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1. แนวคิดของการวดัผลประเมินผลวิทยาศาสตร ์(สสวท.) 

การพฒันากําลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมจุีดเริม่ต้นตัง้แต่การจดั

การศกึษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสถานศกึษา ด้วยการจดัแหล่งการเรยีนรู้ทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้มกีารแสวงหาความรูอ้ย่าง

เสมอภาค มีการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้ทาตราฐานและทนัต่อ

ความกา้วหน้าของโลก รวมทัง้นําภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชร้่วมกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ตาม

วถิชีวีติของสงัคมไทย เพือ่ใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

1. การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 ประเทศไทยได้พฒันาการจดัการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการ

จดัทําสาระและมาตราฐานการศกึษา ปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรยีนรู้ และวธิกีารวดัผล

ประเมนิผล รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพื่อพฒันาการจดัการศกึษา จนทําให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนมากขึน้ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัผูป้ฏบิตั ิมกีารปรบัเปลีย่นการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์จากเดมิที่เน้นให้ผู้เรยีนจดจําเน้ือหาสาระและใช้การ

วดัผลประเมนิผลจากการทดสอบดว้ยขอ้สอบ เป็นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

โดยให้ความสําคญักบัผู้เรยีนในการคิดและลงมอืปฏบิตัิ และปรบัเปลี่ยนแนวทางการ

วดัผลประเมนิผลที่มกีารวางแผนการประเมนิผลควบคู่ไปกบักระบวนการเรยีนรู ้โดยมี

เป้าหมายของการประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีค่รอบคลุมทัง้ความรูค้วามคดิ 

กระบวนการเรยีนรูด้า้นการสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา การสือ่สาร การนําความรูไ้ป

ใช ้การใชเ้ทคโนโลย ีรวมทัง้คุณลกัษณะของผูเ้รยีนดา้นจติวทิยาศาสตรแ์ละโอกาสของ

การเรยีนรู ้

1.1 เป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 การพฒันาการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมจุีดเน้นทีส่าํคญัยิง่ประการ

หน่ึง คอืการพฒันาให้มคีวามเป็นสากลท่สอดคล้องกบัชวีติจรงิของสงัคมไทย ลกัษณะ

ของการจดัการเรียนการสอนจึงต้องมีความยืดหยุ่นตามบริบทของชุมชนในท้องถิ่น 

เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพและเป็นไปตามธรรมชาต ิเกดิการเรยีนรูด้ว้ย

ความเขา้ใจ มคีวามซาบซึ้งและเห็นความสําคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้

สามารถเชื่อมโยงความรูท้ีห่ลากหลายใหเ้กดิเป็นความรูแ้บบองคร์วม มคีวามสามารถใน
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การจดัการที่นําไปสู่การสรา้งสรรค์และพฒันาคุณภาพชวีติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และการอนุรกัษธ์รรมชาต ิ

 เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มวทิยาศาสตร์ตาม

มาตราฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีด้

กาํหนดไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานในวทิยาศาสตร ์

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจขอบเขต ธรรมชาต ิและขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร ์

 3. เพื่อใหม้ทีกัษะทีส่าํคญัในการศกึษาคน้ควา้ และคดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 4. เพือ่พฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการ ความสามารถในการแกป้ญัหาและ

การจดัการ ทกัษะในการสือ่สารและความสามารถในการตดัสนิใจ 

 5. เพื่อใหต้ระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีมวลมนุษย์

และสภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิลและผลกระทบซึง่กนัและกนั 

 6. เพื่อนําความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้ห้เกดิ

ประโยชน์ต่อสงัคมและการดาํรงชวีติ 

 7. เพื่อใหเ้ป็นคนมจีติวทิยาศาสตร ์มคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมในการใช้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์

1.2 แนวทางการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดเ้น้นใหผู้เ้รยีนเป็น

ความสาํคญั โดยผูเ้รยีนมบีทบาทวางแผนการเรยีนรู ้เลอืกทํากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละลง

มือปฏิบัติ ทัง้น้ีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สตปิญัญา การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ใช้แนวทางการจดักระบวนการเรยีนรู้

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 42 ที่ระบุให้สถานศกึษา

ดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดของ

ผูเ้รยีนโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและแกป้ญัหา 
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3. การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตั ิใหค้ดิ

เป็นทาํเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆอย่างไดส้ดัส่วน 

รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

5. ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อนจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนและ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้าร

วจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ีผูส้อนและผู้เรยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั

จากสือ่การเรยีนการสอนและแหลง่วทิยาการต่างๆ 

6. จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบั

บดิา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชมุชน เพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 

1.3 ระบบการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ มอีงค์ประกอบสําคญัที่สมัพนัธ์กนัหรอืมี

ความสอดคลอ้งกนั ประกอบดว้ย หลกัสตูร กระบวนการเรยีนรูแ้ละวดัผลประเมนิผลการ

เรยีนรูท้ีม่กีารเชือ่มโยงกนั แสดงไดด้งัแผนภมูต่ิอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

  

หลกัสตูร 

- จุดหมาย 

- มาตราฐานการเรยีนรู ้

- สาระการเรยีนรู ้ฯลฯ 

การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้

- ความรูค้วามคดิ ความสามารถ 

- เจตคต ิคุณธรรม จรยิธรรม 

คา่นิยมทีด่ ีและคุณลกัษณะอนั

พงึประสงค ์

- โอกาสในการเรยีนรู ้ฯลฯ 

กระบวนการเรยีนรู ้

- การสบืเสาะหาความรู ้

- การแกป้ญัหา 

- การเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบ 

- การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 

- การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

- การคดิและการปฏบิตั ิฯลฯ 
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ผูบ้รหิาร ผูส้อน ผูเ้รยีนและผูเ้กี่ยวขอ้งจะต้องร่วมกนัวางแผนเตรยีมการ และกํากบัตมิ

ตามการดาํเนินงานใหอ้งคป์ระกอบหลกัทัง้ 3 สว่นมคีวามสอดคลอ้งกนั มกีารสนบัสนุนให้

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรเ์ป็นไปตามเป้าหมายการจดัการศกึษาของสถานที่

ศกึษา โดยการเตรยีมความพรอ้มดงัต่อไปน้ี 

 (1) หลกัสูตร จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้สีาระและมาตราฐานการเรยีนรูต้าม

หลกัสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานซึ่งเป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ และบรบิทของ

สถานศกึษา ประกอบด้วย สภาพปญัหา และความต้องการของท้องถิน่ พฒันาการและ

ประสบการณ์ของผูเ้รยีนเพื่อใชก้ําหนดแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการวดัผล

ประเมนิผล 

 (2) กระบวนการเรยีนรู ้จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการ และคํานึงถงึ

ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรอืชวีติจรงิเพือ่ใหม้คีวามหมายต่อผูเ้รยีน จดัหาแหล่ง

การเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้และวสัดุอุปกรณ์การศกึษาอย่างเพยีงพอต่อการปฏบิตังิานและ

ปฏบิตักิารทดลอง รวมทัง้ใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 

 (3) การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้จดัให้มกีารประเมนิผลโดยใช้แนวทางการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ ทีผู่เ้รยีนมสีว่นรว่มในการปฏบิตัทุิกขัน้ตอนเพือ่ใหไ้ดข้อ้สนเทศผล

การเรยีนรูท้ีเ่ป็นความสามารถอย่างแทจ้รงิ และเลอืกใชว้ธิกีารวดัผลประเมนิผล เกณฑ์

การประเมนิและแบบประเมนิทีส่อดคลอ้งกนั รวมถงึนําผลการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 แนวปฏบิตัใิห้เกดิความสมัพนัธ์ของหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู้และการวดัผล

ประเมนิผล เริม่ตน้จากการศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 

2544 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ และจดัทําสาระและมาตราฐานการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัสตูรสถานศกึษา 

 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่รบัผดิชอบจดัทําหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดจ้ดัทําเอกสารสาระ

การเรยีนรูก้ลุ่มวทิยาศาสตร ์หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหส้ถานศกึษาไดม้แีนว

ทางการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา มสีาระสาํคญัประกอบดว้ย มาตราฐานการเรยีนรูข้ ัน้

พืน้ฐาน มาตราฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร่วงชัน้รายปีและราย

ภาค ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีและรายภาค ตัง้แต่ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษา
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ปีที ่6 รวมทัง้จดัทาํหน่วยการเรยีนรู ้คาํอธบิายรายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและแผนการ

จดัการเรยีนรู ้

 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 กําหนดใหส้ถานศกึษา

มีหน้าที่จดัทําสาระหลกัสูตรในส่วนที่เกี่ยวกบัสภาพปญัหา ชุมชน สงัคม ภูมิปญัญา

ท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละ

สถานศกึษา แสดงการดาํเนินการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาไดด้งัแผนภมูต่ิอไปน้ี 

 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 

       มาตรฐานการเรยีนรูข้ ัน้พืน้ฐาน 

     และสาระการเรยีนรูแ้กนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

       มาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ 

       และสาระการเรยีนรูช้ว่งชัน้  

  

      ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาค 

      และสาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 

         หน่วยการเรยีนรู ้

 

    แผนการจดัการเรยีนรู ้

 

 สถานศกึษาจะตอ้งวเิคราะหส์าระและมาตราฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ และกําหนดผล

การเรยีนรู้ที่คาดหวงัและสาระการเรยีนรู้รายปีหรือรายภาค เขยีนคําอธิบายรายวชิา 

หน่วยการเรยีนรูแ้ละแผนการเรยีนรู ้ทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ

หลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จดัทาํโดย สสวท. 
 

หลกัสตูร 
สถานศกึษา 
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ปฏบิตัใิหท้ําได ้คดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่านและใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม

คา่นิยมทีด่ ีและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

2. ระบบการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มกีระบวนการทาํงานอย่างเป็นระบบ

ทีป่ระกอบด้วย การกําหนดจุดมุ่งหมายและวธิกีารวดัผลประเมนิผล การสรา้งเครื่องมอื 

และการดาํเนินการตามทีว่างแผนไว ้ข ัน้ตอนทีเ่ป็นไปไดใ้นการวดัผลประเมนิผล แสดงได้

ดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี 

กาํหนดจุดมุง่หมายของการเรยีนรู ้

 

ความรูค้วามคดิ กระบวนการเรยีนรู ้ เจตคต ิ โอกาสการเรยีนรู ้

 

กาํหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผล 

 

 

   

 

ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนินํามาตดัสนิระดบัคุณภาพ โดยใชเ้กณฑ์

ทีก่าํหนดเพือ่สรปุความกา้วหน้าและผลสมัฤทธิข์องการเรยีนรู ้

  

 การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ มขี ัน้ตอนทีเ่ริม่จากการกําหนด

จุดมุ่งหมายดา้นต่างๆ ซึง่อาจประกอบดว้ย ความรูค้วามคดิ กระบวนการเรยีนรู ้เจตคติ

และโอกาสในการเรยีนรู ้ต่อจากนัน้จงึกําหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผลที่หลากหลายทัง้

การประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบ และการประเมินตามสภาพจริงจากการ

ปฏบิตังิานและผลงานของผูเ้รยีน ทัง้น้ีจะตอ้งกําหนดเกณฑท์ีส่ามารถนําไปใชป้ระเมนิได้

อย่างเทีย่งตรง การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นปจัจุบนัเป็นการประเมนิ

ตามสภาพจรงิมากกว่าประเมนิจากการทดสอบด้วยขอ้สอบ เน่ืองจากการประเมนิตาม

สภาพจรงิชว่ยสะทอ้นถงึสมรรถภาพของผูเ้รยีนไดค้รอบคลุมทุกดา้น 

ประเมนิตามสภาพจรงิ ประเมนิจากแบบทดสอบ 
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 การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นการประเมนิจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิของผูเ้รยีน 

และเชือ่มโยงการเรยีนรูก้บัชวีติและสงัคม ซึง่ผูเ้รยีนไดแ้สดงออกถงึความรู ้ความสามารถ 

กระบวนการคดิ และความรูส้กึ การประเมนิตามสภาพจรงิจะเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มี

ส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเอง และใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายตาม

สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิโดยกระทาํอยา่งต่อเน่ือง 

การประเมนิตามสภาพจรงิมลีกัษณะดงัน้ี 

 1. เน้นการพฒันาและการประเมนิตนเอง 

 2. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาจุดเด่นของผูเ้รยีน 

 3. เน้นการวดัพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกเป็นสาํคญั 

 4. เน้นคุณภาพของผลงานทีไ่ดจ้ากการบรูณาการความรูแ้ละทกัษะ 

 5. มกีารเกบ็ขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองตามบรบิทของผูเ้รยีนทัง้ทีบ่า้น สถานศกึษา

และชมุชน 

 6. สนับสนุนการมสี่วนร่วมและมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั มกีารชื่นชมต่อการ

ปฏบิตังิานและผลงาน สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 7. กระทําไปพรอ้มกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ตามสภาวะการณ์ทีเ่กดิขึน้เพื่อ

สรา้งความเชือ่มโยงการเรยีนรูสู้ช่วีติจรงิ 

 8. เน้นการวดัความสามารถในการคดิระดบัสงู โดยใชข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นการ

สงัเคราะหอ์ธบิาย ตัง้สมมตฐิาน สรปุและแปลผล 

 การประเมินสมรรถภาพของผู้เรียน เป็นการประเมินที่จะต้องกระทําอย่าง

หลากหลายวธิกีาร เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมนิครอบคลุมทัง้ดา้นความรูค้วามคดิ ระบวนการ

เรยีนรู ้เจตคตแิละโอกาสการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจะไดท้าํกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละแสดงออกตาม

ความสนใจ ความถนดัและความชอบ การประเมนิสมรรถภาพของผูเ้รยีนจะมกีารทดสอบ

ด้วยข้อสอบอยู่เป็นส่วนหน่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการประเมนิจากพฤติกรรมทุกด้านของ

ผูเ้รยีน แสดงไดด้งัแผนภมูต่ิอไปน้ี 
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  การประเมนิสมรรถภาพของผูเ้รยีน 

 

   ประเมนิการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  ประเมนิตนเอง (รูอ้ะไร – ทาํไมจงึรู)้ 

 

  ประเมนิความคดิสรา้งสรรค ์         ประเมนิทกัษะปฏบิตักิาร 

 

ประเมนิทกัษะและการนําไปใช ้     ประเมนิจากสภาพจรงิ 

        ของชวีติและสงัคม                         

 

ประเมนิการสาํรวจตรวจสอบ      ประเมนิการประยกุตท์ี ่

     เหมาะสมกบัความสามารถ 

 

ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์         ประเมนิการประยกุตท์ีเ่หมาะสม 

    กบัความสามารถ 

 

        ประเมนิทกัษะการสือ่สาร      ประเมนิพฒันาการทางรา่งกาย 

 

ประเมนิความรอบรูห้รอืพหปุญัญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประเมนิสมรรถภาพที่แสดงในแผนภูมเิป็นการประเมนิในหลายแนวทาง 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้สนเทศเกีย่วกบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ สะทอ้นถงึความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะกระบว 

นการ การแก้ปญัหาความคดิระดบัสูง คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ความรอบรู้หรอืพหุ

ปญัญา รวมทัง้พฒันาการทางรา่งกายและจติใจ 

 การประเมนิสมรรถภาพของผูเ้รยีนต้องมกีารวางแผน เตรยีมการ และใชก้าร

ประเมนิในรปูแบบทีไ่ม่เป็นทางการ ภารกจิทีส่าํคญัทีต่อ้งเตรยีมการวางแผนใหร้อบคอบ 

ไดแ้ก่ 

 (1) วธิกีารวดัผลประเมนิผล ประกอบดว้ย กจิกรรมของผูเ้รยีนเป็นส่วนสาํคญั 

กจิกรรมควรมอีย่างหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกตามความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ และนํามาทดแทนกนัได้ เน่ืองจากการประเมนิด้วยวธิีเดยีวจะไม่สามารถ

ประเมนิผลสมรรถภาพของผูเ้รยีนไดค้รอบคลุมทุกดา้น 
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 (2) เกณฑก์ารประเมนิผลและแบบบนัทกึ ตอ้งสรา้งขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีาร

ประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยใหผ้ลการประเมนิเป็นทีเ่ชื่อถอื โดย

เกณฑก์ารประเมนิผลและแบบบนัทกึมลีกัษณะทีช่ดัเจน ใชส้ะดวก รวบรวมขอ้มลูไดอ้ย่าง

ครอบคลุมตามจุดประสงค ์และสือ่ความหมายใหผู้อ้ื่นรบัรูแ้ละเขา้ใจตรงกนั 

 (3) การแปลความหมายผลการประเมนิ ตอ้งมแีนวทางหรอืเกณฑท์ีใ่ชใ้นการลง

สรุปขอ้มลู เพื่อจําแนกคุณภาพของงานหรอืความสามารถของบุคคลตามผลการเรยีนรูท้ี่

คาดหวงั 

3. เป้าหมายและแนวปฏบิตัขิองการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 การประเมนิสมรรถภาพของผูเ้รยีนมเีป้าหมายและแนวปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์โดยเป็นการประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ครอบคลุมทัง้ความรู้ความคิด กระบวนการเรียนรู้ด้านการสืบเสาะหาความรู้ การ

แก้ปญัหา การสื่อสาร การนําความรู้ไปใช้ รวมทัง้คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร ์

รายละเอยีดของเป้าหมายและแนวปฏบิตั ิมดีงัต่อไปน้ี 

 3.1 เป้าหมายการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 วธิกีารประเมนิอย่างหลากหลายทัง้การทดสอบด้วยขอ้สอบและการประเมนิ

จากการทํากิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงสมรรถภาพของผู้เรยีนนัน้ มเีป้าหมายสําคญัที่

ตอ้งการวดัผลประเมนิผล จาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

   3.1.1 ความรูค้วามคดิ 

 ความรูค้วามคดิ หมายถงึ ความรอบรูใ้นหลกัการ ทฤษฎี ขอ้เทจ็จรงิ เน้ือหา

หรอืแนวคดิหลกั ซึง่สามารถประเมนิไดจ้ากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีน ดงัน้ี 

 

ความรู้ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก 

1. ความรูค้วามจาํ 1. รูข้อ้เทจ็จรงิ จาํไดห้รอืระลกึถงึขอ้มลูหรอืขอ้สนเทศ 

2. ความเขา้ใจ 2. มคีวามเขา้ใจและสามารถอธบิายได ้

3. การนําไปใช ้ 3. การนําความรูไ้ปใชก้บัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

4. วเิคราะห ์ 4. แยกแนวคดิหลกัทีซ่บัซอ้นออกเป็นสว่นๆใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 

5. สงัเคราะห ์ 5. รวบรวมความรูแ้ละขอ้เทจ็จรงิเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

6. ประเมนิค่า 6. ตดัสนิใจเลอืก 
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การประเมนิโดยการทดสอบดว้ยขอ้สอบไม่สามารถวดัผลประเมนิผลความรูค้วามคดิใน

ส่วนของการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิค่า ไดม้ากเพยีงพอทีจ่ะส่งเสรมิผูเ้รยีนให้

พฒันาความคดิระดบัสงู จงึตอ้งประเมนิการแสดงออกของผูเ้รยีนจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ

ใหม้ากยิง่ขึน้ 

3.1.2 กระบวนการเรยีนรู ้

 ความสามารถด้านกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการ

กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ การประยุกตค์วามรู ้การลงมอืปฏบิตัิ

จรงิที่แสดงออกถึงทกัษะเชาว์ปญัญาและทกัษะปฏบิตัิ การประเมนิในส่วนของทกัษะ

ปฏบิตัใิชว้ธิกีารสงัเกตจากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนที่มกีารพฒันาอย่างเป็น

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ทกัษะปฏิบติั พฤติกรรมการแสดงออก 

1. การรบัรู ้ 1. ใชป้ระสาทสมัผสัเพือ่รบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ 

2. เตรยีมความพรอ้ม 2. มคีวามพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตั ิมกีารวางแผนการปฏบิตั ิ

3. การตอบสนอง 3. ลงมอืปฏบิตัติามคาํแนะนําหรอืตามแผนทีว่างไว ้

4. การฝึกฝน 4. ฝึกฝนทกัษะเพือ่เพิม่ความชาํนาญ 

5. ปฏบิตัจินทาํได ้ 5. ฝึกฝนจนทาํไดเ้องโดยอตัโนมตั ิ

6. การเชือ่มโยงทกัษะ 6. ประยุกตห์รอืใชท้กัษะทีฝึ่กฝนไวใ้หส้มัพนัธก์บัทกัษะอื่น

หรอืใชร้ว่มกบัทกัษะอื่น 

 

กระบวนการเรยีนรู้ในส่วนของแนวการเรยีนรู้ครอบคลุมการสบืเสาะหาความรู ้

การแกป้ญัหา การสือ่สาร และการนําความรูไ้ปใช ้สามารถประเมนิไดจ้ากพฤตกิรรมการ

แสดงออกของผูเ้รยีน ดงัต่อไปน้ี 

 

กระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรมการแสดงออก 

1. การสบืเสาะหาความรู้

วทิยาศาสตร ์

มกีารเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ ประกอบดว้ย 

- ความสนใจในเรือ่งทีศ่กึษา 

- การสาํรวจและคน้หา 

- การอธบิายและลงขอ้สรปุ 
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กระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรมการแสดงออก 

 - การขยายความรู ้

- การประเมนิ 

2. การแกป้ญัหา มกีารใชก้ระบวนการแกป้ญัหา ประกอบดว้ย 

- การทาํความเขา้ใจกบัปญัหา 

- การวางแผนแกป้ญัหา 

- การลงมอืแกป้ญัหาและประเมนิผลการแกป้ญัหา 

- การตรวจสอบการแกป้ญัหาและนําวธิกีารแกป้ญัหา

ไปใชก้บัปญัหาอื่น 

3. การสือ่สาร มกีารสือ่สารความรูห้รอืแนวคดิหลกัทางวทิยาศาสตรห์รอื

ความคดิเหน็ แสดงออกดว้ยการ 

- ใหค้วามคดิเหน็หรอืแลกเปลีย่นความรู ้

- พดูหรอืเขยีนในรปูแบบเหมาะสม ชดัเจน และมี

เหตุผล 

- อธบิายหรอืเขยีนสรุปเรือ่งราวการสบืคน้ขอ้มลูจาก

แหลง่การเรยีนรูต่้างๆ 

- นําเสนอผลงานดว้ยการบนัทกึ จดัแสดงผลงานหรอื

สาธติ 

- สือ่สารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. การนําความรูไ้ปใช ้ มกีารนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมการดาํรงชวีติ

และตระหนกัในความสมัพนัธข์องวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีแสดงออกดว้ยการ 

- คน้ควา้หาความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

- ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยออกแบบสิง่ประดษิฐ ์อุปกรณ์ และ

วธิกีารแกป้ญัหา 

- รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูทางเทคโนโลย ี

เลอืกใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ 
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 กระบวนการเรยีนรูด้งักล่าวน้ี สามารถตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิไดจ้ากการ

ปฏบิตังิานและผลงานของผูเ้รยีน การทาํกจิกรรมทาํใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงความสามารถ

ดา้นทกัษะเชาวป์ญัญา ทกัษะปฏบิตั ิกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้การแก้ปญัหา การ

นําความรูไ้ปใช ้รวมทัง้ความสามารถดา้นการสือ่สาร ซึง่เป็นทกัษะในการดําเนินชวีติและ

ทกัษะทางสงัคม 

3.1.3 เจตคต ิ

 เจตคต ิเป็นจติสํานึกของบุคคลทีก่่อให้เกดิลกัษณะนิสยัหรอืความรูส้กึทางจติใจ 

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนควรไดร้บัการประเมนิเจตคต ิ2 ส่วน คอื เจตคตทิาง

วทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ดว้ยการสงัเกตพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะของ

ผู้เรียนที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรและมีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอ โดยทัว่ไป

พฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนดา้นเจตคตมิกีารพฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี 

เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออก 

1. การรบัรู ้ 1. สนใจและรบัรูข้อ้สนเทศหรอืสิง่เรา้ดว้ยความตัง้ใจ 

2. ตอบสนอง 2. ตอบสนองต่อขอ้สนเทศหรอืสิง่เรา้อยา่งกระตอืรอืรน้ 

3. เหน็คุณคา่ 3. แสดงความรูส้กึชืน่ชอบ และมคีวามเชือ่เกีย่วกบัคุณคา่ของ

เรือ่งทีเ่รยีนรู ้

4. จดัระบบ 4. จดัระบบ จดัลาํดบั เปรยีบเทยีบ และบรูณาการเจตคตกิบั

คุณคา่เพือ่นําไปใชห้รอืปฏบิตัไิด ้

5. สรา้งคุณลกัษณะ 5. เลอืกปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัใินสิง่ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 เจตคติทางวทิยาศาสตร์เป็นคุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยัของผู้เรยีน ที่เกดิขึ้น

จากการศกึษาหาความรูห้รอืการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ส่วนเจตคติ

ต่อวทิยาศาสตรเ์ป็นความรูส้กึของผูเ้รยีนที่มต่ีอการทํากจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ประกอบด้วย ความพอใจ ศรัทธา และซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์ รวมทัง้มี

คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทางวทิยาศาสตร ์คุณลกัษณะชีบ้่งจติวทิยาศาสตรท์ัง้ดา้น

เจตคตทิางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่อไปน้ี 
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 1. เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์เป็นลกัษณะนิสยัของผูเ้รยีนทีค่าดหวงัจะไดร้บัการ

พฒันาในตวัผูเ้รยีนโดยผ่านกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คุณลกัษณะของเจตคตทิาง

วทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 

1. ความสนใจใฝรู่ห้รอืความอยากรูอ้ยากเหน็ 

2. ความมุง่มัน่ อดทน รอบคอบ 

3. ความซื่อสตัย ์

4. ความประหยดั 

5. ความใจกวา้ง รว่มแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิของผูอ้ื่น 

6. ความมเีหตุมผีล 

7. การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์

2. เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์เป็นความรูส้กึทีผู่เ้รยีนมต่ีอการทาํกจิกรรมการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร์ดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย คุณลกัษณะของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

ประกอบดว้ย 

1. พอใจในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบวทิยาศาสตร ์

2. ศรทัธาและซาบซึง้ในผลงานทางวทิยาศาสตร ์

3. เหน็คุณคา่และประโยชน์ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

4. ตระหนกัในคุณและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี

5. เรยีนหรอืเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งสนุกสนาน 

6. เลอืกใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ

7. ตัง้ใจเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์

8. ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมคีุณธรรม 

9. ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยใคร่ครวญ ไตรต่รองถงึผลดี

และผลเสยี 

คุณลกัษณะต่างๆตามทีก่ล่าวน้ีสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีน 

ซึ่งสามารถใช้เป็นตวัชี้บ่งเพื่อการประเมนิผลจติวทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนจากการรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์(มตีวัอย่างการประเมนิเจตคตใินภาคผนวกของเอกสารน้ี) ผูส้อนตอ้งสงัเกต

พฤติกรรมของผู้เรยีนอย่างใกล้ชดิและสมํ่าเสมอ บนัทึกพฤติกรรมการแสดงออกของ

ผู้เรยีนอย่างต่อเน่ืองและนําไปใช้เพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้ผลการ
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ประเมนิของผูส้อนและผูเ้รยีนมาพจิารณาถงึความสอดคลอ้ง ความสมเหตุสมผลก่อนจะ

นําผลทีไ่ดไ้ปลงสรุปเป็นขอ้มลูการพฒันาดา้นเจตคต ิเพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบสว่นหน่ึงใน

การตดัสนิผลสมัฤทธิร์ายภาค รายปีหรอืช่วงชัน้ปจัจบันมกีารพฒันานวตักรรมการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละประเมนิผล เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึหลกั

จติวทิยาศาสตร ์ทฤษฎกีารเรยีนรู ้พฒันาการทางสตปิญัญาและร่างกาย ความแตกต่าง

ของบุคคล รวมทัง้การสรา้งโอกาสการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนอยา่งทัว่ถงึ 

3.2 แนวปฏบิตัใินการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ใชแ้นวทางการประเมนิตามสภาพ

จรงิด้วยการประเมนิอย่างหลากหลายให้ได้ขอ้มูลที่ครบถ้วน โดยกําหนดวตัถุประสงค์

สาํคญั ประกอบดว้ย 

1. วนิิจฉัยผู้เรยีนเกี่ยวกบัความรู้ความคดิ กระบวนการเรยีนรู้ด้านการสบิ

เสาะหาความรู้ การแก้ปญัหา การสื่อสาร การนําความรู้ไปใช้ การใช้

เทคโนโลย ีรวมทัง้คุณลกัษณะของผูเ้รยนดา้นจติวทิยาศาสตรแ์ละโอกาส

ของการเรยีนรู ้เพื่อนําผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางพฒันาผูเ้รยีน

อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

2. ตรวจสอบผลการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนตามมาตราฐานการเรยีนรู ้ของสาระ

การเรยีนรูก้ลุม่วทิยาศาสตร ์เพือ่ใชผ้ลการตรวจสอบชีบ้่งคุณภาพของการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

3. รวบรวมขอ้มูลและจดัระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน

วทิยศาสตรเ์พือ่มขีอ้สนเทศทีส่มบรูณ์ทนัต่อการนําไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีนและ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ และเป็นแนวทางกําหนด

นโยบายการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้ได้มาตรฐานที่สูง

ยิง่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองและมคีวามเทา่ทนักบันานาประเทศ 

การประเมนิการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนตามวตัถุประสค์ดงักล่าวเป็นก

ประเมนิสมรรถภาพของผูเ้รยีน ที่จะต้องมเีครื่องมอืการประเมนิผลที่มปีระสทิธภิาพทัง้

วธิกีารประเมนิกจิกรรม เกณฑก์ารประเมนิ และแบบประเมนิเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องมอื

การประเมนิที่ผู้สอน ต้องให้ความสําคญัและกําหนดสาระสําคญัของการประเมนิไว้ใน
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แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนการจัดการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร ์

เกณฑ์การประเมนิสําหรบัประเมนิผลการเรยีนรู้ ตามเป้าหมายทัง้ด้านความรู้

ความคดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละเจตคต ิแบง่ออกไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

1. เกณฑร์วม เป็นเกณฑก์ารประเมนิทีส่รา้งขึน้เพื่อใชป้ระเมนิผลการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีนแบบภาพรวม และสรปุผลหรอืรายงานผลสว่นทีเ่ป็นประเดน็สาํคญั 

2. เกณฑย์่อย เป็นเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิผลการเรยีนรูแ้บบแยกองคป์ระกอบย่อย 

โดยตอ้งวนิิจฉยัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างละเอยีดและประเมนิอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหไ้ด้

แนวทางการปรบัปรงุหรอืพฒันาผูเ้รยีนในระหวา่งการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การประเมนิตามสภาพจรงิอาจใชแ้บบเกณฑ์รวมหรอืเกณฑย์่อย หรอืเกณฑ์ทัง้

สองแบบขึน้อยู่กบัจุดประสงค์ของการประเมนิและลกัษณะของกจิกรรม การประเมนิผล

การทํากจิกรรมเดยีวกนัดว้ยการใชเ้กณฑร์วมและเกณฑย์่อยอาจไดผ้ลทีไ่ม่สอดคลอ้งกนั 

ซึง่สาเหตุอาจมาจากความแตกต่างของสิง่แวดลอ้มหรอืสภาพการณ์ต่างๆ และบรบิทของ

ผูเ้รยีนรวมทัง้เกณฑก์ารประเมนิทีส่รา้งขึน้ หลกัฐานและร่องรอยจากการปฏบิตังิานของ

ผูเ้รยีนหรอืผลงานทีเ่กบ็ในแฟ้มสะสมงานชว่ยทาํใหส้รปุผลการประเมนิได ้

การสรา้งเกณฑก์ารประเมนิมขี ัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. กําหนดจุดประสงค์ จุดประสงค์การประเมนิต้องกําหนดอย่างชดัเจนและ

เหมาะสมกบัวธิกีารประเมนิทัง้สว่นของปญัหา เน้ือหาสาระ กจิกรรม และระดบัของผูเ้รยีน 

2. กําหนดรายการประเมนิ รายการประเมนิไดจ้ากการขยายจุดประสงค์ให้มี

รายละเอียดครอบคลุมอย่างเพียงพอที่บอกความรู้ความคิด และความสามารถอย่าง

แทจ้รงิตามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั โดยกําหนดรายการประเมนิเฉพาะสว่นทีเ่ป็นประเดน็

สาํคญัๆหรอือาจวเิคราะหแ์ยกเป็นองคป์ระกอบย่อยๆ แลว้จงึกําหนดรายการประเมนิตาม

องคป์ระกอบยอ่ยนัน้ 

3. กําหนดเกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิทีใ่ชเ้ป็นบรรทดัฐานสําหรบั

ประเมนิผลงานทีม่เีกณฑด์า้นปรมิาณหรอืจาํนวนของผลงาน และดา้นคุณภาพของผลงาน 

การกําหนดเกณฑค์ุณภาพจําเป็นต้องกําหนดพฤตกิรรมชีบ้่งทีส่ามารถสงัเกตหรอืวดัได้

ดว้ยการอธบิายลกัษณะของผลงานในระดบัคุณภาพต่างๆ อย่างชดัเจน การอธบิายระดบั
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คุณภาพ ความเป็นไปในเชงิบวก คํานึงถึงศกัยภาพของผู้เรยีน ความเป็นปรนัย และ

ความยุตธิรรม 

การประเมนิสมรรถภาพเป็นการตดัสนิคุณค่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการ

สงัเกตสมัภาษณ์ บนัทกึพฤตกิรรมการแสดงออกขณะทาํกจิกรรมทีส่ะทอ้นสมรรถภาพทุก

ดา้นของผูเ้รยีน โดยเป็นบนัทกึของผูส้อนและบนัทกึของผูเ้รยีนทีป่ระเมนิตนเอง บนัทกึ

สิง่ต่างๆ เก็บไวเ้ป็นระยะๆ อย่างเป็นระบบ แล้วนํามาจดักระทําให้มคีวามหมายต่อไป 

นอกจากน้ีขอ้มูลการปฏบิตังิานและผลงานของผูเ้รยีนอาจได้จากการใชแ้บบสํารวจและ

แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ แบบบนัทกึผลทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลูโดยทัว่ไปม ี2 ลกัษณะ 

1. แบบสํารวจรายการ เป็นแบบบนัทกึผลการสํารวจที่มรีายการสํารวจหรอื

ตรวจสอบการปฏบิตังิาน ผลงาน หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของผูเ้รยีน บนัทกึดว้ยทาง

เอก 2 ทาง เช่น ปฏบิตั/ิไม่ไดป้ฏบิตั ิถูกตอ้ง/ไม่ถูกตอ้ง ผ่านเกณฑ/์ไม่ผ่านเกณฑ ์ทัง้น้ี

จะต้องมเีกณฑ์ที่ชดัเจนให้ผู้ประเมนิทําการสํารวจและตดัสนิผลได้อย่างถูกต้อง แบบ

บนัทกึลกัษณะน้ีเหมาะทีจ่ะใชต้ดิตามการปฏบิตังิานเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน

พฒันาการเรยีนรูบ้รรลุตามจุดประสงค ์

2. แบบมาตรระดบัหรอืมาตราสว่นประมาณค่า เป็นแบบบนัทกึผลการประเมนิทีม่ ี

หวัขอ้การประเมนิทัง้การปฏตังิานและผลงาน โดยมพีฤตกิรรมชี้บ่งให้สงัเกตได้ บนัทกึ

ระดบัคุณภาพตัง้แต่ 2 ระดบัขึน้ไป ดว้ยเกณฑบ์อกถงึปรมิาณและคุณภาพอย่างชดัเจน 

ขอ้มลูจากแบบประเมนิลกัษณะน้ีเป็นขอ้สนเทศแสดงถงึความกา้วหน้าและผลสมัฤทธิ ์

 จากแบบบนัทกึผลการประเมนิทีม่ขีอ้มูลปรมิาณมากและครอบคลุมสมรรถภาพ

ของผูเ้รยีนทุกดา้น นํามาจดักระทําแลว้จงึแปลความหมาย ลงขอ้สรุป จดัเป็นขอ้สนเทศ

ผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน เพื่อใช้ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่การจดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การประเมินสมรรถภาพของผู้เรยีนและการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูผลการประเมนิเป็นภารกจิของผูส้อนทีต่อ้งกระทําอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 

แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นไปไดใ้นการประเมนิ มดีงัน้ี 

 (1) การประเมนิโดยผูส้อน เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทีผู่ส้อนเป็น

ผูด้ําเนินงานเริม่ตัง้แต่กําหนดจุดประสงค์ สรา้งเครื่องมอืวดั กําหนดเกณฑก์ารประเมนิ 

การใหค้ะแนน และตดัสนิผลการเรยีนรู ้
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 (2) การประเมนิโดยผูส้อนและผูเ้รยีน เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนและ

ผูเ้รยีนร่วมกนักําหนดจุดประสงค์ วธิกีารประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิและผูเ้รยีนได้ร่วม

ประเมินตนเองด้วย โดยผู้สอนคอยดูแล อํานวยความสะดวกและให้คําปรึกษาอย่าง

ใกลช้ดิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานและพฒันางานตามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

 (3) การประเมนิผลโดยผูเ้รยีน เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนดําเนินการ

ด้วยตนเอง ผู้เรยีนมโีอกาสและมอีสิระทํากจิกรรมอย่างหลากหลายตามความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัด ประเมนิผลงานของตนเอง นําความรู้ไปใช้ และจดัเก็บผลงาน

อย่างเป็นระบบในแฟ้มสะสมผลงาน ผูเ้รยีนใชค้วามรูค้วามคดิระดบัสงู ลงมอืปฏบิตัแิละ

เรยีนรูไ้ปตามธรรมชาตแิละศกัยภาพ 

 การประเมินทัง้  3 แนวทาง ดําเนินการอยู่ ในกระบวนการเรียนการสอน

วทิยาศาสตรต์ามปกต ิสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น โดยใชล้กัษณะของกจิกรรมที่

ปฏิบัติเป็นเกณฑ์ คือ (1) การทดสอบด้วยข้อสอบ และ (2) การประเมินจากการ

ปฏบิตังิานและผลงานของผูเ้รยีน ทัง้น้ีเพือ่สะดวกต่อผูส้อนในการศกึษาวเิคราะหห์ลกัสตูร 

จดักจิกรรมการเรยีนรู้ และวดัผลประเมนิผลได้อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประโยชน์

สงูสดุต่อการพฒันาผูเ้รยีน 

 

2. การประเมินตามสภาพจริง 

ประยุกตใ์ชร้ว่มกบัการประเมนิผลระหวา่งเรยีนและการออกแบบยอ้นกลบั 

มโนทัศ น์ของคํ าสามคํ า น้ี  คือ  การประ เมินตามสภาพจริง  (Authentic 

Assessment) การประเมนิผลระหว่างเรยีน (Formative Evaluation) และการออกแบบ

ยอ้นกลบั (Backward Design) มคีวามเกีย่วขอ้งกนัอย่างไร ผูอ้่านอาจเคยไดย้นิและรูจ้กั

คาํสามคาํน้ีมาก่อน แต่คงยงัไม่เคยนําวธิกีารของสามสิง่น้ีมาประยุกตใ์ชร้่วมกนั บทความ

น้ีจะพยายามนําเสนอแนวคิดและหลกัการของคําทัง้สามน้ีมานําเสนอทีละประเด็นไป

พรอ้มๆกบัการประยุกตใ์ชม้โนทศัน์เหลา่น้ีรว่มกนั 

ทาํไมจึงต้องประเมินความสามารถท่ีแท้จริง 

 การจดัสภาพการสอบในหอ้งสอบทีบ่รรยากาศเตม็ไปดว้ยความตงึเครยีด มคีรคูุม

สอบทีเ่ฝ้าดูพฤตกิรรมการทําขอ้สอบของผูเ้ขา้สอบ และผูเ้ขา้สอบกจ็ะตอ้งทาํขอ้สอบดว้ย

ความระมดัระวงัและทําขอ้สอบภายใต้เวลาจํากดั ครูผู้สอนต้องยอมรบัว่าการจดัสภาพ
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การสอบทุกครัง้ ผูส้อบจะต้องทําขอ้สอบดว้ยภาวะอารมณ์ทีต่งึเครยีด และขอ้คําถามใน

ขอ้สอบกเ็ป็นสิง่ทีส่มมตุขิ ึน้ซึง่ผูส้อบกต็อ้งทาํความเขา้ใจและเรยีนรูข้อ้คาํถามเพือ่ตอ้งการ

ตอบขอ้สอบใหต้รงประเดน็ สภาพบรรยากาศเช่นน้ีขดัต่อทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง

เป็นฐาน (Brain Based Learning Theory : BBL) ทีก่ล่าววา่สมองจะทาํงานไดด้ภีายใต้

สภาวะอารมณ์ทีผ่อ่นคลาย (นยัพนิิจ คชภกัด,ี 2552) 

 นักเรยีนหลายคน เมื่อถงึฤดูการสอบ ก็จะเริม่มอีาการป่วย เน่ืองจากความวติก

กงัวลและความเครยีด ทําให้ศกัยภาพหรอืความสามารถที่แท้จรงิของผูเ้ขา้สอบไม่อาจ

แสดงออกมาไดห้มด ความวติกกงัวลและความเครยีดทีเ่กดิขึน้กจ็ะไปบดบงัความสามารถ

ทีแ่ทจ้รงิ เมือ่เป็นเชน่น้ีคะแนนของนกัเรยีนทีไ่ดจ้ากการจดัสภาพการสอบจะมคีวามหมาย

อะไร 

 นักการศกึษาจํานวนมากไม่พอใจกบัการใช้วธิีการสอบแบบดัง้เดมิ เขาเชื่อว่า

วธิกีารเหล่าน้ีไม่สามารถวดัทกัษะและความสามารถหลายๆอย่างทีเ่ขาตอ้งการใหผู้เ้รยีน

บรรลุได ้นักการศกึษากลุ่มน้ียนืยนัว่า ผูเ้รยีนตอ้งถูกกระตุน้ใหแ้สดงออกมากกว่าการจํา

เน้ือหาสาระ และใชก้ฎเกณฑง์่ายๆในการแกป้ญัหา พวกเขาเชื่อว่าผูเ้รยีนควรไดร้บัการ

ทดสอบทกัษะความคดิขัน้สูง และทดสอบวจิารณญาณ ซึ่งพวกเขารูส้กึว่าทกัษะเหล่าน้ี

ไมไ่ดม้กีารวดัเลย 

หลกัการประเมินตามสภาพจริงคืออะไร 

 การประเมนิตามสภาพจรงิ มาจากภาษาองักฤษวา่ “Authentic Assessment” ซึง่

มคีวามหมายตามพจนานุกรม ศพัทศ์กึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2551 หน้า 

33) วา่ “การประเมนิจากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนจากกระบวนการทาํงาน และ

จากผลงานตลอดจนแฟ้มสะสมงานของผูเ้รยีนในบรบิทของการเรยีนการสอนตามสภาพ

จรงิ” ส่วน อุทุมพร จามรมาน (2540 หน้า 3) ไดค้ําว่า “การตคี่าทีแ่ทจ้รงิ” แทนคําว่า 

“Authentic Assessment” และใหค้วามหมายวา่ “การวดัและประเมนิกระบวนการทาํงาน

ของสมองและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามสิง่ที่เขาทํา โดยพยายามตอบ

คาํถามวา่ เขาทาํอยา่งไรและทาํไมจงึทาํอยา่งนัน้...” 

 โดยทฤษฎหีรอืหลกัการของการประเมนิตามสภาพจรงิ อยู่ทีว่า่จะทาํอย่างไรครจูงึ

สามารถกระตุน้ใหน้กัเรยีนนําความรูแ้ละทกัษะของเขาออกมาเป็นผลงานอยู่บนโลกแห่ง

ความเป็นจรงิ การประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิมเีป้าหมายเพื่อประเมนิความสามารถ
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ของนักเรยีนในบรบิทของโลกแห่งความจรงิ กล่าวคือ นักเรยีนเรยีนรู้วธิีการประยุกต์

ทกัษะของเขาออกมาทางพฤตกิรรมและโครงงาน การประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิไม่

สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบท่องจาํและการทาํงานทีไ่มต่อ้งใชค้วามสามารถ แต่จะเน้นที่

ทกัษะเชงิวเิคราะห์ของผูเ้รยีน เน้นความสามารถในการบูรณาการสิง่ที่เขาได้เรยีนรูม้า 

เน้นความคิดสร้างสรรค์ เน้นความสามารถในการทํางานอย่างร่วมมือร่วมใจเพื่อ

ความสาํเรจ็ และแสดงทกัษะการเขยีนและพูด คุณค่าของกระบวนการเรยีนรูม้มีากพอๆ

กบัผลผลติของความสาํเรจ็ การประเมนิตามสภาพจรงิจะตรงขา้มกบัการสอบแบบดัง้เดมิ 

ซึง่เน้นเน้ือหาสาระอยา่งเดยีว เชน่ เน้นการทอ่งจาํ เน้นคาํนิยามต่างๆและการจาํสตูร 

 การประเมนิตามสภาพจรงิของผูเ้รยีนในที่น้ี ตคีวามหมายของสภาพความเป็น

จรงิใน 2 มติ ิคอื มติใินตวัศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีนไดถู้กประเมนิ และมติใินบรบิท

เน้ือหาทีท่าํการประเมนิเขา้กบัสภาพความเป็นจรงิในชวีติประจาํวนั นัน้คอื ความสามารถ

ที่แท้จรงิในตวัผู้เรยีนต้องถูกประเมนิภายใต้บรบิทของเน้ือหาที่ถูกนําไปประยุกต์ใชก้บั

สภาพความเป็นจรงิในโลกปจัจุบนั กล่าวคอื เมื่อครูสอนเน้ือหาสาระภายใต้สภาวะของ

ความเป็นจรงิแล้ว ผู้เรยีนยงัต้องถูกประเมนิไม่เฉพาะความรู้และทกัษะในสภาวะของ

ความเป็นจรงิเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งไดร้บัการประเมนิตามความเป็นจรงิของความรูส้กึนึกคดิ

ของผูเ้รยีนอกีดว้ย 

จะนําหลกัการประเมินตามสภาพจริงไปสู่การปฏิบติัได้อย่างไร 

 ไม่ใช่ของง่ายเลยทีค่รูจะคดิออกแบบการประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิได ้หาก

ครูยงัไม่ได้ปรบัพฤตกิรรมการสอนให้สอดรบักบัการประเมนิความสามารถที่แทจ้รงิ ใน

เมื่อครสูอนดว้ยตวัอย่างสมมุต ิผูเ้รยีนกจ็ะนึกถงึสภาพความเป็นจรงิไมอ่อก ดงันัน้ การที่

ครจูะประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีนไดก้ต่็อเมื่อครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ

ประยุกต์ใช้สิง่ที่สอนให้เขา้กบับรบิทของควมเป็นจรงิที่อยู่รอบตวัของผู้เรยีน และเมื่อ

ออกแบบการสอนไดแ้ลว้ ครูกย็งัตอ้งมคีวามสามารถในการตคีวามพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

ทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็ว่ามทีกัษะและความสามารถจรงิในระดบัใด ซึ่งกต็้องเกี่ยวขอ้งกบั

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Rubric Score 

 ตวัอยา่งการสอนเพือ่ใหเ้กดิการประเมนิตามสภาพจรงิ เชน่ 

ในวชิาวทิยาศาสตร ์
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- ใหน้ักเรยีนทําการทดลอง แลว้สงัเกตพฤตกิรรมการทําการทดลอง ทกัษะการใช้

อุปกรณ์ ทกัษะการวางแผน การออกแบบ การควบคุม 

- ใหน้ักเรยีนบนัทกึผลการทดลองทีเ่กดิขึน้จรงิ แลว้ประเมนิทกัษะการสื่อสาร การ

นําเสนอขอ้มลู การออกแบบตารางบนัทกึการทดลอง 

- ให้นักเรยีนสรุปผลการทดลอง เพื่อวดัทกัษะการพูดสื่อสาร การเขยีนสื่อความ 

การตคีวามหมายขอ้มลู 

ตวัอย่างการมอบหมายงานหรอืกจิกรรมให้ผู้เรยีนทําเพื่อประเมนิตามจรงิในกลุ่มสาระ

อื่นๆ 

- กระตุน้ใหผู้เ้รยีนทาํโครงงานในวชิาสงัคม 

- ใหเ้ขยีนนิทาน และทาํรายงาน 

- อ่านและตคีวามหมายวรรณกรรม 

- แกป้ญัหาคณติศาสตรท์ีป่ระยุกตอ์ยูใ่นโลกของความเป็นจรงิ 

การประเมินตามสภาพจริงกบัการออกแบบการสอนแบบกรออกแบบย้อนกลบัมี

ความเก่ียวข้องกนัอย่างไร 

 ทกัษะและความสามารถต่างๆที่ครูได้ออกแบบไวอ้ย่างดสีําหรบัวดัและประเมนิ

ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยที่ครูยังไม่เคยฝึกฝนผู้เรียนให้มีทักษะและ

ความสามารถเหลา่นัน้มาก่อนเลย ผลของการประเมนิกแ็ทบจะไมไ่ดอ้ะไรเลย การทีค่รมูุง่

วดัและประเมนิผลอย่างเดยีวโดยไม่ไดอ้อกแบบการสอนใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุสิง่เหล่าน้ี การ

ประเมนิตามสภาพจรงิกล็ม้เหลว นักวดัและประเมนิผลไดใ้หแ้นวคดิแก่ครูผูส้อนว่า เมื่อ

ครผููส้อนไดว้างเป้าหมายทีจ่ะประเมนิผลผูร้ยีนตามสภาพทีแ่ทจ้รงิแลว้ ดงันัน้เพื่อใหก้าร

ประเมนิตามสภาพจรงิทีส่อดรบักบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ข ัน้ต่อไปกใ็หค้รผููส้อนออกแบบการ

สอนที่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอย่างที่ครูต้องการวดัได้ ซึ่งเรียกหลกัการ

ออกแบบการสอนแบบน้ีวา่ การออกแบบยอ้นกลบั 

 การออกแบบย้อนกลบั มาจากภาษาองักฤษว่า “Backward Design” ซึ่งมี

ความหมายตามพจนานุกรมศพัทศ์กึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2551 หน้า 36) 

ว่า “การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนที่ใช้การวดัและประเมนิผลเป้นตวักําหนด

กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยทัว่ไปขัน้ตอนการวดัและประเมนิผลเป็นขัน้สดุทา้ยของการ

วางแผนการจดัการเรยีนรู้ การย้อนเอาขัน้สุดท้ายมาคดิพจิารณาตัง้แต่เริม่ต้น ช่วยให้
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ผูส้อนออกแบบประสบการณ์เรยีนรูอ้ย่างเป็นขัน้ตอนไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีก่ําหนด

หลกัการน้ีพฒันาโดยแกรนต ์วกิกนิส ์(Grant Wiggins) และเจย ์แมกไท (Jay McTighe)” 

 การประเมนิความสามารถและทกัษะทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีนไม่ใช่เทคนิควธิสีอน แต่

เป็นเทคนิควธิกีารประเมนิผลเพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิในตวัผูเ้รยีนออกมา ดงันัน้หากครผููส้อน

ยังไม่เคยมีการฝึกผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะต่างๆแล้ว แม้ครูผู้สอนสร้าง

เครื่องมอืหรอืมกีระบวนการวดัเกดิขึน้แลว้ ทําการวดัผูเ้รยีน ครูผูส้อนอาจจะต้องพบกบั

ความผดิหวงัทีผู่เ้รยีนไมส่ามารถแสดงความสามารถหรอืทกัษะเหลา่นัน้ไดเ้ลย 

 ยกตวัอย่างเรือ่งการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน ครผููส้อนตัง้วตัถุประสงคไ์วว้า่ ผูเ้รยีน

ตอ้งมคีวามคดิวเิคราะห ์แต่ในการออกแบบการสอนไมม่ขี ัน้ตอนใดทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความคดิวเิคราะห ์มแีต่เครือ่งมอืวดัความคดิวเิคราะหท์ีส่รา้งมาไวอ้ย่างด ีการวดัความคดิ

วเิคราะหแ์ตกต่างจากการพฒันาการคดิวเิคราะหใ์หเ้กดิแก่ผูเ้รยีน ดงันัน้ บางครัง้ปญัหา

ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารสรา้งเครื่องมอื แต่อยู่ทีก่ารออกแบบการสอนทีไ่ม่สอดรบักบัเป้าหมายหรอื

จุดประสงคข์องการเรยีนรู ้ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นทีม่าของการออกแบบยอ้นกลบั 

 หลกัการของการออกแบบย้อนกลบัอยู่ที่ว่า เมื่อครูผู้สอนตัง้วตัถุประสงค์การ

เรยีนรู้ที่ต้องการให้เกดิกบัผู้เรยีนแล้ว ครูผู้สอนจะต้องออกแบบการวดัและประเมนิผล

อยา่งไรจงึจะรูว้า่ ผูเ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว หากครผููส้อนคดิวธิปีระเมนิผลผูเ้รยีน

ตามสภาพจรงิ โดยวดัความสามารถและทกัษะทีแ่ทจ้รงิแทนการจดัสอบดว้ยขอ้สอบทีค่รู

สร้างขึ้น ตวัอย่างวตัถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถและทกัษะการคิด

วิเคราะห์ ครูก็จะวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์ โดยตัง้คําถามว่า 

“นักเรยีนอ่านขา่วเรื่องน้ีจากหนังสอืพมิพแ์ลว้ ใหน้ักเรยีนวเิคราะหว์่ามขีอ้ความใดทีเ่ป็น

ขอ้เทจ็จรงิ หรอื ขอ้ความใดทีเ่ป็นความคดิเหน็ ขอ้ความใดขดัแยง้กนัหรอืขอ้ความใดที่

สนับสนุน ขอ้ความใดเป็นไปไดห้รอืเป็นไปไม่ไดโ้ดยพูดใหเ้พื่อนๆและครูฟงั” ตวัอย่างที่

ใหน้ี้เป็นตวัอย่างของการประเมนิตามสภาพจรงิของผูเ้รยีน ไม่ใช่ตวัอย่างของวธิสีอนให้

เกดิความคดิวเิคราะห์ ดงันัน้ การออกแบบย้อนกลบั จงึต้องดําเนินการในขัน้ต่อไปว่า 

แลว้จะทาํอยา่งไร ผูเ้รยีนจงึจะสามารถคดิวเิคราะหข์า่วจากหนงัสอืพมิพไ์ด ้

 ในขัน้ต่อไปน้ี ครจูงึตอ้งออกแบบการสอนทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห ์จาก

เรื่องง่ายๆ คําถามง่ายๆ พรอ้มคําชีแ้นะชีนํ้า และอาจตอ้งมตีวัอย่างของการคดิวเิคราะห ์
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และฝึกใหน้กัเรยีนรว่มกนัคดิวเิคราะหก์บัคร ูจนครแูน่ใจวา่ นกัเรยีนน่าจะคดิวเิคราะหเ์อง

ไดเ้สยีก่อน จงึคอ่ยทาํการประเมนิผลจรงิในขัน้ต่อไป 

การประเมนิผลทุกครัง้ต้องตามดว้ยคะแนน และคะแนนกต็อ้งมาดว้ยหลกัเกณฑ์

การใหค้ะแนนอย่างเป็นระบบ (Rubric Score) การวดัผลทีเ่กดิขึน้ตามสภาพจรงิของ

ผูเ้รยีนในชัว่โมงการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน จะเป็นการประเมนิผลระหว่างเรยีน ที่ครู

จะต้องให้กบัผู้เรยีนอย่างมคีวามเที่ยงตรงและเป็นธรรม ซึ่งการประเมนิผลผู้เรยีนตาม

หลกัสตูรใหม่ เน้นการประเมนิผลระหวา่งเรยีนเป็นสาํคญั กล่าวคอื ใหค้ะแนนประเมนิผล

ระหว่างเรยีนไม่ตํ่ากว่า 60 และให้คะแนนสอบปลายภาคเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 40 เป็นต้น 

ดงันัน้ การประเมนิผลความสามารถและทกัษะทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีนสว่นใหญ่แลว้จะทํากนั

ในชัน้เรยีนระหวา่งการเรยีนการสอน นัน่เอง 

 ตวัชีว้ดั จากหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 จงึเป็น

จุดศนูยก์ลางหลกัทีค่รผููส้อนจะตอ้งยดึเป็นแนวทางหลกัในการวางแผนประเมนิตามสภาพ

จรงิของผูเ้รยีน ซึง่เป็นการประเมนิผลระหว่างเรยีน แลว้ครจูงึออกแบบการสอนทีส่อดรบั

กบัการประเมนิตามสภาพจรงิของผูเ้รยีน ซึง่มตีวัชีว้ดัเป็นศูนยก์ลางทําหน้าทีค่วบคุมให้

การดําเนินการทัง้ 3 ขัน้ตอนอยู่ภายใต้กรอบตวัชี้วดัเดียวกนั ในขณะที่การออกแบบ

ย้อนกลบั ต้องออกแบบให้สอดรบักบัการประเมนิตามสภาพจรงิของผู้เรยีนโดยที่การ

ประเมนิตามสภาพของผู้เรยีนเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผลระหว่างเรยีน และการ

ประเมนิผลระหวา่งเรยีนกต็อ้งมคีวามสมัพนัธก์นักบัการออกแบบการยอ้นกลบั ดงัภาพที ่

1 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวัชีว้ดั การประเมนิผลระหว่างเรยีน การ

ประเมนิความสามารถที่แท้จรงิของผู้เรยีน และการออกแบบการสอนแบบ Backward 

Design 

การออกแบบยอ้นกลบั 

ตวัช้ีวดั การออกแบบยอ้นกลบั การออกแบบยอ้นกลบั 
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การออกแบบยอ้นกลบั การประเมนิผลระหว่างเรยีน และการประเมนิตามสภาพ

จรงิของผูเ้รยีนทัง้ 3 มโนทศัน์น้ี มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนั ถ้าครูผูส้อนรูม้โนทศัน์ของ

คําทัง้ 3 คําน้ี จะทําให้ครูสามารถออกแบบการสอนและดําเนินการสอนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และเทีย่งตรงต่อการวดัความสามารถของผูเ้รยีนทีส่อดรบักบัตวัชีว้ดั เพราะ

การประเมนิผลผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนการสอน ครจูะตอ้งยกตวัอย่างสภาพเหตุการณ์

จริงรอบตวัผู้เรียน มาเป็นสิง่เร้ากระตุ้นให้ผู้เรยีนแสดงออก ณ ขณะนัน้ที่ครูสามารถ

สงัเกตได ้โดยครูเองตอ้งทําการบา้นมาเป็นอย่างด ีในการคดิออกแบบสรา้งสภาพการณ์

จรงิ และคดิคําถามทีต่รงกบัตวัชีว้ดัไวล้่วงหน้า เพื่อใหผู้เ้รยีนไดต้อบหรอืแสดงออกอย่าง

ทีต่วัชีว้ดัตอ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน ถา้ผลของการตอบคาํถามหรอืผลของการแสดงออกบ่ง

บอกถงึความไมเ่ขา้ใจหรอืเขา้ใจผดิ (Miss Concept) ครกูต็อ้งรูว้า่การออกแบบการเรยีนรู้

นัน้ยงัไม่ทําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ทําใหค้รูต้องปรบัวธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู้

ใหม ่จนกวา่ผูเ้รยีนจะเขา้ใจ แลว้ทาํการประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิใหม ่จนกวา่ผูเ้รยีน

จะบรรลุตวัชีว้ดันัน้ ดงันัน้การประเมนิตามสภาพจรงิของผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนการ

สอนจงึเป็นการประเมนิผลความกา้วหน้า (Formative Evaluation) เพือ่ปรบัปรุงทัง้ผุเ้รยีน

และผู้สอน การปรบัปรุงดงักล่าวขึน้อยู่กบัว่าจุดอ่อนอยู่ที่ใด ถ้าเป็นที่การออกแบบการ

จดัการเรยีนรู ้กอ็าจจะตอ้งกระทบต่อวธิกีารประเมนิในระหวา่งเรยีนดว้ย หรอืจุดอ่อนอยู่ที่

การประเมนิตามสภาพจรงิในระหว่างเรยีนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบย้อนกลบั 

ดงันัน้การปรบัปรุงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบยอ้นกลบั หรอืการประเมนิตามสภาพจรงิใน

ระหวา่งเรยีน ต่างกม็ผีลกระทบซึง่กนัและกนัไมม่ากกน้็อย ดงัแผนภาพที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดั 

การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
 การประเมินตามสภาพจริง 

ในระหวา่งเรียน 

ผลการประเมิน 

บรรลุตวัช้ีวดั 
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ภาพที ่2 แสดงบทบาทของการประเมนิสภาพทีแ่ทจ้รงิในระหวา่งเรยีน 

ตวัอยา่งการออกแบบการสอนทีม่กีารประเมนิตามสภาพจรงิ 

 การออกแบบการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิวเิคราะห์และการประเมนิผลตาม

สภาพทีแ่ทจ้รงิสาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่6 

จุดประสงคก์ารรยีนรู ้(ตวัชีว้ดั) 

 เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถอ่านและคดิวเิคราะหข์า่วจากหนงัสอืพมิพไ์ด ้

ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

 ครูเริม่ต้นเรา้ความสนใจดว้ยคําถามทีว่่า “เมื่อฝนตกนักเรยีนคดิว่าถนนจะเปียก

หรอืไม่ (นักเรยีนคงตอ้งตอบว่าเปียก) ต่อจากนัน้ครูกต็ัง้คําถามต่อไปว่า “ถ้าถนนเปียก

นกัเรยีนวา่เพราะฝนตกหรอืไม ่เพราะเหตุใด? (ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายตามหลกั

ตรรกวทิยา) ครชูีช้วนใหน้กัเรยีนสนใจหลกัการคดิวเิคราะหด์ว้ยการชหูนงัสอืพมิพร์ายวนั 

1 ฉบบั ใหน้กัเรยีนดพูรอ้มอ่านหวัขอ้ขา่วทีน่่าสนใจสาํหรบันกัเรยีนในวยัน้ีใหฟ้งั จากนัน้

บอกกบันกัเรยีนวา่จะใหน้กัเรยีนอ่านขา่วในหนงัสอืพมิพ ์(โดยเลอืกเรือ่งทีน่่าสนใจสาํหรบั

เดก็) แลว้ตอบคาํถามอยา่งคดิวเิคราะห ์หลงัจากทีน่กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหเ์รือ่งราวจาก

ใบงานทีค่รกูาํหนดให ้

ขัน้สอน 

 ครใูหน้กัรยีนจบักลุ่มๆละ 2 คน ช่วยกนัอ่านใบงานทีค่รแูจกใหก้บันกัรยีนทุกคน 

แลว้ชว่ยกนัตอบคาํถามในใบงาน (กจิกรรมน้ีไมม่กีารใหค้ะแนนสาํหรบัการคดิวเิราะห ์แต่

อาจมคีะแนนของความพยายามหรอืความตัง้ใจทีจ่ะใชค้วามคดิ นักเรยีนจะไดร้บัการฝึก

ใหค้ดิวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารของนกัเรยีนเองก่อน) 

 ใบงานที ่1 จากขอ้มลูทีว่่า “คุณอัม้สงูกว่าคุณออย แต่คุณอัม้เตีย้กว่าคุณอน้” ให้

นกัเรยีนเรยีงลาํดบัความสงูของคุณ 3 คนน้ีจากสงูไปหาเตีย้ตามลาํดบั 

 บทบาทของครจูะเดนิเขา้ไปฟงัคาํตอบนกัเรยีนแต่ละกลุ่มวเิคราะหค์วามสงูตํ่าของ

คน 3 คน และป้อนคาํถามชีแ้นะวธิคีดิสาํหรบักลุม่ทีค่ดิไมไ่ด ้จากนัน้ใหท้าํใบงานที ่2 

 ใบงานที ่2 ใหน้ักเรยีนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบคําถามทีก่ําหนดใหท้า้ย

ขอ้ความ “บ้านอัม้ บ้านออม บ้านอ้น และบ้านออย ตัง้อยู่คนละทศิของโรงเรยีนโดยมี

โรงเรยีนตัง้อยู่ตรงกลางของบา้นทัง้ 4 หลงัน้ี บา้นอัม้อยู่ทางเหนือของโรงเรยีน บา้นอน้

อยู่ทางใตข้องโรงเรยีน ส่วนบา้นออมและบา้นออยอยู่ทางทศิตะวนัออกและตะวนัตกของ
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โรงเรยีนตามลาํดบั ปญัหามอียู่วา่เมือ่วนัใดมฝีนตกมาก โรงเรยีนและรอบบรเิวณโรงเรยีน

จะเกดิน้ําท่วมทาํใหต้อ้งปิดโรงเรยีน นกัเรยีนทัง้ 4 คน กต็ัง้ใจทีไ่ปมาหาสูก่นัในระหว่าง

โรงเรยีนปิดเพราะน้ําท่วม แต่กม็ปีญัหาว่าทางเดนิระหว่างบา้นออมกบับา้นอ้นมน้ํีาท่วม 

แต่ทางเดนิระหว่างบา้นออยและบา้นอัม้น้ําไม่ท่วม จากขอ้มลูความรูท้ีใ่หม้านัน้ อน้มกีาร

เดนิทางไปหาอัม้ไดห้รอืไมเ่พราะเหตุใด 

o ได ้เพราะ .............................................. 

o ไมไ่ด ้เพราะ .......................................... 

o บอกไมไ่ด ้เพราะ .................................. 

 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาพูดพร้อมอภิปรายให้เหตุผลตามหลกัตรรกะ 

(ไม่ใช่คดิวเิคราะหต์ามความคดิเหน็) เมื่อนกัเรยีนแสดงคําตอบพรอ้มดว้ยเหตุผลแลว้ ครู

ควรชีแ้นะหลกัการคดิวเิคราะห ์

ขัน้สรปุ 

 ครใูหน้กัเรยีนบอกหลกัของการคดิวเิคราะห ์มากลุม่ละ 1 ขอ้ 

ขัน้ประเมนิตามสภาพจรงิ 

 ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคดิวเิคราะห์ข่าวจากหนังสอืพมิพท์ีค่รูไดค้ดัสรร

มาแลว้ว่ามสี่วนทีเ่ป็นขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ และส่วนของขอ้มูลทีเ่ป็นความคดิเหน็ โดย

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามทีต่อ้งใชค้วามคดิวเิคราะหต์ามหลกัตรรกะ 

จะประเมนิตามสภาพจรงิของผูเ้รยีนไดด้ว้ยวธิกีารใดบา้ง 

 ในการประเมนิตามสภาพจรงิของผูเ้รยีนในระหว่างเรยีนนัน้ ครูสามารถออกแบบ

การวดัและประเมนิผลไดห้ลายวธิ ีดงัน้ี 

1. การประเมนิผลจากการสงัเกตการปฏบิตั ิ

2. การประเมนิผลจากชัน้งานหรอืผลงาน 

3. การประเมนิผลจากการสนทนา 

4. การประเมนิผลจากความรูส้กึนึกคดิของผูเ้รยีน โดยผา่นทาง 

- การรายงานตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

- การเขยีนจดหมายหรอืบทความ 

- การวาดภาพ / ระบายส ี

- การตคีวามหมายของภาพทีก่าํหนดให ้
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ทัง้ 4 วธิทีีก่ล่าวขา้งตน้ ยงัสามารถแตกเป็นวธิยี่อยๆของแต่ละวธิไีดอ้กี อุทุมพร จามร

มาน (2540) ไดนํ้าเสนอเทคนิคต่างๆในการตคี่าความสามารถในชัน้เรยีนที ่Angelo และ 

Cross ไดร้วบรวมไวถ้งึ 50 ชนิด ซึง่ผูอ้่านสามารถหาอ่านไดใ้นของผูเ้รยีนหนงัสอื “การตี

ค่าความสามารถทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน เพื่อปฏริปูการศกึษา” (อุทุมพร จามรมาน, 2540) 

ในทีน้ี่จะขอยกตวัอยา่งเพยีงบางตวัอยา่งของ 4 วธิใีหญ่ๆขา้งตน้ 

1. การประเมนิผลจากการสงัเกตการปฏบิตั ิครูผู้สอนจะต้องออกแบบกจิกรรมให้

ผูเ้รยีนปฏบิตัใินสิง่ทีค่รตูอ้งการวดั ขัน้ตอนสาํคญัทีค่รจูะตอ้งวางแผนคอื 

- ครูต้องมอบหมายงานให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิจริงในชัน้เรียนในสิ่งที่ได้

เรยีนรูไ้ปแลว้ 

- กาํหนดประเดน็ทีต่อ้งการประเมนิจากงานทีม่อบหมาย 

- วเิคราะหด์วูา่ งานทีม่อบหมายมสีิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งแสดงพฤตกิรรมทีต่อ้งการ

วดัออกมา 

- วเิคราะหด์วูา่ประเดน็ทีต่อ้งการประเมนิสอดรบักบัตวัชีว้ดัหรอืไม ่

ตวัอยา่ง 

ตวัชีว้ดั กจิกรรมหรอืงานที่

มอบหมายใหผู้เ้รยีน 

สิง่ทีส่งัเกต/สิง่ทีป่ระเมนิ 

วทิยาศาสตร ์สาระที ่

3สารและสมบตัขิอง

สารมฐ. ว3.1 ป.3/1 

จาํแนกชนิดและ

สมบตัขิองวสัดุทีเ่ป็น

สว่นประกอบของของ

เลน่ ของใช ้

นําของเล่นต่างๆและ

อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้

ทีเ่ดก็เคยเหน็และเคยใชใ้น 

ชวีติประจาํวนั มาให้

นกัเรยีนในแต่ละกลุม่

ชว่ยกนัจดัจาํพวกสิง่ของ 

โดยครัง้แรกใหน้กัเรยีนจดั

โดยใชเ้กณฑข์องนกัเรยีน

เอง ครัง้ทีส่องจดัโดยใช้

ชนิดของวสัดุทีเ่ป็น

สว่นประกอบของสิง่เหลา่ 

นัน้เป็นเกณฑ ์ครัง้ทีส่าม

1. นกัเรยีนสามารถนําสิง่ของมา

จัดจําพวกเข้าเป็นกลุ่มๆและ

เ ขีย น เ ก ณ ฑ์ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จัด

จําพวกได้ถูกต้องทัง้หมดได้ 10 

คะแนน 

2. มกีารจดัสิง่ของผดิพลาดได ้1 

ชิน้ จากสิง่ของทีใ่หจ้ดัจาํนวน 10 

ชิน้ ได ้9 คะแนน 

3. มกีารจดัสิง่ของผดิพลาดได ้2 

ชิน้ จากสิง่ของทีใ่หจ้ดัจาํนวน 10 

ชิน้ ได ้8 คะแนน 

4. มกีารจดัสิง่ของผดิเกนิกว่า 2 
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จดัโดยใชคุ้ณสมบตัทิีเ่ป็น

สว่นประกอบของสิง่

เหลา่นัน้เป็นเกณฑ ์

(ยดืหยุน่ เปาะ อ่อน แขง็) 

ชิ้น ถือว่า ไม่ผ่าน ต้องปรบัปรุง

แกไ้ข 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ก า รงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระที่ 3 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร มฐ. ง

3.1 ชัน้ ป.3/1 คน้หา

ข้อมูลอย่างมีข ัน้ตอน

และนําเสนอข้อมูลใน

ลกัษณะต่างๆ 

หลังการทํากิจกรรมการ

เรียนรู้ก า รสอนเพื่ อ ให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึง

การค้นหาข้อมูลอย่างมี

ข ัน้ตอนและนําเสนอขอ้มูล

ในลักษณะต่างๆแล้ว ครู

มอบหมายงานให้ผู้เรียน

ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

โดย ให้ ไปค้นหาข้อมู ล

เกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ กลุ่มละ 

1 เรื่อง แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่ม

ออกมานําเสนอขอ้มูลหน้า

ชัน้เรยีน 

1. ครสูงัเกตการทาํงานของแต่ละ

กลุ่มว่ามกีารทาํงานอย่างมลีาํดบั

ขัน้ตอนหรือไม่ แล้วให้คะแนน

คน้หาขอ้มลูอยา่งมลีาํดบัขัน้ตอน 

2. ครสูงัเกตการนําเสนอขอ้มูล

ของกลุ่มว่ามีการนําเสนอใน

รูปแบบต่างๆหรอืไม่ เช่น ภาพ 

แผนผัง  รูปถ่ายหรือของจริง

ห รือ ไ ม่  โ ดย จัด แบ่ ง ก า ร ให้

คะแนนเป็นระบบตาม Rubric 

Score 

 

2. ประเมนิจากชิน้งานหรอืผลงาน ชิน้งานทีจ่ะนํามาประเมนิ จะตอ้งเป็นชิน้งานทีม่ี

การปฏบิตัจิรงิตามตวัชีว้ดั 

ตวัอยา่ง 

ตวัชีว้ดั การมอบหมายงาน เกณฑก์ารประเมนิผลชิน้งาน 

กลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย สาระที ่2 

การเขยีน มฐ. ท.

2.1 ชัน้ ป.4/2 เขยีน

สือ่สาร โดยใชค้าํ

ถูกตอ้งชดัเจนและ

ครใูหน้กัเรยีนเขยีน

ขอ้ความถงึพอ่ เน่ืองใน

วนัพอ่แหง่ชาต ิโดย

เน้นการใชค้าํทีถู่กตอ้ง 

ชดัเจนและเหมาะสม 

คาํทีใ่ชม้ ีความถกูต้อง ทัง้หมดได ้5 

คะแนน 

ถูกตอ้งเพยีง 4 ใน 5 ได ้4 คะแนน 

ถูกตอ้งเพยีง 3 ใน 5 ได ้3 คะแนน 

ถูกตอ้งเพยีง 2 ใน 5 ได ้2 คะแนน 

ถูกตอ้งเพยีง 1 ใน 5 ได ้1 คะแนน 



 

 SE 651 (751)                                                                                       101 

Pa
ge

10
1 

เหมาะสม ผดิมากกวา่ 4 ใน 5 ได ้0 คะแนน 

 

ความชดัเจน ภาษาทีใ่ชส้ามารถ 

สือ่ความไดช้ดัเจน 

ชดัเจนทัง้บทความ 3 คะแนน 

ไมช่ดัเจน 1 ประโยค 2 คะแนน 

ไมช่ดัเจน 2 ประโยค 1 คะแนน 

ไมช่ดัเจนมากกวา่ 2 ประโยค 0 ประโยค 

 

ความเหมาะสม ภาษาทีใ่ชก้บัพอ่ 

มคีวามเหมาะสม 

เหมาะสมทุกคาํ 3 คะแนน 

ไมเ่หมาะสม 1 คาํ 2 คะแนน 

ไมเ่หมาะสม 2 คาํ 1 คะแนน 

ไมเ่หมาะสมมากกวา่ 2 คาํ 0 คะแนน 

คะแนนเตม็ทัง้หมด 11 คะแนน 

3. การประเมนิผลจากการสนทนา การประเมนิผลด้วยวธิน้ีีสามารถใช้ประเมนิผล

ตามเป้าหมายได ้2 เป้าหมาย คอื เป้าหมายแรกอาจตอ้งการประเมนิผลทกัษะ

การพูดออกเสียง เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านภาษา ส่วน

เป้าหมายที่สอง ก็เพื่อล้วงถามความรู้สึกนึกคิดในใจ แต่กรณีน้ีครูผู้สอนต้อง

สนทนาให้ดอีย่าให้ผู้เรยีนรู้ตวัว่ากําลงัถูกล้วงความในใจ ซึ่งก็จะทําให้ประเมนิ

ไมไ่ดข้อ้เทจ็จรงิ 

ตวัอยา่ง 

ตวัชีว้ดั การมอบหมายงาน เกณฑก์ารประเมนิผลชิน้งาน 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้

ภาษาต่างประเทศ 

สาระที ่1 ภาษาเพือ่

การสือ่สาร มฐ.  

ครใูชค้าํในบทเรยีนทีน่กัเรยีน

ไดรู้ม้าแลว้ มาสนทนากบั

นกัเรยีนเป็นรายบุคคล โดยบท

สนทนาจะประกอบดว้ย 

ทาํตามคาํสัง่ไดท้ัง้ 2 คาํสัง่  

ได ้2 คะแนน  

ทาํตามได ้1 คาํสัง่ ได ้1 คะแนน  

ทาํไมไ่ดท้ัง้ 2 คาํสัง่ ได ้0 
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ต 1.1 ชัน้ ป.6/1 

ปฏบิตัติามคาํสัง่  

คาํขอรอ้งและ

คาํแนะนําทีฟ่งัและ

อ่าน 

ประโยคคาํสัง่ 2 ประโยค 

ประโยคขอ้รอ้ง 2 ประโยค และ 

ประโยคแนะนํา 2 ประโยค 

 

ครจูะต้องสร้างบรรยากาศ

การสนทนาอย่างเป็นกนัเอง 

อย่าให้ผูเ้รียนเกิดความกลวั

หรือเกรง็จนไม่อาจแสดง

ความสามารถท่ีแท้จริงของ

ผูเ้รียนออกมาได้ 

คะแนน 

 

ทาํตามคาํขอรอ้งไดท้ัง้ 2 ขอ้  

ได ้2 คะแนน  

ทาํตามได ้1 ขอ้ ได ้1 คะแนน  

ทาํไมไ่ดท้ัง้ 2 ขอ้ ได ้0 คะแนน 

 

ทาํตามคาํแนะนําไดท้ัง้ 2 ขอ้ 

ได ้2 คะแนน  

ทาํตามได ้1 ขอ้ ได ้1 คะแนน  

ทาํไมไ่ดท้ัง้ 2 ขอ้ได ้0 คะแนน 

4. การประเมนิผลจากความรู้สกึนึกคิดของผู้เรยีน โดยผ่านการสื่อสารถ่ายทอด

ความรูส้กึออกทีท่างชิน้งานต่างๆ ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทัง้น้ีแตกต่างจากการประเมนิ

ความรูค้วามสามารถจาก 3 ขอ้ขา้งตน้ ซึง่ครตูอ้งอาศยัเทคนิคและความสามารถ

เฉพาะตวัในการลว้งถามใหไ้ดค้วามรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีนออกมา 

3.3 การใหค้ะแนนความคดิวเิคราะหร์ะหวา่งเรยีนและปลายภาคเรยีน 

 เมือ่ครผููส้อนไดม้กีารฝึกฝนผูเ้รยีนใหรู้จ้ดัคดิวเิคราะห ์แลว้ ครผููส้อนกต็อ้งสงัเกต

ดว้ยว่า ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหข์ึน้แลว้หรอืยงั มากน้อยเพยีงใด แลว้ก็

ควรทาํการวดัผลบอ่ยๆ เพือ่ 

 1. ดพูฒันาการความกา้วหน้าดา้นการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน พรอ้มๆไปกบัการ

เสรมิแรงทางบวกใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนดว้ย 

 2. เพื่อสรุปผลความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนภายหลงัการเรยีนจบ

รายวชิานัน้แลว้ 

ดงันัน้ การวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนดา้นการคดิวเิคราะหจ์งึน่าจะม ี2 แบบ หรอื 2 เวลา 

คอื 

 1. การประเมนิผลควมกา้วหน้า (Formative Evaluation) ในการคดิวเิคราะหข์อง

ผูเ้รยีน เพื่อพฒันาความก้าวหน้าของผูเ้รยีน และในขณะเดยีวกนัก็เพื่อให้ครูผูส้อนได้มี
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โอกาสปรบัพฤตกิรรมการสอนของครเูสยีใหม ่ใหเ้น้นคาํถามใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหม์ากขึน้ 

การประเมนิผลผูเ้รยีนแบบน้ีจะทาํในชว่งระหวา่งการเรยีน เป็นคะแนนเกบ็ของรายวชิา 

 2. การประเมนิผลสรุป (Summative Evaluation) เพื่อตดัสนิใจลงขอ้สรุปว่า 

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในด้านการคดิวเิคราะห์สําหรบัรายวชิาน้ี ภายหลงัการเรยีนการ

สอนไดส้ิน้สดุลงแลว้ ซึง่จะทาํการวดัในชว่งสอบปลายภาคเรยีน 

ทําไมจึงต้องมีการประเมินผลผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์แยกออกจากผลการ

เรียนโดยรวม 

 ครผููส้อนประจํารายวชิาไม่ว่าจะเป็นวชิาใด กต็อ้งมบีทบาทในการพฒันาผูเ้รยีน

ใหรู้จ้กัคดิวเิคราะหใ์นรายวชิานัน้ๆและยงัทัง้ตอ้งทําคะแนนสรุปความสามารถในการคดิ

วเิคราะห ์(รวมทัง้การอ่านและการเขยีนสือ่ความดว้ย) แยกต่างหากจากผลการเรยีนตาม

จุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของรายวชิานัน้ แลว้สง่พรอ้มกนัไปยงัฝา่ยทะเบยีนวดัผล

หรอืฝ่ายวชิาการของโรงเรยีนในอนสิ้นเทอม ทัง้น้ีเพื่อความชดัเจนของการตรวจสอบ

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ทีม่าจากครูผูส้อนหลายวชิา 

เพราะผู้เขยีนเชื่อว่าเด็กทุกคนมคีวามคดิวเิคราะห์มากน้อยในแต่ละรายวชิาไม่เท่ากนั 

ผู้ข ียนจะรู้สึกไม่สบายใจเลย ถ้าผลการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนจะถูกตีความเฉพาะ

ความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ยวกบัวชิาคํานวณหรอืเกีย่วกบัวชิวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ 

บางโรงเรยีนรายงานผลความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนจากการประเมนิผล 

โดยครูประจําชัน้คนเดยีวภายใต้ขอ้มูลทีค่รูสงัเกตแลว้ตคีวามเป็นคะแนนเป้นรายบุคคล

เหมอืนกบัการนัง่เทยีนใหค้ะแนน ซึ่งคดิว่าไม่น่าจะเป็นธรรม เพราะผลการคดิวเิคราะห์

ของผู้เรยีนที่มาจากครูส่วนมาก จะสรุปออกมาได้ว่า คนเรยีนเก่ง (จําเก่ง) ก็มกัจะได้

คะแนนการคดิวเิคราะห์สูงด้วย ส่วนคนเรยีนไม่เก่ง (จําไม่เก่ง) ก็จะได้คะแนนการคดิ

วเิคราะห์ตํ่าไปดว้ย ซึง่แทจ้รงิแลว้ความสามารถในการคดิวเิคราะห์กบัความสามารถใน

การจาํเป็นความสามารถคนละเรือ่งกนั คนเก่งในความคดิของครอูาจจะเป็นคนท่องจาํเก่ง

แต่ขาดการวเิคราะหก์ไ็ด ้ในขณะเดยีวกนัคนทีจ่าํไมเ่ก่งแต่วเิคราะหเ์ก่งกม็ ี

 เมื่อเป็นเช่นน้ีครผููส้อนคงคดิซวิ่า ผูเ้ขยีนเริม่หางานใหค้รทูําเพิม่เพราะนอกจาก

จะต้องสอนเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรแล้วยงัต้องสอนผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน คิด

วเิคราะห ์และเขยีนสื่อความและยงัตอ้งทําการประเมนิผลผูเ้รยีนในดา้นทกัษะดงักล่าวน้ี

ในระหว่างทําการเรยีนการสอนอยู่ดว้ย แทจ้รงิสิง่ทีค่รูจะตอ้งทํานัน้ไม่ยุ่งยากและไม่เพิม่
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งานมากมายอย่างที่คดิ เพยีงแต่ครูผู้สอนต้องปรบัพฤตกิรรมการสอนของครูใหม่ และ

ปรบัวธิกีารประเมนิผลผูเ้รยีนใหมภ่ายใตส้ภาพทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน (ซึง่เป็นเป้าหมายหลกั

ของการปฏริูปการศกึษา ปี พ.ศ.2542) โดยทีก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอนใหม่ให้

สอดรบักบัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะดา้นการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ซึง่ทัง้ 

3 ทกัษะน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยู่แลว้การฝึกฝนหรอืพฒันาตอ้งดาํเนินไปพรอ้มๆ

กนั 

 เหตุที่กล่าวเช่นน้ีก็เพราะว่า การอ่านได้รบัการอ่านแบบจบัใจความได้นัน้ไม่

เหมอืนกนั การอ่านที่เข้าถึงประเด็น จบัใจความสําคญัได้ต้องอาศยัการอ่านอย่างคิด

วเิคราะห ์สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ขอ้ความทีอ่่านได ้นอกจากน้ีการอ่านมากๆยงั

ช่วยใหผู้เ้รยีนมขีอ้มูลและสาระสนเทศ ทีจ่ะนําไปช่วยในการคดิวเิคราะหใ์นเรื่องต่างๆได้

ดกีว่าคนอ่านน้อย และ/หรอือ่านอย่างไม่ใช้ความคดิวเิคราะห์ ส่วนทกัษะการเขยีนสื่อ

ความนัน้ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถถ่ายทอดความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์หผู้อ้ื่นเขา้ใจวา่

เขาคดิอย่างไร คดิเชงิเหตุเชงิผลหรอืไม่ ซึ่งทุกวนัน้ีจะพบว่าผู้เรยีนส่วนมากเขยีนสื่อ

ความไม่เป็น และเมื่อเขยีนสื่อความไม่เป็นก็อธิบายให้ผู้อื่นฟงัไม่ได้ว่าตนคิดอย่างไร 

นอกจากน้ี การฝึกทกัษะในการเขยีนสื่อความก็ต้องอาศยัการคดิวเิคราะห์เป็นและคดิ

อย่างเป็นระบบ การเรยีบเรยีงคําพดูและภาษาทีใ่ชก้จ็ะบ่งบอกไดว้า่ ผูเ้รยีนคนน้ีเขยีนสือ่

ความอย่างคดิวเิคราะห์หรอืเปล่า การเขยีนสื่อความหมายทีว่กวนของผูเ้รยีนกแ็สดงให้

เหน็ถงึการคดิทีว่กวน ไมค่ดิอยา่งเป็นระบบและไมเ่ชือ่มโยงของผูเ้รยีนนัน้เอง 

การประเมินผลผูเ้รียนด้านการคิดวิเคราะหใ์นระหว่างเรียน 

 การประเมนิผลผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนการสอน มคีวามสําคญัมากกว่าการ

ประเมนิผลผูเ้รยีนตอนสอบปลายภาค ทีก่ลา่วเชน่น้ีเพราะประโยชน์ของการประเมนิผลใน

ขณะทีด่ําเนินการเรยีนการสอน หรอืระหว่างการดําเนินการทํากจิกรรมต่างๆในชัน้เรยีน 

มหีลายประการหากครูผูส้อนวางแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนอย่างดแีละ

รอบคอบ ซึง่จะกลา่วถงึเทคนิควธิกีารดาํเนินการต่อไป 

 การประเมนิผลผูเ้รยีนดา้นการคดิวเิคราะห์ในขณะดําเนินการเรยีนการสอนใน

ชัน้เรยีนจะก่อประโยชน์หลายประการ ดงัน้ี 

 1. ผลการประเมนิการคดิวเิคราะหใ์นชัน้เรยีนจะเป็นผลการประเมนิตามสภาพ

จรงิ (Authentic Assessment) ลกัษณะการประเมนิจะอยู่ในรปูการถามตอบ ดงันัน้การตัง้
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คาํถามของครจูงึเป็นสิง่สาํคญั ทีจ่ะตอ้งใชค้าํถามทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยัพฒันาการดา้น

ความคดิของผูเ้รยีน พรอ้มกบัใหโ้อกาสและเวลาในการคดิ และทีส่าํคญัหลงัจากทีน่กัเรยีน

ตอบคําถามครูแลว้ ไม่ว่าคําตอบนัน้จะถูกหรอืผดิ ครูกจ็ะตอ้งถามนักเรยีนต่อไปว่า “คดิ

อยา่งไร” หรอื “มเีหตุผลอะไรทีต่อบเชน่นัน้” 

 2. การประเมนิผลการคดิวเิคราะหร์ะหว่างเรยีน จะช่วยสรา้งบรรยากาศการ

เรยีนการสอนที่ทําให้ผู้เรยีนเกิดความสุข และสนุกกบัการเรยีน แต่ทัง้น้ีต้องขึ้นอยู่กบั

ครูผูส้อนทีต่อ้งเตรยีมการวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมาอย่างดสีอดรบักบั

การคดิวเิคราะหใ์นเน้ือหาสาระทีเ่รยีนรูใ้นครัง้นัน้ 

 3. การประเมนิผลการคดิวเิคราะห์ระหว่างเรยีน จะช่วยใหผู้เ้รยีนได้รบัการ

ฝึกฝนการคดิวเิคราะห์ไปในตวัพรอ้มๆกนั เน่ืองจากคะแนนทีค่รูใหซ้ึ่งเป็นการเสรมิแรง

ทางบวก (จะไม่มกีารหกัคะแนนถ้าตอบผดิ) จะทําให้ผู้เรยีนเกดิแรงจูงใจที่อยากจะคดิ 

และพยายามทีจ่ะคดิ ทัง้น้ีครผููส้อนกต็อ้งมเีทคนิคทีท่า้ทายผูเ้รยีนอยากทีจ่ะคดิหาคาํตอบ

ดว้ย 

 ตวัอยา่งสภาพการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนทีม่กีารสอดแทรกการประเมนิผลการ

คดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนอาจจะเตม็ไปดว้ยบรรยากาศทีวุ่่นวาย หรอือาจจะตงึเครยีด หรอื

น่าเบื่อหน่าย ฯลฯ กส็ุดแลว้แต่ สภาพความพรอ้มของทัง้ครูและผูเ้รยีน คงไม่มหีลกัการ

อะไรทีแ่น่นอนตายตวัหรอืเป็นสตูรสาํเรจ็สาํหรบัการประเมนิผลดา้นการคดิวเิคราะหข์อง

ผู้เรยีน อย่างไรก็ตามผู้เขยีนพยายามจะใช้ประสบการณ์ที่เคยใช้ในชัน้เรยีนมาให้เป็น

หลกัการและขอ้คดิใหค้รผููส้อนนําไปประยุกตใ์ชด้ ูดงัน้ี 

 ในระหว่างการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนไม่ว่าจะเป็นวชิาใด กลุ่มสาระใด ถ้า

ครูผู้สอนไม่ได้วางแผนการสอนที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ การวัดและการ

ประเมนิผลจะไมเ่กดิขึน้แต่ถา้ครมูกีารวางแผนอาจจะอยู่ในรปูของการทาํกจิกรรมหรอืการ

ตัง้คําถามของครทูีย่ ัว่ยุใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ (แต่ตอ้งเริม่จากง่ายๆก่อน) จากนัน้ครูกพ็ยายาม

จะสอดสา่ยสายตาวา่ นกัเรยีนคนใดทีเ่ป็นคนตอบหรอืพยายามตอบ ครคูวรรบีเปิดโอกาส

ใหต้อบทนัท ีแมจ้ะยงัไม่ถูกตอ้งกไ็ม่เป็นไร ครูควรใหก้ําลงัใจแลว้เพิม่คําถามชีนํ้าใหเ้กดิ

การคดิที่เขา้ประเดน็ เช่น ครูถามคําถามในวชิาศลิปะใหผู้เ้รยีนระดบัชัน้ประถมว่า เมื่อ

นักเรยีนดูภาพววิที่ครูนํามาน้ี แล้วนักเรยีนจะบอกได้อย่างไรว่าภาพน้ีเป็นภาพที่แสดง

ช่วงเวลาใดของวนั (ถ้าภาพสว่างแล้วมเีงาของต้นไม้ก็น่าจะเป็นเวลากลางวนั แม้ไม่มี
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ภาพดวงอาทติยป์รากฏ หรอือาจจะเป็นภาพกลางคนืเพราะทอ้งฟ้าไม่สว่างไสว แมจ้ะไม่

มดีวงจนัทร์หรอืดวงดาว เป็นต้น) การคดิวเิคราะห์ของผู้เรยีนโดยสงัเกตจากภาพและ

บอกเหตุผลไดก้แ็สดงใหค้รไูดรู้แ้ลว้วา่นกัเรยีนมกีารใชค้วามคดิวเิคราะห ์แมเ้หตุผลจะไม่

ตรงกับใจครูก็ถือว่าเขาได้คิดแล้ว และเมื่อครูชี้แนะว่าเวลาที่ว่าน้ีบอกเพียงกลางวนั 

กลางคนื หรอืเวลาเยน็พอ จุดใดบนภาพเป็นตวับอกเวลาในขณะนัน้ 

 เมื่อครูมีการป้อนคําถามให้ผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะตอบ 

(อาจจะเพยีงบางคนเพราะผูเ้รยีนยงัไม่เคยได้รบัการฝึก) ครูก็ควรถามชื่อนักเรยีนหรอื

เลขทีข่องนกัเรยีนคนนัน้ทนัท ีพรอ้มทีจ่ะใหค้ะแนนทนัท ีแมว้า่จะไมถู่กหรอืเกอืบถูก แลว้

ให้นักเรยีนบอกเหตุผลสนับสนุนของตน ครูควรใจกว้างที่จะยอมรบัความคิดของเด็ก 

จากนัน้ครูกค็วรมกีารสรุปชีแ้นะทีถู่กต้องพรอ้มเหตุผลของครู การใชค้ําถามของครูทีใ่ห้

นกัเรยีนทัง้หอ้งคดิแลว้ตอบเป็นรายบุคคล การใหค้ะแนนจะเป็นคะแนนรายบุคคลลงในใบ

รายชือ่เดก็ อาจจะให ้+1 หรอื +2 แลว้แต่ความยากงา่ยของคาํถามและความสามารถใน

การตอบ 

 จากการสงัเกตว่าการใหค้ะแนนความคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลจาก

คําถามที่ย ัว่ยุของครูให้นักเรียนทัง้ห้องคิดและตอบเป็นรายบุคคลให้พึงระวงัว่า เมื่อ

นกัเรยีนทีต่อบแลว้ แมไ้ม่ค่อยตรงประเดน็ครูกย็อมใหค้ะแนนในระดบัหน่ึง เป็นการยัว่ยุ

ให้นักเรยีนคนอื่นๆกล้าที่จะคิดและยกมอืขึ้นตอบนัน้ อาจจะเกิดเหตุการณ์ของความ

ชลุมนุทีผู่เ้รยีนแยง่กนัตอบจนครฟูงัไมรู่เ้รือ่งและควบคุมชัน้ไมอ่ยู่ เมือ่ครถูามไประยะหน่ึง

จนนักเรียนมีคะแนนแล้ว ให้ครูพยายามดูด้วยว่าคนที่ย ังไม่ได้คะแนนมีการยกมือ

พยายามตอบหรอืยงั ถา้ม ี(เพราะเผอญิเป็นคาํถามงา่ยๆ) ครคูวรเรยีกชือ่นกัเรยีนทีย่งัไม่

เคยยกมอืตอนนัน้ใหท้าํการตอบเพือ่เสรมิแรงพรอ้มคาํชม 

 ขอ้ที่ควรระวงัสําหรบัการตัง้คําถามยัว่ยุของครูใหน้ักเรยีนทัง้ชัน้ยกมอืขึน้ตอบ

นัน้ บางครัง้จะเกดิเหตุการณ์คนเดมิทีเ่คยตอบแลว้รบีตอบโดยไมค่ดิเพราะเหน็แก่คะแนน

จนไม่ตรกึตรองใหร้อบครอบก่อนตอบ ดงันัน้ครูจงึควรแจง้ใหผู้เ้รยีนหยุดตอบและคดิให้

รอบคอบ โดยบอกวา่คราวน้ีถา้ใครรบีตอบโดยไมค่ดิและขาดเหตุผลทีด่จีะมกีารใหค้ะแนน

ตดิลบ ดงันัน้คนทีต่อบบ่อยๆทําคะแนนไวเ้ยอะแลว้ระวงัจะไดต้ดิลบ -1 ทุกครัง้ทีไ่ม่คดิ

ก่อนตอบ 
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 จะสงัเกตว่าการให้คะแนนคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนการสอน

นัน้ ครูต้องมคีวามสามารถในการคุมเกมสแ์ละคุมชัน้ใหอ้ยู่ โดยเฉพาะใหเ้ป็นรายบุคคล 

ครจูะตอ้งมคีวามเป็นธรรม ถามชือ่หรอืเลขทีทุ่กครัง้แลว้ใหค้ะแนน +1 หรอื +2 แลว้แต่

กรณี ดงันัน้ครูต้องเป็นคนจําเดก็ได้และช่างสงัเกตว่าใครเคยตอบไปแลว้ ใครยงัไม่เคย

ตอบ ใครทีช่อบรบีตอบโดยไมค่ดิ บรรยากาศในชัน้เรยีนจะดาํเนินไปดว้ยดถีา้ครมูคีาํถาม

เยอะๆ และมทีัง้ประเภทงา่ยและยากขึน้ตามลําดบั กจิกรรมแบบน้ีครูไม่ควรใชเ้วลานาน

จนครบทัง้คาบ ครคูวรมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารใหค้ะแนนใหมเ่ป็นกลุ่มเป็นพวกบา้ง แลว้

ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัคดิ 

 รูปแบบของการใหค้ะแนนการคดิวเิคราะห์ผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนการสอน

นัน้ นอกจากใหเ้ป็นรายบุคคลจากคาํถามของครแูลว้ยงัมกีารใหค้ะแนนความคดิวเิคราะห์

ของผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม ใหค้นในกลุ่มช่วยกนัคดิวเิคราะหก์่อนทีจ่ะใหค้ําตอบ กจิกรรมแบบน้ี

จะเป็นรปูของการตอบคาํถามคดิวเิคราะหแ์ขง่ขนักนัระหวา่งกลุ่มต่างๆในหอ้งเรยีนอาจจะ

มปีระมาณ 8-10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มไมค่วรเกนิ 4 คน เพราะการรว่มกนัคดิวเิคราะหจ์ะ

ไดท้ัว่ถงึ 

การประเมนิผลผูเ้รยีนดา้นการคดิวเิคราะหจ์ากขอ้สอบหรอืในปลายภาคเรยีน 

 การประเมนิผลการคดิวเิคราะหจ์ากการตอบคําถามในขอ้สอบ (การประเมนิผล

สรปุ) ประเภทของคาํถามทีใ่หน้กัเรยีนตอ้งใชค้วามคดิวเิคราะหใ์นการตอบกค็อื 

 1. จงบอกความเหมอืนและความแตกต่าง 

 2. จงบอกสาเหตุของการเกดิปรากฏการณ์เหลา่น้ี 

 3. จงหาความสมัพนัธร์ะหวา่งของ 2 สิง่น้ี ระหวา่งภาพ 2 ภาพ ระหวา่งตวัแปร

ในแนวนอนและแนวดิง่ของเสน้กราฟ 

 4. จากขอ้มลู จงบอกความเกีย่วขอ้งระหวา่งคน 2 คนน้ี 

 5. ทาํไมจงึสรปุผลเชน่น้ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ตวัอยา่งที ่1 จงบอกความเหมอืนและความแตกต่าง 

- บอกความเหมอืนกนัไดข้องของ 2 สิง่ และอธบิายไดว้า่เหมอืนกนัตรงไหน ได ้2 

คะแนน 
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- บอกความเหมอืนกนัของของ 2 สิง่ไดแ้ต่อธบิายไมไ่ดว้า่เหมอืนกนัตรงไหน ได ้

1 คะแนน 

- บอกความเหมอืนกนัไมไ่ด ้ใหเ้หตุผลไมไ่ด ้ได ้0 คะแนน 

ตวัอยา่งที ่2 จงบอกสาเหตุของการเกดิปรากฏการณ์เหลา่น้ี 

- บอกสาเหตุหรอืใหเ้หตุผลของทีม่าของผลหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างครบถว้น ได ้2 

คะแนน 

- บอกสาเหตุหรอืให้เหตุผลของที่มา ของผลหรอืสิง่ที่เกิดขึ้นได้ บางส่วน ได้ 1 

คะแนน 

- บอกสาเหตุหรอืใหเ้หตุผลของทีม่า ของผลหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมไ่ด ้ได ้0 คะแนน 

ตวัอย่างที ่3 จงหาความสมัพนัธร์ะหว่างของสองสิง่น้ี ระหว่างภาพ 2 ภาพ ระหวา่งตวั

แปรในแนวนอนและแนวดิง่ของเสน้กราฟ 

- คาดเดาเหตุการณ์ได ้และบอกเหตุผลของการคาดเดาได ้ได ้2 คะแนน 

- คาดเดาเหตุการณ์ได ้แต่ไมส่ามารถใหเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผลได ้ได ้1 คะแนน 

- คาดเดาเหตุการณ์ไมไ่ด ้และใหเ้หตุผลไมไ่ด ้ได ้0 คะแนน 

 

การออกข้อสอบแบบเลอืกตอบด้วยคําถามให้คดิวเิคราะห์นัน้ ตวัคําถามอาจเป็นการ

ยกตวัอย่างสภาพการแลว้ใหน้กัเรยีนเลอืกคําตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดอย่างคดิวเิคราะห ์ดงันัน้

เพื่อใหรู้ว้่านกัเรยีนเลอืกคําตอบอย่างคดิวเิคราะหห์รอืไม่ และคดิอย่างไร ทา้ยขอ้สอบขอ้

นัน้จึงควรมีการถามต่อว่า “จงให้เหตุผลในการเลือกคําตอบของนักเรียน” ดัง

ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

จากกระบอกตวง 2 กระบอกทีม่ขีนาดเทา่กนัดงัรปู เมือ่ใสน้ํ่าลงในกระบอกทัง้สอง

น้ี ในระดบัเท่าๆจากนัน้ครมูลีกูวตัถุกลม 2 ลกู ขนาดเทา่ๆกนั ต่างจากวสัดุต่างกนั คอื 
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ลกูหน่ึงทาํจากแกว้ สว่นอกีรปูหรอืทาํจากเหลก็ เมือ่ครใูสล่กูแกว้ลงในกระบอกที ่1 (ดงั

รปู) แลว้ นกัเรยีนคดิวา่ ถา้ครใูสล่กูเหลก็ลงในกระบอกที ่2 ระดบัน้ําในกระบอกที ่2 

ระดบัใด 

 

สงูกวา่ระดบัน้ําในกระบอกที ่1 

ตํ่ากวา่ระดบัน้ําในกระบอกที ่1 

เทา่กบัระดบัน้ําในกระบอกที ่1 

ไมม่คีาํตอบทีแ่น่นอน 

จงใหเ้หตุผลทีน่กัเรยีนเลอืกตอบตวัเลอืกนัน้ ....................................................... 
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ภาคผนวก (ข) 

รวบรวมผลงานวิจยัทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
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การสาํรวจแนวคดิของนกัศกึษาครวูชิาเอกฟิสกิสช์ัน้ปีที ่3 เกีย่วกบัแรงและการเคลือ่นที ่

 

ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ ์, เพญ็จนัทร ์ซงิค ์และ วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

นิสติปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรศ์กึษา 

โครงการผลตินกัวจิยัพฒันาดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

ภาควชิาการศกึษา, คณะศกึษาศาสตร ์

E-mail: g4486019@ku.ac.th 

วท.ม.(นิวเคลยีรฟิ์สกิส)์, รองศาสตราจารย ์

ภาควชิาฟิสกิส,์ คณะวทิยาศาสตร,์ 

Ph.D.(Secondary Education), Ed.D.(Science Education), ศาสตราจารย ์

ภาควชิาการศกึษา, คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

บทคดัยอ่ 

 เพื่อสาํรวจแนวคดิของนักศกึษาครวูชิาเอกฟิสกิสช์ัน้ปีที ่3 เกีย่วกบัแรงและการ

เคลื่อนที ่และจําแนกแนวคดิดงักล่าวโดยเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์ผูว้จิยั

สมัภาษณ์แนวคดิเกี่ยวกบัแรงและการเคลื่อนที่ของนักศกึษาครูวชิาเอกฟิสกิสช์ัน้ปีที่ 3 

จาํนวน 13 คน จากมหาวทิยาลยัราชภฎัในภาคกลาง 2 แห่ง โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบใช้

ภาพเขยีนลายเสน้ประกอบ ผลการวจิยัพบว่านักศกึษาครูวชิาเอกฟิสกิสช์ัน้ปีที ่3 มี

แนวคดิทีห่ลากหลายตัง้แต่แนวคดิทางวทิยาศาสตร ์แนวคดิสมบูรณ์เกี่ยวกบัการละเลย

แรงบางชนิดทีก่ระทําต่อวตัถุ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงเสยีดทาน และแรงปฎกิริยิา อาจเกดิ

จากการที่นักศกึษามมีุมมองที่ยดึตนเองเป็นสําคญั และแนวคดิคาดเคลื่อนจากแนวคดิ

ทางวิทยาศาสตร์ที่พบบ่อยมาก คือ แนวคิดเกี่ยวกับแรงขบัดนัภายในของวตัถุ และ

แนวคดิเกีย่วกบัแรงแสดงนยัของการเคลือ่นทีข่องวตัถุ 

 

 

 

 

mailto:g4486019@ku.ac.th�
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ปญัหาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนกัศกึษาโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี

ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) 

 

ชาตร ีฝา่ยคาํตา และ วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

นิสติปรญิญาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตรศ์กึษา โครงการผลตินกัวจิยัพฒันาดา้นการเรยีน

การสอนวทิยาศาสตร ์

Ph.D.(Secondary Education) และ Ed.D.(Science Education), ศาสตราจารย ์

ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้น้ีวตัถุประสงคเ์พือ่สาํรวจปญัหาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นการ

เตรยีมการสอน สื่อการสอน การดําเนินการสอน ครูฝึกสอน นักเรยีน อาจารย์นิเทศก ์

อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง โรงเรยีนฝึกประสบการณ์วชิาชพี และการจดัเตรยีมประสบการณ์วชิาชพี 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษาในโครงการส่งเสรมิการผลติครูทีม่คีวามสามารถ

พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) จากสถาบนัผลติคร ู11 แห่งทัว่ประเทศ 

วชิาเอกชวีวทิยา เคม ีและฟิสกิส์ จํานวน 91 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาเป็น

แบบสอบถามแบบประเมนิคา่ และแบบปลายเปิด วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่า

มชัฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่า มีปญัหาด้านการ

เตรยีมการสอน สื่อการสอน การสอน นักเรยีน และโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วชิาชพีใน

ระดบัปานกลาง ส่วนปญัหาด้านครูฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และการ

จดัเตรียมประสบการณ์วิชาชพี ตลอดจนบุคลากรเกี่ยวข้องอื่นๆควรมีโอกาสร่วมกนั

วางแผนและพฒันาการจดัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูหด้ยีิง่ขึน้ 
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สภาพการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูท้ี ่3: สารและสมบตัขิองสารตามความ

คดิเหน็ของครวูทิยาศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษา 

 

อภษิฐา จนัทรประเสรฐิ และวรรณทพิา รอดแรงคา้ 

นิสติปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรศ์กึษา, 

โครงการผลตินกัวจิยัพฒันาดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร,์ 

E-mail: japisate@hotmail.com  

Ph.D.(Secondary Education), Ed.D. (Science Education), ศาสตราจารย,์ 

ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

บทคดัยอ่ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ สาํรวจความคดิเหน็ของครวูทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้

ประถมศกึษาเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนในสาระการเรยีนรูท้ี ่3: สารและ

สมบตัขิองสาร ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่การศกึษาเขต 2 

จงัหวดันนทบุร ีจาํนวน 10 โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการคดัเลอืกโดยผูบ้รหิารและ

ฝา่ยวชิาการของแต่ละโรงเรยีนๆละสองคนไดจ้าํนวนครทูัง้หมด 20 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น

การวจิยั คอื แบบสอบถามความคดิเหน็ของครูวทิยาศาสตรเ์กี่ยวกบั กระบวนการเรยีน

การสอนวทิยาศาสตร ์วธิสีอน สือ่การสอน และการประเมนิผลการเรยีนในสาระการเรยีนรู้

ที ่3: สารและสมบตัขิองสาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถี่และค่ารอ้ยละ ผลการวจิยั

พบวา่ รอ้ยละ 85 ของคร ูเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 55 มอีายุประมาณ 51-60 ปี รอ้ยละ 95 

จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและมปีระสบการณ์สอนวทิยาศาสตรน้์อยกวา่ 5 ปี หรอื

มากกว่า 15 ปี ในปรมิาณทีเ่ท่ากนัคอืรอ้ยละ 40 ในเรื่องกระบวนการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร ์วธิสีอน สือ่การสอน และการประเมนิผลการเรยีนพบว่า ครมูคีวามคดิเหน็ที่

หลากหลายโดยครสูว่นใหญ่เหน็ว่ามนีกัเรยีนมคีวามรูว้ทิยาศาสตร ์แต่มคีวามสามารถใน

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน อีกทัง้ ครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและไม่แน่ใจว่า

นกัเรยีนมคีวามรูเ้ดมิทางวทิยาศาสตร ์ครมูที ัง้เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยในปรมิาณเท่าๆกนั

วา่นกัเรยีนมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ครเูกอืบทุกคนเหน็ดว้ยว่าการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เกดิจากการอธบิายของครูในเรื่องวธิสีอนครูส่วนใหญ่ใชว้ธิสีอนโดย
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ยกตัวอย่าง ทําแบบฝึกหัด ทําการทดลอง มีครูส่วนน้อยที่สอนโดยการใช้เกมส์ ใช้

แบบจําลอง ใช้กสนแก้ปญัหาและการสบืเสาะหาความรู้ ครูส่วนมากใช้สื่อการสอนคอื 

หนังสอืเรยีน สื่อของจรงิ และอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ ไม่มคีรูคนใดที่ใช้แผ่นใสและเครื่อง

ฉายขา้มศรีษะ สาํหรบัการประเมนิผล ครสูว่นใหญ่ใชว้ธิกีารประเมนิผลตามสภาพจรงิ ใช้

ขอ้สอบปรนยัและขอ้สอบอตันยั มคีรสูว่นน้อยทีป่ระเมนิโดยใหน้กัเรยีนเขยีนอนุทนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SE 651 (751)                                                                                       115 

Pa
ge

11
5 

สภาพการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรต์ามแนวปฏริปูหลกัสตูรวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานใน

ประเทศไทย 

The State of Teaching and Learning Science according to Basic Science 

Curriculum Reform in Thailand 

 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ (Vantipa Roadrangka) 

นฤมล ยุตาคม (Naruemon Yutakom) 

พรทพิย ์ไชยโส (Porntip Chaiso) 

 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรต์ามแนว

ปฏริูปหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ข ัน้พื้นฐานตามการรบัรู้ของครูวทิยาศาสตร์ นักเรยีน และ

วทิยาศาสตรศ์กึษา โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิสาํรวจ กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มแบบชัน้ 

ภูมไิดค้รวูทิยาศาสตร ์225 คน นกัเรยีน 2250 คน และนกัวทิยาศาสตรศ์กึษา 256 คน 

เครื่องมอืในการวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถามจํานวน 3 ชุด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิ

บรรยาย ผลการวจิยัพบว่า สภาพการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรเ์ป็นไปตามแนวปฏริูป

หลกัสตูรวทิยาศาสตรใ์นระดบัหน่ึง โดยมคีรวูทิยาศาสตรบ์างท่านใชว้ธิสีอนตามหลกัสตูร

วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

เพือ่กระตน้ใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ความรูแ้ละกระบวนการต่างๆและพฒันาความมี

เหตุผล ทกัษะการคดิวจิารณญาณและการคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน ใชส้ื่ออุปกรณ์แบบ

ต่างๆตามหลกัสูตรของ สสวท. ใชว้ธิกีารที่หลากหลายที่บ่งชผ้ลการเรยีนรูข้องนักเรยีน

จากกจิกรรมการเรยีนรู ้สาํหรบันกัเรยีนสว่นใหญ่นัน้ทาํงานเป็นกลุ่มเลก็ๆ และนานๆครัง้

ถึงทําโครงงานวทิยาศาสตร์ ใช้เอกสารที่ครูทําขึน้ ใช้แหล่งเรยีนรู้จากเวบ็ไซด์ และใช้

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนรับรู้ว่าครูให้น้ําหนักมากกับการประเมินโดยใช้

แบบทดสอบมาตราฐาน แบบทดสอบอตันัย และแบบทดสอบปรนัย นักวทิยาศาสตร์

ศกึษาส่วนใหญ่มความคดิเหน็ทัง้ทีส่อดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัระดบัความเหน็ของครู

และนักเรียน นอกจากน้ีครูวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาส่วนใหญ่ต่างเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่ ปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีน คอื นกัเรยีนที่
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ไม่สนใจเรียน การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และอัตราส่วนท่สูงระหว่าง

นกัเรยีนต่อคร ู
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การพฒันาแนวคดิเกีย่วกบัแรงและการเคลือ่นทีข่องวตัถุของนกัศกึษาครวูชิาเอกฟิสกิส์

ชัน้ปีที ่3 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

 

ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ ์เพญ็จนัทร ์ซงิค ์และวรรณทพิา รอดแรงคา้ 

นิสติปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรศ์กึษา 

โครงการผลตินกัวจิยัพฒันาดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

E-mail : g4486019@ku.ac.th 

วท.ม.(นิวเคลยีรฟิ์สกิส)์, รองศาสตราจารย ์

ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์

Ph.D.(Secondary Education), Ed.D.(Science Education), ศาสตราจารย ์

ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเกษรศาสตร ์

 

บทคดัยอ่ 

 บทความน้ีนําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับ

มธัยมศกึษาและอุดมศกึษาและการพฒันาแนวคดิเรื่องแรงและการเคลื่อนทีข่องวตัถุ เกบ็

ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์นักศกึษาครูวชิาเอกฟิสกิสช์ัน้ปีที่ 3 จํานวน 4 คน จาก

มหาวทิยาลยัราชภฏัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้สอนในระดบั

มธัยมศกึษาและอุดมศกึษาจดัการเรยีนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวตัถุโดยใช้การ

บรรยายเป็นหลกั และมุ่งเน้นการท่องจําสมการต่างๆมากกว่าความเขา้ใจแนวคดิสาํคญั

และการประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนั ทําใหผู้เ้รยีนขาดความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละมเีจต

คตทิี่ไม่ดต่ีอการเรยีน ในขณะที่กจิกรรมการเรยีนรูใ้นช่วงการแสดงแบบอย่างการสอน

แบบผนวกเน้ือหา ชว่ยใหน้กัศกึษาพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแรงและการเคลื่อนที่

ของวตัถุ ตลอดจนการใหเ้หตุผลไดด้กีวา่ ทัง้น้ีพบวา่มมุมองทีย่ดึตนเองเป็นศนูยก์ลางและ

แนวคิดเกี่ยวกับแรงขบัดันภายในของวตัถุเป็นอุปสรรคสําคัญในการเรียนรู้แนวคิด

เกีย่วกบัแรงและการเคลือ่นทีข่องวตัถุ 

 

 

mailto:g4486019@ku.ac.th�
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การผลติและการพฒันาครวูทิยาศาสตรต์ามแนวปฏริปูการเรยีนรู ้พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

Science Teacher Preparation and Development According to Learning Reform, 

Nationnal Education Act of B.E. 2542 (1999) 

 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ พรทพิย ์ไชยไส นฤมล ยุตาคม 

ภาวณิ ีศรสีขุวฒันานนัท ์และ สนุนัท ์สงัขอ์่อง 

Vantipa Roadrangka, Porntip Chaiso, Naruemon Yutakom, 

Pawinee Srisukwatananan, and Sunan Sung-Onk 

 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่สงัเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการผลติและ

การพฒันาครูวทิยาศาสตร์ตามแนวปฏริูปการเรยีนรู ้วธิดีําเนินการวจิยัใชว้ธิกีารต่างๆ 

ได้แก่ การวเิคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบวดัอื่นๆ การวจิยั

ปฏบิตักิารแบบร่วมมอื และการสมัมนากลุ่ม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา

สําหรบัขอ้มูลเชงิคุณภาพ และวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ 

ผลการวจิยัพบวา่ ในกระบวนการผลติคร ูสถาบนัผลติครคูวรมกีารบรหิารจดัการหลกัสตูร

อยา่งเป็นระบบ มกีารศกึษาวจิยัประเมนิหลกัสตูรและประเมนิบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรไป

ช่วงระยะเวลาหน่ึง มรีะบบการบรหิารจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชพี เพื่อให้นิสติ

นกัศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วชิาชพีโดยอาศยัการ

ชี้แนะและการทํางานอย่างร่วมมือกันระหว่างครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ใน

กระบวนการพฒันาครู สถาบนัผลิตครูควรประสานงานกบัโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วชิาชพี โดยส่งเสรมิโรงเรยีนให้จดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริูปการเรยีนรู ้ส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าทางวชิาการให้กบัครูประจําการที่มคีุณภาพทําหน้าที่เป็นครูพีเ่ลี้ยง โดย

พฒันาครพูีเ่ลีย้งใหจ้ดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริปูการเรยีนรูแ้ละทาํวจิยัในชัน้เรยีนที่

สอดคลอ้งกบัภาระงาน 
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ทรรศนะทีม่ต่ีอธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติครวูทิยาศาสตรแ์ละอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง 

Science Student Teachers and Their Cooperating Teachers’ Views About the 

Nature of Science 

 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

Vantipa Roadrangka 

 

บทคดัยอ่ 

 การปฏริูปวทิยาศาสตร์ศกึษาเน้นการสอนวทิยาศาสตร์ที่ส่งเสรมิธรรมชาตขิอง

วทิยาศาสตรต์ามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตวัเอง การช่วยนิสติครวูทิยาศาสตร์

และอาจารย์พีเ่ลี้ยงให้พฒันาทรรศนะทีม่ต่ีอธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรจ์งึเป็นเป้าหมาย

หลักของการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การศึกษาเรื่องน้ีซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการวจิยัเรื่อง รูปแบบการนิเทศนิสติฝึกสอน: การสง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีและการ

เป็นพี่เลี้ยงนิสติฝึกสอน มวีตัถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ทรรศนะของนิสติครูวทิยาศาสตร์จาก

หลกัสตูรผลติคร ู5 ปีและอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์เครือ่งมอืไดแ้ก่ 

แบบสอบถามซึง่ปรบัปรุงจากแบบสอบถามของ Haider ใชแ้บบสอบถามวดัทรรศนะของ

นิสติครวูทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครจํานวน 33 คร ู

และอาจารย์พีเ่ลีย้งของนิสติจํานวน 27 คน และใชก้ารสมัภาษณ์หลงัจากพลวจิยัตอบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ครอบคลุมแนวคิดธรรมชาติของ

วทิยาศาสตร์ใน 5 ด้าน คอื ทฤษฎีและแบบจําลองทางวทิยาศาสตร์บทบาทของ

นักวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และกฎทาง

วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ทัง้นิสติครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยงไม่ได้มี

ทรรศนะต่อธรรมชาตขิงิวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิดัง้เดมิหรอืตามแนวคดิรว่มสมยั แต่มทีัง้

สองแนวคดิผสมกนั ผลการวจิยัน้ีจะนําไปสูก่ารออกแบบโปรแกรมเพื่อสง่เสรมิทรรศนะที่

มต่ีอธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติครวูทิยาศาสตรแ์ละอาจารยพ์ีเ่ลีย้งต่อไป 
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การศกึษาสภาพปญัหาและความสาํเรจ็ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรร์ะดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ 

Study of Learning Conditions : Obstacle and Success In Science of Lower 

Secondary Classes 

 

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์

จนัทนา เลอืดกรงุศร ี

ผดุงศกัดิ ์วศิษิฎว์ฒุกุิล 

บุญทว ีอรณุมาศ 

ยรรยง ปกป้อง 

ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ ์

ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปีงบประมาณ 

2542 

  

 การศกึษาสภาพปญัหาและความสําเรจ็ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาสาสตร ์

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มจุีดมุ่งหมายเพื่อศกึษาสภาพปญัหาในการจดัการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตร์ พฤตกิรรมการเรยีนการสอนและปจัจยัทีท่ําให้เกดิความสําเรจ็ในการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาสาสตรก์ลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยครผููส้อนวทิยาศาสตรใ์นระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ จํานวน 679 คน และนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 2,465 คน เกบ็

ขอ้มลูในระหว่างปีการศกึษา 2542 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม

สภาพการเรยีนการสอนวทิยาสาสตร ์แบบสงัเกตการสอนวทิยาศาสตร์ แบบสมัภาษณ์

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์และแบบวดัความสนใจทาง

วทิยาศาสตร์ วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

การสงัเกตและสมัภาษณ์ครวูทิยาศาสตร ์และการทดสอบนกัเรยีน ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

1. สภาพการจดัการเรยีนการสอน 

 สภาพการใชห้ลกัสตูร ครสูว่นใหญ่จะสอนเน้ือหาตรงๆ ไมม่กีารดดัแปลง นกัเรยีน

ไม่เกดิการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ ไม่เกดิกระบวนการ ครูผูส้อนเกอืบครึง่หน่ึงทีไ่ม่มวีุฒทิางการ
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สอนวทิยาศาสตร ์นอกจากนัน้ประมาณ 1 ใน 3 ของคร ูไม่ไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิ

ทางการสอนวทิยาศาสตรใ์นชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา ครมูเีวลาในการเตรยีมการสอนน้อย และ

ไม่ค่อยคาํนึงถงึสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ การสอนสว่นใหญ่ยงัไม่สามารถเน้นผูเ้รยีนเป็น

ศูนย์กลางไดเ้พราะนักเรยีนในแต่ละหอ้งค่อนขา้งมาก การตรวจงานไม่ทัว่ถงึ การใชส้ื่อ

การสอนอยู่ในระดบัตํ่า การเรยีนการสอนเน้นเน้ือหามากกว่ากระบวนการ ทําใหน้กัเรยีน

ไม่สามารถเขา้ถงึวทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ ผลการเรยีนของนักเรยีนอยู่ในระดบัปาน

กลาง นักเรียนมีส่วนในการคิดและการทดลองวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรป์านกลางและคอ่นขา้งตํ่า 

2. พฤตกิรรมการเรยีนการสอน 

 การเรยีนการสอนยงัเน้นครเูป็นศนูยก์ลางเป็นสว่นใหญ่ นกัเรยีนยงัมบีทบาทน้อย

ทัง้ในดา้นการทาํกจิกรรมต่างๆ ในระหวา่งเรยีนและการสรปุบทเรยีน 

3. ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการสอน พบวา่ นกัเรยีนในกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่ามคีวาม

แตกต่างกนัในความถนัดทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เจตคตต่ิอ

วทิยาศาสตร ์และความสนใจทางวทิยาศาสตร ์ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั

เหล่าน้ีพบว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัความถนัดทางการ

เรียนด้านตัวเลข และเจตคติ ส่วนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อเจตคติต่อ

วทิยาศาสตร ์49 เปอรเ์ซน็ต ์

 ครูวทิยาศาสตรด์เีด่นจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นกระบวนการในการปฏบิตังิาน

และกระบวนการกลุ่มนวตักรรมการเรยีนการสอนที่สําคญัได้แก่ เทคนิคการสอนแบบ

ต่างๆ คอื วธิีสอนแบบอรยิสจัสี ่วธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน  วธิีสอนโดยเน้นการคดิ

แบบโยนิโสมนสกิาร วธิสีอนโดยใชเ้ทคนิคพยากรณ์ การสอนตามแนวทฤษฎธีรรมชาต ิ

และใชก้จิกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมควิซ ีการจดัหอ้งเรยีนแบบศูนยก์ารเรยีน การใชส้ื่อ

การสอนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 
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การพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์วชิาชพีครวูทิยาศาสตร ์

Development of Field Experience Model for Preservice Science Teachers 

 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ และ ภาวณิ ีศรสีขุวฒันานนัท ์

Vantipa Roadrangka and Pawinee Srisukwatananan 

 

บทคดัยอ่ 

 การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู

วทิยาศาสตร์ เพื่อการจดัการเรยีนการสอนตามแนวปฎิรูปการเรยีนรู้ พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ผลการวจิยัเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์วชิาชพีใน

หลกัสูตรการผลติครูวทิยาศาสตร ์บทบาทหน้าทีข่องอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พีเ่ลี้ยง 

และลกัษณะของนิสตินักศกึษาในกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในปีการศกึษา 

2545 ในระยะที ่1 ของโครงการวจิยัน้ีนํามาใชใ้นการสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์

วชิาชพีครวูทิยาศาสตร ์และนํารปูแบบมาทดลองใชด้ว้ยวธิกีารวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่น

ร่วม ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์วชิาชพีครูวทิยาศาสตร ์

และเงือ่นไขสาํคญัทีส่ง่ผลใหก้ารปฏบิตักิารตามรปูแบบบรรลุผลตามทีค่าดหวงั 
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ภาคผนวก (ค) 

รวบรวมตวัอย่างเครื่องมือวดัทางวิทยาศาสตร ์
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1. ตวัอย่างข้อสอบ 

 โครงการวิจยันานาชาติ TIMSS 2007 

ตวัอย่างข้อสอบฟิสิกส ์

1. เมื่อเปรยีบเทยีบคลื่นเสยีงที่มคี่าแอมพลจิูดสูงกบัคลื่นเสยีงที่มคี่าแอมพลจิูดตํ่า 

ขอ้ความใดต่อไปน้ีเป็นจรงิ 

 ก. คลืน่เสยีงทีม่คีา่แอมพลจิดูสงูมพีลงังานน้อยกวา่และเสยีงเบากวา่ 

 ข. คลืน่เสยีงทีม่คีา่แอมพลจิดูสงูมพีลงังานมากกวา่และเสยีงดงักวา่ 

 ค. คลืน่เสยีงทีม่คีา่แอมพลจิดูสงูมพีลงังานเทา่กนัแต่เสยีงเบากวา่ 

 ง. คลืน่เสยีงทีม่คีา่แอมพลจิดูสงูมพีลงังานเทา่กนัแต่มเีสยีงดงักวา่ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย               นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                    ข.                           44.5 

 

2. ในหุบเขาลกึบนโลก เมือ่คนตะโกนจะไดย้นิเสยีงสะทอ้นจากภเูขาทีอ่ยูร่อบๆ แต่ในหุบ

เขาทีค่ลา้ยกนัน้บนดวงจนัทรจ์ะไมไ่ดย้นิเสยีงสะทอ้น ทัง้น้ีเพราะเหตุใด 

 ก. แรงโน้มถ่วงทีด่งึดดูบนดวงจนัทรม์น้ีอยมาก 

 ข. อุณหภมูบินดวงจนัทรต์ํ่ามาก 

 ค. ไมม่อีากาศบนดวงจนัทรท์ีเ่สยีงจะเคลือ่นทีผ่า่น 

 ง. ภเูขาบนดวงจนัทรไ์มส่ามารถสะทอ้นเสยีงได ้

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

    การประยุกตค์วามรู ้                  ค.                           55.7 

 

3. แอลกอฮอลเ์ป็นสารทีใ่ชบ้รรจุในหลอดแกว้ทีใ่ชท้าํเทอรม์อมเิตอร ์เมือ่วางเทอรม์อ

มเิตอรท์ีอุ่ณหภมูต่ิางกนัระดบัแอลกอฮอลจ์ะเลือ่นขึน้หรอืลดลง ขอ้ความใดต่อไปน้ีที่

อธบิายไดด้ทีีส่ดุถงึสาเหตุทีท่าํใหร้ะดบัแอลกอฮอลเ์ปลีย่นแปลง 

 ก. หลอดแกว้หดตวัเมือ่ไดร้บัความรอ้น 
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 ข. แอลกอฮอลห์ดตวัเมือ่ไดร้บัความรอ้น 

 ค. เมือ่ไดร้บัความรอ้นหลอดแกว้ขยายตวัไดม้ากกวา่แอลกอฮอล ์

 ง. เมือ่ไดร้บัความรอ้นแอลกอฮอลข์ยายตวัไดม้ากกวา่หลอดแกว้ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

  การประยุกตใ์ชค้วามรู ้                 ง.                           50.2 

 

4. ภาพแสดงตะปเูหลก็ทีพ่นัดว้ยขดหลวดทีม่ฉีนวนหุม้และขดลวดถูกต่อไวก้บัแบตเตอรี่

จะมอีะไรเกดิขึน้กบัตปเูหลก็ เมือ่มกีระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวด 

 ก. ตะปจูะหลอมเหลว 

 ข. จะมกีระแสไฟฟ้าไหลผา่นตะป ู

 ค. ตะปจูะมสีภาพเป็นแมเ่หลก็ 

 ง. ไมม่อีะไรเกดิขึน้กบัตะป ู

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้              เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                   ค.                           34.0 

 

5. เพราะเหตุใดสขีองวตัถุ เชน่ แอปเป้ิล จงึเหมอืนกบัสขีองคลื่นเสยีง 

 ก. คลืน่เสยีงเดนิทางผา่นวตัถุ 

 ข. คลืน่เสยีงถูกวตัถุดดูกลนื 

 ค. คลืน่แสงถูกสะทอ้นโดยวตัถุ 

 ง. คลืน่แสงเดนิทางรอบวตัถุ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

  การประยุกตใ์ชค้วามรู ้                ค.                          42.7 
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6. สมบตัใิดต่อไปน้ีของสารทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงในระหวา่งทีส่ารมกีารขยายตวัดว้ยความรอ้น 

 ก. มวล 

 ข. ปรมิาตร 

 ค. รปูรา่ง 

 ง. ระยะระหวา่งอนุภาค 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                เฉลย            นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

    ความรู/้ความเขา้ใจ                   ก.                         61.3 

 

7. พอลลนีบรรจุน้ําปรมิาณเทา่กนัในภาชนะขนาดเทา่กนั 2 ใบ และละลายเกลอื 1 ชอ้น

โต๊ะลงในภาชนะใบหน่ึงแลว้นําภาชนะทัง้ 2 ใบใสตู่เ้ยน็ในชอ่งแชแ่ขง็ จากนัน้สงัเกตทุกๆ 

5 นาท ีจนน้ําในภาชนะพอลลนีจะพบอะไรจากการทดลอง 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 คาํตอบถูก คาํตอบทีเ่ป็นคาํถาม เชน่ พจิารณาผลของเกลอืทีล่ะลายต่ออุณหภมูทิี่

ลดลง หรอืคาํตอบทีเ่ป็นการสรปุเปรยีบเทยีบอตัราการแขง็ตวั (หรอืจุดเยอืกแขง็อุณหภูม)ิ 

บนพืน้ความรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่คยม ี

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้              เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

     การใชเ้หตุผล       ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน                8.5 

 

8. เจมสเ์ตมิน้ําลงในหมอ้แลว้นําขึน้ตัง้บนเตา และวดัอุณหภมูขิองน้ําขณะทีน้ํ่าเริม่เดอืด 

เมือ่เทอรม์อมเิตอรอ์่านคา่ได ้100 องศาเซลเซยีส เจมสจ์งึเพิม่ความรอ้นและน้ํายงัเดอืด

ต่อไปอกี 5 นาท ีเขาจงึอ่านอุณหภมูขิองเดอืดอกีครัง้หน่ึง 

อุณหภมูทิีอ่่านไดจ้ะมคีา่มากกวา่ น้อยกวา่ หรอืเทา่กบั 100 องศาเซลเซยีส 

 คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………. 

 จงใหเ้หตุผลประกอบคาํตอบ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 คาํตอบถูก เทา่กบั 100 องศาเซลเซยีส โดยมคีาํอธบิายทีถู่กตอ้งเรือ่งการเดอืด

ของน้ําเกดิขึน้ทีอุ่ณหภมูคิงที ่ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย            นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

การประยุกตใ์ชค้วามรู ้    ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน          30.4 

 

9. เมือ่ดดีกตีารจ์ะไดย้นิเสยีง จะมอีะไรเกดิขึน้กบัเสยีงทีไ่ดย้นิถา้ดดีกตีารเ์สน้เดมิใหแ้รง

ขึน้ 

 ก. ความดงัของเสยีงจะเท่าเดมิ และระดบัเสยีงจะสงูขึน้ 

 ข. ระดบัเสยีงจะเทา่เดมิ และความดงัของเสยีงจะสงูขัน้ 

 ค. ทัง้ระดบัเสยีงและความดงัของเสยีงจะสงูขึน้ 

 ง. ทัง้ระดบัเสยีงและความดงัของเสยีงจะเทา่เดมิ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย            นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

    ความรู/้ความเขา้ใจ                   ข.                        30.3 

 

10. นําน้ํา 300 กรมั ใสถ่าดแลว้แชใ่นชอ่งแชแ่ขง็ของตูเ้ยน็ เพือ่ทาํใหเ้ป็นน้ําแขง็ เมือ่น้ํา

กลายเป็นน้ําแขง็ มวลของน้ําแขง็จะมคีา่เทา่ใด (เลอืกเพยีง 1 คาํตอบ) 

          มากกวา่ 300 กรมั 

          300 กรมั 

          น้อยกวา่ 300 กรมั 

 จงใหเ้หตุผลประกอบคาํตอบ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 คาํตอบถูก มดีงัน้ี 

 1.) 300 กรมัโดยมคีาํอธบิายทีด่ ีเชน่ น้ําเปลีย่นเป็นน้ําแขง็ดว้ยปรมิาณเทา่เดมิ 

มวลเทา่เดมิไมม่อีะไรหายไป มวลคงทีเ่มือ่เปลีย่นแปลงทางกายภาพ สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงคอื 

ความหนาแน่น 
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 2.) น้อยกวา่ 300 กรมั โดยมคีาํอธบิายทีด่บีนพืน้ฐานเรือ่งการระเหยของน้ํา

บางสว่น เชน่ น้ําหนกัของน้ําแขง็จะไมเ่ปลีย่นแปลง แต่อาจจะระเหยไปนิดหน่อย น้ําหนกั

ของน้ําแขง็อาจน้อยลงเลก็น้อยเพราะบางสว่นจะระเหยไป 

 3.) มากกวา่ 300 กรมั โดยมคีาํอธบิายทีด่บีนพืน้ฐานเรือ่งมวลทีเ่พิม่เขา้มาจาก

อากาศทีถู่กกกัอยูภ่ายใน เชน่ น้ํามคีวามหนกัเมือ่อยูน่ิ่งดงันัน้จงึไมม่อีากาศอยูภ่ายใน 

น้ําแขง็มกีารขายตวัดงันัน้อากาศจงึเขา้มาไดแ้ละอากาศมมีวล อากาศเขา้มาตอนทีน้ํ่า

แขง็ตวัและกกัอากาศไวข้า้งใน 
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ตวัอย่างข้อสอบวิชาเคมี 

1. แก๊สชนิดใดทีเ่ป็นสาเหตุทาํใหก้ระป๋องโลหะเกดิสนิม 

 ก. ไฮโดรเจน 

 ข. ออกซเิจน 

 ค. ไนโตรเจน 

 ง. ฮเีลยีม 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย                 นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                    ข.                               28.5 

 

2. ซลัลจุีม่ข ัว้ไฟฟ้า 2 ขัว้ ลงในบกีเกอรท์ีม่สีารละลายบรรจุอยูแ่ลว้ต่อขัว้ไฟฟ้าเขา้กบัแบ

ตเตอร ีซลัลรีายงานวา่ “ทีข่ ัว้ไฟฟ้าขัว้หน่ึงมฟีองแก๊สเกดิขึน้” คาํกลา่วน้ีจดัเป็น 

 ก. การสงัเกต 

 ข. การคาดคะเน 

 ค. ขอ้สรุป 

 ง. ทฤษฎ ี

 จ. สมมตฐิาน 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย                 นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                    ก.                               62.5 

 

3. สารชนิดใดทีจ่าํเป็นต่อการเกดิการเผาไหมข้องวตัถุ 

 ก. โอโซน 

 ข. ออกซเิจน 

 ค. ไฮโดรเจน 

 ง. คารบ์อนไดออกไซด ์

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย                 นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                    ข.                               31.8 
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4. การเปลีย่นแปลงใดต่อไปน้ีไมใ่ชก่ารเปลีย่นแปลงทางเคม ี

 ก. การละลายของน้ําแขง็ 

 ข. การกรอ่นของเงนิ 

 ค. การเผาไหมข้องไมข้ดีไฟ 

 ง. การเน่าเป่ือยของผกั 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                เฉลย                นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                     ก.                             45.8 

 

5. ถุงน้ําดทีาํหน้าทีเ่กบ็น้ําดซีึง่เป็นของเหลวทีช่ว่ยในกระบวนการยอ่ยไขมนั ผูท้ีไ่มม่ถุีง

น้ําดคีวรหลกีเลีย่งอาหารชนิดใดต่อไปน้ี 

 ก. ผลไม ้

 ข. ขา้ว 

 ค. เนยแขง็ 

 ง. ผกั 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้              เฉลย                นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

  การประยุกตใ์ชค้วามรู ้                ค.                               90.1 

 

6. สารใดต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของสารละลายกรด 

 ก. สารฟอกขาว 

 ข. น้ําสม้สายช ู

 ค. น้ําเชือ่ม 

 ง. น้ําเกลอื 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้              เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

         การใชเ้หตุผล                    ข.                            61.3 
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7. ตารางแสดงวสัดุชนิดต่างๆ ทีถู่กจดัเป็น 2 กลุม่ 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 

อากาศ เหลก็ 

น้ําแขง็ ทองแดง 

ไม ้ ทองคาํ 

เกณฑใ์ดต่อไปน้ีทีใ่ชจ้ดักลุม่วสัดุเป็นกลุม่ที ่1 และ 2 

 ก. การละลายน้ําได ้

 ข. การทนแรงอดั 

 ค. ลกัษณะทางกายภาพ 

 ง. การนําไฟฟ้า 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                 เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                      ง.                         43.0 
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ตวัอย่างข้อสอบวิชาชีววิทยา 

1. มจีาํนวนสิง่มชีวีติ (พชืและสตัว)์ ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณมหาสมุทรลกึน้อยชนิดกวา่

สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกลผ้วิน้ําสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณกน้มหาสมุทรตอ้งมกีาร

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะต่างๆของบรเิวณนัน้ 

จงระบุสภาวะทีพ่บในบรเิวณกน้มหาสมทุรทีท่าํใหพ้ชืและสตัวส์ว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นบรเิวณ

นัน้ยากมาสภาวะ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 คาํตอบถูก กลา่วถงึการขาดแสง อุณหภมูติํ่า ความดนัสงู การขาดสารอาหาร 

หรอืคาํตอบถูกอื่นๆ เชน่ ทีก่น้มหาสมุทรมความเคม็มาก ทีก่น้มหาสมทุรมแีก๊สพษิที่

ปลอ่ยออกมาจากชอ่งประทุภเูขาไฟ ความสามารถในการมองเหน็ตํ่า 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                   เฉลย                  นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

      การใชเ้หตุผล             ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน                     25.5 

 

2. ในสิง่มชีวีติ โมเลกุลขนาดใหญ่และซบัซอ้นถูกทาํใหแ้ตกออกเป็นโมเลกุลขนาดเลก็และ

ไมซ่บัซอ้นไดก้ระบวนการน้ีเรยีกวา่อะไร 

 ก. การขบัถ่าย 

 ข. การดดูซมึ 

 ค. การยอ่ยอาหาร 

 ง. การหมุนเวยีนของเลอืด 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                  เฉลย                  นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

         การใชเ้หตุผล          ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน                    56.7 

 

3. คทีเป็นไขห้วดัใหญ่ เชาเลน่กบัเพือ่นอกี 2 คน เพือ่นคนหน่ึงตดิไขห้วดัใหญ่ แต่เพือ่น

อกีคนหน่ึงไมต่ดิ สาเหตุใดทีท่าํใหเ้พือ่นอกีคนหน่ึงของคทีไมต่ดิไขห้วดัใหญ่ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 คาํตอบถูก อา้งถงึระบบภูมคิุม้กนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรอือา้งถงึการไมเ่ขา้

ไปใกลช้ดิกบัผูป้ว่ยหรอืมาตราการการป้องกนั 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                     เฉลย                    นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

         การใชเ้หตุผล               ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน                  73.3 

 

4.อาหารชนิดใดมเีปอรเ์ซน็ตข์องโปรตนีสงูทีส่ดุ 

 ก. เมลด็ขา้ว 

 ข. ผลอนิทผลมั 

 ค. หวัแครอท 

 ง. เน้ือไก่ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                    เฉลย                     นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                         ง.                                   54.8 

 

5. สิง่ใดต่อไปน้ีทีเ่กดิขึน้ทนัทหีลงัการปฏสินธ ิ

 ก. ไข ่

 ข. อสจุ ิ

 ค. ไซโกต 

 ง. เอม็บรโิอ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                    เฉลย                    นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                         ค.                                  31.3 
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6. สตัวท์ีม่เีกลด็และใชเ้ฉพาะปอดแลกเปลีย่นแก๊สจดัเป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นประเภทใด 

 ก. ปลา 

 ข. สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

 ค. สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 

 ง. สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                    เฉลย                     นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                         ข.                                 23.2 

 

7. สตัวช์นิดใดต่อไปน้ีทีถ่อืกาํเนิดมาบนโลกเป็นระยะเวลานานทีส่ดุ 

 ก. มนุษย ์

 ข. นก 

 ค. ปลา 

 ง. สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                     เฉลย                  นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                          ค.                               14.6 

 

8. ใหเ้รยีงลาํดบัความซบัซอ้นของระบบการทาํงานในสิง่มชีวีติจากซบัซอ้นน้อยทีส่ดุไป

มากทีส่ดุ 

 ก. เซลล ์เน้ือเยือ่ อวยัวะ สิง่มชีวีติ 

 ข. เซลล ์อวยัวะ เน้ือเยือ่ สิง่มชีวีติ 

 ค. เน้ือเยือ่ เซลล ์อวยัวะ สิง่มชีวีติ 

 ง. เน้ือเยือ่ อวยัวะ เซลล ์สิง่มชีวีติ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                   เฉลย                   นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 
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   การประยุกตใ์ชค้วามรู ้                   ก.                                52.1 

 

9. เมอืงแห่งหน่ึงสรา้งขึน้เพือ่รองรบัประชากรหา้แสนคน แต่คาดวา่จาํนวนประชากรจะ

เพิม่ขึน้เป็นหน่ึงลา้นคนในอกี 10 ปีขา้งหน้า 

จงบอกปญัหาสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ในเมอืงน้ี เน่ืองจากจาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้มาสอง

ประการ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 คาํตอบถูก คาํตอบทีถู่กจะตอ้งกลา่วถงึปญัหาสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ในเมอืงน้ี

ถูกตอ้งทัง้ 2 ประการโดยไมซ่ํ้ากนั 

 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                   เฉลย                   นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

  การประยุกตใ์ชค้วามรู ้        ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน                44.1 

 

10. หน้าทีส่าํคญัของคลอโรฟิลลค์อือะไร 

 ก. ดดูซบัพลงังานแสง 

 ข. แยกคารบ์อนไดออกไซด ์

 ค. ทาํใหใ้บเป็นพษิต่อแมลง 

 ง. ป้องกนัโรค 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                     เฉลย                 นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                          ก.                            67.8 
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ตวัอย่างข้อสอบวิชาโลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

1. ปรมิาณน้ําจดืของโลกคดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องปรมิาณน้ําโดยรวม 

 ก. 100% 

 ข. 90% 

 ค. 70% 

 ง. 3% 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                 เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                       ง.                        44.4 

 

2. ในชนบทมตีน้ไมอ้ยูม่าก ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้จงึตดัสนิใจตดัตน้ไมเ้พือ่นํา

ไมม้าใช ้

จงแสดงถงึผลกระทบในระยะยาวต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจน้ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คาํตอบถูก กลา่วถงึผลระยะยาวต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืในดา้นทีเ่ป็นกลาง/ดา้นบวก 

มากกวา่ 1 ดา้น 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

  การประยุกตใ์ชค้วามรู ้  ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน               77.3 

 

3. จงอธบิายวา่ดนิถูกทาํใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คาํตอบถูก อา้งถงึดนิเกดิจากการสลายของหนิ (แรธ่าตุ ฝุน่ดนิ ทราย) และการ

ยอ่ยสลายวสัดุชวีภาพ พชื หรอืสตัว ์

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้             เฉลย                 นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ     ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน                 55.2 

 



 

 SE 651 (751)                                                                                       137 

Pa
ge

13
7 

4. จงอธบิายถงึความสาํคญัของการรไีซเคลิวสัดุทีใ่ชใ้นบา้น เชน่ พลาสตกิ กระป๋อง และ

กระดาษ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คาํตอบถูก อา้งถงึการไมเ่สยีทรพัยากรธรรมชาตไิปโดยเปลา่ประโยชน์ หรอื อา้ง

ถงึการลดมลพษิ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ       ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน             29.1 

 

5. จงอธบิายวธิทีีท่าํใหน้ํ้าใตด้นิถูกปนเป้ือนมา 1 วธิ ี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คาํตอบถูก อธบิายหน่ึงวธิทีีท่าํใหน้ํ้าใตด้นิถูกปนเป้ือน เชน่ สารฆา่แมลง ปุ๋ ย ของ

เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคม(ีเกลอื) การถมขยะ(ขยะ เศษขยะ) ฝนกรด 

น้ําทิง้ น้ํามนั การรัว่ของท่อสง่ 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย                นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ       ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน               27.0 

 

6. ศนูยก์ลางการผลติพลงังานแห่งหน่ึงจะใชถ่้านหนิในการเผาไหมเ้พือ่ใหไ้ดพ้ลงังาน

สาํหรบัใชใ้นเมอืง ในขณะทีถ่่านหนิเผาไหม ้กาํมะถนัทีอ่ยูใ่นถ่านหนิจะทาํปฏกิริยิากบั

แก๊สออกซเิจน แลว้ไดแ้ก๊สซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์สิง่ทีเ่กดิจากกระบวนการน้ีทาํใหเ้กดิฝน

กรดไดอ้ยา่งไร 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คาํตอบถูก อา้งถงึปฏกิริยิาเคมขีองซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(กบัน้ํา) ในบรรยากาศ 

(เกดิเป็นกรด) หรอื อา้งถงึการผสมหรอืการละลายของซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นน้ํา 

(หรอืเมฆ) ในชัน้บรรยากาศเทา่นัน้ (ไมแ่สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนวา่กลา่วถงึ

ปฏกิริยิา) 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

        การใชเ้หตุผล        ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน              19.3 
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7. จงบอกวา่เพราะเหตุใดการปลกูตน้ไมจ้งึชว่ยลดการถูกกดัเซาของดนิได ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คาํตอบถูก อา้งถงึคาํอธบิายหน่ึงขอ้ ดงัน้ี รากตน้ไมย้ดึดนิใหร้วมกนั ตน้ไมด้ดูซบั

น้ําฝนปรมิาณมาก ตน้ไมบ้งัดนิจากน้ํา ตน้ไมท่าํหน้าทีก่าํบงัลม 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้               เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

  การประยุกตใ์ชค้วามรู ้  ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน               66.9 

 

8. ทรพัยากรใดทีท่าํใหเ้กดิขึน้ใหมไ่มไ่ด ้

 ก. ปิโตเลยีม 

 ข. ทราย 

 ค. ไม ้

 ง. ออกซเิจน 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                  เฉลย             นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                       ก.                          53.8 

 

9. เวลา 1 ปีบนโลก หมายถงึระยะเวลาที ่

 ก. โลกหมนุรอบแกนโลกครบ 1 รอบปิโตเลยีม 

 ข. ดวงจนัทรโ์คจรรอบโลก 1 รอบทราย 

 ค. ดวงอาทติยโ์คจรรอบโลกครบ 1 รอบไม ้

 ง. โลกโคจรรอบดวงอาทติยค์รบ 1 รอบออกซเิจน 

   พฤตกิรรมการเรยีนรู ้                เฉลย              นกัเรยีนไทยตอบถูก (%) 

   ความรู/้ความเขา้ใจ                     ง.                            64.2 
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2. ตวัอย่างแบบวดัจิตวิทยาศาสตร ์จาก

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=

dHcybnctSDRRb2tLNDZnSEpyYXZGQWc6MA&ifq 

 

คําช้ีแจง ขอให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปน้ีตามที่รู้ส ึกจริง โดยทํา

เครือ่งหมายลงในกรอบ 

หมายเลข 5 เมื่อเห็นด้วยอย่างยิง่ 4 เห็นด้วย 3 ไม่แน่ใจ 2 ไม่เห็นด้วย 1 ไม่เห็นด้วย

อยา่งยิง่ 

ขอใหนิ้สติแสดงความรูส้กึนึกคดิตามความเป็นจรงิ เพื่อเขา้ใจตนและพฒันาตนเอง ไม่มี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหค้ะแนน 

 

ฉนัยอมรบัวา่การศกึษาทดลองคน้ควา้จะเป็นวธิกีารคน้พบคาํตอบและแกป้ญัหา* 

1  2  3  4  5 

ฉนัมคีวามใสใ่จและพอใจใครจ่ะสบืเสาะแสวงหาความรูใ้นสถานการณ์หรอืปญัหาใหม่ๆ อยู่

เสมอ* 

1  2  3  4  5 

ฉนัมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อกจิกรรมและเรือ่งต่างๆ* 

1  2  3  4  5 

ฉนัสนใจทีจ่ะทาํวจิยัเพือ่หาคาํตอบ* 

1  2  3  4  5 

ฉันไม่ชอบอ่านหนังสือ หรือ ค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตทางด้านผลการวิจัย หรือ

วทิยาการใหม่ๆ * 

1  2  3  4  5 

การเรยีนในหอ้งเรยีนกเ็พยีงพอแลว้ ไม่จําเป็นตอ้งเขา้หอ้งสมุด หรอืคน้ควา้เพิม่เตมิทาง

อนิเตอรเ์น็ต* 

1  2  3  4  5 

 



 

 140                                                                                         SE 651 (751) 

Pa
ge

14
0 

การศึกษาวิจยั ทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่แปลกใหม่เป็นสิง่ที่ไม่น่าสนใจ

สาํหรบัฉนั* 

1  2  3  4  5 

เมือ่มคีาํถาม ฉนัพยายามคดิหาคาํตอบใหไ้ด*้ 

1  2  3  4  5 

ฉนัไมช่อบใหม้อีะไรสงสยัคาอยูใ่นใจ ฉนัตอ้งหาคาํตอบทนัท*ี 

1  2  3  4  5 

เมือ่มปีญัหา จะรบีหาคาํตอบใหไ้ด ้แมม้คีวามยากลาํบากกต็าม* 

1  2  3  4  5 

ฉนัชอบสนทนา ซกัถาม ฟงั อ่าน เพือ่ใหไ้ดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้* 

1  2  3  4  5 

ฉนัมกัสงัเกตสิง่ต่างๆทีอ่ยูร่อบตวัวา่เกดิอะไรขึน้* 

1  2  3  4  5 

เมื่อได้คําตอบมาแล้ว และมเีพื่อนถามอนัก่อให้เกดิความสงสยัฉันก็อยากจะไปค้นคว้า

เพิม่เตมิอกี* 

1  2  3  4  5 

เมือ่ฉนัไดค้าํตอบมาแลว้ และมเีพือ่นวจิารณ์ ฉนักจ็ะไมค่น้หาเพิม่อกี เพราะเชือ่วา่คน้ควา้

มาดแีลว้* 

1  2  3  4  5 

ฉนัคดิวา่อาจารยค์วรจะเป็นผูท้ีส่รปุคาํตอบใหว้า่ถูกหรอืผดิ* 

1  2  3  4  5 

ฉนัชอบทาํการศกึษาวจิยั / ทดลองทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น* 

1  2  3  4  5 

แมฉ้นัคดิแตกต่างจากเพือ่น แต่กไ็มก่ลา้ทีจ่ะแสดงออกมาเพราะกลวัไมไ่ดร้บัการยอมรบั* 

1  2  3  4  5 

ฉนัชอบคดิคน้ หาคาํตอบ หรอืประดษิฐส์ิง่ทีท่า้ทายความสามารถตนเอง* 

1  2  3  4  5 

3. ตวัอย่างเครื่องมือวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
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ขอ้ 1.  จากรปูภาพแบบต่างๆทีก่ําหนดให ้ใหน้กัศกึษาระบุเกณฑใ์นการจดัจําพวกว่ามี

เกณฑอ์ะไรบา้งและแต่ละเกณฑไ์ดก้ีป่ระเภท อะไรบา้ง ( 6 คะแนน ) 
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..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

ขอ้ 2. ใหศ้กึษาขอ้มลูต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม ( 6 คะแนน ) 

ไพ่ 4 ใบที่เห็นน้ีรบัรู้มาว่าไพ่แต่ละใบจะประกอบด้วยหน้าหน่ึงเป็น

ตวัอกัษรภาษาองักฤษและอกีหน้าหน่ึงเป็นตวัเลข คุณรูเ้บาะแสมาว่าถา้ไพ่ทีม่ ี

หน้าหน่ึงเป็นตวัอกัษรที่เป็นสระจะมีอีกหน้าหน่ึงเป็นตวัเลขคู่ถ้าคุณจะพิสูจน์

เบาะแสน้ีว่าจริงหรือไม่ คุณจะพลิกใบไหนก่อนหลัง และกี่ใบเพื่อทดสอบ

สมมตุฐิานพรอ้มใหเ้หตุผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 
ขอ้ 3 .ใหท้าํความเขา้ใจกบัสตูรและขอ้มลูจากตารางแลว้ตอบคาํถาม 3.1 และ 3.2 ( 8 

คะแนน ) 

  คา่ความเหมอืนกนั = 100×
N
n  

n คอื จาํนวนคูข่องฝาแฝดทีเ่ป็นโรคชนิดนัน้เหมอืนกนั 

N คอื จาํนวนคูข่องฝาแฝดทีศ่กึษาทัง้หมด 
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ชนิดของโรค คา่ความเหมอืนกนั 

ฝาแฝดจากไขค่นละใบ ฝาแฝดจากไขใ่บเดยีวกนั 

A 

B 

C 

D 

70% 

30% 

45% 

55% 

70% 

35% 

90% 

50% 

 

3.1 โรคใดบา้งทีอ่ทิธพิลของพนัธุกรรมเหนือกวา่สิง่แวดลอ้ม เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3.2 โรคใดบา้งทีอ่ทิธพิลของสิง่แวดลอ้มเหนือกวา่พนัธุกรรม เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

ขอ้ 4 ใหน้กัศกึษาพจิารณาเงือ่นไขทีก่าํหนด แลว้ตอบคาํถามลงในตาราง ( 4 คะแนน ) 

ในสาร x มตีวัต่อตา้นสาร y 

ในสาร y มตีวัต่อตา้นสาร x 

และในสาร z มตีวัต่อตา้นสาร x และ y  

สว่นในสาร p ไมต่่อตา้นสารใดๆเลยทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

ผลของการทีส่ารต่อตา้นกนั ทาํใหเ้กดิการระเบดิ 

จงตอบผลลพัธว์า่จะเกดิปฎกิริยิาระเบดิหรอืไมร่ะเบดิเมือ่สารเริม่ตน้ ไดร้บัสารใหมท่ีเ่ขา้

มารวมตวักนัในตาราง 
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สารเริม่ตน้ สารทีไ่ดร้บั ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

X Z  

Y Y  

P X  

Z P  

 

ขอ้ 5 จงเตมิสถานะของสารลงในตารางทีช่อ่งสดุทา้ยของสารแต่ละชนิด ( 6 คะแนน ) 

ชือ่สาร อุณหภมู ิณ 

จุดเดอืด 

( องศา C ) 

อุณหภมู ิณ 

จุดควบแน่น 

( องศา C ) 

อุณหภมู ิณ 

จุดหลอมเหลว 

( องศา C ) 

อุณหภมู ิณ 

จุดแขง็ตวั 

( องศา C ) 

สถานะของสาร ณ 

ที ่อุณหภมูหิอ้ง 

( 30-40 องศา C ) 

A 100  0   

B  -10 120   

C 1500   200  

D  10 -10   

E 0   -30  

F  1000  100  

 

ขอ้ 6 จากภาพแสดงลกูตุม้ทีแ่ขวนดว้ยเชอืกซึง่มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งน้ําหนกัของ

ลกูตุม้และความยาวของเชอืก ( 4 คะแนน ) 

    

 

 

 

A. ในการทดลองทางวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนครัง้น้ี นกัเรยีนจะสงัเกตการแกวง่ของ

ลกูตุม้ทีเ่รว็กวา่และชา้กวา่ และไดท้าํการบนัทกึลงในสมุด ใหค้รตูรวจ ผลการบนัทกึและ

ผลการตรวจเป็นดงัน้ี 
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ความยาว น้ําหนกั อตัราการแกวง่ ผลการตรวจบนัทกึ

โดยคร ู

สัน้ เบา ชา้ ผดิ 

สัน้ หนกั เรว็ ถูก 

ยาว เบา เรว็ ผดิ 

ยาว เบา ชา้ ถูก 

สัน้ หนกั ชา้ ผดิ 

สัน้ เบา เรว็ ถูก 

ยาว หนกั เรว็ ผดิ 

ยาว หนกั ชา้ ถูก 

  

อตัราการแกวง่ของลกูตุม้น้ีขึน้อยูก่บัอะไร   น้ําหนกั  น้ําหนกัและความ

ยาว 

       ความยาว สรปุไมไ่ด ้

B. เหตุผลทีต่อบเชน่น้ีเพราะ 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 
ขอ้ 7 กาํหนดใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ดงัน้ี ( 6 คะแนน ) 

เหตุผลของการมี

สญัลกัษณ์ในการ

ครอบครอง 

ผลทีเ่กดิจากการมสีญัลกัษณ์นัน้ 

ไวใ้นครอบครอง 

ความหมายของผลทีเ่กดิขึน้ 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

aa   เป็นโรค เป็นโรค 

Aa   ปกต ิ ปกต ิ

AA   ปกต ิ ปกต ิ
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ตวัอยา่งของผลการแต่งงานกนัของชายหญงิคูห่น่ึงซึง่มสีญัลกัษณ์ในครอบครองอยูแ่ลว้ดงั

ผงั แลว้มลีกู 4 คน ซึง่ลกูแต่ละคนไมว่า่จะเป็นหญงิหรอืชาย จะไดร้บัสญัลกัษณ์มา

ครอบครอง ดงัแผนผงั 

    AA    aa 

 

 

 

 

   Aa  Aa  Aa  Aa 

รปูท่ี 1 

จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 

     พอ่                      แม ่

     

 

 

 

         ลกูคนที ่    1          2               3                   4 

รปูท่ี 2 

 

จากรปูที ่2 แต่ละคนมสีญัลกัษณ์ในครอบครองเป็นอยา่งไร 

พอ่ ………………………………………….………………………………………………. 

แม ่…………..……………………………………………………………………………… 

ลกูคนที ่1 …………….……………………………………………………………………. 

ลกูคนที ่2 …………………………………………………………………………………. 

ลกูคนที ่3 …………………………………………………………………………………. 

ลกูคนที ่4 ………………………………….………………………………………………. 

 
 


