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บทบาทการประเมนิในการศึกษาตามความสามารถ 
(Competency-Based Education : CBE - Role of Competence Assessment) 

ดร.ชัชรินทร์  ชวนวนั ข้าราชการบ านาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2563 
...................................................... 

 

การศึกษาตามความสามารถมีกระบวนการด าเนินงานพฒันาความสามารถในภาพรวม คือ วงจรการ
พฒันาความสามารถ (Competence Development Lifecycle) ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินงานส าคญั 4 
ขั้นตอน (ตามภาพ) ท่ีอาจมีความแตกต่างกนับา้งตามบริบททางการศึกษา  การประเมินผลตามวงจรการ
พฒันาความสามารถ เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยความสามารถท่ีมี
ความแตกต่างกนัพอสมควรทั้ง ขั้นตอนกระบวนการ,แบบฟอร์มการประเมิน และบทบาทท่ีด าเนินการ   
อยา่งไรก็ตามการพฒันาการศึกษาของทรัพยากรมนุษย ์ตามหลกัความสามารถ  องคก์รจ าเป็นตอ้งก าหนดให้
มีการไดม้าของความสามารถ (Competency Acquisition) ข้ึนมาก่อน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของกรอบ
ความสามารถ (Competency Framework) หรือโมเดลความสามารถ (Competency Model)  แลว้จึงน าไปสู่
การด าเนินงานตามวงจรการพฒันาความสามารถต่อไป 

การก าหนดสมรรถนะทีส่อดคล้องกบังาน 
(Job-based Competency)

 เรียกว่ารูปแบบสมรรถนะ
(Competency-Model)

วงจรการพฒันาสมรรถนะ
Competence Development Lifecycle

1. Organizational 

Competence Map

2. Competence 

Assessment
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1.ประเมนิสมรรถนะตนเอง
Self-Assessment

2.หาความต่างระหว่างสมรรถนะตนเอง
กับสมรรถนะที่คาดหวังในบทบาท

(GAP Analysis)

พฒันาสมรรถนะตนเอง

1.จัดท า ID Plan

2.ออกแบบหลกัสูตรการพฒันา
สมรรถนะเพือ่สนองต่อสมรรถนะ

ทีม่ี gaps น้อย

การก ากบั ติดตามการพฒันาและประเมิน
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

Continuous Performance Monitoring 

and Assessment to confirm 

improvement.

โมเดลสมรรถนะ
Competency

ประเมินสมรรถนะ
Com-Assessment
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 การพฒันาสมรรถนะ
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ส าหรับตอนน้ี   จะน าเสนอแนวคิดบทบาทการประเมินผลในวงจรการพฒันาความสามารถ  ซ่ึง
น าเสนอเป็น 4 ตอนยอ่ย คือ 

ตอนท่ี 1 การก าหนดความสามารถ (Organizational Competency Model) คือ ก าหนดบทบาทงาน
และความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบังาน  (Identification of Job Role and relevance competencies)  

ตอนท่ี 2 การประเมินความสามารถ (Competency Assessment) กิจกรรมการประเมิน คือ การ
ประเมินความสามารถตนเอง (Self Assessment) เพื่อหาความแตกต่างระหวา่งความสามารถท่ีเป็นจริงกบั
ความสามารถท่ีคาดหวงั (ท่ีก าหนด) และใหไ้ดค้วามสามารถท่ีจะพฒันา (GAP) 

ตอนท่ี 3 กลยทุธ์การพฒันา (Strategies Development) คือ การออกแบบโปรแกรมการพฒันา
ความสามารถเพื่อลดช่องวา่งท่ีระบุ ,การก าหนดกิจกรรมการพฒันาความสามารถเพื่อการบรรลุระดบั
ความสามารถท่ีสูงข้ึน,การรวบรวมหลกัฐานแสดงระดบัความสามารถของผูเ้รียน  เช่น การจดัท า ID Plan 
การจดัท าหลกัสูตรความสามารถ (Competency Based Curriculum) การพฒันาแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Plan and Activities) การประเมินกิจกรรม/ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Action/Learning Outcome 
Assessment) เป็นตน้ 

ตอนท่ี 4 การประเมินทบทวน (Reassess) คือ การก ากบัติดตามการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและประเมิน
เพื่อทบทวนยนืยนัการพฒันา  ซ่ึงเป็นการประเมินโดยผูอ่ื้น (Assessment by others) เพื่อใหเ้กิดการยอมรับ
ระดบัความสามารถอยา่งเป็นทางการ  
 
ตอนที ่1 บทน า-บทบาทการประเมินในการศึกษาตามความสามารถ 

การศึกษาตามความสามารถ  ( Competency Based Education : CBE)   มีค  าศพัทท่ี์ก าหนดข้ึนและมี

ความหมายคลา้ยกนั คือ  การเรียนรู้ตามความสามารถ (Competency-based learning ) หรือ การศึกษาและ

การฝึกอบรมท่ีเนน้ความสามารถ (Competency-based education and training)  มาจากกระแสแรงกดดนัทาง

สังคมและเศรษฐกิจท่ีเผชิญกบัการขาดบุคคลท่ีมีความสามารถด้านแรงงานท่ีเหมาะสม จึงเป็นทางเลือก

ส าคญัและถูกก าหนดให้เป็น "วิธีการสร้างความรู้ การวดัส่ิงท่ีบุคคลสามารถท าไดจ้ริง ๆ อนัเป็นผลมาจาก

การเรียนรู้ ความส าคญัของ CBE นั้น คือ การช่วยเตรียมคนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบัองคก์รและเพื่อปรับให้เขา้

กบัความตอ้งการทางเศรษฐกิจโลก ในดา้นการศึกษาเองก็มีแรงผลกัดนัมาจากความตอ้งการเปล่ียนแปลงจาก

การศึกษาแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท่ีเนน้การศึกษาตามมาตรฐาน (Standards based Education) มาเป็น

การจดัการศึกษาตามความสามารถ (Competency based Education) เน่ืองจากการจดัการศึกษาตาม

ความสามารถมีแนวคิดพื้นฐาน  คือ การมุงเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถระดบัต่าง ๆ ของการเรียนรู้

และพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีตอ้งประสบความส าเร็จ รวมทั้งมีทกัษะ ความสามารถท่ีตอ้งการในการประกอบอาชีพ

ท่ีเก่ียวขอ้งช่วยให้ผูเ้รียนมุ่งเนน้การเรียนรู้ ความรู้ และทกัษะท่ีมีคุณค่า และเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และ
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สร้างความตระหนักในการปฏิบติัทางการศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนไปเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และยงัเป็นพื้นฐานของความส าเร็จในระยะยาวของหน่วยงาน สถาบนัการศึกษา ต่างๆอีกดว้ย  

การศึกษาตามความสามารถและการประเมิน 
การศึกษาตามความสามารถ (Competency-Based Education) เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาส่วนบุคคล

ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ตามระดบัท่ีคาดหวงั   การก าหนดความสามารถและ
เป้าหมายก็เพื่อให้มัน่ใจว่าผูเ้รียนทุกคนจะสามารถบรรลุเป้าหมายการศึกษา  ดงันั้น ผูเ้รียนแต่ละคนจึงมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนดข้ึน   รวมทั้งได้รับโอกาสการเรียนรู้ส่วนบุคคลและ
สนบัสนุนให้เรียนรู้ในเวลาและสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั  การประเมินการเรียนรู้ (Learning assessment) จะ
ด าเนินการเม่ือผูเ้รียนพร้อมในความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ท่ีก าหนดและมีระดบัความกา้วหน้าตามความ
ต้องการของตนเอง การให้การรับรองจะให้เฉพาะเม่ือผูเ้รียนได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญ หรือ
ความสามารถตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนด  การสนบัสนุนดงักล่าวจึงก าหนดให้มีความร่วมมือในการ
วางแผนและริเร่ิมด าเนินงาน  การศึกษาเพื่อวางรากฐานส าหรับการเปล่ียนแปลงสู่ความสามารถ  การก าหนด
กฎหมายเพื่อให้นกัเรียนทุกคนประสบความส าเร็จ  รวมถึงการก าหนดการประเมินความสามารถท่ียืดหยุ่น 
ซ่ึงช่วยใหรั้ฐและหน่วยงานการศึกษาทอ้งถ่ินสามารถใชว้ธีิการท่ีอิงตามความสามารถในการทดสอบ รวมถึง
วธีิการประเมินท่ีเป็นนวตักรรมมากข้ึน เช่น การประเมินผลงานและแฟ้มสะสมผลงาน   
 
การพฒันาความสามารถและการประเมินความสามารถ คืออะไร? 

การพฒันาความสามารถ (Competency Development) 
 การพฒันาความสามารถ มีค าจ  ากดัความกวา้ง ๆ หมายถึง "การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และการ

รับรู้ทัว่ไป" ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบเฉพาะดา้นต่างๆ  การพฒันาความสามารถมีลกัษณะดงัน้ี  
1.การพฒันาความสามารถ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเขา้ใจส่วนบุคคล ดงันั้น จึงเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล 
2.การพฒันาความสามารถ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ดงันั้น จึงเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
3.กิจกรรมการพฒันาท่ีก าหนดและไดรั้บการรับรองรับรองจะน าไปสู่การพฒันาความสามารถ การ

พฒันาความสามารถไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะประเภท แต่เป็นการเรียนรู้ในหลกัการจากส่ิงท่ี
ท าการพฒันาความสามารถ ซ่ึงมกัจะรวมถึงการเรียนรู้นอกระบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนอกการศึกษาและ
ไม่ไดรั้บการรับรอง การพฒันาความสามารถอาจเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการส่วนใหญ่  แต่การ
เรียนรู้อยา่งเป็นทางการอาจไม่ใช่องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นในการพฒันาความสามารถทั้งหมด แต่ยงัตอ้งเขา้ใจ
ถึงปัจจยัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีเพื่อสนบัสนุนการพฒันาความสามารถ  ประกอบดว้ย 
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ปัจจยัลกัษณะแรก  คือ การใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายของผูเ้รียนซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนใหบุ้คคลมี
ส่วนร่วมในการพฒันา  ดงันั้น การพฒันาความสามารถ  จึงควรมีเป้าหมายการสนบัสนุนผูเ้รียนตลอดชีวิต  
ดงัน้ี  

1. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนทราบขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัหนา้ท่ีหรืองานท่ีมีอยูข่องตนเอง 
2. ผูเ้รียนตอ้งการศึกษาหนา้ท่ีหรืองานใหม่หรือปรับปรุงระดบังานปัจจุบนัของตนเอง 
3. ผูเ้รียนตอ้งการสะทอ้นความสามารถในปัจจุบนัของตนเองเพื่อดูวา่หนา้ท่ีและงานใดบา้งท่ีตนเอง

เป็นอยู ่หรือเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 
4. ผูเ้รียนตอ้งการพฒันาระดบัความสามารถเฉพาะดา้นของตนเอง 
5. ผูเ้รียนตอ้งการการสนบัสนุนเก่ียวกบัปัญหาการเรียนรู้ท่ีไม่ส าคญั 
6. ผูเ้รียนตอ้งการส ารวจความเป็นไปไดใ้นเครือข่ายการเรียนรู้สาขาใหม่  เพื่อช่วยก าหนดเป้าหมาย

การเรียนรู้ใหม่ 
ปัจจยัลกัษณะท่ีสอง  คือ การพฒันาความสามารถ เป็นกระบวนการ ท่ีมีขั้นตอน รายละเอียด และ

วธีิการหลายประการในการพฒันาความสามารถ   
ปัจจยัลกัษณะท่ีสาม  คือ  กระบวนการพฒันาความสามารถอาจด าเนินการไปตามเส้นทางการ

พฒันาท่ีเป็นไปไดห้ลายเส้นทาง  บางเส้นทางอาจมีลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  บางเส้นทาง
อาจมีการเคล่ือนท่ีท่ีสมบูรณ์และส้ินสุดลงดว้ยการรับรอง  บางเส้นทางอาจไม่สมบูรณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
ไม่สมบูรณ์ของเป้าหมายผูเ้รียนบางส่วนอีกดว้ย  

การประเมินความสามารถ  (Competency  Assessment) 
 การประเมินความสามารถ มีค าจ  ากัดความว่า เป็นการประเมินส่ิงท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามความ 

สามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงแยกแยะความแตกต่างจากการประเมินความสามารถแบบ   'การประเมินแบบดั้งเดิม' 
อยา่งกวา้งๆ  การประเมินความสามารถอาจใชไ้ดท้ั้งรูปแบบทั้งการประเมินขั้นสูงและแบบเรียบง่าย รูปแบบ
การประเมินขั้นสูง เช่น การใช้เทคนิคการประเมินแบบ 360 องศาและการประเมินพอร์ตโฟลิโอ   รูปแบบ
การประเมินท่ีเรียบง่าย  เช่น การทดสอบแบบเลือกตอบ อาจใช้เพื่อการประเมินความสามารถอีกดว้ย แต่
อยา่งไรก็ตาม  การประเมินความสามารถปัจจุบนัมีประเด็นความแตกต่างจากการประเมินแบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ 

1.ลกัษณะท่ีแตกต่างอนัดบัแรก คือ เร่ืองความครบถว้นสมบูรณ์ของความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่คือ 
การประเมินความสามารถเป็นการประเมินระดบัความสามารถเฉพาะเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์โดยรวมท่ีตอ้งการ 
ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นส่วนหน่ึงของความสามารถเฉพาะนั้นๆ  แต่ยงัสอดคลอ้งกบัค านิยามของความสามารถ ท่ี
เป็นประสิทธิภาพโดยรวมภายในอาชีพ ซ่ึงอาจมีตั้งแต่ระดบัความสามารถพื้นฐานจนถึงระดบัสูงสุดของ
ความเป็นเลิศ และความ สามารถระดบัมืออาชีพ  แนวคิดเร่ืองความครบถว้นสมบูรณ์น้ีสะทอ้นให้เห็นใน
การฝึกประเมินความ สามารถ ซ่ึงการประเมินความสามารถทางวิชาชีพโดยทัว่ไปจะค านึงถึงหลกัฐานสอง
ประเภท คือ  หลกัฐานการปฏิบติังาน (Performance evidence) ท่ีเป็นหลกัฐานท่ีไดจ้ากการใช้ทั้งความ
เช่ียวชาญและทกัษะทัว่ไปในบริบททางวิชาชีพ และหลกัฐานความสามารถ (capability evidence) ท่ีเป็น
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หลักฐานท่ีไม่ได้มาโดยตรงจากสถานท่ีท างานซ่ึงใช้เพื่อเสริมหลักฐานการปฏิบติังานหรือเพื่อยืนยนั
ศกัยภาพของผูเ้รียนในอนาคต 

2.ลกัษณะท่ีแตกต่างท่ีสอง คือ การประเมินความสามารถไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม
เฉพาะ และการประเมินความสามารถไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา การประเมินความสามารถ
แตกต่างจากการประเมินแบบดั้งเดิมท่ีเป็นการมุ่งทดสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีสอนตามหลกัสูตร
เฉพาะหรือการฝึกอบรมท่ีไดรั้บมา การแยกการฝึกอบรมและการประเมินผลจึงเป็นพื้นฐานของการประเมิน
ความสามารถ การก าหนดการประเมินความสามารถดว้ยวิธีน้ีแสดงให้เห็นว่าการประเมินความสามารถ
แตกต่างจากการประเมินประเภทอ่ืน 

 •การประเมินความสามารถไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมเฉพาะ  การจดัระบบระหว่าง
การฝึกอบรมและการประเมินจึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีการประเมินความสามารถตามบทบาท ในทางตรงกนัขา้ม
การจดัระบบระหวา่งการประเมินความสามารถและส่ิงท่ีผูเ้ช่ียวชาญท าจริงในทางปฏิบติัมีความส าคญัสูงสุด  
ดงันั้น วิธีการประเมินจึงควรตรงกบัส่ิงท่ีมืออาชีพกระท าในทางปฏิบติั นอกจากนั้นการประเมินความ 
สามารถยงัเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมและกิจกรรมการพฒันาความสามารถ การจดัระบบจะมีบทบาท 
เน้ือหาและรูปแบบการศึกษาในโปรแกรมท่ีตรงกบัความสามารถท่ีจะประเมิน แต่การประเมินแบบดั้งเดิม 
เป็นการจดัระบบการตอบสนองระหวา่งเน้ือหาและรูปแบบการศึกษาของการฝึกอบรมและการประเมิน   

 โดยหลกัการแลว้การประเมินความสามารถจะเกิดข้ึนตลอดเวลาการใช้งาน รวมทั้งการประเมิน
ความสามารถโดยทัว่ไปจะมีการจดัส่งเป็นระยะๆ ท่ีอาจมีตั้งแต่เป็นไตรมาสหรือไม่ก่ีปี  ส่วนการประเมิน
แบบดั้งเดิมมกัจะเป็นการด าเนินงานเพียงคร้ังเดียวในตอนทา้ยของหลกัสูตรหรือการฝึกอบรม ซ่ึงบางคร้ังจะ
มีการประเมินระดบักลางในระหวา่งหลกัสูตรดว้ย 

•การประเมินความสามารถ เป็นการประเมินท่ีเขา้ถึงไดง่้าย นัน่คือ ผูเ้รียนมีสิทธ์ิเขา้ถึงโปรแกรมการ
เรียนและสามารถเขา้ถึงการประเมินได้ การประเมินความสามารถแตกต่างกนัเน่ืองจากมกัไม่มีโปรแกรมท่ี
เก่ียวข้องกับการประเมิน ค าถามส าคญัในการประเมินความสามารถ คือ  ผูเ้รียนจะสามารถเข้าถึงการ
ประเมินความสามารถได้อย่างไร มีวิธีแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธี  เช่น มีการตั้งระบบอิสระส าหรับการ
ประเมินใหทุ้กคนสามารถทดสอบความสามารถของตนเองผา่นการส่งผลงานแลว้ไดรั้บการประเมิน ผูเ้รียน
จะไดรั้บค าแนะน าทั้งในระหว่างการเขียนพอร์ตโฟลิโอและหลงัการประเมิน  การประเมินแบบดั้งเดิมมี
ปัญหาส าคญัท่ีจะถูกฝังอยูภ่ายในโปรแกรมการศึกษาหรือการฝึกอบรมท่ีก าหนดเท่านั้น 

•การประเมินความสามารถ จะข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ผลลพัธ์ของความสามารถ (Output criteria ) ท่ี
ก าหนดโดยชุมชนมืออาชีพ เกณฑ์เหล่าน้ีรวมถึงความเช่ียวชาญหลายระดบัซ่ึงผูเ้รียนสามารถท างานได้
ตลอดอาชีพการงาน ดงันั้น การพฒันาความสามารถจะไม่ถูกปิดและการประเมินความสามารถจะเกิดข้ึน
ตลอดอาชีพของผูเ้รียน เป็นผลใหผู้เ้รียนใหม่ท่ีไดรั้บการตอบรับแลว้ตอ้งปรับตนเองใหคุ้น้เคยกบัการถูกเติม
เตม็ความสามารถ เพื่อมุ่งไปสู่ระดบัความส าเร็จขั้นสุดทา้ย  แต่การประเมินแบบดั้งเดิมข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของ
โปรแกรมเฉพาะจากระบบวธีิการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม คือ การส่งเสริมการเรียนรู้แบบพาสซีฟ (Passive 
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learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูส้อนบรรยายให้ผูเ้รียนฟังโดยผูส้อนพูดฝ่ายเดียว (บางคร้ังไม่สนใจรับฟังขอ้มูล
ยอ้นกลบัหรือการแสดงออกของผูเ้รียนว่าเขาไดรั้บรู้หรือเขา้ใจหรือไม่)  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้
เขา้ใจส่ิงท่ีผูส้อนบรรยายและมีความรู้สึกว่าถึงจะมีการสอนแต่ก็เหมือนกบัไม่ไดเ้รียนไม่ไดส้อน เขา้เรียน
เพื่อไดเ้ช็คช่ือพร้อมนัง่ฟังแบบไม่ไดย้นิและไม่ไดเ้กิดองคค์วามรู้ใด ๆ ในสมอง ผูเ้รียนท่ีประสบผลส าเร็จใน
การเรียนแบบน้ีจะเป็นผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้เดิมดี มีความรับผิดชอบสูง เม่ือก าหนดเน้ือหาให้ผูเ้รียน
ลักษณะน้ีไม่ว่าจะสอนแบบไหนหรือให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก็สามารถจะเรียนได้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ การประเมินแบบดั้งเดิมจึงเป็นการวดัว่านกัเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ซ่ึง
ส่วนใหญ่ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์จ  านวนน้อยมาก และมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าผูเ้รียนเป็นผู ้
ควบคุมเน้ือหาและการทดสอบการท างานกบัเน้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจง  ดงันั้น การประเมินจึงมุ่งเนน้ในเน้ือหา
และการวางแนวของผลลพัธ์ (เชิงผลิตภณัฑ์) น ามาใช้ในการประเมินผลขั้นสุดทา้ย  วิธีการตรวจสอบและ
การประเมินใชบ้รรทดัฐานอา้งอิง (Reference norm) เน่ืองจากการประเมินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อวิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการศึกษา นอกจากน้ีการประเมินแบบดั้งเดิมยงัเป็นการวดัเชิงปริมาณ โดยเฉพาะ
ส าหรับการวดัวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้และซึมซบัการเรียนรู้มากเพียงใด ดงันั้น การเรียนการสอนของโรงเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 จึงควรสนบัสนุนการเรียนการสอนตามความสามารถแบบ Active learning  ท่ีส่งผลให้
ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนไดม้ากกวา่แบบดั้งเดิม   

 โดยสรุป 
1.การพฒันาความสามารถ เป็นการพฒันาผูเ้รียนตามกรอบความสามารถและคุณลักษณะของ

หลกัสูตรการศึกษาท่ีก าหนด  ความส าเร็จจากการพฒันาความสามารถอาจดูไดจ้ากแบบจ าลองการประเมิน
ความสามารถซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาความสามารถในหลายมุมมอง  การพฒันาความสามารถ
โดยทัว่ไปก าหนดเป็นส่ีขั้นตอนและแสดงหน้าท่ีในการประเมินความสามารถท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย   
การประเมินใน  (1) การเร่ิมตน้และการวางแนวทางประเมินตนเอง (2) การรวบรวมหลกัฐาน  (3) การ
ประเมินโดยผูอ่ื้น  (4) การด าเนินกิจกรรมพฒันาความสามารถ  ในแต่ละขั้นตอนจะกล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของการประเมินและรูปแบบของการประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.การประเมินความสามารถ เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาความสามารถจากการสอนแบบ 
Active learning  ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแล้วสรุปลงความเห็น รวบรวมขอ้มูล
ข่าวสารพร้อมการน าเสนอ จึงสามารถใช้วิธีการประเมินความสามารถท่ีแตกต่างกนัหลายวิธี  และการ
ประเมินความสามารถอาจเกิดข้ึนในหลาย ๆ จุดในการพฒันาอาชีพของผูรั้บพฒันา   
 
กระบวนการพฒันาความสามารถและการประเมินความสามารถ 
          กระบวนการพฒันาความสามารถ 
 การพฒันาความสามารถ เป็นกระบวนการท่ีมีประเด็นส าคญัท่ีผูด้  าเนินการควรตอ้งพิจารณา 4 
ประการ ไดแ้ก่ 
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              ประเด็นที ่1 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาผูใ้หญ่มีวิธีการมากมาย หมายถึง ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ซ่ึงพฒันาโดย Kolb (1984) ท่ีกล่าวถึงคุณสมบัติส าคัญโดยเน้นการเรียนรู้อย่างเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองบนพื้นฐานของประสบการณ์ บนแนวคิดของกระบวนการปรับตวัแบบองค์ และให้ค  า
จ  ากัดความกวา้ง ๆ ของการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็น 'กระบวนการท่ีความรู้ถูกสร้างข้ึนโดยการ
เปล่ียนแปลงของประสบการณ์ ส าหรับกระบวนการพฒันาความสามารถ เป็น  'กระบวนการท่ีบุคคลท า
หนา้ท่ีในบริบทและสังเกตผลของการกระท าของตนเองสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ความเขา้ใจทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ หรือปรับใชค้วามสามารถใหเ้ขา้กบัการกระท าและสภาพแวดลอ้มเพื่อแสดงออกถึงความสามารถ
ของบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ จึงเป็นวิธีการท่ีต้องการในการศึกษาของผูใ้หญ่และใน
รูปแบบการปฏิบติัยงัเป็นรูปแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการจดัศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ 

โดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรู้จะใชส้ร้างแบบจ าลองกระบวนการอยา่งนอ้ยสองแบบ แบบจ าลองแรก
เป็นการด าเนินงานตามแนวทางของ Kolb โดยตรงรวมถึง ขั้นตอนของประสบการณ์ การสังเกต สะทอ้น 
และการปรับตวั และแบบท่ีสองข้ึนอยู่กบัขั้นตอนของการพฒันาความเช่ียวชาญท่ีผูเ้รียนด าเนินการผ่าน
ขั้นตอนท่ีก าหนด คือ ขั้นตน้ (novice)  ขั้นเร่ิมกา้วหนา้  (advanced beginner)  ขั้นความสามารถ (competent) 
ขั้นความสามารถสูง (proficient) และขั้นความเช่ียวชาญ (expert) 

ประเด็นที ่2  การตรวจสอบการเรียนรู้ก่อน (The Validation of Prior Learning) 
 การพฒันาความสามารถ คือ การประเมินค่าการเรียนรู้ก่อน (the Valuation of Prior Learning  : 

VPL)  เป็นการประเมินบุคคล เพื่อตรวจสอบความสามารถการเรียนรู้บางอยา่งก่อนเขา้สู่การศึกษาอยา่งเป็น
ทางการ  โดยมุ่งเนน้ท่ี การรับรู้รับรอง / ตรวจสอบและพฒันา ส่ิงท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ในทุกสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ท่ีเป็นไปไดร้วมถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ  มุ่งเน้นไปท่ีภาพรวมของ
ความสามารถ ความรู้ความเขา้ใจและการตรวจสอบยอ้นหลงั VPL นั้นประกอบดว้ยวิธีการด าเนินงานแบบ
กวา้ง หรือเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุน้การเรียนรู้หรือการพฒันาความรู้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งเป็นการแสวงหาส่ิงท่ี
คาดหวงัและระบุเป้าหมายในการพฒันา โดยทัว่ไปกระบวนการ VPL ประกอบดว้ยเป้าหมาย 5  ขั้นตอน คือ 

1. สร้างความมุ่งมัน่และความตระหนกั (Commitment and awareness) แก่ บุคคลให้ตระหนกัถึง
ความสามารถของตนเองต่อองคก์รและตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประเมินค่า
การเรียนรู้  

2. สร้างการรับรู้ (Recognition) - การระบุหรือการแสดงความสามารถในผลงาน 
3. การประเมินค่าหรือการประเมินความสามารถ (The valuation or assessment of competences)  

โดยการใชพ้อร์ตโฟลิโอหรือการประเมินเพิ่มเติม 
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4. ก าหนดแผนการพฒันาหรือการประเมินค่าตามจริง (The development plan or the actual 
valuation)  โดยการประเมินค่าจะกลายเป็นแผนการด าเนินการ 

5. การด าเนินการตามโครงสร้างของการประเมินค่าการเรียนรู้ก่อน  (Structural implementation of 
VPL) – โดยถูกรวมเขา้กบัโครงสร้างในองคก์ร 

วธีิการดงักล่าวน้ีผูเ้รียนและองคก์รจะมีส่วนร่วมในการพฒันาความสามารถ โดยในขั้นตอนท่ี 1 ทั้ง
บุคคลและองคก์รสร้างความตระหนกัถึงความสามารถของตน และในระยะท่ี 5  การประเมินค่าการเรียนรู้
ก่อนจะถูกรวมเขา้กบัโครงสร้างขององคก์ร การด าเนินงานร่วมกนัตามแนวทางน้ีมีหลกัการส าคญั 3ระดบั  

หลักการท่ี 1  ระดับบุคคล  ต้องสามารถควบคุมการเรียนรู้และอาชีพของตนเองเพื่อท่ีจะ มี
ความสามารถในการท างานได ้

หลกัการท่ี 2  ระดบัองคก์ร  ตอ้งสามารถอ านวยความสะดวกในเส้นทางการเรียนรู้เหล่าน้ี และใชส่ิ้ง
น้ีภายในบริบทของภารกิจ / เป้าหมายของตนเอง 

หลกัการท่ี 3  ระดบัระบบการเรียนรู้ – ก าหนดการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ (VET) ก าหนด
ค าแนะน าและการให้ค  าปรึกษา - และบริการอ่ืน ๆ ส าหรับบุคคล - หน่วยงานแรงงานชุมชนทอ้งถ่ินและ
สวสัดิการ – ทั้งปวงจ าเป็นตอ้งปรับตวัเองเพื่อใหบ้ริการท่ียืดหยุน่แก่บุคคลและองคก์รเหล่าน้ี 

ประเด็นที ่3  การด าเนินงานขององค์กร (Organizational) 
 การด าเนินงานพฒันาความสามารถขององคก์ร มกัเรียกวา่  การจัดการความสามารถ (Competency 

Management) ประกอบดว้ยการด าเนินงานในสิงเหล่าน้ี    
1.ขั้นเร่ิมตน้ -การวางแผน  การแนะน า การจดัการความสามารถ  (Plan the introduction of 

competence management) 

2.ขั้นท่ีสอง  -การทบทวนความสามารถหลกัท่ีมีอยู่ (Determine existing core competences 

(once-only) )  
3.ขั้นท่ีสาม  -ก าหนดความสามารถท่ีตอ้งการ (Determine desired competences /Competency 

Framework/Model) 
4.ขั้นท่ีส่ี -การวดัและประเมิน ความสามารถในปัจจุบนั (Measure competences present) 

5.ขั้นท่ีห้า  -การวางแผนปฏิบติัการ (ตามช่องว่าง) ระหว่างความสามารถท่ีตอ้งการและปัจจุบนั 
(Plan action based on gap between competences desired and present) 

6.ขั้นท่ีหก –ใช/้ประเมินแผนปฏิบติัการพฒันาความสามารถ (Implement action plans)  

ประเด็นที ่4  กระบวนการประเมินความสามารถ (The Competence Assessment Perspective) 
  เฟลทเชอร์ (2000)  ระบุกระบวนการประเมินความสามารถโดยทัว่ไปมี 7  ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ระบุผลลพัธ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากการปฏิบติังานบุคคล) 

2. รวบรวมหลกัฐานผลลพัธ์ของการแสดงเด่ียว 
3. จบัคู่หลกัฐานกบัผลลพัธ์ท่ีระบุ 
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4. พิจารณาเก่ียวกบัความส าเร็จของผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการทั้งหมด 
5. ระบุ "บุคคลมีความสามารถ" หรือ "บุคคลยงัไม่มีความสามารถ" ชดัเจน 
6. รับรองความสามารถ (ออกใบรับรองความสามารถท่ีบรรลุผล) 
7. วางแผนการพฒันาส าหรับพื้นท่ีท่ีมีการพิจารณาวา่ (ยงัไม่มีความสามารถ) 
TEN Competence Domain Model (Koper 2006) สร้างความแตกต่างท่ีคลา้ยคลึงกนัและแยกแยะ

ระหวา่ง: 
1. การระบุความสามารถ (ระบุหนา้ท่ี / งาน) ท่ีมีอยู ่
2. การรวบรวมหลกัฐาน (เช่น ใชก้ารทดสอบโดยดูประกาศนียบตัร ฯลฯ ) 
3. การตดัสินใจวา่บุคคลนั้นปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหนา้ท่ี / ระดบังานท่ีแตกต่างกนั เพื่อก าหนด

ระดบับทบาทท่ีของบุคคล/ในงานของบุคคล   
ประเด็นที ่5  การประเมินของศูนย์ประเมิน (Assessment Centre) 
 การด าเนินงานของศูนยก์ารประเมินจะเนน้ท่ีองคก์รการประเมินผล ซ่ึง Woodruffe (2000) ระบุวา่ 

ควรแยกแยะระหวา่ง  
1.การวเิคราะห์สมรรถนะ 
2.การพฒันาแบบฝึกหดั 
3.การสังเกตและบนัทึกการฝึก 
4.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการออกก าลงักาย 
5.การวางแผนพฒันา 
การประเมินความสามารถตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าการพัฒนาความสามารถเป็น

กระบวนการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์แบบซับซ้อนอยู่ระหว่างบุคคลและองค์กรโดยเฉพาะระหว่างผูเ้รียนและผู ้
ประเมิน  

 

โมเดลการพฒันาความสามารถ (Competency Development Model) 
 รูปแบบการพฒันาความสามารถ  เป็นการบูรณาการระหวา่งกระบวนการพฒันาความสามารถและ

การประเมินความสามารถท่ีมีหลายขั้นตอน    ตามโมเดลวงจรการพฒันาความสามารถระบุเป้าหมายและ
การปฏิบติัของผูเ้รียนในการพฒันาความสามารถ 4  ขั้นตอน ดงัรูป  

ขั้นท่ี  1 เร่ิมตน้ (Orientation)  การพฒันาความสามารถท่ีเร่ิมตน้ โดย ก าหนดความสามารถท่ี
ตอ้งการ (Competency Model) หรือเกณฑก์ารปฏิบติังาน และประเมินตนเอง (Self assessment) เพื่อใหผู้เ้รียน
ก าหนดวา่ควรจะพฒันาความสามารถใด 

ขั้นท่ี  2 การรวบรวมหลกัฐาน (Evidence collection)  จากแฟ้มสะสมงาน/งบประมาณการพฒันา 
เพื่อแสดงถึงความสามารถของผูเ้รียน 

 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพ :   โมเดลการบูรณาการการพฒันาความสามารถและการประเมินความสามารถผูเ้รียน 
 

 ขั้นท่ี 3  การประเมินโดยคนอ่ืน (assessment by others) โดย แสดงหลกัฐานกบัผลลพัธ์,จ าแนกคนมี
ความสามารถกบัไม่มี เพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัความส าเร็จของผลการปฏิบติังานและวางแผนการพฒันาผูท่ี้ยงั
ไม่มีความสามารถ 
 ขั้นท่ี 4 การใชกิ้จกรรมการพฒันาความสามารถ (Competence development activities) คือ การ
ก าหนดกิจกรรมช่วยในการพฒันาและช่วยใหก้ารประเมินดีข้ึน โดย ใชรู้ปแบบการประเมินท่ีจ าเป็น
ประกอบ เช่น ประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อน  
 
 รายละเอียด การด าเนินงานแต่ละขั้นตอน  น าเสนอใน ตอนท่ี 2  บทบาทการประเมินใน
กระบวนการพฒันาความสามารถ……………………………… 
 
 

……………………………………… 
 
 

ขัน้ที่  1  เร่ิมต้น 

การประเมินความสามารถและใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการวเิคราะห์ตนเอง  

(การประเมินตนเอง-self assessment) 

ขัน้ที่  2 รวบรวมหลกัฐาน 

การประเมินช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเก็บและ 

รวบรวมขอ้มูลระดบัความสามารถ 

(แฟ้มสะสมงาน,งบประมาณ) 

ขัน้ที่  3 การประเมินโดยผู้อื่น 
การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความสามารถ

ของผูเ้รียนโดยคนอ่ืน  
(แฟ้มสะสมงาน,เพื่อน,ท่ีท างาน,360 องศา) 

ขัน้ที่  4 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถ  
การประเมินท่ีช่วยปรับทิศทางการพฒันา 

(ประเมินโดยเพื่อน,ตนเอง) 


