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ความรู้กับดวงประทีบเปรียบกันได้หลายทาง ดวงประทีบเป็นไฟที่ส่องแสงเพื่อนำทางไป ถ้าใช้ไฟนี้ส่องไปในทางที่ถูก
ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย แต่ถ้าไม่ระวังไฟนั้นอาจเผาผลาญให้บ้านช่องพินาศลงได้ ความรู้เป็น
แสงสว่างทีจ่ ะนำเราไปสูค่ วามเจริญ ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรูก้ จ็ ะเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน จะทำลายเผาผลาญบ้านเมือง
ให้ล่มจมได้
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
28 มกราคม 2505
ปี พ.ศ. 2550 นีเ้ ป็นปีมหามงคลเนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา QA NEWS
จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกีย่ วกับการศึกษาเพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
QA NEWS ฉบับนี้ เป็นฉบับต้อนรับปี พ.ศ. 2550 เป็นปีท่ี 7 ของ QA NEWS นับแต่ฉบับแรกทีเ่ ผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544
จึงขอใช้ QA NEWS เป็นสื่อกลางและช่องทางสวัสดีปีใหม่กับทุกท่าน และอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ
และมีสขุ ภาพแข็งแรง
ฉบับนีข้ อเริม่ ด้วยเรือ่ งการประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนในชัน้ เรียน ซึง่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม
ศรีสะอาด ได้เสนอไว้ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของคนไทยจากผลการวิจยั ของ สกศ.
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รศ. ดร.บุญชม กล่าวว่า การสังเกตเป็นเทคนิคหนึ่งของ
การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน สามารถทำได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ อาจไม่มรี ปู แบบทีต่ ายตัว จะเป็นแบบมีโครงสร้างหรือ
ไม่มีโครงสร้างก็ได้ การสังเกตช่วยให้ทราบผลของการเรียน
การสอนได้ทันที มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ช่วยให้ผู้สอนสามารถ
แก้ไขสถานการณ์ ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ทันการ ช่วยให้การเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
เป็ น การผสานการวั ด ผลและการเรี ย นการสอนเข้ า ด้ ว ยกั น
ผูส้ อนสามารถทราบผลการเรียนการสอนโดยสังเกตจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ การปฏิบตั ิ (วิธกี าร) และผลงาน

1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ผู ้ ส อนจะต้ อ งสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น
อยูต่ ลอดเวลา โดยสังเกตการฟังคำบรรยาย อธิบาย สาธิต การทำ
กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ความร่วมมือกับคนอื่น ๆ นิสัย และ
ค่านิยม เป็นต้น ขณะที่สอนผู้สอนต้องสังเกตผู้เรียนให้ครบคน
ไม่สังเกตเฉพาะคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงส่วนหนึ่ง ขณะที่สอน
ควรใช้สายตามองไปยังผู้เรียน พฤติกรรมของผู้เรียนที่บ่งชี้ว่า
การสอนครัง้ นัน้ ไม่ได้ผล ได้แก่ ผูเ้ รียนนัง่ หลับ คุยกัน เหม่อลอย

หรือคิดในเรือ่ งอืน่ และกระทำกิจกรรมอืน่ เป็นต้น ซึง่ ผูส้ อนควร
ให้ความสนใจพฤติกรรมเหล่านี้
การที ่ ผ ู ้ เ รี ย นนั ่ ง หลั บ แสดงว่ า เขาไม่ ม ี ค วามสนใจ
ในการเรียน แต่ต้องการพักผ่อน ไม่รับรู้การเรียนการสอนใด ๆ
การสอนครัง้ นัน้ จะไม่บงั เกิดผลสำหรับผูเ้ รียนคนนัน้ ถ้ามีหลายคน
จะบ่งชี้ว่าการสอนขาดคุณภาพ รศ.ดร.บุญชม ได้เสนอแนะ
วิธปี อ้ งกันว่า ควรใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี ใช้อารมณ์ขนั ช่วย
ใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ดึงดูดความสนใจช่วยในการเรียนรู้
ให้เข้าใจ ผู้สอนควรใช้สายตามองให้ผู้ที่จะหลับรู้สึกว่าอยู่ใน
สายตาของผูส้ อน ใช้คำถามเพือ่ ให้เขาได้คดิ ตอบ
การคุยกัน การคุยกันผูเ้ รียนจะต้องเพ่งความคิดไปยังเรือ่ งที่
พูดคุย จะไม่รบั รูเ้ รือ่ งทีผ่ สู้ อนกำลังสอน ซึง่ นอกจากชีถ้ งึ การสอน
ไม่น่าจะได้ผลแล้ว ถ้าคุยกันด้วยเสียงดังจะรบกวนสมาธิของ
คนอื่น ถ้าคุยกันนานจะทำให้ผู้สอนสอนลำบาก ถ้าสังเกตว่า
มีการคุยกันหลายคู่ ผูส้ อนต้องรีบแก้ไขโดยด่วน และหาวิธปี อ้ งกัน
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการป้องกันผู้เรียนนั่งหลับ
อย่างไรก็ตามถ้าคุยกันเบา ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ และเป็นเรื่อง
ทีอ่ ยูใ่ นเนือ้ หาทีก่ ำลังเรียนหรือเกีย่ วข้องถือว่าเป็นเรือ่ งปกติ
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การเหม่อลอยหรือคิดในเรื่องอื่น แสดงว่า ผูเ้ รียนสนใจ
ในเรื่องอื่นมากกว่าหรือให้ความสำคัญแก่เรื่องอื่นมากกว่า ซึ่ง
ชี้ถึงว่าการเรียนการสอนในขณะนั้นไม่บรรลุผล ทั้งนี้ อาจเนื่อง
มาจากเนือ้ หาหรือวิธกี ารสอนน่าเบือ่ ไม่นา่ สนใจ ผูเ้ รียนรูเ้ รือ่ งนัน้
มาแล้ว และอาจมีเรือ่ งอืน่ ทีส่ นใจมากกว่า หรือจำเป็นต่อการคิด
หาคำตอบ คิดแก้ปัญหามากกว่า ถ้าพบพฤติกรรมนี้ ผู้สอน
ควรใช้วธิ ปี อ้ งกันเช่นเดียวกับกรณีผเู้ รียนนัง่ หลับ
การทำกิ จ กรรมอื ่ น ในเวลาเรี ย น เป็ น การใช้ เ วลา
ไม่เหมาะสม แสดงว่า นอกจากผูเ้ รียนไม่สนใจในการเรียนเรือ่ งนัน้
แล้ว ยังเห็นว่าควรใช้เวลานัน้ ทำกิจกรรมอืน่ ทีส่ ำคัญและจำเป็น
มากกว่า ควรหาวิธีป้องกันเช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เรียนนั่งหลับ
และสร้างบทเรียนให้น่าสนใจและสอดคล้องกับธรรมชาติและ
แบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ของผูเ้ รียน

2. การสังเกตการปฏิบตั ิ
ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ อย่างมีคณ
ุ ภาพจะมีเทคนิคหรือ
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม การประเมินผลโดยการสังเกต
การปฏิบตั วิ า่ ผูเ้ รียนใช้วธิ กี ารใด ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ จะช่วย
ให้สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบ่งพร่องหรือความผิดพลาดต่าง ๆ
ได้แต่เนิน่ ๆ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้การกระทำนัน้ ๆ ติดเป็นนิสยั ทีย่ าก
แก่การแก้ไข นอกจากนั้น ในด้านวิธีการถ้าผู้เรียนมีการริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการใหม่ ซึ่งให้ผลที่ดีเท่าหรือดีกว่าวิธีการ
เดิมได้ ควรได้รบั การยกย่อง ชมเชย ในการประเมินสิง่ ทีส่ ำคัญคือ
ควรมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ด้วย

3. การสังเกตผลงาน
ผลงานหรือผลผลิตเป็นเป้าหมายปลายทางที่สำคัญของ
การเรียนการสอนเท่า ๆ กับวิธกี ารปฏิบตั ิ การสังเกตผลงานเป็น
การพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ โดยนำผลงานไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งอาจ
พิจารณาให้คะแนนหรือจัดอันดับความสำคัญจากภาพรวม
ทัง้ หมด หรือพิจารณาในมิตหิ รือด้านต่าง ๆ เช่น ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ ความประณีต ความคงทน และความเทีย่ งตรง เป็นต้น
รศ. ดร.บุญชม ยังได้เน้นว่า ผูส้ อนควรตระหนักว่า ถ้าผูเ้ รียน
ได้ทำกิจกรรมการเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ย่อมเอื้อต่อ
การบรรลุ ผ ลในการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ม ี ม ากมาย
หลากหลาย เช่น การพูด อ่าน เขียน การซักถาม การตอบคำถาม
การอภิปราย การทำแบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติ และการผลิต
ผลงานต่าง ๆ เป็นต้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม
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การเรียนดังกล่าว และใช้การสังเกตให้เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้
ของผูเ้ รียนและการสอนของครู
ทีม่ า : บุญชม ศรีสะอาด. การประเมินผลการเรียนรูโ้ ดย
การสังเกตการณ์. http://watpon.com/boochom/eva_obs.pdf
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เปิดเผยผล
การวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย โดยสรุปได้ว่า
คุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องคนไทยมี 2 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่
คุณลักษณะร่วม 9 ประการ และคุณลักษณะเฉพาะอีก 9 ประการ
1. คุณลักษณะร่วม คือ ลักษณะทีค่ นไทยควรมี มี 9 ประการ
ดังนี้
1. มีความใฝ่รู้
2. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. ความสามารถด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
4. วินัยในตนเอง
5. ความอาทรต่อชุมชนและระบบนิเวศ
6. ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรม
7. ฉันทะและวิรยิ ะในการงาน
8. มีความสามารถในการปรับตัว
9. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
2. คุณลักษณะเฉพาะ คือ คนไทยควรมีลักษณะเฉพาะ
ทีอ่ าจแตกต่างจากชนชาติอน่ื ดังนี้
1. มีความสามัคคี
2. ประนีประนอมและรูจ้ กั ให้อภัย
3. อดกลัน้
4. เมตตากรุณา
5. ละอายต่อการทำชัว่
6. มีความรักและยึดมัน่ ในสัจจะ
7. กล้าหาญทางจริยธรรม
8. รับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน
9. รักและยึดมัน่ ในอหิงสธรรม
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