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ตัวอย่างการสอนแบบ Scaffolding ส าหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

          การสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใช้วิธีสอนแบบ Scaffolding ประกอบด้วยขั้นตอนการ
สอน 6 ขั้นตอน ได้แก่  
                                                                             ขั้นที่ 1 การสร้างความน่าสนใจและให้อิสระในการคิด 

1) สร้างความน่าสนใจให้ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม 
2) ผู้เรียนแต่ละคนเลือกหัวข้อเรื่องที่ตนอยากฝึกเขียนตามความสนใจ  (หรือสร้าง

แนวทางในการเขียนอย่างอิสระ จากหัวข้อที่ก าหนดให้ 
           ขั้นที่ 2 การใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนในการปรับบริบทในการเรียนรู้ 
  1) ให้ผู้เรียนสังเกตเรียนรู้จากตัวแบบ ซึ่งสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการได้ส าเร็จ 
  2)  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้ได้ฟังจากตัวแบบ   
  3) ผู้เรียนถูกชักจูงด้วยค าพูดให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 
  4) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยน าความรู้ที่ได้รับมาปรับให้เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องที่จะเขียน 
  ขั้นที่ 3 การสร้างความคิดให้ชัดเจน 
  1) ผู้เรียนแต่ละคนก าหนดแผนงานในการเขียนให้ชัดเจน 
  2) ผู้เรียนระบุถึงแหล่งค้นคว้าข้อมูล การจัดล าดับขั้นตอนในการน าเสนอข้อมูลก่อนเขียน 
  3) ผู้เรียนน าความคิดที่สรุปไว้มาเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 
 ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด 
  1) ผู้เรียนจับกลุ่มกับเพ่ือนในชั้นเรียน  เพ่ือผลัดกันตรวจสอบผลงาน 
  2)  ผู้เรียนแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของเพ่ือนในกลุ่ม 
  3)  ครูช่วยให้ค าแนะน าแก้ไข ในกรณีที่พบว่าผลงานยังมีข้อบกพร่อง 
  4) ผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยความคิดท่ีท้าทาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์ข้ึน 
 ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน์ 

1) ผู้เรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงร่างผังมโนทัศน์ที่ก าหนด 
2) ครูให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาในการเขียนตามสมควร 

 ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง 
1) ครูตรวจประเมินผลงานของผู้เรียน 
2) ครูให้ผู้เรียนน าผลงานของตนมาแสดงให้เพ่ือน ๆ ดู   และให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ

ผู้เรียนในการปรับปรุงงานเขียนครั้งต่อไป 
 ทั้งนี้การสอนแบบ Scaffolding เรื่องการเขียนบทความเชิงวิชาการ ประกอบด้วยแผนการ
สอน จ านวน 8 แผน ใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง  แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย 
สาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้  วัตถุประสงค์ และแนวคิด ดังนี้  
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 แผนการสอนที่ 1 “บทความเชิงวิชาการคืออะไร” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
  2. ผู้เรียนทราบวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
  3. ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ถูกต้อง 
 แนวคิด / เทคนิค 
  - การได้เห็นตัวแบบ 
  - การตั้งเป้าหมายความส าเร็จ 
  - ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเขียนบทความเชิงวิชาการ น าไปสู่การมีเจตคติ
ที่ดตี่อการเขียน 
 
 แผนการสอนที่ 2 “เขียนบทความได้ดังใจ เพียงใช้ผังมโนทัศน์” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าผังมโนทัศน์ 
  2. ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการท าผังมโนทัศน์ 
  3. ผู้เรียนสามารถเขียนผังมโนทัศน์จากเนื้อหาที่ก าหนดให้ได้ 
 แนวคิด / เทคนิค 
  -ผังมโนทัศน์ 
  -การใช้ค าพูดชักจูง เพ่ือให้เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถท าผังมโนทัศน์ได้ 
  -ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการท าผังมโนทัศน์ น าไปสู่การมีเจตคติท่ีดี 
  -การชมเชย ให้ก าลังใจ 
  -การตั้งเป้าหมายในการท างาน 
 
 แผนการสอนที่ 3  “สร้างสรรค์งานเขียน แลกเปลี่ยนความคิด” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนบอกหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะเขียนบทความ  และรายละเอียดในเรื่องนั้นได้ 
  2. ผู้เรียนถ่ายทอดความคิดเหล่านั้น (ข้อ1) เป็นผังมโนทัศน์ได้ 
  3. ผู้เรียนน าเสนอผังมโนทัศน์ของตนเองหน้าชั้น ให้เพ่ือนและครูช่วยกันแสดงความ
คิดเห็น และให้ค าแนะน า  
  4. ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขโครงร่างบทความของตนเอง ตามที่ได้เห็นแบบอย่าง 
ผังมโนทัศน์ของเพ่ือน และค าแนะน าของเพ่ือนและครู 
 แนวคิด / เทคนิค 
  - การปฏิบัติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าซึ่งกันและกันตามวิธีสแกฟโฟลด์ 
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  - การได้เห็นตัวแบบ 
  - การได้รับประสบการณ์ความส าเร็จขั้นที่หนึ่ง 
  -การกระตุ้นลักษณะใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
 แผนการสอนที่ 4  “แปลงร่างความคิดให้เป็นบทความ” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
  2. ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการเขียนบทความที่ดี 
  3. ผู้เรียนรู้วิธีการเขียนบทความจากโครงร่างในผังมโนทัศน์ 
  4. ผู้เรียนเขียนบทความจากโครงร่างบทความในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ 
 แนวคิด / เทคนิค 
  -การใช้ค าพูดชักจูงว่าผู้เรียนสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ 
  -การได้เห็นแบบอย่างงานเขียนที่ดี 
  -การตั้งเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละข้ัน 
  - การได้รับประสบการณ์ความส าเร็จขั้นที่สอง 
 
 แผนการสอนที่ 5  “ถูกต้องและน่าเชื่อถือ นี่คือบทความของฉัน” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องรูปแบบการเขียนบทความท่ีถูกต้อง 
  2. ผู้เรียนบอกวิธีการหาข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้อ้างอิง/ประกอบการเขียน
บทความในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ 
  3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอข้อมูลที่ใช้อ้างอิง ด้วยการเชื่อมโยงและสอดแทรกในเนื้อหาให้
สละสลวยได้ 
  4. ผู้เรียนเขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้อง 
  5. ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขบทความเชิงวิชาการของตนเองให้สมบูรณ์โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือของครูและเพ่ือนได้ 
 แนวคิด / เทคนิค 
  - การเรียนรู้ทางสังคม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าซึ่งกันและกันตามวิธีสแกฟโฟลด์ 
  -การได้เห็นแบบอย่างความส าเร็จของเพ่ือน 
  - การได้รับประสบการณ์ความส าเร็จขั้นที่สาม 
  -การได้รับค าชมเชย (ส าหรับผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ดี) และค าพูดให้ก าลังใจ (ส าหรับผู้เรียนที่
ยังปฏิบัติได้ไม่ดีนัก) 
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 แผนการสอนที่ 6  “ปรับให้งดงาม เชื่อมความให้สละสลวย” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนปรับปรุงการใช้ภาษาในบทความเชิงวิชาการตามหัวข้อที่ตนเองสนใจให้ถูกต้อง
อีกครั้ง  
  2. ครูและผู้เรียนชื่นชมความส าเร็จของผู้เรียนทุกคน และช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดี มา
แสดงเป็นตัวอย่าง 
 แนวคดิ / เทคนิค 
  - การเรียนรู้ทางสังคม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าซึ่งกันและกันตามวิธีสแกฟโฟลด์ 
  -การได้เห็นแบบอย่างความส าเร็จของเพ่ือน 
  - การได้รับประสบการณ์ความส าเร็จขั้นที่สี่ 
  -การได้รับค าชมเชย 
 
 แผนการสอนที่ 7  “เขียนบทความอีกครั้ง ยังมีผังมโนทัศน์” 
 วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนเขียนโครงร่างผังมโนทัศน์จากหัวข้อบทความที่ครูก าหนดให้ได้ 
  2. ผู้เรียนน าเสนอผลงานผังมโนทัศน์ของตนหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนและครูช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น  
  3. ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขผังมโนทัศน์ของตนเองตามค าแนะน าของเพ่ือนและครู 
 แนวคิด / เทคนิค 
  - การได้รับประสบการณ์ความส าเร็จขั้นที่ห้า 
  -การเรียนรู้ทางสังคม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าซึ่งกันและกัน 
  -เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้แล้วครูลดความช่วยเหลือลงตามวิธีสแกฟโฟลด์ 
 
 แผนการสอนที่ 8  “บทความเชิงวิชาการคือผลงานของฉัน”  
      วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เรียนปรับปรุงงานเขียนบทความเชิงวิชาการ (ตามหัวข้อที่ก าหนดให้) ให้สมบูรณ์ 
  2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเองและรับรู้ว่าตนเองสามารถเขียน
บทความเชิงวิชาการได้ 
 แนวคิด / เทคนิค 
  -การได้เห็นความส าเร็จของเพื่อน 
  - การได้รับประสบการณ์ความส าเร็จด้วยตนเอง 
  -การได้รับค าชม 
  -การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
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           ส าหรับการประเมินผลงานของผู้เรียนตามวิธีการสอนแบบ Scaffolding นั้น  ครูจะต้องมีเกณฑ์
การให้คะแนนที่ชัดเจนว่าผลการปฏิบัติงานในลักษณะใดจะได้คะแนนผลงานเท่าไร  ในคู่มือนี้จะ
ยกตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ส าหรบัการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  1. เนื้อหาสาระ 4 คะแนน  แบ่งเป็น 
     ให้ 4 คะแนน  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนดีมาก  เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหา  
     มีการยกตัวอย่างประกอบอย่างครบถ้วน  เขียนได้ใจความ  
     ขยายความได้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน  และเนื้อหามี  
     ความสัมพันธ์กับเรื่อง  
   ให้ 3 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนดี  เขียนเนื้อหาขาดส่วนส าคัญ 
     บางส่วน มีการยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาส าคัญบ้าง  เขียนได้
     ใจความดี  ส่วนใหญ่ขยายความได้ต่อเนื่องกัน  เนื้อหา 
     สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน 
   ให้ 2 คะแนน มีความรู้ในเรื่องที่เขียนพอสมควร  เขียนเนื้อหาได้ตรงตามชื่อ 
     เรื่องเป็นส่วนใหญ่  แต่ไม่มีตัวอย่างประกอบ  เขียนได้ใจความ  
     เนื้อหาส่วนใหญ่สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง  แต่ขาดรายละเอียดใน 
     บางส่วน 
   ให้ 1 คะแนน มีความรู้ในเรื่องที่เขียนน้อย  เขียนไม่ตรงกับชื่อเรื่อง  
     ไม่สามารถเขียนขยายใจความเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องได้ชัดเจน 
  2. การเรียบเรียงความคิด  4 คะแนน แบ่งเป็น 
     ให้ 4 คะแนน  สามารถจัดล าดับความคิด เรียบเรียงเรื่องตามล าดับ 
     อย่างสมเหตุสมผลดีมาก  สามารถเขียนใจความได้กะทัดรัด   
     ใช้ค าหรือวลีเชื่อมโยงใจความของเรื่องได้อย่างดีมาก  มีเหตุผล
     สนับสนุนใจความส าคัญอย่างเด่นชัด 
   ให้ 3 คะแนน สามารถจัดล าดับความคิด เรียบเรียงเรื่องตามล าดับ 
     แต่บางครั้งไม่ต่อเนื่อง  มีความสมเหตุสมผลดี  มีเหตุผล 
     สนับสนุนใจความส าคัญ  สามารถใช้ค าหรือวลีเชื่อมโยง 
     ใจความของเรื่องได้   
   ให้ 2 คะแนน การล าดับความคิดยังไม่ต่อเนื่อง  แต่สามารถจับใจความส าคัญ
     ได้  รายละเอียดสนับสนุนใจความส าคัญมีน้อย 
     การเรียบเรียงเรื่องราวค่อนข้างสับสน   
   ให้ 1 คะแนน ขาดการล าดับความคิดอย่างต่อเนื่อง  ขาดรายละเอียด 
     สนับสนุนใจความส าคัญ 
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  3. การใช้ภาษา 4 คะแนน  แบ่งเป็น 
   ให้ 4 คะแนน เมื่อสามารถใช้ค า ส านวนได้ถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมาย 
     ได้ชัดเจนและน่าสนใจ  ใช้รูปประโยคซับซ้อนและขยายความ 
     ได้ดีมาก  ใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการได้ถูกต้อง  เว้นวรรคตอน 
     และเขียนสะกดการันต์ได้ถูกต้อง 
   ให้ 3 คะแนน เมื่อสามารถใช้ค า ส านวนเข้าใจง่าย  การใช้ถ้อยค ามี  
     ข้อบกพร่องเล็กน้อย  สื่อความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ   
     ใช้รูปประโยคซับซ้อนได้  ใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการ 
     มีข้อผิดพลาดน้อยในการเว้นวรรคตอนและการสะกดการันต์ 
   ให้ 2 คะแนน เมื่อใช้ค า ส านวนภาษาไม่ถูกต้องในบางครั้งแต่ยังสื่อ  
     ความหมายได้  ใช้รูปประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  
     มีการใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียนบ้าง  มีข้อผิดพลาดในการ 
     เขียนวรรคตอน และการสะกดการันต์ แต่ไม่ท าให้ความหมาย 
     เปลี่ยน 
   ให้ 1 คะแนน เมื่อใช้ค า ส านวนภาษาผิดมาก ท าให้ความหมายคลุมเครือ     
     มีข้อผิดพลาดในการเขียนรูปประโยคมาก  แต่ยังสามารถจับ 
     ใจความได้บ้าง ใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียนอย่างไม่เหมาะสม 
     เขียนวรรคตอน และสะกดการันต์ผิดพลาดมาก 
  4. รูปแบบในการเขียนบทความท่ีถูกต้อง   2 คะแนน 
   ให้ 2 คะแนน  เมื่อบทความมีรูปแบบถูกต้อง และมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล 
     ที่น ามาประกอบการเขียนครบถ้วน    
   ให้ 1 คะแนน เมื่อบทความมีรูปแบบไม่ถูกต้อง หรืออ้างอิงที่มาของข้อมูล 
     ที่น ามาประกอบการเขียนไม่ครบถ้วน    
 


