บทที่ 1

บทนํา

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนเครื่องมือพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาของมนุษย การไดรับการศึกษาอยาง
เหมาะสมชวยใหมนุษยสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตอง มีศีลธรรมและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ดั งนั้ นการให การศึ กษาจึ งมี ความจํ าเป นและมี ความสํ าคั ญ ยิ่ งเพื่ อทํ าให รู จั กตนเอง รู จั กผู อื่ น รู จั ก
สิ่งแวดลอมและสามารถปรับชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอมได ปจจุบันนี้เปนสังคมยุคโลกาภิวัตนที่ทั่วโลก
สามารถติดตอสื่อสารและรับรูขอมูลขาวสารถึงกันอยางรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับ
กระแสโลกาภิวัตน จึงจําเปนอยางยิ่งเพื่อเปนการเตรียมความพรอม ในการเผชิญกับหนาวิกฤตการณ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรม และมีความรอบรู
อย างเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2549) สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปน
ไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 2) รุง แกวแดง
(2543) กลาวถึง การปฏิวัติระบบการเรียนการสอนโดยเนนวาตองเลิกสอนในเรื่องการทองจํา โดยเนน
รูปแบบของการเรียนเพื่อสรางการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีการสรางองคความรู ซึ่งครูผูสอนตอง
ยอมรับวาผูเรียนมีความรูและประสบการณเดิม อยูแลว โดยอาจมีตั้งแตเกิดความรูที่จะเขามาใหมมาจาก
หลายทาง จากครู และสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ คอมพิวเตอร และภูมิปญญาชาวบานที่เขา
มารวบรวมและสะสมอยูในตัวของผูเรียนรวมทั้งความรูความสามารถและศักยภาพในการคิดของผูเรียน
จึงสรางองคความรูใหมขึ้นมาได เมื่อมีการเปลี่ยนขอมูลมากกวาที่จะมีความรูแตเพียงอยางเดียวในการ
เรียนระบบเดิม
วิ ทยาศาสตร เ ป นศาสตร หนึ่ งที่ มี บทบาทสํ าคั ญในป จจุ บั น เพราะวิ ทยาศาสตร มี ส ว น
เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ไมวาจะเปนเครื่องมือ เครื่องใช รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่มนุษยใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน สิ่งนี้ลวนเปนผลจากความรูวิทยาศาสตรผสมกับความคิดสรางสรรค
และศาสตรอื่ นๆ อาจกลาวได วาวิ ทยาศาสตรเปนวั ฒนธรรมของโลกสมัยใหม สังคมแห งการเรี ยนรู
(knowledge-based society) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ,
2551, น.92) สงผลใหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการ
เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการใน
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การสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลาย โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุก
ขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย
สาขาดาราศาสตรและอวกาศเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิวัฒนาการของ
ระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย
ดวงจันทรและโลก ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 3) ลักษณะสําคัญของหลักสูตรเนนการผสานกันระหวางทฤษฎีความรู
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการสืบเสาะหาความรูและแกปญหา โดยผูเรียนเปนผูคิด
ผูปฏิบัติ ผูศึกษาคนควาทดลองดวยตนเอง ประกอบกับการจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย ทั้งการ
สั งเกต การสํ ารวจ และมี ภ าคสนาม ส งผลให ผู เรี ย นมี การเรี ย นรู มี ความสามารถในการสื บ เสาะ
มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่นํามาซึ่งความรูและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
แตจากสภาพจริงผู สอนไมคอยจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนนแต
เนื้อหาทฤษฎี และการแก โจทยป ญหามากกวาที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีการทํากิจกรรมกลุม การ
อภิ ปราย และการปฏิ บั ติ ทดลองที่ เป นหั วใจของการจั ดสร างกระบวนการเรี ยนรู ทางวิ ทยาศาสตร
สอดคลองกับการวิจัยของประภาพร สุรินทร (2554, น. 2) ที่แสดงความเห็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากผูสอนยังมองการศึกษาเปนเรื่องของการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียน เนนการทองจํา เพื่อ
การสอบมากกวาฝกใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการ
สืบคนหาความรู ทําใหผูเรียนขาดทักษะการคิด แกปญหาไมเปน ไมชอบการสืบคนการเรียนรู หรือแมแต
การแสวงหาความรู จากเหตุผลดังกลาวนี้เปนหนึ่งสาเหตุที่ทําใหการศึกษาเปนไปไดชากวาประเทศอื่น
และเมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ พบวาการจัดการเรียนการสอนยังขาดกระบวนการ
ทางการปฏิบัติและผูเรียนขาดจินตนาการในการศึกษาดานดาราศาสตร สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชานี้ไมดีเทาที่ควร โดยสถิติคะแนนจากปการศึกษา 2557-2558 พบวาเนื้อหาสาระที่ผูเรียนมีปญหาใน
การเรียนคือเรื่องดาวฤกษ ซึ่งปการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 66.67 และปการศึกษา 2558 มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.33 ซึ่งถือวาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยที่กําหนดไวรอยละ 75 (ฝายวัดและประเมินผล,
2557-2558) เนื่องจากจําเปนตองศึกษาคนควาเกี่ยวกับระบบดวงดาวและวัตถุตางๆ บนทองฟาและการ
ปฎิบัติกิจกรรมในเวลากลางคืน จึงวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวา ขาดการปฏิบัติกิจกรรม ขาด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพและปญหาของนักเรียน ขาดแหลง
เรียนรู เอกสารคนควาที่มีรายละเอียดและขาดสื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน
จากปญหาการเรียนการสอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงคิดหาแนวทางเพื่อแกปญหาโดย
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองเพื่อใหผูเรียน
เกิ ดการเรี ยนรู อย า งเป นระบบ รวมทั้ งพั ฒนาการคิ ดวิ เคราะห การสื บเสาะหาความรู และทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ชุดกิจกรรมจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
เพราะชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปนสื่อการสอนมีความนาสนใจและนํามาใชเพื่อจะชวย
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีอิสระ
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ทางความคิด มีโอกาสในการใชไดเทาเทียมกันทุกคน ซึ่งผูเรียนจะเรียนและปฏิบัติกิจกรรมจากคําอธิบาย
ที่มีอยูในชุดกิจกรรมที่จัดไวเปนลําดับซึ่งสามารถปฎิบัติไดทั้งในเวลากลางวันหรือกลางคืน ตระหนักถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนมากกวาการที่ผูสอนคอยบอกหรือกําหนดให แตผูสอนจะเปน
เพียงผูสรางโอกาสทางการจัดการเรียนการสอนเทานั้น สอดคลองกับแนวคิดการจัดการสอนของบลูม
(อางถึงใน ประภาพร สุรินทร, 2554, น. 3) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติตามที่ตน
ตองการ ยอมกระทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน ทําใหเกิดความมั่นใจ เกิดการเรียนรูไดเร็วและ
ประสบความสําเร็จสูง ทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเองไดดีที่สุด
จากแนวคิดดังกลาวจึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยเชื่อวาการสรางชุดกิจกรรมนาจะทําให
ผูเรียนเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เสริมการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร สงผลให
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนดี ยิ่งขึ้ น เพราะคุณลักษณะที่ดีของชุดกิจกรรมจะสามารถชวยแกปญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนได กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจบทเรียน สามารถจูงใจใหผูเรียน
เกิดความพรอมที่จะเรียนรูและสนุกสนาน ไดทําการทดลองใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดังนั้นการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษระหวางกอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษระหวางการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ดาราศาสตร กั บ การจั ดการเรี ย นรู โ ดยใช การสอนแบบปกติ ของผู เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยและรูปแบบการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ
และการพัฒนาองคความรูของผูเรียนดวยตนเอง จึงนําชุดกิจกรรมมาเปนนวัตกรรมเพื่อชวยแกปญหา
ดานผลสัมฤทธิ์ และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจบทเรียน ผูเรียน
เรียนรูไดอยางสนุกสนาน ไดทําการทดลองใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นผูวิจัยไดสราง
ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษโดยมีกรอบแนวคิดดังแผนภาพตอไปนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูโดยการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร
และการสอนแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
4.2 ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4.3 ผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ

5. ขอบเขตการวิจัย
ในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดังนี้
5.1 ประชากร
ประชากร คื อ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 5 โรงเรี ยนเบญจมราชูทิ ศ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 6 หอง 243 คน
5.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง 62 คน ไดจากการสุมแบบกลุม
(cluster random sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุมและสุมกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 38 คน เปนกลุมทดลองโดยจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูดารา
ศาสตร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 24 คน เปนกลุมควบคุมโดยจัดการเรียนการรูแบบ
ปกติ
5.3 ตัวแปรในการวิจัย
5.3.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู คือ การจัดการเรียนรูแบบชุดกิจกรรม
การเรียนรูดาราศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติเรื่องดาวฤกษ
5.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษ
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5.4 เนื้อหาวิชาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษโดยในการสรางชุด
กิจกรรมมีหัวขอยอยตามรายละเอียดดังนี้
5.4.1 ชุดที่ 1 ความหมาย องคประกอบและแหลงกําเนิดดาวฤกษ
5.4.2 ชุดที่ 2 การกําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ
5.4.3 ชุดที่ 3 สมบัติของดาวฤกษ
5.4.4 ชุดที่ 4 ระบบดาวฤกษและมวลของดาวฤกษ
5.5 เวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชระยะเวลาในการทดลองในเวลาปกติ 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห จํานวน 14 ชั่วโมง

6. นิยามศัพทเฉพาะ
6.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร หมายถึง สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยางมีระบบประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูและสื่อตางๆ เชน
ใบ
ความรู ใบกิจกรรม กิจกรรมการทดลองและแบบประเมินผลเปนตน จัดเขาไวเปนชุด (Package) เพื่อใช
พัฒนาการเรียนการสอน มีโครงสรางของชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรดังนี้
6.1.1 ชื่อชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ
6.1.2 ชื่อชุด หมายถึง หัวขอยอยที่ประกอบขึ้นเปนชุดกิจกรรมดาราศาสตรเรื่องดาว
ฤกษ ซึ่งมี 4 ชุด
6.1.3 จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรูของเนื้อหาในชุด
กิจกรรมยอยของชุดกิจกรรมดาราศาสตรตามที่หลักสูตรกําหนด
6.1.4 สาระการเรียนรู หมายถึง เนื้อหารายละเอียดที่สําคัญของแตละชุดกิจกรรมยอย
ของการเรียน
6.1.5 คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม หมายถึง การอธิบายจุดมุงหมายที่สําคัญของ
กิจกรรมในการเรียนดวยตนเองและกลุมจากชุดกิจกรรม
6.1.6 ชื่อกิจกรรม หมายถึง การระบุกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ
6.1.7 กิ จกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดกระบวนการเรี ยนรูใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาขอมูล การปฏิบัติกิจกรรมจากสถานการณที่กําหนด การทดลอง การตอบคําถาม ซึ่ง ประกอบไป
ดวย 3 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นการตรวจสอบความรูเบื้องตน หมายถึง การทดสอบความรูเบื้องตนของ
ผูเรียนกอน โดยใชกิจกรรมกระตุนความคิด
2) ขั้นการจั ดการเรี ยนรู หมายถึง การที่ผูเรียนไดศึกษา คนควาความรูดวย
ตนเองและปฏิบัติการทดลองเปนกลุมจากชุดกิจกรรมประกอบดวยใบความรูและใบกิจกรรม รวมทั้งมี
การตรวจสอบ สรุปและอภิปรายผลจากการปฏิบัติการทดลอง
3) ขั้นประเมินผล หมายถึง การทดสอบความรูของผูเรียนหลังการเรียนรูดวย
ชุดกิจกรรมดาราศาสตร โดยการถามตอบเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
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6.2 การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูตามที่สถาบัน
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนด
6.3 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง สัดสวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางดานการ
เรียนระหวางทําแบบฝกหัดระหวางเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของชุดการสอนโดย
ใชเกณฑ 80/80
6.4 เกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑที่ใชเปนมาตรฐานในการหาประสิทธิ์ภาพของ
ชุดกิจกรรม ดังนี้ 80 ตัวแรก เปนคาประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนที่
นักเรียนไดรับโดยเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัด 80 ตัวหลัง เปนคาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ คิดเปน
รอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนไดรับโดยการเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการ
เรียน
6.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดความรูเนื้อหาเรื่อง
ดาวฤกษ ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบเปนขอสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยวัด
ความรู 6 ขั้น ตามแนวคิดของบลูม คือ
6.5.1 ความจํา หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนสามรถจดจําเรื่องราวตางๆ ที่ไดเรียนรู
มาแลว ซึ่งเปนความรูความจําในความจําระยะยาว
6.5.2 ความเข า ใจ หมายถึ ง การเรี ยนรู ที่ ผู เรี ย นสามารถเข าใจความหมายของ
เรื่องราวตางๆ โดยการตีความและแปลความ จากสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว
6.5.3 การประยุกต หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดเรียนรูไปแลว
ไปใชกับในสถานการณใหมหรือสถานการณที่แตกตางไปจากเดิม
6.5.4 การวิเคราะห หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถแยกแยะเรื่องราว เหตุการณ
หรือปรากฎการณตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ
6.5.5 การประเมิน หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถตัดสินเรื่องราวตางๆ โดย
อาศัยเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด
6.5.6 การสร า งสรรค หมายถึ ง การเรี ย นรู ที่ ผู เรี ย นสามารถสร า งแนวคิ ดและ
สารสนเทศใหมจากการใชความรูที่ไดเรียนรูมากอน
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ไดชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ เพื่อประกอบการจัดการเรียนการ
สอนดาราศาสตรของกลุมสาระวิทยาศาสตร
7.2 เปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรในหนวยการเรียนรูอื่น และ
วิชาอื่นของกลุมสาระวิทยาศาสตรในระดับชั้นตางๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตอไป

