
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

 
แนะน ำคู่มือ 

  

ท่ีมาคู่มือการใช้ผลการประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้เล่มนี ้มาจากแนวทางการปฏิรูป
การศกึษาท่ีให้ความส าคญักบัการพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน และผู้มีบทบาทโดยตรงต่อ
การพฒันาคือครู กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีต้องปรับเปลี่ยนอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนนัน้ หากน าสารสนเทศหรือข้อมูลส าคัญเก่ียวกับผลการประเมินเก่ียวกับ
คณุภาพผู้ เรียน คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครู คณุภาพการบริหารจดัการของสถานศกึษา และผล
ประเมินท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้องและเพ่ิมมาก
ย่ิงขึน้จะท าให้การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนเป็นไปตามความมุ่งหมาย  คู่มือฉบบันีจ้ึงมีสาระท่ีต้องการ
แนะน าดงันี ้
 

สมรรถนะของครูที่ต้องกำรเสริมสร้ำง 
 การใช้ผลการประเมินเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 
ผู้ใช้คู่มือ 

คูม่ือครูนีส้ าหรับครูทกุท่านท่ีมีความสนใจในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้
ผลการประเมินเป็นฐานในการออกแบบ รวมทัง้นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ สนใจส่งเสริม
คณุภาพการจดัการเรียนรู้และคณุภาพผู้ เรียนได้ใช้ส าหรับการแนะน าคณุครูด้วย 
 
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องศึกษำและใช้คู่มือนี ้
 คูม่ือนีช้่วยคณุครูได้ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 วิเคราะห์ตนเองวา่ ท่านใช้ผลการประเมินออกแบบและด าเนินการจดัการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
 ช่วยให้มมุมองในการเลือก วิเคราะห์ข้อมลูและแหลง่ข้อมลูผลการประเมินท่ีเก่ียวข้อง 
 แสดงตวัอย่างการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ผลประเมินเป็นฐาน 
 ให้สาระ แง่คิด มุมมอง ของการใช้ผลการประเมินท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนานักเรียนให้
ประสบความส าเร็จในการเรียน และครูประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ 

  



 
 

ขัน้ตอนกำรใช้คู่มือ “การใช้ผลประเมินเพ่ือการจดัการเรียนรู้” 
1. อ่านและศกึษาส่วนท่ี 1 แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับการใช้ผลการประเมินเพ่ือการจดัการ

เรียนรู้ 
2. วิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับการใช้ผลประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบประเมินใน

ส่วนท่ี 2 พร้อมน าข้อมลูดงักล่าว ก าหนดเป็นประเด็นและแผนงานพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
ประเดน็การพฒันาตนเอง หรือก าหนดเป็นประเดน็วิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 

3. อา่นและศกึษาแนวทางการใช้ข้อมลูและแหล่งข้อมลูผลการประเมิน ในส่วนท่ี 3 เพ่ือน า
สาระสว่นนีสู้ก่ารรวบรวมข้อมลูผลการประเมินท่ีเก่ียวข้อง ประกอบการพฒันาตนเอง 

4. ศกึษารายละเอียดของตวัอย่างวิธีการวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีเก่ียวข้อง พร้อมตวัอย่าง
การออกแบบจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผลประเมินเป็นฐาน ในส่วนท่ี 4 เพ่ือน าสู่การปฏิบตัิการ
พฒันา/ปรับปรุงการด าเนินการจดัการเรียนรู้ของครู 

5. ศึกษามุมมอง สาระสรุปเก่ียวกับการน าผลการประเมินสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในส่วนท่ี 5 เพ่ือเพ่ิมแง่คิด สาระสู่การน าผลการประเมินสู่การ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. หลงัศกึษารายละเอียดแต่ละส่วนแล้ว คณุครูควรน าแนวทางดงักล่าวไปปรับใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ของตนเอง 
 

ข้อแนะน ำเก่ียวกับกระบวนกำรส่งเสริมสมรรถนะกำรใช้ผลประเมินเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1. ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

 ความตระหนกัวา่ ครูคือผู้มีบทบาทส าคญัสดุตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน และ
เห็นด้วยกบัแนวคิด “ครูต้องมีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองจนกว่าผู้ เรียน
จะบรรลตุามเป้าหมาย” พร้อมทัง้น าแนวคิดสูก่ารปฏิบตัิจริง 

 ความร่วมมือรวมพลงัของผู้ เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศกึษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน  
แต่ละกลุ่มสาระ ครูแนะน า พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องร่วมใจกนัให้จุดสนใจ หวัใจส าคัญอยู่ท่ี”นกัเรียน” 
โดยร่วมกนัให้ข้อมูลผลการประเมิน ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน และปัญหา
การจดัการเรียนรู้ของครู (งานพฒันาผู้ เรียนเป็นหน้าท่ีหลกัของครู แต่หากเป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซ้อน 
ไมค่วรมอบภาระนีแ้ก่ครูเท่านัน้ ทกุฝ่ายต้องร่วมมือเข้าช่วยด าเนินการ)  



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

 การพฒันาชมุชนการเรียนรู้ หรือกลุม่เรียนรู้ในโรงเรียน มีครูผู้น าการเรียนรู้ท่ีร่วมกนัคิด 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จะท าให้
ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้มีมมุมองหลากหลาย เกิดความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพ 

2. แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับกระบวนกำรส่งเสริมกำรใช้ผลประเมิน  
ผลการน าคูม่ือการใช้ผลการประเมินเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ สูก่ารทดลองและปฏิบตัิ

จริงในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ มีข้อแนะน าส าหรับนกัวิชาการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องการ
เข้าไปสง่เสริมกระบวนการใช้ผลประเมินกบัคณุครู มีดงันี ้

 การส่งเสริมการใช้ผลการประเมิน โดยร่วมด าเนินการจากนกัวิชาการภายนอก ควรมี
ลกัษณะ “พาคิด พาท า” ครูต้องการ “เพ่ือนร่วมคิด” “กลัยาณมิตร”  

 การเข้าไปสร้างความเข้าใจ สร้างความคุ้นเคยกบัครูเป็นเร่ืองส าคญั หากครูเข้าใจและ
ได้ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมเลือกวิธีการท างานกับผู้ เก่ียวข้อง หรือผู้ เข้าไปช่วยส่งเสริม จะท าให้  
การด าเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืน ชดัเจน 

 ครูมีภาระงานมาก กระบวนการส่งเสริมการใช้ผลประเมินต้องท าอย่างบูรณาการกับ
งานการเรียนการสอนของครู ไมท่ าให้ครูรู้สกึวา่มีภาระเพ่ิม แตท่ าให้ครูมัน่ใจวา่กระบวนการนีจ้ะช่วย
ให้ครูท างานอย่างมีประสิทธิภาพขึน้ 

 การเร่ิมต้นกิจกรรมการสง่เสริมการใช้ผลประเมิน อาจต้องใช้กลยทุธ์ท่ีหลากหลาย และ
ควรเป็นกระบวนการหรือแนวทางท่ีท าให้ครูรู้สกึว่าได้รับมมุมอง สาระส าคญั หรือแนวทางท่ีจะช่วย
พฒันาแก้ไขปัญหาการสอนท่ีประสบอยู่ให้ดีขึน้ได้จริง ๆ (ตวัอย่างเช่นแนวทางการวิเคราะห์ผู้ เรียน
แบบใหม ่วิธีวิเคราะห์ข้อสอบท่ีให้สารสนเทศท่ีลกึ ชดั ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ)  

 สิ่งท่ีครูต้องการอย่างย่ิงในเบือ้งต้น คือ ข้อมลู เคร่ืองมือ ตวัอย่างท่ีครูสามารถน าไปใช้
ได้ทันที โดยไม่ต้องหัดสร้าง หรือต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น ตัวอย่างข้อสอบแนวใหม่ ๆ 
ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ เคร่ืองมือประเมินผู้ เรียนพร้อมเกณฑ์การตดัสิน ทัง้ท่ีครูประเมินและ
นกัเรียนใช้ในการประเมินตนเอง 

 กลุ่มเรียนรู้ท่ีตัง้ขึน้ในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการเ รียนรู้ของครู  
มุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน หากจัดตัง้โดยครูในโรงเรียน ส่งเสริมให้เข้มแข้งขึน้โดย
นักวิชาการภายนอก ควรมีกระบวนการท่ีท าให้กลุ่มนีส้ามารถพึ่งพาและด าเนินการได้โดยล าพัง 
เม่ือไมม่ีนกัวิชาการภายนอก  



 
 

 

 

“The purpose of evaluation is not to prove 
but to improve” 

      Stufflebeam 
 ค ากลา่วของ Stufflebeam นกัวดัและประเมินผลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก กล่าวว่า จุดมุ่งหมาย
ของการวดัประเมินผลเพ่ือมุ่ง “พัฒนา” มิใช่เพ่ือ “ตรวจสอบ” ดงันัน้กระบวนทัศน์ของการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จึงควรมุ่งเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มิใช่เพียงการตรวจสอบการเรียนรู้
ของผู้ เรียนเท่านัน้ การด าเนินการน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการ
จดัการเรียนรู้ของครูควรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกบัการใช้ผล
การประเมินเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้มีสาระส าคญัดงันี ้
 

ช่วงเวลำของกำรประเมินกับเป้ำหมำยกำรน ำผลประเมินสู่กำรพัฒนำ 
 ผลจากการประเมินท าให้ครูได้ข้อมลูหรือสารสนเทศส าคญัส าหรับใช้พฒันาการเรียนรู้ และ
ตดัสินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ช่วงเวลาการประเมินก่อน ระหว่าง และหลงัการจดัการเรียนรู้ สามารถ
น าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในแตล่ะขัน้การใช้ผลประเมินได้ดงันี ้

  

• เพื่อประเมินความรู้และทกัษะพืน้ฐานก่อนเร่ิมกิจกรรม 

• ใช้ตดัสนิใจออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกบัธรรมชาติ/ระดบัการเรียนรู้ 

• ปรับพืน้ฐานความรู้ ทกัษะก่อนเร่ิมเรียน 

ก่อนจดัการเรียนรู้ 

• ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ทกัษะของผู้ เรียนขณะสอน 

• ได้สารสนเทศเพื่อพฒันาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

• ใช้ปรับปรุง ซอ่มเสริมจดุออ่น จดุเดน่ของการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ระหว่างการจดั 

การเรียนรู้ 

• สรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

• เป็นประโยชน์ตอ่การตดัสนิพฒันาการและระดบัสมัฤทธิผลของผู้ เรียน 
หลงัจดัการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิดเบือ้งต้น 
เก่ียวกับกำรใช้ผลกำรประเมินเพื่อจัดกำรเรียนรู้ 

 



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

ประโยชน์จำกผลกำรประเมิน 
 ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผลการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงผล  
การประเมินคณุภาพสถานศกึษาในมิติหรือประเดน็อื่น ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ ดงันี  ้
 1. ท าให้ผู้ เรียนและผู้ เก่ียวข้อง (เช่น ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา) ได้ทราบ
ความก้าวหน้า พฒันาการของผู้ เรียน และผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 2. ท าให้ผู้ เรียนและผู้ เก่ียวข้อง ใช้เป็นข้อมลูส าหรับปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ให้ประสบความส าเร็จสงูสดุตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 
 3. ให้ผู้ เรียนและผู้ เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทางการศกึษา
และการเลือกศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ท่ีเหมาะสมความถนัด ความรู้ความสามารถ                   
ความสนใจ และธรรมชาติของผู้ เรียนแตล่ะคน 
 4. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาและ               
การรับรองผลการศกึษา 
ค ำถำมเพื่อกำรใช้ผลกำรประเมิน 
 Mundhenk (2011) น าเสนอค าถามส าหรับครูและผู้ เก่ียวข้อง ในการประเมินและน าผล
ประเมินสู่การพัฒนาผู้ เรียนไว้ในบทความ “Assessment of Learning: The Basics-Making a 
Difference in Student Learning: Assessment as a Core Strategy” ”ดงันี ้
ค ำถำมที ่1  อะไรคือสิ่งท่ีเราต้องการพฒันาให้เกิดกบัผู้ เรียน 
ค ำถำมที ่2  สิ่งท่ีเราระบุว่านักเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาแล้วจะสามารถท าสิ่งใดได้ หรือมีลกัษณะท่ี
ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง  
ค ำถำมที ่3  เราคาดหวงัสิ่งใดจากการจัดการเรียนการสอน และคาดหวงัว่านักเรียนจะน าสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ไปใช้หลงัจบการเรียนรู้หรือจบการศกึษาแล้ว 
ค ำถำมที4่  อะไรเป็นทกัษะ ความรู้ และคณุค่าท่ีจ าเป็นและต้องการพฒันาให้เกิดกบัผู้ เรียนอย่าง
แท้จริง 
ค ำถำมที ่5  เราจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจวา่อะไรคือสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับการเรียนรู้ได้อย่างไร 
ค ำถำมที ่6  เราจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องในการมอบหมายงาน กิจกรรม  
แบบฝึก การประเมิน ยทุธวิธีการตดัสินผลการเรียนรู้ หรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
เกิดขึน้ได้อย่างไร 
ค ำถำมที ่7  ท าอย่างไร เราจึงจะมั่น ใจว่า  สิ่ ง ท่ี เราพัฒนาในตัวผู้ เ รียน  เ ป็นสิ่ ง ท่ีส าคัญ  
ให้ประสบการณ์ท่ีดี และเป็นหลกัในการด าเนินการเรียนรู้ของนกัเรียน  



 
 

 

 

 

วันน้ีคณุครูออกแบบการสอนโดยใชข้อ้มูลผลการประเมินเพือ่การพฒันาการเรียนรู้
ของนกัเรียนและการจดัการเรียนรู้ของตนเองหรือยงัคะ 
 

เรามาลองตรวจสอบกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านมา วา่คณุครูด าเนินในประเดน็ตอ่ไปนีห้รือไม ่ 
1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Analysis) 
1.1 ด าเนินการวิเคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา โดยศกึษาข้อมลูดงันี ้
 ศกึษาปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 ศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา เก่ียวกบัเวลา/หน่วยกิต มาตรฐานการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/ตวัชีว้ดั/เนือ้หาสาระที่หลกัสตูรสถานศกึษาก าหนด 
 

1.2 ด าเนินการศกึษาวิเคราะห์ชมุชน ดงันี ้
 ศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้/ ภมูิปัญญา 
 สภาพ ปัญหา และความต้องการเก่ียวกบัผู้ปกครอง 
 ข้อมลูอื่น ๆ เช่น ปัญหา วฒันธรรม ประเพณี 

 

1.3 ด าเนินการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียน ดงันี ้
 ผลการเรียนของผู้ เรียนท่ีผา่นมา  
 ผลการทดสอบมาตรฐานผู้ เรียน (ตวัอย่างเช่น NT, A-NET, O-NET, GAT, PAT) 
 ผลการประเมินคณุภาพสถานศกึษาทัง้ภายใน และภายนอก โดย สมศ. 
 ผลการทดสอบพืน้ฐานก่อนการเรียน 
 ข้อมลูเก่ียวกบัศกัยภาพและธรรมชาติของผู้ เรียน ทัง้เร่ืองอารมณ์ สงัคม สติปัญญา  

ความถนดัและความสนใจ รูปแบบการเรียนรู้ (วิธีการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนชอบ) 
 ข้อมลูสภาพครอบครัวของผู้ เรียน 
 ข้อมลูสขุภาพ 
 ข้อมลูอื่น ๆ ได้แก่.....................................................................................   

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรตรวจสอบตนเอง 
เกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลผลกำรประเมินเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

1.4 ด าเนินการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัผลการจดัการการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
 ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา (มาตรฐานด้านผู้ เรียน ด้านครู  

ด้านผู้บริหาร และข้อมลูอื่น ๆ ) 
 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ (ระบ)ุ................................................................................... 

 

1.5 ด าเนินการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกลา่วมา ได้แก่ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ระบ)ุ ................................................................................................................................. 
………………………………………………………….…………….…………………………… 
 

2. กำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Planing) 
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ คณุครูได้ด าเนินการตามประเดน็ตา่ง ๆ ตอ่ไปนีห้รือไม่ 
 2.1 ศกึษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/ตวัชีว้ดัของหลกัสตูร
สถานศกึษา แล้วจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.2 น าข้อมลูจากการศกึษาวิเคราะห์ชมุชนมาใช้ในการเตรียมเนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.3 น าข้อมลูจากการศกึษาผู้ เรียนมาใช้ในการออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรายการ
ตอ่ไปนี ้
 ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผู้ เรียน 
 ก าหนดเนือ้หาสาระให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผู้ เรียน 
 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
 เลือกสื่อ/แหลง่เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
 เลือกวิธีการประเมินผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (หรือตวัชีว้ดั) สอดคล้องกบั

สภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียน และอิงพฒันาการของผู้ เรียน รวมถงึเกณฑ์การประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนและเป้าหมายการพฒันาของสถานศกึษา 

 ปรับพืน้ฐานก่อนเรียนให้เหมาะสมก่อนการเรียนรู้ตามบทเรียน 
 อื่น ๆ คือ................................................................................................................... 

 

  



 
 

3. กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ /และกำรประเมินเพื่อปรับปรุง 
ขณะด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ (Doing) 
การด าเนินการจดัการเรียนรู้ คณุครูได้ด าเนินการตามรายการตอ่ไปนีห้รือไม่ 
 3.1 จดักิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3.2 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอ่กนั 
 3.3 ให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิ 
 3.4 ให้ผู้ เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมลู สร้างความรู้ด้วย

ตนเอง และผู้ เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3.5 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนฝึกคิดหลาย ๆ วิธี มีกระบวนการในการคิด 
 3.6 ใช้วิธีการสอน/ กิจกรรมท่ีหลากหลายขณะสอน 
 3.7 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของผู้ เรียน 
 3.8 ใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 

4. กำรตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ (Check)  
 4.1 คณุครูประเมินการสอนของตนเองขณะสอนอยู่เสมอ 
 4.2 คณุครูปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพผู้ เรียน 
 4.3 คณุครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาการเรียนรู้ พฒันางานขณะสอน 
 4.4 คณุครูประเมินวิธีสอน/กิจกรรมของตนเองขณะสอน และปรับปรุงข้อบกพร่องอยู่เสมอ 
 

5. กำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ (Action) 
 5.1 คณุครูปรับเปลี่ยนวิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือเห็นวา่ผู้ เรียนยงัไมบ่รรลุ

จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 5.2 คณุครูใช้การสอนเสริม โดยมอบกิจกรรมเพ่ิมเติมส าหรับเดก็เก่ง 
 5.3 คณุครูสอนซอ่ม โดยมอบกิจกรรมส าหรับเดก็ออ่นให้เรียนรู้เพ่ิมเติม 
 5.4 คณุครูประเมินผลตามวตัถปุระสงค์/ ผลการเรียนรู้/ ตวัชีว้ดั/ มาตรฐานการเรียนรู้ 
 5.5 คณุครูประเมินผลการเรียนและตดัสนิผลการเรียนโดยดจูากการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน

เป็นรายบคุคล 
 5.6 คณุครูวิเคราะห์/ สรุปผลการเรียนรู้  
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โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

6. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 6.1 คณุครูน าข้อมลูจากการประเมินผลการสอนมาวิเคราะห์หาสาเหต ุแนวทางแก้ไข หรือ

วิเคราะห์สิ่งท่ีต้องพฒันา 
 6.2 คณุครูศกึษาวิธีการพฒันา แก้ไขปัญหาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 6.3 คณุครูมีการวางแผนการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

(วางแผนจดัท าเป็นโครงการวิจยัในชัน้เรียนหรือวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน) 
 6.4 คณุครูด าเนินพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเองหรือแก้ไขปัญหาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ตามกระบวนการวิจยั โดยท าเป็นรายงานการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ หรือวิจยัในขัน้เรียน 
 

ทดควำมคดิเก่ียวกับกำรใช้ผลประเมินเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรสังเครำะห์ผลประเมินที่เกี่ยวข้อง 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

ข้อแนะน ำสู่กำรปฏบิัตสิ ำหรับครู 
 

 

หลงัจากคณุครูด าเนินการตรวจสอบการจดัการเรียนรู้ของตนเองแล้ว ควรมีค าตอบในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 ประเดน็หรือสิ่งท่ีต้องการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง คือ เร่ืองอะไร 

 แผนงานหรือ โครงการท่ีจะพฒันา (การจดัการเรียนรู้ของตนเอง) ควรเป็นอย่างไร  

 ถ้าจะจดัท าเป็นกิจกรรมการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน หรือวิจยัในชัน้เรียน ควรเร่ิมต้น
รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เพ่ือน าสูก่ารก าหนดประเดน็
ปัญหาการวิจยั รวมทัง้ค้นหาวิธีการแก้ไขหรือวิธีท่ีจะพฒันาผู้ เรียน แล้วด าเนินการออกแบบ 
วางแผนการด าเนินการพฒันาตอ่ไป 

   

 



 
 

 

 

 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาเน้นการพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ
หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือตอบสนองต่อความมุ่งหมายดงักล่าว สิ่งท่ีครูต้องท าทนัทีคือ
การรู้จักผู้ เรียนให้เร็วท่ีสุด ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนท่ีหลากหลายมิติ ทัง้ภูมิหลังทางครอบครัว 
บุคลิกภาพ ความสนใจของนักเรียน สุขภาพ  ความสนใจของนักเรียน ความถนัด ลักษณะนิสัย  
นิสยัทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิธีเรียนท่ีนักเรียนชอบ เป็นต้น สิ่งดงักล่าวสะท้อนว่า
รูปแบบหรือวิธีการสอนท่ีครูใช้สอนนกัเรียนแบบเดียวกนัทัง้ห้องเป็นสิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยน เน่ืองจาก
ธรรมชาติของผู้ เ รียน มีความแตกต่างกันทัง้สติปัญญา อารมณ์ ความพร้อมทางการเรียน  
นิสยัทางการเรียน รูปแบบการสอนหนึ่งอาจประสบความส าเร็จกับนกัเรียนประเภทหนึ่ง แต่อาจจะ
ไม่ได้ผลกบันกัเรียนอีกประเภทหนึ่ง การมีข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียนจะท าให้การใช้ผลการประเมินและ
ข้อมลูของผู้ เรียนเพ่ือการออกแบบและการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
ข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลผลกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ผลการประเมินในหลากหลายมิติ หลากหลายประเดน็เพ่ือน าสูก่ารพฒันาการจดัการเรียนรู้
ของครู มีข้อมลูส าคญัท่ีครูต้องรวบรวมทัง้จากแหล่งข้อมลูปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพ่ือเป็นสารสนเทศ
ส าคญัส าหรับการวิเคราะห์ วินิจฉัยผู้ เรียน เพ่ือตดัสินใจในการออกแบบ วางแผน และด าเนินการ
การจดัการเรียนรู้ เช่น ข้อมลูการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ เรียน ข้อมลูพฤติกรรมการเรียน 
ความประพฤติและผลงานในการเรียนรู้ของผู้ เรียน พฒันาการอื่น ๆ ของผู้ เรียน ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบั
พฒันาการของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และพฤติกรรมต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นข้อมลูเก่ียวกับ
การแนะแนว 
 หากต้องการใช้ข้อมลูดงักล่าว นอกจากจะใช้จากแหล่งข้อมลูทุติยภูมิแล้ว ครูอาจรวบรวม
ข้อมลูด้วยตนเองจากการประเมินในชัน้เรียนดงัค าแนะน าในตารางตอ่ไปนี ้
  

ส่วนที่ 3 ข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน 
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

ตำรำงที่ 1  วิธีการวดั ตวัอย่างเคร่ืองมือ และข้อมลูที่ได้จากการวดัประเมินผลในชัน้เรียน 
วธีิกำรวัด ตัวอย่ำงเคร่ืองมือ ตัวอย่ำงข้อมูลผลกำรวัดและประเมินท่ีได้ 

การทดสอบ 
(Testing) 

แบบสอบข้อเขียน (Written 
Test) 

 

ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(แยกตามรายผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั รายหน่วยการ
เรียนรู้หรือรายวชิา หรือแยกตามระดบัชัน้ท่ีเรียน) 

แบบสอบภาคปฏิบตัิ 
(Performance Test) 
แบบวดั (Scale) 

- ทกัษะและความสามารถในการปฏิบตัขิองผู้ เรียน 
- เจตคต ิความคิด ความเช่ือ ความสนใจ ความถนดั
ของผู้ เรียน วธีิเรียนของผู้ เรียน 
- ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
- ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

การสมัภาษณ์ 
(Interview) 

แบบสมัภาษณ์ (Interview 
guide) 

- ความสนใจ นิสยัในการเรียนรู้ วธีิเรียนของผู้ เรียน 
- สภาพครอบครัว 
- สขุภาพ และบคุลิกภาพ 

การสอบถาม 
(Inquiry) 

แบบสอบถาม (Questionnaire) - ความถนดั ความสนใจ  
- สมรรถนะในการเรียนรู้ 
- บคุลิกภาพ 

การสงัเกต 
(Observation) 

แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
แบบมาตรประเมินค่า (Rating 
scale) 
แบบบนัทกึ (Record) 

- ความถนดั ความสนใจ พฤตกิรรมการเรียน 
- สมรรถนะในการเรียนรู้ 
- ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
- วธีิการเรียนรู้ท่ีถนดั ชอบ สอดคล้องกบัธรรมชาติ
ผู้ เรียน 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน - ทกัษะ ความรู้ความสามารถในทางปฏิบตั ิสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
- กระบวนการท างาน วธีิท างานของนกัเรียน 
-ความคดิสร้างสรรค์ 

การใช้แฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) 

แบบบนัทกึ (Record) 
แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินตนเอง 

- พฒันาการของการท างาน การเรียนรู้ 
- ความรู้ความสามารถ และผลประเมินตนเอง 
- การจดัระบบความคดิ 

  



 
 

แหล่งข้อมูลผลกำรประเมินอ่ืน ๆ  
 ครูสามารถใช้แหลง่ข้อมลูผลการประเมินจากแหล่งอื่น ๆ นอกจากการประเมินในชัน้เรียน ดงันี ้
 1. ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ 
 สถานศกึษามีผลการประเมินโดยหน่วยงานมาตรฐาน และหน่วยงานต้นสงักดั ตวัอย่างเช่น 

 ผลการประเมินคณุภาพสถานศกึษา โดย สมศ. (รายด้าน รายมาตรฐาน และภาพรวม)  

 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ จากการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ท่ีประเมิน
โดยสถานศกึษา กรรมการสถานศกึษา และหน่วยงานต้นสงักดั 

 ผลประเมินคณุภาพผู้ เรียนระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน (ภาพรวมระดบัสถานศกึษา) เช่น 
NT O-NET A-NET LAST 

2. ผลกำรประเมินระดับชัน้เรียน 
มกัด าเนินการโดยฝ่ายทะเบียน-วดัผล ครูแตล่ะช่วงชัน้ หรือระดบัชัน้เรียน ตวัอย่างเช่น  

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้  

 ผลการประเมินการอา่นคิดวิเคราะห์  

 ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน 
3. ผลกำรประเมินระดับผู้เรียนรำยบุคคล 

ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับรายบุคคล มักด าเนินการโดยครูผู้ สอนแต่ละ
รายวิชา ครูประจ าชัน้ และครูแนะแนว ตวัอย่างเช่น  

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายบคุคล 

 ผลการทดสอบระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน รายบคุคล เช่น NT O-NET A-NET LAST 

 ผลการประเมินคุณลกัษณะผู้ เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ลกัษณะนิสยั สุขภาพ พฤติกรรม
การเรียน นิสยัในการเรียน วิธีเรียนท่ีชอบ ระดบัสติปัญญา ความถนดั ความสนใจ 

 

ข้อแนะน ำสู่กำรปฏบิัตสิ ำหรับครู 
 

 

 เอกสารของคูม่ือในสว่นนี ้ท าให้คณุครูเลือกและใช้ข้อมลู ใช้แหลง่ข้อมลูผลการประเมินอยา่ง
รอบด้านเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 

   



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

ข้อสรุปแนวกำรจัดกิจกรรม 

ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์  และบูรณาการฝึกคุณลักษณะ                        
อนัพงึประสงค์(ใฝ่เรียนรู้) ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการให้นกัเรียนสงัเกต 
ทดลอง อภิปรายและสรุปผล  
 

 

 

 

 

 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยก าหนดเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ ถือเป็นขัน้ตอนส าคญั
ของการจดัการเรียนรู้ หากก าหนดรายละเอียดในแผนดงักล่าวโดยใช้ผลการประเมินท่ีผ่านมา จาก
หลากหลายแหลง่ประเมินทัง้จากการประเมินตนเองของครู ผลการประเมินผู้ เรียน สถานศกึษา และ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง จะท าให้การออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับการ
พฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรย่ิงขึน้ 
 

กรณีตัวอย่ำงวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ของ ครู ดร.ศศิธร เขียวกอ 
 ครูศศิธร สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท  
(กรุงเทพมหานคร) ก่อนการสอน ครูศศิธรได้ใช้ผลการประเมินผู้ เรียนและสถานศกึษาในมิติต่าง ๆ 
กนั และประมวลข้อมลูดงักลา่วสูก่ารออกแบบการจดัการเรียนรู้ดงันี ้
 

    ข้อมูลผลกำรประเมินที่ใช้ 
 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกโดย สมศ.  

 

 นกัเรียนสว่นใหญ่ของโรงเรียนควรได้รับการพฒันาและสง่เสริมให้มีระดบัการคิดวิเคราะห์ท่ี
สงูขึน้ และควรได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  

 ผลการประเมินคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร พบวา่ นกัเรียนควรได้รับการฝึกคณุนิสยั 
ใฝ่เรียนรู้ให้เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีความส าคญัต่อทกัษะการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วย 

 
                   

 

 

  

ส่วนที่ 4 กรณีตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินผู้เรียนและคุณภำพสถำนศึกษำ 

 



 
 

ข้อสรุปแนวกำรจัดกิจกรรม 
ควรจัดกิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึน้ มีการให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิจริง
ด้วยตนเอง โดยครูมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ รวมทัง้ให้นักเรียนได้อภิปราย ตอบค าถามโดยใช้
ความรู้ที่เรียน หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการตอบมากยิ่งขึน้  
 

 

ข้อสรุปแนวกำรจัดกิจกรรม 

ควรฝึกให้นกัเรียนตอบค าถามผ่านข้อค าถามท่ีมีลกัษณะอตันยัมากขึน้ ทัง้นีจ้ะเร่ิมฝึกตัง้แต่ให้

ตอบค าถามปากเปล่าจากการอภิปรายผลก่อน แล้วจึงฝึกให้เขียนมากขึน้  นอกจากนีค้วร

ออกแบบกิจกรรมท่ีกระตุ้นการใฝ่เรียนรู้ มีการใช้สื่อใหม่ ๆ เช่น ใช้สื่อเคลื่อนไหว เป็นวีดิทัศน์ 

หรือคลิปการเกิดของหินจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในโลก รวมทัง้มีการระบุรูบริค (rubric)  

การประเมินให้ชดัเจน พร้อมแจ้งเกณฑ์การประเมินเหลา่นีแ้ก่นกัเรียนด้วย 

 

 

2. ผลกำรสังเกต และประเมินทัง้พฤตกิรรมผู้เรียน ผลงำนและกระบวนกำรปฏบิัตงิำนของ
ผู้เรียนโดยครู 

 

 นกัเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการออกแบบและด าเนินการ
ทดลอง รวมถงึการเช่ือมโยงความรู้เข้าด้วยกนั 

 นกัเรียนรู้สกึสนกุมาก หากได้ท ากิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบตัิจริงและสอนในสิ่งท่ีสอดคล้องกบั
ความสนใจของเขา 

 นกัเรียนไมช่อบตอบค าถาม ไมช่อบแสดงความเห็นเชิงวิชาการ 
 

 

 

 

3. ผลกำรนักเรียนก่อนกำรเรียน (pre-test) ด้วยแบบทดสอบ 
 

 จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน พบว่านักเรียนมีพืน้ฐานความรู้ในเร่ืองท่ีจะสอน         
น้อยมาก อาจเน่ืองมาจากเร่ือง “หิน” เรียนเพียงเบือ้งต้นตัง้แต่ชัน้ ป. 4 และไม่ได้เรียนใน
ชัน้ ป.5 จงึไมส่ามารถเขียนตอบค าถามในแบบทดสอบได้ สว่นใหญ่มีคะแนนเป็น 0 

 ส าหรับเร่ืองท่ีนกัเรียนมีพืน้ฐานความรู้อยู่บ้าง นกัเรียนมกัไมเ่ขียนตอบ  
 

 

 

 

 

  



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

ข้อสรุปแนวกำรจัดกิจกรรม 

ควรหาสื่อเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงการเกิดของหินให้เห็นการเกิดอย่างชดัเจน โดยหาคลิปวีดิทศัน์มา
ให้นกัเรียนด ูและเพ่ิมการฝึกฝนการตอบค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ จากใบงานให้มากขึน้  
เพ่ิมการใช้ค าถามระหว่างเรียนและให้ตอบแบบการคิดออกเสียง ( think aloud technique)           
เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 
ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน มีการติดตามช่วยเหลือระหว่างเวลาและนอกเวลาเ รียน โดยครูและ
เพ่ือท่ีมีผลการเรียนดี ให้มากย่ิงขึน้ 
 

 

4. ผลกำรประเมินตนเองของครู 
 

 ผลวิเคราะห์การจดัการเรียนรู้ของครูศศิธร ด้วยกิจกรรม KWL พบว่า เดิมเคยอธิบายการ
เกิดของหิน ด้วยวาจา ปากเปล่า คิดว่านกัเรียนจะเข้าใจ แต่พบว่า การจินตนาการเก่ียวกบั
การเกิดของหินตามค าบอกเล่าของครู ผลการฟังพบว่านักเรียนมีจินตนาการหลากหลาย  
ไมเ่ข้าใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนออ่น และไมม่ีความรู้พืน้ฐานในเร่ืองนีม้าก่อน  

 นกัเรียนตอบค าถามในลกัษณะอตันยัไมไ่ด้ โดยเฉพาะคนท่ีเรียนออ่น  
 

 

 

 

 

  
ข้อสรุปแนวกำรจัดกิจกรรมของครูศศิธร สำมำรถน ำไปออกแบบแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ดังตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต่อไปนี ้ 
 ทัง้นีจุ้ดเน้นกำรพัฒนำตำมข้อสรุปแนวกจิกรรมจะน ำเสนอโดยใช้สัญลักษณ์  

 

 

ข้อแนะน ำสู่กำรปฏบิัตสิ ำหรับครู 
 

 

ตวัอย่างการวิเคราะห์ผลประเมินท่ีเก่ียวข้อง ท่ีน าสูข้่อสรุปส าหรับการออกแบบแนวกิจกรรม
การเรียนรู้ดงักลา่วข้างต้น คณุครูอาจลองปฏิบตัิดงันี ้

 คณุครูด าเนินการรวบรวมข้อมลูผลประเมินตา่ง ๆ แล้ววิเคราะห์ผลประเมินเหลา่นัน้ พร้อมทัง้
สงัเคราะห์สูแ่นวการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 

 ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะสอน รวมทัง้แผนการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนตามท่ีได้
ออกแบบในการวิจยัชัน้เรียนของตนเอง 

   



 
 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่ใช้ผลกำรประเมินเป็นฐำนในกำรออกแบบ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้เร่ือง หนิ 

รหัส-ช่ือรำยวชิำ ว 16101                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
ชัน้  ประถมศกึษาปีท่ี 6                                                                ภำคเรียนท่ี 2  เวลำ 3 ช่ัวโมง 
ผู้สอน ครู ดร. ศศธิร เขียวกอ                                                          โรงเรียนพญำไท 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 มำตรฐำน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก ความสมัพนัธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวชีว้ัด 
อธิบาย จ าแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์ และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ (ป 6/1) 
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใต้ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ เข้าใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม มีความ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

ตัวชีว้ัด 
วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งท่ีจะพบจากการ

ส ารวจตรวจสอบ (ป 6/2) 
เลือกอปุกรณ์ และวธีิการส ารวจตรวจสอบท่ีถกูต้องเหมาะสมให้ได้ผลท่ีครอบคลมุและเช่ือถือได้ (ป 6/3) 
บนัทกึข้อมลูในเชิงปริมาณและคณุภาพ วเิคราะห์ และตรวจสอบผลกบัสิ่งที่คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและ

ข้อสรุป (ป 6/4) 
แสดงความคดิเหน็อย่างอิสระ อธิบาย ลงความเหน็และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ป 6/6) 
น าเสนอ จดัแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้

ผู้ อ่ืนเข้าใจ (ป 6/8) 
สำระส ำคัญ 

  -หินอัคนีเป็นหินท่ีเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของหินหนืดและลาวาท่ีอยู่ใต้ พืน้ผิวโลกและบน
พืน้ผิวโลกตามล าดับ ลักษณะการเกิดของหินอัคนีท่ีแตกต่างกันจะท าให้เนือ้หินท่ีได้มีลักษณะต่างกัน เช่น มี
ลกัษณะเนือ้ผลกึหยาบ เนือ้ละเอียด เนือ้แก้ว และเนือ้ฟองอากาศ เป็นต้น 
  



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

สำระกำรเรียนรู้ 
ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ความรู้เร่ืองการเกิดหินอคันี การสร้างสถานการณ์จ าลอง            
การเปรียบเทียบ และการอธิบาย 

ความสนใจใฝ่รู้ 

  

 ชิน้งำนหรือภำระงำน 
 1. แบบบนัทกึ  2. ผลการตอบค าถาม    

กำรประเมินผล 
ประเดน็กำร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
8-10 6-7 4-5 เกณฑ์ตดัสิน 

การตอบค าถาม
ความรู้เร่ืองการ
เกดิหินอคันี 

-ตอบถูกต้องชัด เจน
อย่างน้อย 8 ข้อ 

-ตอบได้ถูกต้องอย่างน้อย 
6 ข้อแต่บางค าถามยังไม่
ชดัเจน 

-ตอบได้น้อยกวา่ 5 ข้อ 
 

ระดบั  
3 คะแนน8-10 
2 คะแนน 6-7 
1 คะแนน 4-5 
0 คะแนน 0-3 

การสร้าง
สถานการณ์
จ าลอง 

ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง
สถานการณ์จ าลองเป็น
ขั ้ น ต อ น  แ ล ะ ใ ช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เอง
อย่างถกูต้อง 

ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง
สถานการณ์จ าลองได้เอง 
แต่ต้องการค าแนะน าการ
ใช้อปุกรณ์เป็นบางครัง้ 

ต้องให้ความช่วยเหลือ
เป็นบางครัง้ในการสร้าง
สถานการณ์จ าลองและ
การใช้อปุกรณ์ 

ความสนใจ 
ใฝ่รู้ 

มีความใฝ่ใจและพอใจ
ใคร่จะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ในสถานการณ์
จ าลอง มีความ
กระตือรือร้นตอ่กิจกรรม
อย่างสม ่าเสมอ  

มีความใฝ่ใจและพอใจ
ใคร่จะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ในสถานการณ์
จ าลอง มีความ
กระตือรือร้นตอ่กิจกรรม
เป็นครัง้คราว 

มีความใฝ่ใจและพอใจ
ใคร่จะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ในสถานการณ์
จ าลอง มีความ
กระตือรือร้นตอ่กิจกรรม
น้อยครัง้ 

 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 หนิหนืดเคล่ือนตัวอย่ำงไร 
1. ครูตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนโดยใช้กิจกรรม KWL เก่ียวกบัการจ าแนกหนิของนกัธรณีวทิยา 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการจ าแนกประเภทของหินตามเกณฑ์ของนกัธรณีวิทยา จนได้ข้อสรุป

วา่ ถ้าพิจารณาตามลกัษณะการเกิดจะจ าแนกหินเป็น 3 ประเภท คือ หนิอคันี หนิตะกอน และหนิแปร 



 
 

3. ครูเปิดวีดิทัศน์เร่ืองการระเบิดของภูเขาไฟ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าหินอัคนีเกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเสมอไปหรือไม่ โดยนกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย ครูต้องให้ความสนใจกบั
ความคดิเหน็ตา่ง ๆ ด้วยการบนัทกึความคดิเหน็เหล่านัน้ไว้ 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสร้างสถานการณ์จ าลองการเคล่ือนตวัของหินหนืดตามใบกิจกรรมท่ี 1 โดยให้
นกัเรียนแตล่ะกลุ่มคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดและลงมือท ากิจกรรม 

ช่ัวโมงที่ 2 หนิหนืดเคล่ือนตัวอย่ำงไร 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลจากการสังเกต (ควรได้ข้อมูลว่าเม่ือให้ความร้อนแล้วเทียนจะ

หลอมเหลว จากนัน้จะคอ่ย ๆ ดนัตวัขึน้แทรกเข้าไปในชัน้ทรายจนในท่ีสดุจะดนัตวัผ่านชัน้ทรายออกไปท่ีชัน้ของน า้) 
6. ครูให้นักเรียนลองเทียบเคียงชัน้ของสารต่าง ๆ ในบีกเกอร์แทนชัน้ต่าง ๆ ของโครงสร้างโลก เทียนท่ี

หลอมแทนหนิหนืดซึง่เกิดจากหนิในชัน้เปลือกโลกตอนล่างและชัน้เนือ้โลกบางส่วนเกิดการหลอมเหลว การให้ความ
ร้อนกบับีกเกอร์แทนการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว และการกดทบัของสารในบีกเกอร์แทนความดนัท่ีเพิ่มขึน้
ภายในโลก จากนัน้นกัเรียนร่วมกนัอธิบายการเคล่ือนท่ีของหินหนืด (ผลของการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิและความดนั
อย่างรวดเร็ว ท าให้หินเกิดการหลอมเหลวเป็นหินหนืด บางส่วนเย็นตัวใต้ผิวโลก บางส่วนเคล่ือนออกสู่ผิวโลก
เหมือนการปะทขุองภเูขาไฟเป็นลาวาเย็นตวับนผิวโลก) 

7. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและลงข้อสรุปตามประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
- ผลการสงัเกตสถานการณ์จ าลองนีเ้ป็นไปตามที่คาดคะเนหรือไม่อย่างไร 
- สถานการณ์จ าลองนีมี้อะไรบ้างที่เหมือนสถานการณ์จริง และมีอะไรท่ีไม่เหมือน 
- หนิหนืดเกิดขึน้เฉพาะชัน้เนือ้โลกหรือไม่ 
8. ครูให้ความรู้เพิ่มเตมิวา่ หนิท่ีเกิดจากการท่ีหนิหนืดบางส่วนเย็นตวัใต้ผิวโลกเรียกว่า หินอคันีแทรกซอน 

ส่วนหนิท่ีเกิดจากหนิหนืดท่ีปะทอุอกสู่ผิวโลกและเย็นตวับนผิวโลกเรียกวา่ หนิอคันีพุ ในบางครัง้การเคล่ือนท่ีของหิน
หนืดไม่ได้ปะทุขึน้มาบนผิวโลก ซึง่ไม่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ มีแต่หินหนืดบางส่วนเย็นตวัใต้ผิวโลก ดงันัน้ หิน
อคันีไม่ได้เกิดเน่ืองจากการระเบดิของภเูขาไฟเพียงอย่างเดียว 

ช่ัวโมงที่ 3 หนิอัคนีที่เกิดบนและในเปลือกโลกเป็นอย่ำงไร  
9. ครูให้นกัเรียนคาดคะเนและให้เหตผุลว่า หินหนืดท่ีเย็นตวัใต้ผิวโลกและลาวาเย็นตวับนผิวโลก จะเกิด

ผลกึของแร่ลกัษณะอย่างไร ให้แตล่ะกลุ่มบนัทกึผลการตัง้สมมตฐิาน แล้วช่วยกนัท าการทดลองการเกิดหินอคันีตาม
ใบกิจกรรมที่ 2 และบนัทกึผลการทดลองลงในใบบนัทกึผลการท ากิจกรรม 

10. นกัเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลการทดลอง และร่วมกนัอภิปรายตามค าถามดงันี ้
- การเย็นตวัของสารส้มในถ้วยฟอยล์ใบใดท่ีเย็นตวัเร็ว 
- สารส้มในถ้วยท่ีเย็นตวัเร็วเทียบกบัการเย็นตวัของหนิหนืดท่ีใด 
- สารส้มในถ้วยท่ีเย็นตวัช้าเทียบได้กบัการเย็นตวัของหนิหนืดท่ีใด 
- สารส้มที่เย็นตวัเร็วและช้าจะท าให้เกิดผลกึ มีลกัษณะอย่างไร เพราะเหตใุด  



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

- นกัเรียนจะสรุปผลการทดลองนีไ้ด้อย่างไร (หินหนืดท่ีเย็นตวัใต้ผิวโลกจะเย็นตวัช้าท าให้เกิดผลึกของแร่
ขนาดใหญ่ของหนิอคันีแทรกซอน ส่วนหนิหนืดท่ีเป็นลาวาเย็นตวัเหนือผิวโลกจะเย็นตวัเร็ว เป็นผลให้เกิดผลึกของแร่
มีขนาดเล็กของหนิอคันีพ)ุ 
 ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที่ 1-2 
 1. แบบบนัทึกกิจกรรม  2. บีกเกอร์ทนไฟขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3. ชุ ดตะเกียงแอลกอฮอล์  
4. เทียน 5. ทรายหรือกรวดละเอียด 6.วดิีทศัน์การเกิดของภเูขาไฟและหนิอคันี 
 ช่ัวโมงที่ 3 
 7. ถ้วยฟอยล์ใส่ขนม 2 ใบ 8. บีกเกอร์ทนไฟขนาด 250 cm3 1 ใบ 9. คีมโลหะ 1 อนั 10. ชุดตะเกียง
แอลกอฮอล์ 1 ชุด  11. ไม้ขีดไฟ 1 กลกั 12. ขนัน า้พร้อมน าแข็งคร่ึงขัน 1 ใบ 13. แว่นขยาย 1 อนั 14. แท่งแก้วคน
สาร 1 อนั 15. ผ้าแห้ง 1 ผืน 16. สารส้ม 17.น า้สะอาด 

 

ควำมคิดเหน็ผู้บริหำร............................................................................................................. 
…………………...............……………………………………………………………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………… 
     ลงช่ือ……………………………………….. 
                   ผู้บริหารสถานศกึษา/ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

บันทกึผลหลังกำรสอน 
(ตวัอย่างส่วนหน่ึง) ผลการสอนพบว่า นกัเรียนจ านวน 15 คน จาก 3 ห้องเรียน (รายละเอียดในรายงาน

ผลการประเมินฯ) พบว่ายงัขาดทกัษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา 
ไม่สามารถวางแผนการสงัเกต บนัทกึข้อมลู และสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ จากการแสดงผลงานด้วยวาจา และการเขียน
รายงาน 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุงและพฒันาตอ่ไปคือ (1) เน้นกิจกรรมการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มาก
ขึน้ (2) ท าวิจัยในชัน้เรียนโดยก าหนดประเด็นวิจัยในเร่ือง การพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 

 
ข้อแนะน ำสู่กำรปฏบิัตสิ ำหรับครู 

 

 

          ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้และบนัทึกหลงัสอน ดงัข้างต้น สะท้อนว่า คณุครูควรพฒันา

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ืองจนกวา่ผู้ เรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียน 

   



 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1 หนิหนืดเคล่ือนตัวอย่ำงไร  
.ห้อง..........กลุ่ม....รำยช่ือสมำชิก................................................................... ......................... 
อุปกรณ์ 
1. บีกเกอร์ทนไฟขนาด 500 cm3  2. ชดุตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชดุ   
3. เทียน 100 กรัม                   4. ทรายหรือกรวดละเอียด 100 กรัม 
วธีิท ำ 
1. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกนัคาดคะเนพร้อมบอกเหตผุลว่า จะเกิดอะไรขึน้ถ้าให้ความร้อนกบับีกเกอร์ซึง่ใส่เทียน
ท่ีท าเป็นชิน้เล็กๆไว้ด้านล่าง ทบัด้วยชัน้ทรายหรือกรวดและมีน า้อยู่บนสดุดงัภาพ จากนัน้บนัทกึผลการคาดคะเน 

 

น า้ 
ทราย/กรวด 
เทียนไข 

2. น าบีกเกอร์ท่ีใส่เทียนไข ทราย และน า้ วางบนตะแกรงแล้วจดุตะเกียงเพ่ือให้ความร้อน สงัเกตการเปล่ียนแปลง
และบนัทกึผล 
บันทกึกิจกรรม  1. วาดรูปและบนัทกึผลการคาดคะเน พร้อมบอกเหตผุล   

2. วาดรูปและอธิบายผลการสงัเกต 
ค ำถำม ปรากฏการณ์ใดในธรรมชาตท่ีิมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการเปล่ียนแปลงของเทียนไขในกิจกรรมนี ้
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................... 

ใบกิจกรรมท่ี 2 หนิอัคนีที่เกิดบนและในเปลือกโลกเป็นอย่ำงไร 
.ห้อง..........กลุ่ม....รำยช่ือสมำชิก........................................................................ .................... 
อุปกรณ์ 1. ถ้วยฟอยล์ใส่ขนม 2 ใบ 2. บีกเกอร์ทนไฟขนาด 250 cm3 1 ใบ 3. คีมโลหะ 1 อนั  4. ชดุตะเกียง
แอลกอฮอล์ 1 ชดุ  5. ไม้ขีดไฟ 1 กลกั 6. ขนัน า้พร้อมน าแข็งคร่ึงขนั 1 ใบ  7. แวน่ขยาย 1 อนั   8. แทง่แก้วคนสาร 1 
อนั 9. ผ้าแห้ง 1 ผืน 10. สารส้ม 11.น า้สะอาด 
วธีิท ำ 
1. หลอมสารส้มจ านวน 50 กรัม ในบีกเกอร์ขนาด 250 cm3 ท่ีมีน า้สะอาดบรรจุอยู่ 20 cm3  โดยค่อยๆเติมสารส้มลง
ไปในบีกเกอร์ แล้วใช้แทง่แก้วคนสารคนสารส้มจนละลายหมด 
2. เตรียมถ้วยฟอยล์ใส่ขนม จ านวน 2 ใบ ใบท่ี 1 ให้แช่ไว้ในขนัท่ีบรรจนุ า้และน า้แข็ง ใบท่ี 2 ให้ตัง้ไว้ท่ีอณุหภมูิห้อง 
3. น าสารส้มเหลวท่ีละลายหมดแล้ว แบ่งเทลงในถ้วยทัง้ 2 ใบท่ีเตรียมไว้ในปริมาตรท่ีเท่าๆกนั  ใบท่ี 2 หลงัจากเท
สารส้มแล้วให้ใช้ผ้าแห้งหอ่ถ้วยฟอยล์ไว้อีกชัน้หนึง่ และตัง้ถ้วยทัง้ 2 ใบ ไว้ประมาณ 10-15 นาที 
4. สงัเกตการเปล่ียนแปลงของสารส้มและเปรียบเทียบขนาดของผลึกสารส้มท่ีอยู่ในถ้วยทัง้ 2 ใบ โดยใช้แว่นขยาย
และบนัทกึผล 



คูม่ือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั การส่งเสริมการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารและครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 

5.เม่ือสารส้มท่ีอยู่ในถ้วยทัง้ 2 ใบแข็งตวัแล้ว ให้แกะสารส้มออกจากถ้วย สังเกตและเปรียบเทียบขนาดผลึกของ
สารส้มจากถ้วยทัง้ 2 ใบอีกครัง้ บนัทกึผลการสงัเกต 
บันทกึกิจกรรม 
1. ตารางบนัทกึผล   

ถ้วยใบที่ เวลำในกำรเยน็ตัว ลักษณะของผลึก 
1 
 

  

2 

 
  

ค ำถำม  
1. การเย็นตวัของสารส้มใบท่ี 1 เทียบได้กบัการเกิดหินประเภทใด และผลกึแร่ของหนิประเภทนีเ้ป็นอย่างไร เพราะ
เหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................................................. 
2. การเย็นตวัของสารส้มใบท่ี 2 เทียบได้กบัการเกิดหินประเภทใด และผลกึแร่ของหนิประเภทนีเ้ป็นอย่างไร เพราะ
เหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้  ..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .. 

ใบควำมรู้เร่ือง หนิอัคนี 
 นกัธรณีวทิยาแบง่หนิตามลกัษณะการเกิดออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ หินอคันี ( igneous rocks) หิน
ตะกอนหรือหนิชัน้ (sedimentary rocks) และหนิแปร (metamorphic rocks)  
 หนิอคันีเป็นหนิท่ีเกิดจากการเย็นตวัและตกผลกึของหินหนืดซึง่อาจเกิดขึน้ใต้พืน้ผิวโลกหรือบนพืน้ผิวโลก
ก็ได้ ลกัษณะการเกิดของหินอคันีท่ีแตกต่างกนัจะท าให้เนือ้หินท่ีได้มีลกัษณะต่างกนั เช่น มีลกัษณะเนือ้ผลึกหยาบ 
เนือ้ละเอียด เนือ้แก้ว และเนือ้ฟองอากาศ เป็นต้น หนิอคันีแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rocks) หินชนิดนีเ้กิดจากการเย็นตวัของหินหนืด ซึง่อยู่ลึก
ลงไปใต้เปลือกโลก เราจะเรียกหินหนืดนีว้่า แมกมำ (magma) โดยหินแมกมาจะแทรกดนัขึน้มาอยู่เปลือกโลก
ระดบัหนึ่งแล้วเย็นแข็งเสียก่อนจะออกสู่ผิวโลก ขณะท่ีแมกมาเย็นตวัลงแร่จะตกผลึกและผลึกจะค่อยๆ เติบโตขึน้ 
ผลกึแร่จงึหยาบและมีลกัษณะเป็นเหล่ียมเกาะประสานตวักนัอย่างแน่นสนิท ตวัอย่างของหินอคันีแทรกซอน ได้แก่ 
หนิแกรนิต หนิไดออไรต์ และหนิแกบโบร 
 2. หินอัคนีพุ (extrusive igneous rocks) หินชนิดนีเ้กิดจากหินหนืดท่ีปะทุออกมานอกผิวโลก เราจะ
เรียกหนิหนืดนัน้วา่ ลำวำ (lava) ปรากฏการณ์ลกัษณะนีเ้รียกว่า ภูเขาไฟระเบิด (volcanism) การท่ีหินแมกมาปะทุ
ออกมานอกผิวโลกนัน้จะเกิดการเย็นตวัเร็วมาก แร่จะมีเวลาในการตกผลกึน้อย ดงันัน้ ผลึกแร่จะมีขนาดเล็กมากจน
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น และถ้ายิ่งเย็นลงเร็วอย่างฉับพลันด้วยแล้ว ผลึกอาจไม่เกิดขึน้เลย  เนือ้หินท่ีเกิดขึน้จึงมี
ลกัษณะเนียนเป็นแก้ว เช่น หนิออบซเิดียน (obsidian) หนิเพอร์ไลต์ (perlite) เป็นต้น  



 
 

 

 

 การใช้ผลการประเมินท่ีน าสูก่ารปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ และพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนให้เป็นไปตามจดุเน้นการพฒันาและตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร มีข้อควรค านงึถงึท่ีน าสูก่าร
ปฏิบตัิส าหรับครู ดงัรายละเอียดในแผนภาพและสาระส าคญัตอ่ไปนี ้

 

 1. กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ ควรพิจำรณำคุณภำพของผลกำรวัดและผล 
กำรประเมิน 
 

เราสามารถท าให้“คุณภำพของผลกำรวัด” 
เกิดขึน้โดยเพ่ิม “คณุภาพของเคร่ืองมือวดั” และ 
“วิธีการวัด” เช่น คะแนนความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์จะสะท้อนความสามารถของ
ผู้ เรียนได้แมน่ย าเพียงใดนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัคณุภาพ
ของแบบทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คุณภาพแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้วิธีการวดัท่ีแม่นย า ถูกต้อง
ตามหลกัการ 

สว่น “คุณภำพของผลกำรประเมิน” ขึน้อยู่กบั
ปัจจัยเก่ียวกับ “คุณภาพของผลการวัด” และ
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของ “เกณฑ์การ
ตดัสินผลการวดั” เช่น การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้ เรียนในรูปของระดบัผลการเรียน (เกรด 1, 
2, 3, 4) จะถูกต้องเพียงใดขึน้อยู่กับความ
เช่ือถือได้ของคะแนนท่ีเป็นผลการวัด และ
เกณฑ์ในการตดัสินคะแนน ท่ีเลือกอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ส่วนที่ 5 บทสรุปกำรใช้ผลประเมิน : สู่กำรปฏบัิตสิ ำหรับครู 
 

ข้อปฏบิัตสิ ำหรับครู 
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 2. กำรประเมินผลเพื่อ “พัฒนำ” มิใช่เพียง “ตรวจสอบ” กำรเรียนรู้ 
 

เราสามารถท าตามแนวคิดนีไ้ด้โดยไมว่ดัและประเมินผลผู้ เรียนแล้วสิน้สดุท่ีการตดัเกรด  

ตวัอย่างท่ีสามารถน าสูก่ารปฏิบตัิส าหรับครู ดงันี ้

 น าผลการประเมินผู้ เรียน เชน่ ผลสอบระหวา่งภาคเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน มา
วิเคราะห์และก าหนดปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน ....แล้วคิดทบทวนวา่จะท าวิจยัชัน้เรียนหรือ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ในประเดน็ใด และควรใช้นวตักรรมจดัการเรียนรู้แบบใดจงึเหมาะสม 

 น าผลการตรวจสอบตนเองเก่ียวกบัการใช้ผลประเมินเพ่ือการจดัการเรียนรู้ (ดงัตวัอย่างในสว่น
ท่ี 2 ของคูม่ือนี)้ มาก าหนดโครงการหรือการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง (ID Plan) แล้ว
ด าเนินการพฒันาตามแผน พร้อมประเมินผลการด าเนินงาน 

 น าผลประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียนจาก
การทดสอบระดบัชาติ รวมทัง้ผลประเมินอื่น ๆ ร่วมกนัวิเคราะห์เป้าหมายหรือจดุท่ีควรพฒันา 
แล้วด าเนินการพฒันาผู้ เรียนเพ่ือตอบสนองเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 3. กำรใช้ผลกำรประเมินที่ให้ค ำส ำคัญกับผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงทำง 
(formative) ควบคู่กับ กำรประเมินผลรวบยอด (summative) 
เราสามารถแนวคิดนีสู้ก่ารปฏิบตัิได้ ตวัอย่างเช่น 

 เพ่ิมความส าคญัของผลการประเมินระหวา่งการจดัการเรียนการสอน เช่น พฒันาการด้าน
ความรู้ พฒันาการด้านทกัษะหรือเจตคติของผู้ เรียน โดยเพ่ิมสดัสว่นหรือองค์ประกอบน า้หนกั
คะแนนในการตดัเกรดให้มากขึน้ 

 พิจารณาและเพ่ิมจดุเน้นของการประเมิน “กระบวนการปฏิบตัิงาน” ของนกัเรียน ให้มากกวา่
หรือเท่ากบั “ผลงาน” หรือผลการปฏิบตัิงานของนกัเรียน  
ตวัอย่างเช่น ประเมินกระบวนการท ากระทงใบตองของนกัเรียนในเร่ือง การวางแผนและแบง่
หน้าท่ีท างานของสมาชิกกลุม่ การใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างประหยดัรู้คณุคา่ ความ
ร่วมมือการท างาน  ทกัษะการใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การท างาน การรักษาความสะอาด
สถานท่ีท างานหลงัสิน้สดุงาน มากกวา่ความสวยงาม เรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ของ
กระทงท่ีท าเสร็จแล้ว 



 
 

4. กำรใช้ผลกำรประเมินผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน (holistic)  
 

เราสามารถน าแนวคิดนีสู้ก่ารปฏิบตัิได้ โดยใช้ผลประเมินของผู้ เรียนอย่างรอบด้าน ตวัอยา่งเชน่ 

 การพิจารณาตดัสินใจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จากการใช้ผลวิเคราะห์ข้อมลูรอบด้าน เชน่ 
ความสนใจของนกัเรียน วิธีเรียนรู้ท่ีนกัเรียนชอบ ความถนดัของนกัเรียน คะแนนพืน้ฐานก่อน 
การเรียน เจตคติตอ่การเรียน ผลการทดสอบระดบัชาติ หรือผลการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 

 เพิ่มชว่งเวลาของการวดัให้มากขึน้ ท าให้ได้ข้อมลูผู้ เรียนทัง้จากการประเมินในชว่งก่อนการสอน 
ระหวา่งการสอน (หลายครัง้) และหลงัสอน ซึง่จะสะท้อนพฒันาการของนกัเรียนได้ชดัเจน 

 ท าให้ผลประเมินรอบด้านมากขึน้ โดยเพิ่มสถานการณ์การวดัให้หลากหลาย เชน่ สถานการณ์
สอบท่ีจดัอยา่งเป็นทางการในการสอบระดบัชาติ การสอบท่ีจดัในสถานการณ์ท่ีผอ่นคลาย รวมทัง้
ใช้เคร่ืองมือวดัหลายชนิดหลายแบบ ทัง้การสมัภาษณ์ (เชน่ สมัภาษณ์ทัง้ผู้ปกครอง ครูคนอ่ืน 
และเพื่อนนกัเรียน เป็นต้น) ร่วมกบัสงัเกตพฤติกรรม การประเมินโดยผู้ เก่ียวข้องและตนเอง 

  

 5. กำรร่วมมือรวมพลังในกำรใช้ผลกำรประเมินของผู้เก่ียวข้องเพื่อน ำสู่ 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เราสามารถแนวคิดนีสู้่การปฏิบติัได้ ตวัอยา่งเชน่ 

 คณะครูท่ีสอนนกัเรียนกลุ่มเดียวกัน จากหลายสาระการเรียนรู้มาร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ของนักเรียน จดุเน้นท่ีควรต้องพฒันา แล้วร่วมกนัก าหนดแนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมโดยทุกคน  
ในกลุม่ร่วมกนัแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนผา่นกระบวนการสอนในสาระท่ีตนรับผิดชอบ 

 ผู้บริหารสถานศกึษา นกัวิชาการ ครูผู้น าการเรียนรู้ในโรงเรียน ร่วมกนัท างานแบบร่วมมือกนั เพื่อ
ท าหน้าท่ีเป็น “พี่เลีย้ง” หรือ “พาคิด พาท า” ชว่ยเหลือแนะน าครูเก่ียวกบัการพฒันาการสอน 

 ร่วมกนับรูณาการการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบเพื่อการพฒันานกัเรียนร่วมกนั 
ตวัอย่างเช่น ถ้านกัเรียนมีปัญหาเร่ืองการอ่านและวิเคราะห์ค าถาม และการเขียนตอบค าถามใน
แบบทดสอบ โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ส่วนนีค้รู
ภาษาไทย อาจช่วยสอนทักษะการอ่าน ตีความสิ่งท่ีอ่าน ทักษะการเขียน โดยเนือ้หาสาระท่ีฝึก
อาจใช้เนือ้หาเป็นวิทยาศาสตร์บ้าง หรือวิชาอ่ืน ๆ สลบักันไป ไม่เพียงฝึกอ่านจากวรรณคดีไทย
เท่านัน้ 
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โดย สกุญัญรตัน์ คงงาม 
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