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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์*
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บทคัดย่อ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นงานสาคัญของครูที่แสดงถึงการทางานอย่างมีระบบในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จากการสารวจอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นักศึกษาครูวิชาเอก
วิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์จานวนมาก มีปัญหาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาวิทยฐานะของครูและระบบการประกั นคุณภาพของ
โรงเรียน วิธีแก้ไขปัญหาคือการเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้ครูวิทยาศาสตร์ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในประเด็นสาคัญ 2 เรื่อง คือ การเขียนรายละเอียดขององค์ประกอบด้าน
จุ ด ประสงค์ การเรี ย นรู้ และสาระส าคั ญ ให้ส อดคล้ องและครอบคลุ ม กัน และด้ า นการออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของวิธีสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และได้ฝึกเขียน
บ่อยครั้งจะทาให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน การพัฒนาวิทยฐานะทาง
วิชาการของครู และการประกันคุณภาพของโรงเรียน

*

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Educational Studies Sukhothai Thammathirat Open University
**

111

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Abstract

Lesson plans writing is teacher’s important work that reveal working systematically in
planning quality instruction. From informal survey, it was found that many science teacher
students and science teachers had problem in self lesson plans writing. These had effects to
quality instruction, academic standing development of teacher, and quality insurance of
school. A way to solve this problem is to give chance or support science teachers to review
their knowledge understanding about principle of lesson plans writing in 2 important issues
which are writing detail of component of learning objective and important content to be
consistent with each other and to cover each other, and designing learning activities correctly
according to step of teaching method that appropriate with nature of science subject content.
Practicing more often will cause science teachers can develop ability in self lesson plan writing
and to apply in development of quality instruction for benefit of students, development of
academic standing of teachers, and quality insurance of school.
การพัฒนาคนเป็นนโยบายสาคัญของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนและพลเมืองของชาติ สาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาต่างๆ เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การปลูกฝังและหล่อหลอมให้พลเมืองมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาครบถ้วนทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
วิชาวิทยาศาสตร์ มี ธรรมชาติของเนื้ อหาที่เน้ นให้นั กเรียนได้ค้นพบความรู้ด้ วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหา
และได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไป ตลอดจนได้ฝึกคุณลักษณะนิสัยแบบนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนมีเหตุผล รับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น เคารพความจริง ใฝ่เรียนรู้ รู้จักนาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีเข้าใจธรรมชาติ
รักษาสิ่งแวดล้อมและรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุข มีผลให้มีการกาหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรั บเยาวชนไทย
ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบและตามอัธ ยาศั ย ต้ องเน้ น ความส าคัญ ของการให้ความรู้ และทั กษะด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้ าใจ ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (อรพรรณ พงศ์ประยูร และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ
: 2559) สอดคล้องกับการกล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นสังคมแห่ง
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี การด าเนิ น ชีวิ ต ของประชาชนต้ องมี ความรู้ความเข้า ใจเกี่ย วกับ วิ ทยาศาสตร์
เพื่อการใคร่ครวญเลือกใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง (ธนาวุฒิ ลาตวงษ์ ; ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ;
ณสรรค์ ผลโภค ; และมนัส บุญประกอบ : 2559)
ในกระบวนการจัดการศึกษา ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ครูจึงมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรูจ้ ักคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียน
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ได้เรียนโดยการปฏิบัติ ลดการท่องจา ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศัก ยภาพ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้
ง่ายและน่าสนใจ รวมทั้งจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (จรินันท์ นุ่นชูคัน ;วรรณ์ดี แสงประทีป
ทอง ; และประยูร ครองยศ : 2559) และสิ่งดังกล่าวนั้นสามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วน โดยการออกแบบ
การจัดประสบการณ์และเขียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อมีการกล่าวถึง การทางานใดที่ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ มักมีความเกี่ยวข้องกับคา
คาหนึ่งอยู่เสมอ คาคานั้นคือ คาว่า “ระบบ” หรือ “การทางานอย่างมีระบบ” ระบบคืออะไร และมีบทบาท
กับความสาเร็จและความมีประสิทธิภาพของการทางานอย่างไร
สุจินต์ วิศวธีรานนท์ (2527) กล่าวว่า ระบบเป็นผลรวมของหน่วยย่อยต่างๆ ซึ่งแต่ละหน่วยนั้นต่าง
ท างานเป็ น อิ ส ระจากกั น แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในลั ก ษณะที่ มุ่ ง ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย ว กั น ในระบบมี
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ และผลลัพธ์ โดยตัวป้อนหมายถึง ทรัพยากร
หรือข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบกระบวนการเป็นวิธีการจัดกระทากับตัวป้อน ให้เกิดผลลัพธ์ตามจุดมุ่งหมาย และ
ผลลัพธ์เป็นผลผลิตของกระบวนการและยังมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลลัพธ์ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
โดยการประเมินผลลัพธ์เป็นการประเมินว่าผลลัพธ์ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และผลประเมินจะเป็น
ข้อมูล ย้ อนกลับ ในการพิ จารณาว่ าควรปรับ ปรุง และแก้ไ ขปั ญ หาที่ จุด ใดหรือไม่ สรุป เป็ นความสั มพั น ธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบได้ดังภาพต่อไปนี้

ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ์
(output)
ผลย้อนกลับ (feedback)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ และนาไปใช้ในกิจกรรมและ
การทางานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง และได้เข้ามามี บทบาทสาคัญในวงการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระบบ
การศึกษาทั้งหมด ระบบบริหารการศึกษา ระบบโรงเรียน และระบบการเรียนการสอนที่มีหน่วยย่อยที่สุด คือ
ระดับวิชาในชั้นเรียน
การทางานของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพเป็นการทางานอย่างมีระบบ และ
ต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนทาการสอนทุ กครั้ง เพื่อให้ครูได้เตรียมสาระการเรียนรู้ วิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ รวมถึงวิธี การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกั บจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน และครู ซึ่ งแสดงออกได้ด้วยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็ น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และนาไปใช้
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ประโยชน์ได้จริงจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่ครูต้องปฏิบัติได้ ซึ่งประจวบจิตร คาจัตุรัส (2550 :6/4 ถึง 6/5) ได้กล่าวไว้ว่า
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะต้องศึกษาเอกสารต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบการเขียนเอกสาร
เหล่า นี้ไ ด้แ ก่ หลั กสูต รซึ่ งเป็น ตัว กาหนดมาตรฐานการเรีย นรู้และตั วชี้ วั ด คู่มื อครู หนั งสื อเรียนและหนัง สื อ
ประกอบการเรียน โดยหลักสูตรจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างๆ คู่มือครูจะให้แนวทาง
สาหรับครูในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ โดยระบุวัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติกิจกรรม เวลาเรียน การประเมินผล
หรือแนวทางในการปฏิบัติการในบางวิชาที่มีงานปฏิบัติ เช่น วิทยาศาสตร์ หรือการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่วนหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียนเป็นเอกสารที่รวบรวมเนื้อหาสาระเพื่ อให้ผู้เรียนใช้ประกอบ
การเรียน ซึ่งครูควรศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระจากหนังสือหลายๆ เล่ม ซึ่งเป็นการแสดง
ถึงการทางานอย่างเป็นระบบของครู
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ต้องมีการวางแผนการ
สอนล่วงหน้าโดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถแสดงผลงานที่เป็นหลั กฐานและตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนั กเรียนโดยตรงเพราะจะทาให้ครูทางานได้อย่า งมีประสิ ทธิภาพ ดังเหตุผ ลที่สุจิน ต์
วิศวธีรานนท์ (2527 : 410) ได้กล่าวว่าจะทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้
1. ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ให้ได้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะได้มีการสารวจปัญหาและทรัพยากรท้องถิ่นมาก่อนแล้ว
2. ช่วยให้ครูมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนาทางนักเรียนในการเรียนการสอนเพราะได้มีการศึกษาและ
ทาความเข้าใจเนื้อหาสาระเป็นอย่างดีแล้ว
3. ช่วยให้การวางแผนจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เพราะครูได้ทาความรู้จัก
นักเรียนในด้านความสามารถ ความสนใจ ความรู้พื้นฐาน ความถนัด
4. ช่วยให้ครูมีความกระจ่างเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอน เพราะจะต้องศึกษาให้เข้าใจมโนมติ และ
หลักการต่างๆ เป็นอย่าดีเสียก่อน จึงช่วยให้มีความเข้าใจเนื้อหาที่จะนามาสอนได้ครบถ้วน
5. ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างราบรื่น ครูสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นมี
ความมั่นใจในตนเอง ทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ สนใจร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดบรรยากาศดีในการเรียน
การสอน
6. ช่วยให้ครูเตรียมสื่อการสอนและได้ทดลองใช้ก่อนสอน ถ้ามีสิ่งที่ชารุดก็สามารถแก้ไขได้ทันเวลา
ก่อนลงมือสอน
7. ช่วยให้ครูได้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตลอดจนความสามารถของนักเรียนเพราะได้มีการวางแผนการประเมินผลอย่างรอบคอบและถูกต้องตามหลักการ
8. ช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์การสอนที่ผ่านไปได้ว่าประสบผลสาเร็จหรือมีข้อบกพร่องใดบ้างและ
สามารถนามาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไปได้
การวางแผนการสอนที่แสดงออกมาได้โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นงานที่มีความสาคัญที่
ครูวิท ยาศาสตร์ และครูทุกวิ ชาต้อ งทาต้ องเรีย นรู้และฝึกฝนให้ท าได้ อย่ า งถูกต้ องและมี คุณ ภาพ แต่จ าก
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ประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้สอนนักศึกษาครู และผู้ให้การอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
วิทยาศาสตร์ พบว่ายังมีนักศึกษาครู และครูวิทยาศาสตร์เป็นจานวนมากที่มีปัญหาในการเขียนแผนการจั ดการ
เรียนรู้ของตนเอง และเมื่อมีความจาเป็นที่ต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายงาน หรือส่งผู้บริหารของโรงเรียน
เพื่อใช้ในการประเมินผลในการขอปรับวิทยฐานะของตนเอง หรือการประกันคุณภาพของโรงเรียน ก็มักจะนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีสานักพิมพ์ต่างๆ จัดทาและจาหน่ายมาคัดลอก หรือทาสาเนามาใช้โดยตรง ซึ่งมีผลให้ครู
ไม่ได้ออกแบบและจัดเตรียมการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง รวมถึงไม่สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งที่เป็นของตนเองและมีความเหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ ทาให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการแสดงหลักฐานการทางานของครู ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการทางานของครูโดยตรงและ
ระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ในหลั กสู ต รระดั บ ศึกษาศาสตร์ม หาบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิ ช าศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้บริการพัฒนาบุคลากรที่เป็นครูวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนดงานให้นักศึกษา
ต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองสอนในการเรียนหลายชุดวิชารวมถึงการเขียนแผนการจัดการ
เรีย นรู้ ที่ เป็ น เครื่องมื อส่ วนหนึ่ ง ของการท าวิ จั ย ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และการศึกษาค้น คว้ า อิส ระก็พ บว่ า
นักศึกษามีปัญหาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลายลักษณะได้แก่ การเขียนรายละเอียดในองค์ประกอบ
ต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกัน การเลือกใช้วิธีสอนที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา หรือสถานการณ์ที่
จะสอน การออกแบบกิจกรรมที่ไม่ถูกต้ องตามขั้นตอนของวิธีสอนที่เลือก การกาหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่
เหมาะสมหรือ ไม่ น่ า สนใจ และการกาหนดการวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ที่ ไ ม่ ถูกต้ อง ไม่ ส อดคล้ องกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้เขียนในฐานะผู้สอน และผู้ให้บริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนมีความตระหนักในปัญหา ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวข้างต้น และได้พิจารณาถึง
วิธีการแก้ปัญหา พบว่า ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ครูจะต้ องมี ความรู้ด้า นเนื้ อหาความรู้ที่ จะสอน มี ความรู้เกี่ยวกับ วิ ธีส อน และมีความรู้เกี่ย วกับวิ ธี การเขีย น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ประกอบกับการมีทักษะในการเขีย นสามารถเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
แม่นยา ซึ่งจะต้องเกิดจากการได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาวิ ทยาศาสตร์ หลักการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มี โอกาสได้ศึกษาตัวอย่างของการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และมีโอกาสได้ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนประกอบย่อยของ
แผนการจัดการเรียนรู้ จนครบกระบวนการ และได้รับการวิพากษ์ผลงานหรือคาชี้แนะเพื่อการปรับปรุง และได้
ฝึกทาหลายๆ ครั้งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ในบทความวิชาการเรื่องนี้ใคร่ขอเสนอการทบทวนความรู้เกี่ ยวกับหลักการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ใช้เป็นหลักฐานในการ
ทางานอย่างเป็นระบบของตนเองนาไปใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและงานประกันคุณภาพของ
โรงเรียนต่อไป
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1. การทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
จากประเด็นปัญหาที่สาคัญในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครู วิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสารวจ
อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ ความไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกันภายในองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของวิธีสอนที่ถูกต้อง ในที่นี้จะได้นาเสนอข้อมูล
การทบทวนความรู้ เรื่ององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนของวิธีสอนที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ประจวบจิตร คาจัตุรัส (2550 : 6/54) กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 8 ส่วนได้แก่
1) ชื่อวิชาหรือกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง และ
ระยะเวลาที่สอน
2) สาระการเรี ย นรู้ห รื อ หัว เรื่ อง เป็ น การเขี ย นระบุ เ นื้ อ หาของบทเรีย น หรื อ เรื่อ งที่ จ ะสอน
การเรียงลาดับสาระการเรียนรู้ หรือหัวเรื่อง จะต้องจัดลาดับตามเนื้อหาที่ต้องการก่อน หลัง และตามลาดับความ
ยากง่าย
3) สาระสาคัญ หรือมโนมติ เป็นการเขียนหัวข้อเรียงลาดับตามสาระการเรียนรู้หรือหัวเรื่องหรือ
เขียนเป็นความเรียง โดยระบุเฉพาะส่วนที่แก่นของบทเรียนนั้น
4) จุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้ หรื อผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง เป็ น การระบุ ค วามคาดหวั ง ที่ แ สดง
พฤติกรรมของผู้เรียนที่คาดหวัง หลังจบบทเรียน ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ
เขียนเป็นข้อๆ เรียงลาดับตามหัวข้อสาระการเรียนรู้
ในการเขีย นจุ ด ประสงค์การเรีย นรู้ส ามารถเขีย นได้ 2 ลั กษณะ คือ เขีย นเป็ น จุ ด ประสงค์ทั่ ว ไป
เพื่อบอกลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน โดยใช้คาที่ไม่อาจสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนได้ แต่สามารถบอกภาพรวม
ที่ เป็ น ลั กษณะของผู้ เ รีย นได้ และอีกลั ก ษณะหนึ่ ง คือ จุ ด ประสงค์ เฉพาะ หรือ จุ ด ประสงค์เ ชิ ง พฤติ กรรมที่
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ คากริยาที่สังเกตได้ ของผู้เรียน เงื่อนไขของการแสดงพฤติกรรมและ
เกณฑ์การตัดสินผลของพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างชื่อสารในชีวิตประจาวันที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้ถูกต้อง
5 ชนิด
1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเขียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้มี 3
ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน จะเขียนระบุกิจกรรมที่นามาใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
เรื่องที่เรียนซึ่งกิจกรรมนั้นจะต้องน่าสนใจ และเชื่อมโยงได้กับบทเรียนที่เรียนโดยใช้เวลาสั้นๆ
(2) ขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเขียนรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนของ
วิธีสอน ซึ่งมีได้หลายวิธี แต่ละวิธีมีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันโดยกิจกรรมนั้นควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
และใช้ขั้นตอนระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
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(3) ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการเขียนกิจกรรมหรือคาถามนาทางให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนได้ด้วย
ตนเอง
6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นการเขียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้นั้น
7) การประเมินผล เป็นการเขียนระบุวิธีการประเมินผล ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ วิธีการประเมินผลทาได้หลายวิธี เช่นการให้ตอบคาถาม การสังเกต การปฏิบัติกิจกรรมหรือปฏิบัติการ
ทดลอง การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การตรวจผลงานหรือผลการทดลอง การให้ทาแบบฝึกหัด การทดสอบ ทั้งนี้ต้อง
ระบุชนิดของเครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินด้วย
8) หมายเหตุ เป็นการเขียนบันทึกปัญหา อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะที่ได้หลังจากการสอน
เมื่อจบบทเรียนแล้ว ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป
1.2 ขั้นตอนของวิธีสอนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิธีสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์อยู่หลายวิธี ได้แก่ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ วิธีสอนโดยใช้ปัญ หาเป็นฐานวิธีสอน
โดยใช้การทดลอง วิธีสอนโดยการอุปนัย – นิรนัย และวิธีสอนโดยให้ทาโครงงานวิธีสอนแต่ละวิธีมีขั้นตอนที่
ชัดเจนมีครูสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเขียนกิจกรรมนั้นลงในแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ ในที่นี้จะได้นาเสนอกรอบแสดงขั้นตอนของการสอน ตามวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E
ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ใช้บ่อยเป็นตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 ขั้นตอนสาคัญ บทบาทของผู้สอน และพฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5E
ขั้นตอนสาคัญ
บทบาทของผู้สอน
พฤติกรรมของผู้เรียน
1. การสร้างความสนใจ - จัดกิจกรรม/สร้างสถานการณ์เพื่อ
- ตั้งคาถาม/กาหนดประเด็นปัญหาที่จะ
(Engage)
กระตุ้น ยั่วยุ ให้ผู้เรียนเกิดความ
ศึกษา
อยากรู้ อยากเห็น กระตุ้นให้ผู้เรียน
ตั้งคาถาม ลักษณะกิจกรรมที่ทาได้
คือ การทดลอง/นาเสนอข้อมูลที่น่า
สงสัย/การสาธิต/การนาเสนอข่าว/
สถานการณ์/เหตุการณ์ทนี่ ่าสงสัย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนสาคัญ
บทบาทของผู้สอน
2. การสารวจและค้นหา - ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาวิเคราะห์
(Explore)
แนะนาวิธีการจัดกระทาข้อมูลในรูป
ของตาราง กราฟแผนภาพ ฯลฯ ใช้
คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
แนวโน้ม/แสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ตั้งคาถามนาทางให้ผู้เรียนได้
สรุปผลและอภิปรายการทดลองอย่าง
มีเหตุผล กระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ความสอดคล้องของผลการทดลองกับ
สมมติฐาน
3. การอธิบายและลง
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อสรุป (Explain)
แนะนาวิธีการจัดกระทาข้อมูลในรูป
ตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ ใช้
คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
แนวโน้ม/แสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ตั้งคาถามนาทางให้ผู้เรียนได้
สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง
อย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้ผู้เรียน
ตรวจสอบความสอดคล้องของผลการ
ทดลองกับสมมติฐาน
4. การขยายความรู้
- จัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นและอานวย
(Elaborate)
ความสะดวกให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ/
เพิ่มเติมความสมบูรณ์/ขยายกรอบ
ความคิดของความรู้ที่สร้างขึน้ ใหม่โดย
ตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ใหม่ที่ผู้เรียนนาเสนอไว้
1) ซักถามให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจน
หรือกระจ่างในความรู้/ข้อค้นพบที่
ผู้เรียนนาเสนอไว้
118

พฤติกรรมของผู้เรียน
2.1 สารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2.2
ตั้งสมมติฐาน
2.3 ทดลอง/สืบค้นข้อมูลด้วยวิธตี ่างๆ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

- สร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองโดย
การอธิบายความคิดของตนเองพร้อม
แสดงหลักฐานประกอบคาอธิบาย
แสดงผลการตรวจสอบผลการทดลอง
ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
หรือไม่

- แสดงการตรวจสอบ/เพิ่มเติมความ
สมบูรณ์/ขยายกรอบความคิดของ
ความรู้ที่สร้างขึน้ ใหม่โดย
1) อธิบาย/แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่
นาเสนอไว้
2) ตอบคาถาม/ขยายความ/ให้
ตัวอย่างเพิ่มเติมในเรื่องของ
ความรู้/ข้อค้นพบทีไ่ ด้นาเสนอไว้
3) แสดงการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่
สร้างขึ้นกับความรู้เดิมที่มีอยู่ด้วย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนสาคัญ

5. การประเมินผล
(Evaluate)

บทบาทของผู้สอน
พฤติกรรมของผู้เรียน
2) ตั้งคาถาม/ประเด็นให้ผู้เรียนได้
4) นาเสนอวิธีการและข้อมูลที่ได้
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นกับ
ทาการค้นคว้าเพิ่มเติมตาม
ความรู้เดิม
ประเด็นที่สนใจ
3) ตั้งคาถาม/ประเด็นให้ผู้เรียนได้
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นกับ
ความรู้เดิม
- จัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ - แสดงการประเมินตรวจสอบ
ประเมินจุดเด่น จุดด้อยใน
ประยุกต์ใช้ความรู้ทสี่ ร้างขึ้น หรือ
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ของ
เริ่มต้นความสนใจในการเสาะแสวงหา
ตนเองโดย
ความรู้เรื่องใหม่ โดย
1) ให้ผู้เรียนตรวจสอบความรู้ของ
1) ตอบคาถามปลายเปิดโดยใช้การ
ตนเองกับผู้เรียนคนอื่นๆ
สังเกต หลักฐาน และคาอธิบาย
2) ให้ผู้เรียนพูดถึงวิธีการเสาะ
2) พูดอธิบายวิธีการเสาะแสวงหา
แสวงหาความรู้ของตนเอง
ความรู้ของตนเอง
3) ให้ผู้เรียนนาความรู้หรือ
3) แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
แบบจาลอง หรือแผนผังความรู้
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดหรือ
ไปอธิบายหรือประยุกต์ใช้กับ
ทักษะที่ได้เรียนรู้
เหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ
4) ประเมินความก้าวหน้าหรือ
ความรู้ของตนเอง
5) ถามคาถามที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมให้มีการสารวจตรวจสอบ
ต่อไป

ตามข้อมูลในตารางที่ 1 ครูวิทยาศาสตร์สามารถใช้ข้อมูลบทบาทของผู้สอนเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวิธีการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
จากปัญหาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ที่พบและตั้งประเด็นเป็นข้อเสนอแนะ
มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของวิธีสอน ดังนี้
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2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
จากการส ารวจอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ พบว่ า ครู วิ ท ยาศาสตร์ จ านวนมากมี ปั ญ หาในการเขี ย น
จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระสาคัญหรือมโนมติ ซึ่งการเขียนสาระสาคัญเป็นการเขียน เพื่อแสดงขอบเขตของ
สาระที่จะสอนในบทเรียนนั้นให้ชัดเจน ส่วนการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อแสดงว่าต้องการให้ผู้เรียนแสดง
พฤติ ก รรมหรื อ มี ค วามสามารถอย่ า งไรหลั ง จบบทเรี ย นแล้ ว ปั ญ หาของครู วิ ท ยาศาสตร์ ที่ พ บในการเขี ย น
องค์ประกอบทั้งสองนี้คือ 1) เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ไม่ใช่จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 2) เขียน
สาระสาคัญไม่ถูกต้อง ไม่แสดงสาระสาคัญ และ 3) เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระสาคัญที่ไม่สอดคล้องกัน
หรือไม่ครอบคลุมกันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 เรื่องงานและพลังงาน (ม.4)
สาระสาคัญ - งานเป็นผลจากการกระทาของแรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวกระทาของแรง ค่าของ
งานหาได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับระยะกระจัดในแนวเดียวกัน
(และคำนวณค่ำจำกพื้นที่ใต้กรำฟ)*
จุดประสงค์การเรียนรู้ - เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของงานได้ (บอกควำมหมำยของงำนได้)*
2. คานวณหางานจากผลคูณของแรงกับการกระจัดได้
3. คำนวณค่ำงำนจำกพื้นที่ใต้กรำฟได้
* เป็นข้อความที่ควรเพิ่มเติมหรือแก้ไข
จากตัวอย่างที่ 1 ประเด็นที่ต้องแก้ไขดังนี้
1. สาระสาคัญไม่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่หายไปคือสาระสาคัญตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อ 3 จึงเติมให้ดังข้อความใน (.........)*
2. พฤติกรรมการแสดงถึงการรู้ความหมาย ควรใช้กริยา “บอก” แทนคากริยา “อธิบาย” จึง
แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อความใน (.........)*
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ตัวอย่างที่ 2 เรื่องพลังงานที่สะสมอยู่ในอาหาร (ม.2)
สาระสาคัญ - ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ได้จากสารอาหาร พลังงานในถั่วลิสง
ความหมายของปริมาณความร้อน 1 แคลอรี การคานวณปริมาณความร้อนเป็นจูล
ด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้คาถาม และการใช้การประเมินตามสภาพจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้ - เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. ระบุสาเหตุที่ทาให้อุณหภูมิของน้าเปลี่ยนแปลงได้
2. อธิบายความหมายของปริมาณความร้อน 1 แคลอรีได้
3. ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปริมาณพลังงานจากสารอาหาร
บางชนิดได้

4. คานวณหาค่าปริมาณความร้อนที่น้าได้รับจากการใช้เมล็ดถั่วลิสงเป็น
เชื้อเพลิงได้
5. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคาตอบได้อย่างสนุกสาน
จากตัวอย่างที่ 2 มีประเด็นต้องแก้ไขดังนี้
การเขียนสาระสาคัญไม่ถูกต้อง ต้องเขียนแสดงสาระที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้
ทุกข้อ ไม่ใช่เขียนว่านักเรียนจะได้เรียนอะไร อย่างไร
วิธีการแก้ไขคือเขียนสาระสาคัญให้เป็นคาตอบของจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อ ในที่นี้ได้ปรับแก้
จุดประสงค์การเรียนรู้ใหม่ให้ชัดเจนเพื่อการเขียนสาระสาคัญได้ง่ายดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้ - เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของปริมาณความร้อน 1 แคลอรีได้
2. ระบุสูตรการคานวณหาค่าปริมาณความร้อนจากการเผาอาหารเป็นเชื้อเพลิงได้
3. ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปริมาณพลังงานจากสารอาหารได้
4. อธิบายเหตุผลที่แสดงว่าในอาหารมีพลังงานสะสมอยู่ได้
5. คานวณปริมาณแคลอรีของอาหารแต่ละชนิดที่กาหนดให้ได้
6. เปรียบเทียบพลังงานที่ได้จากสารอาหารชนิดต่างๆ ได้
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สาระสาคัญ - (1) ปริมาณความร้อน 1 แคลอรีหมายถึงปริมาณความร้อนที่ทาให้น้ามวล 1 กรัม มีอุณหภูมิ
สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส (2) ปริมาณความร้อนจากการเผาสารคานวณได้จากสูตร Q = mst
(3)+(4)+(5) การนาอาหารมาเผาแล้ววัดอุณหภูมิของน้าก่อนและหลังการเผาอาหาร นามาคานวณ
ค่าแคลอรี ทาให้รู้ว่าในอาหารมีพลังงานสะสมอยู่ และแสดงได้เป็นค่าพลังงานความร้อนของอาหาร
ที่ให้พลังงาน (6) ไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุด 9 แคลอรี/กรัม ในขณะที่คาร์ไบไฮเดรต
และโปรตีนให้พลังงาน 4 แคลอรี/กรัม
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าสาระสาคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เขียนใหม่มีความสอดคล้องกัน
ทุกรายการดังแสดงให้เห็นหมายเลขที่สาระสาคัญกับเลขข้อของจุดประสงค์การเรียนรู้ ในทางปฏิบัติไม่ต้องใส่
ตัวเลขในสาระสาคัญ แต่ที่เขียนนี้เพื่อต้องการเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าจุดประสงค์เรียนรู้เหมือน
เป็นคาถามและสาระสาคัญเป็นคาตอบของคาถามนั้น

ตัวอย่างที่ 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (ม.1)
สาระสาคัญ

-

สิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์ในระบบนิเวศมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และมี

ความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ เช่น มดกินซากแมลงที่ตาย จิ้งจกกินแมลงเป็น
อาหาร วัวกินหญ้า และต้นหญ้าเจริญเติบโตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตเมื่อพิจารณาจากลักษณะการอยู่ร่วมกันใน
ระบบนิเวศจะพบว่ามีทั้งความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน การเป็นศัตรู ไม่พึ่งพา ไม่เป็น
ศัต รู สิ่ ง มีชี วิต หนึ่ งได้ป ระโยชน์ แต่ สิ่ ง มีชี วิต อีก หนึ่ งไม่ไ ด้แ ละไม่ เสี ยประโยชน์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ซึง่ ดารงชีวติ อยูร่ ่วมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นฝูง มีความสัมพันธ์กั นทั้ง
ในด้านบวกและลบ ผลดีก็คือ การอยู่ร่วมกันเป็นฝูงจะทาให้มีการปกป้องอันตราย
ให้กัน มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็ วขึ้นมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ เป็นผู้นาฝูง เช่น
การรวมฝูงของ ช้าง ลิง ผึ้ง ต่อ แตน และนก ขณะเดียวกันก็มีผลในทางลบ
เพราะการอยู่ร่ วมกัน เป็ นกลุ่ ม และดารงชีวิตแบบเดียวกันนั้น ก่อให้เกิดการ
แก่งแย่งแข่งขัน และเกิดความหนาแน่นของประชากรมากเกินไป
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2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งชนิ ด กั น เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้
2.1 ภาวการณ์เป็นผู้อาศัย เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ที่อาศัยอยู่
ร่วมกัน ฝ่ายอาศัยเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ที่ให้อาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์
เช่น ต้นกาฝาก ซึ่ งเกิดบนต้นไม้ใหญ่ มีรากพิเศษที่เจาะจงไปยั งท่อน้า

และท่ออาหารของต้นไม้ เพื่อดูดน้าและธาตุอาหารหรื อสัตว์ประเภทหมัด
เรือด เห็บ ปลิง ทาก เหา ไร เป็นต้น
2.2 การล่าเหยื่อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ที่ชีวิตหนึ่งต้องตกเป็นอาหาร
ของอีกชีวิตหนึ่ง เช่น กวางเป็นอาหารของเสือ ปลาเป็นอาหารของมนุษย์
ซึ่ง สิ่ งมี ชี วิ ตล่ า ชี วิต อื่ นเป็ น อาหาร เรีย กว่ า ผู้ ล่ าและชี วิ ต ที่ต้ อ งตกเป็ น
อาหารเรียกว่า เหยื่อ
2.3 การได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ที่
ต่ า งฝ่ า ยต่ า งได้ รั บ ประโยชน์ กั น และกั น แต่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ด้ ว ยกั น
ตลอดเวลา นั่นคือ บางครั้งอาจอยู่ด้วยกัน บางครั้งก็อาจแยกใช้ชีวิตอยู่
ตามลาพังได้ เช่น นกเอี้ยงกับควาย การที่นกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลัง ควาย
นั้นจะจิกกินเห็บให้กับควาย ขณะเดียวกันก็จะส่งเสียงเตือนภัยให้กับควาย
เมื่อมีศัตรูเขามาใกล้ หรือแมลงที่ดูดกินน้าหวานจากดอกไม้ ก็จะช่วยผสม
เกสรให้กับดอกไม้ไปด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้ - เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้
จากตัวอย่างที่ 3 มีประเด็นที่ต้องแก้ไขดังนี้
1. เขียนสาระสาคัญไม่ถูกต้องที่เขียนมาเป็นการเขียนเนื้อหาในใบความรู้ ต้องเขียนเฉพาะ
2. สาระที่สาคัญที่เป็นแก่นเท่านั้นไม่ต้องมีรายละเอียดหรือตัวอย่าง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้มีข้อเดียวมีลักษณะกว้างมากไม่ครอบคลุมรายละเอียดของสาระสาคัญต้อง
ขยายเป็นหลายหัวข้อ
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ข้อเสนอการแก้ไขเป็นผลงานใหม่ต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้ – เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. จาแนกประเภทความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้
2. ระบุลักษณะของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันได้
3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันได้
4. จาแนกประเภทลักษณะการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันได้
5. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแบบเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันได้
6. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแบบการแข่งขันทาลายได้
7. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแบบเป็นกลาง
8. วิ เ คราะห์ แ บบแผนการอยู่ ร่ ว มกั น ของสิ่ ง มี ชี วิ ต จากกรณี ตั ว อย่ า งพฤติ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
กาหนดให้ได้
สาระสาคัญ – ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศจาแนกได้เป็น 3 ลักษณะคือ การอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน และการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน การอยู่ร่วมกันของสิ่ ง มี ชี วิ ต
แบบต่ า งชนิ ด ยั ง แบ่ ง ได้ อีก 3 แบบ คือ แบบเกื้อกู ล สนั บ สนุ น กัน แบบแข่ง ขัน ท าลาย และแบบ
เป็นกลาง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีข้อดีที่มีการช่วยเหลือกัน และมีการขยายพันธุ์
แต่มี ข้อด้ อยที่ทาให้เกิด การแก่งแย่ ง การอยู่ ร่ว มกัน แต่ ละแบบมี ลักษณะเฉพาะที่แตกต่ างกัน จึ ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อระบุแบบของการอยู่ร่วมกันจากข้อมูลในกรณีตัวอย่างที่
กาหนดให้ได้
2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ตามขั้นตอนของวิธีสอน
การเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สาคั ญและเป็นปัญหาของครูวิทยาศาสตร์ โดย
พบว่า การเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ยังไม่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนพอให้รู้ว่าครูจะทาอะไร และทาอย่างไรเพื่อนา
ทางให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ รวมถึงความไม่ชัดเจนของการนาขั้นตอนของวิธีสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหามาใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีวิธีสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่หลายวิธี โดยมีวิ ธีสอนที่เป็นหลักและนิยมใช้คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ดังที่เสนอ
เป็นตัวอย่างกรอบของขั้นตอนวิธีสอนไปแล้วนั้น ต่อไปจะได้นาเสนอแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของวิธีสอน มีความครอบคลุมกับจุดประสงค์และสาระสาคัญที่ต้องการสอนดังนี้
1. ทบทวนและทาความเข้าใจกับขั้นตอนหลักของวิธีสอนแบบสืบเสาะ 5E พบว่า ขั้นตอนหลักขั้นที่
1-3 คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสารวจและค้นหา และขั้นอธิบายและลงข้อสรุป มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
เป็นเรื่องเดียวกันกล่าวคือ ถ้าครูสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนสนใจและสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญใดแล้วใน
ขั้นสารวจและค้นหา ครูจะต้องสร้างกิจกรรมนาทางให้นักเรียนได้ค้นพบคาตอบของสิ่งที่สนใจหรือสงสัยนั้น และ
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ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุปครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคาอธิบาย คาตอบที่ตนเองได้ค้นพบโดยใช้ข้อมูลที่ได้
จากกิจกรรมสารวจและค้นหานามาใช้ประกอบคาอธิบาย ส่วนขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นการเสนอกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการต่อยอดหรือขยายความรู้จากสาระสาคัญที่นักเรียน
สงสัย ค้ นพบและอธิ บ ายไปแล้ วซึ่ งครูส ามารถสร้างกิจ กรรมใหม่ ให้นักเรียนได้ เรียนรู้โดยมี การเชื่อมโยงกับ
สาระสาคัญที่นักเรียนค้นพบแล้ว ส่วนในขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ครูหาวิธีกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด
ทบทวนเพื่อตัดสินว่าตนเองได้ความรู้ใหม่ใดบ้าง วิธีการที่ทาให้ตนเองเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างไร ดีแล้วหรือต้อง
ปรับปรุงอย่างไรเพื่อจะได้นาไปใช้ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
ปัญหาของครูที่พบในเรื่องนี้คือ กิจกรรมขั้นที่ 1 ไม่เกิดความชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการให้ นักเรียนสนใจ
หรือสงสัยคืออะไร ทาให้การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสารวจและค้ นพบไม่มีความชัดเจน และการกระตุ้นให้
นักเรียนอธิบายและลงข้อสรุป ไม่ตรงกับสิ่งที่นักเรียนสนใจหรือสงสัย ดังนั้นครูจึงต้องทาความเข้าใจกับขั้นตอน
ต่างๆ ของวิธีสอนและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
2. วิเคราะห์สาระสาคัญที่จะสอน เพื่อเรียงลาดับการนาเสนอในการสอน และจัดเข้าในขั้นตอนการ
สอน โดยมีแนวคิดว่าสาระสาคัญใดที่สาคัญเป็นพื้นฐานต้องรู้ก่อนจะนาสาระสาคัญนั้นมาค้นหาวิธีการสร้างความ
สนใจและข้อสงสัย ซึ่งเป็นสาระสาคัญที่จะให้นักเรียนได้สารวจและค้นหา แล้วสร้างคาอธิบายและลงข้อสรุป
ส่วนสาระสาคัญอื่นๆ ให้นาไปเสนอในขั้นขยายความรู้ ในที่นี้ขอเสนอตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เมื่อกาหนดสาระสาคัญมาให้ต่อไปนี้

สาระสาคัญ
การทดสอบวิตามินซี ทาได้โดยการหยดสารละลายของสารที่ต้องการทดสอบลงในสารละลาย
ไอโอดีน ถ้าสีน้าเงินของไอโอดีนหายไป แสดงว่าสารที่นามาทดสอบมีวิตามินซี และสารที่มีวิตามินซี
มากกว่าจะใช้จ านวนหยดที่ทาให้สี น้าเงินของไอโอดีนหายไปน้อ ยกว่าสารที่มีวิตามินซีน้อยกว่า ใน
อาหารและผลไม้ต่างๆ อาจมีวิตามินซีอยู่ในปริ มาณที่ต่างกันซึ่งสามารถทดสอบแล้วนามาเปรียบเทียบ
กันได้ วิตามินซีมีประโยชน์เพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือด ทาให้ไม่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน
และช่วยไม่ให้เป็นหวัดง่าย
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จากสาระสาคัญ นามาวิเคราะห์เพื่อจัดระบบการนาเสนอลงในขั้นตอนของการสอนและออกแบบกิจกรรมเรียนรู้
เป็นดังนี้
ขั้นตอนวิธีสอน 5E
สาระสาคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ
การทดสอบวิตามินซีทาได้โดยการ 1. ตั้งคาถามให้นักเรียน เลือกน้าผลไม้ที่
หยดสารละลายของสารที่ต้องการ
มีวิตามินซีมากที่สุด จากน้าผลไม้
ทดสอบลงในสารละลายไอโอดีน ถ้าสี
ตัวอย่างที่ครูเตรียมมาข้อสงสัยของ
น้าเงินของไอโอดีนหายไปแสดงว่าสาร
นักเรียนคือ น้าผลไม้หลายอย่างที่ครู
ที่นามาทดสอบมีวิตามินซี และสารที่
นามาให้ดู ชนิดใดมีวิตามินซีมาก
มีวิตามินซีมากกว่าจะใช้จานวนหยดที่
ที่สุด และจะมีวิธีการทดสอบได้
ทาให้สีน้าเงินของไอโอดีนหายไปน้อย
อย่างไร
ขั้นที่ 2 สารวจและค้นหา กว่าสารที่มีวิตามินซีน้อยกว่า
2. ให้นักเรียนทาการทดลองเพื่อทดสอบ
วิตามินซี
ขั้นที่ 3 อธิบายและลง
ในอาหารและผลไม้ตา่ งๆ อาจมี
3. ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากการทาการ
ข้อสรุป
วิตามินซีอยู่ในปริมาณที่ตา่ งกัน ซึ่ง
ทดลองอธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
สามารถทดสอบแล้วนามา
การทดสอบวิตามินในอาหารและ
เปรียบเทียบกันได้
ผลไม้ โดยครูตั้งคาถามหลายคาถาม
นาทางให้นักเรียนอธิบายและลง
ข้อสรุปได้
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้
วิตามินซีมปี ระโยชน์เพิ่มความแข็งแรง 4. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ให้กับหลอดเลือดทาให้ไม่เป็นโรค
เกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินซีต่อ
เลือดออกตามไรฟัน และไม่เป็นหวัด
ร่างกาย
ง่าย
จากตัวอย่างการวิเคราะห์สาระสาคัญ และนามาจัดเรียงในขั้นตอนของวิธีสอนพบว่า สาระสาคัญ
เรื่องวิธีการทดสอบวิตามินซีเป็นประเด็นหลักที่จะนาทางให้นักเรียนเรียนรู้สาระสาคัญอื่นๆ ได้จึงนามาตั้งเป็น
สถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความสงสัยโดยครูเตรียมนาผลไม้หลายชนิดเป็นสื่อมาให้นักเรียนคิดว่าน้าผลไม้ชนิดใด
มีวิตามินซีมากที่สุด แล้วนาเสนอวิธีการที่มีการทดลอง ทดสอบวิตามินซีโดยใช้สารละลายไอโอดีน จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคาถามข้อสงสัยที่ตั้งไว้แล้วว่า น้าผลไม้ชนิดใดมีวิตามินซีมากที่สุดและจะทาการทดสอบ
อย่างไร ซึ่งนั กเรียนสามารถใช้ ข้อมูล จากการทดลองมาตอบคาถามที่สงสั ยได้ จะเห็น ว่ากิจกรรมขั้น ที่ 1-3
มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเป็นสาระสาคัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคื อ เรื่องประโยชน์ของวิ ตามินซีเป็น
ความรู้ที่ขยายออกมาจึงนามาไว้ในขั้นตอนที่ 4 ขยายความรู้และถ้ามีสาระสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็สามารถ
นามาเป็นกิจกรรมในขั้นขยายความรู้นี้ได้อีก ตัวอย่างข้างต้นจึงเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับขั้นตอนของวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ขั้นที่ 1-4 ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอสาระสาคัญ
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ที่ต้องการสอน ส่วนกิจกรรมในขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลครูสามารถคิดหากิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้ประเมินผล
การเรียนรู้และกระบวนการสืบค้นของตนเองได้
นอกจากวิธีสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E แล้ว ยังมีวิธีสอนอื่นๆ ที่สามารถนามาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งครูวิทยาศาสตร์สามารถทาความเข้าใจ และนามาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้
ซึ่งสามารถนามาใช้ในงานเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับตัวอย่างที่เสนอ และถ้าครูได้ฝึก
เขียนบ่อยครั้งจะทาให้ครูมีทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จะทาให้เขียนได้คล่องรวดเร็วและมีความ
ถูกต้องแม่นยามากขึ้น สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวครูและนักเรียนของครูได้ในที่สุด
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
จิรนันท์ นุ่นชูคัน ; วรรณ์ดี แสงประทีปทอง ; และประยูร ครองยศ. “การประเมินความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”. VERIDIVA E-Journal
SILPAKORN UNIVERSITY 9, 1 (มกราคม – เมษายน) : 87 – 99
ธนาวุฒิ ลาตวงษ์ ; ชนินันทร์ พฤกษ์ประมูล ; ณสรรค์ ผลโภค ; และมนัส บุญประกอบ “ผลการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5 A ที่มีต่อสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. VERIDIAN E – Journal SILPAKORN
UNIVERSITY 9,2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 269 – 286
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2559) รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษาครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อัดสาเนา
ประจวบจิตร คาจัตุรัส. (2550). “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ” ในประมวลสาระชุด
วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 6) นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุจินต์ วิศวธีรานนท์. (2527). “การเขียนแผนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ (หน่วยที่ 14) เล่มที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อรพรรณ พงศ์ประยูรและ นริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2559). “สถานการณ์ในการเรียนและความมีเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐและโรงเรียนมัธยมทั่วไป”. VERIDIAN E – Journal SILPAKORN
UNIVERSITY 9, 3 (กันยายน – ธันวาคม) : 314 - 325

127

