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บทคัดยอ 
Value-Added Approach เปนแนวคิดในการวัดประสิทธิภาพของครู และโรงเรียน โดยดูจากพัฒนาการทางดานการเรียน   

ของนักเรียนแตละคน จากปหนึ่งไปยังอีกปหนึ่ง โดยมีผลการสอบเปนพื้นฐาน หรือที่เรียกวา “Value Added Measurement” 
เพราะวาเปนการวัดที่ติดตามรองรอยการเรียนรูของนักเรียนแตละคนในชวงระยะเวลาหนึ่ง (Olson, 2004) เปนแบบวัดที่ละเอียด 
และมีความหมาย สามารถบอกถึงพัฒนาการ จุดเดน และจุดดอยในวิชาการของนักเรียนแตละคนในแตละวิชาได ซึ่งตางจาก
แบบวัดเดิมๆ ที่บอกแตผลสัมฤทธิ์ที่เปนคะแนนปลายทางวานักเรียนสอบไดหรือสอบตก แตไมสามารถอธิบายถึงพัฒนาการ
ของนักเรียนได การวัดแบบ “Value Added” จึงเปนเหมือนการเพิ่มมูลคาใหกับวิธีการวัด สามารถอธิบายไดวานักเรียนแตละ     
คนมีการเพิ่มมูลคาทางความรูอยางไรในหนึ่งปที่ผานมาโดยอาศัยหลักสถิติที่คอนขางละเอียด และซับซอนในการคํานวณ 

Wright, Horn และ Sanders ไดกลาวไววาปจจัยในการเรียนรูของนักเรียนที่สําคัญที่สุด คือ ครู (อางใน McCaffrey et al., 
2004) ความสัมฤทธิ์ผลทางดานการศึกษาของนักเรียน ครูเปนสวนหนึ่งที่สําคัญทั้งในทางตรงและทางออม การเพิ่มมูลคาทาง
การศึกษา ในบทความนี้เปนการนําเอาแนวคิด Value-Added Approach มาประยุกตเขากับ การจัดการเรียนการสอน เปนแนว 
คิดที่เพิ่มมูลคาทางความรูนอกเหนือจากที่นักเรียนไดรับในบทเรียน และเปนการเสริมเพิ่มมูลคาความรู ในสวนที่นักเรียนยัง
ขาด และตองการเติมเต็มเพื่อชวยใหประสบความสําเร็จทางดานการศึกษา 
 
ABSTRACT 

According to Olson, the “Value Added’ concept is to measure the effectiveness of schools and teachers     
based on the amount of academic progress their students make from one year to the next.  It is often known as 
“Value added Measures” because they track the ‘value’ that schools add to individual students’ learning over     
time (Olson, 2004).  The value-added system is a meaningful and sophisticated measurement.  While the traditional 
measurement1 can tell only the students’ achievement, the value-added system is able to decipher the students’ 
strengths and weaknesses in subject areas.  Value-added measurement (VAM) demonstrates the students’    
progress in their academic areas.  It is as if value is added to the measuring method using complicated statistics      
to compute. 

Wright, Horn, and Sanders conclude that teachers are the most important factor affecting student learning 
(McCaffrey et al., 2004, WHS, 1997).  The teacher is a big part in the students’ academic achievement both in 
direct and indirect ways.  This article is about applying the value-added system approach to the learning and 
teaching fields.  This approach adds academic values to the student’s learning besides the traditional teaching.        
It adds academic fulfillment to students who want to be better. 

                                       
1 The measurement, which shows only the students’ test scores but does not tell any academic development they have been 
making over the time.   



การเพิ่มมูลคาทางการศึกษาคืออะไร? 
การนําเอาแนวคิดการเพิ่มมูลคาทางการศึกษามาใชเปน 

เรื่องที่กําลังอยูในความสนใจในวงการการศึกษาทั้งที่ตาง 
ประเทศ และในประเทศไทยเรา การเพิ่มมูลคาทางการศึกษา
ถือเปนการเคลื่อนไหวที่สําคัญทางการศึกษาในยุคปจจุบัน 
อันเปนผลมาจาก พ.ร.บ. การศึกษาของประเทศสหรัฐ- 
อเมริกา เปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญในศตวรรษที่ 20 
หรือที่รูจักกันดีในชื่อยอวา NCLB (Federal No Child Left 
Behind Act of 2001) ที่ตองการเพิ่มการตรวจสอบการเรียนรู
ของนักเรียน (accountability for student learning) หมายถึง
การแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะชน ตอการเรียนรูที่
สามารถวัดไดโดยการทดสอบ ดังนั้น การทดสอบจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่เนนในการปฏิรูปการศึกษาและเมื่อผลการทดสอบ
เปนหัวใจสําคัญที่จะวัดการเรียนรูของนักเรียน แบบทดสอบ
และวิธีการวัด ก็ตองสามารถนํามาตรวจสอบไดเชนกัน หรือ
ที่เรียกในวงการศึกษาวามี Accountability (Pacific Research, 
2004) 

สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การชวยนัก 
เรียนทุกคนใหถึงจุดหมายปลายทาง มีโอกาสประสบความ 
สําเร็จทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามที่
หลักสูตรกําหนดไว เทากับเปนการสัญญาวาหลังจากการ
ปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จะไมมีเด็กที่ถูกลืมหรือถูกทิ้งให
ประสบความลมเหลวทางการศึกษาอยูเบื้องหลัง 

เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษา บุคคลที่ตองเขามามี
สวนเกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ครู ที่รับผิดชอบใน
เรื่องของการเรียนการสอน และสถาบันการศึกษาที่เปนผู
กําหนดหลักสูตรการศึกษาที่มีการเพิ่มมูลคา (Value-Added 
Education) ซึ่งในที่นี้จะกลาวเฉพาะในระดับจุลภาค ใน
สวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเปนราย 
วิชาที่เพิ่มมูลคา (Value-Added Course) ในระดับอุดมศึกษา 
ที่เปดขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาทางการศึกษาใหกับนักศึกษา
กลุมเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 

•  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหกับนักศึกษา 
•  ลดอัตราการ Dropout และการถูก Retired 
 
หรืออาจจะเปนรายวิชาที่เปดขึ้นสําหรับนักศึกษาที่ใกล

จะสําเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามี
ความพรอม มีศักยภาพเต็มที่ที่จะไปแขงขันในตลาดงาน

หลังจากเรียนจบ โดยวิธีการเพิ่มมูลคาทางการศึกษาใหกับ
พวกเขา  

การเพิ่มมูลคาทางการศึกษา ในบริบทของสถาบันการ 
ศึกษานั้น สามารถทําไดต้ังแตระดับบริหาร ถึงระดับปฏิบัติ 
การ  

•  ระดับบริหาร เชน การเพิ่มมูลคาในการใหบริการ
(Value-Added Service) ในสวนของหนวยงานและคณะ
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่สามารถเพิ่มมูลคาดานการบริการ
การศึกษาใหแกนักศึกษา หรือแมแตการเปดรายวิชาที่เปน
การเพิ่มมูลคา เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาทางการศึกษาใหกับ
นักศึกษาที่เพิ่งเขาเรียนในชั้นปที่หนึ่งกับมหาวิทยาลัย  

•  ระดับปฏิบัติการ ยกตัวอยาง อาทิ กิจกรรมการสอน
ในหองเรียนของอาจารย ที่นําเอาแนวคิดของการเพิ่มมูลคา 
(Value-Added Concept) มาประยุกตใช ซึ่งสามารถทําได
ในหลายรูปแบบ และในทุกวิชา อาจารยสามารถที่จะเพิ่ม
มูลคา โดยการสอดแทรกความรูที่ไมมีในเนื้อหาที่สอน
เพิ่มเติมเปนครั้งคราว การแนะนํา Website ดีๆ การ
รวบรวมทํา Web Resource ในวิชาที่สอนใหแกนักศึกษา
เพื่อสําหรับไวหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือพิจารณา
เปดรายวิชาที่เปนการเพิ่มมูลคาทางการศึกษาในวิชานั้นๆ 
 
รายวิชาท่ีเปนการเพิ่มมูลคามีลักษณะอยางไร? 

เนื่องจากปรัชญาของรายวิชาที่ เปนการเพิ่มมูลคา
แตกตางจากรายวิชาทั่วๆ ไป มีเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่แตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนที่เปนรายวิชาเพิ่ม
มูลคา จึงควรมีคุณลักษณะตอไปนี้ 
 
แนวสังเขปรายวิชา (Course Description) 

•  ตองเปนรายวิชาที่ไมปรากฏแนวสังเขปอยูในราย 
วิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพราะจะเปนการเปดซ้ําซอน 
และไมถือวาเปนการเพิ่มมูลคาอยางไร การที่จะเรียกวาเปน
รายวิชาที่เพิ่มมูลคา หรือเรียกวาเปน Value-Added Approach 
ดูที่วาคณะหรือสถาบันนั้นๆ ไมเคยมีรายวิชาที่มีการสอน
แบบนี้ปรากฏอยูในหลักสูตรทั่วไปของคณะและสถาบัน 
เพราะถาสถาบันไดเปดรายวิชานั้นๆ ในหลักสูตรแลว ก็ไม
ถือวาเปนการเพิ่มมูลคา ดังนั้น รายวิชาเพิ่มมูลคาของ
สถาบันหนึ่ง อาจจะเปนรายวิชาปรกติของอีกสถาบันหนึ่ง  
ก็ได 
 



•  ควรมีขอมูลดานการเรียนของนักศึกษาในวิชานั้นๆ 
เชน สวนไหนที่นักศึกษาตองการการเพิ่มมูลคา แลวจึงมา
วางแผนในรายละเอียดของรายวิชาวาจะเพิ่มมูลคาอะไรและ
อยางไร เพื่อที่จะไดรายวิชาที่ตรงตามวัตถุประสงค และ
สนองตอบความตองการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นจริงๆ 

• ในสวนของการจัดรายวิชาใหกับผูเรียนเมื่อใกลจบ
การศึกษา ควรมีการศึกษาวามูลคาทางการศึกษาในสวนไหน
ที่ควรจะเพิ่มใหกับนักศึกษาที่ใกลจะจบ เพื่อใหนักศึกษามี
ศักยภาพ มีมาตรฐานความรูความสามารถที่เหนือกวาคูแขง
ในตลาดงาน แลวจึงมาวางแผนการจัดรายวิชาใหเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
 
การบริหารจัดการรายวิชา 

•  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการสอน
ในหองเรียนควรแตกตางจากรายวิชาปรกติทั่วไปที่มีอยูใน
หลักสูตร เพราะหลักการของการเพิ่มมูลคา คือ พัฒนาการ
ทางการเรียนรูของนักศึกษาแตละคนที่ตองการการเพิ่มมูล
คาที่แตกตางกัน อาจารยควรพิจารณาหาวิธีการสอนที่สนอง 
ตอบความตองการของนักศึกษาแตละคนใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได  

•  ไมเก็บคาหนวยกิตเพิ่ม แตควรกําหนดเงื่อนไขใน
การเขาช้ันเรียน หรือเก็บในราคาที่ถูกกวารายวิชาปรกติ ทั้ง 
นี้ขึ้นอยูกับลักษณะรายวิชา อาทิ การจัดรายวิชาใหผูเรียน    
เมื่อใกลจบการศึกษา หรือการเพิ่มมูลคากอนจบ การเก็บคา
หนวยกิตก็ถือวาเปนเรื่องที่สามารถทําได 

•  นักศึกษาไมสามารถนําผลการเรียนในรายวิชาเพิ่ม
มูลคามานับรวมเปนหนวยกิตในการเรียนหลักสูตรหลัก
ของตนเองได 
 
การลงทะเบียนเรียน (Course Registration) 

•  เปดสําหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุก section (ในบาง
วิชา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ฯลฯ) 

•  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะลงทะเบียนในรายวิชา
เพิ่มมูลคา ตองไดรับการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา หรือ
ทางคณะที่ดูแลรับผิดชอบ และใหความเห็นวานักศึกษาผู
นั้นสมควร และมีความจําเปนที่จะตองไดรับการเพิ่มมูลคา
จริงๆ ในกรณีของรายวิชาที่ตองเพิ่มมูลคาตั้งแตแรกเขา 
(Value-added at the Beginning) 

•  การรับนักศึกษาเขามาเรียนรายวิชาเพิ่มมูลคา ควร
เปนความสมัครใจของนักศึกษาเอง 
 
การดําเนินการและการจัดการรายวิชาเพิ่มมูลคา 

เราสามารถจัดทํารายวิชาเพิ่มมูลคาได 2 ลักษณะ คือ 
การเพิ่มมูลคาหลังเขา และการเพิ่มมูลคากอนออก ซึ่งทั้ง
สองก็จะมีลักษณะและรายละเอียดของรายวิชาที่แตกตาง 
กันเพราะมีวัตถุประสงคที่ตางกัน 

•  การเพิ่มมูลคาหลังเขา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การ
เพิ่มมูลคากับรายวิชาแรกเขา เปนการเพิ่มมูลคาที่ตนทาง 
และระหวางทาง คือ ตอนที่นักศึกษาเขามาเรียนกับมหา- 
วิทยาลัยแลวในปแรก และพบวามีอุปสรรคในการเรียน 
ตองการความชวยเหลือทางดานวิชาการ รวมไปถึงนักศึกษา
ที่เปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสลาออกกลางคัน หรือลมเหลว
ทางการเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียน
ตอไปไดจนประสบความสําเร็จสอบผานในวิชานั้นๆ และมี
พ้ืนฐานที่ดี เพื่อเปนการสงตอไปสูการเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน 

•  การเพิ่มมูลคากอนออก เปนการเพิ่มมูลคาที่ปลาย 
ทาง คือ ตอนที่นักศึกษาอยูในชวงปสุดทายของการศึกษา 
วัตถุประสงคของการเพิ่มมูลคา เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมกวา มีโอกาสที่ดีกวาในตลาดงาน ถือเปนการเพิ่มจุด
แข็ง เพิ่มระดับมาตรฐานใหแกนักศึกษาเพื่อประสิทธิภาพใน
การประกอบอาชีพ 
 
การเพิ่มมูลคาในรายวิชาภาษาอังกฤษทําไดอยางไร? 

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในเรื่องการเพิ่มมูลคาในรายวิชาภาษา 
อังกฤษนั้น คือ เรื่องของจํานวนนักศึกษา ตองมีจํานวนไม
มากเทากับขนาดของชั้นเรียนปรกติ เพราะนักศึกษาแตละ
คนมีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน มีความ
ตองการการเพิ่มมูลคาที่ไมเทากัน ถามีจํานวนนักศึกษามาก
เกินไปจะทําใหรายวิชาเพิ่มมูลคาทําไดไมดีเทาที่ควร 

การอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติที่ใช กําหนดในการลงทะเบียน เปนมาตรฐานการ
รับเขา มีการสัมภาษณ และทดสอบนักศึกษากอนเรียน (Pre-
test) เพื่อใชสําหรับเปนขอมูลของอาจารยผูสอน เพื่อที่จะ
ติดตามผลการเรียน การพัฒนาการของนักศึกษา เปนระยะๆ 
และหลังจากจบรายวิชาเพิ่มมูลคาแลว 
 



การเพิ่มมูลคาทางการศึกษาเมื่อแรกเขา (Value-
added Courses at the Beginning) 

ในสวนของวิชาภาษาอังกฤษนั้น สามารถทํารายวิชา
เพิ่มมูลคาได ต้ังแตปแรก ที่นักศึกษาเขาเรียนในมหา- 
วิทยาลัย อาจารยผูสอนในวิชานั้นๆ หลังจากที่ไดรูจักนัก 
ศึกษาระดับหนึ่งแลว สามารถที่จะประเมินไดวา นักศึกษา
ของตนมีความจําเปนที่จะไดรับการเพิ่มมูลคาทางภาษา 
อังกฤษ อาจารยผูสอนจะทําหนังสือรับรองนักศึกษาผานไป
ทางผูรับผิดชอบรายวิชาเพิ่มมูลคา เพื่อขั้นตอนการลง 
ทะเบียนเรียนตอไป 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคนจะตองทําแบบ 
ทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) เพื่อดูขอมูลพ้ืนฐานทางภาษา
ของนักศึกษาแตละคน และนําขอมูลที่ไดมาวางแผนจัดการ
เรียนการสอน อีกทั้งยังใชสําหรับเปนขอมูลเพื่อติดตามผล
การเรียนของนักศึกษาแตละคนดวย 

ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่มีการเรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ นักศึกษามักจะมีปญหาในเรื่องของ
ภาษาที่คลายๆ กัน ถึงแมจะแบงเปนกลุม และระดับของปญ- 
หาก็ตาม ดังนั้น ในการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มมูลคา 
อาจารยผูสอนสามารถแบงนักศึกษาในหองออกเปนกลุม
ตามประเภทของปญหา  

สื่อ วัสดุการสอนควรแตกตางจากที่ใชในการเรียนการ
สอนในหองเรียนปรกติ เนื่องจากในรายวิชาเพิ่มมูลคานั้น
อาจจะประกอบดวยนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษ
ที่ตางกัน อาทิ นักศึกษาบางคนมาจากรายวิชา EN111 บาง 
คนมาจากรายวิชา EN112 แตมารวมอยูในรายวิชาเพิ่มมูล   
คา เพราะมีปญหาในเรื่องการเรียนภาษาที่คลายๆ กัน ในสวน
ของกิจกรรมการสอน ควรมีวิธีการสอน (Teaching Approach) 
ในแบบที่แตกตางจากชั้นเรียนปรกติทั่วไป (Traditional 
course) ไมควรจะสอนแบบปูพ้ืนฐานตั้งแตตนเพราะจะทํา
ใหเสียเวลาและไมตรงจุดประสงค ไมควรสอนเนื้อหาแบบ
ละเอียด เชน Punctuation ใชอยางไร แตควรจะสอนในรูป 
แบบที่เปนองครวม (Holistic) การสอนแบบเนนองคความรู 
(Concept-Based) เนนกลยุทธที่ใชในการเรียนรู (Strategies-
Based) และเนนทักษะการเรียนรูที่สําคัญ (Skills-Based) 

 
 
 

การเพิ่มมูลคาทางการศึกษากอนจบการศึกษา (Value-
added Courses at the End) 

การเพิ่มมูลคาทางการศึกษากอนจบการศึกษาในวิชา
ภาษาอังกฤษนั้น มีแนวคิดที่ตางจากการเพิ่มมูลคาแรกเขา 
อาจารยตองพิจารณาดูวานักศึกษาปสุดทายที่ใกลจะจบ
การศึกษาตองการการเพิ่มมูลคาในสวนไหน อาทิ การเขียน
ภาษาอังกฤษ ก็ตองมาศึกษาวาการเขียนภาษาอังกฤษในรูป 
แบบใดบางที่จําเปนกับนักศึกษาหลังจากจบปริญญาตรีแลว 
และในรายวิชาปรกติไมมีการสอน หรือไมไดเนนการเขียน
ไว โดยนํามาจัดสอนรวมอยูในรายวิชาเพิ่มมูลคา เพื่อใหเปน
ประโยชนกับนักศึกษาที่จะไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
หรือไปประกอบอาชีพตอไป อาจจะเปนการเขียนรายงาน 
(report) แบบเจาะลึกเปนภาษาอังกฤษ ในมุมมองที่วาถา
นักศึกษาจบไปแลวอาจไดทํางานในบริษัทขามชาติ ซึ่งตอง 
การเนนทักษะความสามารถตรงจุดนี้ หรืออาจจะเปนการ
เขียนเคาโครงการวิจัย ถาจุดประสงคของรายวิชานั้นจัดไว
สําหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท เปน
ตน แตสิ่งที่สําคัญตองไมลืมวาวิธีการหรือเคาโครงรายวิชา 
ตองไมซ้ํากันกับที่ปรากฏอยูในรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตร
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

ตัวอยางโครงการเพิ่มมูลคาที่เปนการเรียนแบบเพิ่มมูลคา 
ของมหาวิทยาลัย Kent ในประเทศอังกฤษ เปดสําหรับนัก 
ศึกษาที่เขาเรียนกับมหาวิทยาลัย ที่ตองการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนเอง หรือดวยเหตุผลอื่นๆ ที่อาจรวมถึงความกังวลใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับการสอบ ปญหาในเรื่องทักษะการเรียน 
ปญหาดานวิชาการ และอื่นๆ ที่เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับ 
และนักศึกษาที่มาจากทุกคณะ เพื่อชวยใหนักศึกษามีความ
พรอม และสามารถสอบผานในการสอบชั้นปที่ 1 เพื่อ
เตรียมตัวไปสู ช้ันปที่  2 ตอไป มูลคาเพิ่มที่บรรจุอยู ใน
โครงการเพิ่มมูลคา คือ 

⋅ การเรียนการสอนเปนกลุมเล็กๆ ในวิชานั้นๆ 
⋅ กิจกรรมกลุม  
⋅ การฝกความมีสมาธิ และ ความจํา 
⋅ กลยุทธในการเรียน และเทคนิคการทําขอสอบ 
⋅ เสริมสรางความมั่นใจ 
⋅ ทักษะการนําเสนอ 

 
 
 



⋅ การเขียนเชิงวิชาการ 
⋅ กลยุทธในการเรียนสําหรับช้ันที่ 2 
⋅ ทักษะการคนควา และการหาขอมูล 
⋅ การคิดวิเคราะห 
⋅ การบริหารเวลา 
⋅ ทักษะการตอรอง 
⋅ ทักษะการฟง 
⋅ การวางแผน และการพัฒนาตนเอง  

 
นอกจากนี้โครงการเพิ่มมูลคาของมหาวิทยาลัย Kent  

ยังไดเพิ่มมูลคาในทักษะที่สําคัญตอการเรียนของนักศึกษา 
เชน ทักษะการแกปญหา การสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอื่น 
และทางดานไอที (University of Kent, 2004) 

วิธีเพิ่มมูลคา หมายถึง เพิ่มสิ่งที่ไมเคยมีมากอน หรือ
ไมไดอยูในเนื้อหาหลักสูตรที่จะตองเรียน แตอาจารยสอด 
แทรกสิ่งที่จําเปน และเปนประโยชนตอนักศึกษา โดยยึด
แนวคิดการเพิ่มมูลคาเปนหลัก เพื่อชวยใหนักศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการเรียนในรายวิชานั้นๆ 

ดังนั้น การสอนที่ยึดแนวคิดการเพิ่มมูลคาของอาจารย
หนึ่งคนตอนักศึกษาสามคน ที่เรียนในวิชาเดียวกัน อาจจะ
มีหัวขอไมเหมือนกัน หรือการเพิ่มมูลคาของอาจารยสอง
คน ที่สอนวิชาเดียวกัน แต Section ตางกัน อาจจะมีประ 
เด็นที่แตกตางกันก็ได 
 
ทําอยางไรจึงจะรูวามีการเพิ่มมูลคาเกิดขึ้น? 

กระบวนการที่ตองทําหลังจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน คือ การวัดและประเมินผล เพื่อจะเปนการยืนยันวา
ผูเรียนไดมีสัมฤทธิผลในการเรียนรูหรือไม กิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้น สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคแคไหน 
อยางไร แตการวัดผลในรายวิชาเพิ่มมูลคานั้นไมไดเนนที่
ผลสัมฤทธิ์ แตเนนที่พัฒนาการทางความรูของนักศึกษาแต
ละคนที่เกิดขึ้น หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา หลังจากเรียนจบ 
 

 
 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มมูลคาแลวคะแนนนักศึกษาก็ยังไมถึงเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดในวิชานั้น แตสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในแนว 
คิดของการเพิ่มมูลคา คือ นักศึกษามีพัฒนาการเกิดขึ้นหลัง 
จากที่ไดเพิ่มมูลคาแลว หรือที่ โจนาธาน  เครน (Jonathan 
Crane) ไดเขียนเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของการเพิ่ม
มูลคา (The basics of the Value-Added Approach) ไวใน 
The Promise of Value-Added Testing ใน Policy Report วา
ระบบการเพิ่มพูนคาเปนการติดตามพัฒนาการการเรียนรู
ของนักศึกษาแตละคน โดยมีคะแนนกอนหนานี้เปนตัวต้ัง 
(Policy Report, 2002) 

เราสามารถนําเอาหลักการของสถาบันวิจัยแหงแปซิฟก 
(The Pacific Research Institute, CA) ที่เสนอรูปแบบการ
ประเมินผลเพิ่มมูลคา (Value-added Assessment Model2) 
เปนการวัดผลโดยการคํานวณอัตราพัฒนาการทางการเรียน 
ที่คาดหวังในนักเรียนแตละคน โดยการใชคะแนนการสอบ
เปนตัวเปรียบเทียบ (Pacific Research, 2004) มาประยุกต    
ใชในการวัดผลการเรียนรู หรือการถูกเพิ่มมูลคาทางภาษา 
อังกฤษ ไดโดยการเทียบจากผลการทดสอบกอนเรียน และ
ผลการทดสอบหลังเรียน (Pretest-Posttest) ของนักศึกษา    
การสังเกต การสัมภาษณ และการใหนักศึกษาตรวจสอบ
ตนเอง (Self-Reflection) เปนระยะๆ  

ดังที่กลาวขางตนแลววา อาจารยสามารถที่จะนําแนว 
คิดการเพิ่มมูลคาทางการศึกษามาใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนไดในทุกจุด การนําเอา Rubric ที่อาจารยใชใน
เกณฑการวัด แนบไปกับงานที่สั่งใหนักศึกษาทําถือเปน
การเพิ่มมูลคาชนิดหนึ่ง ในกรณีที่อาจารยไมเคยแนบ 
Rubric ใหนักศึกษามากอน ประโยชนที่นักศึกษาไดรับ คือ 
นักศึกษาสามารถพัฒนางานของตนเองได สามารถเรียนรู 
วางานที่ดีนั้นตองมีลักษณะเชนไร ตัวอยาง Rubric ตอไป   
นี้เปนเกณฑการคาดหวัง ที่ใชในการเรียนแบบประสาน
ความรวมมือกัน (Cooperative Learning) และเปน Rubric 
ที่ใชในการเขียนจดหมาย 

                                       
2 ปจจุบัน มีวิธีการคาํนวณอยางนอยสี่ หรือ หาวิธีการ ตั้งแตวิธีงายๆ 
จนถึงยาก และซับซอนที่ตองใชผูเชี่ยวชาญ (Olson, 2004) 



Rubric for Cooperative Learning in English Class 
 

  

Expectations: 
 

 
4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 
Cooperative Learning:  
 We all worked together and contributed to the 

group effort.   
 We all did our parts and we all did our fair   

share.  
 We listened to each other and respected each 

other’s ideas.   
 We stayed on task and did not waste time.   

 
 
 

Most of 
the time 

 
 
 

Almost all 
the time 

 
 
 

Some of 
the time 

 
 
 

Hardly 
ever 

Writing Assignment:    
 My writing lives up to the requirements and 

shows creativities.   
 I show my knowledge of common spelling 

convention, accurate grammar, and appropriate 
punctuation.   

 My writing is persuasive.   
 Overall, I know what I am doing. 

 
Many 

instances 
can be 

found in 
writing 
sample. 

 
Some 

instances 
can be 

found in 
writing 
sample. 

 

 
Few 

instances 
can be 

found in 
writing 
sample. 

 

 
Student 
needed 
help to 

generate 
writing. 

Presentation:   
 I made my topic interesting by planning what I 

would say. 
 My presentation met the requirements. 
 I said things in my own words. 

 
Most of 
the time 

 
Almost all 
the time 

 
Some of 
the time 

 

 
Hardly 

ever 

ตาราง 1: เกณฑการประเมินการทํางานที่เปนการเรียนแบบประสานความรวมมือกันในการเรียนภาษาอังกฤษ โดย
การใช Rubric เปนเครื่องมือในการประเมิน 

 

Rubric for Letter Writing  
 

 
Writing Goals:  

Most of 
the time 

 
Some of 
the time 

 
Hardly 

ever  

1. The letter is correctly written according to the style and format 
required. 

2. The organization of the writing is easy to follow. 
3. The writing is clear, concise, and well written. 
4. The writing clearly states the writer’s purpose. 
5. The writing shows creative thought processes. 
6. The writing shows the student understands the work. 
7. The writing demonstrates good choice of vocabulary use. 
8. Sentences make sense and thoughts are complete.  
9. The spelling, punctuation, and grammar are accurate. 

10. Overall, the work represents the student’s full potential and effort. 

3 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ตาราง 2: เกณฑการประเมินการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช Rubric เปนเครื่องมือในการประเมิน 
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