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การศึกษาตามหลกัความสามารถ  
(Competency-Based Education : CBE ) 
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...................................................... 

จากตอนท่ี 1-3 เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความสามารถไวพ้อสมควร คาดหวงัวา่ผูส้นใจจะไดท้ราบถึง
ความส าคญัของหลกัความสามารถในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้เน้นให้เห็นว่าการจะน าความ 
สามารถไปใชน้ั้น องคก์รจ าเป็นตอ้งก าหนดใหมี้การไดค้วามสามารถ (Competency Acquisition) ข้ึนมาก่อน 
ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของกรอบความสามารถ (Competency Framework) หรือโมเดลความสามารถ 
(Competency Model) ทั้งความสามารถหลกั (Core Competency) หรือความสามารถในการปฏิบติังาน 
(Functional Competency) ส าหรับตอนท่ี 4 จะน าเสนอแนวคิดในการน าความสามารถมาใชใ้นการศึกษา ซ่ึง
น าเสนอออกเป็น 3 ตอนยอ่ย คือ 

ตอนท่ี 4-1 แนวคิดการศึกษาตามหลกัความสามารถ (CBE Concept) 
ตอนท่ี 4-2 แนวคิดการด าเนินการศึกษาตามหลกัความสามารถ (CBE Implementation) 
ตอนท่ี 4-3 การพฒันาหลกัสูตรความสามารถ (Competency Based Curriculum) 

 
ตอนที ่4-1 แนวคิดการจัดการศึกษาตามหลกัความสามารถ (CBE Concept) 
 บทน า 

การจัดการศึกษาตามหลักความสามารถ  ( Competency Based Education : CBE)   มาจากกระแส

แรงกดดนัทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเผชิญกบัการขาดบุคคลท่ีมีความสามารถดา้นแรงงานท่ีเหมาะสม จึงเป็น

ทางเลือกส าคญัและถูกก าหนดให้เป็น "วิธีการตามความรู้ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการวดั” ส่ิงท่ีบุคคลสามารถท าได้

จริง ๆ อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ความส าคญัของ CBE นั้นอยูท่ี่ความจริงท่ีวา่มนัมีส่วนช่วยในการเตรียม

คนเพื่อเพิ่มคุณค่าใหก้บัองคก์รและเพื่อปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการทางเศรษฐกิจโลก ในดา้นการศึกษาเองก็

มีแรงผลกัดนับางส่วนมาจากการเปล่ียนแปลงจากการศึกษาแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท่ีตอ้งการเปล่ียน

แนวทางปฏิบติัในการศึกษาตามมาตรฐาน (Standards based Education) เพื่อจดัการศึกษาตามความสามารถ 

(Competency based Education) เน่ืองจากการเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมุ่งเนน้การเรียนรู้ 

ความรู้ และทกัษะ ท่ีมีคุณค่า และเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัมีความตระหนกัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงการ

ปฏิบติัทางการศึกษามีความจ าเป็นต้องเปล่ียนไปเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัมี

ประโยชน์ซ่ึงเป็นพื้นฐานของความส าเร็จในระยะยาวของหน่วยงาน สถาบนัการศึกษา ต่างๆอีกดว้ย แนวคิด

พื้นฐานของการจดัการศึกษาตามความสามารถ คือ การมุงเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถระดบัต่าง ๆ 
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ของการเรียนรู้และพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีตอ้งประสบความส าเร็จ รวมทั้งมีทกัษะ ความสามารถท่ีตอ้งการในการ

ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความเป็นมาของการศึกษาตามความสามารถ 
การศึกษาตามความสามารถ : CBE มีตน้ก าเนิดจากพฤติกรรมของเทยเ์ลอร์ (1911) ท่ีมุ่งเนน้ให้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในสถานท่ีท างาน  ประกอบกบัการเคล่ือนไหวทางการศึกษาเพื่อ
ประสิทธิภาพและความจ าเป็นทางสังคม ไดเ้รียกร้องให้มีการปฏิบติัทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐาน  หลกัการจากการจดัการทางวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ถูกน าไปใชใ้นการแบ่งล าดบัและปรับปรุง
การเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการก าหนดมาตรฐานความสามารถถูกน าไปใช้กบันกัเรียนและการเตรียมความ
พร้อมของครู เพื่อมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพการจัดส่งการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน
ความสามารถเหล่านั้น  ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 ส านกังานการศึกษาของสหรัฐฯไดจ้ดัท าแนวทางการ
วดัความสามารถของนกัเรียนข้ึน และ  ในปี 1970 แนวคิดความสามารถไดเ้คล่ือนไปยงัการศึกษาระดบัสูง 
ในขณะท่ี CBE ถูกน ามาใชใ้นระดบัท่ีแตกต่างกนัในการฝึกอาชีพการคา้และการทหารมานานหลายทศวรรษ    

การศึกษาและการฝึกอบรมตามความสามารถ มีท่ีมาจากต่างประเทศเร่ิมตน้ดว้ยความพยายามของ
สหรัฐอเมริกาในการปฏิรูปการศึกษาของครูและการฝึกอบรมในทศวรรษท่ี 1960   วิวฒันาการของการ
เรียนรู้ตามความสามารถและโมเดลความสามารถเกิดข้ึนในช่วงปี 1980 และตน้ปี 1990 ไดก้ าหนดโมเดล
ความสามารถเป็นรุ่นท่ี 5   
              แนวโน้มการศึกษาตามความสามารถ 

CBE เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาส่วนบุคคลท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเช่ียวชาญท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถตามระดับท่ีคาดหวงัในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยผูเ้รียนแต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนดข้ึน  นัน่คือ ก าหนดความสามารถและเป้าหมายเพื่อให้มัน่ใจว่าผูเ้รียนทุกคน 
สามารถบรรลุเป้าหมายการศึกษา ดว้ยการให้โอกาสการเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนบุคคลและสนบัสนุนให้นกัเรียน
เรียนรู้ในเวลาและสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน  การประเมินการเรียนรู้ด าเนินการเม่ือผูเ้รียนมีพร้อมในความ 
สามารถและมีระดบัความคืบหน้าตามความตอ้งการของตนเอง การให้เครดิตหรือการรับรองจะให้เฉพาะ
เม่ือผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเช่ียวชาญ หรือความสามารถตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 ในปีท่ีผ่านมามีความสนใจเพิ่มมากข้ึนใน CBE  เป็นวิธีการท่ีสร้างความมัน่ใจว่านกัเรียนทุกคน
สามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายการศึกษาของหน่วยงานจดัการศึกษาและเป้าหมายการเตรียมความ
พร้อมดา้นอาชีพ ความมีความร่วมมือในการวางแผนและริเร่ิมด าเนินงาน มีการศึกษาเพื่อวางรากฐานส าหรับ
การเปล่ียนแปลงสู่ความสามารถ บางประเทศมีการก าหนดพระราชบญัญัติให้นักเรียนทุกคนประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงบทบญัญติัการประเมินท่ียืดหยุน่ ซ่ึงช่วยให้รัฐและหน่วยงานการศึกษาทอ้งถ่ินสามารถ
ใช้วิธีการท่ีอิงตามความสามารถในการทดสอบ รวมถึงวิธีการประเมินท่ีเป็นนวตักรรมมากข้ึน เช่น การ
ประเมินผลงานและแฟ้มสะสมผลงาน   
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การเรียนรู้ทีเ่น้นความสามารถ  หมายถึง  ระบบการเรียนการสอน การประเมินผล การให้เกรด และ

การรายงานทางวิชาการ  ซ่ึงอา้งอิงจากผูเ้รียนท่ีแสดงให้เห็นวา่ไดเ้รียนรู้ มีความรู้ และมีทกัษะ ท่ีคาดวา่จะ

สามารถเรียนรู้ขณะท่ีก้าวหน้าผ่านการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ  ระบบการศึกษาตามความสามารถใช้

มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐเพื่อก าหนดความคาดหวงัทางวิชาการและก าหนด “ ความสามารถ” หรือ“ 

Competency” ในหลกัสูตรท่ีก าหนดในสาขาวิชาหรือระดบัชั้นเรียน (แมว้า่มาตรฐานอ่ืน ๆ อาจถูกน ามาใช้

เช่นกนั โดยหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาหรือโดยองค์กรในระดบัพื้นท่ี) เป้าหมายทัว่ไปของการ

เรียนรู้หรือการจดัการศึกษาตามความสามารถ คือ เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนไดรั้บความรู้และทกัษะท่ีถือวา่เป็น

ส่ิงจ าเป็นต่อความส าเร็จในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดบัวิชาชีพ และชีวิตในวยัผูใ้หญ่ หาก

นกัเรียนไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัได ้โดยทัว่ไปพวกเขาจะไดรั้บการสอนเพิ่มเติม

หรือก าหนดเวลาการฝึกหดัและให้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการ เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุความสามารถหรือ

ตรงตามมาตรฐานความสามารถท่ีคาดหวงั 

ในปัจจุบนั การจดัการศึกษาตามความสามารถ  (Competency based Education)  ทีค  าศพัทท่ี์ก าหนด

ข้ึนและมีความหมายคลา้ยกนั คือ  การเรียนรู้ตามความสามารถ (Competency-based learning ) หรือ การ 

ศึกษาและการฝึกอบรมท่ีเนน้ความสามารถ (Competency-based education and training)  และให้ความหมาย

ว่า เป็นวิธีการสอนและการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้บ่อยในการเรียนรู้ทกัษะท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่าการเรียนรู้เชิง

นามธรรม ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการท่ีไม่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยหน่วยการเรียนรู้นั้นมีความละเอียดมาก แทนท่ีจะ

เป็นหลกัสูตรหรือโมดูลทกัษะแต่ละอย่างหรือผลการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (รู้จกัในช่ือความสามารถ : 

Competency) เป็นหน่วยเดียว ผูเ้รียนท างานดว้ยความสามารถเพียงหน่ึงคร้ังซ่ึงน่าจะเป็นองคป์ระกอบเล็ก ๆ 

ของเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึน นกัเรียนจะได้รับการประเมินความสามารถเฉพาะบุคคลและสามารถ

น าไปสู่ความสามารถอ่ืน ๆ ได้หลังจากท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ทกัษะปัจจุบนัแล้ว  หลงัจากนั้นจะได้เรียนรู้

ความสามารถท่ีสูงหรือซับซ้อนข้ึนในระดบัของการเรียนรู้และแยกจากหัวขอ้อ่ืน ๆ องคป์ระกอบทัว่ไปอีก

ประการหน่ึงของการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสามารถ คือ ความสามารถในการขา้มโมดูลการเรียนรู้ทั้งหมดหาก

ผูเ้รียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญ ส่ิงน้ีสามารถพิจารณาไดจ้ากการประเมินการเรียนรู้ก่อนการ

ทดสอบ 

ท าไมต้องจัดการศึกษาที่เน้นความสามารถ 
เป็นเพราะถึงเวลาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งระดบัต่างๆ ทางการศึกษาควรให้ความส าคญัส าหรับการศึกษาตาม

ความสามารถแลว้ นบัตั้งแต่ระบบความสามารถเกิดข้ึนและประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดน้ ามาใชจ้นยอมรับกนัวา่
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เป็นระบบการจดัการศึกษาท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ีนับเป็นเวลาสามสิบกว่าปี จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศของเราท่ีผูมี้อ  านาจจะอา้งเหตุผลมากมายทั้งขอ้จ ากดัของระบบและเวลา  และส าหรับผูเ้รียนมีเหตุผล
ส าคญัท่ีตอ้งจดัการศึกษาตามความสามารถ คือ 

1.เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนทุกคนประสบความส าเร็จในการศึกษาและมีความพร้อมดา้นวิชาชีพให้
สอดคลอ้งกบับริบททัว่ไปของความรู้และทกัษะระดบัโลก 

2.เพื่อสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนและนกัการศึกษาระดบัต่างๆให้มี
ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.เพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการจดัการศึกษารูปแบบต่างๆและการ
เรียนรู้ออนไลน์ส าหรับเป็นตวัเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา 

4.เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากข้ึนส าหรับผูเ้รียนท่ีจะไม่ผา่นการศึกษาจากระดบัท่ีเขา้รับการศึกษา
เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งมีภาระการท างานหรือภาระดูแลครอบครัว  

5.เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อการเปล่ียนผา่นไปสู่
ระบบการศึกษาตามความสามารถ เพราะนอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนในความรับผิดชอบของตนประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงานและเสริมความพร้อมของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกดัแล้ว ยงัเป็นก าลงั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายของภาครัฐเพื่อใหมี้นวตักรรมการศึกษาท่ีเนน้ความสามารถ 
 
นิยาม/ความหมาย  ของ CBE  (CBE Definition) 

ค าวา่ "การศึกษาตามหลักความสามารถ (competency-based education )" หมายถึง รูปแบบระบบ
การศึกษาท่ี  

1. การจดัเรียนการสอน/การใหก้ารศึกษา/การฝึกอบรม ไดรั้บการออกแบบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนจะ
มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถหรือความเช่ียวชาญ  โดยการพฒันากรอบความสามารถหรือความเช่ียวชาญท่ี
ตอ้งการข้ึนเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

2.การจดัการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นวา่หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง/โรงเรียน มีการบริหาร
จดัการเพื่อใหก้ารสนบัสนุนระบบการจดัการศึกษาตามหลกัความสามารถ .  

3.การก าหนดโครงสร้างการศึกษาตามความสามารถ ท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความ
ยดืหยุน่และการสนบัสนุนท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูเ้รียนมีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานสูงสุดท่ีเป็นไปได ้ 

4.การสร้างระบบการวดัและประเมินความสามารถท่ีชดัเจนและสอบเทียบกบักรอบความสามารถ
การเรียนรู้ท่ีสามารถปรับใหเ้หมาะกบัจุดแขง็ ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน  

5.การจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และเป็นตวัเลือกในส่ิงท่ีเขาเรียนรู้วา่ ตอ้งท าอยา่งไร
เม่ือไรและท่ีไหน  
 



5 
 

ลกัษณะการศึกษาตามความสามารถ 
เป้าหมายการเรียนรู้  -ก าหนดความสามารถและองคป์ระกอบท่ีชดัเจน 
        -วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจนสะทอ้นส่ิงท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งรู้ สามารถท า 
                                   และน าไปใชแ้ละวดัผลได ้  
        -ผลลพัธ์การเรียนรู้เนน้ความสามารถ ซ่ึงระบุการใชง้านและการพฒันาความรู้ 

                                  ทกัษะท่ีชดัเจนและสามารถวดัความสามารถผูเ้รียนได ้ 
       -นกัเรียนกา้วหนา้ดว้ยเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจน บนพื้นฐานความเช่ียวชาญ 
                                   ของมาตรฐานวชิาชีพและการด าเนินงานหน่วยการศึกษา  
การยอมรับการเรียนรู้ และความก้าวหน้า 
                                 -ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ก่อนท่ีจะไดรั้บการยอมรับความกา้วหนา้ 
       -ผูเ้รียนไดรั้บการยอมรับเม่ือบรรลุระดบัความสามารถท่ีก าหนด 
       -ผูเ้รียนไดรั้บความกา้วหนา้ตามระดบัความสามารถ/ความเช่ียวชาญ 
                                 -ผูเ้รียนจะเขา้สู่การศึกษาหรือหลกัสูตรระดบัถดัไปตอ้งแสดงถึงทกัษะและ 

                                  ความรู้ดา้นเน้ือหาเชิงประจกัษ ์
แนวทางการจัดการศึกษา 
                                  -เนน้วธีิการจดัการศึกษา(การเรียนการสอน/การฝึกอบรม)ตามความตอ้งการ 
                                 และหลากหลายเป็นรายบุคคล 
        -ผูเ้รียนแสดงความสามารถอยา่งอิสระและรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 

      -ผูเ้รียนไดรั้บการสนบัสนุนท่ีตรงเวลาและแตกต่างตามความตอ้งการของ 
       แต่ละบุคคล 
      - CBE เป็นองคป์ระกอบของการเรียนรู้ส่วนบุคคลพร้อมกบัเทคโนโลยกีาร 
       เรียนรู้และความสามารถส่วนบุคคล 

 การแสดงความสามารถ 
        -มีการใหค้วามยดืหยุน่แก่นกัเรียนในการเรียนรู้มากข้ึนหรือนอ้ยลง 
                                         -การไดม้าซ่ึงความสามารถเป็นตวัแปรตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของ 
                                               ผูเ้รียนแต่ละคน 

     -ผูเ้รียนแสดงออกถึงความสามารถและความคืบหนา้ตามระดบัและพื้นท่ีท่ี 
       แตกต่างกนั  

 การประเมินการเรียนรู้ 
       -เนน้การประเมินท่ีมีความหมายและเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
      -มุ่งเนน้ความโปร่งใสของวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และการประเมิน  
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      -มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
      -ใชม้าตรการหลายอยา่งเพื่อก าหนดความเช่ียวชาญและการประเมินส าคญั 
                                              ตามระบบ (formative assessments )    
      -ผูเ้รียนจะไดรั้บผลตอบรับเก่ียวกบัความกา้วหนา้จากความสามารถหน่ึงไปสู่ 
                                             ความสามารถเฉพาะท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะ และความสามารถท่ียากข้ึน  
                                             จนกวา่จะแสดงความสามารถสูงสุดตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 
คุณสมบัติเด่นหลายประการของการศึกษาตามหลกัความสามารถ 
ด้านวตัถุประสงค์และการสร้างวฒันธรรมความสามารถ 

1. การก าหนดและออกแบบผลลัพธ์ความส าเร็จของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ โดยหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  ตอ้งก าหนด/พฒันากรอบความสามารถส าหรับ
การศึกษาตามหลกัความสามารถ ข้ึนก่อน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของกรอบความสามารถ (Competency 
Framework) หรือโมเดลความสามารถ (Competency Model) เพื่อสร้างความมัน่ใจได้ว่าผูเ้รียนจะมี
ความสามารถ และสามารถน าความรู้ ทกัษะ และความสามารถไปใชไ้ดอ้ยา่งอิสระและสามารถแกปั้ญหากบั
การด ารงชีวติในบริบทใหม่ๆ   

2. การออกแบบโครงสร้างการจัดการศึกษาตามความสามารถเชิงลึกเพื่อพัฒนาส่งเสริมความส าเร็จ
แก่ผู้เรียน  โดยหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ก าหนดวฒันธรรมการเรียนการสอนให้ค  ามัน่ท่ีจะ
รับผิดชอบผูเ้รียนทุกคนท่ีจะเรียนรู้ตามความคาดหวงัในการเรียนรู้  พฒันานกัการศึกษาให้ความรู้ ทกัษะ
ความสามารถทางวิชาการ การถ่ายโอนความสามารถในการเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้เชิงวิชาการ
ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมให้ผูเ้รียนได้รับการเรียนรู้เชิงลึกอย่างแท้จริง โปร่งใส มีเน้ือหาหลักท่ี
เช่ียวชาญ มีความยืดหยุ่นในการใช้เวลาทรัพยากรและการสนบัสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนจะกา้วหน้าต่อ
ไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งการให้โอกาสการมีส่วนร่วมในปัญหาจากโลกแห่งความจริงความรับผิดชอบ
ร่วมกนัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3. การสร้าง ส่งเสริมวฒันธรรมระบบฐานความสามารถการเรียนรู้ที่เน้นการเติบโตการรวมและการ
เสริมพลังส าหรับผู้เรียนและผู้ใหญ่  โดยหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มุ่งการสร้างโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ก าหนดศาสตร์แห่งการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น การพฒันาทกัษะการ
จดัการการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจภายในท่ี เน้นการเพิ่มความปลอดภยัและการเป็นเจ้าของสูงสุด 
ผูเ้รียนมีอ านาจเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตนเอง ก าหนดโครงสร้างความเป็นผูน้ าแบบกระจายท่ีช่วยให้นกั
การศึกษา สามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของนกัเรียน เน้นความเสมอภาคซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของ
การศึกษาความสามารถ เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนทุกคนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนการสอนอยา่งทัว่ถึง 
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนที่ตรงเวลาและหลากหลาย โดยสถานศึกษาตอ้งพฒันา

ตารางและกลไกให้ผูเ้รียนไดรั้บการสนบัสนุนเพิ่มเติม ในระหวา่งท่ีผูเ้รียนแสวงหาแนวทางกบัแนวคิดใหม่
เพื่อให้ตนเองสามารถเรียนรู้และสร้างความรู้และทกัษะ  การประเมินตามรูปแบบ (Formative Assessment)
และการป้อนกลบั (Feedback) อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของงานการเรียนรู้ เป็นส่ิงจ าเป็นในการ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ สร้างความกา้วหนา้ และกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมีความหมาย 

5. การสร้างระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและผสมผสานศาสตร์แห่งการเรียนรู้เข้ากับการสอน โดย
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จะอาศยัแนวคิดหลกัการเรียนรู้ เช่น หลักการเรียนรู้ของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) ส าหรับการก าหนดกรอบความสามารถและพฤติกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถ 
หลกัการสอนท่ีเน้นการวิจยั ดว้ย"การพบปะผูเ้รียน" และสร้างแรงจูงใจภายใน ออกแบบกลยุทธ์การสอน
ส าหรับผูเ้รียน  พฒันาทกัษะ ทางอารมณ์ ทางสังคมและพื้นฐานทางวิชาการ  ท าการประเมินผลการเรียนรู้
และการพฒันาของผูเ้รียนเพื่อก าหนดความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และกา้วหน้า  การเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนและผูใ้หญ่นั้นมีพื้นฐานอยูใ่น
หลักการเรียนรู้และพยายามท่ีจะฝังกลวิธีความยุติธรรม เช่น วิธีการตอบสนองทางวฒันธรรมและการ
ออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นแกนกลางของการเรียนการสอน การช่วยเหลือนักเรียนในการสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ  มีรากฐานมาจากหลกัการเรียนรู้และเป็นหน่ึงในผลส าเร็จของนกัเรียน 

6. การประเมินผลตามวงจรการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์และการถ่ายโอนความรู้
ทกัษะ โดย หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา พฒันาระบบการประเมินตามหลกัความสามารถท่ีเนน้การ
เรียนรู้ลึก คือ การประเมินตามรูปแบบ (Formative Assessment) อยา่งลึกซ้ึงตามวงจรการเรียนรู้ พฒันาขีด
ความสามารถส าหรับการประเมินตามผลการปฏิบติังาน (performance-based assessments) เพื่อให้แน่ใจวา่
ผูเ้รียนได้รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้และการสร้างทักษะขั้นสูงในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินผล ทั้งน้ี ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และช้ีแนะการเรียนรู้อยา่งมือ
อาชีพของครู โดยทัว่ไปผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนหรือแกไ้ขเม่ือยงัไม่ช านาญจนกว่าจะถึงระดบัการปฏิบติัท่ี
ก าหนดไว ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ียวชาญตามความคาดหวงัในการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการประเมินการเรียนรู้ท่ีมีความโปร่งใส ทนัเวลา สามารถระบุแหล่งท่ีมาของหลกัฐานการเรียนรู้
และการส่ือสารความคืบหนา้  สถานศึกษาจะท าการประเมินผลขั้นสุดทา้ย (summative assessments) โดยใช้
การเรียนรู้รายบุคคล ซ่ึงเป็นวิธีการควบคุมคุณภาพและความรับผิดชอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนมี
มาตรฐานสูง  เม่ือผูเ้รียนไดแ้สดงหลกัฐานว่าผูเ้รียนมีความสามารถหรือเช่ียวชาญตลอดเส้นทางการเรียนรู้
ไม่ใช่แค่ในระดบัชั้นเรียน  
ด้านการก าหนดโครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน 

7. การก าหนดกลไกในการสร้างความมั่นใจในความคาดหวังของความรู้และทักษะ โดย หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา สร้างกลไกการด าเนินงานเพื่อตอบประเด็นส าคญั เช่น เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่า
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ผูเ้รียนได้เรียนรู้ , เราจะสามารถมัน่ใจไดว้่าผูเ้รียนก าลงัพฒันาความรู้และทกัษะท่ีตอ้งการอย่างไร,เราจะ
มัน่ใจวา่เรารู้วิธีการวดัความรู้และทกัษะของผูเ้รียนเหล่านั้นอยา่งไร หรือ นกัการศึกษาจะก าหนดแนวทาง/
วิธีการวดัความสามารถของผูเ้รียนในลกัษณะเดียวกนัทัว่ทั้งระบบไดอ้ย่างไร เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อลดหรือขจดั
ปัญหาความแปรปรวนของระบบเดิม เช่น ปัญหาการก าหนดระดบัประสิทธิภาพ, วิธีการให้ระดบัคะแนนท่ี
แตกต่างกนัในพื้นท่ี สถานศึกษาหรือห้องเรียน, หรืออคติในการเป็นผูต้ดัสินขั้นสุดทา้ยท่ีอาจตั้งใจหรือไม่
ตั้ งใจ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามการศึกษาตามความสามารถจะใช ้  
กระบวนการกลัน่กรองท าให้ครูมีความเขา้ใจในมาตรฐานและความคาดหวงั   ครูมีการสอบเทียบเพื่อให้
แน่ใจวา่ไดมี้การท าการประเมินหลกัฐานการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้ง การให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนและ
เช่ือถือไดแ้ก่นกัเรียน ครู และครอบครัวเก่ียวกบัสภาพท่ีนกัเรียนเป็นอยูบ่นเส้นทางสู่การส าเร็จการศึกษาตาม
ความสามารถ ได้แก่ กรอบความสามารถ (ความรู้ ทกัษะ คุณลักษณะ ฯลฯ ท่ีก าหนดข้ึน) แนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จะช่วยสร้างความมัน่ใจในความเสมอภาคและ
ศกัยภาพของสถานศึกษาเพิ่มข้ึน เป็นขั้นสูง 

8. การสร้างความโปร่งใสด้วยความคาดหวังที่ชัดเจน โดย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
สร้างความชดัเจนของเป้าหมายท่ีจะตอ้งเรียนรู้ตามความคาดหวงัของผูเ้รียนและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความชดัเจน 
นัน่คือ ก าหนดกรอบความสามารถหรือโมเดลความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนของผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
กรอบความสามารถการเรียนรู้ (Competency based Learning Framework/Model) ส าหรับผูเ้รียนระดบัต่างๆ 
เช่น ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา การศึกษาวชิาชีพ การศึกษาตามอธัยาศยั หรือ ฯลฯ กรอบความสามารถ
ส าหรับหน่วยงาน สถานศึกษาท่ีด าเนินงานการศึกษาตามความสามารถ (Competency based Training and 
assessment) ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปฏิบติั เช่น ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดผลลพัธ์/
ความคาดหวงัการเรียนรู้/การพฒันาท่ีสามารถท าไดใ้นทุกระดบัท่ีชดัเจน ก าหนดมาตรฐานความสามารถท่ี
สะท้อนผลลัพธ์ความส าเร็จของนักเรียน ก าหนดแนวการปฏิบติัส าหรับการจัดการเรียนรู้และพฒันา
ความสามารถ  ก าหนดวิธีการท่ีท าให้ผูเ้รียน/ผูไ้ดรั้บการพฒันามีความกา้วหน้าตามกรอบความสามารถท่ี
ก าหนด ก าหนดแนวทางการวดัและประเมินความสามารถผูเ้รียน/ผูรั้บการพฒันาท่ีโปร่งใส รวมถึง ก าหนด
ส่ิงท่ีผูเ้รียนควรจะรู้และมีแรงจูงใจในการศึกษาตามความสามารถมากข้ึน   

9. การใช้กลยุทธ์การส่ือสารความก้าวหน้าสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และความส าเร็จของ
นักเรียน  โดย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  สร้างระบบการให้เกรดท่ีโปร่งใส ซ่ึงมีรากฐานมา
จากวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ อาศยัความล้มเหลวและความผิดพลาดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
ความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ นกัเรียนมีความชดัเจนในความสามารถและลกัษณะท่ีพวกเขาสามารถเรียนรู้ได ้
เช่น การให้คะแนนตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัเกรด การจดัล าดบัตามความสามารถท่ี
สอดคลอ้งกบัเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีนโยบายการให้แยกคะแนนพฤติกรรมและทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติจากนกัวชิาการเพื่อความโปร่งใสและเป็นกลาง โดยนกัเรียนจะไดรั้บขอ้เสนอแนะและค าแนะน า
ท่ีมีประสิทธิภาพ นกัเรียนไดรั้บการคาดหวงัและสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมในการฝึกฝนและการแกไ้ขเพิ่มเติม
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จนกว่าจะสามารถแสดงความความสมารถได้ตามความคาดหวงั ซ่ึงระบบใหม่น้ีจะช่วยแก้ปัญหาความ
แปรปรวนในการก าหนดผลสัมฤทธ์ิโดยครู ความเส่ียงต่อความลม้เหลวและสร้างความไม่ไวว้างใจต่อแง่มุม
ของระบบดั้งเดิมไม่สะทอ้นการเรียนรู้ 

10. ความก้าวหน้าของผู้เรียนขึน้อยู่กบัการบรรลุความคาดหวงัในการเรียนรู้ ผ่านเส้นทางการเรียนรู้
ส่วนบุคคล  โดยระบบการศึกษาตามความสามารถ ผูเ้รียนอาจตอ้งการเวลามากข้ึนในการเรียนรู้แนวคิดและ
ทกัษะอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงหากมีช่องวา่งในการเรียนรู้ ผูเ้รียนอาจจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนเพื่อให้ไดค้วามรู้และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นด้วยการสนับสนุนและมีเวลาการสอนเพิ่มเติม  ซ่ึงหากจ าเป็นผูเ้รียนจะได้รับเม่ือพวกเขาพร้อม 
ข้ึนอยูก่บัขอบเขตและเป้าหมายการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถติดตามความกา้วหนา้ตามเส้นทางการเรียนรู้ส่วน
บุคคลไปขา้งหนา้ไดม้ากกวา่การพฒันาแบบดั้งเดิม ระบบท่ีเน้นความสามารถช่วยให้แน่ใจวา่ผูเ้รียนพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในอนาคตอย่างแทจ้ริงโดยอิงจากความก้าวหน้าและการได้รับความเช่ือถือได้ในการ
แสดงออกถึงความรู้ ทกัษะและความสามารถ. 

วิธีด าเนินงานด้านการศึกษาตามความสามารถ เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถไวใ้นหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงจาก
หลกัสูตรเดิมท่ีมีอยู่แลว้ การศึกษาหรือการเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถจึงไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีขดักบัประเพณีและ
ค่านิยมทางการศึกษาดั้งเดิมแต่อยา่งใด การศึกษาหรือการเรียนรู้ดว้ยความสามารถมีคุณค่าส าหรับผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดในชุมชนการเรียนรู้  ผูเ้รียนมีโอกาสมากข้ึนในการเป็นเจา้ของการเรียนรู้และขยายเส้นทาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความกา้วหนา้อยา่งมืออาชีพและแสดงผลการเรียนรู้ในขอบเขตของความสามารถท่ี
ปรากฏในประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ผูน้ าทางวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญสามารถจดัท าหลกัสูตรท่ี
น่าสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้และผลิตผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ รวมทั้ง ผูน้ าองค์กร หน่วยงาน 
สถาบนั สถานศึกษา แสดงออกถึงความสามารถท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีวิธีการใหม่ๆ ในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ
และบรรลุผลลพัธ์การจดัการศึกษาตามระบบความสามารถท่ีท าการปรับปรุงข้ึน 

จากแนวคิดของหลกัการและแนวคิดการจดัการศึกษาตามความสามารถท่ีเสนอมาขา้งตน้ ท าให้เกิด
ค าถามท่ีทา้ทายต่อผูน้ า ผูบ้ริหารการศึกษา นกัการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัว่า เราจะบรรลุผลส าเร็จ
เหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร ค าตอบพื้นฐาน คือ ตอ้งเร่ิมดว้ยการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจดัศึกษาตามความสามารถ
ท่ีมีความหลากหลาย การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามความสามารถสู่การปฏิบัติ และการ
ปรับเปล่ียนระบบการศึกษาจากดั้งเดิมมาสู่ระบบการศึกษาตามความสามารถควรมีแนวทางด าเนินงาน
อยา่งไร. 

.............................................................. 
 

ตอนต่อไป  ตอนท่ี 4-2   แนวทางการด าเนินงานการจดัการศึกษาตามความสามารถ  
 


