
หัวข้องานวิจัย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ช่ือผู้เขียน  นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง 

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2) พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื ่อง ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและ
อวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  4) เพื่อพัฒนาสมรรถนะตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนท่ีเรียนวิชาชีววิทยา
เพิ่มเติม 4 อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน 
โดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบสอบถามความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล พัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้เสริมสร้างสมรรถนะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส  4) แบบประเมินสมรรถนะ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ได้แก่    1) ค่าร้อย
ละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 4) Paired Sample t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื ่อง ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 เรื่อง ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05  3) สมรรถนะตามหลักสูตรของสถานศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 82.22 
และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 17.28 4) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการ



เรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะ
รับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 
3.60, S.D.= 0.42)  
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This research aim to 1 )  Study the needs of activities measurement and evaluation to 
develop innovations used to enhance the competency of Mathayomsuksa 6 students.              
2) Develop a learning management plan by using the guidelines for teaching and learning 
according to the competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs to 
enhance the competency of Mathayomsuksa 6 students. 3) To study the learning achievement 
of additional biology courses 4 of Mathayomsuksa 6 students who received a learning 
management plan by using the guidelines for teaching management according to the 
competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs to enhance 

competency of Mathayomsuksa 6 students. 4) To develop competency according to the 
curriculum of educational institutions in learning additional biology 4 by using a learning 
management plan by using the guidelines for teaching management according to the 
competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs to enhance the 
competence of Mathayomsuksa 6 students. 5) Study satisfaction with learning with a learning 
management plan that uses guidelines for teaching and learning in accordance with the 
competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs to enhance the 
competence of students in  Mathayomsuksa 6 students. The sample consisted of 45 students 
studying biology in the first semester of the academic year 2021 at Muang Phon Phitthayakom 
School 1 classroom by Purposive Sampling. Research tools are: 1) Event Requirements 
Questionnaire evaluation development innovations that are used to enhance the competency 
of Mathayomsuksa 6 students. 2) The learning management plan by using the guidelines for 
teaching and learning according to the competency-based curriculum on the nervous system 
and sensory organs for enhancing the competency of the Mathayomsuksa 6  students.                
3) A test to measure learning achievement in biology, 4 subjects, nervous system and sensory 
organs. 4) Performance assessment form. 5) The satisfaction questionnaire for learning by using 



a learning management plan by using the guidelines for teaching and learning according to 
the competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs for enhancing 
the competency of Mathayomsuksa 6 students. Data were analyzed using 1) Percentage,          
2) Mean, 3) Standard Deviation (S.D.), and 4) Paired Sample t-test. The results of the research 
as follows: 1) The learning management plan by using the guidelines for teaching and learning 
according to the competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs to 
enhance the competency of the Mathayomsuksa 6 students effectively have a consistency 
index between 0.6-1.00. 2) The learning achievement in Biology 4 subjects the nervous system 
and sensory organs of Mathayomsuksa 6 students after school was significantly higher than 
before at the .05 level. 3) The competence according to the curriculum of the educational 
institutions of the students was at a very good level 82.22% and at a good level 17.28 percent. 
4) The results of the study on the level of satisfaction with learning by using a learning 
management plan by using the guidelines for teaching and learning in accordance with the 
competency-based curriculum on the nervous system and sensory organs to enhance the 
competency of Mathayomsuksa 6 students as a whole at a high level (Mean = 3.60, SD = 0.42). 
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