
 
 

รายงานผลการสร้างและใช้นวัตกรรม 
 

1. ชื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโลกและเอกภพ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางโครงการ PISA 
2. เจ้าของผลงาน นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
3. สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
4. ประเภทของนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ / รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และเพ่ิมเติมเนื้อหาบางเรื่อง  และการจัดการเรียนการสอนของครูที่รับผิดชอบสอนพบ
ปัญหาว่า นักเรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพราะขาดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติ  
และครูยังไม่ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา  สื่อการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย ท าให้นักเรียนขาดความสนใจ  และนักเรียนไม่เกิดทักษะตามจุดประสงค์ จึงได้รวบรวมปัญหาผ่าน
กระบวนการ PLC ในกลุ่มครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน โดยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและได้แนวทางการ
แก้ปัญหาคือ ปรับรูปแบบการสอนให้เป็นลักษณะปฏิบัติ มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีการประเมินเป็น
รูปธรรมโดยใช้แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการ PISA 
6. วัตถุประสงค์นวัตกรรม    
 6.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 6.2 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
นักเรียน 
 6.3 เพ่ือประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการ PISA กับนักเรียน 
7. กรอบแนวคิดในการด าเนินงานนวัตกรรม  
 7.1 ในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นที่ 1 ส ารวจความรู้และความต้องการ (Scan : S) เป็นขั้นตอนที่ครูด าเนินการส ารวจ
ความรู้พื้นฐาน และความต้องการหรือความคาดหวังในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเทคนิคการใช้ค าถาม เกม 
รูปภาพ บัตรค า แบบทดสอบ แบบสอบถามหรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและตรวจสอบความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ก าลังจะเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 2 สร้างแรงจูงใจ ( Motivate : M)  เป็นขั้นตอนที่ครูออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
ความอยากเรียน อยากรู้ อยากปฏิบัติ ด้วยการสาธิต ค าถามท้าทาย สถานการณ์จ าลอง แบบจ าลอง โดยใช้สื่อ
การเรียนการสอนหลากหลาย 



  ขั้นที่ 3 ออกแบบความคิด (Idea : I) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้น าเสนอความคิดร่วมกัน 
ออกแบบและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือสร้างนวัตกรรม จากค าถามหรือสถานการณ์ท่ีท้าทายใน
เรื่องท่ีเรียนรู้จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 สร้างความรักในการเรียนรู้และเจตคติที่ดี (Love and Attitude : L) เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง หรือความรู้ที่เกิดจากตนเอง จนเกิดเจตคติและความรักในสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน อยากท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
  ขั้นที่ 5 ประเมินผลงานหรือประเมินความรู้หลังการเรียนรู้ (Evaluate : E) เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนประเมินตนเอง  ประเมินเพื่อน หรือครูด าเนินการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ รวมถึงการท า
แบบทดสอบต่างๆ หลังการเรียนรู้   
 7.2 การประเมินนักเรียนจัดท า 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และ จิตพิสัย  โดยจัดท ารูบริคส์
เพ่ือให้การประเมินท าได้ง่ายและชัดเจน โดยใช้การประเมินตามแนวโครงการ PISA 
 7.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ จัดท าในส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกในเอกภพ จ านวน 3 
แผนการจัดการเรียนรู้  คือ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  จ านวน 2 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ก าเนิดและวิวัฒนาการดาวฤกษ์  จ านวน 2 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โรงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
8. วิธีการด าเนินงานนวัตกรรม     
  8.1 ศึกษาปัญหาจากครูผู้สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
 8.2 จัดตั้งกลุ่ม PLC เพ่ือปรึกษา หาแนวทางแก้ไข และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 8.3 ด าเนินการตามก าหนดการกลุ่ม PLC โดยมีครูเรวดี  เพ็ญศรี เป็น Model Teacher 
 8.4 Model Teacher จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม PLC และ น าไปใช้จัดการ
เรียนการสอน จ านวน 3 วงรอบ 
 8.5 ผู้ร่วม PLC ให้ค าแนะน า วิพากย์ นิเทศ การจัดการเรียนรู้ 
 8.6 Model Teacher รวบรวมผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สรุปเสนอต่อกลุ่ม PLC 
และน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
9. วิธีการประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลนวัตกรรม   
 9.1 บันทึกการประชุม PLC ของกลุ่ม ครูสอนดาวร่วม PLC ลงในเอกสาร PLC  
 9.2 บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 9.3 ประเมินทักษะ/ สมรรถนะของนักเรียนตามท่ีออกแบบไว้ บันทึกผลคะแนน 
 9.4 รายงานผลการใช้นวัตกรรม 
10. การวิเคราะห์ข้อมูล    
 จากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 

1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียน อยู่ในระดับดีมาก  ทุกกิจกรรม  พิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณลักษณะด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 



 
 
 2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 100 % จากการออกแบบกิจกรรมของครู และสามารถเขียน อธิบาย พูด 
หรือบรรยายความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมนั้นจนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE สามารถน าใช้จัดการเรียนการ
สอนได้จริง และเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
11. ผลการใช้นวัตกรรม (Result)    
  ภายหลังการด าเนินการใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ และ
อธิบายหรือแปลความหมายได้ และนักเรียนมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวโครงการ PISA อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
12. สรุป อภิปรายผล  
 นวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย  มีสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ให้
นักเรียนเข้ามาร่วมท ากิจกรรม และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และครูสามารถประเมินผลตาม
สภาพจริงของนักเรียนได้ 
13. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ หรือความรู้ใหม่ท่ีได้จากการท านวัตกรรม    

13.1 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ชอบแสดงความคิดเห็น และชอบความท้าทาย 
13.2 การประเมินหากจัดท าเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน จะท าให้ประเมินนักเรียนได้ไม่เป็นไปตาม

จริง เกณฑ์การประเมินจึงควรเขียนให้ละเอียด ชัดเจน และวัดได้ 
14. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)     
 การจัดท านวัตกรรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงครามในการจัดกิจกรรม
อบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ และได้รับค าแนะน าจากนางรวีวรรณ  สุขรอด  นางรมณีย์  สร้อยสน  ครูผู้สอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  นางสุรินทร์พร  มีหินกอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  นางวรวรรณ  พิมพ์แสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  นายพิเชฎ  บุญญา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   
ที่ได้สนับสนุนกระบวนการ PLC  
 ขอขอบพระคุณ นายพัฒนพงษ์  สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ทุกคน ที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนนวัตกรรมนี้ส าเร็จด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา  
มารดา  บูรพคณาจารย์  และผู้มีพระคุณทุก ๆ  ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้การจัดท านวัตกรรม  
ครั้งนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



 
 
15. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 

15.1 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15.2 เอกสารประกอบการอบรมการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

15.3 แหล่งสืบค้นออนไลน์  เวบไซต์ Pinterest  , Youtube  
 


