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การจัดการศึกษาตามความสามารถ-บทบาทและสมรรถนะครู 
( Competency-Based Education : Teacher Role and Competence) 
ดร.ชัชรินทร์  ชวนวัน ข้าราชการบ านาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2-2565 

………………………………………………………… 

การด าเนินงานตามแนวคิดการจดัการศึกษาตามความสามารถ (Competency-Based Education) ทั้ง
องคก์ร หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจยัการขบัเคล่ือนการด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จนอกจากต้องเร่ิมต้นด้วยการพฒันาระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถ (Competency-
Based Education System) ท่ีดีแล้ว ทรัพยากรบุคคลท่ีมีบทบาทอย่างมากในฐานะเป็นผูด้  าเนินงานก็คือ 
ผูบ้ริหาร นกัการศึกษา ครูและบุคลากรอ่ืน เป็นปัจจยัการขบัเคล่ือนส าคญัท่ีจะท าให้ปรากฏผลส าเร็จท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างแทจ้ริง สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลดงักล่าว จะเป็นดชันีบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อภาพความส าเร็จสู่
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามความสามารถในบริบทท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะครูได้ช่ือว่าเป็นผูมี้
ความส าคญัในการด าเนินงานระดบัสถานศึกษาโดยท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้อกแบบ (Designer) หลากหลายประการ 
ครอบคลุมระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถตั้ งแต่การเร่ิมต้นของกระบวนการการศึกษาตาม
ความสามารถ คือ การออกแบบระบุความสามารถของผูเ้รียน ไปจนถึงจุดส้ินสุดการเปล่ียนแปลงท่ี
ตอบสนองความคาดหวงั คือ การออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และสุดท้าย คือ การ
ออกแบบการประเมินผล ซ่ึงการออกแบบดังกล่าวยงัได้รวมเอาการวิเคราะห์สถานการณ์องค์ประกอบ
การศึกษาท่ีอิงตามความสามารถไปใช้อย่างชัดเจน การออกแบบการระบุและจดัโครงสร้างผลการเรียนรู้  
การออกแบบคุณลกัษณะการสอนไวอี้กดว้ย นั่นหมายถึงว่า ครูตอ้งมีขีดความสามารถท่ีส าคญัและจ าเป็น
อยา่งหลากหลาย เพื่อขบัเคล่ือนระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนไปสู่ความสามารถ
ปลายทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ขอ้เขียนต่อไปน้ี ผูเ้ขียนจึงจะน าขอบข่ายความสามารถของครูมาน าเสนอ  เพื่อให้มองเห็นภาพการ
ริเร่ิมก าหนดความสามารถและโมเดลความสามารถของครูว่าจะน าความสามารถท่ีมีอยู่ตามแหล่งขอ้มูล
หลากหลายมาใช้ในระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถอย่างไรและเพื่อเป็นประโยชน์ในการเห็น
ความส าคญัของผูบ้ริหารการศึกษาระดบัต่างๆและหันมาให้การสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถของ
ครูอย่างจริงจงัเป็นรูปธรรม  ทั้งน้ี เพื่อให้ครูมีขีดสมรรถนะขั้นสูงในการด าเนินงานระบบการจดัการศึกษา
ตามความสามารถ ขององคก์รและหน่วยงานทางการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

  
บทน า –บทบาทของครูกบัระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 

 เม่ือองคก์รหรือสถานศึกษาพฒันาระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถขึ้น  ครูซ่ึงมีบทบาทใน
การด าเนินงานย่อมตอ้งมีระบบการจดัการความสามารถของตนเอง เช่นเดียวกบันักเรียน ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร
หรือต าแหน่งอ่ืนๆ  นัน่คือ เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิกระบวนการพฒันาระบบความสามารถ ครูจะมีภาพของ
การพฒันาระบบการจดัการความสามารถของตนเอง  ดงัน้ี 
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แผนภูมิกรอบแนวคิดการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะครู 

(TEACHER COMPETENCY-BASED DEVELOPMENT : TCBD) 

 

SOURCE : Dr.Chatcharin-2558 

 ส าหรับครูมีบทบาทท่ีส าคญัสองดา้น คือ ดา้นท่ี 1 บทบาทการจดัระบบการพฒันาความสามารถของ
ครู(ตนเอง) และดา้นท่ี  2  บทบาทการจดัระบบการพฒันาความสามารถของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

การเตรียมการและ

วางแผนพัฒนาครู 

การศึกษาความรู้พืน้ฐาน 

กำหนดสมรรถนะ/โมเดล
สมรรถนะครู 

 

(Identify Teacher 
Competency 

/Competency Model) 

 

กำหนดรูปแบบ/โมเดล 

การพัฒนาสมรรถนะครู 

(Identify Teacher 

Competency 
Development Model) 

 

ระยะเร่ิมต้น 

 

ระยะที่ 1 

PHASE I 

 

ระยะที่ 2 

PHASE II 

 

ระยะที ่3 

PHASE III 

  

กำหนดรูปแบบ/โมเดล 

การประเมินสมรรถนะครู 

 

(Identify Teacher 

Competency 
Assessment Model) 

 

กำหนดผู้จดัการ/ผูส้นับสนุน-

กำหนดแผนดำเนินงาน//ฝึกอบรมพื้นฐาน -Plan/Training 

 

ระบบ/รูปแบบ 

การพัฒนา/ฝึกอบรมสมรรถนะครู  
 

(Teacher Competency-Based 
Training : CBT System) 

ระบบ/วิธีการ 

การประเมินสมรรถนะครู 
Teacher Competency-Based 

Assessment System 

การประเมินรปูแบบ- Formative 

Assessment 

รายการ (Detail) ระยะด าเนินงาน กิจกรรมหลกั 

กำหนดทรัพยากร –Resource (Budget, Material, 

การจัดทำโมเดลสมรรถนะ                      
Competency Model  

 

CBT 

Model 

/Process 

การประเมินสรุป- Summative 

Assessment 

CBA 

Model 

/Proces

FA 

/Proces

SA 

/Proces

การจัดทำกรอบสมรรถนะ                
Competency Framework  

CF Process 

CM Process 

CA Process 
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บทบาทการจัดระบบการพฒันาความสามารถ 

ของตนเอง 

บทบาทการจัดระบบการพฒันาความสามารถ 

ของสถานศึกษาและผู้เรียน 

ก าหนดระบบการพฒันาความสามารถของตนเอง ก าหนดระบบการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 
1.ก าหนดสมรรถนะ/โมเดลสมรรถนะครู 1.ก าหนดสมรรถนะ/โมเดลสมรรถนะผูเ้รียน 

2.ก าหนดระบบ/โมเดลการพฒันา/ฝึกอบรมครู 2.ก าหนดระบบ/โมเดลการพฒันา/เรียนรู้ผูเ้รียน 

3.ก าหนดระบบ/โมเดลการประเมินสมรรถนะครู 3.ก าหนดระบบ/โมเดลการประเมินสมรรถนะผูเ้รียน 
 

สมรรถนะของครู (Teacher Competencies) ในระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 
          องคก์รและสถานศึกษาอาจเร่ิมตน้ระบบการพฒันาความสามารถของครูโดยพิจารณาสมรรถนะของ
ครูจากการวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของครูว่า “ครู มีบทบาทหนา้ท่ี (Role & Function) อะไรบา้ง แบ่งออกได้
เป็นก่ีด้านหรือก่ีประเภท ,วิเคราะห์ความสามารถของครูว่า ครูต้องพฒันาทักษะอะไรบ้างหรือมีความ
ตอ้งการพฒันาทกัษะ สมรรถนะอะไรต่อไป  ทั้งสองประเด็นก็เพื่อน าไปสร้างแบบจ าลองสมรรถะของครู
และใช้พฒันาให้เกิดความส าเร็จ”  ในดา้นบทบาทหน้าท่ีสามารถพิจารณาจากหน้าท่ีท่ีองค์กรก าหนดตาม
ต าแหน่ง ส าหรับสมรรถนะครูสามารถพิจารณารายการความสามารถจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ต่อไปน้ี 

 

1.จากแหล่งข้อมูลท่ัวไปท่ีระบุสมรรถนะของครู  
ช่ือสมรรถนะ นิยาม 

1.สร้างสัมพนัธ์กบัผู้รัยน/นักศึกษา 
Building Relationships With Students 

ความสามารถสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกและยาวนานกบันกัเรียนและช่วยให้พวก
เขาพฒันาความรู้สึกของความสามารถ ประโยชน์ การเป็นส่วนหน่ึงและการเสริม
อ านาจ 

2.ที่ปรึกษา 
Advisory 

ความสามารถสร้างพ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ีปลอดภัยเพ่ือให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของมี
ประสบการณ์ในโรงเรียน และรับการสนบัสนุนเฉพาะบุคคลตลอดประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ 

3.ผู้ออกแบบ 
Designer 

ความสามารถออกแบบโอกาสในการเรียนรู้ท่ีมีความหมายซ่ึงอยูใ่นบริบทของโลก
แห่งความเป็นจริงและจดัการกบัปัญหาหรือประเด็นท่ีเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความ
เป็นจริง 

4.ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
Continuous Improvement 

ความสามารถอดทนต่อความลม้เหลวและปฏิบติัตามกระบวนการท่ีมีระเบียบวินยั
เพื่อปรับปรุงการปฏิบติัของฉนัอยา่งต่อเน่ือง 

5.อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
Facilitating Learning 

ความสามารถใช้กลยุท ธ์การสอนท่ี เหมาะสมอ านวยความสะดวกใน
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วม ซ่ึงเปิดทางให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ 

6.ส่ือสารความคาดหวังสูงCommunicating 
High Expectations 

ความสามารถสร้างความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถหรือทกัษะของนกัเรียนท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน 
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7.ส่ือสารอย่างชัดเจน 
Communicating Clearly 

ความสามารถส่ือสารกับนักเรียนผ่านการพูดคุยหรือการส่ือสารด้วยวาจาท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการส่ือสารอย่างชดัเจนพร้อมกบัความคาดหวงัท่ี
ประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนท่ีจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของนกัเรียน 

8.ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้หรือจูงใจ
นักเรียน  
Instilling a Love of Learning or 
Motivating Students 

ความสามารถจูงใจให้นักเรียนสนุกกับการเรียน การเตรียมนักเรียนให้พร้อม
ส าหรับความส าเร็จในชีวิต การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียนเป็น
ส่วนประกอบส าคญัในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.ความพากเพยีร 
Persevering 

ความสามารถสร้างความพยายามท่ีต้องใช้ความพากเพียรในการประสบ
ความส าเร็จอยา่งแน่วแน่และยืดหยุน่ ปรับตวัให้มีประสบการณ์เขา้กบัความทา้ทาย
และความผิดหวงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10.ปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์  
Adapting to Situations 

ความสามารถใช้วิจารณญาณโดยพิจารณาจากการฝึกอบรม หลักฐานท่ีมีอยู่ 
ประสบการณ์ และการตดัสินใจท่ีน าไปสู่การตอบค าถาม การจดัการพฤติกรรม
ของนกัเรียน การตอบสนองต่อค าขอของฝ่ายบริหารและการจดัการเร่ืองเบด็เตลด็
ต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั 

11.ความเห็นอกเหน็ใจและความอ่อนไหว
ทางวัฒนธรรม  
Showing Empathy and Cultural Sensitivity 

ความสามารถแสดงการเอาใจใส่ รับรู้ เขา้ใจความรู้สึกและมองผูอ้ื่นดว้ยความเห็น
อกเห็นใจ  ท่ีเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพของครูท่ีท างานในสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลายกบันกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมต่างกนั 

12.การเป็นนักแก้ปัญหาที่มปีระสิทธิภาพ 
Being an Effective Problem Solver 

ความสามารถเป็นนักแกปั้ญหาท่ีเป็นทกัษะพ้ืนฐานส าคญัในการสร้างแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีมีประสิทธิผลและมีความเช่ียวชาญอยา่งมีประสิทธิภาพในองคก์ร 

13.ท างานได้ดีกบัผู้อ่ืนและเป็นสมาชิกทีม 
Working Well With Others and Being a 
Member of a Team 

ความสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ในลักษณะพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ด้วยการ
ปรับตวั เพ่ิมความคิดสร้างสรรค ์ มุมมองท่ีหลากหลาย  แรงจูงใจ ประสานงาน น า
ความเช่ียวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ มารวมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนัของทีม  

14.การจัดการเวลาและผลผลิตส่วนบุคคล 
Managing Time and Personal Productivity 

ความสามารถบริหารเวลาให้เป็นกลยุทธ์บริหารจดัการความรับผิดชอบการสอนท่ี
ส าคญัและเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2.จากกรอบสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 (21st-century teaching competencies)  
 

1. ครูแสดงความเป็นผูน้ า (Teachers demonstrate leadership)  
2. ครูสร้างสภาพแวดลอ้มส าหรับนกัเรียนท่ีหลากหลาย (Teachers establish a respectful environment for a diverse 

population of students)  
3. ครูรู้เน้ือหาท่ีสอน (Teachers know the content they teach) 
4. ครูอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียน (Teachers facilitate learning for their students) 
5. ครูไตร่ตรองถึงการปฏิบติัของตน (Teachers reflect on their practice) 
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3.จากกรอบมาตรฐานความสามารถของครู (Teacher Competency  Standards)  
 

ความร่วมมือ 
COLLABORATIVE 
 

ความสามารถแสดงทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีโดยสร้างโอกาสในการส่ือสารและ
แบ่งปันความรู้ ความคิด และประสบการณ์กบัผูอ้ื่น ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
และกระตือรือร้นท่ีจะพิจารณาและปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีน าเสนอ รวมทั้งรับทราบและ
ส่งเสริมให้นกัเรียน ผูป้กครอง และผูดู้แลเป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้ 

มุ่งมั่น 
COMMITTED 
 

ความสามารถแสดงออกถึงความทุ่มเทเพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนและด าเนินการเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของนกัเรียน ดว้ยการเผชิญกบัความทา้ทายท่ีพบในการให้ความรู้แก่
ผูอ้ื่นและเป็นแรงบนัดาลใจให้สร้างความแตกต่าง ทุ่มเทให้กบัการพฒันาดา้นการศึกษา 
ส่วนบุคคล สังคม คุณธรรม และวฒันธรรมของนกัเรียน และมุ่งมัน่ท่ีจะสอนถึงวิธีการ
เป็นผูเ้รียนตลอดชีวิตและเป็นสมาชิกท่ีกระตือรือร้นของสังคม 

การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
EFFECTIVE COMMUNICATOR 

ความสามารถแสดงถึงสถานะท่ีสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนกัเรียน สามารถ
ถ่ายทอดความคิดและบูรณาการความคิดปรับเปล่ียนตามบริบทภาษาและผูฟั้ง 

จริยธรรม 
ETHICAL 

ความสามารถแสดงถึงความเคารพสิทธิของผูอ้ื่นดว้ยการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอและเป็น
กลาง รวมทั้งการแสดงความเขา้ใจในหลกัการของความยติุธรรมทางสังคมและแสดงให้
เห็นการตดัสินใจอยา่งซ่ือตรงและยติุธรรม 

นวัตกรรม 
INNOVATIVE 

ความสามารถแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรคเ์ตม็ใจเส่ียงเพ่ือคน้หาส่ิงใหม่และกลา้ไดก้ลา้เสีย 

แก้ปัญหาด้านการศึกษาและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาโปรแกรมการศึกษา 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

รวม 
INCLUSIVE 

ความสามารถปฏิบติัต่อนักเรียนดว้ยความเอาใจใส่และอ่อนไหวโดยระบุและกล่าวถึง
การศึกษาความตอ้งการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม วฒันธรรม ความฉลาดในการรับรู้
และตอบสนองต่ออุปสรรคท่ีขดัขวางผลลพัธ์ของนกัเรียน 

เชิงบวก 
POSITIVE 

ความสามารถให้การสนบัสนุนและสร้างสรรคใ์นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น แสดงความ
ยืดหยุ่นในสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและยินดีพิจารณาอย่างมี
วิจารณญาณและด าเนินการเปล่ียนแปลงครูเป็นผูส้นบัสนุนอาชีพของตน 

สะท้อน 
REFLECTIVE 
 

ความสามารถแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในการวิเคราะห์การปฏิบติัวิชาชีพและ
สามารถแสดงให้เห็นตามหลกัฐานไดก้ารตดัสินใจท่ีใชค้วามรู้ทางวิชาชีพเพื่อวางแผน
แนวทางปฏิบติัและก าหนดเป้าหมายท่ีปรับปรุงการปฏิบติัและการเรียนรู้ของนกัเรียน  
ความเป็นมืออาชีพท่ีใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบส่ิงใหม่และ
แนวโนม้การศึกษาท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

 นอกเหนือจากกรอบสมรรถนะครูท่ียกมาเป็นตวัอยา่งขา้งตน้แลว้  ยงัมีกรอบสมรรถนะจาก
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ อีกมากท่ีเราสามารถน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ก าหนดเป็นสมรรถนะและโมเดล
สมรรถนะในระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถขององคก์รหรือหน่วยงานได ้เช่น 

1.กรอบสมรรถนะครูนานาชาติ (International Teacher Competency Framework) 
2.กรอบสมรรถนะครูโลก (Global Teacher competence) 
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3.กรอบสมรรถนะของครูเพื่อการจดัการประสิทธิภาพ (Teacher Competency Framework for 
performance management) 

4.กรอบสมรรถนะครูกลุ่มประเทศอาเซียนตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asian Teacher 
Competency Framework) 

อย่างไรก็ตาม องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาคงจะยงัไม่สามารถน ากรอบสมรรถนะครูจากแหล่ง
ต่างๆ มาก าหนดเป็นสมรรถนะและโมเดลสมรรถนะเพื่อใชใ้นระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถได้
ทนัที  จะตอ้งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นกรอบสมรรถนะขององคก์ร หน่วยงาน สถานศึกษา เสียก่อน 
โดยอาจด าเนินการดว้ยกระบวนการวิจยัหรือคณะผูเ้ช่ียวชาญ และตอ้งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาท
หน้าท่ีงาน (Lob / Functional Analysis) คู่ขนานไปกับการวิเคราะห์สังเคราะห์สมรรถนะ ซ่ึงเม่ือได้มีการ
เช่ือมโยงทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ผลท่ีได้คือกรอบสมรรถนะของครูท่ีสอดคลอ้งกับบทบาทหน้าท่ีงาน 
หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการก าหนดองคป์ระกอบของสมรรถนะทั้งสองส่วนต่อไป  ดงัแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

สมรรถนะ 

Source 1 

สมรรถนะ 

Source 2 

Function 
Source 1 

สมรรถนะ 

Source etc. 

Function 
Source 2 

Function 
Source etc. 

กรอบสมรรถนะครูหน่วยงาน...... บทบาทหน้าที่ครูหน่วยงาน...... 

การเชื่อมสมรรถนะครูกับบทบาทหน้าที่ 
(Mapping) 

สมรรถนะครูหน่วยงาน...... 
(Teacher Competency) 

โมเดลสมรรถนะครูหน่วยงาน...... 
(Teacher Competency Model) 

 1.การวิเคราะหส์มรรถนะ  2.การวิเคราะหบ์ทบาทหน้าที่ 

กำหนดองค์ประกอบสมรรถนะครู 

(Competency Component) 

ส่วนที่ 1 ชื่อและนิยาม 
(Competency name & Definition) 

ส่วนที่ 2 ระดับและตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
(Proficiency & Behavior Indicators) 
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         จากกระบวนการขา้งตน้ ผลท่ีไดค้ือ “โมเดลสมรรถนะครูหน่วยงาน..... (Teacher Competency Model)” 
ภายในโมเดลจะประกอบดว้ยสมรรถนะต่างๆ ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นส่วนๆ ท่ีเรียกว่า มิติสมรรถนะ............. 
(Dimension) หรือ สมรรถนะด้าน............ตามท่ีองคก์รก าหนดในระยะท่ี 1 (Phase I) 
 เม่ือตอ้งการน าโมเดลสมรรถนะไปใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ดา้นต่างๆ 
เช่น ฝึกอบรม หรือจัดการเรียนรู้ ฯลฯ  สมรรถนะแต่ละสมรรถนะจะมีการวิเคราะห์ก าหนด “ผลลัพธ์
สมรรถนะ (Competency Outcome) มีช่ือท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันานั้นๆ เช่น ผลลพัธ์การฝึกอบรม 
(Training Outcome) หรือ ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  ท่ีขอเน้นย า้ไว้ ณ ท่ีนีว่้า “เป็นผลลพัธ์ของ
สมรรถนะ  (Competency Outcome) ท่ีแตกต่างจากระบบแบบดั้ ง เดิมท่ีเน้นวัตถุประสงค์  (Objective 
Outcome)  ดงันั้นจึงอาจเรียกช่ือเต็มว่า “ผลลพัธ์สมรรถนะการฝึกอบรม (Competency Training Outcome) ” 
หรือ “ผลลพัธ์สมรรถนะการเรียนรู้ (Competency Learning Outcome)” 
 การด าเนินงานขั้นต่อไป ก็คือ การน าโมเดลสมรรถนะครูเขา้สู่ระยะท่ี II คือ ระบบ/รูปแบบ 

การพัฒนา /ฝึกอบรมสมรรถนะครู โดยน า ผลลพัธ์การฝึกอบรมหรือผลลพัธ์การเรียนรู้  ท าการประเมินผล
เบ้ืองตน้ (Training Needs) จดัท าแผนพฒันาสมรรถนะตนเอง (ID Plan) และจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม
สมรรถนะครู (Competency-Based Training for Teacher)  แล้วเข้าสู่ระยะท่ี III คือ ระบบ/วิธีการการ
ประเมินสมรรถนะครู (Teacher Competency-Based Assessment System) ท่ีเน้นการประเมินตาม รูปแบบ 

(Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) ซึง่ผูเ้ขียนจะพยายามน าเสนอ
ในตอนต่อๆไป 
 

บทวิพากย์ 
 จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนในฐานะเป็นผูใ้ห้ความรู้  ทั้ งการบรรยาย การฝึกอบรมและการ
ปฏิบติัการท่ีผา่นมา ไดพ้บวา่ กลุ่มต าแหน่งหรือหน่วยงานหลายแห่งมีการเร่ิมตน้ตามระบบสมรรถนะท่ีดี คือ 
การยอมรับในระบบการพฒันาทรัพยากรบุคลตามหลกัสมรรถนะและมีการเร่ิมตน้ ระยะท่ี 1 (Phase I) ดว้ย
การก าหนดสมรรถนะและจดัท าโมเดลสมรรถนะของกลุ่มต าแหน่งหรือสมรรถนะหน่วยงาน  แต่เม่ือจะ
ด าเนินการขั้นต่อไป คือ ระยะท่ี 2 (Phase II) โดยการน าผลลพัธ์สมรรถนะไปด าเนินการประเมินเพื่อจดัท า 
ID Plan และพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะ พบว่ามีปัญหาในการจัดท า ID Plan ซ่ึงต้องมีการ
ประเมินตนเองและการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นปัญหาจากการไม่ยอมรับในบทบาทของกนัและกนั 
เกิดการไม่ยอมประเมินตนเองและการไม่ยอมให้ท าการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาหรือจากคณะกรรมการ  
ในขั้นของการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมแบบสมรรถนะ พบวา่ การด าเนินกระบวนการพฒันาหลกัสูตรมี
อุปสรรคจากความไม่เข้าใจกระบวนการหรือไม่ยอมรับการพฒันาหลักสูตรแบบสมรรถนะ ในท่ีสุดก็
กลบัไปหาแนวคิดแบบดั้งเดิมคือการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้วตัถุประสงค ์จึงเป็นท่ีน่าเสียดายว่าความมุ่งมัน่
ของกลุ่มและหน่วยงานไปไม่ถึงปลายทางของระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถ ซ่ึงผูเ้ขียนเองก็มี
มุมมองว่า ส าหรับการพฒันาครูตามระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถ ก็อาจเกิดปัญหาจากกรณีท่ี
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กล่าวมาเช่นเดียวกัน  คงตอ้งเชิญชวนให้เพื่อนครูทั้งหลายและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งมวลมาช่วยกันคิดว่า จะหา
หนทางให้ระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จะท าได้
ประการใด 
 ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีส าคัญ คือ ปัญหาตั้งแต่การก าหนดนโยบายให้มีการด าเนินงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลกัความสามารถ ในจุดการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ต่อเน่ืองจนครบกระบวนการตาม
ระบบและการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามระบบการจดัการศึกษาตาม
ความสามารถ ท าให้กระบวนการขาดความต่อเน่ืองอย่างมาก เช่น ระบบการจดัการศึกษาตามความสามารถ 
มีการก าหนดใหด้ าเนินงาน 3 ระบบหลกัท่ีต่อเน่ืองกนั คือ ระบบสมรรถนะ ระบบการพฒันา และระบบการ
ประเมิน (ตามแผนภูมิ) แต่นโยบายระบุการด าเนินงานไดไ้ม่ครบ ให้ด าเนินการระบบท่ี 1 และระบบท่ี 2 อีก 
1-2 กิจกรรมแลว้จบ อาทิ จดัท าสมรรถนะครูและ ID plan แลว้หยุด ส่วนการจดัสรรงบประมาณก็จดัสรรมา
เพียงก าหนดสมรรถนะและจดัท า ID Plan แลว้หยดุ เป็นตน้ การด าเนินงานตามระบบสมรรถนะอีก 2 ระบบ
คือ ระบบการพฒันา/การเรียนรู้ และระบบการประเมินผล แทบจะไม่มีการด าเนินงานใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม   
           ซ่ึงจากประสบการณ์และปัญหาท่ีพบ ผูเ้ขียนจึงประสงค์ให้เป็นขอ้คิดส าคญัท่ีผูก้  าหนดนโยบาย ผู ้
ขบัเคล่ือน ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาตอ้งค านึงถึงให้มาก  เพราะการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาไดพ้บเห็นการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีน าเสนอเป็นส่วนใหญ่ การพฒันาทรัพยากรบุคคล
ตามหลกัความสามารถซ่ึงเป็น Trend ระดบัโลกจึงยงัไปไม่ถึงไหน  จะคาดหวงัให้เราสามารถว่ิงตามทนั
ประเทศรอบบา้นเรา .....จะฝันมากเกินไปหรือเปล่านะ..................... 
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