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บทคัดย่อ
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้ในศาสตร์การสอน

ผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 2) พัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการสอน
แบบจุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ชั้นปีที่ 4 จำานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสำารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การสอน
ผนวกวิทยาศาสตร์ 2) แบบวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) 3) แบบวิเคราะห์ความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์
จากตัวอยา่งการสอนแบบจลุภาค 4) แบบฝกึการเขยีนโครงสรา้งรายวชิาและการเขยีนคำาอธบิายรายวชิา
วิทยาศาสตร์ 5) แบบฝึกการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 6) แบบประเมินวิเคราะห์แผนการจัดการ
เรียนรู้ 7) แบบประเมินการสอนแบบจุลภาค วิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
สถติิเชงิพรรณนา ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ การวเิคราะห์
ข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1) นักศกึษาครวูทิยาศาสตรม์คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความรูใ้นศาสตรก์ารสอนผนวกเนือ้หา
วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 3.46 (0.48)

2) นกัศกึษาครูวทิยาศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนาความรูใ้นศาสตรก์ารสอนผนวกเนือ้หาวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มีค่าเท่ากับ 4.40 (0.18) ความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์จากการ
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วิเคราะห์ตัวอย่างการสอนแบบจุลภาค มีค่าเท่ากับ 1.11(0.35) ผลการใช้แบบฝึกการเขียนโครงสร้าง
รายวิชาและการเขียนคำาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 4.23(0.24) ผลการใช้แบบฝึกการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 4.24(0.31) 
ผลการประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการ
พฒันาความรูใ้นศาสตรก์ารสอนผนวกเนือ้หาวทิยาศาสตร ์มคีา่เทา่กบั 1.78(0.36) และผลการประเมนิ
การสอนแบบจุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 3.89(0.41)

คำ�สำ�คัญ: ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน สอนแบบจุลภาค นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

Abstract
The aims of this study were 1) to study the knowledge about pedagogical content 

knowledge 2) to develop knowledge about pedagogical content knowledge obtained with 
micro teaching. Research samples were 20 students who were 4rd year students that enrolled 
the general science learning management and classroom management course by purposive 
sampling. Research measurement were used 1) cognitive survey about science pedagogical 
content knowledge 2) analysis basic education core curriculum 3) analysis about pedagogical 
content knowledge obtain micro teaching 4) practice course structure and course description 
5) practice lesson plans 6) evaluation form lesson plans 7) evaluation form micro teaching.  
The quantitative data were analyzed by descriptive statistic and the qualitative data was 
analyzed by content analysis. Results stated that:

1) Pre-service science teacher had knowledge about  pedagogical content knowledge 
the good level, mean was 3.46 (0.48).

2) Pre-service science teacher got developing themselves about  pedagogical content 
knowledge. analysis basic education core curriculum mean was 4.40 (0.18), analysis about 
pedagogical content knowledge obtain micro teaching mean was 1.11(0.35) practice course 
structure and course description mean was 4.23(0.24) practice lesson plans mean was 
4.23(0.31) evaluation form lesson plans mean was 1.78(0.36) and evaluation form micro 
teaching the mean was 3.89(0.41).

Keywords: pedagogical content knowledge, micro teaching pre-service, science teacher
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บทนำา
กระบวนการจัดการศึกษา และบทบาท

หน้าที่ที่สำาคัญคือ การจัดการเรียนการสอนให้
บรรลตุามเปา้หมายของการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีน
เกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญาอย่างครอบคลุม ครูจะ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อสังคม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อันมีผลกระทบมาจากการพัฒนาในยุคสังคม 
โลกาภิวัตน์ ทำาให้การถ่ายทอดความรู้จะต้องมี
การปรับกระบวนการด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
ให้เกิดการพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จงึสง่ผลใหว้ชิาชพีครมูคีวาม
สำาคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ 
ท่ีตอ้งการพฒันาคนใหม้คีวามรูแ้ละเกดิการเรยีนรู ้
ที่ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น (สำานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) ปัจจัยหลัก
การของคุณภาพการศึกษาคือ “ครู” หรือวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครู ไม่ใช่หลักสูตร ไม่ใช่การลด
ขนาดโรงเรียนและขนาดชั้นเรียน ไม่ใช่โครงสร้าง
บรหิารโรงเรยีน ไมใ่ชร่ะบบการดแูลโรงเรยีน ไมใ่ช่
เทคนิคการศึกษา ไม่ผู้ช่วยครู ไม่ใช่การเพ่ิมงบ
ประมาณ ปัจจัยหลักของคุณภาพการศึกษา คือ
ครู ซึ่งแตกต่างกันวิธีจัดการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์หรือ
ผู้เรียนในสมัยน้ีตัวกระบวนการเรียนรู้ของศิษย์มี
ความซับซ้อน (Complex) มาก และกระบวนการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครูกบัศษิย์กซ็บัซอ้นมาก ทักษะ
ของครสูอนทีด่จีงึเปน็ทกัษะเชิงซอ้นทีว่ดัด้วยมาตร
วัดหรือดัชนีที่ตรงไปตรงมาได้ยาก หรือได้ไม่แม่น 
ต้องวัดกันตรงๆ ที่ผลงานจริง (วิจารณ์ พานิช, 
2557)

ครูเป็นบุคคลหลักของการปฏิรูปการ 
เรียนรู้  เพราะว่าความสำาเร็จของการปฏิรูป
ห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อ

สร้างผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ
สามารถแสวงหาความรู้อย่างใฝ่รู้ เป็นเด็กไทย
ที่มีภาวะผู้นำาและเป็นเด็กสร้างนวัตกรรมครูจึง
ต้องเป็นผู้มีทักษะเรียกว่าความเป็นครูมืออาชีพ  
(พมิพพ์นัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยนิดสีขุ, 2561) 
Geddis (1993) กล่าวว่า ครูผู้ที่มีความรู้เนื้อหา
ผนวกวิธีสอนที่เหมาะสมตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการเข้าใจแนวคิดเดิมของผู้เรียนและสามารถ
บรูณาการวธิสีอนทีม่ปีระสทิธภิาพ พฒันาแนวคดิ
เดิมของผู้เรียนให้ถูกต้องได้ Shulman (1986 ;  
1987) ที่กล่าวถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
ของครูวิทยาศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เป็น
สิ่งที่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความรู้ความ
สามารถในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่นำาความรูไ้ปสูก่ารออกฝึกประสบการณวิ์ชาชพี
ครูในอนาคต ดังที่ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ ได้
พฒันาแบบฝกึการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิา
วิทยาศาสตร์ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2560) 
การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบั
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (อรทัย อินตา, 2559) การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นงานสำาคัญของครูที่
แสดงถึงการทำางานอย่างมีระบบในการวางแผน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จากการ
สำารวจอยา่งไมเ่ปน็ทางการ พบว่า นกัศกึษาครวิูชา
เอกวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์จำานวนมาก 
มีปัญหาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2560) 
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์จำาเป็นอย่างยื่งที่
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นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ใน
เนือ้หาผนวกวธิสีอนวทิยาศาสตร ์การสง่เสรมิและ
พฒันาความรูใ้นเนือ้หาผนวกวธิสีอนวทิยาศาสตร์
ผ่านการฝึกฝนการออกแบบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาค นักศึกษา
จะต้องสามารถวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่นำาไปสูก่ารออกแบบการเขยีน
แผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการนำาเทคนิควิธีใน
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีวาม
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สิ่ง
ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการบู
รณาการศาสตร์การสอน เนื้อหา และเทคโนโลยี 
ดังที่ Koehler and Mishra (2009) ได้นำาเสนอ
แนวคิดการบรูณาการความรู้ในศาสตร์การสอน 
เนื้อหาและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
อีกทั้งยังสอดคล้องับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 คือTechnological Pedagogical 
and Content Knowledge รู้จักกันดีในชื่อของ 
TPACK Model ดังที่สุทธิดา จำารัส ได้กล่าวไว้
ว่า การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษาครูรวมไปถึงการพัฒนาวิชาชีพครูประจำา
การ จึงต้องเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
เน้นการเรียนรู้เชิงรุก เน้นการวางรากฐานทักษะ
การเรียนรู้ที่จะสามารถนำาไปเสาะแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต นอกจากนี้นักศึกษาครูยังต้องมีความ
รู้ในเน้ือหา ความรู้ในศาสตร์การสอน ความรู้ใน
เทคโนโลยี รวมไปถึงสามารถเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สุทธิดา จำารัส, 2560) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่อง
มือสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีทำาให้บทเรียน
มีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังมีความเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
หรือการเรียนตามสภาพจริงมากที่สุด การแสดง
สถานการณ์จำาลอง แบบจำาลอง ภาพเคลื่อนไหว 

แสงสีและเสียงประกอบจะช่วยดึงดูดความสนใจ
ไดด้ ี(สมศกัดิ ์เอีย่มคงส,ี 2561) ตามที ่Shulman 
(1986) ได้เสนอกรอบความรู้ด้านวิชาครูบูรณ
าการกับความรู้เนื้อหา โดยครูจำาเป็นที่จะต้องมี
ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ความรู้ด้วยวิธีการสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และสามารถบูรณาการความรู้ทั้ง
สองด้านเพื่อใช้ในการเกิดความเข้าใจในเนื้อหา 
และเกิดประสิทธิภาพเฉพาะของครูมืออาชีพ  
ตอ่มา Mishra and Koehler ไดพ้ฒันากรอบความรู ้
โดยการบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยี 
เป็นกรอบความรู้เทคโนโลยีบูรณษการกับความรู้ 
ด้านวิชาครูและความรู้ด้านเนื้อหา หรือกรอบ 
ความรู้ทีแพค (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPACK) โดยครูต้องมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิชาชีพครู และ
ความรู้ด้านเนื้อหา และสามารถบูรณาการความรู้
ทัง้สามดา้นเขา้มาดว้ยกันเพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนแกผู่เ้รยีน (Mishra and Koehler, 2010)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลิต
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์และพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครูตลอด
หลกัสตูรไดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการ
สอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มุ่งให้
นกัศกึษามคีวามสามารถดา้นการสอน และความรู ้
ในศาสตร์สาขาวิชา อีกทั้งมุ่งพัฒนาให้นักศึกษา
มีความรู้ความสามารถในความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่นักศึกษาครูจะต้องได้
รับการพัฒนา การสอนเป็นสิ่งสำาคัญที่นักศึกษา
จะต้องมีเทคนิควิธีการต่างๆ ที่สามารถนำาไป
ประยุกต์ในวิชาชีพของตนเอง ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาและพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวก
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
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ผา่นการสอนแบบจลุภาค เพ่ือให้นักศกึษามคีวามรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญที่นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้
เกดิความรูค้วามเขา้ในและสามารถนำาองค์ความรู้
ไปใช้ในวิชาชีพในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับความรู้ ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหา
วิทยาศาสตร์

2. เพื่อพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอน
ผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการสอนแบบ
จุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในงานวิจัยนี้กำาหนดกรอบแนวคิดงาน

วิจัย คือ กระบวนการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาค งานวิจัย น้ีได้
กำาหนดขอบเขตของความรู้ PCK ตามแนวคิดของ  
Consensus model of PCK from PCK Summit 
(Helms & Stokes, 2013; Gess=Newsome 
& Carlson, 2013) ที่มีองค์ประกอบของ PCK 
ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  1) ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล  
(knowledge of assessment) 2)  ความรู้เกี่ยว
กับศาสตร์การสอน  (pedagogical knowledge) 
3) ความรูเ้น้ือหา (content knowledge) 4) ความรู ้
เกี่ยวกับผู้เรียน(knowledge of students 
)  และ  5)  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (curricular 
knowledge) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดการเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ PCK กับกระบวนการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาคของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุม่เปา้หมาย คอื นกัศกึษาทีล่งทะเบยีน

เรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 4 จำานวน 20 คน ได้มาจาก
วิธีการเลือก

ขอบเขตดา้นเนือ้หา คอื ความรูใ้นศาสตร์
การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนแบบจุลภาค ใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบของ 
PCK ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  1) ความรู้เก่ียวกับการ
วัดผล 2)  ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การ 3)  ความรู้
เนื้อหา 4) ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน และ 5) ความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การพัฒนา PCK 
ผ่านกระบวนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่การสอนแบบจุลภาค

องค์ประกอบของ PCK ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้
เกี่ยวกับการวัดผล (knowledge of assessment) 
2) ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน (pedagogical 

knowledge) 3) ความรู้เนื้อหา (content  
knowledge) 4) ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน  

(knowledge of students)  
และ 5) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  

(curricular knowledge)

การพัฒนา PCK ผ่านกระบวนการออกแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาค
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม
ผสานแบบแผนสามเส้า (Triangulation Design) 
ดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูพรอ้มกนัทัง้ขอ้มลูเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ (Concurrent) ซึ่งมีความสำาคัญ
เท่ากัน ดังรูปที่ 1 แสดงระเบียบการวิจัยที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ 

รูปที่1: รูปแบบการวิจัยแบบสามเส้า  
(Triangulation design) 

ที่ม�: (Creswel, 2007)

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาความรู้ในศาสตร์การ
สอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 สำารวจความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับความรูใ้นศาสตรก์ารสอนผนวกกบัเนือ้หา
วิทยาศาสตร์

ระยะที ่2 เพ่ือพัฒนาความรูใ้นศาสตร์การ
สอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบ
จุลภาค

	 การดำาเนินงานในระยะที่	1

ระยะที่ 1 สำารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกกับเน้ือหา
วิทยาศาสตร์

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่ แบบสำารวจความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหา
วิทยาศาสตร์

	 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมอื

1 .  ศึ กษา เอกสารและง านวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
วิทยาศาสตร์

2 .  สร้ า งแบบสำ ารวจความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การสอนเนื้อหา
วิทยาศาสตร์สำาหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

3. หาคุณภาพของเครื่องมือ ที่ได้รับ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป
นำาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำาถาม
กับวัตถุประสงค์  และผลการพิจารณาจาก 
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีข้อคำาถาม มีดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือว่านำามาใช้ได้ เพื่อนำาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ผลและนำาเสนอข้อมูลต่อไป

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมจาก
นั้น นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นกัศกึษาเพือ่นำามาหาคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability)

	 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล	

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยใชส้ถติิ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

	 การดำาเนินงานในระยะที่	2

ระยะที ่2 เพือ่พฒันาความรูใ้นศาสตรก์าร
สอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบ
จุลภาค

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

1. แบบวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

Interpret
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2. แบบวิเคราะห์ความรู้ในศาสตร์การ
สอนผนวกเน้ือหาวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างการ
สอนแบบจุลภาค

3. แบบฝึกการเขียนโครงสร้างรายวิชา
และการเขียนคำาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

4. แบบฝึกการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. แบบประเมนิวเิคราะหแ์ผนการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. แบบประเมนิการสอนแบบจลุภาคของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

	 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมอื

1. สร้างวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

2. สร้างแบบวิเคราะห์ความรู้ในศาสตร์
การสอนผนวกเน้ือหาวิทยาศาสตร์จากตัวอย่าง
การสอนแบบจุลภาค

3. สร้างแบบฝึกการเขียนโครงสร้าง
รายวิ ช าและการ เขี ยนคำ าอธิ บายรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์

4. สร้างแบบฝึกการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. สร้างแบบประเมินวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. แบบประเมนิการสอนแบบจลุภาคของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

7. หาคุณภาพของเครื่องมือ ท่ีได้รับ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
นำาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำาถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) และผลการพิจารณาจาก 
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีข้อคำาถาม มีดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือว่านำามาใช้ได้ เพื่อนำาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ผลและนำาเสนอข้อมูลต่อไป

8. ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
ความถกูตอ้งเหมาะสมจากนัน้ นำาแบบสอบถามไป
ทดลองใชกั้บนกัศกึษาเพือ่นำามาหาคา่ความเชือ่มัน่

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล นำาผลที่ได้จากการสำารวจ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การ
สอนผนวกกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์มาพัฒนา มา
วิเคราะห์และพัฒนา PCK ในระยะที่ 2 ดังนี้

1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ี
วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

2. ให้นักศึกษาฝึกการเขียนโครงสร้าง
รายวิ ช าและการ เขี ยนคำ าอธิ บายรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกการเขียนโครงร่าง
และคำาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

3. นักศึกษาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงสร้างรายวิชา
และคำาอธิบายรายวิชาที่ได้วิเคราะห์ไว้ โดยให้
แต่ละคนเลือกมาตรฐานและตัวช้ีวัดคนละ 1 ตัว
ชีว้ดัจากนัน้นำาตวัชีว้ดัมาออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้

4. นักศึกษาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียน
รู้และให้นักศึกษาแต่ละคนเลือกเทคนิควิธีสอนที่
เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของตนเองมา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

5. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักศึกษาในกรณีแผนการ
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จัดการเรียนรู้ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ครอบคลุม
นักศึกษาทำาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แผนการ
จัดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการสอน
แบบจุลภาค

6. นกัศกึษาปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีน
รู้ของตนเองตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน

7. นักศึกษาทำาสอนแบบจุลภาคตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ตามข้างต้น 
โดยใช้เวลาในการสอนแบบจุลภาคตามสภาพจริง 
ในระหว่างการสอนแบบจุลภาคได้มีการอัดวีดีโอ
การสอนแบบจลุภาคของนกัศกึษาแตล่ะคนไวเ้พ่ือ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

8. ประเมินการสอนแบบจุลภาคของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่นักศึกษาบาง
คนสอนแบบจุลภาคยังไม่สามารถถ่ายทอดความ
รู้ในเน้ือหาและศาสตร์การสอนได้ นักศึกษาต้อง
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และสอนแบบ
จลุภาคใหมอ่กีครัง้เพ่ือใหส้ามารถถา่ยทอดความรู้

9. มีความเป็นครูมืออาชีพก่อนที่จะออก
ไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

10. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน
การสอนแบบจุลภาคของเพื่อนในห้อง เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับใน
การนำาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล	

ในระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี้

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยใชส้ถติิ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการ
วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณโ์ดยการวเิคราะห์
เนื้อหา การพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา
ประเด็นสำาคัญที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 สำารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์
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จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
ในศาสตร์การสอนผนวกกับเน้ือหาวิทยาศาสตร์  
มีคา่เทา่กบั 3.46(0.48) เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบ 
ท้ัง 5 ดา้นของ PCK พบวา่ด้านความรูเ้กีย่วกบัการ

วดัผล มคีา่เทา่กบั 3.13(0.33) ดา้นความรูเ้กีย่วกบั 
ศาสตร์การสอนมีค่าเท่ากับ 3.50(0.44) ด้าน
ความรูเ้นือ้หา มคีา่เทา่กบั 3.48(0.48) ดา้นความ
รูเ้กีย่วกบัผูเ้รยีนมคีา่เทา่กบั 3.52(0.59) และดา้น
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 3.67(0.57)

ต�ร�ง 1 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์

ร�ยก�รประเมิน S.D

ด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับก�รวัดผล (knowledge of assessment) 3.13 0.33

1. สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 3.15 0.37

2. มีวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.05 0.22

3. เครื่องมือวัดและประเมินผลสามารถวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง 3.20 0.41

ด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับศ�สตร์ก�รสอน (pedagogical knowledge) 3.50 0.44

1. ใช้เทคนิควิธีสอนเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 3.55 0.51

2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 3.85 0.50

3. การใช้สื่อการสอนในกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 3.10 0.31

ด้�นคว�มรู้เนื้อห� (content knowledge)  3.48 0.48

1. บอกแนวคิดสำาคัญของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ได้ 3.55 0.61

2. สามารถเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ ได้ 3.35 0.49

3. บอกความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 3.55 0.51

ด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับผู้เรียน (knowledge of students)  3.52 0.59

1. วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3.35 0.49

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสามารถของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 3.65 0.67

3. ผู้เรียนมีความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์และเสนอแนวทาง 
แก้ไขความคลาดเคลื่อนนั้น

3.55 0.61

ด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (curricular knowledge) 3.67 0.57

1. เข้าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.70 0.57

2. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาและคำาอธิบายรายวิชา 3.60 0.50

3. สามารถตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 3.70 0.66

รวม 3.46 0.48
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 ระยะที่  2 เพื่อพัฒนาความรู้ ใน
ศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่าน

กระบวนการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่าร
สอนแบบจุลภาค

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ร�ยก�รประเมิน S.D

1. สามารถวิเคราะห์มาตรฐาน /ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้

4.70 0.47

2. สามารถระบุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่สอดคล้องกับ

4.40 0.5

3. สามารถระบุคำาสำาคัญ สาระสำาคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้

4.35 0.49

4. บอกตวามแตกต่างระหว่างหลักสูตรเก่า (พ.ศ. 2551) และหลักสูตรฉบับปรับปรุง  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4.55 0.51

5. สามารถระบุตัวชี้วัดแต่ละระดับชั้นได้ ระดับชั้นมีตัวชี้วัดใดบ้างและมีความเชื่อมโยง 
หรือสัมพันธ์กันอย่างไร

4.30 0.47

6. ระบุสาระการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge)  
ด้านทักษะกระบวนการ (Process) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

4.55 0.51

7. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ KPA 4.35 0.49

8. กำาหนดแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับสาระสำาคัญ และสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
KPA

4.20 0.41

9. สามารถกำาหนดแนวทางการประเมิน วิธีการประเมิน และเครื่องมือการประเมินเพื่อให้
สอดคล้องกับ KPA

4.40 0.50

10. กำาหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้

4.20 0.41

รวม 4.40 0.18

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) พบว่า ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 4.40(0.18) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ารายการที่ 1 สามารถ

วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 
4.70(0.47) 
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ต�ร�ง 3 ความรูใ้นศาสตรก์ารสอนผนวกเนือ้หาวทิยาศาสตรจ์ากการวเิคราะหต์วัอยา่งการสอนแบบ
จุลภาค

องค์ประกอบคว�มรู้ในศ�สตร์ก�รสอนผนวกเนื้อห�วิทย�ศ�สตร์ S.D

1. องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดผล (knowledge of assessment) 0.95 0.4

2. องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน (pedagogical knowledge) 0.45 0.51

3. องค์ประกอบด้านความรู้เนื้อหา (content knowledge)  1.20 0.41

4. องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน (knowledge of students)  1.35 0.49

5. องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (curricular knowledge) 1.60 0.50

รวม 1.11 0.35

จากตาราง 3 การวิเคราะห์ความรู้
ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างการสอนแบบจุลภาค  
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของ PCK พบว่า  
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของ PCK โดยรวมมีค่า
เท่ากับ 1.11 เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ
พบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การ
สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 และรองลงมาคือ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดผล  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 และองค์ประกอบที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 5 ด้านความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60

ต�ร�ง 4 ผลการใช้แบบฝึกการเขียนโครงสร้างรายวิชาและการเขียนคำาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

ร�ยก�รประม�ณ S.D

ด้านคำาอธิบายรายวิชา 4.00 0.46

ด้านรหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 4.80 0.41

ด้านหน่วยการเรียนรู้ 4.30 0.47

ด้านสาระสำาคัญ 4.20 0.41

เวลาที่ใช้สอน 4.10 0.45

น้ำาหนักในการให้คะแนน 4.00 0.32

รวม 4.23 0.24

จากตาราง 4 พบวา่ผลการใช้แบบฝกึการ
เขียนโครงสร้างรายวิชาและการเขียนคำาอธิบาย
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 6 รายการ เพื่อให้

นกัศกึษาครวูทิยาศาสตรไ์ดฝ้กึการเขยีนโครงสรา้ง
และคำาอธิบายรายวิชา มีค่าเท่ากับ 4.23(0.24)



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

ต�ร�ง 5 ผลการใช้แบบฝึกการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษา 
ครูวิทยาศาสตร์

ร�ยก�รประเมิน S.D

1. สามารถระบุหน่วยการเรียนรู้ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ระดับช้ัน จำานวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4.05 0.22

2. ตั้งชื่อหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจ กะทัดรัด เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 4.15 0.37

3. สามารถระบุ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ สาระสำาคัญ ได้สอดคล้องกัน 4.85 0.36

4. สามารถตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม KPA และสามารถกำาหนดพฤติกรรมที่แสดงถึง 
KPA 4.00 0.0

5. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.30 0.47

6. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 4.20 0.41

7. กำาหนดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ สาระ
สำาคัญได้ 4.15 0.37

8. มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และประเมิน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 4.30 0.47

9. มีการระบุการใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการในการเรียนการสอน 4.15 0.37

10. สามารถระบุสื่อการเรียนการสอนที่นำามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม KPA ได้ 4.20 0.41

รวม 4.23 0.31

จากตาราง 5 พบว่าผลการใช้แบบฝึก
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สำาหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 
4.23(0.31)
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ต�ร�ง 6 แสดงผลการประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์

ร�ยก�รประเมินก�รแผนก�รจัดก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ S.D

1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1.90 0.31

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.55 0.51

3. การวัดและประเมินของผู้เรียน 1.70 0.48

4. การวัดและประเมินของผู้เรียน 1.70 0.48

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 2.00 0.00

6. สื่อการเรียนรู้ 1.85 0.37

รวม 1.78 0.36

จากตาราง 6 การประเมินการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพัฒนาความรู้ในศาสตร์

การสอนผนวกเนือ้หาวทิยาศาสตรพ์บวา่มคีา่เฉลีย่
รวมเท่ากับ 1.78(0.36)

ต�ร�ง 7 แสดงผลการประเมินการสอนแบบจุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

ร�ยก�รประเมิน S.D

1. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหลักการของเทคนิคการสอนนั้นๆ อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของ PCK

3.90 0.45

2. แผนการจัดการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นการปฏิบัติจริง 4.00 0.32

3. แผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน KPA

3.85 0.37

4. แผนการจัดการเรียนรู้มีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้

3.90 0.55

5. แผนการจัดการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.85 0.37

6. แผนการจัดการาเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตรงตามหน่วยการเรียนรู้หรือเรื่องที่
จะสอน

3.70 0.47

7. แผนการจัดการเรียนรู้ระบุเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและเครื่อง
มือครอบคลุมด้าน KPA

3.80 0.41

8. ผู้สอนมีการนำาเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน 3.80 0.41
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จากตาราง 7 การประเมินการสอนแบบ
จลุภาคของนักศึกษาครวูทิยาศาสตร ์พบวา่ผลการ
ประเมนิรวมมคีา่เทา่กบั 3.89(0.41) เมือ่พิจารณา
เป็นรายการประเมนิ พบวา่ รายการผูส้อนสามารถ
อธบิายเน้ือหาวทิยาศาสตรแ์ละถา่ยทอดใหผู้เ้รยีน
เข้าใจได้ มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่ากับ 4.15(0.46) 

สรุปผล
จากผลวิจัย 1. การศึกษาความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับความรู้ในศาสตร์การสอนผนวก
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ พบว่าจากการสำารวจความรู้
ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์จาก
การวิเคราะห์ตัวอย่างการสอนแบบจุลภาค องค์
ประกอบทั้ง 5 ด้านของ PCK พบว่า โดยรวมมี
ค่าเท่ากับ 3.46(0.48) เมื่อพิจารณาแต่ละองค์
ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ องค์ประกอบที่1 ด้านความรู้เกี่ยวกับศาสตร์
การวัดผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13(0.33) และองค์
ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์ประกอบ
ท่ี 5 ด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 

3.67(0.57)

2. การพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอน
ผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการสอนแบบ
จุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พบว่า
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนา PCK 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนแบบ
จุลภาค และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ผลการวิ เคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้ วัด 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีค่าเท่ากับ 
4.40(0.18) ความรู้ในศาสตร์การสอนผนวก
เนือ้หาวทิยาศาสตรจ์ากการวเิคราะหต์วัอยา่งการ
สอนแบบจุลภาค มีค่าเท่ากับ 1.11(0.35) ผล
การใชแ้บบฝกึการเขยีนโครงสรา้งรายวชิาและการ
เขียนคำาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 
4.23(0.24) ผลการใช้แบบฝึกการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำาหรับ
นกัศกึษาครวูทิยาศาสตร ์มคีา่เทา่กบั 4.23(0.31)
ผลการประเมนิการออกแบบแผนการจดัการเรยีน

ร�ยก�รประเมิน S.D

9. ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู ในระหว่างการสอนผู้สอนให้ความสนใจ 
ผู้เรียนอย่างสม่ำาเสมอ

3.65 0.50

10. ผู้สอนมีพฤติกรรมเป็นผู้อำานวยการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.95 .40

11. ผู้สอนมีจิตวิทยาการสอนมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน 3.90 0.45

12. ในระหว่างการทำากิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนอย่างสม่ำาเสมอ

3.95 0.22

13. ผู้สอนสามารถสตอบคำาถามผู้เรียนได้เมื่อผู้เรียนเกิดความสงสัยในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 4.10 0.45

14. ผู้สอนสามารถอธิบายเนื้อหาวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 4.15 0.46

15. ผู้สอนมีการสรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3.85 0.37

รวม 3.89 0.41

ต�ร�ง 7 แสดงผลการประเมินการสอนแบบจุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
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รู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน
การพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1.78(1.31) และผล
การประเมินการสอนแบบจุลภาคของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 3.89(0.41)

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของ PCK 
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 3.46(0.48) นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
PCK ท่ีอันควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ PCK และสามารถออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นทักษะการสอน 
ที่สำาคัญที่ครู ผู้สอนควรได้รับการพัฒนาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ดัง
ที่ กาญจนา บุญภักดิ์ และสุวรรณา อินทร์น้อย 
ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันต้อง
คำานึงถึงผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้สอนจัดการเรียนรู้
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็น
หลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ คิด วิเคราะห์ หาเหตุผล
ในการแก้ปัญหา และรวมกันสร้างองค์ความรู้ขึ้น
ด้วยตนเอง (กาญจนา บุญภักดิ์ และสุวรรณา  
อินทร์น้อย, 2561) นักศึกษาต้องมีความพร้อม
ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนา
ในศาสตร์การสอน ดังที่ วันดี เกษมสุขพิพัฒน์  
กล่าวไว้ว่า นักศึกษาครูคือคนที่จะไปเป็นครูใน
อนาคต ดังนั้นนักศึกษาครูจึงควรได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้านเนื้อหาและความรู้ทางด้านวิชาชีพ
ครูอย่างเหมาะสม รวมถึงการบูรณาการความรู้ 
ท้ังสองเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การ
สำารวจความพร้อมด้านความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูจะ
ช่วยให้สถาบันผลิตครูได้ทราบความต้องการ

ของนักศึกษาครู เพื่อจะได้ช่วยเหลือนักศึกษา
ครูก่อนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ( วันดี   
เกษมสุขพิพัฒน์, 2559 )

2. การพัฒนาความรู้ ในศาสตร์การ
สอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการสอน
แบบจุลภาคของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวก
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการสอนแบบจุลภาคของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พบว่าก่อนที่นักศึกษา
จะสามารถสอนแบบจุลภาคได้นั้นนักศึกษาต้อง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PCK ก่อนซึ่งเป็น
ส่วนสำาคัญที่จะทำาให้นักศึกษาสามารถออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ ดังที่ชาตรี ฝ่ายคำาตา 
(2554) ได้กล่าวไว้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้  
คือ เครื่องมือที่ครูออกแบบหรือเขียนขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ซึง่เปรยีบ
เหมือนกับแผนที่นำาทางให้ครูดำาเนินการต่างๆ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ถือว่าเป็นข้ันตอนที่สำาคัญของการจัด
หลักสูตรอิงมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
เป้าหมายโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. วิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน
แล้วจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา

 2. จัดทำาโครงสร้างรายวิชาและ
คำาอธิบายรายวิชา (course description) โดย
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (learning 
unit) ให้ครอบคลุมกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัชีวั้ดโดยนำาโครงสรา้งวิชาและคำาอธบิายรายวิชา
มาวิเคราะห์แล้วกำาหนดเป้าหมาย มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวคิดสำาคัญ สาระการเรียนรู้  
สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กำาหนดหลักฐานการเรียนรู้ เช่น ชิ้นงาน 
ภาระงาน แบบวัดและประเมินการปฏิบัติ และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
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4. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้   
(Lesson p lan) โดยวิ เคราะห์หน่วยการ
เรียนรู้  กำาหนดจำานวนชั่วโมงที่จะสอนและ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้  สอดคล้องกับ
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2555) องค์ประกอบ
ห ลั ก ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
ที่ผู้สอนต้องคำานึงคือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
สาระ/เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ข้ันตอนการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนในระดับที่จะนำาไปใช้กำาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน มีหลักสำาคัญในการเขียน 
ดังนี้ 1. การเขียนในลักษณะที่บ่งบอกการกระทำา
หรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถสังเกตและ
วัดผลได้ 2.ต้องเขียนสู่ตัวชี้วัด 3. พยายามเขียน
ให้ครบทั้งด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute: A) และ
ด้านทักษะกระบวนการ (Process: P)

การจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรมีวิธี
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัความแตก
ตา่งทางความสามารถของผูเ้รยีน การจดัการเรียนรู้ 
นอกจากความรูท้ีค่รผููส้อนตอ้งเรยีนรู ้วา่การเรยีน
รู้เกิดขึ้นได้อย่างไร มนุษย์เรียนรู้ได้อย่างไร และ
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไร ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
จากการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Novak and 
Gowin, 2002; James et al., 2006) การเรียน
การสอนวทิยาศาสตรใ์นปจัจบุนัควรจดัการเรยีนรู้
โดยวธิกีารทีห่ลากหลายเพือ่ใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะ
สำาคัญ คือ นำาความรู้เดิมจากประสบการณ์เดิม
ที่มีอยู่มาสร้างความรู้ใหม่ในบริบทที่แตกต่างกัน
ออกไป การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจากการ
บรรยายเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและ

ผู้เรียน ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนและประเมินสมรรถนะที่ผู้เรียน
กลุม่สาระวิทยาศาสตรค์วรไดร้บั การจดัการเรยีนรู้
วิทยาศาสตรม์ลีกัษณะเปน็การเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ โดยอาจใช้สื่อต่างๆ ประกอบและให้
ลงมอืปฏบิตักิารจรงิเพือ่สรา้งทกัษะตา่งๆ สำาหรบั 
ผู้เรียนและใช้เป็นเครื่องมือในการสืบเสาะหา 
ความรูแ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ (สมเกยีรต ิ
พรพสิทุธมิาศ, 2556) การผลติครวิูทยาศาสตรส์ิง่
ที่สำาคัญที่จะผลิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้เป็น
ครูมืออาชีพนั้นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในศาสตร์การสอนการบูรณาการ
เนื้อหาวิชากับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ดังที่
สุวิชา วันสุดลและคณะ ได้กล่าวถึงอนาคตของ
การผลิตครูวิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2560-2569) ไว้ว่าการผลิตครูวิทยาศาสตร์ใน
อนาคตควรตั้งเป้าหมายการผลิตอย่างชัดเจน
โดยมีคุณลักษณะสำาคัญของบัณฑิต ดังนี้ พร้อม
ที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทันสมัยรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ดี มีความสามารถ มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็น
ครู รักในวิชาชีพครู มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
มีสมรรถนะเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
(สุวิชา วันสุดล และคณะ, 2560)ควรเปลี่ยนให้
นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาความเช่ือและการสอนของ
ตนเอง รวมทั้การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
เป็นการศึกษาเชิงลึกและเชิงคุณภาพ เน้นการ
สะท้อนคิด เน้นการสอนที่พัฒนา PCK ของเขา 
ไมใ่ชเ่พยีงวธิสีอนแบบทัว่ไป (general pedagogy)
และควรไดร้บัแนวปฏบิตัทิีด่ ี(good practice) ของ
ตนเอง (ชาตรี ฝ่ายคำาตา, 2561)
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การพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ผ่าน
กาสอนแบบจุลภาค เป็นการพัฒนา PCK ของ
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาสามารถออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรยีนรูแ้ลว้ยอ่มสง่ผลใหก้ารออกแบบกจิกรรม
การเรียนการสอนของนักศึกษามีความชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคทำาให้นักศึกษามี
ความพรอ้มในการเตรยีมตวัออกฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครู ดังที่ทิศนา แขมมณี ได้กล่าวถึงทักษะ
การสอนไว้ว่า ทักษะการสอนคือความสามารถใน
การดำาเนินการสอนให้ได้ผลอย่างคล่องแคล่วและ
ชำานาญ ดังนั้น ทักษะการสอนจึงครอบคลุมการ 
กระทำาเกี่ยวกับการสอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องใดทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ จนถึงเทคนิคเล็กน้อยๆ 
ดังนั้นการฝึกทักษะการสอน จึงครอบคลุมการฝึก
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการสอน หลักสูตรครุศาสตร์-
ศึกษาศาสตร์ ส่วนใหญ่ มีการจัดให้นิสิตนักศึกษา
ครูได้ฝึกทักษะการสอนใน 2 ลักษณะคือ 1. จัด
เป็นการสอนแบบจุลภาค และ 2. จัดเป็นการ
ฝึกสอน 

การสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
เป็นการฝึกทักษะการสอนก่อนออกสู่สถานศึกษา
จริง คือ การสอนในโรงเรียน วัตถุประสงค์ก็เพื่อ
ช่วยให้นิสิตนักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติการสอนใน
จุดที่ตนยังทำาไม่ได้ หรือยังทำาไม่ได้ดี เป็นการฝึก
ซ้อมให้ตนองมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
การสอนแบบจุลภาคจึงจัดให้ศึกษาแบบอย่างที่ดี 
และกำาหนดเกณฑท์ีชั่ดเจนของทกัษะทีจ่ะฝกึกอ่น
การลงมอืฝกึ และในขณะทีฝ่กึกจ็ดัใหม้กีารบนัทกึ
ภาพหรือบันทึกเสียงไว้ด้วย เพื่อเปิดให้ผู้ฝึกดูหรือ
ฟงัการสอนของตนเอง เปน็การช่วยใหผู้ร้บัการฝกึ
ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการกระทำาของตนเอง  
(ทิศนา แขมมณ,ี 2559) การสอนเปน็ศาสตรแ์ละ

ศิลปะในการสอนซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีเทคนิควิธี
ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ในศาสตร์
การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนแบบ
จุลภาค ดังที่พิทยา บริจาคและคณะ (2561) 
ได้การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2

พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ผู้ผู้ สอนในกลุ่มทดลองมีพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเพิ่มขึ้นสอดคล้อง
กับนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2560) ได้ทำาการ
พัฒนาแบบฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์สาหรับครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
พบว่า แบบฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์นักศึกษามีความก้าวหน้าใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เป็นผลเชิงคุณภาพ อีกทั้งอรทัย อินตา (2559) 
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม 
และกระบวนการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เพิ่มข้ึน มีความเห็นว่าการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือมีความเหมาะสมแต่ก็มีการเสนอ 
วิธกีารจดัการเรยีนรูแ้บบอืน่บา้ง มคีวามมัน่ใจการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อไปทดลองสอนใน
สถานศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปรีชา  
บัววิรัตน์เลิศ และวลัยพร เตซะสรพัศ (2554) 
กลา่วไวว้า่การพฒันาความเปน็ครมูคีวามตอ้งการ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติ
ใหเ้กดิผลจรงิ การพฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาความรู้ในศาสตร์การ

สอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์จากการสอนแบบ
จุลภาคสู่การฝึกสอนในสถานศึกษา
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