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คำนำ 

  
 รายงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนผ่านวิดีโอสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เล่มนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับ
รายงานการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน
ราษฎร์บำรุงธรรม รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อนวัตกรรม ความสำคัญของนวัตกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนการดำเนินงาน / การออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม 
ผลสำเร็จของการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม แนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ และการเผยแพร่
นวัตกรรม 
 หวังว ่าเอกสารเล่มนี ้ จะเป็นแนวทางในการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่ผู ้ที ่สนใจ และสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูมีพลังที่จะร่วมพัฒนา
การศึกษาของชาติให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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๔. ความสำคัญของนวัตกรรม 
 ในปัจจุบันถ้าพูดถึงคำว่า “นวัตกรรม” คงไม่มีใครที ่ไม่เคยได้ยิน สิ ่งต่าง ๆ ที ่มีคำว่า 
“นวัตกรรม” นำหน้า จะช่วยสร้างความสนใจแก่ผู้ที่ได้ยิน เช่น นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมอาหาร
และยา นวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมความงาม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะคำว่า “นวัตกรรม” บ่งบอกให้รู้
ถึงความคิดที ่แปลกใหม่ สิ ่งที ่ประดิษฐ์คิดค้นขึ ้นใหม่ หรือเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม  นวัตกรรมมี
ความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ 
ด้านอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม 
เพ่ือให้ทันต่อสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนมากที่สุด 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนที่สำคัญ นักเรียนในปัจจุบันมีความสามารถที่หลากหลาย 
และมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ในมาตรา ๒๒ ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า นักเรียน    
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที ่พัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและ     
เต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

จากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยทำให้โรงเร ียนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนปกติที่โรงเรียนเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ 1) On-hand 2) On-demand ในระดับชั ้นประถมศึกษาและ 3) 
Online ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานให้เหมาะกับนักเรียน
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ในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวพบว่า ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์หัวข้อที่ต้องมีการทดลองไม่สามารถปฏิบัติการทดลองได้ตามปกติ ทำให้นักเรียน
ไม่สามารถเรียนร็ได้ตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนด อีกทั ้งการสอนในรูปแบบดังกล่าวนักเรียนไม่ค่อยมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครูในชั้นเรียนเท่าที่ควร ทำให้บรรยากาศในการเรียนไม่กระตุ้นนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้มากนัก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้เป็นอย่างมาก  

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้คิดหาวิธีการแก้ไขเพื่อให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและ
สามารถเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งยังปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามปกติ ผู้ศึกษาจึงได้คิดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ครบตามตัวชี้วัดและสามารถ
ปฏิบัติการทดลองได้เองที่บ้านผ่านวิดีโอสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายมาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้อีกด้วย 

  
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ๒) เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายด้วยตนเองได้ 
 ๓) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  
๖. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) ประชากร 
  ประชากร คือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖4 จำนวน 58 คน 
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๒) กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อำเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖4 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
 
๗. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 ๑) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่
นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู ้ และแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 14 ทักษะ ดังนี้ 
   1. การสังเกต (observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาท
สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับ
วัตถุหรือเหตุการณ์ เพ่ือหาข้อมูล หรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ โดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป 
   2. การวัด (measurement) หมายถึง ความสามารถในการเลือกและการ
ใช้เครื่องมือทำการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง โดยมีหน่วยกำกับเสมอ 
   3. การจำแนกประเภท (classification) หมายถึง การแบ่งพวก หรือ
เรียงลำดับวัตถุหรือสิ ่งที ่อยู ่ในปรากฏการณ์ โดยใช้เกณฑ์ความเหมือน ความแตกต่าง หรือ
ความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   4. การหาความสัมพ ันธ์ ระหว ่างสเปชก ับสเปช และสเปชกับเวลา 
(space/space relationships and space/time relationships) สเปชของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่
วัตถุนั้นครองที่ ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแล้วสเปชของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ 
ความกว้าง ความยาว และความสูง (หรือหนา) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปชกับเวลา ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปชของ
วัตถุท่ีเปลี่ยนไปกับเวลา 
   5. การคำนวณ (using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุและ
การนำตัวเลข แสดงจำนวนที่นับได้ มาคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย 
   6. การจัดกระทำ และการสื่อความหมายข้อมูล (organizing data and 
communication) หมายถึง การนำผลการสังเกต การวัด การทดลองจากแหล่งต่างๆ มาจัดกระทำ
เสียใหม่ โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ เช่น การหาความถี ่ การเรียนลำดับ การจัดแยกประเภท การ
คำนวณหาค่าใหม่ เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลดียิ่งขึ้น โดยอาจนำเสนอในรูป
ของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ หรือเขียนบรรยาย 
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   7. การลงความเห็นจากข้อมูล (inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็น
ให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
   8. การพยากรณ์ (prediction) หมายถึง การสรุปคำตอบล่วงหน้าก่อนการ
ทดลอง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือข้อมูลจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้ นซ้ำ ๆ หลักการ กฎ 
หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาช่วยในการสรุป การพยากรณ์มีสองทางคือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของ
ข้อมูลที่มีอยู่ ( interpolating ) และการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ ( extrapolating ) 
   9. การตั ้งสมมติฐาน (formulating hypotheses) หมายถึง การคิดหา
คำตอบล่วงหน้า ก่อนจะกระทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน 
คำตอบที่คิดล่วงหน้าซึ่งยังไม่ทราบหรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานหรือ
คำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (ตั วแปรอิสระ) 
กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งจะทราบภายหลังการทดลองเพื่อหาคำตอบ
สนับสนุน หรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   10. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (defining operationally) หมายถึง 
การกำหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรที่อยู่ในสมติฐานที่ต้องการทดสอบให้เข้าใจตรงกัน 
และสามารถสังเกตหรือวัดได้ 
   11. การกำหนดและควบคุมต ัวแปร ( identifying and controlling 
variables) หมายถึง การบ่งชี้ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ 
การควบคุมตัวแปรเป็นการควบคุมสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ถ้าหากไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ 
กัน จะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน 
   12. การทดลอง (experimenting) หมายถึง การลงลงมือปฏิบัต ิการ
ทดลองจริง โดยมี 3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและ
ลองผิดลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบหรือการเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผล
การทดลอง 
   13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป ( interpreting data 
conclusion) การตีความหมายข้อมูล คือ การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติ
ของข้อมูลที่มีอยู่ การลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 
   14. การสร ้างแบบจำลอง (Modeling Construction) หมายถึง การ
นำเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจำลองต่างๆ เช่น กราฟ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ หุ่น เป็นต้น 
  
  



๕ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

2) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิดีโอหรือวิดีทัศน์ประกอบการสอน 

  อรพรรณ นวลจันทร์ (๒๕64) ได้กล่าวถึงการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวีดีโอสาธิตการทดลอง เรื่องของไหล โดยใช้ Google Classroom เป็นสื่อ ร่วมกับการสอน
แบบสืบเสาะ ( 5E ) ของนักเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วีดีโอสาธิตการทดลอง เรื ่องของไหล โดยใช้ Google Classroom เป็นสื ่อ ร่วมกับการสอนแบบ
สืบเสาะ( 5E ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  จิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง (2559) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ 
เรื่อง พันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียน
วิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวน
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำวิดีโอมาประกอบการจัดการเรียนการ
สอนพบว่า สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีระดับความพึงพอใจต่อ
วิดีโอดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงมีการพัฒนาทักษะที่
จำเป็นผ่านวิดีโอหรือวิดีทัศน์ประกอบการสอนได้มากยิ่งขึ้น 
  



๖ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน / การออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม 
 ๑) ศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
  จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติการทดลองได้ตามปกติ 
เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 ๒) กำหนดเป้าหมายและออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
  ใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในการกำหนด
เป้าหมายและออกแบบนวัตกรรม ได้ข้อสรุปดังนี้  
         ๑. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
         ๒. กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีทั้งหมด ๖ ขั้น ได้แก่ 
    ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ    
    ขั้นที่ ๒ นำเสนอความรู้ 
    ขั้นที่ ๓ เตรียมพร้อมก่อนการทดลอง 
    ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติการทดลองจริง 
    ขั้นที่ ๕ นำเสนอผลการทดลอง 
    ขั้นที่ ๖ สรุปและอภิปราย 
 

 



๗ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

 

 

 

 

 

 ๓) ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 



๘ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

  ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ  
   เป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่
จะเรียน โดยครูใช้เทคนิควิธีการในการเร้าความสนใจของผู้เรียน เช่น การใช้สถานการณ์ในปัจจุบัน 
การใช้เกม การใช้นิทาน การใช้เพลง การใช้คำถาม เป็นต้น 

 

ตัวอย่างการกระตุ้นนักเรียนโดยใช้คลิปวิดีโอ 
 

  ขั้นที่ ๒ นำเสนอความรู้  
   ครูผู ้สอนตั้งประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน เพื่อให้
นักเรียนคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยครูอาจนำเสนอความรู้
เบื้องต้นก่อนจากนั้น สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยใช้วิดีโอประกอบการสอนที่จัดทำ
ขึ้น 

 

ตัวอย่างวิดีโอประกอบการสอน 
 
 
  ขั้นที่ ๓ เตรียมพร้อมก่อนการทดลอง  



๙ 
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   หลังจากนักเรียนรับชมวิดีโอสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
จากครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องสำรวจอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทดลองที่
นักเรียนหาได้จากที่บ้าน และหากหาไม่ได้ต้องคิดหาอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้แทน รวมทั้งวางแผนทำการ
ทดลองก่อนการทดลองจริง 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองที่สามารถหาได้ที่บ้าน 

  ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติการทดลองจริง  
   นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองตามแนวทางที่ครูได้สาธิตให้ดูผ่านวิดีโอ
สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย และสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นพร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในแบบบันทึกให้เรียบร้อย 
 

 

ปฏิบัติการทดลองจริงและบันทึกผล 
  



๑๐ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

  ขั้นที่ ๕ นำเสนอผลการทดลอง  
   เป็นขั้นตอนการนำเสนอผลการทดลองของนักเรียนแต่ละคน ผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักเรียนซักถาม และคลี่คลายข้อสงสัยของนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทดการทดลอง 
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทดลองที่เกิดขึ้น และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการทดลอง 
 

 
 

การนำเสนอผลการทดลอง 
 

  ขั้นที่ ๖ สรุปและอภิปราย 
   นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อสรุปที่ได้จากการทดลอง รวมทั้งอภิปรายประเด็นที่
สงสัยร่วมกันโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน 

 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 ๔) ประเมินผลและพัฒนา 



๑๑ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

  ประเมินผลและพัฒนาการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ในการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ 
 
๙. ผลสำเร็จของการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 
 ๑) ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ๒) นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๓) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  
๑๐. แนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ 
 ๑) นำนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนใน
ด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 ๒) สร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน เปิดกว้างทางความคิด เพ่ือให้สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๑. การเผยแพร่นวัตกรรม 
 ๑) จัดทำรายงานการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่มาศึกษาดูงาน 
 ๓) เผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ทางโซเชียลมีเดียผ่านทางช่อง  Youtube และ 
Facebook ของโรงเรียน 
 ๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ความสนใจ มีบริบทของชุมชนใกล้เคียงกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ 
  



๑๒ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

 
 

 
 



๑๓ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

 

 

  



๑๔ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

๑๒. อ้างอิง 
อรพรรณ นวลจันทร์. (๒๕64). วัการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวีดีโอสาธิตการ

ทดลอง เรื่องของไหล โดยใช้ Google Classroom เป็นสื่อ ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะ ( 
5E ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าสมุทรปราการ: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

นิภา ตรีแจ่มจันทร์. (๒๕๖2). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การทำโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. 
สืบค้นจาก http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/.pdf 

 
  



๑๕ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



๑๖ 

 
 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ  
 

 
 

 

 

 

 


