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แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม 

1. ชื่อนวัตกรรม 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที2่1เพื่อทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ PLC - BASILAR   Model   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

2. ชื่อผู้สร้าง 
ช่ือนางสาวกนกอร   นามสกุลสินน้อย  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เขต/อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง โทร..............-........ 
มือถือ08-2978-0918 E-mail address lemonon19@gmail.com 

3. แนวทางการคิดค้นนวตกรรม  
 แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดีจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเคยมีผู้สร้าง หรือท าไว้แล้ว แล้วน ามา
ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่  
 การสร้างนวัตกรรมใหม่ 

4. ประเภทของนวัตกรรม 
 การบริหารจัดการศึกษา 
 การจัดการเรียนรู้ 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง

กับชีวิตของทุกคนท้ังในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความสามารถด้านการคิดช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก วิทยาศาสตร์ท าให้
คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จากสภาพปัญหาของนักเรียนในการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี
ขาดการทักษะการคิด ผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ า ชาดทักษะการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ด้วยสาเหตุ
ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือผู้เรียนเรียนรู้จากการท่องจ าไม่ได้ลงมือปฏิบัติท าให้ไม่สามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไป
ใช้ได้จริง ผู้เรียนไม่ชอบหรือมีเจตคติท่ีได้ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมี
แนวคิดในการสร้างและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จาก
การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขอหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  กระบวนการจัดการ
ศึกษาจึงต้องมีการออกแบบให้หลากหลายจึงด าเนินการโดยน ากระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งวิชาชีพ
มาขับเคล่ือนผ่านกระบวนการ ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านมา วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน แล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการวางแนวทางการพัฒนาผู้เรียน มาก าหนดรูปแบบและขั้นตอนในการพัฒนา
นักเรียนท่ีชัดเจนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก(Active  Learning )ซึ่งสามารถพัฒนา
นักเรียนโดยวิธีการท่ีหลายหลายตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 

    ๖.วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่21 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๔  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๑ โดยใช้รูปแบบ PLC - BASILAR   Model    

๒. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ โดยใช้รูปแบบ PLC - 
BASILAR   Model    

๓. เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  โรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
โดยใช้รูปแบบ PLC - BASILAR   Model    

๗.กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 90 คน 

๘.หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 

๑.ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  
๒. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(Child Center Learning ) 
๓. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก((Active  Learning )  
๔.การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 Es of Inquiry-Based Learning) 
๕. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) 
๖. การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

๙.การออกแบบนวัตกรรม 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที2่1เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ PLC - BASILAR   Model   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
จังหวัดพัทลุงมีข้ันตอนเริ่มจากการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ด าเนินการวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ข้อบกพร่องผลจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา เลือกวิธีสอนเชิง
รุกน ามาออกแบบและจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงแล้วสะท้อนผลการ
ด าเนินงานและการถอดบทเรียนผลการพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
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                   PLC - BASILAR   Model    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
         นักเรียนมีทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

S : Selection  Method   
เลือกวิธีสอน Active  Learning  (Plan) 

รับนโยบายวางแนวปฎบิัติงานของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

B : Basic Curriculum Analysis   
               การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PLC (Plan) 

PLC :Professional Learning Community   

จดัตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่ร่วมมือกนัพฒันาผูเ้รียนทางดา้นวทิยาศาสตร์

ประกอบดว้ยการวางแผน การลงมือปฎิบตัิและสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้(Plan Do See) 

A : Assessment   
การวัดผลประเมินผล 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

R  :  Reflect and Lesson off 
การสะท้อนผลการด าเนินงานและการถอดบทเรียน 

A: Analysis Debug   
วิเคราะห์ข้อบกพร่องผลจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาโดยใช้กระบวนการ PLC (Plan) 

I: Instructional design 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้    (Plan) 

L:Learning  
 การจัดการเรียนรู้  (DO) 

ผ่าน 
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๑0.วิธีด าเนินการ 

จากองค์ความรู้และหลักเกณฑ์วิธีการท่ีได้รับข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก Active 
learning ได้น ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ PLC - BASILAR   Model   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง มี
วิธีการในการด าเนินงานโดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1.รับนโยบายวางแนวปฎิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามรูปแบบ PAYOM x C model 
๒.จัดต้ังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Buddy  
Teacher, Model Teacher,  Expert Teacher และ Administrator 
๓. สมาชิกในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคู่มือครูส าหรับใช้ควบคู่
กับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหาสาระ จุดประสงค์และจัด
กิจกรรมให้เด่นชัด                                                                           
๔.สมาชิกในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง 

จุดด้อยของการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา 
๕ สมาชิกในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันศึกษาหลักการวิธีการพัฒนานักเรียน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้เชิงรุก การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อเลือกวิธีการท าเหมาะสมมาใช้ในการอกกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. ครูผู้สอนน าหลักการวิธีการพัฒนานักเรียนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
๗. ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
๘.ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การประเมินตาม

สภาพจริง ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด น าผลการจัดการเรียนรู้กลับ
ไปสู่ขั้นตอนการเลือกวิธีสอนใหม่(I)โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) วงรอบท่ี ๒ เพื่อพัฒนา
นักเรียนส่วนท่ีไม่ผ่านผลการประเมินจนกว่าจะพฒันานักเรียนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่วนนักเรียนท่ีผ่าน
การประเมินน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพต่อไป 

๙.หลังจากการจัดการเรียนรู้สมาชิกในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันสะท้อนผล
การด าเนินงาน วิเคราะห์สรุปรายงานผลการพัฒนาและการถอดบทเรียนการจัดการเรียน น าไปสู่การ
วางแผนในการพัฒนานกัเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 



5 
 

๑๑.ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 

 

- ผลที่เกิดขึ้น (ผลที่เกิดต่อโรงเรียน ครู นักเรียน) 

 จากการที่ผู้รายงานได้พัฒนางานโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้ส่ือ เทคนิค
วิธีการสอน น ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ PLC - BASILAR   Model   
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีทักษะการคิดสูงขึ้น  
. ๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 ๓.ในด้านของผู้รายงานได้ส่งผลงาน ท่ีมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนของนักเรียน โดยได้เขียน
รายงานผล และน าเสนอผลงานเข้ารับการประกวดแข่งขันปรากฏผลดังนี้ 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต1 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต1 

 
-ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 

69 ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562   
 -ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 

69 ระดับชาติ  ปีการศึกษา 256๑ 
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เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล 
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ผลที่เกิดต่อครู 
๑. ครูมีการพัฒนาตนเองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
๒. ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ใน รูปแบบ 

PLC - BASILAR   Model 
๓.ครูได้รับการยอมรับได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

  -ครูผู้สอนดีเด่น มีผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติผลการสอบ NT ปี
การศึกษา 2๕๖๑ ระดับ ช้ัน ป.3 ด้านเหตุผลเฉล่ียร้อยละ50ขึ้นไป สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ  

  -ครูผู้สอนดีเด่น มีผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติผลการสอบ NT ปี
การศึกษา 2๕๖๒ ระดับ ช้ัน ป.3 ด้านเหตุผลเฉล่ียร้อยละ50ขึ้นไป สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ  

  -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราชระหว่างวนัท่ี ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
  -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ณ จังหวัดตรัง 
ระหว่างวนัท่ี ๘-๑o มกราคม ๒๕๖๒ 
  -ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(best practice)โรงเรียนในฝันระดับดีเย่ียม 
จาก สพป.พัทลุง เขต1 ปี2560 
     -ประกาศเกียรติคุณเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ระดับอ าเภอ                         
อ าเภอป่าพะยอม  ประจ าปี  2560 
    - ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีในดวงใจ  ระดับอ าเภอ อ าเภอป่าพะยอม  ประจ าปกีารศึกษา 
2561 
 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ,ระดับภาคใต้และเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต ๑  
และกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาและได้รับความสนใจจากคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ได้น าไปปฏิบัติใช้ท่ีโรงเรียน 
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๑๒.การเผยแพร่นวัตกรรม 

น าผลงานท่ีได้รับการพัฒนาเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ เผยแพร่ให้กับเพื่อนครู และบุคลากรท่ีสนใจเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ จนถึงทุกวันนี้ 

น าไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม เผยแพร่ขยายผล 
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