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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ กล่าวถึงการจัดทำเอกสารหลักสูตร ประกอบด้วยคำ
แถลงวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เฉพาะ ระบุถึงการเลือกและการจัดระเบียบของเนื้อหาที่แสดงรูปแบบบางอย่างของ
การเรียนรู้และการสอน ได้แก่วัตถุประสงค์ของผู้สร้างหรือเนื้อหาที่องค์กรต้องการให้เรียนรู้ หลักสูตรความสามารถ เป็น
หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ/ทัศนคติ ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้โดย
ไม่ได้มุ่งเน้นสิ่งที่คาดหวั งว่าจะเรีย นรู้ ในเนื้อหาวิ ชาที่ก ำหนดแบบหลักสูตรดั้ งเดิม กระบวนการพัฒนาหลักสู ต ร
ความสามารถ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น การสร้างหลักสูตร การดำเนินงาน และการประเมินผล
การเรียนรู้/การฝึกอบรมความสามารถ
คำสำคัญ: การพัฒนา, หลักสูตรความสามารถ

Abstract
Academic article on Competency-Based Curriculum Development. Discuss the preparation of
course documents. It consists of a statement of purpose and specific objective. Indicates the selection
and organization of content that show some form of learning and teaching. Including the purpose of
the creator or the content that the organization wants to learn. Competency-Based Curriculum is that
emphasize the outcomes of the learning process are knowledge, skills, and attributes/attitudes.
Learners apply without focusing on what they expect to learn in the traditional course content. The
competency curriculum development process consists of necessity analysis. Curriculum creation,
implementation and learning assessment/ competency training assessment.
Keywords: Development, Competency-Based Curriculum
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ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
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วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
เนื้อหา
ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมความสามารถขึ้นมาใช้จำนวนมากขึ้นทั้งหน่วยงานภาคเอกชน
และภาครัฐ จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรเหล่านั้นไม่มีความเป็นหลักสูตรความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ (CBC) กล่าวโดยทั่วไป เช่น การตั้งชื่อหลักสูตร มีชื่อว่าหลักสูตรความสามารถ (มีคำว่า
ความสามารถหรือสมรรถนะในชื่อหลักสูตร) แต่องค์ประกอบภายในไม่ใช่หลักสูตรสมรรถนะ หน่วยงานฝึกอบรมบางแห่ง
ตั้งชื่อหลักสูตรความสามารถแบบผสมผสาน (มีชื่อกลุ่มที่ต้องการพัฒนารวมอยู่ด้วยกัน นัยว่าต้องการจะให้หลักสูตรใช้ได้
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาหลายกลุ่ม เช่น หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร),
หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการบริหารศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ หรือ
ฯลฯ สำหรับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เขียนไว้เพียงว่า เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่มีการระบุผลลัพธ์ความสามารถ,กระบวนการฝึกอบรมพั ฒนาเป็นการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมจำนวนหนึ่ง
จัดตารางฝึกอบรมในชั้นเรียนเป็นตารางแบ่งเป็นวิชาๆละ 3-6 ชั่วโมง ผู้ให้การอบรมเป็นวิทยากรที่เชิญมา กิจกรรมใช้วิธี
บรรยายเป็นหลักมีการฝึกปฏิบัติน้อย การประเมินผลหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักการวัดผลและประเมินผล เพราะ
นอกจากจะไม่มีการประเมินเพื่อคัดกรองก่อนเข้ารับการพัฒนา การประเมินระหว่างกระบวนการพัฒนาและการประเมิน
ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมตามความสามารถเป็นรายบุคคลแล้ว ประเด็นการประเมินยังไม่ครอบคลุม เพียงแค่
ประเมินความพึงพอใจว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ อาหารอร่อย เอกสารดี หลักสูตรดีเท่านั้น ไม่มีการประเมินว่าผู้
เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเหล่านี้หรือไม่ได้แก่ ด้านปฏิกิริยา ( Reaction) อันเป็นความ
คิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรและหัวข้อวิชา การดำเนินการของวิทยากร ประโยชน์ของ
การฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมในการบริหารโครงการฝึกอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก สัมพันธภาพใน
กลุ่มผู้เข้าอบรมและความคุ้มค่าในการเข้ารับการอบรม ด้านการเรียนรู้ (Learning) ประเมินผู้เข้าอบรมว่า เกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือไม่ ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงใด ด้านพฤติกรรม (Behavior) ประเมิน
ว่าเมื่อผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติงานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือไม่ เป็นไปในทางไหน ระดับใด
ชั่วคราวหรือถาวร ดีขึ้นหรือเลวลง และด้านผลลัพธ์ (Outcomes หรือ Results) ประเมินว่าองค์กรได้รับผลงานทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดอุบัติเหตุ ขวัญและกำลังใจ การลด
ความขัดแย้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจหรือไม่ ในส่วนของผู้เข้าอบรม มีทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้าในสายงาน มีทักษะด้านต่าง ๆเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพียงใด (กรมส่งเสริมสหกรณ์
, 2564) นอกเหนือจากเรื่องของการประเมินผลดังกล่าวแล้ว ตัวหลักสูตรที่โฆษณาไว้ว่าเป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถ
กลับถูกซ่อนเร้นไว้ไม่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาหรือเห็นในรายละเอียดต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้เห็นว่าองค์กรหรือ
หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างหลักสูตรความสามารถและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือนัก
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้จัดอบรมยังขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความสามารถอีกด้วย ส่งผลถึงมุมมองภาพรวมขององค์กรหรือหน่วยงานเหล่านั้นว่า เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่มี
ศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่แท้จริงบทความนี้จึงมุ่งไปที่การพัฒนาหลักสูตรความสามารถควรมีลักษณะอย่างไร
โดยทำการเปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบเดิม

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความสามารถ
โมเดลการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมกับการจัดการศึกษาตามความสามารถ (Comparing traditional and
competency-based educational models) สามารถเปรียบเทียบให้เห็น ดังภาพต่อไปนี้
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แบบดั้งเดิม

การประเมิน

หลักสู ตร

Assessment

Curriculum
(Content/Readings)

วัตถุประสงค์การศึกษา
Education Objective

CBE

แบบความสามารถ

วิเคราะห์ ความ
ต้ องการ
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content/
readings/
assignments)

ผลลัพธ์
ความสามารถ

หลักสู ตร
Curriculum

Competencies
Outcomes

การประเมิน
Assessment

จากภาพ (ชัชรินทร์ ชวนวัน, 2553ข) สามารถอธิบายได้ว่า การศึกษาแบบดั้งเดิม เริ่มด้วย การเตรียมหลักสูตร
และกำหนดเนื ้ อ หาและความรู ้ ท ี ่ ต ้ อ งการ แล้ ว จึ งกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละการประเมิ น สำหรั บ การศึ ก ษาแบบ
ความสามารถ เริ่มด้วยวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ (เนื้อหา ความรู้ การมอบหมาย) กำหนดผลลัพธ์ ประเมินผลลัพธ์ ที่
นำไปสู่หลักสูตรที่สมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถและระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม
การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถและระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมมีความแตกต่างระหว่างทั้งสองรูปแบบ
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะที่สำคัญ (Important Characteristic)
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ (CBE) คือ การศึกษาบนฐานความสามารถและการวัดความสามารถจาก
การเรียนรู้มากกว่าการใช้เวลานั่งอยู่ในชั้นเรียน จุดแข็งของ CBE อยู่ที่ความยืดหยุ่น โดยนักเรียนได้รับตัวเลือกและมีสว่ น
ร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและไม่มีแรงกดดันให้แข่งขันกันด้วยความเร็วเท่ากับผู้เรียนคนอื่นๆ ในมาตรฐานเดียวกัน
ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE) ผู้เรียนจะอยู่ในห้องเรียน (Class) ตามระยะเวลาที่กำหนด และครูเป็นผู้จัดเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ทั่วไป
2. ความคาดหวังในการเรียนรู้ (Expected to Master Competencies)
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ (CBE) จะมีการกำหนดมาตรฐานและผลลัพธ์ความสามารถเป็นเกณฑ์
นักเรียนจะได้รับการคาดหวังว่าจะมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาและหรือสายอาชีพ (มีการ
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กำหนดมาตรฐานความสามารถ) พร้อมกับกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและสามารถถ่ายโอนได้ ระบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE) นักเรียนจะต้องเรียนต่อและตามมาตรฐานและวิชาชีพ ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
3. ความร่วมมือ (Collaborative)
ระบบการเรียนรู้ที่ เน้นความสามารถ (CBE) ช่วยให้นักการศึกษาต่างๆทำงานร่วมกับพันธมิตรชุมชนและ
นักเรียนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ใช้กลยุทธ์การจัดกลุ่มและการขยายโอกาสเพื่อสนั บสนุน
แผนการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับนักเรียนทุกคน ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE) ครู เป็นผู้รับผิดชอบการ
ออกแบบการเรียนการสอนและส่งมอบโปรแกรมการเรียนการสอน
4. ความหลากหลาย (Diversity)
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ (CBE) ใช้พันธมิตรที่มีความหลากหลายสร้างเส้นทางการเรียนรู้สว่ นบุคคล
เพื่อรองรับความสนใจของนักเรียนและรูปแบบการเรียนรู้,และการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นในโรงเรียนออนไลน์,ในชุมชน
และด้านอื่น ๆ ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE) การเรียนการสอนเกิดขึ้นในห้องเรียนแบบดั้งเดิม มีรูปแบบการเรียนรู้
เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่มีรูปแบบที่นักเรียนสนใจเท่าที่ควร
5. ระบบการประเมินผล (Assessment System)
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ (CBE) คือ มีระบบการประเมินผลเป็นหัวใจสำคัญและจะฝังอยู่ในวงจรการ
เรียนรู้ของนักเรียนซึ่งผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการแสดงความเชี่ยวชาญของตนเองหลายครั้ง
ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE) การประเมินเกิดขึ้นในเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินและจำแนกนักเรียนโดยมีโอกาส
ครั้งที่สองน้อยมาก (ส่วนใหญ่ประเมินครั้งเดียวตอนปลายภาคเรียน) โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของตนเองมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย
6. ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences)
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ (CBE) จะปรับประสบการณ์การเรียนรู้ตามจุดแข็ง ,ความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนมีสิทธิและทางเลือกในสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ไม่ว่าเรียนเรื่องอะไร วิธีเรียน
อย่างไร และที่เรียนไหน ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE) นักเรียนจะมีสิทธิเรียนอะไร และแสดงบทบาทใด ๆ หรือฝึก
ความสามารถใดๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกหลักสูตร
7. แนวคิดใหม่ (New Paradigm)
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ (CBE) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาแบบใหม่ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็น
นวัตกรรมเน้นความสามารถการเรียนรู้ ที่ได้รับการชื่นชมและได้รับการยอมรับอย่างมากในวงการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมี
โอกาสที ่ แ ท้ จ ริ งในการได้ รั บ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ในขณะเดี ยวกั น ก็ส ร้ า งความผูก พั น กับ ชี ว ิ ตการทำงานและครอบครัว
ความสำเร็จสำหรับผู้เรียนทุกคน นักเรียนต้องมีการควบคุมและกำกับตนเองรวมถึงสร้างแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จ
เนื่องจากไม่มีชั้นเรียนที่กำหนดไว้ ดังนั้น การเรียนรู้ของตนจะขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเอง ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (TDE)
ไม่ได้มีจุดเน้นดังกล่าว (ชัชรินทร์ ชวนวัน, 2553ก)

การสร้าง/พัฒนาหลักสูตรความสามารถ (Competency-Based Curriculum Development)
หลักสูตรความสามารถ มีแนวคิดพื้นฐานจากกระแสการเปลี่ยนแปลง แรงกดดันทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจ
ที่ผลักดันให้องค์กรมีความต้องการบุคคลที่มีความสามารถด้านแรงงานที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และต้องการเตรียม
คนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการทางเศรษฐกิจโลก แนวคิดการจัดการศึกษาตามความ
สามารถ (Competency Based Education : CBE) จึงเป็นทางเลือกสำคัญและถูกกำหนดให้เป็น "วิธีการ พัฒนาบุคคล
ให้มีความสามารถที่ทำได้จริง ๆ ทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีแรงผลักดัน
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บางส่วนมาจากการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ต้องการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใน
การศึกษาตามมาตรฐาน (Standards based Education) มาเป็นการจัดการศึกษาตามความสามารถ (Competency
based Education) จึงสร้างความตระหนักที่ทำให้การปฏิบัติทางการศึกษามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเพื่ อมุ่งเน้นการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถช่วยให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้ ความรู้ และทักษะ ที่
มีคุณค่า และเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัจจุบันการเรียนรู้ตามความสามารถ (Competency-based learning) หรือ
การฝึกอบรมตามความสามารถ (Competency-based training ) เป็นวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ทักษะที่
เป็นรูปธรรมมากกว่าการสอนและการเรียนรู้เชิงนามธรรม จึงนิยมเรียกชื่อรวมกันเป็น การศึกษาและฝึกอบรมตาม
ความสามารถ (Competency-based education and training) เครื่องมือหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาและฝึกอบรม
คือ หลักสูตรความสามารถ (Competency-Based Curriculum) ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานในการสร้างและพัฒนาในลักษณะเดียวกัน
ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรความสามารถ
หลักสูตรความสามารถ (Competency-Based Curriculum) คือ หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ของกระบวนการ
เรียนรู้ (คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ/ทัศนคติ (Attribute/Attitude) ที่จะนำไปใช้โดย
ผู้เรียน) ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่กำหนดแบบหลักสูตรดั้งเดิม
กระบวนการสร้างหลักสูตรความสามารถ เป็นการนำความสามารถหรือโมเดลความสามารถที่กำหนดไว้ สู่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เช่น โมเดลความสามารถการเรียนการสอน หรือโมเดลความสามารถการฝึกอบรมผู้นำ
ทางการศึกษา
แผนภูมิกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้/การฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ
ขั้น

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรความสามารถ (Competency-based curriculum process)

1

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้/ฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ
(Competency-based approach to needs assessment)

2

การสร้างหลักสูตรการเรียนรู/้ การฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ
(Building Competency-based curriculum)

3

การดำเนินงานการเรียนรู/้ การฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ
( Competency-based Learning/training and development)

4

การประเมินผลการเรียนรู/้ การฝึกอบรม ความสามารถ
(Evaluating Competency-based Learning/training and development)
จบหลักสูตร (Finish)
ที่มา: ชัชรินทร์ ชวนวัน (2555)
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บทวิเคราะห์และวิพากย์
คำจำกัดความของหลักสูตร คือ "เอกสารหลักสูตร ที่มีคำแถลงวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เฉพาะ บ่งบอกถึง
การเลือกและการจัดระเบียบของเนื้อหาที่แสดงถึงหรือแสดงรูปแบบบางอย่างของการเรียนรู้และการสอน ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างหรือเพราะเนื้อหาที่องค์กรต้องการให้เรียนรู้ ” และ "หลักสูตรถูกกำหนดให้เป็นแผนสำหรับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่ตั้งใจ แผนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ต้องมีเรียนรู้และแสดงด้วยผลการเรียนการสอน ซึ่ง
หมายความว่าหลักสูตรเป็นแผนสำหรับการบรรลุความสำเร็จในการเรียนรู้ซึ่งรวมถึงแผนการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในสิ่ง
ที่จะต้องเป็นด้วย (Taba,1962)
หลักสูตรความสามารถ (Competency-Based Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ที่ซับซ้ อ น
(complex outcomes) ของกระบวนการเรียนรู้ (ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่จะนำไปใช้โดยผู้เรียน) ไม่ได้
มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะเรียนรู้ในแง่ของเนื้อหาวิชาที่กำหนดตามหลักสูตรแบบดั้งเดิม หลักการสำคัญชอง
หลักสูตรความสามารถ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียนครูและสังคม
ซึ่งหมายความว่า มีการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับและประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ กับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน หลักสูตรที่เน้นความสามารถจะได้รับการออกแบบรองรับชุ ด
ความสามารถ/ความสามารถ (Set of Key Competencies/ Competencies) ที่สามารถข้ามหลักสูตรและ/หรือวิชาที่
มุ่งเน้นความสามารถนั้น (Unruh,1984)

ประเด็นที่หน่วยงาน/ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ควรพิจารณา
ประเด็นหลัก (Key Issue)
นิยามของความสามารถ
(Definition of Competence)
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ม ี ค ว า ม ห ม า ย ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง
Competence หรือCompetency เช่น Robert A. Roe
(Roe, 2002) ระบุ ว ่ า หมายถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านตามหน้ า ที ่ ห รื อ บทบาท อย่ า งเพี ย งพอ
ความสามารถรวมถึงความรู้ ทักษะ ค่านิยม ส่วนบุคคล
และทั ศ นคติ ความสามารถสร้ าง ความรู้ และทักษะที่
ได้รับจากประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้โดยการ
กระทำ ความหมาย ที่มีผู้ให้ไว้ ฯลฯ
เบื้องหลังของหลักสูตรความสามารถ มีหลายประเด็น
ที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักสูตรความสามารถ (CBC)
ได้แก่ 1. ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาต่ำ 2. การจัดการ
ศึกษา/การพัฒนาหลักสูตรความ สามารถ มีการจัดการ
เพื่อประโยชน์ของผู้จัด/หรือสำหรับนักเรียน 3. กรอบ
ความสามารถที่จะกำหนด เฉพาะเจาะจงกลุ่ม/บุคคลหรือ
ภาพรวมขององค์ กร 4.ปัญหาขีดความสามารถต่ ำ /ไม่
สอดคล้องกับบทบาทหน้า ที ่/ความคาดหวังของสั ง คม
ฯลฯ

บทวิเคราะห์/คำอธิบาย
จากคำจำกัดความความสามารถนี้
1.หน่ ว ยงาน/ผู ้ จ ั ด ต้ อ งสามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า เป็ น
ค ว า ม ส า ม า ร ถใ น ก า ร ด ำ เ น ิ นบ ท บ า ท ห ร ื องา น
ความสามารถ ของบุคคล/กลุ่มบุคลใดที่ต้องการพัฒนา
2.หน่ ว ยงาน/ผู ้ จ ั ด มี แ นวคิ ด /แนวทาง ในการสร้ า ง
ความสามารถโดยรวมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม
ส่วนบุคคลตามนิยามอย่างไร
3.หน่ ว ยงาน/ผู ้ จ ั ด จะกำหนดประสบการณ์ แ ละการ
เรียนรู้อย่างไรเพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างความสามารถ
(ความรู้และทักษะ) ด้วยการฝึกอบรม
1.หลักสูตรความสามารถ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลให้มี
ความสามารถ (KSA) ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน กรอบ
ความสามารถที่จะกำหนดเพื่อฝึกอบรมพัฒนา จึงควรเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
2.หน่วยงาน ควรตระหนักในประเด็นนี้ และกำหนดกรอบ
ความสามารถอย่างถูกวิธี เลือกความสามารถตามความ
ต้องการที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน
...ไม่ใช่ ความสำคัญและจำเป็นของผู้จัด หรือตาม
แนวทางของวิทยากรที่เตรียมบรรยาย
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ประเด็นหลัก (Key Issue)
คำจำกัดความของหลักสูตรความสามารถ
1.หลักสูตรความสามารถ (CBC) เป็นแนวคิดหลักสูตรที่
เน้นการพัฒนาความสามารถในการทำงาน (ความสามารถ)
ด้ วยมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ งานบางอย่ าง เพื ่ อให้ น ั กเรี ยน
สามารถรู้สึกได้ว่า รูปแบบของการเชี่ยวชาญชุดเฉพาะของ
ความสามารถ
2.หลักสูตรความสามารถ (CBC) มุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้
ความเข้ าใจ ทั กษะ ค่ านิ ยมทั ศนคติ และความสนใจของ
นั กเรี ยนเพื ่ อให้ สามารถทำบางสิ ่ งในรู ปแบบของทั กษะ
ความถูกแม่นยำ และมุ่งความสำเร็จด้วยความรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่
แนวคิดหลักสูตร การพัฒนาความสามารถในการทำงาน
1.มุ่งเน้นที่ ความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละบุคคลในการทำ
บางสิ่งในรูปแบบของ ทักษะ (Skills) และผลที่คาดหวัง
( Outcome) ที ่ เ กิ ด ขึ ้ นจ ากผู ้ เ ร ี ย น โ ด ย ผ ่ า นชุ ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย
2.หลั ก สู ต รความสามารถ (CBC) ต้ อ งมี ค รู / ผู ้ ใ ห้การ
ฝึ ก อบรม ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ และเป็ น มื อ อาชี พ เพื ่ อ การ
แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพ

ลักษณะของหลักสูตรความสามารถ
1. เน้น ความสำเร็จตามความสามารถของผู้เรียน ทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบคลาสสิก
2. มุ ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ (Learning outcome)
และความหลากหลาย (Diversity)
3. การส่งมอบการเรียนรู้ ใช้วิธีการสอน/จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
4. ใช้ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียง แต่เป็นครู แต่ยังรวมถึงแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เติมเต็มองค์ประกอบทางการศึกษา
5. การประเมินผล เน้นกระบวนการจัดการและผลลัพธ์
การเรียนรู้

บทวิเคราะห์/คำอธิบาย
จากคำจำกัดความความสามารถนี้
1.หลักสูตรที่เน้นความสามารถ (CBC) ต้องสร้างหรือพัฒนา
มาจาก ความสามารถ/กรอบความสามารถในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านของกลุ ่ ม /บุ ค คลนั ้ น ๆ (Competency
framework/Model) ที่องค์กรกำหนดขึ้น
2.มีการกำหนดมาตรฐานความสามารถ (Competency
Standards) เพื ่ อ เป็ น เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านและการ
ประเมิน
3. CBC ที ่ ด ี ต้ อ งระบุ อ งค์ ป ระกอบ KSA เพื ่ อ การ
ปฏิบัติงานและใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการประเมิน
จากแนวคิดของหลักสูตร CBC
1. หลักสูตรความสามารถ (CBC) ต้องระบุรายการทักษะ
และผลลั พ ธ์ ที ่ ช ั ด เจนไว้ ใ นชุ ด ฝึ ก อบรมหรื อ ชุ ด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2.เลือกครู/ผู้ให้การฝึกอบรม ที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ
หรือเชี่ยวชาญในสาขาความสามารถนั้น มาเป็นผู้สอน/
วิทยากร ไม่ใช่เลือกเพราะเป็นนาย ตอบแทนบุญคุณ หวัง
ผลตอบแทนจากผู้มีตำแหน่งสูงแต่ไม่รู้เรื่องความสามารถ
หรื อ รู ้ น ้ อ ย (เป็ น เหตุ ใ ห้ ผ ู ้ บ ริ ห าร/ผู ้ อ บรม ด้ อ ย
ความสามารถในสายตาองค์กรอื่นๆ)
1.กำหนดความสามารถผู้เรี ยนชัดเจน (Competency/
Framework/Model)
2.กำ ห นด ม า ต รฐานแ ละ ผลลั พธ์ ( Competency
standards/Outcome) ในแต่ละความสามารถชัดเจน
3.กำหนดวิธีสอน/ให้การฝึกอบรม หลากหลาย...ไม่ใช่ ใช้
วิธีการบรรยาย ตลอด
4.ใช้แหล่งเรียนรู ้หลากหลาย ทั้งครูผู้สอน หรือแหล่ ง
เรียนรู้อื่น ๆ ไม่ใช่ วิทยากรคนเดิม/คนเดียว เอกสารตำรา
เก่าๆ ควรค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ Internet เป็นต้น
5.การประเมินผล ใช้ให้ครบกระบวนการ ทั้ง ประเมิน
ก่อน, ประเมินระหว่าง และประเมินผลลัพธ์ความสามารถ
(Competencies outcome) ไม่ ใ ช่ ป ระเมิ น ความพึ ง
พอใจ ของผู ้ เ ข้ า อบรม ต่ อ วิ ท ยากร หลั ก สู ต ร และ
กระบวนการจัดการ เพียงเท่านั้น

Academic Journal of MBU; Lanna Campus Vol. 10 No. 1 (January - June 2021)

102 วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
ประเด็นหลัก (Key Issue)
6 ลักษณะของหลักสูตรทีเ่ น้นความสามารถ ที่ดี
1. ระบบการเรียนรู้ด้วยโมดูล (Learning System with
Modules)
2. ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งหมด (Using All Learning
Resources)
3. ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience)
4. ระบุ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ส ่ ว นบุ ค คลเฉพาะบุ ค คล
(Individual Personal Learning Strategies)
5. ความง่ายในการเรียนรู้ (Ease of Learning)
6. มีการศึกษาอย่างละเอียด (Study Thoroughly)
การฝึกอบรมตามความสามารถ (Competency- Based
Training : CBT)
การฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) คือ ระบบการ
ฝึกอบรมที่เน้นสิ่งที่บุคคลสามารถทำได้ในการทำงานที่เป็น
ผลมาจากเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการฝึกอบรม ดังนั้น CBT จึง
มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ในเวลาที่
กำหนด
หลักสูตร CBT
หลั ก สู ต ร CBT ถู ก เรี ยกว่ า หลั ก สู ต รตาม
ความสามารถ (Competency-Based Training) ส่วนใหญ่
จะได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของมาตรฐานความสามารถ
แห่ ง ชาติ (National Competency Standards : NCS)
และความต้ อ งการของขอบเขตการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ
ตลาดแรงงาน
หลักการออกแบบหลักสูตร CBT
1. การระบุสมรรถนะสำคัญ โดยการปรึกษา หารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภารกิจและสถาบันฝึกอบรม
2. การสอนและวิธีการเรียนรู้ ตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3. การฝึกอบรม จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ภารกิจและมาตรฐานที่กำหนด
4. สร้างรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้อบรมได้พบกับ
สถานการณ์การทำงานจริงๆ ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) และการศึกษา
ดูงานหรือฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

บทวิเคราะห์/คำอธิบาย
จาก 6 ลักษณะ ดังกล่าว
1.ประเมิ น องค์ ก รและบุ ค ลากรขององค์ ก รว่ า มี ขี ด
ความสามารถในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รทั ้ ง 6 ประการ
หรือไม่
2.องค์ ก รท่ า นเคยใช้ ด ั ช นี ท ั ้ ง 6 เป็ น เกณฑ์ พ ิ จ ารณา
หลักสูตร CBC ที่พัฒนาขึ้น หรือไม่
3.ทั้ง 6 ประการ เป็นดัชนีบ่งชี้ คุณภาพของหลักสูตร
CBC
4.จะเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตร CBC เป็นกระบวนการ
ที่ท้าทายความสามารถของนักพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT)
เน้นสิ่งที่บุคคลทำได้ในการฝึกอบรม นั่นคือ กรอบ
ความสามารถที่กำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและผลลัพธ์
ความสามารถแล้วและใช้ในการฝึกอบรม ดังนั้น การ
กำหนดความสอดคล้องของทั้งสามส่วนอย่างชัดเจนจะทำ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
องค์กรหรือผู้จดั อบรม
ควรนำกรอบมาตรฐานความสามารถระดับชาติ
(สำนักงานคุณวุฒิแห่งชาติ) หรือกรอบความสามารถของ
องค์กรต้นสังกัดมาใช้เป็นแนวทาง
องค์กรหรือผู้จัด กำหนดกรอบ/โมเดล
ความสามารถ เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรม
องค์กรหรือผู้จดั
1. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการกำหนดกรอบ
สมรรถนะ
2. ศึกษา การสอนและวิธีการเรียนรู้ ตามแนวทางใน
ศตวรรษที่ 21นำมากำหนดแนวทาง วิธีการฝึกอบรม
3. ฝึกอบรมตามความต้องการของภารกิจงาน และ
มาตรฐานที่กำหนด
4. กำหนดรูปแบบการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
สถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในบทบาท/หน้าที่
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ประเด็นหลัก (Key Issue)
บทวิเคราะห์/คำอธิบาย
หลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรความสามารถ
องค์กร/ ผู้จัดอบรม
อาจเรียกเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรแบบแยก
สามารถแยกแยะระหว่างหลักสูตรความสามารถ
ส่วน หรือหลักสูตรทักษะทั่วไปที่พฒ
ั นาขึ้นตามความ
กับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรแบบแยกส่วนหรือ
ต้องการ
หลักสูตรทักษะทั่วไปที่พัฒนาขึน้ ตามความต้องการ ให้ได้
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม

สรุป
หลักสูตรความสามารถ หรือ หลักสูตรสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum : CBC) เป็นกรอบหรือ
แนวทางรูปแบบของการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาความสามารถบุคคลสำหรับสาขาหรืออาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นการ
รวมกันของชุดของโมดูล (Module) ต่างๆ ที่องค์กรทำการพัฒนาขึ้นตามกรอบความสามารถที่กำหนดและหรือตาม
มาตรฐานสมรรถนะแห่งชาติ (NCS) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) ที่สอดคล้องกัน รวมถึงการกำหนด
เกณฑ์การประเมิน เนื้อหา สภาพการเรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการประเมิน ดังนั้น CBC จึงต้อง 1.ระบุกรอบ
ความสามารถและผลลั พ ธ์ ค วามสามารถที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดขององค์ ก รตามที ่ ต กลงร่ ว มกั น โดยผ่ า นการ
ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญการปฏิ บ ั ต ิ จ ากภารกิ จ หรื อ สถาบั น ฝึ ก อบรม และ 2. CBC ควรครอบคลุ ม ขอบเขต
ความสามารถเกิ นความต้ อ งการของมาตรฐานสมรรถนะแห่ งชาติ (NCS) และ 3. ตอบสนองความต้ อ งการพัฒนา
ความสามารถของภารกิจ อุตสาหกรรม หรือความต้องการพัฒนาของผู้เกี่ยวข้อง
หลั ก สู ต รความสามารถ (CBC) ประกอบด้ ว ยสามองค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ 1.โปรไฟล์ ค วามสามารถ
(Competency profile) 2.ข้อมูลหลักสูตร (Curriculum Data) และข้อมูลโมดูล (Module Data)
หลักสูตรความสามารถ (CBC) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามความสามารถ ซึ่งมีประเด็นที่องค์กรฝึกอบรม
หรือผู้จัดการฝึกอบรมต้องศึกษาเรียนรู้คำถามเพื่อให้ได้คำตอบทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติมากที่สุด เพื่อการ
ดำเนินงานฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ คำถามมีดังนี้
1. เพราะเหตุใด? จึงต้องมีการศึกษาและการฝึกอบรมที่เน้นความสามารถ
2. การศึกษาตามความสามารถ (Competency-Based Education: CBE) และการฝึกอบรมตามความสามารถ
(Competency-Based Training: CBT) คืออะไร?
3. การศึกษาและการฝึกอบรมที่เน้นความสามารถเกีย่ วข้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ อย่างไร?
4. หลักการของการศึกษาและการฝึกอบรมที่เน้นความสามารถ คืออะไร?
5. การศึกษาและการฝึกอบรมที่เน้นความสามารถมีความสำคัญอะไรสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
6. การศึกษาตามและการฝึกอบรมความสามารถ มีความเป็นไปได้สำหรับการดำเนินงานในองค์กรที่มีทรัพยากร
จำกัด หรือไม่?
7. องค์กรจัดการฝึกอบรมมีกลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตามความสามารถ?
8. จะพัฒนาจากหลักสูตรความสามารถไปสู่แผนการสอนและการจัดการเรียนรู้ความสามารถ ให้เป็นศูนย์กลาง
สำหรับผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นสูง อย่างไร?
9. หลักสูตรที่องค์กรหรือผู้จัดการอบรมพัฒนาขึ้นและอ้างอิงว่าเป็นหลักสูตรความสามารถ (CompetencyBased Curriculum) นั้น สร้างความมั่นใจว่าได้สร้างและพัฒนาขึ้นตามหลักการของหลักสูตรความสามารถและโดย
แท้จริง ท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเป็น หลักสูตรความสามารถ หรือไม่?
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104 วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
10. จากข้อ 9 ถ้าท่านไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าเป็น หลักสูตรความสามารถ ท่านจะยอมรับการปรับเปลี่ยน
แนวคิดเพื่อการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความสามารถ (Competency-Based Training Curriculum)
ที่ถูกต้อง หรือไม่?
องค์กร หน่วยงาน หรือ ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ควรมีความสามารถเป็นผูพ้ ัฒนาหลักสูตรความสามารถที่มีความ
เป็นเลิศทั้งในระดับภารกิจ ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานฝึกอบรมของกระทรวงศึกษาธิการ ควรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงให้เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติต่อไป
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