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แนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถในองค์กรทางการศึกษา 
COMPETENCY-BASED  EDUCATION APPROACH IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

ดร.ชัชรินทร์  ชวนวัน1 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    1.เพ่ือศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 2.เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method)  ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมูล  ระยะที่ 2 
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 30  คน  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัย
พบว่า   1.ระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่   1.ประวัติ  2.
ป รั ชญา  3. นิ ย าม    4. ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ าน   5 .
องค์ประกอบ 6.ลักษณะ 7.ระบบ  2.แนวทางการจัด
การศึกษาตามความสามารถ ก าหนดออกเป็น 3 
ระยะ (Three Phase)   ก าหนดแนวทางการ
ด า เนิ นการ  ได้ แก่  ระยะที่  1   การวิ เคราะห์ 
(Competency Analysis) เป็นการก าหนด
ความสามารถ-โมเดลความสามารถ รวม 5  ปัจจัย
ความส าเร็จ 25 ตัวบ่งชี้ ระยะที่ 2 การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ (Designing  
Implement & Development)  เป็นการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้/การฝึกอบรมพัฒนา
ความ สามารถ รวม 6  ปัจจัยความส าเร็จ 45 ตัว
บ่งชี้  ระยะที่  3 การประเมินผลความสามารถ 
(Evaluation) เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามความสามารถ รวม 7 ปัจจัยความส าเร็จ  50 ตัว
บ่งชี้   

 
ค าส าคัญ : ความสามารถ,โมเดลความสามารถ, 
             การจัดการศึกษาตามความสามารถ  
 
 

 
Abstract  
   The purposes of this research were 1.To 
study competency-Based Education system 
2.To study the competency-Based Education 
Implementation approach. The first period 
of the research was the qualitative procedure, 
Specialist 15 people information  data. The 
second period was the quantitative procedure. 
The sample group consisted of  35 school 
administrators and other stakeholders. The 
instrument used to collect the data was the 
questionnaire. The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The research findings were as 
follows:  1. Competency-Based Education 
System consisted of seven component. They 
were CBE History, CBE Philosophy, CBE 
Definition, CBE Foundation Principle, CBE 
Component, CBE Characteristic, and CBE 
System. 2. Approach to Competency-Based 
Education Implementation consisted of three 
phase. Phase 1 Competency Analysis is defining 
competency and competency model, including 
5 success factors, 25 indicators. Phase 2: 
Designing the Competency-Based learning 
process is the design of the learning / training 
process., including 6 success factors, 45 
indicators, Phase 3 Evaluation of competency 
is the evaluation process of the Competency-
Based Education  include 7 success factors, 50 
indicators. 
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บทน า 
      การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนา
คนอย่างยิ่งเพราะคนที่มีความสามารถและศักยภาพ
จะน าไปสู่การพัฒนาความเจริญของประเทศชาติ  
การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ยกระดับสมรรถนะอย่างเพียงพอสามารถเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรง จึ ง
เป็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ
บนพ้ืนฐานของการมีวิสัยทัศน์ในเรื่องทรัพยากร
มนุษย์ที ่ถ ูกต้องชัดเจนและอย่างมีย ุทธศาสตร์
เพื ่อให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ ในการ
น าพาประเทศให้สามารถด ารงความได้เปรียบเชิง
แข่งขันและก้าวเดินไปในเวทีแห่งการแข่งขันได้อย่าง
มั่นคง ประกอบกับโลกยุคปัจจุบันได้พัฒนาเข้าสู่ยุค
ของสังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
Based Economy Society) ท าให้ประเทศ
จ าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจหรือองค์กร
ทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนในองค์กรให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีปัญญา มี
ความรู้ ทักษะและความสามารถปกิบัติการ โดย
มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ส ม ร ร ถ น ะ 
(Competency-based Development) เพ่ือให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบ
บริหารการจัดการแนวใหม่ได้อย่างประสิทธิภาพ  

แนวคิดการจัดการศึกษาตามความสามารถ    
(Competency Based Education : CBE)   มีที่มาจาก
กระแสแรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจที่เผชิญกับ
การขาดบุคคลที่มีความสามารถด้านแรงงานที่
เหมาะสม จึงเป็นทางเลือกส าคัญและถูกก าหนดให้
เป็น "วิธีการตามความรู้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวัด” สิ่งที่
บุคคลสามารถท าได้จริง ๆ อันเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ การศึกษาตามความสามารถเป็นแนวทางเพ่ือ
การศึกษาส่วนบุคคลที่อยู่บนพ้ืนฐานของความ
เชี่ยวชาญที่แสดงออกถึงความสามารถตามระดับที่
คาดหวังในการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยผู้เรียนแต่ละ

คนมีหน้าที่รับผิดชอบในเป้าหมายการเรียนรู้ที่
ก า หนดขึ้ น  ก า ร เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ นค ว ามส ามารถ 
(Competency-Based Learning)  หมายถึง  
ระบบการเรียนการสอน การประเมินผล การให้เกรด 
และการรายงานทางวิชาการ  ซึ่งอ้างอิงจากผู้เรียนที่
แสดงให้เห็นว่าได้เรียนรู้ มีความรู้ และมีทักษะ ที่
คาดว่ าจะสามารถเรี ยนรู้ ขณะที่ ก้ าวหน้าผ่ าน
การศึกษาในโรงเรียนของรัฐ  ระบบการศึกษาตาม
ความสามารถใช้มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐเพ่ือ
ก าหนดความคาดหวังทางวิชาการและก าหนด “ 

ความสามารถ” หรือ“ Competency” ในหลักสูตรที่
ก าหนดในสาขาวิชาหรือระดับชั้นเรียน  ปัจจุบันการ
จัดการศึกษาตามความสามารถ  (Competency 
based Education)  ที่ก าหนดขึ้นมีความหมาย
คล้ ายกัน  คือ  การเรี ยนรู้ ตามความส ามารถ 
(Competency-based learning ) หรือ การ ศึกษา
แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่ เ น้ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
(Competency-based education and training)  
และให้ความหมายว่า เป็นวิธีการสอนและการเรียนรู้
ที่น ามาใช้บ่อยในการเรียนรู้ทักษะที่เป็นรูปธรรม
มากกว่าการเรียนรู้เชิงนามธรรม 

การด าเนินงานจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยัง
ไม่ปรากฏรูปแบบหรือแนวทางการการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาตามความสามารถ (Competency 
Based Approach) ส าหรับการด าเนินงานของ
องค์กรทางการศึกษาที่ชัดเจนและสามารถอ้างอิง
ค ว า ม เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น กา ร จั ด ก า รศึ ก ษ า ต า ม
ความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีข้อมูลดัชนีตัว
บ่งชี้จากรายงานผลการด าเนินงานและการประเมิน
ความสามารถจากองค์กรทางการศึกษาที่จะใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง
การศึกษาตามความสามารถได้ตามที่พึงปรารถนา  
รวมทั้งไม่ปรากฏการน ารูปแบบการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถในเชิงนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
ก ร ะบ ว นก า ร ด า เ นิ น ง าน จั ด ก า ร ศึ ก ษ าต า ม
ความสามารถส าหรับองค์กรทางการศึกษา จะ
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ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
(Competency-Based Education Model) ที่
ประกอบด้ วยการก าหนดและพัฒนารูปแบบ
ความสามารถ ,การก าหนดรูปแบบการเรียนรู้และ
การพัฒนาความสามารถการ,การก าหนดรูปแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ ,และการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ความสามารถภาครัฐและหลักการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการศึกษาและค้นหา
แนวคิดวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ที่จะ
น าไปสู่ระบบการจัดศึกษาตามความสามารถที่พึง
ประสงค์   ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นท าการศึกษาวิจัย    เรื่อง 
“แนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถใน
องค์กรทางการศึกษา  (Competency-Based 
Education Approach in Educational 
Organization)” ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวคิดการ
ใช้ความสามารถเป็นฐาน (Competency-Based 
Approach)   ทั้งนี้เพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลและเป็น
แนวทางพ้ืนฐานที่น าไปสู่การการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถในองค์กรทางการศึกษาที่เหมาะสม
และมีมาตรฐาน  สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการให้ประสบความส าเร็จและเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ 
      2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ 
 

ขอบเขตการวิจัย   
        กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน และ
ผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน 
        แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการวิจัย ได้แก่ 

      1.ทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต(The concept 
of lifelong learning) ที่เน้นการผสมผสานทฤษฎี
การจัดการการศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
และการบริหารสถานศึกษาระดับมืออาชีพที่ช่วยให้
บรรลุเป้าหมาย ด้วยวิธีการแบบองค์รวมเพ่ือวัตถุของ
การวิจัยการจัดการศึกษาตามความสามารถ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
       2.ทฤษฎี แนวคิดการพัฒนา/การฝึกอบรมตาม
หลักสมรรถนะ  (competency-based training) ที่
เน้นถึงการพัฒนาที่ตามแนวทางความสามารถ และ
เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์และครอบคลุมการบรรลุ
ความสามารถที่ เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่ให้บรรลุความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ
สังเกต วัด ประเมินผลและพัฒนาได้ โดยผ่านโมเดล
การจัดการศึกษาตามความสามารถ 
       3.ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญสามประการ คือ 
         3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviourism 
Theory) เป็นทฤษฎีรากฐานทางปรัชญาโครงสร้าง
ความสามารถ ที่กล่าวถึงความสามารถในการปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่บุคคลควรมีหรือควรจะสามารถท าได้  ซึ่ง
เป็นค าอธิบายของการกระท าพฤติกรรมหรือผลลัพธ์
ที่สามารถแสดงออกและประเมินผลได้ จะขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล  
         3 .2  ทฤษฎีการ เรียนรู้ แนวปัญญานิยม 
(Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ 
หมายถึงปัญญานิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจ 
หรือบางครั้งอาจเรียกว่ากลุ่มพุทธินิยม เป็นกลุ่มที่
เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด  ที่กล่าวถึง
ความสามารถตามที่คนรู้และสามารถท าได้ภายใต้
สถานการณ์ในอุดมคติซึ่งอธิบาย พฤติกรรมมนุษย์
โดยท าความเข้าใจกระบวนการคิด สมมติฐานคือ
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลมีตัวเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับพวกเขา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด 
ๆ ที่สังเกตเห็นได้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของ
ผู้เรียน เป้าหมายคือเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการท างานให้ส าเร็จ 
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     3.3 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism 
Theory)  ปรัชญาการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญใน
การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ของผู้เรียน  เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง โดยการน าความรู้ความ
เข้ า ใ จประสบการณ์ เ ดิ มหรื อสิ่ ง ที่ พบ เห็ น ใน
สิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
กันสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า 
โครงสร้างทางปัญญา ซึ่งคือ ความรู้ นั่นเอง  และครู
ท าหน้าที่เป็นโค้ชให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าใน
ความพยายามของนักเรียนในการสร้างการเรียนรู้ ใน
ฐานะพันธมิตรที่ท างานร่วมกันกับนักเรียนมากกว่า
ผู้ดูแลการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีบทบาทอย่างแข็ง
ขันและมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ทักษะในทาง
ปฏิบัติจริงและมีความหมาย 

วิธีด าเนินการวิจัย   
กลุ่มตัวอย่าง    
   1.การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 คน เพื่อการสัมภาษณ์
เชิงลึก  พิจารณาความเหมาะสมเป็นไปได้ของแนว
ทางการจัดการศึกษาตามความสามารถ  
    2.การวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับตอบ
แบบสอบถาม จ านวน  30  คน   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1.การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ
พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ และแบบ
พิจารณาเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ และการประชุมกลุ่มแบบอิง
ผู้เชี่ยวชาญ  
    2.การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลความส าคัญจ าเป็นและแนวทางการจัด
การศึกษาตามความสามารถ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
       รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ด้วยความถี่, ค่าร้อย, 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
 

ผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  การศึกษาระบบการ 

จัดการศึกษาตามความสามารถ จากการวิเคราะห์ 
เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า  ระบบการจัด
การศึกษาตามความสามารถ ประกอบด้วยสาระ 
ส าคัญ 7 ส่วนได้แก่   1.ประวัติ 2.ปรัชญา 3.นิยาม   
4.หลักการพื้นฐาน  5.องค์ประกอบ 6.ลักษณะ 7.
ระบบการด าเนินงานส าคัญ 2 ระบบ คือ  ระบบการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาตามความสามารถ และ
ระบบสนับสนุน (แผนภาพ 4.1)    
     1.ระบบการด าเนินงานการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ (Competency-Based Education 
System)  คือ ระบบการด าเนินงานหลักในการจัด
การศึกษาตามความสามารถ ประกอบด้วยระบบ
ย่อยที่เชื่อมโยงกันแบบต่อเนื่อง  3 ระบบ  ได้แก่ 1.
ระบบความสามารถ (Competency System) 2.
ระบบการออกแบบ ด าเนินการและพัฒนา (Design 
Implementing and Development System) 3.
ระบบการประเมินผล (Evaluation System) 
ภายใต้การก ากับควบคุมโดย คณะกรรมการที่
ปรึกษา (Advisory Group) 
      2.ระบบสนับสนุน (CBE Support System) 
คือ ระบบที่องค์กรพิจารณาก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
ระบบการด า เนิน งานหลัก ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ 
ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ได้แก่ 1.การก ากับ
ดูแล (Monitoring) 2.การจัดการเรียนรู้ (Learning 
Management) 3.การพัฒนาและประเมินผู้สอน 
(Instructors Development and Evaluation) 4.
แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 5.การประเมินผล 
(Assessment) และหรืออ่ืนๆ  
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  แนวทางการจัด
การศึกษาตามความสามารถ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ (Three Phase) ทั้ง  3 
ร ะ ย ะ  ไ ด้ แ ก่  ร ะ ย ะ ที่  1   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
(Competency Analysis) เป็นการก าหนด
ความสามารถ-โมเดลความสามารถ ระบุปัจจัย
ความส าเร็จ  5 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้  ระยะที่ 2 การ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ความสามารถ (Designing  
Implement & Development)  เป็นการออกแบบ
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กระบวนการเรียนรู้ /การฝึกอบรมพัฒนาความ 
สามารถ ระบุปัจจัยความส าเร็จ 6 ด้าน  45 ตัวบ่งชี้ 
ระยะที่ 3 การประเมินผลความสามารถ (Evaluation)  
 

เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ความสามารถ ระบุปัจจัยความส าเร็จ  7 ด้าน  50 
ตัวบ่งชี้  (แผนภาพ 4.2) 
  

 
1.ระบบการวิเคราะห์ความสามารถ (Competency Analysis) คือ ระยะแรกของการด าเนินงานระบบ

การจัดการศึกษาตามความสามารถทั้งหมด เป็นการวิเคราะห์ที่มีเป้าหมายเพ่ือก าหนดความสามารถและโมเดล
ความสามารถ (Competency and Competency Model)  ให้ได้กรอบความสามารถพ้ืนฐานที่น าไปใช้สู่การ
ด าเนินงานในขั้นต่อไป โดยด าเนินการตามหลักการและแนวทางการสร้างและพัฒนาโมเดลความสามารถ 
(Competency Model Development) 

2.ระบบการออกแบบ ด าเนินการและพัฒนาความสามารถ (Designing Competency –Based 
Training & Development Process)  คือ ระยะที่ 2 ของการด าเนินงานระบบการจัดการศึกษาตาม

CHAT :2563 
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ความสามารถทั้งหมด เป็นการน ากรอบความสามารถจากระยะที่ 1 มาด าเนินการออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาความสามารถ ตามหลักการ แนวทางและบริบทการน าความสามารถไปใช้ 

3. ระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาตามความสามารถ (Evaluation Competency –Based 
Education)  คือ ระยะที่  3  ของการด าเนินงานระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ   เป็นการออกแบบ
ระบบการประเมินที่อาจประกอบด้วยการประเมินการเรียนรู้ความสามารถและการประเมินผลการด าเนินงาน 
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1. ระยะที่ 1 (PHASE I)  เป็นส่วนแรกโดยการวิเคราะห์ก าหนดความสามารถและโมเดลความสามารถ 
(Competency & Competency Model Development)   มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้กรอบความสามารถและโมเดล
ความสามารถ (Competency and Competency Model)  ส าหรับใช้เป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่การด าเนินงาน
ขั้นตอนต่อไป การได้มาของความสามารถในระยะแรก ต้องด าเนินการตามแนวทางการสร้างและพัฒนาโมเดล
ความสามารถ (Competency Model Development) 

ผลลัพธ์ส าคัญ คือ ความสามารถ (Competency) และโมเดลความสามารถ (Competency Model) 
ของกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถ (นักเรียน/ผู้รับการฝึกอบรม) 

2.ระยะที่ 2 (PHASE II)  เป็นส่วนที่สอง โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้/การฝึกอบรมพัฒนา
ความสามารถ (Designing Competency –Based Training & Development Process)    เป็นการน ากรอบ
ความสามารถจากระยะท่ี 1 มาด าเนินการออกแบบกระบวนการเรียนรู้/การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถ 

ผลลัพธ์ส าคัญ คือ  
 2.1 ผลการประเมินคัดกรอง (Prior Learning assessment :  PLA) 
 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความสามารถ (Competency Learning Outcome) 

2.3 หลักสูตรความสามารถ (Competency-Based Learning/Training Curriculum) 
2.4 แผนการเรียนรู้/แผนการสอน/แผนการฝึกอบรม (Learning/Teaching/Training Plan) 
2.5 การด าเนินงานจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรม และการส่งมอบ (Learning/Training  
     Implementation and Delivery) 
2.6 ผลการประเมินตามโครงสร้างหลักสูตร (Assessment Result in Curriculum structure)  

ระยะที่ 3 (PHASE III)  เป็นส่วนที่สาม  โดยออกแบบการประเมินผลการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
(Evaluation Competency –Based Education)  ที่มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการวัดและประเมินผลการด าเนินการ
จัดการศึกษาตามความสามารถทั้งระบบว่าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถเพียงใด  ในระยะนี้ด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
(Competency-Based Evaluation : CBE)   

ผลลัพธ์ส าคัญ คือ 
3.1 ผลการประเมินตามรูปแบบ (Formative Evaluation) 
3.2 ผลการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 

 
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการน าแนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถ
ไปใช้จัดการศึกษาตามความสามารถ   
 

ระยะ
ที ่

แนวทางการด าเนินงาน 
การจัดการศึกษาตามความสามารถ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
X  ระดับ อัน 

ดับ 
X  ระดับ อัน 

ดับ 
1 การก าหนดความสามารถและโมเดล

ความสามารถ 4.53 มากที่สุด 
 
1 4.51 มากที่สุด 

 
1 

2 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้/การ
ฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ 4.50 มากที่สุด 

 
2 4.31 มากที่สุด 

 
3 
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ระยะ
ที ่

แนวทางการด าเนินงาน 
การจัดการศึกษาตามความสามารถ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
X  ระดับ อัน 

ดับ 
X  ระดับ อัน 

ดับ 
3 การประเมินผลการจัดการศึกษาตาม 

ความสามารถ 
 

4.34 มากที่สุด 
 
3 

 
4.38 มาก 

 
2 

 เฉลี่ย 4.45 มากที่สุด - 4.40 มากที่สุด - 
 

 จากตาราง    พบว่าแนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถโดยภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ด าเนินการจัดการศึกษาตามความสามารถมากท่ีสุด  
  
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา
ตามความสามารถ  
      1.ระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ มี
ระบบย่อยในการด าเนินงาน 3 ส่วนที่ต่อเนื่องกัน 
ได้แก่ 1.ระบบการวิเคราะห์ความสามารถ 2.ระบบ
การออกแบบการเรียนรู้ความสามารถ และ3 ระบบ
การประเมินความสามารถ ซึ่งองค์กรทางการศึกษา 
ที่จะน าระบบนี้มาใช้ ต้องด าเนินการระบบทั้งสาม
ส่วนที่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากผลลัพธ์จากระบบย่อย
หนึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบย่อยอ่ืนๆ 
การหลีกเลี่ยงไม่ด าเนินงานย่อมส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของระบบและการเรียนรู้ตามความสามรถ
ของผู้เรียน 
      2.การด าเนินงานตามระยะที่ 1  การวิเคราะห์
ความสามารถ เป็นส่วนแรกที่ส าคัญที่สุด มีเป้าหมาย
ให้ได้มาซึ่งความสามารถและโมเดลความสามารถ 
ของผู้ เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการ
ด าเนินงานในระบบย่อยอ่ืน และประการส าคัญต้อง
ด าเนินการตามหลักการได้มาของความสามารถหรือ
โมเดลความสามารถ (Competency Model 
Development)    
     3.การด าเนินงานตามระยะที่ 2 การออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ความสามารถ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายที่ซับซ้อนซึ่งเป็นระบบย่อย
หลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่อิงหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเชิงทฤษฎี 
ดังนั้น การศึกษาในเชิงลึกของกระบวนการจะช่วยให้

องค์กรทางการศึกษาบรรลุเป้าหมายของระบบที่สอง
นี้ได ้
       4.การด าเนินงานตามระยะที่ 3 การประเมินผล 
ถือเป็นหัวใจหลักของระบบการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถ ที่อาศัยการประเมินเป็นเครื่องมือ
ส าคัญและแทรกอยู่ ในทุกระยะทุกขั้นตอน การ
ออกแบบระบบการประเมินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ทั้ งนี้ เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย คือ  ผลการเรียนรู้
ความสามารถของผู้เรียน 
       5.กระบวนการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
องค์กรทางการศึกษาอาจประยุกต์ให้มีระยะหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามบริบทหรือความต้องการ
ขององค์กร แต่ต้องยึดหลักการส าคัญของการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 3 ประการคือ การได้มาของ
ความสามารถและโมเดลความสามารถ การออกแบบ
การเรียนรู้ตามความสามารถ และการประเมินผล
ตามความสามารถ  
       6.การระดมความคิดในการจัดการศึกษาตาม
ความสามารถจากผู้ เกี่ยวข้องภาครัฐ  ผู้บริหาร
การศึกษา  นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง 
อ่ืนๆ รวมทั้งชุมชน  โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดการศึกษาตามความสามารถ  ดึงเอาประสบการณ์
ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน ร่วมระดมความคิดในด้าน
ต่างๆ จะท าให้มีข้อมูลทุกแง่มุมและได้แนวคิดใหม่ ๆ
ที่จะน าไปประยุกต์ ใช้ เ พ่ือน าไปสู่ แนวทางการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย การประเมินผล และ
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ข้อสรุป และเป็นการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม
และเป็นไปไดใ้นการจัดการศึกษาตามความสามารถ  
       7.การวิจัยการจัดการศึกษาตามความสามารถ
ในประเด็นต่างๆ มีประโยชน์ต่อการน าแนวคิดการ
จัดการศึกษาตามความสามารถมาใช้อย่างมาก 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยก็ควรอยู่ในกรอบของระบบ
การด า เ นิ น ง าน  นั่ น คื อ    ง านวิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ
ความสามารถและโมเดลความสามารถ,  การ
ออกแบบการเรียนรู้ตามความสามารถ และการ
ประเมินผลตามความสามารถ  
     8.การจัดการศึกษาตามความสามารถที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสูด นอกจากจะ
อาศัยการออกระบบการด าเนินงานที่ดีแล้ว ระบบ 
 
 
 

สนับสนุนต่างๆก็มีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อการ 
ขับเคลื่อนระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนสนับสนุน ควรต้องได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ การฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถที่จะด าเนินงานระบบการจัด
การศึกษาตามความสามารถในระดับที่เชื่อมั่นได้ว่า
จะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนั้น 
การผลิตเอกสารองค์ความรู้ การจัดท าคู่มือต่างๆ 
รวมทั้งการจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและประเมินผล 
จึงเป็นสิ่งที่ระดับนโยบาย วางแผน และองค์กร
ทางการศึกษาต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญอย่าง
ที่สุด 
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