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Why  What  How 

 

สมรรถนะ : ทําไม  อะไร  อยางไร 

 

 
คณะทํางานจัดทํากรอบสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ของคณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน  

ในคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  
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Why   
 

สมรรถนะ : ทําไม 
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Why ? 

ทําไมตองปฏิรูป 

หลักสูตรการเรียนการสอน และ  

การวัดประเมินผล สู ฐานสมรรถนะ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ๑ 

การเกิดปญหาสําคัญท่ีรุนแรง ๒ 
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โลกในศตวรรษที่ ๒๑  

(ค.ศ. ๒๐๑๙ -๒๐๙๙ : พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๖๔๒) 

                                           โลกในศตวรรษท่ี ๒๑  : VUCA World 

                Volatility : มีความผันผวน แปรปรวน 

                Uncertainty : ไมมีความแนนอน 

                Complexity : มีความซับซอน 

                Ambiguity : มีความคลุมเครือ ไมชัดเจน 

5 



• Critical Thinking & Problem Solving     

(ทักษะดานการคิดอยางมีวจิารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 

• Creativity & Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 

• Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะ

ผูนํา) 

• Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 

• Communication, Information & Media Literacy  

    (๒-๓ ภาษา) (ทักษะดานการสื่อสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 

• Computing & Media Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ/รูเทาทันสือ่) 

• Career & Learning Self-reliance (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

• Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

• Reading,  Riting,  Rithmetics  +  21st  Century Themes 

• Learning Skills (ทักษะการเรียนรู)                                      • Leadership (ภาวะผูนํา) 

วิจารณ พานิช, ๒๕๕๖.  การสรางการเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : ส. เจริญการพิมพ, หนา ๑๖. 

“3Rs + 8Cs + 2Ls”   ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ 
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การเกิดปญหาสําคัญท่ีรุนแรง 

๑) ปญหาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวม ผลการทดสอบO-NET ของผูเรียนต่ํามาก 

ผลการสอบ O – NET ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ผูเขาสอบกวา ๓๗๒,๐๐๐ คน 

คะแนนเฉลี่ย คณิตศาสตร ๒๔.๕๓% 

  ภาษาอังกฤษ ๒๘.๓๑ % 

  วิทยาศาสตร ๒๙.๓๗ % 

  สังคมศาสตร ๓๔.๗๐ % 

  ภาษาไทย ๔๙.๒๕ % 

  สวนใหญคะแนนต่ํากวาปกอน 

ผลคะแนนผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนใหญตกเกณฑ 

Why ? 

คุณภาพการศึกษาไทยต่ํามาก 

ผลการสอบ O – NET ต่ํามาก 

7 



การเกิดปญหาสําคัญที่รุนแรง 

๒) ปญหาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวม ผลการสอบ PISA ต่ํามากอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา ๑๕ ป ไมไดมาตรฐานสากล Why ? 
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การเกิดปญหาสําคัญท่ีรุนแรง 

    ๓) ปญหาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวม ระดับความสามารถของ  

        นักเรียนไทยเม่ือเทียบกับชาติตาง ๆ  อยูในระดับต่ํามาก Why ? 
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คุณลักษณะของผูเรียนไมนาพอใจ 
   

ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด  

หัวโต ตัวลีบ 

นกแกวนกขุนทอง 

ทําอะไรไมเปน คิดไมเปน 

เกงแบบเปด ไมเช่ียวชาญอะไรสักอยาง 

เรียนแบบตัวใครตัวมัน 

ชอบอะไรงายๆ สบายๆ  

ไมใฝรู สูสิ่งยาก 

เรียนเพ่ือสอบ 
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สรุปสาเหตุหลักของปญหาผูเรียนดอยคุณภาพ 

   การท่ีคุณภาพของผูเรียนตกตํ่าท้ังทางดานผลสัมฤทธ์ิ และคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค ก็เนื่องมาจากหลักสูตรเนนความรู เนื้อหาจํานวนมาก ครู

ยังไมสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเชิงรุกอยางมีคุณภาพ และยังขาด

การจัดประสบการณท่ีชวยใหผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ เจตคติ 

และคุณลักษณะท่ีไดเรียนรูแลว ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ

เรียนรู การทํางาน การปฏิบัติตน การใชชีวิต และการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ สงผลใหผูเรียนขาดสมรรถนะตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตอันแสดงถึงความดอยคุณภาพของผูเรียน 
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สิ่งที่เปนอยู 
             เด็กไทยสวนใหญไดรับความรูจํานวนมาก แตยังไมสามารถใช

ความรูใหเปนประโยชนตอชีวิตไดเทาท่ีควร รวมทั้งยังขาดทักษะแหง

ศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกปจจุบันและอนาคต ทําให

มีขีดความสามารถต่ําในการแขงขันกับนานาประเทศ ซึ่งจะกระทบตอ

ความอยูรอดและความอยูดีของประชาชนและประเทศชาติ  

สิ่งท่ีมีความจําเปน 

            ครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหแกเด็กซึ่งเปนอนาคต

ของชาติ ไดมีความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนในการชวยกันพัฒนา

ผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ใหเปนผูมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปน ทัน

ตอความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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      สมรรถนะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ

ทํางานท่ีดีกวาเชาวนปญญา (Intelligence) 

ท่ีจะเห็นไดวา ผูเรียนท่ีเรียนเกงอาจไมประสบ

ความสําเร็จในการทํางานเสมอไป แตผูท่ี

ทํางานเกงมักประสบความสําเร็จสูงในการ

ทํางาน เนื่องจากสามารถประยุกตใชหลักการ 

วิธีการ ทักษะ และคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตนมี

อยูใหเกิดประโยชนในงานท่ีทํา”  

(David C. McClelland แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด) 
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ขอเสนอจากการรายงานของ PISA 

 จากการประเมินความรู และทักษะ ของผูเรียนในเรื่อง การอาน 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการแกปญหา พบวา ความสําเร็จในชีวิต

ของนักเรียนข้ึนอยูกับระดับของสมรรถนะของผูเรียน (students’ succ

ess in life depend on a much wider range of competencies)  

          ในโลกยุคใหมที่มีความซับซอนมากข้ึน  มีความทาทายมากข้ึน ใน

สภาพการณเชนน้ีสมรรถนะของบุคคลที่จะพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตองการก็

จะมีความซับซอนมากข้ึน มิใชเปนเพียงทักษะที่เคยกําหนดไวแตเดิม 
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แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
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การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใด ขึ้นอยูกับความรู ทักษะ (สวนท่ีอยูเหนือน้ํา) 

และคุณลักษณะอ่ืนๆ (สวนท่ีอยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้น 

 

บุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง  

โดยมีสวนที่เห็นไดงาย พัฒนาได  

คือสวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา ซึ่งก็คือ

องคความรูและทักษะตางๆ ที่บุคคล

มีอยู และสวนใหญที่มองเห็นไดยาก 

อยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย 

ภาพลักษณภายใน และบทบาทตอ

สังคม ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมในการ

ทํางานของบุคคล และเปนสวนที่

พัฒนาไดยาก 

Model ภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg Model) 
(David C. McClelland) 



  

 องคประกอบของสมรรถนะ 

 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ 

สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ เดวิด แมคคลาเลน (David   McCleland)  เกิดจากองคประกอบที่สําคัญ 

๕ ประการดังนี้ 

     ๑. ทักษะ (Skill)  หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําไดดี และฝกปฏิบัติจนชํานาญ เชน ทักษะการอาน 

     ๒. ความรู(Knowledge) หมายถึง ความรูเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูดานภาษาอังกฤษ ความรู

ดานการบริหารสถานศึกษา 

     ๓. ทัศนคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง (Self - Concept) เชน คนที่มี

ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confident) จะเชื่อวาตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ ได 

     ๔. บุคลิกประจําตัวบุคคล (Trait)  เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น ๆ เชนเปนคนที่นาเชื่อถือ ไววางใจได  

มีคุณลักษณะเปนผูนํา  

     ๕. แรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน (Motive) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูสิ่งที่เปนเปาหมาย เชน

บุคคลที่มุงผลสําเร็จ (Achievement Orientation) จะพยายามทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย และ

ปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา  

องคประกอบทั้ง ๕ ประการที่รวมกันเปน คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและกอใหเกิดสมรรถนะ 18 

Presenter
Presentation Notes
๔. เกิดอาชีพใหม่ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่เราไม่รู้จัก จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการ๕. มีแนวคิดหลากหลายและหลายเรื่องเป็นประเด็นถกเถียง (Controversial issue)     ไม่อาจลงข้อสรุปต้องเพิ่มทักษะการคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำถาม (Questioning Culture) ไปจนถึงเรื่องการให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญา (Philosophy for Children: P๔C) ๖. มีทักษะสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑                 
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สรุปไดวา 

    สมรรถนะเปนความสามารถของ

บุคคลในการใชความรู   ทักษะเจตคติ 

และคุณลักษณะที่ตนมีอยูในการทํางาน 

หรือการแกปญหาตาง ๆ จนประสบ

ความสําเร็จในระดับใด ระดับหน่ึง  

    สมรรถนะแสดงออกทางพฤติกรรม 

การปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผล

ได  

    สมรรถนะจึงเปนผลรวมของความรู 

ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะและ

ความสามารถอ่ืน ๆ ที่ชวยใหบุคคล 

หรือกลุมบุคคลประสบความสําเร็จใน

การทํางาน 
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ทํา / ปฏิบัติ 

ความสําเร็จ 

งาน 

การแกปญหา 

สถานการณ 

ทักษ

ะ 

ความรู คุณลักษณะ สมรรถนะ = 

ระดับ / 

เกณฑการ

ปฏิบัติ 

ประยุกตใช 
องคประกอบสําคัญ ๗ ประการ ของ

สมรรถนะ 

.................................... 
๑) ความรู (Knowledge)   

๒) ทักษะ (Skill)    

๓) คุณลักษณะ / เจตคติ (Attribute / 

Attitude)     

๔) การะประยุกตใช (Application)     

๕) การกระทํา / การปฏิบัติ (Performance)  

๖) งานและสถานการณตางๆ (Tasks / Jobs 

/ Situations)  

 ๗) ผลสําเร็จ (Success) ตามเกณฑที่กําหนด  
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อะไรไมใช........สมรรถนะ 

   คนมีความรู แตไมใชความรู 

หรือไมสามารถใชความรู  

ในสถานการณตาง ๆ ยังไมถือวา 

มีสมรรถนะ  

เชน ผูมีความรูภาษาอังกฤษ แตไม

สามารถพูดคุยกับชาวตางชาติได 

   คนมีทักษะ แตไมนําทักษะน้ันมา

ใชในสถานการณตาง ๆ ก็ยังไมถือ

วามสีมรรถนะ  

เชน มีทักษะการอาน เขียน ฟง พูด 

สอบผานการทดสอบ แตไมกลา

สื่อสารกับชาวตางชาติ 

     คนมีเจตคติท่ีดี แตไมนํามาใชในสถานการณตาง ๆ ถือวา 

ยังไมมสีมรรถนะ เชน ชอบภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีตอ

ภาษาอังกฤษ แตไมยอมพูดสื่อสารกับชาวตางชาติ 
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อะไรเปนสมรรถนะ ? 

• ความรู ทักษะ และคุณลักษณะแตละอยาง หากยังไมไดนําไปประยุกตใช

ในงานและสถานการณตาง ๆ  ยังไมใชสมรรถนะ 

• ความรู ทักษะ และคุณลักษณะแตละอยาง หากไดนําไปประยุกตใชใน

งานและสถานการณตาง ๆ จนเกิดผลลัพธหรือความสําเร็จตามตองการ 

ถือเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะ 

• ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีบุคคลไดเรียนรูแลว หรือมีอยูหาก       

ไดนําไปประยุกตใชรวมกันจนเกิดความสําเร็จตามตองการ  

    นับเปนสมรรถนะ 
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ความแตกตางระหวางสมรรถนะกับทักษะ (๑) 

 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ 

     สมรรถนะเปนความสามารถในการปฏิบัติงานใดๆ ไดสําเร็จ สวน

ทักษะ ก็เปนความสามารถในการทําสิ่งในสิ่งหนึง่ไดดีในระดับใดระดับ

หนึ่ง ทั้ง ๒ คําเปนคําที่แสดงถึงพฤติกรรมการกระทาํหรือการปฏิบัติ

เหมือนกัน  

      โดยทั่วไปจึงมักมีการใชคําวาทักษะ (skills) และสมรรถนะ 

(competency) ควบคูกัน หรือสลับกันอยูบอยๆ  
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Presenter
Presentation Notes
๔. เกิดอาชีพใหม่ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่เราไม่รู้จัก จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการ๕. มีแนวคิดหลากหลายและหลายเรื่องเป็นประเด็นถกเถียง (Controversial issue)     ไม่อาจลงข้อสรุปต้องเพิ่มทักษะการคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำถาม (Questioning Culture) ไปจนถึงเรื่องการให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญา (Philosophy for Children: P๔C) ๖. มีทักษะสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑                 



 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ 

 อยางไรก็ตาม  
       แมจะดูเหมือนกัน  แตสมรรถนะจะเปนทักษะ หรือ
ความรูที่นําไปสูการกระทําหรือการปฏิบัติที่ดีกวา โดดเดน
กวา ทักษะ 

Competencies refer to skills or knowledge that 
lead to superior performance. 
 

(https://talentguard.com) 
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ความแตกตางระหวางสมรรถนะกับทักษะ (๒) 

Presenter
Presentation Notes
๔. เกิดอาชีพใหม่ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่เราไม่รู้จัก จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการ๕. มีแนวคิดหลากหลายและหลายเรื่องเป็นประเด็นถกเถียง (Controversial issue)     ไม่อาจลงข้อสรุปต้องเพิ่มทักษะการคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำถาม (Questioning Culture) ไปจนถึงเรื่องการให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญา (Philosophy for Children: P๔C) ๖. มีทักษะสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑                 



 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ 

๑. Core Competencies / Generic Competencies 

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะแกน  สมรรถนะท่ัวไป 

สมรรถนะกลาง 

๒. Specific Competencies สมรรถนะเฉพาะ 
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ประเภทของสมรรถนะ 

Presenter
Presentation Notes
๔. เกิดอาชีพใหม่ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่เราไม่รู้จัก จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการ๕. มีแนวคิดหลากหลายและหลายเรื่องเป็นประเด็นถกเถียง (Controversial issue)     ไม่อาจลงข้อสรุปต้องเพิ่มทักษะการคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำถาม (Questioning Culture) ไปจนถึงเรื่องการให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญา (Philosophy for Children: P๔C) ๖. มีทักษะสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑                 



ลักษณะของสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

         เปนสมรรถนะขามวิชาหรือครอมวิชา คือเปนสมรรถนะท่ีสามารถ

พัฒนาใหเกิดข้ึนแกผูเรียนไดในสาระการเรียนรูตาง ๆ หรือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูสาระตาง ๆ ไดดีข้ึน ลึกซึ้งข้ึน 

         สมรรถนะในลักษณะน้ี เปนสมรรถนะท่ีมีลักษณะ “Content – 

free” คือ ไมเกาะติดเน้ือหา หรือไมข้ึนกับเน้ือหา เพียงแตวาสมรรถนะ

บางสมรรถนะ อาจพัฒนาไดดีกวากับเน้ือหาบางเน้ือหา  

         ตัวอยางสมรรถนะประเภทน้ี เชน สมรรถนะการคิดข้ันสูง 

สมรรถนะการทํางานแบบรวมพลงั สมรรถนะทักษะชีวิต  

         ซึ่งสมรรถนะเหลาน้ี สามารถใชเน้ือหาสาระใด ๆ ก็ไดในการพัฒนา 

สมรรถนะหลัก (Core Competency ) 
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ลักษณะของสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

       เปนสมรรถนะเฉพาะวิชา / สาขาวิชา ซึ่งจําเปนสําหรับวิชาน้ัน ๆ  

       ตัวอยางเชน ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จะมีสมรรถนะเฉพาะของ

วิชา เชน สมรรถนะดานหลักภาษา  การประพันธ   ในกลุมสาระศิลปะมี

สมรรถนะดานการวาดภาพ การปน การประดิษฐ เปนตน 

      สาระวิชาตาง ๆ จะมีสมรรถนะเฉพาะวิชาของตน ซึ่งมีลักษณะเปน 

“ทักษะ” (Skill) หรือการปฏิบัติ 

      หากผูเรียนไดรับการฝกทักษะจนสามารถใชงานได และสามารถ

ประยุกตใชทักษะน้ัน ในการทํางาน และในสถานการณหลากหลาย ทักษะน้ัน 

ก็จะพัฒนาเปนสมรรถนะ 

สมรรถนะเฉพาะ( Specific Competency) 

28 



๐

๑ 

๐

๔ 
๐

๕ 

การศึกษาฐานสมรรถนะ  

    (Competency – Based Education : CBE) 

• หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

  (Competency – Based Curriculum : CBC)  

• การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  

  (Competency – Based Instruction : CBI)  

• การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  

  (Competency – Based Assessment : CBA)  

29 



0 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ(CBC) 

 

• OUTCOME-BASED (COMPETENCY OUTCOMES) 

• LEARNER CENTRIC 

• MULTIDISCIPLINARY 

• CONTEXTUALIZED 

• ADAPTIVE TO THE CHANGING NEEDS 
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การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (CBI) 

 * ACTIVE  LEARNING 

 * ACTION ORIENTED 

 * INTEGRATION 

 * REAL LIFE APPLICATION 

 * MASTERY LEARNING  

 * SELF DIRECTED, SELF PACING  

 * FEEDBACK  

 * REMEDIAL TEACHING 
31 



การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ(CBA) 

 

•PERFORMANCE TEST 

(วัดสมรรถนะที่เปนองครวมของการประยุกตใชความรู  

ทักษะ และคุณลักษณะ) 

•FORMATIVE/AUTHENTIC ASSESSMENT  

(วัดสมรรถนะยอยในการเรียนการสอน) 
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หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ (CBC) 

 

 

การเรียนการสอน 

ฐานสมรรถนะ (CBI) 

 

 

การวัดและประเมินผลฐาน

สมรรถนะ (CBA) 

• OUTCOME-BASED 

(COMPETENCY 

OUTCOMES) 

• LEARNER CENTRIC 

• MULTIDISCIPLINARY 

• CONTEXTUALIZED 

• ADAPTIVE TO THE 

CHANGING NEEDS 

    * ACTIVE  LEARNING 

 * ACTION ORIENTED 

 * INTEGRATION 

 * REAL LIFE APPLICATION 

 * MASTERY LEARNING  

 * SELF DIRECTED, SELF 

PACING  

 * FEEDBACK  

 * REMEDIAL TEACHING 

• PERFORMANCE TEST 

(วัดสมรรถนะที่เปนองครวม

ของการประยุกตใชความรู  

ทักษะ และคุณลักษณะ) 

• FORMATIVE/AUTHENTIC 

ASSESSMENT  

(วัดสมรรถนะยอยในการ

เรียนการสอน) 
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การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ  

(Competency – Based Education) 



 

การศึกษาความเปนไปได 

ของการจัดการศึกษา 

ฐานสมรรถนะ (CBE) 

ในประเทศไทย 
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สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  

สมรรถนะท่ี ๒ คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Everyday Life)  

สมรรถนะท่ี ๓ การสืบสอบทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร  

                  (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  

สมรรถนะท่ี ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

                  (English for Communication) 
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คนไทยฉลาดรู (Literate Thais) 

รายการสมรรถนะหลักของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๓  



สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแหงตน  

                   (Life Skills and Personal Growth) 

สมรรถนะท่ี ๖ ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ 

                   (Career Skills and Entrepreneurship) 

รายการสมรรถนะหลักของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ (ตอ)  
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คนไทยอยูดีมีสุข (Happy Thais) 

คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) 
สมรรถนะท่ี ๗  ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม  

                   (Higher-order Thinking Skills and Innovation) 

สมรรถนะท่ี ๘ การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิตัล  

                  (Media, Information and Digital Literacy) 



สมรรถนะท่ี ๙ การทํางานแบบรวมพลัง เปนทีม และมีภาวะผูนํา 

                  (Collaboration, Teamwork and Leadership) 

สมรรถนะท่ี ๑๐ พลเมืองตื่นรูที่มีสํานึกสากล   

                     (Active Citizen with Global Mindedness) 

รายการสมรรถนะหลักของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ (ตอ)  
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พลเมืองไทยใสใจสังคม (Active Thai Citizen) 



คนไทยฉลาดรู 

LITERATE THAIS 

-ใชภาษาสื่อความคิดอยางสรางสรรค ผูกพันและภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย ติดตอสัมพันธไทย-สากล  

-ใชตรรกะคณิต-วิทยในชีวิต พิชิตปญหา 

คนไทยอยูดีมีสุข  

HAPPY THAIS 

-รูจักตน พ่ึงพาตน เปนคน

สุขงาย ใฝความดี มีสุนทรีย  

มีวินัย ใสใจเรียนรู อยูอยาง

พอเพียงและสมดุล 

-มีทักษะการทํางาน สราง

พ้ื นฐานอาชีพตามถนั ด 

บริหารจัดการ ประกอบการ

อยางสรางสรรคและใสใจ

สังคม * 

ผลลัพธท่ีพึงประสงค 

ของการศึกษา 

 

คนไทยสามารถสูง  SMART THAIS 

คิดรอบคอบ พิจารณารอบดาน สูการแกปญหา  

พัฒนานวัตกรรม รูเทาทันตนเอง เทาทันสื่อ เทาทันสังคม  

พลเมืองไทยใสใจสังคม  

ACTIVE THAI CITIZEN 

รวมพลังทํางาน  

รวมกิจการสาธารณะ  

มีภาวะผูนํา มีสัมพันธ 

อันดี เคารพศักดิ์ศรีและ

ความแตกตาง สรางความ

เปนธรรม 
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จัดทําข้ึนบนฐานของการศึกษา วิเคราะห 

สังเคราะหเอกสาร และมีความสอดคลองกับ

หลักการ ๖ ประการ คือ สามารถตอบสนองตอ  

๑. นโยบายและความตองการระดับชาติ 

๒. ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ศาสตรพระราชา พระราโชบาย พระราชดําริ 

๔. เอกลักษณความเปนไทย 

๕. พัฒนาการตามวัยและความแตกตางของผูเรียน 

๖. มาตรฐานสากล 

ผานการตรวจสอบโดยกลุม

ผูเช่ียวชาญเฉพาะสมรรถนะ 

และกลุมผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาภาพรวมและ 

ไดรับการยอมรับ 
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โมเดลโครงสรางสมรรถนะ 

ของผูเรียนท่ีสอดคลองกับ 

ขอมูลเชิงประจักษ 

ผานการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางองคประกอบสมรรถนะ

หลักของผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดวย

โปรแกรมลิสเรล และพบวาโมเดลน้ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

สามารถนําไปใชอธิบายสมรรถนะของผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนได 
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ภาพเด็กไทยที่ตองการ 

๑. คนไทยฉลาดรู (Literate Thais) 

๒. คนไทยอยูดีมีสุข (Happy Thais) 

๓. คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) 

๔. พลเมืองที่ใสใจสังคม (Active Thai Citizens) 

สมรรถนะหลักผูเรียน 

๑. ดานภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

๒. ดานคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

๓. ดานการสืบสอบวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 

๔. ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๕. ดานทักษะชีวิตและความเจริญแหงตน 

๖. ดานทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ 

๗. ดานทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๘. ดานการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

๙. ดานการทํางานแบบรวมพลัง เปนทีม และภาวะผูนํา 

๑๐. ดานการเปนพลเมืองตื่นรูที่มีสํานึกสากล 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 

แนวทางที๑่ ใชงานเดิมเสริมสมรรถนะ  

แนวทางที่ ๒ ใชงานเดิมตอเติมสมรรถนะ  

แนวทางที่ ๓ ใชรูปแบบการเรียนรูสูการพัฒนา

สมรรถนะ  

แนวทางที่ ๔ สมรรถนะเปนฐานผสานตัวชี้วัด  

แนวทางที่ ๕ บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ  

แนวทางที่ ๖ สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจําวัน  
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สมรรถนะศึกษานิเทศก 

สมรรถนะท่ี ๑  ผูนําการเรียนรู (Learning Leader)  

สมรรถนะท่ี ๒  ผูนําการคิดและการปฏิบัติตน (Brain & Behavior)  

สมรรถนะท่ี ๓  ผูนําการเปลี่ยนแปลงสูเปาหมาย ท่ีทาทาย  

                   (Change & Challenge)  

สมรรถนะท่ี ๔  ผูสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการเรียนรู  

                   (Supporter & Facilitator)  
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

สมรรถนะดาน  สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี ๑  

ผูนําการเรียนรู 

(Learning 

Leader)  

๑.๑ มีความรูเฉพาะทางในสาขาหรือวิชาท่ีจะนิเทศ กล

ยุทธการนิเทศ และศาสตรการสอนในการพัฒนาผูเรียน 

และสามารถนําตนเองในการเรียนรูใหเพ่ิมพูนอยาง

ตอเน่ือง   

๑.๒ ชวยสรางผูนําทางวิชาการในสถานศึกษา เพ่ือชวย

พัฒนาครู ผูเรียน และคุณภาพการศึกษา  

๑.๓ สงเสริมการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาและ

พัฒนาครู บนพ้ืนฐานของขอมูล ประสบการณของ

ผูบริหาร ครู และบริบทของสถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

สมรรถนะดาน สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี ๒  

ผูนําการคิดและ

การปฏิบัติตน  

(Brain & 

Behavior)  

๒.๑ คิดเปนระบบ คิดเชิงนวัตกรรม กลาริเร่ิมสิ่งใหม เปดรับแนวคิดใหม ๆ เพื่อ

พัฒนาระบบงานใหเรียบงาย สรางสรรคแนวทางและพัฒนางานอยางตอเนื่อง  

๒.๔ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และผูอ่ืนวาสามารถพัฒนาได มองปญหาและอุปสรรค

เปนโอกาสในการเรียนรู มีความพยายามในการปรับตัว ทาสิ่งที่ทาทายและพัฒนาสิ่ง

ใหม ๆ 

๒.๒ มีสมรรถนะครูที่จาเปน เปนแบบอยางในการสอนและการทางานแกครูและ

ผูบริหาร  

๒.๓ มีความสามารถในการสื่อสาร สรางความสัมพันธอันดี สรางแรงบันดาลใจ และ 

จูงใจทีมงานใหมุงสูผลลัพธที่ทาทาย  

๒.๔ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และผูอ่ืนวาสามารถพัฒนาได มองปญหาและอุปสรรค

เปนโอกาสในการเรียนรู มีความพยายามในการปรับตัว ทาสิ่งที่ทาทายและพัฒนา 

สิ่งใหม ๆ  
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

สมรรถนะดาน สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี ๓  

ผูนําการเปลี่ยนแปลงสู

เปาหมาย ท่ีทาทาย  

(Change & 

Challenge)  

๓.๑ เสริมพลังทีมงานใหรวมมือรวมใจ (Synergy)  

นําการเปลี่ยนแปลง  

๓.๒ มีความใฝรูทางวิชาการ สามารถสรางความรู รูจักนําบทเรียน

ในอดีตมาใชในการพัฒนางาน ในปจจุบันและตัดสินใจสราง

ผลลัพธท่ีทาทายในอนาคต  

๓.๓ มีทักษะในการทํางานแบบรวมพลังรวมกับเครือขายผูนิเทศ 

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน  

๓.๔ เช่ือมโยง แนวคิด หลักการ นโยบายและความเปลี่ยนแปลง

ใหม สูการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีงาย เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน และเช่ือมโยงขอมูลเชิงประจักษสูการสรางองคความรู 

บทเรียน แนวปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูรวมกันและการทํางานท่ีเกิดผล 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

สมรรถนะดาน สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี ๔  

ผูสนับสนุน อํานวย

ความสะดวก 

ในการเรียนรู  

(Supporter & 

Facilitator)  

๔.๑ มีทักษะในการฟงอยางลึกซ้ึง มีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

๔.๒ มีทักษะการช้ีแนะทางปญญา (Cognitive Coaching) 

พัฒนากระบวนการคิด ใหสามารถนําตนเองและพัฒนางานใหมี

คุณภาพมากข้ึน โดยมีความเขาใจในบริบทของการเรียนการสอน 

สามารถสังเกตความคิดและพฤติกรรมของครู สามารถตั้งคาถามก

ระตุนการคิดใหครูสามารถหาคําตอบและแนวทางท่ีเหมาะสมดวย

ตนเอง รวมท้ังสามารถใหขอมูลยอนกลับและคําช้ีแนะท่ีเปน

ประโยชนแกครู  

๔.๓ พัฒนาครูใหมีทักษะการสะทอนคิดในการทํางาน เพ่ือการ

พัฒนาตนเองและผูเรียน  47 
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