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องคความรูกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
ลําดับที่ ๒ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)
หนวยงาน : สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
ระบบการฝกตามความสามารถ หรือการฝกฐานสมรรถนะ(Competency Based Training: CBT)
นิยาม: ระบบและรูปแบบการฝกตามความสามารถ คือ “การใชความสามารถที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานมาใชเปนฐานของการจัดฝกอบรม หรือนํามากําหนดเปนหัวขอวิชาของการฝกอบรม ทําใหผูรับการ
ฝกอบรมมีความสามารถตามหัวขอวิชา นั้น”
ระบบการฝกตามความสามารถ(CBT) ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประยุกตมาจากกรอบและ
กระบวนการฝกของ TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) ซึ่งเปน
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานของประเทศฟลิปปนส

หนวยความสามารถ

โมดุลการฝก

กําหนดมาตรฐานความสามารถ/มาตรฐานสมรรถนะ /มาตรฐานอาชีพ
พัฒนามาตรฐานความสามารถ
พัฒนาหลักสูตรตามความสามารถ

สพท.รวมกับ สพภ./ศพจ.

(CBT)

การใหการฝกอบรม

นําไปฝกอบรม

พัฒนาสื่อ/วัสดุในการฝก/ชุดการฝก/องคประกอบการฝก

การฝกตาม
ความสามารถ

สถาน
ประกอบการ

มาตรฐานฝมือแรงงาน

การประเมินความสามารถ
ระบบการฝกตามความสามารถ(CBT)
การใหการรับรองและเทียบโอนความสามารถ
(ที่มา: สรุปผลการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบและรูปแบบการฝกตามความสามารถ (Competency Based
Training: CBT) ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมอัมพร จุณณา
นนท ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูเขารวมประชุม เปนเจาหนาที่และบุคลากรที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตร Competency Based Training: CBT และ Instructional System Design โครงการ ADB จาก
ตางประเทศ และเจาหนาที่สวนกลาง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๕ คน)
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องคประกอบสําคัญของการฝกรูปแบบCBT คือหลักสูตรการฝกตามความสามารถ หรือหลักสูตรการฝกฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Curriculum: CBC) หลักสูตรดังกลาวถูกพัฒนามาจากมาตรฐานความสามารถ
หรือมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) (สําหรับกรมพัฒนาฝมือแรงงานก็นาํ มาตรฐานฝมือแรงงาน
(Skill Standard) มาเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการฝกตามความสามารถ) แลวนําไปพัฒนาองคประกอบอื่นๆ ใน
การฝกอบรมตอไป เชน พัฒนาสื่อและชุดการฝก พัฒนาเอกสารประกอบการฝก พัฒนาแบบทดสอบและประเมินผล
การฝก เปนตน การฝกอบรมที่เกิดจากการนํา หลักสูตรตามความสามารถ และองคประกอบตามที่กลาวมา ไปใช
ฝกอบรม จึงเรียกรูปแบบการฝกที่เกิดขึน้ วา “รูปแบบการฝกตามความสามารถ หรือรูปแบบการฝกฐาน
สมรรถนะ(Competency Based Training)”
หลักสูตรการฝกตามความสามารถ หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum:
CBC) คือ แบบแผนหรือกรอบสําหรับใชในการฝกอบรมที่มุงเนนผลลัพธของการฝก (Outcomes) เปนสําคัญ
และเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถใหกับผูเขารับการฝกใหแสดงบุคลิก หรือพฤติกรรมที่สะทอนให
เห็นถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะอันพึงประสงคเฉพาะ (Attribute) ที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ใหประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานหรือเกณฑการปฏิบัติงานในอาชีพตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรตามความสามารถ หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based
Approach)
“ความสามารถ” แปลมาจากคําวา Competence หรือ Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ ในการ
ทําบางสิ่งไดเปนอยางดี (the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) (ถาเปนพหูพจน คําวา
“Competences” เปนคําที่ใชในสหราชอาณาจักร สวนคําวา “Competencies” ใชในสหรัฐอเมริกา) ในที่นี้จะ
กลาวถึงความสามารถในการทํางานหรือการประกอบอาชีพเปนสําคัญ ซึ่งในการทํางานหรือการประกอบอาชีพนั้น
ตองใชความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคล เพื่อจะทําภารกิจของงานนั้น ถาบุคคลใดมีความสามารถในการทํางานได
เรียกวา เปนคนที่มีความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางาน และในทางตรงขามถาบุคคลใดไมสามารถทํางานไดก็
เรียกวาเปนคนไมมีความสามารถหรือสมรรถนะ การสรางเสริมใหคนมีความสามารถในการทํางานเปนการสราง
ความสามารถหรือสมรรถนะใหเกิดขึ้นใน ตัวบุคคล และการออกแบบความสามารถหรือสมรรถนะรวมถึงการฝกอบรม
คนใหมีความสามารถหรือสมรรถนะสําหรับการทํางานจึงเปนสาระสําคัญของการจัดการเรียนการสอนทางดาน
อาชีวศึกษาและการฝกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET) และการพัฒนาฝมือแรงงานของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงงาน
ลักษณะเดนของหลักสูตรการฝกตามความสามารถหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency Based
Curriculum: CBC)
๑. ในการพัฒนาหลักสูตรตามความสามารถหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ สิ่งแรกที่ตองมีกอนคือ
เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถ (Competency Standard)
๒. หลักสูตรตามความสามารถเปนกรอบหรือแนวทางที่ใชในการพัฒนาใหผูเขารับการฝกมี
ความสามารถหรือสมรรถนะ อยางมีขั้นตอนมีรูปแบบการฝกและวิธีการประเมินความสามารถอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. คุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรตามความสามารถจะคํานึงที่ผลลัพธ(outcomes) เปนสําคัญ ซึ่ง
จะประกอบไปดวยความตองการที่แทจริงของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม
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๔. เมื่อใดที่มาตรฐานความสามารถหรือมาตรฐานสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ ผูพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคในการฝกให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมและความจําเปนในอาชีพตางๆ อีกครั้ง
ขอดีของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบตามความสามารถ หรือฐานสมรรถนะ
๑. กําหนดผลการเรียนรู/การฝกอยางชัดเจน วาผูเรียนสามารถทําอะไรไดเมื่อจบหลักสูตร (Course
Outcomes /Performance Outcomes)
๒. ใชมาตรฐานสมรรถนะเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล ทําใหการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล และการรับรองคุณวุฒิ
๓. มีเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใชในการประเมินผลผูเรียนที่แนนอน
เนื่องจากเปนรูปแบบการฝกที่เกิดขึ้นจากฐานความสามารถหรือฐานสมรรถนะ ในการทํางานจริงๆ ใน
สถานประกอบกิจการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม จึงตองมีการพัฒนากรอบมาตรฐานความสามารถหรือ
มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) ซึ่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดมีการพัฒนามาตรฐานทักษะ
ฝมือแรงงาน (Skill Standard) เพื่อเปนกรอบสําหรับการพัฒนาความสามารถและทักษะฝมือของแรงงานใน
ประเทศนั่นเอง
กรอบมาตรฐานความสามารถหรือมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards)
มาตรฐานความสามารถหรือมาตรฐานสมรรถนะ เปนขอกําหนดความรู และทักษะ และนําความรู
และทักษะนั้น ๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน โดยปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
ดังนั้น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรตามความสามารถหรือหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะจึงมีกรอบมาตรฐานความสามารถหรือสมรรถนะ เปนตัวกําหนดความรู และทักษะ ที่คาดหวังวา
ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติภาระงาน / กิจกรรมตางๆ ไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได
ตามเกณฑการปฏิบัติที่กําหนด
องคประกอบของมาตรฐานความสามารถ (Competency Standard)
ในการปฏิบัติงานในอาชีพ จะกําหนดความสามารถที่คาดหวังวาผูเรีย นจะสามารถปฏิบัติได
ประกอบดวย
• หนวยความสามารถ (Unit of Competence / Competency) เปนขอบขายกวาง ๆ
(Broad Area) ของงาน (Job) ใน อาชีพหนึ่ง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติ โดยใชความรูและทักษะ หรือ อาจรวมถึง
เจคติ
• ความสามารถยอย (Element of Competence) เปนภาระงานยอย (Task) ที่ประกอบขึ้น
ภายใตงานในหนวยความสามารถนั้น ๆ
• เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เปนกิจกรรมยอย ๆ (sub-task) ภายใต
ความสามารถยอย ซึ่งเปนผลการเรียนรูหรือการฝก (Learning Outcomes) ที่คาดหวังวาผูเรียนหรือผูรับการ
ฝกจะสามารถปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร
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• เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่
กําหนด อาจรวมถึง วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณตาง ๆ (Equipment) ที่กําหนดให
(หรือไมใหใช) เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นสําเร็จ
เมื่อไดกรอบมาตรฐานความสามารถแลว การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การกําหนดเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน จะสรางขึ้นภายใตกรอบมาตรฐานความสามารถที่กําหนด และจะเชื่อมโยงกับ
การวัดและประเมินผล ซึ่งอาจเรียกวา การทดสอบตามความสามารถ (Competency Test)
ความสัมพันธระหวาง องคประกอบของมาตรฐานความสามารถ(Competency Standard)
และหลักสูตรตามความสามารถ (Competency Based Curriculum) มีดังนี้

มาตรฐานความสามารถ

หลักสูตรตามความสามารถ

หนวยความสามารถ

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหนวยความสามารถ
ความสามารถยอย
เกณฑการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
รองรอยหลักฐานการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดโมดุลการฝก
ระดับวุฒิบตั ร/ใบรับรอง
ชื่อโมดุลการฝก
ผลการฝก/ความสามารถที่ตองการโดยยอ
เกณฑการประเมิน
เนื้อหา สาระที่ใชฝก
เงื่อนไขการฝก
วิธีการประเมิน

จากกรอบความสัมพันธดังกลาว สามารถแปลงจากมาตรฐานความสามารถ ใหเปนหลักสูตรตาม
ความสามารถ ซึ่งหลักสูตรที่ไดจะมีลักษณะเปนโมดุลการฝก เพื่อนําไปใชในการฝกภายใตรูปแบบการฝกตาม
ความสามารถตอไป
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