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What works best: 2020 update
Overview of research into best teaching practices

Information for parents and carers of school students 

สิ่่�งที่่�ได้้ผลด้ท่ี่่�สิ่ดุ้:
การอััพเด้ที่ 2020
ผลสิ่รุปขอังการว่ิจััยเก่�ยวิกับแนวิที่างการสิ่อันที่่�ด้ท่ี่่�สิ่ดุ้
ขอ้ัมูลูสิ่ำาหรบับด่้ามูารด้าและผูดู้้แลขอังนักเรย่น

โรงเรยีนรัฐบาลรฐั NSW มุ่่�งมุ่ั�นที�จะสรา้งความุ่มุ่ั�นใจว�าวิธิทีี�เราสอน
บ่ตรหลานของท�านนั�นตั�งอย่�บนรากฐานของสิ�งที�เราร่ว้�าจะทำาให้เกิด
ความุ่แตกต�างในการเรียนร่ข้องพวกเขาอย�างมุ่ากที�สด่

ในปี ี2020 กระทรวงศึกึษาธิกิารรัฐ NSW ได้เผยแพร�การอัพเดทของ
งานวิจัยที�สำาคัญยิ�งบางอย�างที�เกี�ยวกับการสอนที�มุ่ปีีระสทิธิภิาพ   
รายงานนี�เรียกว�า “สิ�งที�ได้ผลดีที�สด่: การอัพเดท 2020”    
พรอ้มุ่ทั�งสร่ปีแนวทางปีฏิิบติัตามุ่หลักฐานแปีดปีระการที�คร่สามุ่ารถใช้้
ในหอ้งเรยีนเพ่�อช้�วยใหก้ารเรียนร่ข้องนักเรียนดีขึ�น   มุ่แีนวโนมุ้่ว�า  
“สิ�งที�ได้ผลดีที�สด่: การอัพเดท 2020” จะแสดงแนวทางการเรยีนและ
การสอนในโรงเรยีนของบ่ตรหลานของท�านในหลายปีขีา้งหนา้

ขอ้สร่ปีข้างล�างนี�เปีน็แนวทางปีฏิิบติั “สิ�งที�ได้ผลดีที�สด่” เพ่�อความุ่มุ่ี
ปีระสทิธิภิาพในการสอนแปีดแนวทาง  รวมุ่ทั�งเคล็ดลับในการสนทนา
เพ่�อช้�วยท�านใหส้นบัสนน่การปีฏิิบติัที�บา้น   เราขอแนะนำาว�าท�านควร
ใช้ค้ำาถามุ่หนึ�งช่้ดในแต�ละครั�งกับบ่ตร

ท�านสามุ่ารถหาสิ�งตีพมิุ่พเ์กี�ยวกับ ‘What works best: 2020 update’   
รวมุ่ทั�งแหล�งข้อมุ่ล่ที�มุ่หีลักฐานอ่�น ๆ สำาหรบัโรงเรยีนได้ที�เว็บไซต์  
education.nsw.gov.au/about-us/educational-data/what-works-
best-2020-update

1. ควิามูคาด้หวัิงสิ่งู
นกัเรียนสามุ่ารถเรียนได้ผลดีที�สด่เมุ่่�อคร่มุ่คีวามุ่คาดหวังสง่กา 
รมุ่คีวามุ่คาดหวังสง่หมุ่ายความุ่ ว�าคร่ทำางานหนกัเพ่�อเรยีกร้องความุ่
สนใจของนักเรยีน  กระต่้นใหน้กัเรียนเรียนสิ�งใหมุ่�ๆ   ใหค้วามุ่ช้�วยเหล่อ
เมุ่่�อนักเรียนต้องการ  ต้องช้ดัเจนและสมุ่ำาเสมุ่อกับหลักความุ่ปีระพฤติ
และการเรยีนร้่ที�ต้องการใหน้กัเรียนปีฏิิบติั และปีรบัเปีลี�ยนวิธิกีารสอน
เพ่�อตอบสนองความุ่ต้องการของนกัเรียน

พดู้คยุกับบุตรขอังท่ี่าน

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นปีระถมุ่ศึึกษา: ล่กจะแสดงสิ�งที�ร่้และสิ�งที�
ทำาได้ให้คร่ร้่ได้อย�างไร?

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นมุ่ัธิยมุ่ศึึกษา: คร่ต้องเข้าใจว�าล่กเรียนไปี
ถึงไหนแล้ว เพ่�อว�าเขาจะได้ร่้ว�าต้องสอนอะไรต�อไปี  
ลก่จะแสดงสิ�งที�ร้่และสิ�งที�ทำาได้ใหค้ร่ร่ไ้ด้อย�างไร?

2. การสิ่อันอัยา่งชัดั้เจัน
นกัเรยีนเรยีนร่ไ้ด้ดีที�สด่เมุ่่�อการสอนช้ดัเจน  โดยเฉพาะอย�างยิ�งเมุ่่�อ
กำาลังเรยีนสิ�งใหมุ่�  การสอนอย�างช้ดัเจนเกี�ยวขอ้งกับการที�คร่อธิบิาย
ใหน้กัเรยีนเข้าใจว�า ทำาไมุ่พวกเขากำาลังเรยีนสิ�งหนึ�งสิ�งใดและสิ�งนั�น
เกี�ยวขอ้งกับสิ�งที�เรยีนร่แ้ล้วอย�างไร  คร่คาดหวังว�านกัเรยีนต้องทำา
อะไร  วิธิทีำาและผลจะออกมุ่าอย�างไรเมุ่่�อนกัเรยีนพบความุ่สำาเร็จแล้ว 

พดู้คยุกับบุตรขอังท่ี่าน

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นปีระถมุ่ศึึกษาและนักเรียนช้ั�นมุ่ัธิยมุ่ศึึกษา:  
เรยีนอะไรบา้งลก่วันนี�  มุ่นัง�ายไหมุ่ที�จะเข้าใจหรอ่ว�าต้อง
ถามุ่คำาถามุ่บา้ง?  ลก่ร่ไ้ด้อย�างไรว�า “เขา้ใจแล้ว”?

3. ข้อัเสิ่นอัแนะที่่�มูป่ระสิ่ท่ี่ธ่ิภาพ
นกัเรยีนเรยีนร่ไ้ด้ดีที�สด่เมุ่่�อคร่ใหข้อ้เสนอแนะที�มุ่ปีีระสทิธิภิาพ   
ขอ้เสนอแนะที�มุ่ปีีระสทิธิภิาพนั�นสรา้งสรรค์ มุ่รีายละเอียดและเฉพาะ
เจาะจง  เนน้ถึงวิธิกีารที�นกัเรยีนปีฏิิบติังานอย�างหนึ�งโดยเฉพาะ   
และช้ี�แจงเกี�ยวกับสิ�งที�ทำาผดิและแนะนำาสิ�งที�จำาเปีน็ต้องทำาเพ่�อ
ปีรบัปีร่งในอนาคต

พดู้คยุกับบุตรขอังท่ี่าน

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นปีระถมุ่ศึึกษาและช้ั�นมุ่ัธิยมุ่ศึึกษา:  
เมุ่่�อกำาลังเรยีนสิ�งใหมุ่� ลก่จะร่ไ้ด้อย�างไรว�ากำาลังเรยีนตามุ่
แนวทางที�ถก่ต้อง?  ลก่ร่ไ้หมุ่ว�าต้องทำาอย�างไรเพ่�อใหดี้ขึ�นใน
คราวหนา้?
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4. การใชัห้ลักฐานเพ่�อัวัิด้ผลการปฏ่ิบต่ั
นกัเรียนเรียนร้่ได้ดีที�สด่เมุ่่�อคร่ใช้ห้ลักฐานเพ่�อยน่ยนัว�านกัเรียนเรยีน
ถึงไหนแล้ว  และเพ่�อเตรยีมุ่แผนการสอนครั�งต�อไปี  หลักฐานได้แก�
ขอ้มุ่่ลในร่ปีแบบหนึ�งร่ปีแบบใดที�จะช้�วยคร่ หลักฐานอาจมุ่าจากสิ�ง
หลากหลาย รวมุ่ทั�งแบบทดสอบในช้ั�นเรยีน  คำาตอบของนักเรียนที�
ตอบคำาถามุ่ของคร่  ตัวอย�างของงานของนักเรียนและการสอบอย�าง
เป็ีนทางการ

5. การประเมูน่ผล
นกัเรียนเรียนร้่ได้ดีที�สด่เมุ่่�อคร่ใช้ก้ารปีระเมิุ่นผลที�มุ่คีณ่ภาพสง่   การ
ปีระเมุ่นิผลหมุ่ายถึงกิจกรรมุ่หลากหลายที�คร่ใช้วั้ดระดับการเรียนร่ข้อง
นกัเรียน   ซึ�งรวมุ่ถึงกิจกรรมุ่มุ่าตรฐาน เช้�นการสอบและการสำารวจ   
รวมุ่ทั�งกิจกรรมุ่ที�ไมุ่�เปีน็แบบแผน เช้�นถามุ่คำาถามุ่นกัเรียนและวัดผล
ตัวอย�างงานของนักเรยีน

พดู้คยุกับบุตรขอังท่ี่าน

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นปีระถมุ่ศึึกษา: ล่กจะแสดงถึงสิ�งที�ร่้และ
สิ�งที�ทำาได้แก�คร่ได้อย�างไร?

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นมุ่ัธิยมุ่ศึึกษา: คร่ของล่กจำาเปี็นต้องเข้าใจ
ว�าล่กเรียนร้่ถึงแค�ไหนเพ่�อว�าคร่จะร่้ว�าต้องสอนอะไรต�อไปี   
ล่กแสดงสิ�งที�ล่กร้่และสิ�งที�มุ่ีความุ่สามุ่ารถให้คร่ร่้อย�างไร?

6. การบรห่ารหอ้ังเรย่น
นกัเรียนเรียนอย�างได้ผลดีที�สด่เมุ่่�อคร่จัดการบรหิารหอ้งเรยีนดี การ
บรหิารหอ้งเรียนรวมุ่ถึงหลายสิ�งหลายอย�างที�คร่ใช้เ้พ่�อส�งเสรมิุ่ความุ่
ปีลอดภัย สภาพแวดล้อมุ่ในการเรยีนร่ที้�ได้ผลบวกและกระต่้นการเรยีน
ร่ข้องนักเรยีน

พดู้คยุกับบุตรขอังท่ี่าน

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นปีระถมุ่ศึึกษา: มุ่ีกฎเกณฑ์หร่อความุ่คาด
หวังที�ล่กจะต้องปีฏิิบัติตามุ่ในห้องเรียนของล่กไหมุ่? ลอง
บอกให้ฟังบ้างได้ไหมุ่?  จะเปี็นยังไงถ้าล่กปีฏิิบัติตามุ่อย�าง
เคร�งครัด?  ถ้าล่กไมุ่�ปีฏิิบัติตามุ่ล�ะจะเปี็นยังไง?

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นมุ่ัธิยมุ่ศึึกษา: โรงเรียนของล่กมุ่ีกฎเกณฑ์
หร่อความุ่คาดหวังของโรงเรียนหร่อของห้องเรียนไหมุ่?   
ลองเอ�ยถึงสกัสองสามุ่อย�างซ?ิ  จะเปีน็ยงัไงถ้านกัเรียน
ปีฏิิบติัตามุ่? ถ้านกัเรียนไมุ่�ปีฏิิบติัตามุ่ล�ะจะเปีน็ยงัไง?

7. ควิามูเป็นอัยูท่ี่่�ด้่
นกัเรยีนเรยีนร่ไ้ด้ดีที�สด่เมุ่่�อมุ่คีวามุ่เปีน็อย่�ที�ดีในระดับสง่   
ความุ่เปีน็อย่�ที�ดีของนกัเรยีนมุ่คีวามุ่หมุ่ายกว้างที�รวมุ่ถึง   สข่ภาพจิต  
สข่ภาพร�างกายและอารมุ่ณที์�ดี   มีุ่ความุ่ร่ส้กึว�าได้รบัการสนบัสนน่ใน
การเรยีนร่ ้ การสรา้งความุ่สมัุ่พนัธิที์�มุ่ั�นคง  และมุ่คีวามุ่หมุ่ายและจ่ด
ปีระสงค์ที�ช้ดัเจน  คร่สามุ่ารถสนบัสนน่ความุ่เปีน็อย่�ที�ดีของนกัเรียน
ได้โดย:

• สร้างสภาพแวดล้อมุ่ที�ปีลอดภัย

• ช้�วยนักเรียนให้มุ่ีความุ่ร่้สึกว�าตนเปี็นส�วนหนึ�ง

• ให้ความุ่สำาคัญกับข้อเล่อกและมุ่่มุ่มุ่องของนักเรียน

• ส�งเสริมุ่ให้นักเรียนสนใจในการเรียน

• ช้�วยนักเรียนจัดการกับอารมุ่ณ์ของตนเอง

• ช้�วยให้นักเรียนพัฒนาความุ่สัมุ่พันธิ์เช้ิงบวกกับบรรดาคร่และ
นักเรียน

พดู้คยุกับบุตรขอังท่ี่าน

• สำาหรับนักเรียนช้ั�นปีระถมุ่ศึึกษาและช้ั�นมุ่ัธิยมุ่ศึึกษา:  
เดี�ยวนี�ลก่มุ่คีวามุ่ร่ส้กึกับโรงเรยีนอย�างไร?  มุ่สีิ�งที�ลก่พบ
ว�ายากหรอ่ท้าทายไหมุ่?  ลก่ร่ว้�าต้องทำายงัไงหรอ่ต้องไปีพด่
กับใครไหมุ่ถ้ามุ่วัีนที�แย�มุ่ากหรอ่มีุ่ปีญัหา?  มุ่ใีครคอยดแ่ล
ลก่ไหมุ่?
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8. การใหค้วิามูรว่ิมูมูอ่ั
นกัเรียนเรียนร้่ได้ดีที�สด่เมุ่่�อคร่ร�วมุ่มุ่อ่ด้วย  การใหค้วามุ่ร�วมุ่มุ่อ่เกี�ยวกับ
การที�คร่ทำางานร�วมุ่กับคร่คนอ่�นและผ่เ้ช้ี�ยวช้าญจากภายนอกโรงเรียน
เพ่�อปีรับปีร่งการสอน  การให้ความุ่ร�วมุ่มุ่อ่อย�างมุ่ปีีระสทิธิภิาพหมุ่าย
ถึงการวางแผนบทเรยีนและโปีรแกรมุ่การสอนร�วมุ่กัน สงัเกตการ
สอนของซึ�งกันและกันและใหข้อ้คิดเหน็  พด่คย่และออกความุ่เห็นใน
ปีระเด็นต�าง ๆ ที�เกี�ยวกับงานของพวกเขา

ตัวิอัยา่ง...

ควิามูคาด้หวัิงสิ่งูที่่�  Aldavilla Public School

Aldavilla Public School พบความุ่สำาเร็จเปีน็อย�างมุ่ากในการ
ปีรบัปีร่งผลที�ใหน้กัเรยีนมุ่่�งเนน้ความุ่คาดหวังสง่

นกัเรยีนจะได้รบัการเต่อนอย่�เสมุ่อว�าพวกเขาสามุ่ารถเป็ีนอะไร
ก็ได้ที�ต้องการ   วิธิสี�งเสรมิุ่ความุ่คาดหวังสง่อย�างหนึ�งที�  
Aldavilla Public School ได้แก�การตั�งเปีา้หมุ่าย  นกัเรียนถก่
คาดหวังว�าต้องทำางานเพ่�อบรรลเ่ป้ีาหมุ่ายในการเรียนร่ที้�เขาจะ
สมัุ่ฤทธิิ�ผลได้  และบรรดาคร่จะคอยใหก้ำาลังใจนกัเรียนอย่�ตลอด
เวลาใหผ้ลักดันตนเองเพ่�อบรรลเ่ป้ีาหมุ่ายนั�น

โรงเรยีนส�งเสรมิุ่ความุ่คาดหวังสง่โดยยดึถ่อใหเ้ป็ีนแนวทางของ
ทั�งโรงเรียน   ตัวอย�างเช้�น ทก่หอ้งเรยีนทำาตามุ่ระบบการจัดการ
ปีระพฤติกรรมุ่อย�างเดียวกัน  ความุ่สมัุ่พนัธิร์ะหว�างคร่กับ
นกัเรยีนมุ่คีวามุ่สำาคัญเช้�นกัน  คร่ทก่คนพยายามุ่ทำาความุ่ร่จั้ก
นกัเรยีนและแสดงว�าห�วงใยพวกเขา  สิ�งนี�สามุ่ารถทำาได้โดยทำา
สิ�งต�าง ๆ ที�ง�าย เช้�นถามุ่นักเรียนว�าได้ทำาอะไรในวันสด่สปัีดาห ์
หรอ่ร้่จักว�าพี�และนอ้งของนกัเรียนค่อใคร

ตัวิอัยา่ง...

ใชัข้อ้ัมูลูเพ่�อักำาหนด้การปฏ่ิบต่ัที่่� Concord High 
School

แผนกคณติศึาสตร ์Concord High School ศึกึษาติดตามุ่ข้อมุ่ล่  
HSC ของโรงเรยีนทก่ปีแีละใช้ผ้ลนั�นในการวางแผนโปีรแกรมุ่
การสอนสำาหรบั Years 7-11   หัวหนา้แผนกคณติศึาสตรอ์ธิบิาย
ว�า “เราได้พจิารณาคำาถามุ่ที�นกัเรยีนทำาผดิอย�างละเอียด   
และเราได้ทำาโปีรแกรมุ่ใหมุ่�โดยอิงจากสิ�งที�เด็กทำาผดิ  
ตัวอย�างเช้�นนกัเรยีนของเรามุ่ปีีญัหากับ ‘significant figures’   
(“ตัวเลขสำาคัญ”) ใน HSC ดังนั�นเราจึงนำา ‘significant figures’ 
รวมุ่เข้าไว้ใน Year 7  ซึ�งหมุ่ายความุ่ว�านกัเรยีนมุ่เีวลาหกปี ี
ในการเรยีนวิธิปีีระมุ่าณการใช้ ้‘significant figures’   ตอนนี� 
‘significant figures’ ไมุ่�เปีน็ปีญัหาแล้ว”

บางครั�งการทำาโปีรแกรมุ่ใหมุ่�เกี�ยวขอ้งกับการเปีลี�ยนลำาดับ
หวัขอ้การสอนในระหว�างปี ีเพ่�อใหน้กัเรยีนมุ่โีอกาสมุ่ากกว�าใน
การใช้ค้วามุ่ร่แ้ละความุ่เขา้ใจแนวความุ่คิดเหล�านี�ตลอดทั�งปีี   
หวัหนา้แผนกคณติศึาสตรก์ล�าวต�อไปีว�า “นกัเรยีนของเราเคย
อ�อนมุ่ากเกี�ยวกับ ‘probability’ (ความุ่น�าจะเปีน็) เราพจิารณา
ดโ่ปีรแกรมุ่ของเรา  ‘probability’ เปีน็วิช้าที�เราสอนตอนปีลาย
ปีขีองทก่ปี ี เราจึงปีรบัเปีลี�ยนเวลาการสอนเล็กนอ้ย เพ่�อให้
นกัเรยีนได้เรยีนเรว็กว�าในบางปี”ี

บรก่ารล่ามูที่างโที่รศัพัท์ี่
ถ้าท�านอยากได้ขอ้มุ่ล่เพิ�มุ่เติมุ่โปีรดโทรศึพัท์คร่ใหญ�โรงเรียน
ของท�าน   ถ้าท�านต้องการล�ามุ่ใหช้้�วยในการสอบถามุ่  โปีรดโทร
บรกิารล�ามุ่ทางโทรศึพัท์หมุ่ายเลข 131 450 และขอล�ามุ่ภาษา
ของท�าน  บอกหมุ่ายเลขที�ต้องการติดต�อแก�พนกังานโทรศึพัท์   
พนกังานจะจัดล�ามุ่ใหช้้�วยในการสนทนาของท�าน  ท�านไมุ่�ต้อง
เสยีเงินสำาหรบับรกิารนี� 
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