไป และ

ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู ้

 สื่อและแหล่งเรียนรูท้ีใ่ชป้ระกอบในหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดไว้ 5 ประเภท ดังนี้  

  1. สื่อที่เป็นอปุกรณ์ ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง 

สัญญาณอินเทอร์เน็ต พืชผกั ผลไม้ อาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

  2. สื่อที่เปน็เอกสาร ได้แก่ หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร คูม่ือครู

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ใบงาน ใบกิจกรรม      

ใบความรู้ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบประเมิน รปูภาพ แผนภูมิ เอกสาร 

วารสาร บันทกึ และรายงาน 

  3. สื่อที่เป็นวธิีการ ได้แก่ การสืบคน้ การบรรยาย การสาธิต การสังเกต 

การทดลอง การแก้ปัญหา การอภิปราย การนำเสนอ การระดมสมอง การสนทนากลุ่ม 

การศึกษาในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบตัิ 

  4. สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ วีดิโอ วีดิทัศน์ คลปิ เพลง ภาพยนตร์สั้น 

  5. แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และเวบ็ไซต ์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนักเรียน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้ 

  1. วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียน 

   ผู้สอนดำเนินการวัดและประเมินผลใน 2 ด้าน ได้แก่  

    1.1 วัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม จำนวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

    1.2 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
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  2. วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรยีน 

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก ่

    2.1 วัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ในการจัด 

การเรียนการสอนของแต่ละแผนการเรียนรู้ ซึ่งเปน็การประเมนิเพื่อพัฒนานักเรียนเน้น 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่นักเรียนเพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยใช้วิธีการและ

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามที่ระบไุว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

    2.2 วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึง่ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากหลักฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ (ผลการปฏบิัติภาระ

งาน/ชิ้นงาน) ทีไ่ด้รบัการพฒันาหรือปรบัปรุงแล้วจากการประเมินในลักษณะตามข้อ 2.1 

โดยใช้แบบประเมินแบบรูบริกสท์ี่สร้างขึ้น ซึ่งการบรรลุความสำเร็จของการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม แต่ละองค์ประกอบต้องมีคะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 

ของคะแนนเต็ม และรวมทกุองค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

  3. วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียน 

   ผูส้อนดำเนินการวัดและประเมินผลใน 3 ดา้น สำหรับนำไปใช้เปรียบเทียบ

กับก่อนเรียน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน โดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกนักับก่อนเรียนและใหน้ักเรียนทำแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสตูรบูรณาการ โดยการบรรลุความสำเร็จ

ของการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน มีดังนี ้

    3.1 ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีนหลงัเรยีน ต้องมีคะแนน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และรวมทุกองค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของคะแนนเต็ม 

    3.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนหลังเรียนต้องสูงกว่า 

ก่อนเรียน และจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

    3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลกัสูตรต้องอยู่

ในระดับมากข้ึนไป โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คำนำ 

 คู่มือการใช้หลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรดังกลา่ว ซึ่งเป็นการบรูณาการเนื้อหา 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 การนำหลักสตูรไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเอกสาร คูม่ือการใช้หลักสูตรและคำ

ชี้แจงในเอกสารประกอบหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะจะทำให้ทราบถึงที่มาและความสำคัญ

ของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หลกัการของหลักสูตร โครงสร้างหลักสตูร  

กรอบในการพัฒนา แนวคดิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครู สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 ผู้วิจัยหวังเปน็อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ต่อไป 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรบูรณาการและ

เอกสารประกอบหลักสูตรมา ณ โอกาสนี ้

 

 

        เวิน  ริทัศน์โส 
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ส่วนที่ 1 การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 

วิธีการใช้หลักสูตร 

 1. การดำเนนิการในการนำหลักสูตรไปใช้ สำหรับสถานศึกษา 

  1.1 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน 

เพื่อขออนุญาตใช้หลักสตูร  

  1.2 ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง 

ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร 

  1.3 ครู กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร ์ต้องประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู ้

  1.4 การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ควรเตรียมอย่างน้อย 1 สปัดาห์  

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอน 

 2. การดำเนนิการในการนำหลักสูตรไปใช้ สำหรับคร ู

  2.1 ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรและจัดเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล 

สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้พร้อมและเพียงพอ 

  2.2 ศึกษาเนื้อหาและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ 

  2.3 ชี้แจงให้นักเรียนทราบและทำความเขา้ใจหน่วยการเรียนรูแ้บบ 

บูรณาการว่าวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาคณิตศาสตรจ์ะเรียนเรื่องใดและ

บูรณาการอยา่งไร 

  2.4 ชี้แจงให้นกัเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน 

  2.5 ประเมนิผลการปฏิบัติกจิกรรมและพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนทุกครั้ง

โดยแบบประเมินที่เตรียมไว้ 

  2.6 สรุปการปฏิบตัิกิจกรรมและพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อชี้แนะสิง่ที่

บกพร่องและแก้ไขในครั้งต่อไป 

  2.7 ในกรณีทีน่ักเรียนมีปัญหาในเรื่องขาดเรียนให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหา 

ที่ขาดเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาว่างเพื่อนักเรียนเรียนได้ทันเพือ่น 

  2.8 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
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  2.9 ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้น ส่งเสริม

และสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น  

ให้คำปรึกษา แนะนำและชว่ยเหลือในสิง่ที่จำเป็นต่อการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม 

ของนักเรียน 

 3. การจัดหอ้งเรียนหรือจัดแหล่งการเรียนรู้ 

  การจัดห้องเรียนหรือจัดแหล่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ จะต้อง

ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและกิจกรรม

ในแต่ละครั้ง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียมสถานการณ ์ประสบการณ์ บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ทีน่่าสนใจ สนกุสนาน เพลิดเพลนิและท้าทายเพื่อส่งเสริม 

ให้เกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการของหลักสูตร 

 หลักสูตรบูรณาการท่ีพัฒนาขึ้น มีหลกัการ 6 ประการ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในสี่สาขา ได้แก ่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์

  2. เน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งให้เกิด 

การเรยีนรู้ผา่นกระบวนการทีห่ลากหลาย และท้าทายความคดิของนักเรยีน ฝกึคิดตั้งคำถาม

และนำความรู้ไปใช้แก้ปญัหา ออกแบบผลงาน/ชิ้นงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม ่

  3. เน้นให้นักเรียนสร้างพลงัความรู้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นข้อมูล ปฏิบตัิ

กิจกรรม มีปฏิสัมพนัธก์ับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สูก่ารประกอบ

อาชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด เป็นการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

  4. เน้นการจัดกิจกรรมทีเ่ปดิโอกาสให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 

ตามความถนดัและความสนใจ จากทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  5. เน้นความสำคัญของการเรียนรูร้่วมกนั ทำให้นกัเรียนเห็นว่าการปรบัตัว

และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์เพือ่เตรียมคนออกไป

เผชิญโลก 
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  6. เน้นการใชเ้ทคโนโลยีแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

เหมาะสม เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแนน่ ใช้เครื่องมือท่ีมีลักษณะเอื้อต่อการนำมาสร้าง 

เป็นช้ินงานได้สำเร็จ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

 หลักสูตรที่พฒันาขึ้น มีจุดมุ่งหมายสำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี ้

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมของนกัเรียน ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบ ดังนี ้

   1.1 การคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 

   1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

   1.3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

  2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  

กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียนเป็นความสามารถของนักเรียน 

3 องค์ประกอบ จำนวน 14 ตัวบ่งช้ี โดยจำแนกเป็น องค์ประกอบที่ 1 การคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 

การแก้ปัญหา จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และองคป์ระกอบที่ 3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม  

1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ 

1.2 รเิริ่มความคดิใหม่ ๆ  

1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ 

2. การคดิอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหา 

2.1 ใชเ้หตุผลในเรื่องต่าง ๆ 

2.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

2.3 ช่วยผู้อื่นแกป้ัญหา 

2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

2.5 ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ 

3. การสื่อสารและการทำงาน

ร่วมกัน 

3.1 รับฟังผู้อื่น 

3.2 ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้  

3.3 สื่อสารโดยใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 

3.4 สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ 

3.5 เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุข 

ในการทำงาน 

3.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 

 

กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด  

 หลักสูตรบูรณาการที่จัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรองิมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาตามาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ผู้วิจยัได้วิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือจัดทำเป็นกรอบในการพัฒนานักเรียนจากกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี4 มาตรฐาน 17 ตัวชี้วดั และคณติศาสตร์ 4 มาตรฐาน 

12 ตัวชี้วัด รวมไปถึงการนำเนื้อหาในสาระการเรียนรู้แกนกลางมากำหนดเป็นหน่วย 

บูรณาการ ซึง่มีรายละเอียด ดังแสดงในหลักสูตรบูรณาการ 
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กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของนกัเรียน โดยใช้แนวคิด 

สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและความรู้ 

ของนักเรียนก่อนเรียน 

   ขั้นตอนนี้ผู้สอนดำเนินการวดัและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

และความรู้ของนักเรียน ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา พร้อมกับแจง้ผลการประเมินให้นักเรยีนทราบเพื่อนำไปพัฒนา

ตัวนักเรียนต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้

   ขั้นตอนนี้ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรยีนรู้  

ซึ่งมกีระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คอื 1) ระดมความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ  

2) ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย 3) วางแผนและพัฒนา 4) ประเมินคุณค่าและแกไ้ข 

และ 5) นำเสนอผลงานผสานสิ่งใหม่ โดยแบ่งตามบทบาทของครูและนักเรียน  

ดังภาพประกอบ 1 
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กระบวนการจัดการเรยีนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 1 ระดมความคดิสู่

การสรา้งแรงบันดาลใจ  

 

- กระตุ้นให้นักเรยีนอยาก

รูอ้ยากเห็น สงสัย สนใจ

จากกจิกรรมการดูวิดีโอ 

การตั้งคำถาม การสนทนา 

เกม และเพลง 

- เตรียมสื่อที่ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ 

- จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม 

ตามความสนใจ กลุ่มละ 

4-5 คน 

- นักเรยีนระดมสมอง จากกจิกรรมการดู

วิดีโอ การตั้งคำถาม การสนทนา เกม และ

เพลง เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจให้กับตนเอง 

- เชื่อมโยงเนื้อหาสาระในสี่สาขาวิชา 

ที่เรียน 

- เลือกหัวข้อเรื่องราวหรือปัญหาที่สนใจ

จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และจากสื่อที่ครู

เตรียมให้ 

- หาแนวทางในการคน้คว้าข้อมูล 

จากสื่อหรือแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ  
ขั้นที่ 2 คน้ควา้ความรู้มุ่งสู่

เป้าหมาย  

 

- ให้คำแนะนำ อำนวย

ความสะดวกให้กับ

นักเรยีน 

- คอยช่วยเหลือเมื่อเห็น

ว่านักเรียนมีปัญหาในการ

ทำกิจกรรม 

- คน้คว้าความรู ้ด้วยตนเองทัง้เป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

- เลือกหัวข้อหรือปัญหาทีต่้องการ 

ตามความสนใจ 

- สืบคน้เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งครบถว้น

และเพียงพอจากการใชส้ื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

- ตั้งเป้าหมายในการเรียน และนำความรู้ 

ที่ได้ไปวางแผน ออกแบบ เพื่อหาคำตอบ

หรือแก้ปัญหาที่ต้องการ 

ขั้นที่ 3 วางแผนและ

พัฒนา 

- ให้คำแนะนำเมื่อนักเรยีน

สงสัยหรือมีปัญหาใน

ระหว่างการทำกิจกรรม 

- ตรวจผลงาน คร้ังที่ 1 

ให้คำแนะนำแล้วให้นักเรยีน

ปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มี

ความถูกต้องและสมบูรณ์ 

 

- สรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

หรือของกลุ่ม  

- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแบ่งปันในกลุ่มแล้ว

วางแผน ออกแบบ เพื่อหาคำตอบหรือ

แก้ปัญหา สร้างผลงาน/ชิน้งาน 

- สร้างผลงาน/ชิ้นงาน โดยนำวัสดุอุปกรณ์ 

สื่อที่ใชใ้นการเรียนรวมถงึวัสดุในทอ้งถิ่น 

มาประยุกต์ใช้ในการเรยีนรู ้ทัง้การ

แก้ปัญหาและการสร้างชิน้งาน  

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลงาน/

ชิ้นงาน จากการแลกเปลี่ยนความรูก้ับ

เพื่อน ๆ 

- ทำการปรับปรุงแก้ไข  

มีต่อ 
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กระบวนการจัดการเรยีนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 4 ประเมินคุณค่า

และแก้ไข 

- ประเมินผลงานของ

นักเรยีนเป็นครั้งที่ 2 

- แจ้งผลคะแนนผลงาน/

ชิ้นงานให้นักเรียนทราบ  

- สรุปผลการประเมิน

ความสามารถในการ

ทำงานในการทำงาน

ร่วมกัน 

- ประเมินคุณค่าผลงาน/ชิ้นงานของตนเอง

และของกลุ่ม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และประเมินผลงานของตนเองกับเพื่อน ๆ 

ครู หรือบุคคลอื่น คร้ังที่ 2 โดยการ

วิเคราะห์ข้อด ีข้อเสีย การให้ข้อเสนอแนะ 

- ปรับปรุง/พัฒนาผลงานให้ถูกต้อง 

สมบูรณ์  

- สรุปผลการประเมินความสามารถ 

ในการทำงานร่วมกัน 

ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงาน

ผสานสิ่งใหม่ 

- ประเมินการนำเสนอ

ความรู้และผลงาน 

ของนักเรยีน 

- เสนอแนะวิธีการ

นำเสนอความรู้และ

ผลงานอย่างสร้างสรรค์

ด้วยเทคนคิวิธีต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม 

- นำเสนอความรู้และผลงานของตนเอง

อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม 

- พัฒนาตนเองและผลงานจากการนำ

ความรู้ ผลงาน/ชิ้นงานไปใชจ้รงิใน

ชวีิตประจำวันโดยขยายผลสู่น้อง ๆ ใน

โรงเรยีนครอบครัวและชุมชน 

ภาพประกอบ 1 บทบาทของครูและนักเรยีน 

  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

   ขั้นตอนนี้ ผู้สอนดำเนินการประเมินทกัษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมและ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศกึษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา พร้อมกับแจ้งผลการประเมินกับนักเรียนเพ่ือทราบ 

ความก้าวหน้าของตนเองและนำไปพฒันาต่อไป 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้

 สื่อและแหล่งเรียนรูท้ีใ่ช้ประกอบในหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดไว้ 5 ประเภท ดังนี้  
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  2. สื่อที่เปน็เอกสาร ได้แก่ หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร คูม่ือครู

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ใบงาน ใบกิจกรรม  

ใบความรู้ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบประเมิน รูปภาพ แผนภูมิ เอกสาร 

วารสาร บันทกึ และรายงาน 

  3. สื่อที่เป็นวธิีการ ได้แก่ การสืบคน้ การบรรยาย การสาธิต การสังเกต 

การทดลอง การแก้ปัญหา การอภปิราย การนำเสนอ การระดมสมอง การสนทนากลุ่ม 

การศึกษาในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบตัิ 

  4. สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ วีดิโอ วีดิทัศน์ คลปิ ภาพยนตรส์ั้น 

  5. แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และเวบ็ไซต ์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้ 

  1. วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน 

   ผู้สอนดำเนินการวัดและประเมินผลใน 2 ดา้น สำหรับนำไปใช้เปรียบเทียบ

กับหลังเรียน ได้แก่  

    1.1 ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีนก่อนเรยีน ประกอบดว้ย 

3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จำนวน 

30 ข้อ ซึ่งเปน็แบบทดสอบเชิงสถานการณ ์ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก และมีระดับการให้

คะแนนตามเกณฑ์ตั้งแต่ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

    1.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  

  2. วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรยีน 

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก ่
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    2.1 วัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ในการจัด 

การเรียนการสอนของแต่ละแผนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมนิเพื่อพัฒนานักเรียน 

เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยใช้วิธีการและ

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามที่ระบไุว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้

    2.2 วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึง่ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ 14 ตัวช้ีวัด โดยประเมินจากหลักฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ (ผลการปฏิบัต ิ

ภาระงาน หรือชิ้นงาน) ทีไ่ด้รับการพฒันาหรือปรับปรุงแล้วจากการประเมนิในลกัษณะ 

ตามข้อ 2.1 โดยใช้แบบประเมินแบบรูบริกส ์ซึ่งการบรรลุความสำเร็จของการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แต่ละองค์ประกอบต้องมีคะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 

ของคะแนนเต็ม และรวมทกุองค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

  3. วัดและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนหลงัเรียน 

   ผู้สอนดำเนนิการวัดและประเมนิผลใน 3 ดา้น สำหรับนำไปใช้เปรยีบเทียบ

กับก่อนเรียน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน โดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกนักับก่อนเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียน  

โดยการบรรลคุวามสำเร็จของการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน มีดังนี ้

    3.1 ในแต่ละองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียนหลังเรียน ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และรวมทุก

องค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

    3.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนต้องสูงกว่า 

ก่อนเรียน และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

    3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตร

ต้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตรประมาณคา่ 5 ระดับ 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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ส่วนที่ 2 หน่วยการเรียนรู ้

 หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ด้วยปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ใชเ้วลา 80 ชั่วโมง 

ดังนี ้

  หน่วยที่ 1 หนูน้อยนักโภชนา  จำนวน 16 ชัว่โมง 

  หน่วยที ่2 พาโรคห่างไกล  จำนวน 16 ชั่วโมง 

  หน่วยที ่3 ชีวีสว่างไสว   จำนวน 16 ชั่วโมง 

  หน่วยที่ 4 โคมไฟมหัศจรรย์  จำนวน 16 ชั่วโมง 

  หน่วยที่ 5 เลิศล้ำสิ่งประดิษฐ ์จำนวน 16 ชั่วโมง 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

โคมไฟมหัศจรรย ์ การออกแบบและสร้างโคมไฟ 

จำนวนชั่วโมงที่เรียน วัน/เดือน/ปีที่เรียน 

เวลา 8 ชั่วโมง  

ระดับชั้นที่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ 

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏสิัมพันธ์ระหวา่งสสารและพลังงาน พลงังานในชีวติประจำวัน 

ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้  

รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิต

จริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ 

การทำงาน และการแกป้ัญหาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

 ค 2.2 เขา้ใจและวิเคราะหร์ูปเรขาคณติ สมบัติของรูปเรขาคณติ ความสัมพนัธ์

ระหว่างรูปเรขาคณติและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช ้

ตัวชี้วัด 

 ว 2.3 ป.6/7 อธิบายการเกดิเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

 ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวธิีการแก้ปัญหา 

ที่พบในชีวิตประจำวัน 

 ว 4.2 ป.6/3 ใช้อินเทอรเ์น็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมปีระสทิธิภาพ 

 ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม  

 ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรปูคลี่ของ

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
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สาระการเรียนรู้ 

 เมื่อนำวตัถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถ ุโดยเงา

มีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณทีม่ีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงา

มีดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์

หรือเง่ือนไขทีค่รอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การค้นหาอย่างมี

ประสทิธิภาพ เปน็การค้นหาข้อมูลที่ไดต้รงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจาก

แหล่งข้อมูลทีน่่าเชื่อถือหลายแหล่งและข้อมูลมีความสอดคล้องกัน เรขาคณิตสองมิติ 

สามมิติ การสร้างรูปสามเหลี่ยม 

สาระสำคัญ 

 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและค้นหาข้อมูลเกีย่วกับการเกิดเงา 

มืดเงามวั รวมถึงความสัมพันธร์ะหว่างการเกิดเงามืดเงามัวกับเรขาคณิตสองมิติ, สามมิติ  

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

 ด้านความรู้ (K) 

  1. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

  2. นักเรียนสามารถระบุรปูเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบจากรูปคลี ่และระบุ

รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

  1. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. นักเรียนสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและ

ขนาดของมุม  

  3. นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธี 

การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

  1. นักเรียนมีความสนใจใฝรู่้และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 

  2. นักเรียนมคีวามมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการทำงาน 

หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

 1. ผลงานเดี่ยว “การเกิดเงามืดเงามัว” 

 2. ผลงานกลุม่ “การสร้างโคมไฟมหัศจรรย์” 



276 

 3. ผลการทดสอบความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โคมไฟมหัศจรรย์ 

 4. ผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกนั 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรบรูณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนักเรียน ดังนี ้

  ขั้นที่ 1 ระดมความคิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ (ชั่วโมงที่ 1) 

   1.1 นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมโดยยืนกลางแจ้งแล้วให้นักเรียนสังเกตว่าเกิด

อะไรขึ้น และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

   1.2 ระดมสมองโดยการสนทนาเกี่ยวกับการเกิดเงาเพือ่เชื่อมโยงเนือ้หา

การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ค้นหาขอ้มูล เรขาคณิตสองมิติ สามมิติ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับการเกิดเงามืดเงามัว 

   1.3 กระตุน้ใหน้ักเรียนอยากรู้อยากเหน็และสร้างแรงบันดาลใจจากคำถาม 

    - เงา เกิดข้ึนได้อย่างไร  

    - เงา เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือไม ่ 

    - นักเรียนจะใช้ประโยชนจ์ากเงาได้อย่างไร 

     ซึ่งจะทำให้เหน็แนวทางในการแสวงหาความรู้ โดยเลือกหัวข้อ

เรื่องราวหรือปัญหาที่สนใจจากสื่อท่ีเกี่ยวข้อง 

   1.4 จัดนักเรียนเข้ากลุม่ตามความสนใจ กลุ่มละ 4-5 คน (ในกลุม่จะมี

นักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  

  ขั้นที่ 2 ค้นคว้าความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย (ชั่วโมงที ่2-3) 

   2.1 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยวางแผนให้สมาชิกทุกคนเลือก

เรื่องทีจ่ะค้นหาข้อมูล 

   2.2 สืบค้นข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่เพียงพอนำไปสู่การแก้ปญัหาหรือตอบคำถามไดถู้กต้อง 

  ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา (ชั่วโมงที่ 4-6) 

   3.1 นำข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้นข้อมูลมาสรุปเปน็องค์ความรู้ของตนเอง 

โดยทำใบงานที่ 8.1 เรื่อง การเกิดเงามืดเงามัว (เอกสารหมายเลข 8.1)  



277 

 

   3.2 นักเรียนนำใบงานที่ 8.1 เรื่อง การเกิดเงามืดเงามัว แลกเปลี่ยนใน

กลุ่มและแสดงความคิดเหน็  

   3.3 นักเรียนร่วมกันวางแผนออกแบบสร้างโคมไฟ (เอกสารหมายเลข 8.2) 

เชื่อมโยงสู่การสร้างผลงานหรือชิ้นงานรว่มกัน 

   3.4 นักเรียนสร้างโคมไฟจากการนำวัสดุอุปกรณ์ วัสดุในท้องถิน่และวัสดุ

เหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน โดยที่ครูคอยใหค้ำแนะนำเมื่อนักเรียนสงสยัหรือมีปัญหาในระหว่าง

การทำช้ินงาน 

   3.5 นักเรียนตรวจสอบและประเมินชิ้นงานโดยการแลกเปล่ียนความรู้กับ

เพื่อน ๆ และทำการปรับปรุงแก้ไข  

   3.6 ครูตรวจผลงาน (ครั้งที่ 1) (เอกสารหมายเลข 8.3) โดยให้คำแนะนำ

เพื่อปรับปรุงแก้ไขและให้นกัเรียนนำไปแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีความถูกต้อง 

  ขั้นที่ 4 ประเมินคุณคา่และแก้ไข (ชั่วโมงที่ 7) 

   4.1 นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลงานของตนเองกับเพื่อน ๆ 

และครู (ครั้งที่ 2) ทั้งทีเ่ป็นใบงานที่ 8.1 และผลงานกลุ่ม 

   4.2 นักเรียนวเิคราะห์ข้อดี ข้อเสียและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาผลงาน

ให้สมบูรณ์ สรุปและนำความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน  

   4.3 ครูประเมนิผลงานของนักเรียนและแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ 

และสรุปแบบประเมนิความสามารถในการทำงานร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 8.5) ซึ่งครูได้

ประเมินตั้งแตน่ักเรียนเร่ิมปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 

  ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงานผสานสิ่งใหม ่(ชั่วโมงที ่8) 

   5.1 นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น  

การนำเสนอดว้ยวาจา รายงาน แผ่นพบั นิทรรศการ ส่ือออนไลน์ อย่างเหมาะสม  

   5.2 นักเรียนพัฒนาตนเอง ผลงานและสร้างความรู้ใหม่ โดยการนำ

ผลงานทีม่ีความถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำเสนอผลการใช้ เช่น นำโคมไฟไปให้

เพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ได้ศกึษาและนำไปใช้ประโยชน์ 

   5.3 ทดสอบความรู้หลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โคมไฟ

มหัศจรรย ์(เอกสารหมายเลข 8.4) 

   5.4 นักเรียนเขียนบันทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนที่มี 

ต่อการจัดการเรียนรู้  
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

หลักฐานการเรยีนรู้ (ภาระงาน/

ชิ้นงาน) ที่ต้องการประเมิน 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีวดั เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์การ

ประเมิน 

1. ผลงานเดีย่ว “ใบงานที่ 8.1 เรื่อง  

   การเกิดเงามืดเงามัว” 

ตรวจใบงานที่ 8.1 เรื่อง

การเกิดเงามืดเงามัว 

ใบงานที่ 8.1 เรื่อง การเกิด

เงามืดเงามัว 

(เอกสารหมายเลข 8.1) 

คุณภาพอยู่ใน

ระดับพอใช้ข้ึนไป 

“ผ่าน” 

2. ผลงานกลุ่ม “โคมไฟมหัศจรรย์” ตรวจผลงาน โคมไฟ

มหัศจรรย์ 

แบบประเมนิผลงาน 

(เอกสารหมายเลข 8.3) 

คุณภาพอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป 

“ผ่าน” 

3. ผลการทดสอบความรู้หลังเรียน 

   ประจำหน่วยที่ 4 เรื่อง โคมไฟ 

   มหัศจรรย์ 

ตรวจแบบทดสอบความรู้

หลังเรียนประจำหน่วยที่ 

4 เรื่อง โคมไฟมหัศจรรย ์

แบบทดสอบความรู้หลัง

เรียนประจำหน่วยที่ 4 เรื่อง 

โคมไฟมหัศจรรย ์

(เอกสารหมายเลข 8.4) 

มคีะแนนมากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 

60 ของคะแนน

เต็มถือว่า “ผ่าน” 

4. ผลการประเมินความสามารถใน 

   การทำงานร่วมกัน 
ประเมนิความสามารถใน

การทำงานร่วมกัน 

แบบประเมนิความสามารถ 

ในการทำงานร่วมกัน 

(เอกสารหมายเลข 8.5) 

มคีะแนนมากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 

60 ของคะแนน

เต็มถือว่า “ผ่าน” 

 

สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ 

 1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 

 2. หนังสือเรียน คณิตศาสตร ์ป.6 

 3. วัสดุ-อุปกรณท์ีใ่ช้ในกิจกรรมการสร้างโปสเตอร์ เรื่อง รังสีของแสง  

 4. เอกสารหมายเลข 8.1 ใบงานที่ 8.1 การเกิดเงามืดเงามัว 

 5. เอกสารหมายเลข 8.2 แบบฟอร์มการสร้างโคมไฟมหัศจรรย ์

 6. เอกสารหมายเลข 8.3 แบบประเมินการสร้างโคมไฟมหัศจรรย ์

 7. เอกสารหมายเลข 8.4 แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4 เรื่อง โคมไฟมหัศจรรย ์

 8. เอกสารหมายเลข 8.5 แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 9. อินเทอร์เนต็และเครื่องมอืในการค้นหาข้อมูล 



279 

บันทึกผลการเรียนรู ้ (วันที่.....เดือน.....................พ.ศ............) 

 ตอนที่ 1 บันทึกผลการประเมินผลงานนักเรียน 

  1.1 ผลการประเมินใบงาน ผลการประเมินผลงาน “การเกิดเงามืดเงามัว” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.2 ผลการประเมินผลงานการสร้างโคมไฟมหัศจรรย์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.3 ผลการทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โคมไฟมหัศจรรย์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ตอนที่ 2 บันทึกผลการสอนของครู 

  2.1 ผู้เรยีนให้ความสนใจในกิจกรรมการเรยีนการสอนมากน้อยเพียงใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.2 ดำเนินการสอนอย่างไรจึงทำให้ผู้เรยีนมีความสนใจ และความประทับใจที่ได้รับ

จากความสำเร็จในการจัดการเรยีนการสอนคืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.3 ปัญหาและการแกป้ัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

   (1) ก่อนการเรยีนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (2) ระหว่างการเรยีนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (3) หลังการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ...............................................(ผู้สอน) 

                   (นางสาวเวิน ริทศัน์โส) 
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การเขียนบันทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของนกัเรียน 

วันที่………...เดือน.............................พ.ศ. ........... 
 

คำชี้แจงในการเขียนบันทึก: ให้นักเรียนเขียนความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน

การสอนในรายวิชานี้ โดยบันทึกในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. สิ่งที่เรียนรู้ในวนันี้มีอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. กิจกรรมอะไรบ้างที่ชอบและชอบมากที่สุด เพราะอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ปัญหาที่พบในระหว่างเรียนมีหรือไม่ อะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ต้องการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขอะไรบา้งในวนันี้ และแนวทางแก้ไขควรเป็น

อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6. ต้องการจะบอกอะไรให้ผู้สอนรบัรู้บ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
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ใบงานที่ 8.1 เรือ่ง การเกิดเงามืดเงามัว 

คำชี้แจง : ใหน้ักเรียนเขียนแผนภาพและอธิบายการเกิดเงามืดเงามวัพร้อมทั้งตกแต่งให้

สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ.......................................................................................เลขที่..............ชั้น............. 

เอกสารหมายเลข 8.1 
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“การออกแบบสร้างโคมไฟมหัศจรรย์” 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบแบบจำลองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ก่อนสร้างจริง  

โดยใช้เกณฑ์จากแบบประเมนิแบบโคมไฟมหัศจรรย์ 

 1. ออกแบบการสร้างโคมไฟมหัศจรรย์ (ออกแบบโคมไฟมหัศจรรยแ์ตกต่างจาก

งานเดิมทั้งหมดน่าสนใจและใช้ประโยชนไ์ด้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 8.2 
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 2. ริเริม่ความคิดใหม่ ๆ (อธิบายวิธีการคิดทีน่ำมาใชใ้นการออกแบบและสร้าง

โคมไฟมหัศจรรย์แสดงถึงการพัฒนาความคิดใหม ่ๆ จากการใช้เทคนิคที่หลากหลาย และ

ประเมินแนวคิดของตนเองได้) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ (เสนอแนวทางในการนำไปใช้และนำผลงานไปใช้

จริงเพื่อให้เกิดประโยชน ์จนมีการปรับปรุงผลงาน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สมาชิกในกลุม่ 

  1) ………………………..…………………………. เลขที่....... ชั้น........   

  2) ……………………..………………..…………. เลขที่....... ชั้น........ 

  3) ………………………..…………………………. เลขที่....... ชั้น........   

  4) ……………………..……………………………. เลขที่....... ชั้น........ 

  5) ………………………..…………………………. เลขที่....... ชั้น........   
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แบบประเมนิการสร้างโคมไฟมหัศจรรย ์

คำชี้แจง:  

 1. แบบประเมินนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสามารถในการสร้างโคมไฟ

มหัศจรรยโ์ดยมีรายการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดงันี้ 

  1.1 การสร้างผลงานที่แปลกใหม ่

  1.2 การริเริ่มความคิดใหม่ ๆ 

  1.3 การนำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช ้

  1.4 การนำเสนอผลงาน 

 2. กำหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบตัิ ดงันี้ 

  2.1 ออกแบบและสร้างโคมไฟมหัศจรรยท์ี่แตกต่างจากงานเดิมทั้งหมด

น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้ 

  2.2 เขียนอธิบายวธิีการคดิที่นำมาใช้ในการออกแบบและสร้างโคมไฟ

มหัศจรรยท์ี่แสดงถึงการพฒันาความคิดใหม ่ๆ จากการใช้เทคนิคที่หลากหลาย  

และประเมินแนวคิดของตนเอง 

  2.3 เสนอแนวทางในการนำไปใช้และนำผลงานไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน ์

จนมีการปรบัปรุงผลงาน 

  2.4 นำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยความมั่นใจ เสียงดงัชัดเจนใช้ภาษาถกูต้อง 

เหมาะสมและตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ ์

 3. ประเมินความสามารถในการสร้างโคมไฟมหัศจรรย์โดยมุ่งประเมินผลงาน

ของนักเรียนจากการปฏิบตัิในข้อ 2 โดยมกีารให้คะแนนตามรบูริกส์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      เอกสารหมายเลข 8.3 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ/คำอธิบาย 

1. การสรา้งผลงาน 

   ที่แปลกใหม่ (3) 

(ดี) สร้างโคมไฟมหัศจรรย์ที่แตกต่างจากงานเดิมทั้งหมด

น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้ 

(พอใช้) สร้างโคมไฟมหัศจรรย์ที่แตกต่างจากงานเดิมเป็นส่วนใหญ่

และใช้ประโยชน์ได้ 

(ปรับปรุง) สร้างโคมไฟมหัศจรรยไ์ด้ไม่แตกต่างจากงานเดิม 

2. การรเิริ่มความคดิ 

   ใหม่ ๆ (2) 

(ดี) สร้างโคมไฟมหัศจรรย์ที่แสดงถึงการใชเ้ทคนิคที่

หลากหลาย สื่อถงึวิธีการคิดที่แตกต่างและมีการประเมิน

แนวคิดของตนเอง 

(พอใช้) สร้างโคมไฟมหัศจรรย์ที่แสดงถึงการใชเ้ทคนิคที่

หลากหลาย สื่อถงึวิธีการคิดที่แตกต่างแต่ประเมินแนวคิด

ของตนเองได้เพยีงบางส่วน 

(ปรับปรุง) สร้างโคมไฟมหัศจรรย์ที่ไม่สื่อถึงวิธีการคิดที่แตกต่าง 

แต่ประเมินแนวคดิของตนเองไม่ได้ 

3. การนำผลงาน 

   ที่สร้างขึ้นไปใช้ (3) 

(ดี) สามารถเสนอแนวทางในการนำไปใช้และนำผลงานไปใช้

จรงิเพื่อให้เกิดประโยชน์ จนมีการปรับปรุงผลงาน 

(พอใช้) สามารถเสนอแนวทางในการนำไปใช้และนำผลงานไปใช้

จรงิเพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่มีการการปรับปรุงผลงาน 

(ปรับปรุง) สามารถเสนอแนวทางในการนำไปใช้แต่ไม่นำผลงานไปใช้ 

4. การนำเสนอผลงาน 

   (2) 

(ดี) นำเสนอหน้าชัน้เรียนด้วยความมั่นใจ เสียงดังชัดเจนใช้

ภาษาถูกต้อง เหมาะสมและตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

(พอใช้) นำเสนอหน้าชัน้เรียนด้วยเสียงที่ดังชัดเจนใช้ภาษาถูกต้อง

เหมาะสม และตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

(ปรับปรุง) ไม่มั่นใจในการนำเสนอหน้าชัน้เรียนใช้เสียงเบา และภาษา 

ที่ใชไ้ม่เหมาะสม รวมทัง้ตอบคำถามไม่ได้ 

 

เกณฑ์การตัดสินผลงานรวม 

 21-30 คะแนน  มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในระดับ “ด”ี 

 11-20 คะแนน  มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในระดับ “พอใช”้ 

 1-10 คะแนน  มีคุณภาพในระดับ “ปรับปรุง” 
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แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4 โคมไฟมหัศจรรย์  

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

1. จงอธิบายลักษณะของแสง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แหล่งกำเนิดแสงมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุโปร่งแสงมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุโปร่งใสมีลักษณะอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. วัตถุทึบแสงมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การสะท้อนของแสงเป็นการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางใช่หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. จงอธิบายลักษณะการหักเหของแสง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ช่วงกว้างของการเกิดเงามืดเงามัวขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเงาได้หรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ชื่อ.........................................................................................เลขที่..............ชั้น............. 

เอกสารหมายเลข 8.4 
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แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

คำชี้แจง : 1. แบบประเมินนีมุ้่งประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงถงึความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีลักษณะการให้คะแนน

เป็นรูบรกิส์ ประกอบด้วย 6 รายการประเมิน แต่ละรายการประเมินมี 3 ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมนิ ระดับคุณภาพ/คำอธิบาย 

1. การรับฟังผู้อื่น (ดี) 

3 

เป็นผู้ฟังทีด่ี ตั้งใจฟัง ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและให้โอกาสผู้อื่นได้

แสดงความคดิเห็นเสมอ 

(พอใช้) 

2 

เป็นผู้ฟังทีด่ี ตั้งใจฟัง ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและให้โอกาสผู้อื่นได้

แสดงความคดิเห็นบางครั้ง 

(ปรับปรุง) 1 ไม่เป็นผู้ฟังทีด่ีและไม่ให้โอกาสผู้อืน่ได้แสดงความคิดเหน็ 

2. การทำงานร่วมกับ 

   ผู้อื่น 

(ดี) 

3 

ตั้งใจในการทำงานเป็นทีม มคีวามรับผดิชอบในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ

ของทีมเสมอ 

(พอใช้) 

2 

ตั้งใจในการทำงานเป็นทีม มคีวามรับผดิชอบในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ

ของทีมบางครั้ง 

(ปรับปรุง) 

1 

ไม่ตัง้ใจในการทำงานเป็นทีม ไม่มีความรับผิดชอบและไม่เป็นที่ยอมรับ

ของทีม 

3. การสื่อสารโดยใช ้

   ภาษาและไม่ใช ้

   ภาษาอย่างเหมาะสม 

(ดี) 

3 

อธิบายใหผู้้อื่นเข้าใจในหลากหลายรปูแบบได้ทั้งการพดู การเขียนรายงาน 

การนำเสนอ การจัดนิทรรศการ เสมอ 

(พอใช้) 2 อธิบายใหผู้้อื่นเข้าใจในหลากหลายรปูแบบได้เป็นบางครั้ง 

(ปรับปรุง) 1 อธิบายใหผู้้อื่นเข้าใจในหลากหลายรปูแบบไม่ได้ 

4. การสื่อสารความคิด 

   ให้ผู้อื่นสนใจ 

(ดี) 

3 

อธิบายหรือนำเสนอ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ โดยการโนม้นา้วให้ผู้อื่นสนใจ

ความคดิของตนเองอยู่เสมอ 

(พอใช้) 

2 

อธิบายหรือนำเสนอ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ ได้ โน้มน้าวให้ผู้อื่นสนใจ

ความคดิของตนเองได้บางครั้ง 

(ปรับปรุง) 

1 

อธิบายหรือนำเสนอ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ ได้บางครั้ง แต่โน้มน้าวให้

ผู้อื่นสนใจความคิดของตนเองไม่ได ้

5. เห็นคุณค่าของการ 

   ทำงานเป็นทีมและ 

   มีความสุขใน 

   การทำงาน 

(ดี) 

3 

เห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ มุง่มั่น ตั้งใจทำงาน ภูมิใจและมี

ความสุขในการทำงานเสมอ 

(พอใช้) 

2 

เห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ มุง่มั่น ตั้งใจทำงาน แต่ไม่ภูมิใจและไม่มี

ความสุขในการทำงาน 

(ปรับปรุง) 1 ไม่เห็นความสำคญัของการเป็นผู้นำ ขาดความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน  

6. ใช้เทคโนโลย ี

   ในการสื่อสาร 

   อย่างหลากหลาย 

(ดี) 

3 

นำความรู้ วิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบไปใช้ในการสื่อสารอย่าง

เหมาะสมและน่าสนใจ 

(พอใช้) 

2 

นำความรู้ วิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบไปใช้ในการสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

(ปรับปรุง) 1 นำความรู้ วิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการสื่อสารไม่เหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 8.5 
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 2. ให้ผู้สอนสังเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในระหว่างเรยีนช่วงที่มีการทำกิจกรรมกลุ่มแล้ว 

ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที่ 
ชื่อ–สกุล 

ของนักเรียน 
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3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 18 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 15-18 คะแนน  มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในระดับ “ด”ี 

 11-14 คะแนน  มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในระดับ “พอใช”้ 

 1-10 คะแนน  มีคุณภาพในระดับ “ปรับปรุง” 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

แบบประเมินหลักสูตรบูรณาการและแบบประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรา่งองค์ประกอบและตัวช้ีวัด 

ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

 

คำชี้แจง 

 1. การศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวัดทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีน 

สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความหมาย องคป์ระกอบ

และพฤติกรรมบ่งชี้ รวมไปถึงจากการพัฒนาแบบวัดของทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึง่ผู้วิจัยได้นำมาสังเคราะห์ในภาพรวม โดยการนำแนวคิด

ทั้งหมดทีไ่ด้มากำหนดเปน็ตัวชี้วัด เพื่อให้คลอบคลุม ตรงตามความมุ่งหมายในการวจิัย

และเพื่อนำไปใช้ในสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป ซึง่จากการสังเคราะหพ์บว่ามี 3 องค์ประกอบ 

14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 2) การคิด

อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด และ 3) การสื่อสารและ

การทำงานร่วมกนั ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังแสดงในแบบประเมนิความเหมาะสมตัวชี้วัด

ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 2. ขอความอนุเคราะห์ท่าน ประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำ

เครื่องหมาย “✓” ลงในชอ่งที่กำหนด ซึ่งมีความหมายดังนี้  

   5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

   4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

   3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 

   2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อย 

   1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

 
         ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง 

            นางสาวเวิน ริทัศน์โส 

     นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลกัสูตรและการสอน 

             ผู้วิจัย 
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(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

แบบประเมนิร่าง 

องค์ประกอบและตัวชี้วดัทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม       

1.1 สร้างผลงานท่ีแปลกใหม่      

1.2 ริเริม่ความคิดใหม ่ๆ       

1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้      

2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา      

2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ      

2.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง      

2.3 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา      

2.4 วิเคราะหก์ระบวนการทำงาน      

2.5 ใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้      

3. การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน      

3.1 รับฟังผู้อื่น      

3.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้       

3.3 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      

3.4 สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ      

3.5 เห็นคณุค่าของการทำงานเปน็ทีมและมีความสุข 

     ในการทำงาน 

     

3.6 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการส่ือสารอย่างหลากหลาย      

โดยรวมทุกองค์ประกอบ      
 

 

 

 

 



295 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

        (...................................................) 
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(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

แบบประเมนิโครงร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

และทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้

และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

คำชี้แจง 

 1. ผู้วิจยัได้พัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนกัเรียน 

สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 2. ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง

ของหลักสูตร เพื่อเปน็แนวทางในการปรบัปรุงหลักสูตร ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร โดยพิจารณาว่า

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด ตามเกณฑ์ดังนี้ 

   5  หมายถงึ มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด 

   4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก 

   3  หมายถงึ มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง 

   2  หมายถงึ มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย 

   1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

  ตอนที่ 2 ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร โดยพิจารณาว่าสว่น 

ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูรมีความสอดคล้องกันเพียงใด ตามเกณฑ์ดังนี ้

   +1  หมายถึง แน่ใจว่าส่วนประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน 

    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน 

   -1  หมายถึง แน่ใจว่าส่วนประกอบของหลักสูตรไม่มีความสอดคล้องกัน 
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ตอนที่ 1 ความเหมาะสมของหลักสูตร  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดบัความเหมาะสมทีต่รงกับความคิดเหน็

ของท่านตามเกณฑท์ีก่ำหนดในองค์ประกอบต่อไปนี ้

 1. เอกสารหลกัสูตร 

  1.1 ทีม่าและความสำคัญของหลักสูตร  

  1.2 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของหลักสูตร  

  1.3 หลักการของหลักสูตร   

  1.4 จุดมุ่งหมายของหลักสตูร  

  1.5 กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  

  1.6 กรอบมาตรฐานและตวัชี้วัด  

  1.7 โครงสร้างหลักสูตร 

  1.8 กระบวนการและแนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

  1.9 สื่อการเรียนรู้  

  1.10 การวัดและประเมินผล  

 2. เอกสารประกอบหลักสตูร  

  2.1 คู่มือหลักสูตร 

  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 3. หากท่านมขี้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุลงในช่อง 

“ข้อเสนอแนะ” ทีไ่ด้กำหนดไว้ เพือ่ให้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปปรับปรงุแกไ้ขให้เหมาะสมต่อไป 

ผลการพิจารณาของท่านผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  
 
 

ขอขอบพระคุณเปน็อย่างสงูทีท่่านให้ความอนุเคราะห ์

 

 

นางสาวเวนิ ริทัศน์โส 

นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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รายการประเมิน 

(จำแนกตามองค์ประกอบของหลักสูตร) 

 ระดับความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

1. เอกสารหลักสูตร 

1.1 ทีม่าและความสำคัญของหลักสูตร 

   1.1.1 มีความสมเหตุสมผล    

  

 

   1.1.2 ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน       

   1.1.3 มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร       

   1.1.4 เขียนเรียบเรียงภาษาได้สละสวยและสัมพันธ์ 

          ต่อเนื่องกันทุกประเด็น    

  

 

1.2 แนวคดิพื้นฐานของหลักสูตร 

   1.2.1 ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย    

  

 

   1.2.2 ทันสมัย เหมาะสำหรับประยุกต์ใชใ้นการ 

          พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

          ของนักเรียน    

  

 

   1.2.3 เหมาะสำหรับการนำมากำหนดเป็นหลักการ 

          ของหลักสูตร    

  

 

1.3 หลักการของหลักสูตร 

   1.3.1 ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย    

  

 

   1.3.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานของหลักสูตร       

   1.3.3 มีความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จในการ 

          พัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

          ของนักเรยีน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

          ตามหลักสูตร    

  

 

   1.3.4 นำไปปฏิบัตไิด้จรงิ       

1.4 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

   1.4.1 แสดงสิ่งที่มุ่งหวังให้เกดิกับนักเรยีนอย่างชัดเจน    

  

 

   1.4.2 มีความสำคัญและจำเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม 

          ให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ    

  

 

   1.4.3 มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุผลสำเร็จ       

   1.4.4 สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานและหลักการ 

          ของหลักสูตร    
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รายการประเมิน 

(จำแนกตามองค์ประกอบของหลักสูตร) 

 ระดับความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

1.5 กรอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

   1.5.1 สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น 

          ในการพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

          ของนักเรยีน    

  

 

   1.5.2 สอดคล้องกับภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ       

   1.5.3 ชัดเจนเป็นรูปธรรม เอื้อต่อการออกแบบ 

          กจิกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

  

 

   1.5.4 มีความเปน็ไปได้ที่จะส่งเสรมิให้เกดิกับนักเรียน       

1.6 เนื้อหาสาระของหลักสูตร       

   1.6.1 สอดคล้องกับกรอบทักษะการเรยีนรู้ 

          และนวัตกรรมของนักเรยีน และจุดมุ่งหมาย 

          ของหลักสูตร    

  

 

   1.6.2 สอดคล้องกับภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ       

   1.6.3 เพียงพอและเหมาะสมต่อการการพัฒนา 

          ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

          และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร    

  

 

1.7. โครงสร้างหลักสูตร       

   1.7.1 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สามารถนำไป 

          ปฏิบัติจรงิได้    

  

 

   1.7.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานและหลักการ 

          ของหลักสูตร    

  

 

   1.7.3 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

          และนวัตกรรม บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    

  

 

1.8 กระบวนการและแนวทางการจัดกิจกรรม 

     การเรียนรู้    

  

 

   1.8.1 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สามารถนำไป   

          ปฏิบัติจรงิได้    

  

 

   1.8.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานและหลักการ 

          ของหลักสูตร    
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รายการประเมิน 

(จำแนกตามองค์ประกอบของหลักสูตร) 

 ระดับความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

   1.8.3 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

           และนวัตกรรมและบรรลุจุดมุ่งหมาย 

           ของหลักสูตร    

  

 

1.9 สื่อการเรียนรู ้       

   1.9.1 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สามารถนำไป 

          ปฏิบัติจรงิได้    

  

 

   1.9.2 สอดคล้องกับแนวคดิพื้นฐานและหลักการ 

          ของหลักสูตร    

  

 

   1.9.3 ส่งเสริมให้นักเรยีนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

           และนวัตกรรมและบรรลุจุดมุ่งหมาย 

           ของหลักสูตร    

  

 

1.10 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร       

   1.10.1 สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมาย 

           ของหลักสูตร    

  

 

   1.10.2 คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ทักษะ และ 

            คุณลักษณะตามกรอบการพัฒนา 

           ของหลักสูตร    

  

 

   1.10.3 ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

            ได้ตรงและเหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการวัด    

  

 

   1.10.4 มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม       

2. เอกสารประกอบหลักสูตร, คู่มือหลักสูตร       

2.1 แนวทางการจัดกิจกรรม       

   2.1.1 สอดคล้องกับกรอบทักษะการเรยีนรูแ้ละ 

          นวัตกรรมของนักเรียน และจุดมุ่งหมาย 

          ของหลักสูตร    

  

 

   2.1.2 สอดคล้องกับภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ       

   2.1.3 เพียงพอและเหมาะสมต่อการการพัฒนา 

          ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

          และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร    
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รายการประเมิน 

(จำแนกตามองค์ประกอบของหลักสูตร) 

 ระดับความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

2.2 แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้: หน่วยการ 

     เรียนรูต้ามหลักสูตร (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5)    

  

 

   2.2.1 ความเหมาะสมของมาตรฐานการเรยีนรู้ 

           และตัวชี้วัด    

  

 

   2.2.2 ความชัดเจนของสาระสำคัญและสาระ 

           การเรียนรู้    

  

 

   2.2.3 ความชัดเจนของจุดประสงค์การเรียนรู้       

   2.2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการบรรลุ 

           จุดประสงค์การเรียนรู้    

  

 

2.3 การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้       

   2.3.1 การกำหนดภาระงาน/ชิน้งานสะทอ้น 

           การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้    

  

 

   2.3.2 การวัดและประเมินผลตรวจสอบการบรรลุ 

           จุดประสงค์การเรียนรู้    

  

 

   2.3.3 การวัดและประเมินผลมีความเป็นไปได้       

2.4 การกำหนดกจิกรรมการเรียนรู้       

   2.4.1 กจิกรรมการเรยีนรูท้ำให้บรรลุจุดประสงค์ 

          การเรยีนรู้    

  

 

   2.4.2 เวลาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้       
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ตอนที่ 2 ประเมินความสอดคล้องของหลักสตูร  

คำชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันหรือไม ่ 

แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคิดเห็น 

สอดคล้อง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่สอดคล้อง 

-1 

ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร    

1. ที่มาและความสำคัญกับหลักการของหลักสูตร    

2. หลักการกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    

3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับโครงสรา้งของหลักสูตร    

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับวิธีการจัดกจิกรรม    

5. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล    

6. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรยีนรู้  

    หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1    

7. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรยีนรู ้ 

    หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2    

8. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรยีนรู้  

    หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3    

9. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรยีนรู้  

    หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4    

10. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรยีนรู้  

    หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5    

ประเมินความสอดคล้องภายในของเอกสารประกอบ

หลักสูตร : แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5    

1. จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา    

2. จุดประสงค์การเรียนรู้กับภาระงานชิ้นงาน    

3. จุดประสงค์การเรยีนรูก้ับการวัดและประเมินผล    

4. จุดประสงค์การเรียนรู้กับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้    

5. จุดประสงค์การเรยีนรูส้ื่อและแหล่งเรียนรู้    

6. กิจกรรมการเรียนรู้กับเนื้อหา    

7. กจิกรรมการเรยีนรูส้ื่อและแหล่งเรียนรู้    

8. กจิกรรมการเรยีนรู้การวัดและประเมินผล    
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

           ลงชือ่................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

   (..............................................) 
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(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

แบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้

คำชี้แจง   

 1. ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง

ของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดบั 

 2. การประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาว่าประเด็นต่าง ๆ 

ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงและครอบคลุมเพียงใด ตามเกณฑ์ดังนี ้

  5  หมายถงึ มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด 

  4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก 

  3  หมายถงึ มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง 

  2  หมายถงึ มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย 

  1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 3. ท่านสามารถเขยีนขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ลงในช่อง “ขอ้เสนอแนะ” 

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ผลการพิจารณาของท่านผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง

และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่่านให้ความอนุเคราะห ์

 

นางสาวเวิน ริทัศนโ์ส 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรยีนรู้      

2. แผนการจัดการเรยีนรูม้ีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนและเชื่อมโยง 

   สัมพันธ์กัน 

 

  

 

 

3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรูแ้ละผล 

   การเรยีนรู้ 

 

  

 

 

4. ตัวชี้วัดหรือผลการเรยีนรูค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เกิดความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 

 

  

 

 

5. ผลการเรยีนรูพ้ัฒนาผู้เรียนครอบคลุมความรู้ (K) ทักษะ (P)  

   และคุณลักษณะ (A) 

 

  

 

 

6. สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาและตัวชีว้ัดหรือจุดประสงค์ 

   การเรยีนรู้ 

 

  

 

 

7. กจิกรรมการเรยีนรูม้ีลำดับขั้นตอนเหมาะสมและเน้นผู้เรยีน 

   เป็นสำคัญ 

 

  

 

 

8. กจิกรรมการเรยีนรูม้ีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      

9. กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพัฒนาผู้เรยีนคลอบคลุมความรู้ (K)  

    ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 

 

  

 

 

10. กิจกรรมการเรยีนรูส้่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ 

    นวัตกรรมของนักเรียน 

 

  

 

 

11. กจิกรรมการเรียนรู้สอดแทรกการทำงานร่วมกันของนักเรียน      

12. กจิกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรยีนได้ปฏิบัตจิรงิ สร้างและสรุป 

    องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

 

  

 

 

13. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลายเหมาะสม      

14. สื่อการเรยีนรูเ้หมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม 

    การเรยีนรู้ 

 

  

 

 

15. นักเรยีนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูอ้ย่างทั่วถึง      

16. การกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานมีความเหมาะสม      

17. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรยีนรู/้สาระการเรียนรู้ 

    ชัดเจนและเหมาะสม 

 

  

 

 

18. นักเรยีนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ้

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับการประเมินทีต่รงกบัความคิดเห็น

ของท่าน  

 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 

  0  หมายถึง  ไมแ่น่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 

 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกัน 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรยีนรู้     

2. แผนการจัดการเรยีนรูม้ีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนและ 

   เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

 

  

 

3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรูแ้ละ 

   ผลการเรยีนรู้ 

 

  

 

4. ตัวชี้วัดหรือผลการเรยีนรูค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่พัฒนา 

   ผู้เรียนให้เกิดความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 

 

  

 

5. ผลการเรยีนรูพ้ัฒนาผู้เรียนครอบคลุมความรู้ (K) ทักษะ (P)  

   และคุณลักษณะ (A) 

 

  

 

6. สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาและตัวชีว้ัดหรือจุดประสงค์ 

   การเรยีนรู้ 

 

  

 

7. กจิกรรมการเรียนรูม้ีลำดับขั้นตอนเหมาะสมและเน้นผู้เรยีน 

   เป็นสำคัญ 

 

  

 

8. กจิกรรมการเรยีนรูม้ีความหลากหลายและสามารถปฏิบัตไิด้จรงิ     

9. กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพัฒนาผู้เรยีนคลอบคลุมความรู้ (K)  

    ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 

 

  

 

10. กิจกรรมการเรยีนรูส้่งเสรมิและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ 

    นวัตกรรมของนักเรียน 

 

  

 

11. กจิกรรมการเรียนรู้สอดแทรกการทำงานร่วมกันของนักเรียน     

12. กจิกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรยีนได้ปฏิบัตจิรงิ สร้างและ 

    สรุปองค์ความรูไ้ด้ด้วยตัวเอง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

13. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรยีนรูม้ีความหลากหลายเหมาะสม     

14. สื่อการเรยีนรูเ้หมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรยีนรูแ้ละ 

    กจิกรรมการเรยีนรู้  

 

 

 

15. นักเรยีนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูอ้ย่างทั่วถึง     

16. การกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานมีความเหมาะสม     

17. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรยีนรู/้สาระ 

    การเรยีนรูช้ัดเจนและเหมาะสม  

 

 

 

18. นักเรยีนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล     
 

 

 

           ลงชือ่................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

   (...............................................) 
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(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คำชี้แจง 

 1. ผู้วิจยัได้พัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อใช้วัด

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบฉบับนี ้

มีจำนวนทั้งหมด 30 ข้อ ซึง่แบง่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยองค์ประกอบที่ 1 จำนวน  

8 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 จำนวน 10 ข้อ และองค์ประกอบที ่3 จำนวน 12 ข้อ ดังนี ้

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ข้อที่ 

องค์ประกอบที่ 1 ความคดิสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  

    ตัวชี้วัดที่ 1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ 1, 2 

    ตัวชี้วัดที่ 1.2 รเิริ่มความคดิใหม่ ๆ 3, 4, 5 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ 6, 7, 8 

องค์ประกอบที่ 2 การคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  

    ตัวชี้วัดที่ 2.1 ใชเ้หตุผลในเรื่องต่าง ๆ 9, 10 

    ตัวชี้วัดที่ 2.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง 11, 12 

    ตัวชี้วัดที่ 2.3 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา 13, 14 

    ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 15, 16 

    ตัวชี้วัดที่ 2.5 ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ 17, 18 

องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  

    ตัวชี้วัดที่ 3.1 รับฟังผู้อื่น 19, 20 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 21, 22 

    ตัวชี้วัดที่ 3.3 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 23, 24 

    ตัวชี้วัดที่ 3.4 สื่อสารความคดิให้ผู้อื่นสนใจ 25, 26 

    ตัวชี้วัดที่ 3.5 มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน 27, 28 

    ตัวชี้วัดที่ 3.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 29, 30 
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 2. ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดพิจารณาวา่แบบทดสอบในแต่ละข้อได้วัด

ทักษะและความสามารถตรงตามนิยามศัพท์หรือไม่ ซึ่งในแต่ละข้อคำถามจะมีการประเมิน

ใน 2 ลกัษณะ คือ 

  2.1 ประเมินสถานการณ์และตัวเลือกในแต่ละข้อว่าวัดได้ตรงนิยามตัวชี้วัด 

ที่กำหนดหรือไม่ โดยกำหนดคะแนนความคิดเห็น ดงันี้  

   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดทักษะและความสามารถ 

        ตรงตามนิยามของตัวชี้วัด 

      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดทักษะและความสามารถ 

        ตรงตามนิยามของตัวชี้วัด 

   -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ไดว้ัดทักษะและความสามารถ 

        ตรงตามนิยามของตัวชี้วัด 

  2.2 ประเมินการให้คะแนนของตัวเลอืกในแต่ละขอ้ว่าตรงกับคะแนนทีก่ำหนด

หรือไม่ (ผู้วิจยัได้แสดงคะแนนต่อท้ายในแต่ละตัวเลือก) โดยกำหนดคะแนนความคิดเห็น 

ดังนี ้

   +1  หมายถึง แน่ใจว่าตัวเลอืกตรงกับเกณฑ์คะแนนที่กำหนด 

     0  หมายถึง ไม่แน่ใจตัวเลอืกตรงกับเกณฑ์คะแนนที่กำหนด 

   -1  หมายถึง แน่ใจว่าตัวเลอืกไมต่รงกับเกณฑ์คะแนนที่กำหนด 

ให้ท่านทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 3. ท่านสามารถเขียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลงในช่อง 

“ข้อเสนอแนะ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปปรบัปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 4. การจัดเรียงตัวเลือกของคำตอบในทดสอบจะเหมือนกบัฉบบัสำหรับใช้

ทดสอบนักเรยีน ซึง่จะไม่เรยีงตามลำดับของคะแนน เพื่อลดการคาดเดาคำตอบ 

ผลการพิจารณาของท่านผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่า่นให้ความอนุเคราะห ์

 

 

นางสาวเวิน ริทัศนโ์ส 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทักษะในการวิจัยครั้งนี้ 

ซึ่งผู้วิจัยทำการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” โดยศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ 

และพฤติกรรมบ่งชี้ แล้วนำมานิยามเป็นศัพท์เฉพาะขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน หมายถึง ความสามารถ 

ในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่นำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือสร้างผลงานที่แปลกใหม่ ซึ่งประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปญัหา และ (3) การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  

   1. ความคดิสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม หมายถึง การค้นหาและพัฒนาแนวคิด

ใหม่ ๆ จากการใช้เทคนิคสร้างสรรค์ทางความคิดที่หลากหลาย สะท้อนผลการทำงานร่วมกับ

กลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และเข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ อธิบาย

วิธีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได้ รู้และเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนางาน นำไปสู่การสร้างผลงานในเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์

จากนวัตกรรมที่สร้างขึ้น โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

    1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ หมายถึง การสร้างผลงานที่แตกต่างจากงาน

เดิม น่าสนใจ และใช้ประโยชน์ได้  

    1.2 ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ หมายถึง การค้นหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ 

จากการใช้เทคนิคที่หลากหลาย สามารถอธิบายวิธีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได้ 

    1.3 นำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องจากการสรา้ง

ผลงานและความคิดใหม่แล้วนำไปใช้จริงเพือ่ให้เกิดประโยชน์ และนำไปสู่การปรับปรุงในขั้นตอน

ต่อไป 

    2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา หมายถึง การนิยาม

และทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ประเมิน สรุป และเลือกใช้ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการแกป้ัญหาหรือ

ตอบคำถามได้อย่างหลากหลาย คิดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ที่ดีท่ีสุดสะท้อนให้เห็นถึงวิจารณญาณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

ประสบการณ์เรียนรู้ ทำให้สามารถแก้ปญัหาที่มีความแตกต่างโดยใช้แนวทางที่หลากหลาย

นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีกว่า โดยมีตัวชี้วัดดงันี้  
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     2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ หมายถึง การใช้เหตุผลที่หลากหลาย 

ในการวิเคราะห์ ประเมิน สรุป เลือกใช้ข้อมลูและตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

     2.2 แก้ปัญหาด้วยตนเอง หมายถึง การทำความเข้าใจ หาคำตอบและ

แนวทางหรือวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

     2.3 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา หมายถึง การหาคำตอบ เสนอแนวทางและ

วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่น 

     2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน หมายถึง การคิดจากส่วนย่อยไปหา

ส่วนใหญ่อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ วิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 

     2.5 ใช้ความผดิพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ หมายถึง การทำความ

เข้าใจถึงข้อจำกัดและความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ และมีความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไข

ผลงานเสมอ 

    3. การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูล 

สู่ผู้รับสารอย่างเหมาะสม ทั้งการพูด การฟังและการเขียน รวมถึงมคีวามรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย การเป็นผู้นำในการทำงาน มีความรับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับ 

ของทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง 

สามารถถ่ายทอดความคิดใหม่ไปสู่ผู้อื่น มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุข 

ในการทำงาน โดยมีตัวชี้วัดดงันี้ 

     3.1 รับฟังผู้อื่น หมายถึง การเป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟัง ทั้งที่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยและให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเสมอ 

     3.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หมายถึง ความตั้งใจในการทำงานเป็นทีม  

มีความรับผิดชอบในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับของทีม 

     3.3 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม หมายถึง  

การอธิบายใหผู้้อื่นเข้าใจในหลากหลายรูปแบบทั้งการพูด การเขียนรายงาน การนำเสนอ  

การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

     3.4 สื่อสารความคิดให้ผู้อื่นสนใจ หมายถึง การอธิบายหรือนำเสนอ 

แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ โดยการโน้มน้าวให้ผู้อื่นสนใจความคิดของตนเอง 

     3.5 มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน 

หมายถึง การเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ มุ่งม่ัน ตั้งใจทำงาน ทำให้เกิดความภูมิใจและ 

มีความสุขในการทำงาน 

     3.6 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย หมายถึง การนำ

ความรู้ วิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบไปใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนน เกณฑ ์

องค์ประกอบที่ 1  

ความคดิ

สร้างสรรค ์

และนวัตกรรม 

5 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ และนำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ในการทำงาน

เป็นประจำทุกครั้ง 

4 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ และนำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ในการทำงาน

เป็นส่วนใหญ ่

3 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ และนำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

2 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ และนำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ในการทำงาน

เพียงเล็กน้อย 

1 ไม่สามารถสร้างผลงานที่แปลกใหม่ ไม่สามารถริเริ่มความคดิใหม่ ๆ และไม่สามารถนำ

ผลงานทีส่ร้างขึ้นไปใช้ในการทำงาน 

องค์ประกอบที่ 2  

การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา 

5 ใช้เหตุผลในเรื่องตา่ง ๆ แกป้ัญหาด้วยตนเองช่วยผู้อื่นแกป้ัญหาวิเคราะหก์ระบวนการ

ทำงานใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรูเ้ป็นประจำทุกครั้ง 

4 ใช้เหตุผลในเรื่องตา่ง ๆ แกป้ัญหาด้วยตนเองช่วยผู้อืน่แกป้ัญหาวิเคราะหก์ระบวนการ

ทำงานใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรูเ้ป็นสว่นใหญ่ 

3 ใช้เหตุผลในเรื่องตา่ง ๆ แกป้ัญหาด้วยตนเองช่วยผู้อื่นแกป้ัญหาวิเคราะหก์ระบวนการ

ทำงานใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรูเ้ป็นบางครั้ง 

2 ใช้เหตุผลในเรื่องตา่ง ๆ แกป้ัญหาด้วยตนเองช่วยผู้อืน่แกป้ัญหาวิเคราะหก์ระบวนการ

ทำงานใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรูเ้พียงเล็กน้อย 

1 ไม่สามารถใช้เหตผุลในเรื่องต่าง ๆ ไม่สามารถแกป้ัญหาด้วยตนเอง ไม่สามารถช่วยผู้อื่น

แกป้ัญหา ไม่สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และไม่สามารถใช้ความผิดพลาด 

เป็นโอกาสในการเรยีนรู ้

องค์ประกอบที่ 3  

การสื่อสารและ

การทำงานร่วมกัน 

5 รับฟังผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม สื่อสารความคดิให้ผูอ้ื่นสนใจ 

มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทมี และมคีวามสุขในการทำงาน ใช้ส่ือเทคโนโลยี 

ในการสื่อสารอย่างหลากหลายเป็นประจำทุกครั้ง 

4 รับฟังผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม สื่อสารความคดิให้ผูอ้ื่นสนใจ 

มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทมี และมคีวามสุขในการทำงาน ใช้ส่ือเทคโนโลยีใน

การสื่อสารอย่างหลากหลายเป็นส่วนใหญ ่

3 รับฟังผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารโดยได้อย่างเหมาะสม สื่อสารความคิดให้ผูอ้ื่น

สนใจ มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม และมคีวามสุขในการทำงาน ใชส้ื่อเทคโนโลยี

ในการสื่อสารอย่างหลากหลายเป็นบางครั้ง 

2 รับฟังผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม สื่อสารความคดิให้ผูอ้ื่นสนใจ 

มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทมี และมคีวามสุขในการทำงาน ใช้ส่ือเทคโนโลยี 

ในการสื่อสารอย่างหลากหลายเพยีงเล็กน้อย 

1 ไม่รับฟังผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สือ่สารไดไ้ม่เหมาะสม ไม่สามารถสื่อสารความคดิ 

ให้ผู้อื่นสนใจ มองไม่เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม และมีความสุขในการทำงาน  

และไม่สามารถใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 1.1 สร้างผลงานที่แปลกใหม่ 
ข้อ 1 

 

 
 

    

ก. เลียนแบบผลงานที่ครูนำมาเป็นตัวอย่าง (1 คะแนน)    

ข. สรา้งชิ้นงานให้แตกต่างจากผลงานตัวอย่าง (3 คะแนน)    

ค. สร้างชิ้นงานโดยดัดแปลงผลงานจากตัวอย่างเล็กน้อย (2 คะแนน)    

ง. สร้างชิ้นงานที่แตกต่างแต่มีบางส่วนที่เหมือนผลงานตัวอย่าง 

   (4 คะแนน) 

   

จ. สร้างชิน้งานที่แตกต่างจากผลงานตัวอย่างทัง้หมด (5 คะแนน)    

ข้อ 2 

 
 

    

ก. จัดบอร์ดใหม่ให้แตกต่างจากบอร์ดเดิมและสวยงาม (4 คะแนน)    

ข. จัดบอร์ดใหม่ให้แตกต่างจากบอร์ดเดิม (3 คะแนน)    

ค. ดัดแปลงจากบอร์ดเดิมเล็กน้อย (2 คะแนน)    

ง. จัดบอร์ดตามรูปแบบที่คุณครูทำเป็นตัวอย่าง (1 คะแนน)    

จ. จัดบอร์ดใหม่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และแตกต่าง 

    จากบอร์ดเดิม (5 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

โรงเรยีนมีการประกวดจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรยีน

เข้าร่วมการประกวด บอร์ดของนักเรียนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ถา้ให้นักเรยีนสรา้งสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใชม้ีอยู่ในโรงเรยีน 

บา้น หรอืชุมชนส่งครู นักเรยีนจะดำเนินการสรา้งชิ้นงานนีอ้ย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 1.2 รเิริ่มความคดิใหม่ ๆ 
ข้อ 3 

 

 
 

    

ก. แสดงความคดิเห็นทุกครัง้ที่มีโอกาส (2 คะแนน)    

ข. แสดงความคิดเห็นใหม่และน่าสนใจทุกครั้งในการทำ 

   กิจกรรมกลุ่ม (5 คะแนน) 

   

ค. แสดงความคดิเห็นใหม่บ่อยครัง้ในการทำกจิกรรมกลุ่ม (3 คะแนน)    

ง. แสดงความคิดเห็นใหม่ทุกคร้ังในการทำกิจกรรมกลุ่ม (4 คะแนน)    

จ. แสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีสมาชกิในกลุ่มนำเสนอ (1 คะแนน)    

ข้อ 4 

 

 

 

    

ก. อธบิายวิธีการคดิของตนได้บางครัง้ (2 คะแนน)    

ข. อธิบายวิธีการคิดของตนไม่ค่อยได้ (1 คะแนน)    

ค. อธบิายวิธกีารคดิของตนได้อย่างถูกต้องทุกครัง้ (4 คะแนน)    

ง. อธิบายวิธีการคิดของตนได้อย่างถูกต้องบ่อยครัง้ (3 คะแนน)    

จ. อธบิายวิธีการคดิของตนได้อย่าง ชัดเจน น่าสนใจและถูกต้อง 

    ทุกครัง้ (5 คะแนน) 

   

ข้อ 5 

 
 

    

ก. ประเมินแนวคิดของตนได้ถูกต้องทุกครัง้ (4 คะแนน)    

ข. ประเมินแนวคดิของตนได้ถูกต้องชัดเจนทุกครั้ง (5 คะแนน)    

ค. ประเมินแนวคิดของตนได้บางครัง้ (2 คะแนน)    

ง. ประเมนิแนวคดิของตนไม่ได้ (1 คะแนน)    

จ. ประเมินแนวคดิของตนได้ถูกต้องบ่อยครั้ง (3 คะแนน)    
 

 

 

 

 

 

การนำเสนอความคดิใหม่ ๆ ในการทำงานกลุ่มกับเพื่อน 

ของนักเรียนเป็นอย่างไร 

การอธิบายวิธีการคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร 

การประเมินแนวคดิของตนของนักเรียนเป็นอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 1.3 นำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ 
ข้อ 6 

 

 
 

    

ก. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใชจ้รงิรวมถงึการปรับปรุงผลงาน 

    อย่างเหมาะสมได้ทุกครั้ง (5 คะแนน) 

   

ข. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใชจ้รงิและผลปรับปรุงงานได้ 

    เกือบทุกครั้ง (4 คะแนน) 

   

ค. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใชจ้รงิและนำเสนอผล 

    การปรับปรุงได้เป็นบางคร้ัง (3 คะแนน) 

   

ง. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใช ้มีการปรับปรุงงาน 

    แต่ไม่มีการนำเสนอผลการปรับปรุง (2 คะแนน) 

   

จ. ไม่สามารถนำผลงานที่สร้างขึน้ไปใชจ้รงิ (1 คะแนน)    

ข้อ 7 

 

 
 

    

ก. ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำไปใชใ้นกลุ่ม (5 คะแนน)    

ข. นำไปใหเ้พื่อนในกลุ่มใช้และบอกเพื่อนว่าไม่ถูก (2 คะแนน)    

ค. บอกเพื่อนว่างานของตนเองไม่ถูกแล้วเลิกทำ (1 คะแนน)    

ง. บอกเพื่อนว่างานของตนเองไม่ถูกแล้วให้เพื่อนช่วยแกไ้ข  

   (3 คะแนน) 

   

จ. พยายามแก้ไขให้ถูกต้องด้วยตนเองก่อนและให้เพื่อนช่วย 

    ในส่วนที่แก้ไขเองไม่ได้แล้วนำไปใช้ในกลุ่ม (4 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูให้แสดงการชื่นชมผลงานของตนเอง โดยนำเสนอข้อดี

และผลจากการนำไปใช้ นักเรยีนจะนำเสนอสิ่งใดบ้าง อย่างไร 

นักเรยีนกำลังทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนแล้วพบว่างานในส่วน

ของตนเองไม่ถูกต้อง นักเรยีนจะทำอย่างไร 



317 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 1.3 นำผลงานที่สร้างขึน้ไปใช้ 
ข้อ 8 

 

 
 

    

ก. นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรยีน (1 คะแนน)    

ข. นำไปแจกจ่ายให้กับทุกคนในชุมชน (2 คะแนน)    

ค. นำเสนอต่อผู้นำชุมชน โดยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของผลงาน 

    (4 คะแนน) 

   

ง. นำเสนอต่อคุณครู ให้คุณครูนำเสนอต่อชุมชน (3 คะแนน)    

จ. นำเสนอต่อชุมชน โดยอธิบายวิธีการสรา้งและใชง้าน 

   รวมถงึประโยชน์ของผลงาน (5 คะแนน) 

   

 

 
 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 
ข้อ 9 

 

 

 
 

    

ก. ใช้ข้อมูลที่หามาได้ทัง้หมด (1 คะแนน)    

ข. เลือกใชข้้อมูลที่สัน้ ๆ เพียง 1-2 ข้อมูล (2 คะแนน)    

ค. พิจารณาและให้เหตุผลในการเลือกใชข้้อมูลโดยวิเคราะห์  

   และประเมินข้อมูลก่อนที่จะสรุป (4 คะแนน) 

   

ง. ให้เหตุผลในการเลือกใชข้้อมูลก่อนที่จะสรุป (3 คะแนน)    

จ. พิจารณาถงึเหตุผลอย่างหลากหลายและเลือกใชเ้หตุผล 

    ที่สอดคล้องในการวิเคราะห์ ประเมินและสรุป (5 คะแนน) 

   

 

 

 

นักเรียนต้องการนำสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นไปใชใ้นชุมชน 

นักเรยีนจะมวีิธีการอย่างไร 

องค์ประกอบที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

หลังจากที่นักเรียนคน้หาข้อมูลเพื่อใช้สรา้งชิ้นงานแล้วต้อง

สรุปผลการใชข้้อมูล นักเรยีนมีวิธีการให้เหตุผลในการเลือกใช้

ข้อมูลอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 
ข้อ 10 

 

 

 

 

 
 
 

    

ก. เห็นด้วย เพราะสื่อของกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ข้อมูลนี ้ 

   และปฏิบัติตนตราวิธีการปอ้งกันอย่างเคร่งครัด (5 คะแนน) 
   

ข. เห็นด้วย เพราะจากการติดตามสื่อต่าง ๆ และจะปฏิบัติ 

   ตามแนะนำ (4 คะแนน) 
   

ค. เห็นด้วย เพราะจากการติดตามสถานการณ์ข่าวผ่าน 

    ทางโทรทัศน์และปฏบิัตตินตามที่ข่าวแนะนำ (3 คะแนน) 

   

ง. ไม่เห็นด้วยและหาข้อมูลในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง (2 คะแนน)    

จ. ไม่แน่ใจแต่จะปฏิบัติตนเหมือนคนอื่น ๆ (1 คะแนน)    

ตัวชีว้ัดที่ 2.2 แกป้ัญหาด้วยตนเอง 

ข้อ 11 

 

 

 
 

    

ก. ซื้อโมเดล สำเร็จรูปมาส่งคร ู(1 คะแนน)    

ข. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดลและสำรวจวัสดุในท้องถิ่น 

   เพื่อนำมาสร้างโมเดลอย่างคุ้มค่า (5 คะแนน) 

   

ค. ซื้ออุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดมาใช้ร่วมกับวัสดุในท้องถิ่น 

   เพื่อสร้างโมเดล (2 คะแนน) 

   

ง. สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดลและสำรวจวัสดุ 

   ในทอ้งถิ่นแล้วนำมาสร้างสร้างโมเดล (4 คะแนน) 

   

จ. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดลแล้วหาวัสดุในทอ้งถิ่น 

   มาใชใ้ห้มากที่สุด (3 คะแนน) 

   

 

“จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา พบว่าประเทศท่ีตดิเชื้อ 

เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก 

และการบรหิารงานด้านสาธารณสุขไม่ดีเท่าที่ควร”  

จากข้อความดังกล่าวนักเรยีนเห็นด้วยหรือไม่และจะปฏิบัตติน

อย่างไรใหเ้พื่อให้ตนเองปลอดภัย 

คุณครูให้นักเรียนนำวัสดุในท้องถิ่นมาใชใ้นการสร้างโมเดล 

ของสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายในแต่ละช่วงวัย นักเรยีน

จะมวีิธีการดำเนินการอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 2.2 แกป้ัญหาด้วยตนเอง 
ข้อ 12 

 

 
 

    

ก. ทำใหม่เพราะการแกไ้ขยากกว่า (1 คะแนน)    

ข. คน้หาข้อผิดพลาดของผลงาน ประเมินว่าแกไ้ขได้หรือไม่ 

    (3 คะแนน) 
   

ค. ค้นหาข้อผิดพลาดของผลงาน ประเมินว่าแกไ้ขได้หรือไม่  

    มีความคุ้มค่าหรือไม่ แล้วจงึปรับแกเ้พื่อให้ใชง้านได้ตาม 

    จุดประสงค์ (5 คะแนน) 

   

ง. คน้หาข้อผิดพลาดของผลงานและปรับปรุงแกไ้ข (2 คะแนน)    

จ. ค้นหาข้อผดิพลาดของผลงาน ประเมินว่าแกไ้ขได้หรือไม่และ 

   ปรับปรุงแก้ไข (4 คะแนน) 

   

ตัวชีว้ัดที่ 2.3 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา 

ข้อ 13 

 
 

 

    

ก. สังเกตว่ามีขยะกี่ประเภท มาจากไหน แล้วทำถังขยะ แยกประเภท 

   และนำกลับมาใช้ใหม่ (4 คะแนน) 

   

ข. บอกให้ทุกคนในโรงเรียนทิ้งขยะในถังขยะ (2 คะแนน)    

ค. สังเกตว่ามีขยะกี่ประเภท มาจากไหน แล้วทำถังขยะ แยกประเภท 

    หาวิธีนำมาสร้างชิน้งาน (5 คะแนน) 

   

ง. สังเกตว่าขยะกี่ประเภทและมาจากไหน (1 คะแนน)    

จ. สังเกตว่ามีขยะกี่ประเภท มาจากไหน แล้วทำถังขยะ แยกประเภท 

    (3 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสร้างขึน้ใช้งานไม่ได้ตามจุดประสงค์

ที่ตั้งไว้ นักเรยีนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

คุณครูให้นักเรียนแกป้ัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรยีน นักเรยีน 

จะมวีิธีการดำเนินการอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 2.3 ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา 
ข้อ 14 

 

 
 

    

ก. ลงคะแนนว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์ไหน (4 คะแนน)    

ข. เห็นด้วยกับเพื่อนที่ตัวเองสนิท (2 คะแนน)    

ค. ประดิษฐ์โคมไฟโดยใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เพื่อนต้องการ  

   (3 คะแนน) 

   

ง. อธิบายถงึข้อดี ข้อเสียของอุปกรณ์ที่ใช้ แล้วจึงให้เพื่อน 

   ในกลุ่มลงคะแนนเลือก (5 คะแนน) 

   

จ. เลือกอุปกรณ์ที่ตนเองชอบ (1 คะแนน)    

ตัวชีว้ัดที่ 2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

ข้อ 15 

 

 
 

    

ก. ศึกษาข้อมูลว่าสมุนไพรในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง เพื่อจัดประเภท  

    สรรพคุณเป็นอย่างไร มีวธิีการใช้อย่างไร และหาข้อมูลเพิ่มเติม 

    เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ จึงตัดสินใจเลือกใช ้(5 คะแนน) 

   

ข. ศึกษาข้อมูลว่าสมุนไพรในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง สรรพคุณ 

    เป็นอย่างไร มีวิธีการใช้จึงตัดสินใจเลือกใช้ (3 คะแนน) 

   

ค. ศึกษาข้อมูลว่าสมุนไพรในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง สรรพคุณ 

    เป็นอย่างไร มีวิธีการใช้และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน  

    จึงตัดสินใจเลือกใช ้(4 คะแนน) 

   

ง. ศกึษาข้อมูลว่าสมุนไพรในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง สนใจตัวไหน 

   จึงนำมาใช้ (2 คะแนน) 

   

จ. นำสมุนไพรทุกชนดิมาใช้ทันที (1 คะแนน)    
 

 

 

 

 

 

 

เพื่อนของนักเรียนมคีวามเห็นไม่ตรงกันในการเลือกใช้อุปกรณ์

ในการประดิษฐ์โคมไฟ นักเรยีนจะทำอย่างไร 

หากต้องการนำสมุนไพรในทอ้งถิ่นมาใช้อย่างปลอดภัย 

นักเรยีนมีวิธีการดำเนินการอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 
ข้อ 16 

 

 
 

    

ก. สร้างแบบจำลองตามตัวอย่างในหนังสือ (1 คะแนน)    

ข. ศึกษาส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบ 

   เลือกอุปกรณ์ และสร้างแบบจำลอง (5 คะแนน) 
   

ค. ศึกษาส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สรา้งแบบจำลอง  

    (3 คะแนน) 

   

ง. เลือกอุปกรณ์ และสร้างแบบจำลอง (2 คะแนน)    

จ. ออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และสรา้งแบบจำลอง (4 คะแนน)    

ตัวชีว้ัดที่ 2.5 ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ 

ข้อ 17 

 
 

 

    

ก. ทำความเข้าใจว่างานทุกงานมีข้อจำกัดและความผิดพลาด 

    อาจเกดิขึ้นได้ แล้วปรับปรุงแกไ้ขเฉพาะผลงานที่ชอบ (3 คะแนน) 

   

ข. รูส้ึกเสียใจ และปรับปรุงให้ใชง้านได้ก็พอ (2 คะแนน)    

ค. เข้าใจว่างานทุกงานมีข้อจำกัดและความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้  

    และปรับปรุงแก้ไขผลงานที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าสำคัญ (4 คะแนน) 

   

ง. หงุดหงิด ไม่พอใจ รื้อ ทำใหม่ทั้งหมด (1 คะแนน)    

จ. ทำความเข้าใจว่างานทุกงานมีข้อจำกัดและยอมรับความ 

    ผิดพลาดอาจเกดิขึ้นได้ ยินดีและพรอ้มปรับปรุงแก้ไข 

    ผลงานให้ดีขึ้นเสมอ (5 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูให้นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจำลองของวงจรไฟฟ้า

อย่างง่าย นักเรียนจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร 

เมื่อพบว่าช้ินงานที่สร้างขึ้นใชง้านได้ไม่ดีเหมือนที่วางแผนไว้ 

นักเรยีนจะทำอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 2.5 ใชค้วามผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ 
ข้อ 18 

 

 

 
 

    

ก. จัดเตรยีมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พรอ้ม (2 คะแนน)    

ข. จัดเตรียมผลงาน และทดลองก่อนที่จะแข่งขัน (3 คะแนน)    

ค. ทดลองก่อนการแข่งขัน และเตรยีมอุปกรณ์สำลองไว้ 

    เพื่อแก้ไขได้ทันที (4 คะแนน) 

   

ง. ทดลองก่อนจนแน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด และทดลองในสถานที่ 

   จรงิอีกครัง้ และเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อแก้ไขได้ทันที (5 คะแนน) 

   

จ. ไม่ใชง้านจนกว่าจะถงึเวลาในการแข่งขัน (1 คะแนน)    
 

 

 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 3.1 รับฟังผู้อื่น 
ข้อ 19 

 
 

    

ก. ตัง้ใจฟังเมื่อเพื่อนพูดผิดโต้แยง้ทันที (1 คะแนน)    

ข. ตั้งใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ และเห็นว่าการให้โอกาสผู้อื่นได้ 

   แสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญเสมอ (5 คะแนน) 

   

ค. ตั้งใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ แต่ไม่สนใจประเด็นที่ไม่เห็นด้วย  

   (2 คะแนน) 

   

ง. ตั้งใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ และให้โอกาสผู้อื่นได้ 

   แสดงความคิดเห็นเมื่อมีโอกาส (4 คะแนน) 

   

จ. ตัง้ใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคดิเห็น 

    ตามที่ตนเองเห็นว่าสมควร (3 คะแนน) 

   

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

นักเรยีนจะปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะที่นั่งฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ตอ้งแสดงการทำงาน 

ของสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนักเรยีน

ต้องเตรยีมการแสดงผลงานอย่างไร  



323 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 3.1 รับฟังผู้อื่น 
ข้อ 20 

 
 

    

ก. ฟัง แต่ไม่สนใจและไม่ให้ความสำคัญ (2 คะแนน)    

ข. ฟังอย่างตั้งใจ เพื่อปรับแนวคดิของตนเอง (3 คะแนน)    

ค. ไม่ฟัง ไม่สนใจและทำงานของตนเอง (1 คะแนน)    

ง. รับฟังและพยามยามทำความเข้าใจ (4 คะแนน)    

จ. รับฟัง พยามยามทำความเข้าใจ และปรับแนวคิดของตนเอง  

    (5 คะแนน) 

   

ตัวชีว้ัดที่ 3.2 ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

ข้อ 21 

 

 
 

    

ก. ตำหนิเพื่อนที่ให้ตนเองนำอุปกรณ์มากเกินไปและไม่ทำงาน  

    (1 คะแนน) 

   

ข. ขอโทษเพื่อน หาอุปกรณ์มาทดแทนและสร้างชิ้นงาน (3 คะแนน)    

ค. ขอโทษเพื่อน ปรึกษาคุณครูเพื่อแก้ไขและหาอุปกรณ์เพิ่มเท่าท่ี 

   หาได้และตั้งใจสรา้งชิ้นงานจนเสร็จ (5 คะแนน) 

   

ง. ขอโทษเพื่อน ตั้งใจทำงานและช่วยกันหาอุปกรณ์มาทดแทน 

   และสรา้งชิ้นงานจนเสร็จ (4 คะแนน) 

   

จ. ไม่ชีแ้จงกับเพื่อน แต่ทำงานโดยใชอุ้ปกรณ์ที่เพื่อนนำมา (2 คะแนน)    

ข้อ 22 

 

 
 

    

ก. ขอช่วยงานเพื่อน และทำในสิ่งที่เพื่อนให้ทำเท่านั้น (3 คะแนน)    

ข. แนะนำวิธีการทำงานให้เพื่อน ๆ (2 คะแนน)    

ค. นั่งเฉย ๆ ดีแล้วจะไดไ้ม่เหนื่อย (1 คะแนน)    

ง. ถามเพื่อนว่าจะให้ช่วยอะไรบา้งไหม (5 คะแนน)    

จ. ช่วยทำทุกอย่างที่ช่วยได้ (4 คะแนน)    
 

เมื่อมีคนพูดในเรื่องที่นักเรยีนไม่ชอบ นักเรียนจะทำอย่างไร 

ขณะท่ีทำงานกลุ่มพบว่าตนเองลืมนำอุปกรณ์ นักเรยีนจะทำ

อย่างไร 

เมื่อเพื่อนไม่มอบหมายงานในกลุ่มให้นักเรียนทำ นักเรยีน 

จะทำอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 3.3 สื่อสารโดยใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 
ข้อ 23 

 

 
 

    

ก. แสดงผลงานโดยนำไปวางไว้หน้าห้องเรียน (1 คะแนน)    

ข. แสดงผลงาน อธิบายวิธีการประดิษฐ์หน้าชั้นเรยีน (2 คะแนน)    

ค. แสดงผลงาน ส่งรูปเล่มรายงานให้คุณครู และอธิบายวิธีการ 

   ประดิษฐ์และประโยชน์หน้าชั้นเรียน  (4 คะแนน) 

   

ง. แสดงผลงาน ส่งรูปเล่มรายงานให้คุณครู อธิบายวิธีการ 

   ประดิษฐ์หน้าชั้นเรยีน (3 คะแนน) 

   

จ. แสดงผลงาน ส่งรูปเล่มรายงานให้คุณครู อธิบายวิธีการ 

   ประดิษฐ์หน้าชั้นเรยีนและทำแผ่นพับสรุป (5 คะแนน) 

   

ข้อ 24 

 

 
 

    

ก. พูดและอธบิาย (1 คะแนน)    

ข. เขียนรายงานและนำเสนอเป็นเล่ม (2 คะแนน)    

ค. จัดซุ้มแสดงผลงานคัดสรรและแจกแผ่นพับ (4 คะแนน)    

ง. นำเสนอผลงานทุกอย่างของนักเรยีน (3 คะแนน)    

จ. จัดซุ้มแสดงผลงานคัดสรรและนำเสนอเป็นวิดีโอ (5 คะแนน)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อกลุ่มของนักเรยีนต้องการนำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้น 

วิธีการสื่อสารให้คุณครูและเพื่อน ๆ ในห้องเข้าใจเป็นอย่างไร 
 

เมื่อสิน้ปกีารศกึษาโรงเรยีนมีการจัดแสดงผลงาน นักเรียน 

จะเลือกวิธีการใดเพื่อให้ผู้อื่นสนใจและเข้าใจงานของตนเอง 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 3.4 สื่อสารความคดิให้ผู้อื่นสนใจ 
ข้อ 25 

 

 
 

    

ก. เสนอความคิดแนวทาง วิธีการ แล้วอธบิายเหตุผลให้ผู้อื่นเขา้ใจ 

    โดยใชข้้อความ รูปภาพและแผนผังประกอบ (5 คะแนน) 

   

ข. ความคิดแนวทาง วิธีการต่าง ๆ โดยที่ผู้อื่นจะเห็นด้วยหรือไม่ 

    ก็ตาม (1 คะแนน) 

   

ค. เสนอความคิดแนวทาง วิธีการต่าง ๆ และอธิบายให้ผู้อื่นฟัง 

    (2 คะแนน) 

   

ง. เสนอความคิดแนวทาง วธิีการต่าง ๆ และพยายามอธิบายให้ 

    ผู้อื่นเข้าใจ (3 คะแนน) 

   

จ. เสนอความคิดแนวทาง วิธีการ แล้วอธบิายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้    

   รูปภาพ แผนผังประกอบ (4 คะแนน) 

   

ข้อ 26 

 

 
 

    

ก. หยุดนำเสนอ และทำตามความคดิของเพื่อน (1 คะแนน)    

ข. ทำงานต่อเมื่อพบปัญหาจึงนำเสนอแนวคิดของตนเอง (3 คะแนน)    

ค. รอโอกาสที่เหมาะสมแล้วเสนอเพื่อน ๆ อีก (2 คะแนน)    

ง. พยายามทำให้เพื่อนเข้าใจและเห็นด้วยโดยการอธิบาย (4 คะแนน)    

จ. แสดงให้เพื่อนเห็นข้อดีของแนวคดินั้นโดยยกตัวอย่างประกอบ 

   อย่างชัดเจน (5 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรยีนมีวิธีการสื่อสารแนวคดิของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นสนใจ

อย่างไร 

เมื่อนักเรยีนคน้พบแนวความคิดที่แปลกใหม่และนำเสนอ 

ให้เพื่อน ๆ ฟัง แต่เพื่อนไม่สนใจนักเรยีนจะทำอย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที่ 3.5 มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน 
ข้อ 27 

 

 
 

    

ก. ยกมือเพื่อเสนอตัวเป็นหัวหน้าทันที (5 คะแนน)    

ข. ยกมือแสดงตัวเมื่อไม่มีใครแสดงตัว (3 คะแนน)    

ค. นั่งเฉย ๆ เดี๋ยวเพื่อนก็ยกมือเอง (1 คะแนน)    

ง. รอให้เพื่อนยกมือก่อนแล้วค่อยยกตาม (4 คะแนน)    

จ. ยกมือแสดงตัวเมื่อเพื่อนเสนอ (3 คะแนน)    

ข้อ 28 

 

 

 
 

    

ก. รู้สกึเฉย ๆ และรบีแกไ้ขงานให้เสร็จจะได้ไม่ต้องเสียเวลา  

   (2 คะแนน) 
   

ข. มีความสุขท่ีทำงานเสร็จและจะร่วมปรับปรุงแกไ้ขงาน (3 คะแนน)    

ค. ภูมิใจและมีความสุขที่ทำงานเสร็จและยินดีร่วมมือปรับปรุง 

   แก้ไขงานร่วมกับเพื่อน ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ (5 คะแนน) 

   

ง. ภูมิใจและมีความสุขที่ทำงานเสร็จและยินดีปรับปรุงแก้ไขงาน 

   (4 คะแนน) 

   

จ. เสียใจและไม่พอใจที่ต้องแก้ไขงาน (1 คะแนน)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความพอใจ และให้นักเรยีน 

ที่ต้องการเป็นหัวหน้ากลุ่มยกมือ นักเรียนจะทำอย่างไร 

เมื่อนักเรยีนทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนเสร็จ แล้วนำไปส่งคุณครู 

พบว่าผลงานมีบางส่วนที่ต้องแก้ไข นักเรียนจะมีความรู้สึก

อย่างไร 
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สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตัวชีว้ัดที ่3.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 
ข้อ 29 

 

 
 

    

ก. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานแผ่นพับ ภาพถ่ายและ 

    จัดนิทรรศการแสดงผลงานในห้องประชุม (4 คะแนน) 

   

ข. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานแผ่นพับ ภาพถ่ายผ่าน 

   ช่องทางไลน์ เฟสบุ๊ค และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (5 คะแนน) 

   

ค. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานแผ่นพับและจัดนิทรรศการ 

   แสดงผลงานในหอ้งประชุม (3 คะแนน) 

   

ง. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานเพื่อให้ง่ายและสะดวก 

   (1 คะแนน) 

   

จ. นำเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนในรูปแบบรายงานและแผ่นพับ 

   (2 คะแนน) 

   

ข้อ 30 

 

 
 

    

ก. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการคน้หาความรู้ อย่างหลากหลาย 

   และเหมาะสม (4 คะแนน) 
   

ข. คน้หาจากเว็บไชตผ์่านคอมพิวเตอร์ (3 คะแนน)    

ค. ขออนุญาตไปคน้หาในห้องสมุด (2 คะแนน)    

ง. ถามคุณครูและเพื่อน ๆ ในกลุ่มของตนเอง (1 คะแนน)    

จ. ค้นหาจากเว็บไชต์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  

   และแลกเปลี่ยนความรูท้ี่ได้กับเพื่อน ๆ ผ่านเคร่ืองมือ 

   สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ (5 คะแนน) 

   

 

 

 

           ลงชือ่......................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

  (....................................................) 

เมื่อนักเรยีนต้องการนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้น นักเรยีนมีวิธีการ

ในการนำเสนออย่างไรเพื่อให้น่าสนใจมากที่สุด 

เมื่อข้อมูลในหนังสือเรยีนและเอกสารที่คุณครูให้มามีข้อมูลไม่

เพียงพอ นักเรยีนมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกประเด็น 
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(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

แบบประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

…………………………………………………………………………………………………………… 

คำชี้แจง 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบบันี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำ

วิทยานิพนธ ์เรื่อง การพัฒนาหลักสตูรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างข้ึนจากการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้และ

ความสามารถของผู้เรียนตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 

 2. ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาว่าแบบทดสอบในแต่ละข้อคำถาม 

วัดพฤติกรรมและความสามารถของผู้เรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดทีก่ำหนดหรือไม่ โดยทำ

เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่าน ดงันี้  

  + 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามวัดพฤติกรรมและความสามารถ 

       ของผู้เรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

        0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดพฤติกรรมและความสามารถ 

       ของผู้เรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามวัดพฤติกรรมและความสามารถ 

       ของผู้เรียนไมส่อดคล้องกับตัวชี้วัด 

 3. ท่านสามารถเขียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลงในช่อง 

“ข้อเสนอแนะ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ผลการพิจารณาของทา่นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง

และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่่านให้ความอนุเคราะห์ 
 

นางสาวเวิน ริทัศนโ์ส 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 1.2 ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน 

ข้อ 1 พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

    
ก ข ค ง 

นักเรยีนควรเลือกรับประทานอาหารในภาพใด เพราะอะไร 

1. ข และ ค เพราะมีสารอาหารครบทัง้ 5 หมู่ 

2. ก และ ง เพราะใหพ้ลังงานเพียงพอ 

3. ก และ ค เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ 

4. ข และ ง เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย 

เฉลย : 1 

    

ข้อ 2 ข้อใดคือประโยชน์ของสารอาหาร 

1. ทำให้ร่างกายแข็งแรง 

2. ทำให้ร่างกายเจรญิเติบโต 

3. ปอ้งกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย :  4 

    

ข้อ 3 สัดส่วนสารอาหารท่ีเหมาะสม ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  

ไขมัน และวิตามินเกลือแร่ เท่ากับ 50, 20, 20 และ 10 ตามลำดับ 

ข้อใดแสดงอัตราส่วนสัดส่วนของสารอาหารได้ถูกต้อง 

 คาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน : วิตามิน : เกลือแร่ 

1. 50 : 20 : 20 : 10 

2. 50 / 20 / 20 / 10  

3. 5 : 2 : 2 : 1 

4. 5 / 2 / 2 / 1 

เฉลย : 1 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ

เพศและวัยรวมทัง้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ข้อ 4 กำหนดให้ A B C D และ E คือ อาหาร 5 ชนดิ ซึ่งมีสารอาหาร

หลักและปรมิาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบรโิภค ดังตาราง 

 

จากข้อมูล สมชายมีอายุ 11 ป ีควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด 

เพื่อให้ได้พลังงานท่ีเหมาะสมและได้รับสารอาหารครบทุกประเภท 

1. A B และ C 3. C B และ E 

2. A D และ E 4. B C และ D 

เฉลย :  1 

ชนดิอาหาร สารอาหารหลัก พลังงาน (กิโลแคลอร)ี 

A คาร์โบโฮเดรตและน้ำ 650 

B โปรตีนและวิตามิน 500 

C ไขมันและคาร์โบไฮเดรต 550 

D แร่ธาตุและวิตามิน 100 

E โปรตีนและไขมัน 950 

    

ว 4.2 ป.6/1 ใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชวีิตประจำวัน 

ข้อ 5 ข้อใดเป็นการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 

1. การหาหนังสือที่หายไป 

2. การเก็บขยะในสวนสาธารณะไปทิง้ที่ถังขยะ 

3. การปดิไฟปิดพัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อออกจากบา้น 

4. การหาทางออกจากเขาวงกตโดยต้องไม่ยกดินสอขึ้นจากกระดาษ 

เฉลย : 4 

    

ข้อ 6 ถา้นักเรยีนต้องการเดินทางไปบ้านของคุณยาย ซึ่งมีระยะทาง 400 

กโิลเมตร โดยรถยนต์วิ่ง 80 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง จะตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่

จึงจะถงึจุดหมาย 

1. 2 ชั่วโมง 3. 4 ชั่วโมง 

2. 3 ชั่วโมง 4. 5 ชั่วโมง 
 

เฉลย : 4 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแกป้ัญหาในชีวติประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด 

ของโปรแกรมและแก้ไข  

ข้อ 7 ข้อใดลำดับชุดคำสั่งโปรแกรมคำนวณพื้นท่ีสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้

ถูกตอ้ง 

     (ก)  area = A*A 

     (ข)  จบ 

     (ค)  แสดงผลพื้นที่ 

     (ง)  รับค่าความยาวด้าน A 

     (จ)  เริ่มตน้ 

1. (จ)    (ค)    (ก)    (ง)    (ข)  

2. (จ)    (ค)    (ง)    (ก)    (ข)  

3. (จ)    (ก)    (ค)    (ง)    (ข)  

4. (จ)    (ก)    (ง)    (ค)    (ข) 

เฉลย : 4 

    

ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์  

โดยที่ปรมิาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ 

ข้อ 8 สารอาหารท่ีให้พลังงาน ได้แก่  

 - คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม   ให้พลังงาน 4 กโิลแคลอรี  

 - โปรตีน 1 กรัม            ให้พลังงาน 4 กโิลแคลอรี  

 - ไขมัน 1 กรัม              ให้พลังงาน 9 กโิลแคลอรี 

ข้อใดแสดงอัตราส่วนของพลังงานได้ถูกต้อง 

 

เฉลย : 3 

ข้อ ปรมิาณสารอาหาร (กรัม) คาร์โบไฮเดรต: ไขมัน 

1. 1 4 : 4 

2. 2 4 : 9 

3. 3 12 : 27 

4. 4 8 : 13 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 1.2 ป.6/3 ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร

ครบถว้นในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทัง้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ข้อ 9 พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม 

 
ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

1. นมคอือาหารที่ทุกวัยมีความต้องการในปรมิาณที่ใกล้เคยีงกันมากที่สุด 

2. สัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัยและการใชพ้ลังงาน 

   ของแต่ละคน 

3. น้ำตาล ไขมัน และโซดียม เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ 

4. คาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกาย 

เฉลย : 2 

    

ค 1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 

ข้อ 10 อัตราส่วนของข้าว/แป้ง ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเป็นดังนี้  

วัยเด็ก : วัยรุ่น : วัยผู้ใหญ่ คือ 8 : 10 : 12 ถ้าวัยเด็ก มีความต้องการ

ข้าว/แป้งเป็น 10 สว่น อัตราส่วนในข้อเทา่กับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 

1. 10 : 10 : 12 

2. 10 : 12 : 14 

3. 16 : 20 : 24 

 

 

4. 20 : 25 : 30  

เฉลย : 3 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 1.2 ป.6/4 สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร  

รวมทัง้อธบิายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร 

ข้อ 11 แผนภาพแสดงอวัยวะในระบบย่อยอาหารเป็นดังนี้ 

   ปาก        อวัยวะ A       อวัยวะ B       อวัยวะ C       ทวารหนัก 

จากแผนภาพข้างต้นขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

  1. แป้งจะถูกย่อยที่อวัยวะ A และถูกดูดซึมท่ีอวัยวะ C 

  2. คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะถูกย่อยที่อวัยวะ A และถูกดูดซึม 

     ที่อวัยวะ B 

  3. กากอาหารจะผ่านอวัยวะ C โดยไม่มีการดูดซึม เพื่อขับออกทาง 

     ทวารหนัก 

  4. อาหารทุกชนิดจะมีการย่อยและดูดซึมที่อวัยวะ C และถูกขับออก 

     ทางทวารหนัก 

เฉลย : 4 

    

ว 1.2 ป.6/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 

ในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

ข้อ 12 ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย

อาหาร 

1. เลือกรับประทานอาหารที่มเีส้นใยสูงประเภทผักและผลไม้ที่ 

   ปลอดสารพิษเท่านัน้ 

2. รับประทานอาหารแต่ละมื้อในเวลาเดียวกันทุกวันและรับประทาน 

   เฉพาะอาหารท่ีมีราคาแพง 

3. ล้างมือให้สะอาดหลังขับถ่าย ก่อนรับประทานอาหารและ 

   รับประทานอาหารที่ชอบเป็นประจำ 

4. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย  

    โดยคำนวณปริมาณและแคลอรี่ของอาหารแต่ละชนดิก่อน 

   รับประทาน 

เฉลย : 4 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 4.2 ป.6/4 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  

เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

ข้อ 13 ข้อใดเป็นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่ปลอดภัย 

1. แนะนำวิธีการเล่นเกมออนไลน์ให้กับเพื่อนสนิท 

2. คน้หาข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อทำรายงานกับเพื่อน 

3. เรียนออนไลน์ในเรื่องที่สนใจและนำความรูไ้ปใชใ้นชวีิตประจำวัน 

4. แชร์ข้อมูลของที่พบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับเพื่อน ๆ  

    ในชัน้เรียน 

เฉลย : 1 

    

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชวีิตประจำวัน 

ข้อ 14 ใครใชเ้หตุผลเชงิตรรกะในแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่าง

เหมาะสม 

1. ฝน อุ่นอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ 

2. เมฆ เดินทางจากบ้านมาโรงเรยีนโดยใชท้างลัด 

3. น้ำ ทำการบ้านโดยค้นหาข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ต 

4. หมอก ทำอาหารเองไม่เป็นจึงต้องซื้ออาหารสำเร็จจากตลาด 

เฉลย : 2 

    

ว 4.2 ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการคน้หาข้อมูลอย่างมีประสิทธภิาพ 

ข้อ 15 ข้อใดเป็นการใชอ้ินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. คน้หาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรยีนเพิ่มเติม 

2. คน้หาที่อยู่ของเพื่อนที่ไม่มาโรงเรยีนบ่อย ๆ 

3. คน้หารา้นคา้ที่ขายของเล่นออนไลน์ 

4. คน้หาโรงเรยีนสอนพิเศษที่มีชื่อเสียง 

เฉลย : 1 

    

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 

ข้อ 16 ข้อใดคือขั้นตอนแสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหารอ้ยละ 

  (A) สมมติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ  (B) สร้างสมการหรือสร้างสัดส่วน 

(C) แก้สมการหรือแกส้ัดส่วนหาค่าตัวแปร 

1. (A)       (B)       (C) 

2. (A)       (C)       (B) 

3. (B)       (A)       (C) 

4. (B)       (C)       (A) 

เฉลย : 1 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน  

ข้อ 17 น้ำมะพร้าวปั่น (50 มิลลิลิตร) มีวิธีทำคือผสมน้ำมะพร้าว 

กับนำ้เชื่อม (40:4) เมื่อดื่มแล้วพบว่าหวานน้อยไปจึงปรับอัตราส่วน 

ของน้ำมะพร้าวกับน้ำตาลเป็น 10 : 3 ในปรมิาตรเท่าเดิมต้องเติม

น้ำเชื่อมอีกกี่มลิลิลิตร 

1. 4 มิลลิลิตร 

2. 8 มิลลิลิตร 

3. 12 มิลลิลิตร 

4. 20 มิลลิลิตร 

เฉลย : 3 

    

ข้อ 18 พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

ลำไส้เล็ก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ดูโอดีนัม เจจูนัม และอิเลอัม  

ซึ่งมีความยาวคิดเป็นอัตราส่วน 10 : 50 : 80 ถา้ดูโอดีนัมยาว  

50 เซนติเมตร เจจูนัม และอเิลอัม ยาวเท่าไร    

   (A) สิ่งที่โจทย์ถาม : เจจูนัม และอิเลอัม ยาวเท่าไร 

   (B) หาความยาวของเจจูนัม และอิเลอัม จากอัตราส่วนของดูโอดีนัม 

        ต่อเจจูนัมต่ออิเลอัม = 10:50:80 

   (C) สิ่งที่โจทย์บอก : ความยาวโอดีนัม เจจูนัม และอิเลอัม  

        มีอัตราส่วน 10:50:80  

   (D) เนื่องจาก 50  10 = 5  

        จะได้ 10:50:80 = (10 x 5) : (50 x 5) : (80 x 5) =  

        50:250:400 

   (E) ดังนั้น เจจูนัมยาว 250 เซนติเมตร และอิเลอัมยาว 400  

       เซนติเมตร 

ข้อใดเรียงลำดับการแสดงวิธีการหาคำตอบได้ถูกตอ้ง 

1. (A) (C) (B) (D) (E) 

2. (A) (D) (C) (B) (E) 

3. (A) (B) (D) (C) (E) 

4. (A) (B) (C) (D) (E) 

เฉลย : 1 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหารอ้ยละ 2-3 ขั้นตอน 

ข้อ 19 พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม  

ผนังลำไส้ของคนมีวลิลัสประมาณ 5 ล้านอัน หรือประมาณ 20,000  

ถงึ 40,000 อันต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พื้นที่ 1 ตารางเมตร มีวิลลัส     

คดิเป็นร้อยละเท่าไรของวิลลัสทั้งหมด  

   (A) พื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตรมีวิลลัสคดิเป็นร้อยละเท่าไรของวิลลัส 

        ทัง้หมด 

   (B) ผนังลำไส้ของคนมีวลิลัสประมาณ 5 ล้านอัน  

   (C) ประมาณ 20,000-40,000 อันต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร  

   (D) หารอ้ยละของวิลลัสต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร  

ข้อมูลในข้อใดเกี่ยวข้องกับการแกโ้จทย์ปัญหานี้ 

1. (A) (B) (C)  

2. (A) (B) (D)  

3. (A) (C) (D) 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 1 

    

ข้อ 20 โจทย์ปัญหาในข้อ (19) คำตอบคือข้อใด 

1. รอ้ยละ 0.04-0.08 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

2. รอ้ยละ 0.4-0.8 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

3. รอ้ยละ 4-8 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

4. รอ้ยละ 40-80 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

เฉลย : 2 

    

ว 2.2 ป.6/1 อธิบายการเกดิและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ข้อ 21 ข้อใดไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการเกดิแรงไฟฟ้าในขณะหวีผม 

1. เส้นผมแต่ละเส้นมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน  

2. เส้นผมที่ตดิหวีขึน้มาเกิดจากเส้นผมดึงดูดหวี  

3. เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างเส้นผมกับหวี  

4. ประจุไฟฟ้าระหว่างเส้นผมกับหวีเป็นประจุต่างชนดิกัน 

เฉลย : 2 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ข้อ 22 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 

   A สายไฟ   B เครื่องใชไ้ฟฟ้า  C แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

ข้อใดคือส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 

1. A และ B 

2. A และ C 

3. B และ C 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 4 

    

ข้อ 23 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม  

   A ตัวนำไฟฟ้า  B เครื่องใชไ้ฟฟ้า  C แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1. A ต้องเป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติก กระดาษ หรือไม้เท่านัน้ 

2. B เปลีย่นพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานในรูปแบบอื่น 

3. C ทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 1 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรมิาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ข้อ 24 (ใช้ข้อมูลตอบข้อ 24-25) พิจารณาภาพและข้อมูลแล้วตอบ

คำถาม 

              

นักเรยีนต้องการทำฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะดังรูป 

แต่ละชั้นมคีวามหนา 10 เซนติเมตร โดยหน้าตัดของฐานชัน้ล่างเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 60 เซนติเมตร หน้าตัดของฐานชั้นบน 

มีความยาวน้อยกว่าช้ันล่างด้านละ 5 เซนติเมตร ถ้าราคาวัสดุที่ใช้ทำ

ลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท นักเรยีนต้องจ่ายเงินซื้อวัสดุในการสรา้งฐาน

แบบจำลองวงจรไฟฟ้ากี่บาท 

วิธีการหาคำตอบ 

   ขั้นที่ 1 แบ่งฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วน 

   ขั้นที่ 2 หาปริมาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้า แต่ละส่วน 

   ขั้นที่ 3 ………………………………………………………………………. 

   ขั้นที่ 4 นำปริมาตรของฐานแบบจำลองคูณกับจำนวนเงินค่าวัสดุ 

ข้อใดคือวิธีการหาคำตอบในขั้นที่ 3 

1. นำปริมาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนมารวมกัน 

2. นำปริมาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนมาลบกัน 

3. นำปริมาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนมาคูณกัน 

4. นำปริมาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนมาหารกัน 

เฉลย : 1 

    

ข้อ 25 จากข้อ 24 นักเรียนต้องจ่ายเงินซื้อวัสดุในการสรา้งฐาน

แบบจำลองวงจรไฟฟ้ากี่บาท 

1. 40 บาท 

2. 60 บาท 

3. 100 บาท 

4. 200 บาท 

เฉลย : 4 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

ข้อ 26 พิจารณาภาพและข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

 
 

   (A) เส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นยาว 25 เซนติเมตร 

   (B) ลายหินขัดรูปนี้ มีเส้นแบ่งแนวทัง้หมด 24 + 6 = 30 เส้น 

   (C) ลายหินขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6 รูป มีเส้นแบ่งแนว 6 x 4  

        = 24 เส้น 

   (D) ช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อย 30 x 25  

        = 750 เซนติเมตร 

   (E) ส่วนที่เหลือเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยม 6 รูป รูปละ 1 เส้น มีเส้น    

        แบ่งแนว 6 x 1 = 6 

ข้อใดเรียงลำดับวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกตอ้ง 

1. (A) (B) (C) (D) (E)  

2. (B) (E) (A) (C) (D)  

3. (C) (E) (B) (A) (D) 

4. (D) (B) (E) (A) (C)  

เฉลย : 3 

    

ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

ข้อ 27 พิจารณาภาพต่อไปนี ้แล้วตอบคำถาม  
 

 

 

 

 

    

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1. เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  

2. เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 

3. ถา้วัสดุ A ทำจากพลาสติกจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ 

4. เป็นวงจรไฟฟ้าระบบปิดทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร 

เฉลย : 2 

    

A 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 

ข้อ 28 (ใช้ข้อมูลตอบข้อ 28-29) 

เมฆต้องการสร้างแบบจำลองวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้เป็นวงกลมที่มีเส้น

ผ่านศูนย์กลางยาว 1 เมตร ต้องใช้พื้นที่อย่างน้อยท่ีสุดเท่าไร (กำหนด  

 = 3.14)  

   (A) หาสิ่งที่โจทย์ถามและกำหนดให้ 

   (B) หาความยาวของรัศมไีด้อย่างไร และยาวเท่าใด 

   (C) หาพื้นที่ที่ต้องใชส้ร้างแบบจำลองได้อย่างไร 

   (D) สรุปคำตอบว่าอย่างไร 

   (E) เป็นที่สมเหตุสมผลหรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร 

ข้อใดคือลำดับขั้นตอนในการดำเนินการแกโ้จทย์ปัญหา 

1. (A) (B) (C) (E) (D) 

2. (A) (C) (B) (D) (E) 

3. (A) (B) (C) (D) (E) 

4. (A) (B) (C) (E) (D) 

เฉลย : 3 

    

ข้อ 29 จากข้อ 28 ต้องใชพ้ื้นที่อย่างน้อยที่สุดเท่าไร 

1. 3.14 ตารางเซนติเมตร 

2. 314 ตารางเซนติเมตร 

3. 15.7 ตารางเซนติเมตร 

4. 157 ตารางเซนติเมตร 

เฉลย : 4 

    

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  

เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

ข้อ 30 บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมและปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี 

1. กล้า ให้ชื่ออีเมลล์กับเพื่อนสนิท 

2. เก่ง ไปพบเพื่อนที่รู้จักผ่านสื่อออนไลน์ 

3. แก้ว ส่งการบา้นให้เพื่อนลอกผ่านสื่อออนไลน์ 

4. ก้าว พบข้อความข่มขู่จากการสื่อสารออนไลน์จึงปรึกษากับคุณครู 

เฉลย : 4 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธทีี่เหมาะสมในการอธิบายวิธกีารและผล 

ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

ข้อ 31 นักเรยีนต้องการทราบว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดทำให้หลอดไฟ

สว่างมากที่สุด  

   A ตั้งสมมติฐาน  B กำหนดตัวแปรต้น  C กำหนดตัวแปรตาม  

   D กำหนดตัวแปรควบคุม E จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลอง 

   F กำหนดขั้นตอนวิธีการทดลอง G บันทึกผลการทดลอง 

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการทดลองได้ถูกตอ้ง 

1. A, B, C, D, E, F, G 

2. A, D, C, B, E, F, G 

3. B, D, C, A, F, E, G 

4. B, C, D, A, F, E, G 

เฉลย : 1 

    

ข้อ 32 จากข้อ 31 ต้องต่อวงจรไฟฟ้าก่ีวงจรและมีจำนวนหลอดไฟฟ้า 

ในแต่ละวงจรตามข้อใด 

ข้อ จำนวนวงจรไฟฟ้า จำนวนหลอดไฟ 

1 1 1 

2 2 2 

3 2 1 

4 1 2 

เฉลย : 2 

    

ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์ 

และการประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน 

ข้อ 33 ทำไมนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า 

1. นำไปใชใ้นการทำข้อสอบเพื่อเข้าเรยีนในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. ช่วยผู้ปกครองต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 

3. สร้างรายได้โดยการรับจ้างต่อวงจรไฟฟ้า 

4. ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

เฉลย : 4 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  

โดยบอกประโยชน์ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

ข้อ 34 เมื่อนักเรยีนต่อวงจรไฟฟ้าท่ีมหีลอดไฟฟ้า 4 หลอด  

และถอดหลอดไฟฟ้าในวงจรออก 1 หลอด จะได้แผนภาพวงจรไฟฟ้า

และจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ยังสว่างตามข้อใด 

 แผนภาพวงจรไฟฟ้า จำนวนหลอดไฟฟ้าท่ีสว่าง 

1  

 

 

 

2 

2  

 

 

 

3 

3  

 

 

 

 

 

0 

4  

 

 

 

 

 

3 

เฉลย : 4 
 

    

ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

ข้อ 35 นักเรยีนสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ

ของรูปตามข้อใด 

1. ความยาวด้าน                         2. ขนาดของมุม 

3. ลักษณะของมุม                       4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 4 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ข้อ 36 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน และมีมุมขนาด 

    เท่ากัน 3 มุม ซึ่งเป็นมุมที่มีด้านยาวไม่เท่ากันเป็นแขนของมุม 

2. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน และมุมแต่ละมุม       

    มีขนาด 60 องศา 

3. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลม 

4. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมฉาก 1 มุม 

เฉลย : 1 

    

ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธทีี่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า 

แบบอนุกรมและแบบขนาน 

ข้อ 37 พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม  
 

 

 

 

 

A คือวัสดุในข้อใดจงึจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรและทำไห้หลอด

ไฟฟ้าสว่าง 

1. ขดลวด 

2. ไส้ดินสอ 

3. ลวดทองแดง 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 

ข้อ 38 นักเรยีนต้องการสรา้งโคมไฟที่ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมฐาน

ยาว 1 เซนติเมตร และด้านยาวด้านละ 3 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยม 

ที่สร้างมีลักษณะตามข้อใด 

ข้อ รูปสามเหลี่ยม 

1  

 
 

2  
 

3  

 

4  

 

เฉลย : 1 

    

ค 3.1 ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

ข้อ 39 (ใช้ข้อมูลตอบข้อ 39-40)  

พิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมแล้วตอบคำถาม 

       
อาหารชนิดท่ีชาวต่างชาติชอบคิดเป็นรอ้ยละรวมกันแล้วเท่ากับ 

รอ้ยละของมัสมั่น 

(A) ต้มยำกุ้งและผัดไทย          (B) ส้มตำและแกงเขียวหวาน 

(C) ต้มยำกุ้งและและต้มข่าไก่   (D) แกงเขียวหวานและต้มข่าไก่ 

1. (A) (B)                        2. (A) (C) 

3. (C) (D)                       4. (B) (D) 

เฉลย : 1  
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ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ข้อ 40 อาหารที่ชาวต่างชาติชอบมากที่สุดคิดเป็นกี่เท่าของอาหาร 

ที่ชอบน้อยที่สุด 

1. 5 เท่า 

2. 15 เท่า 

3. 25 เท่า 

4. 35 เท่า 

เฉลย : 3 

    

 

 

           ลงชือ่.......................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

   (...................................................) 
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ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 

ผลการประเมินหลักสูตรบูรณาการและผลการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 19 ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะ 

                การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน  

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

/อ
งค

ป์ร
ะก

อบ
แล

ะต
ัวช

ีว้ดั
 

1. 
คว

าม
คิด

สร
้าง

สร
รค

์แล
ะน

วัต
กร

รม
 

1.1
 ส

ร้า
งผ

ลง
าน

ทีแ่
ปล

กใ
หม

 ่

1.2
 ร

ิเร
ิ่มค

วา
มค

ดิใ
หม่

 ๆ
 

1.3
 น

ำผ
ลง

าน
ที่ส

รา้
งข

ึน้ไ
ปใ

ช ้

2.
 ก

าร
คิด

อย
่าง

มีว
จิา

รณ
ญ

าณ
แล

ะก
าร

แก
้ปัญ

หา
 

2.
1 

ใช
้เห

ตุผ
ลใ

นเ
รือ่

งต
่าง

 ๆ
 

2.
2 

แก
ป้ัญ

หา
ด้ว

ยต
นเ

อง
 

2.
3 

ช่ว
ยผ

ู้อื่น
แก

ป้ัญ
หา

 

2.
4 

วิเ
คร

าะ
ห์ก

ระ
บว

นก
าร

ทำ
งา

น 

2.
5 

ใช
้คว

าม
ผิด

พล
าด

เป
็นโ

อก
าส

ใน
กา

รเ
รีย

นร
ู้ 

3.
 ก

าร
สื่อ

สา
รแ

ละ
กา

รท
ำง

าน
ร่ว

มกั
น 

3.
1 

รับ
ฟัง

ผู้อื
่น 

3.
2 

ทำ
งา

นร
่วม

กับ
ผู้อ

ื่นไ
ด ้

3.
3 

สื่อ
สา

รโ
ดย

ใช
ภ้า

ษา
แล

ะไ
ม่ใ

ชภ้
าษ

าอ
ย่า

งเ
หม

าะ
สม

 

3.
4 

สื่อ
สา

รค
วา

มค
ิดใ

ห้ผ
ู้อื่น

สน
ใจ

 

3.
5 

เห
็นค

ุณ
ค่า

ขอ
งก

าร
ทำ

งา
นเ

ป็น
ทมี

แล
ะม

คีว
าม

สุข
ใน

กา
รท

ำง
าน

 

3.
6 

ใช
้สื่อ

เท
คโ

นโ
ลย

ีใน
กา

รส
ื่อส

าร
อย

่าง
หล

าก
หล

าย
 

คนที่ 1  5 5 5  5 5 5 5 4  5 5 4 4 5 5 

คนที่ 2  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 3  5 5 2  5 5 3 5 2  3 5 5 5 2 5 

คนที่ 4  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 5  5 5 4  5 5 5 5 5  4 5 5 4 5 5 

คนที่ 6  5 5 5  5 5 5 5 4  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 7  5 5 4  5 4 5 5 5  4 5 4 4 5 5 

คนที่ 8  4 4 4  4 3 4 4 4  4 4 4 4 4 4 

คนที่ 9  5 5 4  5 5 4 5 5  4 5 4 4 5 5 

คนที่ 10  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 11  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 12  5 5 5  5 5 4 5 4  5 5 4 4 5 5 

คนที่ 13  5 5 3  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 14  5 5 4  5 5 5 5 4  5 5 5 5 4 4 

คนที่ 15  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 16  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

คนที่ 17  5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

  4.94 4.94 4.41  4.94 4.82 4.71 4.94 4.53  4.65 4.94 4.71 4.65 4.71 4.88 

S.D.  0.24 0.24 0.87  0.24 0.53 0.59 0.24 0.80  0.61 0.24 0.47 0.49 0.77 0.33 

ความหมาย  มากที่สุด มากที่สุด     มาก  มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด  มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 



350 

ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรบรูณาการ 

ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะหด์ัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรบูรณาการ 

             ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 

             ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

             ปีที ่6 โดยผู้เชีย่วชาญ 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ประเมินความสอดคล้องขององคป์ระกอบ

หลักสูตร 

        

1. ที่มาและความสำคัญกับหลักการของ 

   หลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. หลักการกับจดุมุ่งหมายของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับโครงสรา้งของ 

   หลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับวธิีการจัด 

   กจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการวัดและ 

   ประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

9. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10.จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 0.98 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ประเมินความสอดคล้องภายในของเอกสาร

ประกอบหลักสูตร : แผนการจัดกิจกรรมหน่วย

การเรียนรู้ท่ี 1-5 

        

1. จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้กับภาระงานชิน้งาน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้กับการวัดและ 

   ประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้กับการจดักจิกรรม 

   การเรยีนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กจิกรรมการเรียนรู้กับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. กจิกรรมการเรียนรู้ส่ือและแหล่งเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. กจิกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 0.98 สอดคลอ้ง 

รวม 0.98 สอดคลอ้ง 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรบรูณาการ 

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด 

             สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

             การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

             โดยผู้เชีย่วชาญ 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

1. เอกสารหลักสูตร         

1.1 ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร         

   1.1.1 มีความสมเหตุสมผล 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.1.2 ตรงกับสภาพความเป็นจรงิ 

          ในปัจจุบนั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.1.3 มีความจำเป็นที่จะต้องพฒันา 

          หลักสูตร 5 5 5 5 4 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.1.4 เขยีนเรียบเรยีงภาษาได ้

          สละสลวยและสัมพันธ ์

          ต่อเนื่องกันทุกประเด็น 5 4 4 4 5 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

1.2 แนวคิดพืน้ฐานของหลักสูตร         

   1.2.1 ชัดเจนอ่านเข้าใจงา่ย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.2.2 ทันสมยั เหมาะสำหรับ 

          ประยุกตใ์ช้ในการพัฒนา 

          ทักษะการเรียนรูแ้ละ 

          นวัตกรรมของนักเรียน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.2.3 เหมาะสำหรับการนำมา 

     กำหนดเปน็หลักการของหลักสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

1.3 หลักการของหลักสูตร         

   1.3.1 ชัดเจนอ่านเข้าใจงา่ย 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.3.2 สอดคลอ้งกับแนวคิดพื้นฐาน 

           ของหลกัสูตร 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

   1.3.3 มีความเป็นไปไดต้่อ 

           ความสำเร็จในการพฒันา 

           ทักษะการเรียนรู้และ 

           นวัตกรรมของนักเรียน,  

           ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

           ตามหลักสูตร 5 4 5 5 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.3.4 นำไปปฏบิัตไิด้จรงิ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

1.4 จดุมุ่งหมายของหลักสูตร         

   1.4.1 แสดงสิง่ท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับ 

          นักเรยีนอย่างชัดเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.4.2 มีความสำคัญและจำเป็นที ่

          จะต้องสง่เสริมให้บรรล ุ

          เปา้หมายความสำเร็จ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.4.3 มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ 

          ผลสำเรจ็ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.4.4 สอดคลอ้งกับแนวคิดพื้นฐาน 

          และหลักการของหลักสูตร 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

1.5 กรอบทักษะการเรียนรูแ้ละ 

     นวัตกรรม         

   1.5.1 สอดคลอ้งกับความต้องการ 

          จำเป็นในการพัฒนาทักษะ 

          การเรียนรู้และนวัตกรรม 

          ของนักเรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.5.2 สอดคลอ้งกับภาระงาน 

          ทีน่ักเรยีนต้องปฏิบัต ิ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.5.3 ชัดเจนเป็นรูปธรรม เอื้อต่อ 

           การออกแบบกิจกรรม  

           การวัดและประเมินผล 

           การเรยีนรู ้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.5.4 มีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งเสริม 

          ให้เกิดกับนักเรียน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

1.6 เนื้อหาสาระของหลักสูตร         

   1.6.1 สอดคลอ้งกับกรอบทักษะ 

          การเรียนรู้และนวัตกรรม 

          ของนักเรียน และจุดมุง่หมาย 

          ของหลักสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.6.2 สอดคลอ้งกับภาระงาน 

          ทีน่ักเรยีนต้องปฏิบัต ิ 5 5 3 4 5 4.40 0.89 เหมาะสมมาก 

   1.6.3 เพยีงพอและเหมาะสมต่อ 

           การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

           และนวตักรรมของนักเรยีน 

           และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           ตามหลักสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

1.7 โครงสรา้งหลักสูตร         

   1.7.1 มีลำดับขัน้ตอนท่ีชัดเจน  

          สามารถนำไปปฏิบัติจรงิได ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.7.2 สอดคลอ้งกับแนวคิดพื้นฐาน 

          และหลักการของหลักสูตร 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.7.3 ส่งเสรมิให้นักเรียนพัฒนา 

           ทักษะการเรียนรู้และ 

           นวัตกรรม บรรลุจุดมุ่งหมาย 

           ของหลกัสูตร 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

1.8 กระบวนการและแนวทางการจัด 

     กจิกรรมการเรียนรู ้         

   1.8.1 มีลำดับขัน้ตอนท่ีชัดเจน  

          สามารถนำไปปฏิบัติจรงิได ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.8.2 สอดคลอ้งกับแนวคิดพื้นฐาน 

           และหลักการของหลักสตูร 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.8.3 สง่เสริมให้นักเรียนพัฒนา 

           ทักษะการเรียนรู้และ 

           นวัตกรรมและบรรล ุ

           จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

1.9 สื่อการเรยีนรู้         

   1.9.1 มีลำดับขัน้ตอนท่ีชัดเจน  

          สามารถนำไปปฏิบัติจรงิได ้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.9.2 สอดคลอ้งกับแนวคิดพื้นฐาน 

           และหลักการของหลักสตูร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.9.3 สง่เสรมิให้นักเรียนพัฒนา 

           ทักษะการเรียนรู้และ 

           นวัตกรรมและบรรล ุ

           จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

1.10 การวัดและประเมินผล 

      ตามหลักสูตร         

   1.10.1 สอดคลอ้งกับหลักการและ 

           จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.10.2 คลอบคลุมทัง้ดา้นความรู้  

            ทักษะและคุณลักษณะ 

            ตามกรอบการพฒันา 

            ของหลกัสูตร 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.10.3 ใช้วิธกีารและเครื่องมือวัดและ 

            ประเมนิผลได้ตรงและ 

            เหมาะสมกับลักษณะ 

            ที่ต้องการวัด 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   1.10.4 มีเกณฑ์การประเมินผล 

           ทีช่ัดเจนและเหมาะสม 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

2. เอกสารประกอบหลักสูตร,  

    คู่มอืหลักสูตร         

2.1 แนวทางการจัดกจิกรรม         

   2.1.1 สอดคลอ้งกับกรอบทักษะ 

          การเรียนรู้และนวัตกรรม 

          ของนักเรียน และจุดมุง่หมาย 

          ของหลักสูตร 5 5 5 5 5 5.00 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

   2.1.2 สอดคลอ้งกับภาระงาน 

          ทีน่ักเรยีนต้องปฏิบัต ิ 5 5 3 5 5 4.60 0.89 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.1.3 เพยีงพอและเหมาะสมต่อ 

          การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

          และนวัตกรรมของนักเรยีน 

          และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

          ตามหลักสูตร 5 5 4 5 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ :  

     หน่วยการเรยีนรู้ตามหลักสตูร  

     (หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1-5) 

        

   2.2.1 ความเหมาะสมของมาตรฐาน 

          การเรียนรู้และตัวชีว้ัด 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.2.2 ความชัดเจนของสาระสำคัญ 

          และสาระการเรียนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.2.3 ความชัดเจนของจุดประสงค ์

           การเรยีนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหา 

           ในการบรรลุจุดประสงค ์

           การเรยีนรู ้ 5 4 4 5 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

2.3 การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้         

   2.3.1 การกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 

           สะท้อนการบรรลจุุดประสงค ์

           การเรยีนรู ้ 5 5 3 5 5 4.60 0.89 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.3.2 การวัดและประเมินผล 

           ตรวจสอบการบรรล ุ

           จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.3.3 การวัดและประเมินผล 

           มีความเป็นไปได ้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินร่างหลักสูตร 

(ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร) 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

2.4 การกำหนดกจิกรรมการเรยีนรู้         

   2.4.1 กจิกรรมการเรียนรู้ทำให ้

          บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

   2.4.2 เวลาการจัดกิจกรรม 

           การเรยีนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.86 0.30 เหมาะสมมากที่สุด 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 22 ผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

 สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้าง 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 6 โดยผู้เชีย่วชาญ 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับ 

   หน่วยการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญ 

   ครบถ้วนและเชื่อมโยงสัมพันธก์ัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ความสอดคลอ้งของสาระสำคญักับสาระ 

   การเรยีนรูแ้ละผลการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระ 

   การเรยีนรู้ที่พฒันาผู้เรยีนให้เกิดความรู้ (K)  

   ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5. ผลการเรียนรูพ้ัฒนาผู้เรียนครอบคลุม 

   ความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลกัษณะ (A) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. สาระการเรยีนรู้เหมาะสมกับเวลาและ 

   ตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. กจิกรรมการเรียนรูม้ลีำดับขั้นตอนเหมาะสม 

   และเนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. กจิกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและ 

   สามารถปฏิบตัิไดจ้รงิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กจิกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรยีน 

   คลอบคลุมความรู้ (K) ทักษะ (P) และ 

   คุณลักษณะ (A) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กจิกรรมการเรียนรู้สง่เสริมและพัฒนา 

     ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

11. กจิกรรมการเรียนรู้สอดแทรกการทำงาน 

    ร่วมกันของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. กจิกรรมการเรียนรู้สง่เสริมใหน้ักเรียนได ้

     ปฏิบัติจริง สรา้งและสรุปองคค์วามรู้ไดด้้วย 

     ตัวเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรยีนรู้มีความ 

     หลากหลายเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. ส่ือการเรียนรู้เหมาะสม สอดคลอ้งกับสาระ 

     การเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สือ่และแหลง่ 

     เรียนรู้อย่างท่ัวถงึ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

16. การกำหนดชิน้งาน/ภาระงานมีความ 

     เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

17. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการ 

    เรยีนรู/้สาระการเรียนรู้ชัดเจนและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6  

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ 

 สะเต็มศึกษาและทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือเสริมสร้าง 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรยีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 6 โดยผู้เชีย่วชาญ 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง 

   สมัพันธ์กับหนว่ยการเรียนรู ้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

2. แผนการจัดการเรียนรู้มอีงค์ประกอบ 

   สำคัญครบถ้วนและเชื่อมโยงสมัพันธ์กัน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

3. ความสอดคลอ้งของสาระสำคญั 

   กับสาระการเรยีนรู้และผลการเรียนรู ้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

4. ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระ 

   การเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ (K) 

   ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

5. ผลการเรียนรูพ้ัฒนาผู้เรียนครอบคลุม 

   ความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลกัษณะ (A) 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

6. สาระการเรยีนรู้เหมาะสมกับเวลาและ 

   ตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

7. กจิกรรมการเรียนรู้มลีำดับขั้นตอน 

   เหมาะสมและเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

8. กจิกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 

   และสามารถปฏิบัตไิด้จรงิ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

9. กจิกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรยีน 

   คลอบคลุมความรู้ (K) ทักษะ (P)  

   และคุณลักษณะ (A) 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

10. กจิกรรมการเรียนรู้สง่เสริมและพัฒนา 

     ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม 

     ของนักเรียน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 S.D. ความหมาย คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

11. กจิกรรมการเรียนรู้สอดแทรกการทำงาน 

    ร่วมกันของนักเรียน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

12. กจิกรรมการเรียนรู้สง่เสริมใหน้ักเรียนได ้

    ปฏิบัตจิรงิ สรา้งและสรุปองค์ความรู้ได้ 

    ด้วยตัวเอง 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

13. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรยีนรู้ 

    มีความหลากหลายเหมาะสม 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

14. ส่ือการเรียนรู้เหมาะสม สอดคลอ้งกับ 

    สาระการเรยีนรู้และกิจกรรมการเรียนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สือ่และ 

     แหลง่เรียนรูอ้ย่างทั่วถึง 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

16. การกำหนดชิน้งาน/ภาระงาน 

     มีความเหมาะสม 5 5 4 5 5 4.80 0.45 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

17. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ 

    ผลการเรยีนรู/้สาระการเรยีนรูช้ัดเจน 

    และเหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและ 

    ประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

เฉลี่ย 
4.83 0.33 

เหมาะสม 

มากท่ีสุด 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ 

แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัทักษะการเรยีนรู้ 

และนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ตัวชี้วดัที่ 1.1 สรา้งผลงานทีแ่ปลกใหม ่

ข้อ 1 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. เลียนแบบผลงานที่ครูนำมาเปน็ตัวอย่าง (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. สรา้งชิ้นงานให้แตกต่างจากผลงานตัวอย่าง  

   (4 คะแนน) +1 +1 0 +1 +1 4 .80 สอดคลอ้ง 

ค. สร้างชิ้นงานโดยดัดแปลงผลงานจากตัวอยา่ง 

   เล็กน้อย (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. สรา้งชิ้นงานทีแ่ตกต่างแต่มีบางส่วนที่เหมือน 

   ผลงานตัวอย่าง (3 คะแนน)  +1 +1 0 +1 +1 4 .80 สอดคลอ้ง 

จ. สร้างชิ้นงานทีแ่ตกต่างจากผลงานตัวอย่าง 

   ทัง้หมด (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 2 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. จัดบอร์ดใหม่ให้แตกต่างจากบอร์ดเดมิและ 

   สวยงาม (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. จัดบอรด์ใหม่ให้แตกต่างจากบอร์ดเดมิ  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ดัดแปลงจากบอร์ดเดมิเล็กนอ้ย (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. จัดบอรด์ตามรูปแบบท่ีคุณครูทำเป็นตัวอย่าง  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. จัดบอร์ดใหมส่วยงาม ดงึดูดความสนใจ และ  

   แตกต่างจากบอร์ดเดมิ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ถา้ให้นักเรียนสรา้งสิง่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ

ใช้มอียู่ในโรงเรียน บ้าน หรือชุมชนส่งครู 

นักเรียนจะดำเนนิการสร้างชิ้นงานนี้อย่างไร 

โรงเรยีนมีการประกวดจัดบอร์ดวนัวิทยาศาสตร์ 

เมื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด บอร์ดของ

นักเรียนจะมลีักษณะเป็นอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ริเริม่ความคดิใหม่ ๆ 

ข้อ 3 

 

 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. แสดงความคดิเห็นทุกครั้งที่มโีอกาส  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. แสดงความคดิเห็นใหม่และน่าสนใจทุกครั้ง 

   ในการทำกิจกรรมกลุ่ม (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. แสดงความคดิเห็นใหม่บ่อยครัง้ในการทำ 

   กจิกรรมกลุ่ม (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. แสดงความคดิเห็นใหม่ทุกครั้งในการทำ 

   กจิกรรมกลุ่ม (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. แสดงความคดิเห็นเมื่อไมม่ีสมาชิกในกลุม่ 

   นำเสนอ (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 4 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. อธบิายวิธกีารคดิของตนไดบ้างครั้ง  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. อธบิายวิธกีารคดิของตนไม่ค่อยได้  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. อธบิายวิธกีารคดิของตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

   ทุกครั้ง (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. อธบิายวิธกีารคดิของตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

   บ่อยครัง้ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. อธบิายวิธกีารคดิของตนไดอ้ย่าง ชัดเจน  

   น่าสนใจและถกูตอ้งทุกครั้ง (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
 

 

 

 

 

การนำเสนอความคดิใหม ่ๆ ในการทำงาน

กลุ่มกับเพื่อนของนักเรียนเป็นอยา่งไร 

 

การอธบิายวิธกีารคิดของนักเรยีนเป็นอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 5 

 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ประเมินแนวคดิของตนไดถู้กตอ้งทุกครั้ง  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ประเมินแนวคดิของตนไดถู้กต้องชัดเจน 

   ทุกครั้ง (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ประเมินแนวคดิของตนไดบ้างครั้ง (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ประเมินแนวคดิของตนไม่ได ้(1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ประเมินแนวคดิของตนไดถู้กต้องบ่อยครั้ง  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 นำผลงานทีส่ร้างขึน้ไปใช้ 

ข้อ 6 

 

 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใชจ้ริงรวมถงึ 

   การปรับปรุงผลงานอย่างเหมาะสมได ้

   ทุกครั้ง (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใชจ้ริงและผล 

   ปรับปรงุงานได้เกือบทุกครั้ง (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใชจ้ริงและ 

   นำเสนอผลการปรับปรุงไดเ้ป็นบางครัง้  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. นำเสนอผลงาน ผลการนำไปใช ้มีการ 

   ปรับปรงุงานแต่ไม่มีการนำเสนอผล 

   การปรับปรุง (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ไม่สามารถนำผลงานทีส่ร้างขึน้ไปใชจ้ริง  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
 

 

 

การประเมินแนวคดิของตนของนักเรียน 

เป็นอย่างไร 

 

คุณครูให้แสดงการชื่นชมผลงานของตนเอง 

โดยนำเสนอข้อดแีละผลจากการนำไปใช้ 

นักเรียนจะนำเสนอสิ่งใดบ้าง อยา่งไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 7 

 
 

 

 

 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำไปใช ้

   ในกลุม่ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. นำไปให้เพื่อนในกลุ่มใชแ้ละบอกเพื่อนว่า 

   ไม่ถูก (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. บอกเพื่อนว่างานของตนเองไมถู่กแล้วเลิกทำ  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. บอกเพื่อนว่างานของตนเองไมถู่กแล้วให ้

   เพื่อนช่วยแก้ไข (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. พยายามแก้ไขให้ถูกตอ้งด้วยตนเองก่อนและ 

   ให้เพื่อนช่วยในส่วนที่แก้ไขเองไม่ได ้

   แล้วนำไปใชใ้นกลุ่ม (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 8 

 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. นำไปแจกจา่ยให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรยีน  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. นำไปแจกจา่ยให้กับทุกคนในชุมชน  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. นำเสนอต่อผู้นำชุมชน โดยแสดงให้เห็น  

   ถงึประโยชน์ของผลงาน (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. นำเสนอต่อคุณครู ให้คุณครูนำเสนอต่อ 

   ชุมชน (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. นำเสนอต่อชุมชน โดยอธบิายวิธกีาร   

   สร้างและใช้งานรวมถงึประโยชน์ของ 

   ผลงาน (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคล้อง 
 

 

 

 

นักเรียนกำลังทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนแล้ว

พบว่างานในส่วนของตนเองไม่ถูกต้อง 

นักเรียนจะทำอยา่งไร 

 

นักเรียนตอ้งการนำสิ่งประดิษฐ์ทีส่ร้างขึน้ไป

ใช้ในชุมชน นักเรยีนจะมีวิธกีารอยา่งไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

องค์ประกอบที่ 2 การคดิอยา่งมวีิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 

ข้อ 9 

 

 
 

 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ใช้ข้อมูลที่หามาได้ทัง้หมด (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. เลือกใชข้้อมลูที่สัน้ ๆ เพียง 1-2 ข้อมูล  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. พิจารณาและให้เหตุผลในการเลือกใชข้้อมูล 

   โดยวิเคราะหแ์ละประเมินข้อมูลก่อนที่จะ  

   สรุป (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ให้เหตุผลในการเลือกใชข้้อมลูก่อนที่จะสรุป  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. พิจารณาถึงเหตุผลอย่างหลากหลายและ 

   เลือกใช้เหตุผลที่สอดคล้องในการวิเคราะห์  

   ประเมินและสรุป (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากที่นักเรียนคน้หาข้อมลูเพือ่ใชส้ร้าง

ชิ้นงานแล้วต้องสรุปผลการใชข้้อมลู นักเรยีนมี

วิธีการให้เหตผุลในการเลือกใช้ขอ้มูลอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. เห็นด้วย เพราะสื่อของกระทรวงสาธารณสุข 

   ก็ใหข้้อมูลนี ้และปฏิบัติตนตามวิธีการ 

   ป้องกันอยา่งเคร่งครัด (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. เห็นด้วย เพราะจากการตดิตามสื่อต่าง ๆ  

   และจะปฏิบัตติามแนะนำ (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. เห็นด้วย เพราะจากการตดิตามสถานการณ ์

   ข่าวผ่านทางโทรทัศน์และปฏิบตัิตนตามที่ขา่ว 

   แนะนำ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ไม่เห็นด้วยและหาข้อมูลในการปฏิบัติตน 

   ให้ถูกต้อง (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ไมแ่น่ใจแต่จะปฏบิัตตินเหมือนคนอ่ืน ๆ  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา พบว่า

ประเทศท่ีตดิเชื้อเป็นจำนวนมากสว่นใหญ ่

เป็นประเทศท่ีมปีระชากรจำนวนมาก  

และการบริหารงานด้านสาธารณสุขไมด่ี

เท่าที่ควร” จากขอ้ความดังกล่าวนักเรียน 

เห็นด้วยหรือไม่และจะปฏิบัตตินอย่างไร 

ให้เพื่อให้ตนเองปลอดภัย 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ 

ข้อ 11 

 

 
 

 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ซื้อโมเดล สำเร็จรูปมาส่งครู (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดลและ 

   สำรวจวัสดุในท้องถิ่นเพื่อนำมาสร้างโมเดล 

   อยา่งคุม้ค่า (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ซื้ออุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดมาใช ้

   ร่วมกับวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างโมเดล  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดลและ 

   สำรวจวัสดุในท้องถิ่นแล้วนำมาสร้างโมเดล  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. สืบคน้ข้อมลูเก่ียวกับการสร้างโมเดลแล้วหา 

   วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้มากที่สุด (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 12 

 

 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ทำใหม่เพราะการแกไ้ขยากกวา่ (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. คน้หาข้อผิดพลาดของผลงาน ประเมินว่า 

   แก้ไขไดห้รือไม ่(3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ค้นหาข้อผดิพลาดของผลงาน ประเมินว่า 

   แก้ไขไดห้รือไม ่คุ้มค่าหรือไม่ แล้วจงึปรับแก ้

   เพื่อให้ใช้งานได้ตามจดุประสงค ์(5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ค้นหาข้อผดิพลาดของผลงานและปรับปรงุ 

   แก้ไข (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ค้นหาข้อผิดพลาดของผลงาน ประเมินว่า 

   แก้ไขไดห้รือไมแ่ละปรับปรุงแกไ้ข (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

คุณครูให้นักเรียนนำวัสดุในท้องถ่ินมาใชใ้น

การสร้างโมเดลของสารอาหารที่เหมาะสม

ต่อรา่งกายในแต่ละช่วงวยั นักเรียนจะมี

วิธีการดำเนนิการอย่างไร 

 

เมื่อสิ่งประดิษฐ์ทีน่ักเรียนสร้างขึน้ใช้งาน

ไม่ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว ้นักเรยีน         

มีวธิีการแกไ้ขอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา 

ข้อ 13 

 

 

 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. สังเกตว่ามีขยะกี่ประเภท มาจากไหน แล้ว 

   ทำถงัขยะแยกประเภท และนำกลับมาใชใ้หม ่    

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. บอกให้ทุกคนในโรงเรยีนทิง้ขยะในถังขยะ  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. สังเกตว่ามีขยะกี่ประเภท มาจากไหน  

   แล้วทำถังขยะแยกประเภท หาวิธีนำมา 

   สร้างชิ้นงาน (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. สงัเกตว่าขยะกี่ประเภทและมาจากไหน  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. สังเกตว่ามีขยะกี่ประเภท มาจากไหน แล้ว 

   ทำถงัขยะแยกประเภท (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 14 

 

 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ลงคะแนนว่าจะเลือกใช้อุปกรณไ์หน 

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. เห็นด้วยกับเพื่อนที่ตัวเองสนิท (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ประดิษฐ์โคมไฟโดยใช้อุปกรณ์ทุกอย่าง 

   ทีเ่พื่อนต้องการ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. อธิบายถงึข้อด ีข้อเสยีของอุปกรณ์ที่ใช้  

   แล้วจงึให้เพื่อนในกลุ่มลงคะแนนเลือก  

   (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. เลือกอุปกรณ์ที่ตนเองชอบ (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
 

คุณครูให้นักเรียนแก้ปัญหาขยะทีเ่กิดขึน้ 

ในโรงเรยีน นักเรยีนจะมีวิธกีารดำเนนิการ

อย่างไร 

เพื่อนของนักเรียนมีความเห็นไม่ตรงกันใน

การเลือกใช้อุปกรณ์ในการประดษิฐ์โคมไฟ 

นักเรียนจะทำอยา่งไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณค์ำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

ข้อ 15 

 

 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ศึกษาข้อมูลวา่สมุนไพรในทอ้งถิ่นมีอะไรบ้าง  

   เพื่อจัดประเภท สรรพคุณเป็นอย่างไร  

   มีวธิีการใช้อยา่งไร และหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 

   เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ จงึตัดสนิใจ 

   เลือกใช ้(5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ศึกษาข้อมูลวา่สมุนไพรในทอ้งถิ่นมีอะไรบ้าง  

   สรรพคุณเป็นอย่างไร มีวิธกีารใช้จงึตัดสนิใจ 

   เลือกใช ้(3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ศึกษาข้อมูลวา่สมุนไพรในทอ้งถิ่นมีอะไรบ้าง  

   สรรพคุณเป็นอย่างไร มีวิธกีารใช้และ 

   หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน จงึตัดสนิใจ 

   เลือกใช ้(4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ศึกษาข้อมลูวา่สมุนไพรในทอ้งถิ่นมีอะไรบ้าง  

   สนใจตัวไหนจงึนำมาใช ้(2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. นำสมุนไพรทกุชนิดมาใช้ทันท ี(1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากตอ้งการนำสมุนไพรในทอ้งถิ่นมาใช้

อย่างปลอดภัย นกัเรียนมีวธิีการดำเนนิการ

อย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

ข้อ 16 

 

 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. สร้างแบบจำลองตามตัวอย่างในหนังสือ  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ศึกษาส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  

   ออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และสรา้ง 

   แบบจำลอง (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ศึกษาส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  

   สร้างแบบจำลอง (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. เลือกอุปกรณ์ และสร้างแบบจำลอง 

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และสร้าง 

   แบบจำลอง (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูให้นักเรียนออกแบบและสรา้ง

แบบจำลองของวงจรไฟฟา้อย่างง่าย 

นักเรียนจะมีวิธีการดำเนินการอยา่งไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู ้

ข้อ 17 

 

 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ทำความเข้าใจว่างานทุกงานมขี้อจำกัดและ 

   ความผิดพลาดอาจเกดิขึ้นได้ แล้วปรับปรงุ 

   แก้ไขเฉพาะผลงานที่ชอบ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. รู้สึกเสียใจ และปรับปรุงให้ใชง้านไดก้็พอ  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. เข้าใจว่างานทกุงานมขี้อจำกัดและความ 

   ผิดพลาดอาจเกดิขึ้นได้ และปรบัปรุงแกไ้ข 

   ผลงานที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าสำคัญ  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. หงุดหงดิ ไม่พอใจ รื้อ ทำใหม่ทัง้หมด  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ทำความเข้าใจว่างานทุกงานมขี้อจำกัดและ 

   ยอมรับความผิดพลาดอาจเกดิขึ้นได ้ยินด ี

   และพร้อมปรบัปรุงแกไ้ขผลงานให้ดขีึ้นเสมอ  

   (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพบว่าชิน้งานท่ีสร้างขึ้นใช้งานได้ไม่ดี

เหมือนที่วางแผนไว้ นักเรียนจะทำอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. จัดเตรียมอุปกรณ์ทกุอย่างใหพ้ร้อม  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. จัดเตรยีมผลงาน และทดลองกอ่นท่ีจะ 

   แขง่ขัน (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ทดลองก่อนการแข่งขัน และเตรียมอุปกรณ ์

   สำลองไวเ้พื่อแกไ้ขได้ทันท ี(4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ง. ทดลองก่อนจนแน่ใจวา่ไม่มขี้อผิดพลาด และ 

   ทดลองในสถานที่จรงิอีกครั้ง และเตรียม 

   อุปกรณ์ไวเ้พื่อแก้ไขได้ทันท ี(5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ไม่ใชง้านจนกว่าจะถึงเวลาในการแข่งขัน  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตรต์้องแสดง

การทำงานของสิง่ประดิษฐ์ที่สรา้งขึน้ เพื่อ

ไม่ให้เกดิข้อผดิพลาดนักเรียนตอ้งเตรียมการ

แสดงผลงานอยา่งไร  
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

องค์ประกอบที่ 3 การสือ่สารและการทำงานรว่มกัน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รับฟังผู้อื่น 

ข้อ 19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ตั้งใจฟงัเมื่อเพื่อนพูดผดิโตแ้ยง้ทันท ี

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ตั้งใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ และเห็นว่าการ 

   ให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคดิเห็นเป็น 

   สิง่สำคัญเสมอ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ตั้งใจฟงัไม่วา่เห็นด้วยหรือไม่ แต่ไม่สนใจ 

   ประเด็นที่ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ตั้งใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ และใหโ้อกาส 

   ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นเม่ือมโีอกาส 

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

จ. ตั้งใจฟังไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ให้โอกาสผู้อื่น 

   ไดแ้สดงความคดิเห็นตามที่ตนเองเห็นว่า 

   สมควร (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ฟัง แต่ไม่สนใจและไม่ให้ความสำคัญ  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ฟังอย่างตั้งใจ เพื่อปรับแนวคดิของตนเอง  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ไม่ฟัง ไม่สนใจและทำงานของตนเอง  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. รับฟงัและพยามยามทำความเข้าใจ (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. รับฟัง พยามยามทำความเข้าใจ และปรับ 

   แนวคิดของตนเอง (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

นักเรียนจะปฏิบตัิตวัอย่างไรในขณะที่นั่งฟัง

เพื่อนแสดงความคิดเห็น 

 

เมื่อมีคนพูดในเรือ่งที่นักเรียนไม่ชอบ 

นักเรียนจะทำอยา่งไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

ข้อ 21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ตำหนิเพื่อนท่ีให้ตนเองนำอุปกรณ์มาก 

   เกินไปและไม่ทำงาน (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ขอโทษเพื่อน หาอุปกรณ์มาทดแทนและ 

   สร้างชิ้นงาน (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ขอโทษเพื่อน ปรึกษาคุณครูเพื่อแก้ไขและหา 

   อุปกรณ์เพ่ิมเท่าที่หาไดแ้ละตัง้ใจสร้างชิ้นงาน 

   จนเสร็จ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ขอโทษเพื่อน ตั้งใจทำงานและช่วยกันหา 

   อุปกรณ์มาทดแทนและสรา้งชิ้นงานจนเสร็จ  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ไม่ชีแ้จงกับเพือ่น แต่ทำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่ 

   เพื่อนนำมา (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 22 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ขอช่วยงานเพือ่น และทำในสิง่ท่ีเพื่อนให้ทำ 

   เท่านัน้ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. แนะนำวิธกีารทำงานให้เพื่อน ๆ (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. นั่งเฉย ๆ ดีแลว้จะได้ไม่เหนื่อย (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ถามเพื่อนว่าจะให้ช่วยอะไรบา้งไหม 

   (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

จ. ช่วยทำทกุอยา่งที่ช่วยได้ (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

ขณะที่ทำงานกลุม่พบว่าตนเองลืมนำ

อุปกรณ์ นักเรียนจะทำอย่างไร 

 

เมื่อเพื่อนไม่มอบหมายงานในกลุ่มให้

นักเรียนทำ นักเรยีนจะทำอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที ่ 

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 สื่อสารโดยใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

ข้อ 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. แสดงผลงานโดยนำไปวางไวห้น้าห้องเรยีน  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. แสดงผลงาน อธิบายวิธีการประดิษฐ ์

   หน้าชั้นเรียน (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. แสดงผลงาน ส่งรูปเล่มรายงานให้คุณครู  

   และอธบิายวิธกีารประดิษฐแ์ละประโยชน ์

   หน้าชั้นเรียน (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. แสดงผลงาน ส่งรูปเล่มรายงานให้คุณครู  

   อธบิายวิธกีารประดิษฐห์น้าชั้นเรียน  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

จ. แสดงผลงาน ส่งรูปเล่มรายงานให้คุณครู  

   อธบิายวิธกีารประดิษฐห์น้าชั้นเรียนและ 

   ทำแผ่นพับสรปุ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 24 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. พูดและอธิบาย (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ข. เขียนรายงานและนำเสนอเป็นเล่ม  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. จัดซุ้มแสดงผลงานคัดสรรและแจกแผ่นพับ  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. นำเสนอผลงานทุกอย่างของนักเรียน  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. จัดซุ้มแสดงผลงานคัดสรรและนำเสนอ 

   เป็นวิดโีอ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เมื่อกลุม่ของนักเรียนต้องการนำเสนอผลงาน

ที่ประดิษฐข์ึ้น วธิกีารสื่อสารให้คุณครูและ

เพื่อน ๆ ในห้องเข้าใจเป็นอยา่งไร 

 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรยีนมีการจัด

แสดงผลงาน นักเรียนจะเลือกวธิีการใด

เพื่อให้ผูอ้ื่นสนใจและเข้าใจงานของตนเอง 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ส่ือสารความคิดให้ผูอ้ื่นสนใจ 

ข้อ 25 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. เสนอความคิดแนวทาง วิธีการ แล้วอธิบาย   

   เหตผุลให้ผู้อ่ืนเข้าใจ โดยใชข้้อความ รูปภาพ 

   และแผนผงัประกอบ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ความคิดแนวทาง วิธีการต่าง ๆ โดยทีผู่้อ่ืน 

   จะเห็นด้วยหรอืไม่ก็ตาม (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. เสนอความคิดแนวทาง วิธีการต่าง ๆ และ 

   อธบิายให้ผูอ่ื้นฟัง (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. เสนอความคิดแนวทาง วิธีการต่าง ๆ และ 

   พยายามอธบิายให้ผูอ่ื้นเข้าใจ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. เสนอความคดิแนวทาง วิธกีาร แล้วอธิบาย 

   ให้ผู้อ่ืนเขา้ใจโดยใช้รูปภาพ แผนผังประกอบ  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. หยุดนำเสนอ และทำตามความคดิของเพื่อน  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ทำงานต่อเมื่อพบปัญหาจงึนำเสนอแนวคดิ 

   ของตนเอง (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. รอโอกาสที่เหมาะสมแลว้เสนอเพื่อน ๆ อกี  

   (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. พยายามทำใหเ้พื่อนเข้าใจและเห็นด้วยโดย 

   การอธบิาย (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. แสดงให้เพื่อนเห็นข้อดขีองแนวคดินั้นโดย 

   ยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

นักเรียนมีวธิีการสื่อสารแนวคิดของตนเอง

เพื่อให้ผูอ้ื่นสนใจอย่างไร 

 

เมื่อนักเรียนค้นพบแนวความคดิทีแ่ปลกใหม่

และนำเสนอให้เพื่อน ๆ ฟงั แต่เพือ่นไม่

สนใจนักเรียนจะทำอย่างไร 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 มองเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน 

ข้อ 27 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ยกมือเพื่อเสนอตัวเป็นหัวหน้าทันท ี 

   (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ยกมือแสดงตวัเมื่อไม่มีใครแสดงตัว  

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. นั่งเฉย ๆ เดี๋ยวเพื่อนก็ยกมือเอง (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. รอให้เพื่อนยกมือก่อนแล้วค่อยยกตาม  

   (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

จ. ยกมือแสดงตวัเมื่อเพื่อนเสนอ (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. รู้สึกเฉย ๆ และรีบแก้ไขงานให้เสร็จจะได้ไม ่

   ต้องเสยีเวลา (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. มีความสุขทีท่ำงานเสร็จและจะร่วมปรับปรงุ 

   แก้ไขงาน (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ภูมิใจและมีความสุขที่ทำงานเสร็จและยนิด ี

   ร่วมมือปรับปรงุแกไ้ขงานร่วมกบัเพื่อน ๆ  

   ให้เสร็จสมบูรณ์ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ภูมิใจและมีความสุขที่ทำงานเสร็จและยินด ี

   ปรับปรงุแกไ้ขงาน (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. เสียใจและไมพ่อใจที่ต้องแกไ้ขงาน  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความพอใจ 

และให้นักเรียนทีต่้องการเป็นหัวหน้ากลุ่ม 

ยกมือ นักเรยีนจะทำอย่างไร 

 

เมื่อนักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกบัเพื่อนเสร็จ 

แล้วนำไปส่งคุณครู พบว่าผลงานมีบางส่วน

ที่ต้องแกไ้ข นักเรยีนจะมีความรูส้กึอย่างไร 

 



379 

ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างหลากหลาย 

ข้อ 29 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานแผ่นพับ  

   ภาพถ่ายและจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

   ในหอ้งประชุม (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานแผ่นพับ  

   ภาพถ่ายผา่นชอ่งทางไลน์ เฟสบุ๊ค 

   และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานแผ่นพับ 

   และจัดนิทรรศการแสดงผลงานในห้อง 

   ประชุม (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. นำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานเพื่อใหง้่าย 

   และสะดวก (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. นำเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนในรูปแบบ 

   รายงานและแผ่นพับ (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อนักเรียนตอ้งการนำเสนอผลงาน 

ทีส่ร้างขึน้ นักเรยีนมีวิธีการในการนำเสนอ

อย่างไรเพื่อให้นา่สนใจมากที่สุด 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

สถานการณ์คำถาม/ตัวเลือก 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ก. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นหาความรู้  

    อย่างหลากหลายและเหมาะสม (4 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข. ค้นหาจากเว็บไชต์ผ่านคอมพิวเตอร ์ 

   (3 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค. ขออนุญาตไปค้นหาในห้องสมดุ (2 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ง. ถามคุณครูและเพื่อน ๆ ในกลุม่ของตนเอง  

   (1 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

จ. ค้นหาจากเว็บไชต์ผ่านคอมพวิเตอร์และ 

   โทรศัพทม์ือถอืและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได ้

   กับเพื่อน ๆ ผ่านเครื่องมือส่ือสารในรูปแบบ 

   ต่าง ๆ (5 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 

รวม 1.00 สอดคล้อง 

 

เมื่อข้อมูลในหนงัสือเรียนและเอกสารที่คุณครู

ให้มขี้อมูลไม่เพยีงพอ นักเรียนมีวธิีการอย่างไร

เพื่อให้ไดข้้อมูลครบทุกประเด็น 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์

              ทางการเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 1.2 ป.6/1 ระบสุารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน 

ข้อ 1 พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

 

 
 

ก ข ค ง 

นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารในภาพใด 

เพราะอะไร 

1. ข และ ค เพราะมีสารอาหารครบทัง้ 5 หมู ่

2. ก และ ง เพราะให้พลังงานเพยีงพอ 

3. ก และ ค เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ 

4. ข และ ง เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อ 

   รา่งกาย 

เฉลย : 1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อ 2 ข้อใดคือประโยชนข์องสารอาหาร 

1. ทำใหร้่างกายแขง็แรง 

2. ทำให้รา่งกายเจริญเติบโต 

3. ป้องกันไม่ให้เกดิโรคต่าง ๆ 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย :  4 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 3 สัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสม ไดแ้ก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือ

แร่ เท่ากับ 50, 20, 20 และ 10 ตามลำดับ 

ข้อใดแสดงอัตราส่วนสัดส่วนของสารอาหารได้

ถูกต้อง 

        คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน:วิตามนิ:เกลือแร ่

1. 50 : 20 : 20 : 10 

2. 50 / 20 / 20 / 10  

3. 5 : 2 : 2 :1 

4. 5 / 2 / 2 /1 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถว้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

กับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ข้อ 4 กำหนดให ้A B C D และ E คือ อาหาร 5 

ชนดิ ซึ่งมสีารอาหารหลักและปรมิาณพลังงาน

ต่อหนึ่งหน่วยบรโิภค ดังตาราง 

จากข้อมูล สมชายมีอาย ุ11 ปี ควรเลือก

รับประทานอาหารในข้อใด เพื่อให้ได้พลงังานที่

เหมาะสมและไดร้ับสารอาหารครบทุกประเภท 

1. A B และ C 3. C B และ E 

2. A D และ E    4. B C และ D 

เฉลย :  1 

ชนดิ

อาหาร 
สารอาหารหลัก 

พลังงาน 

(กิโลแคลอรี) 

A คาร์โบโฮเดรตและนำ้ 650 

B โปรตีนและวิตามนิ 500 

C ไขมันและ

คาร์โบไฮเดรต 

550 

D แร่ธาตแุละวติามนิ 100 

E โปรตีนและไขมัน 950 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชงิตรรกะในการอธบิายและออกแบบวิธีการแกป้ัญหาที่พบในชวีิตประจำวัน 

ข้อ 5 ข้อใดเป็นการใช้เหตุผลเชงิตรรกะในการ

แก้ปัญหา 

1. การหาหนงัสือที่หายไป 

2. การเก็บขยะในสวนสาธารณะไปทิ้งที่ถัง 

   ขยะ 

3. การปิดไฟปิดพัดลมและอุปกรณ์ไฟฟา้ทุก 

   ชนดิเม่ือออกจากบา้น 

4. การหาทางออกจากเขาวงกตโดยต้องไม่ 

   ยกดนิสอขึน้จากกระดาษ 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 6 ถา้นักเรยีนต้องการเดินทางไปบ้านของ

คุณยาย ซึง่มีระยะทาง 400 กโิลเมตร โดย

รถยนต์วิ่ง 80 กโิลเมตรต่อชั่วโมง จะต้องใช้

เวลาเท่าไหร่จึงจะถึงจุดหมาย 

1. 2 ชั่วโมง 3. 4 ชั่วโมง 

2. 3 ชั่วโมง 4. 5 ชั่วโมง 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายเพื่อแกป้ัญหาในชวีิตประจำวัน ตรวจหาข้อผดิพลาดของ

โปรแกรมและแกไ้ข 

ข้อ 7 ข้อใดลำดับชุดคำสั่งโปรแกรมคำนวณ

พื้นที่สี่เหลีย่มจัตรุัสได้ถูกต้อง 

(ก)  area = A*A 

(ข)  จบ 

(ค)  แสดงผลพื้นที ่

(ง)  รับค่าความยาวดา้น A 

(จ)  เริ่มตน้ 
 

1. (จ)     (ค)    (ก)     (ง)     (ข)  

2. (จ)     (ค)    (ง)     (ก)    (ข)  

3. (จ)     (ก)    (ค)     (ง)    (ข)  

4. (จ)     (ก)    (ง)     (ค)    (ข) 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 1.1 ป.6/2 เขยีนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปรมิาณ 2 ปรมิาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่

ปริมาณแตล่ะปรมิาณเป็นจำนวนนับ 

ข้อ 8 สารอาหารที่ให้พลงังาน ไดแ้ก่  

- คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลงังาน 4 กิโลแคลอร ี 

- โปรตีน 1 กรมั ให้พลงังาน 4 กโิลแคลอรี  

- ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กโิลแคลอร ี

ข้อใดแสดงอัตราส่วนของพลังงานได้ถูกต้อง

เฉลย : 3  

ข้อ 
ปริมาณสารอาหาร 

(กรัม) 

คาร์โบไฮเดรต: 

ไขมัน 

1. 1 4 : 4 

2. 2 4 : 9 

3. 3 12 : 27 

4. 4 8 : 13 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 1.2 ป.6/3 ตระหนักถงึความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน

ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทัง้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ข้อ 9 พจิารณาภาพแล้วตอบคำถาม 

 
ข้อใดกล่าวถูกตอ้งที่สุด 

1. นมคืออาหารที่ทุกวัยมีความตอ้งการใน 

   ปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนัมากที่สุด 

2. สัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัย 

   และการใช้พลงังานของแต่ละคน 

3. น้ำตาล ไขมัน และโซดียม เป็นสารอาหาร 

   ที่รา่งกายขาดไม่ได ้

4. คาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารหลักที่จำเป็น 

   ต่อรา่งกาย 

เฉลย : 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 1.1 ป.6/3 หาอตัราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให ้

ข้อ 10 อัตราส่วนของขา้ว/แป้ง ที่เหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัยเป็นดังนี้  

วัยเด็ก : วัยรุ่น : วัยผู้ใหญ่ คือ 8 : 10 : 12  

ถา้วัยเด็ก มีความต้องการข้าว/แป้งเป็น 10 ส่วน 

อัตราส่วนในข้อเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให ้

1. 10 : 10 : 12 

2. 10 : 12 : 14 

3. 16 : 20 : 24 

4. 20 : 25 : 30 

เฉลย : 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 1.2 ป.6/4 สรา้งแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าทีข่องอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้ง

อธบิายการย่อยอาหารและการดูดซมึสารอาหาร 

ข้อ 11 แผนภาพแสดงอวัยวะในระบบย่อย

อาหารเป็นดงันี ้

ปาก    อวยัวะ A   อวัยวะ B    อวัยวะ C           

     ทวารหนัก 

จากแผนภาพขา้งต้นข้อใดกลา่วถกูตอ้ง 

  1. แป้งจะถูกย่อยที่อวัยวะ A และถูกดูดซึมที ่

     อวัยวะ C 

  2. คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะถูกย่อยที่ 

     อวัยวะ A และถูกดูดซึมที่อวัยวะ B 

  3. กากอาหารจะผ่านอวยัวะ C โดยไมม่ีการ 

     ดูดซึม เพื่อขบัออกทางทวารหนัก 

  4. อาหารทกุชนิดจะมีการย่อยและดูดซึมที ่

     อวัยวะ C และถูกขับออกทางทวารหนัก 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 1.2 ป.6/5 ตระหนักถงึความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 

ในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

ข้อ 12 ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษา

อวัยวะในระบบยอ่ยอาหาร 

1. เลือกรับประทานอาหารที่มีเสน้ใยสูง 

   ประเภทผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ 

   เท่านัน้ 

2. รับประทานอาหารแต่ละมื้อในเวลา 

   เดยีวกันทุกวันและรับประทานเฉพาะ 

   อาหารทีม่ีราคาแพง 

3. ล้างมือใหส้ะอาดหลังขับถ่าย กอ่น 

   รับประทานอาหารและรับประทานอาหาร 

   ที่ชอบเป็นประจำ 

4. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ  

   วัย และสภาพร่างกาย โดยคำนวณ 

   ปรมิาณและแคลอรี่ของอาหารแต่ละชนดิ 

   ก่อนรับประทาน 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกนัอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  

เคารพในสิทธขิองผู้อื่น แจง้ผู้เก่ียวข้องเมื่อพบข้อมลูหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

ข้อ 13 ข้อใดเป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างไม่ปลอดภยั 

1. แนะนำวธิีการเล่นเกมออนไลน์ให้กับเพื่อน 

   สนิท 

2. คน้หาข้อมลูในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อทำ 

   รายงานกับเพือ่น 

3. เรียนออนไลนใ์นเรื่องที่สนใจและนำ 

   ความรู้ไปใชใ้นชวีิตประจำวัน 

4. แชร์ข้อมูลของท่ีพบจากแหล่งขอ้มูลที่ 

   น่าเชือ่ถือให้กบัเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชงิตรรกะในการอธบิายและออกแบบวิธีการแกป้ัญหาที่พบในชวีิตประจำวัน 

ข้อ 14 ใครใช้เหตุผลเชงิตรรกะในแก้ปัญหา 

ในชวีิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

1. ฝน อุ่นอาหารโดยใชไ้มโครเวฟ 

2. เมฆ เดนิทางจากบ้านมาโรงเรยีนโดยใช ้

   ทางลัด 

3. น้ำ ทำการบา้นโดยค้นหาข้อมลูจาก 

   อนิเทอร์เน็ต 

4. หมอก ทำอาหารเองไม่เป็นจงึตอ้งซื้อ 

   อาหารสำเร็จจากตลาด 

เฉลย : 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 4.2 ป.6/3 ใชอ้นิเทอร์เน็ตในการคน้หาข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ 

ข้อ 15 ข้อใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตคน้หาข้อมลู

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คน้หาข้อมูลเก่ียวกบัเนื้อหาทีเ่รยีนเพิ่มเตมิ 

2. คน้หาที่อยู่ของเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนบ่อยๆ 

3. คน้หาร้านค้าที่ขายของเล่นออนไลน ์

4. คน้หาโรงเรียนสอนพเิศษที่มีชื่อเสียง 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน  

ข้อ 16 ข้อใดคือขัน้ตอนแสดงวิธหีาคำตอบ 

ของโจทย์ปัญหาร้อยละ 

   (A) สมมติตัวแปรในสิ่งที่ตอ้งการ   

   (B) สร้างสมการหรือสรา้งสัดสว่น 

(C) แก้สมการหรอืแกส้ัดส่วนหาคา่ตัวแปร 

1. (A)    (B)    (C) 

2. (A)    (C    (B) 

3. (B)     (A)     (C) 

4. (B)     (C)     (A) 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 

ขอ้ 17 น้ำมะพร้าวปั่น (50 มลิลิลติร) มีวธิีทำ

คือผสมน้ำมะพรา้วกับน้ำเชื่อม (40:4) เม่ือดื่ม

แล้วพบว่าหวานนอ้ยไปจึงปรับอัตราส่วนของน้ำ

มะพร้าวกับนำ้ตาลเป็น 10 : 3 ในปริมาตรเท่า

เดมิต้องเติมนำ้เชือ่มอกีก่ีมลิลิลิตร 

1. 4 มิลลิลติร 

2. 8 มิลลิลติร 

3. 12 มิลลิลติร 

4. 20 มิลลิลติร 

เฉลย : 3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อ 18 พจิารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบ

คำถามลำไสเ้ล็กประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ดูโอ

ดีนัม เจจูนมั และอิเลอัม ซึ่งมีความยาวคดิเป็น

อัตราส่วน 10:50:80 ถา้ดูโอดีนัมยาว 50 

เซนติเมตร เจจูนัม และอเิลอัม ยาวเท่าไร   

  A) สิ่งทีโ่จทยถ์าม:เจจูนัม และอเิลอัม ยาวเท่าไร 

  (B) หาความยาวของเจจูนัม และอิเลอัม จาก 

      อัตราส่วนของดูโอดีนัมต่อเจจูนมั 

      ต่ออเิลอัม = 10 : 50 : 80 

  (C) สิ่งที่โจทย์บอก:ความยาวโอดีนมั เจจูนัม  

      และอเิลอัม มอีัตราส่วน 10:50:80  

  (D) เนื่องจาก 50 10=5 จะได้ 10:50:80 = 

      (10 x 5) : (50 x 5) : (80 x 5) = 50:250:400 

  (E) ดังนั้น เจจูนัมยาว 250 เซนติเมตร  

      และอเิลอัมยาว 400 เซนติเมตร 

ข้อใดเรยีงลำดับการแสดงวิธกีารหาคำตอบได้

ถูกต้อง 

1. (A) (C) (B) (D) (E) 

2. (A) (D) (C) (B) (E) 

3. (A) (B) (D) (C) (E) 

4. (A) (B) (C) (D) (E) 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 - 3 ขัน้ตอน 

ข้อ 19 พิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบ

คำถาม ผนงัลำไส้ของคนมวีลิลัสประมาณ 5 

ล้านอัน หรือประมาณ 20,000 ถงึ 40,000 อัน

ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พื้นที่ 1 ตารางเมตร  

มีวลิลัส คดิเป็นรอ้ยละเท่าไรของวลิลัสทั้งหมด  

  (A) พื้นที่ 1 ตารางมลิลิเมตรมีวลิลัสคดิเป็น 

      ร้อยละเท่าไรของวิลลัสทัง้หมด 

  (B) ผนังลำไส้ของคนมวีิลลัสประมาณ 5 ล้าน 

      อัน 

  (C) ประมาณ 20,000-40,000 อันต่อพื้นที่  

      1 ตารางเมตร  

  (D) หาร้อยละของวิลลัสต่อพื้นที ่1 ตาราง 

      เมตร  

ข้อมูลในข้อใดเก่ียวข้องกับการแกโ้จทย์ปัญหานี ้

1. (A) (B) (C)  

2. (A) (B) (D)  

3. (A) (C) (D) 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 20 โจทย์ปัญหาในข้อ (19) คำตอบคือข้อใด 

1. ร้อยละ 0.04-0.08 ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร 

2. ร้อยละ 0.4-0.8 ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร 

3. ร้อยละ 4-8 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

4. ร้อยละ 40-80 ต่อพืน้ที ่1 ตารางเมตร 

เฉลย : 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 2.2 ป.6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึง่เกดิจากวัตถุท่ีผา่นการขัดถูโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ 

ข้อ 21 ข้อใดไม่ถกูตอ้งเก่ียวกับการเกดิแรง

ไฟฟา้ในขณะหวผีม 

1. เสน้ผมแต่ละเส้นมปีระจุไฟฟ้าชนดิเดียวกัน  

2. เสน้ผมที่ติดหวีขึน้มาเกดิจากเสน้ผมดงึดูด 

   หวี  

3. เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างเส้น 

   ผมกับหวี  

4. ประจุไฟฟ้าระหว่างเส้นผมกับหวีเป็นประจ ุ

   ต่างชนิดกัน 

เฉลย : 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 2.3 ป.6/1 ระบสุ่วนประกอบและบรรยายหน้าทีข่องแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ยจาก

หลักฐานเชิงประจักษ ์

ข้อ 22 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบ

คำถาม 

  A สายไฟ 

  B เครื่องใช้ไฟฟา้  

  C แหล่งกำเนดิไฟฟา้ 

ข้อใดคือส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 

1. A และ B 

2. A และ C 

3. B และ C 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 23 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบ

คำถาม  

  A ตัวนำไฟฟ้า 

  B เครื่องใช้ไฟฟา้ 

  C แหล่งกำเนดิไฟฟา้ 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1. A ต้องเปน็วัสดุที่ทำจากพลาสติก กระดาษ  

   หรือไม้เท่านั้น 

2. B เปลี่ยนพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลังงานใน 

   รูปแบบอื่น 

3. C ทำหนา้ที่ใหก้ระแสไฟฟา้และพลังงาน 

   ไฟฟา้ 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตทิี่ประกอบดว้ย

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ข้อ 24 (ใชข้้อมูลตอบข้อ 24-25) พิจารณาภาพ

และข้อมูลแล้วตอบคำถาม 

              

นักเรียนต้องการทำฐานแบบจำลองวงจรไฟฟา้

ที่มลีักษณะดังรูป แต่ละชัน้มีความหนา 10 

เซนติเมตร โดยหน้าตัดของฐานชัน้ล่างเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรสั ยาวด้านละ 60 เซนติเมตร หนา้

ตัดของฐานชัน้บนมีความยาวนอ้ยกว่าชั้นล่าง

ด้านละ 5 เซนตเิมตร ถา้ราคาวัสดุที่ใช้ทำ

ลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท นักเรยีนต้องจ่ายเงิน

ซื้อวัสดุในการสรา้งฐานแบบจำลองวงจรไฟฟ้า

กี่บาท 

วิธีการหาคำตอบ 

   ขั้นที่ 1 แบ่งฐานแบบจำลองวงจรไฟฟา้ 

           ออกเป็น 2 ส่วน 

   ขั้นที่ 2 หาปริมาตรของฐานแบบจำลอง 

            วงจรไฟฟ้า แต่ละส่วน 

   ขัน้ที่ 3…………………………………………………………. 

   ขั้นที่ 4 นำปริมาตรของฐานแบบจำลองคูณ 

            กับจำนวนเงินค่าวัสด ุ

ข้อใดคือวิธกีารหาคำตอบในขั้นท่ี 3 

1. นำปริมาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟา้ 

   แต่ละส่วนมารวมกัน 

2. นำปริมาตรของฐานแบบจำลอง 

   วงจรไฟฟา้แตล่ะส่วนมาลบกัน 

3. นำปริมาตรของฐานแบบจำลอง 

   วงจรไฟฟา้แตล่ะส่วนมาคูณกัน 

4. นำปรมิาตรของฐานแบบจำลองวงจรไฟฟา้ 

   แต่ละส่วนมาหารกัน   

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ข้อ 25 จากข้อ 24 นักเรียนต้องจา่ยเงินซื้อวสัดุ

ในการสรา้งฐานแบบจำลองวงจรไฟฟา้กี่บาท 

1. 40 บาท 

2. 60 บาท 

3. 100 บาท 

4. 200 บาท 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

ขอ้ 26 พิจารณาภาพและข้อความต่อไปนี้แล้ว

ตอบคำถาม 

 

 

 

 
 

   (A) เสน้แบ่งแนวแต่ละเส้นยาว 25 เซนติเมตร 

   (B) ลายหินขดัรูปนี ้มีเสน้แบ่งแนวทัง้หมด  

       24 + 6 = 30 เสน้ 

   (C) ลายหินขดัเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัุรัส 6 รูป  

       มเีสน้แบง่แนว 6 x 4 = 24 เส้น 

   (D) ช่างปูนต้องเตรียมเสน้ทองเหลืองยาว  

        อย่างน้อย 30 x 25 = 750 เซนติเมตร 

   (E) ส่วนที่เหลือเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยม 6  

        รูป รูปละ 1 เสน้ มีเสน้ แบง่แนว 6 x 1=6 

ข้อใดเรยีงลำดับวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

ได้ถูกตอ้ง 

1. (A) (B) (C) (D) (E)  

2. (B) (E) (A) (C) (D)  

3. (C) (E) (B) (A) (D) 

4. (D) (B) (E) (A) (C)  

เฉลย : 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและตอ่วงจรไฟฟา้อย่างงา่ย 

ข้อ 27 พิจารณาภาพต่อไปนี ้แลว้ตอบคำถาม  

 

 

 

 

 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1. เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม  

2. เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรมและ 

   แบบขนาน 

3. ถ้าวัสดุ A ทำจากพลาสติกจะทำให ้

    กระแสไฟฟา้ไหลผ่านไม่ได ้

4. เป็นวงจรไฟฟา้ระบบปดิทำใหก้ระแสไฟฟา้ 

    ไหลผ่านได้ครบวงจร 

เฉลย : 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 

ข้อ 28 (ใชข้้อมูลตอบข้อ 28-29) 

เมฆตอ้งการสรา้งแบบจำลองวงจรไฟฟ้าอยา่ง

ง่ายให้เป็นวงกลมที่มเีสน้ผา่นศูนย์กลางยาว 1 

เมตร ต้องใช้พ้ืนที่อย่างน้อยทีสุ่ดเท่าไร (กำหนด 

 = 3.14)  

   (A) หาสิง่ที่โจทย์ถามและกำหนดให ้

   (B) หาความยาวของรัศมไีด้อยา่งไร และยาว 

       เท่าใด 

   (C) หาพื้นที่ที่ต้องใช้สร้างแบบจำลองได ้

        อย่างไร 

   (D) สรุปคำตอบวา่อย่างไร 

   (E) เป็นที่สมเหตุสมผลหรือไม่ และมีวิธกีาร 

       อย่างไร 

ข้อใดคือลำดับขัน้ตอนในการดำเนินการ 

แก้โจทย์ปัญหา 

1. (A) (B) (C) (E) (D) 

2. (A) (C) (B) (D) (E) 

3. (A) (B) (C) (D) (E) 

4. (A) (B) (C) (E) (D) 

เฉลย : 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ข้อ 29 จากข้อ 28 ต้องใช้พื้นท่ีอยา่งน้อยทีสุ่ด

เท่าไร 

1. 3.14 ตารางเซนตเิมตร 

2. 314 ตารางเซนติเมตร 

3. 15.7 ตารางเซนติเมตร 

4. 157 ตารางเซนติเมตร 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกนัอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธแิละหน้าที่ของตน เคารพใน

สิทธิของผู้อื่น แจง้ผู้เก่ียวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

ข้อ 30 บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมและ

ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี 

1. กลา้ ให้ชื่ออีเมลล์กับเพื่อนสนทิ 

2. เก่ง ไปพบเพื่อนที่รู้จักผ่านส่ือออนไลน์ 

3. แก้ว ส่งการบา้นให้เพื่อนลอกผา่นสื่อ

ออนไลน ์

4. กา้ว พบข้อความขม่ขู่จากการสือ่สาร

ออนไลน์จึงปรึกษากับคุณครู 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 31 นักเรียนตอ้งการทราบวา่การต่อ

วงจรไฟฟา้แบบใดทำใหห้ลอดไฟสว่างมากที่สุด  

A ตั้งสมมติฐาน  B กำหนดตัวแปรต้น   

C กำหนดตัวแปรตาม  D กำหนดตัวแปร

ควบคุม  E จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ

ทดลอง  F กำหนดขั้นตอนวิธกีารทดลอง  

G บันทกึผลการทดลอง 

ข้อใดเรยีงลำดับขั้นตอนการทดลองได้ถูกตอ้ง 

1. A, B, C, D, E, F, G 

2. A, D, C, B, E, F, G 

3. B, D, C, A, F, E, G 

4. B, C, D, A, F, E, G 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 32 จากข้อ 31 ต้องต่อวงจรไฟฟ้าก่ีวงจรและ

มีจำนวนหลอดไฟฟ้าในแตล่ะวงจรตามข้อใด 

ข้อ จำนวนวงจรไฟฟา้ จำนวนหลอดไฟ 

1 1 1 

2 2 2 

3 2 1 

4 1 2 

เฉลย : 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถึงประโยชนข์องความรูข้องการต่อเซลล์ไฟฟา้แบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการ

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน 

ข้อ 33 ทำไมนักเรียนจงึจำเป็นตอ้งมีความรู้

เก่ียวกับการต่อวงจรไฟฟา้ 

1. นำไปใช้ในการทำข้อสอบเพื่อเขา้เรียนใน 

   ระดับที่สงูขึน้ 

2. ช่วยผู้ปกครองต่อวงจรไฟฟา้ในบา้น 

3. สร้างรายได้โดยการรับจา้งต่อวงจรไฟฟา้ 

4. ใช้เครื่องใชไ้ฟฟ้าได้อยา่งถูกต้อง  

   เหมาะสม และปลอดภัย 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถงึประโยชนข์องความรูข้องการต่อหลอดไฟฟา้แบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก

ประโยชนข์้อจำกดัและการประยุกต์ใชใ้นชวีิตประจำวัน 

ข้อ 34 เม่ือนักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าที่มหีลอด

ไฟฟา้ 4 หลอด และถอดหลอดไฟฟ้าในวงจร

ออก 1 หลอด จะได้แผนภาพวงจรไฟฟา้และ

จำนวนหลอดไฟฟ้าที่ยังสว่างตามข้อใด 

 แผนภาพวงจรไฟฟา้ จำนวน 

หลอดไฟฟ้า 

ที่สว่าง 

1  

 

 

 

2 

2  

 

 

 

3 

3  

 

 
 

 

 

0 

4  

 

 

 
 

 

3 

เฉลย : 4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพจิารณาจากสมบัติของรูป 

ข้อ 35 นักเรียนสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยม

โดยพิจารณาจากสมบัติของรูปตามข้อใด 

1. ความยาวด้าน          2. ขนาดของมุม 

3. ลักษณะของมมุ        4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อ 36 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1. รูปสามเหลีย่มหน้าจั่ว มีดา้นยาวเท่ากัน 2  

   ดา้น และมีมุมขนาดเท่ากัน 3 มมุ ซึ่งเป็น 

   มมุที่มดีา้นยาวไม่เท่ากันเป็นแขนของมุม 

2. รูปสามเหลี่ยมดา้นเท่า มดี้านทกุดา้นยาว 

   เท่ากัน และมมุแต่ละมุม มีขนาด 60 องศา 

3. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม มมีุมทุกมุมเป็น 

   มมุแหลม 

4. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมมุฉาก 1 มุม 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธทีี่เหมาะสมในการอธบิายการต่อหลอดไฟฟา้แบบ

อนุกรมและแบบขนาน 

ข้อ 37 พิจารณาภาพต่อไปนี ้แลว้ตอบคำถาม  

 

 

 

 

 

A คือวัสดุในข้อใดจึงจะทำให้กระแสไฟฟา้

ไหลครบวงจรและทำไหห้ลอดไฟฟ้าสว่าง 

1. ขดลวด 

2. ไส้ดินสอ 

3. ลวดทองแดง 

4. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

A 

 



400 

ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม 

ข้อ 38 นักเรียนตอ้งการสรา้งโคมไฟที่

ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมฐานยาว 1 

เซนติเมตร และด้านยาวด้านละ 3 เซนติเมตร 

รูปสามเหลี่ยมทีส่ร้างมีลักษณะตามข้อใด 

ข้อ รูปสามเหลี่ยม 

1  

 

 

2  

 

3  

 
4  

 

เฉลย : 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด/ข้อคำถาม (ความสอดคล้อง) 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ค 3.1 ป.6/1 ใชข้อ้มูลจากแผนภูมริูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

ขอ้ 39 (ใชข้้อมลูตอบข้อ 39-40)  

พิจารณาแผนภูมริูปวงกลมแล้วตอบคำถาม 

      

 
อาหารชนดิที่ชาวต่างชาติชอบคิดเป็นร้อยละ

รวมกันแล้วเท่ากบัร้อยละของมัสมั่น 

(A) ต้มยำกุ้งและผัดไทย 

(B) ส้มตำและแกงเขียวหวาน 

(C) ต้มยำกุง้และและตม้ข่าไก ่

(D) แกงเขยีวหวานและตม้ข่าไก่ 

1. (A) (B)                                   

2. (A) (C) 

3. (C) (D)                                  

4. (B) (D) 

เฉลย : 1 
 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อ 40 อาหารทีช่าวต่างชาติชอบมากที่สุดคิด

เป็นกี่เท่าของอาหารที่ชอบน้อยทีสุ่ด 

1. 5 เท่า 

2. 15 เท่า 

3. 25 เท่า 

4. 35 เท่า 

เฉลย : 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

              ของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ด้านเนือ้หาสาระหลักสูตร         

1 ตรงกับความสนใจของนักเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 เวลาเหมาะสมกบัเนื้อหาวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 สามารถนำไปใชใ้นชวีิตประจำวันได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้         

1 คน้พบความสามารถของตนเองจากการ

ลงมือปฏบิัตจิรงิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 นักเรียนคดิแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 นักเรียนการทำงานร่วมกันอย่างมี

ความสุขและสนกุสนาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 สร้างผลงานด้วยตนเองอย่างสรา้งสรรค์

และนำไปใช้งานจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านบรรยากาศการเรียน         

1 เปดิโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ทำกจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 นักเรียนมีความรับผิดชอบทัง้ต่อตนเอง

และงานกลุม่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 กระตุ้นให้นักเรยีนมีความกระตือรือร้นใน

การเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 เปดิโอกาสให้นักเรียนทำกจิกรรมอย่าง

อสิระทั้งทางดา้นการคดิและการ

ออกแบบผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 เปดิโอกาสให้นักเรียนสรา้งผลงาน 

ด้วยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ 

วิเคราะห ์
คนที ่

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

ด้านการวัดและประเมินผล         

1 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน

ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการวัดผลที่นา่สนใจทำให้นักเรยีน 

มีความกระตือรือร้นในการเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 มีความยุติธรรมและประเมินอยา่ง 

คลอบคลุมทุกด้าน ทั้งดา้นทักษะ ความรู้ 

และคุณลักษณะต่าง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 มีการแจ้งผลการเรียนรู้ของนักเรยีนและ

ของกลุ่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 มีการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนา

นักเรียนและการจัดการเรยีนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้         

1 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 จำนวนเพยีงพอสำหรับการใช้งาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ทันสมัย หลากหลายและน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านครูผูส้อน         

1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาทีส่อน

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อยา่ง

เหมาะสมและสามารถให้คำแนะนำ 

แก่นักเรียนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนมีระเบยีบ

วินัยและเข้าสอนตรงเวลา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 มีความยุติธรรมเป็นกลางกับนักเรียน 

ทุกคน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 สร้างบรรยากาศในห้องเรยีนให้นา่สนใจ

และสนุกสนาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉลี่ย 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 

การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 27 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบด้านความคิด 

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ข้อคำถาม 

ดัชนีอำนาจจำแนก 

(Corrected Item-

Total Correlation) 

1. ถ้าให้นักเรยีนสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใชม้ีอยู่ในโรงเรยีน บ้าน  

หรือชุมชนส่งครู นักเรยีนจะดำเนินการสรา้งชิ้นงานนีอ้ย่างไร 0.73 

2. นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 วางแผนการจัดบอร์ดเพื่อประกวด 

ในวันวิทยาศาสตร์ การจัดบอร์ดของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง 0.85 

3. การนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการทำงานกลุ่มกับเพื่อนของนักเรียนเป็น

อย่างไร 0.85 

4. การอธิบายวิธกีารคดิของนักเรียนเป็นอย่างไร 0.88 

5. การประเมินแนวคิดของตนของนักเรียนเป็นอย่างไร 0.86 

6. คุณครูให้แสดงการชื่นชม (ข้อด)ี ผลงานของตนเอง โดยนำเสนอข้อดีและ

ผลจากการนำไปใช ้นักเรยีนจะมีวธิกีารอย่างไร 0.58 

7. นักเรยีนกำลังทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนแล้วค้นพบว่าแนวความคดิ 

ของตนเองไม่ถูกต้อง นักเรยีนจะทำอย่างไร 0.91 

8. นักเรยีนต้องการนำสิ่งประดิษฐ์ที่สรา้งขึ้นไปใช้ในชุมชนนักเรียนจะมวีิธีการ

อย่างไร 0.88 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค = 0.98 
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ตาราง 28 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อมัน่ขององค์ประกอบด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

ข้อคำถาม 

ดัชนีอำนาจจำแนก 

(Corrected Item-

Total Correlation) 

9. หลังจากที่นักเรียนค้นหาข้อมูลเพื่อใช้สร้างชิ้นงานแล้วต้องสรุปผลการใช้

ข้อมูล นักเรยีนมีวิธีการให้เหตุผลในการเลือกใชข้้อมูลอย่างไร 0.88 

10. “จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา พบว่าประเทศที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และการบรหิารงานด้าน

สาธารณสุขไม่ดีเท่าท่ีควร” จากข้อความดังกล่าวนักเรยีนเห็นด้วยหรือไม่และ

จะปฏิบัตตินอย่างไรให้เพื่อให้ปลอดภัย 0.79 

11. คุณครูให้นักเรียนนำวัสดุในทอ้งถิ่นมาใช้ในการสร้างโมเดลของสารอาหาร

ที่เหมาะสมต่อร่างกายในแต่ละช่วงวัย นักเรยีนจะมวีิธีการดำเนินการอย่างไร 0.78 

12. เมื่อสิ่งประดิษฐ์ท่ีนักเรยีนสรา้งขึ้นใชง้านไม่ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

นักเรยีนจะมวีิธีการแกไ้ขอย่างไร 0.79 

13. คุณครูให้นักเรียนแก้ปัญหาขยะท่ีเกดิขึ้นในโรงเรียน นักเรยีนจะมีวธิีการ

ดำเนินการอย่างไร 0.87 

14. เพื่อนของนักเรียนมีความเห็นไม่ตรงกันในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการ

ประดิษฐ์โคมไฟ นักเรยีนจะทำอย่างไร 0.86 

15. หากต้องการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใชอ้ย่างปลอดภัย นักเรยีนมีวธิีการ

ดำเนินการอย่างไร 0.82 

16. คุณครูให้นักเรียนออกแบบและสรา้งแบบจำลองของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

นักเรยีนจะมวีิธีการดำเนินการอย่างไร 0.57 

17. เมื่อพบว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นใชง้านได้ไม่ดีเหมือนที่วางแผนไว้ นักเรียน 

จะทำอย่างไร 0.91 

18. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ตอ้งแสดงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ 

ที่สร้างขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนักเรียนต้องเตรียมการแสดงผลงาน

อย่างไร  0.86 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค = 0.98 
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ตาราง 29 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบด้านการสื่อสาร 

และการทำงานร่วมกัน 

ข้อคำถาม 

ดัชนีอำนาจจำแนก 

(Corrected Item-

Total Correlation) 

19. นักเรียนจะปฏิบัตติัวอย่างไรในขณะที่นั่งฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น 0.85 

20. เมื่อมีคนพูดในเรื่องที่นักเรียนไม่ชอบ นกัเรยีนจะทำอย่างไร 0.84 

21. ขณะที่ทำงานกลุ่มพบว่าตนเองลืมนำอุปกรณ์ท่ีนัดหมายไว้มา นักเรยีนจะ

ทำอย่างไร 0.80 

22. เมื่อเพื่อนไม่มอบหมายงานในกลุ่มให้นักเรยีนทำ นักเรยีนจะทำอย่างไร 0.80 

23. เมื่อกลุ่มของนักเรยีนต้องการนำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้น จะมีวิธกีาร

สื่อสารให้คุณครูและเพื่อน ๆ ในห้องเข้าใจอย่างไร 0.86 

24. เมื่อสิน้ปกีารศึกษาโรงเรยีนจะประชุมผู้ปกครองและมีการจัดแสดงผลงาน

ของนักเรียน นักเรียนจะเลือกวิธีการการสื่อสารในรูปแบบใดเพื่อให้ผูอ้ื่นสนใจ

และเข้าใจงานของนักเรียน 0.78 

25. นักเรยีนมีวิธีการสื่อสารแนวคดิของตนเองเพื่อให้ผูอ้ื่นสนใจอย่างไร 0.76 

ข้อ 26 เมื่อนักเรยีนค้นพบแนวความคิดที่แปลกใหม่และเมื่อนำเสนอให้เพื่อน ๆ 

ฟัง แต่เพื่อนไม่สนใจนักเรยีนจะทำอย่างไร 0.80 

27. คุณครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความพอใจ และให้นักเรยีนที่ต้องการเป็น

หัวหน้ากลุ่มยกมือ นักเรียนจะทำอย่างไร 0.82 

28. นักเรยีนกำลังทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนแล้วนำไปส่งคุณครู พบว่าผลงานมี

บางส่วนที่ต้องแก้ไข นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร 0.86 

29. เมื่อนักเรยีนต้องการนำเสนอผลงานที่นักเรยีนสร้างขึ้น นักเรียนมวีิธีการ

ในการนำเสนออย่างไรเพื่อให้น่าสนใจมากที่สุด 0.78 

30. เมื่อข้อมูลในหนังสือเรยีนและเอกสารท่ีคุณครูให้มามขี้อมูลไม่เพียงพอ 

นักเรยีนมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกประเด็น 0.73 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค = 0.98 
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ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อคำถาม ค่า p ค่า r 
ดัชนีอำนาจจำแนก (Corrected 

Item-Total Correlation) 

ข้อที่ 1 0.40 0.76 0.55 

ข้อที่ 2 0.24 0.88 0.47 

ข้อที่ 3 0.36 0.78 0.60 

ข้อที่ 4 0.32 0.84 0.56 

ข้อที่ 5 0.40 0.76 0.63 

ข้อที่ 6 0.52 0.58 0.64 

ข้อที่ 7 0.36 0.66 0.57 

ข้อที่ 8 0.42 0.78 0.33 

ข้อที่ 9 0.56 0.68 0.65 

ข้อที่ 10 0.40 0.68 0.44 

ข้อที่ 11 0.36 0.66 0.57 

ข้อที่ 12 0.48 0.72 0.69 

ข้อที่ 13 0.40 0.60 0.52 

ข้อที่ 14 0.28 0.74 0.50 

ข้อที่ 15 0.60 0.58 0.63 

ข้อที่ 16 0.24 0.72 0.38 

ข้อที่ 17 0.36 0.66 0.65 

ข้อที่ 18 0.40 0.64 0.51 

ข้อที่ 19 0.32 0.64 0.49 

ข้อที่ 20 0.52 0.62 0.76 

ข้อที่ 21 0.52 0.70 0.59 

ข้อที่ 22 0.40 0.76 0.79 

ข้อที่ 23 0.52 0.70 0.73 

ข้อที่ 24 0.48 0.72 0.63 

ข้อที ่25 0.48 0.72 0.59 

ข้อที่ 26 0.64 0.64 0.74 

ข้อที่ 27 0.60 0.66 0.57 

ข้อที่ 28 0.36 0.82 0.63 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

ข้อคำถาม ค่า p ค่า r 
ดัชนีอำนาจจำแนก (Corrected 

Item-Total Correlation) 

ข้อที่ 29 0.64 0.64 0.60 

ข้อที่ 30 0.44 0.74 0.57 

ข้อที่ 31 0.48 0.64 0.48 

ข้อที่ 32 0.28 0.74 0.52 

ข้อที่ 33 0.52 0.70 0.51 

ข้อที่ 34 0.28 0.70 0.44 

ข้อที่ 35 0.44 0.66 0.40 

ข้อที่ 36 0.52 0.76 0.56 

ข้อที่ 37 0.20 0.82 0.41 

ข้อที่ 38 0.52 0.70 0.56 

ข้อที่ 39 0.52 0.58 0.66 

ข้อที่ 40 0.68 0.58 0.70 

ค่าเฉลี่ย 0.43 0.70 0.57 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
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ตาราง 31 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียน 

ข้อ

ที่ 
คำถาม 

ดัชนีอำนาจจำแนก 

(Corrected Item-

Total Correlation) 

1 เสริมสรา้งให้นักเรยีนมีทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 0.44 

2 เสริมสรา้งให้นักเรยีนมีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ 0.51 

3 เสริมสรา้งให้นักเรยีนนำความรูไ้ปใชใ้นชีวติประจำวัน 0.32 

4 เสริมสรา้งให้นักเรยีนสรา้งผลงานด้วยตนเอง 0.36 

5 มีความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน 0.31 

6 จำนวนชั่วโมงมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0.49 

7 มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ 0.27 

8 ทำให้สามารถดำรงชีวติในสังคมได้อย่างมีความสุข 0.47 

9 มีเอกสารคู่มือ ตำรา ประกอบการเรยีนการสอน 0.37 

10 ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความสามารถของตนเองจากการลงมือปฏิบัติ

จรงิ 0.32 

11 ส่งเสริมให้นักเรียนคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 0.43 

12 ส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน 0.39 

13 ส่งเสริมการจัดการเรยีนรูท้ี่เน้นนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง 0.37 

14 ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่

และนำไปใช้งานได้จริง 0.44 

15 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและจัดกิจกรรมการเรยีนรูไ้ด้

อย่างเหมาะสมและสามารถให้คำแนะนำแก่นักเรยีนได้ 0.35 

16 แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนการสอน 0.42 

17 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรยีนมีระเบียบวินัยและเข้าสอนตรงเวลา 0.51 

18 มีความยุติธรรมเป็นกลางกับนักเรียนทุกคน 0.49 

19 สร้างบรรยากาศในห้องเรยีนให้น่าสนใจและสนุกสนาน 0.56 

20 เปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 0.40 

21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและงานกลุ่ม 0.34 

22 กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรยีน 0.24 

23 เปิดโอกาสให้นักเรยีนทำกิจกรรมอย่างอิสระทั้งทางด้านการคิดและ

การออกแบบผลงาน 0.33 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

ข้อ

ที่ 
คำถาม 

ดัชนีอำนาจจำแนก 

(Corrected Item-

Total Correlation) 

24 เปิดโอกาสให้นักเรยีนสรา้งผลงานด้วยตนเอง 0.31 

25 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา 0.40 

26 มีการวัดผลที่น่าสนใจทำให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน 0.50 

27 มีความยุติธรรมและประเมินอย่างคลอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านความรู้ 

คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ 0.30 

28 มีการแจ้งผลการเรียนรูข้องนักเรยีนและของกลุ่ม 0.45 

29 มีการนำผลการประเมินไปใชเ้พื่อพัฒนานักเรยีนและการจัดการเรยีนรู้ 0.43 

30 สื่ออยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดี 0.35 

31 สื่อมีจำนวนเพียงพอสำหรับการใชง้าน 0.34 

32 สื่อมีความทันสมัย หลากหลายและน่าสนใจ 0.53 

33 สื่อเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 0.44 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค = 0.88 
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      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2565  ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ประวตัิการทำงาน 

 พ.ศ. 2550  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2552  ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2556  ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านนานอ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  

 พ.ศ. 2557  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านนานอ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
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