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 เม่ือคืนพอผมนั่งทํางานเสร็จ เลยขอเวลานั่งอ-านข-าวสารบ/านเมืองใน facebook สักพักก-อนเข/านอน
และหนึ่งใน facebook ท่ีผมมักจะแวะเข/าไปอ-านเสมอนั้นก็คือ facebook ของผู/อํานวยการสํานักทดสอบ 
ทางการศึกษา ซ่ึงครั้งนี้มีการ update ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการประเมินดังนี้ 

การปฏิรูปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
1. เปFนการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงกําหนด สอดคล/องกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบาย/จุดเน/นของกระทรวงฯ หรือหน-วยงานต/นสังกัด และมาตรฐานความเปFน
สากลหรือนานาชาติ 

2. มีเปMาหมายการประเมินเพ่ือ 1) ตรวจสอบ และ 2) ติดตามพัฒนา (อย-างน/อย 2 ครั้งในรอบการ
ประเมิน) 

3. เปFนการประเมินท่ีไม-มีการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา 
4. เปFนการประเมินท่ีลดภาระของสถานศึกษา ใช/การประเมินท่ีเปFน Holistic Approach และ                       

อิงหลักฐานข/อมูลเชิงประจักษW 
5. มีองคWประกอบของผู/ประเมินท่ีประกอบด/วยตัวแทน 3 ส-วน คือ 1) สมศ. 2) ตัวแทนต/นสังกัด/ศธจ. 

และ 3) ผู/บริหารสถานศึกษา 
6. ให/ความสําคัญกับมาตรฐานผู/ประเมินท่ีเน/นทักษะ ประสบการณW และความเชี่ยวชาญ (Subjective 

Assessment) 
7. ก-อนดําเนินการการประเมิน ให/มีการสื่อสารและสร/างความเข/าใจกับหน-วยงานต/นสังกัดและ

สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน 
8. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการประเมิน ต/องนําไปสู-การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 
 และสาระสําคัญประเด็นหนึ่งท่ีให/แก-ผู/ร-วมประชุมจากการปaดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ คือ ทักษะสําคัญ
ของผู/ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง "การให/ข/อมูลย/อนกลับ (Feedback)"  ซ่ึงประกอบด/วย 

1. แนวคิดและเทคนิคการให/ข/อมูลย/อนกลับ (Feedback) เชิงสร/างสรรคWเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
2. หลักการสําคัญของ Feedback ประกอบด/วย Feed Up, Feedback และ Feed Forward 
3. สาระสําคัญ (Content) ของการให/ข/อมูลย/อนกลับ (Feedback) ได/แก-  

3.1 จุดเน/นท่ีต/องการให/ข/อมูลย/อนกลับ เช-น การเน/นท่ีผลงาน ท่ีกระบวนการ ท่ีการกํากับ
ติดตามตนเอง หรือท่ีการประเมินตนเอง 

3.2 การเปรียบเทียบ เปFนการให/ข/อมูลย/อนกลับในลักษณะเปรียบเทียบกับเกณฑW กับ          
เพ่ือนครู หรือกับผลการปฏิบัติงานท่ีผ-านมา 

3.3 การทําหน/าท่ีของให/การข/อมูลย/อนกลับในรูปแบบการบรรยาย หรือการประเมิน           
ตัดสินผล 



3.4 ความพึงพอใจในผลลัพธW ต-อผลท่ีเกิดข้ึนในเชิงบวก หรือเชิงลบ 
3.5 ความชัดเจนของการให/ข/อมูลย/อนกลับ จะต/องชัดเจน ตรงประเด็น และสามารถ                

ปฏิบัติได/ 
3.6 ความเฉพาะเจาะจง ต/องสอดคล/องกับสิ่งท่ีต/องการชี้แนะปรับปรุง มีความถูกต/อง             

พิเศษ และไม-ธรรมดา 
3.7 น้ําเสียงของการให/ข/อมูลย/อนกลับ ต/องมีน้ําเสียงท่ีช-วยเสริมแรงเชิงบวก กระตุ/นให/          

เกิดการเรียนรู/และพัฒนา 
 เม่ืออ-านเสร็จแล/ว และได/มานั่งทบทวนเพ่ือทําความเข/าใจอีกรอบ พบประเด็นท่ีเปFนเรื่องแปลกใหม-
สําหรับผมนั้นก็คือ Feedback ประกอบด/วย Feed Up, Feedback และ Feed Forward (เพ่ิงเคยได/ยิน) 
 แน-นอนว-าสมัยนี้เม่ือเราสงสัยอะไรก็ตาม เราก็ต/องเข/าไปค/นคว/าเพ่ิมเติมใน google และผมได/พบ
เอกสารของ อ.โชติมา  หนูพริก จากสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท่ีได/เรียบเรียงเนื้อหาในเรื่องท่ี       
ผมสงสัยพอดี แต-ผมขออนุญาตสรุปเฉพาะประเด็น Feed Up, Feedback และ Feed Forward ดังนี้ครับ 
 การให/ข/อมูลย/อนกลับ (Feedback) นั้นเปFนองคWประกอบท่ีสําคัญในการส-งเสริมการเรียนรู/ และ          
การประเมินเพ่ือการเรียนรู/ (Assessment for Learning) ซ่ึงการให/ข/อมูลย/อนกลับแก-นักเรียนนั้นจะมี 3 
ลักษณะ ได/แก- การให/ข/อมูลกระตุ/นการเรียนรู/ (Feed Up) การให/ข/อมูลย/อนกลับ (Feedback) และการให/
ข/อมูลเพ่ือการเรียนรู/ต-อยอด (Feed Forward) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ 
 จุดมุ-งหมายของการประเมินระหว-างเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ของนักเรียนอย-างต-อเนื่อง การให/
ข/อมูลย/อนกลับเปFนองคWประกอบสําคัญของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ มีประโยชนWต-อการเรียนการสอน
ซ่ึงไม-มีกฎเกณฑWตายตัวแต-ข้ึนอยู-กับบริบทของการจัดการเรียนรู/ การให/ข/อมูลแก-นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
จะต/องตรงประเด็น อธิบายผลท่ีเกิดตามจริง และทันเวลา เพ่ือให/นักเรียนได/แก/ไขได/ทันท-วงที แต-จะไม-ตัดสิน
ว-าถูก ผิด  

แต-จะบอกให/นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑWแล/วสรุปการปฏิบัติของตนเองว-าเปFนอย-างไร ห-างจาก
เปMาหมายอย-างไร และจะต/องทําอะไรต-อไปเพ่ือให/บรรลุเปMาหมาย การให/ข/อมูลแก-นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะ
ส-งเสริมให/นักเรียนสามารถเรียนรู/ได/ด/วยตนเอง เพราะนักเรียนได/ฝlกฝนการประเมินตนเอง 
 Nancy Frey and Douglas Fisher (2011) ได/เสนอรูปแบบการประเมินระหว-างเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพว-า การให/ข/อมูลแก-นักเรียนมีองคWประกอบ 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกระตุ/นและสร/างแรงจูงใจในการเรียน (Feed Up) โดยการแจ/งจุดประสงคWการเรียนรู/ และ         
การประเมินท่ีชัดเจนเพ่ือให/นักเรียนได/เห็นคุณค-าในการเรียนรู/และการประเมิน ทําให/ครูม่ันใจได/ว-านักเรียนมี
ความเข/าใจจุดประสงคWการเรียนรู/ ความคิดรวบยอด ภาระงาน และการประเมินผล 
 2. การตรวจสอบความเข/าใจเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ (Checking for understanding) โดยการพูด   
โดยการตอบคําถาม โดยการนําเสนอ โดยการเขียน เปFนต/น 
 3. การให/ข/อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสําเร็จและสิ่งจําเปFนท่ีต/องได/รับการพัฒนา หรือปรับปรุง
แก/ไขแก-นักเรียน (Feedback) 
 4. การให/คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางบนพ้ืนฐานของข/อมูลเชิงประจักษW เพ่ือกระตุ/นให/นักเรียนเกิด
พัฒนาการเรียนรู/ท่ีสูงข้ึน (Feed forward) 
 การให/ข/อมูลย/อนกลับสามารถดําเนินการได/ 4 รูปแบบ ได/แก- 
 1. การให/ผลสะท/อนกลับเก่ียวกับผลงาน (Task) ว-าผลงานท่ีปฏิบัติดีหรือไม- ถูกต/องหรือไม- เช-น          
วิธีการแก/ปrญหาโจทยWปrญหาข/อนี้ถูกต/องแล/ว 



 2. การให/ข/อมูลย/อนกลับเก่ียวกับกระบวนการ (Process) ว-ากระบวนการท่ีใช/ในการปฏิบัติงานมี
ข/อบกพร-องอย-างไร จะแก/ไขข/อบกพร-องของกระบวนการอย-างไร มีทางเลือกในการปฏิบัติงานด/วยวิธีอ่ืน
หรือไม- เช-น การแก/โจทยWปrญหาข/อนี้ถูกต/องแล/ว แต-เราจะมีวิธีการแก/โจทยWปrญหาด/วยวิธีการอ่ืนอีกหรือไม- 
 3. การให/ข/อมูลย/อนกลับเก่ียวกับการกํากับติดตามตนเอง (Self-regulation) ว-านักเรียนต/อง
ตรวจสอบผลงานของตนเองได/อย-างไร เช-น วันนี้นักเรียนลืมนําการบ/านมาส-งครู แล/วนักเรียนจะทําอย-างไรเพ่ือ
ไม-ให/ลืมอีก 
 4. การให/ข/อมูลย/อนกลับเก่ียวกับการประเมินตนเอง (Self-personal evaluation) ว-าผลงานของ
ตนเองเปFนอย-างไร เม่ือเทียบกับเกณฑWมีคุณภาพระดับใด เช-น ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพระดับใด และถ/าได/
ปรับปรุงผลงาน นักเรียนจะปรับปรุงอย-างไร 
 สุดท/าย 7 สิ่งสําคัญเก่ียวกับการให/ข/อมูลย/อนกลับ 
 1. ควรให/ข/อมูลย/อนกลับท่ีส-งเสริมความสําเร็จของผู/เรียน 
 2. ถ/านักเรียนรู/สึกปลอดภัยจะเกิดการเรียนรู/และพัฒนาได/มากข้ึน 
 3. ข/อมูลย/อนกลับจากผู/เรียนจะมีประโยชนWต-อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู/ 
 4. ให/ข/อมูลย/อนกลับอย-างหลากหลาย ครอบคลุมคุณภาพผลงาน กระบวนการทํางาน การกํากับ
ตนเอง และการประเมินตนเอง 
 5. ข/อมูลย/อนกลับท่ีทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงมักเกิดข้ึนในระหว-างการจัดการเรียนรู/ 
 6. การให/เพ่ือนให/ข/อมูลย/อนกลับซ่ึงกันและกันเปFนสิ่งสําคัญของการเรียนรู/ 
 7. ให/นักเรียนกําหนดเปMาหมายของตนเองอยู-เสมอ แล/วให/ข/อมูลย/อนกลับท่ีเปFนประโยชนWต-อการ
บรรลุเปMาหมายของแต-ละคน 
 และถ/าครูเรา feedback โดยการเขียน ควรเขียนแบบนี้ 
 1. เลี่ยงการเขียนด/วยปากกาสีแดง 
 2. เขียนด/วยลายมือท่ีอ-านง-าย 
 3. เขียนด/วยข/อความท่ีเข/าใจง-าย มีนัยทางบวก 
 และ 4. ข้ึนต/นเขียนด/วยข/อความท่ีชมเชย แล/วตามมาด/วยข/อความท่ีต/องการให/ปรับปรุง แก/ไข และ        
ปaดท/ายด/วยข/อความเชิงบวกโดยกล-าวถึงสิ่งท่ีจะเปFนผลตามมาจากการปรับปรุงงานนั้น ๆ 
 
 เพราะแท/จริงแล/ว การวัดผลอยู-รอบ ๆ ตัวเรานั้นเอง แล/วพบกันใหม- สวัสดีครับ 
 

ขอเคารพด/วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม- 

26 กรกฏาคม 2560 


