
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ครูผู้สอนที่ต้องการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องศึกษาและ จัดเตรียมเพื่อให้
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด
ไว้  ซึ่งคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ประกอบด้วย  ค าชี้แจงการใช้  ความเป็นมา  ทฤษฎี
และแนวคิดพ้ืนฐาน  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และให้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้คู่มือมีความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนที่อนุเคราะห์ให้ ศึกษา
น าร่องเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนนุ  พัฒนา
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ส าเร็จด้วยดี  ทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนรู้เล่มนี้ สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของผู้เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศได้ตามวัตถุประสงค์    
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ค ำชี้แจงกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
1. ข้อควรปฏิบัติก่อนด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้    

ครูผู้สอนควรด าเนินการก่อนการจัดการเรียนรู้โดย 
1.1 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน รวมทั้ง

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เพ่ือให้รู้เกี่ยวกบัความ
เป็นมาและเหตุผลของการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถมองเห็น
ภาพรวม และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้   

1.2 ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
1.3 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นการจัดการเรียนรู้ก่อนด าเนินการ

จัดการเรียนรู้ให้พร้อม  โดยศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด   
1.4 ศึกษาการวัดและประเมินผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ ซึ่งก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  แบบประเมินการท ากิจกรรม  ใบงาน  
แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  แบบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
2. แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้  

เมื่อครูผู้สอนได้ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ และสิ่งจ าเป็นต่าง ๆ พร้อม 
ครูผู้สอนควรมีบทบาทในฐานะโค้ช หรือผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ดังนี้   

2.1 บทบำทของครูผู้สอน ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ SMLE เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ครูควรมีบทบาทดังนี้ 

1) อธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน  และกระตุ้นด้วย 
ค าถามระหว่างการเรียนรู้ 

2) ระหว่างการจัดการเรียนการสอนคอยสังเกตพฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน 
  3) จัดกิจกรรมตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4) รับฟังความคิดเห็น ข้อค าถาม และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้เรียนโดยทันทีในทาง
เสริมแรง 
 ทั้งนี้ได้แสดงบทบาทของครูผู้สอน และบทบาทของผู้เรียนในขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงบทบาทของครู และผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

ขั้นตอนของ
รูปแบบ 

กิจกรรม บทบำทครู บทบำทผู้เรียน 

ขั้นที่ 1 ส ำรวจ
ควำมรู้และควำม
ต้องกำร (Scan : 
S) 

การใช้ค าถาม การสนทนา เกม 
รูปภาพ บัตรค า แบบทดสอบ 
แบบสอบถามหรือสื่ออ่ืน ๆ 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจและ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ก าลังจะเรียนรู้ ซึ่งช่วยฝึก
ทักษะการสื่อสาร 
Communications)  

ส ารวจความรู้
พ้ืนฐาน และความ
ต้องการหรือความ
คาดหวังในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ร่วมตอบค าถาม  สนทนา 
ท าแบบทดสอบ หรือท า
กิจกรรมที่ครูน ามา
ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
และความต้องการในการ
เรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 สร้ำง
แรงจูงใจ 
(Motivate : M) 

การสาธิต ค าถามท้าทาย 
สถานการณ์จ าลอง 
แบบจ าลอง โดยใช้สื่อการ
เรียนการสอนหลากหลาย ฝึก
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ 

กระตุ้นความสนใจ
จากประสบการณ์ 
เรื่องราว 
สถานการณ์ ทั้งจาก
ตัวนักเรียนเอง  ครู 
หรือสังคม และใช้
สื่อการสอนกระตุ้น
ความสนใจเสริม
จากประสบการณ์ 

แสดงทักษะการสื่อสาร
เรื่องราวต่าง ๆ ให้กับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน และ
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนด 
 

ขั้นที่ 3 ออกแบบ
ควำมคิด (Idea : 
I) 

การท างานเป็นทีม เรียนรู้การ
ท างานร่วมกัน      การแสดง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือเชิง
นวัตกรรม  การสืบค้นข้อมูล
โดยอาศัยเทคโนโลยี อ่าน 
เขียน หรือค านวณผลลัพธ์ใน
เรื่องท่ีเรียนรู้ 

เป็นโค้ช และคอย
อ านวยความสะดวก
ในการท ากิจกรรม 

น าเสนอความคิดร่วมกัน 
ออกแบบและน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หรือสร้างนวัตกรรม จาก
ค าถามหรือสถานการณ์ที่
ท้าทายในเรื่องที่เรียนรู้
จนเกิดองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
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ขั้นตอนของ
รูปแบบ 

กิจกรรม บทบำทครู บทบำทผู้เรียน 

ขั้นที่ 4 สร้ำง
ควำมรักในกำร
เรียนรู้และเจตคติ
ที่ดี (Love and 
Attitude : L) 

การแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานของตนเอง ของเพ่ือน  
เขียนสรุปประสบการณ์ 

จัดท าแบบ
ประเมินผลงาน       
ใช้ค าถามสะท้อนคิด             
เปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น และ
ประเมิน   ผลงาน   

เสนอข้อดี ข้อจ ากัด
ผลงานของตนเองและ
เพ่ือน ยอมรับความ
แตกต่าง สร้างเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้  เขียนสรุป
ประสบการณ์ตามความ
ถนัดของตนเอง เช่น 
Mind Map  , Story 
Board   

ขั้นที่ 5 
ประเมินผลงำน
หรือประเมิน
ควำมรู้ระหว่ำง
กำรเรียนรู้ 
(Evaluate : E) 

ประเมินผลงาน ท า
แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด 
แบบประเมินต่างๆ  

ประเมิน
ความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้  
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ท าแบบประเมินตนเอง  
ท าแบบทดสอบ 
แบบฝึกหัด   
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ควำมเป็นมำของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก            
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4            
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาควรมีการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 
กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ คือจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ จัดกิจกรรมให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ลงมือฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกสถานที่ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) และจาก
การศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 พบว่า มีเป้าหมาย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีสังเกต 
การส ารวจตรวจสอบ การทดลองแล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560. หน้า 3) จากการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคบางประการที่ท าให้การเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านตัวครู พบว่า  การจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มุ่งเน้นสอนเนื้อหามากกว่า กระบวนการคิด ขาดเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อัน
ได้แก่ การเตรียมการสอน  การเลือกใช้สื่อการสอน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพการ
เรียนการสอน 2) ด้านตัวผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนยังขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความ
กระตือรือร้นน้อย  มองไม่เห็น ความสัมพันธ์ของเนื้อหา ขาดทักษะการคิด และทักษะกระบวนการ
กลุ่มส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมากมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และ 3) ด้านตัวหลักสูตร พบว่ามีเนื้อหา
บางส่วนมีความซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ สื่อการเรียนการสอนมีน้อย และไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน 
เนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนก็ยังมุ่งเน้นการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ยังไม่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม ใช้ในการ
เรียนรู้จากสภาพจริงหรือจากการปฏิบัติจริง ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในด้านการวัดผลประเมินผลที่เน้นการ 
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จัดความรู้ ความจ ามากกว่าการวัดความรู้ความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง (ณัฐวุฒิ  จันละมุด 
,2554, อ้างอิงใน        ดรุณตรีย์  เหลากลม, 2561. หน้า 1-2)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ 
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career 
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560. หน้า ฉ ) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก าหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา   
ที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม
จริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง และกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559. หน้า 51-52) 
 การจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่สามารถสะท้อนความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียน จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนไม่สอดรับกับทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ คือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ครูจะเป็นเพียงผู้สอนเนื้อหาไม่ได้ แต่ต้องเป็นผู้แนะน าให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) 
และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของ
นักเรียน (ธีรังกูร วรบ ารุงกุล และคณะ , 2561. หน้า 4) สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า  สอนให้น้อยลง
เรียนรู้ให้มากข้ึนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดทางด้านการศึกษาของประเทศ สิงคโปร์
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โดยที่การสอนน้อยเรียนรู้มาก หมายถึงการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและลึกขึ้น เช่น วิธีแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การลงมือปฏิบัติ การโต้ตอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้แบบประสม ซึ่งไม่ได้ หมายความ
ว่า ครูท างานน้อยลงแต่ความจริงแล้วครูกลับท างานเพ่ิมขึ้นเพราะต้องคิดหาวิธีออกแบบการเรียนรู้ให้
เด็กเรียนรู้มากข้ึน เพ่ือตอบค าถามส าคัญตามแนวคิดการสอน ให้น้อยลง 2 ประการ คือ 1) สอนอะไร
จะเก่ียวพันกับปัญหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของหลักสูตรที่        อิงมาตรฐาน และ 2) สอน
อย่างไร   เป็นการสื่อถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ เมื่อครูพยายามตอบค าถามด้านคุณภาพและปริมาณ 
โดยครูต้องออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้จากกิจกรรมแล้วเชิญชวนนักเรียนทบทวนไตร่ตรองว่า
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้อะไรเพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือให้ครูน ามาออกแบบการเรียนรู้ต่อไป  ซึ่ง
ในสภาพการเรียนรู้ดังกล่าวนี้นักเรียนจะตื่นตัวและเตรียมตัวเรียนตลอดเวลา ไม่มีเวลาไป         ท า
เรื่องไม่เหมาะสม ครูต้องออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ ในชั้นเรียนหรือกลุ่มให้มีลักษณะควบคุม
พฤติกรรมกันเอง สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันท ากิจกรรมให้ส าเร็จโดยไม่มีคนถูกทอดทิ้ง       
หรือแยกกลุ่มจึงเป็นการเรียนรู้ที่นักเยนมีบทบาทสูงมาก หรือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนน าตนเอง ขณะที่ครู
สอนน้อยลง ใช้เวลาในการออกแบบการเรียนรู้และทบทวนผลการเรียนรู้มากข้ึน ท าให้ครูต้องเรียนรู้
วิธีการท าหน้าที่ของครูอยู่ตลอดเวลา เพราะครูไม่รู้ว่าวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะท าให้เด็กเรียนรู้ได้มากนั้น
ต้องท าอย่างไร ครูย่อมเก่งขึ้นและได้รับการยอมรับ (ฟอการ์ตี้ และปีเตอร์, 2554; วิจารณ์ พาณิช, 
2555. หน้า ก) 
 จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รหัสวิชา ว33105 ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 – 2564  ที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน         
ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ คือ มาตรฐาน ว 3.1 ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าใจองค์ประกอบลักษณะ
กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเนื้อหาเรื่องดังกล่าวค่อนข้างต่ ากว่าเนื้อหาเรื่องอ่ืน ๆ  ในรายวิชาเดียวกัน  แสดงให้เห็นถึงการ
ขาดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมดังนั้นในฐานะครูผู้สอน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้             มีความรู้ที่คงทน สามารถสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา จึงจ าเป็นต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ น ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทของนักเรียน  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  รู้จักคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  สามารถ



 

 

สร้างสรรค์ผลงานหรือวัตกรรมอันเกิดจากความรู้ของตนเอง  โดยก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน  ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ตามกรอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
 วิธีการด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE ให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามกรอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  รายวิชาวิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ  ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่  1  การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการ ดังนี้    
   ขั้นที่  1  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน    
   ขั้นที่  2  ออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้     
     ขั้นตอนที่  1  ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้     

ขั้นตอนที่  2  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ     
ขั้นตอนที่  3  จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้    
ขั้นตอนที่  4  สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ระยะที่  2  การตรวจสอบคุณภาพและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้    
ขั้นที่  3  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตามข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้  โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5  ท่าน    

ขั้นตอนที่  2  ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1    
ขั้นตอนที่  3  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
ขั้นตอนที่  4  ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2   

ระยะที่  3  การใช้และประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการ ดังนี้    
ขั้นที่  4  ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตามข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  จัดกลุ่มตัวอย่าง    

ขั้นตอนที่  2  เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้   
ขั้นตอนที่  3  ด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้   

ขั้นที่  5  การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตามขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที่  2  สรุปผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้   
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ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐำน 
 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ได้หลักการและแนวทางการ
ด าเนินกิจกรมจากแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
 ทฤษฎีพื้นฐำนที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรูและนวัตกรรม 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) 
ของ David Ausubel นักจิตวิทยาแนวปัญญานิยม ที่เน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างเข้าใจ         
การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รวมหรือเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นความคิดรวบยอด 
(Concept) หรือความรู้ที่ได้รับใหม่ในโครงสร้างสติปัญญา (Cognitive Structure) กับความรู้เดิมท่ี
อยู่ในสมองของผู้เรียน น ามาสู่ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SMILE ในขั้นส ารวจความรู้และ
ความต้องการ (Scan : S) 
   2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 
(สิ่งแวดล้อม) กับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ใช้ 4 หลักการในการจัดการเรียนรู้คือ 1) แรงจูงใจ 
(Motivation) เป็นแรงปรารถนาในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 2) โครงสร้างของความรู้ (Structure of 
Knowledge) คือการจัดโครงสร้างของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ ถ่ายทอดและให้
ผู้เรียนทุกคนเข้าใจได้ 3) ล าดับขั้นของการเสนอเนื้อหา (Sequence) ที่เน้นการกระท าให้มากกว่าการ
พูด และ 4) การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนทันทีเมื่อผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้รู้ว่าดี ไม่ดี ควรปรับปรุงอย่างไร น ามาสู่ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ SMILE 
ในขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivate : M) และข้ันประเมินผล (Evaluate : E)  
   3. ทฤษฎีการพัฒนาการเรียนรู้ของบลูม (Benjamin S. Bloom) ที่จ าแนกความรู้ที่เกิด
กับผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ น าความรู้ไปใช้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ด้านจิตพิสัย ที่บ่งบอกถึงทัศนคติ ความซาบซึ้ง ค่านิยม ของ
ผู้เรียนภายหลังจากการเรียน และทักษะพิสัย ที่ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถลงมือปฏิบัติงาน  น ามาสู่
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SMILE ในขั้นออกแบบตามความคิด (Idea : I) และข้ันสร้าง
ความรักในการเรียนรู้และเจตคติท่ีดี (Love and Attitude : L)  
    4. ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Jean Piaget) ที่ว่า การจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SMILE ที่เน้นสร้าง
สภาพแวดล้อมและจัดประสบการณ์ หรือสถานการณ์ให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ลงสู่แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
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    5. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) ที่เน้นความส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความส าคัญของความรู้เดิม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ 
และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

  กรอบแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  ทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หมายถึง  ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในโลก
ยุคศตวรรษที่  21  ประกอบด้วยความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่สามารถสร้างความก้าวหน้าของ
ตนเอง และทักษะในศตวรรษที่ 21  มีความส าคัญในการด าเนินชีวิต  ต้องได้รับการร่วมมือจากองค์กร
ทุกฝ่าย  เพ่ือให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 ทุกคนต้องเรียนรู้ครบทั้ง 3  ด้าน คือ  ด้านวิชาแกน ได้แก่ ภาษา ศิลปะ  คณิตศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง และหน้าที่พลเมือง ด้านทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้าน
สารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี โดยมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและ       การเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรู้โดยท าหน้าที่เป็นโค้ช และเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน คอยอ านวยความสะดวก จัด
บรรยากาศห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สอนหรือน าเสนอความรู้ให้น้อยลง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
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องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกองค์ประกอบทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.  การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativelyand Innovation) คือ การคิด           
แบบสร้างสรรค์  การพัฒนาชุดความรู้ใหม่ หรือพัฒนาชุดความรู้เดิมให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วน ามาสร้าง
เป็นนวัตกรรม มีการปรับปรุง  พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการท างานอย่าสร้างสรรค์ร่วมกับ
ผู้อื่น และการน าความคิดนั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
  2.  การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration)  คือ การ 
สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ  และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) คือ การคิดอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับสถานการณ์  ใช้ความเป็นเหตุผลและวิจารณญาณ 
ในการตัดสินใจ  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ประเมินเพ่ือตัดสินใจ 
 
 จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วสรุปข้อมูลด้านองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และอธิบายสาระของ
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ  SMILE  ไว้ดังตารางที่  2 

ตำรำงท่ี 2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและสาระขององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE 

องค์ประกอบของรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู ้

สำระขององค์ประกอบ 

1.  หลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้   

1. พัฒนาความรู้ของนักเรียนให้ครบทุกด้าน  ทั้งด้านพุทธิพิสัย  จิต
พิสัย และทักษะพิสัย โดยจัดประสบการณ์ตามวัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้
และรับรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ข้ามข้ันตอน 
2. จัดการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ภายใต้บรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความเชื่อมโยงกับความรู้เดิมสามารถน ามาต่อ
ยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นล าดับขั้น 
มีสถานการณ์เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ มองเห็น
เป้าหมายและแนวทางท่ีจะไปถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู ้
สำระขององค์ประกอบ 

2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู ้  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยงความรู้และมวล
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ สามารถคิดและออกแบบนวัตกรรม 
เกิดความรู้ ทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อผลงาน  

3.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
และข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1  ส ารวจความรู้และความต้องการ (Scan : S) 
ขั้นที่ 2  สร้างแรงจูงใจ (Motivate : M) 
ขั้นที่ 3  ออกแบบตามความคิด (Idea : I) 
ขั้นที่ 4  สร้างความรัก ในการเรียนรู้และเจตคติที่ดี (Love and 
Attitude : L) 
ขั้นที่ 5  ประเมินผล (Evaluate : E)  

4.  กำรวัดและประเมินผล
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. การประเมินการเรียนรู้เป็นการประเมินด้วยกระบวนการที่
หลากหลายทั้งความรู้และกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้  ท าการ
ประเมินระหว่างการเรียนรู้และเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
2. การประเมินตามสภาพจริงสะท้อนทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ภายใต้องค์ประกอบ 3 ข้อคือ  การคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา  

5.  ปัจจัยสนับสนุน
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
เรียนรู้   

1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่  บทบาทครูผู้สอน  บทบาทนักเรียน 
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  สื่อการเรียนการสอน  บรรยากาศ
แวดล้อม   

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของรูปแบบ 
 จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษาในหลายรูปแบบ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ SMILE โดยอาศัยแนวความคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ รูปแบบสร้างองค์ความรู้รูปแบบ STAD รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด         การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (5Es) การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT การจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA Model  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม
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ศึกษา  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามบริบทของ
หลักสูตรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่มีเฉพาะเนื้อหาและการสอบ โดยเปลี่ยนมาเป็นให้นักเรียน
ได้ลงมือท า คิดวิเคราะห์          สร้างนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ และเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกัน 
  โดยมีรายละเอียดของล าดับขั้น ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ส ำรวจควำมรู้และควำมต้องกำร (Scan : S) เป็นขั้นตอนท่ีครูด าเนินการ
ส ารวจความรู้พื้นฐาน และความต้องการหรือความคาดหวังในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเทคนิคการ
ใช้ค าถาม การสนทนา เกม รูปภาพ บัตรค า แบบทดสอบ แบบสอบถามหรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจและตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ก าลังจะเรียนรู้ ซึ่งช่วยฝึกทักษะ
การสื่อสาร (Communications)  
   ขั้นที่ 2 สร้ำงแรงจูงใจ (Motivate : M) เป็นขั้นตอนทีค่รูออกแบบการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้ อยากปฏิบัติ ด้วยการสาธิต ค าถามท้าทาย สถานการณ์จ าลอง 
แบบจ าลอง โดยใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย ซึ่งมีข้ันตอนย่อย ดังนี้ 
     2.1 ประสบการณ์ที่น่าสนใจ คือ ขั้นตอนการกระตุ้นความสนใจจาก
ประสบการณ์ เรื่องราว สถานการณ์ ทั้งจากตัวนักเรียนเอง  ครู หรือสังคม โดยในขั้นตอนนี้ นักเรียน
จะได้แสดงทักษะการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
     2.2 สร้างสถานการณ์ คือ ขั้นตอนที่ครูใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจ
เสริมจากประสบการณ์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือมองหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
   ขั้นที่ 3 ออกแบบควำมคิด (Idea : I) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้น าเสนอความคิด
ร่วมกัน ออกแบบและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือสร้างนวัตกรรม จากค าถามหรือ
สถานการณ์ที่ท้าทายในเรื่องที่เรียนรู้จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิด
ทักษะการท างานเป็นทีม เรียนรู้การท างานร่วมกัน การแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงนวัตกรรม  
สามารถสืบค้นข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยี สามารถอ่าน เขียน หรือค านวณผลลัพธ์ในเรื่องที่เรียนรู้ได้ 
โดยครูท าหน้าที่เป็นโคช้ และคอยอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม 
   ขั้นที่ 4 สร้ำงควำมรักในกำรเรียนรู้และเจตคติที่ดี (Love and Attitude : L) 
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง หรือความรู้ที่เกิดจากตนเองภายหลัง
การสร้างนวัตกรรม หรือการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์แล้ว และเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง
ของผลงานของผู้อ่ืน มองข้อดี ข้อจ ากัดที่เกิดจากผลงานตนเอง และผลงานของผู้อ่ืน จนเกิดเจตคติ
และความรักในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน อยากท่ีจะเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม มีคุณธรรม ขั้นตอน
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นี้ครูจะใช้ค าถามสะท้อนคิด และให้นักเรียนเขียนสรุปประสบการณ์ท่ีได้โดยอาจเขียนเป็น Mind Map  
, Story Board  หรือเขียนสรุปรูปแบบอื่น ๆ ตามความถนัดของนักเรียน 
   ขั้นที่ 5 ประเมินผลงำนหรือประเมินควำมรู้ระหว่ำงกำรเรียนรู้ (Evaluate : E) 
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือน หรือครูด าเนินการประเมินความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ รวมถึงการท าแบบทดสอบต่าง ๆ หลังการเรียนรู้ ซึ่งจัดให้มีการประเมิน 
  สามารถด าเนินการตามขั้นตอนตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 1 : แผนผังการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SMILE 
    ที่มา : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี 
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กำรวัดและประเมินผล 
 
 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้                     
 1. กำรวัดและประเมินผลก่อนเรียน      
   1.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ โลกในเอกภพ 
       1.2 ประเมินทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
 2. กำรวดัและประเมินผลระหว่ำงเรียน      
   2.1 ประเมินทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมตามข้ันตอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการตรวจผลงานหรือนวัตกรรม    
   2.2 เกณฑ์การผ่าน นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามขั้นตอนของรูปแบบ           
การเรียนรู้ได้ในระดับดี   
 3. กำรวดัและประเมินผลหลังเรียน      
   3.1 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ภายหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ย่อย ดังนี้ 
   ชุดที่  1  เอกภพและกาแล็กซี  
   ชุดที่  2  ดาวฤกษ์ 
   ชุดที่  3  ระบบสุริยะ 
   ชุดที่  4  เทคโนโลยีอวกาศ 
  3.2 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วย        
การเรียนรู้เรื่อง โลกในเอกภพ  ด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
   3.3 วัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยแบบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
โดยวัดหลังจากนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  โลกในเอกภพ 
   3.4 เกณฑ์การผ่าน นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนจบหน่วยการ
เรียนรู้ย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกในเอกภพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  มีผลการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอยู่ในระดับดี  



 

 

   3.5 นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมินผลที่ 2 
เรื่อง หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง   รำยวิชำ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  รหัสวิชำ ว33105                          
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  โลกในเอกภพ     บทที่ 1 เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวนเวลำ   2   ชั่วโมง 
 
1. สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ    
2. มำตรฐำน ว 3.1   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
                          กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
                          ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
   ตัวช้ีวัด 
 ม.6/2 อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับ
ระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1  ด้ำนควำมรู้ (K) 

3.1.1 อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
3.1.2 อธิบายและแปลผลที่ได้จากการทดลองการขยายตัวของเอกภพ 

 3.2  ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P) 
 3.2.1  เขียนสมมติฐานการทดลองการขยายตัวของเอกภพได้  
 3.2.2  ท าการทดลองจ าลองการขยายตัวของเอกภพ  
 3.3  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

        3.3.1  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการทดลองภายในกลุ่ม 
        3.3.2  มีความมุ่งมั่นตั้งใจทดลองจนได้ความรู้ตามทฤษฎีที่ก าหนด 

4. สำระส ำคัญ 
 หลักฐานที่สนับสนุน ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory) คือ การขยายตัวของเอกภพ และ
ไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ   หลังจากเอ็ดวิน  พี. ฮับเบิล ได้สังเกตการเลื่อนของกาแล็กซีแล้วพบว่า
ความเร็วในการเลื่อนออกจากผู้สังเกตแปรผันตรงกับระยะทางระหว่างกาแลกซีกับผู้สังเกต และ         
รอเบิร์ต วิลสัน กับอาร์โน เพนเซียส ได้พบไมโครเวฟที่มารบกวนกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นที่
เหลือจากการขยายตัวของเอกภพในช่วงคลื่นไมโครเวฟซึ่งตรงกับการแผ่รังสีของวัตถุด าที่อุณหภูมิ
ประมาณ 2.73 เคลวิน 
5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

รายงานการทดลอง เรื่อง แบบจ าลองการขยายตัวของเอกภพ 



 

 

 
6. สมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน 

6.1  ความสามารถในการสื่อสาร     
6.2  ความสามารถในการคิด 
6.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 7.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
8.  ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 8.1  การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 8.2  การสื่อสารและการร่วมมือ 
 8.3  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
9.  สำระกำรเรียนรู ้
 9.1 การขยายตัวของเอกภพ 
 9.2 ไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
10.  สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 10.1 ชุดทดลองการขยายตัวของเอกภพ ได้แก่ ลูกโป่ง  สติกเกอร์  เชือก  ไม้บรรทัด 
 10.2 ใบกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การจ าลองการขยายตัวของเอกภพ 
 10.3 สื่อการสอน  Microsoft PowerPoint  เรื่อง เอกภพ 
 10.4 คลิปวีดีทัศน์ การเกิดบิกแบง 
https://www.youtube.com/watch?v=GncYOf29uc4   
 10.5 คลิปวีดีทัศน์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของแสง จากการศึกษาของฮับเบิล 
https://www.youtube.com/watch?v=-mQ41yA6LaA 
11. กิจกรรมกำรเรียนรู้  (SMILE Model) 
 ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามล าดับขั้นของรูปแบบการสอน SMILE Model เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมรู้พื้นฐำน (Scan:S) 
 11.1 ครูน าเกมปริศนาทายค า มาให้นักเรียนลองทายว่าจากค าใบ้ที่ให้น่าจะเป็นค าว่าอะไร 
โดยค านี้มี 5 พยางค์ 
 
 



 

 

        
 
(แนวค าตอบ : ทฤษฎีบิกแบง) 
11.2 หลังจากนั้นครูตรวจสอบความรู้เดิม  จาก key word ปริศนาทายค าเมื่อสักครู่  โดยใช้

ค าถามต่อไปนี้ 
- เอกภพในช่วงแรกมีขนาดเป็นอย่างไร  
(แนวค าตอบ : มีขนาดเล็กกว่าในปัจจุบันมาก)  
-  อุณหภูมิของเอกภพในช่วงแรกเป็นอย่างไร 
(แนวค าตอบ : สูงมาก) 
-  หลังเกิดบิกแบงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
(แนวค าตอบ : เกิดอนุภาคมูลฐาน  แล้วอนุภาคมูลฐานเกิดการรวมตัวกัน กลายเป็น 

อะตอม  กลายเป็นดาวฤกษ์ และเป็นกาแล็กซี) 
11.3 ครูถามนักเรียนว่า  นักวิทยาศาสตร์ทราบการเปลี่ยนแปลงของเอกภพจาก 

อดีตถึงปัจจุบันได้อย่างไร  นักเรียนคิดว่ามีหลักฐานใดสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงบ้าง ให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น   

ขั้นที่ 2 สร้ำงแรงจูงใจ (Motivate :M) 
11.4 ครูเปิดคลิปวีดีทัศน์ทบทวนทฤษฎีบิกแบงอีกครั้ง  ผ่านลิงค์ 

https://www.youtube.com/watch?v=GncYOf29uc4  พร้อมอธิบายก าเนิดขอเอกภพตาม
ทฤษฎีบิกแบง และน านักเรียนเข้าสู่การหาหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

11.5 ครูแนะน ากิจกรรมเพ่ือศึกษาหลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเอกภพ 
โดยใช้การทดลองการจ าลองการขยายตัวของเอกภพ  ตามรอยนักดาราศาสตร์ชื่อ ฮับเบิล ที่อธิบาย
การขยายตัวของเอกภพ ซึ่งช่วยสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

ขั้นที่ 3 ออกแบบควำมคิด (Idea :I)  
11.6 ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน เพื่อท าการทดลอง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

อ่านแนวทางการทดลอง และให้นักเรียนในกลุ่มปรึกษากันถึงวิธีการทดลองหรือข้อจ ากัดในการ
ทดลอง เพ่ือให้ท าการทดลองได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

11.7 นักเรียนตั้งสมมติฐานการทดลอง  ท าการทดลอง   เขียนผลการทดลอง และสรุปผล  
ครูคอยก ากับดูแลการทดลองเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย 

5 พยำงค์ 



 

 

 11.8 ภายหลังการทดลอง ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการทดลอง ที่หน้าชั้นเรียน 
โดยน าเสนอในรูปแบบที่กลุ่มของตนเองเลือกว่าเป็นการน าเสนอที่ดีที่สุด เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
ตามวัตถุประสงค์การทดลอง เช่น  เขียนเป็น story board  , บทบาทสมมติ  

11.9 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการทดลองเทียบเคียงกับการเกิดเอกภพ           
ตามทฤษฎีบิกแบง 

11.10 ครูสอบถามนักเรียนว่า  การเลื่อนถอยห่างของกาแล็กซี สัมพันธ์กับทฤษฎีบิกแบง
อย่างไร  

(แนวค าตอบ : ตามทฤษฎีบิกแบงเอกภพก าลังขยายตัว  ท าให้การค้นพบว่ากาแล็กซีเลื่อน
ถอยห่างออกจากเรา และเราจะมองเห็นกาแล็กซีนั้นมีสีเป็นไปทางสีแดง ยืนยันว่า เอกภพเกิดการ
ขยายตัวจริง) 

11.11 จากนั้นครูสอบถามนักเรียนเพ่ิมเติมอีกว่า จากเดิมที่เอกภพร้อนมาก  เมื่อเอกภพ      
เกิดการขยายตัวอุณหภูมิของเอกภพจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  ครูให้นักเรียนเสนอความคิดเห็น 
และยกตัวอย่างประกอบการอธิบายตามแนวคิดของตนเอง 

(แนวค าตอบ : อุณหภูมิองเอกภพน่าจะเปลี่ยนแปลง เพราะขนาดเอกภพไม่เท่าเดิมแล้ว  
และอุณหภูมิน่าจะลดลง  เหมือนกับการที่เราตักข้าวสวยร้อนๆ พูนจาน  เราจะยังไม่สามารถกินได้ 
เราต้องกระจายข้าวออกจากกัน  ซึ่งจะท าให้ข้าวแผ่เต็มจาน และไม่นานข้าวก็เย็นลงจนกินได้) 

ขั้นที่ 4 สร้ำงเจตคติ (Love and Attitude :L) 
11.12 ครูน าคลิปวีดีทัศน์ แสดงการศึกษาของฮับเบิล เกี่ยวกับการสังเกตกาแล็กซีท่ีเคลื่อนที่

ถอยห่างจากโลกของเรา โดยให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของกาแล็กซี   ผ่านลิงค์
https://www.youtube.com/watch?v=-mQ41yA6LaA  พร้อมอธิบายเสริมเรื่องกฎของฮับเบิล 
ที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

11.13 ครใูห้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักเรียนเรื่อง  การค้นพบอุณหภูมิพ้ืนหลังของเอกภพจากคลื่น
ไมโครเวฟที่เหลือจากบิกแบง ของ อาร์โน เพนเซียส และรอเบิร์ต วิลสัน ผ่าน Microsoft 
PowerPoint   

11.14 นักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการศึกษาข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนบอกความส าคัญหรือข้อดีของการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต และข้อดีของการ
ค้นพบการเลื่อนทางแดงของแสงของฮับเบิล   และการพบอุณหภูมิพ้ืนหลังของเอกภพ 

ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluate :E) 
 11.15 ครูให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ ผ่าน Microsoft PowerPoint ที่เป็นactive ของ 
ClassPoint 
  - คลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลัง  ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ชื่อว่าอะไร 



 

 

  - คลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลัง ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากสิ่งใด 
  - คลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลังที่ตรวจพบ มีอุณหภูมิเฉลี่ยกี่เคลวิน 
  - หลังพบคลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลังท าให้ทราบอายุของเอกภพว่าประมาณเท่าใด 
  - จากการศึกษาของฮับเบิลพบการเปลี่ยนแปลงสีของกาแล็กซีอย่างไร 
  - การเปลี่ยนแปลงสีของกาแล็กซีที่พบบ่งบอกถึงอะไร 

11.16 ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ลงไปในสมุดจดบันทึก 
12.  กำรประเมิน 
      12.1 การวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ด้ำนควำมรู้(K) 
1. อธิบายหลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
2. อธิบายและแปลผลที่ได้
จากการทดลองการขยายตัว
ของเอกภพ 

การตอบค าถาม 
ในClassPoint 

ข้อค าถาม ได้คะแนนระดับดี       
ขึ้นไป 

ด้ำนกระบวนกำร(P) 
1. เขียนสมมติฐานการ
ทดลองได้ 
2. ท าการทดลองจ าลองการ
ขยายตัวของเอกภพ 

การตอบค าถาม 
ในใบบันทึกผลการ
ทดลอง 

แบบตรวจบันทึกผล
การทดลอง 

ได้คะแนนระดับดี       
ขึ้นไป 

ด้ำนคุณลักษณะ(A) 
1.  มีทศันคติที่ดีต่อทฤษฎี 
บิกแบงในการอธิบายก าเนิด
เอกภพ  
2.  มีความมุ่งม่ันตั้งใจ
ทดลองจนได้ความรู้ตาม
ทฤษฎีที่ก าหนด 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนผ่านเกณฑ์
ระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 



 

 

 12.2 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ (รูบริคส์) 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้  
(ตอบค ำถำมใน class point) 
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน แนวทำงกำร

ประเมิน 
1.คลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลัง  ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน 
ชื่อว่าอะไร 

1 ตอบถูกต้อง 
0 ตอบไม่ถูกต้อง 

2. คลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลัง ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากสิ่งใด 1 ตอบถูกต้อง 
0 ตอบไม่ถูกต้อง 

3. คลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลังที่ตรวจพบ มีอุณหภูมิเฉลี่ยกี่เคลวิน 1 ตอบถูกต้อง 
0 ตอบไม่ถูกต้อง 

4. หลังพบคลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลังท าให้ทราบอายุของเอกภพว่า
ประมาณเท่าใด 

1 ตอบถูกต้อง 
0 ตอบไม่ถูกต้อง 

5. จากการศึกษาของฮับเบิลพบการเปลี่ยนแปลงสีของกาแล็กซี
อย่างไร 

1 ตอบถูกต้อง 
0 ตอบไม่ถูกต้อง 

6. การเปลี่ยนแปลงสีของกาแล็กซีที่พบบ่งบอกถึงอะไร 1 ตอบถูกต้อง 
0 ตอบไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ  
(บันทึกกำรทดลอง  กำรขยำยตัวของเอกภพ) 
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน แนวทำงกำรประเมิน 
1. เขียนสมมติฐานการ
ทดลอง 

2 เขียนสมมติฐานการทดลองสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการทดลอง 

1 เขียนสมมติฐานการทดลองแต่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการทดลอง 

0 ไม่เขียนสมมติฐานการทดลอง 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ  
(บันทึกกำรทดลอง  กำรขยำยตัวของเอกภพ) 
ประเด็นกำร
ประเมิน 

คะแนน แนวทำงกำรประเมิน 

2. การใช้
อุปกรณ์        
การทดลอง 

2 ใช้อุปกรณ์การทดลองได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักการปฏิบัติ 

1 ใช้อุปกรณ์การทดลองได้ ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการปฏิบัติ แต่
ไม่คล่องแคล่ว 

0 ใช้อุปกรณ์การทดลองไม่ถูกต้อง  
3. การบันทึกผล
การทดลอง 

2 บันทึกผลการทดลองเป็นระยะ ตามขั้นตอน ครบถ้วนเป็นระเบียบ 
และออกแบบการน าเสนอผลการทดลองได้อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจ  
ตอบค าถามท้ายการทดลองได้ตรงประเด็น ครบถ้วน 

1 บันทึกผลการทดลองเป็นระยะ ตามขั้นตอน ครบถ้วน เป็นระเบียบ 
ตอบค าถามท้ายการทดลองได้ตรงประเด็น  ครบถ้วน 

0 บันทึกผลการทดลอง ไม่ครบถ้วน ข้ามขั้นตอน   ตอบค าถามท้าย
การทดลองไม่ครบถ้วน  และไม่ตรงประเด็น 

4. สรุปผลการ
ทดลอง 

2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง น ามาสรุปเป็นผลการทดลอง 
ได้สัมพันธ์กับสมมติฐาน 

1 มีการสรุปผลการทดลองสัมพันธ์กับสมมติฐาน แต่ไม่เขียนวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดลอง 

0 สรุปผลการทดลองตามความเห็น ไม่สรุปตามผลการทดลอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณลักษณะ (แบบสังเกตพฤติกรรม) 

ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 

1.  ให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติการทดลอง

ภายในกลุ่ม  

3 ดี แบ่งหน้าที่กันท างานชัดเจน มีการแสดง

ความเห็นร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผลการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

2 พอใช้ มีการแสดงความเห็นร่วมกัน ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และ

สรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1 ปรับปรุง ไม่มีการแสดงความเห็นร่วมกันของสมาชิก

ในกลุ่ม และมีสมาชิกบางส่วนที่ปฏิบัติงาน 

2.  มีความมุ่งม่ันตั้งใจ

ทดลองจนได้ความรู้

ตามทฤษฎีที่ก าหนด 

5 ดีมาก มุ่งม่ัน ตั้งใจเรียน ท างานส าเร็จและส่งงาน

ตรงตามเวลา  

4 ดี มุ่งม่ัน ตั้งใจเรียน ส่งงานตรงตามเวลา 

3 ปานกลาง ตั้งใจเรียน ส่งงานตรงตามเวลา 

2 พอใช้ ตั้งใจเรียน 

1 ปรับปรุง ส่งงานตรงตามเวลา 

 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านความรู้ (K) 6 5 – 6  3 – 4 1 – 2  0  

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 8 7 – 8  5 – 6 3 – 4  0 – 2  
ด้านคุณลักษณะ ฯ (A) 8 7 – 8  5 – 6 3 – 4  0 – 2  

 
 
 
 
 
 



 

 

กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกำรประเมิน วิธีกำรวัด ปรำกฏในขั้นตอน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน   
1. ความสามารถในการสื่อสาร ประเมินตาม   ขั้น Scan 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา     

จุดประสงค์ข้อที่ 3. 2 ขั้น Motivate 
ขั้น Idea 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
1.  ใฝ่เรียนรู ้ ประเมินตาม   ขั้น Motivate 
2.  มุ่งม่ันการท างาน จุดประสงค์ข้อที่ 3.3 ขั้น Idea 

ขั้น Love and Attitude 
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

  

1. การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประเมินตามจุดประสงค์ข้อ
ที ่3.2  

ขั้น Motivate            
ขั้น Idea 

2. การสื่อสารและการร่วมมือ ประเมินตามจุดประสงค์ข้อ
ที ่3.1,3.2, 3.3 

ขั้น Love and Attitude 
ขั้น Evaluate 

3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา 

ประเมินตามจุดประสงค์ข้อ
ที ่3.1,3.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.  ข้อเสนอแนะของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
      ได้ท ำกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ ...................................... แล้ว มีควำมคิดเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
 ดีมาก   ดี    พอใช้ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 
  ที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
  น าไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ เกี่ยวกับเรื่อง 
............................................................................................................................. ........... 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
......................................................... ............................................................................... 
  

     (ลงชื่อ) ................................................................ 
        (.................................................) 

              หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ..................... 
 

       (ลงชื่อ) ................................................................ 
             (..................................................... ) 
            ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  น าไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ เกี่ยวกับเรื่อง 
...............................................................................................................................................  
 

     (ลงชื่อ) ................................................................ 
            (.................................................) 
                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................. 
 



 

 

บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .............................
  

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .......................................... 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... .... 

2.  อุปสรรคและปัญหำ 
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ............................. 
.............................................................................................................................................................  

3.  แนวทำงกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำ 
................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ............................. 

4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ............................. 

      ลงชื่อ ............................................ครูผู้สอน 
                                                                         (นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี) 
 
 
 
 
 



 

 

 ใบกิจกรรม  เรื่อง  กำรจ ำลองกำรขยำยตัวของเอกภพ 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาแนวการทดลองจ าลองการขยายตัวของเอกภพ แล้วออกแบบการบันทึก
ผลการทดลองของกลุ่มเพ่ือสื่อให้เห็นถึงผลจากการทดลอง 
จุดประสงค์  เพ่ือศึกษาลักษณะของเอกภพภายหลังการเกิดบิกแบง ได้แก่  ระยะห่างระหว่าง
กาแล็กซีในเอกภพ  ความเร็วของกาแล็กซี ณ ต าแหน่งที่อยู่ห่างจากผู้สังเกตต่างกัน 
วัสดุ อุปกรณ์  ลูกโป่งกลม จ านวน 1 ลูก ,  สติกเกอร์  5  อัน , เชือกด้าย , ไม้บรรทัด , ปากกาเมจิก 

                 
แนวกำรทดลอง 
 1. เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร  ใช้หนังยางรัดไว้ 
 2. แปะสติกเกอร์ลงไปบนผิวลูกโป่ง 5 ต าแหน่ง  ตัวอย่างตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yUytSBNlnAA 
 3. ก าหนดให้สติกเกอร์แต่ละอันคือ กาแล็กซี  และน าปากกาเมจิกมาร์กต าแหน่งจุดอ้างอิง
บนลูกโป่ง 1 ต าแหน่ง  และให้เขียนรูปคลื่นระหว่างสติกเกอร์กาแล็กซี  และท าการวัดระยะจาก
ต าแหน่งอ้างอิงถึงสติกเกอร์แต่ละต าแหน่งบันทึกผล (ออกแบบการบันทึกผลการทดลองตามความคิด
ในกลุ่มของตนเอง) 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=IwMFBqzpxDU 



 

 

 4. ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่เพ่ือท าการทดลองหาค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี
จ าลอง ดังนี้ 
  สมาชิก 1 คน   เป็นผู้เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ              
20 เซนติเมตร  ผู้เป่าจะต้องเป่าในอัตราปล่อยลมสม่ าเสมอ 
  สมาชิก 1 คน   เป็นคนจับเวลาเมื่อเริ่มเป่าลูกโป่งจากขนาด 10 เซนติเมตร จน
ขยายถึง 20 เซนติเมตร 
  สมาชิก 1 คน   เป็นคนวัดระยะห่างระหว่างกาแล็กซี 
  สมาชิก 1 คน   เป็นคนบันทึกผลการทดลอง 
 5. ท าการบันทึกผลการทดลอง  โดยข้อมูลที่ต้องบันทึกคือ  ระยะห่างระหว่างต าแหน่ง
กาแล็กซีแต่ละอันจากจุดอ้างอิง    เวลาที่ใช้ในการเป่า  ลักษณะรูปคลื่นที่วาดไว้ก่อนเป่าและหลังเป่า 
 6. ท าการวิเคราะห์หาค่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีจากต าแหน่งอ้างอิง  โดยการ
หาอัตราเร็ว หาได้อัตราส่วนระหว่างระยะห่างจากกาแล็กซีกับต าแหน่งอ้างอิงที่เพ่ิมขึ้น กับเวลา 
 7. สรุปผลการทดลองเก่ียวกับอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี ที่ห่างจากจุดอ้างอิง
ต่างกัน  และลักษณะของรูปคลื่นที่วาดไว้บนลูกโป่ง   
 8. ลองปล่อยลมออกจากลูกโป่ง แล้วดูต าแหน่งของกาแล็กซี  พร้อมเขียนอธิบายในส่วน
วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บันทึกและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 
 

สมมติฐำนกำรทดลอง 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 
ตัวแปรควบคุม 
 

ผลกำรทดลอง (ให้แสงข้อมูลที่ได้จากการทดองให้ครบถ้วนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิเครำะห์ผลกำรทดลอง  (น าผลการทดลองมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ของข้อมูล) 
 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 

สรุปผลกำรทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ค ำถำมสร้ำงองค์ควำมรู้ 

 กาแลกซีจ าลองที่ต าแหน่งห่างจากจุดอ้างอิงไม่เท่ากัน มีความเร็วเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กาแลกซีจ าลองที่ต าแหน่งห่างจากจุดอ้างอิงมากข้ึน มีความสัมพันธ์กับความเร็วอย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เมื่อปล่อยลมออกจากลูกโป่งจนหมด สติกเกอร์ที่แปะไว้อยู่อย่างไร และเทียบเคียงกับก าเนิด
เอกภพได้ว่าอย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 รูปคลื่นที่วาดลงบนลูกโป่งเป็นอย่างไรเมื่อลูกโป่งขยายตัว 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 รูปคลื่นที่วาดลงบนลูกโป่งท าให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของเอกภพได้ว่าอย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เมื่อเอกภพเกิดการขยายตัว เช่นเดียวกับลูกโป่ง การอยู่กันของกาแล็กซีจะเป็นอย่างไร   
และในอนาคตอีกหลายพันล้านปีนักเรียนคิดว่าเอกภพจะเป็นอย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จากการทดลองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับก าเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบงอย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จากการทดลองอะไรเป็นข้อจ ากัดในการวัดระยะห่างบนลูกโป่ง และได้แก้ไขปัญหาอย่างไร 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

QR Code แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ โลกในเอกภพ 
 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 
ก าเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 
กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 
สมบัติของดาวฤกษ์ 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 
ก าเนิดและวิวัฒนาการดาวฤกษ์ 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 
ก าเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวาร         
ดวงอาทิตย์ 
 
 

 



 

 

QR Code แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ โลกในเอกภพ 
 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 
โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 
เทคโนโลยีอวกาศกับการส ารวจอวกาศ 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่9 
เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง โลกในเอกภพ 

ค ำชี้แจง    

 แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด  30 ข้อ  ใช้เวลาในการท า 

45 นาที  โดยให้ท าลงในกระดาษค าตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในกระดาษค าตอบดังตัวอย่าง 

ถ้าค าตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ ก ดังนั้นจึงท าเครื่องหมาย  ให้ตรงกับข้อ ก 
ตชว./ผกร. ข้อ ก ข ค ง 
ม.4-6/1 0     

ถ้านักเรียนท าเครื่องหมายผิดหรือต้องการเปลี่ยนข้อใหม่ เช่น ต้องการเปลี่ยนจากข้อ ก เป็นขอ้ ง 
ให้นักเรียนท าดังนี้  

ตชว./ผกร. ข้อ ก ข ค ง 
ม.4-6/1 0     

 เมื่อท าเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษค าตอบที่ครูประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัด ม.6/1 อธิบายการก าเนิดและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของ
เอกภพหลังเกิด บิกแบง ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตาม
วิวัฒนาการของเอกภพ  
1. ข้อความใดต่อไปนี้ผิด 
    ก. ทฤษฎีบิกแบงเป็นทฤษฎีก าเนิดจักรวาล   
        โดยพลังงานในจักรวาลเริ่มเปลี่ยนเป็น 
        สสารที่จุดบิกแบงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ  
        จักรวาลและเวลา 
     ข. โปรตอนและนิวตรอนเกิดจากการรวมตัว 
         ของควาร์กในรูปแบบเดียวกัน 
     ค. สสารของจักรวาลในปัจจุบันเกิดจาก 
         อนุภาคเนื่องจากในธรรมชาติมีอนุภาค 
         มากกว่าปฏิยานุภาค 
     ง. ช่วงแรกเอกภพมีขนาดเล็ก และอุณหภูมิ 
         สูงมาก 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอกภพของเรา  
     ก. แรกเริ่มเอกภพเต็มไปด้วยก๊าซฮีเลียม 
     ข. แสงเป็นสิ่งเดียวที่เอกภพมีจนถึงปัจจุบัน 
     ค. อุณหภูมิเอกภพปัจจุบันสูงกว่าเมื่อเริ่มต้น 
     ง. ขนาดของเอกภพขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  
        มาก 
3. ข้อใดกล่าวถึงอนุภาค และปฏิยานุภาคไม่
ถูกต้อง 
     ก. จ านวนอนุภาคมากกว่าปฏิยานุภาค 
     ข. โพซิตรอนเป็นคู่ปฏิยานุภาคของ 
         อิเล็กตรอน 
      ค. ทุกอนุภาคและปฏิยานุภาคจะมีประจุ 
          ไฟฟ้าต่างกัน 
      ง. อนุภาคและปฏิยานุภาคท่ีเป็นคู่กัน 
         รวมกันจะเกิดเป็นพลังงาน 
 

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรวมตัวของควาร์ก 
   ก. 2 up + 1down = นิวตรอน 
   ข. 2 up + 1down = โปรตอน 
   ค. 1 up + 1down = นิวตรอน 
   ง. 2 up + 2down = นิวตรอน 
ตัวช้ีวัด ม.6/2 อธิบายหลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูล
การค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
5. ฮับเบิล กล่าวถึงเอกภพว่าอย่างไร 

ก. กาแล็กซีที่อยู่ไกลกว่าจะเคลื่อนที่ด้วย 
    ความเร็วถอยห่างมากกว่า 
ข. อายุของเอกภพขึ้นอยู่กับความเร็วถอย 
    ห่างของกาแล็กซี 
ค. อุณหภูมิของเอกภพเปลี่ยนแปลงไป 
    เนื่องจากการขยายตัวของเอกภพ 
ง. ขนาดของกาแล็กซีขึ้นอยู่กับความเร็ว 
    ถอยห่าง 

6. อาร์โน เพนเซียส และรอเบิร์ต  วิลสัน ค้นพบ
อุณหภูมิ  พื้นหลังของเอกภพได้อย่างไร 

ก. ตรวจสอบด้วยกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล 
ข. พบสัญญาณทีร่บกวนกล้องโทรทรรศน์ 
    วิทย ุ
ค. ตรวจสเปกตรัมการเลื่อนทางแดงของแสง 
ง. สังเกตการระเบิดซุปเปอร์โนวาของ 
   ดาวฤกษ์ 

ตัวช้ีวัด ม.6/3 อธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และ
ระบุต าแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคน
บนโลก  
 



 

 

7. กาแล็กซีทางช้างเผือกจัดเป็นกาแล็กซี
ประเภทใด 

ก. รี     
ข. ลูกสะบ้า  
ค. กังหันแบบมีคาน   
ง. กังหันแบบธรรมดา 

8. รูปกาแล็กซีต่อไปนี้ จัดอยู่ในประเภทใด 
ก. กังหันแบบมีคาน   
ข. กังหันธรรมดา 
ค. วงกลม  
ง. ไร้รูปร่าง 

9. ดาวฤกษ์จ านวนมากในกาแล็กซีอยู่รวมกันได้
เนื่องจากแรงใด 

ก. แรงสู่ศูนย์กลาง  
ข. แรงโน้มถ่วง 
ค. แรงนิวเคลียร์   
ง. แรงแม่เหล็ก 

10. ระบบสุริยะของเราอยู่บริเวณใดของ
กาแล็กซีทางช้างเผือก 

ก. แขน    
ข. ฮาโล 
ค. ดุมกาแล็กซี   
ง. จาน 

ตัวช้ีวัด ม.6/4  อธิบายกระบวนการเกิดดาว
ฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน 
อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็น
ดาวฤกษ์  
11. ดาวฤกษ์ทุกดวงมีต้นก าเนิดมาจากสิ่งใดใน
เอกภพ  

ก. เนบิวลา  ข. ดาวยักษ์แดง  
ค. ซูเปอร์โนวา ง. ดาวยักษ์น้ าเงิน 

12. ปฏิกิริยาที่เกิดบนดาวฤกษ์ในการหลอม
ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม คือข้อใด 

ก. ปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์ 
ข. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน 
ค. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน  
ง. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ไฮโดรเจน 

13. ข้อใดคือปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่ออายุขัยของ        
ดาวฤกษ์ ทุกดวง 

ก. สีของดาว   
ข. มวลของดาว 
ค. แสงสว่างของดาว  
ง. แพรัลแลกซ์ของดาว 

ตัวช้ีวัด ม.6/5  ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่อง
สว่างของ ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์  
14. ดาวบีเทลจุสอยู่ห่างจากโลกประมาณ 500 
ปีแสง ถ้าขณะนี้ดาวนั้นเกิดการระเบิด (ซูเปอร์
โนวา) เราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว
ตามเวลาในข้อใด  

ก. เห็นทันทีที่เกิด    
ข. ไม่มีโอกาสเห็น เพราแสงเดินทางมาไม่ถึง 
ค. เมื่อเวลาผ่านไป 500 ปี   
ง. เมื่อเวลาผ่านไป 5,000 ปี 

15.  ดาว A มีค่าอันดับความสว่าง 2 ดาว B         
มีค่าอันดับความสว่าง 4 และ ดาว C มีอันดับ
ความสว่าง -1 ข้อใดเรียงล าดับความสว่าง
ปรากฏจากมากไปน้อยถูกต้อง 

ก. ดาว A  ดาว B  ดาว C  
ข. ดาว B  ดาว A  ดาว C 
ค. ดาว B ดาว C ดาว A  
ง. ดาว C ดาว A ดาว B  



 

 

ตัวช้ีวัด ม.6/6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี 
อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
16. ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ท่ีมี
สเปกตรัมและสีใด 

ก. M – สีแดง   
ข. O - สีน้ าเงิน 
ค. G – สีเหลือง   
ง. K – สีส้ม 

17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ดาวฤกษ์สีแดงร้อนกว่าดาวฤกษ์สีน้ าเงิน 
ข. ดาวฤกษ์สีเหลืองร้อนกว่าดาวฤกษ์สีขาว 
ค. ดาวฤกษ์ท่ีมีสีแดงจะมีขนาดใหญ่กว่าดาว 
    ฤกษ์สีอื่น 
ง. ดาวฤกษ์สีน้ าเงินคือดาวฤกษ์ท่ีเกิดใหม่ 

ตัวช้ีวัด ม.6/7 อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่
สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ 
18. ข้อใดไมส่ามารถเกิดในวิวัฒนาการของดาว
ฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มาก ๆ ได้  

ก. เนบิวลาดาวเคราะห์  
ข. ดาวยักษ์ใหญ่แดง 
ค. ดาวฤกษ์ก่อนเกิด  
ง. ซูเปอร์โนวา 

19. ดาวฤกษ์ท่ีมีมวลใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์จะมี       
จุดจบเป็นตามข้อใด 

ก. หลุมด า           
ข. ดาวยักษ์แดง 
ค. ดาวแคระขาว          
ง. ดาวนิวตรอน 
 

20. ดาวฤกษ์ทุกดวงวาระสุดท้ายก่อนจะหมด
อายุขัย จะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เดียวกัน 

ก. ขนาดใหญ่ขึ้น                     
ข. ความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน 
ค. อุณหภูมิสูงขึ้น                  
ง. มีสีแดง 

ตัวช้ีวัด ม.6/8 อธิบายกระบวนการเกิดระบบ
สุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 
และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิต 
21. บริวารดวงอาทิตย์ใดจัดอยู่ในเขตบริวารไม่
ถูกต้อง 

ก. ดาวศุกร์  - เขตดาวเคราะห์วงใน  
ข. ดาวเนปจูน  - เขตดาวเคราะห์ชั้นนอก 
ค. ดาวหาง – แถบไคเปอร์   
ง. ดาวพลูโต – แถบไคเปอร์ 

22.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 
ก. ดาวเคราะห์ชั้นในจัดเป็นดาวเคราะห์หิน  
    ประกอบด้วยดาวพุธ และดาวศุกร์ 
ข. ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส 
ค. ดาวพลูโตเป็นเขตเริ่มต้นแถบไคเปอร์ 
ง. ดาวหางคาบสั้นส่วนใหญ่มากจากกลุ่ม 
   เมฆออร์ต 

23. ลักษณะใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของดาว
เคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 

ก. อยู่ห่างจากดาวฤกษ์แม่ในระยะที่ 
    เหมาะสม 
ข. มีดาวบริวาร 1 ดวง เหมือนกับโลก 
ค. มีอุณหภูมิไม่เกิน -18 C เชน่เดียวกับโลก 
ง. มีแกนเอียงใกล้เคียงกับโลกของเรา 



 

 

ตัวช้ีวัด ม.6/9 อธิบายโครงสร้างของดวง
อาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์น าเสนอปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และ
พายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย 
 
24. ในเวลาปกติคนบนโลกมองเห็นชั้น
บรรยากาศใดของดวงอาทิตย์ได้ 

ก. คอโรนา   
ข. โครโมสเฟียร์ 
ค. โฟโตสเฟียร์   
ง. ออโรรา 

25. เราจะสามารถมองเห็นชั้นคอโรนาได้เมื่อใด 
ก. ส่องผ่านกล้องโทรทรรศน์ 
ข. เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา  
ค. เกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคา 
ง. มองผ่านฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์ 

26. แสงออโรราแถบข้ัวโลกเหนือและขั้วโลกใต้
เกิดจากสาเหตุใด 

ก. อิทธิพลของลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ 
ข. การทดลองแสงเลเซอร์จากดาวเทียม 
   รอบโลก 
ค. คลื่นรบกวนจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เรา 
   มากที่สุด 
ง. แสงจากดาวเคราะห์เกิดการตัดและหักเห 
   เข้าชั้นบรรยากาศโลก 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ม.6/10 สืบค้นข้อมูล อธิบายการ
ส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ 
สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
27. ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (GEO) ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านใดเป็นหลัก 

ก. สื่อสาร  
ข. อุตุนิยมวิทยา 
ค. บอกต าแหน่ง GPS 

 ง. สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 
28. ที่ระดับความสูงต่างกันความเร็วในการโคจร
รอบโลกของดาวเทียมจะเป็นอย่างไร 
 ก. มีความเร็วเท่ากัน 
 ข. ที่ระดับต่ าความเร็วจะมาก 
      ค. ที่ระดับสูงความเร็วจะมาก 
 ง. เคลื่อนที่โดยอาศัยแรงดึงดูดจึงไม่มี
ความเร็ว 
29. อุปกรณ์ต่อไปนี้ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี
อวกาศยกเว้นข้อใด 
 ก. รีเทนเนอร ์   
 ข. สว่านไฟฟ้าไร้สาย 
 ค. กล้องดิจิตอล             
 ง. สปริงปากกา 
30. หากต้องการตรวจดูกลุ่มฝุ่นแก๊สหนาทึบหรือ
เนบิวลาที่มีอุณหภูมิต่ า ควรเลือกใช้กล้อง
โทรทรรศน์ย่านคลื่นใด 
 ก. ไมโครเวฟ 
 ข. อัลตราไวโอเลต 
 ค. วิทยุ 
   ง. อินฟราเรด 



 

 

  
กระดำษค ำตอบ 

รำยวิชำ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
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24     

ม.
6/

2 5     15     25     
6     

ม.
6/

6 16     26     

ม.
6/

3 

7     17     

ม.
6/

10
 

27     
8     

ม.
6/

7 

18     28     
9     19     29     
10     20     30     

 
 
 
 

เฉลยค ำตอบ 
ตชว. ข้อ ก ข ค ง ตชว. ข้อ ก ข ค ง ตชว. ข้อ ก ข ค ง 

ม.
6/

1 

1  X   

ม.
6/

4 

11 X    

ม.
6/

8 

21 X    
2    X 12  X   22  X   
3   X  13  X   23 X    
4  X   

ม.
6/

5 14   X  

ม.
6/

9 

24   X  

ม.
6/

2 5 X    15    X 25  X   
6  X   

ม.
6/

6 16   X  26 X    

ม.
6/

3 

7   X  17    X 

ม.
6/

10
 

27 X    
8 X    

ม.
6/

7 

18 X    28  X   
9  X   19   X  29    X 
10    X 20  X   30    X 

 



 

 

แบบประเมินทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

 

ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนมีข้อความทั้งหมด 24 ข้อ เมื่อ
นักเรียนอ่านข้อความแล้วโปรดตอบตามพฤติกรรมที่เห็น หรือที่แสดงออก โดยใส่เครื่องหมาย  ให้ตรง
กับพฤติกรรมนั้นว่า มี  หรือ ไม่มี  
 2. ให้ตอบข้อค าถามให้ครบทุกประเด็น 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 ส ำหรับประเมิน   ตนเอง   เพ่ือนประเมิน 
 ชื่อ-สุกล ผู้รับกำรประเมิน ......................................................................ชั้น..........เลขที่ ............  
หมายเหตุ : กรณีประเมินตนเอง ใส่เฉพาะชื่อ – สกุลผู้รับการประเมิน 
 
ข้อมูลกำรประเมิน 
 ค ำอธิบำย แบบประเมินเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรม โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ  มี  ได้ 1 คะแนน   ไม่มี ได้ 0 คะแนน 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

มี ไม่มี 
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม   
1.1 นักเรียนมักมีความคิดแตกต่างจากคนอ่ืน   
1.2  นักเรียนชอบคิดค้น พัฒนา สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ   
1.3 เมื่อนักเรียนพบปัญหา นักเรียนสามารถเผชิญหน้ากับปัญหานั้นด้วย

ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะแก้ปัญหานั้น 
  

1.4 นักเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพก่อน
น าไปใช้ 

  

1.5 เมื่อพบปัญหาใหม่นักเรียนมักน าประสบการณ์เดิมมาร่วมเป็น            
แนวทางแก้ไขปัญหา 

  

1.6 นักเรียนชอบจินตนาการ และลงมือท าตามจินตนาการของตนเอง   
1.7  นักเรียนชอบเรียนรู้ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้อื่น   
1.8 นักเรียนยอมรับความผิดพลาดที่เกิดจากความคิดของตนเอง และพร้อม

จะเรียนหรือหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  



 

 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

มี ไม่มี 
2. กำรสื่อสำรและร่วมมือ   
2.1 นักเรียนใช้ภาษาพูด เขียน และภาษากายสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ถูกต้อง 

ชัดเจน 
  

2.2  นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง   
2.3 นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย   
2.4 นักเรียนให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองเมื่อต้องท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
  

2.5 นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจท างานจนส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย   
2.6 นักเรียนยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง และผู้อ่ืน   
2.7  นักเรียนรู้จักให้ก าลังใจตนเอง และผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์   
2.8 นักเรียนมีมารยาทเป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี   
3. กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ   
3.1 นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด   
3.2 นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานถึงผลที่เกิดจากแนวทางแก้ไขปัญหาที่เลือก   
3.3 นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
  

3.4 นักเรียนมีการประเมินหรือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจ   
3.5 นักเรียนสามารถตัดสินใจจากข้อมูลที่มีหลากหลายให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ 
  

3.6 นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง   
3.7 นักเรียนสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่แท้จริงของสถานการณ์นั้นๆ ได้   
3.8 นักเรียนมักคิดก่อนตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ   

รวม   
เกณฑ์ตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ดีมาก ได้คะแนนระหว่าง 20 – 24 คะแนน 

ดี ได้คะแนนระหว่าง 15 – 19 คะแนน 
พอใช้ ได้คะแนนระหว่าง 10 – 14 คะแนน 

ปรับปรุง ได้คะแนนต่ ากว่า 9 คะแนน 



 

 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SMILE เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม รำยวิชำวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 
 (ส าหรับนักเรียน) 

 

 
ค ำชี้แจง   

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบ SMILE เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 15 ข้อ ให้นักเรียนพิจารณาแต่ละข้อว่านักเรียนมีความพึงพอใจในแต่
ละข้อค าถามมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  “ระดับความพึงพอใจ” ซึ่งมีท้ังหมด       
5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับ  3  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ  1  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน      
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning)      
3. เทคนิคการสอนหลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้      
4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง 
     

5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิด และออกแบบนวัตกรรม      
6. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวต่อผู้อื่น      
7. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ      
8. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา      
9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ      

 



 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
10. ส่งเสริมนักเรียนให้ยอมรับความแตกต่างและความสามารถ   
      เฉพาะบุคคล 

     

11. ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน      
12. ส่งเสริมนักเรียนประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อ่ืน        
13. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนาน และมีประโยชน์      
14. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น      
15. มีการสะท้อนผลหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้      

 
 

 


