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ค�ำน�ำ

	 กำรประเมินเป็นองค์ประกอบท่ีส�ำคัญในกระบวนกำรเรียนรู้และกระบวนกำรสอน	 

กำรประเมินเพื่อเรียนรู้เป็นกำรประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 

และใช้กำรวัดและประเมินผลเป็นสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้	 ดังนั้น	 กำรปฏิรูป 

กำรวัดและกำรประเมินในระดับชั้นเรียนจึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรตัง้ค�ำถำมทีม่ปีระสทิธภิำพและกำรให้ข้อมลูกระตุน้กำรเรยีนรู	้ส�ำหรบัเอกสำร	

“กำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 :	 กำรตั้งค�ำถำมและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้”	 เล่มนี้	 

ได้เรียบเรียงขึ้นจำกกำรสังเครำะห์เอกสำร	 ต�ำรำ	 และจำกกำรวิจัยและพัฒนำ	 เพื่อให้ครูผู้สอน 

ได้ใช้ศึกษำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรตั้งค�ำถำมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู ้ของผู้เรียน	 

แนวคิด	 หลักกำร	 ทฤษฎีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภำพ	 รวมถึงตัวอย่ำงกำรน�ำเทคนิค 

กำรตั้งค�ำถำมและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ชั้นเรียน

	 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นส่วนส�ำคัญที่ครูต้องด�ำเนินกำร 

ตลอดเวลำ	ซึง่กระบวนทศัน์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	เน้นกำรประเมนิเพือ่ปรบัปรงุ 

และพัฒนำกำรเรียนรู ้	 (Improve	 student	 learning)	 โดยเฉพำะกำรประเมินเพื่อเรียนรู	้ 

(Assessment	 for	 learning)	 โดยเอกสำรเล่มนี้มีจุดเน้น	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 1)	 กำรตั้งค�ำถำมกระตุ้น 

กำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงกำรคิดขั้นสูง	 กำรต้ังค�ำถำมท่ีดีและมีประสิทธิภำพต้องเป็นค�ำถำม 

ที่ทรงพลัง	 (Power	 questions)	 ซึ่งเป็นค�ำถำมกระตุ้นกำรคิดและน�ำไปสู่กำรเรียนรู้สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนรู้	2)	กำรให้ข้อมูลที่กระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	แบ่งได้	3	ลักษณะ	ได้แก่	 

กำรให้ข้อมูลกระตุ้นกำรเรียนรู้	 (Feed-up)	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (Feedback)	 และกำรให้ข้อมูล 

เพื่อกำรเรียนรู้ต่อยอด	(Feed	forward)

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี ้

จะเป็นประโยชน์กับครูผู ้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้มำกพอสมควร	 ทั้งนี้	 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม 

ในกำรจดัท�ำเอกสำรเล่มนีใ้ห้สมบูรณ์	สำมำรถน�ำไปปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล

ต่อไป
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	 เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงมำตรฐำน	 (Standard-Based	 

Curriculum)	ผนวกกบัข้อค้นพบใหม่	ๆ 	มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ใหม่	(Paradigm	Shift) 

ของกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ	 ปัจจุบันค�ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวัดและประเมินผลท่ีพูดถึงกัน 

มำกที่สุด	 คือ	 กำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 (Assessment	 for	 Learning)	 กำรประเมินขณะเรียนรู้	 

(Assessment	as	Learning)	กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู	้(Assessment	of	Learning)	ซึง่นกักำรศกึษำ 

ได้เสนอแนะว่ำ	 กำรประเมินกำรเรียนรู้ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ	 มีกำรให้ข้อมูล 

ย้อนกลับทั้งกำรเรียนรู้ของนักเรียนและกำรสอนของครู	 ซึ่งจัดเป็นกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของ 

นกัเรยีนและบรูณำกำรกำรประเมนิกำรเรยีนรูเ้ข้ำกบักำรสอนแบบวนัต่อวนั	(day	to	day)	สอดคล้อง

กับแนวคิดกำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 (Assessment	 for	 Learning)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

กำรเรียนรู ้	 และเป็นกำรประเมินตลอดกระบวนกำรเรียนรู ้มำกกว่ำกำรประเมินหลังเสร็จสิ้น 

กระบวนกำร	 ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะใช้ในกำรวินิจฉัยผู้เรียน	 วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	 

และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับใช้เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงทันที	 ปัญหำส�ำคัญในกำรประเมิน 

กำรเรียนรู้	สรุปสำระส�ำคัญได้คือ	กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นวัดควำมรู้	ก�ำหนด 

จุดมุ่งหมำยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ไม่ชัดเจน	 แยกส่วนกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	 

กำรวัดและประเมินผลควำมรู้	 ควำมคิดโดยใช้แบบทดสอบมำกกว่ำกำรวัดและประเมินผลท่ีเกิดข้ึน

ตำมสภำพจริง	 (Authentic	 Assessment)	 ผู้บริหำรโรงเรียนและครูให้ควำมสนใจในเรื่องกำรวัด 

และประเมินผลเชิงก�ำกับติดตำม	 และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำที่ใช้คะแนนเฉลี่ยจำกกำร 

วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นเครื่องบ่งชี้ควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียน	 (Black	 and	

William,	1998;	Stiggins,	2002,	2005)	

	 กำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 เป็นกำรประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ในขณะที่กำรวัด 

และประเมินผลกำรเรียนรู ้ตำมแนวคิดใหม่	 มุ ่งเน้นไปที่ผู ้เรียนเป็นส�ำคัญมำกกว่ำครูผู ้สอน	 

ใช้กำรวัดผลเป็นสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้	 กำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องให้ควำมส�ำคญักบักำรตัง้ค�ำถำมทีม่ปีระสทิธภิำพ	เนือ่งจำกค�ำถำมเป็นตวักระตุน้/

ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของตนเอง	 แต่จะเป็นประโยชน์มำกหรือน้อย 

ขึ้นอยู่กับรูปแบบของค�ำถำมและเทคนิคกำรใช้ค�ำถำม	 ดังนั้น	 เทคนิคกำรตั้งค�ำถำมเพื่อส่งเสริม 
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กำรเรียนรู้ของนักเรียน	 จึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งท่ีครูควรเรียนรู้และน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ส�ำหรับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้	 (Feedback)	มำใช้ในชั้นเรียนแทนกำรประเมิน 

เพื่อตรวจสอบกำรเรียนรู้	ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ	Hattie	and	Timperley	(2007)	พบว่ำ	

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับมีอิทธิพลที่มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดในกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 

รวมทั้งกำรใช้ผลกำรวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้	 ครูในฐำนะผู้สอนและผู้ประเมินผล 

ควรมีกำรเสริมพลังกำรเรียนรู้	

	 กำรใช้กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ในชั้นเรียน	 เพื่อให้ครูเข้ำใจว่ำนักเรียนสำมำรถเรียนรู้

ได้อย่ำงไร	 เข้ำใจหรือไม่	 ครูสำมำรถหำแนวทำงกำรสอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจและ 

เรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริง	 กำรตั้งค�ำถำมเป็นเทคนิคและกลยุทธ์กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

ซึ่งช่วยให้ครูเข้ำถึงกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่ำงลึกซึ้ง	 ค�ำตอบของนักเรียนชี้ให้เห็นถึงระดับ 

ควำมเข้ำใจ	 จุดอ่อน	 จุดแข็งของนักเรียน	 ด้วยกำรต้ังค�ำถำมและสังเกตค�ำตอบ	 ช่วยให้ครูสำมำรถ 

เข้ำใจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรเพื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 อีกทั้งยังช่วยให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ 

กบันกัเรยีน	เพือ่ให้เกดิกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเตม็ศกัยภำพได้ตำมเป้ำหมำยกำรเรยีนรู้	กำรให้ข้อมลูย้อนกลบั 

ที่ดีส�ำหรับกำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้	 ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้	 ช่วยให้นักเรียนสนุกกับกำรเรียน	 

กำรตั้งค�ำถำม	และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่เชื่อมโยงกับกำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้

	 กำรประเมินเพื่อเรียนรู ้ 	 มีส ่วนส�ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู ้ทุกเวลำในห้องเรียน	 

กำรประเมนินัน้เกดิขึน้เสมอ	เพรำะครตู้องตัง้ค�ำถำมกระตุน้ยัว่ยผุูเ้รยีนให้แสดงควำมคดิ	ควำมสำมำรถ	 

กำรตั้งค�ำถำมที่ดี	 เป็นคุณลักษณะอย่ำงหน่ึงที่ผู ้สอนในปัจจุบันควรได้รับกำรเพิ่มพูนทักษะ	 

โดยกำรตั้งค�ำถำมกระตุ ้นกำรเรียนรู ้	 เพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดที่น�ำไปสู ่กำรวำงแผน 

กำรแก้ปัญหำ	และกำรสร้ำงสรรค์	ช่วยกระตุน้กำรคดิข้ันสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี	กำรต้ังค�ำถำมท่ีดี 

ต้องเป็นค�ำถำมส่งเสริมกำรเรียนรู้และทรงพลัง	 (Power	 Questions)	 ผู้เรียนคิดวิเครำะห์และ 

แก้ปัญหำ	 ตลอดจนค�ำถำมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสงสัยและเกิดค�ำถำมในกำรเรียนรู้ต่อไป	 

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้ำงสรรค์	(Creative	Feedback)	ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่	21	ของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี	

	 หลังจำกตั้งค�ำถำมกระตุ้นยั่วยุผู้เรียนแล้ว	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน	3	ลักษณะ	

ได้แก่	 กำรให้ข้อมูลกระตุ้นกำรเรียนรู้	 (Feed-Up)	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (Feedback)	 และ 

กำรให้ข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ต่อยอด	 (Feed-Forward)	 เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้	 ผู้เรียนตระหนัก 

ในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง	 สอดคล้องกับกำรประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรประเมิน	 เพื่อปรับปรุงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 (Improve	 Student	 Learning)	 กำรประเมิน 

เพื่อเรียนรู้	 (Assessment	 for	 Learning)	 และใช้กำรประเมินขณะเรียนรู้	 (Assessment	 as	 

Learning)	เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้	
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ก�รประเมินเพื่อเรียนรู้ ห�กตั้งคำ�ถ�มผิดก็ไม่มีคำ�ตอบที่ถูก

(“Assessment for Learning” Wrong Questions Never Yield Right Answers)
EDUCA	2014

ก�รประเมินเพื่อเรียนรู้ : ก�รตั้งคำ�ถ�มเพื่อกระตุ้นคว�มคิดและก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนรู้ 

(Assessment for Learning : Questioning and Feedback to Understand 

and Enhance Learning) 
Hon.	Associate	Professor	Berry,	Rita	Shuk	Yin,	Assessment	Research	Centre,	Hong	Kong

เป้าหมายการประเมิน

 ก�รประเมินเพ่ือเรียนรู้ (Assessment for Learning) หมำยถึง	 กระบวนกำร 

รวบรวมหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่ำง	 ๆ	 ตำมสภำพจริงเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 เพื่อระบุ 

และวินิจฉัยปัญหำกำรเรียนรู้	 และให้ข้อติชมที่มีคุณภำพแก่ผู้เรียน	 เพื่อปรับปรุงกำรเรียนรู้ให้ดีขึ้น	 

โดยใช้วธิกีำรประเมนิหลำกหลำย	และเพือ่ให้เข้ำใจกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแง่มมุต่ำง	ๆ 	อย่ำงรอบด้ำน	 

อันจะน�ำไปสู่กำรปรับกำรเรียนและเปลี่ยนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 ก�รประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning)	 หมำยถึง	 กระบวนกำร 

รวบรวมหลกัฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ต่ำง	ๆ 	เกีย่วกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียนรู้	เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน 

ตระหนักในกำรเรียนรู้ของตน	 สำมำรถวำงแผนกำรเรียนรู้	 ก�ำกับกำรเรียนรู้	 วินิจฉัย	 ประเมิน	 

และปรับปรุงกำรเรียนรู้ของตน	 กำรให้ผู้เรียนออกแบบแผนกำรเรียนรู้	 ฝึกให้ผู้เรียนคิดทบทวน 

เกี่ยวกับกำรเรียนรู้และกลยุทธ์ในกำรเรียนรู้	จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนตลอดเวลำ

 ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ (Assessment of Learning)	 หมำยถึง	 กระบวนกำร

รวบรวมหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่ำง	 ๆ	 เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรเรียนรู้	 เพื่อตัดสินคุณค่ำในกำร 

บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์กำรเรียนรู้	 เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 ซึ่งแสดงถึง

มำตรฐำนทำงวิชำกำรในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 สำรสนเทศดังกล่ำวน�ำไปใช ้

ในกำรก�ำหนดระดับคะแนนให้ผู้เรียน	รวมทั้งใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
ที่ม� :	พจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์	ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน,	2555
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เครื่องมือ/วิธีการประเมินเพื่อเรียนรู้ (Assessment for Learning Tools)

	 กำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 เป็นกระบวนกำรในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินแบบต่ำง	 ๆ	 

เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์และกำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ	ซึง่ประกอบด้วย 

หลำยเทคนิค	 โดยสำมำรถจัดกลุ่ม	 เป็น	 6	 กลุ่ม	 ได้แก่	 เทคนิคกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียน 

ที่ชัดเจน	 เทคนิคกำรตั้งค�ำถำมท่ีกระตุ้นกำรคิด	 เทคนิคกำรฝึกให้นักเรียนคิด	 เทคนิคกำรสรุป 

และสื่อสำรควำมคิด	 เทคนิคกำรประเมินโดยนักเรียน	 และเทคนิคกำรให้ผลสะท้อนกลับของคร	ู 

ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 การก�าหนดเป้าหมายของการเรียนที่ชัดเจน
	 เป็นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียนท่ีชัดเจน	 ซ่ึงอำจก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยระยะยำว 

และเป้ำหมำยระยะสัน้	(Long	and	Short	Term)	โดยควรมกีำรตรวจสอบเป็นระยะว่ำ	ผลกำรเรยีนรู ้

ของนักเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้หรือไม่	 โดยเป้ำหมำยระยะส้ันอำจก�ำหนดเป็นเป้ำหมำย 

ประจ�ำบทเรียน	(Lesson	Target	Setting)	ซึ่งหลังจำกจบกำรเรียนในแต่ละบทเรียนแล้ว	นักเรียน

ควรแสดงให้เหน็ว่ำได้บรรลตุำมเป้ำหมำยของบทเรยีนทีว่ำงไว้หรอืไม่	ก่อนทีจ่ะเริม่เรยีนบทเรยีนต่อไป	 

นอกจำกนั้นนักเรียนก็อำจก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรประเมินตนเอง	 (Self-Assessment	 Targets)	 

ครูอำจใช้ค�ำถำมเพื่อให้นักเรียนช่วยกันก�ำหนดเป้ำหมำยของงำนที่ดี	 (What	 is	 good?)	 เช่น	 

นักเรียนคิดว่ำผลงำนที่ดีควรเป็นอย่ำงไร	 นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรกับข้อเสนอแนะของครู	 นักเรียนรู้ 

หรือไม่ว่ำควรจะท�ำอะไรต่อไป	นักเรียนรู้ได้อย่ำงไรว่ำงำนท่ีท�ำนั้นดีหรือไม่	 เป้ำหมำยของกำรเรียน 

ท่ีก�ำหนดควรจะเก็บไว้ในท่ีนักเรียนสำมำรถย้อนกลับไปดูได้ง่ำย	 เช่น	 ติดไว้ที่ปกสมุดด้ำนใน	 

หรือท�ำเป็นบัตรเคลือบพลำสติก	(Laminated	Criteria)	เป็นต้น	นอกจำกนั้นในกำรมอบหมำยงำน 

ให้นักเรียน	 ครูอำจน�ำเสนอตัวอย่ำงงำน	 (Exemplar	Work)	 เพ่ือให้นักเรียนใช้ตัวอย่ำงท่ีให้เป็น 

เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนของตนเอง

ก�รตั้งคำ�ถ�มที่กระตุ้นก�รคิด

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย
ของก�รเรียนที่ชัดเจน

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับของครู

ก�รประเมินโดยนักเรียน

ก�รสรุปและสื่อส�รคว�มคิด

ก�รฝึกให้นักเรียนคิด

ก�รประเมินเพื่อก�รเรียนรู้
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 การตั้งค�าถามที่กระตุ้นการคิด
	 กำรตั้งค�ำถำมท่ีกระตุ้นกำรคิด	 เป็นเทคนิคของกำรประเมินที่ส�ำคัญ	 ที่จะส่งเสริมให ้

ผูเ้รยีนเกดิกำรเรยีนรู	้โดยเฉพำะกำรสร้ำงทักษะกำรคดิระดบัสงู	ครผููส้อนอำจใช้กำรตัง้ค�ำถำมปลำยเปิด 

กว้ำง	ๆ 	ในกำรน�ำเข้ำสูเ่รือ่ง	(Scene-Setting)	ค�ำถำมปลำยเปิดจะมปีระโยชน์มำกกว่ำค�ำถำมปลำยปิด 

ในกำรกระตุ้นให้นักเรียนฝึก	 คิด	 พูด	 และสื่อควำมเข้ำใจ	 ครูผู้สอนอำจตั้งค�ำถำมโดยใช้เทคนิค	 

Might	 คือ	 ตั้งค�ำถำมให้นักเรียนคิดหำค�ำตอบที่เป็นไปได้ที่หลำกหลำย	 เช่น	 ปรับจำกถำมว่ำ	 

ประชำธิปไตยหมำยถึงอะไร	 เป็น	ประชำธิปไตยอำจจะหมำยถึงอะไรได้บ้ำง	ซึ่งค�ำถำมแรกถำมเพื่อ 

ให้ได้ค�ำตอบเดียวให้ตรงกับที่ครูรู้	 ในขณะที่ค�ำถำมหลังจะเปิดกว้ำงให้นักเรียนได้แสดงควำมเห็นได้ 

มำกกว่ำ	นอกจำกนั้นควรปรับค�ำถำม	 (Invert	 the	Question)	ที่วัดควำมรู้	 ควำมจ�ำ	 เป็นค�ำถำม 

ที่แสดงเหตุและผลมำกกว่ำ	เช่น	ปรับจำกค�ำถำมว่ำ	ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชำธิปไตย 

หรือไม่	 เป็น	 ประเทศไทยเป็นประเทศประชำธิปไตย	 หมำยถึงอะไร	 หรืออำจตั้งค�ำถำมเชิงเหตุผล	 

เช่น	ปรับจำกค�ำถำมว่ำ	งูเป็นสัตว์ชนิดใด	เป็น	งูเป็นสัตว์เลื้อยคลำนเพรำะเหตุใด

 การฝึกให้นักเรียนคิด
	 นอกจำกกำรตั้งค�ำถำมที่กระตุ ้นควำมคิดแล้ว	 ยังมีหลำยเทคนิคที่จะส ่งเสริม 

ให้นักเรียนคิดระดับสูง	 เช่น	 กำรให้นักเรียนตั้งค�ำถำมและกำรเปิดโอกำสให้นักเรียนคิดอย่ำงอิสระ	 

ในกำรฝึกให้นักเรียนตั้งค�ำถำม	 ครูควรเปิดโอกำสให้นักเรียนตั้งค�ำถำมด้วยตนเอง	 ในบำงครั้ง 

นักเรียนจะตั้งค�ำถำมเองไม่ได้	 ครูอำจมีตัวอย่ำงแนวกำรตั้งค�ำถำมที่ดี	 (Good	Question	 Stems)	 

ติดไว้หน้ำชั้น	เช่น

ตัวอย่�งแนวก�รตั้งคำ�ถ�มที่ดี

	 	 	 -	เพรำะเหตุใด......................................

	 	 	 -	จะเป็นอย่ำงไร	ถ้ำ..............................	

	 	 	 -	นักเรียนจะ.........................ได้อย่ำงไร

	 	 	 -	กรุณำอธิบำยเพิ่มเติม	เรื่อง................

	 	 	 -	มีวิธีใดบ้ำงที่จะ..................................

	 กำรตัง้ค�ำถำมของนกัเรยีนอำจเกีย่วข้องกบักำรจัดกำรเรียนรู้	เช่น	กำรต้ังค�ำถำมเกีย่วกบั 

สิ่งที่นักเรียนต้องกำรเรียนรู้	 กำรตั้งค�ำถำมเพื่อถำมครูหรือเพื่อนนักเรียนเพื่อประเมินกำรเรียนรู	้ 

และกำรตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับผลงำนของตนเอง	 วิธีกำรต้ังค�ำถำมของนักเรียนอำจกระท�ำด้วยวำจำ	

(Students	Ask	Questions)	หรือกำรตั้งค�ำถำมโดยวิธีกำรเขียนลงในกระดำษ	 (Students	Write	

Questions)	ครูอำจจัดกล่องส�ำหรับรับค�ำถำมของเด็ก	เพื่อให้เด็กที่ต้องกำรตั้งค�ำถำมสำมำรถท�ำได้

ตลอดเวลำ	แล้วครูหรือเพื่อนนักเรียนจะตอบค�ำถำมในภำยหลัง	
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	 นอกจำกนั้นครูควรฝึกทักษะกำรคิด	 ครูควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ฝึกคิด	 เมื่อคร ู

ตั้งค�ำถำมแล้ว	 ควรให้เวลำ	 (Wait-Time)	 นักเรียนคิดก่อนตอบ	 หรือหลังจำกที่นักเรียนตอบแล้ว	 

ครูอำจจะไม่ตอบสนองในทันที	 แต่เปิดโอกำสให้นักเรียนคิดก่อน	 แล้วครูค่อยตอบสนองต่อค�ำตอบ 

ของนักเรียน	 เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ทบทวนควำมคิดของตนเอง	 หรือเปิดโอกำสให้เพ่ือน 

นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับค�ำตอบนั้น	 ๆ	 บำงครั้งครูอำจให้นักเรียนกลุ่มเล็ก	 ๆ	 ช่วยกันระดมสมอง	 

บันทึกผลกำรระดมสมอง	 และอภิปรำยในกลุ่มใหญ่	 กำรอภิปรำยในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่นี้ 

จะช่วยให้นักเรียนฝึกกำรคิดในระหว่ำงท่ีพูด	 (Think	 through	 Talking)	 ในบำงครั้งนักเรียนอำจม ี

ปัญหำในกำรตอบค�ำถำม	 เน่ืองจำกไม่เข้ำใจควำมหมำยของค�ำในค�ำถำมของครู	 จึงอำจพูดคุย 

เกี่ยวกับค�ำในค�ำถำมก่อน	 (Discuss	Words)	 เช่น	 อำจถำมนักเรียนว่ำ	 มีค�ำไหนที่นักเรียนไม่เข้ำใจ	 

นักเรยีนเข้ำใจควำมหมำยของค�ำว่ำอย่ำงไร	ส�ำหรบันกัเรยีนบำงส่วนทีไ่ม่ชอบคดิด้วยตนเอง	หรอืตอบ

ค�ำถำมตำมเพื่อน	ครูอำจใช้เครื่องมือเป็นบัตรค�ำตอบ	A	B	C	D	ให้นักเรียนเลือกชูพร้อมกัน	เพื่อฝึก

ให้นักเรียนคิดตัดสินใจด้วยตนเอง

 การสรุปและสื่อสารความคิด
	 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดของนักเรียน	 นอกจำกกำรสังเกตจำกกำรตอบ 

ค�ำถำมของนักเรียนแล้ว	 ครูอำจใช้เทคนิคอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 กำรให้สรุปควำมรู้หลังจำกกำรเรียน	 

1	 ประโยค	 (One-Sentence	 Summary)	 ครูอำจให้เวลำ	 1	 นำที	 เพื่อให้นักเรียนระบุสิ่งส�ำคัญ 

ที่นักเรียนได้เรียนรู้	 (Minute	 Paper)	 หรืออำจให้นักเรียนใช้กระดำนไวท์บอร์ดขนำดเล็กเขียนสรุป 

ควำมคิด	 นักเรียนอำจน�ำผลกำรเขียนสรุปควำมรู้มำรวบรวมเป็นเล่ม	 (Learning	 Journal)	 แล้ว 

เพิ่มค�ำอธิบำยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีท�ำ	 เป้ำหมำย	 และผลกำรประเมินสรุป	 นอกจำกนั้นนักเรียน 

อำจสื่อสำรควำมคิดด้วยกำรพูด	 เช่น	 กำรพูดให้เพ่ือนนักเรียนฟังเกี่ยวกับควำมคิดของตนเอง	 

(Tell	 Your	 Neighbour)	 หรือให้นักเรียนอภิปรำยควำมคิดกับกลุ่ม	 แล้วหำฉันทำมติเป็นค�ำตอบ 

ของกลุ่ม	(Group	Answers)	อีกครั้ง

 การประเมินโดยนักเรียน
	 กำรเปิดโอกำสให้นักเรยีนได้ประเมนิตนเอง	ประเมนิเพือ่น	และประเมนิกำรจดักำรเรยีนรู้	 

เป็นทำงเลือกที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 และสำมำรถน�ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัด 

กำรเรียนรู้ด้วย	ก่อนสอนนักเรียน	สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้เดิมของตนเอง	(All	You	Know)	 

ครูอำจจะถำมค�ำถำมหลักสำมค�ำถำม	 (Know	 Want	 Learn)	 นักเรียนรู ้อะไร	 อยำกรู ้อะไร	 

และได้เรียนรู้อะไรบ้ำง	 โดยสองค�ำถำมแรก	 ให้ถำมก่อนเรียน	 และค�ำถำมสุดท้ำย	 ให้ถำมหลังเรียน	 

ข้อมูลที่ได้นี้	 ครูอำจน�ำไปใช้เพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	 เพื่อต่อยอดควำมรู้เดิมของนักเรียน

และหลกีเลีย่งกำรจดัเนือ้หำทีซ่�ำ้ซ้อน	หลงัจำกเสรจ็สิน้กำรเรยีนกำรสอนแต่ละครัง้	ครอูำจถำมค�ำถำม
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ให้นักเรียนตอบ	เช่น	ได้เรียนรู้อะไรใหม่	ๆ	บ้ำง	มีอะไรที่ง่ำย	มีอะไรที่ยำก	และอยำกจะเรียนอะไร 

ในอนำคต	 โดยอำจให้สนทนำกับเพื่อนหรือเขียนติดไว้บนกระดำน	 (Post-It)	 นอกจำกนั้นอำจใช้ 

เครื่องมือต่ำง	ๆ	ช่วยในกำรประเมิน	 เช่น	สัญลักษณ์ไฟจรำจร	สัญลักษณ์ใบหน้ำ	สัญลักษณ์นิ้วมือ	 

กำรระบำยสีในช่องสี่เหลี่ยม	(แดง	->	ไม่เข้ำใจ,	เหลือง	->	ไม่แน่ใจ,	เขียว	->	เข้ำใจ)

	 ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มอบหมำยให้นักเรียนท�ำชิ้นงำน	 ครูก็สำมำรถเปิดโอกำส 

ให้นักเรียนได้ประเมินผลงำนของตนเอง	 (Student	 Marking)	 และประเมินผลงำนของเพื่อน	 

(Peer	Marking)	 ได้	 ซึ่งกำรประเมินตนเองหรือเพ่ือน	 ช่วยให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนได้ 

ลุ่มลึกยิ่งขึ้น	 นักเรียนสำมำรถตรวจสอบผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์	 และสำมำรถปรับปรุงผลงำน 

ของตนเองให้ดีขึ้น	 นอกจำกให้นักเรียนตัดสินผลงำนเป็นคะแนนแล้ว	 ครูยังสำมำรถฝึกให้นักเรียน 

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงำนเพื่อกำรปรับปรุง	 (Student	 Review)	 ด้วย	 ส�ำหรับกำรประเมิน 

ปลำยภำคหรอืปลำยปี	ครอูำจให้นกัเรยีนเลอืกผลงำนทีดี่ทีส่ดุ	พร้อมทัง้ให้นกัเรยีนอธบิำยด้วยว่ำเหตุใด 

จึงเลือกผลงำนแต่ละชิ้น	(Why	is	it	best?)	เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย	เกณฑ์	และระดับคุณภำพ	 

ส�ำหรับกำรประเมินเพื่อน	 ครูอำจให้นักเรียนจับคู่กันประเมินผลงำน	 (Response	 Partners)	 

ครูอำจใช้แผนภูมิและแผนภำพ	(Graphic	Organizers)	เป็นตัวช่วยในกำรประเมินตนเองหรือเพื่อน	

นอกจำกนั้นครูอำจให้นักเรียนบอกสิ่งที่ดีในผลงำนที่ประเมิน	 2	 อย่ำง	 และบอกส่ิงที่ควรปรับปรุง 

เพื่อให้ผลงำนดีขึ้น	1	อย่ำง

 การให้ข้อมูลย้อนกลับของครู
	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับของครูและกำรให้นักเรียนแก้ไขผลงำน	 เป็นอีกแนวทำง 

ในกำรใช้กำรประเมินเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 กำรตรวจงำนของครูควรให้ข้อเสนอแนะ	 

(Comment-Only	Marking)	 แทนกำรให้เป็นคะแนนหรือเกรด	 เพื่อให้นักเรียนและครูสำมำรถ 

ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำได้	ข้อเสนอแนะเหล่ำนัน้ควรมกีำรจดบนัทึกไว้สม�ำ่เสมอ	อำจท�ำในรูปแบบของ 

บันทึกกำรเรียนรู้	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับของครูควรมีลักษณะเชิงบวก	 ควรมีกำรชมเชย	 และระบ ุ

จุดเด่นของงำน	 ในขณะเดียวกันก็ควรให้กำรแนะแนวทำงเพื่อกำรปรับปรุง	 (Improvement	 

Guidance)	ให้นักเรียนรู้ว่ำจะพัฒนำงำนได้อย่ำงไร	ครูอำจจะเป็นแม่แบบในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 

เพือ่ให้นกัเรยีนน�ำไปใช้ในกำรประเมนิผลงำนของเพ่ือนได้ด้วย	ครูอำจน�ำงำนหรือกำรบ้ำนทีน่กัเรียน 

ท�ำผิดมำเป็นประเด็นในกำรอภิปรำย	 (Incorrect	 Discussion)	 เพ่ือช่วยแก้ไขควำมเข้ำใจ 

ที่คลำดเคลื่อน	 อย่ำงไรก็ตำมครูไม่ควรสร้ำงบรรยำกำศเชิงลบ	 หรือท�ำให้นักเรียนรู้สึกว่ำถูกซ�้ำเติม	 

นอกจำกกำรให้ผลสะท้อนกลับแล้ว	 ครูควรเปิดโอกำสให้นักเรียนแก้ไข	 (Corrections)	 ผลงำน 

ของนักเรียนเอง	 ซึ่งครูควรจัดเวลำเผื่อไว้หลังจำกกำรตรวจงำนนักเรียน	 นอกจำกนั้นครูควร 

มีกำรติดตำมให้นักเรียนได้แก้ไขงำนตำมข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ	(Comment	Follow-Up)
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 ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับของครู สำมำรถด�ำเนินกำรได้	4	รูปแบบ	ได้แก่	

	 1)		กำรให้ข้อมลูย้อนกลบัเกีย่วกบัผลงำน	(Task)	ว่ำ	ผลงำนท่ีปฏบิติัดีหรือไม่	ถูกต้องหรือไม่	 

เช่น	กำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ถูกต้อง	หรือกำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ผิด	

	 2)	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนกำร	 (Process)	 ว่ำ	 กระบวนกำรที่ใช้ในกำร 

ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องอย่ำงไร	 จะแก้ข้อบกพร่องของกระบวนกำรอย่ำงไร	 มีทำงเลือกในกำร 

ปฏิบัติงำนด้วยวิธีอื่นหรือไม่	 เช่น	 นักเรียนลองตรวจสอบดูใหม่ซิว่ำ	 กำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ 

ยังมีข้อบกพร่องตรงไหน	หรือกำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ถูกต้องแล้ว	แต่มีวิธีกำรแก้โจทย์ปัญหำวิธีกำร 

อื่นหรือไม่	 หรือขณะท่ีแก้โจทย์ปัญหำ	 นักเรียนคุยกับเพื่อนอยู ่	 นักเรียนลองนั่งท�ำคนเดียว 

ไม่คุยกับเพื่อน	ดูซิว่ำค�ำตอบจะเหมือนเดิมหรือไม่	

	 3)	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกำรก�ำกับติดตำมตนเอง	 (Self-Regulation)	 ว่ำ 

นักเรียนต้องตรวจสอบผลงำนได้อย่ำงไร	 เช่น	 นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลำ	 ครำวหน้ำนักเรียน 

จะท�ำอย่ำงไรให้ทันเวลำ	หรือครำวนี้นักเรียนลืมน�ำงำนมำส่งครู	จะท�ำอย่ำงไรไม่ให้นักเรียนลืมอีก	

	 4)	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกำรประเมินตนเอง	(Self-Personal	Evaluation)	ว่ำ 

ผลงำนของตนเองเป็นอย่ำงไร	 เมื่อเทียบกับเกณฑ์	มีคุณภำพระดับใด	 เช่น	นักเรียนพอใจในผลงำน 

ของตนเองหรือยัง	 หรือผลงำนของนักเรียนมีคุณภำพระดับใด	 หรือถ้ำครูให้โอกำสปรับปรุงผลงำน 

อีกครั้ง	นักเรียนจะปรับปรุงหรือไม่	ถ้ำปรับปรุงจะปรับปรุงอย่ำงไร

 กลยุทธ์/เทคนิคของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
	 ฐำนควำมคิดของครูผู้สอนในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 จะต้องมีควำมเชื่อว่ำสิ่งที่ผู้เรียน 

ได้ปฏิบัติหรือแสดงออกเป็นสิ่งที่มีเหตุผลจำกกำรกระท�ำและควำมคิดของผู้เรียน	 ครูผู ้สอน 

จะเปลี่ยนแปลงเหตุผลน้ันของผู้เรียนได้อย่ำงไร	 ด้วยวิธีกำรใด	 โดยเทคนิคในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

สู่ผู้เรียนของครูผู้สอน	มีรำยละเอียดดังนี้

 1. เวล� (Timing)

	 	 ช่วงเวลำในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับต้องด�ำเนินกำรให้ทันกับกำรแก้ไขผู ้เรียน	 

หำกให้ข้อมูลย้อนกลับในระยะเวลำที่ช้ำเกินไป	 จะท�ำให้ผู ้เรียนเปลี่ยนควำมตั้งใจที่จะพัฒนำ 

ตนเองให้ไปสู่จุดหมำยในกำรเรียนรู้	ช่วงเวลำในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนไม่ควรมีระยะเวลำ 

เกินกว่ำ	2	สัปดำห์	หลังจำกที่ผู้เรียนได้ท�ำกำรทดสอบ	หรือได้ท�ำภำระงำน/ชิ้นงำนนั้นไปแล้ว	ทั้งนี้ 

ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้เรียนควรเป็นกำรสะท้อนผลที่เป็นจริง	 และสะท้อนผลสิ่งที่ผู้เรียนเข้ำใจ

คลำดเคลื่อน	หรือเข้ำใจผิดพลำดจำกองค์ควำมรู้
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 2. ปริม�ณ (Amount)

	 	 ข้อมูลย้อนกลับที่จะให้กลับไปสู่ผู ้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ	 จะต้องมีจ�ำนวนไม่มำก	 

หรอืไม่น้อยเกินไป	จนท�ำให้ผูเ้รยีนไม่สำมำรถพฒันำกำรเรยีนรูไ้ด้	ครผููส้อนควรเลอืกจดุทีจ่ะให้ข้อมลู 

ย้อนกลับที่ส�ำคัญ	 ๆ	 ประมำณ	 2-3	 จุด	 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถที่จะน�ำข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในกำร 

พัฒนำตนเองในกำรเรียนรู้	 ทั้งนี้	 ครูผู้สอนควรให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เป็นจุดแข็งของผู้เรียน 

ในปริมำณที่ใกล้เคียงกับจุดท่ีควรพัฒนำของผู้เรียน	 โดยสิ่งที่ครูผู ้สอนไม่ควรปฏิบัติอย่ำงยิ่งคือ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนเฉพำะชิ้นงำน/ภำระงำนที่ผู้เรียนท�ำได้ไม่ดีเพียงอย่ำงเดียว	 ครูผู้สอน 

ต้องพยำยำมมองหำจุดเด่น	 จุดแข็งของผู้เรียนให้ได้	 เพ่ือเป็นกำรให้ก�ำลังใจกับผู้เรียนในกำรพัฒนำ

ตนเองไปพร้อมกัน

 3. วิธีก�ร (Mode)

	 	 ครูผู ้สอนต้องเลือกวิธีกำรในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนด้วยวิธีกำรสื่อสำร 

ให้ผู้เรียนเข้ำใจและรับรู้สิ่งท่ีครูต้องกำรสื่อสำรได้ง่ำย	 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเอง	 เช่น	 ผู้เรียน 

ที่ไม่ชอบอ่ำน	หรือมีปัญหำในกำรอ่ำนจับใจควำม	ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยวิธีกำรพูดแก่ผู้เรียน	 

ซึ่งถ้ำครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีกำรเขียนกับนักเรียนกลุ่มนี้	 ข้อมูลย้อนกลับก็จะไม่เกิด

ประโยชน์กับตัวผู้เรียน	 ดังน้ัน	 ครูผู้สอนควรจะต้องศึกษำรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 ตลอดจน 

ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียนก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ	 เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับที่ครูผู้สอน 

สะท้อนสู่ผู้เรียน	จะเกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนสูงสุด

 4. ผู้เข้�ร่วม (Audience)

	 	 ครูผู้สอนต้องท�ำควำมเข้ำใจในตัวผู้เรียนและกลวิธีในกำรน�ำเสนอข้อมูลย้อนกลับ 

ให้แก่ผู้เรียน	 เพื่อคุณภำพของข้อมูลย้อนกลับจะได้เกิดกับตัวผู้เรียนอย่ำงสูงสุด	 ทั้งนี้ครูผู ้สอน 

ต้องท�ำกำรพิจำรณำว่ำ	 ข้อมูลย้อนกลับใดที่ควรจะต้องน�ำเสนอให้กับผู ้เรียนเป็นรำยบุคคล	 

หรือข้อมูลย้อนกลับประเภทใดที่ควรจะน�ำเสนอให้ผู้เรียนรับทรำบในรูปแบบของกลุ่ม	เช่น	ครูผู้สอน

ต้องกำรให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นรำยบคุคลในเร่ืองเดียวกนั	ทีม่คีวำมเหมอืนหรือมคีวำมคล้ำยกนั	 

ในผู้เรียนจ�ำนวนหลำย	 ๆ	 คนนั้น	 ครูผู้สอนควรจะปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับมำน�ำเสนอ 

ให้ผู้เรียนได้รับทรำบในรูปแบบของกลุ่มจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ	 หรือในกรณีที่ครูต้องกำร 

ให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล	 แต่ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนต่อคนนั้นใช้เวลำ

มำกก็จะท�ำให้ผู้เรียนคนอื่น	 ๆ	 เกิดควำมรู้สึกเบื่อหน่ำย	 ไม่อยำกจะเรียนรู้	 หรือเกิดอคติกับผู้เรียน 

คนนั้นไป
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มโนทัศน์การประเมินเพื่อเรียนรู้

 

 การประเมินเพื่อเรียนรู้
	 กำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 เป็นกำรวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู	้ 

ผู้สอนด�ำเนินกำรประเมินเพื่อพัฒนำผู้เรียน	 และตัดสินผลกำรเรียนในรำยวิชำ/กิจกรรมที่ตนสอน	 

ในกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ	 ผู้สอนประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ท่ีก�ำหนด 

เป็นเป้ำหมำยในแต่ละหน่วยกำรเรยีนรูด้้วยวธิกีำรต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรซกัถำม	กำรสงัเกต	กำรตรวจกำรบ้ำน 

กำรแสดงออกในกำรปฏบิตัผิลงำน	กำรแสดงกริยิำอำกำรต่ำง	ๆ 	ของผู้เรียน	ตลอดเวลำทีจั่ดกจิกรรม	 

เพื่อดูว่ำบรรลุจุดประสงค์กำรเรียนรู้หรือมีแนวโน้มว่ำจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด	แล้วแก้ไขข้อบกพร่อง

เป็นระยะ	ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง

	 กำรประเมินเพื่อเรียนรู ้	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทส�ำคัญ	 คือ	 กำรวัดและประเมิน 

เพื่อกำรพัฒนำ	 (Formative	 Assessment)	 และกำรวัดและประเมินเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู ้	 

(Summative	Assessment)	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ก�รวัดและประเมิน

เพื่อก�รพัฒน�

ก�รวัดและประเมิน

เพื่อสรุปผลก�รเรียนรู้

ก�รประเมิน
ผลก�รเรียนรู้

ก�รประเมิน
เพื่อเรียนรู้

ก�รประเมิน
ขณะเรียนรู้
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ประเภทก�รประเมิน เป้�หม�ยก�รประเมิน ลักษณะของก�รประเมิน

ก�รวัดและประเมิน

เพื่อก�รพัฒน�  

(Formative 

Assessment)

ก�รประเมินเพ่ือเรียนรู้ (Assessment 

for Learning)	คือ	กระบวนกำรประเมิน

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้	 

ท่ีด�ำเนินกำรโดยครูและผู ้เรียน	 ในกำร 

ใช ้ข ้อมูลสำรสนเทศทำงกำรประเมิน 

เพื่อระบุและวินิจฉัยจุดเด่นและจุดที่ต้อง 

ปรบัปรงุของผูเ้รยีน	สูก่ำรปรบัปรุงกำรเรียนรู้ 

หรือกำรท�ำงำนของผู ้ เรียน	 จนผู ้ เรียน 

สำมำรถปรับปรุงวิธีกำรเรียนรู ้	 วำงแผน 

กำรเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปให้ส�ำเร็จได้	

- เกิดขึ้นก่อนเริ่มกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

เพื่อให ้ครูสำมำรถตัดสินควำมพร้อม 

ของผู้เรียน	 ที่จะเรียนรู้องค์ควำมรู้และ

ทักษะกระบวนกำรใหม่	 และให้ข้อมูล

สำรสนเทศที่น ่ำสนใจแก่ผู ้ เรียนและ 

กำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึงพอใจ

-	 เกิดขึ้นบ ่อยและต ่อเ น่ืองระหว ่ำง 

กำรเรียนกำรสอน	 ขณะที่ผู ้เรียนยังคง

ก�ำลังได้เรียนรู้องค์ควำมรู้และปฏิบัติงำน

ตำมทักษะ

ก�รประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment 

as Learning)	 คือ	 กระบวนกำรประเมิน

ท่ีนักเรียนได้วิเครำะห์จุดอ่อน	 จุดแข็ง

ด้วยตนเอง	 เพื่อปรับปรุงกำรเรียนรู้และ

ผลงำนของตนเองได้	 ด้วยกำรส่งเสริมให้

นักเรียนสะท้อนควำมรู ้	 ควำมสำมำรถ 

ของตนเอง	 ประเมินกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	 

รู้วิธีใช้กำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่	

จนผู ้ เรียนกลำยเป ็นผู ้ประเมินตนเอง 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้ผู้เรียน 

ได ้รับกำรพัฒนำ	 ให ้สำมำรถควบคุม 

กำรรู้คิดของตนเองได้ในที่สุด

เกิ ดขึ้ นบ ่ อยและต ่ อ เนื่ อ ง ระหว ่ ำ ง 

กำรเรยีนกำรสอน	ด้วยกำรสนับสนุนตวัแบบ  

และกำรแนะน�ำจำกครอูย่ำงต่อเนือ่ง	อำทิ

-	 เพื่อประเมินทักษะทั่วไปของนักเรียน

ด้วยตนเอง	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะ 

กำรคิดขั้นสูง	 ที่ก�ำหนดให้เป็นเป้ำหมำย

กำรเรียนรู้หนึ่ง

-	 ผู ้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับที่สนับสนุน

ให้กำรเรยีนรูข้องผู้เรยีนมศัีกยภำพมำกขึน้

-	 ผู ้เรียนประเมินตนเองโดยไตร่ตรอง

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่ได้ก�ำหนดร่วมกัน

ระหว่ำงผู้เรียนกับครูอย่ำงต่อเนื่อง

ก�รวัดและประเมิน

เพื่อสรุปผลก�รเรียนรู้

(Summative 

Assessment)

ก�รประเมนิผลก�รเรยีนรู ้(Assessment 

of Learning)	คือ	กำรใช้หลักฐำนกำรเรียนรู้ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ด้วยกำรเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำน 

กำรเรียนรู้

เ กิ ดขึ้ นตอนจบปลำยภำค/ปลำยป ี 

-	เพือ่ประเมนิว่ำนกัเรยีนรอบรูต้ำมเนือ้หำ

และทักษะในรำยวิชำได้เพียงไร

-	 เพื่อตัดสินผลกำรเรียนโดยเทียบกับ

เกณฑ์หรือมำตรฐำนกำรเรียนรู้

ประเภท	เป้ำหมำย	และลักษณะของกำรประเมิน
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หลักการประเมินเพื่อเรียนรู้

คำ�นึงถึงขอบเขตคว�มสำ�เร็จ

ของผู้เรียน

เป็นส่วนหนึ่งของแผนก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้

เน้นไปที่วิธีก�ร

ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้

เสมือนเป็นสิ่งสำ�คัญ

ในชั้นเรียน

ทักษะสำ�คัญที่แสดง

คว�มเป็นครูมืออ�ชีพ

ตอบสนองได้ง่�ยและพัฒน�ขึ้น

ในท�งสร้�งสรรค์
คำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญ

แรงจูงใจของผู้เรียน

ส่งเสริมให้เกิดคว�มรับผิดชอบ

และแบ่งปันคว�มเข้�ใจ

ได้รับก�รแนะนำ�เชิงสร้�งสรรค์

เกี่ยวกับวิธีที่ปรับปรุง

ก�รเรียนรู้

พัฒน�คว�มส�ม�รถ

ของผู้เรียน

ในก�รประเมินตนเอง

1

2

3

4

56

7

8

9

10
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หลักกำรประเมินเพื่อเรียนรู้

หลักก�รประเมิน

เพื่อเรียนรู้
แนวคิด

หลักก�รที่ 1

ควรเป็นส่วนหนึ่ง 

ของแผนกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู	ควรให้โอกำสทั้งผู้เรียน

และครูได้รับและใช้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำ

ที่ไปถึงเป้ำหมำยกำรเรียนรู้	กำรวำงแผนควรประกอบด้วยกลวิธี

ที่เชื่อมั่นได้ว่ำ	ผู้เรียนเข้ำใจเป้ำหมำยที่ผู้เรียนก�ำลังท�ำให้ส�ำเร็จลุล่วง 

และเข้ำใจในเกณฑ์	ที่จะถูกน�ำมำใช้ประเมินกำรท�ำงำนของผู้เรียน	

วิธีกำรที่พวกเขำจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ	หรือวิธีกำรที่ผู้เรียน

จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินกำรเรียนรู้ของพวกเขำเอง	

ครูผู้สอนจึงควรวำงแผนวิธีกำรช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดควำมก้ำวหน้ำ 

ในผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้

หลักก�รที่ 2

ควรเน้นไปที่วิธีกำรให้ผู้เรียน

เกิดกำรเรียนรู้

กระบวนกำรเรียนรู้ต้องอยู่ภำยในจิตใจ	ทั้งของผู้เรียนและครู	

ในขณะที่มีกำรวำงแผนกำรประเมิน	รวมทั้งในขณะที่มีกำรชี้แจง

อธิบำยเกี่ยวกับหลักฐำนกำรเรียนรู้	ผู้เรียนควรจะตระหนักรู้

เกี่ยวกับวิธีกำรเรียนรู้ของตนเองเท่ำ	ๆ	กับสิ่งที่เขำได้เรียนรู้

หลักก�รที่ 3

ควรแสดงให้เห็นว่ำ

เสมือนเป็นสิ่งส�ำคัญ

ในชั้นเรียน

มีกิจกรรมกำรวัดและประเมินผล	(Assessment)	มำกมำย	ที่ครู

และผู้เรียนท�ำในชั้นเรียน	ดังเช่น	ชิ้นงำน	และกำรที่ผู้เรียนซักถำม

เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะของพวกเขำ	

สิ่งที่ผู้เรียนพูดหรือท�ำจะถูกสังเกต	ตีควำมหมำย	และตัดสิน	

สิ่งดังกล่ำวเหล่ำนี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรเรียนรู้ที่ปรำกฏ

ขึ้นในตัวผู้เรียน	กระบวนกำรเรียนรู้เหล่ำนี้	เป็นส่วนหนึ่งของกำร

ด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันในชั้นเรียนที่จ�ำเป็นยิ่ง	อีกทั้งผู้เรียน

และครูควรร่วมกันสะท้อน	พูดคุย	และร่วมกันตัดสินได้

หลักก�รที่ 4

เป็นทักษะส�ำคัญที่แสดง

ควำมเป็นครูมืออำชีพ

ครูมืออำชีพก�ำหนดให้มีองค์ควำมรู้และทักษะในเรื่องกำรวำงแผน

กำรประเมิน	กำรสังเกตกำรเรียนรู้	กำรตีควำมหลักฐำนแห่งกำรเรียนรู้	

(Evidence	of	Learning)	ให้ข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback)	แก่ผู้เรียน 

และสนับสนุนผู้เรียนในกำรประเมินตนเอง	(Self-Assessment)	

ครูจึงควรได้รับกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำทักษะเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง

สู่กำรพัฒนำควำมเป็นครูมืออำชีพ
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หลักก�รประเมิน

เพื่อเรียนรู้
แนวคิด

หลักก�รที่ 5

ควรตอบสนองได้ง่ำยและ

พัฒนำขึ้นในทำงสร้ำงสรรค์	

เนื่องจำกไม่ว่ำกำรประเมิน

ผลใด	ๆ	ย่อมเกิดผลกระทบ

ต่อควำมรู้สึก

ครูควรตระหนักถึงผลกระทบ	(ควำมคิดเห็น	คะแนน	ระดับ

ผลกำรเรียน)	มีผลต่อควำมมั่นใจและควำมกระตือรือร้นของผู้เรียน	

และผู้สอนควรให้ข้อมูลย้อนกลับในทำงสร้ำงสรรค์เท่ำที่จะเป็นได้	

ข้อคิดเห็นที่เน้นไปที่กำรท�ำงำนของผู้เรียนมำกกว่ำตัวผู้เรียน	

ช่วยให้กำรเรียนรู้และแรงจูงใจพัฒนำขึ้น

หลักก�รที่ 6

ควรค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญ

กับแรงจูงใจของผู้เรียน

กำรประเมินที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ	ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญ

กับควำมก้ำวหน้ำและผลส�ำเร็จมำกกว่ำควำมล้มเหลว	

กำรเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่นที่เก่งกว่ำ	ไม่น่ำจะท�ำให้ผู้เรียนเกิด

แรงจูงใจขึ้นได้	แต่กลับท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่ดี	และคิดล้มเลิก

ที่จะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ	วิธีประเมินผลสนับสนุนให้ผู้เรียน

เกิดแรงจูงใจ	ด้วยกำรรักษำควำมเป็นตัวของตัวเองไว้

จำกกำรให้ทำงเลือกข้อมูลย้อนกลับที่เป็นไปในทำงสร้ำงสรรค์	

และสร้ำงโอกำสให้ก�ำหนดทิศทำงด้วยตัวเอง

หลักก�รที่ 7

ควรส่งเสริมให้เกิด

ควำมรับผิดชอบ

ที่จะเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย

และแบ่งปันควำมเข้ำใจ

ในเกณฑ์ที่ผู้เรียน

จะถูกประเมิน

ส�ำหรับกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพที่จะเกิดขึ้น	ผู้เรียนจ�ำเป็น

ที่จะต้องเข้ำใจในสิ่งที่ผู้เรียนก�ำลังพยำยำมท�ำให้สิ่งนั้น

ประสบควำมส�ำเร็จหรือต้องกำรให้มันส�ำเร็จ	ควำมเข้ำใจเกิดขึ้นได้

เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเป้ำหมำย	และมีส่วนร่วม

ในกำรระบุเกณฑ์ส�ำหรับประเมินควำมก้ำวหน้ำ	กำรสื่อสำรเกณฑ์

กำรประเมินจะเกิดขึ้นเมื่อครูและนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรำยเกณฑ์

กำรประเมิน	รวมถึงค�ำศัพท์ที่ใช้	เพื่อผู้เรียนจะสำมำรถเข้ำใจได้	

จัดหำตัวอย่ำงที่บรรลุตำมเกณฑ์กำรประเมิน	และให้ผู้เรียน

มีส่วนในกำรประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน
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หลักก�รประเมิน

เพื่อเรียนรู้
แนวคิด

หลักก�รที่ 8

ควรได้รับกำรแนะน�ำ

เชิงสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับ

วิธีที่จะปรับปรุงกำรเรียนรู้

ผู้เรียนต้องกำรข้อมูลสำรสนเทศและกำรแนะน�ำ	เพื่อที่จะวำงแผน

ขั้นตอนในกำรเรียนรู้ของพวกเขำต่อไป	ดังนั้น	ครูควรที่จะหำจุดเด่น

ของผู้เรียน	และให้ค�ำปรึกษำถึงวิธีที่จะพัฒนำผู้เรียน	ซึ่งต้องชัดเจน

และเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนำ	ให้โอกำส

ผู้เรียนปรับปรุงกำรท�ำงำนของผู้เรียน

หลักก�รที่ 9

ควรพัฒนำควำมสำมำรถ

ของผู้เรียนในกำรประเมิน

ตนเอง	เพื่อให้ผู้เรียน

ได้สะท้อนและบริหำร

จัดกำรตนเองได้

ผู้เรียนที่เป็นอิสระจะมีควำมสำมำรถในกำรค้นหำและเพิ่มทักษะ	

องค์ควำมรู้	และควำมเข้ำใจใหม่	ๆ	ผู้เรียนเหล่ำนั้นจะกังวลอยู่กับ

กำรสะท้อนควำมคิดด้วยตนเอง	ครูควรจัดให้ผู้เรียนตำมควำม

ต้องกำรและควำมสำมำรถ	ด้วยกำรแนะน�ำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยกำรพัฒนำทักษะในกำรประเมินตนเอง

หลักก�รที่ 10

ควรค�ำนึงถึงขอบเขต

ควำมส�ำเร็จของผู้เรียน

ทุกคน

กำรประเมินเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้	ควรถูกใช้เพื่อเพิ่มโอกำส

ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน	ในเนื้อหำทั้งหมดของกิจกรรม

ทำงกำรศึกษำ	และเพิ่มศักยภำพให้กับผู้เรียนทุกคน

ได้ประสบควำมส�ำเร็จที่ดีที่สุดของผู้เรียนแต่ละคน

	 จำกหลักกำรประเมินเพื่อเรียนรู้	 10	 ข้อ	 ข้ำงต้น	 ควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ 

เกิดขึ้นในชั้นเรียน	ดังนี้

	 องค์ประกอบที่	1	เทคนิคกำรใช้ค�ำถำม	(Questioning	Technique)

	 องค์ประกอบที่	2	กำรให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่ผู้เรียน	(Providing	Feedback	to	Learner)

	 องค์ประกอบที่	3	กำรให้ผู้เรียนประเมินตนเอง	 และกำรประเมินโดยเพื่อน	 (Peer	 and	 

Self-Assessment)	ซึ่งจะกล่ำวถึงรำยละเอียดในหน่วยต่อไป	

เอกส�รอ้�งอิง

Assessment	Reform	Group.	2002.	Assessment for Learning : 10 Principles. Cambridge	:	University	 

	 of	Cambridge	Faculty	of	Education.
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ค�าถามส�าหรับการวางแผนการประเมิน

	 กำรประเมินและพัฒนำกำรเรียนรู้นักเรียนที่มีประสิทธิภำพ	 ผู้สอนต้องตอบค�ำถำม 

8	 ประกำร	 เพื่อให้กำรวำงแผนและกำรออกแบบกำรประเมินบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยตอบค�ำถำม 

ในแต่ละข้อให้ชัดเจน	ท�ำไม	เมื่อไร	อะไร	ใคร	และอย่ำงไร	ดังแผนภำพต่อไปนี้

1. ทำ�ไมจึงประเมิน/วัตถุประสงค์ของก�รประเมินคืออะไร
	 -	 ประเมินเพื่อกำรเรียนรู้	กำรประเมินขณะเรียนรู้/ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 -	 ต้องกำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกำรสอน
	 -	 มีกำรเสริมแรง	มีกำรทบทวน	มีกำรปรับปรุง

2. ประเมินเมื่อไหร่
	 -	 ก่อนกำรเรียนรู้	(วินิจฉัยผู้เรียน)	
	 	 ระหว่ำงกำรเรียนรู้	หลังกำรเรียนรู้
	 -		สม�่ำเสมอ	ต่อเนื่อง	ไม่ค่อยมี
 -  ระหว่ำงวัน/สัปดำห์/เทอม/ระหว่ำงในชั้นเรียน/
     	ที่บ้ำน

3. อะไรเป็นเป้�หม�ย/ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้
   ในก�รประเมิน
	 -	 เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่ประเมิน	
 - มำตรฐำนกำรเรียนรู้/พฤติกรรมที่วัด/ระดับกำรวัด 
	 -	 บูรณำกำรพฤติกรรมที่วัด

4. ใครเป็นผู้ประเมิน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใคร
	 -	 ผู้ประเมินเป็นนักเรียน	เพื่อน	ครู	หน่วยงำน
	 	 ภำยนอก
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นนักเรียน	ครู	พ่อแม่	ชุมชน

5. ออกแบบก�รประเมินอย่�งไร
	 -	 กระบวนกำรหรือเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
	 -		ประเมินอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่ทำงกำร
	 -		ประเมินโดย	Portfolio	กำรปฏิบัติ	กำรน�ำเสนอ	
	 	 ตรวจสอบรำยกำร	ค�ำถำมปลำยเปิด

6. ตัดสินผลก�รประเมินอย่�งไร
	 -	 มีเกณฑ์กำรประเมิน	มีรูบริค
	 -	 เปรียบเทียบกำรประเมินกับครูคนอื่น

7. นำ�เสนอผลก�รประเมินอย่�งไร
	 -	 ให้ใคร/เมื่อไร/อะไร
	 -	 พ่อแม่/ครู
	 -	 บันทึกข้อมูลอย่ำงไร
	 -	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยวิธีใด	(กำรเขียน	
						กำรน�ำเสนออีเมล)

8. ใช้ผลก�รประเมินม�พัฒน�ก�รเรียนรู้
 ของนักเรียนอย่�งไร
	 -	ใช้ข้อมูลในกำรเปลี่ยนโปรแกรมกำรสอน
	 -	ใช้เฉพำะนักเรียนทั้งหมด/เฉพำะกลุ่ม
	 -	เป็นข้อมูลในกำรเปลี่ยนหลักสูตร
	 -	กำรปฏิบัติในกำรประเมิน

ที่ม� : http://www.sofweb.vic.edu.au/blueprint/fs1/assessment.asp
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เรียนรู้การตั้งค�าถาม

 คว�มสำ�คัญของก�รใช้คำ�ถ�มเพื่อพัฒน�นักเรียน

	 กำรใช้ค�ำถำมเป็นกลวิธีส�ำคัญที่ครูใช้ประเมินควำมรู้และควำมเข้ำใจท่ีนักเรียนแต่ละคน 

มีอยู่	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ครูสำมำรถช่วยเหลือส่งเสริมควำมรู้	 ควำมเข้ำใจให้นักเรียน 

แต่ละคนให้บรรลเุป้ำหมำย		กำรเรยีนทีค่รกู�ำหนดไว้	นัน่คอื	กำรใช้ค�ำถำมเป็นรปูแบบกำรปฏสิมัพนัธ์

โดยทั่วไประหว่ำงนักเรียนกับครู	 ซึ่งครูสำมำรถใช้เพื่อวัดระดับควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ตลอดจน 

วัดควำมคิดในระดับสูงของนักเรียนได้

	 กล่ำวได้ว่ำครูสำมำรถใช้ค�ำถำมในชั้นเรียนเพื่อ	

	 1.	 ปรับปรุงกำรสอน	 เพรำะกำรใช้ค�ำถำมท�ำให้ครูได้รับข้อมูลย้อนกลับที่แสดงควำมรู้ 

และควำมเข้ำใจของนักเรียนในกำรเรียนรู้นั้น	ๆ	ได้ทันที

	 2.	 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำกำรทักษะกำรคิดจำกระดับต�่ำสู่กำรคิดระดับสูง	 รวมทั้ง 

ส่งเสริมควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในเรื่องที่ศึกษำ

	 3.		ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ตรวจสอบควำมรู	้ควำมเข้ำใจของตนเอง	รวมทัง้ช่วยให้นกัเรยีน

เกิดควำมกระจ่ำงสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้	ควำมเข้ำใจใหม่ที่เกิดขึ้น	และพัฒนำกำรเรียนรู้มำกขึ้น	

 ก�รใช้คำ�ถ�มในชั้นเรียนเพื่อพัฒน�นักเรียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 เนื่องจำกค�ำถำมที่ครูใช้ในชั้นเรียนมีหลำยระดับ	กำรใช้ค�ำถำมเหล่ำนั้นพัฒนำนักเรียน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครูควรปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ครูควรวำงแผนก�ำหนดกำรใช้ค�ำถำมท่ีน�ำสู่เป้ำหมำยหลักในกำรเรียนรู้ท่ีก�ำหนดไว ้

โดยค�ำถำมที่ใช้ต้องเป็นค�ำถำมที่ท้ำทำยควำมคิดนักเรียน	มีค�ำถำมทั้งระดับง่ำยและยำก	ตำมระดับ 

กระบวนกำรคิดของ	Anderson	&	Krathwohl	ประกอบด้วย	ค�ำถำมที่ประเมินควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	 

กำรน�ำไปใช้	กำรวิเครำะห์	กำรประเมินค่ำ	และกำรสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน	ทั้งนี้ครูจะสำมำรถเลือกใช้ 

ค�ำถำมทีเ่หมำะสมกบัควำมรู	้ควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน	กล่ำวคอื	เมือ่ครูใช้ค�ำถำมไปตำมล�ำดับ

ขั้นตอนที่เตรียมไว้	 ถ้ำนักเรียนไม่สำมำรถตอบได้	 ครูจะสำมำรถลดระดับขั้นค�ำถำมลงเพื่อทบทวน

ระดับควำมรู้	ควำมเข้ำใจของนักเรียนก่อนจะก้ำวสู่ค�ำถำมในระดับสูงต่อไป

	 2.		ครคูวรใช้ค�ำถำมน้อยข้อแต่เป็นค�ำถำมทีม่คีณุภำพ	โดยใช้ค�ำถำมปลำยเปิดเพือ่กระตุน้ 

ให้นกัเรยีนคดิค�ำตอบของตนเองเป็นค�ำถำมท่ีส่งเสรมิควำมคดิระดับสงู	เช่น	ค�ำถำมทีข่ึน้ต้นด้วยค�ำว่ำ	 

ท�ำไม	ซึง่ค�ำถำมทีต้่องกำรค�ำตอบอนัเกดิจำกกำรวเิครำะห์ของนกัเรยีน	หรอืค�ำถำมประเภททีก่ระตุน้

ให้นักเรียนคำดเดำค�ำตอบ	เช่น	จะเป็นอย่ำงไรถ้ำ...(สถำนกำรณ์)...	เป็นต้น
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	 3.	ครูควรใช้ค�ำถำมกระตุ้นให้นักเรียนพบควำมกระจ่ำงน�ำทำงสู่กำรสรุปควำมคิดส�ำคัญ

หรือควำมคิดหลักได้

	 4.		ครูควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ค�ำถำมที่มีลักษณะ	ดังนี้

	 	 -	กำรใช้ถำมค�ำถำมปลำยปิดมำกเกินไป

	 	 -	กำรใช้ค�ำถำมที่นักเรียนสำมำรถใช้ค�ำตอบใช่/ไม่ใช่

	 	 -	กำรใช้ค�ำถำมที่ต้องกำรค�ำตอบสั้น	ๆ	มำกเกินไป

	 	 -	กำรใช้ค�ำถำมลวงที่มีประเด็นก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด

	 	 -	กำรใช้ค�ำถำมที่มีควำมซ�้ำซ้อนกับค�ำถำมเดิม

	 	 -	กำรใช้ค�ำถำมที่เน้นเฉพำะนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

	 5.		ครูควรมีกำรจัดล�ำดับกำรใช้ค�ำถำมที่ยืดหยุ่นได้	 เนื่องจำกอำจมีควำมจ�ำเป็นที่ครู 

ต้องปรับเปล่ียนค�ำถำมหรือใช้ค�ำถำมท่ีไม่ได้เตรียมมำก่อนในสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นในชั้นเรียน 

โดยที่ครูไม่ได้คำดไว้	เช่น	อำจต้องใช้ค�ำถำมเพื่อถำมกลับค�ำตอบที่ได้จำกผู้เรียน	เป็นต้น
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ตวัอย่�งก�รแบ่งกลุม่คำ�สำ�คญัและคำ�ถ�มทีจ่ำ�แนกต�มข้ันก�รคดิของ Anderson & Krathwohl

ระบุ, จำ� (ระลึก), อธิบ�ย, นิย�ม, แจกแจง, แยกแยะ, จับคู่, ตั้งชื่อ, บอก

แปลคว�ม, ค�ดก�รณ์, อธิบ�ย, ย่อคว�ม, อธิบ�ยคว�ม, แปลคว�ม, 

เปรียบเทียบ (เหตุก�รณ์และวัตถุ), จัดกลุ่ม

วิเคร�ะห์, อธิบ�ย, อนุม�น, แบ่งแยก, จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ, 

เปรียบเทียบคว�มเหมือน คว�มต่�ง, ชี้แจงอย่�งมีเหตุผล, 

ชี้แจงอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ, สรุป

ออกแบบ, สร้�งสรรค์, แต่ง, ประพันธ์, นำ�ม�, ประกอบกัน, นำ�ม�รวมกัน, 

นำ�ม�จัดใหม่, สะท้อน, ค�ดก�รณ์, ค�ดเด�, ตั้งสมมติฐ�น, ย่อคว�ม

ส�ธิต, แก้ปัญห�, ใช้, ชี้แจง, เชื่อมโยง, ปรับแนวคิด, ทดลอง

กำ�หนดค่�, ตัดสินค่�, ประเมินค่�

คว�มรู้/คว�มจำ�

คว�มเข้�ใจ

นำ�ไปใช้

วิเคร�ะห์

ประเมินค่�

สร้�งสรรค์
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ตัวอย่�งคำ�ถ�มที่จำ�แนกต�มขั้นก�รคิดของ Anderson & Krathwohl 

 วิเคร�ะห์  ประเมินค่�  สร้�งสรรค์

	สิ่งนี้เรียกว่ำอะไร/

	 นี่คืออะไร

	...มำจำกไหน

	...เกิดขึ้นเมื่อไร

	...เกิดขึ้นกับใคร

	สำมเหลี่ยมมีกี่ชนิด

	ท�ำไมเขำจึง...

	ก�ำลังเกิดอะไรขึ้น

	 ในปล่องภูเขำไฟ	

	 จงอธิบำย

	ณ	จุดนี้เขำก�ำลังรู้สึก

	 อย่ำงไร

	อะไรคือลักษณะส�ำคัญของ...

	นักเรียนคิดว่ำต่อไป

	 จะเกิดอะไรขึ้น	ท�ำไม

	 จึงเป็นเช่นนั้น

	เครื่องมือไหนส�ำคัญที่สุด

	 ในกำร...

	เรำจะน�ำเสนอข้อมูล

	 เป็นแผนภูมิได้อย่ำงไร

	นักเรียนสำมำรถน�ำสิ่งที่รู้

	 มำใช้ในกำรแก้ปัญหำ

	 ได้หรือไม่	อย่ำงไร

 คว�มรู้/คว�มจำ� คว�มเข้�ใจ  นำ�ไปใช้

	จะเกิดอะไรขึ้นจำกกำร

	 เปลี่ยนแปลงค�ำกริยำเหล่ำนี้

	ท�ำไมชำวโรฮิงญำจึงอพยพ

	 มำอยู่ในประเทศไทย

	สรุปสมมติฐำนได้ว่ำอย่ำงไร

	อะไรคือหน้ำที่ของ...

	นักเรียนสำมำรถ

	 แต่งบทร้อยกรอง

	 โดยใช้สัมผัสของตนเอง

	 ได้หรือไม่	อย่ำงไร

	อะไรคือจุดประสงค์หลัก

	 ของผู้เขียนเรื่องนี้

	วิธีกำรใดที่นักเรียน

	 ใช้ในกำรตรวจสอบ

	 ทำงทฤษฎีนี้

	ข้อสรุปใหม่ของนักเรียน

	 คืออะไร

	ค�ำขวัญใดที่มี

	 ผลกระทบต่อ...

	 มำกที่สุด

	พวกเขำควรพัฒนำ

	 บริเวณพื้นที่สีเขียว

	 หรือสีน�้ำตำล

	กลยุทธ์ใดที่น�ำมำใช้

	 ได้ดีกว่ำกัน
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สารบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูม (ฉบับปรับปรุง)
Bloom’s Revised Taxonomy

ก�รสร้�งสรรค์ (Creating)

สร้ำงควำมคิด	ผลิตภัณฑ์	หรือมุมมองในกำรมองสิ่งต่ำง	ๆ	ใหม่ออกแบบ,	สร้ำงสรรค์,	วำงแผน

ก�รประเมินค่� (Evaluating)

ตัดสินกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติตรวจสอบ,	ตั้งสมมติฐำน,	วิพำกษ์วิจำรณ์,

ก�รวิเคร�ะห์ (Analysing)

แยกข้อมูลสำรสนเทศออกเป็นส่วนย่อย	ๆ	เพื่อค้นหำควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง	ๆ	เปรียบเทียบ,	จัดระบบ,	สอบถำม	ซักไซ้ค้นหำ

ก�รนำ�ไปใช้ (Applying)

ใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่เคยเรียนมำในสถำนกำรณ์ใหม่หรือสถำนกำรณ์ที่ใกล้เคียงกัน

กำรน�ำไปปฏิบัติ,	กำรลงมือกระท�ำ,	กำรใช้,	กำรบริหำรจัดกำร

ก�รเข้�ใจ (Understanding)

อธิบำยควำมคิดหรือควำมคิดรวบยอดต่ำง	ๆ	แปลควำมหมำย,	

ลงข้อสรุปเรียบเรียงใหม่	จัดหมวดหมู่	อธิบำย

ก�รจำ� (Remembering)

จ�ำข้อมูลได้	ระลึกได้,	ท�ำรำยกำรเกี่ยวกับ,	อธิบำย,	ดึงข้อมูลที่มีอยู่มำใช้	บอกชื่อ	ค้นพบ
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 กระบวนก�รท�งปัญญ�	 จัดจ�ำแนกหมวดหมู ่ล�ำดับควำมรู้ของบลูม	 (Bloom’s	 

Taxonomy)	ที่เรียงล�ำดับจำกควำมรู้จำกระดับต�่ำไปยังควำมรู้ระดับสูง

 ก�รจำ�	 เป็นควำมสำมำรถของสมองในกำรระลึกหรือจ�ำควำมรู ้หรือสำรสนเทศ 

ที่เก็บไว้ในสมอง	เป็นควำมจ�ำระยะยำว

 ก�รเข้�ใจ	 เป็นควำมสำมำรถทำงสมองของบุคคลในกำรสร้ำงควำมหมำยหรือควำมรู ้

จำกสื่อหรือเครื่องมือทำงกำรศึกษำด้วยตนเอง	 เช่น	 กำรอ่ำน	 กำรอธิบำยของครู	 ทักษะย่อย 

ของควำมสำมำรถในขั้นนี้	 ได้แก่	 กำรแปลควำมหมำย	 กำรให้ตัวอย่ำง	 กำรจัดจ�ำแนก	 กำรสรุป	 

กำรสรุปอ้ำงอิง	กำรเปรียบเทียบ	และกำรอธิบำย

 ก�รนำ�ไปใช้ จัดเป็นกระบวนกำรทำงสมอง	 ในกำรใช้กระบวนกำรที่ได้เรียนรู ้มำ 

ในสถำนกำรณ์ใหม่หรือสถำนกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกัน

 ก�รวิเคร�ะห์ กระบวนกำรทำงปัญญำ	 ในขั้นนี้เป็นกำรแยกควำมรู้ออกเป็นส่วน	 ๆ	 

โดยสำมำรถให้เหตุผลว่ำควำมรู้ส่วนย่อยที่แยกแต่ละส่วนมีควำมเกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงของควำมรู ้

ทั้งหมดอย่ำงไร	 นักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์จะต้องสำมำรถจ�ำแนกควำมแตกต่ำงได	้ 

จัดระบบควำมรู้ได้	และบอกที่มำของควำมรู้หรือองค์ประกอบของควำมรู้แต่ละส่วน

 ก�รประเมินค่�	 เดิมควำมสำมำรถด้ำนกำรประเมินค่ำจัดเป็นควำมรู ้ขั้นสูงสุด	 

เป็นควำมสำมำรถของสติปัญญำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและกำรวิพำกษ์ต่ำง	ๆ

 ก�รสร้�งสรรค์ เป็นควำมสำมำรถด้ำนสตปัิญญำในกำรสร้ำงสิง่ใหม่จำกสิง่ทีเ่คยเรยีนรูม้ำ 

หรือสิ่งที่พบเห็นในบริบทต่ำง	 ๆ	 นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์จะต้องสำมำรถ 

สร้ำงสรรค์งำน	แผนงำน	หรือผลิตภัณฑ์	หรือชิ้นงำนที่แปลกใหม่

	 ล�ำดบัขัน้	กำรจ�ำ	กำรเข้ำใจ	เป็นกำรคดิขัน้ต�ำ่	กำรคดิขัน้พืน้ฐำน	(Basic	Skills)	กำรน�ำไปใช้	 

กำรวิเครำะห์	กำรประเมินค่ำ	และกำรสร้ำงสรรค์	จัดเป็นกำรคิดขั้นสูง	(Higher	Order	Thinking)
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พฤติกรรมแต่ละระดับของ Bloom’s Revised Taxonomy

ระดับ คำ�กริย�ที่บ่งบอก

ก�รจำ� (Remembering)

ผู้เรียนสำมำรถจ�ำ	บอกซ�้ำได้และบอกควำมรู้

ที่ได้เรียนรู้แล้วได้

	ระลึกได้	

	จัดท�ำรำยกำร	

	อธิบำย	

	ระบุ	

	ดึงข้อมูลที่มีอยู่มำใช้	

	บอกชื่อ	

	บอกต�ำแหน่ง	

	ค้นหำ	

	บอกสิ่งที่ค้นพบ

ตอบหรือท�ำซ�้ำ

ระบุชื่อ

ระลึกได้

จัดกลุ่ม

อ่ำนได้

เขียนได้

ระบุเค้ำโครงของเรื่อง

ขีดเส้นใต้

อ้ำงอิง

เรียงล�ำดับ

ฯลฯ

ท�ำรำยกำร

จ�ำได้

เชื่อมได้

แสดง

บอกต�ำแหน่ง

หำจุดเด่น

ให้ตัวอย่ำง

สร้ำงใหม่แบบเดิม

จัดกลุ่ม

เลือกอ้ำงซ�้ำ

ทบทวน

อ้ำงอิง

บันทึก

จับคู่

เลือก

ก�รเข้�ใจ (Understanding)

ผู้เรียนอธิบำยควำมหมำยของสำรสนเทศ	

โดยกำรแปลควำมและตีควำมหมำยสิ่งที่เคยเรียน

	กำรแปลควำมหมำย

	กำรให้ตัวอย่ำง

	กำรสรุป	

	กำรอ้ำงอิง	

	กำรเรียบเรียงใหม่	

	กำรจัดจ�ำแนกหมวดหมู่	

	กำรเปรียบเทียบ	

	กำรอธิบำย	

เขียนข้อควำมใหม่

ระบุ

อภิปรำย

เล่ำเรื่องซ�้ำ

บันทึกย่อ

แปลควำมหมำย

ยกตัวอย่ำงของ...

เรียบเรียงใหม่

จัดระบบใหม่

ร่วมประสำน

อธิบำย

รำยงำน

ตระหนักรู้

ทบทวน

สังเกต

ท�ำเค้ำโครง

รับผิดชอบต่อ...

ตีควำม

ให้ควำมคิดหลัก

กะ/ประมำณ

ให้นิยำม

ฯลฯ
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ระดับ คำ�กริย�ที่บ่งบอก

ก�รนำ�ไปใช้ (Applying)

นักเรียนใช้ควำมรู้ในสถำนกำรณ์หรือบริบท

ที่แตกต่ำงจำกที่เคยเรียนมำก่อน

	กำรน�ำไปปฏิบัติ	

	กำรลงมือกระท�ำหรือปฏิบัติ	

	กำรใช้

	กำรบริหำรจัดกำร	

แปลควำมหมำย

จัดสถำนกำรณ์

แสดงนิทรรศกำร

อธิบำยด้วยภำพ

ค�ำนวณ

ตีควำม

สร้ำงหรือท�ำ

ลงมือฝึกปฏิบัติ

น�ำไปใช้

จัดกำรหรือกระท�ำ

สัมภำษณ์

ประยุกต์ใช้

วำดภำพ

เปลี่ยนแปลง

ค�ำนวณ

เรียงล�ำดับ

แสดง

แก้ปัญหำ

สะสม

สำธิต

แสดงละคร

สร้ำง

ใช้

ฯลฯ

ก�รวิเคร�ะห์ (Analysing)

ผู้เรียนย่อยควำมรู้สำรสนเทศออกเป็น

ส่วนย่อย	ๆ	เพื่อสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับควำมรู้นั้นอย่ำงลึกซึ้ง

	กำรเปรียบเทียบ	

	กำรจัดระบบ	

	กำรแยกส่วนประกอบ	

	กำรให้เหตุผล	

	กำรท�ำโครงเรื่อง	

	กำรค้นหำควำมหมำย	

	กำรจัดท�ำโครงสร้ำง	

	กำรบูรณำกำร	

จ�ำแนกสิ่งที่เด่น

ตั้งค�ำถำม

ตีค่ำ

ทดลอง

ตรวจตรำ

ตรวจสอบ

พิสูจน์

แยก/จ�ำแนก

สืบเสำะ

เรียบเรียง

สืบสวนสอบสวน

เลื่อน	เปลี่ยนแปลง

วิจัย

ค�ำนวณ

วิพำกษ์วิจำรณ์

เปรียบเทียบ

เปรียบควำมแตกต่ำง

ส�ำรวจ

ค้นหำ	สืบค้น

จัดกลุ่ม

จัดอันดับ

เรียงล�ำดับก่อนหลัง

ทดสอบ

โต้แย้ง

วิเครำะห์

ท�ำแผนภูมิ

เชื่อมโยง	สัมพันธ์

จัดกลุ่ม

จ�ำแนกออกเป็นกลุ่ม

ฯลฯ
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ระดับ คำ�กริย�ที่บ่งบอก

ก�รประเมินค่� (Evaluating)

ผู้เรียนตัดสินใจบนพื้นฐำนของกำรคิดทบทวน	

ไตร่ตรอง	วิพำกษ์วิจำรณ์	และประเมินค่ำ

	กำรตรวจสอบ	

	กำรตั้งสมมติฐำน	

	กำรวิพำกษ์วิจำรณ์	

	กำรทดลอง	

	กำรตัดสิน	

	กำรทดสอบ	

	กำรสืบเสำะ/ค้นหำ	

	กำรก�ำกับติดตำม

ตัดสิน

ประมำณค่ำ

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ท�ำนำย

ประเมิน

ให้คะแนน

ปรับปรุงใหม่

อ้ำงถึง

จัดอันดับควำมส�ำคัญ

ให้เหตุผลว่ำท�ำไม

เปรียบเทียบ

ประเมินค่ำ

โต้แย้งเพื่อปกป้อง

คัดเลือก

เลือก

สรุป

ให้ควำมคิดเห็น

อภิปรำยโต้แย้ง

ตัดสิน

ให้ค�ำแนะน�ำ

จัดจ�ำแนก

ตีค่ำ

ให้คุณค่ำ

พิสูจน์

ให้เหตุผลโต้แย้ง

ตัดสินใจ

วิพำกษ์

เรียงล�ำดับ

ปฏิเสธ

ฯลฯ

ก�รสร้�งสรรค์ (Creating)

ผู้เรียนสร้ำงสรรค์ควำมคิดและข้อมูล

สำรสนเทศใหม่โดยใช้ประสบกำรณ์เดิม

	กำรออกแบบ	

	กำรสร้ำงสิ่งใหม่	

	กำรวำงแผน	

	กำรผลิตสิ่งใหม่	

	กำรประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่ำง	ๆ	

	กำรประดิษฐ์	

	กำรท�ำหรือปรุงสิ่งใหม่

เรียงควำม

รวบรวมสิ่งต่ำง	ๆ

จัดระบบ	

ประดิษฐ์คิดค้น	

รวบรวม	เรียบเรียง

ท�ำนำย/พยำกรณ์		

ประดิษฐ์	ออกแบบ

เสนอ	

สร้ำง	

วำงแผน	

เตรียมพร้อม

พัฒนำ	

ริเริ่มสิ่งใหม่	

จินตนำกำร	

สร้ำงสูตร

พัฒนำ

แสดง	ปฏิบัติ	

ท�ำนำย

ผลิต	

ผสมผสำน

ติดตั้ง	

ออกแบบ

ปรุง	ประกอบ

รวบรวม	

เรียบเรียง

ฯลฯ
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ตัวอย่างค�าถามของพฤติกรรมแต่ละระดับของบลูม 
(Bloom’s Revised Taxonomy)

ระดับ ตัวอย่�งคำ�ถ�ม

	อะไรจะเกิดขึ้นหลังจำก...?

	...มีจ�ำนวนเท่ำไหร่?

	สิ่งนี้คืออะไร?	

	เขำคนนั้นเป็นใคร?

	บอกชื่อ...ได้หรือไม่?

	หำควำมหมำยของ...

	อธิบำยว่ำอะไรจะเกิดขึ้นหลังจำก...

	ใครที่พูดกับ...

	ข้อไหนผิดข้อไหนถูก?

กำรจ�ำ

(Remembering)

	นักเรียนสำมำรถอธิบำยว่ำท�ำไม...?

 นักเรียนสำมำรถเขียนข้อควำมโดยใช้ส�ำนวนของตนเองได้หรือไม่?	

	นักเรียนจะอธิบำยสิ่งนี้ได้อย่ำงไร?

	นักเรียนสำมำรถเขียนเค้ำโครงเรื่องสั้น	ๆ	ได้หรือไม่?

	นักเรียนคิดว่ำอะไรที่อำจจะเกิดต่อไปจำกเหตุกำรณ์...?

	ใครที่นักเรียนคิดว่ำเขำเป็น...?

	ใจควำมส�ำคัญของเรื่องนี้คืออะไร?

	นักเรียนสำมำรถอธิบำย...ให้ชัดเจนได้หรือไม่?

	นักเรียนสำมำรถอธิบำย...ได้หรือไม่?

	คนทั่ว	ๆ	ไปท�ำในสิ่งที่...ท�ำหรือไม่?

กำรเข้ำใจ

(Understanding)

กำรน�ำไปใช้

(Applying)

	นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำตัวอย่ำงที่น�ำเสนอนั้นหำได้จำกที่ไหน?

	นักเรียนสำมำรถจัดกลุ่มสิ่งของโดยใช้ลักษณะ...ได้หรือไม่?

	ปัจจัยใดบ้ำงที่นักเรียนสำมำรถเปลี่ยนแปลงถ้ำหำกว่ำ...?

	นักเรียนจะถำมเกี่ยวกับ...โดยใช้ค�ำถำมว่ำอย่ำงไร?

	จำกข้อมูลที่ก�ำหนดให้	นักเรียนสำมำรถพัฒนำชุดกำรสอน

				เกี่ยวกับ...ได้หรือไม่?
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ระดับ ตัวอย่�งคำ�ถ�ม

กำรวิเครำะห์

(Analysing)

	เหตุกำรณ์ในข้อใดที่อำจจะไม่เกิดขึ้น?

	ถ้ำเกิดเหตุกำรณ์...แล้วผลสุดท้ำยจะจบลงอย่ำงไร?

	สิ่งของสองสิ่งนี้มีควำมคล้ำยคลึงกันอย่ำงไร?

	นักเรียนมองเห็นผลลัพธ์อื่น	ๆ	ที่อำจจะเกิดขึ้นอะไรบ้ำง	

	ท�ำไม...จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

	นักเรียนสำมำรถอธิบำยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อ...ได้หรือไม่?

	อะไรเป็นปัญหำของ...?

	นักเรียนสำมำรถจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง...ได้หรือไม่?

	มีอะไรบ้ำงที่เป็นแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังของ...?

	จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้คืออะไร?

	อะไรเป็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับ...?

กำรประเมินค่ำ

(Evaluating)

	มีวิธีกำรที่ดีกว่ำส�ำหรับกำรแก้ปัญหำ...หรือไม่?

	ตัดสินคุณค่ำของ.../นักเรียนคิดอะไรเกี่ยวกับ...?

	นกัเรยีนสำมำรถปกป้องแนวคดิหรือตนเองเกีย่วกบั...ได้หรือไม่?

	นักเรียนรู้หรือไม่ว่ำ...เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี?

	นักเรียนจะจัดกำรสิ่งต่อไปนี้ได้อย่ำงไร?	

	อะไรบ้ำงที่จะเปลี่ยนเป็น...นักเรียนจะแสดงควำมคิดเห็น

				ว่ำอย่ำงไร?	

	นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่ำ....?	นักเรียนรู้สึกอย่ำงไร	ถ้ำ...?

	สิ่งนี้จะเกิดประสิทธิผลอย่ำงไร?	ผลที่ตำมมำของกำรกระท�ำนี้		

				คืออะไรบ้ำง?

	สิ่งต่อ	นี้อะไรบ้ำงที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรำ?

	ข้อดีและข้อเสียของ...มีอะไรบ้ำง?

	ท�ำไม...จึงมีค่ำ?

	ทำงเลือกอื่น	ๆ	มีอะไรบ้ำง?

	ใครได้ประโยชน์และใครบ้ำงเสียประโยชน์จำกกำรกระท�ำนี้?
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ระดับ ตัวอย่�งคำ�ถ�ม

กำรสร้ำงสรรค์

(Creating)

	นักเรียนสำมำรถออกแบบ...เพื่อ...ได้หรือไม่?

	นักเรียนมองเห็นวิธีที่อำจจะเป็นไปได้ในกำรแก้ปัญหำ...?

	ถ้ำนักเรียนสำมำรถใช้แหล่งข้อมูลได้ทั้งหมด	นักเรียนจะจัดกำร

				ในกำรใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงไร?

	ท�ำไมนักเรียนจึงไม่ออกแบบกำรท�ำ...ด้วยตนเอง?

	อะไรจะเกิดขึ้นถ้ำหำกว่ำ...?

	มีแนวทำงหรือวิธีกำรใดบ้ำงที่นักเรียนสำมำรถ...?

	นักเรียนสำมำรถน�ำ...มำสร้ำงใหม่และคิดวิธีน�ำไปใช้

				ที่แตกต่ำงจำกเดิมได้หรือไม่?

	นักเรียนสำมำรถพัฒนำโครงร่ำงส�ำหรับ...ได้หรือไม่?
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กระบวนก�รท�งสติปัญญ� ตัวอย่�ง

•	ระบุกบชนิดต่ำง	ๆ	ในแผนผังของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ

•	ค้นหำด้ำนที่เท่ำกันสองด้ำนของรูปสำมเหลี่ยมที่ก�ำหนดให้

•	ตอบค�ำถำมแบบถูก-ผิดหรือแบบเลือกตอบได้

•	ระบุชื่อนักเรียนสตรีชำวอังกฤษในศตวรรษที่	19	จ�ำนวน	3	คน

•	เขียนข้อเท็จจริงแบบทวีคูณได้

•	สร้ำงสูตรเคมีของสำรคำร์บอนเตตระคลอไรด์ได้

•	แปลควำมหมำยโจทย์ปัญหำเป็นสมกำรพีชคณิตได้

•	วำดรูประบบย่อยอำหำรได้

•	เรียบเรียงค�ำปรำศรัยของประธำนำธิบดีลินคอนได้

•	วำดรูปที่มีสมบัติคู่ขนำนกันได้

•	บอกชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อำศัยอยู่ในแถบบ้ำนเรำ

•	ท�ำสัญลักษณ์บวกหรือลบจ�ำนวน

•	ท�ำรำยกำรประเภทของรัฐบำลที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกำ

•	จัดกลุ่มสัตว์พื้นเมืองตำมสปีชีส์

•	ตั้งชื่อเรื่องบทควำมสั้น	ๆ	ได้

•	ท�ำรำยกำรจุดส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำโทษด้ำนกำรลงทุน

		ที่ด�ำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์

กำรระลึกได้

กำรจ�ำได้

กำรแปลควำมหมำย

กำรให้ตัวอย่ำง

กำรจัดจ�ำแนกหมวดหมู่

กำรสรุป

•	อ่ำนเรื่องรำว	บทสนทนำระหว่ำงบุคคลสองบุคลิก	พร้อมทั้ง

		สรุปควำมสัมพันธ์ในอดีตของคนทั้งสอง

•	บอกควำมหมำยของค�ำใหม่จำกบริบทของเนื้อเรื่อง

•	ท�ำนำยจ�ำนวนในอนุกรมได้

กำรสรุปอ้ำงอิง

ก�รเข้�ใจ

ก�รจำ�
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กระบวนก�รท�งสติปัญญ� ตัวอย่�ง

•	อธิบำยว่ำหัวใจมีควำมเหมือนกับปั๊มน�้ำอย่ำงไร

•	เขียนประสบกำรณ์ของตนเองเกี่ยวกับกำรบุกเบิกดินแดน

		ทำงตะวันตก

•	ใช้แผนภำพเวนในกำรอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง

		ของหนังสือสองเล่มที่แต่งโดยซำร์	ดิกเก้นส์

•	วำดแผนผังอธิบำยว่ำควำมดันอำกำศส่งผลอย่ำงไรต่ออำกำศ

•	ค้นหำรำยละเอียดว่ำท�ำไมจึงมีกำรปฏิวัติฝรั่งเศส	เกิดขึ้นเมื่อไร

		และมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

•	อธิบำยว่ำอัตรำกำรลงทุนมีผลอย่ำงไรต่อเศรษฐกิจ

กำรเปรียบเทียบ

กำรอธิบำย

•	บวกเลขสองหลักในแนวตั้งได้

•	อ่ำนออกเสียงเรื่องรำวที่เป็นภำษำต่ำงประเทศได้

•	ขว้ำงลูกเบสบอลได้ไกล

•	ออกแบบกำรทดลองเกี่ยวกับกำรเจริญเติบโตของพืชในดิน

		ต่ำงชนิดกัน

•	ตรวจอักษรงำนเขียนได้

•	สร้ำงงบประมำณกำรท�ำงำนได้

กำรปฏิบัติ

กำรน�ำไปใช้/กำรปฏิบัติ

•	เลือกข้อควำมหรือค�ำส�ำคัญจำกโจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์

		และตัดข้อควำมที่ไม่เกี่ยวข้องออก

•	วำดแผนภำพแสดงประเด็นหลักและประเด็นรองของบทประพันธ์

•	จัดวำงหนังสือในห้องสมุดให้ตรงตำมหมวดหมู่

•	ท�ำแผนผังอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยและอธิบำยผลกำรใช้

•	ท�ำแผนผังแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพืชกับสัตว์

•	เขียนจดหมำยถึงบรรณำธิกำรเพื่อตัดสินควำมคิดเห็นของผู้แต่ง

		ที่มีต่อปัญหำในท้องถิ่น

•	ระบตุวัละครหรอืเรือ่งรำวทีเ่ป็นจดุเด่นในบทประพนัธ์หรอืเรือ่งสัน้

•	ตั้งสมมติฐำนเกี่ยวกับมุมมองของนักกำรเมืองที่มีต่อปัญหำต่ำง	ๆ

กำรหำควำมเหมือน-	

ควำมแตกต่ำง

กำรจัดระบบ

ให้เหตุผลหรืออ้ำงเหตุผล

ก�รนำ�ไปใช้
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กระบวนก�รท�งสติปัญญ� ตัวอย่�ง

•	มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนกลุ่ม	ให้ข้อมูลป้อนกลับในกำรท�ำงำน

		หรือข้อโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล

•	ฟังกำรปรำศรัยทำงกำรเมืองแล้วท�ำรำยกำรข้อควำม

		ที่มีควำมขัดแย้งกัน

•	ทบทวนแผนของโครงกำรว่ำได้รวมขั้นตอนที่จ�ำเป็น

		ไว้ในกำรด�ำเนินงำนหรือยัง

•	ตัดสินว่ำควรด�ำเนินกำรอย่ำงไรให้โครงกำรประสบควำมส�ำเร็จ

		ตำมเกณฑ์

•	เลือกวิธีกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ที่เหมำะสมที่สุด

•	ตัดสินข้อโต้แย้งต่อควำมเชื่อทำงโหรำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง

กำรตรวจสอบ

กำรวิพำกษ์วิจำรณ์

ก�รสร้�งสรรค์

สร้ำงสิ่งใหม่

กำรวำงแผน

กำรผลิตผลงำน

•	สร้ำงเกณฑ์หรือทำงเลือกส�ำหรับกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์		

		ระหว่ำงเชื้อชำติในโรงเรียน

•	ตั้งสมมติฐำนเพื่ออธิบำยว่ำท�ำไมพืชต้องกำรแสงอำทิตย์

•	เสนอทำงเลือกในกำรลดกำรพึ่งพำเชื้อเพลิงจำกซำกพืชซำกสัตว์		

		เพื่อลดปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

•	ท�ำตำมสมมติฐำนทำงเลือกตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

•	ท�ำบทภำพยนตร์ในกำรน�ำเสนอผลงำนเกี่ยวกับแมลง

•	ท�ำเค้ำโครงรำยงำนกำรวิจัยเรื่อง	ควำมคิดเห็นของ	Mark	Twain	

		ที่มีต่อศำสนำ

•	ออกแบบกำรทดลองเพื่อตรวจสอบผลของดนตรีประเภทต่ำง	ๆ	

		ที่ส่งผลต่อกำรผลิตไข่ของไก่

•	เขียนบทควำมจำกควำมคิดเห็นของทหำรกลุ่มพันธมิตร

		หรือสหภำพ

•	สร้ำงแหล่งที่อยู่อำศัยให้กับสัตว์ปีกในท้องถิ่น

•	แสดงละครเกี่ยวกับเรื่องรำวบำงตอนในบทประพันธ์ที่ได้จำก

		กำรอ่ำน

ก�รประเมินค่�
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พลังค�าถาม (Power Questions)

	 พลังค�ำถำม	เป็นค�ำถำมกระตุ้นกำรคิดและน�ำไปสู่กำรเรียนรู้	เป็นค�ำถำมที่สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนรู้	เป็นค�ำถำมที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำเป็นค�ำถำมทั่ว	ๆ	ไป

 กลยุทธ์ก�รตั้งพลังคำ�ถ�ม

	 1.	 วำงแผนกำรตัง้ค�ำถำมทีห่ลำกหลำยล่วงหน้ำ	โดยเป็นค�ำถำมทีต่อบสนองจุดประสงค์

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรถำมในเชิงวิเครำะห์	 สังเครำะห์	 ประเมินค่ำ	 คิดวิจำรณญำณ	 คิดเป็นระบบ	 

คิดแก้ปัญหำ	และคิดสร้ำงสรรค์

	 2.		หลีกเลี่ยงกำรใช้ค�ำถำมที่ชี้น�ำค�ำตอบ	(Leading	Questions)	เพรำะจะท�ำให้ผู้เรียน

ไม่ต้องใช้ควำมคิด

	 3.		เว้นระยะเวลำให้ผู้เรียนคิดหำค�ำตอบ	 โดยกำรตั้งค�ำถำมแต่ละค�ำถำมจะต้องเว้นช่วง

ระยะเวลำที่เหมำะสม	เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดแสวงหำค�ำตอบ

1. ว�งแผน
ก�รตั้งคำ�ถ�ม
ที่หล�กหล�ย

ล่วงหน้� 2. หลีกเลี่ยง
ก�รใช้คำ�ถ�ม
ที่ชี้นำ�คำ�ตอบ

3. เว้น
ระยะเวล�

ให้ผู้เรียนคิด
ห�คำ�ตอบ

5. ถ�มด้วย
คำ�ถ�ม
ที่ชัดเจน

6. ถ�มทีละ
หนึ่งคำ�ถ�ม

7. ใช้คำ�ถ�ม
ที่หล�กหล�ย

4. ไม่ยำ้�คำ�ถ�ม
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	 4.	 ไม่ย�้ำค�ำถำม	 กำรย�้ำค�ำถำมหรือถำมซ�้ำจะท�ำให้ผู้เรียนขำดควำมสนใจในค�ำถำม 

ของผูโ้ค้ช	เพรำะเกดิกำรเรยีนรูว่้ำผูโ้ค้ชจะต้องถำมซ�ำ้	ๆ 	ดังนัน้	จึงไม่จ�ำเป็นต้องสนใจค�ำถำมของผู้โค้ช

	 5.		ถำมด้วยค�ำถำมท่ีชัดเจน	 มีควำมเฉพำะเจำะจง	 เพรำะจะท�ำให้ผู้เรียนมีประเด็น 

กำรคิดหำค�ำตอบกำรตั้งค�ำถำมที่กว้ำงมำกเกินไป	ท�ำให้ผู้เรียนสับสนว่ำผู้โค้ชต้องกำรถำมอะไร

	 6.		ถำมทีละหนึ่งค�ำถำม	 ไม่ถำมหลำยค�ำถำมในคร้ังเดียวกัน	 เพรำะท�ำให้ค�ำถำม 

ลดควำมส�ำคัญลง	และยังท�ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสับสนอีกด้วย

	 7.		ใช้ค�ำถำมท่ีหลำกหลำย	 ได้แก่	 ค�ำถำมปลำยปิด	 ค�ำถำมปลำยเปิด	 ตลอดจน 

กำรเชื่อมโยงสำระที่ถำมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง	 เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน	ซึ่งจะท�ำให้

ผู้เรียนให้ควำมสนใจค�ำถำมมำกยิ่งขึ้น

 กลยุทธ์ก�รตอบสนองต่อคำ�ตอบของผู้เรียน

	 1.		ผูโ้ค้ชตัง้ข้อตกลงเบือ้งต้นกบัตนเองว่ำ	ค�ำตอบของผู้เรียนเป็นส่ิงทีม่คีณุค่ำ	ไม่ว่ำจะเป็น 

ค�ำตอบที่ถูกหรือผิด	ผู้โค้ชจะให้ควำมสนใจกับทุกค�ำตอบ

	 2.		ไม่ขัดจังหวะกำรตอบค�ำถำมของผู้เรียนโดยไม่จ�ำเป็น	 โดยเปิดโอกำสให้ตอบค�ำถำม 

ได้อย่ำงเต็มที่	และถ้ำสิ่งที่ผู้เรียนตอบนั้นมีประเด็นที่น่ำสนใจ	ผู้โค้ชอำจตั้งค�ำถำมต่อเนื่องไปได้

	 3.	 แสดงท่ำทำงให้ควำมสนใจกับค�ำตอบของผู้เรียน	 ไม่ว่ำค�ำตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม ่

ก็ตำม	กำรแสดงท่ำทำงให้ควำมสนใจดังกล่ำว	เป็นกำรให้แรงเสริมกับผู้เรียนให้ตอบค�ำถำมได้มำก	ๆ

	 4.	 ไม่ด่วนสรุปตัดสินค�ำตอบของผู้เรียนว่ำเป็นค�ำตอบที่ไม่ถูกต้อง	 หรือเป็นค�ำตอบ 

ที่ไม่เข้ำท่ำ	 แต่ผู้โค้ชควรให้ค�ำแนะน�ำหรือแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม	 เพื่อท�ำให้ผู้เรียน 

มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

	 5.	 ถ้ำผู้เรียนไม่ตอบค�ำถำมใด	 ๆ	 ผู้โค้ชควรต้ังค�ำถำมใหม่ที่ง่ำยกว่ำค�ำถำมเดิม	 และ 

เมื่อผู้เรียนตอบค�ำถำมที่ง่ำยนั้นได้แล้ว	จึงกลับมำถำมค�ำถำมเดิมที่ผู้เรียนไม่ตอบอีกครั้ง

	 6.		นักเรียนคิดว่ำกำรท�ำควำมดีนั้นท�ำยำกหรือง่ำย	

 ประเภทของคำ�ถ�ม

	 ค�ำถำมที่ใช้ถำมผู ้เรียนมีหลำยประเภท	 แต่ละประเภทมีจุดมุ ่งหมำยในกำรถำม 

ที่แตกต่ำงกัน	 แต่ล้วนใช้เป็นค�ำถำมท่ีกระตุ้นกำรคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี	 ผู้โค้ชควรใช้ประเภท

ค�ำถำมทีม่คีวำมหลำกหลำย	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ใช้ควำมคดิในลกัษณะต่ำง	ๆ 	ซึง่มตีวัอย่ำงประเภทค�ำถำม	

และตัวอย่ำงค�ำถำม	ดังต่อไปนี้
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ประเภทคำ�ถ�ม ตัวอย่�งคำ�ถ�ม

	 1.	ค�ำถำมตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ -	องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
-	กำรออกก�ำลังกำยมีประโยชน์อย่ำงไร

	 2.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนอธิบำย
ขยำยรำยละเอียด

-	อธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำประชำธิปไตย
-	อธิบำยควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

	 3.	ค�ำถำมที่ใช้ตรวจสอบทัศนคติ
ของผู้เรียน

-	นักเรียนคิดว่ำคณิตศำสตร์มีประโยชน์อย่ำงไร
-	นักเรียนคิดว่ำกำรท�ำควำมดีนั้นท�ำยำกหรือง่ำย

	 4.	ถำมที่ชี้ให้ผู้เรียนมีมุมมอง
ที่หลำกหลำย

-	นักเรียนคิดว่ำยังมีวิธีกำรอื่นอีกหรือไม่
-	คิดว่ำเรื่องนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่ำงไร

	 5.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนลงสรุปแนวคิด
หรือควำมรู้

-	นักเรียนได้ควำมรู้อะไรจำกกำรเรียนเรื่องนี้
-	ใจควำมส�ำคัญของสิ่งนี้คืออะไร

	 6.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนสนับสนุน
ควำมคิดของตัวเอง

-	นักเรียนเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพรำะอะไร
-	นักเรียนตัดสินใจแบบนี้เพรำะอะไร

	 7.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนแสดงควำมคิด
เห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

-	นักเรียนคิดอย่ำงไรกับเรื่องนี้
-	นักเรียนเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่

	 8.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนให้เหตุผล
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

-	นักเรียนคิดว่ำเพรำะเหตุใดเรำจึงควรประหยัด
-	ท�ำไมสิ่งแวดล้อมมีควำมส�ำคัญกับมนุษย์

	 9.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนแสวงหำวิธีกำร
แก้ปัญหำ

-	นักเรียนคิดว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่ำงไร
-	นักเรียนคิดว่ำมีวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงไร

10.	นักเรียนคิดว่ำมีวิธีกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงไร

-	นักเรียนคิดว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่ำงไร
-	นักเรียนคิดว่ำจะหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกสิ่งใด

11.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนท�ำนำย
ปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำง

-	นักเรียนคิดว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุกำรณ์นี้
-	ถ้ำสิ่งนี้เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่ำจะเกิดอะไรต่อไป

12.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนทบทวน
ผลกำรเรียนรู้ของตนเอง

-	นักเรียนคิดว่ำค�ำตอบที่ได้มีข้อผิดพลำดอะไร
-	นักเรียนมั่นใจในค�ำตอบของตัวเองหรือไม่

13.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนก�ำหนด
เป้ำหมำยของตนเอง

-	นักเรียนมีเป้ำหมำยในกำรเรียนว่ำอย่ำงไร
-	วันนี้นักเรียนต้องกำรเรียนรู้เรื่องใด

14.	ค�ำถำมที่ให้ผู้เรียนวำงแผน
กำรพัฒนำตนเอง

-	นักเรียนคิดว่ำจะวำงแผนกำรเรียนอย่ำงไร
-	นักเรียนจะวำงแผนอย่ำงไรให้ผลงำนมีคุณภำพ

15.	ค�ำถำมที่ท�ำให้ผู้เรียน
เกิดควำมเชื่อมั่นในตนเอง

-	นักเรียนคิดว่ำตนเองมีควำมเก่งในเรื่องใด
-	นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่ำตนเองจะท�ำได้ส�ำเร็จ
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เทคนิคที่ครูสามารถน�าไปใช้ ในช่วงการถาม-ตอบค�าถามในชั้นเรียน

1. รอเวล�

2. ไม่มีก�รยกมือ

3. ก�รตั้งคำ�ถ�ม

ต่อยอด

4. บัตรคำ�

ABCDE

5. ก�รสัมมน�

แบบโสเครติส

7. ก�รตอบ

เพิ่มเติม

8. ก�รตอบ

บนกระด�น

(ไวท์บอร์ด)

9. ก�รตั้งคำ�ถ�ม

โดยใช้ไม้

ไอศกรีม

10. ก�รใช้
คำ�ถ�มแบบ
เจ�ะลึกคว�ม

เข้�ใจ

6. ก�รตั้งคำ�ถ�ม

แบบสืบสวน/

สอบสวน

เทคนิค
ก�รตั้งคำ�ถ�ม
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รายละเอียดของเทคนิคที่ครูสามารถน�าไปใช้ ในช่วงการถาม-ตอบค�าถามในชั้นเรียน

-	ให้เวลำนักเรียนคิดสักนิด	

หลังจำกที่ครูถำมค�ำถำมแล้ว	

จำกงำนวิจัยพบว่ำ	

กำรให้เวลำนักเรียนประมำณ	

3-5	วินำที	ก่อนตอบค�ำถำม

ช่วยเพิ่มคุณภำพและปริมำณ

ของค�ำตอบได้อย่ำงมำก				

(จนน่ำทึ่ง)

-	เมื่อครูต้องกำรให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในกำรตอบค�ำถำมใด	ๆ 

ครูอำจใช้เทคนิคดังกล่ำว

โดยอธิบำยว่ำ	ค�ำถำมนี้

ครูคิดว่ำทุกคนควรมีส่วนร่วม

ในกำรตอบจึงไม่จ�ำเป็นต้องมี

กำรยกมือตอบ

-	ครูควรเรียบเรียงค�ำถำม
ตำมล�ำดับเป็นขั้น	ๆ	
ให้สอดคล้องกับเนื้อหำ
กำรเรียนรู้	โดยเริ่มถำมค�ำถำม
เพื่อให้ได้ค�ำตอบตำมระดับ
ขั้นตอน	ทักษะกำรเรียนรู้
ขั้นพื้นฐำน	ได้แก่	สังเกต	
บรรยำย	ระบุ	ทบทวนควำมรู้เดิม
และไปต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้น	
คือ	กำรสังเครำะห์	กำรน�ำไปใช้
และตีควำมผ่ำนกำรอภิปรำย
ในชั้นเรียน

-	ให้เวลำนักเรียนคิดสักนิด	

หลังจำกที่ครูถำมค�ำถำมแล้ว	

จำกงำนวิจัยพบว่ำ	

กำรให้เวลำนักเรียนประมำณ	

3-5	วินำที	ก่อนตอบค�ำถำม

ช่วยเพิ่มคุณภำพและปริมำณ

ของค�ำตอบได้อย่ำงมำก		

-	ครูให้นักเรียนเขียนค�ำถำม
เมื่อจบบทเรียนหรือ
หน่วยกำรเรียน	จำกนั้น
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย	
โดยในแต่ละกลุ่มจัดให้สมำชิก	
1	คน	ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน
น�ำสู่กำรอภิปรำยกลุ่ม	สมำชิก
แต่ละคนส่งค�ำถำมของตนเอง
มำรวมกัน	ซึ่งมีสมำชิกคนหนึ่ง
อ่ำนค�ำถำมและด�ำเนินกำร
อภิปรำยหำค�ำตอบร่วมกัน	
หำกกลุ่มใดต้องกำร
ควำมช่วยเหลือครูก็เข้ำไป
ให้ควำมช่วยเหลือหรือชี้แนะ	
รวมทั้งท�ำหน้ำที่เป็นผู้สังเกต
กำรเรียนรู้ของนักเรียน	

-	ท�ำไมตัวละคร/คน	

คิดอย่ำงนั้น	

-	คุณรู้ได้อย่ำงไร	

-	มีเหตุผลไหม	อะไร	

-	คุณหมำยควำมว่ำอะไร	

ที่พูดว่ำ...	

-	มีเหตุผล/ข้อมูลอะไรที่คุณ

ต้องสนับสนุนจุดยืนของคุณ	

-	บอกข้อมูลมำกกว่ำนี้

ในเรื่อง...

-	คุณจะท�ำให้น่ำเชื่อถือหรือ

ยืนยันเรื่อง...อย่ำงไร	

1. รอเวล� 2. ไม่มีก�รยกมือ 3. ก�รตั้งคำ�ถ�มต่อยอด 

4. บัตรคำ� ABCDE 5. ก�รสัมมน�แบบโสเครติส
6. ก�รตั้งคำ�ถ�มแบบ

สืบสวน/สอบสวน
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7. ก�รตอบเพิ่มเติม
8. ก�รตอบบนกระด�น

(ไวท์บอร์ด)
9. ก�รตั้งคำ�ถ�มโดยใช้

ไม้ไอศกรีม

-	เป็นวิธีที่ครูให้นักเรียน

ช่วยตอบเพิ่มเติมค�ำตอบ

ของเพื่อนร่วมชั้นที่ตอบมำแล้ว

บ่อยครั้งที่ควำมคิด

ของนักเรียนจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม

อีกหลังจำกที่ได้ฟังค�ำตอบ

ของเพื่อน	ดังนั้น	จึงเป็นโอกำส

ที่ดีที่ครูควรถำมนักเรียน

คนอื่น	ๆ	เพื่อช่วยเสริมเติมเต็ม

ค�ำตอบนั้น	ๆ

-	วิธีกำรนี้มีจุดประสงค์

ที่จะรับรู้ควำมเข้ำใจของ

นักเรียนอย่ำงรวดเร็ว	โดยครู

ให้นักเรียนตอบสั้น	ๆ	

(1	หรือ	2	ค�ำ)	ลงบนกระดำน	

จำกนั้นชูกระดำนค�ำตอบขึ้น	

ครูก็สำมำรถมองเห็นว่ำ	

นักเรียนแต่ละคนมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจแค่ไหน	กำรเรียนรู้

ก�ำลังพัฒนำอย่ำงไร

-	วิธีนี้ครูเขียนชื่อนักเรียน

แต่ละคนลงบนไม้ไอศกรีม

แต่ละอัน	วำงไม้ไอศกรีม

เท่ำกับจ�ำนวนนักเรียนลงใน

ถ้วย	1	ใบ	เมื่อครูถำมค�ำถำม	

ครูดึงไม้ไอศกรีมที่ตรงกับ

ชื่อนักเรียนคนใด	นักเรียนคนนั้น

ต้องลุกขึ้นตอบค�ำถำม	

ถ้ำตอบไม่ได้ครูก็หยิบ

ไม้ไอศกรีมที่มีชื่อนักเรียน

คนต่อไป

10. ก�รใช้คำ�ถ�มแบบเจ�ะลึกคว�มเข้�ใจ

-	ครูต้องพิจำรณำถึงระดับของค�ำถำมที่ครูใช้เสมอว่ำ	

เป็นค�ำถำมระดับใด	ถ้ำใช้ค�ำตอบที่ต้องกำรทบทวนควำมรู้เดิม	

ครูก็คำดหวังได้ว่ำ	กำรอภิปรำยที่ได้จะต้องลงลึกถึงควำมเข้ำใจ

ในเนื้อหำเรื่องที่สอนได้เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น
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ก�รนำ�เทคนิคก�รใช้คำ�ถ�มม�ใช้ในช่วงเวล�ก�รถ�ม-ตอบในชั้นเรียน มีดังนี้

 1. ก�รใช้คำ�ถ�ม-คำ�ตอบเพื่อทบทวนบทเรียน

2. ก�รใช้คำ�ถ�ม

เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ

ก�รนำ�เทคนิค

ก�รใช้คำ�ถ�มม�ใช้

ในช่วงเวล�

ก�รถ�ม-ตอบ

ในชั้นเรียน

3. ก�รใช้คำ�ถ�ม

เพื่อขย�ยคำ�ตอบ

ของนักเรียน

1. ก�รใช้

คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

เพื่อทบทวนบทเรียน

4. ก�รใช้คำ�ถ�ม

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

เข้�ใจกระบวนก�ร

ทำ�ง�นของตนเอง

1.1 กระด�นแผ่นเหล็ก

1.3 บิงโกคำ�สำ�คัญ

1.2 นี่คือคำ�ตอบ, 

 อะไรคือคำ�ถ�ม 

 (Here is the answer, 

 What’s the question)

 โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนค�ำตอบและแสดงให้ครูดู
	 ซึ่งครูสำมำรถมองค�ำตอบและทรำบได้ว่ำนักเรียนคนใด
	 มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในบทเรียนนั้น	ๆ	อย่ำงไร	และคนใด	 	
	 ต้องกำรเพิ่มเติมควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว

	เทคนิคนี้ครูจะบอกค�ำตอบให้นักเรียน	เช่น
	 -	ครู	:	“ค�ำตอบ	คือ	45	ค�ำถำมส�ำหรับค�ำตอบนี้คืออะไร
	 	 	 หรือควรจะถำมว่ำอย่ำงไร”	หรือ
	 -	ครู	:	“ค�ำตอบ	คือ	พระเจ้ำเฮนรี่ที่	8	นักเรียนคิดว่ำ
	 	 	 มีค�ำถำมอะไรบ้ำงที่สำมำรถใช้ค�ำตอบนี้ได้”

 เทคนิคนี้ใช้ในกรณีที่ครูต้องกำรทบทวนค�ำส�ำคัญที่เรียนรู้
 โดยครูเขียนค�ำส�ำคัญ	พร้อมหมำยเลขแต่ละค�ำบนกระดำน	
	 จำกนั้นให้นักเรียนเลือกหมำยเลขของค�ำเหล่ำนั้นเขียนลงบน
 กระดำนบิงโกของตนเอง	ต่อมำให้นักเรียนฟังครูอ่ำนค�ำจ�ำกัดควำม
	 ของค�ำส�ำคัญทีละค�ำ	แล้วจึงกำกบำทหมำยเลขของค�ำส�ำคัญ
	 ที่ตรงกับค�ำจ�ำกัดควำม	เมื่อนักเรียนคนใดมีกำกบำทครบ
	 ตำมตำรำงบิงโก	ตำมแนวดิ่ง	แนวนอน	หรือแนวทแยง	
	 ให้นักเรียนคนนั้นอ่ำนค�ำส�ำคัญค�ำนั้นพร้อมกับค�ำจ�ำกัดควำม	
	 เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ร่วมกัน
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 2. ก�รใช้คำ�ถ�มเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ

	 	 กำรตั้งค�ำถำมที่ท�ำให้นักเรียนไม่รู ้สึกว่ำขำดควำมมั่นใจเมื่อตอบผิด	 จะกระตุ้น 

ให้นักเรียนมั่นใจหรือกล้ำเสี่ยงที่จะตอบ	 ค�ำถำมเหล่ำนี้จะเป็นค�ำถำมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำ

ควำมเข้ำใจ	และเพิ่มควำมรู้ขึ้นทีละน้อย	เทคนิคที่ครูสำมำรถน�ำไปใช้ได้	อำทิ

  • ให้เวล�คิด ครูจะให้เวลำนักเรียนคิดหลังจำกตั้งค�ำถำม

	 	 •	 ห�ตวัช่วย เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรตอบค�ำถำมของนกัเรยีน	ซ่ึงเมือ่นกัเรยีน

ได้ฟังค�ำถำมของครูแล้ว	ครูจะเปิดโอกำสให้ถำมเพื่อนหรือตัวช่วยได้

	 	 •	 ก�รให้คำ�ถ�มล่วงหน้� เพื่อให้นักเรียนได้มีกำรร่วมกันคิดหรืออภิปรำยหำค�ำตอบ

ล่วงหน้ำก่อน

	 	 •	 ก�รถ�มสะท้อนหรือก�รถ�มยำ�้ซำ�้	เป็นกำรใช้ค�ำถำม	ถำมเพือ่ย�ำ้ค�ำตอบทีน่กัเรยีน 

ตอบมำ	โดยเฉพำะกรณีที่ค�ำตอบนั้นเป็นค�ำตอบที่ไม่ถูกต้อง	เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนค�ำตอบ	

  ตัวอย่�งถ�มสะท้อนหรือก�รถ�มยำ้�ซำ้� 

	 	 เช่น

	 	 “ที่เธอตอบมำ	หมำยถึง	...ใช่ไหม”

	 	 “นักเรียนคนอื่น	ๆ	ล่ะ	ใครคิดต่ำงจำกนี้บ้ำง”

	 	 หรือ	 เมื่อนักเรียนตอบไม่ถูกต้อง	 ครูอำจถำมค�ำถำมเดิมกับนักเรียนคนอื่น 

เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่หลำกหลำย	และกลับมำถำมนักเรียนคนเดิมที่ตอบไม่ถูกว่ำ

	 	 “เธอยังยืนยันค�ำตอบเดิม	หรือคิดจะเปลี่ยนค�ำตอบใหม่” 

	 	 หรือครูอำจสรุปค�ำตอบ	 หรือข้อถกเถียงจำกค�ำตอบที่หลำกหลำยของนักเรียน	 

แล้วถำมกลับไปว่ำ	

  “นักเรียนคิดว่ำค�ำตอบใดถูกที่สุด	เพรำะอะไร”
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 3. ก�รใช้คำ�ถ�มเพื่อขย�ยคำ�ตอบของนักเรียน

	 	 ในกำรถำม-ตอบค�ำถำมระหว่ำงครูกับนักเรียน	 กำรที่ครูใช้ค�ำถำมเพื่อขยำยมุมมอง 

หรือควำมคิดของนักเรียน	 ถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจ	 รวมทั้งเป็นกำรให้โอกำสนักเรียน 

ได้อธิบำยควำมคิดของตนเอง	 ค�ำถำมที่ครูสำมำรถน�ำไปใช้ขยำยค�ำตอบของนักเรียน	 หลังจำก 

ที่นักเรียนตอบค�ำถำมแล้ว	อำทิ

	 	 “อธิบำยเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม”

	 	 “ลองยกตัวอย่ำงหรือบอกรำยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อย”

	 	 “พูดต่อไป”

	 	 “บอกเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่ำ	เธอหมำยถึงอะไร”	

  หรืออำจใช้ภำษำท่ำทำง	เช่น	พยักหน้ำ	หรือใช้สัญญำณมือ	เพื่อให้นักเรียนพูดต่อไป

รวมทั้งอำจใช้กำรถำมซ�้ำ	ย�้ำค�ำตอบของนักเรียน	เช่น

		 	 “ดังนั้น	สิ่งที่เธอคิดก็คือ...(ทบทวนสิ่งที่นักเรียนตอบ)”

		 	 “ดังนั้น	ที่เธอพูดหมำยถึง...”

		 	 “นักเรียนคนไหนจะสรุปสิ่งที่สมศรีเพิ่งตอบไปได้บ้ำง”

	 	 นอกจำกนั้นกำรขยำยค�ำตอบที่นักเรียนตอบมำ	 ครูอำจใช้กำรตอบกลับเพื่อกระตุ้น 

ให้นักเรียนคิดต่อ	เช่น	

  “ใช่แล้วบำงทีครูก็คิดว่ำ...”

	 	 “แล้วเธอคิดอย่ำงไร”

	 	 “ครูรู้ว่ำเธอหมำยถึงอะไร	ครูก็คิดเช่นกันว่ำ...”

	 	 “นักเรียนรู้สึกไหมว่ำ...”

	 	 เทคนิคกำรใช้ค�ำถำมเพื่อขยำยค�ำตอบของนักเรียนนี้จะช่วยให้นักเรียนคิดตำม	 

และสำมำรถปรับแก้ไขค�ำตอบ	กรณีที่ค�ำตอบอำจมีควำมผิดพลำด	หรือคลำดเคลื่อนได้ด้วยตนเอง
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 4.  ก�รใช้คำ�ถ�มเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้�ใจกระบวนก�รทำ�ง�นของตนเอง

ช่วงเวล�ก�รถ�ม ร�ยละเอียด ตัวอย่�งคำ�ถ�ม

นักเรียนเริ่มท�ำชิ้นงำน ครูใช้ค�ำถำมเพื่อให้นักเรียน
ได้ประเมินกำรท�ำงำน
ของตนเองตำมเกณฑ์
ควำมส�ำเร็จที่นักเรียน
มีไว้ในใจซึ่งมีตัวอย่ำง
ค�ำถำมดังต่อไปนี้

“เธอคิดอย่ำงไรกับ...”
“เธอคิดว่ำจะท�ำอะไรต่อไป”
“มีอะไรพิเศษที่นักเรียนคิดว่ำ
		ต้องเพิ่มเติมไหม”
“เธอคิดว่ำที่ท�ำมำเป็นอย่ำงไร”
“เธอคิดว่ำที่ท�ำมำมันส�ำคัญ
		หรือจ�ำเป็นไหมที่ต้อง..”
“เมื่องำนนี้ส�ำเร็จแล้วจะออกมำ
		เป็นอย่ำงไร”

เมื่อนักเรียนเริ่มท�ำชิ้นงำน ถ้ำมีปัญหำหรือควำมยำก
เกิดขึ้นในขณะท�ำชิ้นงำนครู
อำจใช้ค�ำถำมต่อไปนี้

“เธอจะลอง...ดูไหม”
“แล้วถ้ำอย่ำงนี้จะดีขึ้นไหม”
“ท�ำไมไม่...”
“ลองเปรียบเทียบควำมคิดเธอกับ...”
“มีวิธีอื่นที่เธอคิดอีกไหม”
“วิธี...จะช่วยได้ไหม”

ขณะนักเรียนปฏิบัติ
ภำระงำน

ครูอำจใช้ค�ำถำมเพื่อช่วย
กำรปฏิบัติงำนของนักเรียน	

“เธอตัดสินใจที่จะ.../ท�ำไมเธอตัดสิน
		ใจอย่ำงนั้น”
“บอกครูซิว่ำมีวิธีอื่นไหมที่เธอจะ...”
“แล้วจะยังไงต่อ...”
“มันอำจจะ...ได้ไหม”

เมื่อเสร็จสิ้นกำรท�ำ
ภำระงำนหรือเสร็จสิ้น
บทเรียน

ครูใช้ค�ำถำมเพื่อสะท้อนกลับ
หรือเสริมให้นักเรียนเข้ำใจ
วิธีคิดหรือกระบวนกำรเรียนรู้
ของตนเอง

“คุณจะปรับหรือพัฒนำ...อย่ำงไร”
“มันเกิดขึ้นได้อย่ำงไร”
“เธอจัดกำรมันได้อย่ำงไร”
“ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น”
“อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในผลงำน
		ของนักเรียน”
“อะไรคือเคล็ดลับของควำมส�ำเร็จ”
“อะไรคือวิธีที่มีประสิทธิภำพที่สุด”
“นักเรียนสำมำรถน�ำวิธีกำรเหล่ำนี้
		ไปใช้ที่อื่นได้ไหม	ที่ไหนบ้ำง”
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ขั้นนำ�

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวคิด หลักก�ร

ทฤษฎี ก�รให้ข้อมูล

ย้อนกลับ

ที่มีประสิทธิภ�พ

ขั้นตอนที่ 3

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

ที่มีประสิทธิภ�พ

ขั้นตอนที่ 1

กระตุ้นและก�รสร้�งแรงจูงใจ

ในก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พ

ขั้นตอนที่ 2

ก�รตรวจสอบ

คว�มเข้�ใจ

ที่มีประสิทธิภ�พ

ขั้นตอนที่ 4

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�

ในก�รเรียน

ที่มีประสิทธิภ�พ

กระบวนก�รเรียนก�รสอนและก�รประเมินระหว่�งเรียน
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วิธีก�ร/แนวท�ง

ในก�รลดช่องว่�ง 

รูปแบบกำรประเมินระหว่ำงเรียนที่มีประสิทธิภำพ

เป้�หม�ยที่จะพัฒน�นักเรียน

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน

วิเคร�ะห์จ�กม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

ลดช่องว่�งระหว่�งเป้�หม�ยที่ค�ดหวัง 

กับคว�มเข้�ใจ ทักษะของนักเรียน

ครู

กำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะที่ท้�ท�ยและเหม�ะสม

กับนักเรียน หรือใช้ระบบก�รประเมิน

เพื่อพัฒน�นักเรียน

นักเรียน

ใช้คว�มพย�ย�มที่จะทำ�กิจกรรม

ที่มีประสิทธิภ�พ หรือละทิ้งเป้�หม�ยเดิม 

ตั้งเป้�หม�ยให้สูงขึ้น

เทคนิคก�รให้ข้อมูลเพื่อพัฒน�นักเรียน

กระตุ้นและกำรสร้ำง

แรงจูงใจในกำรเรียนรู้

(Feed-Up)

กำรตรวจสอบ	

ควำมเข้ำใจเพื่อพัฒนำ

กำรเรียนรู้	(Checking	

for	Understanding)

กำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับ

(Feedback)

กำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพื่อกระตุ้น

ควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรเรียน

(Feed-Forward)

ที่ม� :	From	visible	learning	:	A	synthesis	of	over	800	meta-analyses	relating	to	achievement		

	 (p.	176),	by	J.	Hattie,	2009,	New	York	:	Routledge.	Copyright	2009	by	Routledge.

	 Adapted	with	permission.



กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ : กำรตั้งค�ำถำมและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 45

รูปแบบการประเมินระหว่างเรียนที่มีประสิทธิภาพ

	 กำรประเมินระหว่ำงเรียน	มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง	 

กำรให้ข้อมูลแก่นักเรียนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำรประเมินเพื่อเรียนรู ้หรือกำรประเมิน

ระหว่ำงเรียนที่มีผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 กำรให้ข้อมูลแก่นักเรียนมีประโยชน์ 

ต่อกำรเรียนกำรสอน	ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตำยตัวแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของกำรจัดกำรเรียนรู้	กำรให้ข้อมูล 

แก่นักเรียนที่มีประสิทธิภำพจะต้องตรงประเด็น	อธิบำยผลที่เกิดตำมจริง	และทันเวลำ	เพื่อนักเรียน 

จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที	 จะไม่ตัดสินว่ำถูก-ผิด	 แต่จะบอกให้นักเรียนเห็นประเด็นตำมเกณฑ ์

แล้วสรุปกำรปฏิบัติของตนเองว่ำเป็นอย่ำงไร	 ห่ำงจำกเป้ำหมำยอย่ำงไร	 และต้องท�ำอะไรต่อไป	

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรให้ข้อมูลแก่นักเรียนท่ีมีประสิทธิภำพส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู ้

ได้ด้วยตนเอง	และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	เพรำะนักเรียนได้ฝึกฝนกำรประเมินตนเอง	อย่ำงไร

ก็ตำม	 Nancy	 Frey	 and	 Douglas	 Fisher	 (2011)	 ปรับปรุงจำก	 Hattie	 and	 Timperley 

ได้เสนอรปูแบบกำรประเมนิระหว่ำงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิำพว่ำกำรให้ข้อมลูแก่นกัเรยีนมอีงค์ประกอบ	

4	ขั้นตอน	คือ	ดังนี้

 ขั้นที่ 1	 กระตุ้นและกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้	 (Feed-Up)	 โดยแจ้งจุดประสงค์ 

กำรเรียนรู ้และกำรประเมินท่ีชัดเจนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่ำในกำรเรียนรู ้และกำรประเมิน	 

ท�ำให้ครูมั่นใจได้ว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำใจจุดประสงค์กำรเรียนรู้	 ควำมคิดรวบยอด	 ภำระงำน	 และ

กำรประเมินผล

 ขัน้ที ่2	กำรตรวจสอบควำมเข้ำใจเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู	้(Checking	for	Understanding)	

โดยกำรพูด	ตอบค�ำถำม	กำรน�ำเสนอ	กำรเขียน	ฯลฯ

 ขั้นที่ 3	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback)	เป็นกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศ	กำรให้ข้อมูล

สำรสนเทศเกี่ยวกับควำมส�ำเร็จและสิ่งที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงแก้ไขแก่นักเรียน	

(Feedback)

 ขั้นที่ 4	 ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้นควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน	 (Feed-Forward)	

เป็นกำรให้ค�ำแนะน�ำ	 ชี้แนะแนวทำงบนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน 

เกิดพัฒนำกำรเรียนรู้ที่สูงขึ้น
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รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เพื่อลดควำมขัดแย้งระหว่ำงควำมเข้ำใจ/กำรปฏิบัติในปัจจุบันกับเป้ำหมำยที่ต้องกำร

คว�มขัดแย้งส�ม�รถลดได้โดย

นักเรียน	เพิ่มควำมพยำยำมหรือใช้กลยุทธ์กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	

หรือละทิ้งเป้ำหมำย	หรือลดเป้ำหมำยที่คลุมเครือ

ครู จัดเตรียมเป้ำหมำยที่ท้ำทำยหรือเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจง	กำรช่วยนักเรียน

ให้บรรลุเป้ำหมำยโดยใช้	e-learning	ที่มีประสิทธิภำพและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ

ก�รสะท้อนกลับที่มีประสิทธิภ�พ

ฉันก�ำลังไปที่ไหน	(เป้ำหมำย)	 Feed-Up

ฉันจะไปอย่ำงไร	 	 	 Feedback

ฉันจะไปที่ไหนต่อ		 	 Feed-Forward

ค�ำถำมกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแต่ละข้อ	ประกอบด้วย	4	ระดับ

ระดับที่ 1 

ระดับภ�ระง�น

ควำมเข้ำใจ/

กำรปฏิบัติ

ในภำระงำน

ดีอย่ำงไร

ระดับที่ 2 

ระดับกระบวนก�ร

กระบวนกำรหลัก

จ�ำเป็นต้องมี

ควำมเข้ำใจ/

กำรปฏิบัติ

ในภำระงำน

ระดับที่ 3 

ระดับก�รกำ�กับตนเอง

ประกอบด้วย

กำรเตือนตนเอง	

ควบคุมและก�ำกับ

กำรกระท�ำ

ระดับที่ 4 

ระดับตนเอง

กำรประเมินตนเอง

และเจตคติ

(ทำงบวก)

เกี่ยวกับกำรเรียนรู้

ที่ม� :	Hattie,	J.	and	Timperley,	H.	(2007).	The	Power	of	Feedback.	Review	of	Educational	

	 Research,	77-87.
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ก�รจัดก�รเรียนรู้กับเทคนิคก�รให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียน

กระตุ้นและก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนรู้

-	กำรสังเกต

-	ซักถำม

-	กำรแสดงออก

-	กิจกรรม

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

-	ภำระงำน

-	กระบวนกำรภำระงำน

-	กำรควบคุมตนเอง

-	กำรเป็นตัวตนของตนเอง

ก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ

-	กำรสังเกต	ซักถำม	

-	กำรพูด	กำรน�ำเสนอ

-	กำรเขียน

-	กระบวนกำรท�ำงำน

-	โครงงำน

-	กระบวนกำรท�ำงำน

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้น

คว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

-	ครูและนักเรียนสะท้อนผลประเมินตนเอง

	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้น

	 ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน

-	กำรเสริมแรงเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ

	 เรียนรู้ต่อยอด

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
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ตัวอย่างการให้ข้อมูลย้อนกลับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิต

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัด

	 ส	3.1	ป.4/2		กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด�ำรงชีวิต

 ส	3.1	ป.4/3		อธิบำยหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของตนเอง

ภ�ระง�น/ชิ้นง�น

	 จัดท�ำหนังสือเล่มเล็ก	 เรื่อง	 กำรด�ำเนินชีวิตในครอบครัวของนักเรียนที่สอดคล้องกับ 

หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรแต่งกำย	กำรกินอำหำร	และกำรใช้จ่ำย

เกณฑ์ก�รประเมิน

	 หนังสือเล่มเล็ก	 เรื่อง	 กำรด�ำเนินชีวิตในครอบครัวของนักเรียนท่ีสอดคล้องกับหลักกำร

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นประเมิน
ระดับคุณภ�พ

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)

1.	ควำมถูกต้อง

ของเนื้อหำ	

เนื้อหำครอบคลุม

ถูกต้องทั้งหมด

เนื้อหำครอบคลุม	

แต่ผิดบำงส่วน

เนื้อหำผิดมำกกว่ำ	

3	ส่วนขึ้นไป

2.	ควำมสมบูรณ์

ของชิ้นงำน

มีหัวข้อครบถ้วน	และ

เรียงล�ำดับได้ถูกต้อง

ตำมที่ก�ำหนด	สะอำด	

เรียบร้อยทุกส่วน

ขำด	1-2	หัวข้อ	

แต่เรียงล�ำดับได้ถูกต้อง

ตำมที่ก�ำหนด	สะอำด	

เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่

ขำด	3	หัวข้อขึ้นไป	

และเรียงล�ำดับ

สลับหัวข้อ	ไม่เป็นไป

ตำมที่ก�ำหนด	สะอำด	

เรียบร้อยเป็นส่วนน้อย

3.	ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผลงำนมีควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยไม่ซ�้ำ

แบบเพื่อน

ผลงำนมีควำมคิด	

สร้ำงสรรค์ของตนเอง	

เป็นส่วนใหญ่

ไม่มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์	ลอกเลียน

แบบเพื่อน

4.	อ้ำงอิงแหล่งสืบค้น	

ที่เชื่อถือได้

บอกแหล่งสืบค้น	

ที่เชื่อถือได้	2	แหล่ง

ขึ้นไป

บอกแหล่งสืบค้น	

ที่เชื่อถือได้	1	แหล่ง

ไม่บอกแหล่งสืบค้น

5.	งำนเสร็จทันเวลำ ส่งงำนตรงตำม

ก�ำหนดเวลำ

ส่งงำนช้ำกว่ำที่ก�ำหนด	

1-2	วัน

ส่งงำนช้ำกว่ำที่ก�ำหนด	

3	วันขึ้นไป
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ขั้นตอนที่ 1 : กระตุ้นและก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนรู้ 

องค์ประกอบ เทคนิค

1.	กระตุ้นสร้ำงแรงจูงใจ ครูเสนอภำพกำรแต่งกำย	กำรกินอำหำร	และกำรใช้จ่ำย
ที่ไม่พอเพียงและแบบพอเพียงของคนกลุ่มต่ำง	ๆ	เช่น	
นักเรียน	นักศึกษำ	ชำวบ้ำน	ฯลฯ	แล้วเปรียบเทียบ
ให้เห็นข้อดีข้อเสียของกำรปฏิบัติตนแต่ละอย่ำง	
อภิปรำยหำข้อสรุปร่วมกัน

2.	แจ้งจุดประสงค์/ภำระงำน ให้นักเรียนจัดท�ำเป็นหนังสือเล่มเล็ก	อธิบำยหลักกำรของ
เศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของตนเอง
ในด้ำนกำรกินอำหำร	กำรแต่งกำย	และกำรใช้จ่ำย 

3.	วิธีกำรประเมินและเกณฑ์ ครูอธิบำยวิธีกำรประเมินและเกณฑ์โดยท�ำควำมเข้ำใจร่วมกัน

4.	สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเอง ครูเชื่อมั่นในตัวนักเรียนว่ำนักเรียนมีควำมเชื่อในหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ชีวิตประจ�ำวันตำมหลักกำรนั้น
และสำมำรถถ่ำยทอดกำรน�ำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ�ำวัน
เป็นหนังสือเล่มเล็กได้อย่ำงสวยงำม

ขั้นตอนที่ 2 : ก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ 

วิธีก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ เทคนิคของก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ

ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด	และเขียน
เป็นแผนผังควำมคิด

นักเรียนจับคู่คุยกันเกี่ยวกับหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
และเขียนเป็นแผนผังควำมคิดน�ำเสนอหน้ำชั้น	ครูซักถำม
และเพื่อน	ๆ	แสดงควำมคิดเห็นและเติมเต็ม

ขั้นตอนที่ 3 : ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ 

องค์ประกอบก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ เทคนิคของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

1.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ	
ภำระงำน

-	ครูตรวจแผนผังควำมคิด	และให้นักเรียนแก้ไข
ให้ตรงตำมหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียงและกำรน�ำไปใช้	
- ครูตรวจหนังสือเล่มเล็กตำมเกณฑ์กำรประเมินหนังสือเล่มเล็ก

2.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนกำร

ในควำมสมบูรณ์ของชิ้นงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์	กำรอ้ำงอิง
แหล่งสืบค้นที่เชื่อถือได้

3.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
กำรก�ำกับตนเอง

ตรวจผลงำนโดยดูจำกควำมพยำยำมในกำรคิดวิเครำะห์	
อย่ำงสร้ำงสรรค์	และกำรผลิตชิ้นงำน

4.	ให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้
ภำษำกำย	ภำษำพูด

ครูชื่นชมผลงำนและควำมคิดของนักเรียนโดยกำรจับต้อง
ผลงำน	และกำรพูดที่ให้ก�ำลังใจในกำรพัฒนำงำนให้ดีขึ้น
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	 ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี	 2	 ชั่วโมงคณิตศำสตร์	 เรียนเร่ือง	 เงิน	 

ซึ่งคุณครูก�ำลังสอนให้นักเรียนรู้จักกำรบวก	ลบ	จ�ำนวนเงินที่ใช้จ่ำยประจ�ำวัน	

	 กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้คณิตศำสตร์	 มำตรฐำน	 ค	 1.2/1.	 บวก	 ลบ	 คูณ	 หำร	 และ 

บวก	 ลบ	 คูณ	 หำรระคนของจ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์	 พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุ 

สมผลของค�ำตอบ	

ขั้นตอนที่ 1 : กระตุ้นและก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนรู้

องค์ประกอบ เทคนิค

1.	กระตุ้นสร้ำงแรงจูงใจ “หนูคิดว่ำกำรบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวันมีควำมจ�ำเป็น
กับเรำหรือไม่”
“ในหลวงของเรำสอนให้เรำอยู่อย่ำงพอเพียง	ซึ่งในแต่ละวัน
เรำมีกำรใช้จ่ำยอะไร	อย่ำงไรบ้ำง	เรำควรต้องฝึกบันทึก
รำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน	เพื่อน�ำมำวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ของเรำจนเป็นนิสัย	หนูคิดว่ำกำรบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย
ประจ�ำวันมีประโยชน์กับเรำอย่ำงไรบ้ำง”
“ในวันนี้เรำจะมำบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวันกันดีไหมคะ”

2.	แจ้งจุดประสงค์/ภำระงำน ร้องเพลง	“รวมเงิน”
“วันนี้เรำจะมำฝึกบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน	
และกำรสรุปเงินคงเหลือแต่ละวัน”
“เรำจะบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวันกันกี่วันดีคะ”
“ตกลงเรำจะบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน	5	วันนะคะ	
แต่ครูคิดว่ำจะต้องมีนักเรียนอีกหลำย	ๆ	คนต้องบันทึก
ได้มำกกว่ำ	5	วัน	หรือบำงคนอำจจะอยำกบันทึกทุกวัน	
ครูก็จะดีใจมำกเลย	น�ำมำให้คุณครูอ่ำนได้เลยทุกวันนะคะ	
คุณครูจะบันทึกดำวเด็กดีไว้ให้”

ขั้นตอนที่ 4 : ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

องค์ประกอบ
เทคนิคก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

กำรถอดบทเรียน	แสดงกระบวนกำร	
ในกำรท�ำหนังสือเล่มเล็ก

-	ให้นักเรียนเขียนถอดบทเรียนในควำมภำคภูมิใจในผลงำน	
ข้อจ�ำกัดและข้อบกพร่องในผลงำน	
-	ครูตรวจผลงำนหนังสือเล่มเล็กให้ข้อเสนอแนะ
ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
-	นักเรียนปรับปรุงผลงำน	และน�ำไปเผยแพร่ผลงำน
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องค์ประกอบ เทคนิค

3.	วิธีกำรประเมินและเกณฑ์ “หนูคิดว่ำงำนชิ้นนี้	น่ำจะให้คะแนนในส่วนใดบ้ำง”	

“ตกลงว่ำพวกเรำจะให้คะแนน	คือ	1)	กำรบันทึกรำยรับ-

รำยจ่ำยประจ�ำวัน	5	วัน	ได้	5	คะแนน	2)	สรุปเงินคงเหลือ

แต่ละวันถูกต้อง	5	วัน	ได้	5	คะแนน	รวม	10	คะแนน

3)	ควำมสะอำด/เรียบร้อย	3	คะแนน	4)	ตรงเวลำ	3	คะแนน	

ถ้ำนิดเขำมีกำรบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน	ครบ	5	วัน	

สรุปเงินคงเหลือแต่ละวันถูกต้องทุกวัน	ครูให้คะแนน	

10	คะแนน	แต่หน่อยเขำก็บันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน	

ครบ	5	วัน	สรุปเงินคงเหลือแต่ละวันถูกต้องทุกวันเหมือนกัน	

แต่หน่อยเขำเขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย	หนูคิดว่ำหน่อย

น่ำจะได้คะแนนเท่ำไหร่คะ”

เกณฑ์ก�รประเมินชิ้นง�น

4.	สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเอง “ครูเชื่อว่ำนักเรียนทุกคนจะท�ำงำนชิ้นนี้อย่ำงตั้งใจ	

และสำมำรถท�ำได้ถูกต้อง”

ประเด็นก�รประเมิน ระดับคะแนน

1.	กำรบันทึกรำยรับ-

รำยจ่ำยประจ�ำวัน	

บันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน	ได้วันละ	1	คะแนน

2.	สรุปเงินคงเหลือ

แต่ละวัน

สรุปเงินคงเหลือแต่ละวันถูกต้อง	ได้วันละ	1	คะแนน

3	คะแนน 2	คะแนน 1	คะแนน

3.	ควำมสะอำด/

เรียบร้อย

เขียนตัวอักษร

เป็นระเบียบเรียบร้อย	

สะอำด	สวยงำม

เขียนตัวอักษร

เป็นระเบียบเรียบร้อย	

เขียนตัวอักษร

ไม่ค่อยเรียบร้อย	

ไม่สะอำด

4.	ตรงเวลำ ส่งงำนตรงเวลำ

ตำมที่ก�ำหนด

ส่งงำนไม่ตรงเวลำ

ตำมที่ก�ำหนด	

โดยส่งหลังจำก

วันที่ก�ำหนด	1	วัน

ส่งงำนไม่ตรงเวลำ

ตำมที่ก�ำหนด	

โดยส่งหลังจำก

วันที่ก�ำหนด

มำกกว่ำ	1	วัน
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ขั้นตอนที่ 2 : ก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ 

วิธีก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ เทคนิคของก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ

-	ตรวจผลงำนนักเรียน

-	กำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

-	กำรสอบถำมนักเรียน

ขั้นตอนที่ 3 : ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ 

องค์ประกอบก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ เทคนิคของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

1.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ	

ภำระงำน

“หนูเขียนอักษรหัวเหลี่ยมสวยนะ	แต่ถ้ำเขียนหัวกลม

ตำมแบบที่ครูให้ไว้คงจะสวยมำกเลย”

“หนูบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยถูกต้อง	สรุปจ�ำนวนเงินคงเหลือ

ได้ถูกต้องทุกวัน	ถ้ำหนูลบตัวที่เขียนผิดให้สะอำด

ก่อนเขียนใหม่อีกนิดจะดีเยี่ยมเลย”

2.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

กระบวนกำร

“หนูลองช่วยครูดูสิว่ำจ�ำนวนเงินที่หนูบันทึกตั้งตรงหลัก

หรือเปล่ำ	ถ้ำเรำตั้งให้ตรงหลักจะท�ำให้เรำบวกจ�ำนวนเงินได้

ถูกต้อง	หนูลองปรับอีกนิดได้ไหมคะ”	

“หนูลองบอกคุณครูสิว่ำ	ตัวเลขแต่ละตัวอยู่ในหลักอะไร	

กำรบวกเลขในแนวตั้งต้องตั้งอย่ำงไรเอ่ยจ�ำได้ไหมคะ	

ของหนูตั้งหลักเลขตรงกันหรือยังคะ	ค�ำตอบที่หนูได้ถูกไหมคะ 

ไม่เป็นไรลองคิดใหม่อีกครั้ง	แล้วเอำมำให้คุณครูดูนะคะ”

“หนูคิดว่ำงำนของหนูน่ำจะท�ำอะไรเพิ่มเติมอีกไหม	

ที่จะท�ำให้งำนของหนูยอดเยี่ยม”

3.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

กำรก�ำกับตนเอง

“หนูเล็ก	หนูน่ำรักจังเลยนะ	งำนไม่เสร็จก็ไม่คุยเล่น

กับเพื่อนเลย”

“มีนำ	หนูท�ำได้ดีมำกเลยนะ	มีควำมตั้งใจในกำรเขียน

ได้เรียบร้อย	เป็นระเบียบ”

4.	ให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้

ภำษำกำย	ภำษำพูด

“เพื่อน	ๆ	ปรบมือให้ชำลีหน่อยค่ะ	เมื่อกลำงวันคุณครูเห็น

ช่วยเพื่อนตรวจทำนสรุปจ�ำนวนเงินคงเหลือก่อนส่งคุณครู”

(พฤติกรรมแสดงควำมรับผิดชอบและช่วยเหลือต่องำนที่ท�ำ)
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ขั้นตอนที่ 4 : ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

องค์ประกอบ
เทคนิคก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้น

ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน	

-	น�ำเสนอผลงำนของนักเรียนที่ท�ำงำนได้ในระดับดี	

และให้เล่ำให้เพื่อนฟัง	เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-	นักเรียนตรวจสอบผลงำนของตนเองว่ำยังมีข้อบกพร่อง

ตรงไหน

-	ครูพูดคุยกับนักเรียนแบบกัลยำณมิตร
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ตัวอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงค�าเป็นประโยคง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 1 : กระตุ้นและก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนรู้ 

องค์ประกอบ เทคนิค

1.	กระตุ้นสร้ำงแรงจูงใจ ครูกระตุ้นนักเรียนโดยกำรพูดคุย

“นักเรียนคะ	วันนี้นักเรียนลองฟังครูพูดดูนะคะว่ำตรงไหนที่

นักเรียนเข้ำใจ	ตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้ำใจ	เช่น	แม่/สุดำ/ไปวัด/

พี่/กับ/ปลำย่ำง/แมว/กิน	นักเรียนเข้ำใจไหมคะ	ถ้ำครูพูดแค่นี้

นักเรียนเข้ำใจไหมคะ	นักเรียนตอบ.........

“อ้ำว	ถ้ำงั้นครูพูดใหม่นะคะ	แมว	กิน	ปลำย่ำง,	แม่	ไปวัด	กับ	

พี่	สุดำ	นักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิคะ	ส่วนไหนที่นักเรียน

เข้ำใจมำกกว่ำ	นักเรียนเข้ำใจไหมคะ	ที่นักเรียนบอกว่ำ

ส่วนที่นักเรียนเข้ำใจมำกกว่ำ	นั่นคือเขำเรียกว่ำประโยค	

ประโยคทุกประโยคจะต้องมีประธำน	กริยำ	หรือประธำน	

กริยำ	กรรม	ถ้ำงั้นวันนี้เรำมำเรียนเรื่องประโยคกันนะคะ”

2.	แจ้งจุดประสงค์/ภำระงำน “นักเรียนคะ	วันนี้สิ่งที่นักเรียนท�ำได้คือกำรเรียงค�ำ

ให้เป็นประโยคค่ะ	แล้วงำนที่จะเกิดขึ้นก็คือ	นักเรียนสำมำรถ

เรียงประโยคได้ถูกต้องอย่ำงน้อย	5	ประโยค”

3.	วิธีกำรประเมินและเกณฑ์ ครูชี้แจงกับนักเรียนว่ำ	“นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้อง	

เสร็จแล้วเขียนลงในใบงำนที่ครูแจกให้นะคะ	แต่นักเรียน

เรียงให้ถูกต้องอย่ำงน้อย	5	ประโยค	จึงจะถือว่ำผ่ำนค่ะ

4.	สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเอง ครูพูดคุยกับนักเรียน

“นักเรียนคะ	เมื่อนักเรียนเข้ำใจทุกอย่ำงที่ครูพูด	ครูคิดว่ำ

นักเรียนสำมำรถท�ำได้ทุกคน	บำงคนอำจจะท�ำได้มำกกว่ำ	

5	ประโยคเสียอีก	ไหนใครคิดว่ำท�ำได้บ้ำงคะ	ถ้ำงั้นเรำมำลอง

ฝึกกันเลยนะคะ	ใครสงสัยอะไรระหว่ำงฝึกท�ำ	ปรึกษำครูนะคะ	

ครูจะคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะ”
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ขั้นตอนที่ 2 : ก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ 

วิธีก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ เทคนิคของก�รตรวจสอบคว�มเข้�ใจ

1.	ตอบค�ำถำม	

ครูซักถำมแล้วให้นักเรียนตอบค�ำถำมโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้	

นักเรียนต้องบอกครูสิคะว่ำในประโยคที่	1	ของนักเรียนค�ำไหน

ที่แสดงควำมเป็นประธำน	กริยำ	หรือประธำน	กริยำ	กรรม	

2.	กำรเขียน	

ครูตรวจผลงำนกำรเขียนของนักเรียนตำมหัวข้อต่อไปนี้

			1.	เขียนค�ำได้ถูกต้อง

			2.	วำงสระ	วรรณยุกต์	ได้ถูกที่

			3.	นักเรียนท�ำงำนได้สะอำด	เรียบร้อย	มีระเบียบ	

มีรอยลบ	หรือมีก็ลบสะอำด

ขั้นตอนที่ 3 : ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ 

องค์ประกอบก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ เทคนิคของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

1.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ	

ภำระงำน

“ไหนนักเรียนลองเลือกให้ครูดูสิว่ำของใครที่ถูกหมด	

และมีของใครบ้ำงที่ยังมีข้อบกพร่อง”	

“ด.ญ.มำนี	งำนของนักเรียนถูกหมดเลยนะคะ	ไหนนักเรียน

ลองอ่ำนประโยคของนักเรียนให้เพื่อนฟังสิคะ”

“ด.ช.มำนะ	ค�ำในประโยคที่	2	ที่ยังผิดอยู่	นักเรียนต้องกำร

เขียนค�ำว่ำอะไรคะ	ไหนบอกครูสิคะ	เดี๋ยวครูจะให้เพื่อน

ลองสะกดค�ำให้ฟังนะคะ	แล้วลองฝึกใหม่นะคะ	ครั้งต่อไป

จะได้ไม่ผิดอีก”

2.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

กระบวนกำร

“ครูดีใจมำกเลยค่ะ	วันนี้นักเรียนตั้งใจท�ำงำนตำมล�ำดับขั้นตอน

กันทุกคน	ครูหำยเหนื่อยเลยนะคะที่สอนนักเรียนไปวันนี้	

ครั้งต่อไปนักเรียนท�ำแบบนี้อีกนะคะ”

3.	ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

กำรก�ำกับตนเอง

“เมื่อกี้ตอนครูไปห้องคอมฯ	มีใครวิ่งเล่นในห้องไหมคะ	

วันนี้ห้องเรำไม่ค่อยมีเสียงดังกันเลย	แสดงว่ำนักเรียนเรียบร้อย

ดีมำก	วันหลังถ้ำครูไม่อยู่	ครูก็ไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมคะ	

ปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะ”
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องค์ประกอบก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ เทคนิคของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

4.	ให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้

ภำษำกำย	ภำษำพูด

ครูใช้ภำษำกำยโดยกำรจับมือนักเรียนทุกคน

“ไหน	ๆ	วันนี้นักเรียนเก่งกันทุกคน	ครูดีใจจริง	ๆ	ครูขอจับมือ

นักเรียนทุกคนได้ไหมคะ	เห็นไหมคะ	ถ้ำนักเรียนตั้งใจเขียน”

ขั้นตอนที่ 4 : ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

องค์ประกอบ
เทคนิคก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อกระตุ้นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน

ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้น

ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน	

“ครูดีใจมำก	ครูไม่ต้องเสียงดัง	ครูไม่ต้องอำรมณ์เสีย	

นักเรียนชอบให้ครูท�ำแบบนี้ไหมคะ”

“นักเรียนคะ	นักเรียนท�ำงำนไปในวันนี้แล้วหลำยคน	

ได้คะแนนเต็ม	แต่นักเรียนรู้ไหมคะว่ำ	ประโยคในภำษำไทย

ที่เรำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	ยังมีอีกมำกค่ะ	ถ้ำนักเรียนเขียน

ประโยคได้ดีแล้ว	นักเรียนสำมำรถน�ำไปเขียนเป็นค�ำอวยพร

ให้คุณพ่อ	คุณแม่ในโอกำสต่ำง	ๆ	ได้ด้วย	นักเรียนลองดู

ตัวอย่ำงที่ครูให้ดูนะคะ	และอ่ำนพร้อมกันเลยนะคะ”	

ประโยคที่	1................................................................................

ประโยคที่	2................................................................................

ประโยคที่	3................................................................................
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

	 กำรให้ผลย้อนกลบัและกำรให้นกัเรยีนแก้ไขผลงำนเป็นอกีแนวทำงในกำรใช้กำรประเมนิ 

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 กำรตรวจงำนของครูควรให้ข้อเสนอแนะ	 (Comment-Only	 

Marking)	 แทนกำรให้เป ็นคะแนนหรือเกรด	 เพื่อให ้นักเรียนและครูสำมำรถตรวจสอบ 

ควำมก้ำวหน้ำได้	 ข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นควรมีกำรจดบันทึกไว้สม�่ำเสมอ	 อำจท�ำในรูปแบบบันทึก 

กำรเรียนรู้	 กำรให้ผลย้อนกลับของครูควรมีลักษณะเชิงบวก	 ควรมีกำรชมเชย	 และระบุจุดเด่น 

ของงำน	 ในขณะเดียวกันก็ควรให้กำรแนะแนวทำงเพื่อกำรปรับปรุง	 (Improvement	 Guidance)	 

ให้นักเรียนรู้ว่ำจะพัฒนำงำนได้อย่ำงไร	ครูอำจจะเป็นแม่แบบในกำรให้ผลย้อนกลับ	เพื่อให้นักเรียน

น�ำไปใช้ในกำรประเมินผลงำนของเพื่อนได้ด้วย	 ครูอำจน�ำงำนหรือกำรบ้ำนท่ีนักเรียนท�ำผิด 

มำเป็นประเด็นในกำรอภิปรำย	 (Incorrect	 Discussion)	 เพ่ือช่วยแก้ไขควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือน	 

อย่ำงไรก็ตำมครูไม่ควรสร้ำงบรรยำกำศเชิงลบ	 หรือท�ำให้นักเรียนรู้สึกว่ำถูกซ�้ำเติม	 นอกจำก 

กำรให้ผลย้อนกลับแล้วครูควรเปิดโอกำสให้นักเรียนแก้ไข	 (Corrections)	 ผลงำนของนักเรียนเอง	 

ซึ่งครูควรจัดเวลำเผื่อไว ้หลังจำกกำรตรวจงำนนักเรียน	 นอกจำกน้ันครูควรมีกำรติดตำม 

ให้นักเรียนได้แก้ไขงำนตำมผลกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ	(Comment	Follow-Up)

 วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและน�ำพำให้นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้สู่คุณภำพ

	 2.	 เพื่อเป็นกำรก�ำกับและช่วยเหลือกระบวนกำรเรียนกำรสอน

	 3.		เพื่อเป็นกำรสะท้อนกระบวนกำรสอนของครู	 ให้เห็นถึงพัฒนำกำรของนักเรียน	 

อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ/ปรับปรุงนักเรียนได้อย่ำงตรงตำมควำมต้องกำรเป็นรำยบุคคล

	 4.		เพื่อเป็นกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคล	 อันจะน�ำไปสู่กำรซ่อม

เสริมตรงจุดที่มีควำมบกพร่อง

	 5.		เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักเรียนมีอิสระโดยในกำรเรียนรู้	 มีควำมรับผิดชอบ	 และ

สำมำรถเติมเต็มในส่วนที่ตนมีควำมบกพร่องได้อย่ำงยั่งยืน

ลักษณะของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ (Type of Feedback and Their Purposes)

	 ฐำนควำมคดิของครใูนกำรให้ข้อมลูย้อนกลบั	จะต้องมคีวำมเชือ่ว่ำสิง่ทีน่กัเรยีนได้ปฏบิตัิ 

หรือแสดงออกเป็นสิ่งที่มีเหตุผลจำกกำรกระท�ำและควำมคิดของนักเรียน	 ครูจะเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลนั้นของนักเรียนได้อย่ำงไร	 ด้วยวิธีกำรใด	 โดยเทคนิคในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับสู่นักเรียน 

ของครู	มีรำยละเอียดดังนี้
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 1. เวล� (Timing)

	 	 ช่วงเวลำในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับต้องด�ำเนินกำรให้ทันกับกำรแก้ไขนักเรียน	 หำก 

ให้ข้อมูลย้อนกลับในระยะเวลำที่ช้ำเกินไปจะท�ำให้นักเรียนเปล่ียนควำมต้ังใจท่ีจะพัฒนำตนเอง 

ให้ไปสู่จุดหมำยในกำรเรียนรู้	 ช่วงเวลำในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียนไม่ควรมีระยะเวลำ 

เกินกว่ำ	 2	 สัปดำห์	 หลังจำกท่ีนักเรียนได้ท�ำกำรทดสอบ	 หรือได้ท�ำภำระงำน/ชิ้นงำนนั้นไปแล้ว	 

ทัง้นีใ้นกำรให้ข้อมลูย้อนกลบัสูน่กัเรยีนควรเป็นกำรสะท้อนผลทีเ่ป็นจรงิ	และสะท้อนผลสิง่ทีน่กัเรยีน

เข้ำใจคลำดเคลื่อน	หรือเข้ำใจผิดพลำดจำกองค์ควำมรู้

 2. ปริม�ณ (Amount)

	 	 ข้อมูลย้อนกลับที่จะให้กลับไปสู่นักเรียนอย่ำงมีคุณภำพจะต้องมีจ�ำนวนไม่มำก	 

หรอืน้อยเกนิไป	จนท�ำให้นกัเรยีนไม่สำมำรถพฒันำกำรเรยีนรูไ้ด้	ครคูวรเลอืกจดุทีจ่ะให้ข้อมลูย้อนกลบั 

ทีส่�ำคัญ	ๆ 	ประมำณ	2-3	จดุ	เพือ่ให้นกัเรยีนสำมำรถทีจ่ะน�ำข้อมลูย้อนกลบัไปใช้ในกำรพฒันำตนเอง 

ในกำรเรียนรู้	ทัง้นีค้รคูวรให้ข้อมลูย้อนกลบัในส่วนทีเ่ป็นจดุแขง็ของนกัเรยีนในปรมิำณทีใ่กล้เคยีงกบั 

จุดที่ควรพัฒนำของนักเรียน	 โดยสิ่งที่ครูไม่ควรปฏิบัติอย่ำงยิ่งคือให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียน 

เฉพำะชิ้นงำน/ภำระงำนที่นักเรียนท�ำได้ไม่ดีเพียงอย่ำงเดียว	 ครูต้องพยำยำมมองหำจุดเด่นหรือ 

จุดแข็งของนักเรียนให้ได้	เพื่อเป็นกำรให้ก�ำลังใจกับนักเรียนในกำรพัฒนำตนเองไปพร้อมกัน

 3. วิธีก�ร (Mode)

	 	 ครตู้องเลอืกวธิกีำรในกำรให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรยีนด้วยวธิกีำรสือ่สำรให้นกัเรยีน

เข้ำใจและรบัรูส้ิง่ทีค่รตู้องกำรสือ่สำรได้ง่ำย	เพือ่ให้นกัเรยีนได้พฒันำตนเอง	เช่น	นกัเรยีนทีไ่ม่ชอบอ่ำน	 

หรือมีปัญหำในกำรอ่ำนจับใจควำม	 ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยวิธีกำรพูดแก่นักเรียน	 ซึ่งถ้ำครู 

ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีกำรเขียนกับนักเรียนกลุ ่มนี้	 ข้อมูลย้อนกลับก็จะไม่เกิดประโยชน ์

กับตัวนักเรียน	 ดังนั้น	 ครูควรจะต้องศึกษำรูปแบบกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 ตลอดจนควำมถนัด 

และควำมสนใจของนักเรียนก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ	 เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับที่ครูสะท้อนสู่นักเรียน 

จะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนสูงสุด

 4. ผู้เข้�ร่วม (Audience)

	 	 ครูต้องท�ำควำมเข้ำใจในตัวนักเรียน	 และกลวิธีในกำรน�ำเสนอข้อมูลย้อนกลับให้แก ่

นักเรียนเพื่อคุณภำพของข้อมูลย้อนกลับจะได้เกิดกับตัวนักเรียนอย่ำงสูงสุด	 ท้ังนี้ครูต้องท�ำกำร

พจิำรณำว่ำข้อมลูย้อนกลบัใดทีค่วรจะต้องน�ำเสนอให้กบันกัเรยีนเป็นรำยบคุคล	หรอืข้อมลูย้อนกลบั

ประเภทใดทีค่วรจะน�ำเสนอให้นกัเรยีนรบัทรำบในรปูแบบของกลุม่	เช่น	ครตู้องกำรให้ข้อมลูย้อนกลบั 

แก่นักเรียนเป็นรำยบุคคลในเรื่องเดียวกัน	 ท่ีมีควำมเหมือนหรือมีควำมคล้ำยกัน	 ในนักเรียนจ�ำนวน 

หลำย	 ๆ	 คนนั้น	 ครูควรจะปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับมำน�ำเสนอให้นักเรียนได้รับทรำบ 

ในรูปแบบของกลุ ่มจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ	 หรือในกรณีที่ครูต้องกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

สู่นักเรียนเป็นรำยบุคคล	 แต่ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนต่อคนนั้นใช้เวลำมำกก็จะท�ำให้

นักเรียนคนอื่น	ๆ	เกิดควำมรู้สึกเบื่อหน่ำย	ไม่อยำกจะเรียนรู้	หรือเกิดอคติกับนักเรียนคนนั้นไป
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ส�ระของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Content)

	 สำระส�ำคัญของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	มีดังนี้

 1. จุดเน้น (Focus)

	 	 1)	กำรให้ผลย้อนกลบัเกีย่วกบัผลงำน	(Task)	ว่ำผลงำนท่ีปฏบิติัดีหรือไม่	ถูกต้องหรือไม่	 

เช่น	กำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ถูกต้อง	หรือกำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ผิด	

	 	 2)		กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนกำร	 (Process)	 ว่ำกระบวนกำรที่ใช้ใน 

กำรปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องอย่ำงไร	 จะแก้ข้อบกพร่องของกระบวนกำรอย่ำงไร	 มีทำงเลือก 

ในกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธีอื่นหรือไม่	 เช่น	 นักเรียนลองตรวจสอบดูใหม่	 ว่ำกำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ 

ยงัมข้ีอบกพร่องตรงไหน	หรอืกำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนีถ้กูต้องแล้วแต่มวีธิกีำรแก้โจทย์ปัญหำวธิกีำรอืน่

หรือไม่	หรือขณะที่แก้โจทย์ปัญหำนักเรียนคุยกับเพื่อนอยู่	นักเรียนลองนั่งท�ำคนเดียวไม่คุยกับเพื่อน

ดูซิว่ำค�ำตอบจะเหมือนเดิมหรือไม่	

	 	 3)	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกำรก�ำกับติดตำมตนเอง	 (Self-Regulation)	 

ว่ำนกัเรยีนต้องตรวจสอบผลงำนได้อย่ำงไร	เช่น	นกัเรียนท�ำแบบฝึกหดัไม่ทนัเวลำ	ครำวหน้ำนกัเรียน

จะท�ำอย่ำงไรให้ทันเวลำ	หรือครำวนี้นักเรียนลืมน�ำงำนมำส่งครู	จะท�ำอย่ำงไรไม่ให้นักเรียนลืมอีก	

	 	 4)	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกำรประเมินตนเอง	(Self-Personal	Evaluation)	 

ว่ำผลงำนของตนเองเป็นอย่ำงไร	เมื่อเทียบกับเกณฑ์มีคุณภำพระดับใด	เช่น	นักเรียนพอใจในผลงำน

ของตนเองหรือยัง	 หรือผลงำนของนักเรียนมีคุณภำพระดับใด	 หรือถ้ำครูให้โอกำสปรับปรุงผลงำน 

อีกครั้ง	นักเรียนจะปรับปรุงหรือไม่	ถ้ำปรับปรุงจะปรับปรุงอย่ำงไร

 2. ก�รเปรียบเทียบ (Comparison)

	 	 1)	เทียบกับเกณฑ์	(Criterion-Reference)

	 	 2)	เทียบกับนักเรียน	(Student)

 3. หน้�ที่ (Function)

	 	 1)	บรรยำยควำม	(Descriptive)

	 	 2)	ประเมิน/ตัดสิน	(Evaluation/Judgment)

 4. คว�มพึงพอใจต่อผลลัพธ์ (Valence)

	 	 1)	เชิงบวก	(Positive)

	 	 2)	เชิงลบ	(Negative)

 5. คว�มชัดเจน (Clarity)

	 	 1)	ชัดเจน	(Clear)	เช่น	มีกำรใช้ค�ำง่ำย	ๆ	

	 	 2)	ไม่ชัดเจน	(Unclear)	เช่น	กำรใช้ค�ำที่ใหญ่หรือกว้ำงจนเกินไป
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 6. คว�มเฉพ�ะ (Specificity) เช่น	กำรใช้ค�ำนำมหรือค�ำวเิศษณ์มำขยำย	มกีำรอธบิำย

ควำมคิดรวบยอด

 7. นำ้�เสียง (Tone) เช่น	 กำรเน้นเสียงของค�ำท่ีใช้ในกำรถ่ำยทอดข้อมูล	 ควรเป็น 

กำรเสริมแรงหรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้

 ตัวอย่�งก�รให้ข้อมูลย้อนกลับในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ หัวข้อ

รำยงำนนี้ดีที่สุดในชั้นเรียน	นักเรียน

ไม่ต้องท�ำงำนเพิ่มเติม

จุดเน้น :	ตัวบุคคล

ก�รเปรียบเทียบ :	บรรทัดฐำนอ้ำงอิง

หน้�ที่ :	ตัดสิน

Valence :	เชิงบวก

ดังนั้น	ตัวอย่ำงนี้เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ

ที่ไม่ดี	เนื่องจำกไม่มีกำรบอกนักเรียน

ว่ำดีอย่ำงไร

ครูชอบแผนภูมินี้มำก	มันเริ่มต้นจำกต้นไม้

และจบลงด้วยวัฏจักรของพืช	(แทนที่จะเป็น

ต้นไม้อื่น)	มันเห็นถึงควำมสอดคล้องของ

รำยงำน	และแสดงถึงควำมสมบูรณ์ของวัฏจักร

ที่ชัดเจน	นักเรียนเกิดควำมคิดนี้ได้อย่ำงไร

จุดเน้น :	ชิ้นงำน	กระบวนกำร	กำรสะท้อน

ตนเอง

ก�รเปรียบเทียบ : เกณฑ์อ้ำงอิง

หน้�ที่ :	บรรยำย

Valence :	เชิงบวก

ดังนั้น	ตัวอย่ำงนี้เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี 

เนื่องจำกเป็นกำรดึงส่วนที่ดีออกมำ	มีกำรถำม

นักเรียนให้นักเรียนสะท้อนควำมคิดของตนเอง
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รูปแบบของก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

	 1.	วิธีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยกำรเขียนให้มีประสิทธิภำพ	(How	to	Give	Effective	 

Written	 Feedback)	 ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยกำรเขียน	 ครูจ�ำเป็นต้องเลือกให้ค�ำหรือวลี 

ทีม่คีวำมเหมำะสม	เพรำะสิง่เหล่ำนีจ้ะสร้ำงคณุค่ำให้แก่นกัเรยีน	รวมไปถงึกำรสนบัสนนุและส่งเสรมิ

ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้	 โดยอำจจะเขียนลงในงำนของนักเรียน	 เขียนโดยอ้ำงอิงเกณฑ์	 (Rubrics)	

หรือเขียนลงในใบงำนของนักเรียน	โดยมีวิธีกำรเขียนกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี	ดังนี้

	 	 1.1	 หลีกเลี่ยงกำรใช้ปำกกำหมึกสีแดง	 เพรำะท�ำให้นักเรียนรู้สึกว่ำงำนของตน 

มีข้อผิดพลำด

	 	 1.2		เขียนกำรให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยลำยมือที่อ่ำนง่ำย

	 	 1.3		เขียนกำรให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยข้อควำมที่เข้ำใจง่ำย	มีนัยทำงบวก

	 	 1.4	 เขียนกำรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้เทคนิค	 Sandwich	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่ 

ขั้นตอนแรกกำรเขียนข้อควำมชมเชย	 โดยน�ำข้อดีของนักเรียนกล่ำวขึ้นต้น	จำกนั้นให้เขียนข้อควำม 

ท่ีต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข	 และข้ันตอนสุดท้ำยให้เขียนข้อควำมที่เป็นเชิงบวก	 โดยกล่ำวถึง 

สิ่งที่จะเป็นผลจำกกำรปรับปรุงผลงำนนั้น	ๆ

	 	 	 นอกจำกนี้ครูอำจจะใช้วิธีกำรให้ข ้อมูลย้อนกลับโดยกำรพูดในลักษณะ 

ของกำรโค้ชให้แก่นักเรียนในครำวต่อไปก็ได้

	 2.	 วิธีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยกำรพูดให้มีประสิทธิภำพ	 (How	 to	 Give	 Effective	 

Oral	 Feedback)	 กำรให้ข ้อมูลย้อนกลับโดยกำรพูดอำจท�ำได้ทั้งในลักษณะของบุคคล 

หรือกลุ่ม	 ทั้งนี้ครูต้องอำศัยกำรสังเกต	 (Observation)	 ควบคู่	 เพื่อให้กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

มีประสิทธิภำพ
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การช่วยนักเรียนใช้ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับ
 

	 ในส่วนนีต้้องกำรแนะน�ำวธิสีอนนกัเรยีนให้ใช้กำรให้ข้อมลูย้อนกลบั	(Feedback)	ของครู 

ในกำรปรับปรุงผลงำนของนักเรียน	 นอกจำกนั้นบทนี้ยังมีกำรน�ำเสนอประโยชน์ของกำรให้ 

ข้อมลูย้อนกลบัทีม่ำจำกกำรประเมนิโดยตนเองและประเมนิโดยเพ่ือน	(Self	and	Peer	Assessment)	 

ที่ท�ำให้รู้สภำพที่เป็นจริงและข้อจ�ำกัดในกำรเรียนรู้ของนักเรียน	

	 ในควำมเป็นจรงิผลกำรให้ข้อมลูย้อนกลบัจำกทัง้สองแหล่ง	ได้แก่	กำรประเมนิโดยตนเอง 

และกำรประเมินโดยคร	ูควรช่วยให้นกัเรยีนสำมำรถควบคมุกำรเรยีนรูข้องตนเองได้	ดงันัน้	ในกำรให้

ข้อมูลย้อนกลับโดยครูจึงควรมีกำรอธิบำยลักษณะผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน	และควรให้ข้อแนะน�ำ

ในกำรปรับปรุงประกอบกัน

	 กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 จ�ำลองวิธีกำรให้และใช้ผลข้อมูลย้อนกลับ

	 2.		สอนทักษะกำรประเมนิตนเองและกำรประเมนิโดยเพือ่น	เพือ่ให้นกัเรยีนมทีกัษะดังนี้

	 	 2.1	สอนให้นักเรียนรู้ว่ำแหล่งที่มำของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ

	 	 2.2		ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดควำมสนใจกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 เนื่องจำกเป็นข้อมูล 

ของนักเรียนเอง

	 	 2.3	ตอบค�ำถำมของนักเรียนด้วยตัวนักเรียนเอง

	 	 2.4	พัฒนำทักษะกำรก�ำกับตนเอง	ซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรใช้ประโยชน์กำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับทุกชนิด

	 3.		ชัดเจนในเป้ำหมำยกำรเรียนรู้และเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนท่ีมีระดับคุณภำพดี 

ควรมีลักษณะดังนี้

	 	 3.1		ก�ำหนดภำระงำนที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำ

	 	 3.2		อธิบำยให้นักเรียนรับรู้ถึงเหตุผลในกำรท�ำภำระงำนนั้น

	 	 3.3		ก�ำหนดค�ำชี้แจงที่ชัดเจน

	 	 3.4		ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนน	(Rubrics)	ที่ชัดเจน

	 	 3.5		ส่งเสรมิให้นกัเรยีนพฒันำเกณฑ์กำรให้คะแนนโดยตนเอง	หรอืแปลควำมในภำษำ

ที่นักเรียนเข้ำใจในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็น

	 	 3.6		ออกแบบบทเรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรให้คะแนนและภำระงำนที่นักเรียน

จะได้รับมอบหมำย
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	 4.		ออกแบบบทเรยีนทีน่กัเรยีนใช้ผลข้อมลูย้อนกลับในกำรปรับปรุงผลงำนคร้ังก่อน	ดังนี้

	 	 4.1		เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ท�ำภำระงำนใหม่

	 	 4.2		ให้ภำระงำนใหม่ที่มีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เช่นเดิม

	 	 4.3		เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับกับ 

ผลงำนที่ผ่ำนกำรปรับปรุงใหม่ของนักเรียน

 วิธีก�ร/แนวท�งในก�รให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียน

	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียนเป็นสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติเป็นประจ�ำ	 และต้องค�ำนึงว่ำ 

กำรให้ข้อมลูย้อนกลบั	จะต้องไม่เป็นกำรสร้ำงแรงกดดันให้กบันกัเรยีน	แต่ต้องเป็นกำรกระตุ้น	สร้ำงแรง 

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 โดยอำจเป็นกำรให้รำงวัล	 กำรกล่ำวชมเชย	 หรือกำรประทับรูปภำพที่แสดงนัย 

ในทำงบวก	 เช่น	 ภำพใบหน้ำท่ีมีรอยยิ้ม	 กำรติดสติกเกอร์รูปที่สวยงำมมำกกว่ำที่จะเป็นกำรให้

คะแนนที่เป็นตัวเลข	 หรือกำรเขียนข้อควำมเพื่อให้พัฒนำหรือปรับปรุงเพียงอย่ำงเดียว	นอกจำกนี	้ 

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 ควรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน 

ได้ทรำบเทคนิค/วิธีกำรในกำรปรับปรุงผลงำน	 และเพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทำงในกำรสร้ำงผลงำน 

ที่มีประสิทธิผลต่อไป

 ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ดี

	 1.	 มีควำมชัดเจน	ไม่คลุมเครือ

	 2.	 มีควำมเฉพำะเจำะจง	ตรงประเด็น

	 3.	 มีควำมเป็นปรนัย	ตรวจสอบได้	

	 4.	 ทันเวลำ

	 5.	 เข้ำใจง่ำย

	 6.	 สร้ำงให้เกิดควำมรู้สึกที่ดี	(ติเพื่อก่อ)

 สิ่งที่ควรคำ�นึงของครูในก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

	 1.	 ใช้ลำยมือที่อ่ำนง่ำย	

	 2.	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน

	 3.	 ใช้ภำษำในเชิงสร้ำงสรรค์	ใช้ค�ำที่สละสลวย

	 4.	 ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อควำมยำว	ๆ	แต่ให้ยึดหลักกำรเขียนกำรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้

เทคนิค	Sandwich	3	ขั้นตอน

	 5.	 ควรมีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเป็นประจ�ำ
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ข้อเสนอแนะในการให้ข้อมูลย้อนกลับส�าหรับเนื้อหาเฉพาะ
 

	 ข้อเสนอแนะในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับเนื้อหำเฉพำะ	มี	4	ขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบพื้นฐ�นเดิม

	 ตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับ	Feedback	Content

	 เนื้อหำส่วนนี้ต้องกำรพูดถึงข้อเสนอแนะในกำรใช้สำระส�ำคัญของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 

(Feedback	 Content)	 ให้เหมำะสมกับเนื้อหำเฉพำะ	 อันได้แก่	 กำรให้ข ้อมูลย้อนกลับ 

ด้ำนกำรอ่ำนในระดับประถม	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับด้ำนกำรเขียนในระดับประถม	 กำรให้ข้อมูล 

ย้อนกลับด้ำนกำรเขียนในระดับมัธยม	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับด้ำนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์	 

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับด้ำนควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรศึกษำทำงสังคมหรือวิทยำศำสตร์	 และกำรให้ 

ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับโครงงำนในสำระวิชำต่ำง	ๆ

	 กำรสะท้อนผลแก่นักเรียน	 ครูจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสำระส�ำคัญของกำรสะท้อนผล 

ซึ่งสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

	 1.		สำระของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback	Content)

	 	 1.1	 จุดเน้น	 (Focus)	 สำระของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่มุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เป็นส�ำคัญ	สำมำรถแบ่งได้ดังนี้	

	 	 	 1)	 ผลงำน	(Task)	:	จดุเน้นของกำรให้ข้อมลูย้อนกลบัจะพจิำรณำถงึควำมถกูต้อง 

ของผลงำน	หำข้อบกพร่อง	ตลอดจนวิธีกำรแก้ไขเพื่อให้ผลงำนมีควำมสมบูรณ์

	 	 	 2)	 กระบวนกำร	 (Process)	 :	 จุดเน้นของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับจะพิจำรณำ 

ถึงวิธีปฏิบัติในกำรท�ำภำระงำนนั้น	 ๆ	 กล่ำวคือ	 ดูที่ควำมถูกต้องของขั้นตอนกำรท�ำงำน	 ตลอดจน 

หำข้อบกพร่องของกำรปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน	 เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ได้มำซ่ึงกำรด�ำเนินกำร 

ตำมกระบวนกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์

	 	 	 3)		กำรก�ำกับติดตำมตนเอง	 (Self-Regulation)	 :	 จุดเน้นของกำรให้ข้อมูล 

ย้อนกลับถึงกำรก�ำหนดตนเองของนักเรียนจะพิจำรณำถึงวิธีก�ำหนดตนเองของนักเรียน 

ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ	กล่ำวคือ	ให้นักเรียนพิจำรณำข้อบกพร่องของตนเอง	หำสำเหตุ	

และวิธีกำรแก้ไข	เพื่อปรับปรุงพัฒนำตนเองไปสู่ควำมส�ำเร็จ

	 	 	 4)	 กำรประเมินตนเอง	(Self-Personal	Evaluation)	:	จุดเน้นของกำรให้ข้อมูล 

ย้อนกลับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพิจำรณำด้วยตนเอง	 ไม่ว่ำจะในแง่ของคุณภำพเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

ที่ก�ำหนด	หรือควำมพึงพอใจของตัวนักเรียนเอง	ในงำนหนึ่ง	ๆ	ที่ได้รับมอบหมำย
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	 	 1.2	กำรเปรียบเทียบ	(Comparison)

	 	 	 1)	 กำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้

	 	 	 2)		กำรเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน

	 	 	 3)		กำรเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำของตนเอง

	 	 1.3		หน้ำที	่(Function)	เป็นลกัษณะของกำรให้ข้อมลูย้อนกลบัว่ำต้องกำรให้ท�ำหน้ำที่

ในลักษณะใด	โดยแบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่	

	 	 	 1)	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่มุ่งบรรยำยให้เห็นสภำพจริง	

	 	 	 2)	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่มุ่งประเมินค่ำหรือตัดสินคุณค่ำ

	 	 1.4		ควำมพึงพอใจต่อผลลัพธ์	 (Valence)	 เป็นลักษณะของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ที่มุ่งใช้หลักจิตวิทยำในกำรสะท้อนผลเกิดควำมรู้สึกต่อกำรด�ำเนินงำนดังนี้

	 	 	 1)		กำรให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงบวก	กล่ำวคือ	กำรบอกถึงกำรกระท�ำที่เป็นสิ่งดี

	 	 	 2)		กำรให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงลบ	 กล่ำวคือ	 กำรบอกถึงวิธีกำรหรือข้อแนะน�ำ

ที่จะท�ำให้งำนนั้น	ๆ	มีกำรปรับปรุงและพัฒนำให้ดีขึ้น

	 	 1.5	ควำมชัดเจน	 (Clarity)	 เป็นลักษณะของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

ในลักษณะ

	 	 	 1)		ชัดเจน

	 	 	 2)		ไม่ชัดเจน

	 	 	 โดยมุ่งให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจในค�ำหรือควำมคิดรวบยอดของเขำ	 ตลอดจน 

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับกำรพัฒนำให้สูงขึ้น

	 	 1.6	ควำมเฉพำะ	(Specificity)

	 	 	 1)		ควำมสอดคล้องต่ำง	ๆ	ของเรื่อง

	 	 	 2)		ควำมถูกต้อง

	 	 	 3)		ควำมพิเศษอื่น	ๆ

	 	 1.7		น�้ำเสียง	(Tone)

	 	 	 1)		นัยของเรื่อง

	 	 	 2)		สิ่งที่นักเรียนเข้ำใจ
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 ขั้นที่ 2 เสริมสร้�งสิ่งใหม่

	 สร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 เรื่อง	 Content-Specific	 Suggestions	 for	 Feedback	 

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

	 จำกสำระส�ำคัญของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่กล่ำวมำ	 มีข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำ 

สำระส�ำคัญของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับในแบบต่ำง	ๆ 	มำพิจำรณำใช้กับลักษณะงำนที่มีเนื้อหำเฉพำะ

ดังต่อไปนี้

 ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับด้�นก�รเขียนในระดับประถม

	 ตัวอย่ำงกำรน�ำไปใช้
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 ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับด้�นก�รเขียนในระดับมัธยม 

	 ตัวอย่ำงกำรน�ำไปใช้
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 ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับด้�นก�รแก้ปัญห�ท�งคณิตศ�สตร์

	 ตัวอย่ำงกำรน�ำไปใช้

 ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ

	 เลือกใช้	Feedback	Content	ให้ตรงกับงำนที่ก�ำหนด

 ขั้นที่ 4 นำ�สู่ชั้นเรียน

	 วำงแผนกำรประยุกต์ใช้เนื้อหำสำระ	 เรื่อง	 Content-Specific	 Suggestions	 for	 

Feedback	สู่กำรปฏิบัติงำนของตน
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การปรับการให้ข้อมูลย้อนกลับส�าหรับนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน

	 กำรให้ข้อมลูย้อนกลบั	มลีกัษณะคล้ำยกำรสือ่สำร	โดยขึน้อยูก่บัผูร้บั	ผูส่้งสำร	และข้อควำม

ที่ส่ง	 ซึ่งข้อควำมที่ส่งเปรียบได้กับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 สำมำรถแบ่งกลุ่มนักเรียนที่จะให้ข้อมูล 

ย้อนกลับได้ดังนี้

	 1.	 นักเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน

	 2.	 นักเรียนที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน

	 3.	 นักเรียนภำษำอังกฤษ

	 4.	 นักเรียนที่ไม่เต็มใจเรียน

	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	 เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลนักเรียนระหว่ำง 

จัดกำรเรียนกำรสอน	 เมื่อท�ำกำรวัดและประเมินผลนักเรียนแล้ว	 ครูสำมำรถให้ข้อมูลย้อนกลับ 

กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มแตกต่ำงกัน	ดังนี้

 1.  นักเรียนที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียน

	 	 นักเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน	 จะให้ข้อมูลย้อนกลับโดยทั่วไป	 เกี่ยวกับ 

ควำมรู้	 ทักษะในกำรท�ำแบบทดสอบ	 หรือกำรมอบหมำยงำน	 ตัวอย่ำงเช่น	 กำรให้นักเรียนสรุป 

เกี่ยวกับวิธีกำรท�ำแบบทดสอบ	หรือวิธีกำรเขียนรำยงำน	 นักเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จจะสำมำรถ

ประเมินกำรท�ำงำนได้ด้วยตนเอง	 ครูสำมำรถเสริมแรงให้นักเรียนท�ำงำนหรือไม่ต้องเสริมแรงก็ได	้

เนือ่งจำกนกัเรยีนกลุม่นีม้คีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำนอยูแ่ล้ว	นกัเรยีนทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรเรยีน 

ไม่สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรประเมินระหว่ำงเรียนกับกำรประเมินแบบสรุปรวมได้	

นกัเรยีนประเภทนีส้ำมำรถน�ำผลกำรประเมนิทัง้สองแบบไปใช้ได้	สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำ 

กำรเรียนรู้ของตนเองได้

	 	 นักเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จสำมำรถออกแบบวิธีกำรเรียนรู้เพ่ือท�ำแบบทดสอบ 

หรือท�ำโครงกำรได้	 สำมำรถออกแบบกำรเรียนหรือกำรค้นคว้ำได้ในระหว่ำงเรียน	 และสำมำรถ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำกำรเรียนหรือโครงกำรของตนได้	

	 	 ครูอำจไม่ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนกลุ่มนี้	 แต่ควรให้ควำมสนใจให้ข้อมูล 

ย้อนกลับกับนักเรียนที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	 นักเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จสำมำรถให้ข้อมูล 

ย้อนกลับตนเองได้	 หรือครูต้องให้ข้อมูลย้อนกลับที่สร้ำงสรรค์	 สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้กับ

นักเรียนกลุ่มนี้

	 	 ในกำรให้ข้อมลูย้อนกลบักบันกัเรยีนกลุ่มน้ี	สำมำรถให้ข้อมลูย้อนกลับท่ีดีตำมภำระงำน	 

กระบวนกำรหรือเกณฑ์อ้ำงอิง	 ที่ต้องเป็นบวก	 ชัดเจน	 และเฉพำะเจำะจง	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ควรให้ค�ำแนะน�ำเป็นขัน้ตอน	ระมดัระวงัในกำรแนะน�ำทุกข้ันตอน	เพ่ือให้ถึงจุดมุง่หมำยของกำรเรียน	

ครูและนักเรียนควรแบ่งปันสิ่งที่รู้	สนใจในกระบวนกำรท�ำงำนซึ่งกันและกัน
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 2.  นักเรียนที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียน

	 	 นักเรียนที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน	 จะไม่มีทักษะในกำรเรียน	 และไม่มี

กระบวนกำรในกำรได้มำของข้อมูล	 หรือไม่มีทั้งสองอย่ำง	 และจะไม่เข้ำใจอย่ำงชัดเจนเมื่อครู 

มอบหมำยงำนหรอืให้ข้อมลูย้อนกลบั	นกัเรยีนกลุม่นีม้ทีัง้นกัเรยีนทีไ่ม่สำมำรถเรยีนรูไ้ด้	และนกัเรยีน

ที่ไม่มีพื้นฐำนในกำรเรียน	

	 	 กำรให้ข้อมลูย้อนกลบัจะมปีระโยชน์อย่ำงยิง่ส�ำหรบันกัเรยีนกลุม่นี	้ในอนัทีจ่ะช่วยให้ 

นักเรียนสำมำรถเรียนรู ้ได้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้ังไว้	 ตัวอย่ำงเช่น	 กำรสอนกำรอ่ำนออกเสียง	 

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับหลำยวิธี	เช่น	กำรอ่ำนซ�้ำ	กำรแปลควำมหมำยของค�ำ	กำรจ�ำค�ำศัพท์	เป็นต้น	 

ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่ม	 ดังนั้น	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับจึงเฉพำะเจำะจง 

แต่ละคนด้วย	กำรให้ข้อมลูย้อนกลบักบันกัเรยีนกลุม่นี	้บำงครัง้อำจต้องให้ข้อมลูมำกกว่ำทีม่อบหมำยงำน 

ในตอนแรก	และให้ข้อมูลย้อนกลับไม่มำกในแต่ละขั้นของกำรให้ข้อมูล	 เช่น	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ในเรื่องกำรเขียนประโยคหนึ่งย่อหน้ำ	 อำจเทียบกับผลงำนที่เคยเขียนครั้งก่อน	 วันนี้นักเรียน 

อำจเขยีนได้	2	ประโยค	ซึง่เป็นกำรเขยีนทีไ่ม่ด	ีแต่คร้ังก่อนอำจเขยีนได้ประโยคเดียว	ครูควรให้ข้อมลู

ถึงคุณภำพของหัวข้อเรื่องในย่อหน้ำนั้นว่ำควรเป็นอย่ำงไร	และแนะน�ำให้เขียนเพิ่มเป็น	3	ประโยค

โดยอ้ำงอิงจำกหัวข้อของย่อหน้ำ	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับนักเรียนกลุ่มนี้	ต้องให้ครั้งละไม่มำก	

ดูว่ำนักเรียนท�ำได้หรือไม่	 แล้วจึงให้ข้อมูลในขั้นต่อไป	 จนบรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรเรียน	 กลยุทธ ์

ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับนักเรียนที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน	แสดงดังตำรำง	3

กลยุทธ์ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับนักเรียนที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน

กลยุทธ์ ก�รอธิบ�ย ตัวอย่�ง

กระบวนกำรกำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับ

ระบุกระบวนกำรกำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับกับนักเรียนให้ชัดเจน	

อ่ำนประโยคซ�้ำ	

เปลี่ยนประโยคใหม่	

ประโยคใหม่ดีขึ้นหรือไม่

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ

โดยเทียบกับตัวนักเรียน

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ

โดยเทียบกับตัวนักเรียน	

หำกครั้งที่ผ่ำนมำนักเรียน

ท�ำได้เล็กน้อย	ครั้งนี้สำมำรถ

พัฒนำได้เพิ่มขึ้น	นักเรียน

จะมีก�ำลังใจในกำรพัฒนำงำน

ของตนเองต่อไป

ย่อหน้ำครั้งล่ำสุดมี	2	ประโยค	

ตอนนี้มี	4	ประโยค	และ

เรียงร้อยกันเป็นอย่ำงดี
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กลยุทธ์ ก�รอธิบ�ย ตัวอย่�ง

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับส�ำคัญ

หนึ่งหรือสองจุด	และแนะน�ำ

แต่ละขั้นทีละน้อย

หลักกำรท�ำเรื่องยำก	ซับซ้อน

คือ	ท�ำแต่ละขั้นทีละน้อย		

ครั้งต่อไปในกำรเขียนประโยค	

1	ย่อหน้ำ	พยำยำมเขียน

ประโยคแรกให้สำมำรถ

เชื่อมประโยคต่อไป

กำรให้ค�ำพูดที่เข้ำใจง่ำย ใช้ค�ำพูดที่เข้ำใจง่ำย	หลีกเลี่ยง

ค�ำศัพท์ที่ซับซ้อน	เข้ำใจยำก

ครั้งต่อไปในกำรเขียนประโยค	

1	ย่อหน้ำ	พยำยำมเขียน

ประโยคแรกให้ได้ใจควำม

สรุปรวมของทั้งย่อหน้ำ	

ซึ่งเรียกว่ำ	ใจควำมหลัก

กำรตรวจสอบควำมเข้ำใจ

ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ

ถ้ำนักเรียนไม่เข้ำใจกำรให้

ข้อมูลย้อนกลับ	ครูไม่สำมำรถ

ช่วยนักเรียนในกำรเรียนได้

บอกถึงสิ่งที่จะเขียนในย่อหน้ำ

ถัดไปได้

 3.  นักเรียนภ�ษ�อังกฤษ

	 	 นักเรียนภำษำอังกฤษ	 มักพบปัญหำในกำรเรียน	 คือควำมสำมำรถของพวกเขำ 

ในกำรฟังและควำมเข้ำใจ	 ส่วนข้อเสนอแนะท่ีได้รับจำกกำรให้ข้อมูลย้อนกลับจำกครู	 เป็นวิธีกำร 

ที่เหมำะในกำรช่วยแก้ปัญหำนี้สำมำรถกระท�ำได้ด้วยกำรเร่ิมต้นก�ำหนดปัญหำ	 ระบุตัวแปร 

และกลยุทธ์กำรแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้น	 ประเด็นข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญส�ำหรับครูของนักเรียน 

ภำษำอังกฤษที่ไม่ใช่ภำษำที่หนึ่ง	 เช่น	 นักเรียนอำจจะเขียนประโยคท่ีมีค�ำส่ังท่ีผิดปกติ	 ค�ำอำจจะ 

อยู่ในล�ำดบัทีแ่บบเดมิในภำษำพืน้เมอืงของนกัเรยีน	เรำสำมำรถชีข้้อเสนอแนะทีถ่กูให้นกัเรยีนทีเ่หน็

ช่วยยนืยนัให้นกัเรยีนเพิม่ควำมเข้ำใจว่ำในประโยคทีถ่กูต้อง	ท�ำให้เกดิควำมรู้สึกทีดี่	และเป็นจุดเร่ิมต้น 

ส�ำหรับกำรพูดคุย	 หรือประโยคท่ีดีส�ำหรับนักเรียนบำงคนที่มีโครงสร้ำงและกำรใช้ประโยค 

ภำษำอังกฤษที่ถูกต้อง	 กำรสนทนำตอบค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนอ่ำนก็อำจจะมีประสิทธิผล 

มำกขึ้นในระยะยำวที่จะมุ่งเน้นกำรสื่อสำรมำกกว่ำค�ำสั่งที่ระบุให้นักเรียนปฏิบัติ

	 	 สิ่งส�ำคัญของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของคุณตำมระดับ 

ควำมสำมำรถของมำกทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้	ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เฉพำะในกรณทีีน่กัเรยีนเข้ำใจ	

แสดงให้เห็นได้	5	วิธี	ดังนี้
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	 	 1.		วธิทีีน่กัเรยีนมีควำมเข้ำใจในกำรอภปิรำยในห้องเรยีน	(ไม่มนีกัเรยีนเข้ำใจกำรพดูคยุ

ในห้องเรียนทั้งหมด/เข้ำใจว่ำกำรพูดช้ำและมีกำรท�ำซ�้ำ)

	 	 2.	วิธีที่นักเรียนพูด	(นักเรียนจะลังเลหรือค้นหำค�ำที่ไม่เริ่มต้นกำรสนทนำ)

	 	 3.	วธิทีีน่กัเรยีนไม่ใช้ภำษำองักฤษเชงิวชิำกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค�ำศพัท์ทำงวชิำกำร	

	 	 4.	วิธีที่ง่ำยคือกำรท�ำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่นักเรียนกล่ำว

	 	 5.	วิธีที่นักเรียนไม่ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคธรรมดำ

กลยุทธ์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีก�รให้ข้อเสนอแนะที่ดีในก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ

กลยุทธ์ข้อเสนอแนะ

เวลำและปริมำณ -	พูดคุยบ่อย	ๆ	กับนักเรียนเกี่ยวกับกำรท�ำงำน	

-	เผื่อเวลำส�ำหรับกำรท�ำงำนร่วมกันและพูดคุยกับนักเรียน

วิธีกำร -	มีกำรสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับกำรท�ำงำน

-	ใช้ภำพไดอะแกรมท่ำทำงประกอบ

-	 สร้ำงแบบจ�ำลองของภำษำอังกฤษท่ีแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ

อังกฤษของนักเรียนหรือกำรออกเสียง	 ข้อผิดพลำดโดยกำรสร้ำงแบบจ�ำลอง

ภำษำอังกฤษที่ถูกต้อง	(โดยไม่	“แก้ไข”	นักเรียน)	และท�ำเช่นนี้ในควำมคิดเห็น

ส�ำหรับเนื้อหำทั้งหมด

ผู้เข้ำร่วม -	ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนเป็นรำยบุคคล	(เมื่อเทียบกับของกลุ่ม)

ส�ระก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

จุดเน้น -	มุ่งเน้นไปที่กิจกรรม	งำนที่ท�ำร่วมกันกับคนอื่น	(ส่งเสริมกำรพัฒนำภำษำ

รวมทั้งกำรเรียนรู้)	ที่น�ำไปสู่ผลงำนที่เป็นรูปธรรม

-	มุ่งเน้นไปที่ผลงำนและกิจกรรมที่ผลิต

กำรเปรียบเทียบ -	ท�ำกำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้ำงอิง	(เปรียบเทียบกำรท�ำงำนของนักเรียน

ให้ได้มำตรฐำน)

-	ท�ำกำรเปรียบเทียบตนเองอ้ำงอิงตำมควำมเหมำะสม	(ชี้ให้เห็นกำรปรับปรุง)

หน้ำที่ -ใช้กำรอธิบำย

ควำมชัดเจน -	ใช้ภำษำไทยส�ำหรับข้อเสนอแนะถ้ำเป็นไปได้

-	ท�ำซ�้ำ

-	พูดช้ำ

-	ใช้ค�ำศัพท์ง่ำย	ๆ	อธิบำยเงื่อนไขส�ำคัญ

-	ท�ำให้เป็นงำนประจ�ำ
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 4.  นักเรียนที่ไม่เต็มใจเรียน

	 	 นักเรียนที่ไม่เต็มใจเรียน	ที่รู้ตัวเองว่ำไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน	มักจะคุ้นเคย 

กับกำรลงควำมเห็นว่ำพวกเขำ	 “โง่”	 บ่อยครั้งที่พวกเขำไม่ตั้งใจฟังข้อมูลย้อนกลับที่มีอยู ่ใน 

ข้อเสนอแนะและเป็นเจตนำดีจำกครู	 ส�ำหรับนักเรียนเหล่ำนี้ข้อมูลย้อนกลับที่เสนอแนะต่อนักเรียน 

ต้องจัดกำรกับควำมรู ้สึกเชิงลบของนักเรียนออกไปก่อนแล้วจึงให้ข้อมูลท่ีเหมำะสมพอเพียง	 

เพื่อให้นักเรียนมีควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำควำมเข้ำใจและใช้งำนได้	 โดยให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

กับเสียงของควำมคิดเห็นจำกนักเรียนเหล่ำนี้	 นั่นคือแนวโน้มตำมธรรมชำติที่อธิบำยว่ำเรื่องนี ้

เป็นสิ่งที่ผิดและที่ถูกต้อง	 และเป็นสิ่งที่น่ำปฏิบัติท่ีอำจจะดีกว่ำ	 ครูหลำยคนท่ีใช้ค�ำพูดแบบนี้ให้กับ

นักเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จไม่แตกต่ำงกับนักเรียนที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

	 	 กำรสื่อสำรท่ีดีจะกลำยเป็นค�ำท�ำนำย	 กำรตอบสนองตนเองของนักเรียนได้รับกำร

สนับสนุนที่ดีและปรับปรุง	 เพรำะนักเรียนที่ไม่เต็มใจเรียนจะไม่รับฟังข้อมูลของครู	 เพรำะจะได้รับ 

กำรปิดกั้นโดยกำรตัดสินของนักเรียน	 ปัญหำก็คือไม่ได้สิ่งที่คุณต้องกำรจะพูด	 แต่เป็นสิ่งที่นักเรียน

ต้องกำรจะได้ยนิ	กำรกล่ำวเทจ็กบันกัเรยีนเกีย่วกบัคณุภำพของกำรท�ำงำนไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะทีด่	ี 

เมือ่เขำไม่ได้ท�ำสิง่ท่ีครคูวรชืน่ชม	จงึควรน�ำกลยทุธ์แนะน�ำส�ำหรบักำรให้ข้อมลูย้อนกลบั	เช่นน�ำเสนอ 

วิธีที่มุ่งเน้นควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนกำรใช้งำนของนักเรียนที่เป็นควำมคิดเห็นของนักเรียนเอง	 

ท่ีมีกำรอ้ำงอิง	 แสดงควำมคิดเห็นในหนึ่งหรือสองจุดที่ส�ำคัญ	 และแนะน�ำขั้นตอนขนำดเล็ก 

ส�ำหรับกำรปรับปรุง	 ใช้ค�ำศัพท์ง่ำยและตรวจสอบควำมเข้ำใจของค�ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำ	 

สุดท้ำยตรวจสอบควำมเข้ำใจของควำมคิดเห็นของตัวเอง

ส�ระก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

ควำมเฉพำะ -	ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเชื่อมต่อควำมรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่แล้ว

-	ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตจริง	(บ้ำนชุมชน)	ตำมบริบท

-	ให้นักเรียนอธิบำยเหตุผลของพวกเขำ

-	ให้นักเรียนอธิบำยควำมคิดเห็น

น�้ำเสียง -	ตอบสนองและสนับสนุน

-	ฟังนักเรียนและตอบสนองทันทีด้วยกำรปรับบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรสนทนำ
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	 	 ตวัอย่ำงกรณีนี	้เช่น	นกัเรยีนคนหนึง่ในชัน้เรยีนมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำนด้ำนภำษำ 

ช้ำกว่ำคนอื่น	 นักเรียนมักจะท�ำงำนเสร็จเป็นคนสุดท้ำย	 และมีปัญหำเพิ่มขึ้นเมื่อครูมอบหมำยงำน 

ที่มำกกว่ำคนอื่นนักเรียนมักจะงงและไม่เข้ำใจ	 ในขณะที่คนอื่นดูเหมือนจะเข้ำใจ	 นอกจำกนี ้

เม่ือครูให้นักเรียนเขียนงำน	 งำนของนักเรียนมักจะเป็นข้อควำมท่ีส้ันท่ีสุดในชั้นเรียน	 ดังนั้น 

ในกำรมอบหมำยงำน	 ครูควรให้นักเรียนส�ำรวจควำมสนใจของตนเองก่อนว่ำสนใจเรื่องอะไรบ้ำง 

ที่เชื่อมโยงกับเรื่องรำวในชีวิตประจ�ำวันของตัวเอง	 เพื่อให้สำมำรถพัฒนำเขียนเรื่องได้ดีขึ้น	 

นอกจำกนี้เมื่อนักเรียนแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนยังไม่เข้ำใจในค�ำส่ังของครู	 ครูจะต้องอธิบำยเพ่ิมเติม 

ในสิ่งที่จะให้นักเรียนปฏิบัติ	 เป็นล�ำดับขั้นตอน	 เมื่อนักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ส�ำเร็จแล้ว 

ครูต้องให้นักเรียนอธิบำยถึงจุดอ่อนของเขำที่ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ส�ำเร็จในตอนแรก	 เพื่อให้ครู 

น�ำกลยุทธ์นี้ไปใช้แก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนในกำรท�ำงำนครั้งต่อไป
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ตัวอย่�งก�รให้ข้อมูลย้อนกลับจ�กใบง�นนักเรียน

	 ครูสำมำรถใช้ดำวและรูปแบบบันไดที่จะให้ข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน	 ดำวบ่งบอก 

ถึงสิ่งที่นักเรียนท�ำได้ดีและบันไดแสดงให้เห็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องใช้เวลำในกำรปรับปรุง

ชื่อ	__________________________________________	วันที่	_________________	

ที่ม� :	Chappuis,	Jan.	Seven strategies of Assessment for learning	(1st	ed.,	p.	208),	©	2009.

Reprinted	by	permission	of	Peason	Education,	Inc.,	Upper	Saddle	River,	NJ.



กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ : กำรตั้งค�ำถำมและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 79

นักเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รส่วนแรกของแบบฟอร์มนี้ก่อนที่จะได้รับข้อเสนอแนะ

จ�กนั้นครูให้ข้อเสนอแนะ และนักเรียนเขียนตอบที่สนองกับแผนที่ต้องทำ�ต่อไป

ชื่อ	:	______________________________________	วันที่	:	________________________	

งำนที่ได้รับมอบหมำย	:	_________________________	จุดเน้น	:	______________________

คว�มคิดของนักเรียน

จดุแขง็ของฉนั	______________________________________________________________	

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	

สิ่งที่นักเรียนคิดว่ำต้องท�ำงำนต่อไป______________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________	

ข้อมูลย้อนกลับ

จุดแข็ง	__________________________________________________________________

________________________________________________________________________	

งำนทีท่�ำ	_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	

แผน

สิ่งที่นักเรียนจะท�ำตอนนี้	_____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	

ที่ม� :	Chappuis,	Jan.	Seven strategies of Assessment for learning	(1st	ed.,	p.	208),	©	2009.

Reprinted	by	permission	of	Peason	Education,	Inc.,	Upper	Saddle	River,	NJ.

แบบฟอร์มก�รประเมินผลก�รสนทน�
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ข้อมูลย้อนกลับในตัวอย่ำงข้ำงต้น	มีกำรแนะแนวข้อที่ผิดพลำด

 

ข้อมลูย้อนกลบัในตวัอย่ำงข้ำงต้น	ครใูห้ค�ำแนะน�ำนกัเรียนเกีย่วกบัประเภทของควำมผดิพลำดทีป่รำกฏ	 

(S	=	Spelling,	P	=	Punctuation,	C	=	Capitalization)	

ข้อมูลย้อนกลับในตัวอย่ำงข้ำงต้น	 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนที่มีข้อผิดพลำดปรำกฏขึ้น	 แต่ให้นักเรียน

ตรวจสอบสิ่งที่ผิดพลำดและวิธีกำรแก้ไขให้ถูกต้องเอง

ที่ม� :	Chappuis,	Jan.	Seven strategies of Assessment for learning	(1st	ed.,	p.	208),	©	2009.

Reprinted	by	permission	of	Peason	Education,	Inc.,	Upper	Saddle	River,	NJ.

ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภ�พและไม่มีประสิทธิภ�พ
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ง�น : _________________________หน่วย : _____________________

ชื่อ : __________________________ วันที่ : ______________________

 สรปุข้อมลูย้อนกลบัทีใ่ห้ไว้	และระบขุัน้ตอนทีเ่ฉพำะเจำะจงในกำรปรับปรุงงำนในคร้ังต่อไป 

อย่ำงน้อย	2	ข้อ

เกณฑ์คว�มสำ�เร็จ

ในก�รทำ�กิจกรรม

เปรียบเทียบข้อมูลย้อนกลับ 

จ�กครูกับก�รกระทำ�

ของนักเรียน

ก�รกระทำ�ของนักเรียน/ 

วิธีก�รที่นักเรียนตอบสนอง

ต่อข้อมูลย้อนกลับที่ได้จ�กครู
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ชื่อ : ____________________________________________________________________

เป้�หม�ยก�รเรียนรู้ (s) : ______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

เกณฑ์คว�มสำ�เร็จ วันที่ ข้อมูลย้อนกลับ
ก�รดำ�เนินก�ร

(ทีเ่สร็จสมบรูณ์โดยนกัเรยีน)
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              สิ่งสำ�คัญเกี่ยวกับก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับ

ที่ส่งเสริมควำมส�ำเร็จ

ของผู้เรียน

ถ้ำนักเรียนรู้สึกปลอดภัย

จะเกิดกำรเรียนรู้และ

พัฒนำได้มำกขึ้น

ข้อมูลย้อนกลับจำกผู้เรียน

ที่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำง

หลำกหลำย	ครอบคลุม	

คุณภำพผลงำน	กระบวนกำร

ท�ำงำน	กำรก�ำกับตนเอง

และคุณลักษณะส่วนบุคคล

ข้อมูลย้อนกลับที่ท�ำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้น

ในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรให้เพื่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ

ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส�ำคัญ

ของกำรเรียนรู้

ให้นกัเรยีนก�ำหนดเป้ำหมำย

ของตนเองอยู่เสมอ	

แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ

ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

บรรลุเป้ำหมำยของแต่ละคน

7
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ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์      เรื่อง ก�รเกิดร�ก

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้ 	 1.	อธิบำยโครงสร้ำงและกำรเกิดรำกพืชได้

	 	 	 	 2.	จ�ำแนกพืชโดยใช้ลักษณะรำกเป็นเกณฑ์ได้

กิจกรรมก�รเรียนรู้

กิจกรรม คำ�ถ�ม
ระดับคำ�ถ�มของบลูม/
ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

1. ขั้นนำ�เข้�สู่บทเรียน	(5	นำที)	
   1.1	ครูน�ำต้นพืชมำแสดงให้
นักเรียนดู	และใช้ค�ำถำมกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจในกำรเรียน

คำ�ถ�ม :	พืชที่ครูน�ำมำนี้
มีส่วนประกอบอะไรบ้ำง	
(รำก	ล�ำต้น	ใบ	ดอก	ฯลฯ)	
ถ�มต่อ :	ที่นักเรียนตอบนั้น
ใช้ประสำทสัมผัสทำงใด	(ตำ)

-	กำรจัดจ�ำแนก
-	ควำมรู้	(กฎควำมจริง)

   1.2	ครูน�ำเมล็ดถั่วเขียว
และเมล็ดข้ำวโพด	มำแสดง
ให้นักเรียนดู

คำ�ถ�ม :	ถ้ำเรำเพำะเมล็ดพืช
ทั้ง	2	ชนิดนี้	นักเรียนคิดว่ำ
ส่วนใดของพืชจะงอก
ออกจำกเมล็ดเป็นอันดับแรก		

-	ควำมรู้	(กฎควำมจริง)
ข้อมูลย้อนกลับ	:	
ใส่ควำมคิดเห็นลงไปด้วยรึเปล่ำ
กำรบอกข้อมูลหรือรำยละเอียด
ของสิ่งต่ำง	ๆ	โดยไม่ใส่
ควำมคิดเห็นลงไป	เรำเรียกว่ำ	
ก�รสังเกต	ซึ่งสำมำรถ
ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง	5	
ในกำรรวบรวมข้อมูล

2. ขั้นสำ�รวจ
   2.1	นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	
6	คน	น�ำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้
ขึ้นมำส�ำรวจ	มีขวดพลำสติกใส	
ตัดครึ่งขวด	2	ขวด	ส�ำลี	
เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้ำวโพด
ที่แช่น�้ำทิ้งไว้	1	คืน	น�ำอุปกรณ์	
มำเพำะเมล็ดพืชทั้ง	2	ชนิด
โดยใส่น�้ำประมำณเท่ำกัน	
ไว้ที่	ที่มีแสงสว่ำงเท่ำกัน

คำ�ถ�ม :	นักเรียนคิดว่ำ
ส่วนใดที่งอกออกจำกเมล็ด
เป็นอันดับแรก
คำ�ถ�ม :	ส่วนใดที่งอกออก
จำกเมล็ดเป็นอันดับแรก	(รำก)
ถ�มต่อ : นักเรียนใช้ประสำท
สัมผัสทำงใด	(ตำ)

-	ควำมรู้	(กฎควำมจริง)
- กำรวิเครำะห์	(ควำมสัมพันธ์)
-	ควำมเข้ำใจ	(ขยำยควำม)

ตัวอย่างการใช้ค�าถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่แผนการจัดการเรียนรู้
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กิจกรรม คำ�ถ�ม
ระดับคำ�ถ�มของบลูม/

ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

    2.2	ครูน�ำเมล็ดถั่วเขียว

และเมล็ดข้ำวโพดที่งอกแล้ว

มำให้นักเรียนดู

คำ�ถ�ม :	สิ่งที่งอกจำกเมล็ดถั่วเขียว

และเมล็ดข้ำวโพดมีลักษณะ

เหมือนหรือต่ำงกันหรือไม่	อย่ำงไร

คำ�ถ�ม :	อีก	3	วัน	ลักษณะของ

รำกต้นถั่วเขียวและต้นข้ำวโพด

จะเหมือนเดิมหรือไม่	(…)

ถ�มต่อ :	ค�ำตอบของนักเรียน

ได้จำกกำรสังเกตใช่หรือไม่	

เพรำะอะไร	(...)

-	ข้อมูลย้อนกลับ	:	

ใส่ควำมคิดเห็นลงไปด้วย

หรือไม่	

-	ข้อมูลย้อนกลับ	:	

เรำเรียกกำรสังเกตแบบนี้ว่ำ	

ก�รสังเกตก�รเปลี่ยนแปลง 

ควรมีกำรจดบันทึก

3. ขั้นอธิบ�ย (20	นำที)

				3.1	ครูน�ำต้นถั่วเขียว

และต้นข้ำวโพดที่เพำะทิ้งไว้	

2	สัปดำห์	มำให้นักเรียนดู

คำ�ถ�ม :	ลักษณะของรำก

เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร	(…)

คำ�ถ�ม :	รำกอะไรยำวกว่ำกัน	

(...)	ทรำบได้อย่ำงไร	(...)	

- กำรวิเครำะห์	(ควำมสัมพันธ์)

-	ข้อมูลย้อนกลับ	:	

เรำเรียกกำรสังเกตแบบนี้ว่ำ	

ก�รสังเกตเชิงปริม�ณ

				3.2	นักเรียนศึกษำ

ใบควำมรู้	ครูน�ำต้นหญ้ำ	ต้นพริก

ที่มีรำกติดอยู่ให้นักเรียนดู

คำ�ถ�ม :	รำกแก้วมีลักษณะ

อย่ำงไร	(...)

คำ�ถ�ม :	นักเรียนบอกลักษณะ

ของรำกได้อย่ำงไร	(กำรสังเกต)

คำ�ถ�ม :	นักเรียนคิดว่ำ

รำกของต้นหญ้ำและต้นพริก

จัดอยู่ในประเภทใด	(ต้นหญ้ำ

รำกฝอย	และต้นพริกรำกแก้ว)

-	กำรน�ำไปใช้

- กำรวิเครำะห์	(ควำมสัมพันธ์)

-	ข้อมูลย้อนกลับ	:	เรำเรียก

กำรสังเกตแบบนี้ว่ำ	

ก�รสังเกตเชิงคุณภ�พ

4. ขั้นสรุป	(5	นำที) คำ�ถ�ม :	นักเรียนจะอธิบำย

ลักษณะของรำกแก้วและรำกฝอย

อย่ำงไร

คำ�ถ�ม : เรำจะสรุปผล	

กำรจ�ำแนกพืชได้อย่ำงไร

- กำรวิเครำะห์	(ควำมสัมพันธ์)
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ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1

เรื่อง โครงสร้�งและหน้�ที่ของร�กและลำ�ต้น     เวล� 2 ชั่วโมง

1. ส�ระสำ�คัญ

	 รำกมีรูปร่ำงเรียว	ยำว	ปลำยแหลม	ท�ำหน้ำที่ยึดล�ำต้นพืชไว้กับดิน	ดูดน�้ำและธำตุอำหำร

ส่วนล�ำต้นมรีปูร่ำงเหมอืนทรงกระบอก	ตัง้ตรงหรอืโค้งงอ	ขึน้อยูก่บัชนดิของพืช	ท�ำหน้ำทีล่�ำเลียงน�ำ้ 

และธำตุอำหำรไปเลี้ยงส่วนต่ำง	ๆ	ของพืช

2. ตัวชี้วัด

 สังเกตและอธิบำยรูปร่ำง	 ลักษณะ	 และหน้ำท่ีของโครงสร้ำงภำยนอกของพืชและสัตว์	 

(ว	1.1	ป.1/2)

3. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

	 1.		สังเกตและอธิบำยรูปร่ำง	ลักษณะ	และหน้ำที่ของรำกและล�ำต้นของพืช

	 2.		มีควำมสนใจใฝ่รู้	หรืออยำกรู้อยำกเห็น

	 3.		ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์

	 4.	 สื่อสำรและน�ำควำมรู ้เรื่องโครงสร้ำงและหน้ำที่ของรำกและล�ำต้นไปใช้ในชีวิต 

ประจ�ำวันได้

4. กิจกรรมก�รเรียนรู้

กิจกรรม คำ�ถ�ม ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

1. ขั้นนำ�เข้�สู่บทเรียน

			1.1	ครูให้นักเรียน

ดูภำพพืช	2-3	ชนิด

ครู :	เรำมำช่วยกันบอกชื่อพืช

ในภำพนี้กันก่อน

ครู : ล�ำต้นของพืชแต่ละชนิด

มีลักษณะเหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร

ครู :	ใครบอกได้บ้ำงว่ำรำกของพืช

แต่ละชนดิทีเ่หน็	มลีกัษณะเป็นอย่ำงไร

นักเรียน 1 :	ต้น.....รำกมีลักษณะ.......

นักเรียน 2 :	ต้น.....รำกมีลักษณะ.......

ครู :	มีใครช่วยเพื่อน	ๆ	บอกลักษณะ

ของรำกได้อีกบ้ำง

ครู :	นักเรียนเคยเห็นพืชชนิดอื่น

ทีม่รีำกลกัษณะเช่นเดยีวกบัพชืชนดินีม้ัย้

ครู :	นักเรียนบอกได้มั้ย	ว่ำรำกและ

ล�ำต้นมีหน้ำที่อะไร

ครู :	เดี๋ยวเรำจะไปดูกันที่ไหนดี

-	ใช่แล้ว...แต่มันก็ยังโตได้อีก

-	อ๋อ...อันนั้นไม่ใช่รำก...

แต่เรำเรียกว่ำล�ำต้น...

ล�ำต้นใต้ดินค่ะ
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กิจกรรม คำ�ถ�ม ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ

2. ขั้นสอน

			2.1	นักเรียนถอน

ต้นไม้	เพื่อสังเกต

ลักษณะล�ำต้นและรำก	

แล้วน�ำเสนอจำกกำร

ปฏิบัติกิจกรรม

			2.2	นักเรียนสังเกต	

ต้นเทียนที่แช่ในแก้วน�้ำ

สีแดง	จ�ำนวน	2-3	ชุด	

ทิ้งไว้ระยะเวลำต่ำงกัน	

(ครูและนักเรียนร่วมกัน

สรุปว่ำรำกมีหน้ำที่

ดูดน�้ำและธำตุอำหำร	

ส่วนล�ำต้นมีหน้ำที่

ล�ำเลยีงน�ำ้และธำตอุำหำร

ไปสู่ส่วนต่ำง	ๆ	ของพืช)

ครู :	พืชชนิดใดบ้ำงที่สำมำรถ

ถอนออกจำกดินได้ง่ำยกว่ำกัน

ครู :	ท�ำไมจึงต่ำงกัน

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล	

โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ

รำกแบ่งเป็นรำกแก้วและรำกฝอย	

ซึ่งมีหน้�ที่ยึดลำ�ต้นพืชไว้กับดิน

ครู :	นักเรียนคิดว่ำ	รำกของพืช

มีหน้ำที่อื่นอีกหรือไม่	นอกจำก

ยึดล�ำต้น

ครู :	นักเรียนอยำกรู้มั้ยว่ำรำกของพืช

ท�ำอะไรได้อีก	ครูจะได้แสดงให้

นักเรียนได้เห็น

ครู :	นักเรียนเห็นอะไรที่ล�ำต้นของพืช

ครู :	สีในล�ำต้นมำจำกไหนคะ

ครู : มันขึ้นไปอยู่ในล�ำต้นได้อย่ำงไรเอ่ย 

ใครบอกครูได้บ้ำง

ครู : นักเรียนคิดว่ำ	สีเข้ำสู่ล�ำต้นทำงไหน

ครู : นักเรียนเห็นอะไรที่แตกต่ำงกันอีก

ครู :	นักเรียนคิดว่ำ	ท�ำไมระดับน�้ำ

ในแต่ละต้นมันต่ำงกัน

ครู :	ใครอยำกรู้อะไรอีกบ้ำง

เกี่ยวกับต้นไม้ที่เห็น

-	ขนำดของพืชก็มีผล

ต่อกำรถอน	แต่เมื่อสักครู่

เรำถอนต้นไม้ที่มีขนำด

ไม่ต่ำงกันมำก

-	ถูกต้องค่ะ...ใช่แล้ว

3. ขั้นสรุป ครู : ล�ำต้นมะม่วงและล�ำต้นต�ำลึง

มีหน้ำที่เหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร

ครู :	นักเรียนคิดว่ำ	ระหว่ำงต้นหญ้ำ

กับต้นเข็ม	ต้นไหนถอนยำกกว่ำกัน	

เพรำะอะไร

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงลักษณะ

และหน้ำที่ของรำกและล�ำต้นพืช
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นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ก�รอ่�นคำ�ในภ�ษ�ไทย

ขั้นนำ�เข้�สู่บทเรียน

สื่อก�รเรียนรู้ : เกมข�นไข-ใบ้คำ�-เขียนคว�ม

 

ขั้นสอน

สือ่ก�รเรยีนรู ้: 1.	หนงัสอืเรยีน	หลกัภำษำฯ	ป.6

	 				2.	ใบงำนที่	1.1

ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ก�รอ่�นออกเสียงคำ�ควบแท้

เวล� 1 ชั่วโมง        ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้ 

	 นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงค�ำควบแท้ได้ถูกต้อง

กิจกรรมก�รเรียนรู้

1.	ครูหำอำสำสมัครนักเรียน	 จ�ำนวน	 3	 คน	 

	 ออกมำเป็นตัวแทนในกำรเล่นเกมขำนไข- 

	 ใบ้ค�ำ-เขียนควำม	 ค�ำที่ใช้ในเกม	 มีจ�ำนวน	 

	 3	ค�ำ	คือ	กอง	กรอง	กลอง

2.	ครูอธิบำยกติกำในกำรเล ่นเกม	 เพื่อให ้ 

	 นักเรียนเข้ำใจและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

	 หรือให้นักเรียนศึกษำเพิ่มเติมจำกเอกสำร 

	 ประกอบกำรสอน

3.	 นักเรียนร่วมกันเล่นเกมตำมกติกำ	 จำกนั้น 

 ร่วมกนัอภปิรำยประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรเล่นเกม

4.	นักเรียนตอบค�ำถำมกระตุ้นควำมคิด

ตัวอย่�งคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด

•		นักเรียนคิดว่� ก�รอ่�นออกเสียงคำ�ในบัตรคำ�  

 มีผลต่อก�รใบ้คำ�หรือไม่ อย่�งไร

 (มีผลต่อการใบ้ค�า เพราะหากออกเสียงผิด 

 ท� าจะท� า ให ้ความหมายของค� า เป ล่ียน 

 และจะต้องใบ้ค�าตามค�าที่ได้ยิน)

•	นกัเรยีนคดิว่� ก�รเล่นเกมนีม้ปีระโยชน์หรอืไม่  

 อย่�งไร

 (มีผลท�าให้เกิดความสนุกสนานและได้ความรู้ 

 ทักษะการส่ือสาร ต้องออกเสียงควบกล�้า 

 ให้ชัดเจนจึงจะสื่อสารได้ถูกต้อง)

1.	นักเรียนจับคู่กับเพื่อน	 แล้วช่วยกันคิดและ 

	 รวบรวมค�ำที่มีลักษณะคล้ำยกับค�ำที่ปรำกฏ 

	 ในกำรเล่นเกมให้ได้มำกทีส่ดุ	ในเวลำ	10	นำที

2.		นักเรียนแต่ละคู ่ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

	 ของค�ำที่รวบรวมไว้

3.	ครูให้นักเรียนสังเกตค�ำท่ีครูยกตัวอย่ำงจำก 

	 กำรสุ่มผลงำนนักเรียน	แล้วให้อ่ำนออกเสียง

	 และบอกควำมหมำยของค�ำ	 เช่น	 คู-ครู	 

	 ตำ-ตรำ	พำย-พรำย-พลำย	

ตัวอย่�งคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด

•	 คำ�ทีม่ลีกัษณะคล้�ยกบัคำ�ในเกมทีเ่ล่นมอีกีมัย้  

 อะไรบ้�งคะ 

 (มีค่ะ เช่น พริก พลิก...)

•	คำ�ที่ยกตัวอย่�งม� มีคว�มหม�ยเหมือนกัน 

 หรือต่�งกันอย่�งไร

 (ต่างกันค่ะ เช่น พริก เป็นชื่อพืชชนิดหนึ่ง  

 ส่วน พลิก เป็นอาการขยับสิ่งของ...)
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ขั้นสอน

 

ขั้นสรุป

สื่อก�รเรียนรู้ : -

 

4.	ครูให้นักเรียนศึกษำควำมรู ้เรื่องกำรอ่ำน 

	 ออกเสียงค�ำที่มีพยัญชนะต้น	2	ตัว	ออกเสียง 

	 ค�ำควบกล�้ำจำกใบควำมรู้

5.	นักเรียนแต่ละคู ่ฝ ึกอ่ำนออกเสียงค�ำที่มี 

	 พยัญชนะควบกับ	ร	ล	ว

6.	ครูสังเกตกำรอ่ำนออกเสียง	 เพื่อให้สำมำรถ 

	 แก้ไขข้อบกพร่องในกำรอ่ำนออกเสียงของ 

	 นักเรียนให้ถูกต้อง

7.	นักเรียนตอบค�ำถำมกระตุ้นควำมคิด

8.		ครู ให ้นักเรียนท�ำใบง�นที่  1 .1 เร่ือง  

 อ่�นออกเสียงอย่�งไร ให้ถูกต้อง	 จำกนั้น 

 แลกเปล่ียนค�ำตอบกบัคูข่องตนเอง	หำกค�ำตอบ

	 และกำรอ่ำนออกเสยีงค�ำไม่ตรงกนั	ให้ร่วมกนั 

	 อภิปรำยค�ำตอบจนได้ข ้อสรุปท่ีถูกต ้อง	 

	 แล้วแก้ไขใบงำนให้ถูกต้อง	และอ่ำนออกเสยีง 

 อย่ำงชดัเจนร่วมกนัจนมัน่ใจ	ก่อนน�ำส่งครูตรวจ

9.		ครสูุม่นกัเรยีนทลีะคนออกมำน�ำเสนอค�ำตอบ 

	 ในใบงำนที่	 1.1	 หน้ำชั้นเรียน	 ครูตรวจสอบ 

	 ควำมถูกต ้องและกล ่ำวชมเชยนักเรียน 

	 ที่ท�ำได้ถูกต้อง

•	นกัเรยีนคดิว่� ก�รอ่�นออกเสยีงคำ�ควบกลำ�้ 

 ให้ชัดเจน ช่วยในก�รสื่อส�รได้อย่�งไร

 (ช ่วยให้สื่อสารได้ตรงวัตถุประสงค์ และ 

 มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร)

•	นักเรียนช่วยกันตรวจดูง�นของเพื่อนว่� 

 ถูกต้องหรือไม่ อย่�งไร 

 (ถูกต้องค่ะ, ไม่ถูกต้องค่ะ เช่น ค�าว่า ปลาพร้า  

 ต้องอ่านว่า ปลา-พร้า ไม่ใช่ ปา-ร้า และ  

 ค�าว่า ขรุขระ ต้องอ่านว่า ขรุ-ขระ ไม่ใช่  

 ขุ-ขะ...)

1.	นักเรียนตอบค�ำถำมกระตุ้นควำมคิด

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น 

	 เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรอ่ำนออกเสียง 

	 ค�ำควบกล�้ำ	 จำกนั้นร่วมกันสรุปควำมส�ำคัญ 

	 และประโยชน์ของกำรออกเสียงค�ำควบกล�้ำ 

	 ที่ชัดเจนในกำรสื่อสำร

ตัวอย่�งคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด

•	วัยรุ่นในปัจจุบันนิยมออกเสียงคำ�ไม่ชัดเจน 

 ถูกต้อง และคิดว่�เท่และทันสมัย นักเรียน 

 มีคว�มคิดเห็นอย่�งไร

 (การออกเสียงไม่ถูกต้องอาจท�าให้การสื่อ 

 ความหมายผิดไป ไม่ควรสร้างนสัิยทีก่่อให้เกดิ 

 ค ่านิยมที่ผิด เพราะภาษาไทยเป็นภาษา 

 ประจ�าชาติ เราคนไทยต้องอนุรักษ ์และ 

 ใช้ให้ถูกต้อง)
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ขั้นสรุป

 3.	 ครูเสนอแนะให้นักเรียนอ่ำนหนังสือเกี่ยวกับ 

	 กำรออกเสียงค�ำที่มีพยัญชนะควบกล�้ำ 

	 เพ่ือฝึกอ่ำนออกเสียงให้ถูกต้อง	 ชัดเจน 

	 และคล่องแคล่ว	 แล้วจดบันทึกควำมรู ้ลง 

	 ในแบบบันทึกกำรอ่ำน

  

•	ก�รพูดคุยสนทน�ในชีวิตประจำ�วัน จำ�เป็น 

 ทีจ่ะต้องออกเสยีงคำ�ควบกลำ�้ให้ชดัเจนหรอืไม่  

 เพร�ะเหตุใด

 (จ�าเป ็น เพราะค�าที่มีพยัญชนะควบกล�้า  

 หากไม่ออกเสียงควบกล�้าจะท�าให้ความหมาย 

 เปลี่ยนไป เช่น ปลา-ปา กลาย-กาย)

•	นกัเรยีนคดิว่� ก�รอ่�นออกเสยีงคำ�ให้ถกูต้อง 

 ชัดเจน มีคว�มสำ�คัญหรือไม่ อย่�งไร

 (มผีลต่อการสือ่สาร สือ่ความหมาย  เพราะหาก 

 ออกเสียงผิด จะท�าให้ความหมายของค�า 

 เปลี่ยนไป)

•	ทำ�อย่�งไรจึงจะทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถ 

 อ่�นออกเสียงคำ�ให้ถูกต้อง ชัดเจน 

 (ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน  

 และบันทึกเรื่องราวที่อ่านอย่างสม�่าเสมอ)
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	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำยณัฐพล	ตันเจริญทรัพย์	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำยประชำ	อ่อนรักษำ		 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำงณัฐำ	เพชรธนู	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ผู้เขียนเอกส�รและบรรณ�ธิก�รกิจ 

นำงสุกัญญำ	งำมบรรจง	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำงพรพรรณ	โชติพฤกษวัน	 	 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลฯ

นำงสำวโชติมำ	หนูพริก	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำงณัฐำ	เพชรธนู	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ร่�งเอกส�ร

รองศำสตรำจำรย์วิชัย	วงษ์ใหญ่	 	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

รองศำสตรำจำรย์องอำจ	นัยพัฒน์	 	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำงนลินี	ณ	นคร		 	 	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

นำยอิทธิฤทธิ์	พงศ์ปิยะรัตน์	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิกร	สุมำลี	 	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

นำงสำวปิยะนันท์	หิรัณย์ชโลทร	 	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

นำยพงศธร	มหำวิจิตร	 	 	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต	พัฒผล	 	 บัณฑิตวิทยำลัย	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยสังวรณ์	งัดกระโทก	 	 	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

นำงสำวธัญญรัศม์	จอกสถิตย์	 	 คณะครุศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทิพย์วิมล	วังแก้วหิรัญ	 คณะครุศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แสงเดือน	เจริญฉิม	 ครูโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	

	 	 	 	 	 	 วิทยำเขตก�ำแพงแสน	ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชมนำด	เชื้อสุวรรณทวี	 ครูโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 	 	 	 	 	 ประสำนมิตร	

นำงอำรยำ	ช่ออังชัญ	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 ประจวบคีรีขันธ์	เขต	2

นำยเอกฐสิทธิ์	กอบก�ำ	 	 	 ศึกษำนิเทศก์	

      ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล�ำปำง	เขต	1

นำงนิตยำ	กนิษฐ์		 	 	 ศึกษำนิเทศก์	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	

	 	 	 	 	 	 นครรำชสีมำ	เขต	1

นำงธนำนันต์	ดียิ่ง	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

      ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์	เขต	3

นำงสำวสุเมตตำ	คงสง	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง	เขต	2
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นำงธีรนุช	รอดแก้ว	 	 	 ศึกษำนิเทศก์	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก

นำยวิรัตน์	บรรจง	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

นำงสำวพงษ์ลัดดำ	รักณรงค์	 	 ศึกษำนิเทศก์

      ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1

นำยณภัทร	ศรีละมัย	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	6

นำงวนิดำ	ปำณีนิจ	 	 	 ศึกษำนิเทศก์	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	27

นำงสำวศิริรัตน์	สุคันธพฤกษ์	 	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์รำษฎร์บ�ำรุง

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 พระนครศรีอยุธยำ	เขต	1

นำงชลธิชำ	จันทร์แก้ว	 	 	 ครูโรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1

นำงนิตยำ	คงทอง	 	 	 ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำง

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 สุรำษฎร์ธำนี	เขต	3

นำงภัสรำวรรณ	ธนัตทัพพ์มคล	 	 ครูโรงเรียนสุขำนำรี

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 นครรำชสีมำ	เขต	1

นำงดวงรัตน์	สบำยยิ่ง	 	 	 ครูโรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 กำญจนบุรี	เขต	1

นำงสำวจิระ	ดีช่วย		 	 	 ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ	สตรีวิทยำ	พุทธมณฑล

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	2

นำงพนอ	สงวนแก้ว	 	 	 ครูโรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	8

นำงสำวกิตติมำ	ปัทมำวิไล		 	 ครูโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	10
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นำงสำววำรุณี	สุรังสี	 	 	 ครูโรงเรียนชลรำษฎรอ�ำรุง

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	18

นำงเยำวนิตย์	อรัญญวำส	 	 	 ครูโรงเรียนศรีธวัชวิทยำลัย

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	26

นำยบุญยฤทธิ์	ปิยะศรี	 	 	 ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	30

นำงพรพรรณ	โชติพฤกษวัน	 	 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลฯ 

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำงสำวโชติมำ	หนูพริก	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำยณัฐพล	ตันเจริญทรัพย์	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำยประชำ	อ่อนรักษำ	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำงณัฐำ	เพชรธนู	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะทำ�ง�นบรรณ�ธิก�รกิจ

รองศำสตรำจำรย์วิชัย	วงษ์ใหญ่	 	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต	พัฒผล	 	 บัณฑิตวิทยำลัย	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำงเมตตำ	มำเวียง	 	 	 ครูโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

	 	 	 	 	 	 ฝ่ำยมัธยมศึกษำ	(ศึกษำศำสตร์)

นำงนิตยำ	กนิษฐ์		 	 	 ศึกษำนิเทศก์	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 	 	

	 	 	 	 	 	 นครรำชสีมำ	เขต	1

นำยวิรัตน์	บรรจง	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

นำงสำวจตุพร	จันทร์เรือง		 	 ศึกษำนิเทศก์

      ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ	เขต	1
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นำงสำวสุกัญญำ	ศรีสำคร		 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 สุพรรณบุรี	เขต	3

นำงสำวสำลินี	จงใจสุรธรรม	 	 ศึกษำนิเทศก์

      ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง	เขต	1

นำงรัญญำภัทร์	อัยรำ	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 	 	 	 	 อุทัยธำนี	เขต	2

นำงเพชรี	ชัยมูล	 	 	 	 ศึกษำนิเทศก์

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย	เขต	3

นำงบุญญำ	พงศ์พุ่ม	 	 	 ครูโรงเรียนบ้ำนควนพลี

      ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง	เขต	1

นำยบุญยฤทธิ์	ปิยะศรี	 	 	 ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	30

นำงสำวกิตติมำ	ปัทมำวิไล		 	 ครูโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	10

นำงสำวโชติมำ	หนูพริก	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

บรรณ�ธิก�รกิจขั้นสุดท้�ย

นำงสำวโชติมำ	หนูพริก	 	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ








