แนะนำคู่มือ
ที่ มาคู่มือการใช้ ผ ลการประเมิน เพื่ อการจัดการเรี ย นรู้ เล่มนี ้ มาจากแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และผู้มีบทบาทโดยตรงต่อ
การพัฒนาคือครู กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อ
พัฒนาคุณ ภาพผู้เรี ยนนัน้ หากน าสารสนเทศหรื อข้ อมูล สาคัญเกี่ ยวกับผลการประเมิน เกี่ ย วกับ
คุณภาพผู้เรี ยน คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ ของครู คุณภาพการบริ หารจัดการของสถานศึกษา และผล
ประเมินที่เกี่ ยวข้ องอื่น ๆ มาใช้ ประโยชน์ ส่กู ารพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ อย่างถูกต้ องและเพิ่มมาก
ยิ่งขึ ้นจะทาให้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนเป็ นไปตามความมุ่งหมาย คู่มือฉบับนี ้จึงมีสาระที่ต้องการ
แนะนาดังนี ้
สมรรถนะของครู ท่ ตี ้ องกำรเสริมสร้ ำง
การใช้ ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ผู้ใช้ ค่ มู ือ
คูม่ ือครู นี ้สาหรับครู ทกุ ท่านที่มีความสนใจในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองโดยใช้
ผลการประเมิน เป็ นฐานในการออกแบบ รวมทัง้ นัก วิ ช าการ ศึกษานิ เทศก์ หรื อผู้ส นใจส่งเสริ ม
คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ และคุณภาพผู้เรี ยนได้ ใช้ สาหรับการแนะนาคุณครู ด้วย
เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ต้องศึกษำและใช้ ค่ มู ือนี ้
คูม่ ือนี ้ช่วยคุณครู ได้ ในเรื่ องต่อไปนี ้
วิเคราะห์ตนเองว่า ท่านใช้ ผลการประเมินออกแบบและดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นอย่างไร
ช่วยให้ มมุ มองในการเลือก วิเคราะห์ข้อมูลและแหล่งข้ อมูลผลการประเมินที่เกี่ยวข้ อง
แสดงตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ผลประเมินเป็ นฐาน
ให้ สาระ แง่คิด มุมมอง ของการใช้ ผลการประเมินที่ก่อให้ เกิดคุณค่าต่อการพัฒนานักเรี ยนให้
ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน และครู ประสบความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้

คูม่ ือนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย สุกญ
ั ญรัตน์ คงงาม

ขัน้ ตอนกำรใช้ ค่ มู ือ “การใช้ ผลประเมินเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ ”
1. อ่านและศึกษาส่วนที่ 1 แนวคิดเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการใช้ ผลการประเมินเพื่อการจัดการ
เรี ยนรู้
2. วิเคราะห์ ตนเองเกี่ยวกับการใช้ ผลประเมินเพื่ อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยแบบประเมินใน
ส่วนที่ 2 พร้ อมนาข้ อมูลดังกล่า ว กาหนดเป็ นประเด็นและแผนงานพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
ประเด็นการพัฒนาตนเอง หรื อกาหนดเป็ นประเด็นวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง
3. อ่านและศึกษาแนวทางการใช้ ข้อมูลและแหล่งข้ อมูลผลการประเมิน ในส่วนที่ 3 เพื่อนา
สาระส่วนนี ้สูก่ ารรวบรวมข้ อมูลผลการประเมินที่เกี่ยวข้ อง ประกอบการพัฒนาตนเอง
4. ศึกษารายละเอียดของตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ผลการประเมินที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมตัวอย่าง
การออกแบบจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ ผลประเมินเป็ นฐาน ในส่วนที่ 4 เพื่อนาสู่การปฏิบตั ิการ
พัฒนา/ปรับปรุ งการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
5. ศึกษามุมมอง สาระสรุ ปเกี่ยวกับการนาผลการประเมินสู่การปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้
และพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในส่วนที่ 5 เพื่อเพิ่มแง่คิด สาระสู่การนาผลการประเมินสู่การ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ
6. หลังศึกษารายละเอียดแต่ละส่วนแล้ ว คุณครู ควรนาแนวทางดังกล่าวไปปรั บใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง
ข้ อแนะนำเกี่ยวกับกระบวนกำรส่ งเสริมสมรรถนะกำรใช้ ผลประเมินเพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้
1. ปั จจัยสู่ควำมสำเร็จ
ความตระหนักว่า ครู คือผู้มีบทบาทสาคัญสุดต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน และ
เห็นด้ วยกับแนวคิด “ครู ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้เรี ยน
จะบรรลุตามเป้าหมาย” พร้ อมทังน
้ าแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง
ความร่ วมมือรวมพลังของผู้เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู วิชาการ ครู ผ้ ูสอน
แต่ละกลุ่มสาระ ครู แนะนา พ่อแม่ผ้ ูปกครอง ต้ องร่ วมใจกันให้ จุดสนใจ หัวใจสาคั ญอยู่ที่”นักเรี ยน”
โดยร่ วมกันให้ ข้อมูลผลการประเมิน ร่ วมวางแผน ร่ วมแก้ ปัญหาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน และปั ญหา
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู (งานพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นหน้ าที่หลักของครู แต่หากเป็ นเรื่ องที่มีความซับซ้ อน
ไม่ควรมอบภาระนี ้แก่ครู เท่านัน้ ทุกฝ่ ายต้ องร่ วมมือเข้ าช่วยดาเนินการ)

การพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู้ หรื อกลุม่ เรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน มีครู ผ้ นู าการเรี ยนรู้ ที่ร่วมกันคิด
ร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ปั ญ หาและแนวทางการพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ จะท าให้
ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ มีมมุ มองหลากหลาย เกิดความร่ วมมือ และมีประสิทธิภาพ
2. แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับกระบวนกำรส่ งเสริมกำรใช้ ผลประเมิน
ผลการนาคูม่ ือการใช้ ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ สูก่ ารทดลองและปฏิบตั ิ
จริ งในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า มีข้อแนะนาสาหรับนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่ต้องการ
เข้ าไปส่งเสริ มกระบวนการใช้ ผลประเมินกับคุณครู มีดงั นี ้
การส่งเสริ มการใช้ ผลการประเมิน โดยร่ วมดาเนินการจากนักวิชาการภายนอก ควรมี
ลักษณะ “พาคิด พาทา” ครู ต้องการ “เพื่อนร่ วมคิด” “กัลยาณมิตร”
การเข้ าไปสร้ างความเข้ าใจ สร้ างความคุ้นเคยกับครู เป็ นเรื่ องสาคัญ หากครู เข้ าใจและ
ได้ ร่วมคิดร่ วมวางแผน ร่ วมเลือกวิธีการทางานกับผู้เกี่ ยวข้ อง หรื อผู้เข้ าไปช่วยส่งเสริ ม จะทาให้
การดาเนินการเป็ นไปอย่างราบรื่ น ชัดเจน
ครู มีภาระงานมาก กระบวนการส่งเสริ มการใช้ ผลประเมินต้ องทาอย่างบูรณาการกับ
งานการเรี ยนการสอนของครู ไม่ทาให้ ครู ร้ ู สกึ ว่ามีภาระเพิ่ม แต่ทาให้ ครู มนั่ ใจว่ากระบวนการนี ้จะช่วย
ให้ ครู ทางานอย่างมีประสิทธิภาพขึ ้น
การเริ่ มต้ นกิจกรรมการส่งเสริ มการใช้ ผลประเมิน อาจต้ องใช้ กลยุทธ์ที่หลากหลาย และ
ควรเป็ นกระบวนการหรื อแนวทางที่ทาให้ ครู ร้ ู สกึ ว่าได้ รับมุมมอง สาระสาคัญ หรื อแนวทางที่จะช่วย
พัฒนาแก้ ไขปั ญหาการสอนที่ประสบอยู่ให้ ดีขึ ้นได้ จริ ง ๆ (ตัวอย่างเช่นแนวทางการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยน
แบบใหม่ วิธีวิเคราะห์ข้อสอบที่ให้ สารสนเทศที่ลกึ ชัด ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างง่าย ๆ)
สิ่งที่ครู ต้องการอย่างยิ่งในเบื ้องต้ น คือ ข้ อมูล เครื่ องมือ ตัวอย่างที่ครู สามารถนาไปใช้
ได้ ทัน ที โดยไม่ต้องหัด สร้ าง หรื อต้ องลงมือปฏิ บัติด้วยตนเอง เช่ น ตัวอย่ างข้ อสอบแนวใหม่ ๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เครื่ องมือประเมินผู้เรี ยนพร้ อมเกณฑ์การตัดสิน ทังที
้ ่ครู ประเมินและ
นักเรี ยนใช้ ในการประเมินตนเอง
กลุ่มเรี ยนรู้ ที่ ตัง้ ขึน้ ในโรงเรี ยน โดยมีเป้ าหมายเพื่ อพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
มุ่งพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน หากจัดตัง้ โดยครู ในโรงเรี ยน ส่งเสริ มให้ เข้ มแข้ งขึน้ โดย
นักวิชาการภายนอก ควรมีกระบวนการที่ ทาให้ กลุ่ม นี ส้ ามารถพึ่งพาและดาเนิ นการได้ โดยลาพัง
เมื่อไม่มีนกั วิชาการภายนอก

คูม่ ือนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย สุกญ
ั ญรัตน์ คงงาม

ส่ วนที่ 1 แนวคิดเบือ้ งต้ น
เกี่ยวกับกำรใช้ ผลกำรประเมินเพื่อจัดกำรเรี ยนรู้
“The purpose of evaluation is not to prove
but to improve”
Stufflebeam
คากล่าวของ Stufflebeam นักวัดและประเมินผลที่มีชื่อเสียงระดับโลก กล่าวว่า จุดมุ่งหมาย
ของการวัดประเมินผลเพื่อมุ่ง “พัฒนา” มิใช่เพื่อ “ตรวจสอบ” ดังนัน้ กระบวนทัศน์ ของการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ จึงควรมุ่งเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน มิใช่เพียงการตรวจสอบการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนเท่านัน้ การดาเนินการนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและการ
จัดการเรี ยนรู้ ของครู ควรเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แนวคิดเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการใช้ ผล
การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ มีสาระสาคัญดังนี ้
ช่ วงเวลำของกำรประเมินกับเป้ำหมำยกำรนำผลประเมินสู่กำรพัฒนำ
ผลจากการประเมินทาให้ ครู ได้ ข้อมูลหรื อสารสนเทศสาคัญสาหรั บใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ และ
ตัดสินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ช่วงเวลาการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรี ยนรู้ สามารถ
นาสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ในแต่ละขันการใช้
้
ผลประเมินได้ ดงั นี ้

ก่อนจัดการเรียนรู้

ระหว่างการจัด
การเรี ยนรู้

หลังจัดการเรียนรู้

• เพื่อประเมินความรู้และทักษะพื ้นฐานก่อนเริ่ มกิจกรรม
• ใช้ ตดั สินใจออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับธรรมชาติ/ระดับการเรี ยนรู้
• ปรับพื ้นฐานความรู้ ทักษะก่อนเริ่ มเรี ยน
• ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรี ยนขณะสอน
• ได้ สารสนเทศเพื่อพัฒนาความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้
• ใช้ ปรับปรุง ซ่อมเสริ มจุดอ่อน จุดเด่นของการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
• สรุปผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
• เป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินพัฒนาการและระดับสัมฤทธิผลของผู้เรี ยน

ประโยชน์ จำกผลกำรประเมิน
ผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย น ผลการจัด การเรี ย นการสอนของครู รวมถึ ง ผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาในมิติหรื อประเด็นอื่น ๆ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ทาให้ ผ้ ูเรี ยนและผู้เกี่ยวข้ อง (เช่น ครู พ่อแม่ผ้ ูปกครอง ผู้บริ หารสถานศึกษา) ได้ ทราบ
ความก้ าวหน้ า พัฒนาการของผู้เรี ยน และผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
2. ทาให้ ผ้ เู รี ยนและผู้เกี่ยวข้ อง ใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับปรับปรุ ง แก้ ไข ส่งเสริ มและพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ให้ ประสบความสาเร็ จสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3. ให้ ผ้ เู รี ยนและผู้เกี่ยวข้ องใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนการเรี ยน กาหนดแนวทางการศึกษา
และการเลื อ กศึก ษาต่ อ หรื อ การประกอบอาชี พ ที่ เ หมาะสมความถนัด ความรู้ ความสามารถ
ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรี ยนแต่ละคน
4. ใช้ เป็ นข้ อมูล ส าหรั บ ผู้ มีห น้ าที่ เกี่ ย วข้ องในการออกเอกสารหลัก ฐานการศึก ษาและ
การรับรองผลการศึกษา
คำถำมเพื่อกำรใช้ ผลกำรประเมิน
Mundhenk (2011) นาเสนอคาถามสาหรั บครู และผู้เกี่ยวข้ อง ในการประเมินและนาผล
ประเมินสู่การพัฒนาผู้เรี ยนไว้ ในบทความ “Assessment of Learning: The Basics-Making a
Difference in Student Learning: Assessment as a Core Strategy” ”ดังนี ้
คำถำมที่ 1 อะไรคือสิ่งที่เราต้ องการพัฒนาให้ เกิดกับผู้เรี ยน
คำถำมที่ 2 สิ่งที่เราระบุว่านักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาแล้ วจะสามารถทาสิ่งใดได้ หรื อมีลกั ษณะที่
ควรจะเป็ นอย่างไรบ้ าง
คำถำมที่ 3 เราคาดหวังสิ่งใดจากการจัดการเรี ยนการสอน และคาดหวังว่านักเรี ยนจะนาสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ ไปใช้ หลังจบการเรี ยนรู้ หรื อจบการศึกษาแล้ ว
คำถำมที4่ อะไรเป็ นทักษะ ความรู้ และคุณค่าที่จาเป็ นและต้ องการพัฒนาให้ เกิดกับผู้เรี ยนอย่ าง
แท้ จริ ง
คำถำมที่ 5 เราจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สาคัญที่สดุ สาหรับการเรี ยนรู้ ได้ อย่างไร
คำถำมที่ 6 เราจะท าให้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของผู้เกี่ ย วข้ องในการมอบหมายงาน กิ จ กรรม
แบบฝึ ก การประเมิน ยุทธวิธีการตัดสินผลการเรี ยนรู้ หรื อการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรี ยนรู้
เกิดขึ ้นได้ อย่างไร
คำถำมที่ 7 ท าอย่ า งไรเราจึ ง จะมั่ น ใจว่ า สิ่ ง ที่ เ ราพั ฒ นาในตั ว ผู้ เรี ยน เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ
ให้ ประสบการณ์ที่ดี และเป็ นหลักในการดาเนินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน

คูม่ ือนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
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ส่ วนที่ 2 แนวทำงกำรตรวจสอบตนเอง
เกี่ยวกับกำรใช้ ข้อมูลผลกำรประเมินเพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้
เพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้
วันนี้คณ
ุ ครู ออกแบบการสอนโดยใช้ขอ้ มูลผลการประเมิ นเพือ่ การพัฒนาการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนและการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองหรื อยังคะ
เรามาลองตรวจสอบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ่านมา ว่าคุณครู ดาเนินในประเด็นต่อไปนี ้หรื อไม่
1. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ (Analysis)
1.1 ดาเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาข้ อมูลดังนี ้
 ศึกษาปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 ศึกษาโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา เกี่ยวกับเวลา/หน่วยกิต มาตรฐานการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง/ตัวชี ้วัด/เนื ้อหาสาระที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
1.2 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ชมุ ชน ดังนี ้
 ศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้ / ภูมิปัญญา
 สภาพ ปั ญหา และความต้ องการเกี่ยวกับผู้ปกครอง
 ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น ปั ญหา วัฒนธรรม ประเพณี
1.3 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรี ยน ดังนี ้
 ผลการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ผา่ นมา
 ผลการทดสอบมาตรฐานผู้เรี ยน (ตัวอย่างเช่น NT, A-NET, O-NET, GAT, PAT)
 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทังภายใน
้
และภายนอก โดย สมศ.
 ผลการทดสอบพื ้นฐานก่อนการเรี ยน
 ข้ อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรี ยน ทังเรื
้ ่ องอารมณ์ สังคม สติปัญญา
ความถนัดและความสนใจ รูปแบบการเรี ยนรู้ (วิธีการเรี ยนรู้ ที่นกั เรี ยนชอบ)
 ข้ อมูลสภาพครอบครัวของผู้เรี ยน
 ข้ อมูลสุขภาพ
 ข้ อมูลอื่น ๆ ได้ แก่.....................................................................................

1.4 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (มาตรฐานด้ านผู้เรี ยน ด้ านครู
ด้ านผู้บริ หาร และข้ อมูลอื่น ๆ )
 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................
1.5 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ได้ แก่ประเด็นดังต่อไปนี ้
(ระบุ) .................................................................................................................................
………………………………………………………….…………….……………………………
2. กำรเตรี ยมแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ (Planing)
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ คุณครู ได้ ดาเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี ้หรื อไม่
 2.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง/ตัวชี ้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา แล้ วจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
 2.2 นาข้ อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ชมุ ชนมาใช้ ในการเตรี ยมเนื ้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู้
 2.3 นาข้ อมูลจากการศึกษาผู้เรี ยนมาใช้ ในการออกแบบแผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามรายการ
ต่อไปนี ้
 กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับผู้เรี ยน
 กาหนดเนื ้อหาสาระให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับผู้เรี ยน
 กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
 เลือกสื่อ/แหล่งเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
 เลือกวิธีการประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (หรื อตัวชี ้วัด) สอดคล้ องกับ
สภาพการเรี ยนรู้ ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน รวมถึงเกณฑ์การประเมินผล
ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนและเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
 ปรับพื ้นฐานก่อนเรี ยนให้ เหมาะสมก่อนการเรี ยนรู้ ตามบทเรี ยน
 อื่น ๆ คือ...................................................................................................................
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3. กำรจัดกำรเรี ยนรู้ ตำมแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ /และกำรประเมินเพื่อปรั บปรุ ง
ขณะดำเนินกำรจัดกำรเรี ยนรู้ (Doing)
การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ คุณครู ได้ ดาเนินการตามรายการต่อไปนี ้หรื อไม่
 3.1 จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้
 3.2 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตอ่ กัน
 3.3 ให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยการปฏิบตั ิ
 3.4 ให้ ผ้ เู รี ยนวางแผนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยฝึ กค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูล สร้ างความรู้ ด้วย
ตนเอง และผู้เรี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
 3.5 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กคิดหลาย ๆ วิธี มีกระบวนการในการคิด
 3.6 ใช้ วิธีการสอน/ กิจกรรมที่หลากหลายขณะสอน
 3.7 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของผู้เรี ยน
 3.8 ใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
4. กำรตรวจสอบกำรจัดกำรเรี ยนรู้ และผลกำรเรี ยนรู้ (Check)
 4.1 คุณครู ประเมินการสอนของตนเองขณะสอนอยู่เสมอ
 4.2 คุณครู ปรับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามสภาพผู้เรี ยน
 4.3 คุณครู ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู้ พัฒนางานขณะสอน
 4.4 คุณครู ประเมินวิธีสอน/กิจกรรมของตนเองขณะสอน และปรับปรุ งข้ อบกพร่ องอยู่เสมอ
5. กำรพัฒนำปรั บปรุ งกำรจัดกำรเรี ยนรู้ และผลกำรเรี ยนรู้ (Action)
 5.1 คุณครู ปรับเปลี่ยนวิธีสอน/กิจกรรมการเรี ยนการสอน เมื่อเห็นว่าผู้เรี ยนยังไม่บรรลุ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
 5.2 คุณครู ใช้ การสอนเสริ ม โดยมอบกิจกรรมเพิ่มเติมสาหรับเด็กเก่ง
 5.3 คุณครู สอนซ่อม โดยมอบกิจกรรมสาหรับเด็กอ่อนให้ เรี ยนรู้ เพิ่มเติม
 5.4 คุณครู ประเมินผลตามวัตถุประสงค์/ ผลการเรี ยนรู้/ ตัวชี ้วัด/ มาตรฐานการเรี ยนรู้
 5.5 คุณครู ประเมินผลการเรี ยนและตัดสินผลการเรี ยนโดยดูจากการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
เป็ นรายบุคคล
 5.6 คุณครู วิเคราะห์/ สรุ ปผลการเรี ยนรู้

6. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรี ยนรู้
 6.1 คุณครู นาข้ อมูลจากการประเมินผลการสอนมาวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ ไข หรื อ
วิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนา
 6.2 คุณครู ศกึ ษาวิธีการพัฒนา แก้ ไขปั ญหาของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
 6.3 คุณครู มีการวางแผนการดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
(วางแผนจัดทาเป็ นโครงการวิจยั ในชันเรี
้ ยนหรื อวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน)
 6.4 คุณครู ดาเนินพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองหรื อแก้ ไขปั ญหาผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ตามกระบวนการวิจยั โดยทาเป็ นรายงานการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ หรื อวิจยั ในขันเรี
้ ยน
ทดควำมคิดเกี่ยวกับกำรใช้ ผลประเมินเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ของตนเอง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
แผนกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู้ จำกกำรสังเครำะห์ ผลประเมินที่เกี่ยวข้ อง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ข้ อแนะนำสู่กำรปฏิบัตสิ ำหรั บครู
หลังจากคุณครู ดาเนินการตรวจสอบการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองแล้ ว ควรมีคาตอบในเรื่ องต่อไปนี ้
 ประเด็นหรื อสิ่งที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง คือ เรื่ องอะไร
 แผนงานหรื อ โครงการที่จะพัฒนา (การจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง) ควรเป็ นอย่างไร
 ถ้ าจะจัดทาเป็ นกิจกรรมการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื อวิจยั ในชันเรี
้ ยน ควรเริ่ มต้ น
รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
เพื่อนาสูก่ ารกาหนดประเด็น
ปั ญหาการวิจยั รวมทังค้
้ นหาวิธีการแก้ ไขหรื อวิธีที่จะพัฒนาผู้เรี ยน แล้ วดาเนินการออกแบบ
วางแผนการดาเนินการพัฒนาต่อไป

คูม่ ือนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย สุกญ
ั ญรัตน์ คงงาม

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูล และกำรใช้ ข้อมูลผลกำรประเมิน
เพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ
หรื อความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความมุ่งหมายดังกล่าว สิ่งที่ครู ต้องทาทันทีคือ
การรู้ จัก ผู้ เ รี ย นให้ เ ร็ ว ที่ สุด ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ นั ก เรี ย นที่ ห ลากหลายมิ ติ ทัง้ ภู มิ ห ลัง ทางครอบครั ว
บุคลิกภาพ ความสนใจของนักเรี ยน สุขภาพ ความสนใจของนักเรี ยน ความถนัด ลักษณะนิสัย
นิสยั ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิธีเรี ยนที่นักเรี ยนชอบ เป็ นต้ น สิ่งดังกล่าวสะท้ อนว่า
รู ปแบบหรื อวิธีการสอนที่ครู ใช้ สอนนักเรี ย นแบบเดียวกันทังห้
้ องเป็ นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน เนื่องจาก
ธรรมชาติ ข องผู้ เรี ย น มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั ง้ สติ ปั ญญา อารมณ์ ความพร้ อมทางการเรี ย น
นิสยั ทางการเรี ยน รู ปแบบการสอนหนึ่งอาจประสบความสาเร็ จกับนักเรี ยนประเภทหนึ่ง แต่อาจจะ
ไม่ได้ ผลกับนักเรี ยนอีกประเภทหนึ่ง การมี ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรี ยนจะทาให้ การใช้ ผลการประเมินและ
ข้ อมูลของผู้เรี ยนเพื่อการออกแบบและการจัดการเรี ยนรู้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ข้ อมูลและกำรใช้ ข้อมูลผลกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู้
ผลการประเมินในหลากหลายมิติ หลากหลายประเด็นเพื่อนาสูก่ ารพัฒนาการจัด การเรี ยนรู้
ของครู มีข้อมูลสาคัญที่ครู ต้องรวบรวมทังจากแหล่
้
งข้ อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพื่อเป็ นสารสนเทศ
สาคัญสาหรั บการวิเคราะห์ วินิจฉัยผู้เรี ยน เพื่อตัดสินใจในการออกแบบ วางแผน และดาเนินการ
การจัดการเรี ยนรู้ เช่น ข้ อมูลการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรี ยน ข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยน
ความประพฤติและผลงานในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน พัฒนาการอื่น ๆ ของผู้เรี ยน ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับ
การแนะแนว
หากต้ องการใช้ ข้อมูลดังกล่าว นอกจากจะใช้ จากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิแล้ ว ครู อาจรวบรวม
ข้ อมูลด้ วยตนเองจากการประเมินในชันเรี
้ ยนดังคาแนะนาในตารางต่อไปนี ้

ตำรำงที่ 1 วิธีการวัด ตัวอย่างเครื่ องมือ และข้ อมูลที่ได้ จากการวัดประเมินผลในชันเรี
้ ยน
วิธีกำรวัด
การทดสอบ
(Testing)

การสัมภาษณ์
(Interview)
การสอบถาม
(Inquiry)
การสังเกต
(Observation)

การตรวจผลงาน

การใช้ แฟ้มสะสม
งาน (Portfolio)

ตัวอย่ ำงเครื่องมือ
แบบสอบข้ อเขียน (Written
Test)

ตัวอย่ ำงข้ อมูลผลกำรวัดและประเมินที่ได้
ผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(แยกตามรายผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง รายหน่วยการ
เรี ยนรู้ หรื อรายวิชา หรื อแยกตามระดับชันที
้ ่เรี ยน)
แบบสอบภาคปฏิบตั ิ
- ทักษะและความสามารถในการปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยน
(Performance Test)
- เจตคติ ความคิด ความเชื่อ ความสนใจ ความถนัด
แบบวัด (Scale)
ของผู้เรี ยน วิธีเรี ยนของผู้เรี ยน
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ อื่น ๆ
แบบสัมภาษณ์ (Interview
- ความสนใจ นิสยั ในการเรี ยนรู้ วิธีเรี ยนของผู้เรี ยน
guide)
- สภาพครอบครัว
- สุขภาพ และบุคลิกภาพ
แบบสอบถาม (Questionnaire) - ความถนัด ความสนใจ
- สมรรถนะในการเรี ยนรู้
- บุคลิกภาพ
แบบตรวจสอบรายการ
- ความถนัด ความสนใจ พฤติกรรมการเรี ยน
(Checklist)
- สมรรถนะในการเรี ยนรู้
แบบมาตรประเมินค่า (Rating - ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ อื่น ๆ
scale)
- วิธีการเรี ยนรู้ ที่ถนัด ชอบ สอดคล้ องกับธรรมชาติ
แบบบันทึก (Record)
ผู้เรี ยน
แบบประเมินผลงาน
- ทักษะ ความรู้ ความสามารถในทางปฏิบตั ิ สมรรถนะ
ในการเรี ยนรู้ ด้านต่าง ๆ
- กระบวนการทางาน วิธีทางานของนักเรี ยน
-ความคิดสร้ างสรรค์
แบบบันทึก (Record)
- พัฒนาการของการทางาน การเรี ยนรู้
แบบประเมินผลงาน
- ความรู้ ความสามารถ และผลประเมินตนเอง
แบบประเมินตนเอง
- การจัดระบบความคิด

คูม่ ือนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย สุกญ
ั ญรัตน์ คงงาม

แหล่ งข้ อมูลผลกำรประเมินอื่น ๆ
ครู สามารถใช้ แหล่งข้ อมูลผลการประเมินจากแหล่งอื่น ๆ นอกจากการประเมินในชันเรี
้ ยน ดังนี ้
1. ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ
สถานศึกษามีผลการประเมินโดยหน่วยงานมาตรฐาน และหน่วยงานต้ นสังกัด ตัวอย่างเช่น
 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. (รายด้ าน รายมาตรฐาน และภาพรวม)
 ข้ อมูลผลการประเมินคุณภาพ จากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ประเมิน
โดยสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต้ นสังกัด
 ผลประเมินคุณภาพผู้เรี ยนระดับชาติและระดับท้ องถิ่น (ภาพรวมระดับสถานศึกษา) เช่น
NT O-NET A-NET LAST
2. ผลกำรประเมินระดับชัน้ เรี ยน
มักดาเนินการโดยฝ่ ายทะเบียน-วัดผล ครู แต่ละช่วงชัน้ หรื อระดับชันเรี
้ ยน ตัวอย่างเช่น
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จาแนกตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน
3. ผลกำรประเมินระดับผู้เรี ยนรำยบุคคล
ผลการประเมิน คุณ ภาพผู้เ รี ย นระดับ รายบุ คคล มัก ด าเนิ น การโดยครู ผ้ ู ส อนแต่ล ะ
รายวิชา ครู ประจาชัน้ และครู แนะแนว ตัวอย่างเช่น
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายบุคคล
 ผลการทดสอบระดับชาติและระดับท้ องถิ่น รายบุคคล เช่น NT O-NET A-NET LAST
 ผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนในด้ านต่าง ๆ เช่น ลักษณะนิสยั สุขภาพ พฤติกรรม
การเรี ยน นิสยั ในการเรี ยน วิธีเรี ยนที่ชอบ ระดับสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ
ข้ อแนะนำสู่กำรปฏิบัตสิ ำหรั บครู
 เอกสารของคูม่ ือในส่วนนี ้ ทาให้ คณ
ุ ครู เลือกและใช้ ข้อมูล ใช้ แหล่งข้ อมูลผลการประเมิน อย่าง
รอบด้ านเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง

ส่ วนที่ 4 กรณีตัวอย่ ำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้
ที่ใช้ ข้อมูลผลกำรประเมินผู้เรี ยนและคุณภำพสถำนศึกษำ
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยกาหนดเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ถือเป็ นขันตอนส
้
าคัญ
ของการจัดการเรี ยนรู้ หากกาหนดรายละเอียดในแผนดังกล่าวโดยใช้ ผลการประเมินที่ผ่านมา จาก
หลากหลายแหล่งประเมินทังจากการประเมิ
้
นตนเองของครู ผลการประเมินผู้เรี ยน สถานศึกษา และ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง จะทาให้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้ องกับการ
พัฒนาผู้เรี ยนตามหลักสูตรยิ่งขึ ้น
กรณีตัวอย่ ำงวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อออกแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ของ ครู ดร.ศศิธร เขียวกอ
ครู ศศิธร สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนพญาไท
(กรุ งเทพมหานคร) ก่อนการสอน ครู ศศิธรได้ ใช้ ผลการประเมินผู้เรี ยนและสถานศึกษาในมิติต่าง ๆ
กัน และประมวลข้ อมูลดังกล่าวสูก่ ารออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดงั นี ้
ข้ อมูลผลกำรประเมินที่ใช้
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกโดย สมศ.
 นักเรี ยนส่วนใหญ่ของโรงเรี ยนควรได้ รับการพัฒนาและส่งเสริ มให้ มีระดับการคิดวิเคราะห์ที่
สูงขึ ้น และควรได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ผลการประเมินคุณลักษณะที่จาเป็ นตามหลักสูตร พบว่า นักเรี ยนควรได้ รับการฝึ กคุณนิสยั
ใฝ่ เรี ยนรู้ให้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีความสาคัญต่อทักษะการเรี ยนรู้ อื่น ๆ ด้ วย
ข้ อสรุ ปแนวกำรจัดกิจกรรม
ควรจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห์ และบู ร ณาการฝึ กคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์(ใฝ่ เรี ยนรู้ ) ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการให้ นกั เรี ยนสังเกต
ทดลอง อภิปรายและสรุ ปผล
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2. ผลกำรสังเกต และประเมินทัง้ พฤติกรรมผู้เรี ยน ผลงำนและกระบวนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
ผู้เรี ยนโดยครู
 นักเรี ยนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการออกแบบและดาเนินการ
ทดลอง รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้ เข้ าด้ วยกัน
 นักเรี ยนรู้สกึ สนุกมาก หากได้ ทากิจกรรมที่ได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งและสอนในสิ่งที่สอดคล้ องกับ
ความสนใจของเขา
 นักเรี ยนไม่ชอบตอบคาถาม ไม่ชอบแสดงความเห็นเชิงวิชาการ
ข้ อสรุ ปแนวกำรจัดกิจกรรม
ควรจัดกิจกรรมฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ มากขึ ้น มีการให้ นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ด้ วยตนเอง โดยครู มีส่วนช่วยกระตุ้นการเรี ยนรู้ รวมทัง้ ให้ นักเรี ยนได้ อภิปราย ตอบคาถามโดยใช้
ความรู้ที่เรี ยน หลักการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการตอบมากยิ่งขึ ้น

3. ผลกำรนักเรี ยนก่ อนกำรเรี ยน (pre-test) ด้ วยแบบทดสอบ
 จากการท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น พบว่ า นัก เรี ย นมี พื น้ ฐานความรู้ ในเรื่ อ งที่ จ ะสอน
น้ อยมาก อาจเนื่องมาจากเรื่ อง “หิน” เรี ยนเพียงเบื ้องต้ นตังแต่
้ ชนั ้ ป. 4 และไม่ได้ เรี ยนใน
ชัน้ ป.5 จึงไม่สามารถเขียนตอบคาถามในแบบทดสอบได้ ส่วนใหญ่มีคะแนนเป็ น 0
 สาหรับเรื่ องที่นกั เรี ยนมีพื ้นฐานความรู้ อยู่บ้าง นักเรี ยนมักไม่เขียนตอบ
ข้ อสรุ ปแนวกำรจัดกิจกรรม
ควรฝึ กให้ นกั เรี ยนตอบคาถามผ่านข้ อคาถามที่มีลกั ษณะอัตนัยมากขึ น้ ทังนี
้ ้จะเริ่ มฝึ กตังแต่
้ ให้
ตอบคาถามปากเปล่าจากการอภิปรายผลก่อน แล้ วจึงฝึ กให้ เขี ยนมากขึน้ นอกจากนีค้ วร
ออกแบบกิจกรรมที่กระตุ้นการใฝ่ เรี ยนรู้ มีการใช้ สื่อใหม่ ๆ เช่น ใช้ สื่อเคลื่อนไหว เป็ นวีดิทัศน์
หรื อคลิปการเกิดของหินจากสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ งในโลก รวมทัง้ มีการระบุรูบริ ค (rubric)
การประเมินให้ ชดั เจน พร้ อมแจ้ งเกณฑ์การประเมินเหล่านี ้แก่นกั เรี ยนด้ วย

4. ผลกำรประเมินตนเองของครู
 ผลวิเคราะห์การจัดการเรี ยนรู้ ของครู ศศิธร ด้ วยกิจกรรม KWL พบว่า เดิมเคยอธิบายการ
เกิดของหิน ด้ วยวาจา ปากเปล่า คิดว่านักเรี ยนจะเข้ าใจ แต่พบว่า การจินตนาการเกี่ยวกับ
การเกิดของหินตามคาบอกเล่าของครู ผลการฟั งพบว่านักเรี ยนมีจินตนาการหลากหลาย
ไม่เข้ าใจอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน และไม่มีความรู้ พื ้นฐานในเรื่ องนี ้มาก่อน
 นักเรี ยนตอบคาถามในลักษณะอัตนัยไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่เรี ยนอ่อน
ข้ อสรุ ปแนวกำรจัดกิจกรรม
ควรหาสื่อเชิงประจักษ์ ที่แสดงการเกิดของหินให้ เห็นการเกิดอย่างชัดเจน โดยหาคลิปวีดิทศั น์มา
ให้ นกั เรี ยนดู และเพิ่มการฝึ กฝนการตอบคาถามเชิงวิทยาศาสตร์ จากใบงานให้ มากขึ ้น
เพิ่มการใช้ คาถามระหว่างเรี ยนและให้ ตอบแบบการคิดออกเสียง (think aloud technique)
เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้ าใจ ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน มีการติดตามช่วยเหลือระหว่างเวลาและนอกเวลาเรี ยน โดยครู และ
เพื่อที่มีผลการเรี ยนดี ให้ มากยิ่งขึ ้น
ข้ อสรุ ปแนวกำรจัดกิจกรรมของครู ศศิธร สำมำรถนำไปออกแบบแผนกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ ดังตัวอย่ ำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ต่อไปนี ้
ทัง้ นีจ้ ุดเน้ นกำรพัฒนำตำมข้ อสรุ ปแนวกิจกรรมจะนำเสนอโดยใช้ สัญลักษณ์
ข้ อแนะนำสู่กำรปฏิบัตสิ ำหรั บครู
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลประเมินที่เกี่ยวข้ อง ที่นาสูข่ ้ อสรุ ปสาหรับการออกแบบแนวกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ดงั กล่าวข้ างต้ น คุณครู อาจลองปฏิบตั ิดงั นี ้
 คุณครู ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลผลประเมินต่าง ๆ แล้ ววิเคราะห์ผลประเมินเหล่านัน้ พร้ อมทัง้
สังเคราะห์สแู่ นวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนต่อไป
 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่จะสอน รวมทังแผนการจั
้
ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนตามที่ได้
ออกแบบในการวิจยั ชันเรี
้ ยนของตนเอง
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ตัวอย่ ำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
ที่ใช้ ผลกำรประเมินเป็ นฐำนในกำรออกแบบ
หน่ วยกำรเรียนรู้เรื่อง หิน
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ วทิ ยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 เวลำ 3 ชั่วโมง
โรงเรียนพญำไท

รหัส-ชื่อรำยวิชำ ว 16101
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
ผู้สอน ครู ดร. ศศิธร เขียวกอ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด
มำตรฐำน ว 6.1 เข้ าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ และนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ตัวชีว้ ัด
อธิ บาย จาแนกประเภทของหินโดยใช้ ลักษณะของหิน สมบัติข องหินเป็ นเกณฑ์ และนาความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ (ป 6/1)
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แ ละจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ ปัญหา รู้ ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใต้ ข้อมูลและเครื่ องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ เข้ าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้ อม มีความ
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
ตัวชีว้ ัด
วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจตรวจสอบ หรื อ ศึกษาค้ นคว้ าและคาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ (ป 6/2)
เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสารวจตรวจสอบที่ถกู ต้ องเหมาะสมให้ ได้ ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ป 6/3)
บันทึกข้ อมูลในเชิงปริ มาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลและ
ข้ อสรุ ป (ป 6/4)
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (ป 6/6)
นาเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้ วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้
ผู้อื่นเข้ าใจ (ป 6/8)
สำระสำคัญ
-หิน อัค นี เ ป็ นหิน ที่ เ กิ ด จากการเย็ น ตัว และตกผลึ ก ของหิ น หนื ด และลาวาที่ อ ยู่ใ ต้ พื น้ ผิ ว โลกและบน
พื น้ ผิ วโลกตามลาดับ ลักษณะการเกิ ดของหิน อัคนี ที่แ ตกต่า งกัน จะทาให้ เนื อ้ หิน ที่ไ ด้ มี ลัก ษณะต่า งกัน เช่ น มี
ลักษณะเนื ้อผลึกหยาบ เนื ้อละเอียด เนื ้อแก้ ว และเนื ้อฟองอากาศ เป็ นต้ น

สำระกำรเรี ยนรู้
ควำมรู้
ความรู้ เรื่ องการเกิดหินอัคนี

ทักษะกระบวนกำร
การสร้ างสถานการณ์จาลอง
การเปรี ยบเทียบ และการอธิบาย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความสนใจใฝ่ รู้

ชิน้ งำนหรือภำระงำน
1. แบบบันทึก
2. ผลการตอบคาถาม
กำรประเมินผล
ประเด็นกำร
ระดับคะแนน
ประเมิน
8-10
6-7
4-5
การตอบคาถาม -ตอบถู ก ต้ องชั ด เจน -ตอบได้ ถูกต้ องอย่างน้ อย -ตอบได้ น้อยกว่า 5 ข้ อ
ความรู้ เรื่ องการ อย่างน้ อย 8 ข้ อ
6 ข้ อแต่บางคาถามยังไม่
เกิดหินอัคนี
ชัดเจน
การสร้ าง
สถานการณ์
จาลอง

ความสนใจ
ใฝ่ รู้

ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง
สถานการณ์จาลองเป็ น
ขั ้ น ต อ น แ ล ะ ใ ช้
อุป กรณ์ ต่า ง ๆ ได้ เ อง
อย่างถูกต้ อง
มีความใฝ่ ใจและพอใจ
ใคร่ จะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ ในสถานการณ์
จาลอง มีความ
กระตือรื อร้ นต่อกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์ตดั สิน
ระดับ
3 คะแนน8-10
2 คะแนน 6-7
ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง ต้ องให้ ความช่ วยเหลื อ 1 คะแนน 4-5
สถานการณ์ จาลองได้ เอง เป็ นบางครั ง้ ในการสร้ าง 0 คะแนน 0-3
แต่ต้องการคาแนะนาการ สถานการณ์ จาลองและ
ใช้ อปุ กรณ์เป็ นบางครัง้
การใช้ อปุ กรณ์
มีความใฝ่ ใจและพอใจ
ใคร่ จะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ ในสถานการณ์
จาลอง มีความ
กระตือรื อร้ นต่อกิจกรรม
เป็ นครัง้ คราว

มีความใฝ่ ใจและพอใจ
ใคร่ จะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ ในสถานการณ์
จาลอง มีความ
กระตือรื อร้ นต่อกิจกรรม
น้ อยครัง้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 1 หินหนืดเคลื่อนตัวอย่ ำงไร
1. ครู ตรวจสอบความรู้ ของนักเรี ยนโดยใช้ กิจกรรม KWL เกี่ยวกับการจาแนกหินของนักธรณีวทิ ยา
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายการจาแนกประเภทของหินตามเกณฑ์ของนักธรณีวิทยา จนได้ ข้อสรุ ป
ว่า ถ้ าพิจารณาตามลักษณะการเกิดจะจาแนกหินเป็ น 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร
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3. ครู เปิ ดวีดิทัศน์เรื่ อ งการระเบิดของภูเขาไฟ แล้ วให้ นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าหินอัคนี เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเสมอไปหรื อไม่ โดยนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ หลากหลาย ครู ต้องให้ ความสนใจกับ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ด้ วยการบันทึกความคิดเห็นเหล่านันไว้
้
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสร้ างสถานการณ์จาลองการเคลื่อนตัวของหินหนืดตามใบกิจกรรมที่ 1 โดยให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดและลงมือทากิจกรรม
ชั่วโมงที่ 2 หินหนืดเคลื่อนตัวอย่ ำงไร
5. นัก เรี ยนแต่ล ะกลุ่ม นาเสนอข้ อ มูลจากการสัง เกต (ควรได้ ข้ อ มูล ว่า เมื่ อ ให้ ความร้ อนแล้ วเทีย นจะ
หลอมเหลว จากนันจะค่
้ อย ๆ ดันตัวขึ ้นแทรกเข้ าไปในชันทรายจนในที
้
่สดุ จะดันตัวผ่านชันทรายออกไปที
้
่ชนของน
ั้
้า)
6. ครู ให้ นักเรี ยนลองเทียบเคียงชัน้ ของสารต่าง ๆ ในบีกเกอร์ แทนชัน้ ต่าง ๆ ของโครงสร้ างโลก เทียนที่
หลอมแทนหินหนืดซึง่ เกิดจากหินในชันเปลื
้ อกโลกตอนล่างและชันเนื
้ ้อโลกบางส่วนเกิดการหลอมเหลว การให้ ความ
ร้ อนกับบีกเกอร์ แทนการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ ว และการกดทับของสารในบีกเกอร์ แทนความดันที่เพิ่มขึ ้น
ภายในโลก จากนัน้ นักเรี ยนร่ วมกันอธิบายการเคลื่อนที่ของหินหนืด (ผลของการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิและความดัน
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ หินเกิดการหลอมเหลวเป็ นหินหนื ด บางส่วนเย็นตัวใต้ ผิวโลก บางส่วนเคลื่ อ นออกสู่ผิวโลก
เหมือนการปะทุของภูเขาไฟเป็ นลาวาเย็นตัวบนผิวโลก)
7. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและลงข้ อสรุ ปตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
- ผลการสังเกตสถานการณ์จาลองนี ้เป็ นไปตามที่คาดคะเนหรื อไม่อย่างไร
- สถานการณ์จาลองนี ้มีอะไรบ้ างที่เหมือนสถานการณ์จริ ง และมีอะไรที่ไม่เหมือน
- หินหนืดเกิดขึ ้นเฉพาะชันเนื
้ ้อโลกหรื อไม่
8. ครู ให้ ความรู้ เพิ่มเติมว่า หินที่เกิดจากการที่หนิ หนืดบางส่วนเย็นตัวใต้ ผิวโลกเรี ยกว่า หินอัคนีแทรกซอน
ส่วนหินที่เกิดจากหินหนืดที่ปะทุออกสู่ผิวโลกและเย็นตัวบนผิวโลกเรี ยกว่า หินอัคนีพุ ในบางครัง้ การเคลื่อนที่ของหิน
หนืดไม่ได้ ปะทุขึ ้นมาบนผิวโลก ซึง่ ไม่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ มีแต่หินหนืดบางส่วนเย็นตัวใต้ ผิวโลก ดังนัน้ หิน
อัคนีไม่ได้ เกิดเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟเพียงอย่างเดียว
ชั่วโมงที่ 3 หินอัคนีท่ เี กิดบนและในเปลือกโลกเป็ นอย่ ำงไร
9. ครู ให้ นกั เรี ยนคาดคะเนและให้ เหตุผลว่า หินหนืดที่เย็นตัวใต้ ผิวโลกและลาวาเย็นตัวบนผิวโลก จะเกิด
ผลึกของแร่ ลกั ษณะอย่างไร ให้ แต่ละกลุ่มบันทึกผลการตัง้ สมมติฐาน แล้ วช่วยกันทาการทดลองการเกิดหินอัคนีตาม
ใบกิจกรรมที่ 2 และบันทึกผลการทดลองลงในใบบันทึกผลการทากิจกรรม
10. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลอง และร่ วมกันอภิปรายตามคาถามดังนี ้
- การเย็นตัวของสารส้ มในถ้ วยฟอยล์ใบใดที่เย็นตัวเร็ ว
- สารส้ มในถ้ วยที่เย็นตัวเร็ วเทียบกับการเย็นตัวของหินหนืดที่ใด
- สารส้ มในถ้ วยที่เย็นตัวช้ าเทียบได้ กบั การเย็นตัวของหินหนืดที่ใด
- สารส้ มที่เย็นตัวเร็ วและช้ าจะทาให้ เกิดผลึก มีลกั ษณะอย่างไร เพราะเหตุใด

- นักเรี ยนจะสรุ ปผลการทดลองนี ้ได้ อย่างไร (หินหนืดที่เย็นตัวใต้ ผิวโลกจะเย็นตัวช้ าทาให้ เกิดผลึกของแร่
ขนาดใหญ่ของหินอัคนีแทรกซอน ส่วนหินหนืดที่เป็ นลาวาเย็นตัวเหนือผิวโลกจะเย็นตัวเร็ ว เป็ นผลให้ เกิดผลึกของแร่
มีขนาดเล็กของหินอัคนีพ)ุ
สื่อ/แหล่ งกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-2
1. แบบบันทึกกิจกรรม 2. บีกเกอร์ ทนไฟขนาด 500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 3. ชุ ดตะเกี ยงแอลกอฮอล์
4. เทียน 5. ทรายหรื อกรวดละเอียด 6.วิดีทศั น์การเกิดของภูเขาไฟและหินอัคนี
ชั่วโมงที่ 3
7. ถ้ วยฟอยล์ใส่ขนม 2 ใบ 8. บีกเกอร์ ทนไฟขนาด 250 cm3 1 ใบ 9. คีมโลหะ 1 อัน 10. ชุดตะเกียง
แอลกอฮอล์ 1 ชุด 11. ไม้ ขีดไฟ 1 กลัก 12. ขันน ้าพร้ อมนาแข็งครึ่ งขัน 1 ใบ 13. แว่นขยาย 1 อัน 14. แท่งแก้ วคน
สาร 1 อัน 15. ผ้ าแห้ ง 1 ผืน 16. สารส้ ม 17.น ้าสะอาด
ควำมคิดเห็นผู้บริหำร.............................................................................................................
…………………...............………………………………………………………………………………………
…………………...............………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..
ผู้บริ หารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
บันทึกผลหลังกำรสอน
(ตัวอย่างส่วนหนึ่ง) ผลการสอนพบว่า นักเรี ยนจานวน 15 คน จาก 3 ห้ องเรี ยน (รายละเอียดในรายงาน
ผลการประเมินฯ) พบว่ายังขาดทักษะในการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ ปัญหา
ไม่สามารถวางแผนการสังเกต บันทึกข้ อมูล และสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการแสดงผลงานด้ วยวาจา และการเขียน
รายงาน
สิ่งที่ต้องปรับปรุ งและพัฒนาต่อไปคือ (1) เน้ นกิจกรรมการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ มาก
ขึ ้น (2) ทาวิจัยในชัน้ เรี ยนโดยกาหนดประเด็นวิจัยในเรื่ อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยน

ข้ อแนะนำสู่กำรปฏิบัตสิ ำหรั บครู
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ และบันทึกหลังสอน ดังข้ า งต้ น สะท้ อนว่า คุณครู ควรพัฒนา
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้เรี ยนจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยน

คูม่ ือนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย สุกญ
ั ญรัตน์ คงงาม

ใบกิจกรรมที่ 1 หินหนืดเคลื่อนตัวอย่ ำงไร
.ห้ อง..........กลุ่ม....รำยชื่อสมำชิก............................................................................................
อุปกรณ์
1. บีกเกอร์ ทนไฟขนาด 500 cm3 2. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด
3. เทียน 100 กรัม
4. ทรายหรื อกรวดละเอียด 100 กรัม
วิธีทำ
1. ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคาดคะเนพร้ อมบอกเหตุผลว่า จะเกิดอะไรขึ ้นถ้ าให้ ความร้ อนกับ บีกเกอร์ ซงึ่ ใส่เทียน
ที่ทาเป็ นชิ ้นเล็กๆไว้ ด้านล่าง ทับด้ วยชันทรายหรื
้
อกรวดและมีน ้าอยู่บนสุดดังภาพ จากนันบั
้ นทึกผลการคาดคะเน
น ้า
ทราย/กรวด
เทียนไข
2. นาบีกเกอร์ ที่ใส่เทียนไข ทราย และน ้า วางบนตะแกรงแล้ วจุดตะเกียงเพื่อให้ ความร้ อน สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และบันทึกผล
บันทึกกิจกรรม 1. วาดรู ปและบันทึกผลการคาดคะเน พร้ อมบอกเหตุผล
2. วาดรู ปและอธิบายผลการสังเกต
คำถำม ปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงของเทียนไขในกิจกรรมนี ้
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
ใบกิจกรรมที่ 2 หินอัคนีท่ เี กิดบนและในเปลือกโลกเป็ นอย่ ำงไร
.ห้ อง..........กลุ่ม....รำยชื่อสมำชิก............................................................................................
อุปกรณ์ 1. ถ้ วยฟอยล์ใส่ขนม 2 ใบ 2. บีกเกอร์ ทนไฟขนาด 250 cm3 1 ใบ 3. คีมโลหะ 1 อัน 4. ชุดตะเกียง
แอลกอฮอล์ 1 ชุด 5. ไม้ ขีดไฟ 1 กลัก 6. ขันน ้าพร้ อมนาแข็งครึ่งขัน 1 ใบ 7. แว่นขยาย 1 อัน 8. แท่งแก้ วคนสาร 1
อัน 9. ผ้ าแห้ ง 1 ผืน 10. สารส้ ม 11.น ้าสะอาด
วิธีทำ
1. หลอมสารส้ มจานวน 50 กรัม ในบีกเกอร์ ขนาด 250 cm3 ที่มีน ้าสะอาดบรรจุอยู่ 20 cm3 โดยค่อยๆเติมสารส้ มลง
ไปในบีกเกอร์ แล้ วใช้ แท่งแก้ วคนสารคนสารส้ มจนละลายหมด
2. เตรี ยมถ้ วยฟอยล์ใส่ขนม จานวน 2 ใบ ใบที่ 1 ให้ แช่ไว้ ในขันที่บรรจุน ้าและน ้าแข็ง ใบที่ 2 ให้ ตงไว้
ั ้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
3. นาสารส้ มเหลวที่ละลายหมดแล้ ว แบ่งเทลงในถ้ วยทัง้ 2 ใบที่เตรี ยมไว้ ในปริ มาตรที่เท่าๆกัน ใบที่ 2 หลังจากเท
สารส้ มแล้ วให้ ใช้ ผ้าแห้ งห่อถ้ วยฟอยล์ไว้ อีกชันหนึ
้ ง่ และตังถ้
้ วยทัง้ 2 ใบ ไว้ ประมาณ 10-15 นาที
4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารส้ มและเปรี ยบเทียบขนาดของผลึกสารส้ มที่อยู่ในถ้ วยทัง้ 2 ใบ โดยใช้ แว่นขยาย
และบันทึกผล

5.เมื่อสารส้ มที่อยู่ในถ้ วยทัง้ 2 ใบแข็งตัวแล้ ว ให้ แกะสารส้ มออกจากถ้ วย สังเกตและเปรี ยบเทียบขนาดผลึกของ
สารส้ มจากถ้ วยทัง้ 2 ใบอีกครัง้ บันทึกผลการสังเกต
บันทึกกิจกรรม
1. ตารางบันทึกผล
ถ้ วยใบที่
เวลำในกำรเย็นตัว
ลักษณะของผลึก
1
2
คำถำม
1. การเย็นตัวของสารส้ มใบที่ 1 เทียบได้ กบั การเกิดหินประเภทใด และผลึกแร่ ของหินประเภทนี ้เป็ นอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน.............................................................................................................................
้
...
.............................................................................................................................................................
2. การเย็นตัวของสารส้ มใบที่ 2 เทียบได้ กบั การเกิดหินประเภทใด และผลึกแร่ ของหินประเภทนี ้เป็ นอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ใบควำมรู้เรื่อง หินอัคนี
นักธรณีวทิ ยาแบ่งหินตามลักษณะการเกิดออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ หินอัคนี (igneous rocks) หิน
ตะกอนหรื อหินชัน้ (sedimentary rocks) และหินแปร (metamorphic rocks)
หินอัคนีเป็ นหินที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของหินหนืดซึง่ อาจเกิดขึน้ ใต้ พื ้นผิวโลกหรื อบนพื ้นผิวโลก
ก็ได้ ลักษณะการเกิดของหินอัคนีที่แตกต่างกันจะทาให้ เนื ้อหินที่ได้ มีลกั ษณะต่างกัน เช่น มีลกั ษณะเนื ้อผลึกหยาบ
เนื ้อละเอียด เนื ้อแก้ ว และเนื ้อฟองอากาศ เป็ นต้ น หินอัคนีแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rocks) หินชนิดนี ้เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด ซึง่ อยู่ลึก
ลงไปใต้ เปลือกโลก เราจะเรี ยกหินหนืดนีว้ ่า แมกมำ (magma) โดยหินแมกมาจะแทรกดันขึน้ มาอยู่เปลือกโลก
ระดับหนึ่งแล้ วเย็นแข็งเสียก่อนจะออกสู่ผิวโลก ขณะที่แมกมาเย็นตัวลงแร่ จะตกผลึกและผลึกจะค่อยๆ เติบโตขึน้
ผลึกแร่ จงึ หยาบและมีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมเกาะประสานตัวกันอย่างแน่นสนิท ตัวอย่างของหินอัคนีแทรกซอน ได้ แก่
หินแกรนิต หินไดออไรต์ และหินแกบโบร
2. หินอัคนีพุ (extrusive igneous rocks) หินชนิดนี ้เกิดจากหินหนืดที่ปะทุออกมานอกผิวโลก เราจะ
เรี ยกหินหนืดนันว่
้ า ลำวำ (lava) ปรากฏการณ์ลกั ษณะนี ้เรี ยกว่า ภูเขาไฟระเบิด (volcanism) การที่หินแมกมาปะทุ
ออกมานอกผิวโลกนันจะเกิ
้
ดการเย็นตัวเร็ วมาก แร่ จะมีเวลาในการตกผลึกน้ อย ดังนัน้ ผลึกแร่ จะมีขนาดเล็กมากจน
มองด้ วยตาเปล่าไม่เห็น และถ้ ายิ่งเย็นลงเร็ วอย่างฉับพลันด้ วยแล้ ว ผลึกอาจไม่เกิดขึน้ เลย เนือ้ หินที่เกิดขึน้ จึงมี
ลักษณะเนียนเป็ นแก้ ว เช่น หินออบซิเดียน (obsidian) หินเพอร์ ไลต์ (perlite) เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 5 บทสรุ ปกำรใช้ ผลประเมิน : สู่กำรปฏิบัตสิ ำหรั บครู
การใช้ ผลการประเมินที่นาสูก่ ารปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ และพัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามจุดเน้ นการพัฒนาและตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร มีข้อควรคานึงถึงที่นาสูก่ าร
ปฏิบตั ิสาหรับครู ดังรายละเอียดในแผนภาพและสาระสาคัญต่อไปนี ้

ข้ อปฏิบัตสิ ำหรั บครู
1. กำรน ำผลกำรประเมิ น ไปใช้ ควรพิ จ ำรณำคุ ณ ภำพของผลกำรวั ด และผล
กำรประเมิน
เราสามารถท าให้ “คุ ณ ภำพของผลกำรวั ด ”
เกิดขึ ้นโดยเพิ่ม “คุณภาพของเครื่ องมือวัด” และ
“วิ ธี ก ารวัด ” เช่ น คะแนนความสามารถทาง
วิ ท ยาศาสตร์ จะสะท้ อนความสามารถของ
ผู้เรี ยนได้ แม่นยาเพียงใดนัน้ ก็ขึ ้นอยู่กบั คุณภาพ
ของแบบทดสอบวัดความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์
คุณภาพแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทังวิ
้ ธีการวัดที่แม่นยา ถูกต้ อง
ตามหลักการ

ส่วน “คุณภำพของผลกำรประเมิน” ขึ ้นอยู่กบั
ปั จจัยเกี่ ยวกับ “คุณภาพของผลการวัด ” และ
ปั จ จั ย ด้ า นความเหมาะสมของ “เกณฑ์ ก าร
ตัดสินผลการวัด” เช่น การประเมินผลการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนในรู ปของระดับผลการเรี ยน (เกรด 1,
2, 3, 4) จะถูกต้ องเพียงใดขึน้ อยู่กับความ
เชื่ อ ถื อ ได้ ของคะแนนที่ เ ป็ นผลการวั ด และ
เกณฑ์ในการตัดสินคะแนน ที่เลือกอย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

2. กำรประเมินผลเพื่อ “พัฒนำ” มิใช่ เพียง “ตรวจสอบ” กำรเรี ยนรู้
เราสามารถทาตามแนวคิดนี ้ได้ โดยไม่วดั และประเมินผลผู้เรี ยนแล้ วสิ ้นสุดที่การตัดเกรด
ตัวอย่างที่สามารถนาสูก่ ารปฏิบตั ิสาหรับครู ดังนี ้
 นาผลการประเมินผู้เรี ยน เช่น ผลสอบระหว่างภาคเรี ยน พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน มา
วิเคราะห์และกาหนดปั ญหาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ....แล้ วคิดทบทวนว่าจะทาวิจยั ชันเรี
้ ยนหรื อ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ในประเด็นใด และควรใช้ นวัตกรรมจัดการเรี ยนรู้ แบบใดจึงเหมาะสม
 นาผลการตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับการใช้ ผลประเมินเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ (ดังตัวอย่างในส่วน
ที่ 2 ของคูม่ ือนี ้) มากาหนดโครงการหรื อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง (ID Plan) แล้ ว
ดาเนินการพัฒนาตามแผน พร้ อมประเมินผลการดาเนินงาน
 นาผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรี ยนจาก
การทดสอบระดับชาติ รวมทังผลประเมิ
้
นอื่น ๆ ร่ วมกันวิเคราะห์เป้าหมายหรื อจุดที่ควรพัฒนา
แล้ วดาเนินการพัฒนาผู้เรี ยนเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. กำรใช้ ผลกำรประเมินที่ให้ คำสำคัญกับผลกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ ระหว่ ำงทำง
(formative) ควบคู่กับ กำรประเมินผลรวบยอด (summative)
เราสามารถแนวคิดนี ้สูก่ ารปฏิบตั ิได้ ตัวอย่างเช่น
 เพิ่มความสาคัญของผลการประเมินระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน เช่น พัฒนาการด้ าน
ความรู้ พัฒนาการด้ านทักษะหรื อเจตคติของผู้เรี ยน โดยเพิ่มสัดส่วนหรื อองค์ประกอบน ้าหนัก
คะแนนในการตัดเกรดให้ มากขึ ้น
 พิจารณาและเพิ่มจุดเน้ นของการประเมิน “กระบวนการปฏิบตั ิงาน” ของนักเรี ยน ให้ มากกว่า
หรื อเท่ากับ “ผลงาน” หรื อผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
ตัวอย่างเช่น ประเมินกระบวนการทากระทงใบตองของนักเรี ยนในเรื่ อง การวางแผนและแบ่ง
หน้ าที่ทางานของสมาชิกกลุม่ การใช้ ทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดรู้ คณ
ุ ค่า ความ
ร่ วมมือการทางาน ทักษะการใช้ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์การทางาน การรักษาความสะอาด
สถานที่ทางานหลังสิ ้นสุดงาน มากกว่าความสวยงาม เรี ยบร้ อย มีความคิดสร้ างสรรค์ของ
กระทงที่ทาเสร็ จแล้ ว
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4. กำรใช้ ผลกำรประเมินผู้เรี ยนอย่ ำงรอบด้ ำน (holistic)
เราสามารถนาแนวคิดนี ้สูก่ ารปฏิบตั ิได้ โดยใช้ ผลประเมินของผู้เรี ยนอย่างรอบด้ าน ตัวอย่างเช่น
 การพิจารณาตัดสินใจออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ จากการใช้ ผลวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้ าน เช่น
ความสนใจของนักเรี ยน วิธีเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนชอบ ความถนัดของนักเรี ยน คะแนนพื ้นฐานก่อน
การเรี ยน เจตคติตอ่ การเรี ยน ผลการทดสอบระดับชาติ หรื อผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
 เพิ่มช่วงเวลาของการวัดให้ มากขึ ้น ทาให้ ได้ ข้อมูลผู้เรี ยนทังจากการประเมิ
้
นในช่วงก่อนการสอน
ระหว่างการสอน (หลายครัง้ ) และหลังสอน ซึง่ จะสะท้ อนพัฒนาการของนักเรี ยนได้ ชดั เจน
 ทาให้ ผลประเมินรอบด้ านมากขึ ้น โดยเพิ่มสถานการณ์การวัดให้ หลากหลาย เช่น สถานการณ์
สอบที่จดั อย่างเป็ นทางการในการสอบระดับชาติ การสอบที่จดั ในสถานการณ์ที่ผอ่ นคลาย รวมทัง้
ใช้ เครื่ องมือวัดหลายชนิดหลายแบบ ทังการสั
้
มภาษณ์ (เช่น สัมภาษณ์ทงผู
ั ้ ้ ปกครอง ครูคนอื่น
และเพื่อนนักเรี ยน เป็ นต้ น) ร่วมกับสังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยผู้เกี่ยวข้ องและตนเอง

5.
กำรร่ วมมื อ รวมพลั ง ในกำรใช้ ผ ลกำรประเมิ น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น ำสู่
กำรพัฒนำกำรเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
เราสามารถแนวคิดนี ้สู่การปฏิบตั ิได้ ตัวอย่างเช่น
 คณะครู ที่สอนนักเรี ยนกลุ่ม เดียวกัน จากหลายสาระการเรี ยนรู้ มาร่ วมกัน วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน จุดเน้ นที่ควรต้ องพัฒนา แล้ วร่ วมกันกาหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมโดยทุกคน
ในกลุม่ ร่วมกันแก้ ปัญหาการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนผ่านกระบวนการสอนในสาระที่ตนรับผิดชอบ
 ผู้บริ หารสถานศึกษา นักวิชาการ ครูผ้ นู าการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน ร่ วมกันทางานแบบร่ วมมือกัน เพื่อ
ทาหน้ าที่เป็ น “พี่เลี ้ยง” หรื อ “พาคิด พาทา” ช่วยเหลือแนะนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน
 ร่วมกันบูรณาการการสอนในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่รับผิดชอบเพื่อการพัฒนานักเรี ยนร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้ านักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องการอ่านและวิเคราะห์คาถาม และการเขียนตอบคาถามใน
แบบทดสอบ โดยเฉพาะในสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ส่วนนี ค้ รู
ภาษาไทย อาจช่วยสอนทักษะการอ่าน ตีความสิ่งที่อ่าน ทักษะการเขียน โดยเนือ้ หาสาระที่ฝึก
อาจใช้ เนือ้ หาเป็ นวิทยาศาสตร์ บ้าง หรื อวิชาอื่น ๆ สลับกันไป ไม่เพียงฝึ กอ่านจากวรรณคดีไทย
เท่านัน้
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