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 ระหว างวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2562 ผมมีโอกาสได3เข3าร วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศกAและครูผู3สอนในการสร3างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู3เรียนระดับการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐาน ณ โรงแรมคิงสAพารAค อเวนิว กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผมเข3าประชุมครั้งนี้เปJนรุ นท่ี 2 ประกอบด3วยบุคลากรจากหน วยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เช น กรมส งเสริมการปกครองท3องถ่ิน กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ขอบพระคุณสํานักทดสอบทางการศึกษาท่ีได3จัดโครงการดี ๆ และเปMดโอกาสให3บุคลากรจาก
หน วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ ได3เข3าร วมพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือนําความรู3ไปพัฒนา “เด็กไทย” ทุกคนต อไป  

อยากให3ทุกคนมองเด็กไทยทุกคนว าเปJนเด็กเรา ไม ใช มองเปJน เด็กเธอ เด็กฉัน 
ผมเชื่อเสมอว าการบูรณาการคือคําตอบสุดท3ายของการปฏิรูปการศึกษา  
วันนี้เปJนวันแรกของการประชุม ผมได3มุมมองทางการศึกษาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสมรรถนะของ

ผู3เรียนพอสมควร จึงเปJนท่ีมาของบทความในวันนี้ และขอเปJนตอนท่ี 1 
รายละเอียดท่ีผมจับใจความได3เปJนดังนี้ 
ดร.วิษณุ  ทรัพยAสมบัติ ผู3อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา ได3กล าวถึงภารกิจและจุดเน3น           

เชิงนโยบายจํานวน 4 เรื่อง ได3แก  1.การทดสอบระดับชาติ (NT/Onet) 2.การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)              
3.การพัฒนาและประเมินครู 4.การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมวันนี้เปJนการดําเนินการตามภารกิจในข3อท่ี 3 ส งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและประเมินครู 
สมรรถนะสําคัญของผู3เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 5 ด3าน และหลักสูตร

อิงสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู3 เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต3นตามข3อเสนอของ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฎิรูปการศึกษาจํานวน 10 ด3าน  

ปbจจุบันประเทศไทยเรายังใช3หลักสูตรปc 2551 ซ่ึงเปJนหลักสูตรอิงมาตรฐาน แต ในอนาคตคาดว าจะ
เปลี่ยนเปJนหลักสูตรอิงสมรรถนะ จึงเปJนท่ีมาของการประชุมในวันนี้ (เตรียมความรู3ให3พร3อมสําหรับ              
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต) 

ดร.ชนาธิป ทุ3ยแป รองผู3อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา ได3กล าวถึงความสําคัญของสมรรถนะ
และการประเมินสมรรถนะผู3เรียน และการออกแบบการเรียนรู3อิงสมรรถนะ 

ดร.รักษAศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศกA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน าน เขต 2 ได3กล าวถึง
แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะผู3เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

องคAความรู3จากวิทยากรท้ัง 3 ท าน ผมขออนุญาตเรียบเรียงตามความเข3าใจของผมได3ดังนี้ 
สมรรถนะสําคัญของผู3เรียนตามหลักสูตรปc 2551 จํานวน 5 ด3าน ประกอบด3วย ความสามารถใน           

การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก3ปbญหา ความสามารถในการใช3ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช3เทคโนโลยี สมรรถนะท้ัง 5 ด3านไม ใช เรื่องใหม แต อย างใด ปรากฏอยู ในหลักสูตรต้ังแต             
ปcท่ีกระทรวงศึกษาธิการได3ประกาศใช3หลักสูตรแล3ว 



แต เวลาผ าน ภาระงานท่ีถาโถม ก็อาจจะลืม ๆ กันไปบ3างในส วนของสมรรถนะของผู3เรียนท้ัง 5 ด3าน 
ทบทวนความรู3เพ่ือเปJนการรองรับหลักสูตรอิงสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู3เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต3น (คาดว าจะเกิดในอนาคต) 
สมรรถนะผู3เรียนเปJนคุณลักษณะของผู3เรียนท่ีประกอบด3วยความรู3 ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพ

ส วนตัว และแรงจูงใจท่ีมาประยุกตAใช3ในการปฏิบัติงานร วมกันจนผลักดันให3ผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุ           
ตามเปeาหมาย หรือเกินกว าเปeาหมายท่ีกําหนด 

จากนิยามจะเห็นได3ว าสมรรถนะผู3เรียนเปJนผลจากการหลอมรวมระหว าง ความรู3 ทักษะกระบวนการ 
บุคลิกภาพส วนตัว และแรงจูงใจ สามารถเขียนเปJนสมการเพ่ือให3ง ายต อความเข3าใจดังนี้ 

 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 
ดังนั้นการสอนเพ่ือให3นักเรียนเกิดสมรรถนะผู3เรียน และการประเมินสมรรถนะผู3เรียนจึงไม สามารถ

แยกส วนเปJน K เปJน A หรือเปJน P ได3 
แต ถ3าหากครูเราสามารถสอนนักเรียนให3บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัด (KAP) เราเชื่อว านักเรียนจะเกิด

สมรรถนะตามมาอย างแน นอน หรือท่ีเรียกว า ยิงปoนนัดเดียวได3นกสองตัว รายละเอียดตามภาพ (OLE Model) 
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โดยปกติครูเรามักจะประเมินถึงข้ันตอน Output เท านั้น ไม ได3ประเมินไปถึงข้ันตอน Outcome 

ส งผลให3กระบวนการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนตามหลักสูตรปc 2551 ไม สมบูรณAเท าท่ีควร 
แต ถ3าครูเราต3องการจะประเมินสมรรถนะผู3เรียนด3วยควรเริ่มต3นอย างไร? 
ย3อนกลับไปท่ีสมการของสมรรถนะผู3เรียน ครูจะพบว าสมรรถนะผู3เรียนเกิดจากการหลอมรวมระหว าง 

ความรู3 ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส วนตัว และแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นหากครูเราต3องการประเมิน
สมรรถนะผู3เรียน ครูไม สามารถประเมินแบบแยกส วนได3 ระยะแรกขอครูเพ่ิมเติม 3 จุดดังนี้ 

1. ในส วน Objective จากเดิมท่ีเปJนของมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให3เพ่ิมเติมในเรื่องสมรรถนะ
ผู3เรียนมากําหนดเปJนเปeาหมายด3วย (เลือกเอา 1 ด3านจาก 5 ด3านพอ) แต ท้ังนี้ท้ังนั้นสมรรถนะท่ีเราเลือกต3อง
สอดคล3องกับ KAP และเนื้อหาท่ีเราจะสอนผู3เรียนด3วย 

2. ในส วน Learning จากเดิมท่ีเปJนการออกแบบการเรียนรู3ท่ีมุ งเน3นให3ผู3เรียนบรรลุมาตรฐาน / 
ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให3เพ่ิมเติมการออกแบบการเรียนรู3ท่ีมุ งเน3นให3ผู3เรียนบรรลุเรื่องสมรรถนะผู3เรียนอีกทางด3วย  

อยากให3ครูเราลดการใช3ตําราเรียน เพราะความรู3ท่ีอยู ในตําราเรียนนั้นไม สามารถ update ตัวมันเอง 
โลกในศตวรรษท่ี 21 ความรู3เปลี่ยนแปลงได3อย างรวดเร็วและรุนแรง  



ลดการใช3ตําราเรียน แต ไปเพ่ิมการใช3สถานการณA / ปรากฏการณA / อัตลักษณAเชิงพ้ืนท่ีจากชีวิตจริง 
และภาพอนาคตของผู3เรียนเปJนฐานในการออกแบบการเรียนรู3 เพราะสุดท3ายแล3วเม่ือผู3เรียนเรียนจบจาก
โรงเรียนของเรา ผู3เรียนคนนั้นจะได3มีภูมิรู3ในการรับมือกับสถานการณA ณ เวลาปbจจุบันนั้น ๆ ได3 

เรียนแล3วไม สามารถปรับตัวเข3ากับสังคมได3 เรียนแล3วแต พูดกับชาวบ3านท่ัวไปไม รู3เรื่อง เรียนแล3ว
ประพฤติตัวส อไปในทางทุจริต เรียนแล3วกด like กด share โดยไม คิดให3ถ3วนถ่ี เราคงไม อยากให3ผู3เรียนท่ี             
ครูเราสอนมากับมือมีลักษณะแบบนี้เม่ือเข3าไปอยู ในสังคมจริง ๆ 

3. ในส วน Evaluation ก็ให3เพ่ิมเติมในส วนชิ้นงาน / ภาระงาน เข3าไปด3วย และต3องเปJนชิ้นงาน / 
ภาระงานท่ีสอดคล3องกับ KAP สอดคล3องกับชีวิตจริง และท3าทายความสามารถของผู3เรียน  

การท่ีผู3เรียนสามารถแก3ปbญหาจากชิ้นงาน / ภาระงานจนสําเร็จได3นั้นแสดงว าผู3เรียนคนนั้นเกิด
สมรรถนะตามท่ีครูกําหนดในข้ัน Objective แล3ว (หากสงสัยให3พิจารณาท่ีสมการสมรรถนะอีกครั้ง) 

เกิดสมรรถนะมากก็หาทางส งเสริม ต อยอด เกิดสมรรถนะน3อยหรือไม เกิดก็หาทางในการพัฒนา  
แนวทางในการจัดการเรียนรู3ท่ีอิงสมรรถนะมีท้ังสิ้น 6 แนวทางดังนี้ 
1. ใช3งานเดิม เสริมสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ตามปกติ

เพียงแต เลือกเอาสมรรถนะท่ีต3องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ด3านเข3ามาเสริมในส วนของ Objective (แนะนํา) 
2. ใช3งานเดิม ต อเติมสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ตามปกติ

เพียงแต เลือกเอาสมรรถนะท่ีต3องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ด3าน และเลือกสมรรถนะท่ีต3องการเสริมสมรรถนะ
จํานวน 1 ด3าน (สมรรถนะเสริมสมรรถนะ) เข3ามาเสริมในส วนของ Objective 

3. ใช3รูปแบบการเรียนรู3 สู การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นมาตรฐาน / 
ตัวชี้วัด ตามปกติเพียงแต ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนนั้น เลือกเอาสมรรถนะท่ีต3องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 
ด3าน เข3ามาเสริมในส วนของ Learning  

4. สมรรถนะเปJนฐาน ผสานตัวชี้วัด หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นสมรรถนะจํานวน 1 ด3าน 
เปJนฐาน แต เลือกมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เข3ามาเสริมในส วนของ Objective (สลับกับแนวทาง 1) 

5. บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นสมรรถนะมากกว า 1 ด3าน
เปJนฐาน แต เลือกมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เข3ามาเสริมในส วนของ Objective 

6. สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจําวัน หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นสมรรถนะเปJนฐานในข้ัน
Objective โดยไม มีมาตรฐาน / ตัวชี้วัด อนาคตอาจเปJนเช นนี้ 

 
ในบทความวันนี้ครูจะเห็นได3ว าจริง ๆ แล3วการเรียนการสอนในปbจจุบัน ครูเรามุ งเน3นให3นักเรียนบรรลุ

มาตรฐาน / ตัวชี้วัดเปJนทุนเดิมอยู แล3ว จะเปJนการดีกว าไหมถ3าครูเราเพ่ิมเติมเรื่องสมรรถนะของผู3เรียนลงไป
อีกหน อย  

เพ่ิมเติมโดยให3ผู3เรียนทํา / แก3ปbญหาจากชิ้นงาน / ภาระงานท่ีครูและนักเรียนร วมกันกําหนด               
จากอัตลักษณAเชิงพ้ืนท่ี และภาพอนาคตของผู3เรียน เพราะการท่ีผู3เรียนสามารถทํา / แก3ปbญหาชิ้นงาน / ภาระ
งานได3จนสําเร็จลุล วงได3นั้น แสดงว าผู3เรียนต3องอาศัยท้ังความรู3 ทักษะกระบวนการ เจตคติ และแรงจูงใจ          
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม ได3 

ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม ได3ก็คือนิยามของสมรรถนะผู3เรียนนั้นเอง แล3วพบกันใหม ในตอนท่ี 2 ครับ 
 

ขอเคารพด3วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ โรงแรมคิงสAพารAค อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

16 สิงหาคม 2562 


