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************* 
  ลองวิเคราะหตัวอยาง ๔ ตัวอยางขางลางและดูวาไดชี้ใหเห็นประเด็นอะไรใน

เร่ืองหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ 

  ตัวอยางที่ ๑ 
  ในการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “ความเขาใจ” ครูมัธยมศึกษาคนหนึ่งไดจด
บันทึกวา ตอนฉันเปนนักเรียนมัธยมศึกษา ฉันมักจะนึกเสมอวาสมองของฉันไมตางอะไรจากที่

พักระหวางทางสําหรับขอมูลที่ผานจากหูซายออกหูขวา ฉันเปนคนจําเกงมาก จึงไดคะแนน

เกียรตินิยม  แตก็รูสึกอายที่จะบอกวา เพื่อนๆ ที่ไมคอยสนใจ เร่ืองคะแนนมักจะมีความเขาใจ

ในเนื้อหาสาระที่เรียนมากกวาฉัน 

  ตัวอยางที่ ๒ 
  ทุกฤดูใบไมรวง นักเรียน ป.๓ จะเรียนหนวยบูรณาการเรื่อง แอปเปล ทุกคนจะ

เรียนกิจกรรมที่หลากหลาย เชน อานนิทานและดูภาพยนตรเร่ือง Johnny Apple seed ในวิชา
ภาษาอังกฤษ เขียนเรื่องราวที่สรางสรรคพรอมวาดภาพประกอบเกี่ยวกับแอปเปล  เก็บใบไม

จากตนแอปเปลขางโรงเรียนแลวนํามาปะติดปะตอเปนใบไมยักษที่ผนัง รองเพลงที่เกี่ยวกับ

แอปเปล ในชั่วโมงคณิตศาสตร ครูจะสอนวิธีคํานวณปริมาณซอสแอปเปลใหเพียงพอสําหรับ

นักเรียนในหองทุกคน  แตสุดยอด ของกิจกรรมจะอยูที่การไดไปเที่ยวสวนแอปเปล ดูชาวสวน

ทํานํ้าแอปเปล และรวมกันจัดงานเฉลิมฉลอง โดยนําผลงานที่ไดเรียนรูในกลุมสาระตางๆ มา

นําเสนอ 

ตัวอยางที่ ๓ 
  ขอสอบในการประเมินผลระดับชาติสําหรับนักเรียนม.๒ ตั้งโจทยวา 
“จะตองใชรถเมลกี่คันจึงจะเพียงพอที่จะบรรทุกทหารจํานวน ๑,๑๒๘ คน หากคันหนึ่งบรรทุก

ได ๓๖ คน” 
  นักเรียนเกือบ หน่ึงในสาม จะตอบวา ๓๑ คัน และเหลืออีก ๑๒ คน 

  ตัวอยางที่ ๔ 
  ใกลจะปดเทอมแลว ครูสอนประวัติศาสตรรูสึกเปนกังวลที่ยังเหลือเนื้อหาใน

วิชาประวัติศาสตรโลกอีกมากมาย จึงตองตัดสินใจเพิ่มความเร็วในการสอนเปนวันละ ๔๐ หนา 
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เพื่อใหสามารถครอบคลุมเนื้อหาทันการสอบปลายเทอม และตองตัดสินใจตัดกิจกรรมที่ดีๆ 

ออกหลายกิจกรรม เชน การจําลองสถานการณการอภิปรายที่องคการสหประชาชาติ 
  

  อานแตละตัวอยางแลว คงพอทําใหนึกถึงสภาพความเปนจริงที่เรามักพบเห็น

กันเนืองๆ 
 

  ตัวอยางที่ ๑ แสดงใหเห็นวา แมแตเด็กที่เรียนเกงๆยังไมสามารถพัฒนา

ความเขาใจในระดับที่ลึกซึ้งเพียงพอ และขอสอบที่เนนการทองจําเน้ือหาจากหนังสือเรียนและ

การสอนของครู ไมกระตุนใหเกิดการเรียนรูเพื่อความเขาใจอยางจริงจัง 

  ตัวอยางที่ ๒ เกี่ยวกับหนวยบูรณาการเรื่องแอปเปล เปนตัวอยางที่เกิดขึ้นใน

ยุคสมัยของการเนนกิจกรรมนักเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย แตไมคอย

แนใจวาการสอนเนนประเด็นใด นักเรียนไดเรียนรูอะไร นักเรียนทราบหรือไมวาเปาหมายของ

การเรียนรูจากกิจกรรมเหลานี้คืออะไร และมีหลักฐานอะไร วาไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรม ที่

สําคัญคือ นักเรียนไดพัฒนาความเขาใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนหรือไม 
  ตัวอยางที่ ๓ เร่ืองรถบรรทุกสะทอนใหเห็นวานักเรียนคํานวณได แตขาด

ความเชื่อมโยงจากโลกแหงความเปนจริงจึงตอบ ๓๑ คัน เหลือ ๑๒ คน แทนที่จะตอบ ๓๒ 

คัน ทั้งนี้เพราะโจทยปญหาสวนใหญแยกสวนจากบริบท และไมสงเสริมใหนําไปใชในสภาพ

ความเปนจริง 

  ตัวอยางที่ ๔ เปนปญหาที่ครูแทบทุกคนเผชิญ และจะยิ่งเปนปญหา           

ในอนาคตเมื่อ วิทยาการในโลกขยายตัว ถาจะเนนการสอนเพียงเพื่อใหครอบคลุม             

ทุกเร่ืองโดยไมตองสนใจความรูความเขาใจที่จะติดตัวไปกับผูเรียน จะตองขนานนาม วิธีสอน

แบบนี้วา Teach, test and hope for the best   หรือ สอน สอบ และ ไปตายเอาดาบหนา 
 
  หนังสือเลมนี้เปนความพยายามที่จะศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้ 

• ศึกษาหลักสูตร การประเมินผล และการเรียนการสอนที่จะนําไปสูการ

พัฒนาความเขาใจ 
• ศึกษาการออกแบบการเรียนรูแบบ Backward Design เพื่อแกปญหาความ

ไมเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรและการประเมินผล 
• นําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความเขาใจใน ๖ ดาน และความเชื่อมโยงกับ

หลักสูตร การประเมินผล และการเรียนการสอน 
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• นํ า เสนอแนวคิด เกี่ ย วกั บหลั ก สูตรและการ เ รี ยนการสอนที่ เ น น             

การแสวงหาความรู มากกวาการปูพรมใหครอบคลุม และมุงเนนการสรางความเขาใจใน

แนวคิดหลัก 
• ศึกษาแนวทางประเมินความเขาใจของผูเรียนในระดับตางๆ 
• คํานึงถึงความเขาใจผิดของผูเรียนที่เกิดขึ้นบอยๆในการออกแบบหลักสูตร 

การประเมินผล และการเรียนการสอน 
• นําเสนอรูปแบบในการออกแบบหลักสูตรและการประเมินผลที่ เนน   

การสรางความเขาใจของผูเรียน 
• นําเสนอมาตรฐานในการออกแบบเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตรและ 

การประเมินผล 
 
นิยามคําศัพท 

หนังสือเลมนี้ใหคําจํากัดความแกคําหลักที่ใชดังน้ี 

หลักสูตร  เปนพิมพเขียวเพื่อการเรียนรูที่เกิดจากการกําหนดมาตรฐานของ

เน้ือหาและมาตรฐานความสามารถของผูเรียน (Content and performance standards) เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่ไดผล ดังน้ัน หลักสูตรตามความหมายที่ใชในเลมนี้ 

จึงไมใชกรอบกวางๆของหลักสูตร หรือสรุปสาระเนื้อหาแตเปนแผนที่ชัดเจนพรอมหนวยการ

เรียนที่กําหนดขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ตลอดจน กิจกรรม และการประเมินผลไปสู

เปาหมาย (หลักสูตรที่ดีจะตองเขียนจากมุมมองผูเรียน และผลที่พึงประสงค หลักสูตร

จะตองแจมชัดวาผูเรียนจะทําอะไร ไมใชเพียงแตกําหนดวาผูสอนจะทําอะไร) 
 

  การประเมินผล (Assessment) หมายถึงกระบวนการเพื่อการตัดสินวา
ไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตรหรือไม ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลายทั้งการสังเกต การ

พูดคุย การลงมือปฏิบัติ จนถึงการทดสอบ 

  เปาหมายการเรียนรู หมายถึง ขอกําหนดวานักเรียนควรทําอะไรได          
ในระดับใด  จึ งผ านเกณฑการประเมินว า ได เกิดความเข าใจ  มาตรฐานเนื้ อหาจะ            

กําหนดวาควรสอนใหครอบคลุมเนื้อหาสาระใดบาง แตมาตรฐานความรูความสามารถจะ

กําหนดวาผูเรียนจะทําอะไรได และตองทําดีในระดับใดจึงถือวาผานเกณฑ 
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  ความเขาใจ ซึ่งเปนหัวใจของหนังสือเลมนี้ หมายความวา ผูเรียนไดเรียนรู

มากกวาความรูที่บรรจุในหนังสือเรียน หรือทักษะพื้นฐาน แตตองมีความเขาใจที่ลึกซึ้ง 

(insights) และมีความสามารถที่แสดงออกในผลงานและภายในบริบทตางๆ  

 หนังสือเลมนี้ จะนําเสนอความเขาใจในดานตางๆ จะแสดงใหเห็นวาการมีความรูและ

ทักษะไมไดสงผลใหเกิดความเขาใจโดยอัตโนมัติ  ทั้งจะชี้ใหเห็นวา ความเขาใจผิดๆ ของ

ผูเรียนเปนปญหาที่ใหญกวาที่เราคาดคิด และการประเมินความเขาใจไมอาจกระทําไดโดยผาน

การทดสอบแบบดั้งเดิม 
 
การออกแบบแบบยอนกลับ  Backward Design 

  ครูทุกคนเปนนักออกแบบ ภารกิจหลักในวิชาชีพครู คือ การออกแบบหลักสูตร 

ประสบการณการเรียนรู เพื่อไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ออกแบบเครื่องมือประเมินความ

ตองการ และเครื่องมือประเมินผลวาไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
  ครูจํานวนไมนอยวางแผนการเรียนการสอนดวยการเลือกหนังสือเรียน แผนการ

สอน และกิจกรรมที่ถูกใจ แทนที่จะออกแบบเครื่องมือเหลานี้จากเปาหมายการเรียนรูและ

มาตรฐานที่กําหนดไว หนังสือเลมนี้จึงเสนอกระบวนการออกแบบการเรียนรูที่ยอนกลับ โดยเริ่ม

จากเปาหมายการเรียนรูที่พึงประสงค  จากน้ันจึงออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน 

ทั้งจะไมรอจนออกแบบการเรียนการสอนแลวเสร็จจึงออกแบบการประเมินผล  แตจะวิเคราะห

ตั้งแตชวงแรกของการออกแบบหลักสูตรวา หากผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จะตองมี

หลักฐานอะไร จึงจะถือวาผูเรียนไดเกิดความเขาใจในระดับที่พึงประสงค ตอเมื่อมีความชัดเจน

ในเรื่องเปาหมาย และหลักฐานจึงออกแบบการเรียนการสอน  วิธีการนี้จึงจะชวยใหผูสอนมี

ความชัดเจนในเรื่องเปาหมาย และมีความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนและ

เปาหมายที่พึงประสงค 
 
 โดยสรุปการออกแบบแบบยอนกลับจะมี ๓ ขั้นตอนดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดเปาหมายที่พึงประสงค 

  ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนไดบรรลุ
เปาหมาย ที่พึงประสงค 

  ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนประสบการณการเรียนรูและการสอน 
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ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดเปาหมายที่พึงประสงค 

  ในการกําหนดเปาหมายที่พึงประสงค ผูสอนจะพิจารณาวาผูเรียนควรรูอะไร 

ควรมีความเขาใจในเรื่องใด และควรทําอะไรไดบาง อะไรที่ควรคาแกการเรียนรู ควรมีความ

เขาใจที่ยั่งยืนอะไรบาง ดังแผนภูมิขางลาง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

ความเขาใจที่ลุมลึกและ

ยั่งยืน 
 

 

ส่ิงที่จําเปนตองรู 
และจําเปนตองทํา 

 

ส่ิงที่มีคุณคาและนาจะรู 

แผนภูมิ   แสดงการจัดลําดับความสําคัญของสาระหลักสูตร 
     

  ในการพิจารณาลําดับความสําคัญ หนังสือไดเสนอเกณฑเพื่อกล่ันกรอง ๔ 

ประการ ไดแก 
๑. แนวคิด หัวขอ หรือ กระบวนการนั้น เปนประเด็นหลักที่จะมี

คุณคานอกบริบทการเรียนการสอนในหองเรียนหรือไม  ความเขาใจที่
ยั่งยืนตองไมเปนเพียงขอมูลหรือทักษะ เฉพาะเรื่องเทาน้ัน แตจะตองเปน
เรื่องหลัก ประเด็นหลัก ที่สามารถนําไปปรับประยุกตในสถานการณอ่ืนๆ 
นอกหองเรียน และตองเปนเสมือนดุมลอที่ยึดวงลอไว เชน การเรียนเรื่อง Magna Charter 
ขอตกลงที่เปนตนแบบของการตรากฎหมาย ประเด็นหลักที่ผูเรียนตองเขาใจคือกระบวนการ

กฎหมายที่จํากัดอํานาจของรัฐและประกันสิทธิของบุคคล  หากไมเขาใจในหัวขอของเรื่องน้ี ไม

วาจะจดจํารายละเอียดวาเนื้อความเปนอยางไร ใครลงนามกับใคร ที่ไหน เมื่อไหรก็ไมมี

ประโยชน ไมตรงประเด็น 
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๒. แนวคิด หัวขอ กระบวนการนั้น เปนหัวใจของศาสตร ที่เรียน
หรือไม ผูเรียนควรมีโอกาสผานกระบวนการของศาสตรนั้นๆเพื่อจะไดเรียนรูวาองคความรู
ในศาสตรนั้นๆเกิดขึ้นไดอยางไร ลองนึกถึงภาพวาผูประกอบวิชาชีพในศาสตรนั้นตองทํา

อะไรบาง เชน ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร เขียนรายงานเพื่อรายงานตอกลุมเปาหมายที่

หลากหลาย ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับขอคนพบเกี่ยวกับประวัติศาสตรโดยใชหลักฐานปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ การเรียนรูในสภาพจริงจะชวยใหผูเรียนปรับ สถานภาพจากผูเรียนที่รอรับความรูไปสู

ผูเรียนที่มีสวนในการสรางความรู 
๓. แนวคิด หัวขอ และกระบวนการนั้นตองมีการดูแลเปนพิเศษ 

เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเพียงใด  มีเนื้อหาสาระเปนจํานวนมากที่ซับซอน ยาก 

และเปนนามธรรมเกินที่ผูเรียนจะเขาใจไดดวยตนเอง หัวขอเหลาน้ี ควรไดรับการดูแลเปน

พิเศษ และควรบรรจุในการเรียนการสอนมากกวาเน้ือหาที่เขาใจงาย ที่ผูเรียนอาจเรียนรูไดดวย

ตนเอง  
๔. แนวคิด หัวขอ กระบวนการใดที่เอื้อตอการมีสวนรวมของ

ผูเรียน มีหลายหัวขอ หลายกิจกรรมที่ผูเรียนสนใจตามวัยอยูแลว สามารถเลือกมาใชเพื่อ

เปน “ประตู”ไปสูเร่ืองอื่นที่ใหญกวา  หากสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนไปสูเร่ืองที่ผูเรียน
สนใจ จะชวยทําใหผูเรียนศึกษาคนควาตอเนื่องดวยตนเองตอไป 
 
ขั้นตอนที่ ๒  การกําหนดหลักฐานของการเรียนรูที่เปนที่ยอมรับได 

วิธีการ Backward Design กําหนดใหครูคิดเหมือนนักประเมินผลครูจะเริ่มการ
วางแผนการเรียนรูดวยการคิดถึงหลักฐานที่จะบงชี้วาผูเรียนไดบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่

กําหนดไว ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลายและตอเนื่อง ดังแผนภูมิขางลาง 
 
 
 

 
 

การตรวจสอบ 
ความเขาใจ
อยาง 

ไมเปนทางการ 

การสังเกต 
หรือพูดคุย 

 
การทดสอบ

การใหโจทย หรือประเด็น
ปญหา  ใหนักเรียน 

ไปขบคิด

การลงมือ
ปฏิบัติ/โครงงาน
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เครื่องมือเหลานี้ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับเปาหมายการเรียนรูที่จะประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผน การเรียนการสอน 

ประเมินจาก... 
 
 แบบทดสอบตางๆ 

 
 
 
 โครงงาน/การลงมือปฏิบัติ  

               ในสถานการณจริง 
 
 

 

ส่ิงที่มีคุณคาและนาจะรู 

 

ส่ิงที่จําเปนตองรู 
และทําได 

 

ความเขาใจที่ลุมลึก

และยั่งยืน 
 

เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการเรียนรูและหลักฐานที่เปนรูปธรรมแลว 

ผูสอนสามารถเริ่มวางแผนการเรียนการสอนได โดยอาจตั้งคําถามดังตอไปนี้ 
๑. ความรูและทักษะอะไรจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถตามเปาหมายที่

กําหนดไว 
๒. กิจกรรมอะไรจะชวยพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายดังกลาว 
๓. ส่ือการสอนอะไรจึงจะเหมาะสมสําหรับกิจกรรมการเรียนรูขางตน 
๔. การออกแบบโดยรวมสอดคลองและลงตัวหรือไม 
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 โดยสรุปการออกแบบตามวิธีการ Backward Design จะมีประเด็นหลักดังนี้ 

ตารางสรุปประเด็นหลักในการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ  
 

ประเด็นหลัก ขอคํานึงในการออกแบบ เกณฑในการกลั่นกรอง ผลงานการออกแบบ 
จะไดอะไร 

 
ขั้นตอนที่ ๑ 
อะไรที่มีคณุคา 
ควรแกการสราง      
ความเขาใจ 

- มาตรฐานชาต ิ
- มาตรฐานพืน้ที่  
- ประเด็นทองถ่ิน  
- ความชํานาญและ            
ความสนใจของครู  

- แนวคดิที่ผูเรียนจะนาํไปใช
ไดอยางยั่งยืน  

- โอกาสที่จะทาํโครงงานตาม
สาระนั้น 

- โอกาสที่จะเรียนรูในสภาพจริง  
- ประเด็นที่ควรทําความเขาใจ

เปนพิเศษ 

 
หนวยการเรียนรูที่จะสราง

ความเขาใจทีย่ั่งยืน            

และกระตุนใหคิด             

ในประเด็นหลกั 
 

 
ขั้นตอนที่ ๒ 
อะไรคือหลกัฐาน 
วาไดเกิด      
ความเขาใจ   
ตามที่กําหนดไว 

- ความเขาใจ ๖ ดาน 
- การประเมินผลที่
ตอเนื่องกันในหลากหลาย

รูปแบบ  

- ความตรงประเด็น 
- ความเที่ยงตรง  
- ความเปนไปได  
- ความพอเพียง  
- สภาพความเปนจริง  
- เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  

หนวยการเรียนที่คํานึงถึง

หลักฐานของผลการเรียน 

ที่เนนความเขาใจและเปน

หลักฐานที่มีคณุภาพ

มาตรฐานตามหลักวิชา 
 

 
ขั้นตอนที่ ๓ 
กิจกรรมการเรียน
การสอนใด          
ที่จะสรางเสริม
ความเขาใจ 
ความสนใจ      
และความเปนเลิศ 

- ยุทธศาสตรการเรียน         

การสอนที่วางอยูบนพื้นฐาน

งานวิจัย  
- เนื้อหาสาระและทักษะ       
ที่จําเปนและเอื้อตอการเรียน

อ่ืนๆ 

วิธีการที่ใชช่ือยอวา WHERE  
- Where จะไปสูเปาหมายอะไร 
- Hook  จะตรึงผูเรียนได

อยางไร  
- Explore และ Equip  จะ

ชวยผูเรียนใหมีความพรอมที่จะ

แสวงหาความรูอยางไร  
- Rethink จะทบทวนอยางไร 
-  Evaluate และ Exhibit จะ

ประเมินผลและนําเสนอผลงาน

อยางไร  
 

หนวยการเรียนรู        

ที่ประกอบดวยกิจกรรม 
การเรียนการสอน        

ที่สอดประสานกัน        

เพ่ือนําไปสูความเขาใจ  
ความสนใจและ         

ความเปนเลศิของผูเรียน 
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ความเขาใจใน ๖ ดาน 
  เพื่อความชัดเจนวา ความเขาใจที่เปนหัวใจหลักของการเรียนรูคืออะไรหนังสือ

เลมนี้ไดนําเสนอวาเมื่อผูเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งจะสามารถทําส่ิงดังตอไปนี้ 

๑. Can explain สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ หรือปรากฏการณอยาง

ชัดเจน พรอมขอมูล ทฤษฎี และองคความรูที่เกี่ยวของ สามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการ 

(Why and How)  ทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กาวเกินคําตอบเพียงผิด 

หรือถูก  
๒. Can interpret สามารถแปลความใหเกิดความหมายที่ชัดเจน ชี้ใหเห็น

คุณคา แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงสูชีวิตจริง และผลกระทบที่อาจมีตอผูเกี่ยวของ                    
๓. Can apply สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ที่ตางไปจากที่

เรียนรูมา   
๔. Have perspective สามารถมองขอดี ขอเสีย จากมุมมองที่หลากหลาย  
๕. Can empathize มีความละเอียดออนที่จะซึมซับ รับทราบถึงความรูสึกนึก

คิดของผูที่เกี่ยวของ  
๖. Have self-knowledge รูจักตนเอง ตระหนักถึงจุดออน วิธีคิด วิถีปฏิบัติ 

คานิยม  อคติ  ของตนเอง  ตลอดจนปจจัยที่ ส งผลตอการเรียนรู และความเข าใจ               

ของตนเอง  
หนังสือเลมนี้ใหรายละเอียดในการประเมินความเขาใจแตละดาน ซึ่งจะมีระดับ

ความลุมลึกตางกัน โดยไดเสนอเกณฑหรือ Rubric ในการประเมินอยางชัดเจน หากสนใจ

ขอใหติดตามหาอานเพิ่มเติม แตครั้งตอไปจะนําเสนอวา จากความเขาใจ ทั้ง ๖ ดาน จะนําไปสู

การออกแบบหนวยการเรียนรูอยางไร  

 
 

************************* 
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 การออกแบบเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ 
ตอนที่ ๒ : หลักฐานแหงความเขาใจ 
สรุปความจากหนังสือ Understanding by Design 

โดย  Grant Wiggins and Jay McTighe 
ดร.กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา  เรียบเรียง 

************* 
   
  ในการออกแบบการเรียนรู  ไดมีขอ เสนอว าผู ออกแบบจะตองคิดอย าง              

นักประเมินผลโดยเริ่มตั้งคําถามวา เมื่อเรามีความชัดเจนวาเปาหมายในการเรียนรู คือ ความเขาใจ 

และความเขาใจมี ๖ ดาน อยางที่ไดนําเสนอไปแลว อะไรคือหลักฐาน  วาผูเรียนไดบรรลุถึงความ

เขาใจอยางลึกซ้ึงไมใชเพียงความเขาใจอยางผิวเผิน หรือฉาบฉวย เราจะแสวงหาหลักฐานเหลานี้ได

ที่ไหน จะตองใชเครื่องมือวัดผล  ประเมินผลอะไร  ทั้งหมดนี้ลวนเปนสาระสําคัญในการกําหนด

หนวยการเรียนรูตอไป 

  เมื่อเราตระหนักวาผูเรียนที่เกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง จะสามารถอธิบาย แปลความ 

นําไปประยุกตใช สามารถมีมุมมองที่หลากหลาย เขาใจความรูสึกนึกคิด  ของผูอ่ืน และมีความ

เขาใจตนเอง การออกแบบการเรียนรูจะตองสงเสริมใหผูเรียน   มีโอกาสแสดงความสามารถเหลานี้

อยางครบถวนตั้งแต การอธิบาย การแปลความและการนําไปประยุกตใช ตลอดจนนําเสนอความ

เขาใจที่ลึกซึ้งโดยนําเสนอมุมมอง ที่หลากหลาย ความเขาใจผูอ่ืนและความเขาใจตนเอง ดังนี้  
๑. ความสามารถในการอธิบาย 
ผูเรียนสามารถอธิบายไดอยางถูกตอง สอดคลอง มีเหตุมีผล  เปนระบบ และ

สามารถคาดการณไปสูอนาคต 
๒. ความสามารถในการแปลความ 
ผูเรียนสามารถแปลความไดอยางมีความหมาย ทะลุปรุโปรง ตรงประเด็น กระจางชัด 
๓. ความสามารถในการนําสูการปฏิบัติ 
ผูเรียนสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ คลองแคลว 

ยืดหยุน และสงางาม 
๔. ความสามารถในการมองจากมุมมองที่หลากหลาย 
ผูเรียนสามารถมีมุมมองที่มีความนาเช่ือถือ แจมชัด ลึกซึ้ง มีความ  เปนไปได 

แปลกใหม 
๕. ความสามารถที่จะเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 
ผูเรียนมีความละเอียดออน เปดเผย  สนองตอบตอผูอ่ืน รับฟง และระมัดระวังท่ี

จะไมกระทบกระเทือนผูอ่ืน 
๖. ความรูจักตนเอง 
ผูเรียนมีความตระหนักรู สามารถประมวลขอมูลจากแหลงที่หลากหลาย ปรับตัวได 

รูจักใครครวญ และมีความฉลาดเฉลียว 



 ๒ 

ตองไมลืมวาในการประเมินความเขาใจไมใชการประเมินผิด หรือถูก   แตเปนการ

ประเมินระดับความเขาใจวามีพัฒนาการที่ลึกซึ้งข้ึนตามลําดับ หรือยังจํากัดอยูในระดับฉาบฉวย 
หนังสือนี้ไดนําเสนอ เกณฑ Rubric ในการประเมินระดับความเขาใจดานตางๆ 

หากอานดูจะเห็นไดวาการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูมีความลึกซึ้งเพียงใด  
 

การประเมินความเขาใจ 
  จากหลักฐานและเกณฑในการประเมินผล จะตองพิจารณาวิธีการประเมิน ซึ่งจะ

สะทอนใหเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนจะตองลุมลึกกวาที่ผานมาเปนอยางมาก จึงจะสามารถ

พัฒนาใหเกิดความเขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง 
 
ดานที่ ๑ การอธิบาย 

• ใชการพูดคุยและปฏิสัมพันธ โดยเนนการใหผูเรียนอธิบายเหตุผล ของการ

ตัดสินใจ ของการกระทํา คลายๆกับที่นักศึกษาปริญญาเอกตอง defend วิทยานิพนธ 

• มอบงานที่สามารถใชในการประเมินความเขาใจอยางตอเนื่องวา ไดพัฒนาจาก

ความเขาใจที่ฉาบฉวยไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งหรือไม โดยใชทักษะหลัก เชน การเขียนเรียงความ 

การทําวิจัย การแกปญหา และการสื่อสาร  ตัวอยางของงานที่มอบใหผูเรียนอยางตอเนื่องทุกปเพ่ือ

ประเมินพัฒนาการของความเขาใจ คือการมอบใหนักเรียนเขียนจดหมายถึงญาติที่เปนนักสรางหนัง 

เสนอแนะวาควรเลือกหนังสือเลมใดไปสรางเปนหนัง เพราะเหตุใด 
• ถามปญหาลวงเพื่อตรวจสอบความเขาใจผิดของผูเรียน โดยเลือกหัวขอที่

ผูเรียนมักมีความเขาใจสับสน 
• ออกแบบหลักสูตรและสรางขอสอบที่จะถามประเด็นหลักซํ้าแลวซ้ําเลาเพ่ือ

ประเมินพัฒนาการของผูเรียน เชน ไดบทเรียนอะไรจากหนังสือเลมนี้ ประวัติศาสตรมักเขียนโดยผู

ชนะหรือไม บทพิสูจนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตางกันหรือไม คําถามประเภทนี้จะชวย

ประเมิน concept ของผูเรียน การเขียนผังความคิด หรือ concept web, concept map ลวนเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนเชนกัน เราตองแยกใหไดวาผูเรียนเกิดความเขาใจขึ้นเอง หรือลอกเลียน

คําตอบจากผูสอน 
• ประเมินความสามารถของผูเรียนที่จะจับประเด็นหลัก หรือเห็นภาพใหญ หรือ เห็น

ความเชื่อมโยงระหวางหนวยการเรียนรูตางๆ เชน ถามวา เร่ืองหลักที่เรียนรูจากชั้นเรียนวันนี้คือ

อะไร  ประเด็นหลักที่ยังไมไดคําตอบจากชั้นเรียนวันนี้คืออะไร 
• ประเมินคําถามจากผูเรียนเพื่อประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับ

เนื้อหาเพียงใด 
• ประเมินความครอบคลุมของเนื้อหาใหสมดุลกับการประเมินความลุมลึกของความ

เขาใจ การถามเนื้อหาสาระมากมายไมสะทอนความลุมลึกของความเขาใจ เชนเดียวกับการถาม

ปญหาลึกๆในประเด็นไมก่ีประเด็นก็ไมไดสะทอนความเขาใจเชนกัน 



 ๓ 

 
ดานที่ ๒  การประเมินความสามารถในการแปลความ 

• ใหนักเรียนเขียนเรื่องที่สะทอนความสามารถที่จะผสมผสานเรื่องราวสาระได

อยางสอดคลอง กระจางชัด และมีเนื้อหาสาระ 
• ประเมินความเขาใจของผูเรียนเก่ียวกับที่มาของแนวคิด หรือ ทฤษฎี เพ่ือให

ทราบวากระบวนการสรางองคความรูไมไดเกิดขึ้นงายๆ หรือดวยความบังเอิญ แตเกิดจากการคิด

อยางเปนระบบ 
 
ดานที่ ๓  การประเมินความสามารถในการปรับประยุกต 

• ใชสถานการณจําลอง หรือสถานการณจริงที่จะประเมินความสามารถของ

ผูเรียนในการนําความรูไปใชโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ มีกลุมผูเก่ียวของที่ชัดเจน   มีบริบทเฉพาะ 

มีขอจํากัดตามสภาพความเปนจริง ผูเขียนไดยกตัวอยาง โครงงานที่กําหนดใหนักเรียนออกแบบ

บริเวณที่เลนของลูกสุนัข ออกแบบฉากสําหรับละครโรงเรียน หรือ เสนอขอดีขอเสียของการเลี้ยง

หอยทาก (ชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณคาทางอาหาร) โดยไมใหสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
• ใชงานและเกณฑที่สามารถประเมินผลที่เกิดแกนักเรียนอยางแทจริง มิใชเพียง

ความสามารถที่ฉาบฉวย โดยยกตัวอยางการเขียนบทความเพื่อโนมนาวผูอานใหรับขอเสนอบาง

ประการ บอยคร้ังนักเรียนสามารถเขียนบทความทํานองนี้ได แตไมไดเขาใจอยางถองแทวาการโนม

นาวมีความหมายอยางไร 
• ใหประเมินดวยวาเมื่อไดขอมูลปอนกลับไปแลวนักเรียนไดพยายามปรับปรุง

ตนอยางไร ขอมูลปอนกลับนี้อาจมาจากแหลงทั้งครู เพ่ือน ผูอ่ืนที่เก่ียวของ หรือจากการทดลองจริง 
• พยายามตรวจสอบวาเราประเมินความเขาใจ หรือเพียงพฤติกรรมที่ปรากฏ 

 
ดานที่ ๔  การประเมินมุมมอง 

• ประเมินวาผูเรียนเขาใจถึงความสําคัญของประเด็นดังกลาวเพียงไร 
• อยาประเมินเพียงคําตอบวาถูกหรือผิด แตใหประเมินวานักเรียนเขาใจหรือไม

วาคําตอบนั้นไดมาอยางไร สามารถเสนอทางเลือกอ่ืนที่หลากหลายไดหรือไม สามารถนําเสนออยาง

ไดผล มีความนาเช่ือถือ ครอบคลุมประเด็นหลัก เฉียบคม และมองจากมุมมองที่หลากหลายหรือไม 
ผูเขียนไดยกตัวอยาง งานที่ใชในการประเมินผูเรียน โดยใหอานบทความและให

นักเรียนตรวจสอบวาบทความนั้นลอกมาจากที่อ่ืนหรือไม พรอมกับใหเขียนจดหมายกําชับผูเขียน

ใหมีความซื่อตรงในการนําเสนอความคิด 
• ประเมินความสามารถของนักเรียนที่จะมองประเด็นจากมุมมองอื่นรวมทั้งการ

วิพากษวิจารณ เชน ประเมินวาผูเรียนตระหนักหรือไมวามีแนวทางอื่นในการคิดเรื่องนี้ สามารถ

เปรียบเทียบขอดีขอเสียไดหรือไม 
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• ประเมินความสามารถของผูเรียนที่จะจับประเด็นหลักที่ผูเขียนตองการจะ

ส่ือสาร 
 
ดานที่ ๕  ประเมินความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

• ประเมินความสามารถที่จะเขาไปนั่งในใจผูอ่ืน โดยอาจเลนบทบาทสมมติ 
• ประเมินความสามารถที่จะสมมติตนเปนผูราย ผูดอยโอกาส คนที่ถูกสังคม

รังเกียจ 
• สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสสอนคนอื่น 

 
ดานที่ ๖  ประเมินความสามารถที่จะเขาใจตนเอง 

• สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสประเมินผลงานของตนในอดีตและปจจุบัน โดย

อาจจะใหงาน หรือถามประเด็นคลายคลึงกันตอนตนเทอมและปลายเทอม  หรือใหผูเรียนเขียน

จดหมายแนะนําตัวเองสําหรับครูที่จะสอนในปตอไปวาตนเองมีคุณสมบัติ ในการเปนผูเรียนอยางไร 
• ใหผูเรียนประเมินตนเองวามีความรูในแตละเร่ืองมากนอยเพียงใด 

 
ความเขาใจทั้ง ๖ ดานชวยในการออกแบบหนวยการเรียนรูอยางไร 
  ในการออกแบบหนวยการเรียนรู ผูเขียนไดเสนอแนวทางที่มีช่ือยอวา  W H E R E 
โดยเริ่มจาก 

W H E R E (Where are we heading?) เปาหมายหรือ ทิศทางของหนวยการ

เรียนรู  
ทิศทางจะไปทางใด เมื่อจบแลว ผูเรียนจะเขาใจเรื่องอะไร ผูเรียนจะตองมีความรู

ความสามารถอยางไร หนวยการเรียนนี้เช่ือมโยงกับหนวยการเรียนรูที่ผานมาอยางไร จะแบงเวลา

และเตรียมแผนการเรียนอยางไร จะใชเกณฑในการประเมินผลงานที่นําเสนออยางไร จุดเดน 

จุดออนของผูเรียนเปนอยางไร และจะพัฒนา ตอยอด เติมเต็มอยางไร 
 

W H E R E  (Hook the students through engaging and provocative entry points.) 

ตรึงผูเรียนไวใหไดดวยกิจกรรมที่ดึงดูด และทาทาย  
แมจะเปนที่ทราบดีวาการเรียนรูไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งตองอาศัยความมีวินัยใน

ตนเองและความเพียรพยายามที่จะรอคอยผลแหงการเรียนรู แตนักเรียน สวนใหญขาดความสนใจ

ที่จะทุมเทเพื่อการเรียนรูในลักษณะดังกลาว ที่ผานมา เราจึงตองสรางแรงจูงใจจากภายนอก เชน 

การใหรางวัล สิทธิพิเศษ หรือการลงโทษ  แตผูเขียนไดเสนอวามีวิธีที่จะสรางแรงจูงใจจากเนื้อหา

สาระ หรือตัวผูเรียนเองโดยการออกแบบการเรียนรูใหนาสนใจข้ึน โดยไมตองลดความเขมขนของ
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เนื้อหาสาระหากเชื่อมโยงการเรียนรูสูประเด็นทีมีความหมายในชีวิตจริง และนาสนใจ การเรียน               

ไมจําเปนที่จะตองนาเบื่อหนาย  
นักการศึกษาที่มีช่ือเสียงทานหนึ่ง Frank Lyman ไดเคยเปรียบเทียบวา การเรียนรูที่

ไดผลจะตองเปนเสมือนความคันมากกวาการเกา เราอาจทําใหผูเรียน “คัน” อยากจะรูเร่ืองตางๆได
หลายวิธี เชน นําเสนอสถิติที่แปลกๆนาสนใจ นําเสนอเรื่องที่ลึกลับชวนติดตาม โดยตองพยายาม

มองจากมุมมองของผูเรียน 
อยางไรก็ดี ประเด็นหลักท่ีตองทําใหไดคือจัดการเรียนการสอนที่ไมเพียงแต

สนุกสนาน แตไดสาระดวย วิธีหนึ่งท่ีจะหาทางออกคือเร่ิมจากการเขียนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ

นักเรียนมากที่สุด เชน การลงมือปฏิบัติจริง เร่ืองลึกลับ สถานการณจริง การทํางานเปนทีม หรือ 

การแขงขัน การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน บรรจุกิจกรรมเหลานี้ลงในวงกลม 
ลองถอดรหัสดูวาทําไมกิจกรรมเหลานี้จึงกระตุนการเรียนรูและความสนใจของ

ผูเรียน  
• เพราะสรางสถานการณที่ผูเรียนตองใชความรูความสามารถไหวพริบมากกวา

ความรูจากตํารา 
• เพราะกระตุนความคิดที่ทาทาย 
• เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่แปลกใหม ทาทาย 
• เพราะชวยใหผูเรียนไดสัมผัสมุมมองที่หลากหลาย 
จากนั้นลองประมวลกิจกรรมที่ไมเพียงแตนาสนใจและดึงดูด แตไดผล  ในการ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย ลองถอดรหัสดูวากิจกรรมเหลานี้ไดผลเพราะอะไร 
• เพราะเนนเปาหมายที่ชัดเจนและมีคุณคา 
• เพราะมีแบบอยางและขอมูลปอนกลับใหศึกษา 
• เพราะนักเรียนเขาใจเหตุผลที่ทํางานชิ้นนี้ 
• เพราะมีเกณฑในการประเมินที่ชัดเจนที่ผูเรียนสามารถติดตามและประเมิน

ตนเองได 
• แนวคิดมีความชัดเจนและเสมือนจริงเพราะเชื่อมโยงไปสูประสบการณตรงของ

ผูเรียน และโลกภายนอกหองเรียน 
• มีโอกาสใหผูเรียนไดประเมินและปรับปรุงตนเอง 
บรรจุกิจกรรมเหลานี้ในวงกลมเชนกัน และทาบสองวงกลมทั้งท่ีบรรจุ ที่นาสนใจ 

กับกิจกรรมที่ไดผล จะเริ่มเห็นวากิจกรรมใดที่ทั้งนาสนใจและไดผล  ซึ่งจะชวยใหสามารถออกแบบ

หนวยการเรียนรูที่นาสนใจโดยไมตองลดความเขมขนของสาระ 
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W H E R E (Explore and Enable/Equip) การวิเคราะห และสงเสริม 

ข้ันตอนตอไปในการออกแบบคือ การคัดเลือกเนื้อหาที่จะชวยใหผูเรียน มีความ

เขาใจที่ลุมลึกและกวางไกล โดยพิจารณา 
• เนื้อหาท่ียังไมชัดเจน หรือเปนปญหาที่ตองแกไข 
• เนื้อหาท่ีจะกระตุนใหผูเรียนศึกษาใหลึกและกวางยิ่งข้ึน 
• ชวยใหศึกษาจากมุมมองที่หลากหลาย 
• วิเคราะหประเด็นหลักอยางลึกซึ้ง 
• ชวยใหเรียนรูขอมูลที่จําเปน ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของและพัฒนาทักษะที่จําเปน 
• กําหนดผลงานที่เปนเปาหมายปลายทาง 
• สงเสริมใหมีโอกาสไดประสบการณตรงเพื่อใหสาระที่เรียนรู                   มี

ความหมายตอผูเรียน 
 

ในการออกแบบหนวยการเรียนรูอาจนําความเขาใจทั้ง ๖ ดานมาตั้งเปนประเด็น

คําถามเพื่อชวยในการออกแบบ เชน 
ความสามารถในการอธิบาย 
 ผูเรียนควรตองมีขอมูล ประเด็นปญหา หรือประสบการณอะไรจึงจะ

สามารถเขาใจแนวคิด หรือทฤษฎีใหมๆ และสามารถอธิบายไดดวยความคิด ความเขาใจของตนเอง 
ความสามารถในการแปลความ 
 ช้ินงานประเภทใดที่ผูเรียนตองเรียนรูที่จะแปลความหมาย วิเคราะห

ความสําคัญ จับประเด็นหลัก ควรใชส่ือ หรือ กิจกรม หรือ เหตุการณใดที่จะพัฒนาความสามารถใน

การแปลความหมาย เปนตน 
 

W H E R E (Reflection and Rethink)  การใครครวญและทบทวน 

ผูเรียนจะพัฒนาความเขาใจไปสูระดับสูงข้ึน จําเปนตองมีโอกาส              หวน

กลับมาวิเคราะหและทบทวนสาระหลักที่ไดเรียนรูไปแลว 
ผูเขียนไดยกตัวอยางการเรียนประวัติศาสตร Mesopotamia และไดจัดประสบการณ

การเรียนรูใหนักเรียนไดผานกระบวนการคิดของนักโบราณคดี ดังนี้ 
• เร่ิมจากการเขียนความเขาใจของนักเรียนแตละคนเร่ืองอารยธรรม  เพ่ือ

ตรวจสอบวานักเรียนมีพ้ืนฐานความเขาใจเดิมอยางไร 
• จากนั้นใหศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรช้ินหนึ่ง ในกรณีเปนเหรียญเงิน 

และใหนักเรียนลองตั้งขอสังเกตเก่ียวกับหลักฐานดังกลาวโดยจําแนกวาขอสังเกตใดเปนขอเท็จจริง 

(fact) ใสกระดาษสีชมพูและ  ขอใดยังไมเปนขอเท็จจริงโดยสมบูรณ (near fact) ใสกระดาษสีฟา 
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• จากนั้นใหนําขอมูลทั้งสองประเภทมาสังเคราะหเปนขอสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับ

เหรียญที่ศึกษาใสกระดาษสีเหลืองและนําไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
• จากนั้นนักเรียนแตละคนนําความคิดที่ไดมาปรับปรุงขอเสนอ  ข้ันสุดทายใส

กระดาษสีเขียวและนําไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอีกครั้ง 
• จากนั้นนักเรียนจะนําเสนอผลงานการวิเคราะหตอชั้น โดยจะมีเพ่ือนๆ 

ซักถามวิพากษวิจารณ 
• จากนั้น นักเรียนจะอานหนังสือที่เขียนโดยนักโบราณคดีที่ไดวิเคราะห

เหรียญเดียวกันนั้นเพื่อเปรียบเทียบขอวิเคราะหของตนเองกับของผูเช่ียวชาญ 
• จากนั้น นักเรียนจะเขียนคําจํากัดความของคําวาอารยธรรมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ

เปรียบเทียบใหเห็นวาความเขาใจในเรื่องนี้ไดขยายกวางกวา เม่ือเร่ิมเรียนเพียงใด 
• นักเรียนจะเขียนบันทึกวิเคราะหกระบวนการเรียนรู และมีการอภิปรายวา 

“เราเรียนรูส่ิงที่เรารูอยางไร” 

• ดวยวิธีการนี้ นักเรียนจะเรียนรู เ ก่ียวกับการวิ เคราะหหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ไดสังเคราะหขอมูลไปสูองคความรูที่มีความลุมลึก

ยิ่งข้ึนตามลําดับ ไดเรียนรูวิธีจัดระบบขอมูล วิธีนําเสนอ ไดประเมินผลงานของตนเอง โดย

เปรียบเทียบกับผูเช่ียวชาญ ที่สําคัญคือ ไดเรียนรูเก่ียวกับวิธีการเรียนรู 
 
หลังจากนักเรียนไดพัฒนาพ้ืนฐานความเขาใจ แนวคิด หรือทฤษฎีเบื้องตน แลว 

อาจสงเสริมใหทบทวนและตอยอดไดอีกหลายวิธี เชน 
 เช่ือมโยงไปสูเร่ืองอ่ืนๆ ที่คลายคลึง แตไมเหมือนกันเสียทีเดียว เพ่ือขยาย

ฐานความเขาใจใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
 ใหลองมองจากมุมมองอื่นๆ เชน หนังสือ ทฤษฎี หรือเหตุการณอ่ืนๆ  
 ใหศึกษาขอมูล เหตุการณที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ 

 

W H E R E  (Exhibit and Evaluate)  การนําเสนอและประเมินผล 

การเตรียมการเรื่องการนําเสนอผลงานและการประเมินตั้งแตตน จะชวยใหครูได

ตรวจสอบวาส่ิงที่ประเมินสอดคลองกับเปาหมายที่วางไวหรือไม ทั้งยังเปนการ           สงสัญญาณ

ใหนักเรียนไดทราบวา อะไรคือประเด็นหลักในการสอนในหนวยนี้ ผลงานระดับใดถือวาผาน ดี 

และดีเย่ียม บอยครั้งนักเรียนมักถามวาถาจะทําคะแนนใหไดดี จะตองทําอยางไร ในมุมกลับ เรา

อาจยอนถามนักเรียนไดวา หากนักเรียนมีความเขาใจ ในเรื่องนี้ จะมีผลงาน หรือขอบงช้ีอะไร 
ในการนําเสนอผลงานและการประเมิน จะตองพยายามเนนสภาพ         ความเปน

จริง ความสามารถที่ปฏิบัติจริง และผลงานจริงที่มีบริบท มีเปาหมายชัดเจน และมีผูชม โดย

ประเมินผลจากคุณภาพ และประสิทธิผลของผลงานนั้นๆ 
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ความเขาใจทั้ง ๖ ดาน จะชวยในการออกแบบการเรียนรู ครูจะตองตรวจสอบวา

กิจกรรมตางๆ ไดพัฒนาผูเรียนในหัวใจหลักของความเขาใจแตละดานแลวหรือไม ซึ่งอาจทําไมไดใน

แตละหนวย แตตองทําใหครอบคลุมภายในวิชานั้นๆ ใหได 
 
ผูเขียนไดยกตัวอยางหนวยการเรียนวิชาคณิตศาสตรสําหรับมัธยมศึกษาตอนตนที่

ไดรับรางวัล เพราะสะทอนความพยายามที่จะครอบคลุมความเขาใจทั้ง ๖ ดาน และกระบวนการ

ออกแบบ W H E R E  
ลําดับแรก นักเรียนจะอานบทกวี The Road Not Taken “เสนทางที่ไมไดเลือก” และ

รวมกันวิเคราะหความหมายของบทกวีนั้นๆ 
ลําดับตอมา ศึกษาปญหา “จราจรในชั่วโมงเรงดวน” โดยศึกษาจากแผนที่เพ่ือ

กําหนดเสนทางที่ดีที่สุดที่จะชวยใหเดินทางทันเวลา 
หนวยที่๑ จะศึกษาเครือขายถนน และเสนทางที่เดินมาโรงเรียนทุกวัน และเขียน

ตัวอยางเสนทางดังกลาวอยางนอย ๒ เสนทาง 
หนวยที่ ๒ จะเลนเกมสที่ใชกราฟวิเคราะหเสนทางตางๆ 
หนวยที่ ๓ จะศึกษาเสนทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด และมีไฟจราจรนอยที่สุด โดย

เปรียบเทียบใหเห็นระยะทาง และระยะเวลาเดินทาง 
หนวยที่ ๔ นักเรียนใชโปรแกรมเลโก ศึกษาทางเลือกของเสนทางไปสูจุดหมาย

ตางๆในแผนที่เมือง และนําเสนอผลการวิเคราะหวามีทั้งหมดกี่ทางเลือก 
หนวยที่ ๕  นักเรียนสมมติตนเองเปนผูอํานวยการทัศนศึกษา ออกแบบเสนทาง

ทองเที่ยวตามขอกําหนด โดยใหเยี่ยมชมสถานที่สําคัญ ขามสะพานทั้งหาแหง 
หนวยที่ ๖  ใหนักเรียนออกแบบเสนทางรถเมลวาโรงเรียนควรผานที่ใดบาง ควรใช

จํานวนรถเมลก่ีคัน และจะมีคาใชจายเทาใด 
หนวยที่ ๗ ใหนักเรียนเลือกออกแบบระบบขนสงมวลชนสําหรับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

โดยนําเสนอทั้งทางเลือกของเสนทาง การวิจัยจํานวนและพฤติกรรมผูใชบริการ การวิเคราะหความ

คุมคาของการลงทุน                                           

การคิดอยางนกัประเมินผล ตางจาก  
การคิดอยางนกัออกแบบกิจกรรม  ในมิติท่ีสําคัญดงัน้ี 
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คิดอยางนักประเมินผล    
 

 อะไรคือหลักฐานของการเรียนรูที่           
แจมชัดและพอเพียง 
 

 ควรมีกิจกรรมอะไรที่สะทอนความสามารถ 

ของผูเรียนและเปนจุดเนนของการเรียนการสอน 
 

 จะจําแนกผูเรียนที่เกิดความเขาใจ จากผูที่
ไมไดเกิดความเขาใจอยางจริงจังแมจะดูเสมือน 

ความเขาใจ 
 

 จะใชเกณฑอะไรในการตัดสินงาน  
 

 ผูเรียนจะเกิดความเขาใจผิด         

อะไรบาง จะตรวจสอบไดอยางไร 

คิดอยางนักออกแบบกจิกรรม
 

 อะไรคือกิจกรรมที่นาสนใจชวนติดตาม      

วาผูเรียนไดเกิดความเขาใจในหัวขอนี้ 
 

 มีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนอะไร
สําหรับหัวขอนี้  
 

 นักเรียนจะมกีิจกรรมในหองเรียน 
นอกหองเรียน และโครงงานอะไร 
 
 

 จะใหคะแนนอยางไรและชี้แจงอยางไร 
 

 กิจกรรมไดผลหรือไม เพราะอะไร 

 
จะใชเกณฑอะไรในการตัดสินงาน  
 
  หนังสือเลมนี้ ไดนําเสนอเกณฑในการจําแนกวาผูเรียนไดเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง 

หรือฉาบฉวย หากถนัดที่จะอานภาษาอังกฤษ ขอเชิญชวนใหอานฉบับภาษาอังกฤษทายบทสรุปนี้ 

เพราะชัดเจนกวาการแปลที่ขรุขระของดิฉันมาก  
สงทายดวยตารางเปรียบเทียบการใชหนังสือเรียนแบบดั้งเดิม และการใชหนังสือ

เรียนเปนสื่อเพ่ือสอนใหเกิดความเขาใจ 
 

การใชหนังสือเรียนแบบดั้งเดิม
เนนการครอบคลุมเน้ือหาที่บรรจุไว 

การใชหนังสือเรยีนท่ีเสนอใหม
เปนสื่อเพื่อเจาะลึกไปสูเร่ืองอื่นๆ 

 หนังสือเรียน คือ ประมวลเนื้อหาสาระ

ทั้งหมดของวิชา  
 การประเมิลผล คือ การทดสอบเนื้อหา

เทาที่มีอยูในหนังสือเรียน และบอยครั้ง  เปน

แบบทดสอบที่สํานักพิมพจดัหามาให  
 

 หนังสือเปนแหลงขอมูล เพ่ือการศึกษา 

คนควา ในประเด็นหลัก  
 หนังสือเรียน เปนเพียงแหลงขอมูลหนึ่ง 

นักเรียนตองแสดงความสามารถในเรื่องอ่ืนๆ อีก

มาก  
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การใชหนังสือเรียนแบบดั้งเดิม
เนนการครอบคลุมเน้ือหาที่บรรจุไว 

การใชหนังสือเรยีนท่ีเสนอใหม
เปนสื่อเพื่อเจาะลึกไปสูเร่ืองอื่นๆ 

 ภาระหลักของนักเรียน คือ เรียนรู         

ส่ิงที่อยูในแบบเรียน ไมมีการถามปญหา         

เชิงวิเคราะหเจาะลึกอ่ืนใด  
 วิธีการเรียน คอื อานหนังสือตามลาํดบั

ใหจบเลม  
 ไมมีการใชขอมูลปฐมภูมิ  

 
 การสอนใชวิธเีลคเชอร และหนังสือเรียน

ทําหนาที่เปนเอกสารสรุปสาระจากเลคเชอร 

ังสือ

 หนังสือเรียนเปนแนวทางสรุปคําตอบที่
สําคัญ แตจะตองศึกษาหาคําตอบอื่นๆ ดวย 

 ในการเรียน ครูจะคัดสรรบางสวนของ

หนังสือเรียนมาเสริมการเรียนการสอนตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ไมจําเปนตองอานทุก

เร่ืองและไมตองอานตามลําดับ  
 ใชขอมูลปฐมภูมิควบคูกับขอมูลจากหน

เรียน 
หนังสือเรียนนาํเสนอเปาหมายการเรียนรูหลักแตตอง

เสริมดวยกิจกรรม และการคนควาเพ่ิมเตมิ 

 
ในฐานะผูแปล ดิฉันไดสรุปเพียงหยาบๆ สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ ตนฉบับ

จริงจะมีตัวอยางหนวยการเรียนรูที่นาสนใจมากมาย ขอเชิญติดตอไดที่ www.ascd.org องคกรนี้ผลิต
หนังสือดีๆ มากมาย 
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