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การสอนเคมี :

การเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
และการวัดผลแบบ formative

สวัสดีครูผู้สอนเคมีทุกท่าน วันนี้ขอเชิญชวนครูเคมีทุกท่านมากำหนดเป้าหมายการสอนวิชาเคมีร่วมกัน ก่อนอื่น
ขอให้ครูเริ่มจากการสำรวจตนเองก่อนว่าขณะนเี้รามีแนวการสอนแบบใด การสอนเคมีควรสอนอย่างไร และจะใช้วิธีสอน
อย่างไรให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสนุก ต่อจากนั้นลองตอบคำถามต่อไปนี้
1. คุณครูม วี ธิ กี ารจงู ใจหรือส ร้างแรงบนั ดาลใจอย่างไร อย่างเดียวโดยไม่มีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นหรือสร้างความ
สนใจ นักเรียนจะสนใจเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น กล่าว
เพื่อให้นักเรียนชอบเรียนวิชาเคมี
2. คุณครูสามารถนำการทดลองหรือกิจกรรมมาช่วย คือน ักเรียนจะให้ความสนใจอย่างมากแค่เพียง 15 นาทีแ รก
ให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจใน เท่านั้น และโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ของเวลาเรียนทั้งหมด
นักเรียนมักขาดความตั้งใจในการเรียนรู้และกลับมาสนใจอีก
เนื้อหาได้หรือไม่ อย่างไร
3. คุณครูส ามารถทำให้น กั เรียนนำความรไู้ ปประยุกต์ ครั้งในช่วง 10 นาทีท้ายชั่วโมงเรียน
ใช้หรือเชื่อมโยงสู่ชีวิตป ระจำวันได้อ ย่างไร
4. คุ ณ ครู ส ามารถอ อกแบบก ารจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้  กลยุทธ์การสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครูท่านนี้จึงมีความ
นั ก เรี ย นไ ด้ เข้ า ใจเ นื้ อ หาแ ละมี ค วามส นุ ก ไปพ ร้ อ มกั น ไ ด้ 
สนใจในการปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนใหม่ โดยนำกลยุทธ์ก าร
อย่างไร
จากคำถามข้างต้น ถ้าคุณครูสามารถตอบได้และ สอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางมาปรับใช้มากขึ้น เนื่องจาก
ลองนำไปปฏิบัติ คุณครูจะได้คำตอบของคำถามที่ว่า เราจะ ได้ศ กึ ษาแล้วพ บวา่ การเรียนรแู้ บบนกั เรียนเป็นศ นู ย์กลางนนั้
ม แี นวทางการสอนแบบใด การสอนเคมีค วรสอนอย่างไร และ ครูผ สู้ อนจะไม่ให้ข อ้ มูลค รัง้ ล ะมากๆ แต่จ ะใช้ก จิ กรรมทหี่ ลาก
หลาย เช่น กิจกรรม hands-on เพื่อส นับสนุนส่งเสริมก าร
จะใช้วิธีสอนอย่างไรให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสนุก
เพื่อให้คุณครูหลาย ๆ ท่านเกิดแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจึงขอเสนอตัวอย่างการออกแบบการ โดยมีกิจกรรมที่นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น ทำให้มี
จัดการเรียนรู้วิชาเคมีของครูเคมีท่านหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยน โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการนำเสนอและใช้สื่อ
แปลงวธิ สี อนของตนเองจากการสอนเชิงบ รรยายเป็นการสอน ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจจากสื่อการ
โดยการจดั ก จิ กรรมการเรียนรทู้ นี่ กั เรียนเป็นศ นู ย์กลาง คุณครู เรียนการสอนและความชว่ ยเหลือจ ากครู ซึง่ ต า่ งจากการสอน
ท่านนมี้ คี วามคดิ เห็นว า่ ไม่เฉพาะเพียงตวั เขาเท่านัน้ แต่ค รูส ว่ น แบบบรรยาย ที่น กั เรียนเป็นฝ า่ ยรบั ร จู้ ากครูแ ละบางครัง้ อ าจ
ใหญ่ก ค็ งใช้ว ธิ กี ารสอนแบบบรรยายดว้ ยเช่นก นั เนือ่ งจากคดิ  จะเป็นการจดบนั ทึกอ ย่างเงียบ ๆ นอกจากนคี้ รูท า่ นนยี้ งั ก ล่าว
ว่าการสอนด้วยวิธีการบรรยายนั้นเป็นวิธีสอนที่ทำได้สะดวก อ กี ด ว้ ยวา่ นอกจากการจดั ก จิ กรรมการเรียนรแู้ ล้ว สิง่ แ วดล้อม
และไม่ต้องเตรียมตัวม าก แต่เมื่อเขาได้วิเคราะห์การเรียนรู้ ในการเรียนรกู้ ม็ คี วามสำคัญ โดยควรจดั บ รรยากาศทไี่ ม่เครียด
ของนักเรียน เขาพบว่าการที่นักเรียนฟังการบรรยายเพียง มีความเป็นกันเองซึ่งเอื้อต ่อการเรียนรู้
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การประเมินผลย่อยระหว่างการเรียนการสอน (Formative assessment)
สำหรับก ารประเมินผ ลนนั้ เขาให้ค วามสำคัญก บั ก ารนำ
การประเมินผลย่อยระหว่างการเรียนการสอนมาใช้มากขึ้น
เนื่องจากต้องการตรวจสอบความคิดและความสามารถใน
การเรียนรขู้ องนกั เรียนวา่ ม คี วามเข้าใจทถี่ กู ต อ้ ง มีค วามคลาด
เคลือ่ นหรือไม่ในแต่ละชวั่ โมงทสี่ อน ดังน นั้ จ งึ ได้อ อกแบบการ
วัดผลในชั้นเรียนขึ้นหลายวิธี ถ้าคุณครูท่านใดสนใจอาจลอง
นำไปปรับใช้ได้ ซึ่งอาจทำให้คุณครูได้เรียนรู้นักเรียนมากขึ้น
จากผลการประเมินน ี้ เพราะบางครัง้ ก ารได้ท ราบวา่ น กั เรียนมี
ผลการเรียนรเู้ ป็นอ ย่างไรหลังจ ากเรียนจบจะชา้ เกินไป ทำให้
ไม่สามารถแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเพิ่มเติมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบางเรื่องได้ ซึ่งบางครั้งอาจ
เป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดว่าเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ สำหรับ
การวัดผลย่อยระหว่างการเรียนการสอนสามารถทำได้หลาย
วิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. Classroom Questioning เป็นว ธิ กี ารทใี่ ช้ในการ
ตรวจสอบความรดู้ ว้ ยการใช้ค ำถาม ครูค วรให้เวลากบั น กั เรียน
ในการคิดหาคำตอบ โดยให้ตอบคำถามเป็นรายบุคคลก่อน
ต่อจากนั้นจึงตอบคำถามเป็นกลุ่ม การใช้คำถามตรวจสอบ
ความรทู้ ำได้ห ลายวธิ ี ซึง่ อ าจเป็นค ำถามแบบเลือกตอบหรือ
การเติมค ำตอบ สำหรับค ำถามทเี่ ป็นแ บบเลือกตอบ นักเรียน
ทุกค นจะมบี ตั รคำกระดาษทเี่ ขียนตวั เลข 1 2 3 หรือ ก. ข. ค.
ซึง่ ในสว่ นนคี้ รูอ าจมอบหมายให้เด็กเตรียมมาเอง ดังน นั้ ค รูจ ะ
ให้เด็กย กบตั รในการตอบคำตอบของแต่ละคน ทำให้น กั เรียน
มีโอกาสประเมินก ารเรียนรขู้ องตนเองในชนั้ เรียน ซึง่ เป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจในแนวความคิดหลักต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว จากคำตอบของนกั เรียนจะชว่ ยให้ค รูท ราบวา่ น กั เรียน
เข้าใจหรือไม่ ประเด็นใดทไี่ ม่เข้าใจ จะได้ม าอภิปรายรว่ มกนั 
อีกค รั้ง เท่ากับสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น
2. Clarification Pause เป็นวิธกี ารที่ช่วยทบทวน
ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ดำเนินการโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมซึ่งใช้เวลาประมาณ 2
นาที เพื่อค ั่นการบรรยายทุก ๆ 15-20 นาที ด้วยการที่ครูเป็น
ผู้กำหนดประเด็นหรือสร้างคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ทำให้มโีอกาสทบทวนสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบความรู้

โดยครูม บี ทบาทในการชว่ ยเหลือน กั เรียนในการทบทวนแนว
ความคดิ ห ลัก ทำให้เพิม่ ก ระบวนการเรียนรแู้ บบนกั เรียนเป็น
ศูนย์กลางซึ่งไม่ต้องมีการเตรียมใบงานหรือสื่ออื่นใด
3. Shared Paragraph วิธีนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง
ระหว่างและสนิ้ ส ดุ ช วั่ โมงเรียน ดำเนินก ารโดยครูเป็นผ กู้ ำหนด
เรื่อง คำ หรือ หัวข้อ แล้วให้นักเรียนเขียนคำอธิบายสั้น ๆ
ด้วยการใช้ภาษาของตนเองเพื่ออธิบายแนวความคิดหลักที่
ได้อภิปรายร่วมกันในชั่วโมงเรียนนั้น โดยให้เวลานักเรียน
2-3 นาที ต่อจ ากนั้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำอธิบายนั้น ๆ
กับเพือ่ นรว่ มชนั้ และให้ข อ้ มูลย อ้ นกลับแ ก่เพือ่ นนกั เรียน ถ้า
เวลาไม่เพียงพออาจให้นักเรียนส่งหลังจากเลิกชั้นเรียนก็ได้
และครูจะนำมาแจกในครั้งต่อไป แล้วอภิปรายร่วมกันใน
ประเด็นหรือหัวข้อที่ยังเข้าใจไม่ชัดเจน วิธีการนี้จะได้ผลดี
ครูต อ้ งเรียนรวู้ ธิ กี ารในการให้ข อ้ มูลย อ้ นกลับท มี่ ตี อ่ ค ำอธิบาย
ของนกั เรียนอย่างถกู ต อ้ งและสร้างสรรค์ ส่วนตวั น กั เรียนตอ้ ง
เรียนรู้และฝึกฝ นในการสรุปประเด็นหรือแนวความคิดหลัก
4. Fish Bowl วิธีการนี้สามารถใช้ในขณะที่เริ่มต้น
ชั่วโมงเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนคำถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือเข้าใจไม่ชัดเจนในบัตร
คำที่ทำจากกระดาษขนาด 3 × 5 นิ้ว และให้นักเรียนนำบัตร
ทีเ่ ขียนคำถามแล้วใส่ในภาชนะทคี่ รูเตรียมไว้ จากนนั้ ค รูเลือก
บัตรคำขนึ้ ม าแล้วอ า่ นคำถามในชนั้ เรียน ดำเนินก ารตอ่ โดยให้
นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิ เห็นซ งึ่ เป็นการทบทวนเนือ้ หาในหวั เรือ่ งทยี่ งั ม คี วาม
เข้าใจไม่ช ดั เจน วิธกี ารนนี้ อกจากเป็นการทบทวนแล้วยังช ว่ ย
ให้นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกหรือถามคำถามในห้องเรียน
มีโอกาสที่จะเสนอคำถามต่อผู้สอน นอกจากนี้นักเรียนยังได้
ฝึกการประเมินตนเองและแสดงออกมาอย่างชัดเจนในสิ่งที่
พวกเขาไม่รู้ และครูค วรให้ข อ้ มูลย อ้ นกลับในระดับข องความ
ยากของการเสนอหัวข้อหรือคำถามที่หลากหลาย
5. One-Minute Paper วิธนี ดี้ ำเนินการโดยครูจะ
เป็นผู้ให้โจทย์หรือสถานการณ์ แล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบ
หรืออธิบายด้วยข้อความสั้น ๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที
แล้วครูจะทำหน้าที่ตรวจคำตอบอย่างรวดเร็ว ดังนั้นครูควร
ออกแบบโจทย์คำถามหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ปีที่ 40 > ฉบับที่ 179 > กันยายน-ตุลาคม 2555 >> 45

หรือกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ที่สามารถตรวจคำตอบได้อย่างรวดเร็ว จุดประสงค์ของ
กิจกรรมนเี้ พือ่ ฝ กึ ก ารรวบรวมความคดิ สรุปค วามรคู้ วามเข้าใจจากการอา่ นกจิ กรรม
การเรียนรู้ ประโยชน์ท คี่ รูจ ะได้ร บั ค อื ได้ข อ้ มูลส ะท้อนกลับท แี่ สดงถงึ ค วามสามารถ
ของนกั เรียนในการทำความเข้าใจแนวความคดิ ห ลักในเนือ้ หาบทเรียน ตัวอย่างของ
โจทย์ที่นำมาใช้ในกิจกรรม One-Minute Paper
               คาร์บอนและออกซิเจนทำปฏิกิริยากันดังสมการ
C + O2
CO2

สารตั้งต ้น
ข
ก
ให้นักเรียนระบุว่าภ าชนะ ก หรือ ข ทีแ่ สดงโมเลกุลที่เกิดขึ้นห ลังจากคาร์บอนและ
ออกซิเจนทำปฏิกิริยากัน พร้อมทั้งให้เขียนเหตุผลในการเลือก
ดังน นั้ จ ะพบวา่ การประเมินผ ลยอ่ ยระหว่างการจดั ก จิ กรรมการเรียนรชู้ ว่ ยให้
ผูส้ อนและผเู้ รียนมโี อกาสแก้ป ญ
ั หารว่ มกนั ในการสร้างความเข้าใจทถี่ กู ต อ้ งของการ
ุ ครูจ ะได้น ำตวั อย่างกจิ กรรมเหล่าน ไี้ ปปรับ
เรียนรแู้ นวความคดิ ห ลักต า่ ง ๆ หวังว า่ ค ณ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้อาจเป็นแนวทางในการนำไปออกแบบ
กิจกรรมที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้น
การเรียนรู้ในกลุ่มเล็ก ๆ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับส ูง ช่วยในการสะท้อน
ค วามคดิ แ ละเพิม่ ค วามสำเร็จในการเรียนรู้ ซึง่ ได้แก่ก ารเรียนรถู้ งึ ก ระบวนการในการ
หาข้อมูล ฝึกก ารให้ข้อคิดเห็นในขณะที่นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนใน
กลุ่ม การเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางนี้ สิ่งที่สำคัญคือครูต้องกระตุ้นให้
นักเรียนพึงระลึกไว้เสมอว่า นักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นและมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ความสำเร็จข องการเรียนรแู้ ละการทำงานกลุม่ ปัจจุบนั ค รูท า่ นนกี้ ล่าววา่ การทเี่ ขา
ได้ปรับมาจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางทำให้เขาพูดน้อยลงและสนุก
กับการสอนมากขึ้น
46 >> นิตยสาร สสวท.
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