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 จ�กปัญห�คว�มด้อยคุณภ�พของผู้เรียนที่ไม่ส�ม�รถ 
นำ�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ  ทักษะและคุณลักษณะต่�งๆ  ที่ตน 
เรยีนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชวีติประจำ�วันได้   
ส่งผลให้ก�รศึกษ�จำ�เป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจุดเน้นจ�ก 

       ในชี วิตประจำ�วันทั่วๆ ไป  
เร�คงได้เคยพบเห็นเหตุก�รณ์ 
ทำ�นองนี้เกิดขึ้น

ฐ�นเนื้อห� (content - based)  ไปเป็นฐ�นสมรรถนะ (competency-based)
 ดงัน้ัน จงึจำ�เป็นทีผู่เ้ก่ียวขอ้งและผูส้นใจท้ังหล�ยจะต้องเข้�ใจ ว่� “ สมรรถนะ” คอือะไร

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ

ตัวอย่าง 
สมรรถนะต่างๆ  
ในชีวิตประจำ วัน

การจัด 
การศึกษา 

ฐานสมรรถนะ

ฉบับประชาชน
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    เด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้�ม�กอดคุณย�ยซึ่งกำ�ลังจะออกไป 
ซือ้ของ เธอทักท�ยถ�มไถ่คุณย�ยด้วยถ้อยคำ�ทีไ่พเร�ะน่�รัก และ
ออดออ้นใหค้ณุย�ยซือ้ของเลน่ม�ฝ�ก เธอไมรู่ว่้�ของเลน่ท่ีเธอเห็น
เพื่อนเล่นและอย�กได้นั้น เรียกว่�อะไร แต่เธอก็พย�ย�มอธิบ�ย
ให้คุณย�ยเข้�ใจด้วยภ�ษ�ของเธอเอง จนคุณย�ยเข้�ใจว่�  
หล�นส�วต้องก�รอะไร
    • เด็กหญิงคนนี้นับว่�เป็นผู้มสีมรรถนะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 กระเป๋�รถสองแถวเห็นคนต่�งช�ติยืนงงอยู่ จึงถ�มเป็นภ�ษ�อังกฤษแบบ 
ช�วบ้�นว่� จะไปไหน Where you go? ช�วต่�งช�ติเข้�ใจ ตอบกลับ กระเป๋�รถ 
ก็เชิญขึ้นรถ บอกว่�คันนี้ไปยังที่เข�ต้องก�ร
 • กระเป๋�รถคนน้ี ถอืว่� มสีมรรถนะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร ในระดบั
พื้นฐ�นใช้ง�นได้ในชีวิตประจำ�วัน

1 ตัวอย่�งสมรรถนะก�รใช้ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

2 ตัวอย่�งสมรรถนะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

Where you go?

Market
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 เมื่อโรงเรียนต้องจัดง�นที่ต้องเชิญแขกม�ท้ังสิ้น 200 คน คุณครูให้นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ช่วยว�งแผนในก�รจัดโต๊ะว่�ควรจัดจำ�นวนเท่�ไร นักเรียน 
ได้อภิปร�ยร่วมกัน มีฝ่�ยหนึ่งเสนอให้จัดน้อยกว่� 200 โต๊ะ เพร�ะโดยส่วนใหญ่แขก 
ที่ม�ง�นย่อมน้อยกว่�จำ�นวนท่ีเชิญเสมอ และอ�จมีแขกบ�งคนซึ่งติดธุระ 
ม�ในวันง�นไม่ได้ อีกฝ่�ยก็ค้�นว่�ควรจัดโต๊ะให้ครบต�มจำ�นวนที่เชิญ เหลือดีกว่� 
ข�ด อีกฝ่�ยค้�นว่�ก�รเหลือท่ีนั่งเอ�ไว้ เป็นก�รสิ้นเปลือง 
งบประม�ณ ท้ังปริม�ณอ�ห�ร ปริม�ณโต๊ะและเก้�อี้  
น้องแจนเสนอให้ใช้ฟังก์ชันของไมโครซอฟท์เอกซ์เซล  
ที่ได้เรียนม� คือ NORMDIST ในก�รคำ�นวณห� 
จำ�นวนท่ีนั่งท่ีเหม�ะสมมีคว�มเสี่ยงน้อย 
ที่สุด ทุกคนเห็นด้วยเพร�ะเป็นวิ ธีที่มี  
เหตุผลรองรับ ไม่ได้ใช้เพียงคว�มรู้สึก 
ในก�รแก้ปัญห�
 • น้องแจนมีสมรรถนะคณิตศาสตร์ 
ใ น ชี วิตปร ะจำ า วัน  เพร�ะแกปัญห� 
ของโรงเรยีนโดยใชค้ว�มรูท้�งคณิตศ�สตร ์
ท่ีเรียน เชื่อมโยงกับปัญห�ที่ตนเองพบ 
ในชีวิตจริงได้อย่�งมีเหตุผลต�มวัย

3 ตัวอย่�งสมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

้



4

 ช�ยหนุ่มคนหน่ึงเป็นนักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย เข�เป็น 
คนมีคว�มสนใจใฝ่รู้ เมื่อสนใจหรือสงสัยในเรื่องใด เข�จะ 
พย�ย�มห�คำ�ตอบให้แก่ตนเอง โดยก�รค้นคว้�ห� 
ขอ้มลู คว�มรูจ้�กแหลง่ต่�งๆ ทีน่่�เชือ่ถือ แลว้วิเคร�ะห์ 
และนำ�เสนอผลที่ได้ผ่�นสื่อออนไลน์ เพ่ือรับฟัง 
คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 •นักศึกษ�คนนี้มีสมรรถนะด้านการสืบสอบ 
ทางวิทยาศาสตร์และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์  
ส�ม�รถระบุสิ่งที่สงสัย ตั้งคำ�ถ�ม วิเคร�ะห์ข้อมูล  
สืบสอบคว�มรู้ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังเป็นผู้มีจิต 
วิทย�ศ�สตร์ มีคว�มใฝ่รู้ และมุ่งมั่นห�คำ�ตอบให้แก่
ตนเอง

4 ตัวอย่�งสมรรถนะด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ 
คว�มเป็นผู้มีิจิตวิทย�ศ�สตร์
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 ส�วทำ�ง�นออฟฟิศ 2 คน ทำ�ง�นที่เดียวกัน  
เงินเดือนเท่�กัน แต่คนหนึ่งรู้จักว�งแผน 
เก็บออม อีกคนใช้จ่�ยโดยไม่มีแผน
 • ส�วคนแรกน�่จะมอีน�คตทีม่ัน่คงกว่� 
ส�วคนท่ี 2 เพร�ะเธอเป็นผู้มีสมรรถนะ 
ทักษะชีวิต รู้จักก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน และ
ใช้ชีวิตอย่�งพอเพียง

ตัวอย่�งสมรรถนะด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ 
คว�มเป็นผู้มีิจิตวิทย�ศ�สตร์

5 ตัวอย่�งสมรรถนะทักษะชีวิต

วันหนึ่งเจ้�ก�แฟสุนัขของทิมถูกรถชนต�ย  
ทิมเสียใจและมีคว�มโศกเศร้�ม�ก หลังจ�ก 
ฝังเจ้�ก�แฟแล้ว เข�ก็เกิดคว�มคิดว่� 
ถึงอย่�งไรเจ้�ก�แฟก็จ�กไปแล้ว ก�รเสียใจ 
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ  เข�คิดว่� เข�น่�จะ 
ไปห�สุนั ข ท่ี ไม่มี เ จ้ �ของม�เลี้ ย งแทน 

เจ้�ก�แฟจะดีกว่� เพร�ะเท่�กับว่�เข�ได้ 
ช่วยชีวิตสุนัขอีกตัวหนึ่ง รวมท้ังเป็นก�รทำ�บุญ 

ให้เจ้�ก�แฟด้วย

 • ทิมมีสมรรถนะทักษะชีวิต เป็นผู้พร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง ส�ม�รถเผชิญ 
ปัญห� แก้ปัญห� ยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น และฟ้ืนคืนสภ�พจ�กปัญห�ได้อย่�ง 
รวดเร็ว 
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 ข้�ร�ชก�ร 2 คน คนหนึ่งทำ�ง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ย อีกคน
หนึ่งทำ�เช่นเดียวกัน แต่มักทำ�ได้ดีกว่� และม�กกว่�ที่สั่ง รวมทั้งมี
คว�มคิดดีๆ เสนอม�ด้วย
 •ข้�ร�ชก�รคนที่ 2 เป็นผู้ที่ทำ�ง�นโดยใชส้มรรถนะการคิด รู้จักแสวงห�คว�มรู ้
และใชค้ว�มรูใ้นก�รทำ�ง�น มคีว�มรบัผดิชอบและคว�มตัง้ใจในก�รทำ�ง�นสงู ทำ�ให้ 
ได้ผลง�นที่ดี ข้�ร�ชก�รผู้นี้น่�จะมีอน�คตที่สดใส  เจริญรุ่งเรืองในหน้�ที่ก�รง�น

6 ตัวอย่�งสมรรถนะก�รคิด

7 ตัวอย่�งสมรรถนะด้�นทักษะอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

 แจ่มใสมีฝีมือในก�รทำ�อ�ห�ร โดยเฉพ�ะสนใจเร่ืองก�รทำ�นำ้�พริกเป็นพิเศษ   
หมู่บ้�นของแจ่มใสมีก�รเลี้ยงปล�สลิด และมีสินค้�ล้นตล�ด  แจ่มใสจึงคิดสูตร 
นำ�้พรกิปล�สลดิหล�กหล�ยสูตรและมกี�รจดัจำ�หน่�ยในหล�ยชอ่งท�งท้ังศนูย์ผลติภัณฑ์ 
ของหมู่บ้�น  และข�ยแบบออนไลน์
 •แจ่มใสมีสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เพร�ะส�ม�รถ 
คิดสร้�งง�น  สร้�งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน  ครอบครัว หรือสังคม
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 กลุ่มแม่บ้�น  4-5 คน ไปเดินห้�งสรรพสินค้�เพื่อ 
ซือ้ของ   พบว่�มรี�้นขึน้ป�้ย “ลดสงูสดุ 70%” จงึชวนกัน 
เข้�ไปเลือกซื้อ แม่บ้�นท่�นหนึ่งเตือนสติเพ่ือนว่�  
คว�มหม�ยของป้�ยอ�จมีสินค้�เพียงไม่ก่ีชิ้นท่ีลดร�ค� 70% ก�รใช้ป้�ยตัวโตสีแดง 
เป็นก�รจูงใจให้คนเข้�ไปเลือกซื้อ เมื่อมีลูกค้�จำ�นวนม�ก อ�จทำ�ให้เร�ลืมตรวจสอบร�ค�
ลดของสินค้�แต่ละชิ้น 
 •แมบ้่�นท�่นนีม้สีมรรถนะการรูเ้ทา่ทนัสือ่และสารสนเทศ และชว่ยใหเ้พ่ือนท่ีไป
ด้วยกันมีหลักในก�รเลือกซื้อสินค้�   

 ในชว่งเวล�ทีเ่กิดพ�ยุป�บกึ ป�้ส�ยไดร้วบรวมแมบ่�้นในหมูบ่�้น 10 คน ชว่ยเจ�้หน้�ที ่
ในก�รดูแลเด็ก ๆ และคนแก่ ในศูนย์อพยพ ป้�ส�ยแบ่งหน้�ที่ให้ทำ�ต�มถนัด 
ทัง้ก�รจัดห�อ�ห�ร  ก�รจดัย�ดูแลผูเ้จบ็ปว่ย และให้กำ�ลงัใจ 
แกผู้่ทีเ่ปน็ห่วงกังวลเก่ียวกับทรพัยส์นิทีเ่สยีห�ย  โดยมป้ี�ส�ย
เป็นผู้ประส�นง�น ซึ่งทำ�ให้ทุกคนมีสุขภ�พก�ยใจที่ดี พร้อม
รับมือกับปัญห�ที่เกิดขึ้นต่อไป
 •ป้�ส�ย และกลุ่มแม่บ้�นมีสมรรถนะการทำ งานแบบ 
รวมพลัง เป็นทีม เพร�ะมีทักษะในก�รทำ�ง�นร่วมกันและปฏิบัติต�ม
บทบ�ทเพ่ือก�รทำ�ง�นใหบ้รรลเุป�้หม�ย  ในสว่นป�้ส�ยนัน้มสีมรรถนะ
การเป็นผู้นำ และใช้ภ�วะผู้นำ�อย่�งเหม�ะสม ส�ม�รถประส�นและ
นำ�กลุ่มแม่บ้�นให้ปฏิบัติง�นได้ โดยนำ�คว�มส�ม�รถของสม�ชิก 
แต่ละคนม�ใช้เพื่อก�รปฏิบัติง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ

8 ตัวอย่�งสมรรถนะก�รรู้เท่�ทันสื่อและส�รสนเทศ

9 ตัวอย่�งสมรรถนะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภ�วะผู้นำ�
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คุณสมบัติหรือ 
ลักษณะสำ�คัญ 
ของสมรรถนะ

 นักเรียนพบว่� แหล่งนำ้�ของหมู่บ้�นเริ่มส่งกลิ่นเหม็น  
เพร�ะมีคนนำ�สิ่งปฏิกูลไปท้ิง เมื่อศึกษ�ระเบียบของ
หมู่บ้�นพบว่� มีข้อห้�มอยู่แต่ไม่ไ ด้บังคับใช้จริงจัง  
จึงรวมตัวกันกับเพ่ือนๆ ไปปรึกษ�ผู้ใหญ่บ้�น เพ่ือห� 
วิธีก�รแก้ปัญห� สรุปได้ว่� ควรมีก�รแจ้งข้อมูลผ่�นเสียงต�มส�ยของหมู่บ้�นและ 
ติดป้�ยประก�ศเตือนพร้อมแจ้งบทลงโทษผู้ฝ่�ฝืน  
 •ปัญห�ส�ธ�รณะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน ที่ต้อง
มีคนกล้�คิด และรวมตัวกันเพื่อพิจ�รณ�ห�ผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินก�รแก้ไข
ปัญห�ต�มระบบ นักเรียนกลุ่มนี้จัดว่�เป็นผู้มสีมรรถนะการเป็นพลเมืองตื่นรู้

10 ตัวอย่�งสมรรถนะในก�รเป็นพลเมืองตื่นรู้

 จ�กตัวอย่�งท่ียกม�ดังกล่�ว แสดงให้ เห็นถึง 
ลกัษณะของผูม้สีมรรถนะ 10 ด้�น ซึง่คงไมมี่ใครปฏเิสธว่� 
 เปน็คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค ์และห�กวเิคร�ะหเ์จ�ะลกึ
ลงไปอีกจะเห็นได้ว่� ผู้ที่มีสมรรถนะต่�งๆ ดังกล่�วน้ัน  
มคุีณสมบตัริว่มทีเ่หมอืนกนั คือ สามารถ ทำ  (งาน/กจิกรรม)    

             ไดส้ำ เร็จ
 ก�รที่บุคคลจะส�ม�รถทำ�ง�นใดๆ ได้สำ�เร็จนั้นต้องอ�ศัยปัจจัยสำ�คัญหล�ยประก�ร  ได้แก่
 1.  มีคว�มรู้และนำ�คว�มรู้ม�ใช้ในสถ�นก�รณ์ได้ เช่น เด็กหญิงไม่รู้ว่�ของเล่น 
มีชื่อเรียกว่�อะไร แต่เธอก็ใช้คว�มรู้จ�กคำ�ที่เธอรู้ พย�ย�มชี้แจง จนคุณย�ยเข้�ใจ
 2.  มีทักษะ เด็กหญิงมีทักษะก�รใช้ภ�ษ�สื่อส�รเป็นทุนเดิมและพย�ย�มใช้ทักษะ 
ก�รพูดของเธอชี้แจงจนคุณย�ยเข้�ใจ
 3.  มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรม ก�รกระทำ�ให้บรรลุผล  
เช่น คว�มอย�กได้ของเล่น เป็นแรงจูงใจที่ทำ�ให้เด็กหญิงพย�ย�มอธิบ�ยจนคุณย�ยเข้�ใจ
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ตัวอย่�งสมรรถนะในก�รเป็นพลเมืองตื่นรู้

อะไร  
ไม่ใช่สมรรถนะ

ความหมาย 
ของสมรรถนะ

 สมรรถนะจึงเป็นคว�มส�ม�รถของบุคคลในระดับ 
ที่ส�ม�รถปฏิบัติง�นใดง�นหนึ่งได้สำ�เร็จ โดยใช้คว�มรู้ 
ทักษะ เจตคติ/คุณลักษณะ ที่ตนมีอยู่
 สมรรถนะเปน็พฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงคว�มส�ม�รถ 
ของบคุคลในก�รนำ�คว�มรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะเฉพ�ะ 

ของตน ม�ประยุกต์ใช้ในง�น หรือในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้จนประสบคว�มสำ�เร็จ
 สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือคุณลักษณะ ที่ทำ ให้บุคคล
ประสบความสำ เร็จในการทำ งาน การแก้ปัญหา และการดำ รงชีวิต

 สรุปว่า
 คนที่มีสมรรถนะ คือ คนที่ทำ�ง�นได้สำ�เร็จ โดยใช้คว�มรู้ ทักษะ เจตคติ / คุณลักษณะ 
ต่�งๆ ที่ตนมีอยู่

 - คนมีคว�มรู้ แต่ไม่ใช้คว�มรู้หรือไม่ส�ม�รถใช้ 
คว�มรู้ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ  ยังไม่ถือว่�มีสมรรถนะ  
(เช่น ผู้มีคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษ แต่ไม่ส�ม�รถพูดคุยกับ
ช�วต่�งช�ติหรือใช้คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษในก�รปฎิบัติ
ง�นได้)

 - คนมีทักษะ แต่ไม่ส�ม�รถนำ�ทักษะนั้นม�ใช้ใน 
สถ�นก�รณ์ต�่งๆ ก็ยังไมถื่อว�่มสีมรรถนะ (เชน่ มทัีกษะ 
ก�รอ่�น เขียน ฟัง พูดภ�ษ�อังกฤษ  สอบผ่�น 
ก�รทดสอบ แต่ไม่กล้� หรือไม่ส�ม�รถสื่อส�รกับ 
ช�วต่�งช�ติได้)
 - คนมีเจตคติท่ีดี แต่ไม่นำ�ม�ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ  
ก็ถือว่�ยังไม่มีสมรรถนะ (เช่น ชอบภ�ษ�อังกฤษ มีเจตคติ 
ท่ีดีต่อภ�ษ�อังกฤษ แต่อ�ย หรือไม่กล้�พูดสื่อส�รกับ 
ช�วต่�งช�ติ)
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ระดับ 
ของสมรรถนะ

สมรรถนะ 
เกิดขึ้น 

ได้อย่างไร

 สมรรถนะเกิดขึ้นได้ เมื่อบุคคลมีโอกาสได้ฝึกใช้ 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตนมีในการทำางาน  
การแก้ปญัหา ในสถานการณต่์างๆ จนเกดิความชำ นาญ 
และความมั่นใจ ทำ ให้สามารถทำ งานต่างๆ ได้สำ เร็จ

 สมรรถนะมีได้หล�ยระดับต�มคว�มจำ�เป็นหรือ
คว�มต้องก�ร ในหล�ยๆ  เรือ่ง  เร�จำ�เปน็ตอ้งมสีมรรถนะ
ในระดับพอใช้ก�รได้ จึงจะอยู่รอด อยู่ดี แต่ในบ�งเรื่อง  
เร�จำ�เป็นต้องมีสมรรถนะในระดับสูงข้ึน ดังน้ัน ใน

ดังตัวอย่าง
 พ่อแมใ่นชนบทมกัใชใ้หล้กูๆ ชว่ยทำ�ง�นต�่งๆ ในชวีติประจำ�วันต้ังแตเ่ลก็ โดยก�รสัง่ / สอน 
ให้ทำ�บ้�ง ทำ�ให้ดูหรือให้เห็นเป็นตัวอย่�งบ้�ง เด็กต้องทำ�ต�ม เมื่อทำ�บ่อยๆ ก็จะทำ�ได้เอง 
และเรยีนรูก้�รใชทั้กษะท่ีเกิดขึน้ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ จนเกิดคว�มชำ�น�ญ เชน่น้ี กล�่วไดว่้�  
เด็กมีสมรรถนะในก�รทำ�ง�นนั้น
 ในกรณีข้�งต้น เด็กมีสมรรถนะในก�รทำ�ง�นนั้น เพร�ะเด็กใช้คว�มรู้จ�กที่พ่อแม่บอก 
หรือทำ�ให้ดู แล้วลองทำ�ต�ม ขั้นแรกอ�จทำ�ผิดๆ ถูกๆ พ่อแม่ให้ทำ�ใหม่ ก็เรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
ต่อๆ ม�ก็เริ่มคิดแก้ปัญห�เอง และทำ�ได้ดีขึ้นจนคล่องแคล่ว ชำ�น�ญ

ก�รพัฒน�และก�รวัดสมรรถนะ จึงต้องมีก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รปฏิบัติ (Performance 
Criteria) ว่�ต้องก�รในระดับใด เช่น สำ�หรับคนทั่วไปอ�จจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะ 
ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รสื่อส�รในระดับพอใช้ก�รได้ คือ ส�ม�รถส่ือส�รเร่ืองทั่วๆ ไป 
พอเข้�ใจกัน แต่สำ�หรับผู้ท่ีต้องก�รไปศึกษ�ต่อต่�งประเทศ คว�มส�ม�รถท�งด้�นนี้  
ก็จำ�เป็นต้องอยู่ในระดับสูง ซึ่งมักจะมีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเอ�ไว้
   สมรรถนะท่ีสูงข้ึน ก็จะต้องอ�ศัยคว�มรู้ ทักษะ ท่ีสูงข้ึนด้วย แต่คว�มรู้ ทักษะ 
ที่สูงข้ึนนั้นอ�จส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อก�รเกิดสมรรถนะก็ได้ ข้ึนอยู่กับประสบก�รณ์ในก�รนำ� 
คว�มรู้และทักษะเหล่�นั้นม�ใช้ รวมทั้งคุณลักษณะส่วนตนที่มีว่�เอื้ออำ�นวยเพียงใด
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องค์ประกอบสำ�คัญ
ของสมรรถนะ

สมรรถนะ = ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ

ประยุกต์ใช้ ปร
ะย
ุกต
์ใช
้

ระดับ/ 
เกณฑ์การปฏิบัติการแก้ปัญหา

ทำ�/ปฏิบัติ

ความสำ�เร็จ

+              +

ปร
ะย
ุกต

์ใช
้

   มี 7 ประก�ร คือ
1)  ความรู้ (Knowledge)  
2)  ทักษะ (Skill)    
3)  คุณลักษณะ / เจตคติ 
 (Attribute / Attitude)     
4)  การประยุกต์ใช้ (Application)
5)  การกระทำา / การปฏิบัติ 
 (Performance) 
6)  งานและสถานการณ์ต่างๆ 
 (Tasks / Jobs / Situations)   
7)  ผลสำาเร็จ (Success) ตามเกณฑ์ที่กำาหนด  
 (Performance Criteria)
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วิธีการ 
พัฒนาสมรรถนะ 

ให้เกิดขึ้น

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่รอบข้�งเด็ก ส�ม�รถ
ชว่ยพัฒน�เดก็ให้มสีมรรถนะทีจ่ำ�เปน็เพ่ือก�รดำ�รง
ชวีติอย่�งมคีณุภ�พในระดบัทีต่อ้งก�รไดไ้มย่�กนัก 
โดยก�รส่งเสริมให้เด็กนำ�คว�มรู้และทักษะต่�งๆ  

ท่ีได้เรียนรู้ม�แล้ว ไปใช้ในก�รทำ�ง�น ก�รแก้ปัญห� ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ และช่วยให้ 
กำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น ให้คำ�แนะนำ� ส่งเสริมคุณลักษณะที่จำ�เป็น และเพ่ิมคว�มรู้และ 
ทักษะให้เด็กทำ�ง�นได้ดีขึ้นต�มลำ�ดับ เด็กก็จะเกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

มาร่วมช่วยกันพัฒนาเด็กไทย 
ให้เป็นคนดี�มีสมรรถนะสูง� 

คิดเป็น�ทำ�เป็น�แก้ปัญหาเป็น�� 
ช่วยกันพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคน 
ที่มีคุณภาพ�เพื่อพัฒนาประเทศ 
ให้มั่นคง�มั่งคั่ง�และยั่งยืนตลอดไป

F a m i l y
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เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ

ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

         ทกุคนคงจะเข้�ใจกันแลว้ว่� หลกัสตูรปจัจบุนัทีใ่ชกั้นอยู่ 
เปน็หลกัสตูรองิม�ตรฐ�น (Standards - Based  Curriculum)  
ซึง่กำ�หนดม�ตรฐ�นและตวัชีวั้ดให้ครูใชเ้ปน็เป�้หม�ยในก�ร 
จดัก�รเรยีนก�รสอน โดยม�ตรฐ�นและตวัชีวั้ดจะครอบคลมุ 
คว�มรู้  ทักษะ และเจตคติ หรือคุณลักษณะที่จำ�เป็นต่อ 
ก�รบรรลุม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดนั้นๆ

 หลักสูตรฐ�นสมรรถนะแตกต่�งจ�ก
หลกัสตูรปจัจบุนัตรงท่ี ก�รกำ�หนดเป�้หม�ย 
จะมุ่งไปท่ีสมรรถนะของผู้เรียนว่� ผู้เรียน
จะต้องทำาอะไรได้ ซึ่งต่�งจ�กหลักสูตร 
อิงม�ตรฐ�นที่ม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดจำ�นวนม�ก 

เนน้ไปทีผู่เ้รยีนว่� จะตอ้งรูอ้ะไร สรปุได้ว่� หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะเนน้ทกัษะ (Skill) ในขณะท่ี 
หลักสูตรอิงม�ตรฐ�นค่อนข้�งเน้นเนื้อหาสาระ (Content) 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะจึงเป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ 
เป็นหลัก เพ่ือประกันว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่งๆ จะมีทักษะและความสามารถ 
ในด้านต่างๆ ตามที่ต้องการ 

ลักษณะสำ�คัญ 
ของหลักสูตร 
อิงมาตรฐาน

ลักษณะสำ�คัญ 
ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ� 
(Competency-Based  

Curriculum)
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สมรรถนะหลัก

 หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ จะกำ�หนดม�ตรฐ�น
สมรรถนะ (Competency Standards) ข้ึนเป็น
สมรรถนะขั้นตำ่�ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ เรียน เพ่ือ 
ก�รดำ�รงชวิีตอย่�งมคีณุภ�พ สมรรถนะทีก่ำ�หนด
ให้ผู้เรียน โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ

 สมรรถนะหลักท่ีเรียกว่� Core Competency  
มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้�มวิช�หรือคร่อมวิช� คือ 
เปน็สมรรถนะทีส่�ม�รถพัฒน�ให้เกิดขึน้แก่ผูเ้รยีนได ้

ในส�ระก�รเรียนรู้ต่�งๆ ที่หล�กหล�ย หรือส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�
ผู้เรียนให้เรียนรู้ส�ระต่�งๆ ได้ดีขึ้น ลึกซึ้งขึ้น  สมรรถนะในลักษณะนี้ กล่�วได้ว่� 
เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” คือ ไม่เก�ะติดเนื้อห� หรือไม่ขึ้นกับเนื้อห�   
ตวัอย�่งสมรรถนะประเภทนี ้ เชน่ สมรรถนะก�รคิดขัน้สงู สมรรถนะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลงั  
สมรรถนะทักษะชีวิต ซึ่งสมรรถนะเหล่�นี้ ส�ม�รถใช้เนื้อห�ส�ระใดๆ ก็ได้ในก�รพัฒน�  
เพียงแต่ว่�สมรรถนะบ�งสมรรถนะ อ�จพัฒน�ได้ดีกว่�ในเนื้อห�บ�งเนื้อห�

องค์ประกอบสำ�คัญ 
ของหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ

การคิดขั้นสูง
ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิตการทำ�งานแบบรวมพลัง
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ระดับ 
ของสมรรถนะ

 สมรรถนะอีกประเภทหนึ่ง  
เรียกว่� สมรรถนะเฉพ�ะ  
Specific Competency  
เปน็สมรรถนะเฉพ�ะวชิ� / ส�ข�วชิ� 

 สมรรถนะทั้ง 2 ประเภท ไม่ว่�จะเป็นสมรรถนะหลัก หรือ
สมรรถนะเฉพ�ะ ต่�งก็มีระดับต้ังแต่ง่�ยไปย�ก ซึ่งหลักสูตร
จะกำ�หนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบไต่ระดับ ไปต�มระดับ 
คว�มส�ม�รถของตน

ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับวิช�นั้นๆ เช่น ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย  
จะมีสมรรถนะเฉพ�ะของวิช� เช่น สมรรถนะด้�นก�รพูดในโอก�สต่�งๆ สมรรถนะ 
ด้�นก�รประพันธ์ ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ ก็มีสมรรถนะด้�นก�รว�ดภ�พ ก�รปั้น  
ก�รประดิษฐ์
 ส�ระวิช�ต่�งๆ จะมีสมรรถนะเฉพ�ะวิช�ของตน ซึ่งมีลักษณะเป็น “ทักษะ” (Skill) 
ห�กผู้เรียนได้รับก�รฝึกทักษะจนส�ม�รถใช้ง�นได้ และส�ม�รถประยุกต์ใช้ทักษะน้ัน  

สมรรถนะเฉพาะ

 ตัวอย่�งเช่น สมรรถนะหลักด้�นก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ซึ่งก็คือ ก�รคิดที่มีก�รใช้
วิจ�รณญ�ณพิจ�รณ�ข้อมูลอย่�งรอบด้�นก่อนก�รตัดสินใจ ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ 
สำ�หรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษ�จะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับง่�ย คือ ส�ม�รถคิดจำ�แนกข้อมูล 
ที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อคิดเห็นก่อน ต่อไปจึงเพิ่มระดับให้กว้�งขึ้น ครอบคลุมม�กขึ้น
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หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ

โดยทั่วไป 

 หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะโดยทัว่ไป จะกำ�หนดจดุประสงค์
ก�รเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (Learning Competencies)  
สำ�หรับผู้เรียนในช่วงวัยหรือช่วงชั้นต่�งๆ  ให้แก่ครู เพื่อใช้
ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้แก่ผู้เรียน 

 หลักสูตรฐ�นสมรรถนะนอกจ�กจะกำ�หนดสมรรถนะไว้ให้แล้ว อ�จกำ�หนดส�ระ 
ก�รเรยีนรู้ขัน้ตำ�่สำ�หรบัก�รพัฒน�สมรรถนะทีก่ำ�หนดใหแ้ก่ผูเ้รียนหรืออ�จใหโ้รงเรียนและ
ครูกำ�หนดได้ต�มคว�มเหม�ะสม
 สมรรถนะและส�ระก�รเรียนรู้ที่กำ�หนดให้น้ันเป็นขั้นตำ่�ท่ีจำ�เป็นสำ�หรับเด็กไทยทุกคน 
หลักสูตรจะต้องจัดให้มีพ้ืนท่ีสำ�หรับโรงเรียนและครูในก�รจัดก�รเรียนรู้ส�ระ ทักษะ และ
คณุลกัษณะเฉพ�ะ  เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รต�มคว�มแตกต�่งกันของผูเ้รียน  ภูมสัิงคม  
และบริบท ในสัดส่วนที่เหม�ะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
 ก�รกำ�หนดสมรรถนะที่เป็นเกณฑ์กล�ง/ม�ตรฐ�นกล�งสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ� 
ในแต่ละช่วงวัย จะเอื้ออำ�นวยให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถพัฒน�หลักสูตรในรูปแบบต่�งๆ  
ต�มแนวคิดของตนได้ โดยยึดสมรรถนะเป็นเกณฑ์กล�ง

หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ
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การจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ  

(Competency–Based 
Instruction)

 ในก�รจัดก�ร เ รียนก�รสอนฐ�น
สมรรถนะน้ัน ครูจะมีม�ตรฐ�นสมรรถนะ 
และจุดประสงค์ก�รเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
ที่จัดไว้อย่�งเป็นลำ�ดับ เป็นกรอบใน
ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ครูมีเป้�หม�ย 

ท่ีจะช่วยพัฒน�ให้ผู้เรียนทำ อะไรได้ (ในระดับที่กำ หนด) ครูจะต้องวิเคร�ะห์ว่� ผู้เรียน 
จำ เป็นต้องรู้อะไร จึงจะช่วยให้ทำ�สิ่งนั้นได้ ซึ่งเอื้อให้มีก�รบูรณ�ก�รคว�มรู้ข้�มศ�สตร์ 
และลดส�ระก�รเรียนรู้ท่ีไม่จำ�เป็น ผู้เรียนต้องได้รับคว�มรู้และฝึกใช้คว�มรู้ในก�รทำ�   
รวมทั้งพัฒน�คุณลักษณะท่ีควรจะต้องมีในก�รทำ�สิ่งนั้น ให้ประสบผลสำ�เร็จได้ 
ในระดับท่ีกำ�หนด  ครูจัดก�รเรียนรู้เชิงรุก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กก�รคิด ก�รปฏิบัติ  
ก�รลงมือทำ� ก�รได้รับข้อมูลย้อนกลับ ก�รปรับปรุง พัฒน� และได้รับก�รส่งเสริมให้นำ�
คว�มรู ้ทักษะ และคณุลกัษะทีไ่ด้เรยีนรู ้ไปใชใ้นสถ�นก�รณ์ต�่งๆ จนเกิดสมรรถนะในระดบั 
ที่ต้องก�ร โดยผู้เรียนแต่ละคน อ�จจะใช้เวล�ในก�รเรียนรู้ม�กน้อยแตกต่�งกันได้

 ก�รวัดสมรรถนะเป็นก�รช่วยให้ เ ห็น 
คว�มส�ม�รถที่เป็นองค์รวมของผู้เรียนโดย 
ครูทำ�ก�รทดสอบพฤติกรรมก�รปฏิบั ติ   
(Performance Assessment) ของผู้เรียน 
ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด (Performance Criteria)  
ซึ่งจะเน้นก�รประเมินองค์รวมของสมรรถนะ

ด้วยเครื่องมือประเมินต�มคว�มเหม�ะสม และประเมินเมื่อผู้ เรียนพร้อมที่จะรับ 
ก�รประเมิน ห�กประเมินผ่�น ผู้เรียนจะส�ม�รถก้�วสู่จุดประสงค์ก�รเรียนรู้ขั้นต่อไปได้  
ห�กยังไม่ผ่�น ผู้เรียนจะได้รับก�รสอนซ่อมเสริม จนกระทั่งบรรลุผล ผู้เรียนแต่ละคน 
จะก้�วหน้�ไปต�มคว�มส�ม�รถของตน อ�จก้�วหน้�ไปได้เร็วในบ�งส�ระ และอ�จ 
ไปได้ช้�ในบ�งส�ระต�มคว�มถนัดของตน

การวัดและประเมินผล
ฐานสมรรถนะ  

(Competency–Based 
Assessment)
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การออกแบบ 
หลักสูตร

 เนื่องจ�กเด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับคว�มรู้จำ�นวนม�ก แต่ยังไม่ส�ม�รถใช้คว�มรู้ให้
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้เท่�ท่ีควร รวมท้ังยังข�ดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีจำ�เป็นต่อ
ก�รดำ�รงชีวิตในโลกปัจจุบันและอน�คต ทำ�ให้มีขีดคว�มส�ม�รถตำ่�ในก�รแข่งขันกับ 
น�น�ประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อคว�มอยู่รอดและคว�มอยู่ดีของประช�ชนและประเทศช�ติ  
จึงจำ�เป็นที่ครูและผู้เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ให้แก่เด็กซึ่งเป็นอน�คตของช�ติ  
ได้มีคว�มตระหนักในบทบ�ทหน้�ที่ของตนในก�รช่วยกันพัฒน�ผู้เรียนในทุกระดับ 
ก�รศึกษ� ให้เป็นผู้มีทักษะและสมรรถนะที่จำ�เป็น ทันต่อคว�มก้�วหน้�และก�ร
เปลี่ยนแปลงของโลก

  

 หลักสูตรฐ�นสมรรถนะโดยทั่วไปมีหลักก�รและ 
ลักษณะสำ�คัญดังกล่�ว แต่ในประเทศต่�งๆ ก�รกำ�หนด 
สมรรถนะ และก�รออกแบบหลักสูตรอ�จมีลักษณะที่ 
แตกต่�งกัน ซึ่งมักเป็นไปต�มคว�มต้องก�ร บริบท และ
ลักษณะเฉพ�ะของแต่ละประเทศ
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   ที่ปรึกษ�

 ดร.สุภัทร จำ�ป�ทอง เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

 ดร.วัฒน�พร ระงับทุกข์ รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� 

 น�ยสำ�เน� เนื้อทอง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

  และพัฒน�ก�รเรียนรู้
   
  คณะจัดทำ�ต้นฉบับ

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ทิศน� แขมมณี

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์

 ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ

 ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล

 น�งสุทธิด� ธ�ด�นิติ

 น�งอำ�ภ� พรหมว�ทย์

 ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธย�

 ดร.น�ฎฤดี จิตรังสรรค์

คณะผู้จัดทำ�เอกส�ร
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   บรรณ�ธิก�รและเรียบเรียงเอกส�ร

 

 ดร.ประวีณ� อัสโย ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

 น�งส�วกรกมล จึงสำ�ร�ญ นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

 น�งส�วนูรีย� ว�จิ นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

   ผู้ประส�นง�นก�รจัดพิมพ์เอกส�ร

 น�งส�วกรกมล จึงสำ�ร�ญ นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

  หน่วยง�นรับผิดชอบ

 กลุ่มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

 สำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
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