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บทคัดยอ 

 ในปจจุบันผลการวิจัยพบวาสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาไมตรงตามที่สถานประกอบการ

คาดหวัง ดังนั้น “หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ” จึงเปนหนทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ชาตเิพื่อขับเคลื่อนประเทศใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) หลักสูตรที่

มุงเนนสมรรถนะจะตองเปนไปเพื่อผลติผูสําเร็จการศกึษาที่มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานตรงตาม

ความตองการของภาคผลิตและภาคบริการ โดยเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) และ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Practical Competency) ที่สถานประกอบการ และองคกรวิชาชีพเปน           

ผูกําหนด จากการวิเคราะหหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันพบวาเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ(TQF) สอดคลองกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) โดย

กําหนดสาระและผลลัพธการเรียนรูใน มคอ.1 มคอ.2 และ มคอ. 3 เนนสมรรถนะแกนกลาง 

(Core Competency) ซึ่งเปนสมรรถนะพื้นฐานทั่วไป สวนสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 

ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานอยางชัดเจนและยังไมมีการเนนในประเด็นดังกลาวเทาที่ควร 

โดยทั่วไปเมือ่วเิคราะหเปรยีบเทยีบกบัหลักสูตรฐานสมรรถนะที่นํามาตรฐานอาชีพมากําหนดเปน

หลักสูตรแลวพบวาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาไมไดกําหนดเกณฑสมรรถนะ ขอบเขตสมรรถนะ 

รองรอยหลักฐานความรู ทักษะและคุณลักษณะ ของผูเรียนอยางชัดเจนในหลักสูตร หลักสูตรที่

มุงเนนสมรรถนะตองเริ่มจากการจัดทํามาตรฐานอาชีพที่กําหนดโดยเจาของอาชีพ ดังนั้น สถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพควรกําหนดมาตรฐานอาชีพใหครอบคลุมทุกอาชีพ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสรางความรู ความเขาใจและการปรับความคิดโดยเนนเรื่อง

หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอยางจริงจัง และสถานศึกษาควรนํามาตรฐานอาชีพหรือรวมกับภาค

การผลิตและบริการในการกําหนดมาตรฐานอาชีพเพื่อนํามากําหนดหลักสูตร และสาระรายวิชา

เพื่อนําไปสูการจัดการเรยีนรูที่มุงเนนสมรรถนะอยางแทจริง 

 คําสาํคัญ: การอุดมศึกษา สมรรถนะ คุณวุฒวิชิาชีพ มาตรฐานอาชีพ 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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Abstract 

 At present, a number of research findings reveal that competencies of new 

graduates do not fit expected needs of workplaces. Therefore, a curriculum focusing on 

competency-based achievement can be a way to solve such a problem to make the country 

step over the Middle Income Trap. Such a curriculum must aim at producing graduates to 

have practical competency that suits best the needs of both production and servicing sectors 

by emphasizing mainly on both learning outcomes and practical competency. Based on an 

analysis of curricula in higher education institutes in Thailand at present, it was found that 

their contents correspond with Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd) 

that were also respond with National Qualifications Framework (Thailand NQF). Their subject 

matters and outcomes were specified in TQFs 1, 2 and 3 and emphasized on core 

competencies which were common for any competencies. However, professional competency 

was not clearly specified and emphasized as much as it should have been. Generally 

speaking, when the contents of the curricula in higher education institutes and those of the 

curriculum focusing on competency-based were compared, it was found that the former lack 

clear competency criteria, competency boundary, knowledge tracks and clues, skills and 

learners’ characteristics. The latter had to start with the concepts of professional 

competencies specified by the owners of their professions. Therefore, Thailand Professional 

Qualification Institute or other professional organizations should specify standards of all 

professions. The Office of the Higher Education Commission (OHEC) should create body of 

knowledge on competency-based curriculum, make it known to all for a good understanding 

and adjust the mindset of all the persons concerned. This is to emphasize seriously on the 

competency-based curriculum. Besides, educational institutes should make use of 

professional standards as a benchmark in their curricula and subject matters so that learning 

management in such a curriculum can be truly done. 

 Keywords: Higher Education, Competency, Professional Qualifications, Professional Standards 
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บทนํา 

 บทความเร่ืองหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ

มวัีตถุประสงคเพื่อวเิคราะหหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ในเร่ืองความมุงเนนสมรรถนะตามนโยบายและ

ทิศทางการศึกษาของประเทศจากความหมายของ

การอุดมศึกษา คือ การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายซึ่งไดแก หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตร

นาฏศิลปช้ันสูง ประกาศนียบัตรศิลปช้ันสูง ระดับ

ปริญญาตรี และรวมหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) และระดับสูงกวา

ปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญา

โท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554             

ให ความหมายของคํ าว าสมรรถนะ หมายถึ ง 

“ความสามารถ” เปนคํานาม คําวาสมรรถนะถูกใชมาก

ในทางวศิวกรรมในการกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ

ของเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต  รวมถึงเคร่ืองมือ        

อุปกรณตาง ๆ วามีความสามารถอยางไรหรือมี

ความสามารถในการทํางานอยางไร ระดับใด ตอมา

ไดมีการนําคําวา สมรรถนะมาใชในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย เพื่อใชในการกําหนดคุณสมบัติของ

บุคคลโดยกําหนดเปนความสามารถหรือคุณสมบัติ      

เฉพาะในการทํางานของบุคคล และถูกนํามากําหนด

เปนมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรจําเปน      

ตองไดรับการอบรม พัฒนา ทดสอบ และประเมนิการ

ปฏิบัติงานตามสมรรถนะท่ีองคกรกําหนด สมรรถนะ

ของบุคคลมบีทบาทมากย่ิงขึ้นเมื่อถูกนํามารวมเขา

กับการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performances Indicator) 

ในการประเมินผลการปฏิบัติท้ังระดับหนวยงาน

และระดับบุคคล โดยใชเปนเคร่ืองมือสําคัญของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร 

ตลอดจนการประเมินผลงาน การเพิ่ มค าจ าง 

คาตอบแทน การเลื่อนระดับ หรือการเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนสมรรถนะ

จึงเปนการเพิ่มคุณลักษณะ คุณสมบัติท่ีบุคคล

แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตใชความรู 

ทักษะและเจตคติท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนใน      

การปฏบัิติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (เอนก เทียนบูชา, 

2552) หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะหมายความถึง

หลักสูตรท่ีมุงใหผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ 

ความสําคัญของสมรรถนะท่ีมตีอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในธุรกิจ อุตสาหกรรม สงผลใหเกิดกระแส

ความตองการบุคลากรท่ีมีสมรรถนะจากผูสําเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษา โดยสถานประกอบการ

เห็นวาสถานศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถใน

การประยุกตใชความรู ทักษะ และเจตคติท่ีมีความ

เหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงานไมไดในระดับท่ี

สถานประกอบการคาดหวังจากการศึกษาของสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาพบวาภาคอุตสาหกรรมมีความ

ตองการกําลังคนท่ีมีสมรรถนะจํานวนมาก แต

คุณสมบัติและสมรรถนะของผูจบการศึกษาไมตรง

กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ไมมีระบบการ

สอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ี

สําคัญในการรับรองสมรรถนะ (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2552) สอดคลองกับรายงาน

สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยดาน

การศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

พบวาหลักสูตรอุดมศึกษาปจจุบันไมสามารถตอบสนอง

ความตองการเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันกับนานา

ประเทศได โดยมีขอเสนอการปฏิรูปการผลิตและ

พัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันให

ปรับหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ

ของประเทศควรปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาใหสูงขึ้น รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหา

และกระบวนการเรียนการสอนใหสนองตอความ

ตองการของสังคมและประเทศย่ิงขึ้น (สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557) การปฏิรูป
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การศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาตามแนวทาง      

การปฏิรูป คือ การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาให สูงขึ้น หากคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาสามารถสะทอนไดดวยการมีงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษา ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติทําให

ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการประยุกตใช

ความรู ทักษะ และเจตคติท่ีมีความเหมาะสมและ

จําเปนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

“หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ” จึงเปนหนทางในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติเพื่อขับเคลื่อน

ประเทศใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle 

Income Trap) ตามยุทธศาสตร ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

ของประเทศ 
 

ความสําคัญของหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ 

 หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะมีการดําเนินการ

ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยี 

เชน การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดทําหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ ในขณะท่ีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาระดับปริญญาตรีมุงเนนให

ผูสําเร็จการศึกษาเขาสูอาชีพ เชนกันแตการจัดทํา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสวนใหญไมได เปน

หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนน

ส ม ร ร ถ น ะ ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น โ ด ย ออก ประ ก า ศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สอดคลองกับ

กรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อกําหนดให

หลักสูตรใหความสําคัญกับการกําหนดสมรรถนะ 

เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตและ

บริการมากย่ิงขึ้น หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะจึงมี

ความสําคัญและสอดคลองกับการขับเคลื่อน

ประเทศ ดังน้ี 

  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยฉบับผานประชามติ 7 สิงหาคม 2559 มาตรา 

286 ใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปน

พลเมืองดี มีความรูความสามารถ ใหการจัดการ

เรียนรูและการสรางองคความรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขงขันกับ

ตางประเทศและเสริมสรางสมรรถนะดานวิชาการ

เพื่อรับใชสังคม พัฒนาระบบการเรียนรูโดยเนน

กระบวนการคิด การใชเหตุผล และการเรียนรูดวย

การลงมอืปฏบัิติ  

  2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ

กําหนดอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ

การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสราง

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปาหมาย

ของการจัดการศึกษาอยูท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคน

ใหเปน “คนเกง คนด ีและมีความสุข” คนไทยมีงาน

ทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสราง

ประโยชน ใหสังคม จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 

(Goals) ท่ีกําหนดในรางกรอบทิศทางแผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2559) คือใหการศึกษาเปน

เคร่ืองมอื กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

ความเปนพลเมือง มีทักษะ ความรูความสามารถ

และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

และดํารงชีวติในสังคมอยางเปนสุข 

  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห งชาติ  ฉบับท่ี  11 (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) 

กําหนดเปาหมายในป พ.ศ. 2559 การพัฒนา

การศึกษาของประเทศตองบรรลุผลคอื คนไทยเปน

คนดี  เกง มีความสุข มีความรู เชิงวิชาการและ

สมรรถนะทางวชิาชีพ มคีุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู
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และแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

มคีวามสุข มสุีขภาพท้ังกายและใจท่ีสมบูรณ สามารถ

ประกอบอาชีพและอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมี

ความสุข 

  4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 – 2565 (กลุมพัฒนา

นโยบายอุดมศึกษา, 2551) กําหนดเปาหมายของ

แผนวาเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 การอุดมศึกษา

ไทยผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถ

ปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน 

และการพัฒนาท่ีย่ังยนืของทองถิ่นไทย 

 จากนโยบายหลักของประเทศดังกลาว

แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของการจัด

การศึกษาท่ีมุงเนนสมรรถนะโดยเฉพาะอยางย่ิง

การอุดมศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคน

สูตลาดแรงงาน ดังนั้น หลักสูตรของสถาบันการศึกษา

ควรเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะเพื่อตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนากําลังคนของประเทศ 
 

แนวทางการจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ 

 การจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะมี

หลักการสําคัญตามท่ีกําหนดในรางแผนการศึกษา

ชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2559) ไดกําหนดทิศทางหลักสูตรท่ี

เนนสมรรถนะ โดยมีแนวทางใหกําลังคนไดรับ    

การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะ 

ผานระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ     

การเรียนรู (Learning Outcome) เพื่อยกระดับคุณวุฒ ิ

ตามความตองการของตลาดแรงงาน การจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาตองเชื่อมโยงกับ

ตลาดแรงงาน ผานการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยความ

รวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ 

สมาคมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีทักษะความรู

ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ สอดคลองกับกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 – 

2565 (กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา, 2551) ท่ีได

กําหนดทิศทางการอุดมศึกษาท่ีเนนสมรรถนะโดย

อุดมศึกษาตองทํางานกับภาคการผลติท้ังอุตสาหกรรม

รายสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ี ผลิต

บัณฑิตและเพิ่มผลิตภาพโดยใชอุปสงคนํา (Demand 

led) คือใหผูประกอบการมีบทบาทนําและเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) 

กําหนดสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ

และใชสมรรถนะท่ีไดรับการยอมรับรวมกันดังกลาว

มาพัฒนาและกําหนดหลักสูตร รวมถึงการออกแบบ

การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน      

การสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษา และหลักการ

ห ลั ก สู ตร ท่ี มุ ง เน นสมรรถนะตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค

เพื่อเปนกรอบมาตรฐานให สถาบันอุดมศึกษาใช

เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพ  

การจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุ ณ ภ า พ  โดยกํ าหนดสมรรถนะแกนกลาง           

(Core Competency) คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ

คุณวุฒิและสาขา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู

อยางนอย 5 ดานคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขา  

วิชาท่ีเนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐาน      

ผลการเรียนรูดานทักษะพสัิย 
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 สรุปไดวา แนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ี

มุงเนนสมรรถนะจะตองเปนหลักสูตรเพื่อผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีมคีวามสามารถในการปฏิบัติงานตรงตาม

ความตองการของภาคผลิตและภาคบริการโดยเนน

ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ยึดหลัก  

อุปสงคนํา (Demand led) โดยผูใชบัณฑติ องคกร

วิชาชีพ ภาคการผลิตและภาคบริการ เจาของ

อาชีพเปนผูกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ ผลลัพธ   

การเรียนรูและสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยมี

สมรรถนะแกนกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระ ดับอุดมศึกษาแห งชาติและกรอบคุณวุฒิ

แหงชาติ แนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนน

สมรรถนะสถานศึกษาควรใหภาคการผลิต และ

บริการเปนแกนนําในการกําหนดสมรรถนะของ

ผูสําเร็จการศึกษาเพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตร  

ท่ีมุงเนนสมรรถนะตอไป 
 

การจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ 

 การจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ 

คือหลักสูตรท่ีเปนไปเพื่อการผลิตบัณฑิตใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการประยุกตใช

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค เนน

ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ท่ีใชเปน

เกณฑบงช้ีคุณลักษณะการเรียนรูและผลการเรียนรู 

แสดงถึงทักษะ ความรู ความสามารถของปฏิบัติงาน

ในแตละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ มาจากมาตรฐาน

อาชีพ (Occupational Standard) ซึ่งกําหนดโดยสภา

วชิาชีพ สมาคม องคกรวชิาชีพ หรือกลุมวชิาชีพ และ

มีสมรรถนะแกนกลางตามกรอบคุณวุฒิแหงชาต ิ

(National Qualifications Framework : NQF) และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนด

มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดาน

คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง

ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะห    

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) ในสวน

ของสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency)        

ไดกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ตามแตละสาขา (มคอ.1) โดยกําหนดเปนเนื้อหา

สาระสําคัญของรายวิชา อยางไรก็ตามการกําหนด

สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) และ

สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ยังมิได

กําหนดรายละเอียดของมาตรฐานสมรรถนะ 

ขอบเขตสมรรถนะ รองรอยหลักฐานความรู ทักษะ

และคุณลักษณะของผู เ รียนอย าง ชัด เจนใน

หลักสูตร ทําใหยากตอการนําไปปฏิบัติในการ

จัดการเ รียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและ      

ทําใหการประเมินผลการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

ขาดความชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูผานการเรียนรู  

ไมไดรับการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เจตนารมณ 

 ดังน้ัน หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

จะเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะเพื่อตอบโจทย

การพัฒนาประเทศตามหลักการท่ีไดแสดงไว

ขางตน ผู เขียนเห็นวาการจัดทําหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาควรใชแนวทางการจัดทํา

หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะโดยเปนหลักสูตรท่ี

กําหนดจากมาตรฐานอาชีพ ซึ่งกําหนดขึ้นโดย

เจาของอาชีพนั้น การกําหนดมาตรฐานอาชีพคือ

การกําหนดสมรรถนะสําหรับบทบาทของอาชีพใน

รูปแบบของคําบรรยาย การปฏบัิตงิาน ความรูและ

รองรอยหลักฐานท่ีตองการในการยืนยันวามี

สมรรถนะ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของอาชีพ

ภายใตสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของอาชีพ (ชนะ กสิภาร, 

2548) วธีิหนึ่งในการกําหนดมาตรฐานอาชีพคือวิธี

วิเคราะหหนาท่ีงาน (Functional Analysis) โดยการ

วเิคราะหแผนภาพของงานลักษณะแผนภูมตินไม 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

39 

 

ภาพท่ี 1 วเิคราะหหนาท่ีงาน (Functional Analysis) 

ท่ีมา: ชนะ กสภิาร (2548) 
 

การวิเคราะหหนาท่ีงานประกอบดวยความมุงหมายหลัก 

คือ เปาหมายปลายทางของงานในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ บทบาทหลัก คือ สิ่งท่ีตองดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายหลักของงาน ในงานหนึ่ง  ๆ

อาจมีหลายบทบาทท่ีตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ

ถึงเปาหมายท่ีตองการ หนาท่ีงานหลัก คือ สิ่งท่ี

ตองปฏบัิติตามบทบาท 

 จากมาตรฐานของการพัฒนา ไดแก 

เกณฑการปฏบัิตงิาน ขอบเขตของสมรรถนะ รองรอย

หลักฐานดานความรูและรองรอยหลักฐานดาน

ทักษะ รวมถึงคุณลักษณะเจตคติ ท่ีตองมีในงาน

เพื่อใหเกิดงานนั้นขึ้นหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในงานนั้น

จะถูกวิเคราะหออกเปน หนวยสมรรถนะ คือ 

ความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีตองมีในการทําหนาท่ี 

ประกอบดวยสมรรถนะยอยหลาย ๆ สมรรถนะ 

สมรรถนะยอยเหลานัน้จะถูกกําหนดเปนการวเิคราะห

หนาท่ีงานจะตองดําเนินงานโดยกลุมอาชีพ องคกร

วิชาชีพ ซึ่งเปนเจาของอาชีพอยางแทจริง รัฐบาล

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรเปนหนวยงานกลางใน

การดําเนินงานเพื่อใหเกิดมาตรฐานอาชีพครอบคลุม

ทุกอาชีพ และกําหนดเปนมาตรฐานอาชีพเพื่อให

สถาบันการศึกษาและฝกอบรมนําไปใชในการจดัการ

เรียนการสอน อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีการกําหนด

มาตรฐานอาชีพยังไมครอบคลุมทุกอาชีพสถาบัน         

การศึกษาอาจนําแนวทางการกําหนดมาตรฐานอาชีพ

ไปจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ โดยการเชิญ

เจาของอาชีพมารวมกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนใน

การปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ การจัดทําหลักสูตรใน

ระดับอุดมศึกษาสวนใหญจะกําหนดเนื้อหาสาระโดย

สถาบันอุดมศึกษาโดยใหกลุมอาชีพมีสวนรวมใน

การวิพากยหลักสูตรมิไดเปนการวิเคราะหจาก

สมรรถนะอยางแทจริง การใหภาคอุตสาหกรรม

และบริการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรโดย

การวเิคราะหหนาท่ีงาน แมไมสามารถกําหนดเปน

มาตรฐานอาชีพไดเพราะอาจไมครอบคลุมผูเกี่ยวของ

ท้ังหมดแตอยางนอยหลักสูตรท่ีไดถือไดวาเปน

หลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะซึ่งสอดคลองกับความ

ตองการของภาคการผลิตและบริการมากย่ิงขึ้น ผูสําเร็จ

การศึกษามีโอกาสท่ีจะไดรับ การพัฒนาสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและสามารถปฏิบัติงานได

ตามท่ีอาชีพตองการ 

 การเขียนรายละเอียดของรายการวิเคราะห

หนาท่ีงานมีแนวทางการเขียน (ภาพท่ี 2) ดังน้ี 

ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) คือเปาหมาย

ผลลัพธปลายทางของงานในอาชีพเขยีนในรูปกิริยา 

กรรม และเงื่อนไขประสบการณ เทียบไดกับคํา

บรรยายพันธกจิขององคกร เชน อาชีพธุรกิจการถายภาพ
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มีความมุงหมายหลักในการสงเสริม สรางสรรค 

จําหนาย และพัฒนา (กริิยา) ธุรกจิ (กรรม) การถายภาพ 

(เงื่อนไข) การกําหนดบทบาทหลัก (Key Role) คือ

การกําหนดความสามารถของบุคคลเพื่อใหบรรลุ

ความมุงหมายหลักของอาชีพ โดยกําหนดบทบาท

ในเชิงเทคนคิ บทบาทในเชิงบริหารจัดการ บทบาท

ในเชิงพัฒนาสรางสรรคงาน โดยมีบทบาทหลัก 3-6 

บทบาทในแตละอาชีพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แนวทางการเขยีนรายละเอียดในการวิเคราะหหนาท่ีงาน (Functional Analysis)  

ท่ีมา: ชนะ กสภิาร (2548)
  

ตัวอยางบทบาทหลักของอาชีพธุรกิจถายภาพ

กําหนดไว 4 บทบาทท่ีจะทําใหบรรลุตามจุดมุงหมาย

หลักของอาชีพ คอืบทบาทถายภาพ ผลิตภาพ จําหนาย

อุปกรณ และบริหารจัดการ จากบทบาทดังกลาว

จะนําไปกําหนดหนาท่ีงานหลัก (Key Function) ซึ่ง

มีแนวทางเชนเดียวกับบทบาทหลักแยกออกเปน

ประเด็นยอยของแตละบทบาท โดยมี 8-12 หนาท่ี 

เชน บทบาทการถายภาพมีหนาท่ีหลัก 3 หนาท่ี

ไดแก การจัดการหนาราน การเตรียมถายภาพ

และการถายภาพ (ภาพท่ี 3)  

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนภาพความมุงหมายหลัก บทบาท

หนาท่ีหลักของมาตรฐานอาชีพธุรกจิถายภาพ 

ท่ีมา: ประวัต ิเลศิจันทรางกูร, (2553) 

 

จากหนาท่ีหลักจะถูกนํามากําหนดหนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competences) คือ ความสามารถของ

บุคคลท่ีตองมี เพื่ อใหบรรลุการทําหนา ท่ี เปน

ขอบเขตของงานท่ีมีจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดท่ี

ชัดเจนโดยมีประมาณ 50-200 หนวยสมรรถนะ

ตออาชีพ เชน หนาท่ีการเตรียมถายภาพตองมี

สมรรถนะ 4 หนวยสมรรถนะไดแกออกแบบและ

วางแผนการถายภาพ เตรียมอุปกรณ เตรียม

สถานท่ี เตรียมเคร่ืองแตงกาย (ภาพท่ี 4) 

ภาพท่ี 4 แผนภาพหนาท่ีหลัก หนวยสมรรถนะ 

ของมาตรฐานอาชีพธุรกจิถายภาพ  

ท่ีมา: ประวัต ิเลศิจันทรางกูร (2553) 
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  จากหนวยสมรรถนะจะมากําหนดเปน

มาตรฐานอาชีพ ประกอบดวยสมรรถนะยอย 

(Element of Competences) คือ ความสามารถใน

การปฏิบัติงานยอย ๆ ของงานในหนวยสมรรถนะ

โดยมากําหนดเปนมาตรฐานโดยแตละสมรรถนะ

ยอยประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ

ไดแกเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 

ขอบเขต (Range Statements) รองรอยหลักฐาน

ดานความรู (Knowledge Evidence) และรองรอย

หลักฐานดานทักษะ (Skills Evidence) (ตารางท่ี 1) 

(เอนก เทียนบูชา, 2552) 

 

ตารางท่ี 1 การนําสมรรถนะหลักไปสูการจดัทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก (Key Competency): 1.สมรรถนะหลักดานการสื่อสาร 

หนวยสมรรถนะหลัก (Unit of Competency): 1.1. การอาน 

หนวยสมรรถนะยอย (Element of Competency): 1.1.1. อานเพื่อความเขาใจ 

รายละเอียดสมรรถนะ (Competency Description) 

       การอาน คือ การรับสารในรูปของตัวอักษรมาแปลเปนความรู ความเขาใจของผูอานโดยผานการคิด 

ประสบการณ และความเชื่อของตน การอานเพื่อความเขาใจตองทําการจําแนกองคประกอบขอมูล สรุป

สาระสําคัญ และประเมนิคณุคา เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการอานใชใหเกดิประโยชน 

เกณฑการปฏบิัต ิ(Performance Criteria) 
ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

1. อานเพื่อจําแนกองคประกอบ ทําความเขาใจสิ่งท่ีอาน อยางนอย 1 

เอกสาร 
     

2. อานเพื่อสรุปขอมูลจากเอกสารอยางนอย 2 ชุดท่ีมหัีวขอเหมือนกนัโดย

แตละเอกสารตองมคีวามยาวไมนอยกวา 500 คํา 
     

3. อานเพื่อวเิคราะหขอมูลจากเอกสารอยางนอย 2 ชุดท่ีมหัีวขอ

เหมอืนกัน โดยแตละเอกสารตองมคีวามยาวไมนอยกวา 1000 คํา 
     

4. ปรับปรุงกระบวนการอานท่ีมีผลตอคุณภาพและผลลัพธตามความ

ตองการของแตละงานในประเด็นท่ีมคีวามซับซอนอยางนอย 1 หัวขอ 

หรือความยาวไมนอยกวา 1000 คํา 
     

5. อานเพื่อประเมนิคุณคาของสิ่งท่ีอานและนํามาปรับปรุงในงานของ

ตนเอง  
     

รองรอยหลักฐานที่แสดงถงึความสามารถที่ตองมี 

1. อานเนื้อหาท่ีมสีาระสําคัญอยางนอย 1 เอกสาร 

2. ระบุสาระสําคัญ ประเด็นสําคญัของเอกสารไดอยางแมนยํา 

3. ใชขอมูลในการอานไดอยางเหมาะสมกับเปาหมาย 

4. เลอืกและอานสาระสําคญัของเอกสาร 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ความรูที่ตองการ 

1. ระบุประเด็นสําคัญ สาระสําคัญของเอกสารแตละประเภท               

2. หลักการจําแนกขอมูล การอานอยางมวีจิารณญาณ 

3. การคนหาความหมายของคําและวลท่ีีไมเขาใจ                            

4. การสอบถามผูอื่นเมื่อเกดิขอสงสัยในสิ่งท่ีอาน 

ขอบเขต (Range Statements) 

1. ใชรูปภาพ คําอธิบายหรือการเขยีน เพื่อใหผูอานเขาใจประเด็นของการอานหรือจุดมุงหมายของเกณฑ     

การปฏบัิติท่ีตองการ 

2. ความรูพื้นฐานดานการอาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการอาน สถานท่ีในการอาน ประเภทเนื้อหาท่ีมี

ความแตกตาง  

3. เลอืกประเด็น หัวขอท่ีเหมาะสมกับประสบการณในการวเิคราะหขอมูล และวัยของผูอาน(ผูใหญตีความได

มากกวาเด็ก) 

แนวทางการประเมนิ (Assessment guidelines) 

1. ประเมินความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา จากการศึกษา ขอเท็จจริง เอกสาร จดหมาย บันทึก ขอความ

จากหนังสอื หนังสอืพิมพ นติยสาร วารสาร บทความและสารสนเทศอื่น ๆ โดยใหอธิบาย เขยีนประโยคสัน้ 
  

  จากตารางท่ี 1 เปนตัวอยางการแปลง

มาตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทํา

หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีประกอบดวยรายละเอียด

สมรรถนะ (Competency Description) เปนการอธิบาย

นิยาม ความหมายหลักการสําคัญของสมรรถนะท่ี

ตองการใหเกิดกับผูเรียน เกณฑการปฏิบัติ (Performance 

Criteria) คอื วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการให

ผูเรียนแสดงออกมาประกอบดวย กิริยา กรรมและ

เงื่อนไขหรือเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ เชน อาน 

(กริิยา) เพื่อวเิคราะหขอมูลจากเอกสารอยางนอย 2 ชุด 

ท่ีมหัีวขอเหมอืนกัน (กรรม) โดยแตละเอกสารตอง

มีความยาวไมนอยกวา 1000 คํา (เงื่อนไข) โดย

อาจกําหนดระดับของสมรรถนะเพื่อเปนแนวทางใน

การจําแนกระดับของผูเรียนท่ีควรไดรับการพัฒนา

ในระดับท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปมักมี 5 ระดับ เชน

ระดับ 1 มสีมรรถนะอยางงาย–ระดับท่ี 5 มีสมรรถนะ

ท่ียากและซับซอน การกําหนดขอบเขต (Range 

Statements) คอื การระบุเงื่อนไขการปฏบัิต ิ 
 

 

เค ร่ืองมือ  อุปกรณ  วิ ธีการ ท่ีจํ า เปน ในการ

ดําเนนิการตามมาตรฐาน เชน การกําหนดพื้นฐาน

ของผู เรียน เนื้อหาท่ีใชในการเรียนรู  รองรอย

หลักฐานดานความรู (Knowledge Evidence) เปน

การระบุสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความรูตาม

สมรรถนะท่ีกําหนดโดยเปนทักษะทางปญญา เชน 

การอธิบาย การเขียน การออกแบบ การตอบ

คําถาม และรองรอยหลักฐานดานทักษะ (Skills 

Evidence) เปนการระบุสิ่งท่ีแสดงวาผูเรียนมี

ความสามารถในการปฏิบัติ มีการแสดงออกทาง

กายภาพเปนทักษะทางกาย เชน การสรางสรรค

ผลงาน การแสดงออกทางกายเปนตน การกําหนด

รายละเอียดอยางชัดเจนจะทําใหผูสอนสามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนรู และการประเมินผล

เพื่อใหไดสมรรถนะตามท่ีตองการ 
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หลักสูตรที่มุ งเนนสมรรถนะในสถาบันอุดม 

ศึกษา 

 จากแนวทางและวิธีการจัดทําหลักสูตร

ท่ีมุงเนนสมรรถนะ ผูเขียนไดยกตัวอยางการประยุกต

แนวทางการจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนน

สมรรถนะ โดยใชหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต 

(อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (2559) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนกรณีศึกษา ดังน้ี 

การกําหนดสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) 

ตองยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คอื ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งท่ีตองดําเนินการ

เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม คือ ทําการ

วิเคราะหสมรรถนะและมากําหนดหนวยสมรรถนะ

ตามท่ีภาคอุตสาหกรรมการผลติตองการ เชน ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สถาบันการศึกษา

ตองรวมกับผูประกอบการในการกําหนดหนวยสมรรถนะ

และหนวยสมรรถนะยอย รายละเอียดสมรรถนะ 

(Competency Description) นยิามสมรรถนะดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ท่ีสถานประกอบการ

ตองการคอือะไร มมีติิและมุมมองอยางไร ตัวอยาง

ความสัมพันธระหวางบุคคลในความตองการของ

อุตสาหกรรมการผลิตหมายถึงความสามารถใน

การทํางานเป นทีม เป นส วนหนึ่ งของทีมงานใน

สายการผลิต เขารวมกิจกรรมท่ีองคกรจัดขึ้น 

สามารถประสานงานกับหัวหนางาน เพื่อรวมงาน

ในหนวยงานเดียวกันและตางหนวยงาน เมื่อ

กาํหนดรายละเอียดสมรรถนะท่ีชัดเจนรวมกันแลว 

สิ่ งสํ าคั ญ คื อ การกํ าหนดเกณฑ การปฏิ บั ต ิ

(Performance Criteria) หรือผลลัพธการเรียนรูท่ี

ตองการโดยกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ท่ีสามารถวัดไดโดยมีกิริยา กรรม และเงื่อนไขหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติ เชน สามารถทักทาย แนะนํา

ตนเองกับเพื่อนรวมงานโดยมีสาระสําคัญครบถวน 

สามารถนําเสนอความคิดตอกลุมในการทํากจิกรรม

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ฯลฯ การกําหนดเกณฑการ

ปฏิบัติ (Performance Criteria) ควรกําหนดจาก

ความสามารถขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1) ไปจนถึง

ความสามารถขั้นสูง (ระดับ 5) เพื่อจําแนกระดับของ

สมรรถนะซึ่งจะนําไปสูการวางแผนการเรียนรู หรือ

การจําแนกกลุมผูเรียน สมรรถนะดานเดียวไม

สามารถสอนไดภายในสัปดาหเดียวการจําแนก

ระดับสมรรถนะทําใหผูสอนสามารถวางแผนการสอน

ตลอดภาคการศึกษาไดอยางเหมาะสมโดยสัปดาห

แรกผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะขั้นพื้นฐาน

และเพิ่มระดับสมรรถนะไปจนจบภาคการศึกษา

ผูเรียนมคีวามสามารถตามเกณฑท่ีกําหนดครบทุก

ระดับสมรรถนะ เมื่อกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

และระดับของสมรรถนะ นําไปกําหนดขอบเขตของ

การจัดการเรียนการสอนไดแกเนื้อหาท่ีจะทําการสอน 

เคร่ืองมืออุปกรณ สื่อ เอกสาร หนังสือประกอบ         

การสอน ตลอดจนกิจกรรมท่ีจะใชในการจัดการ

เรียนรู  การกําหนดขอบเขตท่ีมีรายละเอียดท่ี

สมบูรณจะชวยใหผูสอนมีแผนการสอนท่ีสมบูรณ

เชนกัน เชน หัวขอการสอนเพื่อใหมีความสามารถ

ในการดานความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก  

การทักทาย การแนะนําตัว การทํางานเปนทีม  

การแสดงความเห็นตอทีม การรับฟงความเห็น 

การลดความขัดแยง ฯลฯ จากเกณฑการปฏิบัติและ

ขอบเขตสมรรถนะ นําไปสูการกําหนดแนวทาง  

การประเมินผล รองรอยหลักฐานท่ีผู เรียนตอง

แสดงออกท้ังดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ   

ท่ีพึ่งประสงค ตลอดจนเคร่ืองมือ วิธีการในการวัด

และประเมินผล รวมถึงน้ําหนักของคะแนน จะเห็น

ไดวาเปนการวางแผนการเรียนรูโดยมีวัตถุประสงค   

เชิงพฤติกรรมเปนตัวตั้ง เพียงแตเปนการวางแผน 
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การเรียนรูท่ีรวมกับผูประกอบการและวิเคราะหเปน

รายดาน และตองทําใหครอบคลุมทุกดาน เมื่อ

จัดทํามาตรฐานสมรรถนะครบทั้ง 5 ดาน โดย

จัดทําในลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะในรูปแบบ

มาตรฐานอาชีพซึ่งจะมีรายละเอียดมากกวาเลม

หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา (มคอ.2) (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะในรูปแบบ

มาตรฐานอาชีพ 

สมรรถนะหลกั (Key Competency):  

หนวยสมรรถนะหลกั (Unit of Competency):  

หนวยสมรรถนะยอย (Element of Competency):  

รายละเอยีดสมรรถนะ (Competency Description)   

เกณฑการปฏบิัติ 

(Performance Criteria) 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

........................................ .. .. .. .. .. 

........................................ .. .. .. .. .. 

........................................ .. .. .. .. .. 

ขอบเขต (Range Statements) 

รองรอยหลักฐานท่ีแสดงถงึทักษะท่ีตองม ี

รองรอยหลักฐานท่ีแสดงถงึความรูท่ีตองมี 

แนวทางการประเมิน (Assessment guidelines) 
  

 หลักสูตรตองจัดทํามาตรฐานสมรรถนะ

ใหครบทุกสมรรถนะ จากนั้นนําท้ังหมดไปจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

สมรรถนะดานใดควรจัดในวิชาใด ช้ันปใด และ

ระ ดับสมรรถนะใด  โดยใชตารางวิ เคราะห

สมรรถนะ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 ตารางวเิคราะหสมรรถนะแกนกลาง 

ราย 

วชิา 

สมรรถนะ

แกนกลาง 

ระดับ

สมรรถนะ 

อางอิง 

XXXX ดาน.......... 

ดาน.......... 

ดาน.......... 

ระดับ...... 

ระดับ...... 

ระดับ...... 

หนา.... 

หนา.... 

หนา.... 

XXXX ดาน.......... ระดับ...... หนา.... 

 จากตารางที่ 3 เนื่องจากสมรรถนะ

แกนกลางเปนสมรรถนะท่ีสามารถพัฒนาไดในทุก

รายวิชา ตารางวิเคราะหสมรรถนะจะชวยใหวาง

แผนการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลอง

กับรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร โดยคอลัมนแรก

เปนรายวิชาในหลักสูตร คอลัมน ท่ีสองแสดง

สมรรถนะแกนกลางดานตาง ๆ อาจครบท้ัง 5 ดาน

หรือเปน เพียงบ างด านตามความเหมาะสม

สอดคลองของรายวชิาน้ัน ๆ คอลัมนท่ีสามเปนการ

กําหนดระดับของสมรรถนะและคอลัมนสุดทาย

เปนการอางอิงเอกสารหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

รูปแบบมาตรฐานอาชีพ เพื่อใหผูสอนสามารถนํา

รายละเอียดท่ีกําหนดในตารางมาตรฐานมาใชใน

หารจัดการเรียนการสอนได 

 ในสวนของสมรรถนะวิชาชีพมีการ

ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับท่ีกลาวมาขางตน

เพียงแตสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาตองรวมกับ

เจาของอาชีพในการจัดทําแผนภูมิตนไมท่ีเปนการ

วิเคราะหหนาท่ีงานกอนเนื่องจากไมมีมาตรฐาน

กําหนดไวเชนเดียวกับสมรรถนะแกนกลาง ดังนั้น 

จึงตองวิเคราะหหนาท่ีงานของอาชีพกอนเมื่อได

หนาท่ีหลัก หนวยสมรรถนะ จึงมาจัดทําหลักสูตร

ฐานสมรรถนะซึ่งหนาท่ีหลักอาจเปรียบไดกับสาระ

รายวิชาของอาชีพนั้น ๆ หากพิจารณาตาม

โครงสรางหลักสูตรก็คอื วชิาเอกและวิชาเอกเลือก

แลวแตความเขมขนของวิชา สวนหนวยสมรรถนะ

เปรียบไดกับบทเรียนและหนวยสมรรถนะยอย

เปรียบไดกับหัวขอในแตละบทเรียนน้ันเอง เมื่อรวม

กับโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี

ดําเนินการในปจจุบันแลวจะเปนหลักสูตรท่ีมุงเนน

สมรรถนะมโีครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชา

เปนไปตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนดโดยนํา

รายวชิามาวเิคราะหหนวยสมรรถนะ และสมรรถนะยอย 
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จากนั้นนํามากําหนดเกณฑการปฏิบัติ ขอบเขต 

รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมนิ 

  2. หมวดวิชาแกน รายวิชาเปนไป

ตามจุดเนนของศาสตรนั้น ๆ ตามท่ีสถาบันหรือ

คณะวิชาจะกําหนดโดยนํารายวิชามาวิเคราะห

หนวยสมรรถนะ และสมรรถนะยอย จากนั้นนํามา

กําหนดเกณฑการปฏิ บัติ  ขอบเขต รองรอย

หลักฐาน แนวทางการประเมนิ 

  3. หมวดวิชาเอกและเอกเลือก 

รายวิชามาจากการวิเคราะหหนาท่ีงานของอาชีพ

แลวนํามากําหนดเกณฑการปฏิ บัติ  ขอบเขต 

รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมนิ 

   4. หมวดวิชาเลือกเสรี เปนไปตาม

เงื่อนไขท่ีสถาบันการศึกษากําหนด หากหลักสูตร

ทุกหลักสูตรของสถาบันเปนหลักสูตรท่ีมุงเนน

สมรรถนะ (มีมาตรฐานครบทุกรายวิชาในสถาบัน) 

ไมวาผูเรียนจะเลือกรายวิชาใดก็ตามสามารถนํา

เกณฑการปฏิบัติ ขอบเขต รองรอยหลักฐาน   

แนวทางการประเมินท่ีกําหนดมาใชในการวางแผน 

การเรียนรูได 

  5. หมวดวิชาสหกิจศึกษาหรือฝก

ประสบการณวิชา ชีพ เปนไปตามแนวทาง ท่ี

สถาบันการศึกษากําหนดโดยนํารายวิชามา

วิเคราะหหนวยสมรรถนะ และสมรรถนะยอย 

จากนั้นนํามากําหนดเกณฑการปฏิบัติ ขอบเขต 

รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมนิ 

  6. สมรรถนะแกนกลาง ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education : 

TQF) ซึ่งไมไดกําหนดเปนรายวิชาแตตองนําไป

พัฒนาผูเรียนในทุกรายวิชา โดยนํามาตรฐานท่ี

กําหนดมาวเิคราะหหนวยสมรรถนะและสมรรถนะ

ยอย จากนั้นนํามากําหนดเกณฑการปฏิ บัต ิ

ขอบเขต รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมนิ 

 ท้ังน้ีการวิเคราะหหนวยสมรรถนะและ

สมรรถนะยอยควรดําเนินการรวมกันระหวาง

สาขาวิชาและเจาของอาชีพหรือภาคอุตสาหกรรม 

เมื่อมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ

ชัดเจนผูสอนสามารถจัดทําแผนการสอนรายวิชา

ท่ีมาจากเกณฑการปฏิ บัติ  ขอบเขต รองรอย

หลักฐาน แนวทางการประเมินผล มากําหนดใน

ปฏิทินการสอนและรายละเอียดของการสอนได

อยางชัดเจนสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน

ท่ีมุง สูการพัฒนาสมรรถนะผู เ รียนอยาง เปน

รูปธรรม (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 แผนการสอนมุงเนนสมรรถนะ 

สัปดา

ห 

เกณฑ

สมรรถนะ 

ขอบเขต การ

ประเมิน 

ผล 

1 สมรรถนะ 

ระดับ........  

วัตถุ 

ประสงค 

วัตถุ

ประสงค.... 

หัวขอ..... 

กจิกรรม.. 

สื่อ......... 

อุปกรณ.. 

 

วธีิการ

ประเมนิ 

 

เคร่ืองมอื 

หลักฐาน 

  

 จากตารางท่ี 4 ผูสอนสามารถนําเกณฑ

การปฏิบัติ  ขอบเขต รองรอยหลักฐาน แนวทาง        

การประเมนิท่ีกําหนดในหลักสูตรฐานสมรรถนะมา

กําหนดรูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ

การสอน ตลอดจนเคร่ืองมือวิธีการประเมินผล ซึ่ง

เปนสิ่งท่ีผูสอนจะใชประสบการณและความสามารถ

ของแตละคนในการสงเสริมพัฒนาผูเรียน ท้ังนี้

เปาหมายสุดทาย คือ ผลลัพธการเรียนรูของ

ผู เ รียนตองเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซึ่ ง

สอดคลองกับความตองการของงานอยางแทจริง 

 จากแนวทางการจัดทําหลักสูตรฐาน

สมรรถนะจะเห็นวามรีายละเอียดและความยุงยาก

ในการดําเนินงานมากเพื่อจะวิเคราะหจนไดเกณฑ
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การปฏิ บัติ งาน ขอบเขต รองรอยหลักฐาน       

แนวทางการประเมินผล ครบทุกสมรรถนะ ดังน้ัน 

หากดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาฝายเดียว   

จะเปนงานท่ียากลําบากมากเนื่องจากความเขาใจ

ในสมรรถนะของอาชีพอาจไมลกึซึ้งมากพอแตหาก

เปนการดําเนินการรวมกันกับสถานประกอบการ

โดยอธิบายรูปแบบ หลักการและแนวทางการ

วิเคราะหสมรรถนะใหสถานประกอบการเขาใจ

แลวจะเปนงานท่ีไมยากเกินไปนักเนื่องจากเจาของ

อาชีพจะมีความชัดเจนถึงหนาท่ีและสมรรถนะท่ี

จําเปนตองมีในตัวผูเรียนอยางชัดเจนการจัดทํา

หลักสูตรฐานสมรรถนะจะสําเร็จไดและเปน

ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

บทสรุป 

 การจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ 

ในระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาตองประสานความ

รวมมอืกับภาคการผลติและภาคบริการใหเปนแกน

นํา (Demand Led) ในการกําหนดมาตรฐานอาชีพ 

และนํามาตรฐานอาชีพมากําหนดเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ โดยกําหนดมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 

ขอบเขต รองรอยหลักฐานดานความรู รองรอย

หลักฐานดานทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของแตละสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะแกนกลาง

สอดคลองตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

(TQF) มีการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะท่ีชัดเจน

ครบถวนท้ังระบบ มีการทําความเขาใจผูปฏิบัติใน

หลักการและแนวความคดิในการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีมุงเนนสมรรถนะ สํานักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษาในฐานะองคกรหลักมีหนา ท่ี     

สรางความรู  ความเขาใจและการปรับกระบวน 

ความคิด ในการจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนสมรรถนะ 

นอกเหนอืจากการขับเคลื่อนดวยกลไกทางกฎระเบียบ 

รูปแบบงานเอกสารและเกณฑมาตรฐานประกัน

คุณภาพ เพื่อนําไปสูการเรียนการสอนมุงเนน

สมรรถนะ อันจะสงผลใหผู สําเร็จการศึกษามี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอาชีพ 

สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตและ

ภาคบริการเปนการศึกษาเพื่อการทํางาน เพื่อการ

ประกอบอาชีพ การพัฒนาคนเปนไปตามทิศทาง 

เปาหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรฐานการศึกษาชาติ แผนการศึกษาชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนา

อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนกําลังสําคัญ  

ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ สรางความสามารถ 

ในการแขงขัน มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลก และนําประเทศกาวพนกับดักประเทศ

รายไดปานกลาง รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ควรพจิารณาระบบการศึกษาและการพัฒนากําลัง

ท้ังระบบโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทําหนาท่ี

ประสานภาคการผลิตและบริการในการกําหนด

มาตรฐานอาชีพ ใหครอบคลุมทุกอาชีพตลอดจน

วิเคราะหกรอบอัตรากําลังแรงงานท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของภาคการผลิต ภาคบริการและ

การพัฒนาประเทศ ท่ีสามารถกําหนดทิศทางการ

พัฒนากําลังคนไดอยางชัดเจน เพื่อหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีใหการศึกษา อบรม พัฒนากําลังคนจะได

นําไปพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกัน และมีหนวยงานซึ่งทําหนาท่ีทดสอบ 

ประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาการและคุณวุฒิ

วิชา ชีพท่ี เปนหนวยงานประ เมินและรับรอง

มาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษา การพัฒนาคน   

ท่ีมุงเนนสมรรถนะจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ

ตามยุทธศาสตรชาติ 
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