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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นวัตกรรมทางการศึกษา
การศึกษาแบบสไมลส์
SMILES Education
แนวคิด
จุดเริ่มต้นของแนวคิดมาจาก STEM Education ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประสบปัญ หาเรื่อง ผลการทดสอบ PISA ที่ต่ํามากและอีกหลายประเทศก็เช่นกัน
ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถของเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นักการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงจัดให้มี STEM Education ขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริม ทักษะที่ จําเป็น
สําหรับผู้เรียนในทศวรรษที่ 21 ในด้านปัญหา ทักษะการคิด คุณลักษณะ
จากแนวคิดดังกล่าวผู้จัดทํานวัตกรรมได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่า ผู้เรียนมีภาระงานในการเรียนมาก เนื่องจาก
ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามอบหมายงานให้ทําเกือบทุกวิชา ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ใช้ทักษะกระบวนการ
น้อย ขาดการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มากทําให้เวลาเรียนไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้จึงใช้วิธีมอบหมายงาน
ซึ่งเป็นการสร้างภาระงานให้กับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนขาดความสุขในการเรียนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผู้เรียน
อาชี ว ศึ ก ษานอกจากจะมี ทั ก ษะทางด้ านอาชี พ แล้ ว จํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ ภาษา และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของประเทศไทย เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและพัฒนาอาชีพ
ผู้จัดทําจึงได้สรรสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เหมาะสมกับผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
SMILES Education นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ SMILES ดังนี้
S = Science
วิทยาศาสตร์
M = Mathematics คณิตศาสตร์
I = Integration การบูรณาการ
L = Language
ภาษา
E = Engineering วิศวกรรม
S = Sufficiency economy หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

SMILES Education

S = Science
M = Mathematics
I = Integration
L = Language
E = Engineering
S = Sufficiency economy

S = Science
S = Science
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method )
1.1. สังเกตและระบุปัญหา (Definition of problem)
1.2. ตั้งสมมติฐาน (Collect information)
1.3. ทําการทดลอง หรือทดสอบสมมติฐาน
(ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล) (Statement of hypothesis)
1.4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data)
1.5. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)
2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skill)
3) จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind)

M = Mathematics
M = Mathematics
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
1. การแก้ปญ
ั หา (Problem solving)
2. การใช้เหตุผล (Reasoning)
3. การสื่อสาร (Communication)
4. การเชื่อมโยง (Connection)
5. การนําเสนอข้อมูล (Presentations of data)
6. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Creative thinking)

I = Integration
I = Integration
การบูรณาการ
1. วิทยาศาสตร์ (Science)
2. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
3. ภาษาไทย (Thai)
4. ภาษาอังกฤษ (English)
5. อุตสาหกรรม (Materials)
6. รายวิชาอื่นๆ (Others subject)

L = Language
L = Language
การใช้ภาษา
1. การเขียนรายงาน (Reporting) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
2. คําศัพท์ (Vocabulary) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
3. การนําเสนอผลงาน (Presentation) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

E = Engineering
E = Engineering
กระบวนการทางวิศวกรรม
1. การออกแบบ (Design)
2. การวาดรูป (Drawing)
3. การใช้เทคโนโลยี (Technology)

S = Sufficiency economy
S = Sufficiency economy
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ (Tolerable)
2. ความมีเหตุผล (Rational)
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Are immune)
เงื่อนไขความรู้
(Cognition)

เงื่อนไขคุณธรรม
(Virtue)
นําไปสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

SMILES Education นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ SMILES
S = Science
S = Science
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ
1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method )
1.1. สังเกตและระบุปัญหา
(Definition of problem)
1.2. ตั้งสมมติฐาน (Collect information)
1.3. ทําการทดลอง หรือทดสอบสมมติฐาน
(ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล) (Statement of
hypothesis)
1.4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data)
1.5. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)
2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Science process skill)
3) จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind)

M = Mathematics
M = Mathematics
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
1. การแก้ปัญหา (Problem solving)
2. การใช้เหตุผล (Reasoning)
3. การสื่อสาร (Communication)
4. การเชื่อมโยง (Connection)
5. การนําเสนอข้อมูล (Presentations of data)
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking)

I = Integration

L = Language

I = Integration
การบูรณาการ
1. วิทยาศาสตร์ (Science)
2. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
3. ภาษาไทย (Thai)
4. ภาษาอังกฤษ (English)
5. อุตสาหกรรม (Materials)
6. รายวิชาอื่นๆ (Others subject)

L = Language
การใช้ภาษา
1. การเขียนรายงาน (Reporting) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
2. คําศัพท์ (Vocabulary) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
3. การนําเสนอผลงาน (Presentation)
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

S = Sufficiency economy

E = Engineering
E = Engineering
กระบวนการทางวิศวกรรม
1. การออกแบบ (Design)
2. การวาดรูป (Drawing)
3. การใช้เทคโนโลยี (Technology)

SMILES Education

จัดทําโดย
สุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กระทรวงศึกษาธิการ

S = Sufficiency economy
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ (Tolerable)
2. ความมีเหตุผล (Rational)
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Are immune)
เงื่อนไขความรู้
(Cognition)

เงื่อนไขคุณธรรม
(Virtue)
นําไปสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

กรอบแนวคิดในการดําเนินการ การศึกษาแบบสไมลส์
(Conceptual Framework of SMILES Education)
หลักสูตร
(Curriculum)
กําหนดรายชื่อวิชาในหลักสูตร
(List of the subjects in Curriculum)
การบูรณาการระหว่างรายวิชา
(Interdisciplinary)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project – Based Learning)
การนําเสนอผลงาน
(Presentation)
สรุปผล
(Conclusion)

ประวัตผิ ้ ูจดั ทํานวัตกรรม
ชื่ อ
ชื่ อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ทีอ่ ยู่
วุฒ ิการศึกษา
ตําแหน่ งปัจจุบัน

เกียรติคุณทีไ่ ด้ รับ

ผลงานทางวิชาการ

สุ ธาทิพย์
เมฆพัฒน์
6 มิถุนายน 2503
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เลขที่ 50 ถนนปิ่ นดําริ ห์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000
วท.บ. คณิ ตศาสตร์ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
1. ตําแหน่งครู วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
2. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรี ยน นักศึกษา ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
1. ได้รับคัดเลือกเป็ น “ครู ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีผลงานดีเด่นสายผูส้ อน ประจําปี 2540
จังหวัดกําแพงเพชร” สังกัดอาชีวศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการ
คุรุสภา จังหวัดกําแพงเพชร
2. เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติและครู ผสู ้ อนดีเด่น กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์
ประจําปี 2552 ของคุรุสภา
3. ได้รับการประเมินจากนักเรี ยน นักศึกษาให้เป็ นครู ผสู ้ อนดีเด่น
ประจําภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
4. เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครู ดี” ประจําปี 2556 ของคุรุสภา
5. เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติและครู ผสู ้ อนดีเด่น กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์
ประจําปี 2557 ของคุรุสภา
6. ประธานชมรมครู คณิ ตศาสตร์อาชีวศึกษา (พ.ศ. 2557 – 2559)
สํานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 6 (2000-1524)
2. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ (2000-1402)
3. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1404)
4. งานวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรี ยนการสอนร่ วมกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 (3000 – 1520) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ชั้นปี ที่ 1

