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3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP
3.1 เพื่อนาชุดกิจกรรมการการทดลองไปใช้ ในกระบวนการจัด การเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es เรื่อง เสียงและการได้ยิน
3.2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุช่วงเริม่ ต้นการพัฒนาและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP)
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นระยะเวลา 7 เดือน
5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของสพป./สพฐ./สถานศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรีเขต 1
ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุก ระดับตามหลักสูตร และส่ง เสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุ ด เน้ น ข้ อ ที่ 3. เพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก เรีย นในด้ า นภาษา คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้

การได้ ล งมือ ปฏิ บั ติ แ ละสร้ า งผลงานด้ ว ยตนเองโดยการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีครูเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก จะทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ทางด้านความรู้ ความคิด ตลอดจนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการค้นพบความรู้ที่ตน
สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองได้ เป็นผลทาให้เกิด
การพัฒนาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ มีทักษะการคิดขัน้ พื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยเป็นไปตามจัดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 2 มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
6. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญในการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนสาคัญ
ที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ให้ความสาคัญ
ทั้งความรู้และคุณธรรม ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
บริบทของผู้เรีย น ก าหนดบทบาทของผู้ส อนและผู้เ รียน การใช้สื่ อการเรีย นรู้แ ละเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม และการวัดผล ประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ดังนัน้ การใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ก ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es มีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทน่ี ามาใช้ในการพัฒนา มีดังนี้
6.1 ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing ) ของ John Dewey เป็น
แนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของ “การเรียนรู้โดยการกระทา” หรือ
“Learning by Doing”การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจัดกระทานี้ นับว่าเป็น
การเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูข้ องผู้เรียนจากการเป็น “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้เรียน” และเปลี่ยนบทบาท
ของครูจาก “ผู้สอน” หรือ “ผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ” มาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ” ให้
ผู้เรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เท่ากับเป็น การเปลี่ยนจุด เน้น ของการเรียนรู้ว่าอยู่ที่ผู้เรียน
มากกว่าอยูท่ ี่ผู้สอนดังนั้นผู้เรียนจึง กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทในการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ

6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์
บรูเนอร์เชื่อว่า การเรียนรู้จ ะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพัน ธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
น าไปสู่ ก ารค้ น พบการแก้ ปั ญ หา ผู้ เ รี ย นจะประมวลข้ อ มู ล ข่ า วสาร จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อม และจะรับรู้สิ่งที่ตนเองเลือก หรือสิ่งที่ใส่ใจ การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้เกิดการค้นพบ
เนือ่ งจากผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่ทาให้สารวจสิ่งแวดล้อม และทาให้
เกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบ
6.3 ทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็น ทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียน มาจากรากศัพท์ “Construct” แปลว่า “สร้าง” ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้โดยตัว
ของผู้เรียนเอง
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เชื่อว่า การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็น ผู้ส ร้างความรู้ โดยการน าประสบการณ์ห รือสิ่ง ที่พบเห็ น ใน
สิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็น
ความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) หรือที่เรียกว่า สกี
มา (Schema) หมายถึง “ความรู้ ” ซึ่ง อาจมิ ใช่เป็ น เพี ยงการจดจ าสารสนเทศมาเท่ านั้น แต่จ ะ
ประกอบด้วย โดยที่แต่ละบุคคลนาประสบการณ์เดิม หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อน
มาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่ง นั้น ๆ ซึ่งแต่บุคคลอาจสร้าง
ความหมายที่แตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ์ หรือ ความรู้ความเข้าใจเดิมที่แตกต่างกัน
การน าแนวคิด หลัก การ ทฤษฎีดัง กล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการที่เป็น ระบบ ดัง นี้
1) วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนา 2)วิเคราะห์หลัก สูต ร
แกนกลางฯ 3) วางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนา 4) จัดทานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
5) จัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมที่ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ที่
ค้นพบโดยผู้เรียนเอง 5) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล 6) สรุปรายงานผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนา
ผลจากการนาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ข้างต้น มาประยุก ต์ใช้ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถนาความรู้ท่ไี ด้มาสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นพบความรู้ที่ ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ ความคิด

ทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ทาให้เกิด ความ
สนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
6.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสืบเสาะหาความรู้ คือ
การสร้างความสนใจ (Engagement) การสารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบาย (Explanation)
การขยายความรู้(Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่คี รูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ความคิด
ของตนเองได้มากที่สุด ทั้งนีก้ ิจกรรมที่จะให้นักเรียนสารวจตรวจสอบ จะต้องเชื่อมโยงกับความคิด
เดิม และนาไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ และได้ใช้กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์
และการสืบเสาะหาความรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) (2546) และ สาขาวิชา
ชีววิทยา สสวท. (2550) ได้กล่าวถึงแต่ละขั้นตอนไว้ดังนี้
6.4.1 การสร้างความสนใจ เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เองจากความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่
น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้
เดิมที่เพิ่งเรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคาถาม กาหนดประเด็นที่จะศึ กษา ในกรณีที่ยัง
ไม่มีประเด็น ใดน่าสนใจ ครูอาจจะจั ดกิจ กรรมหรือสถานการณ์เพื่อกระตุ้น ยั่วยุ หรือท้าทายให้
นัก เรียนตื่นเต้น สงสัย ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น หรือขัดแย้ง เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาการศึก ษา
ค้นคว้า หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรื อปัญหาที่ครูกาลังสนใจเป็น
เรื่องที่จะศึกษา ซึ่ง ในขั้นตอนนี้ครูสามารถจัดกิจ กรรมได้ห ลายแบบ เช่น สาธิต ทดลอง นาเสนอ
ข้อมูล เล่าเรื่อง/ให้ ค้น คว้า/อ่านเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา ใช้เกม ใช้สื่อ วัส ดุอุปกรณ์ สร้าง
สถานการณ์/ปัญหาที่น่าสนใจ ที่น่าสงสัยแปลกใจ
6.4.2 การส ารวจและค้น คว้า นั ก เรียนด าเนิน การส ารวจ ทดลอง ค้ น หา และ
รวบรวมข้อมูล วางแผนกาหนดการสารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ เช่น
สังเกต วัด ทดลอง รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
6.4.3 การอธิบาย นักเรียนนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจและค้นหามาวิเคราะห์ แปล
ผล สรุปและอภิปราย พร้อมทั้งนาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผัง

โดยมีก ารอ้างอิงความรู้ประกอบการให้เหตุผลสมเหตุส มผล การลงข้อสรุปถูกต้องเชื่อถือได้ มี
เอกสารอ้างอิงและหลักฐานชัดเจน
6.4.4 การขยายความรู้
- ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ลึกซึง้ ขึ้น หรือขยายกรอบ
ความคิดกว้างขึ้นหรือเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือนาไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพิ่มขึ้น
เช่น ตั้งประเด็นเพื่อให้นักเรียน ชี้แ จงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมให้ชั ดเจนยิ่งขึ้น
ซักถามให้นักเรียนชัดเจนหรือกระจ่างในความรู้ท่ไี ด้หรือเชื่อมโยงความรู้ท่ไี ด้กับความรู้เดิม
- นัก เรี ยนมีส่ วนร่วมในกิจ กรรม เช่น อธิบายและขยายความรู้เ พิ่มเติม มีความ
ละเอียดมากขึ้น ยกสถานการณ์ ตัวอย่าง อธิบายเชื่อมโยงความรู้ท่ไี ด้เป็นระบบและลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นหรือ
สมบูรณ์ละเอียดขึ้น นาไปสู่ความรู้ใหม่หรือความรู้ท่ลี ึกซึง้ ยิ่งขึ้น ประยุกต์ความรู้ท่ไี ด้ไปใช้ในเรื่องอื่น
หรือสถานการณ์อ่นื ๆ หรือสร้างคาถามใหม่และออกแบบการสารวจ ค้นหา และรวบรวมเพื่อนาไปสู่
การสร้างความรู้ใหม่
6.4.5 การประเมิน
ให้นักเรียนได้ระบุสิ่ง ที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านกระบวนการและผลผลิต เพื่อเป็น
การตรวจสอบความความถูก ต้องของความรู้ที่ได้ โดยให้นักเรียนได้วิเคราะห์วิจารณ์แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน คิดพิจารณาให้รอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง
เพิ่มเติมและสรุป ถ้ายังมีปัญหาให้ศึกษาทบทวนใหม่อีกครั้ง อ้างอิงทฤษฎีหรือหลักการและเกณฑ์
เปรียบเทียบผลกับสมมติฐาน เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ก่อน ครูจึงจะสามารถให้
นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ได้ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน มีความคล้ายคลึงกัน คือครูต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เรียนได้สืบค้น เสาะหา สารวจตรวจสอบ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆที่ทา และนามาสรุปและสื่อสาร
ข้อมูล ข้อความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง จากรายงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เมื่อผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการนี้ นักเรียนเกิดความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเองได้

7. กระบวนการพัฒนา BP
7.1 กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจานวน
กลุ่มเป้าหมาย)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดิศกุล อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 44 คน
7.2 ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทาง ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนา

วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ

วางแผนในการพัฒนา

จัดทานวัตกรรมเพื่อพัฒนา

จัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหา

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปและรายงานผลการพัฒนาและปัญหา อุปสรรค

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวธิ ีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้)
7.3.1 ตรวจสอบคุณภาพจากผลการสอบก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
เรื่องเสียงและการได้ยิน
7.3.2 ประเมินทักษะกระบวนการและความสามารถในการสืบเสาะ แสวงหาความรู้
7.4 แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์
7.4.1 นาชุดกิจกรรมการทดลองมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและช่วย
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เรียน
7.4.2 นาไปใช้ในการฝึกทักษะกระบวนการ การสืบเสาะ แสวงหาความรู้ อย่างเป็น
ระบบ
7.4.3 ใช้สร้างความสนใจให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้น
8. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP)
8.1 ผลสาเร็จเชิงปริมาณ
8.1.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนือ้ หาจากการนาชุดกิจกรรมการทดลองมาใช้
ในกระบวนการจัด การเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่ง ของการส่งเสริมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ
88.64
8.1.2 ผู้เรี ยนสามารถใช้ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถแสดงความรู้ ความคิด จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
ด้วยตนเอง เกิดการค้นพบแล้วนามาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 86.36
8.2 ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ
8.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองเรื่องเสียงและการได้ยิน เพื่อสืบเสาะ แสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี
8.2.2 นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 สามารถใช้ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ได้เป็นอย่างดี

8.3 ความพึง พอใจของผู้เกี่ ยวข้องต่อ BP (ระบุ ค่าร้อ ยละของความพึ ง พอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้องและวิธีการได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ)
จากการสารวจความพึงพอใจในการนาชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เสียงและการได้ยิน มา
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 44 คน โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 95.45
8.4 ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BP/ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา BP ไปใช้
8.4.1 ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นผู้ให้คาแนะนา ปรึกษาได้เป็นอย่างดี
8.4.2 ผู้เรียนร่วมกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ
มีความอดทนต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
8.4.3 โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดทานวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน
8.4.4 บุคลากรในโรงเรียนให้การช่วยเหลือ ปรึกษาและแนะนาในเรื่องต่างๆ
8.4.5 ผู้ปกครองนักเรียนให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความตั้งใจ
ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและอดทนต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
9. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนาปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง
9.1 วิธกี ารตรวจสอบซ้า BP
9.1.1 สารวจความต้องการและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
9.1.2 ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มอ่อน
9.2 ผลการตรวจสอบซ้า เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุง BP
นัก เรียนกลุ่ม อ่อนที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาทัก ษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแล้วมีการพัฒนาดีขนึ้

10. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง (ระบุวันเวลา
และรูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และขยายผล)
10.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558
10.2 จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนใจเยี่ยมชมผลงานนักเรียนในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558
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