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การประเมนิในวงจรการพฒันาความสามารถ 
(The Role of Assessment in Competency-Based Development lifecycle) 

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

การจดัการศึกษาตามความสามารถ ใชก้ารประเมินความสามารถเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท า
ใหท้ราบถึงระดบัความสามารถของบุคคลเม่ือเทียบกบัมาตรฐานหรือความคาดหวงัขององคก์ารท่ีก าหนดไว้
วา่ดีหรือไม่ดี  เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เช่น การจดัการเรียนรู้
หรือการฝึกอบรมและพฒันา ซ่ึงตอ้งใช้โมเดลความสามารถท่ีก าหนดข้ึนเป็นฐานการด าเนินงาน การศึกษา
ตามความสามารถ (CBE) จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการประเมินท่ีแข็งแกร่งและหลากหลาย แนวคิด/การพฒันา
รูปแบบการประเมินความสามารถจึงตอ้งด าเนินการอย่างมีแบบแผน เหมาะสมและด าเนินงานอย่างเป็น
กระบวนการ การประเมินถือว่าเป็นอาวุธท่ีทรงพลงัอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพวิธีการฝึกอบรมตาม
ความสามารถอย่างแทจ้ริง บทบาทส าคญัในการประเมินตาม วงจรการพฒันาความสามารถ อาจเรียกว่า 

โมเดลการพฒันาความสามารถ (Competency Development Model) มี  4 ขั้นตอน  ดงัรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพ :   โมเดลการบูรณาการการพฒันาความสามารถและการประเมินความสามารถผูเ้รียน 
                 Source :    Fletcher (2000) and The TENC Competence Domain Model (Koper 2006) 

ขั้นที ่ 1  เร่ิมต้น 

การประเมินความสามารถและให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวเิคราะห์ตนเอง  

(การประเมินตนเอง-self assessment) 

ขั้นที ่ 2 รวบรวมหลกัฐาน 

การประเมินช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเก็บ
และรวบรวมขอ้มูลระดบัความสามารถ 

(แฟ้มสะสมงาน,งบประมาณ) 

ขั้นที ่ 3 การประเมนิโดยผู้อืน่ 
การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความสามารถ

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

ขั้นที ่ 4 กจิกรรมการพฒันาความสามารถ  
การประเมินท่ีช่วยปรับทิศทางการพฒันา 

(ประเมินโดยเพื่อน,ตนเอง) 
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ตอนที ่2 บทบาทการประเมินในกระบวนการพฒันาความสามารถ  
               (Assessment in the four stages of competence development) 
  การประเมินแต่ละขั้นตอนในกระบวนการพฒันาความสามารถ มีดงัน้ี 

 ขั้นท่ี  1 การเร่ิมตน้และการวางแนวทางด าเนินงาน  (Orientation)   
 การพฒันาความสามารถเร่ิมตน้โดย การก าหนดความสามารถท่ีตอ้งการ (Competency Model) 

หรือเกณฑก์ารปฏิบติังานและท าการประเมินตนเอง (Self  assessment)  เพื่อคน้หาและก าหนดวา่ผูเ้รียนควรจะ
พฒันาความสามารถใด โดยใชรู้ปแบบการประเมินก่อน (VPL) ซ่ึงเป็นกระบวนการประเมินผูเ้รียนใน
ระยะแรก ประกอบดว้ย 

 1.1 การตรวจสอบตนเอง- self-examination  ผูเ้รียนตรวจสอบระดบัความสามารถของตนเองใน
ปัจจุบนั ในขั้นแรกผูเ้รียนก าหนดระดบัโดยทัว่ไป (อยูใ่นระดบัการศึกษาใด) จากนั้นผูเ้รียนจะพิจารณา
โอกาสในการประสบความส าเร็จตามล าดบั 

 1.2 การประเมินตนเอง - self-assessment  เพื่อใหผู้เ้รียนก าหนดประสบการณ์ ความรู้และทกัษะ ท่ี  
ตนมีอยู ่

 1.3 การปฐมนิเทศ-orientation  เพื่อใหผู้เ้รียนพิจารณาวา่ ตนเองสามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบัความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาความสามารถเพียงใด 
 การประเมินในระยะแรกน้ีขั้นท่ีส าคญัมาก คือ ขั้นท่ี 1 และ 2 เรียกว่า การประเมินก่อนเขา้เรียน 
ทั้งน้ี การตรวจสอบประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน  ถือเป็นคุณลกัษณะส าคญัของวิชาชีพท่ี
จ าเป็นตอ้งพฒันาก่อน ส าหรับการปฐมนิเทศ เป็นการท าหนา้ท่ีเพื่อการเตรียมการส าหรับการท ากิจกรรมการ
พฒันาความสามารถมากกวา่การเตรียมการเพื่อการประเมินโดยผูอ่ื้น 
 การด าเนินงานในระบบแรกน้ี มกัจะด าเนินการอย่างมีรูปแบบท่ีเป็นระบบ ซ่ึงประกอบด้วยการ
ก าหนดกลุ่มวิชาชีพท่ีระบุความสามารถและตวับ่งช้ีความสามารถท่ีชดั มีระบบการสนบัสนุนการประเมิน
ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์และเคร่ืองมือต่างๆ, มีคู่มือและวีดีโอส าหรับกลุ่มอาชีพและก าหนดรูปแบบการ
ประเมินตนเองต่างๆ อาทิ แบบประเมินตนเอง แบบทดสอบความสนใจของผูเ้รียนในวิชาชีพ แบบทดสอบ
ดา้นอาชีพ ทั้งหมดเป็นค าถามแบบเลือกตอบท่ีไม่ระบุช่ือ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี  2 การรวบรวมหลกัฐาน (Evidence collection)   
การรวบรวมหลกัฐาน เพื่อแสดงถึงความสามารถของผูเ้รียน จากแฟ้มสะสมงาน/งบประมาณการ

พฒันา เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในขั้นตอนน้ีมีสองประเภท คือ 1. แฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคล (e-portfolio)  
ส าหรับการรวบรวมขอ้มูลและขอ้เท็จจริงอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัความสามารถและทกัษะท่ีไดรั้บ โดยผูเ้รียน
สร้างแฟ้มสะสมผลงานแสดงหลกัฐานส าหรับระดบัความสามารถปัจจุบนัของตนเองด้วยกระบวนการ
รวบรวมหลกัฐานท่ีอาจใช้เวลานาน และน าเสนอแฟ้มสะสมผลงานเพื่อให้ผูป้ระเมินเช่ือในคุณสมบติัของ
ตนเอง ทั้งน้ีผูป้ระเมินอาจจะมีการรวบรวมหลกัฐานจากผูเ้รียนก่อนหน้าในกระบวนการ เพื่อการพิสูจน์ว่า
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บุคคลนั้นมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น โดยอาจไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินจากคนอ่ืน        จุดเน้นคือ 
การรวบรวมพยานหลกัฐานโดยผูเ้รียนเองไม่วา่จะมีการประเมินโดยผูอ่ื้นหรือไม่ก็ตาม  2.บนัทึกการสาธิต 
มีจุดประสงค์ในการเลือกขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีโดดเด่นเพื่อพิสูจน์ว่าระดบัความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถเฉพาะไดรั้บการบรรลุ และมีไวเ้พื่อใชใ้นการรับรองคุณสมบติัท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
 ขั้นท่ี 3  การประเมินโดยคนอ่ืน (assessment by others)  

หลงัจากผูเ้รียนผา่นกระบวนการปฐมนิเทศ สร้างพอร์ตโฟลิโอและผา่นการประเมินส่วนบุคคลแลว้
ผูเ้รียนอาจตอ้งการให้ผูป้ระเมินท าการประเมินระดบัความสามารถของตนเอง งานของผูป้ระเมิน คือ การ
จบัคู่ผลลพัธ์ท่ีบุคคลนั้นมอบใหก้บัระดบัผลลพัธ์ของการรับรอง โดยแสดงหลกัฐานกบัผลลพัธ์ (หลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังานในสถานท่ีท างาน) , จ  าแนกคนมีความสามารถกบัไม่มี เพื่อตดัสินใจ
เก่ียวกบัความส าเร็จของผลการปฏิบติังานและวางแผนการพฒันาผูท่ี้ยงัไม่มีความสามารถ 

ขั้นตอนการประเมินโดยผูอ่ื้นประกอบดว้ย  
(1) การก าหนดมาตรฐานส าหรับการประเมินค่า  ซ่ึงอาจเป็นมาตรฐานระดบัชาติหรือภายในท่ีตรง

กบัความตอ้งการขององคก์รก็ตาม  
(2) การประเมินตนเองและ  
(3) การตรวจสอบหลกัฐานการเรียนรู้ภายในมาตรฐานท่ีก าหนด ผลลพัธ์ของการประเมินค่าเป็นการ

ตรวจสอบหลกัฐานการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถใชรู้ปแบบการตรวจสอบท่ีหลากหลาย เช่น ใบรับรองอนุปริญญา
การยา้ยวชิาชีพ หรือค าแนะน าเก่ียวกบัโอกาสในการท างาน 

รูปแบบการประเมินโดยผูอ่ื้นมีหลายประเภท  ไดแ้ก่ 
3.1 การประเมินพอร์ตโฟลิโอ,การประเมินราคาตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนดขององคก์ร 

ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของการประเมินค่า การประเมินค่าพอร์ตโฟลิโอสามารถติดตามได้ด้วยการ
ประเมินพิเศษ ท่ีมกัเกิดข้ึนจากการสังเกตระหวา่งการท างานหรือโดยการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ โดยผูป้ระเมิน
เปรียบเทียบความสามารถของบุคคลกบัมาตรฐานท่ีใชใ้นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีสามารถด าเนินการไดห้ลายช่วงเวลา เช่น ประเมินในช่วงเวลาท่ี
มีประสบการณ์ภาคปฏิบติัหลงัจากส าเร็จการศึกษา, การประเมินเพื่ออกวุฒิการศึกษาท่ีน าไปสู่การยอมรับ
อยา่งมืออาชีพ , การประเมินหลกัสูตรการศึกษาและในช่วงประสบการณ์วชิาชีพ 

3.3 การสังเกตกิจกรรมวิชาชีพท่ีปฏิบติัท่ีง่าย เช่น  การสังเกตโดยตรงจากหัวหน้างาน การใช้
บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง  

3.4 การสังเกตทางออ้มโดยใช้การบนัทึกวิดีโอ, การสัมภาษณ์ผูส้มคัร การตรวจสอบเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน - เช่น พอร์ต, การบนัทึกค าพยาน ,การประเมินความรู้ท่ีไดรั้บ 

3.5 การใชแ้บบจ าลอง (มีความเท่ียงตรงสูง) 
3.6 การฝึกแบบแกปั้ญหาแบบปลายเปิด 
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รูปแบบการประเมินแบบอืน่  เช่น 
การประเมินแบบ 360 องศา (360- degree assessment) เป็นการประเมินบุคคลโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

หลากหลาย เช่น ประเมินโดย เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ต้บงัคบับญัชา หัวหน้างาน หรือลูกค้า  )  เทคนิคน้ีมี
ประโยชน์ คือ การเพิ่มความตระหนกัรู้ในตนเอง การจดัการประสิทธิภาพ และการพฒันาภายในองค์กร  
เทคนิคน้ีมีศกัยภาพท่ีเหมาะจะใชใ้นการประเมินท่ีเป็นแบบทางการและยุติธรรมกวา่แบบอ่ืน เพราะจะท าให้
เกิดการยอมรับในความสามารถท่ีสังเกตเห็นไดจ้ากการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลจากมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
แต่การประเมินแบบน้ีก็มีปัญหาในประเด็นของการบรรลุความมัน่คงในองค์กรและความเขา้ใจท่ีมากกว่า
ปกติ ผูป้ระเมินท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียบางคนอาจมีหลกัฐานไม่เพียงพอเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูรั้บการ
ประเมิน หรือเป็นผูป้ระเมินท่ีมีประสบการณ์มากพอ รวมทั้งปัญหาจากการสมรู้ร่วมคิดกนัในหมู่ผูเ้ขา้ร่วม
ประเมิน 

การประเมินโดยศูนย์ประเมินผล (Assessment centres)  โดยศูนยก์ารประเมินจะจดัการชุดของ
แบบฝึกหดัในการประเมินท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะกบัแต่ละบุคคล   โดยปกติมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายคน
มีส่วนร่วมในการประเมินโดยศูนยก์ารประเมิน เน่ืองจากบางส่วนเป็นการด าเนินงานประเมินแบบกลุ่ม  
 ขั้นท่ี 4 การใช้กิจกรรมการพฒันาความสามารถ (Competence development activities) คือ การ
ก าหนดกิจกรรมช่วยในการพฒันาและช่วยให้การประเมินดีข้ึน โดย ใช้รูปแบบการประเมินท่ีจ าเป็น
ประกอบ เช่น ประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อน  
 การประเมินเฉพาะโดยโครงการ (Assessment project) เป็นการสร้างระบบการประเมินตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ เช่น โครงการสร้างระบบระดบัชาติส าหรับการจดัท าเอกสารและการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของผูใ้หญ่, โครงการประเมินผลการเรียนรู้
นอกระบบและการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ และโครงการทดสอบต่างๆ เช่น การทดสอบความรู้เชิงทฤษฎี
การทดสอบสายอาชีพ  การทดสอบทกัษะการปฏิบติัของผูเ้รียน ฯลฯ เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 4  การด าเนินกิจกรรมการพฒันาความสามารถ 
การประเมินเพื่อช่วยในการควบคุมหรือปรับเส้นทางของผูเ้รียน ในขณะท่ีท ากิจกรรมการพฒันา

ความสามารถตนเอง  การประเมินโดยเพื่อนและการประเมินตนเองมีบทบาทส าคญัมาก  ดงัท่ีเสนอไว้
ขา้งตน้ ส าหรับการด าเนินกิจกรรมการพฒันาความสามารถ หมายถึง การประเมินทดสอบความกา้วหน้า 
หรือ การทดสอบทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทั้งหมด เช่น 

1.การทดสอบความกา้วหน้า เป็นกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัความสามารถเฉพาะท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมท่ี
เฉพาะเจาะจง วิธีน้ีเหมาะส าหรับการทดสอบความสามารถในสถานการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถติดตามความกา้วหนา้ของตนผา่นกิจกรรมการพฒันาความสามารถทุกประเภท 

2. การทดสอบความคืบหนา้ เป็นกิจกรรมการพฒันาเพื่อการบริหารกรณีในสถานการณ์การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
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3. การทดสอบความกา้วหนา้ โดยการสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีมีค าถามแบบปรนยัท่ีไดรั้บการพฒันา
และทดสอบในกลุ่มของผูเ้รียนแล้ว ซ่ึงเป็นการทดสอบความก้าวหน้าท่ีเช่ือถือได้ เช่น การทดสอบ
ความสามารถโดยสถาบนัการทดสอบ หรือ การทดสอบผา่นระบบออนไลน์ เป็นตน้ 

4.การน าเสนอการทดสอบความคืบหนา้ โดยใชชุ้ดค าถามจากฐานขอ้มูลแบบสุ่มหรือโดยอลักอริธึม
อ่ืน ๆ และน าเสนอต่อผูเ้รียน 

5. การท าแบบทดสอบความกา้วหน้าซ ้ า ๆ ผูเ้รียนสามารถติดตามความคืบหนา้ของตนเองไดโ้ดย
เพิ่มคะแนนค าถาม เน่ืองจากคะแนนการทดสอบความคืบหนา้ในตอนเร่ิมตน้จะต ่ามาก ซ่ึงอาจน ามาใช้ในขั้น
การปฐมนิเทศ หรือการประเมินก่อนเรียน 

 
สรุป   การประเมินตามความสามารถ เนน้ท่ีส่วนประกอบสามประการท่ีมีความส าคญัเป็นพิเศษ คือ 
1.การเนน้ผลลพัธ์ (Outcome) โดยเฉพาะผลลพัธ์ท่ีหลากหลายแต่ละแบบจะพิจารณาแยกกนั 
2.ความเช่ือท่ีว่าผลลพัธ์ควรระบุให้ตรงจุด มีความ “ชดัเจน” และ "โปร่งใส" (Outcomes can and 

should be specified to the point)  ผูป้ระเมินและ "ผูป้ระเมินบุคคลท่ีสาม" ควรเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัไดรั้บการ
ประเมินและส่ิงท่ีควรท าใหส้ าเร็จ 

3. การประเมินผลความสามารถควรแยกจากกนัตามสถาบนัเฉพาะด้านหรือตามโปรแกรมการ
เรียนรู้ 

การประเมินความสามารถและการพัฒนาความสามารถ เป็นกระบวนการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไปในลกัษณะการบูรณาการ   ดงันั้น   องคก์รท่ีสร้างแบบจ าลองการ
พฒันาความสามารถและการประเมินความสามารถ จึงควรมีลกัษณะดงัน้ี  

1. กระบวนการบูรณาการ ควรประกอบดว้ยการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้/ปฐมนิเทศ ,
การรวบรวมหลกัฐาน, การประเมินโดยผูอ่ื้น และการด าเนินกิจกรรมการพฒันาความสามารถ 

2. แต่ละขั้นตอนทั้งส่ีขั้นตอน ควรก าหนดเป้าหมายของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนัไป  
3. ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนผา่นเขา้มาจริงและการจดัล าดบัท่ี มีความผนัแปรสูง 
4. การประเมินโดยผูอ่ื้นสามารถเกิดข้ึนไดห้ลงัจากผา่นสามขั้นตอนแรก ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจเขา้

ร่วมกิจกรรมการพฒันาความสามารถ 
5. ผูเ้รียนอาจผ่านสามขั้นตอนแรกโดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ โดยด าเนินกิจกรรมการพฒันา

ความสามารถตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
6. กระบวนการทั้งส่ีขั้นตอนมีความส าคญัมาก ผูเ้รียนสามารถติดตามความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งอิสระ 
7. กระบวนการใหค้วามส าคญัและเนน้ในรูปแบบของการประเมิน 3  ขั้นตอนแรก มากกวา่     

การประเมินโดยผูอ่ื้น  
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8. การก าหนดความสอดคลอ้งระหวา่งการประเมินและการฝึกอบรมวชิาชีพนั้น มีความเก่ียวขอ้งกนั
ในทุกขั้นตอน แต่การก าหนดความสอดคล้องระหว่างการประเมินกบัการฝึกอบรมนั้น มีความเก่ียวขอ้ง
เฉพาะในระหวา่งการติดตามกิจกรรมการพฒันาความสามารถ 

9. รูปแบบการประเมินท่ีแตกต่างกนัไม่ควรเนน้คุณสมบติัวา่เป็น 'การประเมินแบบเก่า' หรือ 'การ
ประเมินแบบใหม่' แต่ควรเน้นต่อบทบาทการประเมินท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ของการพฒันา
ความสามารถ 
 
แนวคิดส าหรับการประเมินในอนาคต 

วิธีการประเมินความสามารถในอนาคต ควรต้องมุ่งเน้นไปท่ีการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถและการปฏิบติัทางการศึกษามากกวา่เป็นเพียงแค่งานของการเป็นนกับริหารหรือนกัการศึกษา  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลทั้งหมดระหว่างผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมพฒันาความสามารถ
กบัระบบการฝึกอบรมพฒันาทางการศึกษา ความตระหนกัทางการศึกษาท่ีควรเกิดข้ึน คือ ผูป้ฏิบติังานทาง 
การศึกษาตอ้งการความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีเฉพาะเจาะจงในการท างานให้ส าเร็จภายในบริบท เช่น  มี
ความสามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของทีมและองคก์ร การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เป็นมืออาชีพท่ีมีประสิทธิภาพกบัผูรั้บบริการดา้นการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง องค์ประกอบของการจดัการ 
ศึกษาตามความสามารถ คือ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานจดัการศึกษา การจดัการเรียนรู้ การฝึกอบรม
พฒันาความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอบสนองกบัระบบเพื่อให้ไดง้านหรือกระบวนการท่ีท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลสูง   การจดัการศึกษาจ าเป็นจะตอ้งใช้ความสามารถของผูรั้บผิดชอบ
ขั้นสูง การประเมินความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต คือ การเพิ่มคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสามารถในการประเมินทั้งการสังเกตและการตดัสินใจท่ีดี  

จากแนวคิดของหลกัการและแนวคิดการประเมินในวงจรการพฒันาความสามารถท่ีเสนอมาขา้งตน้ 
ท าใหเ้กิดค าถามท่ีทา้ทายต่อผูน้ า ผูบ้ริหารการศึกษา นกัการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัวา่ เราจะบรรลุผล
ส าเร็จเหล่าน้ีได้อย่างไร ค าตอบพื้นฐาน คือ ต้องเร่ิมด้วยการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดศึกษาตาม
ความสามารถ  การก าหนดแนวทางการพฒันาและประเมินความสามารถการจดัการศึกษา และประยุกต์สู่
การปฏิบติัดว้ยการด าเนินการจดัการศึกษาตามความสามารถ การพฒันาและประเมินความสามารถท่ีเป็น
รูปธรรม  

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