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 บทท่ี  4 
คณุลกัษณะของผูนิ้เทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์

 
 

การนิเทศการสอนวิทยาศาสตร ์
 
 จรนิทร ์ งามแมน้(2511, Online) กล่าวว่า การนิเทศการสอน (Instructional 
Supervision) เป็นค าผสมระหว่างการนิเทศ และการสอน โดยการนิเทศการสอนเป็นสว่นหนึ่ง
ของการนิเทศ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการของผูนิ้เทศทีมุ่ง่ปรบัปรุงและพฒันาการสอน
ในสถานศกึษา โดยมุง่ทีพ่ฤตกิรรมของครทูีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูเ้รยีน เน่ืองจากการสอน
เป็นพฤตกิรรมทีเ่รยีนรูไ้ด ้การเรยีนรูจ้ะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้ ซึง่ผู้
นิเทศสามารถนิเทศครู เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการสอนได้ ซึง่จะน าไปสูก่าร
ปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหด้ขีึน้ 
 นัน่คอื การนิเทศการสอน เป็นการใหค้วามช่วยเหลอื แนะน า หรอืปรบัปรุงทางการ
ดา้นการสอนแก่ผูส้อนเพื่อใหส้ามารถด าเนินงานของตนไปไดด้ว้ยด ีโดยผูนิ้เทศควรเอาใจใส ่
ในการส ารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะน าการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้ผู้สอนมี
ความสามารถในการสอนอยา่งดมีปีระสทิธภิาพ  เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมใหเ้ป็น
พฤตกิรรมทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู้ จงึท าใหม้ชีื่อเรยีกการนิเทศการสอนอกีชื่อหน่ึงว่า การ
นิเทศแบบคลนิิค เพราะเกดิจากการสงัเกตการสอนของผูส้อนแลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ 
 การนิเทศการสอนวิทยาศาสตร ์จงึหมายถึงการให้ความช่วยเหลือ แนะน า หรอื
ปรบัปรุงทางการดา้นการสอนวชิาวทิยาศาสตรแ์ก่ผูส้อน เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานด้านการ
สอนวชิาวทิยาศาสตรข์องตนไปไดด้ว้ยด ีโดยผูนิ้เทศควรเอาใจใส ่ในการส ารวจตรวจสอบเพื่อ
ดแูลแนะน าการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีน ใหผู้ส้อนมคีวามสามารถใน
การสอนวชิาวทิยาศาสตรอ์ยา่งดมีปีระสทิธภิาพ  เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมใหเ้ป็น
พฤตกิรรมทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยา่งสมบูรณ์ทัง้ดา้นความรู ้และกระบวนการ
เรยีนรู ้
 จากความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัการนิเทศท าใหเ้ราทราบว่าผูนิ้เทศจะต้องมหีน้าที่ทัง้การ
สอน และการบรกิารแนะน าช่วยเหลอื เพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการสอนท าใหผู้้
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นิเทศต้องมลีกัษณะทีเ่ฉพาะเจาะจงพอสมควร จงึจะเหน็ผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจน 
ดงันัน้ถ้าต้องการใหก้ารสอนวทิยาศาสตร์ของครูดขีึน้พฒันาขึน้ ควรเลอืกผูนิ้เทศที่มคีวามรู้
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์คูก่บัความรูด้า้นการนิเทศ  
 
คณุลกัษณะของผูนิ้เทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
 

คุณลกัษณะของผูนิ้เทศการสอน กญัญา  วรียวรรธน (2511,Online)กล่าวว่าควรมี
ทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะการสงัเกตการสอน   ซึง่ทกัษะเหล่าน้ีจะท า
ใหผู้ถู้กนิเทศเกดิความรูส้กึที่เป็นกนัเอง และท าใหก้ารสอนเป็นธรรมชาตอินัจะเกดิผลดตี่อการ
นิเทศ เพราะจะไดข้อ้มูลทีแ่ทจ้รงิเพื่อน าไปปรบัปรุงการท างาน นอกจากทกัษะเหล่าน้ีผูนิ้เทศ
ควรมคีวามรูค้วามสามารถในการสอนด้วย เพราะการนิเทศจะต้องสงัเกตการสอนของผู้ถูก
นิเทศ และใหน้ าแนะน า หรอืสาธติวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัสภาพหอ้งเรยีน และผูเ้รยีน ดงั
ขอ้มูลที่ปรากฏในประวตัิการนิเทศทัง้ต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งจะต้องท าการคดัเลอืก
บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาท างานในดา้นการนิเทศ 

เน่ืองจากปจัจุบนัความรู้ได้แตกแขนงเป็นศาสตร์สาขาต่างๆมากมาย อกีทัง้มแีหล่ง
เ รียนรู้ที่ เ ปิดกว้างและทันสมัยขึ้น  ท า ให้มีกระบวนวิชามากขึ้น ในโรง เ รียน  และ
สถาบนัอุดมศกึษาเองกส็ามารถผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเฉพาะทางมาก
ขึน้ การใหค้ าแนะน าในภาพรวมอาจไมช่ดัเจนส าหรบัการสอนหรอืการจดักระบวนการเรยีนรูใ้น
วชิาทีต่อ้งใชม้คีวามรูเ้ฉพาะดา้น เช่น วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศลิปศาสตร ์คอมพวิเตอร ์
ฯลฯ ซึ่งบุคคลที่จะใหค้ าแนะน าในความรูเ้ฉพาะด้านไดด้ ีย่อมหนีไม่พน้ผูท้ี่จบความรูใ้นดา้น
นัน้ๆ จงึท าใหก้ารนิเทศการสอนมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่คุณลกัษณะของการนิเทศมากขึน้
ตามแต่สาขาวชิาทีผู่นิ้เทศจะไปท าการนิเทศหรอืใหค้ าแนะน า ซึ่งในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะการ
นิเทศวชิาการสอนวชิาวทิยาศาสตรเ์ทา่นัน้ 

คุณลกัษณะของผูนิ้เทศการสอนวทิยาศาสตร ์มดีงัน้ี 
1. ทกัษะการสือ่สาร 
2. ทกัษะการฟงั 
3. ทกัษะการสงัเกต 
4. ทกัษะการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์
ทกัษะการส่ือสาร  จะหมายรวมถงึทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธร์วมดว้ย ทัง้น้ีเพราะการ 
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สื่อสารทีด่นีอกจากจะตอ้งมทีัง้ วจันภาษา และ อวจันภาษาคู่กนั แลว้การมมีนุษยสมัพนัธอ์นัดี
งามจะท าใหก้ารสือ่สารด าเนินไปไดด้ว้ยดแีละท าใหง้านสมัฤทธผิลไดง้า่ยขึน้ 

วจันภาษา  คอื  ภาษาทีใ่ชถ้อ้ยค าในการพดูหรอืการเขยีน  มรีะบบระเบยีบวธิ ีในการ
ใช้ส านวนภาษาที่สื่อสารในชวีติประจ า การนิเทศบางครัง้อาจจะต้องเขยีนผลการนิเทศให้ผู้
นิเทศรบัทราบดว้ย ซึ่งผูนิ้เทศนอกจากจะต้องใชภ้าษาประเภทน้ีอย่างสุภาพและเป็นทางการ
แลว้ยงัตอ้งมคีวามเป็นกนัเองกบัผูถู้กนิเทศดว้ย จงึจะไมเ่กดิความกดดนัในการนิเทศ  

อวจันภาษา  คอื  ภาษาทีใ่ชส้ื่อความหมายโดยท่าทางไมต่อ้งใชถ้อ้ยค า เช่นการใชส้ี
หน้า  ท่าทาง  การแต่งกาย  อาการเคลื่อนไหวมอื  แขน  นยัน์ตา  น ้าเสยีง  ใหรู้ค้วามหมาย
และอารมณ์ของผูส้ื่อสาร  ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหผู้ถู้กนิเทศรูส้กึเกรงใจ และยอมรบัในค าแนะน าทีผู่้
นิเทศชีแ้นะไดด้ขีึน้ ถา้ผูนิ้เทศวางตวัไดด้ ีและเหมาะสม 

มนุษยสมัพนัธ์  คอืการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีอ่ยู่ร่วมกนั ในลกัษณะทีร่่วมแรง
ร่วมใจในการท างาน หรอืจูงใจใหท้ าในสิง่ที่ต้องการอย่างสรา้งสรรค์ จนบรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ความมมีนุษยสมัพนัธ์ (Human Relation) หมายถงึ การสรา้งความเป็นมติรหรอื
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบับุคคลอื่นทีเ่ราตดิต่อสื่อสาร โดยการใชอ้วจันภาษา รว่มกบัวจันภาษา
ประกอบในการทกัทาย สนทนา และช่วยเหลอื การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่จีะช่วยใหง้านส าเรจ็ได้
โดยงา่ยอกีทัง้ยงัผกูมติรใหย้าวนานต่อไป ผูท้ีม่มีนุษยสมัพนัธ์ในการท างานดสี่วนใหญ่จะเป็น
บุคคลทีม่องโลกในแงด่ ีหรอืคดิในดา้นบวก (Positive Thinking) จงึสามารถใชห้ลกัของ R-E-L-
A-T-I-O-N เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถดา้นการมมีนุษยสมัพนัธใ์นการท างานให้
เกดิขึน้ได ้ดงัน้ี (กญัญา  วรียวรรธน, 2511, Online) 

หลกัของ "R-E-L-A-T-I-O-N" 
                R  ยอ่มาจาก Reality   เป็นตวัของเรา…น าพาความจรงิใจ 
                E  ยอ่มาจาก Energetic                   กระตอืรอืรน้….สรา้งความประทบัใจ 
                L  ยอ่มาจาก Listening                   เป็นผูร้บัฟงัทีด่…ีเขา้ถงึจติใจ 
                A  ยอ่มาจาก Adaptability                ปรบัตวัเป็นเลศิ…สรา้งสายสมัพนัธ ์ 
                T  ยอ่มาจาก Tolerance                  อดทนสกันิด…ชวีติสขุสนัต ์
                I   ยอ่มาจาก Integrity                     มคีวามซื่อสตัย ์…สรา้งความไวใ้จ 
                O  ยอ่มาจาก Oral Communication วาจาไพเราะ…รกัษามติรภาพ 
                N  ยอ่มาจาก Networking  แสวงหาเครอืขา่ย…ขยายมติรสมัพนัธ ์
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ทกัษะการฟัง การฟงัในทีน้ี่ไม่ไดห้มายถงึการไดย้นิเสยีงเท่านัน้แต่จะหมายรวมถงึกา

รบัรู ้เขา้ใจสิง่ทีไ่ดย้นินัน้ดว้ย ทกัษะดา้นน้ีมีความส าคญัเน่ืองจากการสื่อสารประกอบดว้ยผูส้่ง
สารและผูร้บัสาร ดงันัน้จงึตอ้งมกีารฟงัเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย เพราะผูนิ้เทศจะพดูเพยีงฝา่ยเดยีว 
โดยไม่รบัฟงัเหตุผลของผู้ถูกนิเทศเลยไม่ได้จะเป็นการเผด็จการเกินไป ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ต่อตา้นในการนิเทศครัง้อื่นๆ นอกจากน้ีการสงัเกตการสอน ผูนิ้เทศตอ้งคอยฟงัสิง่ต่างๆทีค่รผูู้
ไดร้บัการนิเทศท าการสอนเพือ่น ามาประกอบการแนะน าชว่ยเหลอื ดงันัน้การรบัฟงัจงึอกีทกัษะ
เป็นสิง่ทีผู่นิ้เทศควรฝึกฝนใหเ้หมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นผูฟ้งัทีด่ ี

ผูฟ้งัทีด่มีลีกัษณะดงัน้ี 
1. มสีมาธใินการฟงั และฟงัอยา่งสนใจ 
2.  สามารถจบัประเดน็ส าคญัของเรือ่งราวทีฟ่งัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  สามารถวเิคราะหเ์น้ือหาทีฟ่งัไดว้่าขอ้ความใดเป็นขอ้เทจ็จรงิ และขอ้ความใดเป็น

ความคดิเหน็ 
4.  ควรมสี่วนร่วมในการฟงัโดยการซกัถาม และเสนอแนะตามแต่โอกาสที่อ านวย 

ตลอดจนยตุกิารสนทนาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ทกัษะการสงัเกต เป็นความช านาญในการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ของร่างกายเพื่อ

คน้หารายละเอยีดในสิง่ทีส่นใจศกึษา โดยจะใชป้ระสาทสมัผสัสว่นใดสว่นหน่ึงของรา่งกายเพยีง
สว่นเดยีว หรอืใชห้ลายๆสว่นรว่มกนักไ็ด ้   

ทกัษะการสงัเกต  เป็นทกัษะทีม่คีวามส าคญัมากส าหรบัผูนิ้เทศ การสงัเกตทีด่คีวรท า
โดยไม่ใหผู้ถู้กสงัเกตรูต้วั เพื่อใหเ้หน็พฤตกิรรมทีเ่ป็นจรงิหรอืเป็นธรรมชาติ ซึง่จะท าไดย้าก
เพราะขณะที่ผูนิ้เทศท าการนิเทศ ครูผูไ้ดร้บัการนิเทศย่อมรูต้วัเสมอ ดงันัน้การวางตวัของผู้
นิเทศใหม้ลีกัษณะทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อการสอนจะช่วยใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศไม่เกรง็และสอนไดเ้ป็น
ธรรมชาตมิากขึน้   

นอกจากทกัษะน้ีจะมคีวามส าคญัต่อผูนิ้เทศทุกคนแลว้ยงัมคีวามส าคญัต่อผูนิ้เทศการ
สอนวทิยาศาสตรด์ว้ย เพราะผูนิ้เทศการสอนวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งมทีกัษะน้ีอยา่งช านาญ เพื่อจะ
ไดช้ีแ้นะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งสาธติและการออกแบบการใชท้ักษะน้ีใหค้รู
ผูไ้ด้รบัการนิเทศได้น าไปใชด้้วย เพราะวชิาวทิยาศาสตร์มทีกัษะการสงัเกตรวมอยู่ในทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรด์ว้ย โดยเป็นทกัษะพืน้ฐานทีผู่เ้รยีนทุกคนควรไดร้บัการฝึกฝน 
ดงันัน้ผูส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะนี้อยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน ผูนิ้เทศ
จงึตอ้งท าการสงัเกตระหวา่งสอนวา่ครผููไ้ดร้บัการนิเทศท ากจิกรรมน้ีหรอืไม ่และท าไดด้เีพยีงใด 
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ทกัษะการสอน  เน่ืองจากผูนิ้เทศจะตอ้งบอกสิง่ทีด่แีละสิง่ทีค่วรปรบัปรุงในการจดัการ
เรยีนรูใ้หไ้ด ้จงึจ าเป็นต้องมทีกัษะในการสอน ซึ่งทกัษะน้ีจะเป็นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ในวงการ
การศกึษา นัน่คอืตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นจติวทิยาการสอน มศีลิปการสอน การใชส้ื่อการสอน และ
การประเมนิผลการสอน โดยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัวยัและสภาพแวดล้อมที่ผู้เรยีน
ท าการศกึษา เพราะค าแนะน าทีศ่กึษานิเทศใหแ้ก่ผูถู้กนิเทศโรงเรยีนหน่ึงอาจไมเ่หมอืนกบัอีก
คนหน่ึงได้ ถ้าผู้ถูกนิเทศท าการสอนต่างระดบัชัน้กันเพราะผู้เรียนที่มีวยัแตกต่างกันจะมี
พฤตกิรรมไม่เหมอืนกนั และแมผู้ถู้กนิเทศจะสอนในระดบัชัน้เดยีวกนักอ็าจไดร้บัค าแนะน าที่
แตกต่างกนัไดเ้ช่นกนั ถา้อยู่กนัคนละโรงเรยีนหรอืคนละสถานศกึษา เพราะสภาพแวดลอ้มไม่
เหมอืนกนั ซึง่ผูนิ้เทศจะตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์รว่มกนัในการนิเทศการสอน 

ทักษะการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  เป็นความช านาญในการสอนสาขาวิชา
วทิยาศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วนคอืส่วนของความรู ้และส่วนของกระบวนการ
การจดัการศกึษาจะต้องมคีรบถ้วนทัง้ 2 ส่วนการเรยีนรู้จงึจะสมบูรณ์  ในส่วนของความรู้ผู้
นิเทศจะต้องมคีวามรูอ้ย่างถูกตอ้งลกึซึ้ง จงึจะสามารถใหค้วามกระจ่างแก่ผูไ้ดร้บัการนิเทศได ้
ควรระลึกเสมอว่าการแก้ไขสิ่งใดควรแก้ให้กระจ่าง เพื่อให้ผู้รบัฟงัสามารถน าไปใช้ น าไป
ปรบัปรุงได้จรงิๆ ไม่ใช่บอกแต่ขอ้บกพร่องแล้วไม่มขีอ้แก้ไขใหไ้ด้น าไปปฏบิตัิ  จะท าใหเ้กดิ
เป็นปญัหาคาใจต่อกนั ส่วนในดา้นของกระบวนการต้องรูทุ้กกระบวนการที่เป็นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ถ้าผู้ได้รบัการนิเทศไม่สามารถจดักิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะ
กระบวนการใด ผูนิ้เทศจะตอ้งใหค้ าแนะน า และสาธติได ้ ผูไ้ดร้บัการนิเทศจงึจะเกดิประโยชน์ 

ทกัษะการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์มสีว่นประกอบยอ่ยทีจ่ะกล่าวในบทอื่นอกี 3 สว่น คอื 
จติวทิยาการสอนวทิยาศาสตร ์ การสอนวทิยาศาสตร ์ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ซึง่สว่นประกอบของทกัษะดา้นน้ีจะตอ้งพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ดว้ย เพื่อใหก้ารนิเทศสามารถช่วยเหลอืครผููถู้กนิเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามความต้องการคุณภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชัน้ต่างๆ ที่ปรากฏใน
หลกัสตูรการศกึษา ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ  
 
คณุภาพผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตร ์
 

คุณภาพผูเ้รยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ทีผู่ส้อนวชิาวทิยาศาสตรค์วรจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมตามระดบัชัน้แบ่งเป็น 4 ชว่งดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552, หน้า94 -99)  
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คณุภาพผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตรเ์ม่ือจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
 1. เขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของสิง่มชีวีติ และการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติทีห่ลากหลาย                         
ในสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 

2. เขา้ใจลกัษณะทีป่รากฏและการเปลีย่นแปลงของวสัดุรอบตวั  แรงในธรรมชาต ิ
รปูของพลงังาน  

3. เขา้ใจสมบตัทิางกายภาพของดนิ หนิ น ้า อากาศ ดวงอาทติย ์และดวงดาว 
4. ตัง้ค าถามเกี่ยวกบัสิง่มชีวีิต วสัดุและสิง่ของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตวั 

สงัเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใชเ้ครือ่งมอือยา่งงา่ย และสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยการเล่าเรือ่ง เขยีน 
หรอื วาดภาพ 

5. ใช้ความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ในการด ารงชวีติ การศกึษาหา
ความรูเ้พิม่เตมิ ท าโครงงานหรอืชิน้งานตามทีก่ าหนดให ้หรอืตามความสนใจ 

6. แสดงความกระตือรือร้น  สนใจที่จะเรียนรู้  และแสดงความซาบซึ้งต่อ
สิง่แวดลอ้มรอบตวั แสดงถงึความมเีมตตา ความระมดัระวงัต่อสิง่มชีวีติอื่น 

7. ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความมุ่งมัน่ รอบคอบ ประหยดั ซื่อสตัย ์จนเป็น
ผลส าเรจ็ และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 

คณุภาพผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตรเ์ม่ือจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 1. เข้าใจโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต  และ
ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติทีห่ลากหลายในสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 

2. เขา้ใจสมบตัแิละการจ าแนกกลุ่มของวสัดุ  สถานะของสาร  สมบัตขิองสารและ
การท าใหส้ารเกดิการเปลีย่นแปลง  สารในชวีติประจ าวนั การแยกสารอยา่งงา่ย 

3. เขา้ใจผลทีเ่กดิจากการออกแรงกระท ากบัวตัถุ ความดนั หลกัการเบือ้งตน้ของ
แรงลอยตวั สมบตัแิละปรากฏการณ์เบือ้งตน้ของแสง เสยีง และวงจรไฟฟ้า 

4. เขา้ใจลกัษณะ องคป์ระกอบ สมบตัขิองผวิโลก และบรรยากาศ ความสมัพนัธ์
ของดวงอาทติย ์โลก และดวงจนัทรท์ีม่ผีลต่อการเกดิปรากฎการณ์ธรรมชาต ิ

5. ตัง้ค าถามเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและ
ส ารวจตรวจสอบโดยใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ วเิคราะหข์อ้มลู และสื่อสารความรูจ้ากผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

6. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการด ารงชวีติ และการศกึษา
ความรูเ้พิม่เตมิ ท าโครงงานหรอืชิน้งานตามทีก่ าหนดใหห้รอืตามความสนใจ 
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7. แสดงถงึความสนใจ มุ่งมัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบและซื่อสตัยใ์นการสบืเสาะหา
ความรู ้

8. ตระหนักในคุณค่าของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีแสดงความชื่นชม 
ยกยอ่ง และเคารพสทิธใินผลงานของผูค้ดิคน้ 

9. แสดงถงึความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการใชก้ารดูแลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งรูคุ้ณคา่ 

10. ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์แสดงความคดิเหน็ของตนเองและยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

คณุภาพผูเ้รยีนวิชาวิทยาศาสตรเ์ม่ือจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
1.  เขา้ใจลกัษณะและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของเซลลส์ิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์อง

การท างานของระบบต่างๆ  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  เทคโนโลยชีวีภาพ  ความ
หลากหลายของสิง่มชีวีติ พฤตกิรรมและการตอบสนองต่อสิง่เรา้ของสิง่มีชวีติ  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่มชีวีติในสิง่แวดลอ้ม 

2. เขา้ใจองค์ประกอบและสมบตัขิองสารละลาย สารบรสิุทธิ ์ การเปลี่ยนแปลง
ของสารในรปูแบบของการเปลีย่นสถานะ การเกดิสารละลายและการเกดิปฏกิริยิาเคม ี

3. เขา้ใจแรงเสยีดทาน โมเมนตข์องแรง การเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 
กฎการอนุรกัษ์พลงังาน การถ่ายโอนพลงังาน สมดุลความรอ้น การสะทอ้น การหกัเหและความ
เขม้ของแสง 

4. เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณทางไฟฟ้า หลกัการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น 
พลงังานไฟฟ้าและหลกัการเบือ้งตน้ของวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์

5. เขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แหล่งทรพัยากรธรณ ีปจัจยัทีม่ี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏสิมัพนัธ์ภายในระบบสุรยิะ และผลที่มตี่อสิง่ต่างๆ 
บนโลก ความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

6. เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตรก์บัเทคโนโลย ีการพฒันาและผลของ
การพฒันาเทคโนโลยตี่อคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

7. ตัง้ค าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลาย
แนวทาง วางแผนและลงมอืส ารวจตรวจสอบ วเิคราะหแ์ละประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้มูล 
และสรา้งองคค์วามรู ้

8. สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขยีน จดั
แสดง หรอืใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 



 

38 SE 743 

9. ใช้ความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 
การศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ ท าโครงงานหรอืสรา้งชิน้งานตามความสนใจ 

10. แสดงถงึความสนใจ มุง่มัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบ และซื่อสตัยใ์นการสบืเสาะหา
ความรูโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไ้ดผ้ลถูกตอ้งเชื่อถอืได ้

11. ตระหนกัในคุณคา่ของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั
และการประกอบอาชพี แสดงความชื่นชม ยกยอ่งและเคารพสทิธใินผลงานของผูค้ดิคน้ 

12. แสดงถึงความซาบซึ้ง  ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า  มีส่วนร่วมในการพิทักษ์  ดูแล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

13. ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์แสดงความคดิเหน็ของตนเองและยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

คณุภาพผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตรเ์ม่ือจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 1.  เขา้ใจการรกัษาดุลยภาพของเซลลแ์ละกลไกการรกัษาดุลยภาพของสิง่มชีวีติ 
2. เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม การแปรผนั มวิเทชนั ววิฒันาการ

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและปจัจยัที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต              
ในสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

3. เข้าใจกระบวนการ ความส าคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย ์
สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

4. เข้าใจชนิดของอนุภาคส าคญัที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม  การ
จดัเรยีงธาตุในตารางธาตุ  การเกดิปฏกิริยิาเคมแีละเขยีนสมการเคม ี ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการ
เกดิปฏกิริยิาเคม ี

5. เข้าใจชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคและสมบตัิต่างๆ ของสารที่มี
ความสมัพนัธก์บัแรงยดึเหน่ียว 

6. เข้าใจการเกิดปิโตรเลียม การแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ล าดับส่วน
น ้ามนัดบิ การน าผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมไปใชป้ระโยชน์และผลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

7. เขา้ใจชนิด สมบตั ิปฏกิริยิาทีส่ าคญัของพอลเิมอรแ์ละสารชวีโมเลกุล 



 

SE 743 39 

8. เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ สมบตัิ
ของคลื่นกล คุณภาพของเสยีงและการไดย้นิ สมบตั ิประโยชน์และโทษของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
กมัมนัตภาพรงัสแีละพลงังานนิวเคลยีร ์

9. เขา้ใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีที่มผีลต่อ
สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

10. เข้าใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและ
ความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

11. เขา้ใจความสมัพนัธ์ของความรู้วทิยาศาสตร์ที่มผีลต่อการพฒันาเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆ และการพฒันาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
กา้วหน้า ผลของเทคโนโลยตี่อชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

12. ระบุปญัหา ตัง้ค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมกีารก าหนดความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรต่างๆ สบืค้นขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตัง้สมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง 
ตดัสนิใจเลอืกตรวจสอบสมมตฐิานทีเ่ป็นไปได ้

13. วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปญัหาหรือตอบค าถาม วิเคราะห ์
เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตรห์รอืสรา้งแบบจ าลอง
จากผลหรอืความรูท้ีไ่ดร้บัจากการส ารวจตรวจสอบ 

14. สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขยีน จดั
แสดง หรอืใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. อธบิายความรูแ้ละใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการด ารงชวีติ การศกึษา
หาความรูเ้พิม่เตมิ ท าโครงงานหรอืสรา้งชิน้งานตามความสนใจ 

16. แสดงถงึความสนใจ มุ่งมัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบและซื่อสตัยใ์นการสบืเสาะหา
ความรู ้โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไ้ดผ้ลถูกตอ้งเชื่อถอืได ้

17. ตระหนกัในคุณคา่ของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 
การประกอบอาชพี แสดงถงึความชื่นชม ภูมใิจ ยกยอ่ง อา้งองิผลงาน ชิน้งานทีเ่ป็นผลจากภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่และการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

18. แสดงความซาบซึ้ ง  ห่วงใย  มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างรูคุ้ณค่า เสนอตวัเองร่วมมอืปฏบิตักิบัชุมชนในการ
ป้องกนั ดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

19. แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบค าตอบ หรือ
แกป้ญัหาได ้
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20. ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์แสดงความคดิเหน็โดยมขีอ้มลูอา้งองิและ
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกบัผลของการพฒันาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
คุณธรรมต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

จากคุณภาพผูเ้รยีนวชิาวทิยาศาสตรพ์บว่าผูเ้รยีนทุกช่วงชัน้จะมคีวามรูค้วามสามารถ
เพิม่ขึน้ตามวยั ผูส้อนจงึควรจดักจิกรรมใหเ้กดิการพฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

 
สรปุ 
 
 คุณลกัษณะของผูนิ้เทศที่ดจีะต้องเป็นผูม้คีวามสามารถทางด้านภาษาในการสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพนัธ์กับบุคคลอื่นๆ รวมทัง้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการแนะน าและชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัการนิเทศ ซึง่นอกจากทกัษะหลกัๆดงักล่าวแลว้ ผู้
นิเทศยงัต้องมทีกัษะเสรมิอีกหลายๆทกัษะ เช่นทกัษะการผลิตสื่อ ทกัษะการจดัการอบรม 
ทักษะการคิด ฯลฯ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการสอน
วิทยาศาสตร์ เพราะจะเป็นการจุดประกายให้ผู้สอนสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ และมี
คุณประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้ซึ่งทกัษะทัง้หลายเหล่าน้ีลว้นเกดิไดจ้ากการใฝรู่ ้ใฝเ่รยีนอย่างเป็น
พลวตั ท าใหเ้กดิการตกผลกึความรูท้ีม่คีวามทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรบัปรงุการเรยีนการสอนทีท่นัยคุทนัสมยั 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืทางดา้นการสอนของผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามรูไ้ม่

ตรงสาขาวชิาทีส่อน 

2. จงใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรท์ีต่อ้งท าการสอนหลายระดบัชัน้ 

3. จงใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรท์ีต่อ้งท าการสอนหลายหอ้งเรยีน

ในเวลาเดยีวกนั 

 

 

 


