
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สสวท.

   คู่มือการใช้หลักสูตร
   รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
   ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



เป้าหมายการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร

“                                                                                  

                 
                                                

                                ”

     การจัดการเรียนรู้ ปลายทางคือการรู้ทั้งเนื้อหาและ
การทำงาน ระหว่างทางผู้เรียนมีส่วนในการคิดแก้ปัญหา 
ลงมือปฏิบัติ ใช้ทักษะการเรียนรู้ ทำงาน ร่วมมือ และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ ทำงาน และแก้ปัญหาได้
อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม



ไอคอนการทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive icons) 

 ภาพสัญลักษณ์ต่างเหล่านี้บอกถึงการทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ของสื่อที่นำเสนอภายในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่

 คลังรูปภาพ (Photo Gallery)
การนำเสนอที่มีรูปภาพมากกว่า 1 รูปใช้การแตะเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดู
รูปภาพ 

งานนำเสนอ (Presentation) 
การนำเสนอแบบ Slide Presentation ใช้การแตะหน้าจอเพื่อทำการ
เปลี่ยนภาพตามจังหวะเวลาที่ผู้อ่านต้องการอาจมีภาพเคลื่อนไหวหรือไม่
ก็ได้ขึ้นอยู่กับสื่อนำเสนอที่แนบ

การขยายเต็มจอภาพ (Full Screen)
สัญลักษณ์ บอกให้ทราบว่าฟังก์ชันนี้สามารถคลีขยายการมองเห็นแบบเต็ม
จอภาพได้ หรือหากปรากฎสัญลักษณ์นี้อาจใช้การคลีนิ้วเพื่อขยาย/ย่อการ
มองเห็นภาพได้โดยเฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices)

 Pop up ฟังก์ชัน
สัญลักษณ์บอกให้รูปว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมซ่อนอยู่ สามารถแตะเพื่อดูข้อมูลได้

ปุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
สัญลักษณ์บอกให้ทราบว่า วัตถุที่สัญลักษณ์นี้วางอยู่นั้นมีฟังก์ชันแบบ
ปฏิสัมพันธ์สามารถแตะบริเวณใดๆ บนวัตถุเพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ของวัตถุ
ตามฟังก์ชันการทำงานของวัตถุนั้นซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงให้สังเกต
เห็นได้

 วีดิทัศน์ (Media)
นำเสนอสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ แตะเพื่อเล่นสื่อ และสามารถขยายการมอง
เห็นแบบเต็มจอภาพได้

    การเชื่อมโยง (Hyperlink)
ข้อความตัวอักษรสีแดงที่เมื่อเคลื่อน pointer ไปถึงแสดงรูปสัญลักษณ์มือ 
หรือ ข้อความตัวอักษรสีแดงขีดเส้นใต้  แสดงถึงความสามารถในการแตะ
เพิ่มเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งรายละเอียดของข้อความเหล่านั้น

รูปภาพขยาย (zoom image)
รูปภาพบางรูปมีฟังก์ชันของการขยาย เมื่อแตะที่รูป รูปนั้นจะขยายมีขนาด
ใหญ่ขึ้นเต็มจอภาพ และสามารถใช้นิ้วคลีเพื่อย่อ/ขยายเพิ่มเติมได้อีกด้วย 
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เป้าหมายของการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช ๒๕๖๐) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรแกน

กลางฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ ใช้หลักสูตร อาทิ 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ทุกระดับของประเทศ ผู้เขียนตำราและสื่อการเรียนรู้

ประกอบหลักสูตร และสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้ ใช้ประโยชน์ ใน

การจัดทำหรือจัดหาตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ประกอบ

หลักสูตร การจัดทำแบบทดสอบและข้อสอบ การประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา และอื่นๆ 

ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ไม่เกิดความสับสน

หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ 

ตามหลักสูตรอย่างเช่นในอดีต   คู่มือการใช้หลักสูตรฯ 

ฉบับนี้จำแนกเนื้อหาสาระสำคัญออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์



ส่วนที่ ๑    
ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปรับหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร 
เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์และคุณภาพของผู้เรียน แนวการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ต่างๆ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดระดับสูง 
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม และอื่นๆ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสำคัญที่พลเมืองแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝน   ตลอดจนความรู้ด้านการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เป้าหมายของการจัดทำส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ ใช้หลักสูตรในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา 
เหตุผลและความจำเป็นของการปรับหลักสูตร ตลอดจนนำความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ มาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงและนำมาใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันและอาชีพได้

ส่วนที่ ๒   
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การวเิคราะหต์วัชีว้ดัตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ัง้ ๘ สาระ ของกลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนปลาย โดย
การใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นพทุธพิสิยั (Cognitive 
Domain) พฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain) 
และพฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นเจตคต ิ(Affective Domain) ทีเ่ปน็เปา้หมาย
ปลายทางของตวัชีว้ดัทีค่าดหวงัใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกมาหลงัจากเรยีนรูต้าม
ตวัชีว้ดัเหลา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัประกอบดว้ยแนวการจดัการเรยีนรูท้ีน่ำไปสู่
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และแนวการประเมนิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัพทุธิ
พสิยั ทกัษะพสิยั และเจตคตทิีว่เิคราะห์ไดจ้ากตวัชีว้ดั
เป้าหมายของการจัดทำส่วนนี้ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้
ใช้หลักสูตรเข้าใจเป้าหมายหรือความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจาก
การเรียนรู้แต่ละตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน และเป็นไปในแนวเดียวกัน ลด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนอันอาจก่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้หรือประเมิน
การเรียนรู้นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้
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  ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



การจัดทำเอกสารชี้แจ้งการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรส่วนนี้ มีเป้าหมาย
เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้ ใช้หลักสูตรเข้าใจความหมาย
หรือคำจำกัดความของคำศัพท์สำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในหลักสูตร อย่าง
ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังคงเปิด
โอกาสให้มีความหลากหลายเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เรียน ชุมชน ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนของชาติต่อไป

6



ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     ส่วนที่ ๑



ส่วนนี้นำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

 ที่มาและเหตุผลของการปรับหลักสูตร

 เป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

 คุณภาพผู้เรียน

 ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 จิตวิทยาศาสตร์

 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
      ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฎจักรการเรียนรู้
      แบบต่างๆ

 แนวทางการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

 เอกสารอ้างอิง
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ที่มาและเหตุผลของการปรับหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)

ด้วยปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับหลักสูตรและแนวการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรี

ยมความพร้อมพลเมืองในอนาคตของชาติสำหรับการ

ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  

จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการทบทวนและปรับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ให้ทันสมัยและทัดเทียมนานาชาติ อาทิเช่น มีการจัดเรียง 

โยกย้ายแนวคิดรวบยอดและทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องและ

ทัดเทียมนานาชาติ พิจารณาการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา

ต่างๆ ทั้งภายในสาระและระหว่างสาระ คำนึงถึงความ

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์

อย่างสนุกสนานควบคู่กับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับ



ทัดเทียม
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางของประเทศชั้นนำด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย เพื่อ
ปรับหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย และทัดเทียมนานาชาติ ลดความซ้ำ
ซ้อนของแนวคิดรวบยอด และเนื้อหาสาระ ภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆ ซึ่งจะช่วยได้มีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ 
และได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการต่างๆ มากขึ้น

ลดซ้ำซ้อน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาความ
คิดระดับสูง ทั้งการคิดเป็นเหตุเป็นผล  การคิดสร้างสรรค์  การคิดอย่าง
มีวิจารณญานและการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 
๒๑ จนเกิดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมั่นและศรัทธาในความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เชื่อมโยง
จัดแนวคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียน
รู้ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งภายในสาระการเรียนรู้ และ
ระหว่างสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและไม่ซ้ำซ้อน

เสริมต่อ
จัดเรียงลำดับตัวชี้วัดในสาระต่างๆ ให้เชื่อมโยงและร้อยเรียงกันจาก
แนวคิดที่เป็นรูปธรรมไปสู่แนวคิดที่เป็นนามธรรม หรือจากแนวคิดที่ ใกล้ตัว
ไปสู่ไกลตัว หรือจากแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนแนวคิดอื่นๆ ในสาระ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

10

จุดเด่นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) มีดังนี้



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย  
๔ สาระ โดยแต่ละสาระประกอบด้วยมาตรฐาน
การเรียนรู้ ดังนี้  

11

รายวชิาวทิยาศาสตร ์สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน และสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
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เป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความหมายของวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญา

และความพยายามของมนุษย์ ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสิ่ง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ 

 นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายคนได้อธิบายถึงธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ ว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้

แตกต่างจากศาสตร์ความรู้แขนงอื่นๆ รวมถึงเป็นค่านิยม ข้อสรุป 

แนวคิดหรือ คำอธิบายที่บ่งชี้เกี่ยวกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะและวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ ความรู้และแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงผลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม (กุศลิน, 

๒๕๕๓; McComas & Almazroa, 1998)

 American Association for the Advancement of Sci-

ence ซึ่งเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ โดยจำแนกแยกแยะออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ โลก

ในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview) การสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) และกิจการ

ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise) (AAAS, ๑๙๙๓) ซึ่ง
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

•ด้านที่ ๑   โลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview)

ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดในธรรมชาติทั้งบนโลกและนอกโลก 
นักวิทยาศาสตร์จึงมีมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ของปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ซึ่งอาจแตกต่างจากมุมมองของศาสตร์อื่นๆ ดังนี้

เราสามารถทำความเข้าใจ 
สิ่งต่างๆ บนโลกได้  
 
ปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก
หรือในเอกภพที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นแบบรูป (Pat-
tern) สามารถเข้าใจได้
ด้วยสติปัญญา วิธีการ
ศึกษาที่เป็นระบบ ผนวก
กับการใช้ประสาทสัมผัส
และเครื่องมือต่างๆ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล   นัก
วิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่ง
ต่างๆ สามารถทำความ
เข้าใจได้และคำถามใหม่ๆ 
เกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นยำมาก
ขึ้นก็ยิ่งทำให้มนุษย์เข้าใจ
และเข้าใกล้ความจริงของ
ปรากฏการณ์นั้นๆ ยิ่งขึ้น

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์  
มีความไม่แน่นอน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้   
แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็น 
กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ จากการสังเกต 
การทดลอง การสร้างแบบ
จำลองอย่างละเอียด
รอบคอบและเป็นระบบ 
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่
สนใจ แต่ระหว่างการ
ทำงานก็มักเกิดคำถามใหม่
ขึ้นตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด 
ส่งผลให้มีการปรับปรุง
หรือคิดค้นวิธีการใหม่ใน
การค้นหาคำตอบ และอาจ
ได้หลักฐาน (Evidence) 
ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างคำ
อธิบายหรือองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มีความคงทน และเชื่อ
ถือได้   
แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะ
ยอมรับ เรื่องความไม่
แน่นอน และความไม่สิ้น
สุดความรู้ หรือ   คำ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ในธรรมชาติ แต่ด้วยความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนา
ขึ้นมาผ่านวิธีการต่าง ๆ  
อย่าง     ต่อเนื่องซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่า เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
จนมั่นใจในคำอธิบายนั้น 
รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างเข้มข้นจากสังคมของ
นักวิทยาศาสตร์ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์จึงเชื่อถือ
ได้ และอาจใช้เวลา
ยาวนานกว่าจะค้นพบ
ความรู้ ใหม่ที่ลบล้างความ
รู้เดิมได้

ทฤษฎีและกฎมีความ
สัมพันธ์ กันแต่แตกต่าง
กัน   
มักมีความเข้าใจคลาด
เคลื่อนว่า กฎเป็นทฤษฎีที่
พัฒนาแล้ว จึงมีความน่า
เชื่อถือ และมีคุณค่ามาก 
กว่าทฤษฎี ซึ่งความเป็น
จริงแล้วทั้งกฎและทฤษฎี
ต่างก็เป็นผลผลิตของ
วิทยาศาสตร์ ที่มีความ
สำคัญเท่าเทียมกัน โดย         
กฎ คือ แบบรูปที่ปรากฏใน
ธรรมชาติ 
ทฤษฎี คือ คำอธิบายแบบ
รูปที่ปรากฏในธรรมชาติ
นั้นๆ    
เช่น การใช้ทฤษฎีพลังงาน 
จลน์ของอนุภาค มาอธิบาย
แบบรูปความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาตรและ
อุณหภูมิ ตามกฎของชาร์ล

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ตอบได้ทุกคำถาม

วิทยาศาสตร์เชื่อถือข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้
จากการสังเกต ทดลอง
หรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ในขณะที่สิ่ง
ต่างๆ ในโลกหลายสิ่งไม่
สามารถตรวจสอบได้  
ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  
เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องจิตวิญญาณ สิ่งลี้ลับ
เหนือธรรมชาติ ความเชื่อ
เรื่องปาฏิหาริย์ โชคชะตา 
หรือโหราศาสตร์ 
ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึง
ไม่มีหน้าที่ ให้คำตอบ หรือ
อธิบายในเรื่องเหล่านี้ แม้  
ว่าบางครั้งอาจมีแนวคำ
ตอบ หรือทางเลือกที่เป็น
ไปได้ก็ตาม



•ด้านที่ ๒ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Inquiry)

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการให้เหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logic) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) จินตนาการ 
และการคิดสร้างสรรค์เป็นการทำงานสืบเสาะหาคำอธิบายสิ่งที่สนใจ ทั้งโดย
ส่วนตัวและร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นมากกว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” หรือ “การทำการ
ทดลอง” แต่เป็นการค้นหาคำตอบที่สนใจผ่านการทำงานอย่างเป็นระบบ 
รอบคอบ แต่มีอิสระ และไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัว ลักษณะสำคัญของการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

๏คำถามที่สามารถหาคำตอบหรือทดสอบได้ 

๏ ข้อมูลหลักฐานทั้งเชิงประจักษ์และจากที่ผู้อื่นค้นพบ 

๏ การทำความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
และสร้างคำอธิบายเพื่อตอบคำถามที่สงสัย

๏ การเชื่อมโยง เปรียบเทียบคำอธิบายของตนเองกับผู้อื่น

๏ การสื่อสารคำอธิบายหรือสิ่งที่ค้นพบให้ผู้อื่นทราบ

 
แม้ว่าการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะสำคัญตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่ก็ไม่มีลำดับขั้นตอนที่แน่นอน ในขณะเดียวกันอาจต้องสืบเสาะ
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตอบคำถาม และอาจเกิดคำถามใหม่ที่ต้องสืบเสาะหาคำ
ตอบต่อไป หมุนวนเช่นนี้เป็นวัฏจักร

ที่มา: Magnusson, S. J. and Palincsar, A. S. (๒๐๐๕). How students learn science in the 
classroom, p.๔๖๐
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ภาพที่ ๓ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบชี้นำ



วทิยาศาสตรต์อ้งการหลกัฐาน  

การสร้างคำอธิบายหรือแนว 
คิดทางวิทยาศาสตร์ จำเป็น
ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Empirical Evidence) จาก
การสังเกต ทดลอง สร้างแบบ
จำลอง หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถทำซ้ำได้ 
และมีความถูกต้อง แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ใด   ที่ได้ 
รับการยอมรับจากกลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์ในสังคม ก็จะได้
รับการยอมรับและเผยแพร่
ให้คนทั่วไปในสังคมได้เรียน
รู้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด 
ตั้งแต่การค้นพบจนกระทั่ง
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์อาจต้องใช้เวลา
นาน 
เช่น ไอสไตน์ค้นพบทฤษฎีสัม
พัทธภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๐๕ แต่กว่าทฤษฎีนี้จะได้
รับการยอมรับจากสังคมนัก
วิทยาศาสตร์ ต้องใช้เวลาถึง 
๑๔ ปี

วิทยาศาสตร์มีการผสมผสาน
ระหว่างตรรกศาสตร์(Logic) 
จินตนาการ (Imagination) 
และการคิดสร้างสรรค์(Crea-
tivity) 
 
การทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
บนโลกจะต้องใช้ความเป็น
เหตุเป็นผล (Logic)  เพื่อ
เชื่อมโยงหลักฐานเชิง
ประจักษ์เข้ากับข้อมูลอื่นๆ  
เช่น แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อ 
มูลหลักฐานทุติยภูมิ (Secon-
dary Data Source) ที่ ได้
จากการสืบค้น   เพื่อสร้าง
คำอธิบาย และลงข้อสรุป 
หลายครั้งที่การสืบเสาะ
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ยังต้องใช้จินตนาการ และ
การคิดสร้างสรรค์ 

วิทยาศาสตร์ ให้คำอธิบาย
และการพยากรณ์   

นักวิทยาศาสตร์พยายาม
อธิบาย ปรากฏการณ์ที่
สังเกตโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็น ที่ยอมรับ 
ความน่าเชื่อถือของคำ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์มา
จากความสามารถในการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักฐานและปรากฏการณ์ที่
ไม่เคยค้นพบมาก่อน 
นอกจากวิทยา-
ศาสตร์จะให้คำอธิบายเกี่ยว
กับปรากฏการณ์ต่างๆ แล้ว 
วิทยาศาสตร์ยังให้ความ
สำคัญกับการทำนาย  ซึ่ง
อาจเป็นได้ทั้งการพยากรณ์
ปรากฏการณ์ หรือ
เหตุการณ์ ในอนาคตหรือ
อดีตที่ยังไม่มีการค้นพบหรือ
ศึกษามาก่อน

นักวิทยาศาสตร์พยายามระบุ
และหลีกเลี่ยงความลำเอียง

ข้อมูลหลักฐานมีความสำคัญ   
อย่างมาก ในการนำเสนอ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์  
นักวิทยาศาสตร์จะถาม
ตนเองก่อนเสมอว่า มีหลัก
ฐานอะไรบ้างที่สนับสนุน
แนวคิดนี้ การรวบรวมหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ จึง
จำเป็นต้องมีความถูกต้อง
แม่นยำ ปราศจากความ
ลำเอียงอันเกิดจากตัวผู้
สังเกต กลุ่มตัวอย่าง เครื่อง
มือและวิธีการที่ ใช้ การตี 
ความหมาย หรือการ
รายงานข้อมูล

วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับการมี
อำนาจเหนือบุคคลอื่น

วิทยาศาสตร์เชื่อว่าบุคคลใด
หรือนักวิทยาศาสตร์คนใด 
มีชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่
การงานสูงอย่างไร ก็ไม่มี
อำนาจตัดสินว่า อะไรคือ
ความจริง ไม่มีใครมีสิทธิ
พิเศษในการเข้าถึงความจริง
มากกว่าคนอื่น ๆ เพราะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูก
ค้นพบต้องมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ สามารถตรวจสอบ
ได้ และหากแนวคิดใหม่นั้น
ถูกต้องกว่าแนวคิดเดิม ก็
ย่อมได้รับการยอมรับ แม้ว่า
จะถูกค้นพบโดยผู้ ไม่มีชื่อ
เสียงหรือต้องแทนที่ความรู้
เดิม ที่ค้นพบโดยคนมีชื่อ
เสียงก็ตาม
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การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะที่ทำให้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ ดังนี้

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์



วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมทาง
สังคมที่ซับซ้อน   
วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรม
หนึ่ง ในระบบสังคมของ
มนุษย์ ดังนั้นปัจจัยต่างๆ ใน
สังคมมีผลต่อการสนับสนุน
หรือขัดขวางกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์   เช่น เรื่อง
ราวในประวัติศาสตร์ ความ
เชื่อตามหลักศาสนา 
วัฒนธรรมและค่านิยมของ
สังคม หรือสถานะทางสังคม 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ 
การโคลนนิ่ง (Cloning) เป็น
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์สนใจและ
เห็นว่ามีประโยชน์ แต่ในเชิง
สังคมแล้ว เรื่องนี้ยังเป็น
เรื่องที่มีข้อโต้แย้ง อย่าง
กว้างขวาง และมีการยอมรับ
จากสังคมหลากหลายแตก
ต่างกันไป

วิทยาศาสตร์มีหลักการทาง
จริยธรรมในการดำเนินการ   
นักวิทยาศาสตร์ต้องทำงาน
โดยมีจริยธรรมทางวิทยา 
ศาสตร์ เช่น ความซื่อสัตย์
ในการบันทึกข้อมูล ความมี
ใจกว้าง เพราะในบางครั้ง
ความต้องการได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นคนแรกที่ค้น
พบความรู้ ใหม่   อาจทำให้
นักวิทยาศาสตร์ก้าวไปใน
ทางที่ผิดได้ เช่น การ
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อค้นพบ 
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่
สำคัญ   อีกประการก็คือ  
การระวังอันตรายที่อาจเกิด
จากการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์หรือการนำผล
การศึกษาไปใช้

นกัวทิยาศาสตรเ์ขา้รว่มกจิ 
กรรมทางสงัคมในฐานะผู้
เชีย่วชาญและประชาชนคนหนึง่   
ในบางครั้งนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์
เฉพาะทาง แต่ในบางครั้งก็
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
ฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มี
มุมมอง ความสนใจ ค่านิยม 
และความเชื่อส่วนตัว

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยี   
หลายคนเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความหมายเหมือนกันหรือ
คล้ายกัน แต่แท้ที่จริงแล้ว  
ทั้งสองมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน 
โดยวิทยาศาสตร์จะเน้นการ
แสวงหาความรู้เพื่อการต่อย
อดความรู้ ส่วนเทคโนโลยีจะ
เน้นการใช้ความรู้เพื่อตอบ
สนองต่อการดำรงชีวิตที่
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   
อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความ
สัมพันธ์กัน ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ส่งผลต่อความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่ง
ในที่สุดก็ส่งผลต่อการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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•ด้านที่ ๓ กิจการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมของมนุษยชาติ ซึ่งมีหลายมิติทั้งในระดับของบุคคล สังคม หรือองค์กร โดยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่กระทำอาจเป็นสิ่งที่แบ่ง
แยกยุคสมัยต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์แตกแขนงเป็น
สาขาต่าง ๆ และมีการ
ดำเนินการในหลายองค์กร   
วทิยาศาสตร ์คอืการ
รวบรวมความรูเ้กีย่วกบั
ธรรมชาต ิจงึมคีวามหลาก
หลายและแตกเปน็แขนง
ตา่ง ๆ ทางวทิยาศาสตร์
ตามปรากฏการณท์ีศ่กึษา 
เปา้ หมาย และเทคนคิวธิี
การที่ ใช ้ ซึง่มปีระโยชน ์ใน
การจดัโครง สรา้งการ
ทำงาน และขอ้คน้พบทาง
วทิยาศาสตร ์แตแ่ทท้ีจ่รงิ
แลว้ความรูห้รอืคำอธบิาย
ทางวทิยาศาสตร์ไมม่เีสน้
แบง่หรอืขอบเขตระหวา่ง
แขนงตา่ง ๆ โดยสิน้เชงิ ใน
ทางกลบักนัอาจตอ้งเชือ่ม
โยงระหวา่งแขนงความรู ้
เชน่ การอธบิายเกีย่วกบั
การสรา้งอาหารของพชื จะ
ตอ้งใชแ้ขนงความรู้ ในเรือ่ง



การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียน

เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด ด้วยกระบวนการ
แบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตาม
บริบทและความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบ
ปลายเปิด (Opened Inquiry) ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้
ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นคำถาม   การสำรวจตรวจสอบ (Investiga-
tion) และอธบิายสิง่ทีศ่กึษาโดยใชข้อ้มลู (Data) หรอืหลกัฐาน (Evidence) ที่

ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือคำอธิบายอื่นเพื่อปรับปรุงคำอธิบายของตนและนำเสนอต่อผู้อื่น   
นอกจากนี้ ผู้สอนอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนดแนวใน
การทำกิจกรรม (Structured Inquiry) โดยผู้สอนสามารถแนะนำผู้เรียนได้
ตามความเหมาะสม 
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การจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ผู้เรียนมี
โอกาสได้ทำการสืบเสาะเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และใช้ทักษะการเรียน
รู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ



๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นคำถาม
ทางวิทยาศาสตร์

๒. ผู้เรียนให้ความสำคัญกับข้อมูลหลัก
ฐาน

๓. ผู้เรียนอธิบายแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๔. ผู้เรียนประเมินคำอธิบายของตนกับคำอธิบาย 
อื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์

๕. สื่อสารและให้เหตุผล 

 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียน

การสืบเสาะหาความรู้

ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะสำคัญของการสืบเสาะ ดังนี้
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ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้  ผู้สอน
สามารถออกแบบการสอนให้เหมาะ
สมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 
สภาพห้องเรียน ความพร้อมของผู้
สอนและ ผู้เรียน และบริบทอื่นๆ 
การยืดหยุ่นระดับการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สามารถอธิบาย
ได้ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระดับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ



   ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต 
การสำรวจตรวจสอบ  การทดลอง แล้วนำผลที่ ได้มาจัดระบบเป็นหลัก
การ แนวคิด และองค์ความรู้

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

๑. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกฎและความรู้พื้นฐานใน

วิทยาศาสตร์

๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจำกัดของ

วิทยาศาสตร์

๓. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในสืบเสาะหาความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยี

๔. เพื่อให้ตระหนักการมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ระหว่างวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อม 

๕.  เพื่อนำความรู้ ในแนวคิดและทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและ

ตัดสินใจ

๗.  เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการ

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
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เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ทั้งด้านความรู้ ในเนื้อหาและกระบวนการใน

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยง

ความรู้กับกระบวนการต่างๆ  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะ

หาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการลงมือปฏิบัติอย่างหลาก

หลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน โดยกำหนด

สาระสำคัญ แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 

ดังนี้



รายวิชาพื้นฐาน

◇ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science)  
เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  การดำรง
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช  พันธุกรรม  ความหลาก
หลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

◇ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) 
เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น

◇ วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) 
เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข้อมูล
ทางธรณีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศ และการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์

◇ เทคโนโลยี (Technology) 

•การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) 
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
• วิทยากรคำนวณ (Computing Science)
เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาเพิ่มเติม

◇ ชีววิทยา (Biology)  
เรียนรู้เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา  สารเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์ของสิ่งมี
ชีวิต  พันธุกรรมและการถ่ายทอด  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ในพืชดอก  ระบบและ
การทำงานในอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม  

◇ เคมี (Chemistry)  
เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณสารองค์ประกอบและสมบัติของสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสาร  ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี  

◇ ฟิสิกส์ (Physics)  
เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 
และพลังงาน   

◇ โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ (Earth Astronomy and Space)  
เรียนรู้เกี่ยวกับเอกภพ กาแลกซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ เทคโนโลยี
อวกาศ ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย นัการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียน
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้กำหนดสาระไว้ทั้งหมด 

๔ สาระ ดังนี้ สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระ

วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระวิทยาศาสตร์ โลกและ

อวกาศ และสาระเทคโนโลยี โดยแต่ละสาระมีมาตรฐาน

การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดที่

แสดงไว้ดังตารางที่ ๒
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    ว ๑.๑ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     ว ๑.๒ ✔ ✔ ✔วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    ว ๑.๓ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์กายภาพ

    ว ๒.๑ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์กายภาพ     ว ๒.๒ ✔ ✔ ✔วิทยาศาสตร์กายภาพ

    ว ๒.๓ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์ โลก และ

อวกาศ

   ว ๓.๑ ✔ ✔ ✔วิทยาศาสตร์ โลก และ

อวกาศ    ว ๓.๒ ✔ ✔ ✔

เทคโนโลยี
   ว ๔.๑ ✘ ✔ ✔

เทคโนโลยี
   ว ๔.๒ ✔ ✔ ✔



จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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คุณภาพผู้เรียน

๏ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
รอบตัว

๏ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ ใช้ทำ
วัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว

๏ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรง ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า 
การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น

๏ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 
ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน 
การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม 
ประโยชน์และโทษของลม

๏ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก          และอธิบายผล
การสำรวจตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ

๏ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น  รักษาข้อมูลส่วนตัว

๏ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

๏ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น 

๏ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทาง

๏ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การ
ทำหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช การทำงานของระบบย่อยอาหาร 
และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

๏ เข้าใจสมบัติและการจำแนกวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร การละลาย     การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสาร
อย่างง่าย

๏ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก การหาแรงลัพธ์ แรงเสียด
ทาน แรงไฟฟ้า และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียงและ
แสง

๏ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของ      ดวงจันทร์และ
กลุ่มดาว การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

๏ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน 
การใช้ประโยชน์จากหินและแร่ การเกิด     ซากดึกดำบรรพ์ การ
เกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ลักษณะและผลกระทบของ        
ภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัยและการเกิดและผลกระทบของ

๏ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้

๏ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสิน

๏ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มา

๏ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

๏ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น 

๏ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้

๏ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย และแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับดูแล



26

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๏ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความ
สัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรง
ชีวิตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมและ
ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และการ
ถ่ายทอดพลังงาน

๏ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ 
สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของ
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และสมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม

๏ เข้าใจแรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง 
แรงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ระหว่าง
งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่าย
โอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทาง
ไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการ
เบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

๏ เข้าใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบต่างๆ แสง การ
สะท้อน การหักเห และความเข้มของแสง

๏ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ

๏ เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีต่อลม

๏ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลก
ระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ ใช้ความรู้ ทักษะ 
และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

๏นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำ
เสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  ใช้ทักษะการคิดเชิง
คำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม

๏ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลัก
การทางวิทยาศาสตร์    ที่มีการ  กำหนดและควบคุมตัวแปร คิด
พยากรณ์คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่
การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้
วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่ ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย

๏ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ ได้จากการสืบ
เสาะค้นหาจากพยานหลักฐาน    โดยใช้ความรู้และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสาร
ความคิด ความรู้จากผลการสืบเสาะค้นหาหลากหลายรูปแบบ หรือ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

๏ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่ง

๏ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ใช้ ในชีวิต

๏ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษา
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๏ เข้าใจการการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษา
ดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และความผิด
ปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทาง  พันธุกรรม วิวัฒนาการที่ทำให้เกิดความหลาก
หลายของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
ต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๏ เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ของโลก 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

๏ เข้าใจชนิดของอนุภาคสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม 
สมบัติบางประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่างๆ ของสารที่มีความ
สัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิ
เมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และการเขียนสมการเคมี

๏ เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
มวลและความเร่ง ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่
เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส

๏ เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน  
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้าน
พลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น 
การได้ยิน  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี             
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

๏ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบ

๏ เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรง

๏ เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  สสาร ขนาด 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๏ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่
ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้าง หรือ
พัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา

๏ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจาก
แหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ ใช้ สร้างความรู้
ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม

๏ ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้ง
สมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได้

๏ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์   ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูง 
ที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม 
และเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่
จะพบเพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจ
สอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิง

๏ วิเคราะห์  แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ

๏ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ใน

๏ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ 

๏ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา

๏ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และ

๏ แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษา



 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ที่กำหนดไว้ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
วิทยาศาสตร์กายภาพ  และวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เป็นพื้นฐานที่เพียง
พอสำหรับการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ทั้งนี้
สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ที่ต้อง การศึกษาต่อในสายวิชาชีพที่
ต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน หรือเพื่องานวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระชีววิทยา  สาระเคมี  
สาระฟิสิกส์  และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  สามารถดูรายละเอียดได้ ในคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น มีความ
คาดหวังให้พลเมืองในศตวรรษนี้เป็นผู้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด
และนักแก้ปัญหา สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผู้สอนจึงจำเป็นต้องออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการคิดระดับสูง ด้านทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และด้านทักษะอื่นๆ ตลอดจน
ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด 
เชื่อมั่น ยึดถือและ ศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ ในทางที่
สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  
และผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกที่ดำรงชีวิตในสังคมแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณค่า

ทักษะสำคัญที่ผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อมี
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

๏  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Science Process 
Skills)

๏  ทกัษะกระบวนการสำหรบัการออกแบบและเทคโนโลย ี(Proc-
ess Skills o Design and Technology) 

๏  ทกัษะการคดิเชงิคำนวณ (Computational Thinking)

๏  ทกัษะการเรยีนรู้ ในศตวรรษที ่๒๑ (21st Century Skills)

29

ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills)
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่  การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจำลอง 
และวิธีการอื่นๆ  เพื่อนำข้อมูล สารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Padilla, ๑๙๙๐; 
วรรณทิพา, ๒๕๔๐) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(SCIENCE PROCESS SKILLS)



ทกัษะกระบวนการสำหรบัการออกแบบและเทคโนโลย ี
(Process Skills of Design and Technology)
 
การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะและกระบวนการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและกระบวนการสำคัญของวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ได้แก่ 

ทักษะสำคัญของการออกแบบและเทคโนโลยี (Essential Skills of Design 
and Technology)  เป็นความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการ
สื่อสาร

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 
เป็นการหาวิธีการในการแก้ปัญหา  ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือการพัฒนาสิ่ง
ประดิษฐ์ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามรายละเอียดดังนี้    ภาพที่ ๕ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ภาพที่ ๕ แสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ไม่มี ลำดับขั้นตอนที่แน่นอน ลูกศรแบบ ๒ หัวที่เชื่อมระหว่าง
แต่ละขั้นของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้น
สามารถเกิดขึ้นย้อนกลับไปมาได้ ส่วนลูกศรตรงกลางแสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการแก้ปัญหาสามารถเกิดซ้ำ (Iterate) ในบางขั้นตอนหากจำเป็น 
เช่น เมื่อดำเนินการแก้ปัญหาพบว่ายังต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิด
เพิ่มเติม หรือบางครั้งเมื่อพบว่าวิธีการที่เลือกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ต้อง
กลับไปเลือกวิธีการอื่นที่เคยสรรหาไว้ก่อนหน้านี้หรือรวบรวมแนวคิดและ
สรรหาวิธีการเพิ่มเติม
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กระบวนการ
ออกแบบ

เชงิวศิวกรรม



ทกัษะการคดิเชงิคำนวณ (Computational Thinking)

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ  เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่
สามารถนำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะนี้มีความสำคัญใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อื่นๆ 
และปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วย ทักษะการคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้

การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย (Decomposition) 

เป็นการพิจารณา และแบ่งปัญหา/งาน/ส่วนประกอบ ออกเป็นส่วนย่อย 
เพื่อให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น 

การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา  
(Pattern Recognition)   

เป็นการพิจารณารูปแบบ แนวโน้ม และลักษณะทั่วไปของข้อมูล โดย
พิจารณาว่าเคยพบปัญหาลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ หากมีรูปแบบของปัญหา
ที่คล้ายกันสามารถนำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาประยุกต์ ใช้  และพิจารณารูป
แบบปัญหาย่อยซึ่งอยู่ภายในปัญหาเดียวกันว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน เพื่อใช้
วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้ ทำให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และการ
ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction) 

เป็นการพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญออก
จากส่วนที่ ไม่สำคัญ 

การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) 

เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงาน โดยมีลำดับของคำสั่งหรือวิธี
การที่ชัดเจนที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึงกลุ่มความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่
เชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะนี้
เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยภาคี
เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Parnership for 21st Century Learning, 
2009) โดยกรอบความคิดนี้นำเสนอทั้งส่วนของผลลัพธ์ของผู้เรียนและระบบ
สนับสนุนต่างๆ ดังอธิบายได้ตามภาพที่ ๖

การที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 
๒๑    ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนวิทยาการความรู้และ
ทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อต่างๆ และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นทักษะ
สำคัญสำหรับพลเมืองโลกทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีรูปแบบและวิธีการ
ประเมินการเรียนรู้และทีกษะเหล่านี้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้
สามารถทำได้โดยผสมผสานบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการจัด
ระบบต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา สื่อการจัดการเรียนรู้ การประเมินการ
เรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นประโยชน์ของการหมั่น
เพียรเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเหล่านี้และประสบความ
สำเร็จในอนาคต

กรอบความคิดนี้ยังอธิบายว่า ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะประสบความ
สำเร็จในชีวิตและอาชีพได้จำเป็นต้องรู้หนังสือ นั่นคือมีความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ควบคู่ไปกับความรอบรู้ที่บูรณาการกันระหว่างความรู้ ใน
วิชาการและทักษะกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมา ดังนั้นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 
๒๑ จะต้องเป็นผู้รู้หนังสือ มีทักษะในการเสาะแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง
อันนำไปสู่การเป็นผู้มีด้านความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งจึงจะสามารถคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ สื่อสารและทำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กรอบความคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก P21 Framework for 21st Century Learning  

(Partnership for 21st Century Learning, 2009)



ผลลัพธ์ที่ควรเกิดกับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
(21ST CENTURY STUDENT OUTCOMES)

 องค์ประกอบสำคัญที่เป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
ประกอบด้วย ความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศตวรรษ ๒๑ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะสารสนเทศ สื่อ
มีเดียและเทคโนโลยี 
ผลลัพธ์ที่ควรเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ศตวรรษที่๒๑ ผู้เรียนแห่งศตวรรษนี้จำเป็นต้องมีความรอบรู้ เรื่องราว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑   ผู้สอนจึงต้อง
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่มีการผนวกหรือบูรณาการเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
หรือหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การตระหนักต่อโลก ความรอบรู้ ในเรื่อง
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการประกอบการ ความรอบรู้ ในเรื่องหน้าที่
พลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านศาสตร์วิทยาการต่างๆ ที่
มีความสำคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษนี้ ได้แก่

๏  ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการอ่าน และ ความงดงามของภาษา

๏  วิทยาศาสตร์

๏  ภาษาต่างๆ ในโลก

๏  คณิตศาสตร์

๏  ศิลปะ

๏  เศรษฐศาสตร์

๏  ภูมิศาสตร์

๏  การปกครองและหน้าที่พลเมือง

๏  ประวัติศาสตร์
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ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากผลลัพธ์ด้านความรู้ พลเมืองในศตวรรษที่ 
๒๑ ควรมีสมรรถนะที่จำเป็นอีก ๓ ด้าน ได้แก่ 
๏ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

๏ความรอบรู้และสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 

๏ทักษะสารสนเทศ สื่อมีเดียและเทคโนโลยี   

ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมืองยุคใหม่รวม ๗ ด้าน (สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๘; ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๕๗) ดังนี้

๑. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
(Critical Thinking and Problem Solving)

เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ 
การประเมินและการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
การแก้ปัญหา (Problem Solving)

๒. ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
(Communications, Information, and Media Literacy)  

การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  ประกอบด้วย 
(๑) สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อสร้างสื่อได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์รวมถึงสามารถสื่อสารความคิดผ่านสื่อข้อความหรือสื่อรูปแบบอื่น  
(๒) เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสร้างสื่อข้อความรวมถึงวิธีการสร้างสื่อนั้นๆ    
(๓) เข้าใจอิทธิพลของความเชื่อและวัฒนธรรมต่อสื่อรูปแบบต่างๆ  และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม 
(๔) เข้าใจข้อตกลง ข้อกำหนด และกฎหมายในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ  
การใช้ลิขสิทธิ์ด้านสารสนเทศและสื่อของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๓. ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  
(Collaboration, Teamwork and Leadership)  

เป็นการแสดงความสามารถในการทำงานร่วมกับคนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการทำงาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
ร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงานที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม

๔. ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(Creativity and Innovation)  

เป็นความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
และการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม
การสร้างสรรค์ (Creativity)
การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (Work Creatively with Others) 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการเป็นผู้มีมุมมองและความเข้าใจว่า ความล้มเหลวเป็นโอกาส
แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานและการสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลา และระหว่างกระบวนการสร้างผลงาน จะพบความผิดพลาดมากกว่าความ
สำเร็จ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร

๕) ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) 

หมายถึงทักษะและความชำนาญในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่เกี่ยวกับ
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อจนกระทั่งฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้ ในการทำงานเพื่อการ
สืบค้น การรวบรวม การจัดการ การประมวลผล การประเมินความถูกต้อง การ
สื่อสารและนำเสนอสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทักษะในด้านนี้ยังรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ การ
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
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๖) ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง  
(Career and Learning Self–Reliance) 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และทำงานในยุคปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ ทักษะ
ที่สำคัญในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
การริเริ่มและการกำกับดูแลตัวเอง (Initiative and Self-Direction) 

๗) ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
(Cross–Cultural Understanding)

ทักษะในด้านนี้หมายถึง ความสามารถในการทำงานและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม
ที่คนมีความคิดเห็นและความเชื่อหลากหลายโดยไม่รู้สึกแปลกแยก เคารพความแตก
ต่างทางวัฒนธรรม  สามารถยอมรับและตอบสนองความคิดเห็นที่แตกต่างในเชิง
บวกนำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ได้
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เรียนรู้การคาดคะเนความเป็นไป
ได้โดยอาศัยเหตุผลและความรู้
เดิม ก่อนที่จะวางทำการสำรวจ
ตรวจสอบอย่างรัดกุม



จิตวิทยาศาสตร์  
(Scientific Mind or Scientific Attitudes)

เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความ
รู้สึกนึกคิดในทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือ
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งส่งผลต่อความ
คิด   การตัดสินใจ การกระทำ และการแสดงออกทางพฤติกรรม
ต่อความรู้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนมีความจำเป็นที่จะต้อง
สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความชอบ สนใจที่จะเรียนรู้  ตลอด
จนมีความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิด และทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และการนำ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นผู้ที่เชื่อมั่น ยึดถือ 
และศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ ในทางที่สร้างสรรค์ 
สามารถนำความรู้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างมี
คุณธรรมและมีคุณค่า 
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จิตวิทยาศาสตร์



โดยจิตวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitudes Towards Sciences)  
เป็นความรู้สึก ความเชื่อ และการยึดถือของบุคคล ในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ 
ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ความรู้สึกดังกล่าว เช่น  ความสนใจ  
ความชอบ  การเห็นความสำคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์

เจตคติทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Attitudes)   
เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
หรือการแสดงออกถึงการมีจิตใจที่เป็นวิทยาศาสตร์  
(Kozlow,M.J. & Nay, M.A., 1976) ได้แก่

๏ การใช้วิจารณญาณ

๏ความรอบคอบ 

๏ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน 

๏ความซื่อสัตย์

๏ วัตถุวิสัย

๏ การยอมรับความเห็นต่าง

๏ ความใจกว้าง

๏ ความมุ่งมั่นอดทน

๏ความอยากรู้อยากเห็น
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ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องประเด็นดังนี้

•แนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

•แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์

•แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

•แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

•แนวทางการใช้คำถามกับการส่งเสริมการคิดและการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามอนุกรม
วิธานของบลูม และอนุกรมวิธานที่ปรับปรังมาจากบลูม
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แนวการจดัการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๒๒ ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใน
มาตรา ๒๓ (๒) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ให้ความสำคัญของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   

ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๒๔ ได้ระบุให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
 ๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
 ๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ 
ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 ๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้

สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ 
 ๖. จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนการสอนทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอนจาก
การเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ 
ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคำนึงว่ากิจกรรมการ
เรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคำอธิบาย
เกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้เพื่อนำไปสู่คำตอบของปัญหาหรือคำถามต่างๆ ใน
ที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียน

รู้ของมนุษย์

สภาวิจัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Research Council, 
NRC)  ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ แล้วเรียบเรียง
และเผยแพร่ใน รูปแบบหนังสือ มีชื่อว่า “มนษุยเ์รยีนรูอ้ยา่งไร: สมอง จติใจ 
ประสบการณ ์และโรงเรยีน (How People Learn: Brain, Mind, Experience, and 
School)” ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนใน ๓ วิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ผู้เรียบเรียงได้ระบุว่าในการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ ของมนุษย์ทุกเพศและวัยจะขึ้นอยู่กับหลักการเรียนรู้ ๓ 
ประการ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้นำเสนอผ่านการเรียนรู้ของปลาน้อย ณ สระน้ำ
แห่งหนึ่ง จากนิทาน เรื่อง ปลาก็คือปลา (Fish is Fish) ที่ประพันธ์ โดยลีโอ 
ไลออนี (อ้างอิงไว้ ใน Donovan & Branford, 2005) เนื้อหาโดยสังเขปมีดังนี้
ที่มา: Donovan, M. S. & Branford, J.D. (2005). How students learn science in the classroom, 
p.2 - 3

นิทาน ปลาก็คือปลา (Fish is Fish)

จากนิทานข้างต้นนี้ หากเปรียบสระน้ำแห่งนี้เป็นห้องเรียน กบอาจเปรียบได้
กับผู้สอน ในขณะที่ปลาน้อยอาจเปรียบได้กับผู้เรียน    บทสนทนาและภาพที่
ปลาน้อยจินตนาการสื่อให้เราเห็นว่า แม้ว่ากบจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับนก 
วัว หรือคนได้อย่างครบถ้วนตามที่ตนเองพบมา แต่ปลาน้อยก็นำ
ประสบการณ์ของตนเองมาทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ที่กบเล่า แล้วสร้างเป็น
ความรู้และความเข้าใจของตนเองอยู่ดี โดยที่กบไม่มีโอกาสรู้เลยว่าปลาน้อยมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ตนเล่าอย่างไรบ้าง

นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ว่า ถ้าผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นแต่เพียงการถ่ายทอดข้อมูล โดยไม่มีการตรวจสอบหรือค้นหาความรู้
เดิม (Prior Knowledge) หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้มาก่อนที่จะมาเรียนใน
ห้องเรียน สิ่งที่ผู้เรียนรู้มาอาจแตกต่างจากสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เพราะเมื่อได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ ผู้เรียนมักใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของตัวเองซึ่งอาจได้มากจากชั้นเรียน    จากประสบการณ์
ตรงของตัวเอง จากพ่อ แม่ ญาติ เพื่อน โทรทัศน์ หรือจากที่อื่นๆ มาผสม
ผสานกับข้อมูลใหม่ที่ ได้แล้วสังเคราะห์เป็นความรู้หรือความเข้าใจของตัวเอง 
ดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เรียน ผู้สอนควรยึดหลักปฏิบัติ 
คือ (๑) มีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนเสมอก่อนลงมือสอน (๒) ให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด และ (๓) ผู้เรียนควรได้
สะท้อนและติดตามการเรียนรู้ของตัวเอง ขณะเดียวกันผู้สอนควรมีการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (Musikul, 2010; กุศลิน, 
๒๕๕๔)
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แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จได้ ใน
อนาคตนั้น จำเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนานักคิด 
นักแก้ปัญหา และนักเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยอาจทำได้ดังนี้

๏ ผู้สอนกระตุ้นหรือจัดสถานการณ์ ให้ผู้เรียนได้เกิดคำถามหรือข้อสงสัย
ที่อยากค้นหาคำตอบ 

๏ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาคำ
ตอบที่สงสัย โดยเริ่มจากการลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามคำแนะนำ
จนกระทั่งสามารถออกแบบและวางแผนการสืบเสาะ    เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วนำมาสร้างคำอธิบายด้วย
ตนเอง 

๏ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
อย่างลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

๏ผูเ้รยีนไดฝ้กึฝนทกัษะตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง สมำ่เสมอและเหมาะสมกบัวยั   

๏ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องตามยุคสมัยในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ ใช้
สืบค้นข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติภูมิ ใช้จัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล ใช้สร้างแบบจำลอง 

๏  ผู้เรียนสามารถออกแบบและทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อฝึกฝนและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ

กระบวนการสำหรับการออกแบบและเทคโนโลยี และทักษะที่สำคัญ
สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้

๏ ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น
เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ ได้เรียนรู้ ใน
ห้องเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นความ
สำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๏ผู้เรียนควรมีโอกาสได้รู้จักและคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งอาจเพิ่มระดับความซับซ้อนของข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยของผู้
เรียน เช่น ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้ฝึกฝนการวิเคราะห์และสร้าง
คำอธิบายจากข้อมูลที่เก็บได้จริงแต่ไม่มีความซับซ้อน ส่วนในระดับ
มัธยมศึกษาอาจให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่หลากหลาย ซับซ้อน มีปริมาณมาก 
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถนำมาจัดกระทำหรือ
จัดการได้ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือแบบเดิม 

๏ผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการ
กับความรู้จากแขนงวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ มาแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง หรือเกิดขึ้นจริง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะหาความรู้
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และธรรมชาติการเรียนรู้
ของมนุษย์นั้น ครูสามารถเลือกกลวิธีในจัดการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา บริบท และปัจจัยอื่นๆ กลวิธีที่สามารถนำมา
ใช้จัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนได้ เช่น การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
Based Learning)
“การสืบเสาะ (Inquiry)” เป็นกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเลียนแบบ
วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ 
แม้ว่าจะมีการนำการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาใช้ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มา
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันก็ยังปรากฏความสับสนหลายประการ
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ดังนี้

๑. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น   
(5E Learning Cycle) เป็นสิ่งเดียวกัน

๒. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องจัดแบบสืบเสาะหาความรู้เท่านั้น
๓. การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาคือต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งคำถามและทำการสืบ

เสาะเพื่อตอบคำถามที่ตนตั้งไว้ด้วยตัวเอง
๔. การเรียนรู้แบบสืบเสาะคือการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรม (hands-

on activity) เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการมากกว่าการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

๕. ความตื่นเต้นสนุกสนานของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรมเป็นตัวบ่งชี้ระดับของ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ตามมาตรฐานวทิยาศาสตรศ์กึษาแหง่ชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา(National 
Science Education Standards) โดยสภาวจิยัแหง่ชาต ิ(NRC, 1996) ได้
นยิาม “การสบืเสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตร”์ (Scientific Inquiry) วา่เปน็ 
กระบวนการสบืเสาะหาความรูท้ีน่กัวทิยาศาสตร์ ใชเ้พือ่ศกึษาปรากฏการณ์
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาต ิและนำเสนอผลการศกึษานัน้ตามสารสนเทศหรอื
หลกัฐานตา่งๆ ทีร่วบรวมได ้
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
จึงหมายถึงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับทักษะ
กระบวนการต่างๆ ระหว่างกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบเดียวกันกับที่
นักวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  จึงกล่าว
ได้ว่า หัวใจสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนก็คือ
การให้ผู้เรียนได้ ใช้กระบวนการในการสำรวจตรวจสอบ (Investigation Proc-
ess) และ รวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือ
แก้ปัญหา ข้อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนได้ทำระหว่างการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีส่วนที่คล้ายคลึงกับวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่สนใจ       
ที่มา: ปรับปรุงจาก National Research Council. (๒๐๐๐). Inquiry and the national science educa-
tion standards: A guide for teaching and learning.
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ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และของผู้เรียน

การสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียน

๑. สังเกต ๑. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา

๒. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา ๒. กำหนดปัญหา

๓. กำหนดปัญหาจากความรู้พื้นฐาน ๓. พยากรณ์หรือตั้งสมมติฐาน

๔. รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและ/
หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์

๔. วางแผนและดำเนินการอย่างง่ายเพื่อสืบ
เสาะค้นหาคำตอบ

๕. ค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา ๕. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ทดลอง หรือ
สร้างแบบจำลอง

๖. อธิบายสิ่งที่ศึกษา ๖. สร้างคำอธิบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์

๗. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/
หลักฐานสนับสนุน

๗. พิจารณาและเปรียบเทียบคำอธิบายของ
ตนเองกับคำอธิบายอื่น ๆ

๘. พิจารณาข้อมูลใหม่ ๘. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ

๙. อธิบายเพิ่มเติมสิ่งที่ศึกษา ๙. ตรวจสอบคำอธิบาย

๑๐. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/
หลักฐานสนับสนุน



การสืบเสาะหาความรู้ ในห้องเรียนสามารถทำได้หลากหลายระดับ ตั้งแต่การ
ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดการสำรวจตรวจสอบของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบยืนยันสิ่ง
ที่รู้มาแล้วไปจนถึงการที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบการสำรวจตรวจ
สอบอย่างอิสระเพื่อสำรวจปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

(๑) การสืบเสาะแบบกำหนดโครงสร้าง 

(๒) การสืบเสาะแบบกึ่งกำหนดโครงสร้าง 

(๓) การสืบเสาะไม่กำหนดโครงสร้าง 

โดยบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนแตล่ะระดบัมคีวามแตกตา่งกนัดงัแสดงใน
ตารางที ่๔

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แต่ละแบบ
นั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน   ผู้สอนต้องพิจารณาระดับของการสืบ
เสาะหาความรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาในการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน บริบทของห้องเรียนและโรงเรียน รวมถึงความ
มั่นใจของตัวผู้สอนเอง
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ตารางที่ ๔ ระดับของการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

ขั้น
ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ขั้น
ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓

การกำหนดปัญหา ผู้สอนหรือหนังสือเรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา ผู้สอนหรือผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา

กระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนหรือหนังสือเรียนเป็นผู้กำหนดวิธีการแก้ปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการแก้ปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการแก้ปัญหา

แนวทางการแก้ปัญหา ผู้เรียนแก้ปัญหาตามวิธีการที่กำหนดไว้ ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา



แนวทางการใช้คำถามกับการส่งเสริมการคิดและ
การพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามอนุกรมวิธานของบลูม 
และอนุกรมวิธานที่ปรับปรังมาจากบลูม
การสนทนาหรืออภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนเองจะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด รวมถึงทักษะการสื่อสาร ดังนั้น คำถาม
ของผู้สอนระหว่างการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมการคิดของผู้เรียน ลักษณะของคำถามที่ดี คือ
 ๑. มีความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำกวม

 ๒. เป็นคำถามที่กระชับ

 ๓. เป็นประโยคที่สมบูรณ์

 ๔. ไม่ยากหรือง่ายเกินไปสำหรับผู้เรียน

 ๕. เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคิด

 ๖. เป็นคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ หรือค้นหาคำตอบได้

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดอาจมีแนวทางดังนี้
๏ ก่อนการสอน ผู้สอนควรแต่งคำถามที่ท้าทายการคิดระดับต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าคำถามมีหลากหลายระดับ และตรงกับจุดประสงค์หรือเป้า
หมายที่ตั้งไว้ เช่น

• เว็บไซต์ทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง (การวิเคราะห์)

• ผู้เขียนบทความนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับเรา  (การใช้วิจารณญาณ)

• เราจะแต่งตอนจบของเรื่องนี้ ใหม่ได้อย่างไร (การสร้างสรรค์)

• รื่องราวที่อ่านทำให้เรารู้สึกอย่างไร (การประเมิน)

๏  ผู้เรียนมีเวลาคิดอย่างเหมาะสมหลังจากได้ฟังคำถามและคำตอบ    งาน
วิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้มีเวลาคิดหลังจากได้ฟังคำถาม
และคำตอบจากเพื่อนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถคิดและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง

นั้นๆ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น หากเป็นคำถามที่เน้นการคิดขั้นพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนมาก 
ผู้สอนอาจให้เวลาในการคิดประมาณ ๓ – ๕ วินาที แต่หากเป็นคำถาม
ระดับสูง มีความซับซ้อนมาก อาจให้เวลาในการคิดประมาณ ๑๐ วินาที 
(Rowe, 1974)

๏  กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดออกมาดังๆ   ผู้สอนต้องพยายามให้ผู้
เรียนอธิบายการคิดของตนเองออกมาเป็นคำพูด

๏  ใช้คำถามของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบเสาะค้นหาคำตอบ ตั้ง
สมมติฐาน หรืออภิปราย    คำถามที่ผู้เรียนตั้งขึ้นมักจะนำไปสู่การคิดที่มี
คุณภาพ และเมื่อผู้สอนใช้คำถามเหล่านี้ ผู้เรียนมักจะให้ความสนใจและร่วม
มือในการเรียนรู้มากขึ้น 

๏  ผู้สอนสาธิตหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนในการถามคำถามแบบต่างๆ   ผู้
สอนและผู้เรียนสามารถช่วยกันตั้งคำถามเพื่อที่จะกระตุ้นการคิดแบบต่างๆ 
โดยผู้สอนสามารถเป็นต้นแบบในการใช้คำถามที่ดี คำถามที่ส่งเสริมการคิด
และการนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้

 การอภิปรายซักถามมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดัง
นั้นครูควรวางแผนการสอน คิดรายการคำถามที่หลากหลายระดับการเรียนรู้
ตามอนุกรมวิธานที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้จำแนกได้ ดังนี้
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อนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

ปีค.ศ. ๑๙๕๖ (พุทธศักราช ๒๔๙๙) เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom) และ
คณะได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีชื่อว่าอนุกรมวิธานวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
ของเบนจามิน บลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational   Objectives) หรอืที่
รูจ้กักนัสัน้ๆ วา่ อนกุรมวธิานของบลมู (Blooms’ Taxonomy) ซึ่งก็คือการจัดจำแนกการ
เรียนรู้ออกเป็น ๓ ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะพสิยั (Psy-
chomotor Domain) และดา้นจติพสิยั (Affective Domain) สำหรับด้านพุทธิสิสัยนั้น 
บลูมได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้ (จริยา เสถบุตร ๒๕๔๗; ทิศนา แขม
มณี, ๒๕๔๕)

อนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy)

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พุทธศักราช ๒๕๔๔) นักจิตวิทยาชื่อแอนเดอร์สัน (Lorin Anderson) 
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบลูม และเดวิด คราธวอห์ล  (David Krathwohl) เพื่อนร่วมงานที่
เคยเผยแพร่อนุกรมวิธานของบลูมมาก่อนหน้านี้ ได้ทบทวนและปรับปรุงอนุกรมวิธาน
ของบลูม โดยใชช้ือ่วา่ “อนกุรมวธิานการเรยีน การสอน และการประเมนิ (a Taxonomy 
for Learning, Teaching, and Assessment)” หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่ อนกุรมวธิานที่
ปรบัปรงุมาจากบลมู (Revised Bloom’s Taxonomy) (Anderson & Krathwohl, 2001) 
โดยการปรับปรุงอนุกรมวิธานของบลูมให้เป็นพลวัตมากยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนแต่ละ
ระดับของบลูมจากคำนามให้เป็นคำกิริยาเพื่อแสดงถึงกระบวนการของนักคิดเพื่อ
พัฒนาสติปัญญาด้านพุทธิพิสัยซึ่งได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้
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ดูคำอธิบายแต่ละระดับ

อนุกรมวิธานของบลูม อนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม

ดูคำอธิบายแต่ละระดับ



 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
โดยปราศจากการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ รอบคอบด้วยตาม
ลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม ย่อมไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มี
ประสิทธิภาพ   ดังนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องมีการวางแผนการสอนที่มากก
ว่าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือเล่นสนุกเท่านั้น แต่ต้องมีการผสม
ผสานขั้นตอนหรือกระบวนการอื่นๆ อย่างมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม
เพื่อให้การเรียนรู้ที่เหมาะสม การผสมผสานขั้นตอนต่างๆ เข้าด้วย
กันอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้
เรียน เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้  เช่น วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ 
วัฏจักร การเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น

งานวิจัยมากมายได้ยืนยันว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็น
ระบบ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบ มีลำดับขั้นตอน
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือสืบเสาะและค้นหาสิ่งต่างๆ แล้วทำความเข้า
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้อย่างราบรื่น เหมาะสม จะทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
ช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย
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การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบต่างๆ



วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ (Karplus Learning Cycle Model)

ในช่วงปีค.ศ. ๑๙๖๐ (พุทธศักราช ๒๕๑๐) Robert Karplus และคณะทำงาน
จาก Science Curriculum Improvement Study; SCIS ได้เสนอวัฏจักร
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ ๘

วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (5E Learning Cycle Model)
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ภาพที่ ๘  วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ

ภาพที่ ๙ วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น

วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้นนี้ ได้พัฒนาต่อยอดมาจากวัฏจักรการเรียนรู้ของ
คาร์ปลัซ โดยกลุ่มผู้พัฒนาหลักสูตรชีววิทยาที่มีชื่อว่า Biological Sciences 
Curriculum Study; BSCS ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเพิ่มอีก ๒ ขั้น
ตอนเข้าไปในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ และกำหนดชื่อขั้นตอนทั้ง ๕ ขึ้น
ใหม่ ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อ
สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินความรู้ (Bybee, ๒๐๑๕)   การเปรียบ
เทียบในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซและวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น ได้
แสดงไว้ ดังตารางที่ ๕



วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น (7E Learning Cycle Model)

จากงานวิจัยเรื่องนักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร (How students learn 
science in the classroom,๒๐๐๕) นักการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขั้น
การจัดการเรียนรู้ขึ้นมา ๒ ขั้น จากวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น เพื่อป้องกัน
การละเลยในเรื่องความรู้เดิมของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

ผูเ้รยีนควรไดร้บัการประเมนิและขยายการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และยัง่ยนื ขัน้ตอนในวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ ๗ ขัน้ 
ไดแ้ก ่ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ ขัน้สรา้งความสนใจ ขัน้สำรวจและคน้หา ขัน้
อธบิายและลงขอ้สรปุ ขัน้ขยายความรู ้ขัน้ประเมนิความรู ้และขัน้ใชค้วามรู ้ 
ดงัแสดงในตารางที ่๖  
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วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น จุดมุ่งหมาย

ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม
เป็นการค้นหาและวินิจฉัยความรู้ที่ติดตัวมาของผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่สนับสนุนหรือขัดขวางการเรียน
รู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้
เรียนได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นสร้างความสนใจ  ขั้นสร้างความสนใจ  
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจ
ของตัวเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม

ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นสำรวจและค้นหา 
เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นการนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ ได้ ในรูปแบบต่างๆ

ขั้นขยายความรู้ ขั้นขยายความรู้
เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลอง 
หรือข้อสรุปที่ ได้ ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ขั้นประเมินความรู้ ขั้นประเมินความรู้ เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด 

ขั้นใช้ความรู้
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่
อยู่นอกห้องเรียนหรืออยู่ในชีวิตจริง โดยที่ ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 

ตารางที่ ๖   วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น



 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ด้านต่างๆ ของผู้เรียนนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินรูป
แบบที่หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รูปแบบการ
ประเมินการเรียนรู้ ได้แก่
  การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment)  
 การประเมินเรียนรู้สรุปรวม (Summative   Assessment)         
และ
 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้
สอนจำเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง และผู้สอนต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธี
การต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
แต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ (กศุลนิ, ๒๕๕๕ )

แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด 
และลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ    การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสำคัญและ

จำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียน เพราะสามารถ
ทำให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดประสงค์สำคัญของการประเมินการเรียนรู้ คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจำนวนมากยังให้
ความสำคัญกับการประเมินผลสรุปรวม  ที่เน้นการทำข้อสอบ รวมถึงการให้
ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการประเมินผลสรุปรวมที่ปรากฏในรูปของระดับ
ผลการเรียน (grade) หรือลำดับของผู้เรียนในชั้นเรียน (rank) ซึ่งได้จากการ
เปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้เรียนมากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนที่เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองของผู้เรียน      แต่ละคน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงก่อ
ให้เกิดวัฒนธรรม   การเรียนรู้แบบท่องจำเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อ
แข่งขัน     ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินมากกว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, 
เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
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แนวทางการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์



แนวคิดของการประเมินการเรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทักษะของผู้
เรียน (Harlen, ๒๐๐๑) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียน และการประเมินการเรียนรู้สรุปรวม การการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อ
เนื่อง (on-going process) ที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน โดยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Harlen, ๑๙๙๕; ๑๙๙๘; Black and 
Wiliam, ๑๙๙๘; Bell and Cowie, ๑๙๙๙) แนวคิดพื้นฐานของการประเมิน
การเรียนรู้ระหว่างเรียน คือผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นจึงเป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ที่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมากกว่า
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Harlen, ๑๙๙๘)  
     

จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
 ๑. เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ มีทักษะความชำนาญในการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ 

รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้

สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

 ๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร

 ๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้ และเปรียบเทียบระดับ

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

 หน้าที่สำคัญของผู้สอนในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนคือ เก็บ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่างการ
เรียนการสอน ตีความหมายข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นโดยเปรียบเทียบกับเป้า
หมายการเรียนรู้และเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร แล้วให้ข้อมูลย้อน

กลับแก่ผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อยู่ ในระดับใด มีจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง   
หรือไม่ อย่างไร ควรจะพัฒนาอะไร และควรทำอย่างไรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นผู้สอนยังมีหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง (Tunstall and Gipps, ๑๙๙๖; Harlen, ๑๙๙๘) สิ่งสำคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้
เรียนในการพัฒนาตนเองแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สอนเพื่อปรับปรุง
การสอนในครั้งต่อไปให้สอดคล้องกับจุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือความต้องการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย (Bell and Cowie, 1999; Black 
and Wiliam, 1998)
 ในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองด้วยการประเมินผลตนเอง (self-assessment) 
เนื่องจากไม่มีใครเรียนรู้แทนกันได้ ดังนั้นผู้เรียนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองหรือไม่และทำอย่างไร มากกว่าจะให้ครูเป็นผู้
ตัดสิน ยิ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองมากเท่าใดเขาก็จะ
สามารถพัฒนาตนเองได้มากเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะประเมินผล
ตนเองได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอว่า อะไรคือเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ตนเองพึงบรรลุ ดังนั้นครูผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเป้าหมาย
การเรียนรู้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน (Harlen, 
๑๙๙๘; Bell and Cowie, ๑๙๙๙; Cowie, ๒๐๐๐)
 ในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน นอกจากครูผู้สอนจะเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้ว ก็ยังสามารถจัดระดับของ
การตอบสนอง (degree of responsiveness) โดยเน้นพัฒนาการของการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายกลุ่มหรือรายห้องเรียนได้เช่นเดียวกัน อีกทั้ง
สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาของผู้เรียนในหลายมิติการเรียนรู้ อาทิเช่น 
ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก เจตคติ หรือทักษะ ดังนั้นกระบวนการ
ประเมินผลระหว่างเรียนจึงขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายของบท
เรียน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ และระดับการตอบสนองต่อผู้เรียน 
(Bell and Cowie, ๑๙๙๙)
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แนวทางการประเมินการเรียนรู้

การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ได้
ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้
 ๑. ต้องวัดและประเมินทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะ

กระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง

โอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน

 ๒.  วิธีการวัดและประเมินต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่

กำหนดไว้

 ๓. ต้องเก็บข้อมูลที่ ได้จากการวัดและประเมินอย่างตรงไปตรงมา และ

ต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่

 ๔. ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผล

และลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

 ๕. การวัดและประเมินต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้าน

ของวิธีการวัด โอกาสของการประเมิน
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บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
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๑. ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และผู้ปกครองไม่ควรให้

ความสำคัญกับการประเมินการเรียนรู้สรุปรวมและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินดังกล่าว (เช่น ระดับผลการเรียน ลำดับของผู้เรียน และการรับรอง
มาตรฐานของสถานศึกษา) แต่เพียงอย่างเดียว จนทำให้การประเมินการเรียนรู้
แบบสรุปรวมเป็นตัวกำหนดการเรียนการสอนและการประเมินผลในห้องเรียน
ทั้งหมด หรือทำให้การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนไม่ได้รับความสนใจและ
ถูกละเลยในการปฏิบัติ 

๒. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้
ปกครองควรให้ความสำคัญกับ
การประเมินการเรียนรู้ระหว่าง

เรียน และเชื่อมโยงการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนและการประเมินการ
เรียนรู้แบบสรุปรวมเข้าด้วยกัน โดยทำความเข้าใจบทบาทของการประเมินทั้ง
สองแบบว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนมุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับใน
ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มตาม
ศักยภาพ และเพื่อให้ครูผู้สอนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการประเมินการเรียนรู้แบบสรุปรวมมุ่งเน้นการให้
สารสนเทศเชิงสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ ในภาพรวมของผู้เรียนในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ ซึ่งการประเมินผลทั้งสองแบบต่างก็เกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

๓. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน และได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนในห้องเรียนของตนเอง 
นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้ผู้สอนทำงานวิจัยในชั้นเรียน (classroom research) เพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนที่มีต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนของผู้สอน

๔. ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนความเชื่อบางประการที่ขัดขวางการใช้
การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนในห้องเรียน (Black and Wi-

liam, ๑๙๙๘; Black and Harrison, ๒๐๐๑) ดังต่อไปนี้
๏  การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร  

๏  การสอน คือ การถ่ายโอนความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่วนการเรียนรู้ 
คือ การที่ผู้เรียนสามารถจดจำความรู้ที่ผู้สอนถ่ายโอนไปให้ได้ โดยไม่เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น

๏  ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับสติปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Fixed I.Q.) และ
จะคงที่ ไปตลอดชีวิต โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากระบบโรงเรียน 

๏  การประเมินการเรียนรู้การเรียนรู้ ไปสู่ผู้เรียนในกระบวนการประเมินการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนทำให้ครูผู้สอนสูญเสียอำนาจการควบคุมชั้นเรียน 



๑. ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการสนับสนุนให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในปรัชญา กระบวนการเรียนรู้ และธรรมชาติของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะได้สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้
 -  งบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ จัดทำและจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน
 -  ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ
 -  นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒. ครูผู้สอน เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อออกแบบหรือเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
อิสระ ท้งนี้ผู้สอนจึงจำเป็นต้อง
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 -  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 -  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งด ี
สามารถสบืเสาะ หาค้นหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง สนใจใฝ่หาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เลือกใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีสอน วิธีการประเมินการเรียนรู้ทั้ง
ระหว่างเรียน และสรุปรวมตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีและการประเมิน
การเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม
 -  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในอาชีพครูในฐานะครูวิชาชีพ 
 -  มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

 ๓. ผู้เรียน อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ
การเรียนการสอนก็คือผู้เรียน   โดยแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้ง
บุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่างกาย 
ตลอดจนความแตกต่างในเรื่องรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ เช่น โดยการฟัง 
โดยการมองเห็น โดยการได้หยิบ จับ สัมผัส หรือลงมือทำ ซึ่งผู้สอนต้อง
ออกแบบการเรียนรู้ ให้หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
เพื่อให้ทุกคนสามารถเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน 
นอกจากนีผู้เ้รยีนควรมีโอกาสรว่มคดิรว่มวางแผนในการจดัการเรยีนการสอน 
และมีโอกาสเลอืกวธิเีรยีนไดอ้ยา่งหลากหลายตามความเหมาะสมภายใตก้าร
แนะนำของผูส้อน
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ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้



  
๔. สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศการเรียนการสอน 

ผู้สอนต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อ
การพัฒนาทางวิชาการ เช่น จัดห้องชวนคิด ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัด
ระบบนิเวศจำลอง จัดบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา 
ธรณีวิทยา ฯลฯ มีการดัดแปลงห้องเรียนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดี และจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้ปกครอง และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษา

ส่วนที่ ๒



การนำเสนอส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

สอดคล้องสาระการเรียนรู้ที่ ๑ - ๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ 

กายภาพ  วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี
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