รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วรลักษณ์ จันทร์เนตร
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
บทคัดย่อ
รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ทั่วไป 1) เพื่อรายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 2 มี วัตถุ ประสงค์ เฉพาะ 1) เพื่ อศึ กษาความรู้ ความเข้ าใจ ของผู้ บริหารและครู ผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการนิ เทศการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ากว่าค่าเฉลี่ ยระดับเขตพื้ นที่ ในปี การศึกษา 2559 จานวน 26 โรงเรียน เป็ น
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 โรง และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละ 1 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการ
นิเทศเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 จ านวน 5 เล่ ม 2)
แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรมพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2 ฉบับ 3) แบบบันทึกผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 1 ฉบับ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่ อการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 1 ฉบับ
ผู้ ศึ กษาได้ เก็ บข้ อมู ลและวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยการหาค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที่ ( t-test dependent ) และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยด้ านความรู้ ความเข้ าใจในการด าเนิ นงานการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ก่อนและหลังการอบรมพัฒนา ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลั งการอบรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลั งการ
อบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการนิ เทศเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของศึกษานิเทศก์โดยดาเนินการนิเทศ ณ โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แล้ว และอยู่ในระหว่างโรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยสรุปเป็ นรายด้านที่ท าการนิเทศ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) พบว่า ดาเนินการครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ทุกด้าน
2.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากแบบติ ด ตามผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็ มศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรียนในสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50)
3. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ มศึกษา ตอนที่ 1 ด้านการจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.58) ตอนที่ 2 ด้านเอกสารประกอบการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่
ในระดั บดีเยี่ ยม ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.57 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.60) ตอนที่ 3 ด้ านการนิ เทศ
กากับ ติดตามการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม พบว่า
ความคิดเห็ นของผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56)
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