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 บทความนี้ผมต้ังใจว)าจะเขียนประเด็นท่ีเก่ียวกับสมรรถนะผู3เรียนเป4นตอนสุดท3าย เข3าอบรม 3 วัน            
ได3ประเด็นการเขียนรวม 3 ตอน ผมว)าน)าจะครอบคลุมกับสิ่งท่ีพ่ีน3องเพ่ือนครูเราควรรู3เพ่ือเตรียมตัวรับ             
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (อาจจะ) จากหลักสูตรอิงมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เป4นหลักสูตรอิงสมรรถนะครับ 

หากครูท)านใดสนใจเรื่องสมรรถนะผู3เรียน ผมขออนุญาตแนะนําให3เริ่มอ)านต้ังแต)ตอนท่ี 1 ท่ีผมสรุป
ภาพรวมให3เห็นความจําเป4นของสมรรถนะผู3เรียน / OLE Model กับการพัฒนาสมรรถนะผู3เรียน และแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะผู3เรียน ส)วนตอนท่ี 2 ผมสรุปในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัด           
ท่ีเชื่อมโยงไปสู)การประเมินสมรรถนะของผู3เรียน 

เพราะมาตรฐานและตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะของผู3เรียนดังสมการ 
K + A + P + M & Successful = Competency 

 

สําหรับเนื้อหาตอนท่ี 3 ผมจะมุ)งไปในเรื่องวิธีการสร3างเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของ
ผู3เรียน เพ่ือครูเราจะได3ตอบสังคมได3ว)า ด.ช.สมหวังมีสมรรถนะอยู)ในระดับสูง มีหลักฐาน ร)องรอยอะไรบ3าง
ท่ีมาช)วยยืนยันผลการประเมินดังกล)าว  

ผมยืนยันเสมอว)า “ท่ีมาของคะแนน” สําคัญไม)น3อยไปกว)าการเขียน ปพ. ครับ 
ทบทวนก)อนว)าสมรรถนะสําคัญของผู3เรียนตามหลักสูตรป[ 2551 มีจํานวน 5 ด3าน ประกอบด3วย 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก3ป]ญหา ความสามารถในการใช3
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช3เทคโนโลยี  

สมมติครูเราจะประเมินสมรรถนะของผู3เรียนด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา ครูเราควรมีข้ันตอน
การสร3างเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา ดังนี้ 

หมายเหตุ ข้ันตอนการสร3างยาวหน)อย ต้ังสติการอ)านดี ๆ ถ3าครูเข3าใจ สามารถนําไปปรับใช3ได3ทันที 
1. ยอมรับเง่ือนไขก)อนว)า สมรรถนะนั้นเป4นผลท่ีได3จากการหลอมรวมระหว)าง ความรู3 ทักษะ

กระบวนการ บุคลิกภาพส)วนตัว และแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นการประเมินสมรรถนะจึงไม)สามารถแยก               
การประเมินเป4นด3าน ๆ ได3 แต)ต3องเป4นการประเมินแบบองคbรวมท้ังเรื่องความรู3 ทักษะกระบวนการ 
บุคลิกภาพส)วนตัว และแรงจูงใจ และต3องเป4นการประเมินโดยผ)านสถานการณb / ภาระงาน / ชิ้นงาน 

2. สมรรถนะตามหลักสูตรมีจํานวน 5 ด3าน จากเง่ือนไขข3อ 1 ครูเราต3องวิเคราะหbเพ่ือหาจุดเชื่อมโยง
ระหว)างมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีครูเรารับผิดชอบ กับ สมรรถนะด3านใดด3านหนึ่งหรือมากกว)า 1 ด3านให3เจอ          
ซ่ึงในตัวอย)างครั้งนี้ ผมมุ)งไปท่ีสมรรถนะของผู3เรียนด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา 

3. เม่ือเรารู3ว)าเราจะประเมินสมรรถนะด3านใด ให3เราไปพิจารณาความหมายของสมรรถนะของผู3เรียน
ด3านนั้น ๆ ให3เข3าใจ เช)น ด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา หมายถึง ความสามารถในการแก3ป]ญหาและ
อุปสรรคต)าง ๆ ท่ีเผชิญได3อย)างถูกต3อง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข3อมูลสารสนเทศ 
เข3าใจความสัมพันธbและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณb ต)าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู3ประยุกตbความรู3มาใช3
ในการปeองกันและแก3ไขป]ญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต)อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล3อม 



4. พิจารณาว)าสมรรถนะด3านนี้มีตัวชี้วัดอะไรบ3าง? เช)น ความสามารถในการแก3ป]ญหามีตัวชี้วัด              
2 ข3อคือ 4.1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหbป]ญหา  วางแผนในการแก3ป]ญหา   ดําเนินการ
แก3ป]ญหา  ตรวจสอบและสรุปผล และ 4.2 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา (ท่ีขีดเส3นใต3หมายถึง Keyword 
สําคัญท่ีจะโยงไปสู)คําว)า พฤติกรรมบ)งชี้) 

5. จากตัวชี้วัดข3อ 4.1 มีพฤติกรรมบ)งชี้ จํานวน 4 ข3อคือ 4.1.1 การวิเคราะหbป]ญหา หาสาเหตุ 
จัดระบบข3อมูล สร3างทางเลือก กําหนดทางเลือก/วิธีการ 4.1.2 การวางแผนในการแก3ป]ญหา                         
4.1.3 การดําเนินการในแก3ป]ญหา  ตรวจสอบ และบันทึกผล และ 4.1.4 สรุปผลและรายงาน 

ส)วนตัวชี้วัดข3อ 4.2 มีพฤติกรรมบ)งชี้ จํานวน 1 ข3อคือ 4.2.1 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา 
6. เข3าใจความหมายของสมรรถนะแต)ละด3าน พิจารณาตัวชี้วัด วิเคราะหbพฤติกรรมบ)งชี้ ข้ันตอนต)อไป

คือ การกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือให3ผู3เรียนได3ทํา ข3อควรระวังคือภาระงาน / ชิ้นงานท่ีกําหนดนั้นต3อง
สอดคล3องกับเนื้อหาของกลุ)มสาระการเรียนรู3ท่ีเรารับผิดชอบและสอดคล3องกับตัวชี้วัดของสมรรถนะ  

ท่ีผมอยากเพ่ิมเติมอีกประเด็นคือ ควรเป4นภาระงาน / ชิ้นงาน ท่ีสอดคล3องกับสถานการณbจาก
ชีวิตประจําวันของนักเรียน เพราะสุดท3ายเป4นชีวิตจริงของนักเรียนท่ีนักเรียนต3องพบเจอภายหลังจบการศึกษา
จากโรงเรียนท่ีเราสอน 

ตัวอย)างของภาระงาน / ชิ้นงานท่ีวิทยากรนําเสนอคือ การประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ พบว)า 
แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล3องกับเนื้อหาวิชาในกลุ)มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตรb 
แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล3องกับตัวชี้วัดของสมรรถนะด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา 

 แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล3องกับสถานการณbจากชีวิตประจําวันของนักเรียน 
หมายเหตุ เหตุผลของการมีภาระงาน / ชิ้นงาน ครูสามารถอ)านได3จากตอนท่ี 2 

 7. ข้ันตอนนี้ครูเราต3องวิเคราะหbต)อไปว)าภาระงาน / ชิ้นงานท่ีเรากําหนดมาจากข้ันตอนท่ี 6 นั้น             
มีพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานอะไรบ3าง 
 อธิบายเพ่ิมเติมครับว)า ตัวชี้วัดจากข้ันตอนท่ี 4 และพฤติกรรมบ)งชี้จากข้ันตอนท่ี 5 นั้น หลักสูตร            
ป[ 2551 ได3เขียนไว3เป4นค)ากลาง ๆ เพ่ือให3ทุกกลุ)มสาระการเรียนรู3นําไปปรับใช3ต)อไปได3 
 เม่ือเขียนเป4นค)ากลาง ๆ จึงต3องมีข้ันตอนท่ี 7 คือ พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน เพราะภาระงาน / 
ชิ้นงานนั้น สามารถแปรเปลี่ยนได3ตามธรรมชาติของกลุ)มสาระการเรียนรู3และตัวชี้วัดของสมรรถนะ ท่ีสําคัญ 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน จะเป4นตัวกําหนดรายการประเมินและเครื่องมือท่ีใช3ในการประเมินสมรรถนะของ
ผู3เรียนต)อไปได3 
 ดังตัวอย)าง 
 ภาระงาน / ชิ้นงาน คือ การประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ 
 ตัวชี้วัดข3อ 1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหbป]ญหา  วางแผนในการแก3ป]ญหา   ดําเนินการ
แก3ป]ญหา  ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 1 การวิเคราะหbป]ญหา หาสาเหตุ จัดระบบข3อมูล สร3างทางเลือก กําหนดทางเลือก/
วิธีการ 
 พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก)  

1.1 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทของแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
1.2 สํารวจและกําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการสร3างแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
1.3 ศึกษาวิธีการ / ข้ันตอนการสร3างแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้ คือ นักเรียนต	องรู	

อะไรบ3าง? 



พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 2 การวางแผนในการแก3ป]ญหา  
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
2.1 กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
2.2 กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
2.3 กําหนดบทบาทหน3าท่ีของสมาชิกภายในกลุ)ม (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต	องเตรียม

อะไรบ3าง? 
พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 3 การดําเนินการในแก3ป]ญหา  ตรวจสอบ และบันทึกผล 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
3.1 ดําเนินการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
3.2 ตรวจสอบความถูกต3องของแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต	องทํา

อะไรบ3าง? 
พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 4 สรุปผลและรายงาน 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
4.1 สรุปผลการดําเนินการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
4.2 นําเสนอและรายงานผลการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะท่ีหน3าชั้นเรียน (P) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต	องสรุปและ

นําเสนออย)างไร? 
 
ตัวชี้วัดข3อ 2 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา        
พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 1 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา        
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
1.1 คุณภาพของแบบจําลองระบบสุริยะ ด3านความถูกต3อง สวยงาม และทนทาน (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนคิดว)าป�ญหา

ได	รับแก	ไขแล3วหรือยัง? 
 
8. จากข้ันตอนท่ี 7 ครูจะสังเกตเห็นว)า เราได3เปลี่ยนตัวชี้วัดจากข้ันตอนท่ี 4 และพฤติกรรมบ)งชี้จาก

ข้ันตอนท่ี 5 (นามธรรม หรือจับต3องไม)ได3) ให3สามารถทําการวัดและประเมินผลได3ในข้ันตอนท่ี 7 (รูปธรรม 
หรือจับต3องได3)  

เหตุท่ีจะต3องเปลี่ยนจาก “จับต3องไม)ได3” ให3สามารถ “จับต3องได3” ก็เพ่ือท่ีครูเราจะได3ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช3ในการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนนั้นเอง 

พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานข3อท่ี 1 ส)วนใหญ)ประเมินความรู3นักเรียน เพราะฉะนั้นควรใช3
แบบทดสอบ 

พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานข3อท่ี 2 ส)วนใหญ)ประเมินความพร3อมในการเตรียมตัวของนักเรียน 
เพราะฉะนั้นควรใช3แบบ Check list (มี ไม)มี , ทํา ไม)ทํา) 

พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานข3อท่ี 3 – 4 ส)วนใหญ)ประเมินการปฏิบัติของนักเรียน เพราะฉะนั้นควรใช3
แบบสังเกตพฤติกรรม หรือแบบมาตราส)วนประมาณค)า เป4นต3น 

ข3อสําคัญคือ การประเมินสมรรถนะของผู3เรียนต3องเน3นให3นักเรียนได3ทําและประสบผลสําเร็จ 



9. เม่ือครูเรากําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานได3แล3ว ครูจะสังเกตเห็นได3ว)าพฤติกรรมบ)งชี้           
ตามภาระงานท่ีเรากําหนดนั้น เราสามารถทําการวัดผล (จับต3อง) ได3 เช)น ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และ
ประเภทของแบบจําลองระบบสุริยะ , กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ หรือ
ดําเนินการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ 

ห	ามลืมว%า พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานต3องสอดคล3องกับเนื้อหาของกลุ)มสาระการเรียนรู3ท่ีรับผิดชอบ
และตัวชี้วัดตามสมรรถนะแต)ละด3าน 

ในข้ันตอนนี้ผมจะพาครูไปดูตัวอย)างเครื่องมือท่ีใช3ในการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนจากการกําหนด
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานท่ีเราวิเคราะหbได3จากข้ันตอนท่ี 8 ดังนี้ 

แบบทดสอบ เช)น 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหb ป]ญหา วางแผนในการแก3ป]ญหา ดําเนินการ 

แก3ป]ญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทของแบบจําลองระบบ

สุริยะ (K) 
O) ประโยชนbของการประดิษฐbแบบจําลองในข3อใดสําคัญท่ีสุด 
 ก. อนุรักษbศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ข. ประหยัดค)าใช3จ)าย 
 ค. ใช3เวลาว)างให3เกิดประโยชนb 
 ง. สร3างความแปลกใหม)ท่ีมีอยู)เดิม 
 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เช)น 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหb ป]ญหา วางแผนในการแก3ป]ญหา ดําเนินการ 

แก3ป]ญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 

รายการ ทํา ไม%ทํา 
1. กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ   
2. กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ   
3. กําหนดบทบาทหน3าท่ีของสมาชิกภายในกลุ)ม   

 
แบบมาตราส)วนประมาณค)า (Rating Scale) 
 

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ      
2. กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ      
3. กําหนดบทบาทหน3าท่ีของสมาชิกภายในกลุ)ม      

 



หรือแบบบันทึกพฤติกรรม เช)น 
 

ประเด็น ลักษณะท่ีพบ / ส่ิงท่ีพบ 
(โยงไปสู% Rubric) 

1. ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหb 
ป]ญหา วางแผนในการแก3ป]ญหา ดําเนินการ 
แก3ป]ญหา ตรวจสอบและสรุปผล 

 

2. ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา   
 
จาก 9 ข้ันตอน ถ3านํามาเขียนเป4นตารางเพ่ือให3เห็นแนวทางการประเมินสมรรถนะของผู3เรียน        

ตลอดแนว ตารางก็จะมีลักษณะประมาณนี้ 
 

ด	าน
สมรรถนะ
ของผู	เรียน 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรม
บ%งช้ี 

ภาระงาน / 
ช้ินงาน 

พฤติกรรม
บ%งช้ีตาม
ภาระงาน 

เครื่องมือ 
ท่ีใช	 

ผู	ประเมิน 

       
 

เม่ือครูได3อ)านบทความของผมจนถึงบรรทัดนี้แล3ว ผมเชื่อว)าครูจะเห็นแนวทางในการประเมิน
สมรรถนะของผู3เรียนตลอดแนว เริ่มต้ังแต)วิเคราะหbความหมายของสมรรถนะของผู3เรียนแต)ละด3าน พิจารณาว)า
สมรรถนะนั้น ๆ มีตัวชี้วัด และมีพฤติกรรมบ)งชี้อะไรบ3าง ซ่ึงตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ)งชี้ท่ีกําหนดนั้น หลักสูตร 
ป[ 2551  ได3เขียนไว3เป4นค)ากลาง ๆ กลุ)มสาระการเรียนรู3ต)าง ๆ สามารถนําไปปรับใช3ต)อไปได3  

เม่ือได3ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ)งชี้แล3ว ข้ันตอนต)อไปคือการกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือใช3          
เป4นเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู3เรียน เม่ือมีภาระงาน / ชิ้นงานข้ันต)อไปคือการกําหนด
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน เพ่ือโยงไปสู)การออกแบบเครื่องมือสําหรับใช3ในการประเมินสมรรถนะของผู3เรียน
ท่ีเน3นการได3ปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุตามเปeาหมาย หรือเกินกว)าเปeาหมายท่ีกําหนด 

สามารถเขียนเป4นสมการเพ่ือให3ง)ายต)อความเข3าใจดังนี้ 
 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 

ยืดหยุ)นบนหลักวิชา คือหลักคิดของผมท่ีมีต)อกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 

ขอเคารพด3วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ โรงแรมคิงสbพารbค อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
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