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KWL 
(1) What I know? ฉันรูอะไร 
(2) What I want to know? ฉันตองการ

อะไร
(3) What I learnt? ฉันเรียนรูอะไร

WHAT I KNOW? 

ฉันรูอะไร (What I Know) 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL เริ่มตนดวยการใหผูเรียนไดระดมความคิด
รวมกันวาตนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน ขั้นตอนนี้ครูสามารถตรวจสอบและ
ดึงความรูกอนเรียนรวมถึงการคนหาความเขาใจคลาดเคลื่อน (Alternative 
Conception หรือ Misconception) ของผูเรียนแตละคนหรือผูเรียนทั้งชั้น 
ดังนั้น ขอความที่เขียนในตารางชองนี้ควรเปนขอเท็จจริงมากกวาความคิดเห็น

WHAT I WANT TO KNOW

ฉันตองการรูอะไร (What I Want to Know)

การจัดการเรียนรูในขั้นตอนนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดถามตัวเองวาตน
ตองการจะเรียนรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนซึ่งผูสอนควรแสดงใหผูเรียน
รับรูวาตนสามารถถามไดทุกคําถาม  ในขั้นตอนนี้ผูสอนอาจสามารถสอดแทรก
วิธีการตั้งคําถามที่ดีเพื่อนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ (Testable Questions)



WHAT I LEARNT 
การจัดการเรียนรูขั้นนี้เพื่อใหผูเรียนบันทึกแนวคิดหรือองคความรูที่ตนไดเรียนรู 
ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยูในชวงทายของหนวยการเรียน  การทํา KWL ในขั้นนี้เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดติดตามและประเมินการเรียนรูของตนเอง ผูเรียนสามารถ
ทบทวนตาราง KWL ของตนเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่คิดวาตนรูแลวในชวงเรื่มตน
ของหนวยเรียนกับขอมูลที่ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมซึ่งผูสอนสามารถใชประโยชน
จากขั้นตอนนี้โดยการชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงหรือเห็นความสัมพันธของแนวคิด
ตางๆ เพื่อเขาใจเนื้อหาที่เรียนอยางลึกซึ้ง

EX. READING FOR COMPREHENSION 
KWL-Plus เปนยุทธวิธีในการสอนอานเพื่อความเขาใจ (Comprehension 

Strategy) เปนวิธีหนึ่ง ซึ่งชวยนักเรียนในการสรางประสบการณเดิม และมีสวนรวมใน
ประสบการณ วิธีนี้ทําใหนักเรียนไดใชความคิดเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้

1. ความรูของประสบการณเดิมที่เกี่ยวของ
2. คําถามซึ่งสะทอนจุดประสงคในการอาน
3. ขอมูลที่ไดจากบทอาน การอานโดยใชวิธี KWL สงเสริมใหนักเรียนอานโดยมี

1 กิจกรรมกอนการอาน
การจัดกิจกรรมกอนการอาน เปนการเตรียมผูเรียนในการเรียนรูเนื้อหาใหม

ซึ่งบูรณาการระหวางความรูพื้นฐานและเรื่องที่ผูเรียนจะอาน เปนสิ่งชวยใหผูเรียนสามารถสรางความหมายของบทอาน
ไดด ีและผูอานควรไดรับการกระตุนความรูพื้นฐานใหเหมาะสม ดังนั้นในขั้นตอนนี้ทฤษฎีประสบการณเดิมจึงมีความ
สําคัญมาก เพราะเปนทฤษฎีวาดวยหลักการนาความรูพื้นฐาน ความรูเดิมและประสบการณเดิมมาใชในการเรียนการ
สอน ขั้นกิจกรรมกอนการอาน มีดังนี้

    1.1.1 ผูสอนกระตุนความรูพื้นฐาน โดยใหผูเรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดและอภิปรายสิ่งที่รูเกี่ยวกับ
หัวขอเรื่องนั้น ถามีคําถามที่ไมสามารถตอบในชวงขณะอานเมื่อเสร็จสิ้นการระดมพลังสมองและการอภิปรายแลว ใหผู
เรียนเขียนสิ่งที่ตนเองคิดวารูเกี่ยวกับหัวขอเรื่องนั้นลงในตารางที่เตรียมไวบันทึกขอมูลที่ชอง K

    1.1.2 ผูเรียนจัดประเภทขอมูลที่เขียนไวในชอง K ผูสอนสาธิตการจัดแยกประเภทขอมูล และรวบรวมขอมูล
ประเภทเดียวกันไวเปนหมวดหมู

    1.1.3 ผูเรียนตั้งคําถาม ถามตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการทราบในขณะอานแลวเขียนลงในชอง W คําถามเหลานี้
อาจเปนคําถามจากขอมูลที่ไดจากการอภิปราย หรือเปนคําถามที่ไดรับจากการพิจารณาถึงหัวขอหลักที่คาดวาจะพบใน
บทอานก็ได การตั้งคําถามในลักษณะนี้ผูเรียนสามารถกาหนดเปาหมายการอานไดอยางอิสระ ซึ่งเปนผลใหผูเรียนมุง
ประเด็นกับบทอานและตรวจสอบตนเองในขณะเรียนรูดวย

1.2 กิจกรรมระหวางการอาน
    1.2.1 ขณะที่ผูเรียนอานบทอาน ผูเรียนอาจจะหยุดอานเปนบางชวงเพื่อตรวจสอบความเขาใจของตนเอง โดยตรวจคํา

ตอบของคําถามที่ตั้งไวในชอง W กอนที่ผูเรียน
จะอานขบบทอานหนึ่งตอนหรือหนึ่งบท ผูเรียนจะรูวาตนเองไดเรียนรูอะไรบางและยังไมเขาใจตรงไหนบาง

    1.2.2 ในขณะที่ผูเรียนอานและไดพบขอมูลใหมๆ ผูเรียนจะตั้งคําถามเพิ่มเติมลงไปในชอง W ดวยก็ได วิธีนี้ผูเรียนจะ
สามารถอานบทอานไดจนจบ โดยที่ผูเรียนจะพิจารณาสิ่งที่อานไปแลวเปนการเรียนรูดวยตนเอง และอาจสรางคําถามเพิ่มเติมเพื่อ
เปนแนวทางในการอาน

1.2.3 นอกจากนี้ในขณะที่อานผูเรียนจะตองจดบันทึกขอมูลใหมๆลงในชอง L การทําเชนนี้จะชวยใหเลือกขอมูลที่เปน
ประเด็นสําคัญของแตละยอหนาไดประเด็นสําคัญนี้จะเปนพื้นฐานใหกับการเขียนในขั้นตอไปและชวยในการทบทวนเนื้อหาดวย



1.3 กิจกรรมหลังการอานดังนี้
    1.3.1 ผูเรียนอภิปรายถึงสิ่งที่เรียนรูในชวงขณะอาน โดยนําคําถามที่ตั้งไว

ในชวงกอนอานและขณะอานมาทบทวนหาคําตอบ ถาคําถามใดไมมีคําตอบจากเนื้อเรื่องผูเรียนสามารถหาคํา
ตอบไดจากการอานเพิ่มเติมหรือถามผูรู

    1.3.2 ผูเรียนเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธของขอมูล
    1.3.3 ผูเรียนเขียนสรุปความรูที่ไดจากการอาน

การสรุปความเปนกิจกรรมที่นํามาเสริมในกระบวนการ KWL-Plus เพื่อชวยให
ผูเรียนมีความเขาใจดีขึ้น โดยพิจารณาใครครวญถึงสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูไปแลว โดยใชภาษาของตนเอง

การสรุปความนั้นผูเรียนตองตรวจสอบขอมูลจากบทอานทั้งหมด แยกประเด็น
สําคัญออกมาสังเคราะหและสรางบทอานขึ้นมาใหม โดยใชสานวนภาษาของตนเอง ซึ่งตองเชื่อมโยงกันอยางมี
เหตุมีผลเขาใจงาย และสามารถใชเปนตัวแทนของบทอานได

การสรุปความเปนการรวบรัดขอมูลใหเห็นใจความสําคัญในบทอาน การเขียนสรุป
ความชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานคําและความเขาใจมากขึ้น อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนอานอยางมี
วิจารณญาณและชวยใหการเรียนโดยทั่วไปดีขึ้นดวย

Activity (1) (10-15 นาที)

ให แบงกลุม กลุม 3 กลุมนะครับ ดังนี้ นะครับ 

ทีม ES TEAM / ทีม AL TEAM  / ทีม INTER  (Break Down --- ZOOM)

1. จงออกแบบวัตถุประสงคของการเรียนรูในรายวิชาของทาน โดยใชหลักการ 
Cognitive Strategy / Metacognitive Strategy 

2. นําเสนอกลุมละ 3 นาที เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน 
3. วิเคราะหความเปนไปได และประสิทธิภาพของการใช  Cognitive 

Strategy / Metacognitive Strategy 

หลักการเขียนวัตถุประสงคของการเรียนรูในรายวิชาของทาน

1. Can the learners remember and recall the information? 
2. Can the learners explain ideas or concepts? 
3. Can the learners use information in a new way? 
4. Can the learners distinguish between the different parts? 
5. Can the learners create a new product or point of views? 
6. Can the learners justify a stand or position? 




