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บทคัดย่อ 

ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพหมายถึง ครูท่ีมีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ดี โดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็น
เน้ือหาความรู้ท่ีสอนในดา้นเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สามารถจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สเต็มศึกษา ท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยผูเ้รียนท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และผูเ้รียนได้น าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม มีความเขา้ใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามการจดัของสมาคม
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์  ไดแ้ก่  1)โลกทศัน์ทางวิทยาศาสตร์  2)การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ3)
กิจการทางวิทยาศาสตร์ ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพควรมีความรู้ในส่วนท่ีเป็นศาสตร์การสอน  มีความสามารถ
ในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผูเ้รียนได้ดี  ใช้แนวคิด ความรู้เน้ือหาผสานวิธีสอนและ
เทคโนโลยี  เป็นความสามารถบูรณาการระหวา่งเน้ือหาวิชากบัศาสตร์การสอนไดเ้หมาะสม  สามารถผสาน
ความรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเน้ือหา ความรู้ดา้นการสอน และความรู้ดา้นเทคโนโลย ีเพื่อช่วยใหก้ารสอน
โดยใชเ้ทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน  พฒันาผูเ้รียน
ให้มีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ   

ค าส าคัญ:  ครูมืออาชีพ  วทิยาศาสตร์   ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ 

 

Abstract 

          Professional science teachers refers to teachers who have good content knowledge to be taught in 
science: chemistry, biology, physics, and general science; and are able to create learning environments based 
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on STEM education that cooperates science, mathematics, technology and engineering design process. 
Through this learning concept, learners participate in activities that develop their knowledge, understanding 
and skills in science, and they apply their knowledge in creating a piece of work or a method by using 
engineering design process. According to the American Association for the Advancement of Science 
(AAAs), science teachers also need to understand the nature of science which includes 3 components:  
1) scientific worldview 2) scientific inquiry, and 3) scientific enterprise. Moreover, professional science 
teachers should have pedagogical knowledge that will enable them to teach, and transfer knowledge to 
students. They should employ technological pedagogical content knowledge- TPCK, combining 3 areas of 
knowledge 1) content knowledge, 2) pedagogical knowledge, and 3) technology knowledge, for effective 
practice of learning and teaching in a technology enhanced learning environment. Thus, this will improve 
students’ learning, help learners build 21st century skills, ethics, good interpersonal skills, teamwork 
behaviors, and promote continual self-development.  

Keywords: professional teachers, science, Professional science teachers 

 
ครูมืออาชีพ 

ครูเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติและมาตรฐานการพฒันาประเทศ   ปลูกฝังให้ผูรั้บการศึกษาเป็นคนดี มีความสุขในการใฝ่รู้  มี

สมรรถนะในการประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อการพฒันาชีวิตและสังคม  หนา้ท่ีของครูในการจดัการศึกษาไดร้ะบุ

ส่วนท่ีส าคญัไว ้5 ดา้น (อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2545) ไดแ้ก่  1. การสร้างคนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 2. 

การถ่ายทอดค่านิยมและวฒันธรรม 3.การสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองและสังคม 4.การจดัระเบียบ

สังคม และ5.  การแกปั้ญหาและกระตุน้การเปล่ียนแปลงในสังคม  ครูโดยทัว่ไปท าหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย  คนท่ีเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่เป็นคนท่ีเป็นครูโดยทัว่ไปท่ีมีอาชีพเป็นครู  แต่เป็นครูท่ีมี

ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะท่ีท าใหท้  างานในบทบาทหนา้ท่ีครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูท่ีมีความรู้ดี โดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาความรู้ท่ีสอนและความรู้ใน
ส่วนท่ีเป็นศาสตร์การสอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดดี้  เป็นผูท่ี้
มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองอยูเ่สมอ   
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ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ หมายถึง ครูท่ีมีความรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์ดี โดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็น
เน้ือหาความรู้ท่ีสอน  ในดา้นเคมี  ชีววทิยา  ฟิสิกส์  วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  และความรู้ในส่วนท่ีเป็นศาสตร์การ
สอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดดี้  เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  
รายละเอียดของคุณลกัษณะดา้นต่างๆ มีดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 1  คุณลกัษณะของครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ 

 

1. มีความรู้ในเนือ้หาวชิาวทิยาศาสตร์ดี  โดยความรู้ท่ีมีเป็นไปตามวชิาเอกท่ีเรียนจบ  หรือวชิาท่ี
สอน  ไดแ้ก่ เน้ือหา ทาง เคมี  ชีววทิยา  ฟิสิกส์  หรือเน้ือหาในวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  ในส่วนท่ีเป็นทางดา้น
วทิยาศาสตร์ไม่ใช่มีความรู้เฉพาะเน้ือหาวชิาจึงจะเพียงพอ  ยงัตอ้งรู้ในเร่ือง STEM  ธรรมชาติวทิยาศาสตร์  
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เจตคติทางวทิยาศาสตร์  และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ดว้ย 

เน้ือหาดา้นการสอนวิทยาศาสตร์เป็นส่วนของศาสตร์การสอน  เป็นส่ิงส าคญัเพราะจะช่วยให้ครู
สามารถถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ได้อย่างดี  ความรู้ในด้านน้ีได้แก่  กลุ่มสาขาวิชาชีพครูด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ หลกัการสอน ทกัษะและกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
การสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ การสอนปฏิบติัการ  จิตวทิยาพฒันาการ จิตวทิยาการศึกษา ทฤษฎี

ด้านการสอน 

ด้านเนือ้หา 

ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

คุณธรรม ท างานร่วมกนั พัฒนาตน 
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การเรียนรู้  ทฤษฎีการสอน  แหล่งการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์ การวดัผลและประเมินผล 
การสร้างการใชแ้ละเก็บรักษาส่ือการสอนวทิยาศาสตร์  การปกครองชั้นเรียน และการวจิยัในชั้นเรียน  ครูท่ีมี
ความรู้ดี จะติดตามความกา้วหนา้ของความรู้ในศาสตร์นั้น  เพราะปัจจุบนัความรู้โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว  ครูวิทยาศาสตร์จึงไม่หยดุท่ีจะหา
ความรู้ในศาสตร์ของตนอยา่งต่อเน่ืองสม าเสมอ 

1.1 สเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education) STEM,  STEM 

Education   เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ท่ีมุ่งแกปั้ญหาในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทกัษะชีวติ ความคิดสร้างสรรค ์และเป็น

การเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้องค์ความรู้ และทกัษะกระบวนการด้าน

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวตักรรมในอนาคต 

    การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสเตม็ศึกษา เป็นการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณา
การการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู ้ เรียนท า
กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั   ระดบัการบูรณาการท่ีอาจเกิดข้ึนในชั้น
เรียนสเต็มศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดบั ได้แก่  การบูรณาการภายในวิชา  (Disciplinary integration)  
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary integration) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary integration) และ การบูรณาการแบบขา้มสาขาวชิา (Transdisciplinary integration)  

ลักษณะการจดัการศึกษาตามแนวคิดของสเต็ม (STEM) เป็นดังน้ี เป็นการบูรณาการของ
ศาสตร์สาขาต่างๆไดแ้ก่  วทิยาศาสตร์(S)   เทคโนโลย(ีT) วศิวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งน้ีได้
น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัวกล่าวคือ 
วิทยาศาสตร์ (S) เป็นวิชาท่ี เนน้เก่ียวกบัความเขา้ใจในธรรมชาติการสอนวิทยาศาสตร์มกัใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพฒันาส่ิงต่างๆหรือ
กระบวนการต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนโดยผา่นกระบวนการท างานทางเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการพฒันานวตักรรม คิด
สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆโดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ คณิตศาสตร์ (M) เป็น
วิชาท่ีใชก้ระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซ่ึงไดแ้ก่การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจดั
กลุ่ม การจดัแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบติัประการท่ีสองภาษาคณิตศาสตร์ผูเ้รียนจะสามารถ
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ถ่ายทอดความคิดหรือความเขา้ใจความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสารเช่นมากกวา่นอ้ยกวา่ เล็กกวา่ใหญ่กวา่ฯลฯและการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level 
Math Thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เป็นการบูรณาการท่ี
สามารถจดัสอนไดใ้นทุกระดบัชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มธัยมศึกษาตอนปลาย  นอกจาก STEM จะเป็นการบูร
ณาการศาสตร์ทั้ง 4 สาขาแลว้ยงัเป็นการบูรณาการดา้นบริบท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย ซ่ึงจะท า
ให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดซ่ึ้งจะเพิ่มโอกาสการท างาน การเพิ่มมูลค่าให้กบัช้ินงานและสามารถสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้  เป็นการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการดา้นต่างๆ อย่าง
ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัแนวการพฒันาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เช่นดา้นปัญญาผูเ้รียนเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีมีคามสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั   ดา้นทกัษะการคิดผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้น
สูงเช่นการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรคเ์ป็นตน้ และดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียนมีทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพการเป็นผูน้ าตลอดจนการรับค าวพิากษว์จิารณ์ของผูอ่ื้น 

จากแนวคิด STEM ไดมี้ความเห็นวา่การบูรณาการเพื่อให้การพฒันาสมองครบทั้งสองดา้น

จึงเพิ่ม การบูรณาการศิลปะ (Art: A) เขา้ไปอีกหน่ึงศาสตร์  ท าให้ STEM  เปล่ียนเป็น STEAM โดย "A" ท่ี

เพิ่มศิลปะลงในส่วนผสม ไม่เพียงแต่ดา้นทศันศิลป  ยงัรวมทั้งดา้นเพลง ละคร ดนตรี  การแสดง เตน้ร าการ

ส่ือสารดว้ยภาษาท่าทางหรือการวาดภาพหรือการสร้างโมเดลจ าลองท าให้ช้ินงานนั้นๆมีองคป์ระกอบด้าน

ความสุนทรียแ์ละความสวยงามเพิ่มข้ึนเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งการใชง้านและความสวยงาม ใน

ระยะแรกส่ิงท่ีเพิ่มดา้นน้ีเป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน การส่งเสริมศิลปะในการศึกษาช่วย

ให้นกัเรียนมีโอกาสในการแกปั้ญหาจากการคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดนอกกรอบ ในบางแนวคิดอาจจะเพิ่ม

ศาสตร์ท่ีเห็นว่าส าคัญลงไปใน STEM ด้วยเช่น  eSTEM (environmental STEM) เพิ่มเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

STREM (science, technology, robotics, engineering and mathematics) เพิ่มเร่ืองหุ่นยนต ์

1.2 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science; NOS)เป็นลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงจะบ่ง
บอกถึงความแตกต่างระหว่างตวัวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นลกัษณะของ
ค่านิยม ขอ้สรุป แนวคิดหรือแมแ้ต่ค าอธิบายท่ีจะบอกวา่วทิยาศาสตร์คืออะไร มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง 
และอยา่งไร ค าอธิบายเหล่าน้ีจะผสมผสานกลมกลืนอยูใ่นตวัวทิยาศาสตร์ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และการ
พฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ รวมถึงการมองส่ิงเหล่าน้ีในเชิงปรัชญาเก่ียวกบัการก าเนิด ธรรมชาติ วธีิการ
และขอบเขตของความรู้ของมนุษย(์Epistemology) และในเชิงสังคมวทิยา (Sociology) 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยแนวคิดเก่ียวกับตวัวิทยาศาสตร์อยู่หลาย
แนวคิด ซ่ึงในท่ีน้ีอาจจดัหมวดหมู่ของแนวคิดเหล่านั้นไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามการจดัของ The American 
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Association for the Advancement of Science (AAAs) ได้แก่   การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  (scientific  
inquiry) โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  (scientific worldview) และกิจการทางวิทยาศาสตร์  (scientific 
enterprise) โดยอธิบายไดด้งัน้ี 

1.2.1 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ท่ีนกัเรียนควรจะมีความเขา้ใจการสืบเสาะ
ทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 5 ลกัษณะ (AAAs, 1990) ไดแ้ก่ 

1) วิทยาศาสตร์ตอ้งการหลกัฐาน แนวคิดทางวิทยาศาสตร์พฒันามาจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน  

2) วทิยาศาสตร์มีการผสมผสานระหวา่งตรรกศาสตร์และจินตนาการ   

3) วิทยาศาสตร์ให้ค  าอธิบายและการท านาย นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีสังเกตโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับซ่ึงความน่าเช่ือถือของค าอธิบายทาง
วทิยาศาสตร์มาจากความสามารถในการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัฐานและปรากฏการณ์    

4) นกัวทิยาศาสตร์พยายามท่ีจะระบุและหลีกเล่ียงความล าเอียงขอ้มูลหลกัฐาน   

5) วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับการมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน (authority) และเชือวา่ไม่มี
บุคคลใดหรือนกัวิทยาศาสตร์คนไหนไม่วา่จะมีช่ือเสียงหรือต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงเพียงใดท่ีจะมีอ านาจ
ตดัสินวา่อะไรคือความจริงหรือมีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงความจริงมากกวา่คนอ่ืนๆ ได ้

ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ได้มีนักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science 
Curriculum Study) เสนอกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) (2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) (3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) (4) ขั้น
ขยายความรู้ (Elaboration) และ (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation)  เพื่อเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

1.2.2 ธรรมชาติของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ 
การรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน และปรากฏในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ของหลายๆ 

ประเทศ มีการอธิบายลกัษณะหรือประเด็นของธรรมชาติของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ใหเ้ขา้ใจตรงกนัมากข้ึน 
ประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ พอสรุปไดด้งัน้ี (AAAs,1990) 

1) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นความรู้เชิงประจกัษ์ (empirical knowledge) ซ่ึง
ไดม้าจากการสังเกต 
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2) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีลกัษณะเป็นปรนยั (objectivity)  

3) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เก่ียวขอ้งกบัความผิดชอบชัว่ดี กล่าวคือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษยห์ลายประการ แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช้ีน ามนุษยว์า่ควรน า
ความรู้นั้นไปใชอ้ยา่งไร  

4) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะสากล  (universal) กล่าวคือ  ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์มีลกัษณะทัว่ไปไม่เป็นความรู้เฉพาะคนใดคนหน่ึง หรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

5) วิทยาศาสตร์มีความเป็นสาธารณะ กล่าวคือความจริงท่ีวิทยาศาสตร์คน้พบนั้น
จะตอ้งแสดงหรือทดลองใหทุ้กคนเห็นไดเ้หมือนกบัผูอ่ื้น 

6) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นการอธิบายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

7) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน (durable) แมว้า่นกัวิทยาศาสตร์จะมีความ
เช่ือว่า ไม่มีความจริงใดท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และยอมรับเร่ืองความไม่แน่นอน (uncertainty) ท่ีว่าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์สามารถเปล่ียนแปลงได ้แต่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความคงทน  

8) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลกัษณะพลวตั (dynamic) กล่าวคือ แมว้่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จะมีความคงทน และเช่ือถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นความจริง
ชัว่คราว สามารถเปล่ียนแปลงไดห้รือพฒันาต่อไปไดเ้ม่ือมีขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เปล่ียนแปลงไป  

9) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องต้องกัน  (consistency) และเป็น
เอกภาพ (unity)  

10) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย ์ 

11) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม  

12) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ ร้ับอิทธิพลจากความเ ช่ือ  ความรู้ เ ดิมของ
นกัวทิยาศาสตร์และทฤษฎีท่ีมีอยู ่

1.2.3. กิจการทางวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรเป็นหน่ึงในสามองค์ประกอบของ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน Benchmarks for Science Literacy ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
(AAAs, 1990) โดยกล่าวถึงกิจการทางวทิยาศาสตร์วา่เป็นกิจกรรมท่ีมีหลายมิติ เป็นทั้งรายบุคคล สังคม และ
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สถาบนั มีความส าคญัมาก เน่ืองจากท าให้เกิดความแตกต่างระหวา่งอดีตและปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยระบุ
ถึงกิจการทางวทิยาศาสตร์ ไวด้ั้งน้ี 

1) วทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีซบัซอ้น  

2) วทิยาศาสตร์แตกแขนงเป็นสาขาต่างๆและมีการด าเนินการในหลายองคก์ร  

3) วิทยาศาสตร์มีหลกัการทางจริยธรรมท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ในการด าเนินการ
นกัวทิยาศาสตร์ตอ้งท างานโดยมีจริยธรรมทางวทิยาศาสตร์  

4) นกัวทิยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมในฐานะผูเ้ช่ียวชาญและพลเมือง  

2. มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  องค์ประกอบด้านการปฏิบติัการสอน 
องคป์ระกอบน้ี ไดแ้ก่ ความสามารถทางการจดัการเรียนการสอน และการพฒันากระบวนการเรียนรู้ เช่น การ
วางแผนการจดัการเรียนรู้  การใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ สามารถเล่ือกใช้รูปแบบการสอนไดเ้หมาะสม  
อาจเป็นการสอนแบบสืบเสาะ การสืบคน้ การคน้ควา้ การสอนซ่อมเสริม การสอนเป็นรายบุคคล การสอน
แบบการสร้างองค์ความรู้ การสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ แบบ 5E  แบบ 7E    การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นตน้  จดักิจกรรมให้กบัผูเ้รียนไดดี้  เลือกใชแ้หล่งการเรียนรู้และส่ือ
การเรียนการสอน วดัผลและประเมินผลไดดี้ และน าผลจากการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน
ต่อไป   

 นอกจากน้ีครูวิทยาศาสตร์ยงัตอ้งมีความสามารถในเร่ือง TPCK และ การสอนท่ีจะพฒันาทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ความรู้ในสองส่วนน้ีมีดงัน้ี 

  TPCK; TPACK เ ป็นความ รู้ เ นื้ อหาผสานวิ ธีสอนและ เทคโนโลยี  (TPCK Technological 
Pedagogical Content Knowledge) (ราชบัณฑิตยสถาน , 2558) เป็นความสามารถบูรณาการระหว่าง
เน้ือหาวชิากบัศาสตร์การสอนไดเ้หมาะสม สามารถผสานความรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเน้ือหา ความรู้ดา้น
การสอน และความรู้ดา้นเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผล
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน 

  ความรู้ดา้นเน้ือหาหรือซีเค (Content Knowledge–CK) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจของครูผูส้อนใน
วิชาหรือเน้ือหาท่ีสอน ลกัษณะและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของ เน้ือหา มโนทศัน์ส าคญั หลกัการ ทฤษฎี 
โครงสร้างและกรอบความคิดของเน้ือหาท่ีสอน รวมถึง ขอ้มูล หลกัฐาน กระบวนการสืบสวนและพฒันา
ความรู้ในเน้ือหาสาระนั้น 
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  ความรู้ด้านการสอนหรือพีเค (Pedagogical Knowledge–PK) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
ผูเ้รียน วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ วิธีการและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัการชั้นเรียน  การจดั
ประสบการณ์เสริมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ความรู้ดา้นเทคโนโลยหีรือทีเค (Technological Knowledge–TK) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
แบบต่าง ๆ ทั้ งในระบบแอนะล็อก (analog system) และระบบดิจิทัล  (digital system) รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology–IT) เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ แต่เน่ืองจากความรู้
ดา้นเทคโนโลยกี าลงัอยูใ่นสภาวะของการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็ว ความรู้ทั้งหลายจึงอาจลา้สมยั
ได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ดงันั้นกรอบความคิดของการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในทีพีซีเคจึงไม่ไดห้มายถึง
ความรู้ทัว่ไปดา้นเทคโนโลยี (computer literacy) เท่านั้น  แต่หมายรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตวั
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือฟิตเนส (Fluency of Information Technology–FITness) กล่าวคือ 
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเทคโนโลยใีนระดบัท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจ าวนัได้ 

 

ภาพท่ี 2  ความรู้เน้ือหาผสานวธีิสอนและเทคโนโลยหีรือทีพีซีเค (TPCK) 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)  หรือท่ีนิยมเ รียกว่า  ทีแพ็ก  (TPACK) 
หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเน้ือหาสาระดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ละผูเ้รียน โดยสามารถปรับหรือประยกุตเ์ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่หส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบับริบทและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

 ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถน าเน้ือหาสาระท่ีเตรียมไวผ้นวกกบัความรู้ท่ี
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว ซ่ึงมีผู ้อ่ืนจัดท าไว้ในรูป สถิติ ข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีสีสรรคส์วยงาม มีเสียงประกอบมาสร้างเป็นบทเรียน หรือสอดแทรกในบทเรียน ท าให้
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บทเรียนและการสอนแต่ละคร้ังมีความน่าสนใจ และสามารถส่ือความหมายของผูส้อนไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจาก
ความรู้ด้านเทคโนโลยีจะช่วยกระบวนการสอนตามเน้ือหาท่ีเตรียมไวน่้าสนใจยิ่งข้ึนแล้ว ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีแสวงหาขอ้มูลและเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ผ่านเครือข่ายท่ีมีความเร็วสูง จะประหยดัเวลาในการ
เตรียมบทเรียนเป็นอยา่งมาก รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยเตรียมบทเรียนจะช่วยใหส้ามารถน าเสนอบทเรียน
ไดอี้กหลายคร้ัง และสามารถแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหเ้น้ือหาสาระมีความทนัสมยั เหมาะสมยิง่ข้ึนไดโ้ดยง่าย 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  (21st century skills; transversal skills) เป็นกลุ่มความรู้  ทกัษะ และ
นิสัยการท างาน  ท่ีเช่ือวา่มีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทกัษะดงักล่าวน้ีเป็นผลจาก
การพฒันากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) โดยภาคีเพื่อทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  (The Partnership for 21st  Century Skills)   เบอร์นี ทริลลิง และชาลส์ แฟเดล (Bernie 
Trilling & Charles Fadel) ได้เสนอในหนังสือ  21st Century Skills: Learning for Life in Our Times (2009) 
เป็นดงัต่อไปน้ี  3Rs  7C  (ราชบณัฑิตยสถาน,  2558) 

 

ภาพท่ี 3 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา:ปรับจาก Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San 

Francisco, John Wiley & Sons.(p.173). 
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3Rs ประกอบดว้ย ทกัษะการรู้หนงัสือ ไดแ้ก่  1. Reading ทกัษะการอ่าน อ่านออก 2. Writing 

ทกัษะการเขียน เขียนได ้3. Arithmetic ทกัษะเลขคณิต คิดเลขเป็น 

7Cs ประกอบดว้ย ทกัษะ 7 ดา้น คือ   1. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

(critical thinking and problem solving) เป็นการคิดอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ  2. ด้านการส่ือสารสารสนเทศและการ

รู้เท่าทันส่ือ (communications, information, and media literacy) เป็นการส่ือสารอย่างซับซ้อนและการ

ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือต่าง ๆ 3. ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า (collaboration, 

teamwork and leadership) เป็นความสามารถในการน าผูอ่ื้นและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท 4.ดา้น

การสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity and innovation) เป็นการใช้จินตนาการ  การประยุกต์  และการ

ประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เร่ืองใหม่  5. ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (computing and ICT literacy) มีความรู้แหล่งสารสนเทศและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถ

ประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศและสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์  6. ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพึ่ งตนเอง (career and learning self–reliance) มีความ

ยืดหยุน่และปรับตวัไดดี้ มีความสามารถในการจดัการ ท างานและเรียนรู้อยา่งอิสระ  7. ดา้นความเขา้ใจต่าง

วฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (cross–cultural understanding) มีปฏิสัมพนัธ์ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถท างานกบัทีมงานท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดดี้   

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดมุงหมายส าคญัของการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและเตรียมพร้อมท่ีจะมีชีวติในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 

3. มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  การเป็นผูน้ าทางด้านจิตใจเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัยิ่งอีก
ประการหน่ึงของผูค้รูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ  ซ่ึงมีความสามารถในการพฒันาตนและบุคคลอ่ืนให้เป็นคนท่ีมี
จิตใจดี    การมีจิตใจดีเป็นเกณฑ์หลกัในการตดัสินการเป็นคนดี ทั้งเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกณฑ์ทางสังคม  
ทั้งเกณฑท์างทางตะวนัตกและตะวนัออก  ครูทุกคนจึงตอ้งเป็นผูน้ าทางจิตใจ   องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ
ของครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ ไดแ้ก่ 1) มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 2) มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานวชิาชีพครู 3) 
มีเจตคติท่ีดีต่อศิลปวฒันธรรมไทย 4) มีความเป็นผูน้ า  และ5) มีคุณธรรม จริยธรรม ใจกวา้ง มีเหตุผล รัก
ความยติุธรรม รักความสามคัคี  
 ครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จะไดรั้บการเคารพจากศิษย์ ไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ไดรั้บการ

สนบัสนุนจากเพื่อนและผูบ้งัคบับญัชา ท าให้มีความกา้วหน้าในการท างานและการประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจ

ไดรั้บการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีของบุคลากรในวิชาชีพ ในดา้นภาระงานการเป็นผูน้ า
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ของสังคม ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพควรเป็นผูน้ าในดา้นการใชเ้หตุผลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมหรือชุมชน  ไม่ปล่อยใหส้ังคมเกิดความงมงายต่อความเช่ือผดิๆ ท่ีขาดหลกัการทางวทิยาศาสตร์  ครู

จึงเป็นตวัแบบท่ีดีของสังคม สามารถน าใหส้ังคมมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูน้ าท่ี

ดีของสังคม 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ สามารถสร้างมนุษย

สัมพนัธ์กบับุคลากรภายในสถานศึกษา ทั้งเพื่อนครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร และยงัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคล

ภายนอกดว้ย ไดแ้ก่ผูป้กครองและคนในชุมชน   

1) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ดงัน้ี (ทศันีย ์

ชาติไทย, 2535) รักนักเรียนและตั้งใจสอนนักเรียน รับฟังปัญหาของนักเรียน   ให้ความสนับสนุนกบั

นกัเรียน ให้ก าลงัใจนกัเรียน ขยนัอบรมจริยธรรมให้นกัเรียน ขยนัดูแลเอาใจใส่นกัเรียน   ท าตนให้เป็น

ตวัอยา่งท่ีดีของนกัเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้กวา้งขวาง เป็นผูมี้ความเพียร อดทนในกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ท าร่วมกบัผูเ้รียน ใชห้ลกัประชาธิปไตยในการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัผูเ้รียน 

2) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน ดังน้ี   

(ธนรัชฏ์  ศิริสวสัด์ิ, 2549)   ทกัทายและพบปะกนัในโอกาสอนัควร   จริงใจต่อกนั   เล่ียงการนินทา   ไม่ซดั

ทอดความผิดให้คนอ่ืนเม่ือเป็นความผิดของตน   ยกย่องตามโอกาสอนัควร  ด้วยความจริงใจ   ใจกวา้ง  

เอ้ือเฟ้ือ  และให้ความร่วมมือกบัเพื่อนดว้ยความเต็มใจ  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ท าตนเสมอตน้เสมอ

ปลาย  และไม่ท าตวัเหนือเพื่อน  เห็นใจและช่วยเหลือเพื่อนในยามทุกข ์ ใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 

3) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี  

(ธนรัชฏ ์ ศิริสวสัด์ิ, 2549)      เขา้ใจความคิดของผูบ้งัคบับญัชา  พยายามหาทางใหค้วามคิดของผูบ้งัคบับญัชา

ให้เป็นความจริงและเกิดผลดี  เรียนรู้นิสัยการท างานของผูบ้งัคบับญัชา   ท างานให้ดีและเต็มความสามารถ  

พยายามท าความคิดของผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นความจริงและเกิดผลดี  เล่ียงการประจบ   ยกยอ่งและสรรเสริญ

ผูบ้งัคบับญัชาตามโอกาสอนัควร   เขา้พบและปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสม    ท างาน

โดยใชเ้หตุผลเป็นส าคญั  ไม่นินทาผูบ้งัคบับญัชา  และไม่รบกวนในเร่ืองเล็กๆ  นอ้ยๆ  ตลอดจนไม่กล่าวถึง

ความยากล าบากในการปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา   ประเมินการท างานของตนเป็นระยะๆ 
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4) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 

ดงัน้ี  (ธนรัชฏ์  ศิริสวสัด์ิ, 2549) เขา้ใจความตอ้งการของชุมชนและสังคม  พยายามศึกษาความเปล่ียนแปลง

ของชุมชนอยู่เสมอ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัให้ชุมชนรับทราบ  และช่วยประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมของชุมชนดว้ย พยายามใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

และให้ชุมชนมีโอกาสมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในสถานศึกษาด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในชุมชนอยูเ่สมอ มีความต่ืนตวัในการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ 

5. พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ  ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพเป็นผูน้ าในวิชาชีพเป็นผูท่ี้

พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ  โดยพฒันาทั้งด้านปัญญา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านจิตใจ และ

คุณลกัษณะในวชิาชีพครู  เป็นการพฒันาตนอยา่งรอบดา้น การพฒันาตนเองมีไดห้ลายแบบ เช่น โดยการอ่าน    

จะตอ้งพฒันาการอ่านทางวิชาการทั้งดา้นเทคนิคการอ่านและขอบข่ายของการอ่าน  โดยการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ   และโดยการศึกษาอบรมโดยระบบทางใกลแ้ละระบบทางไกล     การศึกษาอบรมโดยระบบ

ทางใกลเ้ป็นการศึกษาอบรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการศึกษาต่อ หรือการเขา้รับการอบรมในหน่วยงาน  

เป็นวธีิท่ีปฏิบติักนัมากทั้งในอดีตและปัจจุบนั  การศึกษาอบรมทางไกลเป็นการศึกษาท่ีผูใ้ห้และผูรั้บความรู้มี

การพบปะกนัโดยตรงนอ้ยกวา่การศึกษาอบรมทางใกล ้  ปัจจุบนัมีการศึกษาอบรมทางไกลไดห้ลายรูปแบบ  

และสามารถหาความรู้จากเวป็ในระบบต่างๆ ไดเ้ช่น  MOOC (Massive Open Online Course) เป็นตน้   

      ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพนอกจากจะต้องพฒันาคุณลกัษณะในการแสวงหาความรู้แล้ว  ยงัตอ้ง

พฒันาคุณลกัษณะในการผลิตผลงานทางวิชาการ  เช่น ต ารา เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการ 

งานวิจยั   รวมทั้งตอ้งมีคุณลกัษณะในการวพิากษ ์ และ น าเสนอผลงานวิชาการดว้ย  การพฒันาน้ีจะเนน้การ

พฒันาด้วยตนเอง  ครูมืออาชีพจึงตอ้งเป็นผูมี้วฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองไดแ้ละมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในวิชาการดา้นเน้ือหา  วิชาการดา้นวิชาชีพครู  วิชาการดา้นการเป็น

ผูน้ า 

การจะเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพท่ีมีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานครู

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 10 มาตรฐาน (สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี  มีดงัน้ี 
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มาตรฐานท่ี 1 ธรรมชาติของวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานท่ี 2 การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝ่พฒันา
วชิาชีพของตนเอง 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัโอกาสในการเรียนรู้ตามระดบัการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 4 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 5 การใชว้ธีิการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 6 การสร้างแรงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจ 

มาตรฐานท่ี 7 พฒันาทกัษะการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 

มาตรฐานท่ี 8 การพฒันาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้และการวางแผนการสอน 

มาตรฐานท่ี 9 การประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 10 การน าชุมชนมาร่วมจดัการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  ค  าว่า"ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ" ตอ้งเป็นครูดว้ยใจรัก มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ทางด้านเน้ือหาวิชาของตนเป็นอย่างดีและเน้ือหาในศาสตร์ด้านการสอน  มี
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษยไ์ดอ้ย่างดี  มีความรู้เน้ือหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี  (TPCK; 
TPACK)  สามารถบูรณาการระหว่างเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสอนเขา้กบัศาสตร์การสอน และสามารถ
บูรณาการสเตม็ (STEM) ในการสอนได ้ โดยเลือกใชก้ารบูรณาการ  4 ระดบั ท่ีเป็นการบูรณาการภายในวิชา  
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  และการบูรณาการแบบขา้มสาขาวิชาได ้ 
สามารถออกแบบการสอนได้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนเลือกใช้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ  การพฒันาศิษยมุ์่งสู่อนาคตทนักบัทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21   ทกัษะ 7 ดา้น (7Cs) ท่ีพฒันาไดแ้ก่  1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) 
ดา้นการส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ   3) ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า  4) 
ดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม 5) ดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 6) ดา้น
การท างาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง และ 7) ดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  เป็นผูท่ี้
ประพฤติตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมเอาใจใส่และดูแลศิษยอ์ย่างตั้งใจ  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตวิญญาณของความเป็น
ครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และพฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  และสามารถท าวจิยัในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน    
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