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ชื่อผลงาน การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร ดานการจัดการเรียนรูและการสราง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ประเภทการวิจัย
การวิจัยประยุกต (applied research)
คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย
การจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (science process
skill)
ความสําคัญ และที่มาของปญหา
ความรูทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ผานมามีการสั่งสมและถายทอดผานกระบวนการเรียน
การสอนที่มุงพัฒนาใหเปนคนเกง เรียนรูอยางรอบดาน ในชวงตนศตวรรษที่ 21 การเรียนรูวิทยาศาสตร
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก เนื่องดวยบริบทของปจจัยสนับสนุนการเรียนรูเปลี่ยนแปลงสูสังคมโลก
แหงความรูที่ไรพรมแดน ธรรมชาติการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื่อนไขของเวลาที่มีจํากัดมากขึ้น
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2557ข) โลกแหงศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ เจริญ
กาวหนาอยางรวดเร็ว จําเปนตองสอนใหนักเรียนไดรูวิธีการที่จะเรียนรูรู (Learn how to learn)
มากกวาเนื้อหาความรู เพื่อใหเด็กไดมีความรู ความสามารถและทักษะจําเปน เปนการเรียนรูเพื่อรู
อยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนผูเรียนใหรูจักปรับตัวแสวงหาความรูดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรดวยทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ที่จําเปนมากขึ้น
การเรียนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 มิไดมุงเฉพาะแตตัวเนื้อหาความรูแตยังครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการแสวงหาความรู การสอนวิทยาศาสตรควรใหผูเรียนไดรับทั้งผลผลิตทางวิทยาศาสตร
คือ ตัวเนื้อหาความรูและควรปลูกฝงกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนไปดวย
การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญในการเรียนวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนมี
ทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี [สสวท.], 2547: 5) ซึ่งสอดคลองกับ วรรณทิพา รอดแรงคาและจิต นวนแกว
(2542 : 3) ที่กลาวไววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา(Intellectual
Skills) ที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใชในการศึกษา คนควา
สืบเสาะหาความรู และการแกปญหาอยางเปนระบบ การศึกษาวิทยาศาสตรควรเนนใหผูเรียนรูจัก
และใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูตาง ๆ การไดมาซึ่งกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ถือวาเปนคุณคาสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตรเพราะไมเพียงแตผูเรียนจะใชทกษะ
เหลานี้เพื่อไดมาซึ่งความรู ความเขาใจทางเนื้อหาวิชาเทานั้น ยังใชทักษะดังกลาวแกปญหาภายนอก
หองเรียนอีกดวย (ไพเราะ ทิพยทัศน, 2553)
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรใหอยูในระดับมาตรฐานสากล
เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการ
ที่สําคัญในการเก็บรวบรวมผลการเรียนรู และพัฒนาการของผูเรียนที่จะทําใหทราบถึงความสําเร็จของ
ผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
[สสวท.] : ก) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะบรรลุหรือไมขึ้นอยูกับการเรียนการสอนที่คุณภาพ
ผูสอนเปนสําคัญยิ่งกวา ถาหากผูสอนเกิดความคลาดเคลื่อนทางมโนทัศนขาดความเขาใจในธรรมชาติ
การเรียนรูไมสามารถวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูออกแบบและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
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ไดตามที่ควรจะเปน จะนําไปสูความลมเหลวของการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน ปจจุบันการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรไมไดมุงเนนการสงเสริมแตความรูในเนื้อหาวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังมุงใหผเู รียน
ไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นตัวนักเรียน องคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง
ของระบบการศึกษา ในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผเู รียนบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายที่วางไว ตองอาศัย
ผลการวัดและประเมินผลเปนรากฐานขอมูลในการกํากับแนวทางการพัฒนาผูเรียน บทบาทของการ
วัดผลและประเมินผลที่แทจริงนั้นขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเปนสําคัญ (นันทพร สงวนหงษ,
2551 : 3) การวัดผลวิชาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาจะเนนดานความรูความจํา การวัดผล
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีนอยสงผลใหการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
เนนการเรียนการสอนเพื่อจดจําเนื้อหาความรู มากกวาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(พิศาล สรอยสุหรํ่า, 545 : 3-4) การปรับปรุงตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีไดจัดทําขึ้น ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560 ลงวันที่
7 สิงหาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5
มกราคม 2561 ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมไดมงุ เนนการสงเสริม
ความรูเฉพาะในเนื้อหาวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังมุงใหผเู รียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรก็มุงเนนใหผเู รียนไดเรียนรูกระบวนการยิง่ กวา
การจดจําเนื้อหาใหไดมาก ๆ ดังนั้นวิธีการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตรแบบใหมจึงตองสามารถทําการ
วัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียนได เพื่อจะไดทราบสิ่งที่จะตองพัฒนา
หรือแกไขใหกับผูเรียน เมื่อพบสิ่งบกพรองที่เกิดขึ้น การวัดและประเมินผลจะตองกระทําใหเหมาะสม
และตรงตามสภาพจริงของผูเรียน การสรางแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ก็เปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหครูผสู อนไดนํามาใชในการวัดและประเมินผลวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนอยางไร เพื่อจะไดนําผลการวิเคราะหแลวมาปรับปรุงใชในการเรียนการสอน
ใหบรรลุจุดหมายนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 92) ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อชวยใหครูผูสอนวิทยาศาสตรไดนํามาใชในการวัดผลและ
ประเมินผลวานักเรียนเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหเปนไปตามความจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูเรียน
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช
ในการศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบได
ทั้งนี้จะเห็นวาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนเปนสิ่งที่แยกไมออกจากคุณภาพการเรียนรูของครู
การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นไมได ถาครูไมเปนผูชี้แนะ ฝกฝน เปนนักวัดผลประเมินผลที่ดี การเพิ่ม
คุณภาพการศึกษาสามารถทําไดโดยเพิ่มคุณภาพครู การเรียนรูของผูเรียนจะสามารถพัฒนาอยางเดนชัด
ได ก็ตอเมื่อครูไดรับโอกาสและสนับสนุนในการเพิ่มพูนทักษะของตนใหมีประสิทธิภาพ เพราะครูที่มี
คุณภาพเปนสิ่งบงบอกดีที่สุดถึงสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน (ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2551 ; วิทยากร
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เชียงกูล, 2551; Stigler และ Hiebert, 1999 ;The Finance Project and Public Education
Network, 2004 ; อางถึงใน เกษร ทองแสน, 2553) สิ่งที่ตองพัฒนาใหครูอยางเรงดวน คือ ทักษะการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ เนนเปนโคช ไมใชผูสอน และทักษะการเรียนรูใน
บรรยากาศ PLC (Professional Learning Community) คือ การเรียนรูรวมกันเปนทีมระหวางการ
ทํางาน เพื่อพัฒนาใหเกิดคุณภาพ ในการพัฒนาครูใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายนั้นจําเปนตองมี
กระบวนการพัฒนาครูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาครูเพื่อใหครูสามารถสรางและพัฒนา
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการไดอยางถูกตองและมีคุณภาพตองใชกระบวนการที่เปนระบบ
กระบวนการดังกลาวที่จะใชแกปญหานี้ไดดี คือ การนิเทศนั่นเอง เพราะการนิเทศการสอนนั้นสามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาตางๆ ในโรงเรียนได เชน ปญหาเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน ปญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครู เปนตน
การนิเทศในศตวรรษที่ 21 มุงเนนการนิเทศที่เกิดจากความสมัครใจของครูผูสอนในการ
ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนตามเปาหมายที่กําหนดผานการมีสวนรวมของบุคลากรที่อยูใน
บริบทการเรียนรูเดียวกัน และสงเสริมการสรางบรรยากาศของการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีการเกื้อกูลกัน
และกันอยางเปนมิตรโดยมีผูสอนงาน (coach) ซึ่งเปนผูรูที่เขามาสงเสริมความรูและฝกฝนทักษะที่
สัมพันธกับเปาหมายที่ผูสอนตองการพัฒนากอนการสอน ทําการสังเกตการสอน และกระตุนใหครูผูสอน
วิเคราะห และสะทอนผลการปฏิบัติการสอนของตนเองจนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนได
ตรงตามเปาหมาย และมีพี่เลี้ยง (mentor) เปนผูคอยสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจตลอดกระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอน ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยสนับสนุนใหการนิเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และทันตอความตองการของผูรับการนิเทศ โดยเฉพาะระบบสถานศึกษาสังคมออนไลน
ทางการศึกษาที่สามารถนํามาประยุกตใชในขั้นตอนตางๆ ของการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวา
จะเปนการติดตอสื่อสาร การใหคําปรึกษา การเสนอแนะแหลงการเรียนรู และการนิเทศออนไลน
ซึ่งชวยทําใหผูนิเทศสามารถติดตามพัฒนาการของผูสอนไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง กระบวนการ
นิเทศดังกลาวขางตนจะชวยพัฒนาทักษะการสะทอนคิดการประสานความรวมมือ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูสอน อันจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพดังนั้น การนําแนวคิดกระบวนการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) การพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) และการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended
Learning) มาประยุกตใชในกระบวนการนิเทศ จึงชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
อันจะสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตอไป
ดวยเหตุนี้ แนวคิดการนิเทศในปจจุบันจึงใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศการนิเทศ
ที่เปนมิตร สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรที่อยูในบริบท การเรียนรูเดียวกัน โดยมุงเนนการนิเทศที่
เกิดจากความสมัครใจของครูผูสอน ในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง ใหดีขึ้นตามเปาหมาย
ที่กําหนดขึ้น ดังที่ Kringsak Sangchai (2015: 5) ไดกลาวถึงทิศทางการนิเทศการสอนในปจจุบันที่
มุงเนนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนรวมกันปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเอง โดยผูนิเทศจากภายนอกจะเปนเพียง ผูประสานงาน มีกระบวนการนิเทศที่ดําเนินการอยาง
เปนระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน ที่ครูรวมกันนิเทศกันเอง
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โดยใชเทคนิค แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ (collaborative professional development) การนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน (peer coaching) หรือการนิเทศแบบคลินิก (clinical supervision) สอดคลอง
กับที่ Narongchai Srisasalak (2010: 17) กลาวไววา การนิเทศในปจจุบัน เนนการดําเนินการเปน
ระบบประชาธิปไตย มีการวิเคราะห ผลงานที่เนนเปาหมาย มีการเตรียมการวางแผน ดําเนินตามแผน
มีการประเมินผล อยางตอเนื่อง เนนการทํางานเปนทีม ผูบริหารรวมกันแกปญหาและสนับสนุนอยาง
เปนกัลยาณมิตร และถือวาการนิเทศเปนภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศการสอนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3
จากการศึกษา พบวา มีการนิเทศแตยังไมมีแนวทางการพัฒนาการนิเทศในเรื่องเกี่ยวกับดานการจัดการ
เรียนรูและการสรางแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ โดยการนิเทศปจจุบัน
จะเริ่มตนดวยการแจงนโยบายแกคณะครู แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ ซึ่งรูปแบบการนิเทศ
ดังกลาว เปนการนิเทศโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหาร จากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
พบวา ขอจํากัดและอุปสรรคที่ทําใหการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
มีหลายประการ เชน ผูนิเทศขาดความรูในเรื่องของเทคนิควิธีสอนตางๆ ขาดทักษะ และเทคนิค
การนิเทศ ขาดเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับการนิเทศ วิธีสังเกตการสอนและ การใหขอมูล
ยอนกลับไมมุงผลการพัฒนาอยางจริงจัง ทําใหผลการพัฒนาไมเปนไปตามเปาประสงค ดังนั้นการนิเทศ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการจัดการเรียนรูและการสรางแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีการประยุกตใชกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบมีสวนรวมผสมผสานกันอยางเปน
ขั้นตอนและตอเนื่องกัน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั้นที่ 2 ใหความรู
ความเขาใจในการทํางาน (Informing-I) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) ขั้นที่ 4 สรางเสริมกําลังใจ
(Reinforcing-R) ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E) จึงเปนแนวทางหนึ่งในการนิเทศเพื่อพัฒนา
ครูใหมีความรูความเขาใจ การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน หลักการ
สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่ดีมีคุณภาพและเปนมาตรฐาน เพื่อใหการวัดและการประเมินผลทางการศึกษามีประสิทธิภาพ นําไป
สูการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตอไปในอนาคต และมีทักษะในการนําความรูไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อ
1. เพื่อหาประสิทธิภาพ คูมือการนิเทศที่สงเสริมสมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการจัดการ
เรียนรูและการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
2. เพื่อศึกษาผลการนิเทศการศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาสมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการจัดการเรียนรูและการสรางแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
2.2 ศึกษาความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ของนักเรียน
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอวิธีการนิเทศการศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากร ไดแก ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ปการศึกษา 2561 จํานวน 58 โรงเรียน
จํานวนทั้งสิ้น 58 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนในกลุมสถานศึกษา จํานวน 10 กลุมสถานศึกษา
กลุมสถานศึกษาละ 1 โรงเรียน รวม 10 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 10 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน
วิธีการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร ดานการจัดการเรียนรูและ
การสรางการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ดวยคูมือการนิเทศ
2. ตัวแปรตาม
2.1 สมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดานการจัดการเรียนรูและ
การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
2.2 ความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสงเสริมจากครูกลุมตัวอยาง
2.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตร ที่มีตอวิธีการนิเทศการศึกษา
กรอบเนื้อหา
กรอบเนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ
1. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 (จํานวน 40 ชั่วโมง)
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ทฤษฎี สมมติฐาน และ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร ดานการจัดการเรียนรูและ
การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
บริบทการจัดการศึกษา ทักษะ
ความตองการในการนิเทศการศึกษา
พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
การสรางแบบแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบูรณาการ
พื้นฐานความสามารถดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร
ดานการจัดการเรียนรูและการสรางแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ดวยคูมือการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศการศึกษา เทคนิคการนิเทศ
วิธีการนิเทศ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
การสรางขอสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ความสามารถดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ

สมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรูและการสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
1) การตั้งสมมติฐาน
2) การ กําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
3) การกําหนดและควบคุมตัว
แปร
4) การทดลอง
5) การตีความหมายขอมูลและ
ลง ขอสรุป

8

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
Professional Lieberman & Miller. (1992) ไดกลาวไววา นับตั้งแตป 1970 เปนตนมา
การพัฒนาวิชาชีพครู จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน และการพัฒนาโรงเรียน
การพัฒนาครูคือการพัฒนาวิชาชีพ (Development As Staff Professional Culture Building)
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเริ่มเปลี่ยนแปลงไป และไดสรุปแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูไวดังนี้
1. โรงเรียน คือสถานที่ซึ่งครู คือนักวิชาชีพ เปนผูซึ่งมีบทบาทสูงในฐานะผูนําทางวิชาชีพ
นักเรียนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถทันความเปลี่ยนแปลง
2. โรงเรียน คือผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ทางการศึกษาเริ่มขึ้นที่สถานศึกษา
3. การพัฒนาวิชาชีพ เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของงานสอน และ
การวิจยั ในชั้นเรียนของครูเปนแนวทางใหมในการพัฒนาวิชาชีพไมใชจํากัดอยูเพียงไปรวมโครงการ หรือ
การศึกษาจากชุดฝก (Package)
4. สถานที่ที่ครูจะพัฒนาวิชาชีพไดดีที่สุดคือโรงเรียน
5. การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิผล คือการทํางานตามปกติ (Steady Work)
การพัฒนาการศึกษาใด ๆ จะเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการ
กําหนดมาจากภายนอก ลักษณะที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความตระหนักในการพัฒนาหรือ
แกปญหาของครูดวยตนเองภายในโรงเรียน การพัฒนาทั้งสองลักษณะ จะมีผลตอครูและตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียนแตกตางกัน ในกรณีของลักษณะแรก ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการกําหนด
จากภายนอก เชน การใหครูใชนวัตกรรมใหมนั้น สวนใหญลมเหลวหรือใชเวลามากเกินความคาดหมาย
เพราะสวนใหญจะใชวิธีการเชิงเหตุผลระดับสูงยิ่ง (Hyper-Rational Approach) ซึ่งไมใหความสนใจ
คุณลักษณะพื้นฐานของครูวา ครู คือ คน (People) และโรงเรียน คือ สถาบันสังคม (Social
Constitution) (Wise อางถึงใน Sike, 1993) Fullan อางถึงใน Sike (1993) ไดเสนอแนะวา การ
พัฒนาครูตองเขาใจในสิ่งตอไปนี้
5.1 ครู คือ บุคคล (Teacher As Person) คนที่มีอาชีพครูจะมีประสบการณชีวิตที่แตกตาง
กัน ประสบการณชีวิตนี้เองที่มีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ และคุณลักษณะอื่น ๆ ครูที่มีอายุใกลเคียงกัน
จะมีประสบการณการรับรู เจตคติ ความพึงพอใจ ความคับของใจ ความตระหนัก แรงจูงใจ คลายคลึงกัน
แมวาจะมีความแตกตางกันบางตามลักษณะของโรงเรียน วิชาที่สอน และระบบบริหาร
5.2 จุดหมายและเปาหมายของครู (Teacher’ Aims and Purposes) จุดหมายและ
เปาหมายมีอิทธิพลตอการรับรู และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคน ครูจะทํางานตามแบบที่ตนเองคิด
เปนอยางที่ตนเองตองการเปน โดยไมสนใจวาคานิยมของตนจะถูกหรือผิด
5.3 บริบทของงานและเงื่อนไข (Work Context and Condition) ความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอบริบทของงานและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ครูเผชิญ มีผลทั้งทางบวกและทางลบ กลาวคือ อาจชวยใหครู
ทํางานไดมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรืออาจทําใหเฉยเมยตอการพัฒนาไปเลย
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5.4 วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture) สถานศึกษาแตละแหงมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่แตกตางกันเปนผลมาจากความเชื่อ คานิยม คุณลักษณะของบุคลากร นักเรียน และชุมชน
ซึ่งผสมผสานกับกฎ ระเบียบและบรรทัดฐาน บุคคลสําคัญที่มีบทบาทสูงในวัฒนธรรมของโรงเรียน
คือ ผูบริหารจะสะทอนความคิดความตองการออกมาผานทางยุทธศาสตรการบริหารที่ใชวิธีการที่ผูบริหาร
ปฏิบตั ิตอบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ
สรุปไดวา ในการพัฒนาการศึกษานั้นจะตองควบคูกับการพัฒนาวิชาชีพของครูดวยเสมอ
เพราะเปนการเปลี่ยนสภาพการทํางาน วิธีการทํางาน ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความเชื่อ ความ
เขาใจ และคุณภาพของการทํางานของครู ซึ่งจะกระทบไปถึงชีวิตสวนตัว ครอบครัว สังคมของครูดวย
เชนกัน การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิผล คือ การทํางานตามปกติ โรงเรียนจึงเปนสถานที่ที่ครูจะพัฒนา
วิชาชีพไดดีที่สุด บนพื้นฐานความตระหนักในการพัฒนาหรือแกปญหาของครูดวยตนเองภายในโรงเรียน
2. มาตรฐานเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอนวิทยาศาสตร
มาตรฐานเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
มาตรฐานหลัก 10 มาตรฐานแตละมาตรฐานอยูในกรอบของ  คุณลักษณะ 3 ดาน คือ ดานความรู
ดานการแสดงออกและดานความสามารถรวม 40 คุณลักษณะ และ 76 ตัวชี้บง (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2560)
คุณลักษณะของมาตรฐานครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย คุณลักษณะ
3 ดาน คือ
1. คุณลักษณะดานความรู เปนคุณลักษณะที่ครอบคลุมดานความรู ความ เขาใจ และ
เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งการไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และคนควาดวย
ตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู ซึ่งจะมีผลงาน หลักฐานหรือ รองรอยที่สะทอนถึงความรู ความเขาใจตอเรื่อง
ที่เกี่ยวของนั้น
2. คุณลักษณะดานการแสดงออก เปนคุณลักษณะที่ครอบคลุมในดานการ ปฏิบัติจริง
หรือการแสดงออกในขณะที่ปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม ผลจากการลงมือ ปฏิบัติจริงจะแสดงไดดวย
ผลงาน หลักฐานหรือรองรอยที่ปรากฏอยูอยางชัดเจน
3. คุณลักษณะดานความสามารถ เปนคุณลักษณะที่ครอบคลุมสมรรถภาพ ของการ
ปฏิบัติงานและผลงาน หรือความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน โดยทั่วไปแลว
ผลของความสามารถของครูจะปรากฏที่ตัวผูเรียนในลักษณะของผลงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการ
เรียนการสอน
มาตรฐานครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดจากการรวบรวมคุณลักษณะที่สําคัญและ
จําเปนตอการเปนครู วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประกอบดวย 10 มาตรฐาน และมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาใจเนื้อหาสาระ
แนวคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยาง ครอบคลุมหลักสูตร และใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและ การแกปญหา รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรูที่ทําใหสาระ
การเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน
2. มาตรฐานที่ 2 การใฝเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และนําความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน มีความสนใจใฝ เรียนรูและพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง
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และนําความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชจัดการเรียนรูและปฏิบัติงานที่เป นประโยชน ตอผูเรียน
และสังคม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
3. มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสในการเรียนรูใหกับผเรียน ตามระดับการเรียนรูและ
พัฒนาการของผเรียน ู เขาใจระดับการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน จัดโอกาสในการเรียนรู ใหแก
ผูเรียนไดพัฒนาทางสติปญญา สังคม รางกายและบุคลิกภาพ
4. มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน เขาใจความ
แตกตางของผูเรียนและใชเปนขอสนเทศพื้นฐานในการจัด กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยาง
เต็มศักยภาพ
5. มาตรฐานที่ 5 การนําวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมมาใชพัฒนากระบวนการคิด
และ การเรียนรของผูเรียน เขาใจหลักการเรียนรูและใชวิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหวิจารณ การแกปญหา และพัฒนาทักษะปฏิบัติมาตรฐานครู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. มาตรฐานที่ 6 การสรางแรงกระตนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู เขาใจ
ถึงแรงกระตุนและพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียนหรือกลุมของผูเรียน และสามารถสรางสถานการณ
หรือสภาพแวดลอมที่จูงใจใหผูเรียนสนใจและเกิด แรงบันดาลใจในการเรียนรู
7. มาตรฐานที่ 7 การใชทักษะการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู มีทักษะการสื่อสาร
สามารถใชภาษาอยางถูกตองทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนใชสื่อ โสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา และการมี
ปฏิสัมพันธที่ดีใน การทํางานรวมกัน
8.มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการจัดการเรียนร พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อ พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมาย
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของ ผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน
9. มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ใชวิธีการประเมินผลตามสภาพ
จริงไดอยางครอบคลุมสมรรถภาพของ ผูเรียน ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และ
นําผลการประเมินไป ใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง
10.มาตรฐานที่ 10 การนําชุมชนมารวมจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนรของผูเรียน
สงเสริมใหเกิดความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนและ
องคกร มีสวนรวมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
"จุดเนนสําคัญ คือ มุงใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความคิด มีทักษะกระบวนการเรียนรู เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคานิยมที่ไดมาตรฐานนานาชาติ
และสอดคลองกับวัฒนธรรมสังคมไทย ซึ่งประกอบดวย 10 มาตรฐานหลัก แบงเปน 2 กลุม ครอบคลุม
การประเมินคุณลักษณะ 3 ดานของครู คือ ดานความรู ดานการแสดงออก และดานความสามารถ
พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้ตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการประเมิน ซึ่งแบงเปน 2 ดานสําคัญ คือแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษา และแนวปฏิบัติของผูประเมิน โดยเนนใหทําการบันทึกผลการประเมินอยาง
ตอเนื่องเปนหลักฐานทุกครั้ง
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3. สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่ไดกลาวมาแลวขางตน ใน
การปฏิบัติหนาที่ของครูจะตองเกี่ยวของในเรื่องของสมรรถนะของครู ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ ก.ค.ศ. ไดกําหนดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ซึ่งมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ (สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : online)
สมรรถนะ หรือ competency มีความหมายรวม ๆ วา ความสามารถ ขีดความสามารถหรือ
สมรรถภาพ มักใชกับคนและเครื่องจักร เครื่องยนต เชน ครูคนนี้มีความสามารถสูงในเรื่องการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผูบริหารยุคนี้วัดกันที่ขีดความสามารถ เปนตน ดังนั้นสมรรถนะของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน จึงหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกตอการทํางานและเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของงานในองคกรตาง
ๆ ไดดีกวาระดับการศึกษาหรือเชาวนปญญาของบุคคล ทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือทรัพยากร
บุคคลในปจจุบนั จึงเนนการพัฒนาสมรรถนะเปนฐาน (Competency Based Human Resource
Development) ฉะนั้นความสําเร็จของการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ของกระทรวงศึกษาธิการ จะตอง
เริ่มตนจากการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหบุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ซึ่งขณะนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือ ก.ค.ศ. ไดนําเอา สมรรถนะมาเปนตัวตั้งในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือ
ขอเลื่อนตําแหนงวิทยฐานะ ซึ่งสมรรถนะที่ใชในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นั้นมี 3 ประเภทคือ 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะประจําสายงาน และ 3) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนสมรรถนะรวมที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนตองมี เพราะเปนสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรที่จะสงผลใหการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง
หนาที่ประสบผลสําเร็จประกอบดวย 4 สมรรถนะยอย คือ
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เพื่อใหงานสําเร็จ
ถูกตองสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานและพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
1.2 การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจที่จะปรับปรุงระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหผูรับบริการ เชน นักเรียน ครู ผูปกครองพึงพอใจ
1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ พรอม
กับติดตามศึกษาองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
1.4 การทํางานเปนทีม หมายถึง ความรวมมือรวมใจ สนับสนุน สงเสริมชวยเหลือ
ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธดี ปรับตัวเขากับคนอื่นไดและมีภาวะผูนําผูตามที่ดี
2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะ
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละตําแหนง เชน ผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก ทําให
สามารถปฏิบัติงานในสายงานนั้น ๆไดสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งสมรรถนะประจําสายงานของครูนั้น
ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ
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2.1 การจัดการเรียนรู หมายถึง ความรูความสามารถในการสรางและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ความรูลึกเรื่องเนื้อหาสาระ เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรูการสราง การเลือกการ
ใชสื่อ แหลงเรียนรู และนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู
2.2 การพัฒนาผูเรียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝงคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแกผูเรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต สุขภาพพลานามัย ความเปนประชาธิปไตย
ความเปนไทย รวมไปถึงการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถในการกํากับดูแล
ชั้นเรียน สรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรู จัดทําขอมูลสารสนเทศประจําชั้นและประจําวิชา
2.4 การวิเคราะห การสังเคราะห การวิจัย คือ ความสามารถในการคิดแยกแยะ
ทําความเขาใจในประเด็นตาง ๆ แลวสรุปเปนกฎเกณฑ หลักการ สามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ
อยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน
2.5 การสรางความรวมมือกับชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ
ของชุมชน เพื่อดึงชุมชนใหเขามารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสนับสนุนสงเสริม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน ปจจุบันไดถูกนํามาใชเปนเกณฑในการ
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาและในอนาคตอีกไมนานนี้ ครูและบุคลากรทาง การศึกษาจะตองไดรับ
การประเมินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสมรรถนะ คือ สมรรถนะเฉพาะสาขาวิชา เชน ครูวิทยาศาสตร จะมีสมรรถนะ
เฉพาะ ที่แตกตางกันการประเมินก็จะตางกันดวย
4. แนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรมวิชาการ ,
2545) ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และเชื่อวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา โดยเนนความสําคัญทั้งดานความรูดาน
ทักษะกระบวนการ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค การจัดการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร จะคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงจากการฝกปฏิบัติ ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห และแกปญหา กิจกรรมการเรียนการสอน
ตองผสมผสานสาระทั้งทางดานเนื้อหา และดานทักษะกระบวนการ ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงามถูกตองและเหมาะสมใหแกผูเรียน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษนี้จึงมุงพัฒนาทั้งความรูและทักษะที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต ดังนี้
1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) การ
เรียนรูของ คนในศตวรรษที่ 21 ผานการสืบคนขอมูลขาวสารที่มีอยางมหาศาล ตองสามารถวิเคราะห
สังเคราะหและตัดสินใจ นําขอมูลที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรม หากเมื่อไรก็ตาม
การสอนที่เนนความรูอยางเดียว ความรูก็จะลาสมัยอยางรวดเร็ว ความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งที่ผูสอน
ตองสอดแทรกและสงเสริมเขาไปในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดรูจักวิธีการ
แสวงหาความรูและนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตสรางสรรค ออกมาเป นนวัตกรรมที่มีมูลคาความคิด
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สรางสรรคมิใชแคหมายความวาสร างขึ้นมาใหมหรือพัฒนาสิ่งเดิม ใหดีขึ้นเทานั้น (ณัฏฐพงษ เจริญพิทย,
2542)
2. ทักษะดานสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี(Information, Media, and Technology
Skills)ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะดานสารสนเทศเนื่องจากยุคสมัยนี เกิดภาวะขอมูลลน
(Overload Information) การรับรู สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ตองอาศัยกระบวนการเรียนการสอน
ที่ใหผูเรียนไดสัมผัส คุนเคยและสามารถ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศได การเรียนการสอน
จึงตองปลูกฝงและบมเพาะความคิดเรื่องการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ
(ชนาธิป พรกุล, 2554)ผูเรียนสามารถเลือกบริโภคขอมูลขาวสารและ การใชชีวิตไดวาสิ่งใดมีคุณคาแท
คุณคาเทียม ไมใชเลือกเสพหรือบริโภคตามคําโฆษณาชวนเชื่อ หรือตาม แฟชั่นนิยม
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ (Lifeand Career Skills) การทําความเขาใจชีวิต การเห็น
คุณคาของชีวิตตนเอง และผูอื่น เปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหผูเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมผูอื่นไดอยาง
ปกติสุข (ระพี สาคริก, 2552) รูจักที่จะประกอบอาชีพอยางสรางสรรครูจักสรางเครือขายองคกรทั้งใน
โลกแหงความเปนจริง โลกเสมือนจริงและ เรียนรูสังคมขามวัฒนธรรมการประกอบอาชีพตองยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพเชื่อถือได มีความรับผิดรับชอบตอหนาที่ตนเองและรูจักรับผิดชอบตอสังคม
รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษนี้ จึงตองมีระบบสนับสนุน (Support System) ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปรัชญาการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิตและ
พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
1. มาตรฐานและการประเมิน (Standardsand Assessments) มาตรฐานการเรียนรู
เปนสิ่งที่กําหนดไววาผูเรียนควรรู เขาใจ เนื้อหาสาระ ทักษะและกระบวนการ ที่จําเปน ซึ่งจะชวยหลอ
หลอมใหผูเรียนสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมตองการ แนวทางหรือ วิธีการที่จะทําให
ผูเรียนบรรลุมาตรฐานตามที่ตั้งไวอยูที่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู วิทยาศาสตรสําหรับศตวรรษนี ตองเขาใจวาเนื อหาสาระอะไรบางที่ผูเรียนตองรู
ผูเรียนควรรู เพื่อนําไปสูการจัดสรรเนื อหาและเวลาในหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูไดกําหนดกรอบ
เนื อหาและทักษะที่จําเปน การแปลงมาตรฐานการเรียนรูสูการเรียนการสอนนั้น ผูสอนตองเขาใจเรื่อง
การออกแบบและการประเมินการเรียนรู (ไตรรงค เจนการ,2550)
เมื่อมาตรฐานการเรียนรูไดกําหนดกรอบเนื้อหาสาระและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรู
สิ่งที่จะ บงบอกวาผูเรียนบรรลุมาตรฐานมากนอยเพียงไร นักการศึกษาตองใชการประเมินที่สอดคลอง
กับสภาพจริง เนนการประเมินกระบวนการในสิ่งที่ผูเรียนเขาใจและทําได ซึ่งกระบวนการประเมินนั้น
ตองมีเครื่องมือและวิธีการ ที่หลากหลาย ผูสอนตองเนนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ประเมินผูเรียนตามสภาพจริงขณะเรียน ไมควรเนนที่การประเมินผลลัพธมากเกินไป เมื่อกระบวนการ
จัดการเรียนรูดียอมนําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่ดี ดวยเชนกัน และทายที่สุดก็จะเป นการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ตอบสังคมไดวาจัดการเรียนรูแกผูเรียนเป น ไปตามที่คาดหวังมากนอยเพียงไร
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2554)
2. หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) หลักสูตร
เปนมวลประสบการณที่ไดรับการคัดสรรเนื อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ ว สําหรับผูเรียน
อยางเปนระบบ (วิชัย วงษใหญ, 2537) เนนกระบวนการคิด การลงมือทํา และการเขาไปมีสวนรวม
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ในกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรูท่จี ะปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ความรู
วิทยาศาสตร เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมหาศาล การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรเพื่อใหเหมาะกับคน
ในยุคนี้ตองเขาใจธรรมชาติการเรียนรู ธรรมชาติของวิทยาศาสตร มองการเรียนรูเปนองครวม ไมคิดแยก
สวนความรูใหแปลกแยกจากชีวิต จริง โดยหลักสูตรตองมุงเนนกระบวนการมากกวาผลลัพธ (Donnelly
and Jenkins, 2001; Al-girl et.al., 2002) หลักสูตรวิทยาศาสตรจะตองไดรับการเอื้ออํานวยดวย
ปจจัยหลายประการ และสิ่งสําคัญที่สะทอนวา หลักสูตรมีคุณภาพหรือไม สามารถตอบสนองเปาหมาย
ทางการศึกษาและเปาประสงคทางสังคมไดมากนอย เพียงไรนั้น ตองไดรับการสนับสนุนตั้งแตระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการในเรื่องของสื่อ อุปกรณ แหลง เรียนรู สื่อสารสนเทศ และการเขาถึง
เทคโนโลยีการเตรียมความพรอมของครูกอนประจําการและครูประจําการ เรื่องหลักสูตรอิงมาตรฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผูเรียนตามสภาพ
จริง มุงสงเสริมใหผูเรียนไดเขาใจในเนื้อหาสาระ และนําความรูที่ไดไปปรับใชได อยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง
3. การพัฒนาวิชาชีพครู(Profession Development) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญจะบรรลุหรือไมก็อยูที่การเรียนการสอนที่คุณภาพ ผูสอนเปนสําคัญยิ่งกวา เพราะถาหาก
ผูสอนเกิดความคลาดเคลื่อนทางมโนทัศนขาดความเขาใจในธรรมชาติ การเรียนรูไมสามารถวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูออกแบบและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรไดตามที่ควร จะเปน จะนําไปสู
ความลมเหลวของการเรียนการสอน ผูสอนตองตระหนักวาการเรียนการสอนควรเปลี่ยนแปลง ใหเทา
ทันกับธรรมชาติของผูเรียน ธรรมชาติของสื่อการเรียนรูที่ชวยตอบสนองสไตลการเรียนรู และที่สําคัญ
คือ การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ การเปนตนแบบที่ดีแกผูเรียนทั้งในดานความรูคุณธรรม และ
จริยธรรม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสม สะทอนคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผานกระบวนการเรียน การสอนวิทยาศาสตรและบมเพาะความเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
4. สภาพแวดลอมทางการเรียนรู(Learning Environment) ทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง (Constructivist Theory) ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู ที่เกิดจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกของผูเรียน (Prawat and Floden, 1994) การเรียนรูที่เกิดจากภายในนั้นเปนผล
มาจากพันธุกรรม ความคิด ความรูสึก ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับปจจัยภายนอก ซึ่งเปนปจจัยทั้งทางกายภาพ
การออกแบบการเรียนรูควรเกิดจากการสื่อสารทั้งสองทาง คือ ผูเรียนและผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมี สวนรวมกับการออกแบบและประเมินการเรียนรูตามความตองการที่เหมาะสม
(ไตรรงค เจนการ, 2550; ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) เมื่อการมีสวนรวมเกิดขึ้นก็จะเกิดความ
รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนจะรูสกึ เปนเจาของกระบวนการเรียนการสอน
เรียนรูที่จะปรับความคิด ปรับตัวใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม การเรียนรู การมอบหมายงาน บทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบ จึงถือเปนการฝกภาวะผูนําและผูตาม และการ ดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในวิถีทางที่ควรจะเปน ซึ่งการออกแบบการเรียนรู วิทยาศาสตรสําหรับผูเรียน ในศตวรรษที่21 (Trilling
and Fadel,2009) ควรมีลักษณะดังนี้
1. การเรียนรูตามสภาพจริง (AuthenticLearning) ผูเรียนคือผูสรางความรูการเรียนรู
ก็ควรจะ มีคุณคาและความหมายที่แทจริงตอชีวิต การเรียนการสอนควรสะทอนความเปนจริงของชีวิต
โดยที่ผูสอนจัด สถานการณใหมีความนาสนใจและใหความรูที่สามารถนําไปปรับใชไดในสถานการณ
ประจําวัน เนื อหาสาระ วิทยาศาสตรจึงไมควรหางไกลจากความเป นจริงของชีวิต บางครั้งการเรียน
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ไปเป นเจตคติที่ไมดีตอ วิทยาศาสตร(ภพ เลาหไพบูลย, 2542) การเรียนเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร
ในชั้นเรียนยังไมใชการเรียนรูที่แทจริงทั้งหมด เปนเพียงกรณีศึกษา หรือการสมมติสถานการณ ผูสอน
ตองออกแบบการเรียนรูที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด การเรียนรูจึงขึ้นอยูกับบริบทหรือ สภาพแวดลอม
ในขณะเรียนรู (ประสาท อิศรปรีดา, 2549) การสมมติที่คลายจะเกิดในชีวิตจริงก็เปรียบไดกับ ความ
สมจริงเพียงบางสวนแตการเรียนวิทยาศาสตรที่เนนเชิงประสบการณ(Experiential Learning) จะตอง
พา ผูเรียนออกจากกรอบทฤษฎีที่ไมเกิดประโยชนตอการนําไปใชจริง การเรียนรูที่แทจริงตองนําพา
ผูเรียนสูความคิด ใหกวางไกลและลงมือทําโดยใชทักษะที่จําเปนไดอยางลึกซึ้ง ปฏิบัติดวยความเขาใจ
และนําไปปรับใชไดใน สถานการณจริง (Meyers & Jones,1993)
2. การสรางมโนธรรมสํานึก (Mental Model Building) การเรียนรูในเนื้อหาสาระวิชา
เพื่อให สรางความรูหรือตอยอดเป นภูมิปญญา ก็อาศัยการเรียนการสอนเป นเครื่องมือในการพัฒนา
ดานพุทธิปญญาแกผูเรียน พัฒนาใหเปนคนเกง มีความรูความสามารถ แตการจะเติมความเปนมนุษยให
สมบูรณก็คือการอบรม บมนิสัย การปลูกฝงความเชื่อหรือคานิยมในคุณงามความดี การเรียนการสอน
จึงตองบูรณาการมโนธรรมสํานึก เขาไปดวย เรียนรูตนเอง เขาใจตนเอง เรียนรูคนอื่น เขาใจคนอื่น
ก็จะทําใหเกิดการสรางโลกทัศนทั้งแนวกวาง และแนวลึก ไมดิ่งเดี่ยวมองเอาความเกงเปนตัวตั้ง เรียนรู
ในสิ่งที่รูและไมรูไปพรอมๆ กัน ใหเกียรติและเคารพ ในความไมรูเปดใจใหกวางยอมรับขอมูลหลักฐาน
ใหมๆและใหเกียรติแกบุคคลรอบขาง
3. แรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) การเรียนรูที่แทจริงตองเกิดจากฉันทะ
ซึ่งเปนปจจัย ภายใน (Intrinsic Factor) เปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดความกระหายใครรูอยาก
เรียนรูโลกรอบตัวอยาง ตอเนื่อง ซึ่งแรงจูงใจภายในควรไดรับการบมเพาะตั้งแตวัยเด็ก (Weiten, 2007)
ผูเรียนจะเกิดแรงขับภายใน และ วางเปาหมาย ลงมือกระทําอยางมุงมั่น เพื่อใหสําเร็จตามสิ่งที่คาดหวัง
เชน เด็กบางคนอยากเปนครู เพราะเห็นตัวอยางตนแบบที่ดีเห็นครูเกง นารัก พูดจาไพเราะ และเปน
บุคคลที่นาเคารพนับถือ เมื่อเด็กเห็นอยางไรก็จะ สั่งสมความรูสึกนั้นมากขึ้นจนกลายเปนเจตคติที่ดีตอ
ครู กอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน และนําไปสูการสรางแรง บันดาลใจที่จะเรียนรู
4. พหุปญญา (Multiple Intelligences) แนวคิดเรื่องความสามารถหรือเกงที่ไมได
จํากัดแค สมองซีกซายอยางเดียวหรือเรียนเกงในเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรเทานั้น ซึ่งประเด็น
นี ไดรับการอภิปราย อยางกวางขวาง นักการศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล นักการศึกษายุคใหมเชื่อวาแตละคนมีความถนัดหรือปญญาที่ติดตัวมา
แตกําเนิดแตกตางกัน สไตลการเรียนรู ก็แตกตางกัน ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีเพียงแค
แนวทางเดียวก็ไมสามารถตอบสนองความ แตกตางของผูเรียนไดทั้งชั้นเรียน
5. การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ทุกคน
มีบทบาท หนาที่และมีปฏิสัมพันธการเรียนรู รวมกัน (Engestrom, 1999) การทําความเขาใจนิสัยใจคอ
ผูอื่นจะชวยใหรูเขา วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-
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วิทยาศาสตรควรใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน เรียนรูขอมูลรวมกัน เรียนรูความเปนมนุษยรูจักรัก เกลียด
แพชนะใหอภัย และเขาใจความเปนไปของชีวิตมนุษย และสิ่งแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตร
จึงควรเปนไปเพื่อตอบสนองคุณคาและความหมายที่แทจริงของชีวิต ผูเรียนไดคิด จินตนาการ
ลงมือทํา และประสบพบเจอดวยตนเอง สรางความตระหนักตอตนเองการเรียนรูเชิงประสบการณ
(ExperientialLearning) ซึ่งนับวามีความสําคัญและใกลเคียงกับสภาพการเรียนรูของคนในยุคปจจุบัน
การสัมผัส เห็นของจริง ลงมือทํา และวิจารณผล จัดวาเปนสภาพการเรียนรูที่สมเหตุสมผล ผูสอนคือ
สิ่งเราของการเรียน การสอนที่เนนประสบการณและคุณภาพของสิ่งเรา (Quality of Stimuli) นั่นเอง
ที่เปนปจจัยสําคัญตอการจัด การเรียนการสอน การเรียนการสอนที่สะทอนคิดบนพื้นฐานของการ
มีสวนรวมทางประสบการณการเรียนรูภายใต บริบทที่แตกตางกัน โดยที่ผูเรียนสรางความรูจากสิ่งที่
สัมผัสและสื่อสารออกมาเปนความรูสึกนึกคิดของตนเอง และ สะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูแบงปนสูเพื่อน
ในชั้นเรียน (Schon, 1983; Kolb, 1984) สิ่งเหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิด การเรียนรูวิทยาศาสตรรวมกัน
สงเสริมการศึกษาประชาธิปไตยแบบสรางสรรคความรูที่ไดจะเกิดเปนความเขาใจ ที่คงทน ซึ่งการที่
จะนําพาผูเรียนไปสูเปาหมายนั้นไดจําเปนจะตองมีเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม การเรียนรู
เชิงประสบการณ เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่กําลังไดรับความนิยมวาสอดคลองกับการเรียนรู ของคน
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องดวยสภาพการเรียนรูของคนในยุคนี เปลี่ยนแปลง ตองมีปฏิสัมพันธกับครอบครัว
ชุมชน ทั้งในแบบที่เปนทางการและแบบที่ไมเปนทางการ การจัดการเรียนรูก็ตองคลอยตามสภาพบริบท
ชุมชน ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมตองผานการปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผานการทําโครงงาน
(Newell, 2003; Grant and Branch, 2005; Gultekin, 2005) ผูเรียนไดวิเคราะหวิจารณและวิพากษ
โดยกระบวนการเรียนการสอน วิทยาศาสตรตองใหชุมชนเขามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการศึกษา
(Kaye,2004) เรียนรูในระบบเครือขาย เรียนรู จากการสงผานความรูดวยการจัดการความรู
การอภิปราย การอาน การวิเคราะหและการสะทอนคิด (Alheit, 1999;Fenwick,2000) ทําใหผูเรียน
และผูสอนเกิดการเรียนรูไปพรอมๆกัน การเรียนรูเชิงประสบการณเป นการเรียนการสอนที่ตอง
ทําความเขาใจปรัชญาและวิธีการปฏิบัติอยาง ถองแทประกอบดวย 4 ประการ คือ การใหการศึกษา คือ
ความสัมพันธ (Educating is a Relationship) การให การศึกษาเปนองครวม (Educating is Holistic)
การใหการศึกษาเปนการแนะนําการเรียนรู (Educating islearningoriented)และการใหการศึกษา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ(Educating isLearner Centered) ซึ่ง Kolb (1984) ไดสรุป ลักษณะที่สําคัญ
ของการเรียนรูเชิงประสบการณไว 6 ประการ ดังนี้
1. การเรียนรูดีที่สุดคือการทําใหผูเรียนเกิดมโนทัศนจากกระบวนการไมใชผลลัพธ
(Learning is best conceived as a process, not in terms of outcomes) การเรียนเนื อหาสาระ
ตางๆ ความรูเปนชุดของ ขอมูลและประสบการณที่ไดรับ การเรียนรูจึงควรใหผูเรียนไดซึมซับ
กระบวนการเสาะแสวงหาความรูผูเรียนเรียนรู อะไรและเรียนรูอยางไร นาจะเปนคําตอบที่ดีกวา
แคทราบจากผลลัพธทางการเรียนดวยคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แตควรประเมินจากกระบวนการ
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หรือการปฏิบัติของผูเรียน เพราะการเรียนรูเกิดขึ้นทุกขณะในกระบวนการเรียน วารสารพัฒนาการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 Journal of Rangsit
University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015 146 วารสารพัฒนาการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 147 Journal of Rangsit
University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015 การสอนและเชื่อมโยงกับ
ประสบการณที่หลากหลาย
2. การเรียนรูคือการเรียนรูซ้ํา (AllLearning is Re-Learning) การเรียนรู
ที่ดีตองเอื้ออํานวยให ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติการคิดและทําซ้ําๆ บอยๆ
เปนการสรางความชํานาญ สอดคลอง กับหลักการวาดวยสมองกับการเรียนรู เมื่อมีการทวนเนื้อหา
ผูเรียนก็เกิดทักษะและความชํานาญในการแกปญหาและเรียนรูที่จะคนควาหาคําตอบดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงระหวาง ประสบการณเดิมและประสบการณใหมเขาดวยกัน จนเกิดการ
ปรับโครงสรางทางปญญาใหเขาสภาวะสมดุล
3. การเรียนรูตองการการปรับความขัดแยงทางปญญาเพื่อเขาสูสภาวะสมดุล
(Learning requires the resolution of conflicts between dialectically opposed modes of
adaptation to the world) ความขัดแยง ความแตกตาง ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณ
ใหมเปนแรงขับที่สําคัญที่ทําใหผูเรียน ตองการคนควาหาคําตอบ และแสวงหาวิธีการเพื่อนําตนเองไปสู
การเรียนรู สิ่งเหลานี จะเกิดขึ้นไดดีหากมีการ สะทอนคิด การลงมือทํา การเขาไปสัมผัส การเขาไปมี
ประสบการณและการคิดไตรตรอง
4. การเรียนรูเปนกระบวนการแบบองครวมของการปรับเขาสภาวะสมดุล (Learning
is a holistic processofadaptation) การเรียนรูไมใชเพียงแคผลลัพธทางสติปญญาแตเกี่ยวพันกับ
สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล ไมวาจะเปนการคิด การรับรูความรูสึก และพฤติกรรม
5. การเรียนรูเปนผลมาจากการเสริมสรางระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม (Learning
results from synergetic transactions between the person and the environment)
การเรียนรูไดรับอิทธิพลจาก ปจจัยภายใน ไดแก พันธุกรรมและพัฒนาการตามวัย และปจจัยภายนอก
ที่เอื อตอการเรียนรู ไดแก การจัด สภาพแวดลอม การจัดบรรยากาศการเรียนรูลักษณะทางกายภาพ
ของหองเรียน การจัดสื่อและแหลงเรียนรู
6. การเรียนรูเปนกระบวนการสรางสรรคความรู (Learning is the process of
creating knowledge) ความรูมีสองแบบ คือ ความรูทางสังคมที่เกิดจากบริบทสภาพทางสังคม
สิ่งแวดลอมและภูมิหลัง ของผูเรียน และความรูที่มาจากตัวบุคคลเกิดจากความคิด ความเชื่อสวนบุคคล
ที่มีตอประสบการณตางๆ การสงถาย ความรูจึงเกิดขึ้นดวยกระบวนการที่เหมาะสมระหวางบุคคลรอบ
ขางและสภาพแวดลอมสูตัวผูเรียน
การเรียนรูวิทยาศาสตรจะมีคุณคาและความหมายที่แทจริงเมื่อเขาไปมีประสบการณ
ตรง นําไปสูการคิด การเขาใจ การตัดสินใจ การลงมือทํา และการเขาไปมีความรูสึกกับสิ่งที่กระทํา
(Carinand Bass,1997; Eylerand Giles, 1999) แตความยุงยากในทางการศึกษาคือจะทําอยางไร
ใหผูเรียนมีประสบการณมากกวาแคความคิดเห็น ตอสิ่งที่เรียน บอยครั้งการเรียนบนกระดาษและใน
ความคิดอาจไมไดชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน และ รูสึกถึงความจริง ความดี ความงามของ
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ธรรมชาติโดยนัยของธรรมชาติการเรียนรู วิทยาศาสตรยิ่งตองเขาไป มีประสบการณที่พิสูจน ทดลอง
อธิบาย และขยายความดวยหลักฐานเชิงประจักษ การเรียนรูเชิงประสบการณ จึงเปนแนวทาง
ที่จะพัฒนาผูเรียนเขาใจและซึมซับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
5. บทบาทการเรียนรูวิทยาศาสตร
บทบาทและหนาที่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนยอมเปนสิ่งคูกัน ผูสอนมีหนาที่
ในการถายทอด ความรูผูเรียนมีหนาที่ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง แตสิ่งที่สําคัญคือบทบาทที่
เปนปจจัยชี้ขาดความสําเร็จ ของการจัดการเรียนการสอนที่จะกระตุนใหถึงระดับของการเรียนรู
(Threshold of Learning) ผูสอนตองปรับการสอนใหตนเองเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน
ไดออกแบบประสบการณการเรียนรู ที่มีคุณคา (Chalkleyand Harwood,1998) จัดบรรยากาศใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันกับผูอื่น (Haighand Kilmartin, 1999) ซึ่งโดยลําพังผูเรียนกับผูสอน
ก็ไมอาจทําใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําเร็จได ทั้งนี้ตองอาศัย ความรวมมือจากหลายภาคสวน
ในการผลักดันและขับเคลื่อนใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดีขึ้น
บทบาทผูเรียน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 ตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะ
ความรูเกิดไดจาก กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมไมวาจะเปนกระบวนการทางการศึกษา การมีสวนรวม
ทางการเรียนรู การจัด ประสบการณที่หลากหลาย แตที่สําคัญก็คือการเรียนเปนมิติที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
โดยสามารถสรุปบทบาทผูเรียน วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 ไดดังนี้
1. ผูเรียน คือ ผูที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานการณปญหาที่ไดรับการกระตุนจากบทเรียน
หรือ สภาพแวดลอมทางสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ผูเรียน คือ ผูที่วางแผนการเรียนรู ซึ่งอาจเปนทั้งการวางแผนรวมกับผูสอนหรือกลุม
ผูเรียนดวยกัน การวางแผนจะชวยกระตุนกระบวนการคิดและการทํางานกลุม การเรียนรู และ ทําความ
เขาใจผูอื่น
3. ผูเรียน คือ ผูที่รวมกันเรียนรูผานการสืบเสาะหาความรู การลงมือกระทํา และ
การแกปญหา รวมกัน
4. ผูเรียน คือ ผูสรุปความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในสิ่งที่ไดคิด และลงมือกระทํา
5. ผูเรียน คือ ผูที่สะทอนคิดที่มีตอบทเรียนและที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. ผูเรียน คือ ผูที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการศึกษากับชุมชน กอใหเกิด
กระบวนการมี สวนรวมทางการศึกษาผานผูปกครองชุมชน และสถาบันการศึกษา
7. ผูเรียน คือ ผูที่มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการเรียนรูและพัฒนาสังคม
โดยอาศัยการศึกษาแบบประชาธิปไตย
เมื่อผูเรียนเขาใจบทบาทตนเองตามวิถีทางการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21
ก็จะเปนองคประกอบ หนึ่งที่ทําใหบรรลุเปาหมายและปรัชญาของวิทยาศาสตรศึกษา ผูเรียนคือผูคิด
ตั้งคําถาม วางแผน ลงมือกระทํา สรุปและสะทอนผลการเรียนรู
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บทบาทผูสอน
มิติของผูสอนที่ตองปรับความคิด เปลี่ยนความเชื่อตอการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 โดยตระหนักวาการเรียนการสอนยอมตองเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสของโลกาภิวัตน การทําความเขาใจธรรมชาติการเรียนรู การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ตอทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการเอาเนื้อหาวิชา
เปนตัวตั้งและการประเมินผลการเรียน เพื่อตัดสินจึงอาจไมเหมาะสมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สําหรับยุคนี้ซึ่งสามารถสรุปบทบาทของผูสอนได ดังนี้
1. ผูสอน คือ ผูที่ออกแบบการเรียนรูอยางเหมาะสม เพราะผูสอนคือหนังสือเรียน
เลมใหญที่ได บรรจุความรูและทักษะตางๆไวอยางมหาศาล
2. ผูสอน คือ ผูตั้งคําถามและเราความสนใจในการเรียน ผูสอนคือผูสรางแรงบันดาลใจ
ทางการเรียนรูเปนตัวแบบ (Role Model) ที่ผูเรียนสามารถยึด เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตและ
อยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข
3. ผูสอน คือ ผูที่ชี้แนะกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม
4. ผูสอน คือ ผูที่อํานวยความสะดวกในการเรียน ผูสอนตองทําหนาที่ในการให
เครื่องมือเพื่อสราง ความรูสําหรับผูเรียน
5. ผูสอน คือ ผูที่จัดสถานการณการเรียนรูที่สอดคลองกับกระบวนทัศนการเรียนรูใน
ศตวรรษที่21
6. ผูสอน คือ ผูผลิต จัดหา คัดสรร สื่อและแหลงการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนไดเกิด
การปรับและ ขยายโครงสรางทางปญญา
7. ผูสอน คือ ผูที่ประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดยสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรู
และสะทอนผล เพื่อการพัฒนามากกวาการตัดสิน
ผูส อนนอกจากจะตองออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ประเมินการเรียนรู ยังตองทําความเขาใจเรื่องหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญ
ในศตวรรษนี้ เนื่องจากความรู ไดรับการผลิตอยางมากมายและรวดเร็ว แตจํานวนระยะเวลาที่กําหนด
ในหลักสูตรนั้นมีจํากัด การวิเคราะห หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูจึงเปนทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูสอนไมนอยกวาที่ผูเรียนตองเรียนผานกิจกรรม หองเรียนวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค รูจักพัฒนา
นวัตกรรมทางการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดลอมที่สราง แรงบันดาลใหผูเรียนเรียนรูตลอดชีวิต
และประการสําคัญก็คือผูสอนตองมีความเขาใจในวิชาชีพครูและปฏิบัติตน ตามที่จรรยาบรรณวิชาชีพ
กําหนด
6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา (Intellectual) ที่
นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู
และแกปญหาตาง ๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบงออกไดเปน 13 ทักษะ ทักษะที่ 1-8 เปน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และทักษะที่ 9-13 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นสูงหรือขั้นผสมหรือขั้นบูรณาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ มีดังนี้
1. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ เพื่อคนหาขอมูลซึ่งเปน
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รายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไมใสความเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตประกอบดวยขอมูลเชิง
คุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นไดจากวัตถุหรือเหตุการณนั้น
ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ประกอบดวยการชี้บงและการบรรยายสมบัติของวัตถุไดโดยการ
กะประมาณและการบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได
2. การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิด
ทักษะนี้ คือ การอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลโดยใชความรูหรือประสบการณเดิมมา
ชวย
3. การจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู
ในปรากฏการณโดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว ไดแก การแบงพวกของสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอื่น
กําหนดใหได นอกจากนั้นสามารถเรียงลําดับสิ่งของดวยเกณฑของตัวเองพรอมกับบอกไดวาผูอื่นแบงพวก
ของสิง่ ของนั้นโดยใชอะไรเปนเกณฑ
4. การวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือและการใชเครื่องมือนั้นทําการวัดหา
ปริมาณของสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใชเครื่องมืออยาง
ถูกตอง พรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ รวมทั้งระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได
5. การใชตัวเลข (Using Numbers) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนําตัวเลขที่
แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงให
เห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การนับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง เชน ใชตัวเลขแทนจํานวนการนับได ตัดสินไดวา
วัตถุ ในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือแตกตางกัน เปนตน การคํานวณ เชน บอกวิธีคํานวณ คิดคํานวณ
และแสดงวิธีคํานวณไดอยางถูกตอง และประการสุดทายคือ การหาคาเฉลี่ย เชน การบอกและแสดงวิธีการ
หาคาเฉลี่ยไดถูกตอง
6. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using Space/Time
Relationships)
สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองที่อยู ซึ่งมีรูปรางลักษะเชนเดียวกับวัตถุนั้น
โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี ๓ มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2
มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส ไดแก การชี้บงรูป 2 มิติ และ 3 มิติได สามารถวาดภาพ 2 มิติ
จากวัตถุหรือจากภาพ 3 มิติ ได
ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยู
ของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงใหเห็นวา
เกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแก การบอกตําแหนงและทิศทางของวัตถุโดยใช
ตัวเองหรือวัตถุอื่นเปนเกณฑ บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของ
วัตถุกับเวลาได
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7. การสื่อความหมายขอมูล (Communicating) หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจาการสังเกต
การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่น ๆ มาจัดกระทําเสียใหมโดยการหาความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภท
หรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมายไดดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เปนตน ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้แลว คือการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้น โดยจะตองรูจักเลือกรูปแบบที่ใชในการเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม บอกเหตุผลในการเสนอขอมูลในการเลือกแบบแสนอขอมูลนั้น การเสนอขอมูลอาจกระทําไดหลาย
แบบดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะการเสนอขอมูลในรูปของตาราง การบรรจุขอมูลใหอยูในรูปของตารางปกติ
จะใสคาของตัวแปรอิสระไวทางซายมือของตาราง และคาของตัวแปรตามไวทางขวามือของตารางโดยเขียน
คาของตัวแปรอิสระไวใหเรียงลําดับจากคานอยไปหาคามาก หรือจากคามากไปหาคานอย
8. การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบลวงหนากอนการทดลอง
โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดซ้ํา หลักการ กฎ หรือ ทฤษฏีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นมาชวยสรุป เชน การ
พยากรณขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตารางหรือกราฟ ซึ่งทําไดสองแบบ คือ การพยากรณ
ภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยู กับการพยากรณนอกขอบของขอมูลที่มีอยู เชน การพยากรณผลของขอมูล
เชิงปริมาณ เปนตน
9. การชี้บงและการควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) หมายถึง
การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ในสมมุติฐาน หนึ่ง ๆ
ตัวแปรตน หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองดู
วาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะแปรตามไปดวย
ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ หมายถึง สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผล
การทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน
10. การตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypotheses) หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนากอน
ทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกตอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน คําตอบที่คิดลวงหนานี้ ยัง
ไมทราบ หรือยังไมเปนทางการ กฎหรือทฤษฏีมากอน สมมุติฐาน คือคําตอบที่คิดไวลวงหนามีกลาวไวเปน
ขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ไดซึ่งทราบ
ไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนสมมุติฐานหรือคัดคานสมมุติฐานที่ตั้งไว สิ่งที่ควรคํานึงถึงใน
การตั้งสมมุติฐาน คือ การบอกชื่อตัวแปรตนซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรตามและในการตั้งสมมุติฐานตองทราบตัว
แปรจากปญหาและสภาพแวดลอมของตัวแปรนั้น สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกใหทราบถึงการออกแบบ
การทดลอง ซึ่งตองทราบวาตัวแปรไหนเปนตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่
11. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining Variables Operationally)
หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคาตาง ๆ ที่อยูในสมมุติฐานที่ตองการทดลองและบอกวิธี
วัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น
12. การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบจาก
สมมุติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองจะประกอบไปดวยกิจกรรม 3 ขั้น คือ
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เหมาะสม

12.1 ออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดสอบจริง
12.2 ปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและใหอุปกรณไดอยางถูกตองและ

12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองซึ่งอาจ
เปนผลจากการสังเกต การวัด และอื่น ๆ ไดอยางคลองแคลวและถูกตอง การบันทึกผลการทดลอง อาจอยู
ในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงคาของตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและคา
ของตัวแปรบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแตละแกนตองใชสเกลที่เหมาะสม พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของ
คาของตัวแปรทั้งสองบนกราฟดวย
ในการทดลองแตละครั้งจําเปนอาศัยการวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ คือสามารถ
ที่จะบอกชนิดของตัวแปรในการทดลองวา ตัวแปรนั้นเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่ตอง
ควบคุม ในการทดลองหนึ่ง ๆตองมีตัวแปรตัวหนึ่งเทานั้นที่มีผลตอการทดลอง และเพื่อใหแนใจวาผลที่ได
เกิดจากตัวแปรนั้นจริง ๆ จําเปนตองควบคุมตัวแปรอื่นไมใหมีผลตอการทดลอง ซึ่งเรียกตัวแปรนี้วาตัวแปร
ที่ตองควบคุมใหคงที่
13. การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data and Making Conlusion)
การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่มีอยู การตีความหมาย
ขอมูล ในบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่นๆ ดวย เชน การสังเกต การคํานวณ เปนตน และการลงขอสรุป
หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการลงขอสรุป
คือ บอกความสัมพันธของขอมูลได เชน การอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรบนกราฟ ถากราฟเปน
เสนตรงก็สามารถอธิบายไดวาเกิดอะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงหรือถาลากกราฟ
เปนเสนโคงใหอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรกอนที่กราฟเสนโคงจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบาย
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรหลังจากที่กราฟเสนโคงเปลี่ยนทิศทางแลว.
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรูสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดกรอบสาระ
มาตรฐาน การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับตางๆ เพื่อใหสถานศึกษานําไปใช
เปนหลักฐานของการจัดทําสาระการเรียนรูทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เปนรายปหรือรายภาค และจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการ
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรอยางเต็มตามศักยภาพ
สามารถนําความรูวิทยาศาสตรไปใชในการพัฒนาการคิดและแกปญหาในชีวิตประจําวัน รวมทั้งใชเปน
พื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรดังกลาวจะมี
ประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จไดตองอาศัยการตรวจสอบผลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน
ดวยการจัดใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียน เพื่อใหสะทอนคุณภาพที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรูความเขาใจ ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลจากการประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผลจากการประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรจะนํามาซึ่งการทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหดียิ่งขึ้น การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร (สสวท. , 2555)
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องคประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลมีความสําคัญตอการจัดการ
เรียนการสอนเปนอยางยิ่ง การบูรณาการสิ่งเหลานี้เขาดวยกันจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรมีคุณคาตอผูเรียน และชวนใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
ยิ่งขึ้น ความสัมพันธดังกลาวแสดงไดดังนี้ (สสวท. , 2555)
หลักสูตร
วิสัยทัศน
คุณภาพผูเรียน
สาระการเรียนรู
การวัดผลประเมินผล

ี



กระบวนการเรียนรู

ความรูความคิด

กระบวนการคิด

ทักษะและกระบวนการ

กระบวนการสรางความรู

คุณลักษณะอันพึงประสงค

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณา
การกระบวนการปฏิบัติ

แผนภูมิแสดง การบูรณาการเนื้อหาสาระตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล
การบูรณาการเนื้อหาสาระตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลเขา
ดวยกัน จะตองพิจารณาประเด็นสําคัญตอไปนี้
(1) ความสอดคลองระหวางแนวทางการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษากับสาระการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและตัวชี้วัดความตองการของทองถิ่น
ความเหมาะสมกับวัย ระดับพัฒนาการและประสบการณของผูเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
แผนการจัดการเรียนรู
(2) กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และแนวทางการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมตอความรูความสามารถของผูเรียน
(3) การมีสวนรวมของผูเรียนและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
การจัดทํากรอบการวัดผลประเมินผล เกณฑการประเมิน และดําเนินการวัดผลประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอตามมาตรฐานที่กําหนด
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8. ปญหาดานการวัดและประเมินผูเรียน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรมวิชาการ, 2545) เนื่องจากผูสอน
ตองใหความสําคัญกับวิธีการประเมินผลที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการประเมินแนวใหม ซึ่งเปนวิธีการประเมินที่ใชเทคนิคและวิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี
เชน การประเมินสภาพจริง (authentic assessment)การวัดประเมินการปฏิบัติงาน (performance
assessment) การวัดประเมินดวยพอตโฟลิโอ (portfolios assessment) การวัดประเมินดวยการ
สื่อสารสวนบุคคล รวมทั้งการวัดประเมินดวยแบบทดสอบที่เปนการวัดประเมินตามแบบเดิมที่เคยทํากัน
มา และ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ไดศึกษาปญหาการวัดและประเมินผล ที่เกิดจาก
การวัดประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมุมมองของครูผูสอน พบปญหา
เกี่ยวกับการวัดประเมินผล ดังนี้ 1) มีความสับสนในคําศัพทตางๆ ที่อยูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ขาดความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติของการวัดประเมินสภาพจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกี่ยวกับเทคนิค
การวัดและวิธีประเมินผล 3) เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผูเรียนในสถานศึกษาตองการการ
จัดทําเปนจํานวนมาก แตไมมีแบบฟอรมที่สะดวกตอการกรอกหรือดําเนินการทําใหครูตองมีภาระ
เพิ่มขึ้น
สุวิมล วองวาณิช (2550) ได กลาวถึงปญหาของการวัดผลจากการปฏิบัติงานสอน
ดังนี้
1. ปญหาเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการวัดการปฏิบัติงานยังมีนอย
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ความรูดานการวัดผลในดานนี้ยังมีขีดจํากัด และเครื่องมือที่วัดการ
ปฏิบัติงานจะมีคุณภาพดีไดก็ตอเมื่อผูสรางมีความเขาใจในธรรมชาติของงานที่ใหปฏิบัติ ซึ่งประเด็นนี้ทํา
ใหนักวัดผลประสบปญหาเนื่องจากไมมีความรูในงานที่วัดอยางแทจริง ในประเด็นปญหานี้สามารถแกไข
ไดโดยการพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติงานควรเปนการพัฒนาที่รวมมือกันระหวางนักวัดผลกับผูชํานาญการ
ในงานที่จะวัด
2. ปญหาที่เกี่ยวของกับการวัดกระบวนการ กับการวัดผลงาน พบวามีการวัด
ผลงานมากกวาการวัดกระบวนการ ทั้งนี้เนื่องจากการวัดผลงานทําไดงาย แตการวัดกระบวนการทําได
ยาก เนื่องจากโอกาสที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลทําไดยากและตอง
ใชเวลามาก ในประเด็นปญหานี้สามารถแกไขไดโดยผูสอนตองพยายามใกลชิดและรูจักผูเรียนพอสมควร
และถาสามารถหาผูชวยสอนในการปฏิบัติงานและชวยเก็บขอมูลจะเปนทางแกไขที่ดีมาก นอกจากนี้
ผูสอนตองบันทึกพฤติกรรมการทางานของผูเรียนหลังการปฏิบัติงานทันที และจัดแยกกลุมผูเรียนที่มี
ทักษะการทํางานตางกันเพื่อใหจําพฤติกรรมการทํางานไดงายขึ้น
3. ปญหาคุณภาพของผูวัด มาตรฐานการใหคะแนน อคติในการใหคะแนน ใน
ประเด็นปญหานี้สามารถแกไขไดโดยสรางคูมือที่แสดงเกณฑการใหคะแนนที่มีความละเอียดเพื่อยึดเปน
เกณฑในการตัดสิน
9. การวัดผลประเมินผลดวยแบบทดสอบ
แบบทดสอบเปนเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ใชกันอยางแพรหลาย เพื่อวัดและประเมิน
ผูเ รียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมในทุกรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรู และทุกระดับชั้น แบบทดสอบ
แตละฉบับประกอบดวยชุดของขอสอบจํานวนหลายขอเพื่อใหใชวัดและประเมินผูเรียนไดครอบคลุมกับ
สิ่งที่ตองการ โดยรูปแบบของขอสอบมีอยูหลากหลาย เชน ขอสอบแบบเลือกตอบ ขอสอบแบบถูกผิด
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ขอสอบแบบจับคู และแบบเปรียบเทียบ และขอสอบแบบเขียนตอบ ผูสรางแบบทดสอบจึงตองศึกษา
หลักการในการสรางแบบทดสอบและลักษณะของขอสอบแตละรูปแบบ เพื่อใหสมารถสรางแบบทดสอบ
ที่มีคุณภาพ และใชวัดผลประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. หลักการในการสรางแบบทดสอบ
การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้
1. ศึกษาจุดมุงหมายของการวัดผลประเมินผล สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และเนื้อหาที่ตองการ
2. วิเคราะหเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด
3. กําหนดรูปแบบของขอสอบที่จะใชในแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและระดับ
พฤติกรรมที่ตองการวัด และควรใชรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความรู
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ
4. กําหนดจํานวนขอสอบ การะกระจายของเนื้อหาสาระที่ตองการทดสอบและเวลาที่
ใชทดสอบและเวลาที่ใชทดสอบ
5. สรางขอสอบตามที่กําหนด โดยคํานึงถึงเทคนิคของการสรางขอสอบและความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการวัดผลประเมินผล
6. ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาความเที่ยงตรงและความเปนปรนัยของขอสอบ
การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพจะตองคํานึงถึงรูปแบบของขอสอบดวยขอสอบแตละ
รูปแบบมีลักษณะเฉพาะและมีจุดประสงคในการใชที่แตกตางกัน ผูสอนจึงตองมีความรูความเจาใจถึง
ลักษณะสําคัญ แนวทางในการสราง ขอดีและขอจํากัดของขอสอบเหลานั้น เพื่อใหสามารถเลือกและ
สรางขอสอบไดตรงตามความตองการ
11. รูปแบบของขอสอบที่ใชในแบบทดสอบ
ขอสอบที่ใชในแบบทดสอบมีอยูหลายรูปแบบ ขอสอสบแตละรูปแบบมีลักษณะที่แตกตาง
กัน จะมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันดวย ในที่นี้ไดนําเสนอขอสอบที่ใชกันอยางแพรหลาย 5 รูปแบบ
คือ (1)ขอสอบแบบเลือกตอบ (2)ขอสอบแบบถูกผิด (3)ขอสอบแบบจับคูและแบบเปรียบเทียบ
(4)ขอสอบแบบเขียนตอบ (5) ขอสอบแบบตอเนื่องพรอมแสดงตัวอยางแบบบันทึกการสรางขอสอบ
เกณฑการใหคะแนน ขอดีและขอจํากัดของขอสอบแตละรูปแบบดังตอไปนี้
1. ขอสอบแบบเลือกตอบ
ขอสอบแบบเลือกตอบเปนขอสอบที่ประกอบดวยคําถามและตัวเลือกโดยทั่วไปจะมี
ตัวเลือกเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว ขอสอบแบบเลือกตอบใชวัดไดครอบคลุมทั้งดานความรู
ความคิดหลักการ ทฤษฎี การตัดสินใจ การแปลความหมายขอมูล การแสดงความเขาใจในธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ตลอดจนความสามารถดานทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร แนวทางการสราง
ขอสอบแบบเลือกตอบ เปนดังนี้
(1) การสรางคําถาม คําถามที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- สั้น ไดใจความชัดเจน และใชภาษาที่เขาใจไดงาย
- ใชเปนประโยคบอกเลา ในกรณีที่มีการใชคําปฏิเสธ เชน ไมหรือหามตองเนน
ดวยการทําตัวหนาหรือขีดเสนใตคําที่แสดงการปฏิเสธ
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- คําถามแตละขอจะตองเปนอิสระตอกัน การตอบคําถามของขอหนึ่งจะตองไม
ชี้นําหรือขึ้นอยูกับอีกขอหนึ่ง หรือใชคําตอบของขอหนึ่งเปนคําถามของอีกขอหนึ่ง
- หลีกเลี่ยงการใชภาษาที่ชี้นําหรือสื่อความไปถึงตอบถูกหรือคําตอบผิด
- แตละคําถามตองมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว (ยกเวนขอสอบเพื่อการ
วิเคราะหที่มีคําตอบถูกหลายคําตอบได แตการแปลผลจะตองคํานึงถึงความหมายของแตละคําตอบ)
(2) การสรางตัวเลือก โดยทั่วไปตัวเลือกของขอสอบเลือกตอบมีจํานวน 3-5
ตัวเลือก การกําหนดจํานวนตัวเลือกในขอสอบจะตองคํานึงถึงระดับและความสามารถของผูเรียน
ตัวเลือกที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- แตละตัวเลือกควรเปนเรื่องหรือประเด็นเดียวกันและมีความยาวใกลเคียงกัน
- ใชคําที่สั้น ไดใจความชัดเจนและหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทหรือขอความที่เขาใจ
ไดยาก
- ไมควรใชตัวเลือก “ถูกทุกขอ” “ผิดทุกขอ” หรือ “ไมมีขอใดถูก” (เพราะเปน
การสื่อความหมายถึงความไมแนใจในคําถามหรือการเลือกตอบดวยความไมมั่นใจ)
- ไมควรสรางตัวเลือกโดยใชระดับของความถูกตองเปนประเด็นใหคิด เชน ถูก
ครึ่ง-ผิดครึ่ง หรือถูกตองเพียงบางสวน เพราะอาจทําใหเกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกคําตอบ
การสรางขอสอบแบบเลือกตอบ จะตองมีบันทึกสาระสําคัญของการสรางเพื่อการ
ตรวจสอบและอางอิง ประกอบดวย (1) ระดับชั้น (2) สาระการเรียนรู (3)มาตรฐานการเรียนรู
(4)ตัวชี้วัด (5) พฤติกรรมที่วัด (6)ขอสอบและการบันทึกเกี่ยวกับตัวเลือก และ (7) เฉลยหรือคําตอบถูก
2. ขอสอบแบบเขียนตอบ
สอบแบบเขียนตอบจะใชคําถามเพื่อใหผูเรียนแสดงความรูความสามารถดานการ
คิดวิเคราะห ใหเหตุผล แกปญหา และอธิบายหรือสื่อความหมาย ดวยการเขียนตอบขอสอบแบบเขียน
ตอบมีหลายลักษณะ เชน การเติมคําตอบในชองวาง การเยนตอบอยางสั้น การแสดงวิธีทําและการเขียน
ตอบอยางละเอียด การสรางขอสอบแบบเขียนตอบจะตองคํานึงถึงระดับและความสามารถของผูเรียน
เนื้อหาสาระ พฤติกรรมที่ตองการวัด และเวลาที่ใชในการตอบคําถาม และควรมีการบันทึกสวนสําคัญ
ของการสรางขอสอบ 2 สวนคือ 1)สวนของขอสอบ ประกอบดวยสถานการณและคําถามที่ใชในการ
ประเมินผูเรียน และ 2)สวนของแนวทางการใหคะแนน ประกอบดวยแนวการตอบที่ถูกตองและเกณฑ
การใหคะแนน เพื่อใหผูสอนใชเปนแนวทางในการตรวจใหคะแนน ซึ่งจะชวยใหการตรวจใหคะแนนมี
ความเปนปรนัยมาขึ้น
2.1 ขอสอบแบบเติมคําตอบ
ขอสอบแบบเติมคําตอบใชวัดผลประเมินผลไดครอบคลุมทั้งดานความรูความ
เขาใจ และดานทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับขอสอบแบบเลือกตอบ แตลักษณะ
การตอบจะเปนการเขียนคําตอบที่เปนผลลัพธองปญหาและการเติมคําตอบเผื่อฝกคิดเลขในใจ
ขอดีของขอสอบแบบเติมคําตอบ
- เดาคําตอบไดยาก จึงใชผลจากการทดสอบเพื่อจําแนกผูเรียน
- สรางโจทยปญหาไดงาย
- สรางเปนขอสอบแบบคูขนาดได
- ผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถดวยการเขียนตอบ
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ไดไมตรงกัน

ขอจํากัดของขอสอบแบบเติมคําตอบ
- ไมสามารถใชกับผูเรียนที่มีความบกพรองในการเขียน
- การกําหนดเกณฑการใหคะแนนไมชัดเจน จะทําใหการตรวจใหคะแนนทํา

2.2 ขอสอบเขียนตอบแบบสั้น
ขอสอบเขียนตอบแบบสั้นเปนขอสอบที่กําหนดปญหาหรือคําถามใหผูเรียนได
เชื่อมโยงความรูที่มีอยูไปใชในการหาคําตอบ ขอสอบลักษณะนี้จะใชวัดความรูความเขาใจของผูเรียน แล
ใชวัดความสมารถในการใชภาษาที่ผูเรียนจะตองประมวลความคิดและเหตุผล เพื่อสรุปเปนคําตอบที่เปน
ขอความสั้นๆ โดยขอสอบเขียนตอบแบบสั้น จะประกอบดวยสองสวน คือ 1) สถานการณหรือขอมูล
เบื้องตน และ 2) คําถาม
ขอดีของขอสอบเขียนตอบแบบสั้น
- เดาคําตอบไดยาก จึงใชผลจากการทดสอบเพื่อจําแนกผูเรียนได
- ใชวัดกระบวนการคิดไดอยางเปนระบบ
- ใชวัดความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมายดวยการเขียนตอบได
ขอจํากัดของขอสอบเขียนตอบแบบสั้น
- ไมสามารถใชกับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเขียน
- ใชเวลามากในการตรวจใหคะแนน
2.4 ขอสอบแบบแสดงวิธีทําหรือเขียนอธิบาย
ขอสอบแบบแสดงวิธีทําหรือเขียนอธิบายเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงวิธีการ
แกปญหาอยางอิสระดวยการเขียนตอบ ซึ่งผูเรียนอาจตองใชวิธีการที่หลากหลายหรือเลือกใชวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกันในการแกปญหา ขอสอบลักษณะนี้จึงใชวัดผลประเมินผลไดครอบคลุมทั้ง
มโนทัศน วิธีการคิด และการวางแผนอยางเปนขั้นตอนตลอดจนการใชทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทั้งนี้การวัดผลประเมินผลดวยขอสอบแบบแสดงวิธีทําหรือเขียนอธิบายสามารถจะตรวจให
คะแนนอยางเปนปรนัยไดโดยการสรางเกณฑการใหคะแนนที่มีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นตางๆ
อยางครบถวน
ขอดีของขอสอบแบบแสดงวิธีทําหรือเขียนอธิบาย
-ใชวัดความรูและกระบวนการทํางานของผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนได
ใชความสามารถดานภาษในการสื่อสารและการแสดงความคิด
-ใชวัดการคิดระดับสูง เชน การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิด
ริเริ่มสรางสรรค
-ใชวัดทักษะ กระบวนการ ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางความรูเดิม ความรูใหมและขอมูลจากโจทยปญหา
-ใชจําแนกผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันๆไดอยางชัดเจน
-ใชวัดความสามารถในการเขียนตอบได
ขอจํากัดของขอสอบแบบแสดงวิธีทําหรือเขียนอธิบาย
-ตองใชเวลาในการตอบมากกวาขอสอบแบบอื่น จึงทําใหมจํานวนขอสอบ
นอย และอาจวัดไดไมครอบคลุมกับสิ่งที่ตองการ
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คะแนนไดยาก

-ตองใชเวลาในการตรวจมาก และตรวจใหคะแนนตรงกันไดยาก
-สรางเกณฑการใหคะแนนไดยาก
-โจทยปญหาที่มีวิธีการแกปญหาไดหลากหลาย จะกําหนดเกณฑการให

-ไมสามารถใชกับผูเรียนที่มีความบอกพรองทางการอานและการเขียนได
3. ขอสอบแบบตอเนื่อง
ขอสอบแบบตอเนื่องเปนขอสอบที่ใหผูเรียนมีการคิดอยางตอเนื่องเปนชุดโดยมีการ
ผสมผสานขอสอบหลายรูปแบบตอเนื่องจึงมีไดหลายลักษณะ ในที่นี้จะแสดงไว 2 ลักษณะ คือ
(1)ขอสอบตอเนื่องที่กําหนดสถานการณ (2)ขอสอบตอเนื่องสองขั้นตอน ดังนี้
3.1ขอสอบแบบตอเนื่องที่กําหนดสถานการณ
ขอสอบลักษณะนี้เปนขอสอบที่มีชุดคําถามตอเนื่องกัน ผูสรางจะกําหนด
สถานการณและคําถามที่ตองการมาให โดยมีคําถามเปนขอยอย ๆ เพื่อทบทวนความรูตามลําดับของ
การตอบคําถามขอนั้น หรือเพื่อแนะใหผูเรียนคิดคําตอบแบบเขียนตอบหรือทั้งสองแบบผสมอยูดวยกัน
จึงเหมาะสําหรับการประเมินผูเรียนกลุมที่มีความสามารถทางการเรียนหลายระดับอยูดวยกัน
ขอดีของขอสอบแบบตอเนื่องที่กําหนดสถานการณ
- ใชเปนขอสอบเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียนได
- ตรวจใหคะแนนไดงาย รวดเร็ว และเปนปรนัย
- ใชเปนขอสอบเพื่อทบทวนความรูไดดี
ขอจํากัดของขอสอบแบบตอเนื่องที่กําหนดสถานการณ
ใชเวลามากในการสรางขอสอบ
3.2 ขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน
ขอสอบลักษณะนี้มุงใหผูเรียนพิจารณาเลือกคําตอบของคําถามที่กําหนดให แลว
ใชการคิดหาเหตุผลเพื่ออธิบายคําตอบที่เลือกนั้น เปนขอสอบที่เนนการะบวนการคิดที่ตอเนื่อง ผูเรียน
จะตองทํางานตามขั้นตอนที่กําหนดใหในขอสอบประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 มีคําถามและตัวเลือกที่ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง หรือเปน
ตัวเลือกแบบถูกผิดก็ได
ตอนที่ 2 เปนการใหเหตุผลหรือใหคําอธิบายประกอบตัวเลือกจากขั้นตอนที่ 1
ซึ่งมีได 2 ลักษณะดังนี้
(1)มีตัวเลือกใหผูเรียนเลือกคําตอบ แตละตัวเลือกจะเปนการแสดงเหตุผล
ของคําตอบในตอนที่ 1ทั้งนี้เหตุผลที่ใชเปนตัวลวงอาจสรางมาจากขอผิดพลาดตางๆที่พบจากการตอบ
ของผูเรียนได
(2)มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใหผูเรียนไดเขียนอธิบายเหตุผลที่เลือก
คําตอบในตอนที่ 1
ขอดีของขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน
-ใชเปนขอสอบเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียนได
-ใชวัดทักษะและกระบวนการดานการใหเหตุผลและการเชื่อมโยงได
-ใชวัดไดตรงกับสาระการเรียนรูที่ตองการวัด
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เหมาะสม

ขอจํากัดของขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน
-ตรวจใหคะแนนไดยาก
-ขอสอบบางขออาจตองใชเวลามากในการตรวจใหคะแนน
-ความเที่ยงตรงของการใหคะแนนขึ้นอยูที่การกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่

11. กระบวนการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ (Process of Supervision) หมายถึง ขั้นตอนในการดําเนินงานและ
การปฏิบัติงานการนิเทศอยางมีระบบ มีการประเมินสภาพการทางาน การจัดลําดับงานที่ตองทา การ
ออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอานวยการใหงานลุลวงไปกระบวนการนิเทศจะมีความ
สอดคลองกับรูปแบบของการนิเทศ จึงขอกลาวถึงกระบวนการที่เปนสากล ซึ่งประเทศไทยไดนํามา
ประยุกตใชและพัฒนาเขากับกระบวนการการนิเทศของไทยเอง ควบคูกับกระบวนการนิเทศที่ไทยคิด
และพัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
กระบวนการนิเทศ PIDRE (ดร.สงัด อุทรานันท . 2527) ประกอบดวย
1. การวางแผน (Planning : P )
2. การใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing : I )
3. การลงมือปฏิบัติงาน ( Doing : D)
4. การสรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing :R)
5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)
กระบวนการนิเทศของแฮริส เดิมแฮริสแบงกระบวนการไว 5 ขั้น คือ
กระบวนการวางแผน, กระบวนการจัดระเบียบงาน, กระบวนการนํา, การควบคุม และการประเมินผล
ตอมาไดพัฒนาใหมีความสมบูรณเหมาะสมกับการนิเทศมากขึ้น โดยเนนการวางแผนการปฏิบัติงาน
มากกวาการควบคุมงานเหมือนที่เคยแบงไว ทําใหมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเปน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสภาพ
ตางๆ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อเปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการยอยๆดังนี้
- การวิเคราะหขอมูล เพื่อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธของเรื่องตางๆ
- การสังเกตเปนการมองสิ่งรอบตัวดวยความละเอียดถี่ถวน
- การทบทวนเปนการตรวจสอบสิ่งรอบตัวอยางตั้งใจ
- การวัดพฤติกรรมการทํางาน
- การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
2. การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการกําหนด
ความสําคัญของงาน ตามเปาหมายวัตถุประสงคและกิจกรรมตามลําดับความสําคัญ ซึ่งประกอบดวย
หัวขอตอไปนี้
- การกําหนดเปาหมาย
- การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ
- การกําหนดทางเลือก
- การจัดลาดับความสําคัญของงาน
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3. การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนด
โครงการตางๆ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยกระบวนการยอยๆ ดังนี้
- การจัดสายงานเปนการจัดสวนประกอบตางๆของงานใหสัมพันธกัน
- การหาวิธีการนาเอาทฤษฎี หรือหลักการไปสูการปฏิบัติ
- การเตรียมการตางๆใหพรอมที่จะทางาน
- การจัดระบบการทางาน
- การกําหนดแผนในการทางาน
4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนกระบวนการกําหนด
ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทางาน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการยอยๆ ดังนี้
- การกําหนดทรัพยากร ที่ตองใชความตองการของหนวยงานตางๆ
- การจัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตางๆ
- การกําหนดทรัพยากร ที่จาเปนจะตองใชสาหรับความมุงหมายเฉพาะอยาง
- การมอบหมายบุคลากร ใหทางานในแตละโครงการหรือแตละเปาหมาย
5. การประสานงาน (Coordination) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับงาน เวลา
วัสดุอุปกรณ และสิ่งอานวยความสะดวกทุกๆอยาง เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผล ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการยอยๆ ดังนี้
- การประสานการปฏิบัติงานในฝายตางๆใหดาเนินการไปดวยความราบรื่น
- การสรางความกลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน
- การปรับการทางานในสวนตางๆใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
- การกําหนดเวลาในการทางานในแตละชวง
- การสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น
6. การอํานวยการ (Directing) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ เพื่อให
เกิดสภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด มีกระบวนการยอยๆ ดังนี้
- การแตงตั้งบุคลากร
- การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน
- การกําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลาปริมาณหรืออัตราเรงในการทํางาน
- การแนะนําการปฏิบัติงาน
- การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน
เทคนิคการนิเทศ
การนิเทศมีรูปแบบที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาจากอดีตมาถึงปจจุบันจะพบวามี
นักวิชาการแบงรูปแบบการนิเทศไวแตกตางกันตามยุคสมัยทั้งในประเทศและตางประเทศ แตเนื่องจาก
รูปแบบ และลักษณะการนิเทศไมแตกตางกันนัก คือจะเนนการนิเทศแบบตรวจตรา และแบบ
ประชาธิปไตยเปนสวนใหญ จึงไมไดแยกตามยุคสมัย แตแบงการนิเทศตามรูปแบบการนําไปใชแทน
แฮริส แบงการนิเทศตามลักษณะที่เดนของการนิเทศ ได 2 แบบ ดังนี้
1. การนิเทศแบบเนนการใหคําแนะนํา(Tractive Supervision) แบบนี้ผูนิเทศจะ
ใหคําแนะนํา ใหผูไดรับการนิเทศนาไปปรับปรุงแกไข
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2. การนิเทศแบบเนนความเปนพลวัต (Dynamic Supervision) แบบนี้ผูนิเทศจะ
จุดประกายทางดานความคิดเพื่อสงเสริมใหผูไดรับการนิเทศนําไปปฏิบัติ ผูไดรับการนิเทศสามารถใช
ความรู ความสามารถตลอดจนประสบการณที่ตนเองมีมาปรับปรุงการสอนตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง
ดี เทนเนอร และ แอล เทนเนอร (D. Tanner and L. Tanner,1987) แบงการนิเทศ
ตามลักษณะของผูนิเทศได 4 แบบ ดังนี้
1. การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) การนิเทศแบบนี้เปนแบบ
เกาแกที่มีใชมานานผูนิเทศจะตรวจการทํางานของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎเกณฑระเบียบของ
หลักสูตรที่กําหนด
2. การนิเทศแบบเนนผลงาน (Supervision as Production) การนิเทศแบบนี้จะดู
ผลงานของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมากนอยเพียงใด
บางคนเรียกการนิเทศแบบวิทยาศาสตร เพราะมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบระเบียบ
ตรวจสอบยอนกลับไดอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน
3. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนี้เนนที่การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณาและแกไขตามความเหมาะสมของผูไดรับการ
นิเทศแตละแหง จึงคลายกับการรักษาอาการเจ็บปวยของคนไข ใหมีการฟนฟูสภาพไดดีขึ้น แตการนิเทศ
การศึกษาจะมุงใหผูไดรับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม โดยผู
นิเทศและผูไดรับการนิเทศจะไดพบปะเผชิญหนากันและรับคําแนะนําไปปรับใชตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนเพื่อประโยชนของการใชงาน
4. การนิเทศแบบเนนการพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบ
นี้เนนพัฒนาผูไดรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาของตนเองได ตามสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา กลิคแมน (Glickmam) ไดแบงวิธีการนิเทศแบบนี้ เปน 3 วิธี คือ วิธีที่มีการ
ชี้นํา ไมมีการชี้นํา และวิธีผสมผสาน โดยพิจารณาตามความสามารถของผูไดรับการนิเทศ การนิเทศใน
ประเทศไทยมีการนํารูปแบบการนิเทศของตางประเทศมาใช ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศของตนเองขึ้นมาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย ซึ่งมีรูปแบบหลายรูปแบบดังตอไปนี้
การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009, Online) เปน
การชี้แนะและชวยเหลือดานการเรียนการสอนในกลุมเพื่อนครูดวยกันมีหลักการนิเทศที่เนนประเด็น
สําคัญ 4 ประการคือ
1) การสรางศรัทธา ผูนิเทศจะตองสรางศรัทธา เพื่อใหเพื่อนครูยอมรับและเกิด
ความสนใจที่จะใฝรูที ใฝปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู
2) การสาธิตรูปแบบการสอน ผูใหการนิเทศจะตองแสดงใหเปนที่ประจักษชัดวา
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นสามารถปฏิบัติและทําไดจริงๆ และเพื่อนครูสามารถนารูปแบบไป
ประยุกตในชั้นเรียนได
3) การรวมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ จะตองมีการพบปะ
กันอยางสม่ําเสมอ มีการรวมคิดแกปญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งกันและ
กัน
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4) การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผูนิเทศจะตองบันทึกการนิเทศ
อยางสม่ําเสมอ สังเกตและรับฟงขอมูลปอนกลับจากเพื่อนครูผูรับการนิเทศ ศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไข เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูขึ้นใหมอยางเปนระบบและตอเนื่องสืบไป จุดประสงคของการ
นิเทศแบบนี้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการเปดใจ การใหใจ การรวมใจ ตั้งใจ
สรางสรรคคุณภาพ และเงื่อนไขที่ไมเนนปริมาณงานแตเนนคุณภาพ
กระบวนการของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีกระบวนการดังนี้
1) ไมมุงเนนปริมาณ - เนนความชัดเจนของขั้นตอน วิธีการ
2) สานพลังอาสา - เริ่มที่ศรัทธา / อาสาสมัคร / ไมใชการสั่งการ
3) เสวนารวมกัน - ใชอปริหานิยธรรม 7 ดังนี้
- หมั่นประชุมเปนเนืองนิตย
- พรอมเพรียงทํากิจที่พึงทํา
- ปฏิบัติตามหลักการที่วางไว/สิ่งใดดีอยูรูรักษา
- ศรัทธา ยอมรับนับถือกันและกัน
- ไมบังคับ /ไมหาหั่น /ลุแกอํานาจบังคับบัญชา
- พัฒนาไปตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่เปนเรื่องชัดแจง
- คุมครองเสริมแรง ใหกาลังใจ
4) สรางสรรคความเปนมิตร - ชักชวนใหรวมกันพัฒนา
5) ฝกคิดมุงมั่น - มีความเพียร อดทน รูจักใชเหตุผล
6) ทุกวันปฏิบัติ - ทําอยางตอเนื่อง
7) จัดทําบันทึกแนวทาง - รูจักสังเกตแลวบันทึก
รูปแบบการนิเทศของไทยจะมีลักษณะของความสัมพันธทางใจเขามาเกี่ยวของ โดย
จะเปนการชวยเหลือกันอยางจริงใจ เพื่อใหงานดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองตามความตองการของผู
นิเทศ และผูไดรับการนิเทศรวมกัน
การนิเทศแบบรวมพัฒนา
การนิเทศแบบรวมพัฒนา(Cooperative Development Supervision) (อัญชลี
ธรรมะวิธีกุล, 2009, Online) เปนปฏิสัมพันธทางการนิเทศระหวางผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก
และครูผูสอน ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุงแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
โดยใชเทคนิคการนิเทศการสอนเปนปจจัยหลัก บนพื้นฐานของสัมพันธภาพแหงการรวมคิด รวมทํา พึง
พา ชวยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ใหเกียรติและจริงใจตอกันระหวางผูนิเทศ ผูสอนและคูสัญญา เพื่อ
รวมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศแบบนี้มุง
แกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียน โดย
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
การนิเทศแบบสอนงาน
การนิเทศสอนงาน (Coaching) (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009, Online) เปนการ
นิเทศที่เนนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential)
ของครู การนิเทศแบบนี้จัดเปนการสื่อสารอยางหนึ่งซึ่งจะทําอยางเปนทางการและ/หรือไมเปนทางการก็
ได โดยมีการปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two
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way Communication) ทําใหผูบริหารสถานศึกษา และครูผูทําการสอนไดรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนิเทศแบบนี้จะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนงาน
(Coach) และผูถูกสอนงาน (Coaches) ซึ่งการสอนงานที่ดีจะเกิดไดก็ตอเมื่อมีความพรอม โดยเปน
ความพรอมของทั้งผูสอนงานและผูถูกสอนงานรวมกัน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาครู ใหมีความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว (Result Oriented) โดยจะตองมีการตกลง
ยอมรับรวมกัน (Collaborative) ระหวางผูนิเทศและครู ผูไดรับการนิเทศ โดยการนิเทศการสอนงานจะ
มุงเนนไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนเปนสําคัญ (Individual Performance)
การนิเทศแบบเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
การนิเทศแบบเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน , 2553) หมายถึง ผูที่ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนเพื่อใหมีศักยภาพการทํางานสูงขึ้น
บทบาทหนาที่ของพี่เลี้ยง
1) เปนผูแนะแนวกลุมที่รับการดูแล ในการพัฒนาหรือแกปญหาและอุปสรรคใน
การทํางานโดยใหผูรับการดูแล ตัดสินใจและเลือกแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนาดวยตัวเอง
2) เปนพันธมิตรคอยใหขอมูล ใหวิธีการ ดูแล รับฟงปญหา ความเห็นทังดานดี
และไมดีอยางเปนมิตร
3) เปนผูกระตุนใหกลุมมองภาพวิสัยทัศนและอนาคตของสถานศึกษาวาจะไป
ในทิศางใดและขับเคลื่อนไดบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา
สรุป จากรูปแบบและกระบวนการนิเทศขางตนพบวาการนิเทศจะตองเปดใจกวางและ
เรียนรูรวมกันทุกฝาย ทุกคน เพื่อแกปญหาในหองเรียนและสถานศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐานที่สังคม
ยอมรับได การมีปฏิสัมพันธอันดีจะกอใหเกิดมิตรภาพที่งดงาม สานตอในการนิเทศ ผูวิจัยจึงเลือกใชการ
นิเทศแบบมีสานรวม กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE รวมกับเทคนิคการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหครูนําความรู
ความเขาใจในแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการใชทักษะในการ Coaching &
Mentoring ผูเรียน (ลดบาทบาทการสอนมาเปน Coaching & Mentoring) โดยใชกระบวนการ
แกปญหาในชั้นเรียน เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูและการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ กลาวคือ (1) ครูตองรูปญหาการเรียนรูของผูเรียน (นํามาจากการวัด
ประเมินผลในระดับชั้นเรียนของครู/ระดับเขตพื้นที่/ระดับชาติ O-Net ฯลฯ ที่พบวามาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรที่เปนปญหา 1 หนวยการเรียน) (2) เลือกวิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมที่จะนํามาใชในการ
แกปญหา (3) สรางและพัฒนาวิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมที่เนนการใชทักษะการ Coaching & Mentoring
พรอมเครื่องมือวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพกอนการนําไปใช (4) นําวิธีการ/สื่อ/นวัตกรรม/
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพแลวไปทดลองใชจัดการเรียนรูกับผูเรียน (5) ในระหวางที่
ครู On the job training หรือกระบวนการพัฒนาขณะปฏิบัติงานปกตินี้ ผูอํานวยการโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก รวมกันนิเทศเนนการใช School-Based Coaching & Mentoring กับครูผูสอน เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรูในบรรยากาศ ที่เปนกัลยาณมิตร
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วิธีการดําเนินการวิจัย และการจัดเก็บขอมูล
1. กําหนดกรอบการทํางาน กิจกรรม การติดตามผล การประเมินผล และการศึกษา
ผลที่เกี่ยวของ ศึกษา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
ปการศึกษา 2558 - 2560
2. ศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาการนิเทศการศึกษา ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก
จัดสนทนากลุม ผูเกี่ยวของ รวมทั้งสํารวจความตองการ รูปแบบวิธีการนิเทศจากครูผูสอน โรงเรียน
ในสังกัดของสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก รูปแบบการนิเทศการศึกษา เทคนิคการนิเทศ
การศึกษา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21 การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และขั้นบูรณาการ
4. สรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
1) เอกสารการอบรมพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร ดานการจัดการเรียนรู และการสราง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
2) คูมือการนิเทศ พัฒนาครูวิทยาศาสตร ดานการจัดการเรียนรูและการสราง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูล
1) แบบทดสอบความรูความเขาใจครูผูสอนวิทยาศาสตร จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบและอัตนัยแสดงแนวคิด หรือวิธีคิด
2) แบบประเมินสมรรถนะครูวิทยาศาสตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการ
สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ มีลักษณะแบบมาตรสวนประเมินคา
ที่พัฒนาจากมาตรฐานครูวิทยาศาสตรของ สสวท. ที่ผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ และผานการ
ทดลองใชเพื่อหาความสอดคลองของผลการประเมิน
3) แบบสังเกตการณสอน แบบสัมภาษณครู ผานการหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
มีคา IOC รายขอทุกขอ เทากับ 1.00
4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 (เปนแบบทดสอบที่มีลักษณะเปนขอสอบแบบเลือกตอบ และแบบอัตนัยแสดง
แนวคิด) จํานวน 30 ขอ ซึ่งผานการหาคุณภาพ มีคา IOC รายขอทุกขอ เทากับ 1.00 มีคาความยาก
อยูระหวาง 0.22 - 0.58 และไดคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.20 - 0.78
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .81, .82 และ .85 ตามลําดับ
5) แบบประเมินความคิดเห็น ของครูในการนิเทศเพื่อพัฒนา ผานการหาคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ มีคา IOC รายขอทุกขอ เทากับ 1.00
5. ดําเนินการวิจัยพัฒนา โดยอบรมครู นิเทศติดตาม ประเมินผลเปนระยะ
6. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาครู โดยเครื่องมือทั้งหมด ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางและหาคุณภาพอยางเปนระบบ ประกอบดวย
1) แบบทดสอบประเมินสมรรถนะครู กอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และหลัง
การพัฒนา
2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู และการสรางขอสอบ
3) แบบสังเกต สําหรับสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน ขณะ On the job training
4) แบบสัมภาษณครูผูสอน โดย แบบสัมภาษณ ระหวางการพัฒนาและหลังการพัฒนา
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศเพื่อพัฒนา
6) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบทดสอบที่มีลักษณะเปนขอสอบแบบเลือกตอบ และแบบอัตนัยแสดง
แนวคิด
6.2 การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากแบบบันทึกสังเกต แบบสัมภาษณ วิเคราะห
โดยการนํามาจัดกลุม เปรียบเทียบเกี่ยวกับประเด็นที่สอดคลองกัน หรือแตกตางกัน สวนขอมูลที่ไดจาก
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินเจตคติและความตระหนักของครู แบบทดสอบครู และ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชสถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑการผาน
ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. กําหนดกรอบการทํางาน กิจกรรม การติดตามผล การประเมินผล
และการศึกษาผลที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
- สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2559-2560
3. ศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาการนิเทศการศึกษา ไดแก
การสัมภาษณเชิงลึก จัดสนทนากลุม
4.ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก รูปแบบการนิเทศการศึกษา เทคนิคการ
นิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21
การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฯลฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค. 2561

5. สรางนวัตกรรมการนิเทศ ปรับปรุง หาประสิทธิภาพ

เม.ย.-พ.ค. 2561

เม.ย. 2561

เม.ย. 2561
เม.ย. 2561
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ขั้นตอนการวิจัย
6. สรางเครื่องมือไดแก แบบเก็บ ขอมูลสําหรับการศึกษาผล เนนการศึกษา
ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
7.นํานวัตกรรมไปใชกับ กลุมตัวอยาง
8.ศึกษาผลจากการใชนวัตกรรม
9.ประเมินโครงการ เปนระยะ
10. สรุป รายงาน ผลการวิจัย

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. 2561
พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561
พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561
พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561
ต.ค. 2561 – พ.ย. 2561

ผลการดําเนินการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของคูมือการนิเทศที่สงเสริมสมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการจัดการเรียนรู
และการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
การสอนที่เนนกิจกรรมปฏิบัติเชิงวิทยาศาสตร ตอนที่ 2 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน และตอนที่ 3 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
การหาประสิทธิภาพของคูมือการนิเทศโดยนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ และ
นําไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไวเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและนําไปทดลองจริง ดังนี้
1.1 การสรางและพัฒนา คูมือการนิเทศที่สงเสริมสมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการ
จัดการเรียนรูและการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ เขียน
รายละเอียดเปนใบงาน ตัวอยาง ใบความรู และแบบทดสอบ ตามโครงสรางหลักสูตร ดวยการหาความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหา โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ ไดความเที่ยงตรงเทากับ 1.0 ในการพิจารณา
จาก จํานวน 5 ทาน
1.2 การทดลองใช โดยไดนําไปทดลองใช 2 ครั้ง กับครู จํานวน 5 คน เปนครั้งแรก
แลวนํามาแกไขปรับปรุง เสร็จแลวนําไปทดลองครั้งที่ 2 กับครู จํานวน 10 คน แลวนํามาแกไขปรับปรุง
ทั้งในดานภาษา กิจกรรม เวลาในการอบรม
1.3 หาคุณภาพเอกสารนิเทศ จากการทดลองใชครั้งที่ 2 มาหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2
ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 มีคาประสิทธิภาพ E1/ E2 = 87.66 / 86.64
1.4 นําผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มาพิจารณาความเหมาะสมโดยรวมของ
ผูเชี่ยวชาญตามเกณฑเฉลี่ย ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไมเกิน 1.00 ถือวาเปน
เอกสาร และคูมือนิเทศ มีความเหมาะสม ซึ่งผลการพิจารณาความเหมาะสมในดานองคประกอบตาง ๆ
ของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับคุณภาพมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26
2. ผลการนิเทศการศึกษา ปรากฏผล ดังนี้
2.1 สมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการจัดการเรียนรูและการสรางแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ผลการประเมินสมรรถนะครูกอน และระหวางการดําเนินการพัฒนา พบวา
กอนการดําเนินการพัฒนา ครูกลุมตัวอยาง สวนใหญมีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ปรับปรุง
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มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 60.15 หลังการดําเนินการพัฒนาผลการประเมินมาตรฐานครู ในภาพรวมครู
กลุมเปาหมายมีผลการประเมินอยูในระดับ ดี ทุกคน คะแนนการประเมินอยูระหวางรอยละ 78.75 –
83.22 มีคะแนนเฉลีย่ รอยละ 77.29 ผลการประเมินอยูในระดับที่ผานเกณฑ ครูมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานความรูความสามารถ ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตนไปในทางที่ดีขึ้น
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนจากครูที่ไดรับการนิเทศ จากการทดสอบหลังเรียน
2 หนวยการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ รอยละ 75
2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีตอวิธีการนิเทศการศึกษา
ครูกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย
ภาพรวมเทากับ 4.56 ครูสามารถจัดการเรียนรูและการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ไดอยางมีความสุข กระตือรือรนในการสอน และจัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล ชื่นชม ในผลงานของนักเรียน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 ไดรูปแบบการนิเทศการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคลองกับ บริบท การศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 มีสถานศึกษาการนิเทศ
การศึกษาที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณทํางานรวมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา อันนําไปสูการสรางเสริมความเขมแข็งของสังคมฐานความรู
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ มีองคความรูที่เกี่ยวการนิเทศการศึกษา
4. ครูในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 มีสมรรถนะในการ
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบท
5. เปนแนวทาง และ ขอเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวยกระบวนการมีสวนรวม ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
1. ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการรู
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
2 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการรูมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
3. งานวิจัยเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ในระดับชั้นอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
4. ไดรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
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6. นําไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนอื่นๆ
เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เอกสารการนิเทศพัฒนา
สมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ

เชิงปริมาณ
นวัตกรรมการนิเทศที่พัฒนา
สมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ

สมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การสรางแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ

รอยละของครูผูสอนวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การสรางแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ

ทักษะกระบวนการทาง
ผลการประเมินทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ
เขต 3 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ป 2560

เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การนิเทศพัฒนาสมรรถนะ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร มีความรู
ความเขาใจการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและสามารถสราง
แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ
เขต 3 มีทักษะการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับ
ทักษะของผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด
ผลผลิต
เอกสารการนิเทศพัฒนา
สมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
รอยละของครูผูสอนวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการ
นิเทศ ดานการจัดกิจกรรม

เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีความรู
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
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ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
และการสรางแบบทดสอบ
การเรียนรูและการสราง
การเรียนรูและสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 นําการนิเทศ
กาฬสินธุ เขต 3 นิเทศพัฒนา
กาฬสินธุ เขต 3 ใชกระบวนการ
สมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร พัฒนาสมรรถนะครูผูสอน
นิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตร ดานการจัดกิจกรรม ครูผูสอนวิทยาศาสตร ดานการ
การเรียนรูและการสราง
และการสรางแบบทดสอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ การสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
วัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผลการวัดทักษะกระบวนการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
กาฬสินธุ เขต 3 มีทักษะที่
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ เขต 3 มีทักษะการเรียนรูดาน
สอดคลองกับทักษะผูเรียนใน
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21
เขต 3 เพิ่มขึ้น
ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู
1. หนวยงานตนสังกัดใหการสงเสริมสนับสนุน และใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
2. การใหความรวมมือจาก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
3. ความรูความสามารถของผูวิจัย และผูรวมโครงการวิจัย
ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแนวทางการนิเทศการศึกษาทีส่ งเสริม
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ในศตวรรษที่ 21 สงผลตอคุณภาพของผูเรียนและทักษะการเรียนรู
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระดับความสําเร็จของงาน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 และสถานศึกษา
ไดแนวทางการนิเทศพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตรดานการจัดการเรียนรูและและการสราง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
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2. ครูวิทยาศาสตรไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูและการสรางแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
การเผยแพรผลงานวิจัย
1. นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
2. เผยแพรใน Website ของ ชมรมครูวิทยาศาสตร สพป.กาฬสินธุ เขต 3
(https://www.facebook.com/ชมรมครูวิทย-สพปกส3)
3. เผยแพรใน Website ของ Inspiring Science pri_ksn3
(https://www.facebook.com/InspiringSciencePriKsn3/)
4. เผยแพรใน Website ของ สพป.กาฬสินธุ เขต 3 ที่ http://www.kalasin3.go.th
5. เผยแพรใน Website ของ ครูบานนอก
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