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 ก�อนท่ีครูเราจะเริ่มอ�านบทความตอนท่ี 2 ผมขออนุญาตทบทวนเนื้อหาจากบทความในตอนท่ี 1             
ก�อนครับว�า สมรรถนะนั้นเกิดจากสิ่งใด? และ OLE Model พัฒนาสมรรถนะไดBอย�างไร? 

สมรรถนะผูBเรียนเปDนคุณลักษณะของผูBเรียนท่ีประกอบดBวยความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพ
ส�วนตัว และแรงจูงใจท่ีมาประยุกตGใชBในการปฏิบัติงานร�วมกันจนผลักดันใหBผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุ           
ตามเปKาหมาย หรือเกินกว�าเปKาหมายท่ีกําหนด จึงสรุปไดBว�าสมรรถนะของผูBเรียนเปDนผลจากการหลอมรวม
ระหว�าง ความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ สามารถเขียนเปDนสมการเพ่ือใหBง�ายต�อ
ความเขBาใจดังนี้ 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 

จาก OLE Model ถBาหากครูเราสามารถสอนผูBเรียนใหBบรรลุมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) แลBว เราเชื่อ
ว�าผูBเรียนจะเกิดสมรรถนะตามมาเหมือนท่ีเขียนไวBในสมการ โดยมีข้ันตอนการเรียนการสอนตามภาพ 
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จาก OLE Model ปกติครูเรามักจะประเมินถึงข้ันตอน Output เท�านั้น ไม�ไดBประเมินไปถึงข้ันตอน 

Outcome ส�งผลใหBกระบวนการประเมินสมรรถนะของผูBเรียนตามหลักสูตรป̂ 2551 ไม�สมบูรณGเท�าท่ีควร           
เราจึงควรเพ่ิม Competency ในทุกข้ันตอนของ OLE Model รายละเอียดครูสามารถอ�านไดBจากตอนท่ี 1 

สมมุติเราเพ่ิม Competency ในทุกข้ันตอนของ OLE Model แลBว บทความ ตอนท่ี 2 จะกล�าวถึง
แนวทางในการประเมินสมรรถนะของผูBเรียน ว�าสุดทBายแลBวเราจะรูBไดBอย�างไรว�าผูBเรียนเกิดสมรรถนะตามท่ีเรา
คาดหวังหรือไม�? อย�างไร? รายละเอียดตามท่ีผมจับใจความไดBมีดังนี้ 

จากข้ันตอน OLE Model ในส�วนของ Evaluation ใหBครูมองการประเมินเปDน 2 ระยะ คือ 
1. การประเมิน Output ในส�วนนี้จะเปDนการประเมินระยะแรก คือ การประเมินตามมาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด (KAP) ของแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรูB ว�าผูBเรียนบรรลุมาตรฐาน / ตัวชี้วัดหรือไม�? อย�างไร? 
ขBอควรระวังของการประเมินระยะแรกคือ การเลือกใชBเครื่องมือใหBเหมาะสมกับ K A P ตัวอย�างเช�น 

ตัวชี้วัดท่ีเปDนความรูB (K) ควรเลือกใชBเครื่องมือประเภทการทดสอบ 
ตัวชี้วัดท่ีเปDนทัศนคติ (A) ควรเลือกใชBเครื่องมือประเภทการสังเกตพฤติกรรม 
ตัวชี้วัดท่ีเปDนทักษะ (P) ควรเลือกใชBเครื่องมือประเภทการประเมินภาคปฎิบัติ 



 ประเด็นการเลือกใชBเครื่องมือนี้ ครูตBองวิเคราะหGหา keyword หรือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา
ในตัวชี้วัดแต�ละตัวใหBไดBว�า ตัวชี้วัดมุ�งหวังใหBนักเรียนมีพฤติกรรมปลายทางลักษณะใด เช�น เปรียบเทียบ 
อภิปราย หรือเรียงลําดับ เพราะ keyword ในส�วนนี้จะช�วยใหBครูเรา focus ไดBชัดเจนลงไปว�า ครูเราจะ
เลือกใชBเครื่องมือชนิดใดในการประเมินนักเรียนในแต�ละตัวชี้วัด 

เช�น ตัวชี้วัดมี keyword ว�า อ�านออกเสียง ตรงนี้ครูเราก็ตBองใชBแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
หรือ ตัวชี้วัดมี keyword ว�า จับใจความสําคัญ ตรงนี้ครูเราก็สามารถเลือกใชBแบบทดสอบไดB  
หรือ ตัวชี้วัดมี keyword ว�า มีมารยาทในการอ�าน ตรงนี้ครูเราก็ตBองใชBแบบสังเกตพฤติกรรม  
จุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นเรียนควรเริ่มจากการวิเคราะหGหา keyword 

เพ่ือจะไดBเชื่อมโยงไปสู�การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบการวัดผลในชั้นเรียน 
หากครูเราเลือกใชBประเภทของเครื่องมือใหBสอดคลBองกับธรรมชาติของกลุ�มสาระการเรียนรูBและ

ธรรมชาติของมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ก็พอจะเชื่อไดBในระดับหนึ่งว�า ผลการประเมินมีความสอดคลBองกับสภาพ
ความเปDนจริงของผูBเรียนในแต�ละคน 

ถBาพบว�ามาตรฐาน / ตัวชี้วัด ดBานใดดBานหนึ่งไม�ผ�านการประเมิน ครูก็ดําเนินการสอนซ�อมเสริมเพ่ือใหB
ผูBเรียนคนนั้นมีผลการประเมินท่ีผ�านเกณฑGต�อไป (Assessment For Learning) 

สุดทBายผูBเรียนท่ีเรารับผิดชอบทุกคนก็ควรมีผลการประเมินตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัดในแต�ละระดับชั้น 
ในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรูBท่ีผ�านทุกตัว 

ยBอนกลับไปท่ีนิยามและสมการของสมรรถนะของผูBเรียนท่ีบอกว�า สมรรถนะผูBเรียนเปDนผลจากการ
หลอมรวมระหว�าง ความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ 

ถBาผลการประเมินระยะแรก (output) ผ�าน กอปรกับครูเรามีการจัดการเรียนรูBท่ีมุ�งพัฒนาสมรรถนะ
ของผูBเรียนดBวยแลBว เราก็พอจะเชื่อไดBว�านักเรียนเกิดสมรรถนะ แต�จะเกิดมากนBอยเพียงใดนั้นก็ตBองเปDนหนBาท่ี
ของการประเมินระยะท่ี 2  

2. การประเมิน Outcome คือ การประเมินสมรรถนะของผูBเรียน ซ่ึงสมรรถนะนั้นถือว�าเปDนผลท่ีไดB
จากการหลอมรวมระหว�าง ความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ 

การประเมินสมรรถนะจึงไม�สามารถแยกการประเมินเปDนดBาน ๆ เหมือนระยะแรกไดB แต�ตBองเปDน           
การประเมินแบบองคGรวมท้ังเรื่องความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ 

ซ่ึงเราเชื่อว�าการประเมินสมรรถนะนั้นตBองประเมินโดยผ�านสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน 
ประมาณว�า เม่ือผูBเรียนไดBรับโจทยGท่ีเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานแลBว นักเรียนตBองมี

แรงจูงใจในการแกBปiญหาโจทยGนั้นใหBประสบผลสําเร็จใหBไดB โดยอาศัยการบูรณาการท้ังเรื่องความรูB ทักษะ
กระบวนการ และบุคลิกภาพส�วนตัวของผูBเรียนประกอบเขBาดBวยกัน (K + A + P + M & Successful) 

สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานจึงเปDนเครื่องมือท่ีใชBประเมินสมรรถนะของผูBเรียน 
แต�การเลือกสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน มาใหBผูBเรียนไดBทํานั้น สิ่งท่ีตBองคํานึงถึงเสมอคือ 

สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน นั้นตBองสอดคลBองกับเนื้อหาของกลุ�มสาระ และตBองสอดคลBองกับตัวชี้วัด
ของสมรรถนะท่ีครูเราใชBประเมิน และผูBเรียนตBองมีความรูBสึกท่ี ทBาทาย มากกว�า ทBอแทB 

เช�น หากตBองการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการสื่อสาร จะพบว�ามีตัวชี้วัด 4 ตัว ไดBแก�                
1.ใชBภาษาถ�ายทอดความรูB ความเขBาใจ ความคิด ความรูBสึก และทัศนะของตนเองดBวยการพูดและการเขียน             
2.พูดเจรจาต�อรอง 3.เลือกรับหรือไม�รับขBอมูลข�าวสาร 4.เลือกใชBวิธีการสื่อสาร 

จากตัวชี้วัดท้ัง 4 ขBอ ครูเราอาจจะเลือกการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการสื่อสาร โดยไป
กําหนดเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน ไวBกับกลุ�มสาระการเรียนรูBภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 



เพราะฉะนั้น สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน อาจจะเปDน “ใหBนักเรียนเขียนถ�ายทอดความรูB           
ความเขBาใจจากการอ�านนิทานเรื่องกระต�ายกับเต�า” (เพราะแค� ป.4) 

หรือ  
หากตBองการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการใชBเทคโนโลยี จะพบว�ามีตัวชี้วัด 2 ตัว ไดBแก� 

1.เลือกและใชBเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 2.มีทักษะกระบวนการใชBเทคโนโลยี 
จากตัวชี้วัดท้ัง 2 ขBอ ครูเราอาจจะเลือกการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการใชBเทคโนโลยี 

โดยไปกําหนดเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน ไวBกับกลุ�มสาระการเรียนรูB กอท. ระดับชั้น ม.1 
เพราะฉะนั้น สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน อาจจะเปDน “ใหBนักเรียนนําเสนอผลงานเรื่อง อําเภอ

ของฉัน โดยเลือกใชBวิธีการนําเสนอดBวยเทคโนโลยีไดBอย�างสรBางสรรคGและมีคุณธรรม” (เพราะแค� ม.1) 
เปDนตBน 
แนวทางสําหรับการประเมินสมรรถนะของผูBเรียนมี 3 แนวทาง คือ 
1. ทุกกลุ�มสาระการเรียนรูB ประเมินท้ัง 5 สมรรถนะ (โรงเรียนพรBอมมาก) 
2. พิจารณาว�าสมรรถนะดBานนี้ ควรไปกําหนดเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานในกลุ�มสาระ          

การเรียนรูBใดดี? (คลBายตัวอย�าง) 
3. ทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะกลาง ๆ ข้ึนมา เพ่ือใชBประเมินร�วมกันท้ังโรงเรียน 
ไม�มีแนวทางไหนเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนกับบริบทของโรงเรียนเปDนสําคัญ แต�สิ่งท่ีควรคํานึงเสมอคือ 

ร�องรอย / หลักฐานท่ีใชBในการประเมินสมรรถนะของผูBเรียน (ท่ีมาของคะแนน) 
ร�องรอย / หลักฐานก็คือสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน ท่ีสอดคลBองกับเนื้อหาของกลุ�มสาระ และ

ตัวชี้วัดของสมรรถนะท่ีครูเราใชBประเมินนั้นเอง 
 
เม่ือครูไดBอ�านบทความของผมจนถึงบรรทัดนี้แลBว ผมเชื่อว�าครูจะเห็นแนวทางในการประเมิน

สมรรถนะของผูBเรียนท้ัง Output และ Outcome โดยเฉพาะ Outcome ในวิถีชีวิตของครูเรานั้น ครูไดBใชB
สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานใหBผูBเรียนไดBทําเปDนประจําอยู�แลBว เพียงแต�ว�าครูเราอาจไม�ไดBคํานึงว�า
สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานท่ีใชBเปDนประจําอยู�นั้น มีความสอดคลBองกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนและตัวชี้วัดของ
สมรรถนะท้ัง 5 ดBานมากนBอยเพียงใด 
 ถBาสอดคลBองก็แสดงว�าสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน คือ ร�องรอย / หลักฐานในการประเมิน
สมรรถนะของผูBเรียน  

แต�ถBาไม�ค�อยสอดคลBองครูเราก็ตBองปรับสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือใหBสอดคลBองกับ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนและตัวชี้วัดของสมรรถนะ ท้ัง 5 ดBาน เพ่ือสุดทBายจะกลายเปDนร�องรอย / หลักฐานในการ
ประเมินสมรรถนะของผูBเรียน 
 สําหรับในตอนท่ี 3 ผมจะพาครูไปดูว�าข้ันตอนการสรBางเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผูBเรียน               
มีข้ันตอนการสรBางอย�างไร? จะพยายามเรียบเรียงเพ่ือเชื่อมโยงไปสู�วิ ถีชีวิตของครูเราใหBไดBมากท่ีสุด                
เพ่ือไม�เปDนการเพ่ิมภาระงานใหBครูเรา และสามารถนําไปประยุกตGใชBในการจัดการเรียนการสอนไดBทันที  

ยืดหยุ�นบนหลักวิชา คือหลักการคิดของผมท่ีมีต�อกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 

ขอเคารพดBวยจิตคารวะในความเพียร 
ณ โรงแรมคิงสGพารGค อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

17 สิงหาคม 2562 


